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مقدمة
و�سالما على ر�سول اهلل ،وبعد
احلمد هلل و�صال ًة
ً
ف�إنّ الإبداع �أمر خارق للعادة ،ملا يكون فيه من خيال ال يقدر عليه �إال الأفذاذ
من ال�ش ��عراء ،ولذلك وجدنا ال�س ��ابقني يحاولون تف�س�ي�ر �س ��بب الإبداع؛ فوجدنا
اليونانيني يردون ذلك للآلهة ،ووجدنا العرب يردون ذلك ل�شياطني ال�شعر .وهي
محاوالت �س ��اذجة �س ��ذاجة احلياة يف ع�ص ��ورهم� ،أ ّما يف الع�صر احلديث ،الذي
ا�س ��تطاع فيه الإن�س ��ان �أن يدر� ��س علم النف�س و�أحوالها ،وم ��ا تتمتع به من قدرات
وهبه ��ا اهلل لبني الإن�س ��ان ،فقد عرف اخلي ��ال ب�أنه قوة من ق ��وى النف�س �أودع يف
بع�ض النا�س ليكونوا �ش ��عراء ي�ص ��ورون لنا احلياة على غ�ي�ر ما نراها؛ من خالل
خيال خ�ص ��ب يدرك �س ��ر الكون ،ليتف َّهم من ورائه �سرائر النف�س وخفايا الوجود،
وهو هذا اخليال الذي نلمح من خلفه مالمح الفل�س ��فة و�أ�س ��رة الفكر .ون�سمع من
ورائ ��ه هدير احلياة الكربى ُي َد ِّوي بكل عنف و�ش ��دة ,وهو ه ��ذا الفن الذي تندمج
فيه الفل�س ��فة بال�شعر ،ويزدوج فيه الفكر باخليال ،هو ذلك النهر اجلميل املتد ِّفق
لي�ص ��در الإن�س ��انية من ��ذ الق ��دم ،مرت ًمن ��ا ب�أفراحه ��ا و�أتراحها ،متغن ًي ��ا مبيولها
ورغباتهاً ،
جائ�شا بكل ما لها من فكر وعاطفة و�ضجة و�سكون.
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ومن خالل هذه الأهمية الكبرية للخيال يف ال�شعر العربي كانت هذه الدرا�سة
التي ُعنيت باخليال عند اثنني من كبار ِّ
املنظرين يف مطلع القرن الع�شرين؛ وهما:
ال�شيخ محمد اخل�ضر ح�سني و�أبو القا�سم ال�شابي ،ولعل من م�س ِّوغات قرنهما م ًعا:
1 .1كونهما ينتميان �إلى بيئة ثقافية واجتماعية واحدة؛ فهما تون�سيان.
2 .2وكونهما ممار�سني للإبداع ومعاناته مع النقد يف �آن واحد فهما �شاعران.
3 .3ولكل واحد منهما كتاب عن اخليال ال�ش ��عري ،مل يختلف ا�س ��م �أحدهما
عن الآخر �إال يف القليل؛ فاخل�ضر ي�س ّمي كتابه :اخليال يف ِّ
ال�شعر العربي،
و�أبو القا�سم ي�س ّمي كتابه :اخليال ال�شعري عند العرب.
4 .4كل واحد منهما قد قام بالتنظري ،وقام بالتطبيق � ً
أي�ض ��ا؛ وفرق كبري بني
الناق ��د املبدع وال ��ذي ميار�س حرفة النقد �أو هواية النقد ،لكنه ال ي�ض ��ع
نف�سه مكان الأديب.
وم ��ن هنا ت�أتي �أهمية املوازن ��ة بينهما يف �إطار التنظري والتطبيق .وقد �س ��ار
البح ��ث يف �إط ��ار املوازن ��ة والتحليل ،وج ��اء يف ثالثة مباحث :املبح ��ث الأول :بني
ال�ش ��ابي واخل�ض ��ر يف جمال التنظري .واملبحث الثاين :بني ال�ش ��ابي واخل�ض ��ر يف
جمال اال�ست�ش ��هاد .واملبحث الثالث :بني اخل�ضر وال�شابي يف جمال التطبيق .بيد
�أن الناظر يف البحث �س ��يجد تف�ص ��ي ًال �أك�ث�ر عند احلديث عن ال�ش ��ابي �أكرث من
احلديث عن اخل�ضر ،ومل يق�صد بذلك �سوى بيان مذهب ال�شابي ب�صورة �أو�ضح؛
ذلك �أنّ اخل�ض ��ر �سار على طريق القدماء� ،أما ال�شابي ،فقد ثار على هذا املفهوم
الرتاثي للخيال ،فكان البد من �إ�شباع القول فيه قلي ًال.
وق ��د بذلت جه ��دي يف �إ�ض ��اءة هذه النقط ��ة النقدي ��ة ،وتو�ض ��يح مفهومها،
واملوازنة بني كاتبني كبريين فيها .ف�إن �أح�س ��نت ،فذلك ما �سعيت له واحلمد هلل،
و�إن �أ�س�أت ،فح�سبي االجتهاد و�أ�ستغفر اهلل.
واهلل من وراء الق�صد ،وهو الهادي �إلى �سواء ال�سبيل.
10 9

53

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439
دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ 2018م

528

نظرية اخليال
بني العقلية العربية والفكر الغربي
م ّيز اهلل الإن�س ��ان مبزايا كثرية �أ�س ��همت يف متكينه من تن�س ��يق حياته ،وفهم
البيئ ��ة الت ��ي يعي�ش فيها ،وت�ش ��كيل ثقافته املادية واملعنوية ،وبن ��اء املعرفة بالأمور
العامة واملعرفة العلمية.
ومن جملة ما م َّيز اهلل به الإن�س ��ان اخليال ال�ش ��عري ،الذي هو انفعال ذهني
غري واع ت�ستجيب به النف�سً � 
أي�ضا بغري وعي ،وذلك تب ًعا ملا تقت�ضيه ال�صور الفنية،
فتجتهد يف طلب مو�ض ��وعها� ،أو تنفر منه وتتفاداه .ومن ثم يكون اخليال ال�شعري
تفاعل جمايل بني ال�ش ��اعر واملتلقي ،ينتج عنه وعي جديد بالعامل والأ�ش ��ياء،
نتاج ٍ
َ
يكون ه ��ذا التفاعل مغاي ًرا يف الطبيعة الإدراكية للوعيني احل�س ��ي والعقلي  .ف�إذا
ارت�س ��مت ال ��ر�ؤى اخليالي ��ة ذات الإيحاءات اجلمالي ��ة امل�ؤثرة يف ذهن ال�ش ��اعر،
واكتمل وعيه الإبداعي بها ،جنده ي�ش ��كلها ب�أ�سلوب �شعري منا�سب لها ،فين�شرها
يف النا�س لتثري يف نفو�سهم االنفعاالت والر�ؤى الفنية ذاتها ،كما عا�شها يف جتربته
الت ََّخ ُّيلية.
وعلى الرغم من �أنّ ال�ش ��عراء يف اجلاهلية والإ�س�ل�ام كانوا ين�س ��بون م�صادر
�إبداعهم �إلى كائنات من غري الب�شر -كاجلن وال�شياطني  -وا َّدعوا �أنها توحي لهم
بال�ش ��عر� ،إال �أنه ��م مل يكونوا يحاولون التنظري لذلك �أو الرك ��ون �إلى هذه الدعوى
باطمئنان قلبي را�س ��خ ،حيث مل تكن �إ�ش ��اراتهم تلك �سوى محاولة لتف�سري �أ�شياء
ٍ
غام�ض ��ة يف التكوين الإبداعي وال�ص ��ورة اخليالية لديهم ،فلم يو�ضع مقيا�س فني
لقيا�س م�ساعدة اجلن وال�شياطني لل�شاعر ،على غرار ما جنده من مقايي�س الذوق
ال�سائد على م�ستوى بنيات تل ِّقي اخلطاب ال�شعري.
وقد ع ّد الدكتور �أحمد ال�ش ��ايب تعريف اخليال �ص ��ع ًبا لأ�س ��باب �أ�ش ��ار �إليها؛
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فقال« :من ال�ص ��عب �إعطاء تعريف �ش ��امل ودقي ��ق للخيال؛ لأنّ ه ��ذه الكلمة ترد
يف العب ��ارات املبهم ��ة ،ولأنها كذلك تدل على �ص ��ور عقلية مت�ش ��ابهة ،و�إن مل تكن
متحدة» (.)1
غري �أننا ال نعدم اجتهادات يف تعريف اخليال على نحو ما نراه يف التعريفات
للجرج ��اين ،حيث يعرف ��ه بقوله« :هو ق ��وة حتفظ ما يدركه احل�س امل�ش�ت�رك من
�صور املح�سو�سات بعد غيبوبة املادة ،بحيث ي�شاهدها احل�س امل�شرتك كلما التفت
�إليها ،فهو خزانة للح�س امل�ش�ت�رك ،ومحله م�ؤخر البطن الأول من الدماغ»( .)2وال
املحدثني ب�أنه
يخفى ت�أثر اجلرجاين يف تعريفه للخيال بالفال�س ��فة .ويع ِّرفه بع�ض َ
م�ص ��طلح حديث يتخذ يف مقابل كلمة ( )imaginationلي�ش ��ار ب ��ه �إلى امل َل َكة
الذهنية القادرة على ت�ص ��ور الأ�شياء مع غيابها عن متناول احل�س ،وذلك ب�إعادة
ت�ش ��كيلها يف كيان جديد متميز من�سجم يجمع املتنافر واملتباعد ،ويذيب احلواجز
ال ُعرفية(.)3
وللخيال �صلة وثيقة بالفنون ،بل �إن له �صل ًة بن�شاط الإن�سان الثقايف كله .وقد
حظي اخليال بدرا�س ��ات كثرية منذ القدم ،ما بني منت�ص ��ر له ومقلل من �ش� ��أنه؛
فاليوناني ��ون ق َّد�س ��وا العقل وفر�ض ��وا �س ��لطانه على اخليال ليح ��دوا من جماحه،
والكال�س ��يكيون خيالهم محافظ؛ لأنهم ق ّيدوا ال�شاعر ،وح ُّدوا من خياله ،ور�سموا
للخي ��ال ح ��دودًا ال يتخطاه ��ا ،بل تطرف بع�ض ��هم فدعا �إلى تخلي�ص ال�ش ��عر من
عموما ،واجلامح منه على وجه اخل�ص ��و�ص؛ ذلك «�أن ��ه يقود �إلى اخلط�أ
اخلي ��ال ً
والزلل»( .)4فهم محافظون يدعون �إلى ا ِّتباع �س ��نن الأولني وتقاليدهم ال�ش ��عرية،
اتباعها ،وغ َّلبوا جانب العقل على العاطفة واخليال؛ ولذلك
وحتَّموا على املبدعني َ
ق ّل االهتمام باخليال ،وتبو�أ عندهم منزلة دنيا ،وقد علل �أحمد �أمني ذلك بقوله:
«�إن ��ه �أدب تقلي ��د واحتذاء ال �أدب وح ��ي و�إلهام� ،أدب �ص ��ورة وقالب ال �أدب جوهر
ول ��ب»( .)5فالعقل عامل �ض ��بط للخيال عند الكال�س ��يكيني ،واخليال عندهم غري
من�ضبط ،وهو لي�س �أداة تو�صل �إلى احلقيقة؛ لأنه يحلق يف عوامل افرتا�ضية بعيدة
عن الواقع.
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وما كان لهذه النظرة الدونية للخيال �أن تعي�ش طوي ًال ،فقد ثار الرومانتيكيون
على كل ما تدعو �إليه الكال�س ��يكية ،وكان م ��ن جملة ما ثاروا عليه اخليال؛ ف�أعل ْوا
معان نظريةَّ ،
ووظفوا
من �ش� ��أنه ،وطالبوا ب�إطالقه ،وا�س ��تلهام ما يف الطبيعة من ٍ
اخلي ��ال يف خدمة العل ��م واملعرفة ،و�أعادوا للخيال اعتب ��اره يف مقابل العقل الذي
قد�س ��ه الكال�س ��يكيون .و�إذا كان الكال�س ��يكيون يعتم ��دون على العقل يف ن�ش ��دان
احلقيق ��ة ،فالرومانتيكي ��ون ين�ش ��دون احلقيقة من خالل االعتم ��اد على اخليال،
بلفظ �آخر يعملون على �إيجاد عوامل من �ص ��نع اخليال تكون وثيقة ال�صلة بالكون،
متاما لدور اخليال وقدرته على ك�ش ��ف احلقيقة للإن�س ��ان «رغم �أن
فالأدي ��ب واع ً
تلك احلقيقة قد تختلف عن احلقيقة العلمية �أو احلقيقة الفل�سفية»(.)6
وقد ق�سم كولردج اخليال ق�سمني:
خيال �أ َّويل ،وهو الطاقة احلية والعامل الرئي�س يف كل �إدراك �إن�ساين ،والتكرار
يف العقل املحدود لعملية اخللق اخلالدة يف الأنا الالمتناهي( ،)7وهذا الق�س ��م من
اخلي ��ال موجود عند النا� ��س جميعهم ،وله وظيفة املنظم ،ويحت ��وي على قد ٍر من
الإبداع؛ حيث �إنه يجمع ما وعاه احل�س وير ِّتبه ،ويتم هذا العمل ال �شعور ًيا(.)8
الق�س ��م الث ��اين :اخلي ��ال الثان ��وي ،وه ��و �ص ��دى ل�ل��أول ،ويوجد م ��ع الإرادة
الوجدانية ،ومع ذلك ال يزال متحق ًقا مع الأول من حيث نوع عمله ،وال يختلف عنه
�إال يف الدرجة ،ويف طريقة العمل� .إنه يحلل وين�شر ،ويجزّئ لكي يخلق من جديد،
وحي ��ث تكون هذه العملية غري ممكنة ي�ص ��ارع مع ذل ��ك يف كل احلاالت لأنْ يرفع
متاما كما �أن كل املو�ض ��وعات -باعتبارها
�إلى م�س ��توى املثال ،و�أنْ يوحد� .إنه حي ً
أ�سا�سا وميتة(.)9
مو�ضوعات -ثابت ٌة � ً
واخلي ��ال عن ��د (كول ��ردج) ه ��و اخليال الرومان�س ��ي .وعلى �ض ��وء م ��ا ذكره
الدكت ��ور �أحمد كمال زك ��ي يف كتابه النقد الأدب���ي احلديث�..أ�صول���ه ومناهجه،
ف�إن (كولردج) اهتم يف الف�ص ��ل الثالث ع�ش ��ر من كتابه ال�سرية الأدبية باخليال
وف�سره تف�س�ي�ر ًا فل�س ��في ًا ،اهتدى من خالله �إلى �أن �إدراك اخليال �إمنا
ال�ش ��عريَّ ،
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يكون مبزجه �ش ��تى املتناق�ض ��ات بطريقة تَن�أى بنف�سها عن �أن تكون جمرد جتميع
لل�ص ��ور .فهو يرى �أن «لدى ال�ش ��اعر القدرة على خلق ج ٍّو �أو نغم خا�ص يمُ َ ِّكنه من
باجل َّدة والر�ؤية
�إحداث توازن بني ال�صفات املت�ضادة �أو املتعار�ضة ،بني الإح�سا�س ِ
املبا�شرة ،واملو�ضوعات القدمية امل�ألوفة ،بني حالة غري عادية من االنفعال ودرجة
عالية من النظام ،بني احلكم اليقظ واالنفعال العميق»(.)10
فاخليال له قدرة على التحليل والرتكيب ،واالبتكار واجلمع بني املتناق�ضات؛
لأنه «يعاي�ش الإرادة ،وال يتج َّلى �إال يف عملية الإبداع الفني� ،إنه َيحل و ُيفكك ليعيد
اخللق ،وينا�ض ��ل ليخلع على الأ�شياء و�ض ��ع ًا مثالي ًا يوحد بينها»( .)11فهو -يف ر�أي
كولردج -قائم على �أمرين؛ هما :التفكيك :وهو مرحلة حتليل عنا�ص ��ر ال�ص ��ورة
اخليالية ،والرتكيب :وهو مرحلة ت�أليف هذه العنا�صر بعد منحها من نف�سه وظيفة
مح�سة -كما
جديدة ،ت�ؤديها ال�صورة بعد انف�صالها عن الت�أمل الداخلي يف �صورة َّ
ذكر الدكتور م�ص ��طفى نا�ص ��ف ،لكنه يذكر ُم َ
ت�شدِّ د ًا يف �شرح واف� -أن القول ب�أن
الإبداع يقوم على التفكيك وت�أليف عنا�ص ��ر ال�ص ��ورة املعهودة ب�ش ��كل جديد ،قول
اجل َّدة �إلى ك ��ون الت�أليف �أو
ناق� ��ص ي�ش� � ِّوه حقيقة الإبداع يف �ص ��ميمه ،فال ترجع ِ
التنظي ��م جديد ًا فح�س ��ب ،بل �إلى �أن العنا�ص ��ر التي �أدخل ��ت يف النظام اجلديد،
كانت -بالفعل -جديدة من حيث معناها ووظيفتها(.)12
واخليال َم َل َكة تن�ش ��ط حت ��ت ت�أثري العاطفة ،وميكنها ابت ��كار عامل جديد من
القيم املطلقة والباقية ترتقي فوق عامل احل�س امل�ش ��اهد� .إن هذا العامل احل�س ��ي
مب ��ا فيه م ��ن انطباع ��ات مبتذلة ترف ��د اخلي ��ال مبادت ��ه الأولية؛ لي�ض ��في عليها
دالالت جدي ��دة تبع ��د معانيه ��ا؛ فاخليال طاق ��ة تك�ش ��ف احلقيق ��ة امليتافيزيقية
للأ�ش ��ياء امل�ألوفة؛ فاالنطباعات الب�ص ��رية رموز ي�س ��ترت وراءها ال�شاعر ليك�شف
امليتافيزيق ��ي ،ولي� ��س يق ��ف دور اخليال عند الك�ش ��ف فقط ،بل �إنه يخلق � ً
أي�ض ��ا؛
يخل ��ق �ص ��و ًرا مل تكن موجودة ،ويخل ��ق عاملًا فن ًّيا ما كنا نت�ص ��وره موجودًا ،ويقيم
عالقات بني �أ�شياء متباعدة �أ�شد البعد يف العامل الواقعي ،وتتحول هذه العالقات
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امل�س ��تغربة �إلى �ص�ل�ات منطقية حني ي�ص ��وغها خيال خ�صب يح�س ��ن الربط بني
املتباعدات« ،فاخليال هو القوة التي بوا�س ��طتها ت�ستطيع �صورة معينة �أو �إح�سا�س
واحد �أن يهيمن على عدة �ص ��ور و�أحا�س ��ي�س؛ فيحقق الوح ��دة فيما بينها بطريقة
�أ�شبه بال�صهر»(.)13
ويعرفه �ش ��يلنج ب�أنه «هو ا َمل َل َكة التي توفق بني املتناق�ضات عن طريق اكت�شاف
الوحدة الباطنة التي تكمن خلف هذه املتناق�ضات»( .)14وهذا ال�صهر الذي حتدث
عن ��ه كولردج يعطي للمتل ِّقي فه ًما جديدً ا للك ��ون والطبيعة� ،إنه فهم مغاير ملا كان
عليه املتل ِّقي ،فهو يجعل الكون ناط ًقا ب�آيات اجلمال واجلالل.
وقد حتدث الفال�س ��فة العرب عن التخييل -مت�أثرين ب�أر�سطو -ف�أبدعوا فيه،
و�أ�ضافوا �إليه مما ميكن معه القول ب�أن «التخييل �إبداع عربي �إ�سالمي»( .)15وهذا
الإبداع يرجع الف�ض ��ل فيه �إلى ابن �س ��ينا ،الذي �أذاع كلمة التخييل عند تلخي�صه
لكتاب فن ال�ش���عر لأر�س ��طو ،وعرف ال�ش ��عر ب�أن ��ه «كالم مخيل م�ؤل ��ف من �أقوال
موزونة مت�ساوية ،وعند العرب مق َّفاة»(.)16
وق ��د انتقل م�ص ��طلح التخييل من الفل�س ��فة �إلى الأدب؛ فهو م�ص ��طلح عربي
متداول يف الرتاث ،وجنده عند ابن �سينا ،ومل يكن القدامى يتحدثون عن اخليال،
بل التخييل.
وي�ش�ي�ر م�ص ��طلح اخليال �إلى تكوين �ص ��ور ذهنية لأ�ش ��ياء غابت عن متناول
احل�س« ،ويجنح الناقد املعا�صر -عادة �-إلى القول ب�أنّ نوعية اخليال و�إمكانياته
وفاعليت ��ه ه ��ي ما متيز الفنان املبدع عن غريه ،ولي�س ذل ��ك بالأمر الغريب؛ ف�إننا
عادة ما ن�ص ��ف �إبداع ال�ش ��اعر على �أ�س ��ا�س قدرته اخليالية املتمي ��زة ،وعادة ما
نذه ��ب �إلى الق ��ول ب�أن خيال ال�ش ��اعر هو الذي مي ِّكنه من خلق ق�ص ��ائد ،ين�س ��ج
(.)17
�صورها من معطيات الواقع»
�إن كلم ��ة اخليال التي ت�ش�ي�ر �إل ��ى املعاين الكثرية املذكورة قب�ل ً�ا يقابلها عند
الغربيني الكلمة الأجنبية ( )Imaginationالتي تظهر على م�س ��توى اال�شتقاق
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العالقة الوثيقة بني اخليال وال�صورة الفنية؛ فال�صورة هي «�أداة اخليال وو�سيلته؛
�أي� :إنها ت�ش�ي�ر �إلى مادة اخليال ،ال �إلى َم َل َكة اخليال نف�س ��ها»( .)18ولكن ثمة مادة
لغوي ��ة مهمة هي (التخيل) ،وتل ��ك هي التي ميكن �أن نعدها مبثابة املقابل الدقيق
للكلم ��ة الت ��ي تدل على عملي ��ة الت�أليف بني ال�ص ��ور و�إعادة ت�ش ��كيلها .والأديب يف
«ابت ��كاره ي�س ��توحي فكره ،وي�س ��تلهم خياله ،م�س ��تعي ًنا بقوة بيان ��ه ،ويف ثنايا ذلك
تتجلى ِطباعه ،وما تنطوي عليه نف�س ��ه من �ص ��فات ،فتتح َّك ��م يف اجتاهه العقلي،
وم ��ن وراء كل هذا ذوقه ال�س ��ليم .وعلى قدر ما يف ال�ش ��عر من املعاين ال�ص ��ادقة
الطبيعية التي ت�سيغها الطباع ال�صافية ،يكون خلوده ،وامتزاجه بالقلوب»(.)19

وخال�صة القول يف امل�صطلحات(:)20
اخليال :ال�شكل والهيئة والظل �أو اخليال لكل �شيء نراه كالظل.التخيل :يدل على عملية الت�أليف بني ال�ص ��ورة ،و�إعادة ت�ش ��كيلها ،ومرادفةللتوهم  /التمثل.
التخييل :م�صطلح ي�ستخدم للإ�شارة �إلى عملية تكوين �صور ذهنية للأ�شياءبع ��د غيابه ��ا عن احل�س ،وي�س ��تخدم للإ�ش ��ارة �إلى فاعلية ال�ش ��عر وخ�صائ�ص ��ه،
وي�ص ��ف طبيعة الإثارة التي ُيحدثها ال�ش ��عر ك�صفة متيز اال�ستعارات والت�شبيهات
عن بع�ضها الآخر.
ويعرف �ش ��يلنج اخليال ب�أنه «القوة التي مت ِّك ��ن الفنان من �أن يخلق لنا عم ًال
يتج�سد فيه مبد�أ التوفيق بني املتناق�ضات»(.)21
وقد عرف تراثنا اخليال� ،أو ما �س ��ماه الفال�س ��فة امل�ص ��ورة ،وهو :القوة التي
حتفظ �صور املح�سو�سات بعد غيبتها ،ولكنها ال تكون جمردة عن اللواحق املادية،
واحل�س الظاهر هو م�صدر ال�صور التي حتفظها امل�صورة.
املتخيل ��ة :وهي �أهم الق ��وى الباطنة ،وتقوم بوظائ ��ف متعددة؛ منها :حفظاملح�سو�سات بعد غيبتها عن احل�س ،ولها قدرة على الرتكيب والف�صل ،ولها قدرة
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عل ��ى املحاكاة ً �-
أي�ض ��ا -للأ�ش ��ياء املحفوظة فيه ��ا .لكنها ال ميك ��ن �أن توجد دون
الإح�سا�س ،وما تقوم به املتخيلة ال يكون �صاد ًقا يف جميع الأحوال ،لكنها ال ت�ستطيع
ابتكار �صور لي�س لها ر�صيد من احل�س .وهي محكومة بقوة العقل واحلوا�س ،لكنها
تتحرر من هاتني القوتني يف حالة النوم� ،أو اال�ضطراب العقلي .ودون هذه املرتبة
يكون ال�ش ��عراء ،ف�إذا كانت �أكمل مراتب املتخيل ��ة �إدراك املعقوالت ،فقد يكون ما
يدرك ��ه بع�ض النا�س ال�ش ��عر ،كما يقول ابن �س ��ينا .وح ��االت الإدراك التي تتم يف
اليقظة تكون على �ش ��كل �إله ��ام �أو وحي ،وحتدث ب�ص ��ورة مفاجئة ،ويف وقت غري
مح ��دد ،فتتل َّقاها النف� ��س بالرت ِّوي والتدب ��ر الواعي؛ لأن املتخيلة تقع و�س � ً�طا بني
العقل والإح�سا�س ،وكل ذلك يتفق مع ما مير به ال�شاعر يف حلظات الإبداع(.)22
وظائ���ف اخلي���ال :يقوم اخليال بعدة وظائف؛ منه ��ا :التحليل والرتكيب .بيد
�أن �أكرث النقاد العرب وع ًيا بوظيفة اخليال هو حازم القرطاجني؛ حيث ركز على
وظيفة اخليال و�أثره ،وجعلها يف �أمور ثالثة يف الر�س ��الة ،ويف امللقي ،ويف املتل ِّقي،
وق ��د جمعها ح�س�ي�ن الع ��وري( :)23فذكر �أث ��ر التخييل يف الن�ص ب�أن ��ه يحقق ثالثة
�أمور؛ هي :التنا�سب والتج�سيد والتعجيب؛ فهو يحقق هوية اخلطاب ال�شعري؛ �أي:
حتقيق ال�ش ��عرية .وهو يحقق جت�س ��يد املعاين يف هيئات و�صور من خالل ما يقيمه
ال�شاعر من عالقات بني املفردات ،وما ي�شيعه يف رحابها من �إيحاءات .وهو يحقق
يف الن�ص التعجيب «فال�ش ��يء كلما ق ُرب مما يحاكى به كان �أو�ض � َ�ح �ش ��ب ًها ،وكلما
اقرتنت الغرابة والتعجيب بالتخييل كان �أبدع»(.)24
و�أم ��ا �أثر اخلي ��ال والتخييل يف ُمن�ش ��ئ الن�ص ،فه ��و ثالثة �أمور � ً
أي�ض ��ا؛ هي:
التخ ُّيل والك�ش ��ف والإن�ش ��اء :ف�أول جتربة مير بها ال�ش ��اعر هي التخ ُّيل والتخييل؛
لأنه وقت الكتابة يتحول �إلى ذات مزدوجة :من�ش ��ئ ومتلقٍّ قرين؛ فين�ش ��ئ �ص ��و ًرا
�شتى من �ضروب املعاين يف �ضروب الأغرا�ض ،وهنا يك�شف ال�شاعر ف�ضله ،ويتب َّو�أ
�أعلى املراتب ،فاملعنى املخرتَع راجع �إلى املخ ِرتع له وعائد �إليه ،ومبينِّ عن ذكائه،
وح َّدة خاطره.
ِ
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و�أم ��ا �أثر التخيي ��ل يف متلقي الن�ص ،فهو :الإذعان وااللت ��ذاذ واالفتتان .وقد
�ش ��كلت وظيف ��ة الإذعان عند ح ��ازم قطب الرحى ل�س ��لطة التخييل عل ��ى املتلقي،
ويحدث الإذعان حني تنتاب املتلقي �ألوان من اللذة ،و�ض ��روب االفتتان ،و�س ��ببها
م ��ا يف الن�ص م ��ن تخييالت «تعج ��ب وتخلب ،وت ��روق وتونق ،وتدخ ��ل النف�س من
م�ش ��اهدتها حالة غريبة ،مل تكن قبل ر�ؤيتها ،ويغ�ش ��اها �ض ��رب من الفتنة ال ُين َكر
مكا ُنه ،وال يخفى �ش�أنه»(.)25
ومن وظائف اخليال �أنه ي�س ��تطيع تكوين �صور ال وجود لها يف الواقع( .)26وهو
قوة ت�أخذ من الواقع ثم تت�ص ��رف فيه ،وتعيد �ص ��ياغته م ��ن جديد .وبهذه القدرة
يتمي ��ز ال�ش ��عراء عن غريهم من النا�س؛ �إذ ي�س ��تطيعون ر�ؤية م ��ا ال يراه غريهم،
وي�س ��تطيعون جتميل الواقع بحيث نراه ب�ص ��ورة جديدة مغايرة ملا �ألفناه مما يثري
لدينا الإح�سا�س بالده�شة(.)27

موقف الن ّقاد املحدَثني من اخليال:
ومع مطلع القرن الع�شرين انفتح العرب على الغرب من خالل البعثات العلمية
وانت�ش ��ار املطابع التي ي�صل �إنتاجها �إلى �أيدي الباحثني العرب ،وقد ت�أثروا ببع�ض
املذاه ��ب الأدبية والنقدية التي ظهرت يف الغرب ،ومن �أكرث من نزع �إلى التجديد
مت�أث ًرا مبا قر�أ عن الغربيني �أع�ض ��اء مدر�س ��ة الديوان .ويرى الكثري من النقاد �أن
البداية احلقيقية للنقد الأدبي احلديث يف النقد العربي املعا�صر كانت مع (جماعة
أ�سا�سا
الديوان)( ،)28ولعل من نافلة القول التذكري ب�أن هذه اجلماعة كانت مت�أثرة � ً
بالرومان�س ��ية ،و�سبب هذا الت�أثر هو محاولة التمرد على النظرة الكال�سيكية التي
ق َّللت من قيمة اخليال ،وو�ض ��عت له قوالب �ص ��ارمة ال يجوز لأحد �أن يخرج عنها،
وقد كان الطابع العام للرومان�سية يهدف �إلى الثورة على الكال�سيكية ،وهدم كافة
�أ�صولها وقواعدها؛ بهدف حترير الأدب من �سيطرة الآداب الإغريقية والالتينية
القدمية التي اتخذها «الكال�س ��يكيون �إجني ًال للأدب»( ،)29ومع مرور الوقت �أ�صبح
للرومان�س ��ية ر�ؤيتها املمي ��زة ،وحتليلها اخلا�ص ل�ل��أدب ،وكان مفهوم اخليال من
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بني العنا�ص ��ر املهمة لتلك الر�ؤية امل�ستقلة .فـ«اخليال عند (الرومان�سيني) يتحول
م ��ن كونه �س � َ
�بيل اخرتا ِع م ��ا لي�س له وجود؛ لي�ص ��بح و�س ��يل َة �إدراك ما هو موجود
بالفع ��ل ،ذلك الإدراك الذي ال يتم �إال عن طري ��ق العمليات (العقلية ــ العاطفية)
التي جوهرها (اخليال) يف نفو�سنا»(.)30
وممن حتدث يف اخليال عبد الرحمن �ش ��كري ،الذي حاول «�أن يو�ضح مكان
العقل ومكان العاطفة يف ال�ش ��عر ،و�ض ��رورة املزج بينهما يف كل �ش ��عر �أ�صيل جيد
م�ؤثر ،نراه يحر�ص � ً
أي�ض ��ا على �أن مييز ب�ي�ن اخليال ( )Imaginationوالوهم
( )Fancyوهو متييز يعرتف الأ�ستاذ العقاد ب�أن �شكري كان رائده ،بل ي�ضعه يف
ذل ��ك يف م�س ��توى كبار الأدباء واملفكرين العاملي�ي�ن؛ �إذ يالحظ �أن اخليال والوهم
ملتب�س ��ان يف �آراء الن َّق ��اد ،ومختلط ��ان حتى يف بدائع اجللة الفحول من ال�ش ��عراء
ال�شرقيني والغربيني على ال�سواء»(.)31
وق ��د ذكر امل ��ازين �أن اخلي ��ال لي�س ه ��و البعد ع ��ن احلقيقة والإتي ��ان مبا ال
ُيت�ص ��ور ،فهذا تكلف محال ،وانتقد من يرى �أن اخليال «جمافاة احلقائق ،وتن ُّكب
التج ��ارب ،واقتنا�ص �ش ��وارد الأوهام واملح ��االت»( .)32ومثل ه� ��ؤالء �أنزلوا اخليال
منزلة بعيدة عن الواقع؛ لأن اخليال ال يوجد الأ�ش ��ياء من العدم ،ولكن ي�ؤلف بني
�صورة �أ�ش ��تات ،ويختار التفا�صيل املميزة« ،و�أن يح�ضر ال�صورة امل�ؤلفة �إلى ذهنه
�إح�ض ��ا ًرا وا�ض � ً�حا ،و�أن ميثلها لنا كما ينبغي �أن تكون»(� .)33إنه يلتقط وجوه ال�شبه
القريبة بني الأ�ش ��ياء املتباعدة� .إن كث ًريا من ال�ص ��ور التي تعجبنا يف �ش ��عر �شاعر
ما من حيث غرابة ال�ص ��ورة فيها هي مما ا�س ��تحدثه اخليال الن�شيط من م�ألوف
بن ��ات الدني ��ا .فهو ي ��رى �أن اخليال احلقيقي يكون يف «ح�س ��ن اختيار التفا�ص ��يل
املميزة»( ،)34كذلك يظهر اخليال يف قدرة ال�ش ��اعر على تكوين �ص ��ور من �أ�ش ��تات
�صور.
والعقاد يرى ر�أي �ص ��احبه امل ��ازين ب�أن اخليال يكون �أبلغ يف ال�ش ��اعرية كلما
خال من الت�صنيع ،وا�ستوى على الطريق الوا�ضح القومي( .)35وهو �إقامة احلقائق،
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والبعد عن املبالغات ،وعدم الإ�س ��راف يف الت�شبيه واال�س ��تعارة� ،أو بعبارة �أخرى:
اخليال الذي يثريه ال�شاعر يف نف�س قارئه بكلمات ب�سيطة غري معقدة .فهو عملية
داخلية تنبع من ذات ال�ش ��اعر ،ي�صور بها وقع الأ�شياء على نف�سه �أح�سن ت�صوير،
معتمدً ا على الت�شخي�ص(.)36
�أما درا�س ��ة �أحمد �أمني للخيال ،فقد ت�أثر فيها بالغربيني ،وال�س ��يما را�سكني.
وتبدو مخايل ذلك من خالل نقله لأقواله؛ فهو ينقل ر�أي را�سكني يف اخليال :ب�أنه
َم َل َكة غام�ضة ال ميكن تعريفها ،و�إمنا ميكن معرفتها ب�أثرها( .)37وهو يجعل اخليال
�أحد عنا�صر الأدب الأربعة ،وجعله قوة البد منها للأديب؛ �شاع ًرا كان �أو روائ ًيا �أو
كات ًبا .وق�س ��م �أحمد �أمني اخليال ثالث َة �أق�سام :خيال خالق ،وخيال م�ؤلف ،وخيال
موح �أو موعز -على حد قوله( -)38ويجعل الأدباء متفاوتني يف احلاجة �إلى اخليال؛
ٍ
()39
احل َكم والأمثال .
فال�شاعر والروائي �أحوج من قائل ِ
وت�أت ��ي درا�س ��ة الدكتور م�ص ��طفى نا�ص ��ف ع ��ن اخليال يف �إط ��ار كالمه عن
ال�ص ��ورة الأدبي ��ة التي حمل كتا ُبه ا�س ��مها ،و�أف ��رد فيه جز ًءا كب�ي ً�را للحديث عن
اخلي ��ال وعالقته بال�ص ��ورة ،وق ��د ذكر �أنّ اخليال ه ��و املب ��د�أ الأول يف كل �إدراك
ن�ضجا مفاج ًئا غ َري
�إيجابي ف َّعال ن�شيط .واخليال عنده هو ذلك الإلهام الذي يع ُّد ً
متوقع لكل ما قام به ال�ش ��اعر من قرارات وم�ش ��اهدات وت�أمالت� ،أو ما عاناه من
حت�صيل وتفكري(.)40
كم ��ا ي ��رى �أنّ عم ��ل اخليال ال يرتب ��ط بقوانني املادة ،فهو ي�ص ��ل ما ف�ص ��لته
الطبيعة ،ويف�ص ��ل ما و�ص ��لته ،ويتم ذلك حل�س ��اب قوانني �أخرى داخلية يف نطاق
التنوع والوحدة من �أجل �أن ينفذ يف طبائع الأ�شياء( .)41فعمله يقوم على التناق�ض
والتنوع ،وهذا ما يحتاجه الإبداع الفني(.)42
ونختم حديثنا عن اخليال عند املحدثني بكتاب :اخليال :مفهوماته ووظائفه
للدكتور عاطف ن�صر ،الذي يرى �أنّ اخليال هو العني الثالثة التي ز ّود بها الإن�سان
م ��ن بني الكائن ��ات؛ لأنّ الإبداع متوقف عليه( ،)43و�أنّ ال�ص ��ور التي يبنيها اخليال
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ِّ
ال�ش ��عري ال ي�أتي حتليلها مبقارنة عنا�ص ��رها بالواقع( ،)44و�أن اخليال �ض ��رورة يف
ال�شعر ،وبدونه ال يكون ال�شعر �شع ًرا ،و�أن االنحراف الذي يحدثه اخليال مق�صود
لذات ��ه� .إن ��ه القدرة اخلا�ص ��ة على َ
احل َرد وامليل واالنحراف ،وت�أ�س ��ي�س ن�س ��ق من
جديد يحمل الواقع على الالواقع ،وير�سي ماه َّية الالماه َّية(.)45
الت�ضايف ٍ
واملحدثني يف درا�س ��ة
كان ��ت هذه تطواف ٌة عجلى عل ��ى جهود العرب القدامى
َ
اخليال ،ندلف منها �إلى املوازنة بني ال�شابي ومحمد اخل�ضر ح�سني ،وعلى الرغم
من �أنهما كانا �سابقني يف تناول مو�ضوع اخليال ال�شعري� ،إال �أننا مل نتحدث عنهما
يف �س ��ياقهما الزمني؛ لأنهما مو�ضوع البحث و�أ�سا�سه ،وقد كانت هذه اللمحة عن
جهود من حتدثوا يف اخليال عدا هذين.

مفهوم اخليال و�أق�سامه بني اخل�ضر وال�شابي:
 يذكر اخل�ض ��ر حدي ��ث البالغيني الذين تكلموا يف اخلي ��ال قبله ،ثم يقول:«و ُيفهم من وجه التفرقة بني الق�س ��مني :التحقيق والتخييل؛ وهما ق�سما الت�صرف
يف املعاين عند عبد القاهر والبالغيني� ،أن جمرد اال�س ��تعارة عندهم ال يدخل يف
ق�سم التخييل .وقد �صرح عبد القاهر بهذا يف كتاب �أ�سرار البالغة ناظ ًرا �إلى �أنّ
امل�ستعري ال يق�ص ��د �إلى �إثبات معنى اللفظة امل�ستعارة حتى يكون الكالم مما ينبو
عنه العقل»( .)46ثم ينتقل �إلى �أق�سام اخليال فيقول« :التخييل التح�ضريي :تتداعى
املعاين بو�س ��يلة التذكر للأ�س ��باب التي كنا ب�سبب البحث عنها ،ثم املخيلة تنتخب
منه ��ا ما ينا�س ��ب الغر�ض ،وه ��ذا العمل� ،أعني االنتخاب ،ي�س ��ميه علم ��اء النف�س
تخيي ًال حت�ض�ي�ر ًيا؛ لأن ��ه العمل الذي تتمكن به املخيلة من ا�ستح�ض ��ار العنا�ص ��ر
املنا�سبة للمرام .وتقت�صر املخيلة عند االنتخاب على ما يدعو �إليه الغر�ض»(.)47
وه ��ذه ه ��ي املرحل ��ة الأولى من عم ��ل املخيل ��ة ،وبعده ��ا ت�أتي مرحل ��ة ثانية؛
يقول اخل�ض ��ر« :التخيي ��ل الإبداعي :بعد �أن تنتخب املخيلة م ��ا يليق بالغر�ض من
العنا�ص ��ر تت�ص ��رف فيها بالت�أليف� ،إلى �أن ينتظم منها �صورة م�ستطرفة ،وي�سمى
هذا الت�ص ��رف تخيي�ل ً�ا �إبداع ًّيا �أو اخرتاع ًّي ��ا ،ويجري هذا التخييل يف الت�ش ��بيه
واال�ستعارة وغريها»(.)48
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فاخليال عند اخل�ض ��ر خيال واحد مي ّر مبرحلتني :مرحلة التح�ضري ومرحلة
الإب ��داع؛ ذلك �أن املخيل ��ة يف املرحلة الأول تقف عند حدود ما يدعو �إليه الغر�ض،
وال تت�ص ��رف فيه ،ف�إذا ت�صرفت فقد دخلت املرحلة الثانية ،وهي مرحلة الإبداع.
كما �أن اخل�ض ��ر يوافق البالغيني يف �أن جمرد وجود اال�س ��تعارة يف الكالم ال يعني
ً
وغمو�ضا يف
بال�ض ��رورة وجود اخليال يف العبارة ،حتى يجد العقل نب ًّوا يف الكالم،
املعنى ال�صريح ،عندها ينتقل العقل مبا�شرة �إلى �صرف الكالم �إلى املجاز.
�أ ّما اخليال عند ال�ش ��ابي ،فهو خياالن :الأول يفهم من خالله �س ��رائر النف�س
وخفايا الوجود� ،أو الذي تنطبع فيه النظرة الفنية التي يلقيها الإن�س ��ان على هذا
الكون الكبري .وي�سمى اخليال الفني �أو اخليال ال�شعري .والثاين :خيال متطور عن
اخليال الأول ،قد اتخذه الإن�س ��ان ليع�ب�ر به عن ذاته حني تعجز احلقيقة عن نقل
�أحا�سي�سه .وي�س َّمى اخليال ال�صناعي �أو اخليال املجازي.
ثم يذكر ال�ش ��ابي �أنه �سيدر�س اخليال الأول ،الذي هو الإح�سا�س باجلمال يف
هذا الكون ،والتعبري عنه بطريقة توحي بعمق هذا الإح�س ��ا�س وجت ُّذره يف النف�س،
وم ��ا �إذا كان تراثن ��ا يتحق ��ق فيه هذا اخليال املق�ص ��ود �أو ال .يقول ال�ش ��ابي�« :إن
اخليال ينق�س ��م يف نظري �إلى ق�سمني :ق�سم اتخذه الإن�س ��ان ال للتنويق والتزويق،
ولكن ليتفهم من ورائه �سرائر النف�س وخفايا الوجود ،وهو هذا اخليال الذي نلمح
من خلفه مالمح الفل�س ��فة و�أ�سرة الفكر ،ون�س ��مع من ورائه هدير احلياة الكربى
ُي َد ِّوي بكل عنف و�ش ��دة ،وهو هذا الفن الذي تندمج فيه الفل�سفة بال�شعر ،ويزدوج
فيه الفكر باخليال ،وق�سم اتخذه الإن�سان �أو ًال ليعرب به عن ذات نف�سه حني ال يجد
لها م�س � ً
�اغا يف احلقيق ��ة العارية ،ثم تطور هذا النوع م ��ع الزمان ،فكان منه هذا
النوع الذي نعرفه ،والذي �أُ ِّلفت فيه كتب البالغة على اختالفها»(.)49
ويح ��دد ت�س ��ميته لق�س ��مي اخليال؛ فيق ��ول�« :إنني �أ�س � ِّ�مي هذا الق�س ��م الأول
(باخلي ��ال الفني)؛ لأن في ��ه تنطبع النظرة الفنية التي يلقيها الإن�س ��ان على هذا
العامل الكبري ،و�أ�س ��ميه (باخليال ال�ش ��عري)؛ لأنه ي�ض ��رب بجذوره �إلى �أبعد غور
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يف �ص ��ميم ال�ش ��عور� .أما الق�س ��م الثاين ف�إنني �أ�س ��ميه (اخليال ال�صناعي)؛ لأنه
�ض ��رب من ال�صناعات اللفظية ،و�أ�س ��ميه (اخليال املجازي)؛ لأنه جماز على كل
حال؛ �س ��واء ق�ص ��د منه املجاز كما عندنا الآن �أم مل يق�صد منه كما عند الإن�سان
القدمي»(.)50
ث ��م يبني طبيعة اخليال الذي �س ��يقوم بدر�س ��ه ،فيق ��ول�« :أري ��د �أن �أبحث يف
اخلي ��ال من ذلك اجلانب الذي يتك�ش ��ف عن نهر الإن�س ��انية اجلميل الذي �أوله ال
نهاية الإن�س ��ان ،وهي ال ��روح و�آخره ال نهاية احلياة � ...أري ��د �أن �أبحث يف اخليال
عند العرب من ذلك اجلانب الذي َتت ََدفَّقُ فيه �أمواج الزمن بعزم و�ش ��دة ،وتنهزم
في ��ه رياح الوج ��ود املتناوحة جملجلة داوية جامحة ،وتتعاق ��ب عليه ُظ ُلمات الكون
و�أ�ض ��وا�ؤه ،و�أ�ص ��باح احلياة و�أم�س ��ا�ؤها؛ ذلك اجلانب الذي ي�س ��تلهم وي�س ��توحي،
ويحيا وي�شعر ،ويتدبر ويفكر� ،أو بكلمة مخت�صرة� :إنني �أريد �أن �أبحث عند العرب
على ما �سميته خيا ًال �شعر ًّيا �أو خيا ًال فن ًّيا»(.)51
وال�شابي يعلن يف بدء حديثه �أنه لن يتكلم عن اخليال الذي يعني اال�ستعارات
والت�ش ��بيهات ونحوها« .ال �أري ��د �أن �أعر�ض للخيال من وجهته ال�ص ��ناعية ،ال من
هاته الناحية وال من تلك؛ لأن ملثل هاته املباحث هواتها و�أنا ل�ست منهم -واحلمد
هلل  -ولأن ُك ًال م ��ن هاتني الناحيتني جامد ٌّ
جاف يف نظري ال ُغنية فيه وال جمال،
ونف�س ��ي ال تطمئ ��ن �إلى مثل هاته املباحث اجلافة وال حتف ��ل بها .ثم لأن مثل هاته
املباح ��ث ال ميكننا �أن ن�ست�ش � َّ�ف من ورائها خوالج الأمة وال م�ش ��اعر ال�ش ��عب ،وال
ن�س ��تطيع �أن نلم�س يف جوانبه ��ا ذلك النب�ض احلي اخلفوق امل�ت مِّ
�رن ب�أنباء النف�س
الإن�س ��انية و�أهوائها ،وال �أن نعرف مقدار �شعورها بتيار احلياة كع�ضو حي يف هذا
الوجود ،و�أي فائدة من بحث قائم ال ينري �سبي ًال؟»(.)52
ويبدو �أنه يغمز اخل�ضر يف عبارته ال�سابقة؛ فالبحث عن اخليال يف الت�شبيهات
واال�س ��تعارات لي�س هواية لل�ش ��اعر ،لكن هناك من يهواه ��ا ،وهي مباحث جامدة
وجافة لي�س فيها ُغنية وال جمال ،وال تنري �سبي ًال.
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ومن هنا يت�ض ��ح لنا �أن طريقة اخل�ضر تختلف عن طريقة ال�شابي يف البحث
عن اخليال يف ال�ش ��عر العربي .ثم هناك خالف �آخر يف الطريقة؛ فال�ش ��ابي بحث
ق�ض ��ية اخليال من خالل ق�ضايا ،فقد حتدث عن اخليال يف الأ�ساطري ،ويف نظرة
العرب للمر�أة ،والطبيعة ،والق�ص ��ة ،ثم حتدث ع ��ن الروح العربية وذكر �أنها روح
خطابية خالية من اخليال� .أما اخل�ض ��ر فقد بحثه من خالل الفن نف�سه؛ فتحدث
عن فنونه ،و�أطواره ،و�أ�سباب جودته ،والتفا�ضل فيه ،والغر�ض منه.
(للبحث �صلة)
الهوامش:
* كلية الآداب جامعة املنوفية والق�صيم
(� )1أ�صول النقد الأدبي.211 ،
( )2التوقي���ف عل���ى مهم���ات التعاري���ف ،محمد عبد ال ��ر�ؤوف املناوي ،دار الفكر املعا�ص ��ر ,حتقيق :د.
محمد ر�ضوان الداية ،دار الفكر ،بريوت ,دم�شق ،ط1410 ،1ه.
( )3ال�ص ��ورة ال�ش ��عرية بني التجربة احلقيقي ��ة واخليال املبدع ،قا�س ��م بن الروي�س ،مق ��ال يف جريدة
الريا�ض بتاريخ :االثنني  16ربيع الثاين 1424هـ ،العدد  ،12778ال�سنة .39
( )4الرومانتيكية ،د .محمد غنيمي هالل .15 ،وينظر � ً
أي�ض ��ا :ال�ش ��عر بني املفهوم الفل�س ��في والأدبي،
محمد كرد ،جملة درا�سات �أدبية ،اجلزائر ،العدد اخلام�س� ،ص �ص ،116-107فرباير 2010م.
( )5النقد الأدبي� ،أحمد �أمني� ،ص.320
( )6الرومانتيكية ،د .محمد غنيمي هالل� ،ص .27
( )7النظرية الرومانتيكية يف ال�ش���عر� :س�ي�رة �أدبية ،كولردج ،ترجمة :عبد احلكيم ح�س ��ان� ،ص .240
وينظ ��ر كذل ��ك :نظري���ة اخليال يف الفك���ر الغرب���ي ت�أريخي���ة املفهوم ،فالح �ش ��كرجي ،مقالة على
ال�شبكة الدولية من موقعadel/index.php?id=NDc1NzE5MA~/67.225.173.199//:http :
( )8مفهوم اخليال ووظيفته يف النقد القدمي والبالغة ،فاطمة �س ��عيد �أحمد حمدان� ،ص  ،8ر�سالة
دكتوراه يف جامعة �أ ّم القرى1410 ،هـ1989/م.
( )9النظرية الرومانتيكية يف ِّ
ال�شعر � ،ص  .240وينظر � ً
أي�ضا :مفهوم اخليال ووظيفته� ،ص .8
( )10النقد الأدبي احلديث� :أ�صوله ومناهجه ،د� .أحمد كمال زكي� ،ص .126
( )11اخلي���ال :مفهومات���ه ووظائف���ه ،عاطف جودة� ،ص 241الهيئة امل�ص ��رية العامة للكتاب ،القاهرة،
 .1984وقد نقل هذا الكالم عن :الرومانتيكية ،محمد غنيمي هالل� ،ص.67 -51
( )12ال�صورة الأدبية ،م�صطفى نا�صف� ،ص .44 -39
( )13كولردج� ،ص .158
( )14اخليال الرومان�سي� ،شيلنج.20 ،
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( )15م�ص���طلح التخيي���ل م���ا ب�ي�ن اجلرج���اين والقرطاجن���ي ،ط ��ارق البك ��ري ،دار نا�ش ��ري للن�ش ��ر
الإلكرتوين2003،م.
( )16فن ِّ
ال�ش���عر� ،ص .161ونقله د� .إح�س ��ان عبا�س يف :تاريخ النقد الأدبي عند العرب� ،ص ،191ط،1
دار الثقافة ،بريوت-لبنان1983 ،م .ونقله الباحث املغربي علي العلوي يف املجلة العربية ال�سعودية،
العدد  ،133يف كتيب ملحق باملجلة بعنوان :مفهوم ال�شعر عند ابن �سينا ،يناير 2008م.
( )17التخييل يف �شعر �أبي فرا�س احلمداين ،ر�سالة ماج�ستري للطالبة �أماين عزت عبد الفتاح جامعة
الفيوم� ،ص ،37د.ت.
( )18ال�صورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي ،د .جابر ع�صفور� ،ص.14
( )19اخلي���ال يف �شِ ���عر املتنب���ي ،عبد احلميد ح�س ��ن�،ص � ،77ص ��حيفة دار العلوم ،ال�س ��نة الثالثة ،ربيع
الأول1355 ،هـ -العدد � ،1ص �ص. 95-77
( )20التخييل يف �شعر �أبي فرا�س احلمداين� ،ص ،34د.ت.
( )21نظري���ة اخلي���ال عند كولردج ،محمد زكي الع�ش ��ماوي� ،ص ،241جملة عامل الفكر ،املجلد الثاين،
العدد الثاين ،يوليه�-أغ�سط�س�-سبتمرب1971 ،م.
( )22مفه���وم اخلي���ال ووظيفت���ه يف النقد الق���دمي والبالغة ،فاطمة حمدان�� � ،ص �ص ،59-48مرجع
�سابق.
( )23يف مداخل ��ة ل ��ه بعنوان :اخلطاب ال�ش���عري ووظائ���ف التخييل عند القرطاجن���ي ،وذلك يف ندوة
عقدت باملعهد العايل للعلوم الإن�سانية بتون�س يف �إبريل 2009م.
( )24منه���اج البلغ���اء و�س���راج الأدب���اء ،حازم القرطاجن ��ي� ،ص ،91تقدمي وحتقي ��ق محمد احلبيب ابن
اخلوجة ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت ،ط1981 ،2م.
(� )25أ�سرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين� ،ص .317وينظر :اخلطاب ال�شعري ووظائف التخييل عند
القرطاجني ،ح�سني العوري� ،ص �ص ،226-215حوليات اجلامعة التون�سية ،العدد 2012 ،57م.
( )26ال�سابق� ،ص .989
( )27اخلي ��ال عند التفتازاين وكولردج ،ثن ��اء جناتي عيا�ش� ،ص  ،987جملة جامع���ة �أم القرى لعلوم
ال�شريعة واللغة العربية و�آدابها  ،ج  ،15العدد � ،26صفر 1424هـ.
( )28ذك ��ر ذلك د� .س ��يد البحراوي يف كتاب ��ه :البحث عن املنه���ج يف النقد العربي احلدي���ث ،17 ،دار
�ش ��رقيات للن�ش ��ر والتوزيع ،القاهرة1993 ،م .لكن هناك من �سبق �أع�ض ��اء مدر�سة الديوان؛ مثل:
الأ�ستاذ محمد اخل�ضر ح�سني ،الذي �ألف كتا ًبا بعنوان :اخليال يف ال�شعر العربي يف بداية مبكرة،
حيث ن�شره �سنة 1922م ،وحتدث فيه عن معظم عنا�صر الق�ضية؛ كتعريف اخليال و�أق�سامه ،وربطه
بفك ��رة تداعي املعاين ،م�س ��تفيدً ا من �أبحاث علم النف�س ،وفن ��ون اخليال وفوائده ،ودور احلرية يف
تنمية اخليال� ...إلى �آخر ما ذكر .وت�أتي بعده محاولة �أخرى لأبي القا�سم ال�شابي ال�شاعر التون�سي،
الذي �ألف كتا ًبا بعنوان اخليال ال�ش���عري عند العرب ،وهو عبارة عن محا�ض ��رة �ألقاها يف النادي
الأدبي جلمعية ال�صادقية �سنة 1929م ،ثم �أ�صدرها مطبوعة يف كتاب �سنة 1930م .ومن الوا�ضح
�أن كتاب ال�ش ��ابي كان معار�ض ��ة لكتاب الأ�س ��تاذ محمد اخل�ضر ح�سني .و�س ��وف نتعر�ض لذلك كله
بالدرا�سة فيما ي�أتي من �صفحات.
( )29درا�سات يف النقد الأدبي املعا�صر ،د .محمد زكي الع�شماوي� ،ص ،250دار ال�شروق للن�شر والتوزيع،
القاهرة1994 ،م.
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( )30اخلي���ال امل�ض���طرب عن���د جماعة الدي���وان ،وائل النجم ��ي ،مقال على ال�ش ��بكة الدولية من موقع:
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article31690بتاري ��خ:
 12فرباير 2012م.
( )31النقد والنقاد املعا�صرون ،د.محمد مندور ،نه�ضة م�صر ،القاهرة2004 ،م� ،ص .52
( )32ح�صاد اله�شيم� ،إبراهيم عبد القادر املازين�،ص ،233ط :دار ال�شروق ،بريوت1976 ،م.
( )33ال�سابق� ،ص.236
( )34ال�سابق� ،ص.235
(� )35ساعات بني الكتب ،عبا�س محمود العقاد� ،ص ،189دار الكتاب العربي ،بريوت ،لبنان ،ط1969 ،2م.
( )36ال�سابق� ،ص.190
( )37النقد الأدبي� ،أحمد �أمني� ،ص  ،38مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�ش ��ر ،القاهرة1371 ،هـ/
1952م.
( )38ال�سابق� ،ص 39وما بعدها.
( )39ال�سابق� ،ص.39
( )40ال�صورة الأدبية ،د .م�صطفى نا�صف� ،ص ،18ط ،2دار م�صر للطباعة ،القاهرة1958 ،م.
( )41ال�سابق� ،ص.14
( )42ال�سابق� ،ص.18
(� )43أحتفظ على هذا الت�ش ��بيه؛ لأن الإن�س ��ان يكفي ��ه عينان اثنتان لريى بهما ،ف�ل�ا حاجة لثالثة ،و�إن
مح�سو�سا حتى ندخله
وجدت فلن جت ِّلي ال�صورة �أكرث مما هي عليه ،كما �أن عمل اخليال لي�س �شي ًئا
ً
يف نطاق العني.
( )44اخليال :مفهوماته ووظائفه ،د .عاطف جودة ن�صر� ،ص.262
مو�سعة يف مفهوم اخليال ودرا�سته عند الفال�سفة
( )45ال�سابق وال�صفحة نف�سها .وهناك درا�سة �أخرى َّ
وال�ص ��وفية والبالغيني واملحدثني .ينظر :اخليال والتخييل عند حازم القرطاجني بني النظرية
والتطبيق ،ر�شيدة كالع ،ر�سالة ماج�ستري بجامعة منتوري ق�سنطينة ،اجلزائر2005 ،م.
( )46ال�سابق� ،ص.9
( )47اخليال يف ال�شعر العربي ،اخل�ضر� ،ص.20-19
( )48ال�سابق� ،ص.21
( )49اخليال ال�شعري عند العرب ،ال�شابي� ،ص.16
( )50ال�سابق� ،ص.16
( )51ال�سابق� ،ص.17
( )52ال�سابق� ،ص.17-16
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أسلوبية التكرار يف ِّ
الشعر اجلزائري
مت ّثل نظري وإجناز تطبيقي
منوذجا
الصغري
ً
السائحي ّ
يف ديوانه (ألوان من اجلزائر)

بقلم الأ�ستاذ العربي بن ال�سيم*

الإ�شكال ّية:

�إن ظاه���رة ال ّتك���رار ظاه���رة لغو ّي���ة عرفته���ا العرب ّي���ة يف �أق���دم
ن�صو�ص���ها الت���ي و�ص���لت �إلين���ا ،نعني بذلك ّ
ال�ش���عر اجلاهل ّ���ي ،وخطب
اجلاهل ّية و�أ�سجاعها ،ثم ا�ستعملها القر�آن الكرمي ،ووردت يف احلديث
النب���وي ال�ش���ريف وكالم الع���رب �ش���عره ون�ث�ره م���ن بعد  ....وم���ن َث َّم
فهي ظاهرة ت� ّ
س���تحق الدّرا�س���ة لتب�ّي نّ معاملها وال ّتع��� ّرف �إلى حقيقتها
وموا�ضع ا�ستعمالها والفائدة املق�صودة منها.

مقدّمة:
ع ��ادة م ��ا جن ��د يف العربية تك ��رار ًا للحروف والأ�س ��ماء والأفع ��ال واجلمل
اال�سمية والفعلية ،وجند كذلك �ألوان ًا تكرارية �إيقاعية ُيق�صد بها �إحداث نوع من
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439
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املو�س ��يقى اللفظية امل�ؤثرة ،وعلى م�س ��توى الن�صّ القر�آين جن ��د تكرار ًا لهذا ك ّله،
وتكرار ًا للق�ص�ص القر�آين كذلك.
وق ��د تناثرت �أق ��وا ٌل عن ظاه ��رة التّكرار و�إ�ش ��ارات �إليها يف كت ��ب القدماء
واملف�ص ��ل غري املكتمل �أحيان ًا
واملحدثني ،ونالت بع�ض� � ًا من ال ّدر�س املوجز �أحيان ًا،
َ
ّ
�أخرى...
اخلا�ص ��ة
�إنّ در� ��س التك ��رار در�س مت�ش ��عب ،فهناك درا�س ��ة امل�ص ��طلحات
ّ
بالتّكرار وتعريفاته املتع ّددة ،ثم هناك درا�س ��ة �أنواعه الكثرية ،ودرا�س ��ة �أغرا�ضه
ودواعيه ،وك ّل ذلك يحتاج �إلى در�س خا�صّ من وجهة نظر �أ�س ��لوب ّية للوقـوف على
حقيقة ّ
الظاهرة.
 -1ماهية امل�صطلح:
التّكرار �إحلاح على جهة مهمة من العبارة التي ُيعنى بها ال�شّ اعر دون �سواها،
وه ��و بذلك ذو داللة نف�س� � ّية ق ّيمة تفيد ال ّناقد الأدبي وت�س ��اعده يف حتليل نف�س� � ّية
كاتبه؛ �إذ ي�ض ��ع يف يد القارئ مفتاح الفكرة املت�س� � ّلطة على ال�شّ ��اعر� ،أو ما ي�س ّمى
باجلمل ��ة املفتاح .يقول ال ّدكتور (محم ��د مفتاح) عن التّكرار ووظيفته�« :إنّ تكرار
الأ�ص ��وات والكلم ��ات رّ
والتاكيب لي�س �ض ��روري ًا لت� ��ؤدي اجلمل وظيفته ��ا املعنو ّية
والتداول ّية ،ولك ّنه (�شرط كحال) �أو لعب لغوي»(.)1
ويوا�ص ��ل قائ ًال يف �إبراز �أهم ّيته...« :ومع ذلك ،ف�إن التّكرار يقوم بدور كبري
عري� ،أو ما ي�شبهه من �أنواع اخلطاب الأخرى الإقناع ّية»(.)2
يف اخلطاب ال�شّ ّ
وبذل ��ك يك ��ون التّكرار عالمة �أ�س ��لوب ّية متن ��ح الن�صّ دف ًقا غنائ ًّي ��ا ونقله من
حلظة التوتّر �إلى حلظة االنفراج� ،أو يكون طر ًفا يف ت�ش ��كيل م�ض ��مون الدّاللة� ،أو
يعطي الن�صّ ويفتحه على قرارات متع ّددة.
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وم ��ن هن ��ا« :فال يج ��وز �أن ينظر �إلى ال ّتك ��رار على �أنه تكرار �ألفاظ ب�ص ��ورة
عري ،بل ينبغي �أن ُينظر �إليه
مبعرثة غري متّ�صلة باملعنى �أو باجل ّو العا ّم للن�صّ ال�شّ ّ
ال�صلة باملعنى العام»(.)3
على �أ ّنه وثيق ّ
ال�س���ائحي يف ديوانه
 -2مت ّث���ل الظاه���رة عند محمد الأخ�ض���ر عب���د القادر ّ
�ألوان من احلياة.
�عري عن ��د ال�ش ��اعر (محمد الأخ�ض ��ر عب ��د القادر
�إنّ �أ�س ��ا�س الن�� �صّ ال�شّ � ّ
ال�سّ ��ائحي) ك ٌّم هائل من التّفعيالت ،ي�ستغرق نطقها م�سافة زمن ّية مح ّددة حت ّقق
يف ان�س ��ياب مو�سيقي متن ّوع من�سجم مع حركة ال ّنف�س ومت ّوجاتها ،من خالل تع ّدد
�أ�شكال التّعبري عنها �ضمن �أجواء �إيقاع ّية متالحمة مع التّجربة ال ّذات ّية با�ستعمال
املو�سيقي اخلا�صّ .
بنى تكرارية لها ُبعدها
ّ
ال�ص ��وت ّية واملتم ّثلة يف �إك�س ��اب
وللتّكرار يف ديوان �ألوان من اجلزائر فاعل ّيته ّ
ن�ص ��ه قيمته و�س ��ط تكامل لعنا�صره املتالحقة ،فهي �ض ��رورة لغو ّية �أو مدلول ّية �أو
ّ
توازن �صوتي ،له داللة وح�ض ��ور متم ّيزان منا�سبان ال�ضطراب ال�شّ اعر وهواج�سه
املبدعة ،و�إعادة ت�ش ّكلها داخل ًيا .وقد متظهر يف الديوان على نوعني :تكرار ب�سيط
(تكرار ال ّلفظة) ،وتكرار مر ّكب (تكرار اجلملة).
�أ -تكرار ال ّلفظة:
تع� � ّد اللفظة �أو الكلمة عن�ص� � ًرا مه ًما له مدلوله اخلا�� �صّ  ،يتك ّون من مقاطع
م�ش� � ّكلة من حروف وحركات ووحدات ّ
منظمة يف الكتابة بن�س ��ق خا�صّ  ،وتكرارها
إيقاعا �ص ��وت ًّيا ي�س ��هم يف �إنتاج مو�سيق ّية الن�صّ وداللته« ،فقيمة
يف الن�صّ يحدث � ً
ك ّل عن�ص ��ر تكمن -على وجه التّحديد -يف كيف ّية اندماجه وت�صاعده �إلى ما يليه،
مو�سيقي
خا�صة ،ي�صبح تكرارها لي�س جم ّرد توقيع
فتك�سب بذلك ال�ص� � ّيغ �أهم ّية ّ
ّ
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رتي ��ب فح�س ��ب ،بل هو �إمع ��ان يف تكوين التّ�ش ��كيل التّ�ص� � ّوري للق�ص ��يدة و�إدعام
مل�س ��توياتها العدي ��دة يف هيكل تركيب ��ي»( ،)4كما هو ظاهر يف ق�ص ��يدته (حنني)
العاطف ّي ��ة ،والت ��ي تك� � ّررت فيها ه ��ذه اللفظة ب�ص ��ورة ملفتة لالنتب ��اه حتى غدت
مفتاحا للق�صيدة ب�أكملها ،فاتّخذها عنوا ًنا يوحي بالدّاللة املنوطة بالق�صيدة.
ً
ويعم ��د �إل ��ى تكرار لفظ ��ة (حبيبي) يف ثناي ��ا الن�ص خم� ��س ( )5م ّرات ،يف
ال�سّ ��طر الأ ّول واخلام� ��س وال ّث ��اين والع�ش ��رين وال ّثالثني .ولف ��ظ (حنيني) ثالث
( )3م ّرات ،يف ال�سّ ��طر الرابع والثامن واحلادي ع�شر ،والفعل (�أحنّ ) ثالث()3
م ّرات � ً
أي�ضا ،يف ال�سّ طر ال�سّ اد�س والع�شرين وال ّثالث والع�شرين� .أما لفظ (لديك)
فك ��رره كالزمة يف نهاية ك ّل مقطع؛ ك ّل ذلك للدالل ��ة على االرتباط ببالده ووطنه
وهو يعاين �آالم البعد ولوعة الفراق.
ويف ق�ص ��يدته (ابت�س ��م يا قلب) هيمن ��ت �ألف ��اظ (الب�ؤ�س-البكاء -احلزن)
لت�صوير حالته النف�سية وهيمنة الك�آبة والهموم عليها ،كما هو ظاهر يف قوله(:)5
يف ظ�������ل�������ام ال����������ب�����������ؤ�����������س �أم���������������ش�������ي

ال ت�����������ب�����������ايل احل����������������������زن ن�����ف�����������س�����ـ�����ي

�إ ّن��������������������ن��������������������ي �أب�����������������ك�����������������ي ب������ق������ل������ب������ي

ف������اب������ت������ـ������ـ�������������س������ام������ي ه������������و ب������ـ�������ؤ�������س������ي

ال �أري������������������������������د ال�������������غ������ي������ر ي�����ب�����ـ�����ك�����ي

ل��������ب��������ك��������ـ��������ائ��������ي ج���������ه���������ـ���������ل ن�����ف�����������س�����ي

ّ
����������������������ق ي�����ن�����������س�����ي
م�������������ا ظ��������ن��������ن��������ت احل

�إ ّن������������������ه يف ال�����ك�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ون م���ن�������س���ـ���ـ���ـ���ي

َب���������������س�������م�������ت�������ي ت�������������ب�������������دو ،وح�������������زين

������������������ي ح�����ـ�����������س�����ي
ل��������ي�����������������س ي�����������ع�����������دو ط َّ

ك�����������ن�����������ت �أب����������������ك����������������ي الن����������������ف����������������رادي

�إ ّن����������������ن����������������ي �أب��������������ك��������������ي م��������ـ��������ـ��������ـ��������رادي

ي�������������ا ف�������������������������������ؤادي ل�����������������س��������ت �أب���������ك���������ي

ف�������اب�������ت���������������س�������م رغ�����������ـ�����������م ال�������������ع�������������وادي

وي�س ��تفتح ق�صيدته (ال�شّ ��هيد) التي قالها يف �ص ��ديقه (ابن ز ّدور) الذي قتل يف
باري�س بر�صا�ص اال�ستعمار بلفظ (�أخي) املكرر خم�س ( )5مرات ،يقول(:)6

10 9

53

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439
دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ 2018م

548

�أخي �صرع الغداة جماهدا
من �أخي؟
ويكررها يف ال�سطر الثالث والرابع:
�أخي ترك احلياة مكافحا
يا �أخي
د ّوت ر�صا�صات اجلنود
كما يكررها يف ال�سطر العا�شر:
�أخي يا ابن اجلزائر ال تهب
ويف ال�سطر الثالث ع�شر:
�أخي يا �صاد ًقا �إنيّ طلب
�إننا
يف �أر�ضنا �أبدً ا عــرب
ووظيفة ه ��ذا التكرار الت�أكي ��د والتنبيه والإث ��ارة� ،إثارة التو ّقع لدى ال�س ��امع
للموقف اجلديد مل�شاركة ال�شاعر �إح�سا�سه وبنب�ضه ال�شعري.
وكما هو وا�ضح ،فللتّكرار خ ّفة وجمال ال يخفيان ،وال يغفل �أثرهما يف النف�س،
حيث �إنّ الفقرات الإيقاعية املتنا�سقة ت�شيع يف الق�صيدة مل�سات عاطف ّية وجدانية
يفرغها �إيقاع املفردات املك ّررة (�أخي) ب�ش ��كل ت�ص ��احبه الده�شة واملفاج�أة ،مما
يجعل حا�سة الت�أ ّمل والتّ�أويل لدى القارئ ذات فاعلية عالية ،كما �أنّ قابلية ال ّنف�س
للإث ��ارة العاطف ّية واال�س ��تجابة وامل�ش ��اركة الوجدان ّية يف ال ّلغ ��ة املنظومة املت ّوقعة
�أ�سرع و�أبلغ من اال�ستجابة ل ّلغة غري املتوقعة.
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 -2تكرار اجلملة:
ّوكيدي»(،)7
�إنّ توظيف اجلمل «نوع من التّكرار
الوظيفي يختلف عن التّكرار الت ّ
ّ
حيث ينظر �إلى عن�ص ��رين �أ�سا�س�ي�ن عند التّعامل مع الرتّكيب املك ّرر ،كما «ينظر
مما يجعل منهما عالمة �أ�سلوب ّية تدخل يف هند�سة الن�صّ  ،وينظر
�إلى تباعدهما ّ
�إلى تقاربهما املبا�ش ��ر ّ
خط ّيا كو�س ��يلة للتّكثيف الدّاليل له عالقــ ��ة وطيـدة ب�إيقاع
نف�سي حا ّد»(.)8
ّ
وللتّكرار اجلملي يف ديوان �ألوان من اجلزائر �أثره يف �شحن غنائ ّية الق�صائد
كم من املقاطع يتنا�سب وقواعد
ال�شعرية ،ملا متثله من خا�صية �صوت ّية تعتمد على ّ
ال ّلغة بزخم �ألفاظها وداللة عباراتها واتّ�ساع م�ساحتها ،كتكرار جملة (�إذا العيد)
وجملة (�إذا العيد �أ�ضحى) اثنتي ع�شرة ( )12مرة يف ق�صيدته (خواطر)،
والتي يقول فيها(:)9
�إذا ال��ع��ي��د �أ����ض���ح���ى ال ي���وات���ي ���ص��اح��ب��ه

ف��������ودع ����ص���ب���اح���ـً���ا ل��ل���أم�����اين ب�����ه ب�����ش��ر

�إذا ال���ع���ي���د �أ����ض���ح���ى ح���ال��� ًك���ا يف �أوان������ه

ف���ل���ي�������س ل���غ�ي�ر ال���ع���ـ���ي���د ن������ور ل�����ه ن�����ش��ـ��ر

ويك ّرر يف الق�صيدة نف�سها عبارة (�أعيد ال�ضحى) فيقول:
�أع���ي���د ال�����ض��ح��ى� ،أي����ن ال�����ض��ح��اي��ا؟ �صباحها

ت�����س��ـ��اق �إل�����ى ال���ق�������ص���اب ،وه����ي ل���ه فكـر

كما يعك�س ا�س ��تعمال التّكرار جملة من العالقات ،كعالقة ال�ش ��اعر بالزّمان
بالآخر �أو بالغري ،فيك ّرر يف ق�صيدته (حتوف) عبارة (ما يل وللدهر) ثالث ()3
م ّرات ،فيقول(:)10
ما يل و لل ّدهر �أ�شكوه من الأمل؟
ما يل و لل ّدهر �أحلوه على ال�ضرر؟
ما يل و لل ّدهر �أقفيه قذى العتب؟
10 9
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وعالقت ��ه باملكان كما يف ق�ص ��يدته (مناب ��ع قرب�ص) ،فيكرر عب ��ارة (�أيها
البحر) ،حيث يقول(:)11
�أ ّي������ه������ا ال����ب����ح����ر ال���������ذي مي���ل����أ ق��ل��ب��ي

ه������ل ت����������راين �إذ �أن������اج������ي������ك ب��ح��ب��ي

�أ ّي�������ه�������ا ال����ب����ح����ر ت�����ذك�����ر غ�����اب�����ر ال���ت���ا

ري��������خ واذك������������ر �أن������ن������ا ع��������رب �����ص����راح

يف عالقت ��ه بالآخ ��ر �أو بالغ�ي�ر جند ق�ص ��يدته (الإن�س ��ان) التي ي ��ر ّدد فيها
اال�ستفهامنيّ �« :أي قلب؟» و «من لهم؟» يف قوله(:)12
�أيّ ق�����ل�����ب ب���������ذا ال��������وج��������ود ي���غ��� ّن���ي

م��ن �صدى ال�� ّذك��ري��ات :حل��ن احلياة؟

�أيّ ق����ل����ب ي����ع����ي����ده ال������ ّ�����ش�����وق ن������ورا

ي���خ���ن���ق ال���� ّل����ي����ل ،وال���� ّل����ي����ايل ع�������ورات؟

�أيّ ق����ل����ب ي�������رى الأ�������س������ى وه�������و م��ا

ت��ع�����ص��ر ال��������� ّروح يف ك������ؤو������س ال ّ���ط���غ���اة

م�����ن ل����ه����م؟ واحل�����ي�����اة رع�����ن�����اء��� ،ص��م��ـ

ـ�������اء ت�����ع����� ّد ال���� ّر�����ض����ي����ع ل���ل ّ
���ط���اح���ـ���ن���ات

م���ن ل���ه���م؟ وال ّ
���ط���ري���ق مم���ل���وءة ب��اجل��ـ

وع ب�����ال�����ق����� ِّر ،ب����ال����� ّ����ض����ن����ا ،ب���ال���ع���ـ���ـ���ن���اة

من لهم؟ ّ
وال�ضمري قد مات بالأم�س

و������ض�����اع�����ت �أ�����������ش�����ل����ا�ؤه يف ال������� ّرف�������اة

والأمر نف�س ��ه يف ال ّن�شيد الأ ّول الذي ك ّرر فيه عبارة ال ّنداء «�أي حبيبي» ثالث
( )3م ��رات ،ويف ق�ص ��يدته (التا�س ��ع ع�ش ��ر يونيو) الت ��ي ك ّرر فيها عب ��ارة (يوم
ق�ص ��ته
�س ��بت) .ويلج�أ �إلى تكرار ال ّالزمة امل�ؤ ّلفة من �س� �تّة �أبيات يف ك ّل م�ش ��اهد ّ
الإذاعية الثورية (حكاية ثورة) ،متّخذا �إ ّياها كم�س ��احة و ف�س ��حة لل ّراحة كالزمة
مفد زكرياء يف �إلياذته ،يقول ال�سائحي(:)13
من �أعايل اجلبال �ش ّع الن�ضال
من زنود ال ّرجال كان القــتال
من دماء اجلراح الح الكفـ ــاح

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439

551

دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ 2018م

10 9

53

ال�سالح جاء ال ّنجاح
من ن�شيد ّ
وغدت يف �أر�ض اجلزائر ثورة
همـّها �أن ترى اجلزائر ح ّرة

فالتّكرار عن�ص ��ر ف ّعال يف تكوين ق�ص ��ائد محمد عبد القادر ال�سّ ائحي ،فهو
عندم ��ا ير ّكز اهتمامه عل ��ى املك ّرر يجعل ��ه ال ّنقطة املركز ّية الت ��ي تتمحور حولها
الق�ص ��يدةّ ،
ويوظفه يف ن�صو�صه ب�صورة ملفتة لالنتباه حتى تغد ّو ظاهرة �أ�سلوب ّية
توحي بال ّدوافع ال ّنف�س ّية والف ّن ّية لهده ّ
الظاهرة.
فال ّدوافع ال ّنف�س� � ّية ذات وظيفة نف�س� � ّية مزدوجة جتمع ال�شّ اعر واملتل ّقي على
�شعوري
ال�سّ ��واء ،فمن ناح ّية ال�شّ ��اعر يعني التّكرار الإحلاح يف العبارة على معنى
ّ
عري �أكرث من غريه ،وربمّ ا يرجع ذلك �إلى مت ّيزه
يربز من بني عنا�صر املوقف ال�شّ ّ
عن �سائر العنا�صر بالفاعل ّية ،ومن ّثم ي�أتي التّكرار لتم ّيزه بالأداء.
ف�سي للتّكرار من حيث
�أ ّما من حيث املتل ّقي ،في�ص ��بح ذا جتاوب مع البعد ال ّن ّ
�إ�ش ��باع تو ّقعه وعدم �إ�ش ��باعه ،فترثى جتربته ه ��و الآخر برثاء التّجربة ال�شّ ��عر ّية
املتفاعل معـها.
�أ ّم ��ا ال ّدوافع الف ّن ّية فتتم ّثل يف حتقيق ال ّنغم ّية وال ّرمز لأ�س ��لوبه ،ففي ال ّنغم ّية
ال�صور وال ّرموز
هند�سة املو�سيقى التي ت� ّؤهل العبارة وت ْغني املعنى .وحينما تتّ�ضح ُّ
لدى ال�ش ��اعر ال�سّ ائحي يلج�أ �إلى تكرار مناذجه ،وبهذا ميكن القول �إنّ لك ّل �شاعر
اخلا�صة به.
مناذجه
متف ّرد
َ
ّ
اخلامتة:
واخلال�ص ��ة �أن ال ّتك ��رار يف احلقيقة ظاه ��رة حيو ّية عا ّمة� ،إ ّنه ��ا موجودة يف
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مما
احلياة يف �ص ّور متع ّددة ،ومبا �أنّ ال ّلغة �صورة للمجتمع ،ف�إ ّنها حتتوي على �صور ّ
هو موجود فيه ،فظاهرة رّ
كالتادف مث ًال قد جند لها �ش ��ب ًها يف ت�ش ��ابه �شخ�ص�ي�ن
من الب�ش ��ر ت�شاب ًها تا ًّما ي�ص ��عب معه التّمييز بينهما ،وظاهرة الت�ضا ّد � ً
أي�ضا جند
لها �ش ��ب ًها فيما بني الأ�سود والألوان� ...إلخ .ونحن يف �أفعالنا و�أقوالنا نك ّرر الكثري
منها لأ�س ��باب مختلفة ،وقد �س ��اد االعتقاد ب�أنّ ال�شّ ��عر العربي القدمي ن�ش�أ �أ ّول ما
ن�ش� ��أ يف �ص ��ورة وزن ال ّرجز مت�أثر ًا بوقع �أقدام اجلمال ال ّرتيبة املتك ّررة على منط
واحد على رمال �ص ��حراء العرب .و�أ ّي ًا كان الأم ��ر ،ف�إن ظاهرة التّكرار يف احلياة
جند لها �صدى يف اللغة.
وال�ص ��رف ّيني
العلمي
وعلى م�س ��توى ال ّدر�س
والعملي ال نكاد جند عند ال ّن ّحاة ّ
ّ
ّ
اهتم بها نقا ُد الأدب ودار�س ��وه ومف�سّ ��رو القر�آن
كب�ي َ�ر اهتمام بالظاه ��رة ،و�إنمّ ا ّ
وال�ص ��رف ّيني القدم ��اء قد يكون لـه ما يربّ ره؛
الكرمي والبالغ ّيون ،وموقف ال ُّنحاة ّ
يهتم برتكيب
يهتم ببني ��ة الكلمة الواح ��دة ،وال ّنحو عنده ��م ّ
ال�ص ��رف ّ
ذل ��ك �أنّ ّ
اجلملة ،وال يتجاوز ذلك عادة �إلى الن�صّ ك ّله ،ولذا اقت�ص ��ر در�س ال ُّنحاة للتّكرار
فظي ،ولكن يجب �أن ندر�س
غال ًب ��ا على لون واحد منه ،هو ما �أ�س ��م ْوه بالتّوكي ��د ال ّل ّ
ّ
الظاه ��رة من خ�ل�ال م�س ��تويات التّحلي ��ل ال ّلغوي جميعها ،ح�س ��ب ما تتج ��ه �إليه
ال ّدرا�سات ال ّلغوية احلديثة.
الهوامش:
* جامعة �أبي بكر بلقايد – تلم�سان.
( )1د.محمد مفتاح ،اخلطاب ال�شعري ا�سرتاتيجيه التنا�ص� ،ص .39
( )2املرجع نف�سه� ،ص .39
( )3ربابعة مو�سى ،التكرار يف ال�شعر اجلاهلي ،درا�سة �أ�سلوبية� ،ص.15
(� )4ص�ل�اح ف�ضل� ،إنتاج الداللة الأدبية ،ط ،1م�ؤ�س�س ��ة مختار للن�شر والتوزيع ،القاهرة ،م�صر ،د.ت،
�ص.275
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( )5ديوان �ألوان من اجلزائر ،محمد الأخ�ضر عبد القادر ال�سائحي� ،ص.8-7
( )6امل�صدر نف�سه� ،ص .73- 72
( )7ع ��ن  GURRYع ��ن د .محم ��د العبد� :إبداع الداللة يف ال�ش���عر اجلاهلي ،دار املعارف ،ط� ،1س ��نة
� ،1988ص.13
(� )8أحمد دروي�ش :درا�سة الأ�سلوب بني املعا�صرة والرتاث� ،ص.98
( )9ديوان �ألوان من اجلزائر ،محمد الأخ�ضر عبد القادر ال�سائحي� ،ص.21
( )10امل�صدر نف�ســــه� ،ص.48
( )11امل�صدر نف�سه� ،ص.62
((12امل�صدر نف�سه� ،ص.64
( )13امل�صدر نف�سه� ،ص.118

10 9

53

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439
دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ 2018م

554

التطور يف الدالالت األدبية
بقلم :د� .سعود بن �سليمان اليو�سف *

( )

عموما؛ �إذ تتغري دالالت الكلمات،
التط ��ور اللغوي ظاهرة من ظواهر اللغ ��ات ً
خ�ص�ص،
فت�أخذ م�سارات مختلفة يف هذا التغري والتب ّدل ،فنجد �أن داللة الكلمة ُت َّ
�أو ُتع َّم ��م ،وقد ّ
تنحط ،ورمب ��ا ترتقي( ،)1والتطور اللغوي ظاه ��رة تدل على حيوية
اللغة ،ومرونتها ،وقابليتها للنمو.
ولئن �ش� � ّكل التطور اللغوي ظاهرة جلية لدار�س ��ي اللغة؛ ف�إنها ظاهرة تنطوي
عل ��ى تفرعات عديدة ،منها التطور الداليل الأدب ��ي ،وهذا التطور الداليل الأدبي
لي�س على م�س ��توى الألفاظ فح�سب ،بل على م�س ��توى العبارات وال�صيغ الأدبية يف
�أجنا�س �أدبية مختلفة ،وجدتُ فيها �أنّ الداللة تُنتزَ ع عن �سياقها الذي ن�ش�أت فيه،
وي�صبح للعبارات الأدبية دالالت �أخرى ميليها �سياقها اجلديد.
�إن دار� ��س التط ��ور ال ��داليل يف لغة من اللغات يجد نف�س ��ه �أمام (�س ��يناريو)
م�ش� � ّوق من الأحداث التاريخية للأمة التي ت�س ��تعمل هذه اللغة ،ويجد �أن درا�س ��ته
ت ��دور يف فل ��ك حياتها االجتماعية الت ��ي كانت جما ًال لهذا التط ��ور الداليل()2؛ �إذ
جند �أن املادة التي يتمثل بها كثري من الأدباء ،وكثري من النا�س يف حياتهم العامة
قد انف�ص ��لت عن �سياقها ،والتب�س ��ت ب�س ��ياق �آخر( )3مختلف اختال ًفا جذر ًيا عن
�سياقها الأول.
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و�أبرز ال�ش ��واهد التي نطالعها يف هذا ال�ص ��دد هو املثل امل�ش ��هور «رب �أخ لك
مل تل ��ده �أم ��ك»( ،)4الذي يتب ��ادر �إلى ذهن املتلقي من فوره �أن ��ه يف الداللة على �أن
�ص ��ديقك �إذا كانت �ص ��داقته متينة ،ف�إنها تنزله منزلة الأخ ،فك�أن هذا ال�صديق
�أخ ��وك .و�أك�ث�ر النا�س ي�ض ��ربه يف �إعانة الرجل �ص ��احبه ،و�إخال�ص ��ه يف خدمته،
فقد �أورده ابن عبد ربه يف العقد الفريد يف ف�ص ��ل �س ��ماه :ف�ض ��ل ال�صداقة على
القرابة( ،)5كما �أورده الراغب الأ�ص ��فهاين يف محا�ضرات الأدباء يف ف�صل ا�سمه:
تف�ض ��يل ال�ص ��ديق عل ��ى الن�س ��يب( ،)6وذكره �أب ��و حي ��ان التوحيدي يف ال�ص���داقة
وال�صديق(.)7
�إال �أنّ املفاجئ للقارئ �أن ق�ص ��ة هذا املثل ،كما وردت يف معظم كتب الأمثال
وغريها من م�ص ��ادر الأدب ،هي �أنه «خرج لقمان يطوف ،ف�إذا هو بخباء يف قفر
م ��ن الأر�ض ،وامر�أة جال�س ��ة يف ظله ومعها رجل حت ّدثه ،و�إذا َب ٌّو بالفناء ،و�س ��قب
ناقة ،و�ص ��بي يبكي يف ك�س ��ر اخلباء ،ال يرفعان به ر� ًأ�س ��ا ،فوقف لقمان ،فح ّيا فلم
ير ّدا عليه ،فقال� :شغلك بنف�سك ،ال �شغلك بغريك ،ف�أر�سلها مث ًال ،ثم �س ّلم الثانية
ف ��ر ّدا ،والتف ��ت فلم ي َر حولهم ��ا �أحد ًا ،فق ��ال :اخلالء ب�ل�اء ،ورب داعية لواعية،
واد ،و�إن
واد �إلى ٍ
ف�أر�سلها مث ًال ،فقالت :من �أنت؟ قال :من بع�ض هذه البالد ،من ٍ
جمل�س ��كما لطريف غري تلي ��د ،قالت :وما �أدراك؟ قال :الطري ��ف خفيف ،والتليد
بلي ��د ،قالت :ما حاجتك؟ قال :طفيف لو وجدت من ي�ض ��يف ،قالت :ما هو؟ قال:
ا�سقوين ،قالت� :أيهما �أحب �إليك اللنب �أم املاء؟ قالُ :ك ًال ،قالت :ف�إن اللنب وراءك
وامل ��اء �أمامك .قال :املنع �أوجز ،ف�أر�س ��لها مث ًال ،قال :من هذا الذي معك؟ قالت:
�أخي ،قال :رب �أخ مل تلده �أمك ،ف�أر�سلها مث ًال»(.)8
وقد ن ّبه �أبو عبيد بن �س�ل�ام �إلى هذا التحول يف ا�ستعمال املثل ،فقال« :يقال:
�إنَّ املثل للقمان بن عاد ،وكان له �أ�صل �سوى املو�ضع الذي ي�ضعه النا�س به»( ،)9كما
لفت �أبو هالل الع�سكري النظ َر �إلى هذا التطور يف ا�ستعماله �أي�ض ًا ،فقال« :و�أ�صل
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ه ��ذا املث ��ل هو الذي ذكرناه يف خ�ب�ر لقمان بن عاد ،ثم ا�س� �تُعمل يف �إعانة الرجل
�صاح َبه ،وان�صبابه يف هواه ،وانخراطه يف �سلكه ،حتى ك�أنه �أخوه لأبيه و�أمه»(.)10
وقال عنه املطرزي يف �ش���رحه مقامات احلريري�« :إال �أنه فيما نحن ب�ص ��دده لـم
ريد به �أنه رمبا يوا�س ��يك وي�ؤاخيك من
ُيبنْ َ على هذا الـم�ض ��رب الأ�ص ��لي ،و�إنمّ ا �أُ َ
لي�س ب� ٍأخ لك حقيق ًة»( ،)11كما �أن احل�س ��ن اليو�س ��ي ح�ي�ن �أورد املثل وحكايته قال:
«وقريب من هذه احلكاية ما ُحكي عن بع�ضهم �أنه دخل عليه رجل ن�صراين ومعه
فتى و�س ��يم من �أهل ِم َّلته ،فقال له :من هذا الفتى؟ فقال :بع�ض �إخواين .ف�أن�ش ��د
حينئذ:
ٍ
دع���ت���ن���ي �أخ����اه����ا �أ ُّم ع���م���رو ومل �أك����ن
دع���ت���ن���ي �أخ�����اه�����ا ب���ع���د م����ا ك�����ان ب��ي��ن��ن��ا

�أخ������اه������ا ومل �أر�������ض������ع ل����ه����ا ب���ل���ب���انِ
()12

من الأم��ر ما ال ي�صنع الأخ���� َوانِ »

وحديثه ��م ه ��ذا ي�ؤكد �أنّ التح� � ّول يف داللة املثل كانت قدمية ،ولي�س ��ت طارئة
حدي ًثا.
و ُر ِق � ُّ�ي دالل ��ة الألفاظ الذي حتدث عنه اللغويون َي�ص ��دق على ه ��ذا املثل؛ �إذ
ارتق ��ت داللت ��ه من معنى ال�ش ��ك والتكذيب الذي قي ��ل يف موقف ُمخ � ٍ�ز �إلى معنى
ال�ص ��داقة الوثيق ��ة ،والعالقة الوطي ��دة التي تتي ��ح لقائلها �أن يقوله ��ا يف مواقف
م�ش ّرفة( .)13وجاء حت ُّول الداللة تب ًعا لتح ُّول ال�سياق الذي انتقل �إلى اجلهة املقابلة
�يت داللته الأ�ص ��لية الأولى،
يف مو�ض ��ع التم ّث ��ل بهذا املث ��ل انتقا ًال تا ًّم ��ا ،حتى ُن ِ�س � ْ
و«خلع املثل داللته الو�ض ��عية ،ولب�س داللة �أخرى �أ�سبغتها عليه ظروف التمثل بهذا
املثل»( ،)14وهي ظروف مختلفة ،واختلفت داللة املثل تبع ًا الختالفها.
ومن ارتقاء الداللة �أنّ كث ًريا من العرب يتمثلون باملثل امل�شهور« :لو ذات �سوار
لطمتني»( ،)15وهم يف مو�ضع كربياء ،يريدون �أن َمن �أ�ساء �إ ّ
وقد ًرا من
يل �أقل �ش�أ ًنا ْ
�أن �أر َّد �إليه الإ�ساءة.
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و�إذا نظرن ��ا �إلى �ش ��رح املثل عند القا�س ��م بن �س�ّلماّ م -مث ًال -وجدن ��ا �أنه «لو
كان هذا الذي ظلمني ن ًّدا يل ،وكان له �ش � ٌ
�رف وق � ْ�د ٌر احتملتُه ،ولكنه لي�س بكفء،
علي» ال حت�ضر يف ذهن املتمثل بهذا املثل،
علي»( .)16وعبارة «فهو �أ�ش ��د ّ
فهو �أ�ش� � ُّد ّ
تعب عن حالة �شكوى وانك�سار ،وهو املعنى الذي نقر�ؤه يف قول �أبي هالل
فالعبارة رّ
الع�سكري عن املثل« :يقوله الكرمي �إذا ظلمه اللئيم .و�أ�صله �أن امر�أة لطمت رج ًال،
فنظ ��ر �إليها ،ف� ��إذا هي ر ّثة الهيئة عاط ��ل ،فقال :لو ذات �س ��وار لطمتني!؛ �أي :لو
كانت ذات غنى وهيئة لكانت بل ّيتي � َّ
أخف ،ومنه �أخذ القائل قوله:
�����ي
ف�������ل�������و �أين ُب��������ل��������ي��������تُ ب�����ه�����ا������ش�����م ٍّ

ُخ���������ؤول��������ت��������ه ب�����ن�����و ع������ب������دِ امل������������دانِ

ُ
��������ص����ب���رت ع�����ل�����ى م�����ق�����ال�����تِ�����ه ول�����ك�����نْ
�

ت��ع��اليَ ْ ف��ان��ظ��ري مب��ن اب���ت�ل�اين!»

()17

فقد ارتقت داللة املثل من معنى االنك�سار ،وال�شكوى من �أن هذا الذي لي�س يل ن ّد ًا
قد غلبني� ،إلى معنى �أنه لي�س يف قدر ي� ّؤهله لأنْ �أر َّد �إليه الإ�ساءة.
تغي جمال اال�س ��تعمال .ويف
وم ��ن الظواهر التي تط ��ر�أ على الألفاظ ظاهرة رّ
هذا اجلانب جند بيت كعب بن زهري ر�ضي اهلل عنه:
م������ا �أَران����������������ا َن�������ق ُ
�������ول � اّإل َرج����ي���� ًع����ا

()18

و ُم�����ع�����ادًا م����ن ق���ول���ن���ا م�����ك�����رورا

التنا�ص ،و�أنّ �أكرث ال�ش ��عراء ي�أخذ
وهو بيت �أك َرث النقا ُد يف ا�س ��تعماله للداللة على
ِّ
بع�ضهم من بع�ض ،وما �إلى ذلك مما يت�صل بهذه الظاهرة اللغوية الأدبية.
و�أول من ا�ست�ش ��هد ببيت كعب لأخذ ال�ش ��عراء من بع�ضهم هو ابن عبد ربه يف
طالعت من م�ص ��ادر ،-يقول ابن عبد ربه يف معر�ض
العقد الفريد -بح�س ��ب ما
ُ
حديثه عن اال�س ��تعارة« :وهذه اال�س ��تعارة خف َّية ال ُي�ؤبه بها ،لأنك قد نقلت الكالم
من حال �إلى حال .و�أكرث ما يجتلبه ال�ش ��عراء ويت�ص ��رف فيه البلغاء ،ف�إمنا يجري
فيه الآخر على �س َنن الأول .وق ّلما ي�أتي لهم معنى مل َي�سبق �إليه �أحد� ،إما يف منظوم
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و�إما يف منثور؛ لأنّ الكالم بع�ضه من بع�ض ،ولذلك قالوا يف الأمثال :ما ترك الأول
للآخر �ش ��يئ ًا؛ �أال ترى �أنّ كعب بن ُزهري ،وهو يف ال َّرعيل الأول وال�ص ��در املتقدم،
قد قال يف �شعره:
م��������ا �أَران���������������������ا ن��������ق ُ
��������ول �إال ُم��������ع��������ا ًرا

�أو ُم��ع��ادًا م��ن قولنا َم��� ْك���رورا»

()19

ولك ��ن الغري ��ب يف ه ��ذا البيت �أن جمال اال�ست�ش ��هاد به قد انتق ��ل �إلى جمال
�آخ ��ر بعيد كل البعد عن الداللة التي �س ��اقها فيه ابن عب ��د ربه وغريه من الأدباء؛
زوجه ،والبيت واحد من �أبيات
فالبيت �ض ��من ق�صيدة يعاتب ال�ش ��اع ُر يف مطلعها َ
العت ��اب! يريد فيه �أنه وزوجه �ص ��ارا يعيدان كالمهما ويكرران ��ه ،وهي عادة كبار
ال�سن :والأبيات على النحو الآتي:
� ّإن عِ ����ر�����س����ي ق�����د �آذن����ت����ن����ي �أخ���ي��را

مل ُت�������ع������� ِّرج ومل ت��������ؤام�������ر �أم����ي���را

�����ب ف��ي��ه
�أجِ ��������ه��������ا ًرا ج�����اه�����رت ال عَ�����ت َ

�أم �أرادت خ������ي������ان������ ًة و ُف�������ج�������ورا

���زوج�ي�ن ع��ا���ش��ا جمي ًعا
م���ا ����ص�ل�ا ُح ال
ِ

���ب�ي�ر ال��ك��ب�يرا
ب���ع��� َد �أن َي�������ص���ر َم ال���ك ُ

ُ
�����ص��ب��رت ف�������إن
ف����ا�����ص��ب�ري م���ث���ل���م���ا �

ال �إخ ُ
مي � اّإل ����ص���ب���ورا
������������ال ال������ك������ر َ

ح����ي����ن وق���������د دب�������ب�������تُ ود ّب�����������تْ
ٍ
�أيَّ

ول���ب�������س���ن���ا م�����ن ب����ع����دِ ده�������� ٍر ُده��������ورا

م�������ا �أران���������������ا ن�������ق ُ
�������ول � اّإل رج����ي���� ًع����ا

و ُم������ع������اداً م����ن ق���ول���ن���ا م������ك������رورا

()20

ويلحظ كيف انتقل به ابن عبد ربه من �س ��ياق اجتماعي �إلى �سياق �أدبي ،كما
ً
مرتبطا بهذا
يلحظ كيف توا�ضعت الذاكرة اجلمعية النقدية على جعل هذا البيت
ال�سياق النقدي!
على �أنّ ال�س ��كري قد �ش ��رح البيت بقوله�« :أي ما نقول �ش ��ي ًئا �إال وقد ُ�س ��بقنا
�إليه»( .)21والذي بدا يل �أن ال�ش ��اعر يريد �أنهما -هو وزوجه -يكرران �أحاديثهما؛
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439
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كالما قد ُ�س� � ِبقا �إليه؛
ن�ص على �أنّ املعاد هو (من قولنا)� ،أ ّما كونهما يقوالن ً
لأنه َّ
ف�إنّ هذه هي طبيعة الكالم الذي يجري بني النا�س ،ولي�س يف هذا ما ي�ستدعي �أن
يعاتب زوجه عليه� ،أو يتذمر منه.
ويف �شاهد ثالث جند كث ًريا من النا�س وهم يتحدثون عن ارتفاع م�ستوى الثقة
بالنف�س ي�ست�شهدون بقول �إبراهيم ناجي (ت 1372هـ):
واثقُ اخلطو ِة مي�شي مل ًكا

()22

غ�ي�ر �أنّ الطري ��ف يف هذا ال�ش ��طر �أن �إعرابه حني ي�ست�ش ��هدون به على الثقة
يختل ��ف عن �إعرابه يف البيت ،ومن هنا اختلف املعنى اختال ًفا جذر ًّيا ،واكت�س ��بت
العب ��ارة داللة غري داللتها التي �أرادها ال�ش ��اعر؛ فكثري م ��ن النا�س يعربه على �أنّ
(واث ��ق اخلطوة) يف محل رفع مبتد�أ ،و(مي�ش ��ي مل ًكا) يف مح ��ل رفع خرب ،فتكون
الداللة �أن ال�ش ��خ�ص �إذا كان واثق اخلطوة ،ف�إنه مي�شي كما مي�شي امل ِلك ال يلتفت
�إلى �شيء؛ وذلك لثقته بنف�سه ،وعدم خوفه.
وحقيقة ال�ش ��طر �أنّ الرتكيبني فيه( :واثق اخلطوة ،مي�ش ��ي مل ًكا) ،و�ص ��فان
�ض ��من طائفة من الأو�ص ��اف التي و�ص ��ف به ناجي حبيبه؛ فهو :حبيب ،و�س ��احر،
وفي ��ه ُنبل وجالل وحياء ،وهو واثق اخلطوة ،ومي�ش ��ي م َل� � ًكا (بفتح الم مل ًكا) ،وهو
وعبق ال�س ��حر� ... ،إلخ .وهذا ظاهر من �أبياته
ظامل احل�س ��ن ،و�ش ��هي الكربياءَ ،
كالآتي:
����ب ����س���اح��� ٌر
�أي���������ن م������ن ع���ي���ن���ي ح����ب����ي ٌ

ف������ي������ه ن��������ب ٌ
ٌ
���������ل��������ال وح��������ي��������ا ْء
��������ل وج

واث ُ
�������������ق اخل��������ط��������و ِة مي���������ش����ي م����لَ���� ًك����ا

ظ��������ا ُ
����س����ن ����ش���ه ُّ���ي ال����ك��ب�ري����ا ْء
مل احل����� ِ

ع����ب ُ
����ا�����س ال���� ُّرب����ى
����ق ال�������س���ح��� ِر ك�����أن����ف ِ

�����رف ك�������أح���ل��ا ِم امل�������س���ا ْء
�����س����اه���� ُم ال�����ط ِ
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���ب�ي�ر ال���������س����م����ا ْء
ل����غ���� ُة ال�����ن�����و ِر وت���ع ُ

م������ ُ
�����ش�����رق ال�����ط�����ل�����ع�����ةِ ،يف م���ن���ط���ق���ه

()23

لقد فر�ض ��ت الآلية اللغوية �س ��طوتها على هذا ال�شطر ،و�س� � َّربته �إلى مخزون
القارئ الأدبي املتم ِّثل به؛ ف�صار يتمثل به يف موا�ضع التغني بنف�سه �إذا كانت على
قد ٍر عال من الثقة� ،أو ي�ست�شهد به للحديث عن �شخ�ص �آخر ذي ثقة عالية بنف�سه،
ورمبا كان هذا املتم ِّثل ال يعرف �أن هذا الو�صف يف بيت �إبراهيم ناجي هو يف �أ�صله
ٌ
و�صف للحبيب ،ولي�س مث ًال �أ�ص ًال.
ومما ي�ست�شهد به يف هذا اجلانب �شطر البيت امل�شهور:
()24

النا�س مات ه ًّما
َمن َ
راقب َ

فكث�ي�ر م ��ن النا� ��س يتداولون ��ه مبعن ��ى �أنّ َمن ت�أ ّمل ح ��ال النا�س يف م�س ��توى
معي�ش ��تهم التي يفوقون بها م�س ��توى معي�ش ��ته هو ،ف�إنّ هذا الأمر يكون عليه ه ًّما
وغ ًّما ،ويجعله غري م�ستمتع مبا عنده.
وحقيق ��ة معنى البيت� :أنّ َمن يخ�ش ��ى ر ّدات �أفعالهم جت ��اه ما يفعله ،ف�إنه لن
ينجز يف حياته �شي ًئا ،ولن ينال ما تطمح �إليه نف�سه ،ي�ؤ ّيد هذا �أنّ عجز البيت هو:
وفاز باللذ ِة اجل�سو ُر
فاجلريء املتجا�س ��ر �س ��يدرك ما يريد� .أ ّما من يخاف م ��ن ر�أي النا�س فيما
يقدم عليه ،فلن ينال ما يطمح �إليه ،ويطمع فيه.
وهو يحمل معنى بيت ب�شّ ار الذي منه �أُخذ( ،)25يقول ب�شار:
النا�س مل يظف ْر بحاجتِه
َمن َ
راقب َ

وف�����ا َز ب��ال��ط��ي��ب��اتِ ال��ف��ات ُ��ك ال���ل���ه��� ُج

()26

وقفت عليه ��ا هي �أمثال� ،أو �أبيات �س ��ارت م�س�ي�ر
يلح ��ظ �أنّ ال�ش ��واهد الت ��ي ُ
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الأمثال ،ومن �سمات الأمثال �أن يكون بع�ضها معرو ًفا موع ُد والدته ،وبع�ضها الآخر
غري معلوم موعد �ص ��دوره ،وال ق�صة ن�شوئه ،من قبيل (ما يقعقع يل بال�شنان)(،)27
فـ«ق�ص ��ة املثل �أمر حا�س ��م عادة من �أجل فهمه»()28؛ ولهذا فلو ا�س ��تعمل هذا املثل
على �س ��بيل التمثيل -يف موا�ض ��ع متباينة؛ لكان ذلك �أدعى �إلى القبول� ،أ ّما هذهالأمثال التي ا�ست�ش ��هدت بها� ،س ��واء �أكانت نرثية� ،أم كانت �ص ��ادرة عن ِّ
ال�ش ��عر،
فهي معروفة الق�ص ��ة ،ومعلومة ال�س ��ياق ،ومع ذلك جند فيها هذا التحول الالفت
للنظر.
حاول ��ت يف هذه الدرا�س ��ة �أن �ألفت النظر �إلى هذه التح ��والت التي ملحتها يف
بع�ض الدالالت الأدبية ،ولعل باح ًثا �آخر يو�س ��ع هذه املقالة البحثية لت�صبح درا�س ًة
� َ
أ�شمل من حيث عدد ال�شواهد ،و�أعمق من جهة التحليل.

الهوامش:
* الهيئة العامة لل�سياحة والآثار  -الريا�ض
(ُ )1ينظر :داللة الألفاظ ،د� .إبراهيم �أني�س ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،د.ط1997 ،م� ،ص.167-154 ،123
(ُ )2ينظر :امل�صدر ال�سابق� ،ص.124-123
(ُ )3ينظ ��ر :التنا�ص يف �ش���عر الرواد ،د� .أحمد ناهم ،دار االفاق العربية ،م�ص ��ر ،ط2007 ،1م� ،ص-104
.106
( )4كتاب الأمثال� ،أبو عبيد القا�س ��م بن �س�ّل اّ م ،حققه وعلق عليه وقدم له :د .عبداملجيد قطام�ش ،دار
امل�أمون للرتاث ،دم�شق ،ط1400 ،1ه1980/م� ،ص ،175وملزيد من امل�صادر ينظر :جمهرة الأمثال،
�أبو هالل الع�س ��كري ،حققه وعلق عليه وو�ض ��ع فهار�س ��ه :محمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم ،وعبداملجيد
قطام� ��ش ،امل�ؤ�س�س ��ة العربية احلديثة للطبع والن�ش ��ر والتوزي ��ع ،القاه ��رة ،ط1384 ،1ه1964/م،
 ،481/1وجممع الأمثال ،امليداين ،حققه وف�ص ��له و�ض ��بط غرائبه وعلق حوا�ش ��يه :محمد محيي
الدين عبداحلميد ،مطبعة ال�سنة املحمدية ،القاهرة ،د.ط1374 ،ه1955/م.291/1 ،
( )5العق���د الفري���د ،ابن عبد ربه ،حتقيق :محمد عبدالقادر �ش ��اهني ،املكتبة الع�ص ��رية ،بريوت ،ط،1
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1419ه1998/م.149/2 ،
( )6محا�ض ��رات الأدباء ومحاورات ال�ش ��عراء والبلغاء ،الراغب الأ�ص ��فهاين ،اعتنى به وو�ضع حوا�شيه:
د�.سجيع اجلبيلي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2009 ،1م.4/3 ،
(ُ )7ينظر :ر�سالة يف ال�صداقة وال�صديق� ،أبو حيان التوحيدي ،عني بتحقيقها والتعليق عليها :د�.إبراهيم
الكيالين ،دار الفكر ،دم�شق ،د.ط1964 ،م� ،ص.385
( )8جمهرة الأمثال ،481/1 ،وينظر �أي�ض ًا :جممع الأمثال ،291/1 ،وال ّب ُّو :ا ُ
حلوار ،وولد الناقة .ل�سان
العرب ،ابن منظور ،دار �صادر ،بريوت ،ط1414 ،3ه1994/م ،مادة (ب و ا).
( )9كتاب الأمثال� ،ص.175
( )10جمهرة الأمثال.481/1 ،
( )11الإي�ض���اح يف �ش���رح مقام���ات احلريري ،املط ��رزي ،حتقيق :د .حمد بن نا�ص ��ر الدخ ّيل� ،ص،1011
(غري مطبوع).
( )12زهر الأكم يف الأمثال واحلكم ،احل�س ��ن اليو�س ��ي ،حققه :د .محمد حجي ،و د .محمد الأخ�ض ��ر،
معهد الأبحاث والدرا�س ��ات للتعريب ،الدار البي�ض ��اء ،ط1401 ،1ه1981/م ،37-36/3 ،والبيتان
مطبوعا.
لعبدالرحمن بن �أم احلكم ،ومل �أجد له ديوا ًنا
ً
(ُ )13ينظر يف مفهوم رقي الداللة :داللة الألفاظ� ،ص.158
(ُ )14ينظر :الأمثال العربية والع�صر اجلاهلي  -درا�سة حتليلية ،محمد توفيق �أبو علي ،دار النفائ�س،
بريوت ،ط1988 ،1م� ،ص ،66-65بت�صرف.
( )15كتاب الأمثال� ،ص ،268وجمهرة الأمثال.193/2 ،
( )16كتاب الأمثال� ،ص.268
( )17جمه���رة الأمث���ال ،193/2 ،والبيتان لدعبل اخلزاعي يف :ديوانه ،جمعه وحققه :د .محمد يو�س ��ف
جنم ،دار الثقافة ،بريوت ،د.ط1962 ،م� ،ص ،214مع اختالف ي�سري.
(� )18شرح ديوان كعب بن زهري� ،صنعة� :أبي �سعيد ال�سكري ،دار الكتب والوثائق القومية ،م�صر ،ط،3
1423ه2002/م� ،ص.154
( )19العقد الفريد ،163-162/6 ،والبيت يف� :شرح ديوان كعب بن زهري� ،ص ،154مع اختالف ي�سري
يف الرواية.
(� )20شرح ديوان كعب بن زهري� ،ص.154-153
( )21امل�صدر ال�سابق� ،ص.154
( )22الأعمال الكاملة  -ليايل القاهرة� ،إبراهيم ناجي ،دار ال�ش ��روق ،القاهرة ،ط1417 ،3ه1996/م،
�ص.36
( )23امل�صدر ال�سابق.37-36 ،
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(� )24شعراء عبا�سيون ،غو�ستاف غرنباوم ،من�شورات دار مكتبة احلياة ،بريوت ،د.ط1959 ،م� ،ص.104
أخذ �س � ٍ�لم معنى ب�ش ��ار يف :املختار من �ش���عر ب�ش���ار ,اختيار اخلالديني� ،ش ��رح� :أبي
( )25تُنظ ��ر حكاي ��ة � ِ
الطاه ��ر التُّجيبي الربقي ،اعتنى بن�س ��خه وت�ص ��حيحه وتعليق الفوائد عليه وتخريج �أبياته وو�ض ��ع
فهار�سه :ال�سيد محمد بدر الدين العلوي ،مطبعة االعتماد ،د.ط ،د.ت� ،ص.47
( )26ديوان ّ
ب�شار بن ُبرد� ،شرحه ورتّب قوافيه وقدم له :مهدي محمد نا�صر الدين ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1413 ،1ه1993/م� ،ص.236
(ُ )27ينظر :ذات النحيني  -الأمثال اجلاهلية بني الطق�س والأ�س���طورة ،زكريا محمد ،الأهلية للن�ش ��ر
والتوزيع ،ع ّمان ،ط2011 ،1م ،ص ،298والمثل في :جمهرة الأمثال.412/2 ،
( )28ذات النحيني� ،ص.300
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قرى املدينة املنورة ومنابرها
من بداية العصر اإلسالمي
حتى أول القرن العاشر الهجري
(*)

بقلم :د� .سعيد بن دبي�س العتيبي

ملخ�ص البحث:
للمدين ��ة املن ��ورة مكانة عظيمة يف التاريخ واحل�ض ��ارة الإ�س�ل�امية؛ فهي دار
الهجرة ومدينة املهاجرين والأن�ص ��ار ر�ض ��ي اهلل عنهم ،ومنطلق دعوة الإ�س�ل�ام
�إلى �آفاق الأر�ض ،والعا�ص ��مة الأولى لدولة الإ�سالم ،وفيها م�سجد ر�سول اهلل ،
حيث تهفو �أفئدة امل�سلمني من كل بقاع العامل.
وملكان ��ة املدين ��ة املن ��ورة الديني ��ة والتاريخي ��ة حظي ��ت باهتم ��ام امل�ؤرخ�ي�ن
واجلغرافيني والأدباء و�أ�ص ��حاب الرحالت على مر الع�صور ،فكتبوا عن ت�أريخها
وم�س ��اجدها وق�ص ��ورها وبقاعها ومعاملها اجلغرافية والتاريخية وقراها و�آطامها
و�أعرا�ضها.
و�س ��وف يتناول هذا البحث مو�ض ��وع قرى املدينة املنورة ومنابرها يف �ض ��وء
كتابات امل�ص ��ادر الإ�سالمية؛ �إذ تذكر امل�ص ��ادر التي تناولت تاريخ املدينة املنورة
وجغرافيته ��ا و�آثارها العديد من القرى واملنابر يف والية املدينة ،و�س�ي�ركز البحث

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439

565

دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ 2018م

10 9

53

على ر�ص ��د �أ�س ��ماء هذه القرى وحتديد �أماكنها الواقعة �ض ��من الإطار اجلغرايف
الذي حددته امل�ص ��ادر لوالية املدينة وذكر ما �أوردته عنها امل�ص ��ادر من معلومات
�أولوية تاريخية ت�شري �إلى ارتباطها باملدينة املنورة ،و�أبز ما يرتبط بها من �أحداث
تاريخية.
وت�أت ��ي �أهمية هذا املو�ض ��وع يف كونه ي�س ��لط املزيد من ال�ض ��وء على الأهمية
التاريخي ��ة والأثري ��ة للمدينة املنورة ،ويمُ كن من معرفة ح ��دود واليتها ،من خالل
تتبع �أ�س ��ماء هذه الق ��رى ومواقعها وما ُذك ��ر عنها من معلومات يف امل�ص ��ادر؛ �إذ
�شهدت الرقعة اجلغرافية املنت�شرة عليها تلك البلدات ا�ستقرار ًا ب�شر ًيا ون�شاطات
�س ��كانية واقت�ص ��ادية وثقافية ،وارتبطت تلك الأماكن ب�أحداث من �س�ي�رة ر�سول
اهلل  ،و�أ�س ��ماء �شخ�ص ��يات وقبائل و�أحداث تعود �إلى فرتات الع�صر الإ�سالمي
املختلفة.
الإطار الزمني للمدينة املنورة:
تعود �أقدم دالئل اال�س ��تيطان الب�ش ��ري يف منطقة املدينة املن ��ورة �إلى الفرتة
الأ�ش ��ولية املتو�س ��طة م ��ن الع�ص ��ر احلج ��ري الق ��دمي الأ�س ��فل (– 250.000
� )100.000س ��نة قبل الوقت احلا�ض ��ر؛ �إذ عرث على مواق ��ع لآثار تلك احلقبة يف
ح� � ّرة خيرب ،وغريه ��ا من املواق ��ع فيما بني املدين ��ة وال ُعال ،حيث وج ��دت مواقع
ا�ش ��تملت على �أدوات حجرية؛ منها الف�ؤو�س والقواطع و�أدوات الطرق ،ويف املواقع
نف�س ��ه وُجِ ��دت �أمناطٌ م ��ن الأدوات احلجرية ومواقع ت�ص ��نيعها املنتمية للع�ص ��ر
احلج ��ري الو�س ��يط (� )34.000 -120.000س ��نة قبل الوقت احلا�ض ��ر ،ومنها
الأن�ص ��ال وال�شفرات واملكا�ش ��ط والأزاميل بالإ�ضافة �إلى بع�ض املن�ش�آت احلجرية
التي ُيرجح �أنها �أمناط مل�ساكن ذلك الع�صر(.)1
وازدادت كثاف ��ة اال�س ��تقرار الب�ش ��ري يف املنطق ��ة خ�ل�ال الع�ص ��ر احلجري
احلدي ��ث (� )3.000 -10.000س ��نة ق.م ،حي ��ث وجدت ،بالإ�ض ��افة �إلى مواقع
ت�صنيع الأدوات احلجرية ،من�ش�آت حجرية متنوعة من الدوائر واملذيالت يف َح َّرة
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وح َّرة عوير�ض وفوق قمم اجلبال و�سفوحها ،كما يف جبل عري جنوبي املدينة
خيرب َ
املنورة ،وجبال البي�ض ��اء �إلى ال�ش ��مال م ��ن املدينة املنورة ،وح ��واف وادي العقيق
ووادي الغر�س .ومما يرتبط بفرتة الع�ص ��ر احلجري احلديث مو�ض ��وع الر�س ��وم
ال�ص ��خرية ،وقد متيزت منطقة املدينة املنورة بتعدد مواقع الر�س ��وم ال�صخرية،
حي ��ث وجدت يف مواقع اجلبال يف كل من ال�ص ��ويدرة واحلناكية ومحافظة ال ُعال
ومدائن �صالح وينبع النخل(.)2
ويف حقب ��ة ما قبل الإ�س�ل�ام ُعرفت املدينة املنورة با�س ��م يرثب ،وورد هذا
اال�س ��م يف �سياق �أحداث ح�ضارات تلك احلقبة ،و�أقدم مورد �أ�شري فيه �إلى ا�سم
ي�ث�رب هو ن�ص كتاب ��ي يعود �إلى املل ��ك البابلي نبوني ��د ( 539 -556ق.م) �آخر
ملوك الدولة الكلدانية (الع�ص ��ر البابلي احلديث) ،وهو نق�ش وجد على م�س� � َّلة
م ��ن احلجر ع�ث�ر عليها يف خرائب اجلامع الكبري يف ح ّران ،يعود �إلى منت�ص ��ف
القرن ال�س ��اد�س ق.م ،وي�ش�ي�ر النق�ش �إلى حملة قام بها نبونيد على تيماء ،و�أنه
اتخذها عا�ص ��م ًة مللكه ملدة ع�شر �سنوات ،وو�ص ��ول حملته �إلى عدد من املدن يف
�ش ��مال و�ش ��مال غرب اجلزيرة العربية ،وهي دادان( ال ُعال) وفدك (احلائط)
وخي�ب�ر ويرثبو(ي�ث�رب)(.)3
كم ��ا ورد ا�س ��م املدين ��ة يف جغرافي ��ة بطليمو�س و�أ�ص ��فيان البيزنطي با�س ��م
يرثبه(.)4
وكان ملوقع يرثب اجلغرايف ارتباط بن�ش� ��أتها ،ال�سيما اخل�صائ�ص الطبيعية؛
من خ�ص ��وبة الأر�ض وتوفر املاء ،مما �أ�س ��هم يف اال�س ��تقرار الب�ش ��ري� ،إلى جانب
موقعه ��ا على الطريق التجاري القدمي املعروف بطري ��ق البخور ،الذي كان يربط
جنوب اجلزيرة العربية ببلدان حو�ض البحر الأبي�ض املتو�س ��ط وم�ص ��ر ،و�سلكته
قوافل العرب التجارية ،منذ منت�صف القرن الثاين قبل امليالد.
وتعد مملكة معني من �أ�ش ��هر املمالك العربية التي ن�ش� ��أت يف جنوب اجلزيرة
العربية يف القرن ال�ساد�س ق.م ،واعتمدت هذه اململكة يف اقت�صادها على التجارة.
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ولهذا حر�ص حكامها على �إ�ض ��فاء �ش ��رعيتهم ال�سيا�سية على بع�ض املدن الواقعة
عل ��ى امتداد طريق البخور يف و�س ��ط اجلزيرة العربية و�ش ��مالها حلماية الطريق
وت�أم�ي�ن قوافلهم التجارية ،وا�س ��تقرت جاليات معيني ��ة يف تلك املدن ،وي�ؤكد ذلك
وجود كتابات معينية منقو�شة على �أحد املقابر يف ال ُعال ت�شري �إلى �أ�سماء �أ�شخا�ص
و�آله ��ة معينية ،كما ورد فيها ذكر يرثب وم� ��ؤان وعمون وغزة .وحني قامت مملكة
�سب�أ بعد معني يف القرن الأول ق.م� ،أ�س�سوا مراكز جتارية جديدة ،وورثوا املراكز
القدمية ملعني ومنها يرثب(.)5
ومنذ �أن و�ص ��ل ر�س ��ول اهلل �إلى يرثب يف ال�س ��نة الثالثة ع�شرة من البعثة
النبوية �أ�ص ��بحت هي عا�ص ��مة الدولة الإ�س�ل�امية ،وظلت كذلك يف ع�صر خالفة
�أب ��ي بكر ال�ص ��ديق وعمر ب ��ن اخلطاب وعثمان ب ��ن عفان ر�ض ��ي اهلل عنهم� ،إلى
�أن تو َّل ��ى عل ��ي ب ��ن �أبي طالب ر�ض ��ي اهلل عنه اخلالف ��ة ،فنقل عا�ص ��مة اخلالفة
�إل ��ى الكـوفة �س� �ــنة (36هـ656/م) ،و�آل ��ت اخلالفة بعد علي ب ��ن �أبي طالب �إلى
الأموي�ي�ن ثم العبا�س ��يني ،وبالتايل انتقلت عا�ص ��مة اخلالفة �إلى دم�ش ��ق يف زمن
الأمويني ،ثم �إلى بغداد يف زمن العبا�س ��يني ،وبذلك �أ�صبحت املدينة املنورة والية
تابع ��ة لتك العوا�ص ��م ،يعينِّ عليه ��ا اخللفاء �أم ��راء من قبله ��م .وارتبطت املدينة
املن ��ورة ا�س ��م ًيا بالدول ��ة الطولونية (292-254ه� �ـ905-868/م) ،والإخ�ش ��يدية
(357-333ه� �ـ968-945/م) ،كم ��ا ارتبط ��ت بالدولة الفاطمي ��ة (/567-267
1172-881م) ،وخ�ل�ال ف�ت�رة دولة املمالي ��ك (922-648ه� �ـ1516-1250/م)
ً
ارتباطا محدود ًا �شمل من الناحية ال�سيا�سية
ارتبطت املدينة املنورة ب�سالطينهم
تولية �أمراء املدينة �أو عزلهم .وبعد �ض ��عف اخلالفة العبا�سية وا�ستقالل والياتها
تناف�س على �إمارة املدينة املنورة الطالبيون من بني احل�سن بن علي وبني احل�سني
ابن علي وبني جعفر بن �أبي طالب ،وا�س ��تقر احلكم لبني احل�سني بن علي بن �أبي
طالب حتى قيام الدولة العثمانية �سنة 923هـ1517 /م(.)6
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حدود والية املدينة املنورة و�أ�شهر ما فيها من املدن والقرى:
متدنا بع�ض امل�ص ��ادر مبعلومات مهمة عن �أعمال املدينة( ،)7و�أعرا�ض ��ها(،)8
وقراه ��ا ومعاملها اجلغرافية ،وتفيدنا هذه املعلومات يف معرفة حدود والية املدينة
وما ا�شتملت عليه من قرى و�أعمال(*) .
وذك ��ر ابن خرداذب ��ة(� )9أن من �أعرا�ض املدين ��ة تيماء()10ودومة اجلندل
()17
والف ��رع( )12وذا امل ��روة()13ووادي القرى()14ومدي ��ن( )15وخي�ب�ر( )16وف ��دك
و�سـايـة()18ورهاط( )19وال�سيالـة()20والرحبة()21وغراب( )22والأكحل(.)23
()11

ويذكر احلربي(�)24أن منابر( )25املدينة املنورة هي :خيرب ووادي القرى واملروة
()31
والعي�ص( )26وينبع( )27واجلار()28وال�صفراء( )29وو َّدان( )30والفرع ،وال�سائرتان
وجبلة( )32ورهاط ،واجلحفة( )33وقديد( )34وع�سفان(.)35
و�أ�ش ��ار ابن الفقيه �إلى بع� ��ض �أعمال املدينة بقوله( ..« :)36ومما يلي ال�ش ��ام
خي�ب�ر ووادي الق ��رى ودومة اجلندل وفدك ،وه ��و �أقربها �إل ��ى املدينة .ومن عمل
()38
املدينة مران وقباء والدثينة ،ويقال الدفينة وفلجة و�ضرية وطخفة()37و�أ�ضاخ
ومعدن احل�سن» (.)39
ويذك ��ر املقد�س ��ي(� )40أن املدين ��ة املن ��ورة له ��ا :ب ��در( ،)41واجل ��ار ،وينب ��ع،
والع�ش�ي�رة( )42واحلوراء( )43واملروة و�سقيا يزيد()44وخيرب ،وناحية قرح ،وق�صبتها
وادي القرى()45ومدنه ��ا احلج ��ر( ، )46والعونيد( ،)47وبدا يعقوب( ،)48و�ض ��بة(، )49
والنبك(.)50
ويقول الإدري�سي(« :)51ومن مخاليف( )52املدينة املن�سوبة �إليها :تيماء ،ودومة
()53
اجلن ��دل والفرع وذو امل ��روة ووادي الق ��رى ومدين وخيرب وف ��دك ..والوحيدة
وال�سيارة()54والرحبة وال�سيالة و�سبابة()55وراهط وغراب والأكحل ،واحلمية» (.)56
وقال القلق�شندي( )57يف حديثه عن مخاليف املدينة وقراها :وامل�شهورة ثمانية
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�أماك ��ن؛ وذكر قب ��اء( )58وخيرب وف ��دك وال�ص ��فراء وودان وال ُف� � ْرع واجلار ووادي
القرى.
والقلق�شندي هنا يجعل حدود والية املدينة ال�شمالية وادي القرى؛ �إذ اعرت�ض
على بع�ض ما ذكره الإدري�س ��ي قائ ًال« :وبالغ الإدري�س ��ي يف نزهة امل�ش���تاق فعد من
مخالفيها تيماء ودومة اجلندل ومدين ،والتحقيق خالف ذلك»(.)59
وكذل ��ك جن ��د الفريوز�آب ��ادي يف كتابة املغ���امن املطاب���ة يف مع���امل طابة ،مل
يج ��زم بت�أكيد حدود والية املدينة ال�ش ��مالية ،فعند ذكره تب ��وك قال« :لي�س ذكره
م ��ن �ش ��روط هذا الكتاب لبع ��ده عن املدينة ،لك ��ن لكرثة ذك ��ره يف الأحاديث زاغ
بذكره القلم ،وهو مو�ض ��ع بني وادي القرى وال�ش ��ام»(� ،)60إال �أنه حني ذكر َ�س ْر ًغا،
وهي �ش ��مال تبوك مب�س ��افة مائة وع�ش ��رين كي ًال( )61قال�«:إنه ��ا قرية بوادي تبوك
على ثالثة ع�ش ��ر مرحلة من املدينة ،وهي �آخر عمل املدينة»( . )62وحني ذكر دومة
اجلندل ،وهي مبحاذاة تبوك من ال�شرق مب�سافة ،قال  ..« :وع َّدها ابن الفقيه من
�أعمال املدينة»(.)63
ولق ��د بد�أنا بذكر هذه الن�ص ��و�ص من امل�ص ��ادر اجلغرافي ��ة؛ لأنها تفيدنا يف
حتدي ��د �إطار جغرايف حلدود والي ��ة املدينة املنورة ،ميكننا يف نطاقه اجلغرايف �أن
نتتبع ما ذكرته بقية امل�صادر عن مدن والية املدينة املنورة وقراها ومنابرها.
ويت�ضح من هذه الن�صو�ص االختالف بني امل�صادر يف حتديد الإطار اجلغرايف
لوالي ��ة املدين ��ة ،ورمبا يكون ذلك نا ً
جتا عن الفارق الزمني يف ع�ص ��ر م�ؤلفي هذه
امل�صادر ،واالختالف يف ات�ساع الرقعة الإدارية لوالية املدينة وتقل�صها يف ع�صور
الدول الإ�سالمية( .)64فمع �أن بع�ض اجلغرافيني ذكر �أن �أعمالها �شما ًال و�صلت �إلى
مدين وتبوك وتيماء ودومة اجلندل� ،إال �أننا ن�س ��تطيع القول� :إن ما اتفق عليه ر�أي
اجلغرافي�ي�ن� :أن حدود �أعمال املدين ��ة املنورة تكاد تكون ثابتة ما بني وادي القرى
�ش ��ما ًال �إلى ع�س ��فان جنو ًبا وغر ًبا كان ��ت حدودها محاذية �س ��احل البحر الأحمر
مما �ص ��اقب وادي القرى وع�سفان ،و�ش ��ر ًقا كانت متتد من �أُ�ضاخ ومعدن احل�سن
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عند حدود اليمامة الغربية حتى بلدة ُرهاط عند احلدود ال�ش ��مالية ال�شرقية ملكة
املكرمة .
ويحتمل �أن امتداد م�س ��ار طريق احلج الب�صري بني احلدود الغربية لليمامة
و�ش ��مال �شرق مكة املكرمة هو حدها بني ال�ش ��مال ال�شرقي واجلنوب الغربي؛ �إذ
ذكر الهمداين محطات على الطريق ،و�أ�شار �إلى �أنها من عمل املدينة بقوله«:ومن
عم ��ل املدين ��ة مران ،وقب ��ا ،والدثينة ،وفلجة ،و�ض ��رية وطخفة ،و�إمرة ،و�أُ�ض ��اخ،
ومعدن احل�سن»(.)65
قرى املدينة ومنابرها:
و�س ��وف يرك ��ز هذا املبحث على ر�ص ��د �أ�س ��ماء قرى املدينة املن ��ورة وحتديد
�أماكنه ��ا الواقعة يف حدود الإطار اجلغرايف لوالية املدينة الذي حددته امل�ص ��ادر،
وذك ��ر ما �أوردته عنها من معلومات تاريخية ت�ش�ي�ر �إل ��ى ارتباطها باملدينة املنورة
و�أبرز ما يرتبط بها من �أحداث تاريخية.
الأبواء:
بلدة ال تزال معروفة ،تقع �ش ��رق بلدة م�س ��تورة الواقعة على الطريق بني مكة
واملدينة ،وتبعد عنها ما يقارب خم�س ��ة وع�ش ��رين كي ًال ،وامل�س ��افة بينها وبني رابغ
ثالثة و�أربعون كي ًال(.)66
ُذكرت يف امل�ص ��ادر ب�أنها قرية جامعة من �أعمال ال ُفرع ،على م�س�ي�رة خم�سة
�أيام من املدينة .وبالأبواء قرب �آمنة بنت وهب �أم ر�سول اهلل  ،وكانت �أول غزوات
ر�سول اهلل غزوة الأبواء؛(وهي غزوة و َّدان) ،بعد اثني ع�شر �شه ًرا من هجرته؛
�إذ خ ��رج باملهاجرين ليعرت�ض ِعري قري�ش ،ورجع من غري �أن يل َقى كيدً ا ،ووا َدع يف
غزوته هذه بني �ضمرة وبني بكر بن عبد مناة(.)67
الأرح�ضية:
وتعرف � ً
الرح�ض� � َّي ُة .ذكرت يف امل�صادر ب�أنها قرية من جند من
أي�ض ��ا با�سم ْ
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نواحي املدينة ،للأن�ص ��ار وبني ُ�س ��ليم ،وبها �آبار عليها زرع كثري ونخيل( .)68وروى
ال�س ��مهودي عن الأ�س ��دي �أنها يف و�سط الطريق بني املدينة ومعدن بني ُ�سليم على
نحو خم�س�ي�ن مي ًال من كل منهما ،و�أن الر�شيد كان ي�سلك هذا الطريق يف رجوعه
من املدينة ،و�سماها الأرح�ضية(.)69
�أحباب:
ذكرت يف امل�ص ��ادر ب�أنها بلد يف جنب ال�س ��وارقية من نواحي املدينة يف ديار
بني �سليم(.)70
�أُ�ضاخ:
ذكر ابن الفقيه �أُ�ض ��اخ ب�أنه ��ا من �أعمال املدين ��ة( ،)71واحلربي يذكر �أن بها
من ًربا لبني منري( ،)72وقـال عـنه ياقـوتَ �« :أ�ض ��اخ :بال�ضم و�آخره خاء معجمه .من
ق ��رى اليمام ��ة لبني نمُ َ ري ،وذكره اب ��ن الفقيه يف �أعمال املدينة ،وقال الأ�ص ��معي:
ومن مياههم الر�س ��ي�س ث ��م الإراطة ،وبينها وبني� أ�ضاخ ليلة .و�أ�ضاخ �س ��وق ،وبها
البم»(.)73
بناء وجماعة نا�س وهي معدن رُ
وعل ��ق العبودي على قول ياقوت �إن �أُ�ض ��اخ من قرى اليمامة لبني منري قائ ًال:
«ه ��ذا وهم دفعه �إليه كونه قد �ص ��ار لبني منري يف زمن من الأزمان ،وظن �أنه من
ب�ل�اد بني منري التي يف اليمامة ،ودليل ك ��ون ما ذكره وهم ًا قوله بعد ذلك :وذكره
اب ��ن الفقي ��ه يف �أعمال املدينة؛ ف�أعمال املدينة مل ت�ص ��ل �إلى قرى اليمامة كما هو
معروف� .أ َّما كونه من �أعمال املدينة يف وقت من الأوقات ،فذلك �صحيح ووا�ضح؛
لأنه قريب من حمى �ض ��رية ،واحلمى كان يف القرون التالية لظهور الإ�سالم تاب ًعا
للمدينة؛ لأنه مل يكن يف الق�صيم تق�سيمات �إدارية»(.)74
�أمج:
تعرف اليوم با�سم خلي�ص ،وهي �إحدى محافظات مكة املكرمة ،وتبعد عنها
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م�سافة مائة كيلو مرتًا �إلى ال�شمال ال�شرقي ،على طريق الهجرة(.)75
ذك ��رت يف بع�ض امل�ص ��ادر ب�أنها قرية م ��ن �أعر�ض املدينة عل ��ى طريقها �إلى
مكة بني ُع�س ��فان وقديد( ،)76وو�ص ��فها املقد�س ��ي �ض ��من حديثه عن مدن احلجاز
بقوله�«:أمج �ص ��غرية ،بها خم�سة ح�ص ��ون؛ اثنان حجر وثالثة مدر ،واجلامع على
منت الطريق»(.)77
وقال عنها البكريَ �«:أمج ،بفتح �أوله وثانيه وباجليم :قرية جامعة بها �س ��وق،
وه ��ي كث�ي�رة امل ��زارع والنخل ،وه ��ي على �س ��اية ،و�س ��اية :واد عظي ��م ،و�أهل� أمج
خزاع ��ة»( .)78وعن ��د احلمريي�« :أم ��ج  :قرية جامعة ،ما بني مك ��ة واملدينة على
�أميال من قديد ،لها �س ��ور ،وه ��ي كثرية املزارع ،و�أهلها خزاع ��ة ،وبها �آثار كثرية
وبها نخل ،وهي محلة بني منرة وجماعة من النا�س ،وفيها حوانيت و�سوق» (.)79
�أم العيال:
ذكرت �أم العيال يف امل�صادر ب�أنها من قرى وادي الفرع ،بني مكة واملدينة يف
حلف جبل �آره(.)80
وروى ال�سمهودي عن عرام «� ...أنها �صدقة فاطمة الزهراء ر�ضي اهلل عنها،
و�أنه ��ا عني عليها قرية هناك ،وقال اب ��ن حزم :هي عني جلعفر بن طلحة التيمي،
�أنف ��ق عليها ثمانني �ألف دين ��ار  ،وكان يغل من ثمرتها خا�ص ��ة �أربعة �آالف دينار،
وكانت ت�سقي �أزيد من ع�شرين �ألف نخلة»(.)81
بدا:
تقع �إلى ال�ش ��رق من مدينة الوجه على بع ��د  70كي ًال ،وذكر احلربي بدا على
�أنه ��ا محطة على طريق م�ص ��ر الربي من �أ ْيلة �إلى املدينة( ،)82وذكرها املقد�س ��ي
على �أنها من بلدات املدينة ،و�أنها عامرة � ِآهلة على جا َّدة م�صر(.)83
بدر:
منهل من مناهل طريق جتارة قري�ش و�س ��وق من �أ�سواق العرب قبل الإ�سالم،
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ا�ش ��تهرت بعد الإ�س�ل�ام مبعركة بدر يف ال�س ��نة الثانية من الهجرة( .)84و�أ�صبحت
محطة رئي�س ��ة على الطريق بني مكة واملدينة ،وعدها املقد�س ��ي من بلدات املدينة،
وقال عنها« :بدر مدينة �صغرية على نحو ال�ساحل ،جيدة التمور ،وثم عني النبي
ومو�ضع الوقعة وم�ساجد بناها ملوك م�صر»(.)85
ت�ش ��تهر بدر بالآثار املرتبطة بغزوة بدر ،ومنها م�سجد العري�ش الذي وقف يف
مو�ضعه ر�سول اهلل لقيادة املعركة ،و�أخذ يدعو ربه بالن�صر ،ومقربة ال�شهداء،
والعدوتان ،كما يوجد بها من�ش�آت عمرانية ترتبط بطريق احلج.
برق:
ذكرت يف امل�ص ��ادر ب�أنها قرية قرب خي�ب�ر)86(،دون حتديد موقعها بدقة� ،أو
ذكر تف�صيالت عنها.
البزواء:
«بلدة قرب املدينة ،مرتفعة من ال�س ��احل بني اجلار وودان وغيقة  ..ي�س ��كنها
بنو �ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة»(.)87
بطن نخل:
تعرف بطن نخل حال ًيا با�س ��م احلناكية ،وهي تقع على طريق املدينة املنورة ـ
الق�صيم على بعد مئة كيلو مرتًا �شر ًقا من املدينة املنورة( .)88وذكرت يف امل�صادر
ب�أنها «قرية قريبة من املدينة على طريق الب�ص ��رة ،بينهما الطرف على الطريق،
وهو بعد �أبرق العزاف للقا�ص ��د �إلى املدينة»( .)89وي�ضيف ال�سمهودي« :ومن بطن
نخل �إلى الطرف ع�ش ��رون مي ًال ،ومن الطرف �إلى املدينة خم�س ��ة وع�شرون مي ًال.
وبط ��ن نخ ��ل لبني فزارة من قي�س ،وبها �أكرث من ثالث مئ ��ة بئر ،كلها طيبة ،وبها
يلتقي طريق ال َّر َب َذة ،وهي من ال َّر َب َذة على خم�س و�أربعني مي ًال»(.)90
ال ُب َغ ْي ِب َغة:
م ��ن قرى ينبع النخل( ،)91ذكرت يف امل�ص ��ادر ب�أنها من �أوق ��اف علي بن �أبي
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طالب ر�ضي اهلل عنه ،وب�أنها قرية يف املدينة ،وقيل :هي عني كثرية النخل غزيرة
املاء(.)92
البليد:
ُذكر البليد ب�أنه ناحية قرب ينبع له واد يدفع يف ينبع( .)93وي�ضيف ال�سمهودي
ب�أنها قرية لآل علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه بواد قريب من ينبع(.)94
تبوك:
املدينة املعروفة يف �شمال غرب اململكة العربية ال�سعودية ،ارتبط ا�سمه بذكر
�آخر غزوات ر�سول اهلل يف ال�سنة التا�سعة من الهجرة.
وذكر يف امل�ص ��ادر ب�أنه ح�ص ��ن به عني تن�سب �إلى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليـه
و�سلـم(.)95
واختلف ��ت امل�ص ��ادر يف تبعي ��ة تب ��وك للمدين ��ة ،فكم ��ا ذكرن ��ا �س ��ابق ًا �أن
الفريوز�آب ��ادي حني ذكره �ض ��من حديثه عن �أعمال املدينة ق ��ال« :لي�س ذكره من
�ش ��روط هذا الكتاب لبعده عن املدينة ،لكن لكرثة ذك ��ره يف الأحاديث زاغ بذكره
القلم ،وهو مو�ض ��ع بني وادي القرى وال�ش ��ام» (� .)96إال �أن ال�سمهودي ذكر �أن َ
تبوك
من توابع املدينة ،وعلق على قول الفريوز�آبادي ال�س ��ابق ذكره بقوله�« :س ��ي�أتي يف
ذكر املجد ل�س ��رغ �أنها بوادي تبوك على ثالثة ع�شر مرحلة من املدينة ،و�أنها �آخر
عمل املدينة ،وهي بعد تبوك ،و�س ��ي�أتي يف (مدين) �أنها من �أعرا�ض املدينة ،وهي
يف محاذاة تبوك»(.)97
ُت ْربان:
ُذ ِكرت تربان يف ال�سرية النبوية �ضمن احلديث عن الطريق التي �سلكها ر�سول
اهلل يف م�سريته �إلى غزوة بدر( ،)98وذكر ياقوت �أنه واد بني ذات اجلي�ش وامللل
وال�سيالة على املحجة ،فيه مياه كثرية نزلها ر�سول اهلل يف غزوة بدر ،و�أ�ضاف:
�أنها قرية بني مكة واملدينة على ليلة من املدينة( ،)99وذكرها ابن جبري يف و�ص ��ف
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رحلت ��ه م ��ن مكة �إلى املدينة قائ�ل ً�ا« :نزلنا ذات العلم ،وتعرف �أي�ض� � ًا بالروحاء..
ورحلن ��ا منها ،فنزلنا �ش ��عب علي ر�ض ��ي اهلل عن ��ه ،و�أقلعنا منه ن�ص ��ف الليل �إلى
تربان �إلى البيداء ،ومنها تب�صر املدينة»(.)100
تيماء:
من املدن الرئي�س ��ية القدمية يف �ش ��مال غرب اململكة العربية ال�س ��عودية؛ �إذ
وجدت بها مواقع �أثرية تعود �إلى الألف الثالث ق.م ،وكانت متر بها طرق التجارة
م ��ن جنوب اجلزي ��رة العربية ،وورد ذكر تيماء يف بع�ض الن�ص ��و�ص القدمية التي
ذك ��رت بع�ض الأحداث الواقعة بني العرب وكل من الأ�ش ��وريني والبابليني ،ويرجع
�أقدم ن�ص �أ�ش ��وري ذكرت فيه تيماء �إلى عهد امللك الأ�شوري جتالتبال�سر الثالث
(727-745ق.م) ،ال ��ذي ح ��ارب القبائل العربية من �أجل ال�س ��يطرة على الطرق
التجارية التي تربط �أنحاء الدولة الأ�ش ��ورية مبوانئ البحر املتو�س ��طُ .
وذكر ا�سم
تيماء يف ذلك الن�ص �ضمن �أ�سماء املدن والقبائل التي هزمها ،وكانت تيماء تدفع
له اجلزية.
�أما يف امل�ص ��ادر البابلية ،فقد وجد ن�ص كتابي يعود �إلى امللك البابلي نبونيد
(  539-556ق.م) ي�شري �إلى حملة قام بها على تيماء ،و�أنه اتخذها عا�صمة مللكه
ملدة ع�شر �سنوات(.)101
ودخلت تيماء يف الإ�سالم �صلح ًا على دفع اجلزية يف عهد ر�سول اهلل بعد
فتح خيرب وفدك ووادي القرى(.)102
ُوذكرت تيماء يف عدد من امل�صادر ب�أنها بلدة من توابع املدينة(.)103
اجلار:
من منابر املدينة املنورة( ،)104وهي فر�ضتها على �ساحل البحر الأحمر()105؛�إذ
كانت ميناء املدينة من القرن الأول �إلى ال�ساد�س الهجري.
ورد و�ص ��ف اجل ��ار يف عدد م ��ن كتب اجلغرافيني الأوائ ��ل؛ ومن ذلك ما ورد
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ال�س� � َلمي الذي عا�ش يف القرن الثالث الهجري ،حيث
يف معجم البلدان عن ع َّرام ُّ
يقول« :اجلار مدينة على �ساحل بحر ال ُق ْلزُم ،بينها وبني املدينة يوم وليلة ،وبينها
وبني �أي َل َة نحو من ع�ش ��ر مراحل ،والى �س ��احل ا ُ
جل ْحفة نحو ثالث مراحل ...وهي
وعدن وال�صني و�سائر بالد
فر�ض ��ة ترف�أ �إليها ال�س ��فنُ من �أر�ض احلب�شة وم�ص ��ر َ
الهند ،وبها منرب وهي � ِآه َلة ،و�ش ��رب �أهلها من البحرية ،وهي عني َي ْل َيل ،وباجلار
ق�صور كثرية ون�صف اجلار يف جزيرة من البحر ون�صفها على ال�ساحل»(.)106
وق ��ال عنها املقد�س ��ي يف الق ��رن الرابع الهجري« :اجلار على �س ��احل البحر
مح�ص ��نة بثالثة حيطان ،والرابع البحري مف َّوه ،وبها دور �ش ��اهقة و�سوق عامرة،
َّ
خزان ��ة املدينة  ..يحم ��ل �إليها املاء من بدر والطعام من م�ص ��ر ،ولي�س جلامعهم
�صحن» (.)107
وقال ال�س ��مهودي« :اجلار قرية كثرية الأهل والق�ص ��ور ب�س ��احل املدينة ترف�أ
ال�سفن �إليه» (.)108
جبلة:
عد احلربي جبلة من �ض ��من منابر املدينة( ،)109وو�ص ��فها الإ�صطخري ب�أنها
«ح�ص ��ن يف �آخ ��ر وادي �س ��تارة ب�ي�ن بطن مر وع�س ��فان عل ��ى ي�س ��ار الذاهب �إلى
مكة»( ، )110وقال املقد�س ��ي« :جبلة ،كبرية بها متاجر ،عليها ح�ص ��ن منيع يقال له
املهد ،اجلامع خارجه» (.)111
ا ُ
جل ْح َفة
كانت اجلحف ��ة مدينة عامرة ومحطة على الطريق ب�ي�ن املدينة املنورة ومكة
املكرم ��ة ،بني الأب ��واء وقدي ��د ،وهي �إح ��دى منابر املدين ��ة .وميقات �أهل م�ص ��ر
وال�شام(.)112
وو�ص ��فت يف القرن الرابع الهجري ب�أنها «منزل عامر ،بينها وبني البحر نحو
ميلني ،وهو من الكرب ودوام العمارة نحو مدينة َف ْيد ،ولي�س بني مكة واملدينة منزل
م�ستقل بالعمارة والأهل �سائر ال�سنة كهي» (.)113
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وذكرها الإدري�س ��ي يف القرن ال�س ��اد�س الهجري �ضمن و�صفه ملنازل الطريق
من املدينة �إلى مكة ،وو�صفها �أي�ض ًا ب�أنها عامرة يف قوله« :ومن قديد� إلى اجلحفة
�ستة وع�شرون مي ًال ،واجلحفة منزل عامر � ِآهل ،فيه خلق كثري ،ال �سور عليه ،وهو
ميق ��ات �أهل ال�ش ��ام ،ومنه �إلى البحر نحو �أربعة �أمي ��ال .ومن اجلحفة �إلى الأبواء
�سبعة وع�شرون مي ًال» (.)114
�أما يف ع�ص ��ر ياقوت ،فقد و�ص ��فها ب�أنها قد �صارت خرا ًبا يف قوله« :اجلحفة
قري ��ة كبرية ذات منرب على طريق املدينة من مكة على �أربع مراحل ،وهي ميقات
�أهل م�صر وال�شام� ،إن مل ميروا على املدينة ،ف�إن مروا على املدينة ،فميقاتهم ذو
احلليفة ،وكان ا�س ��مها مهيعة ،و�إمنا �س ��ميت اجلحفة؛ لأن ال�سيل اجتحفها وحمل
�أهله ��ا يف بع�ض الأع ��وام ،وهي الآن خ ��راب وبينها وبني �س ��احل اجلار نحو ثالث
مراحل»(.)115
اجلوانية:
ُذكرت اجلوانية يف امل�صادر على �أنها مو�ضع �أو قرية قرب املدينة(.)116
احلجر:
ورد ذك ��ر احلجر عل ��ى �أنها قرية قرب الأرح�ض ��ية على الطري ��ق بني املدينة
واحل ْجر � ً
أي�ضا املعروفة
املنورة وال َّر َبذة ،و�أن بها �آبا ًرا وعيو ًنا ،وهي لبني ُ�س َل ْيم(ِ .)117
مبدائن �ص ��الح التي تقع �إلى ال�شمال من ال ُعال مب�سافة ع�شرين كي ًال ،ذكرت ب�أنها
قرية �ص ��غرية ح�س ��نة بني جبال الأثالب ،وبها كانت ديار ثمود ،وهي �إحدى بلدات
وادي القرى التابعة للمدينة(.)118
احلرا�ضة:
ج ��اء ذكر احلرا�ض ��ة عند الأ�ص ��فهاين يف قول ��ة« :ووراء خي�ب�ر قرية لقري�ش
والأن�صار ،وعن ميني ذلك قرية يقال لها احلرا�ضة» (.)119
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حِ ِّليت:
جبل �أ�سود يقع �إلى ال�شمال الغربي من مدينة الدوادمي مب�سافة ت�سعني كي ًال،
ذكرت امل�صادر �أنه معدن وقرية ،وكان من الأعالم امل�شهورة يف حمى �ضرية.
قال الهجري« :حليت جبل �أ�س ��ود يف �أر�ض ِّ
ال�ض ��باب ،بعيد ما بني الطرفني،
كث�ي�ر معادن الترب ،وكان به معدن ي�س ��مى النجادي ،كان لرجل من ولد �س ��عد بن
�أبي وقا�ص يقال له جناد بن مو�س ��ى ،به �سمي ومل يعلم يف الأر�ض معدن �أكرث منه
غال بالآفاق كلها ،ف�أرخ�صوا الذهب بالعراق واحلجاز،
َن ْي ًال ،وقد �أثاروه والذهب ٍ
ثم �إنه تغري َّ
وقل َن ْيله ،وقد عمله بنو جناد دهر ًا قوم بعد قوم»(.)120
وروى ياق ��وت عن الأ�ص ��معي« :حليت معدن وقرية ،وعن ن�ص ��ر :حليت جبال
من � ْأخيلة حمى �ض ��رية عظيمة كثرية القنان ،كان فيه معدن ذهب ،وهو من ديار
كالب»(.)121
وو�ص ��ف ال�س ��مهودي قريته ب�أنها عظيمة ،وكان ملعدنه عامل مفرد يخرج من
املدينة(.)122
ا ُ
حللَ ْي َفة:
وتعرف � ً
أي�ض ��ا بذي احلليفة ،وهي اليوم بلدة ت�س ��مى بيار (�أبيار) علي ،تقع
بظاهر املدينة على طريق مكة ،بينها وبني املدينة ت�سعة �أكيال ،بوادي العقيق عند
�س ��فح جبل َعيرْ الغربي ،وه ��ي ميقات �أهل املدينة( .)123وذكرت يف امل�ص ��ادر �أنها
قرية بينها وبني املدينة �ستة �أميال ،و�أنها ميقات �أهل املدينة(.)124
احلمية:
ذكر الإدري�سي احلمية ب�أنها من مخاليف املدينة ،ومل يحدد موقعها(.)125
احلوراء:
ذكر املقد�سي احلوراء ب�أنها من بلدات املدينة ،و�أن لها ح�ص ًنا ً
ورب�ضا عام ًرا
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فيه �سوق من نحو البحر( .)126والبكري ي�صفها ب�أنها «فر�ضة من فر�ض البحر تلقاء
ينبع ترف�أ �إليها ال�س ��فن من م�ص ��ر»( .)127ويبدو �أن احلوراء يف حقبة من تاريخها
خرجت من حدود والية املدينة ،قال ياقوت«:احلوراء كورة من كور م�ص ��ر القبلية
يف �آخر حدودها من جهة احلجاز ،وهي على البحر يف �ش ��رقي القلزم» ( .)128كما
يذكرها الإدري�س ��ي بقوله« :احلوراء قرية عامرة ،و�أهلها �أ�شراف وعندهم معدن
يقطعون فيه الأبارم ،ومنها يتجهز بها �إلى �س ��ائر الأقطار امل�ص ��اقبة واملتباعدة،
و�شرب �أهل احلوراء من �آبار عذبة ،وبها �إر�ساء وق�صر»( .)129ويظهر من ن�ص لدى
ياقوت �أن احلوراء قد هُ جرت يف القرن ال�سابع الهجري؛ �إذ ذكرها يف مو�ضع �آخر
بقوله« :وقد �أخربين من ر�آها يف �س ��نة  626وقد ذكر �أنها ماءة ملحة  ..ولي�س بها
�أحد وال زرع وال �ضرع»(.)130
خيرب:
وهي املدينة التاريخية املعروفة �ش ��مال املدينة املنورة مب�س ��افة مائة و�سبعني
كي�ل ً�ا عل ��ى طري ��ق تب ��وك .فتحه ��ا النب ��ي عنوة �س ��نة �س ��بع ،وقيل :ثم ��ان من
الهجرة(.)131
الدثينة:
تعرف اليوم با�س ��م الدفينة ،وهي قرية تقع غرب مدينة عفيف مب�سافة 120
كي ًال ،وكانت �إحدى منازل طريق احلج الب�ص ��ري بني �ض ��رية ومكة املكرمة(،)132
ذكره ��ا اب ��ن الفقي ��ه ب�أنها م ��ن �أعمال املدين ��ة( ،)133وه ��ي معروفة منذ الع�ص ��ر
اجلاهلي ،وت�س ��مى �أحيان ًا الدفينة .قال ياقوت« :الدثينة والدفينة منزل بعد فلجة
من الب�ص ��رة �إل ��ى مكة ،وهي لبني �س ��ليم  ..وكانت ت�س ��مى يف اجلاهلية الدفينة،
فتطريوا منها ف�سموها الدثينة»(.)134
دومة اجلندل
�إح ��دى امل ��دن القدمية يف �ش ��مال اجلزيرة العربي ��ة ،وتعود �أق ��دم املعلومات
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املعروفة عنها �إلى القرن ال�ساد�س ق.م؛ حيث ورد ا�سمها (�أدوماتو) يف الن�صو�ص
امل�س ��مارية حلوليات امللك الأ�شوري �سنحريب (681 -507ق.م) يف �إ�شارة حلملة
ق ��ام بها هذا املل ��ك على منطقة دومة اجلن ��دل ،وكذلك ورد ا�س ��مها يف حوليات
املل ��ك الأ�ش ��وري �أ�س ��رحدون (669 -669ق.م) وامللك الأ�ش ��وري بانيبال (-668
626ق.م) ،ويف الن�ص ��ف الث ��اين من القرن ال�س ��اد�س ق.م ،وخ�ل�ال حمـلة املـلك
البابل ��ي نبـوني ��د (539-555ق.م) �ض ��د تيماء ا�س ��تولى على دوم ��ة اجلندل وهو
يف طريق ��ه �إل ��ى تيم ��اء( .)135ودخل ��ت دومة اجلندل يف الإ�س�ل�ام �س ��نة خم�س من
الهج ��رة( .)136ذكره ��ا الفريوز�آبادي �ض ��من حديث ��ه عن �أعرا� ��ض املدينة بقوله:
«دوم ��ة اجلندل ح�ص ��ن وقرى بني ال�ش ��ام واملدين ��ة قرب جبل ط ��ي ..وعدها ابن
الفقيه من �أعمال املدينة»( .)137كذلك عدها الإدري�سي من مخاليف املدينة(.)138
راذان:
ذكرت راذان يف امل�ص ��ادر ب�أنها قرية م ��ن نواحي املدينة دون حتديد موقعها
بدقة� ،أو �إ�ضافة �أي معلومات �أخرى عنها(.)139
ال َّر َبذة:
تقع �إلى اجلنوب ال�شرقي من املدينة املنورة مب�سافة ( )200كي ًال ،ا�شتهرت
منذ �ص ��در الإ�سالم حني اتخذ اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه منطقتها
حم ��ى لإبل ال�ص ��دقة وخيل امل�س ��لمني ،كذلك �س ��كنها ال�ص ��حابي اجللي ��ل �أبو ذر
الغفاري ر�ضي اهلل عنه ،وتويف ودفن بها �سنة  32من الهجرة.
وق ��د ن�ش� ��أت ال َّر َب َذة يف و�س ��ط احلمى ،وتط ��ورت �إلى مدينة كبرية ،و�أ�س ��هم
يف تطوره ��ا وقوعه ��ا على طريق احلج الكويف ،فهي املحطة التا�س ��عة ع�ش ��رة على
الطريق من الكوفة �إلى مكة املكرمة .وت�شري عديد من امل�صادر �إلى ال َّر َب َذة وحماها
ومن�ش�آتها العمرانية ،وتذكر �أنها ظلت مزدهرة حتى �سنة319هـ حني خربت بفعل
ات�ص ��ال احل ��روب بني �أهلها وطائف ��ة القرامطة ،بعد �أن كانت من �أح�س ��ن منازل
الطريق(.)140
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الرحبة:
ذك ��ر كل من ابن خرداذبة والإدري�س ��ي الرحبة ب�أنها م ��ن �أعرا�ض ومخاليف
املدينة املنورة( ،)141وذكر ياقوت الرحبة ب�أنها ناحية بني املدينة وال�شام قريبة من
وادي ال ُقرى(.)142
الروحاء:
قري ��ة جامعة من عم ��ل الفرع ،ملزينة عل ��ى ليلتني من املدين ��ة ،بينهما واحد
و�أربع ��ون مي�ل ً�ا( .)143وق ��ال حمد اجلا�س ��ر يف تعليقات ��ه على كتاب ب�ل�اد العرب:
«والروحاء ال تزال معروفة ،بعد قرية امل�سيجيد للمتوجه �إلى املدينة»(.)144
ال ُّر َويثة:
وهي قرية ذكرها البكري يف و�صفه للطريق بني املدينة ومكة ،وو�صفها ب�أنها
قرية جامعة بينها وبني املدينة �س ��بعة ع�ش ��ر فر�س � ً�خا( .)145وذكر � ً
أي�ضا احلمريي
ً
فر�سخا ،وتكون�  آهلة �أيام احلاج،
�أنها قرية جامعة بينها وبني املدينة �سبعة ع�شر
وفيها برك للماء يقال لها الأح�ساء(.)146
ُرهاط:
بلدة ال تزال معروفة ،تقع �شمال �شرق مكة املكرمة مب�سافة  150كي ًال ،ذكرت
يف امل�صادر ب�أنها قرية جامعة ومن منابر املدينة(.)147
زريد:
«قرية من �أعمال املدينة على نحو ميل من جهة ال�شام»(.)148
ال�سائرتني:
ذكر احلربي ال�س ��ائرتني على �أنهما من منابر املدينة ،وقال وهو يعدد منابر
املدينة« :ثم ال�س ��ائرتني بني كل واحدة والأخرى مي ��ل ،وبهما منربان»( ،)149وذكر
�أنهم ��ا يف ناحية الفرع ،وحدد موقعهما يف و�ص ��فه للطرق امل�ؤدي ��ة �إلى املدينة من
طريق الكوفة بني الربذة ومعدن بني �س ��ليم يف قوله« :ومن �سلك الطريق الأخرى
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على ال�س ��ائرة ينزل �س ��واء حرة بني �س ��ليم م ��اء يقال ل ��ه َق ْلتَة ،ثم ال�س ��ائرة ،ثم
خ�ض ��رة ،ثم الفرع ،ثم الريان ماء ملزينة ،ثم العرج ،ثم الروحاء ،ثم ال�سيالة ،ثم
املدينة»(.)150
�ساية:
ت�ش�ي�ر روايات امل�ص ��ادر �إلى �أن �س ��اية عر�ض كبري من �أعرا�ض املدينة ،فيه
قرى وعيون وقاعدته قرية �ساية.
قال البكري�« :س ��اية ،وهو واد بني حاميتني ،وهما حرتان �س ��وداوان ،به قرى
كثرية� ،س ��كانها من �أفناء النا�س ،ومياهها عي ��ون جتري حتت الأر�ض ،فقر كلها.
والفقر� :أ ْق َناء حتت الأر�ض ،واحدها فقري .ووايل �س ��اية من قبل �صاحب املدينة.
وفيها نخل ومزارع ،وموز وعنب� ،أ�صلها لولد علي بن �أبي طالب»(.)151
وروى ياقوت عن عرام�َ « :ساية ...ا�سم واد من حدود احلجاز ،وقيل� :ساية واد
ُي ْط َل ��ع �إلي ��ه من ال�ش ��راة ،وهو واد بني حاميت�ْي،نْ  ،وهما َح َّرتان �س ��وداوان بها قرى
كثرية م�س ��ماة ُ
نواح كثرية...ووايل �ساية من قبل �صاحب املدينة ،وفيها
وط ُر ٌق من ِ
نخيل ومزارع وموز ورمان وعنب ،و�أ�صلها لولد علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه،
وفيها من �أفنا ِء النا�س وجتار من كل بلد»(.)152
َ�س ْرغ:
�سرغ من محطات طريق احلج ال�شامي ،تقع بني املغيثة وتبوك( ،)153على بعد
ثالثة ع�شر مرحلة من املدينة ،وهي �آخر عمل املدينة من ناحية ال�شام(.)154
ال�سقيا (�سقيا يزيد):
تق ��ع يف وادي الق ��رى (وادي ال ُع�ل�ا) يف التق ��اء وادي اجلزل ب ��وادي القرى،
وهي محطة التقاء طريق احلج ال�ش ��امي بطريق احلج امل�صري( .)155وقد و�صفها
املقد�س ��ي بقوله« :هي �أح�س ��ن مدن هذه الناحية ،والنخيل والب�ساتني مت�صلة من
قرح �إليها ،واجلامع خارج البلد»(.)156
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ال�سقيا ( �سقيا غفار)
تق ��ع عل ��ى الطري ��ق بني مك ��ة واملدينة ،وت�س ��مى �س ��قيا غفار متيي ��ز ًا لها عن
�س ��قيا يزي ��د ،ذكرها البكري بقوله« :ال�س ��قيا قري ��ة جامعة يف طري ��ق مكة بينها
وبني املدينة ،و�إمنا �س ��ميت ال�س ��قيا ملا �س ��قيت من املاء العذب ،وهي كثرية الآبار
والعيون والربك وكثري منها �صدقات للح�سن بن زيد»( .)157ويذكرها ياقوت بقوله:
«وال�س ��قيا قرية جامعة من عمل الفرع بينهما مما يلي اجلحفة ت�س ��عة ع�شر مي ًال،
ويف كتاب اخلوارزمي ت�سعة وع�شرون مي ًال» (.)158
ال�سوارقية
بل ��دة ال تزال معروفة تق ��ع �إلى الغرب من مهد الذه ��ب مبيل نحو اجلنوب،
وتبعد عنها حوايل  40كي ًال ،وكانت من �أهم القرى يف تلك الناحية ،وجند �أ�ش ��مل
ال�س َلمي يف قوله« :ال�سوارقية قرية غ َّنا ُء كبرية كثرية
و�صف لل�سوارقية عند ع َّرام ُّ
الأه ��ل ،فيها منرب وم�س ��جد جامع و�س ��وق ت�أتيها التجار من الأقطار ،لبني ُ�س� � َليم
خا�ص ��ة ولكل من بني �سليم فيها �ش ��يء ،ويف مائها بع�ض امللوحة ،وي�ستعذبون من
�آبار يف واد يقال له �س ��وارق ،وواد يقال ل ��ه ال ُ
أبطن ،ماء خفي ًفا عذب ًا ،ولهم مزارع
ونخيل كثرية من موز وتني وعنب ورمان و�سفرجل وخوخ ،ويقال له ال ِفر�سك ،ولهم
�إبل وخيل و�ش ��اء ،وكربا�ؤهم بادي ��ة �إال من ولد بها ،ف�إنهم ثابت ��ون بها ،والآخرون
ب ��ادون حولها ،وميريون طري ��ق احلجاز وجند يف طريق احلاج و�إلى حد �ض ��رية،
واليها ينتهي ح ُّدهم �إلى �سبع مراحل ،ولهم قرى حواليهم تذكر يف �أماكنها» (.)159
�أما املقد�س ��ي ،فقد ذكرها بقوله« :ال�س ��وارقية كثرية احل�ص ��ون بها ب�س ��اتني
ومزارع كثرية وموا�ش»(.)160
ال�سيالة
ذكر ابن خرداذبة ال�سيالة �ضمن حديثه عن �أعرا�ض املدينة( ،)161كما عدها
الإدري�س ��ي �ضمن مخاليف املدينة( ،)162وذكر احلربي �أنها منزل على الطريق من
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املدينة �إلى مكة بني ملل والروحاء ،بينها وبني املدينة ثالثة وع�ش ��رون مي ًال ،وقال
�إن بها �آبا ًرا كثرية معروفة الأ�س ��ماء( .)163وي�ص ��فها البكري ب�أنها قرية جامعة ،..
بينه ��ا وبني املدينة ت�س ��عة وع�ش ��رون مي ًال ،وهي لولد ح�س ��ن بن عل ��ي .ومنها �إلى
الروحاء اثنا ع�شر مي ًال...وبها �آبار �أعظمها بئر الر�شيد ،فتْحتُها ت�سعة �أذرع(.)164
ويذكر ياقوت ال�س ��يالة ب�أنه ��ا �أول مرحلة لأهل املدين ��ة �إذا �أردوا مكة( .)165ويقول
احلمريي�:إن ال�سيالة هي الروحاء .)166(.ويقول حمد اجلا�سر �ضمن تعليقاته على
كت ��اب بالد العرب« :والروحاء ال تزال معروفة ،بعد قرية امل�س ��يجيد للمتوجه �إلى
املدينة ،وال�سيالة بعد الروحاء �إلى املدينة»(.)167
(للبحث �صلة)
الهوامش
(*) الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.
( )1الي�س�ت�ر كلي ��ك و�آخ ��رون« ،التقري���ر املبدئي مل�س���ح املنطقة الغربية ع ��ام 1980م»� ،أط�ل�ال ،العدد
اخلام�س( ،الريا�ض� :إدارة الآثار واملتاحف بوزارة املعارف1401 ،هـ1981/م)� ،ص ،45-37مايكل
جلمور و�آخرون« ،تقرير مبدئي عن م�سح املنطقتني ال�شمالية وال�شمالية الغربية 1401هـ1981 /م»،
�أط�ل�ال ،العدد ال�س ��اد�س ( ،الريا�ض� :إدارة الآثار واملتاحف ب ��وزارة املعارف1402 ،هـ1982/م)،
�ص .15-6عبا�س �س ��يد �أحمد« ،الع�ص ��ور احلجرية املبكرة يف اململكة العربية ال�س ��عودية» ،ح�ص���اد
ن���دوة �آث���ار �ش���به اجلزيرة العربية عرب الع�ص���ور 9-7مايو 2006م�( ،س ��لطنة عمان :وزارة الرتاث
والثقافة ،د.ت) �ص . 93-85
( )2كلي ��ك و�آخ ��رون« ،التقرير املبدئي مل�س���ح املنطق���ة الغربية» �ص  ،45 -37جلم ��ور و�آخرون« ،تقرير
مبدئ���ي ع���ن م�س���ح املنطقتني ال�ش���مالية وال�ش���مالية الغربية» �ص ،15 -6عب ��د الرحمن الكباوي
و�آخرون« ،ح�صر وت�سجيل الر�س ��وم والنقو�ش ال�صخرية ،املو�سم الثالث1406 ،هـ»� ،أطالل ،العدد
احلادي ع�شر(،الريا�ض� :إدارة الآثار واملتاحف بوزارة املعارف1408 ،هـ1988 /م)� ،ص  ،90عبد
الرحمن الكباوي و�آخرون« ،ح�صر وت�سجيل الر�سوم والنقو�ش ال�صخرية ،املو�سم الرابع1408 ،هـ»،
�أطالل ،العدد الثاين ع�شر( ،الريا�ض� :إدارة الآثار واملتاحف بوزارة املعارف1410 ،هـ198 9/م)،
� ��ص  . 59-53توج ��د �أقدم دالئل اال�س ��تقرار الب�ش ��ري يف اململك ��ة يف موقعي ال�ش ��ويحطية مبنطقة
اجل ��وف ووادي دح�ض ��ة مبنطق ��ة جنران ،حي ��ث وج ��دت �أدوات حجرية تنتمي �إل ��ى اجلزء الأخري
م ��ن الع�ص ��ر احلجري الـقدمي الأ�س ��فل (احلقب ��ة الإلدوانية) ،ق ��در عمرها الزمن ��ي بنحو مليون
وثالثمائ ��ة �ألف �س ��نة .نورمان والني و�آخـ ��رون« ،تقرير عن موقع يعود للع�ص ��ر احلجري احلديث
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الأدنى (البلي�ستو�س ��يني) قرية ال�ش ��ويحطية يف �ش ��مال اململكة العربية ال�س ��عودية»� ،أطالل ،العدد
العا�شر(،الريا�ض�:إدارة الآثار واملتاحف بوزارة املعارف1406 ،هـ1979 /م)� ،ص .123-115
( )3جواد علي ،املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم( ،بغداد ،د .ن 1423هـ1993 /م) ج� ،4ص .130
( )4علي ،املف�صل ،ج � ،4ص .130
( )5علي ،املف�صل ،ج � ،4ص .128
(� )6أحمد القلق�ش ��ندي� ،صبح الأع�ش���ى( ،القاهرة :املطبعة الأمريية1332 ،هـ1914 /م)،ج�،4ص،298
ال�ش ��ريف �أحمد بن محمد �ص ��الح احل�س ��يني الربادع ��ي ،املدينة املن���ورة عرب التاريخ الإ�س�ل�امي،
(د.م :د.ن1391 ،هـ1972 /م) �ص� ،ص.108 ،10
(� )7أعمال :جمع عمل مفردها عمل ،املهنة والقائم بها ،العامل الذي يتولى الأمور ،ومنها التعميل مبعنى
وجه اخلليفة فالن ًا عل ��ى �أعمال املدينة .من هنا ف�إن الأعمال ا�ص ��طالح ًا
التولي ��ة؛ يق ��ال يف اللغةَّ :
وحدات �إدارية كالنواحي واملناطق .م�صطفى عبد الكرمي اخلطيب ،معجم امل�صطلحات والألقاب
التاريخية( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة1416،هـ1996/م) �ص  ،34محمد بن مكرم بن منظور،ل�سان
الع���رب ،الن�س ��خة الإلكرتونية ملوق ��ع الوراق(،http://www.alwaraq.net،نوفمرب2016م)
�ص .4019
بعد �أن ات�سعت رقعة الدولة الإ�سالمية وان�ضوت حتت �سيادتها بلدان متباعدة حتَّمت �ضرورة
التنظي ��م الإداري تق�س ��يم الدول ��ة �إلى واليات يعني عل ��ى كل والية �أمري يرتب ��ط باخلليفة يف مركز
اخلالف ��ة وق�س ��مت الواليات �إلى �أعمال .وقد اختلفت ت�س ��ميات الأعمال من �إقلي ��م �إلى �آخر ،فغلب
عليها ا�سم منابر ،جمع منرب يف بع�ض واليات اجلزيرة العربية كاليمامة ومكة واملدينة ،وهو تعبري
يطلقه اجلغرافيون على كل بلدة رئي�س ��ية تابعة لعا�ص ��مة الوالية يكون عليها عامل من قبل الوايل.
ويتبعه ��ا عدد من القرى ،ويقابل كلمة منرب مخالف .وقد �ش ��اعت هذه الت�س ��مية على نحو �أكرث يف
اليمن .ويف نواحي العراق وخرا�س ��ان ا�ستخدمت كلمة كورة والر�س ��تاق ،ويف الأهواز الط�سوج ،ويف
ال�ش ��ام الأجناد .قال ابن منظور« :ومخالف البلد �سلطانه ،واملخالف الكورة يقدم عليها الإن�سان،
وهو عند �أهل اليمن واحد املخاليف وهي كورها ،ولكل مخالف منها ا�سم يعرف به وهي كالر�ساتيق،
ق ��ال ابن ب� � ِّري :املخاليف لأهل اليمن كالأجناد لأهل ال�ش ��ام والكور لأهل العراق والر�س ��اتيق لأهل
اجلبال والط�سا�س ��يج لأه ��ل الأهواز .» ..ابن منظور ،ل�س���ان العرب�� � ،ص  ،1654اخلطيب ،معجم
امل�ص���طلحات والألق���اب التاريخي���ة�� � ،ص  ،373وانظر� ،س ��عيد بن دبي�س العتيبي� ،ض���رية درا�س���ة
تاريخية و�آثارية( ،الريا�ض :وكالة الآثار واملتاحف ،مطابع املدينة 1429هـ2008/م) �ص.71
( )8الأعرا� ��ض :هي النواحي ،و�أعرا�ض املدينة هي قراها التي يف �أوديتها ونواحيها .ابن منظور ،ل�س���ان
العرب.3745 ،
)*( وف ًقا ملنهجية هذا البحث �س ��يتم التعريف ب�إيجاز بالبلدات والقرى التي ترد يف ن�ص ��و�ص امل�صادر يف
ه ��ذا املبحث ،عل ��ى �أن يتم ذكر املزيد من املعلومات املتوفرة عنها يف امل�ص ��ادر يف املبحث التايل،
والذي �سيكون بعنوان (قرى املدينة ومنابرها).
(� )9أب ��و القا�س ��م عبي ��د اهلل ب ��ن خرداذب ��ة ،امل�س���الك واملمال���ك( ،ب�ي�روت :دار �إحي ��اء ال�ت�راث
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العربي1408،هـ� ،)1989/ص.14-13
( )10تيماء :املدينة التاريخية املعروفة يف منطقة تبوك �شمال اململكة العربية ال�سعودية.
( )11املدينة التاريخية املعروفة مبنطقة اجلوف يف �شمال اململكة العربية ال�سعودية.
( )12ذكر اجلا�س ��ر يف تعليقاته على كتاب املنا�س���ك �أنه واد من �أطول �أودية احلجاز ،يقع جنوب املدينة،
وي�ش ��تمل على كثري من القرى� ،إبراهيم بن �إ�س ��حاق احلربي ،املنا�سك و�أماكن طرق احلج ومعامل
اجلزي���رة ،حتقي ��ق حـمد اجلـا�س ��ر( ،الريا�ض :دار اليمام ��ة1420 ،هـ)�� � ،ص ،170عاتق بن غيث
البالدي ،معجم معامل احلجاز( ،مكة :دار مكة للن�شر والتوزيع 1399هـ1979 /م) ،ج� ،7ص .41
( )13قال اجلا�س ��ر( :در�س ��ت قبل القرن العا�ش ��ر ،وكانت تقع يف جمتمع وادي �أ�ض ��م بوادي اجلزل من
الغرب ،ووادي العي�ص من القبلة ،ويطلق على �أطاللها الآن ا�س ��م �أم زرب ،وتدعى �س ��ليلة �أم زرب
قري ��ة تابعة لل ُعال ،على خط العر�ض  25ْ /38وخط الطول  ،) 38ْ /26احلربي ،املنا�س���ك� ،ص� ،ص
.400 ،169
( )14وادي القرى يعرف الآن با�سم ال ُعال
( )15تعرف الآن بالبدع ،وهي تقع يف وادي عفال �شمال غرب منطقة تبوك.
( )16املدينة التاريخية املعروفة �شمال املدينة املنورة مب�سافة 170كي ًال على طريق تبوك.
( )17تع ��رف الآن با�س ��م احلائط ،وتقع بني مدينتي خيرب وحائ ��ل �إلى اجلنوب الغربي من حائل بحوايل
250كم.
( )18قرية تعرف با�س ��م واديها التي تقع فيه (�س ��اية) ،وهو بني بطن مر وع�س ��فان على ي�س ��ار الذاهب
�إلى مكة من املدينة ،احلربي ،املنا�س���ك� ،ص  ،170ياق ��وت احلموي ،معجم البلدان( ،بريوت :دار
�صادر )1995 ،ج� ،3ص.180
ً
( )19ره ��اط :بلدة ال تزال معروفة �ش ��مال �ش ��رق مكة املكرم ��ة بقرابة 150كيال ،الب�ل�ادي ،معجم معامل
احلجاز،ج� ،4ص ُ ،107وذكرت عند الإدري�سي با�سم راهط�،أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الإدري�سي،
نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الآفاق (،بريوت :عامل الكتب1409 ،هـ1998 /م) ،ج� ،1ص .145
()20ال�س ��يالة� :أول مراحل الطريق �إلى مكة من املدينة املنورة بينها وبني املدينة ت�س ��عة وع�ش ��رون ميالً،
احلربي،املنا�سك�،ص�،ص 309 ،95احلموي ،معجم البلدان،ج�،3ص .292
( )21من محطات طريق احلج امل�ص ��ري ال�س ��احلي ،و تقع بني �ض ��بة والعويند ،احلربي ،املنا�س���ك� ،ص
 ،400املقد�س ��ي ،محمد بن �أحمد املقد�س ��ي الب�شاري ،رحلة املقد�سي�:أح�س���ن التقا�سيم يف معرفة
الأقاليم�( ،أبو ظبي :دار ال�سويدي2002 ،م)� ،ص.121
( )22ذكر البالدي غراب ب�أنه جبل �أ�س ��ود مير به طريق املدينة �إلى ال�ش ��ام ،يعرف اليوم با�سم حب�شي،
وهو على بعد �سبعة �أكيال من املدينة ،عاتق بن غيث البالدي ،معجم املعامل اجلغرافية يف ال�سرية
النبوية(،مكة:دار مكة للن�شر والتوزيع1402 ،هـ1982/م)� ،ص. 223
( )23قال اجلا�سر يف تعليقاته على كتاب املنا�سك :ال يزال الأكحل معرو ًفا ،واد يف �أعاله نخل ينحدر من
حرة �سليم (حرة رهاط) متجه ًا للجنوب الغربي ،مبحاذاة وادي الفرع جنوبه ،ثم يجتمع الواديان،
احلربي ،املنا�سك� ،ص �ص  94-93هام�ش .3
( )24احلربي ،املنا�سك� ،ص .171 -169
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( )25انظر تعريف املنرب يف الهام�ش 7من هذا البحث.
( )26واد م ��ن �أ�ش ��هر �أودي ��ة احلجاز الواقعة يف اجلهة ال�ش ��مالية الغربية من املدين ��ة ،وتقع فيه العي�ص
البلدة �شمال ينبع مبا يقارب  90كي ًال.
( )27يق�ص ��د به ��ا م ��ا يع ��رف الآن ينبع النخ ��ل ،حمد اجلا�س ��ر ،بالد ينب���ع ملح���ات تاريخي���ة جغرافية
وانطباعات خا�صة( ،الريا�ض :دار اليمامة ،د.ت) �ص.12
( )28تعرف اليوم با�س ��م ر�أ�س الربيكة ،وتقع على �س ��احل البحر الأحمر غرب اململكة على بعد  10كيلو
مرتات �إلى ال�شمال من بلدة الراي�س .
( )29واد بني املدينة وينبع يبعد عن املدينة  180كي ًال للمتوجه �إلى مكة ،اجلا�سر ،بالد ينبع� ،ص ،195
احلربي ،املنا�سك� ،ص .170
( )30وقد اندثرت الآن ،وتوجد �آثارها جنوب �ش ��رق قرية م�س ��تورة مب�س ��افة اثني ع�ش ��ر كي ًال،احلربي،
املنا�سك� ،ص،170البالدي ،معجم املعامل اجلغرافية يف ال�سرية النبوية� ،ص .332
( )31قال اجلا�سر عن ال�سائرتني� :إنهما يف نواحي الفرع ،احلربي ،املنا�سك�،ص  ،94وقال البالدي� :إنها
�أر�ض تعرف اليوم با�س ��م حجر ،على مقربة من ال�سوارقية ،البالدي ،معجم معامل احلجاز ،ج،4
�ص  ،1109وتقع ال�س ��وارقية �إلى اجلنوب ال�ش ��رقي من املدينة وتبعد عنها حوايل  250كي ًال ،جنوب
غرب مهد الذهب مب�سافة  40كي ًال.
( )32وهي لي�س ��ت جبلة الواقعة يف عالية جند غرب مدينة الدوادمي ،وقال اجلا�س ��ر� :إنها قرية ال تزال
معروفة يف احلجاز ،وقال البالدي� :إنها قرية �أثرية تقع ب�أعلى وادي ظفر على بعد ( )38كي ًال من
الظبية ،احلربي ،املنا�سك� ،ص،170البالدي ،معجم معامل احلجاز ،ج� ،2ص .117
( )33در�ست اجلحفة ومل يبق �إال �آثارها ،وتقع بقرب بلدة رابغ �شرقها مبيل نحو اجلنوب مبا يقارب 15
كي ًال ،احلربي ،املنا�سك� ،ص.171
( )34واد فيه قرى �ص ��غرية قبل اجلحفة مب�س ��افة  24مي ًال ،احلربي ،املنا�س���ك� ،ص� 171ص .213وذكر
الب�ل�ادي ُقدي ��دً ا ب�أن ��ه واد من �أودية احلج ��از التهامية ي�أخذ �أعلى م�س ��اقط مياه ��ه من حرة ذرة،
في�س ��مى �أعاله �س ��تارة و�أ�س ��فله ُقدي ��دً ا ،يقطعه الطريق من مك ��ة �إلى املدينة على نح ��و  120كي ًال.
البالدي ،معجم املعامل اجلغرافية يف ال�سرية النبوية� ،ص .249
( )35ذكر احلربي �أنها كانت من عمل املدينة ،ثم �صارت ل�صاحب مكة ،احلربي ،املنا�سك� ،ص ،171وال
تزال بلدة عامرة ،تقع �شمال مكة مب�سافة  80كي ًال ،البالدي ،معجم معامل احلجاز ،ج � ،6ص.99
(� )36أب ��و عب ��د اهلل �أحم ��د ب ��ن محمد بن �إ�س ��حاق الهم ��ذاين املع ��روف بابن الفقي ��ه ،مخت�ص���ر كتاب
البلدان(،ليدن :مطبعة بريل1303 ،م)� ،ص .36
( )37م ��ران وقب ��ا والدثين ��ة وفلجة و�ض ��رية وطخف ��ة و�إمرة ،محطات عل ��ى طريق احلج الب�ص ��ري بني
الق�ص ��يم ومكة املكرمة ،والقرى منها مران وقبا و�ض ��رية والدثينة� ،أما فلجة وطخفة و�إمرة ،فهي
فق ��ط محطات على الطريق� .س ��عيد بن دبي�س العتيب ��ي ،طريق احلج الب�ص���ري( ،الريا�ض :وكالة
الآثار واملتاحف ،مطابع اجلا�سر1426 ،هـ2005 /م.
(� )38أ�ضاخ بلدة قدمية تقع يف محافظة الدوادمي �شما ًال من الدوادمي مب�سافة 100كي ًال.
( )39ذك ��ر حمد اجلا�س ��ر�« :أن هذا املعدن يقع يف عالية جند عل ��ى مقربة من عفيف ،ويوجد الآن جبال
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تدعى الأحا�س ��ن تقع �ش ��مال عفيف على خ ��ط العر�ض ْ 24/15وخط الط ��ول  .ْ 42/55وهذا املوقع
داخل يف بالد بني كالب قد ًميا ،وفيه �آثار التعدين ال تزال بارزة» .حمد اجلا�سر« ،املعادن القدمية
يف ب�ل�اد الع ��رب» جملة العرب ،ع ��دد  (،2الريا�ض :دار اليمامة1388 ،ه� �ـ) ،ج� ،9ص  ،834بينما
ي ��رى ابن جنيدل �أن هذا املعدن على مقربة من الدوادمي� ،س ��عد ب ��ن عبد اهلل بن جنيدل ،املعجم
اجلغرايف للبالد العربية ال�سعودية ،عالية جند ( الريا�ض :دار اليمامة ،)1496 ،ج � ،3ص-960
 ،963وي ��رى عبد اهلل ال�ش ��ايع �أن معدن احل�س ��ن هو البجادية الواقعة غ ��رب الدوادمي بحوايل 80
كي�ل ً�ا ،عب ��د اهلل بن محمد ال�ش ��ايع ،ب�ي�ن اليمام���ة وحج���ر اليمامة(،الريا�ض :مرام ��ر للطباعة،
1419هـ) �ص.271
( )40املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم�،ص .77
( )41ب ��در :امل ��اء املعروف ،ال ��ذي وقعت عنده غ ��زوة بدر يف ال�س ��نة الثانية من الهج ��رة ،وهي الآن من
محافظات املدينة املنورة ،تقع �إلى الغرب من املدينة مب�سافة 150كي ًال.
()42الع�ش�ي�رة� :أول قرى ينبع النخل مما يلي ينبع البحر ،البالدي ،معجم معامل احلجاز،ج� ،6ص 11
 .ويذكر اجلا�س ��ر �أن مو�ض ��ع الع�شرية قد در�س حال ًيا ،ويقع بقرب عني الربكة فيما بينها وبني ينبع
البحر ،اجلا�سر ،بالد ينبع� ،ص 201-200
( )43ذك ��ر حمد اجلا�س ��ر �أنها كانت من �أ�ش ��هر موانئ غ ��رب اجلزيرة العربية ،وموقعه ��ا بقرب �أم لج
امليناء املعروف يف منطقة تبوك ،احلربي ،املنا�سك� ،ص .402
(� )44سقيا يزيد :تقع يف وادي القرى ( العال) ،احلربي ،املنا�سك� ،ص .400
( )45قرح تعرف �آثارها اليوم با�س ��م املابيات ،وهو موقع �أثري يقع على بعد  20كي ًال جنوب غرب مدينة
ال ُعال.
( )46وهي املعروفة الآن با�سم مدائن �صالح ،وتقع �شمال العال مب�سافة  20كي ًال.
( )47تقع مبنطقة تبوك �ش ��مال مدينة الوجه مب�س ��افة  45كي ًال ،وتعرف اليوم با�س ��م مر�سى عنرت ،علي
�إبراهي ��م الغبان ،الآثار الإ�س�ل�امية يف �ش���مال غ���رب اململكة(،الريا�ض :مطبعة �س ��فري1414 ،هـ/
1993م) الكتاب الثاين� ،ص . 29
( )48تقع �شرق مدينة الوجه على بعد  70كي ًال.
( )49وهي التي تعرف اليوم با�سم �ضباء يف �شمال غرب اململكة يف منطقة تبوك ،على خط الطول /35
 ْ 41ودائرة العر�ض  ،27/20الغبان ،الآثار الإ�سالمية ،الكتاب الثاين� ،ص.30
( )50ه ��ي املعروفة اليوم با�س ��م املويلح ،وتقع الى ال�ش ��مال من مدينة �ض ��باء يف منطقة تبوك ،الغبان،
الآثار الإ�سالمية ،الكتاب الثاين� ،ص.31
( )51الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق  ،ج� ،1ص .145
(� )52سبق تعريف املخالف يف هام�ش  7من هذا البحث.
( )53الوحيدة :مل �أعرث لها على ذكر يف مكان �آخر فيما اطلعت عليه من امل�صادر.
( )54ذكر احلربي ما ي�شري �إلى �أنها قرب الفرع ،احلربي ،املنا�سك� ،ص .93
(� )55سبابة :مل �أجد لها ذك ًرا يف ما يتوفر من امل�صادر ،وقد يق�صد بها �ساية( ،انظر هام�ش.)18
( )56ذك ��ر احلرب ��ي �أن عي ًنا ت�س ��مى احلمي ��ة تقع يف خيرب �س ��ماها النبي ق�س ��مة املالئكة ،احلربي،
املنا�سك� ،ص .292
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( )57القلق�شندي� ،صبح الأع�شى ،ج� ،4ص .292 -290
( )58قباء :هي املعروفة يف املدينة املنورة قبلي امل�سجد النبوي ال�شريف .وقباء � ً
أي�ضا قرية من محطات
طريق احلج الب�صري ،و�سي�أتي املزيد من احلديث عنها يف هذا البحث.
( )59القلق�شندي� ،صبح الأع�شى ،ج�،4ص .292
( )60الفريوز�آبادي ،جمد الدين �أبو الطاهر محمد بن يعقوب ،املغامن املطابة يف معامل طابة ،حتقيق
حمد اجلا�سر( ،الريا�ض :دار اليمامة1969 /138 ،م) ،ج� ،4ص.72
( )61البالدي ،معجم معامل احلجاز ،ج� ،4،ص.192
( )62الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج � ،4ص  .177وكذلك قال احلموي عن �سرغ« :قرية بوادي تبوك
وهي �آخر عمل احلجاز» احلموي ،معجم البلدان،ج� ،3ص ،212ويذكر اجلا�س ��ر� :أن الفريوز�آبادي
نقل �أ�سماء كث ًريا من الأماكن عن ياقوت� ،إذ يعد هو �أ�سا�سه الذي اعتمد عليه يف ق�سم املوا�ضع من
كتابه املغامن املطابة� ،ص،ع ،من مقدمة كتاب املغامن املطابة.
( )63الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص .139
ُ
لوال واحد ،كذلك �أ�ضيفت اليمامة �إلى
( )64يف بع�ض ِحقب التاريخ الإ�سالمي كانت جتمع مكة واملدينة ٍ
وايل املدينة يف بع�ض حقب الع�ص ��ر العبا�س ��ي ،زامباور ،معجم الأن�س���اب والأ�س���رات احلاكمة يف
التاريخ الإ�سالمي(،بريوت :دار الرائد العربي1400،هـ19880 /م )� ،ص.37-7 2
( )65الهمذاين ،مخت�صر كتاب البلدان� ،ص .32
( )66الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� 4ص  ،6هام�ش.2
(� )67أب ��و عبيد اهلل ب ��ن عبد العزيز البكري ،معجم ما ا�س���تعجم(،بريوت :دار عامل الكتب1403 ،هـ)،
ج�� � ،2ص ،102احلم ��وي ،معج���م البل���دان،ج�� � 3ص .212الفريوز�آبادي ،املغ���امن املطاب���ة ،ج� ،4ص
 ،6-5ن ��ور الدين علي بن عبد اهلل ال�س ��مهودي ،وفاءالوفاء ب�أخبار دار امل�ص���طفى ،حتقيق قا�س ��م
ال�س ��امرائي(،د.م :م�ؤ�س�س ��ة الفرقان للرتاث الإ�س�ل�امي1422 ،هـ2001/م) ج� ،4ص 109-108؛
عبدامللك بن ه�ش ��ام ،ال�س�ي�رة النبوية البن ه�ش ��ام ،حتقيق م�ص ��طفى ال�س ��قا� ،إبراهيم الإبياري،
عبداحلفيظ �ش ��لبي (،م�صر �ش ��ركة مطبعة م�ص ��طفى البابلي احللبي و�أوالده1375 ،ه1955/م)،
ج� ،1ص .591
( )68احلم ��وي ،معج���م البلدان ،ج �3ص  ،37الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة،ج� ،4ص ،154ال�س ��مهودي،
وفاء الوفاء ،ج.119-118 ،4
( )69ال�س ��مهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص  ،119-118وذكر اجلا�س ��ر يف تعليقاته على كتاب املنا�س���ك �أن
الأرح�ضية التزال معروفة وتعرف بالرح�ضية ،احلربي ،املنا�سك� ،ص  ،84هام�ش.5
( )70الفريوز�آب ��ادي ،املغ���امن املطاب���ة ،ج�� � 4،ص  ،9ال�س ��مهودي ،وف���اء الوف���اء ،ج� ،4ص،123احلموي،
معج���م البل���دان ،ج� ،ص .180ال�س ��وارقية :بلدة ال تزال معروفة ،تق ��ع �إلى الغرب من مهد الذهب
مبيل نحو اجلنوب ،وتبعد عنها حوايل 40كي ًال.
( )71الهمذاين ،مخت�صر كتاب البلدان� ،ص  36وانظر ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص .123
( )72احلربي ،املنا�سك� ،ص .368
( )73احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،1ص 223
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( )74محمد بن نا�صر العبودي ،معجم بالد الق�صيم( ،الريا�ض :دار اليمامة1399 ،هـ) ،ج� ،1ص .357
( )75البالدي ،معجم املعامل اجلغرافية�،ص.32
( )76احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،1ص  ،249الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج � ،4ص ،18ال�سمهودي،
وفاء الوفاء ،ج�،4ص.129
( )77املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص ،97وقد و�ضعها املقد�سي من توابع مكة.
( )78البكري ،معجم ما ا�ستعجم ،ج� ،1ص . 190
( )79محمد بن عبد املنعم احلمريي ،الرو�ض املعطار يف خرب الأقطار ،حتقيق �إح�سان عبا�س(،بريوت:
م�ؤ�س�سة نا�صر للثقافة1980 ،م)�،ص.30
( )80البكري ،معجم ما ا�ستعجم ،ج� ،1ص ،196احلموي ،معجم البلدان ،ج� 1ص ،.254جبل �آرة جبل
�شاهق يقع على الطرف اجلنوبي من وادي الفرع على بعد  170كي ًال جنوب املدينة املنورة.
( )81ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص .129-128
( )82احلربي ،املنا�سك� ،ص . 400
( )83املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص� ،ص . 40،101
( )84البكري ،معجم ما ا�ستجعم ،ج� 1ص ،231احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،1ص. 357
( )85املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص . 90
( )86الفريوزب ��ادي ،املغ���امن املطاب���ة،ج� ،4ص ،53ال�س ��مهودي ،وف���اء الوفاء ،ج�� � ،4ص  ،157احلموي،
معجم البلدان،ج� ،1ص.388
( )87الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص ،56ال�س ��مهودي ،وفاءالوفاء ،ج ،159 ،4احلموي ،معجم
البلدان ،ج� ،1ص  ،411والبزواء �أر�ض م�س ��توية ممتدة على �س ��احل البحر بني بدر وقرية م�س ��تورة
الواقعة حال ًيا يف موقع ودان القدمي .انظر الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص  159الهام�ش ،4
واحلربي ،املنا�سك� ،ص  207 -206هام�ش.3
( )88البالدي ،معجم معامل احلجاز ،ج� ،3ص .67
()89الفريوز�آب ��ادي ،املغ���امن املطاب���ة ،ج� ،4ص  ،57ال�س ��مهودي ،وفاء الوف���اء ،ج� ،4ص  . 161البكري،
معجم ما ا�ستعجم ،ج� ،1ص  ،86احلموي ،معجم البلدان،ج� 1ص . 449
( )90ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص .62- 161
( )91اجلا�سر ،بالد ينبع� ،ص.14
( )92الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص ،60-59ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص.165-164
( )93الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة،ج� ،4ص  ،66 -65ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص .173-172
( )94ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص ،173-172وانظر اجلا�سر ،بالد ينبع� ،ص .14
(� )95أبو ا�سحاق �إبراهيم بن محمد الفار�سي الإ�صطخري ،امل�سالك واملمالك( ،القاهرة :الهيئة العامة
لق�ص ��ور الثقافة ،د.ت)�� � ،ص ،24الفريوز�آبادي ،املغ���امن املطابة ،ج� ،4ص  ،72ال�س ��مهودي ،وفاء
الوفاء ،ج� ،4ص .181-180
( )96الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص .72
()97ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص .181-180
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(� )98أب ��و محم ��د عبد امللك بن ه�ش ��ام� ،س�ي�رة النب���ي  ،حتقيق محم ��د فتحي ال�س ��يد( ،طنطا :دار
ال�صحابة للرتاث1416 ،هـ1995 /م) ،ج� ،2ص.270
()99احلموي ،معجم البلدان،ج� 2ص  ،20الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص.74
( )100الأندل�سي ،محمد بن �أحمد بن جبري الأندل�سي ،رحلة ابن جبري ( ،بريوت :دار الكتاب اللبناين،
د.ت)� ،ص .139
( )101عب ��د الرحمن الطيب الأن�ص ��اري ،و�آخرون ،احل�ض���ارة العربية والإ�س�ل�امية يف اململكة العربية
ال�سعودية عرب الع�صور( ،الريا�ض :م�ؤ�س�سة الرتاث1427 ،هـ)� ،ص305-304
( )102محم ��د ب ��ن عمر بن واقد ،املغازي ،حتقيق ،مار�س ��دن جون�س (،بريوت :ع ��امل الكتب1414 ،هـ/
1994م) ،ج� ،2ص .711
()103ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص  ،188وانظر مو�ضوع حدود والية املدينة من هذا البحث.
()104احلربي ،املنا�سك� ،ص  ،169احلموي ،معجم البلدان،ج� ،2ص . 93
( )105ابن حوقل� ،أبو القا�سم بن حوقل الن�صيبي� ،صورة الأر�ض ( ،بريوت :دار مكتبة احلياة1992،م)،
�ص  39احلموي ،معجم البلدان ،ج � ،2ص.93
( )106احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،2ص.93
( )107املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم� ،ص . 100
( )108ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج � ،4ص .202
( )109احلربي ،املنا�سك� ،ص .170
( )110الإ�صطخري ،امل�سالك واملمالك� ،ص.9
( )111املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص .97،وانظر هام�ش  32من هذا البحث.
( )112احلربي ،املنا�س���ك� ،ص  ،213املقد�س ��ي� ،أح�س���ن التقا�س���يم� ،ص  ،96احلموي ،معج���م البلدان،
ج� 2،ص .111
( )113الإ�صطخري ،امل�سالك واملمالك�،ص ،24ابن حوقل� ،صورة الأر�ض� ،ص .40
( )114الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق ،ج� ،1ص.142
( )115احلموي ،معجم البلدان،ج� ،2ص.111
( )116الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج�،4ص،97ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص .188
( )117احلرب ��ي ،املنا�س���ك�� � ،ص ،84احلم ��وي ،معجم البل���دان،ج�� � ،2ص ،221الفريوز�آب ��ادي ،املغامن
املطابة،ج � ،4ص .106
( )118الإ�ص ��طخري ،امل�س���الك واملمال���ك�� � ،ص  ،24املقد�س ��ي� ،أح�س���ن التقا�س���يم يف معرف���ة الأقاليم،
� ��ص ،90الفريوز�آب ��ادي ،املغ���امن املطابة يف معامل طاب���ة ،ج� ،4ص  ،106ال�س ��مهودي ،وفاء الوفاء
ج� ،4ص .227
( )119احل�س ��ن بن عبد اهلل الأ�ص ��فهاين ،بالد العرب ،حتقيق حمد اجلا�سر و�صالح العلي( ،الريا�ض:
دار اليمامة ،د.ت)� ،ص  ،395واحلرا�ضة ال تزال معروفة تقع �شمال ينبع النخل يف املنت�صف فيما
بينه وبني العي�ص وب�شرقيها �آثار معادن .انظر الأ�صفهاين ،بالد العرب� ،ص  395هام�ش .3
( )120حمد اجلا�سر� ،أبو علي الهجري و�أبحاثه يف حتديد املوا�ضع( ،الريا�ض :دار اليمامة1388 ،هـ/
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� )1968ص .273
( )121احلموي ،معجم البلدان،ج � ،2ص .295
( )122ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص .97
( )123البالدي ،معجم معامل احلجاز ،ج� ،3ص .49
( )124احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،2ص  ،295الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص ،119ال�سمهودي،
وفاء الوفاء ،ج� ،4ص . 244
( )125الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق ،ج � ،1ص  ،145وانظر هام�ش  56من البحث.
()126املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص .100
( )127البكري ،معجم ما ا�ستعجم ،ج� ،2ص474 ،
( )128احلموي ،معجم البلدان ،ج � ،2ص.316
( )129الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق ،ج� ،1ص .350
( )130احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،2ص.316
()131الواقدي ،املغازي ،ج� ،2ص .693
()132العتيبي ،طريق احلج الب�صري� ،ص113
( )133الهمذاين ،مخت�صر كتاب البلدان� ،ص. 36
( )134احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،2ص. 144
()135الأن�ص ��اري ،و�آخ ��رون ،احل�ض���ارة العربي���ة والإ�س�ل�امية يف اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية ع�ب�ر
الع�صور�،ص .321
( )136ابن ه�شام� ،سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ج� ،3ص .196
( )137الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج � ،4ص .139
( )138الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق ،ج� ،1ص .45
( )139احلموي ،معجم البلدان،ج� ،3ص ،24الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص  ،150ال�سمهودي،
وفاء الوفاء ،ج.284 ،4
( )140احلربي ،املنا�سك� ،ص  ،82-80احلموي ،معجم البلدان� ،ص  ،809املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم،
� ��ص� ،120س ��عد بن عبد العزيز ،الربذة �ص���ورة للح�ض���ارة الإ�س�ل�امية املبكرة يف اململك���ة العربية
ال�سعودية( ،الريا�ض :مطابع جامعة امللك �سعود1415 ،هـ).
( )141اب ��ن خرداذب ��ة ،امل�س���الك واملمالك� ،ص ،68الإدري�س ��ي ،نزهة امل�ش���تاق ،ج�� � ،1ص ،145 ،وانظر
هام�ش  21من البحث.
( )142احلموي ،معجم البلدان ،ج� 3ص 33
( )143البكري ،معجم ما ا�ستعجم،ج� 2ص ،681احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،3ص .76
( )144الأ�صفهاين ،بالد العرب� ،ص .407
( )145البكري ،معجم ما ا�ستعجم،ج� 2ص.686
( )146احلمريي ،الرو�ض املعطار� ،ص .277
( )147البكري ،معجم ما ا�ستعجم ،ج�،2ص . 678احلمريي ،الرو�ض املعطار ،ج� ،1ص.145
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( )148الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص �ص .171 -170
( )149احلربي ،املنا�سك� ،ص .170
( )150احلربي ،املنا�سك� ،ص  ،95-94وانظر هام�ش  31من هذا البحث.
( )151البكري ،معجم ما ا�ستعجم،ج� 3ص.787
( )152احلموي ،معجم البلدان،ج� 3ص( .180وانظر هام�ش 18من هذا البحث)
( )153احلربي ،املنا�سك� ،ص  ،403احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،3ص 212-211
( )154الفريوز�آب ��ادي ،املغ���امن املطاب���ة ،ج� ،4ص  ،177ال�س ��مهودي ،وف���اء الوف���اء ،ج� ،4ص  . 319قال
البالدي�« :س ��رغ هو ال�س ��هل ال�س ��احلي الذي تقع فيه محطة املدورة على الطريق �شمال تبوك 120
كي�ل ً�ا ،وال زالت يف املدورة بئر تعرف ب�س ��رغ لبن ��ي عطية» .البالدي ،معجم مع���امل احلجاز ،ج ،4
�ص . 193
( )155احلربي ،املنا�سك� ،ص .400
( )156املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم� ،ص .101قال اجلا�سر « :يطلق ا�سم ال�سقيا على
موا�ض ��ع؛ منها مو�ض ��عان قريبان من املدينة� ،أحدهما بني مكة واملدينة ،وي�ض ��اف �إلى غفار ا�س ��م
القبيلة للتمييز بينه وبني الثاين الواقع يف جهة وادي القرى ،وي�ض ��اف �إلى اجلزل ،وي�س ��مى � ً
أي�ض ��ا
�سقيا يزيد» ،الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص .181-180
( )157البكري ،معجم ما ا�ستعجم ،ج� ،3ص. 743-742
( )158احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،3ص. 288
()159ع ��رام ب ��ن الأ�ص ��بغ ال�س ��لمي� ،أ�س���ماء جب���ال تهام���ة و�س���كانها ،حتقي ��ق عبدال�س�ل�ام محم ��د
هارون(،القاه ��رة،د.ن1373 ،ه� �ـ)� ،ص ،66-64وانظ ��ر احلموي ،معجم البل���دان،ج� ،3ص ،276
البالدي ،معجم معامل احلجاز ،ج � ،6ص.99
( )160املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص . 97
( )161ابن خرداذبة ،امل�سالك واملمالك.114،
( )162الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق ،ج� ،1ص145
( )163احلربي ،املنا�سك� ،ص� ،ص . 309 ،95
( )164البكري ،معجم ما ا�ستعجم،ج� 3ص770-769
( )165احلموي ،معجم البلدان،ج� ،3ص292 ،
( )166احلمريي ،الرو�ض املعطار يف خرب الأقطار� ،ص .333
()167الأ�صفهاين ،بالد العرب� ،ص .407
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اختالف علماء البالغة يف املصطلحات
(*)

بقلم :د .مح ّمد محيي الدين

للم�ص ��طلحات العلم ّية �أه ّم ّية بالغة .ولذلك ما فتئ االهتمام بها يت�ض ��اعف،
والعناي ��ة بها ت ��زداد .ويتج ّلى ذلك فيما ُي�ؤ َّلف من كت ��ب ومقاالت ،وفيما ُيع َقد من
ندوات وملتقيات.
و�إذا كانت ق�ضايا امل�صطلح كثرية ،ف�إنّ من �أه ّمها ق�ض ّية توحيد امل�صطلحات؛
�ضروري .ولي�س اال�صطالح ،يف مفهومه� ،إالّ االت َ
ّفاق وعدم
وذلك لأنّ التوحيد �أمر
ٌّ
االختالف.
و�إذا ك ّنا ن�ش ��كو اليوم اختالف العلماء يف امل�صطلحات ،وندعو �إلى توحيدها،
وال�س ّيما تلك التي يقرتحها املرتجمون للم�صطلحات الغرب ّية ،ف�إنّ تلك الوحدة مل
تتح ّقق فيما و�ض ��ع �أ�سالفنا من م�صطلحات يف بع�ض العلوم ،ومنها علوم البالغة
التي اخرتناها �أمنوذج ًا لبيان ذلك االختالف.
�إنّ املتت ّبع للم�ص ��طلحات البالغ ّية ليقف على اختالف العلماء يف كثري منها؛
البالغي الواحد �أكرث من ا�س ��م (اثنني� ،أو ثالثة� ،أو �أربعة)؛ فهذا
فق ��د يجد ل َّلون
ِّ
العالمِ و�ضع له م�صطلح ًا ،وذاك �أعطاه ا�س ًما �آخر ،وفعل َ
مثل ذلك غ ُريهما.
و�إذا كان كثري من امل�ص ��طلحات التي و�ضعها العلماء قد ًميا قد �أُهمل ومل يعد
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م�س ��تع َم ًال يف ع�ص ��رنا ،ف�إنّ الأمر مل يكن كذلك .ويف الكتب القدمية ما ي�شري �إلى
م�صطلحا ،وذاك ي�ستعمل غريه.
ي�ستعمل
تعاي�ش تلك امل�صطلحات :هذا العامل
ِ
ً
ويعود ذلك االختالف �إلى �أ�سباب؛ منها ما ي�أتي:
� -1إنّ تلك امل�ص ��طلحات مل تكن من و�ض ��ع جماعة من العلماء يف زمن واحد
م�صطلحات
ومكان واحد ،و�إنمَّ ا كانت من و�ضع �أجيال متعاقبة ،ك ُّل واحد ي�ضيف
ٍ
خا�ص ��ا( .من �أبرز العلماء الذين
جديدة �إلى ما و�ض ��ع �سابقوه ،جمتهدً ا اجتهادًا ًّ
�ش ��اركوا يف و�ض ��ع امل�ص ��طلحات البالغ ّي ��ة� :أبو عثم ��ان اجلاح ��ظ( ،)1وعبد اهلل
�كري( ،)4وابن َر�ش ��يق(،)5
اب ��ن املعت ّز( ،)2و ُقدام ��ة بن جعف ��ر( ،)3و�أبو هالل الع�س � ّ
ِّيفا�شي( ،)6وابن �أبي الأ�صبع
امل�صري( ،)7وغريهم).
ّ
والت ّ
� -2إنّ بع� ��ض العلم ��اء الالحق�ي�ن مل ي�ستح�س ��نوا م ��ا و�ض ��عه �س ��ابقوهم من
م�ص ��طلحات ،فو�ضعوا م�ص ��طلحات �أخرى ر�أ ْوها � َّ
أدق من ال�س ��ابقة� ،أو � َّ
أخف� ،أو
م�صطلحا غري
�أجمل� ،أو غري ذلك؛ فقد ي�ضع �أحد العلماء لأحد الألوان البالغ ّية
ً
م�صطلحا جديدً ا يراه � َّ
أدق من امل�صطلح ال�سابق؛
دقيقّ ،ثم ي�أتي عالمِ �آخر في�ضع
ً
وقد يكون امل�صطلح ال�سابق طوي ًال يثقل النطق به ،في�ضع بع�ض العلماء م�صطلح ًا
�آخر �أق�صر منه و� ّ
أخف.
� -3إنّ بع� ��ض الالحق�ي�ن مل ّ
يطلع على ما و�ض ��ع �س ��ابقوه ،فاجتهد يف و�ض ��ع
م�صطلحات جاءت مختلفة عن ال�سابقة.
وفيما ي�أتي جمموعة من الألوان البالغ ّية اختلف العلماء يف ت�سميتها ،نوردها،
م�سته ّلني بتعريفاتها ،مقتب�سني ُج َّل تلك التعريفات من كتب البالغة:
 -1ك ْون املطلع «دا ًّال على ما ُبنيت الق�ص ��يدة عليه من غر�ض ال�ش ��اعر»(� ،)8أو
كون «افتتاح اخلطبة �أو الر�سالة �أو غ ِريهما دا ًّال على غر�ض املتك ّلم»(� :)9س ّماه عبد
و�س ِّمي
اهلل بن املعت ّز ُ
«ح ْ�س ��نَ االبتداء»( ،)10و�س� � ّماه غريه «براع َة اال�س ��تهالل»(ُ ،)11
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كذلك «براعة املطلع»(.)12
التيفا�شي
يح�سن ال�س ��كوت عليه»(� :)13س ّماه
 -2ختام الق�ص ��يدة «ب�أجود بيت ُ
ّ
امل�صري «ح�سن اخلامتة»( ،)15و�س ّماه
«ح ْ�س ��ن املقطع»( ،)14و�س ّماه ابن �أبي الأ�صبع
ّ
ُ
غريهما «براعة اخلتام»(.)16
امتزاج ب�ي�ن النوعني ،بحيث
 -3اخل ��روج «م ��ن التغزُّل �إلى ذك ��ر املمدوح مع
ٍ
يتالءمان تال�ؤم �أجزاء النوع الواحد»(�ُ :)17س� � ّمي «براع َة التخ ّل�ص»( ،)18كما �أُطلق
عليه ا�سم «التخلي�ص»(.)19
� -4س� ��ؤالك «ع ��ن �ش ��يء تعرفه موهم ًا �أ ّن ��ك ال تعرفه ،و�أ ّنه مم ��ا َ
داخ َلك فيه
الع�سكري «جتاهل
ال�شّ ك وخاجلك ،لق ّو ِة َ�ش َب ٍه بني املذكورين»(� :)20س ّماه �أبو هالل
ّ
الع ��ارف ومزج ال�ش � ّ�ك باليقني»( ،)21واكتف ��ى غريه بعبارة «جتاه ��ل العارف»(،)22
«�س ْوق الكالم َم�ساق
اكي َ
واقت�ص ��ر غريهما على كلمة «التجاهل»( ،)23و�س ّماه ال�س ّك ّ
غريه»(.)24
« -5ذ ْكر ال�شيء بلفظ غريه لوقوعه يف �صحبته حتقي ًقا �أو تقدير ًا»(� :)25س ّماه
بع�ض البالغ ّيني «امل�شاكلة»( ،)26و�س ّماه ابن ر�شيق «التزاوج»(.)27
« -6ج ْعل �أحد اللفظني املك ّررين �أو املتجان�س�ي�ن �أو امللحقني بهما ا�ش ��تقا ًقا �أو
�ش ��به ا�ش ��تقاق يف �أ ّول الفقرة ،والآخر يف �آخرها» ،وذلك يف النرث(�« ،)28أو �أن يكون
�أحدهما يف �آخر البيت والآخر يف �ص ��در امل�ص ��راع الأ ّول� ،أو ح�شوه� ،أو يف �آخره� ،أو
يف �ص ��در امل�ص ��راع الثاين» ،وذلك يف «النظم»(� :)29س� � ّماه عبد اهلل بن املعت ّز «ر ّد
�كري «ر ّد الأعجاز على
�أعجاز الكالم على ما تق ّدمها»( ،)30و�س� � ّماه �أبو هالل الع�س � ّ
ال�صدور»( ،)31و�أطلق عليه غريهما «ر ّد العجز على ال�صدر»( ،)32و�س ّماه ابن ر�شيق
«الت�صدير»(.)33
« -7الرجوع من اخلطاب �إلى الغيبة �أو �إلى التك ّلم ،وعلى العك�س»(� :)34س� � ّماه
بع�ض البالغ ّيني «االلتفات»( ،)35و�أطلق عليه غريه م�صطلح «االن�صراف»(.)36
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مم ��ا يحتمله بذكر
« -8ح ْم ��ل لف � ٍ�ظ وقع م ��ن كالم الغري على خالف مرادهّ ،
�ري «القول باملوج ��ب»( ،)38و�أطلق عليه
متع ّلقه»(� :)37س� � ّماه ابن �أبي الأ�ص ��بع امل�ص � ّ
غريه م�صطلح «�أ�سلوب احلكيم»(.)39
الروي� :س� � ّماه عبد اهلل بن املعت ّز
 -9التزام ال�ش ��اعر حر ًفا مع ّي ًنا قبل حرف ّ
نف�س ��ه يف القوايف وتك ّلفه من ذلك ما لي�س له»( ،)40و�س� � ّماه بع�ض
«�إعنات ال�ش ��اعر َ
البالغ ّيني «لزوم ما ال يلزَ م»( ،)41و�أطلق عليه غريهما م�صطلح «االلتزام»(.)42
غر�ض من �أغرا�ض ال�ش ��عر ،ي�س ��تتبع معنى
 -10جم ��يء املتك ّل ��م «مبعن ��ى يف ٍ
اكي
�آخر من ذلك الغر�ض ،فيقت�ض ��ي زياد َة و�ص ��ف يف ذلك الفنّ »(� :)43س ّماه ال�س ّك ّ
الع�سكري «امل�ضاعف»( ،)45و�أطلق عليه الزجنا ّ
ين
«اال�ستتباع»( ،)44و�س ّماه �أبو هالل
ّ
«املوجه»( ،)46و�أ�سماه ابن �أبي الأ�صبع «التعليق»(.)47
م�صطلح ّ
ذم منف ّية عن ال�شيء �صف ُة مدح ،بتقدير دخوله
�« -11أن ُي�س ��تثنى من �ص ��فة ٍّ
فيها»(� ،)48أو «�أن ُيث َبت ل�ش ��يء �ص ��ف ُة مدح ،و ُتع َقب ب�أداة ا�ستثناء ،تليها �صفة مدح
()49
مدح مبا ي�ش ��به الذ ّم»( ،)50و�س� � ّماه
�أخرى له» � :س� � ّماه عبد اهلل بن املعت ّز «ت�أكيد ٍ
غ�ي�ره «النفي واجلح ��ود»( ،)51وا�س� � ُمه عند بع� ��ض البالغ ّيني« :امل ��دح يف معر�ض
الذ ّم»( ،)52وعند غريهم «اال�ستثناء»(.)53
 -12ا ّدعاء املتك ّلم «لو�ص � ٍ�ف َ
بلوغه يف ال�ش� � ّدة �أو ال�ض ��عف ح ّد ًا م�س ��تحي ًال �أو
م�س ��تب َعد ًا لئ ّال ُي َظنّ �أ ّنه غري متناه فيه»(� :)54س ّماه عبد اهلل بن املعت ّز «الإفراط يف
ال�صفة»( ،)55و�أطلق عليه غريه م�صطلح «املبالغة»(.)56
 -13ج ْم ��ع املتك ّل ��م يف كالمه «بني �أمر وما ينا�س ��به ال بالت�ض ��ا ّد»(� :)57س� � ّماه
بع�ض البالغ ّيني «مراعاة النظري»( ،)58و�أطلق عليه غريه م�صطلح «التنا�سب»(،)59
وا�س� � ُمه عند بع�ض ��هم« :االئتالف»( ،)60وعن ��د غريهم «التوفي ��ق»( .)61ومنهم من
�س ّماه «امل�ؤاخاة»(.)62
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 -14تتمي ��م الكالم «مبا ينا�س ��ب �أ ّو َله يف املعنى»(� :)63س� � ّماه بع�ض البالغ ّيني
«ت�شابه الأطراف»( ،)64و�أطلق عليه غريه ا�سم «التّ�سبيغ»(.)65
وقفت على ك ّل واحدة منهما(:)66
ي�صح املعنى �إذا َ
 -15بناء البيت على قافيتني ّ
امل�صري ا�سم
�س ّماه بع�ض البالغيني «الت�ش ��ريع»( ،)67و�أطلق عليه ابن �أبي الأ�صبع
ّ
«التو�أم»(.)68
� -16إطالق «لفظ له معنيان :قريب ،وبعيد» ،و�إرادة البعيد(� :)69س� � ّماه بع�ض
البالغ ّيني« :الت ْورية»( ،)70و�أطلق عليه غريه ا�سم «الإيهام»(.)71
 -17حكاية املتك ّلم «ما جرى بينه وبني الغري من �س�ؤاله وجوابه ب�أوجز عبارة
و�ألطف معنى و�أر�ش ��ق َ�س ْبك و�أ�س ��هل لفظ»(� :)72أطلق عليها بع�ض البالغ ّيني ا�سم
الرازي« ،ال�س�ؤال و اجلواب»(.)74
«املراجعة»( ،)73و�س ّماها غريه ،كفخر الدين
ّ
 -18ذ ْكر املتك ّلم �ش ��ي ًئا ثم رجوعه عنه(� :)75أطلق عليه بع�ض البالغ ّيني ا�س ��م
«الرجوع»( ،)76و�س ّماه غريه «اال�ستدراك»( ،)77و�أ�سماه �آخرون «االعرتا�ض»(.)78
كلمات من �آية� ،أو بيت �شعر� ،أو فقرة من
كالمه كلم ًة �أو ٍ
« -19ت�ضمني املتك ّلم َ
خرب� ،أو َم َثل �سائر� ،أو مع ًنى جم ّرد من كالم �أو حكمة»(� :)79أطلق عليه فخر الدين
ويني «التلميح»(.)81
الرازي ا�سم «التلويح»( ،)80وا�سمه عند
ّ
ّ
املطرزي وال َقزْ ّ
�« -20أن يتق� � ّدم م ��ن الكالم ما ي � ّ
�دل على قافية البيت �أو �س ��جعة النرث»(:)82
�صفي
�س ّماه بع�ض البالغ ّيني،
كالقزويني وابن الأثري« ،الإر�صاد»( ،)83وا�سمه عند ّ
ّ
الدين احل ِّلي« :الت�سهيم»(.)84
�« -21إيق ��اع �أ�س ��ماء مفردة على �س ��ياق واحد»(� :)85س� � ّماه بع� ��ض البالغ ّيني
«التعديد»( ،)86و�أطلق عليه غريه م�صطلح «�سياقة الأعداد»(.)87
�« -22أن يك ��ون ال�ش ��اعر �آخ � ً�ذا يف معنى ،فك�أنه يعرت�ض ��ه؛ �إ ّما �ش ��ك فيه� ،أو
ظنّ ب�أن را ًّدا ير ّد قوله� ،أو �س ��ائ ًال ي�س� ��أله عن �س ��ببه ،فيعود راج ًعا على ما ق ّدمه،
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ف�إ ّما �أن ي�ؤ ّكده� ،أو يذكر �س ��ببه� ،أو يح ّل ال�ش � ّ�ك فيه»( ،)88اختُلف يف ت�س ��ميته بني:
«االعرتا�ض»( ،)89و«االلتفات»( ،)90و«احل�شو»(.)91
يتغي ع ّما
 -23ك ْون «الكالم بحيث لو ُعك�س و ُبدئ بحرفه الأخري �إلى الأ ّول مل رّ
احلريري «ما
كان قبله»(� :)92أطلق عليه بع�ض البالغ ّيني ا�سم «القلب»( ،)93و�س ّماه
ّ
اكي« :مقلوب الك ّل»( ،)95وهو يف �شرح
ال ي�ستحيل باالنعكا�س»( ،)94وا�سمه عند ال�س ّك ّ
الكافية« :املقلوب وامل�ستوي»(.)96
ّ -24
مدح ما كان ذ ّمه من قبل ،هو �أو غريه،
«تلطف ال�شاعر يف التو�صيل �إلى ِ
�أو ذ ّم م ��ا كان مدح ��ه ،هو �أو غ�ي�ره»(� :)97س� � ّماه بع�ض البالغ ّي�ي�ن ُّ
«التلطف» (،)98
و�أ�سماه غريه «التغاير» (.)99
�« -25أن يج ��يء املتك ّلم بالكلم ��ات من النرث �أو الأبيات من ال�ش ��عر متتاليات
�تهج ًنا ،وتكون مفرداتها
متالحمات تالحم ًا �ش ��ديد ًا
م�ستح�س� � ًنا ،ال َمعي ًبا وال م�س � َ
َ
وجملها متّ�سقة متوالية� ،إذا �أُفرد منها البيت قام بنف�سه وا�ستق ّل معناه بلفظه»(:)100
«ح ْ�سن ال َّن َ�سق»(.)102
�أطلق عليه بع�ض البالغ ّيني ا�سم «التن�سيق»( ،)101و�س ّماه غريه ُ
« -26ذ ْكر متع ّدد على جهة التف�ص ��يل �أو الإجمال ،ثم ذكر ما لك ّل واحد من
غري تعيني ،ثق ًة ب�أنّ ال�س ��امع ير ّده �إليه»(� :)103أطلق عليه بع�ض علماء البالغة ا�سم
ّ
«الطي والن�شر»(.)105
«اللف والن�شر»( ،)104و�س ّماه غريه:
ّ
ويعب عنه
يعب عنه بلفظه املو�ض ��وع له ،رّ
�« -27أن يري ��د املتك ّل ��م معنى ،ف�ل�ا رّ
قرب الرديف م ��ن املردوف»(� :)106س� � ّماه بع�ض البالغ ّيني
بلف ��ظ هو ر ْدف ��ه وتابعه َ
«الإرداف»( ،)107و�س ّماه غريه «التتبيع»( ،)108وا�سمه عند �آخرين« :التجاوز»(.)109
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اخلال�صة
يالحظ املتت ّبع للم�ص ��طلحات البالغ ّية �أنّ علماء البالغة قد اختلفوا فيها
بالغي ما ا�س ًما ،يطلق عليه غريه ا�س ًما
كث ًريا؛ فبينما ُيطلق الواحد منهم على لون
ٍّ
�آخر .ويعود ذلك االختالف �إلى ع ّدة �أ�س ��باب؛ منها� :أنّ امل�ص ��طلحات مل َ
تو�ض ��ع
م ��ن ِقب ��ل جماعة واحدة من العلماء يف ع�ص ��ر واحد ،ومنه ��ا �أنّ بع�ض العلماء مل
ي�ستح�سن ما و�ضعه غريه من م�صطلحات ،فو�ضع م�صطلحات �أخرى ،ر�آها � َّ
أدق �أو
أخف �أو � َ
� َّ
أجمل �أو غري ذلك ،ومنها عدم ِّاطالع بع�ض العلماء على ما و�ضع �سابقوه
من م�ص ��طلحات ،فو�ض ��ع م�صطلحات �أخرى .وهكذا �أ�ص ��بحنا جند ،يف الغالب،
البالغي �أك َرث من ا�س ��م (اثنني� ،أو ثالثة� ،أو �أربعة� ،أو خم�س ��ة!)؛ «فمراعاة
ل َّل ��ون
ّ
النظري»  -مث ًال -له �أربعة �أ�سماء �أخرى ،هي« :التنا�سب» ،و«االئتالف» ،و«التوفيق»،
و«امل�ؤاخاة» .ولذلك جند علماءنا املعا�صرين ينادون بتوحيد امل�صطلحات.
الهوامش:
* َم ْغ ِن ّية -اجلزائر
( )1ذك ��ر عب ��د اهلل بن املعت ّز �أنّ اجلاحظ هو وا�ض ��ع م�ص ��طلح «املذهب الكالم � ّ�ي» .ينظر :عبداهلل بن
املثنى ،د.ط ،.د.ت� ،.ص.53
املعتزّ :كتاب البديع ،ن�شر �أغناطيو�س كرات�شقوف�سكي ،بغداد :مكتبة ّ
(� )2أ ّلف كتاب البديع� ،أ ّو َل كتاب يف بابه ،ذكر فيه ثمانية ع�ش ��ر لو ًنا بالغ ًّيا ،و�ض ��ع �أ�س ��ماء ل�س ��تة ع�شر
منها.
( )3و�ض ��ع �أ�س ��ماء جديدة لبع�ض الألوان التي ذكرها ابن املعتزّ ،كما و�ض ��ع �أ�س ��ماء لألوان جديدة ،من
اكت�شافه هو .ينظرُ :قدامة بن جعفر :نقد ِّ
اخلاجني،
ال�شعر ،حتقيق كمال م�صطفى ،م�صر :مكتبة
ّ
املثنى.،د.ط1963 ،.م؛ عبد العزيز عتيق :علم البديع ،بريوت :دار النه�ضة العرب ّية،
بغداد :مكتبة ّ
د.ط1405 ،.هـ1985/م� ،ص.18-17
( )4اكت�ش ��ف �ألوان ًا بالغ ّية مل ترد عند �س ��ابقيه ،وو�ضع �أ�سماء لها .قال« :وزدت على ما �أورده املتقدّمون
�ستة �أنواع :الت�شطري ،واملجاورة ،والتطريز ،وامل�ضاعف ،واال�ست�شهادّ ،
والتلطف» .كتاب ال�صناعتني،
حتقيق :مفيد قميحة ،بريوت :دار الكتب العلم ّية ،الطبعة الأولى1401 ،هـ1981/م� ،ص.294
( )5ذكر جملة من الألوان البالغ ّية التي مل يذكرها �سابقوه ،وو�ضع �أ�سماء لها .ينظر :عبد العزيز عتيق:
املرجع ال�سابق� ،ص.28
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( )6ذكر �سبعني لو ًنا بديع ًّيا قد يكون هو وا�ضع �أ�سماء بع�ضها .ينظر املرجع نف�سه� ،ص.51
( )7ذكر يف كتابه حترير التحبري مئة وع�ش ��رين لو ًنا بديع ًّيا ،منها ع�ش ��رون ،هو الذي اكت�ش ��فها وو�ضع
�أ�سماء لها .ينظر :املرجع نف�سه� ،ص.52
�اوي ،بريوت :دار �ص ��ادر،
�في الدين احل ِّلي� :ش���رح الكافية البديع ّية ،حتقيق ن�س ��يب ن�ش � ّ
( )8و(� )9ص � ّ
الطبعة الثانية1412 ،هـ1992 /م� ،ص.57
( )10ابن املعتز :امل�صدر ال�سابق� ،ص.75
( )11احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.333
( )12امل�صدر نف�سه� ،ص.ن.
( )13و( )14و( )15و( )16امل�صدر نف�سه� ،ص.ن.
( )17ابن الأحمر :نثري ا ُ
جلمان يف �شِ ���عر من نظمني و�إ ّياه الزمان ،ح ّققه ون�ش ��ره مح ّمد ر�ضوان الداية
بعن ��وان �أعالم املغرب والأندل�س ،بريوت :م�ؤ�سّ �س ��ة الر�س ��الة ،الطبعة الثاني ��ة1407 ،هـ1987/م،
�ص.64
( )18احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.130
( )19ابن الأحمر :امل�صدر ال�سابق� ،ص.ن.
( )20امل�صدر نف�سه� ،ص.66
الع�سكري :امل�صدر ال�سابق� ،ص.445
(� )21أبو هالل
ّ
( )22القزوين � ّ�ي :الإي�ض���اح يف عل���وم البالغ���ة ،مراجعة عماد ب�س ��يو ّ
ين زغلول ،بريوت :م�ؤ�سّ �س ��ة الكتب
الثقاف ّية ،الطبعة الثالثة ،د.ت� ،.ص .212
( )23ابن الأحمر :امل�صدر ال�سابق� ،ص.ن.
القزويني :امل�صدر ال�سابق� ،ص.ن.
()24
ّ
الربقوقي ،د.ط ،.د.ت� ،.ص.365
القزويني :التلخي�ص يف علوم البالغة ،حتقيق عبد الرحمن
()25
ّ
ّ
القزويني :الإي�ضاح� ،ص.360
()26
ّ
( )27احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.182
القزويني :التلخي�ص� ،ص.393
()28
ّ
( )29ابن املعتزّ :امل�صدر ال�سابق� ،ص.47
( )30ابن املعتزّ :نف�سه.
الع�سكري :امل�صدر ال�سابق� ،ص.429
(� )31أبو هالل
ّ
القزويني :التلخي�ص� ،ص.393
()32
ّ
( )33ابن ر�ش ��يق :العمدة يف محا�س���ن ِّ
ال�ش���عر و�آدابه ونقده ،حتقيق :مح ّمد محيي الدين عبداحلميد،
بريوت :دار اجليل ،ط1972 ،4م ،ج� ،2ص.3
( )34احل ِّلي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.78
( )35ابن املعتزّ :امل�صدر ال�سابق� ،ص.58
( )36احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.ن.
()37و( )38امل�صدر نف�سه� ،ص.96

10 9

53

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439
دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ 2018م

602

( )39عبد العزيز عتيق :املرجع ال�سابق� ،ص.182
( )40ابن املعتزّ :امل�صدر ال�سابق� ،ص.74
( )41امل�صدر نف�سه� ،ص.406
( )42عبد العزيز عتيق :املرجع ال�سابق� ،ص.232
( )43و( )44و( )45و( )46و( )47احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.288
القزويني :التلخي�ص� ،ص.380
()48
ّ
( )49امل�صدر نف�سه� ،ص.380
( )50كتاب البديع� ،ص.62
( )51و( )52احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.305
( )53عبد العزيز عتيق :املرجع ال�سابق� ،ص.164
القزويني :التلخي�ص� ،ص.380
()54
ّ
( )55كتاب البديع� ،ص.65
( )56القزويني :التلخي�ص� ،ص.370
القزويني :الإي�ضاح� ،ص.355
( )57و( )58و( )59و( )60و()61
ّ
( )62عبد العزيز عتيق :املرجع ال�سابق� ،ص.179
القزويني :الإي�ضاح� ،ص.357
( )63و()64
ّ
( )65احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.65
املراغي :املرجع ال�سابق� ،ص.377
( )66ينظر:
ّ
( )67و( )68احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.113
القزويني :الإي�ضاح� ،ص.364
( )69و( )70و()71
ّ
( )72و( )73و( )74احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.99
الع�سكري :امل�صدر ال�سابق� ،ص.443
( )75و()76
ّ
( )77و( )78احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.331
( )79امل�صدر نف�سه� ،ص.328
( )80و( )81احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.ن.
( )82امل�صدر نف�سه� ،ص.268
( )83و( )84امل�صدر نف�سه� ،ص.ن.
( )85و( )86و( )87امل�صدر نف�سه� ،ص.306
( )88قدامة بن جعفر :امل�صدر ال�سابق� ،ص.168
( )89احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.320
( )90قدامة بن جعفر :امل�صدر ال�سابق� ،ص.168
( )91احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.320
( )92و( )93املراغي :املرجع ال�سابق� ،ص.376
( )94و( )95و( )96احل ِّلي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.257
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( )97و( )98و( )99امل�صدر نف�سه� ،ص .102
( )100و( )101و( )102امل�صدر ال�سابق� ،ص.249
القزويني :الإي�ضاح� ،ص.366
( )103و()104
ّ
( )105عبد العزيز عتيق :املرجع ال�سابق� ،ص.175
( )106و( )107احل ِّلي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.199
( )108و( )109امل�صدر نف�سه� ،ص.200
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شعر الظرف
أصـوله وسـماته الفنيـة
()2
(*)

د .عبـد احلميـد محمـد عبـد احلميـد بــدران
املبحث الثاين
البناء الفني ل�شعر الظرف

يعتمد �ش ��عر الظرف فيما يعتمد عليه على الإيجاز والده�شة وح�سن العر�ض،
واملفاج�أة ،وكل ذلك ي�أتي يف �إطار ال�سخرية �أو ال ُّدعابة كما �أ�سلفنا القول� ،أما على
م�س ��توى البناء الفني ،فنلحظ متيز �شعر الظرف على م�ستوى القالب ،والأ�سلوب
والت�صوير واملو�سيقى ،على النحو الذي يو�ضحه البيان الآتي:
�شعر َّ
املقطعات:
يبدو للنظر الوهلي �ش ��يوع َّ
املقطعات( )1يف �ش ��عر الظرف ،بحيث ميكن القول
ب� ��أن الظرف قد وجد قالبه الأمثل و�ص ��ورته احلقيقية فيه ��ا؛ �إذ �إن دعائم اختيار
ال�شاعر للمقطعة تقوم مع الطرافة على الإيجاز ،وهو ال يت�صور مع املط َّوالت ،و�إن
كان ذلك مل مينع وجود بع�ض الق�صائد الطويلة ن�سب ًيا عند الإ�سهاب يف ال�سخرية،
كما حدث يف و�صف �شاة ب�شار� ،أو عندما ي�أتي ظرف ال�شاعر يف �صورة ق�ص�صية،
تعتمد على الإ�سهاب يف احلكاية كما �سنتحدث يف جانب الت�صوير.
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ولعل الذي �س� � َّوغ اختيار املقطعة ثو ًبا ل�ش ��عر الظرف هو حر�ص املقطعة على
ا�ستق�صاء عنا�صر اخلاطر الواحد ،بخالف الق�صيدة؛ �إذ من النقاد من ا�شرتط
يف الق�ص ��يدة �أن جتم ��ع ب�ي�ن خواطر متعددة ،حت ��ى يتميز بذلك امل َق ِّ�ص ��دون من
ِّ
املقطع�ي�ن .يقول ح ��ازم« :ف�أما من ال يقوى من ال�ش ��عراء على �أك�ث�ر من �أن يجمع
خاطره يف و�ص ��ف �ش ��يء بعينه ،ويح�ض ��ر يف فكره جميع ما انتهى �إليه �إدراكه من
�ص ��فاته الت ��ي تليق مبق�ص ��ده ،ثم يرت ��ب تلك املع ��اين على الوجه الأح�س ��ن فيها،
ويالحظ ت�ش ��كلها يف عبارات منت�ش ��رة ،ث ��م يختار لتلك العب ��ارات من القوايف ما
جت ��يء فيه ��ا متمكنة ،ثم ينظم تلك العبارات املنت�ش ��رة من غري �أن ي�س ��تطرد من
تلك الأو�ص ��اف �إلى �أو�صاف خارجة عن مو�صوفها ،فهذا ال يقال فيه بعيد املرمى
يف ال�شعر ،وه�ؤالء هم املقطعون من ال�شعراء»(.)2
وم ��ن َّ
املقطع ��ات الت ��ي تعتمد عل ��ى اخلاطر الواحد ق ��ول �أبي علي الب�ص�ي�ر:
(الوافر)
�أق���������ول ل�������ص���اح���ب���ي وق������د ب������دا يل

ه��ل��ال ال���ف���ط���ر م����ن خ����لَ����لِ ال���غ���م���ا ِم

غ������دًا ن���غ���دو �إل������ى م����ا ق����د ظ��م��ئ��ن��ا

�إل�������ي�������ه م�������ن امل��������دام��������ة وال�������غ���ل���ا ِم

ون�������س���ك���ر ����س���ك���رة ����ش���ن���ع���ا َء ج���ه��� ًرا

ون����ن����ق����ر يف ق����ف����ا ����ش���ه���ر ال�������ص���ي���ا ِم

�إن َّ
املقطعة هنا قد انتهت ،لي�س لأن هذا هو ما و�ص َلنا من قول ال�شاعر ،ولكن
لأن اخلاط ��ر قد توقف عند عودة ال�ش ��اعر �إلى �س ��ابق عهده من ال�س ��كر والغزل،
وال�سخرية ممن ت�سبب يف البعد عنهما ،وهو �شهر رم�ضان.
ويف قول �أبي علي الب�صري ملمح فني يبدو فيه حر�ص ال�شاعر على هز امل�س َّلمات
حتى العقدية ،من �أجل �إحداث الده�ش ��ة التي تتولد يف الأ�س ��ا�س من قدا�سة �شهر
ال�ص ��وم ،وهي حيلة �شعرية لي�س �إال ،وخري دليل على ذلك تورط ال�شعراء الق�ضاة
يف الع�ص ��ر اململوكي مثلاً يف �ش ��عر الغزل بالغلمان رغب ��ة يف تقليد �أقرانهم ،على
النحو الذي يبدو يف قول القا�ضي ابن الوردي(:)3
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ر ه������ ِّم������ي
م�����������ا امل����������������������ر ُد �أك�����������ب���������� ُ
���������وط
ول���������������س�������تُ م������������نْ ق���������������و ِم ل ٍ
و�إمن��������������������������ا َخ������������������������������ ْر ُج ده�������������ري

وال ن��������������ه��������������اي�������������� ُة ع������ل������م������ي
ح��������ا���������ش��������ا ُت�������������ق�������������ايَ وح�����ل�����م�����ي
ك�����������������ذا ف����������ن���������� َّف����������قْ����������تُ ن�����ظ�����م�����ي

ومن ذلك قول احلمدوين يف �شاة(( :)4الخْ فيف)
ل�����������������س��������ع��������ي��������دٍ � ُ�����������ش����������� َو ْي�����������ه����������� ٌة

������ج ْ
������ف
� َ�����س����� َّل�����ه�����ا ال�������� ُّ�������ض������� ُّر وال������ع َ

ق������������د ت���������غ��������� َّن���������ت و�أب�������������������ص���������رت

رج���������ًل��������اً َح���������������امِ �������ًل�������اً عَ���������لَ ْ
���������ف

ِب�������������������أب������������������ي َم��������������������������نْ ب�������ك������� ّف�������ه
َف�������������������أَ َت������������������اهَ������������������ا م�������ط������� ِّم�������ع�������اً
ف�����������ت�����������و ّل�����������ى َف�������������أَ ْق������������ َب������������ل������������ت
ل��������ي��������ت��������ه مل ي����������ك����������ن وق ْ
��������������ف

ُب�������������������� ْر ُء دائ��������������ي م َ
������������ن ال������دن������ف
ف�����������������أت���������������� ْت����������������ه ل��������ت��������ع��������ت��������ل ْ
��������ف
ْ
�������������س�������������ف
ت��������ت��������غ�������� ّن��������ى م�������������ن الأ�
������ب َوا ْن��������� َ��������ص��������رف
ع������������ َّذب ال������ق������ل َ

ففي قول احلمدوين م�ش ��هد �س ��اخر ترك ح�سرة يف قلب تلك ال�شويهة ،بعدما
ظنت �أنها قد ظف ��رت بالعلف املطلوب ،وقد م َّثل البيت الأخري من �أبياته الكلمات
التي ميكن �أن تتغنى بها ال�شاة من الأ�سف (ليته مل يكن ْ
وقف)
ومن الق�صائد التي تعتمد على احلكاية حتى طالت �أبياتها بع�ض ال�شيء :قول
طفيل العرائ�س(( :)5الكامل)
اَل جت�������زع�������ن م��������ن ا ْل������� َغ������� ِري�������ب
وادخ��������������������ل َك����������������أَ َّن���������������ك ط�������اب ٌ
�������خ
م������ت������دل������ي������اً َف���������������وق ال َّ
�������ط������� َع�������ام
ل������ت������ل َّ
������ف َم������������ا َف���������������وق امل��������وائ��������د
واط���������������������رح ح�����������ي�����������اءك ِ�إنمَّ َ ���������������������ا
�������ح�������و ا ْل������ ُب������ ُق������ول
اَل ت����� ْل����� َت�����ف�����ت َن ْ
َح������� َّت�������ى �إِذا َج��������������ا َء ال َّ
������ط������ َع������ام

َو اَل م������ن ال������رج������ل ا ْل���ب���ع���ي���د
ب����ي����دي����ك م����غ����رف����ة الحْ َ �������دِ ي�������د
ت�����������������دليِّ َ ال���������ب���������از ال�����������ص�����ي�����ود
ك��������ل��������ه��������ا ل َّ
�������������������ف ال��������ف��������ه��������ود
َوج�������ه ال���ط���ف���ي���ل���ي م����ن َح����دِ ي����د
َو اَل �إِ َل��������������ى غ��������رف ال���َّث��رَّ ِ ي������د
������ض�����رب�����ت فِ�������ي������� ِه ك����ال���������ش����دي����د
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َوعَ����������لَ���������� ْي����������ك ب������ال������ف������ال������وذج������ات
هَ�������������������������� َذا �إِذا ح��������ررت��������ه��������م
وال���ع���رس اَل يَ��خْ ��لُ��و م��ن الْ��ـ

َف�����������������������إِذا �أت��������ي��������ت ِب�������������� ِه م����ح����وت

َف�����������إِ َّن����������هَ����������ا ع����ي���ن ال����ق���������ص����ي����د
ودع�����وت�����ه�����م هَ��������ل م������ن م���� ِزي����د
ل�����وزي�����ن�����ج ال�������رط�������ب ال���ف���ن���ي���د
����ح����ا� ِ����س����ن الجْ َ �����������ام الجْ َ ������دِ ي������د
م َ

َق َالَّ :ثم �أُغمى َع َل ْي ِه ِع ْند ذكر اللوزينج َ�س َاعةَ ،ف َل َّما �أَ َفاق رفع َر�أ�سه َق َال:
وت�������ن�������ق�������ل�������نْ ع�������ل�������ى امل���������وائ���������د

ف������ع������ل � َ�������ش������� ْي َ
�������ط�������ان َم������� ِري�������د

َو�إِذا ا ْن����� َت����� َق�����ل�����ت ع����ب����ث����ت ب���ال���ـ
ي�����������ا رب �أَ ْن������������������������ت رزق������ت������ن������ي
َو ْاع����������لَ����������م ب����������أَ َّن���������ك ِ�إن ق���ب���ل���ت

ـ����ك����ع����ك امل�����ج����� َّف�����ف وال����ق����دي����د
هَ������������ َذا ع����ل����ى رغ��������م احل���������س����ود
ن����ع����م����ت َي���������ا ع������ب������ َد احل���م���ي���د

وهي حتكي لنا جتربة �ش ��عرية م�ش ��وقة ،تعتمد على الق�ص واملغامرة� ،سابحة
يف �ص ��نوف الأطعمة ،وما يف�ضل منها وما ُي�ستقبح ،بد ًءا من الت�سل�سل �إلى املطبخ
ك�أن ��ه طباخ بيديه مغرفة احلديد ،ومرو ًرا بالهجوم على املوائد كالباز �أو كالفهد،
مزيد َ
مريد{،
مع اال�س ��تئنا�س ب�إيحاء �آيات القران الكرمي َ
{}�ش� � ْي َطان ِ
}هل من ِ
وانته ��اء باالبتهال �إلى اهلل بالدعاء وال�ش ��كر على هذه النعمة التي يح�س ��ده عليها
احل�ساد.
وق ��د ت�أتي �أبيات الظرف اختيا ًرا من ق�ص ��يدة لل�ش ��اعر ،ا�س ��تدعاها املقام،
لإر�س ��الها يف ر�س ��الة �إخوانية ،يف مقام �أ�ش ��به باملقام الذي �أن�ش ��ئت له على النحو
الذي يبدو فيما كتبه الر�ض ��ي �أَ ُبو الحْ �س ��ن املو�س ��وي ال َّن ِقيب :من و�سائط قالئده،
لأبي ِ�إ ْ�س َحاق ال�صابي ،وفيه يقول(:)6
ل����ق����د ت�����واف�����ق ق���ل���ب���ان���ا ك����أن���ه���م���ا
�إن ي��دن قومي �إل��ى داري ف�آلفهم

ت��را���ض��ع��ا ب���دم الأح�����ش��اء ال اللنب
و َت��� ْن����أَ ع��ن��ي و�أن����ت ال����روح يف ب��دين

فاملرء ي�سرح يف الآف��اق م�ضطر ًبا
ؤن�سا طريف ُ
وبع�ضهم
�أنت الكرى م� ً

ون��ف�����س��ه �أب�����دًا ت��ه��ف��و �إل����ى ال��وط��ن
مثل القذى مان ًعا عيني من الو�سن
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الت�صوير الفني :
ال�ص ��ورة الب�سيطة :على الرغم من غلبة التقريرية على �شعر الظرف ،نتيجة
م�ش ��اركة غري ال�ش ��عراء يف هذا اللون ،بو�ص ��فه لو ًنا م ��ن �ألوان الدعاب ��ة ،ونتيجة
حر�ص ال�ش ��اعر على ذيوع ال�شعر و�سهولة م�أخذه ـ �إال �أننا وجدنا كث ًريا من ال�صور
اجليدة والطريفة يف �آن م ًعا ،تنت�ش ��ر يف هذا اللون ،على النحو الذي يبدو يف قول
املربد للحارثي(( :)7الب�سيط)
�شه ُر ال�صيام و�إن عظمت حرمته
مي�شي الهوينا �إذا ما را َم فرقتنا
ال ي�����س��ت��ق�� ُر ف����أم���ا ح َ
��ي�ن يطلبنا

�شه ُر ٌ
ريواحلرك ْه
طويلبطيءال�س ِ
ك������أن�����ه ب����ط���� ٌة ت���ن���ج��� ُّر يف ���ش��ب��ك�� ْه
ف�لا � ُ��س��لَ�� ْي ٌ��ك ي��دان��ي��ه وال � ُ��س��لَ�� َك�� ْه

فال�ش ��اعر �أعطى لنا �ص ��ورتني متناق�ضتني ل�شهر ال�ص ��يام ؛ �إذ �إنه يف فراقه
بطيء كالبطة التي تنج ّر يف �ش ��بكة ال�صياد ،ال تطيق امل�شي ؛ لأنها تعلم م�صريها
املحتوم ،يف حني تختلف �ص ��ورة ال�ش ��هر حال قدومه ،فيكون يف �سرعته �أعدى من
ال�س َل َكة( ،)8الذي كانت العرب ت�ضرب به املثل يف العدو وال�سرعة.
ال�س َل ْيك ابن ُّ
ُّ
ومن ال�ص ��ور الب�سيطة اجليدة ما �صنعه احلمدوين يف معار�ضة �أبيات عملها
ال�س ِلم ّي فيِ طيل�سان له قد بلي ووهي ،فكان يقول(( :)9ا ْل َب ِ�سيط)
�أَ ُبو ح ْم َران ُّ
ب��ك احل��ي��ا ُة َف�� َم��ا ُّ
تلتذ بال ُع ُم ِر
ه َ
َيهات ينفع جتدي ٌد َم َع ال ِكبرَ ِ
النا�س �أَن ي ْبلى مِ ن النظ ِر
تن ّكب َ

َيا طيل�سا َن �أبي ح ْم َران قد ب ِرمَتْ
فيِ ك���� ّل ي���و َم�ي�ن ر ّف�������ا ٌء ي���ج���دّده
ِ�إذا ارت������داه ل��ع��ي��دٍ �أَو ُ
جلمعته

وهو معنى طريف �أوقفنا على مدى رثاثة الطيل�س ��ان ،وعدم �صالحيته للُّب�س،
لكن ال�صورة يف البيت الأخري قد جمعت ف�أوعت؛ �إذ �أجملت كل معاين الرثاثة يف
مفارق ��ة جيدة ،فعيون النا� ��س ت�أنف من النظر �إلى هذا الطيل�س ��ان ؛ لأنه لرثاثته
يت�أثر ويبلى مبجرد النظر.
ففي الأبيات ال�س ��ابقة يبدو حر�ص ال�شاعر على حتقيق امل�أنو�سية لأبياته ،وال
� َّ
أدل على القرب من قاعدة امل�ستمعني العري�ضة من اختيار �صورة قريبة وم�شاهدة،
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ك�ص ��ورة البطة يف �شبكة ال�صياد ،و�صورة الطيل�س ��ان ؛ الذي يبلى مبجرد النظر،
وم ��ن ثم نرى �أن كث ًريا من ال�ش ��عراء قد �أجادوا يف التقاط كثري من ال�ص ��ور التي
تعرب عن بيئة ال�شاعر ،وتعك�س تفننه يف الربط بني الأ�شياء ؛ �إذ كث ًريا ما �أ�سهمت
م�ش ��اهدات ال�شاعر اخلا�ص ��ة به ،وجتاربه ال�شخ�صية يف التقاط كثري من ال�صور
الطريفة ،وكلما ات�س ��عت هذه امل�ش ��اهدات وتعددت ،ازدادت ال�ص ��ور التي ترتامى
�إلى ذهن ال�شاعر وتتوارد على خواطره ،وتنوعت �ألوانها(.)10
ال�ص���ورة الق�ص�ص���ية :لتدبيج احلكاية يف الظرف �أهمي ��ة ال تغفل يف �إحداث
الت�شويق وتطوير احلدث ،وبخا�صة �إذا كانت هناك مقدمة �سردية تتبعها جمموعة
من الأبيات ال�ش ��عرية يكمن فيها مغزى الظرف ،و�أحيا ًنا يلج�أ ال�ش ��اعر �إلى �س ��رد
ق�ص ��ته النرثية على نحو �ش ��عري ،على النحو الذي يبدو يف قول �أبي علي القايل:
قي ��ل لأعراب ��ي :من مل يتزوج امر�أت�ي�ن مل يذق حالوة العي�ش ،فت ��زوج امر�أتني ثم
ندم ،ف�أن�ش�أ يقول(( :)11الوافر)
ت���زوج���ت اث��ن��ت�ين ل���ف���رط جهلي
ف��ق��ل��ت �أ�����ص��ي�ر ب��ي��ن��ه��م��ا خ���روف���اً
ف�صرت كنعجة ت�ضحي وتمُ �سي
ر���ض��ا ه����ذي ي��ه�� ِّي��ج ���س��خ��ط ه��ذي

مب�����ا ي�������ش���ق���ى ب�����ه زوج اث��ن��ت�ين
�أُ َن�������� َّع�������� ُم ب��ي��ن �أك����������رم ن��ع��ج��ت�ين
ت����������داول ب��ي��ن �أخ�����ب�����ث ذئ���ب���ت�ي�ن
فما �أعرى من احدى ال�سخطتني

وقد ي�أتي �سرد الق�صة عن طريق التق ُّم�ص والق�صة على ل�سان احليوان ،على
النحو الذي بدا يف قول ب�شار( :الرمل)
���������س�������� ّي��������دي خ����������ذ يل �أم����������ا ًن����������ا
� ّإن ب����������ال����������ب����������اب �أت�������������ا ًن�������������ا

م��������ن �أت����������������ان الأ�������ص������ب������ه������اين
ُف���������� ِّ���������ض���������لَ���������تْ ك��������������� ّل �أت���������������ان

وقد �أحدثت هذه الق�ص ��يدة  /الق�صة ما �أراد لها ال�شاعر من ده�شة ،لدرجة
جعل معها رج ٌل من القوم ي�س�أل :يا �أبا معاذ ،ما ال�شيقران؟ قال :هو �شيء يتح ّدث
به احلمري ،ف�إذا لقيت حما ًرا فا�س�أله(.)12
وقد يلج�أ ال�ش ��اعر �إلى ا�س ��تخدام احلوار يف ال�ص ��ورة الق�ص�صية ،كنوع من
حتقي ��ق الواقعية للم�ش ��هد ،على النحو ال ��ذي يبدو يف قول القا�ض ��ي عبد الوهاب
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املالكي الفقيه:
ون�����ائ�����م����� ٍة ق���ب���ل��� ُت���ه���ا ف��ت��ن��ب��ه��ت

�ص باحل ِّد
ْ
فقالت:تعال ْوا واطلبوا ال ِّل َّ

فقلت لها �إين ف�� ُدي��ت ِ��ك غا�صب
خذيها و ُكفي عن �أث��ي ٍ��م ُظالم ًة

وما حكموا يف غا�صبٍ ب�سوى ال ّر ِّد
تر�ضي ف�ألفاً على الع ِّد
و� ْإن �أنتِ مل
ْ

ِ�صا�ص يشه ُدالعقل �أ َّنه
فقالت :ق ٌ
فباتت مييني وهي هميا ُن خ�صرِها
ْ
ف��ق��ال��تْ �أ ْ
مل � ُأخ��ْب� رْ ب���أن��ك زاه��� ٌد

على ك َبدِ اجل��اين �أل ُّ��ذ مِ ��ن ُّ
ال�شهدِ
وهي وا�سِ ط ُة الع َقدِ
وباتت ي�ساري َ
فقلت بلى ما ِزل��تُ �أزه�� ُد يف الزهدِ

فال�ص ��ورة الق�ص�صية �أ�ش ��به مبغامرة غزلية رائعة ،ت�س ��تند يف واقعيتها �إلى
خلفية ق�ضائية ذات مفردات م�أنو�سة لدى الق�ضاة ،كالل�ص واحلد والرد ُّ
والظالمة
والق�صا�ص واجلاين ،غري �أنه يظهر فيها تورع القا�ضي وحر�صه على رد احلقوق،
يف حني ت�أبى احلبيبة العا�ش ��قة �إال �أن تعيد الفعل مرة �أخرى ،م�س ��تندة �إلى خلفية
ق�ضائية ،وهي قانون الق�صا�ص.
ال�ص���ورة الكاريكاتريي���ة :تقوم ال�ص ��ورة الكاريكاتريية على و�ص ��ف مكونات
الهيئة ب�ص ��ورة �س ��اخرة ،تقوم على تعمد مخالفة الواقع� ،أو املقايي�س املعروفة يف
الهيئة ،على النحو الذي يبدو يف و�صف البهاء زهري بغلة �صديقه؛ حيث يقول(:)13
(الكامل)
ل���������ك ي���������ا �������ص������دي������ق������ي ب����غ����ل���� ٌة
م�������ق�������دار خ����ط����وت����ه����ا ال����ط����وي����ـ
وت������������خ������������ال م��������������دب��������������ر ًة �إذا
مت���������ش����ي ف���ت���ح�������س���ب���ه���ا ال���ع���ي���و
ت��������ه��������ت�������� ّز وه����������������ي م�����ك�����ان�����ه�����ا

ل�����ي�����������س�����ت ت���������������س�������اوي خ������ردل������ه
ل����������ة ح�����ي����ن ت���������������س�������رع �أمن�������ل�������ه
م����������ا �أق��������ب��������ل��������ت م���������س����ت����ع����ج����ل����ه
ن ع�����ل�����ى ال�����ط�����ري�����ق م�������ش��� ّك���ل���ه
ف�����������ك������������أمن�����������ا ه��������������ي زل���������زل���������ه

فقد �أعطى ال�ش ��اعر �ص ��ورة �ساخرة لبغلة �ص ��ديقه ،معتمدً ا على ر�سم وقعها
على نف�س املتلقني يف عدة �أو�ض ��اع مختلفة� ،أوقفتنا على هيئة هذه البغلة البطيئة
التي تخال مدبرة حال �إقبالها وك�أنها مق َّيدة ،بل �إنها من فرط �إ�شكالها تهتز حني
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تعزم على احلرك ��ة ،وك�أنها زلزال ،كل هذا دون �أن تختلف الهيئة اخلارجية لهذه
البغلة.
�أما حني تختلف الهيئة ،فتبدو املفارقة حادة و�ساخنة ،على النحو الذي يبدو
ود�سوا �إليه عجو ًزا:
يف قول �أعرابي يف امر�أة تزوجها ،وقد خطبها �شابة طريةُّ ،
���رج���ي �أن ت��ك��ون فت ّية
ع��ج��وز ت ّ
تد�س �إل��ى ّ
العطار �سلعة �أهلها
ّ
��اب بك ِّفها
وم���ا غ��� ّرين �إال خِ �����ض ٌ
ت���زوج��� ُت���ه���ا ق��ب��ل امل���ح���اق بليلة

وقد نحل اجلنبان واحدودب ّ
الظهر
وهل ي�صلح العطار ما �أف�سد الدهر
ال�صفر
و ُك��ح ٌ��ل بعينيها و�أث��واب��ه��ا ّ
ف���ك���ان م���ح���ا ًق���ا ك��ل��ه ذل����ك ال�����ش��ه��ر

وقال فيها:
لها ج�سم برغوث و�ساقا بعو�ضة

ووج���ه ك��وج��ه ال��ق��رد ب��ل ه��و �أق��ب��ح
وتعب�س يف وج��ه ّ
ال�ضجيع وتكلح

وت��ب�رق ع��ي��ن��اه��ا �إذا م���ا ر�أي��ت��ه��ا
ّ
كاحل�ش حت�سب �أنها
لها م�ضحك

�إذا �ضحكت يف �أوج���ه ال��ق��وم ت�سلح

وتفتح -ال كانت -فما لو ر�أيته
�إذا عاين ال�شيطان �صورة وجهها

ت���وهّ ���م���ت���ه ب����ا ًب����ا م����ن ال����ن����ار ي��ف��ت��ح
ت��ع�� ّوذ م��ن��ه��ا ح�ين مي�����س��ي وي�صبح

�إن الهيئ ��ة الت ��ي و�ص ��فها الأعرابي كاريكاتريية �س ��اخرة ،ي�س ��تحيل وجودها
يف ع ��امل الب�ش ��ر ،ولكن املفارقة� ،أو قل ال�ص ��دمة ،التي وقع فيها جعلته ي�ض ��ع كل
ال�ص ��فات والهيئات غري اجليدة يف �ص ��ورة امر�أة ؛ لتخرج ال�صورة فظيعة مخيفة
على هذا النحو (ج�سم برغوث� /ساقا بعو�ضة /وجه القرد /برق العينني /عبو�س
كال�س�ل�اح /فم كالنار) ،ثم تختم الهيئة باملفارقة الكربى ،وهي
الوجه� /ض ��حك ُّ
تعوذ ال�ش ��يطان نف�س ��ه من �ص ��ورة وجهها ،وهو الكائن الذي ا�س ��تقرت �صورته يف
الأذهان ك َم َثل �أعلى لقبح املنظر.
الأ�س���اليب التعبريي���ة :يب ��دو حر�ص الظ ��رف على ا�ص ��طحاب الرتاث ،بكل
ما حتمله الكلمة من زخم ثقايف و�ص ��وري و�أ�س ��لوبي؛ لأن ه�ض ��م الرتاث ومحاولة
اخلروج عليه ،كما �س ��لفت الإ�شارة ،هو الذي ي�ض ��من لل�شاعر حدوث املفارقة بني
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الواق ��ع والرتاث ،وحدوث الده�ش ��ة لدى القارئ من هز امل�س� � َّلمات الرتاثية ،ومن
ثم يبدو تركيز ال�ش ��اعر على ا�س ��تخدام �أ�ساليب املعار�ض ��ة والت�ضمني وا�ستدعاء
الرتاث ،من �أجل �إجناز مهمته بنجاح.
فف ��ي املعار�ض ��ة يبدو �إعجاب ال�ش ��اعر بطراف ��ة الفكرة يف ق�ص ��يدة بعينها،
حر�ص ��ا على ما لدى القارئ من ر�ص ��يد
فريغ ��ب يف معار�ض ��تها بطريقة طريفةً ،
ثق ��ايف له ��ذه الق�ص ��يدة ،وقد حتق ��ق يف معلقة ام ��رئ القي�س مث�ًل�ااً جمموعة من
التوظيف ��ات اجلدية والهزلية نتيجة ح�ض ��ورها يف الوجدان العربي ،فقد نظم �أبو
إماما ثقي ًال ،ويذكر ما وجد
احل�سن علي بن �أبي الطيب الباخرزي �أبيات ًا يهجو بها � ً
من �ضيق �صدره من تطويله ،فكان مما قال(( :)14الطويل)
و�أث��ق��ل روح����اً م��ن ع��ق��اب عقنقل

�أخ ّ��ف دماغاً من جنوب و�شم�ألِ

ي���ؤم بنا يف القطع قطع خمي�سة
ي���ط���ي���ل ق����ي����ام����اً يف امل����ق����ام ك����أن���ه
ويفح�ش يف ال��ق��ر�آن حل��ن��اً ك�أمنا
ف���ق���ل���ت ل�����ه مل�����ا مت����ط����ى ب�����ص��ل��ب��ه
وزاد ب��رغ��م��ي رك���ع���ة يف ���ص�لات��ه

و�أ ّم ب�صخر (حطه ال�سيل من علِ )
م������ن������ارة ق���������س راه���������ب م���ت���ب���ت���لِ
ي�ش ّد ب���أم��را���س �إل��ى �ص ّم جندلِ
(و�أردف �أع���ج���ازاً ون���اء بكلكلِ )
�أمل يكن الت�سليم منك ب�أمثلِ

فق ��د اعتمد الباخرزي يف ت�ص ��ويره الإمام الثقيل ومعاناته معه على �ص ��ورة
اللي ��ل ومعان ��اة امرئ القي�س مع ��ه ،فخرجت �ص ��ورة الإمام معب� ��أة ب�ألفاظ امرئ
ربمه و�ضيقه.
القي�س وت ُّ
وهناك لون خفي من �ألوان املعار�ضة ال ينظر ال�شاعر فيه ملو�سيقى الق�صيدة،
و�إمن ��ا ينظ ��ر �إلى املعنى يف ن� ��ص غائب عنا ،قد تك�ش ��فه �إ�ش ��ارة تاريخية هزيلة،
نتيجة املعا�صرة بني ال�شاعرين ،لأن من البنيو ِّيني من �صرح باملعا�صرة يف تعريف
التنا�ص ،على النحو الذي يبدو يف قول جوليا كري�ستيفا« :نعرف الن�ص ب�أنه جهاز
نقل ل�س ��اين يعيد توزيع نظام اللغة وا�ض� � ًعا احلديث التوا�صلي ،ونق�صد املعلومات
املبا�شرة ،يف عالقة مع ملفوظات مختلفة �سابقة �أو متزامنة»(.)15
وم ��ع حتفظنا على تعبري (كري�س ��تيفا) ع ��ن عملية الإبداع ب�أنه ��ا «جهاز نقل
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439

613

دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ 2018م

10 9

53

ل�ساين يعيد توزيع نظام اللغة» ،مبا تعك�سه الإ�شارة من �آلية لي�س فيها مكان ملبدع،
التنا�ص ،مبا �أنها �أمر جيد وخطري يف �آن
�إال �أننا نقدِّ ر �إ�شارة الن�ص �إلى املزامنة يف
ِّ
()16
م ًعا ،ويدخل يف هذا التنا�ص هجاء �أبي دالمة بغلتَه ،لإ�شارة كثري من امل�صادر
�إلى نظره لق�صيدة �أبي خني�س يف بغلته؛ حيث يقول:
�أُب������ع������دتِ مِ �����ن َب���غ���لَ��� ٍة ُم���� َواكِ����لَ���� ٍة
�ي�ر َت��ق َ��ط�� ُع��ن��ي
َت���� َك����ا ُد عِ ���ن���د املَ���� ِ���س ِ
�إن ُق��م��تُ عند الإ����س��� َرا ِج �أث ِف ُرها
وعِ ���ن��� َد � َ���ش��� ِّد احلِ �������زا ِم َت��ن��ه��� ُ��ش��ن��ي
�ير ٌة ���سِ �� َوى ال َوث َبى
ي�س لها � ِ��س َ
َل َ
������ي �إذا م���ا عَ��لَ��ف�� ُت��ه��ا َج���ه���دَت
َوه َ
َق��د �أ َك��لَ��ت ُك��� َّل م��ا ا���ش�َتررَ َ ي��تُ َلهَا
تمَ ُ ��������� ُّر ف���ي���م���ا نمَ َ �������ى لِ��� َع���ل��� َف��� ِت���هَ���ا

�������ص بي
َت���ر َم ُ���ح��� ِن���ي َت������ا َر ًة َو َت���ق��� ُم ُ
ِ�����������ب عَ����لَ����ى َق���� َت����بِ
َراكِ����� ُب�����ه�����ا َراك ٌ
َت��ط��ر ُِف مِ �� ِّن��ي ال�� َع��ي�� َن ِ
�ين بال َّذنبِ
������ج������ا ِم وال����� َّل����� َب�����بِ
َم������انِ������ َع������ ًة لِ������ ِّل َ
جن َي���ن���زو َن لِ��ل َّ��ط�� َربِ
َك�� َرق ِ
�����ص َز ٍ
ال َت���أ َت��ل��ي يف اجل��هَ��ا ِد عَ��ن َح��� َربِ
مِ ��ن رِزقِ َ�شع َبا َن �أم�س يف َر َج��بِ
�إن لمَ ُت َع َّلل َّ
بال�شوكِ وال َق َ�صبِ

فالأثر وا�ضح يف قول �أبي دُالمة ي�صف بغلته:
مي �إذا ا� ْ��س��ت��ح�� َّث��تْ
ت��ق��وم ف��م��ا ت����ر ُ

وت���رم��� ُح ب��ال��ي��م�ين وب��ال ِّ�����ش��م��الِ

ري���ا����ض���ة ج����اه����لٍ وع���ل���ي���ج ����س��� ْو ٍء
���������ب ح��ي�ن ُت���دن���ي���ه���ا ل�������س��� ْر ٍج
وذ ْئ ٌ
وم����� ْث�����ف�����ا ٌر ُت�������ق������� ِّد ُم ُك�������� َّل �����س���� ْر ٍج

م��ن الأك�����راد � ْأح��ب�ن ذي � ُ��س��ع��الِ
ول�� ْي ٌ��ث ع�� ْن��د ْ
خ�شخ�شة امل��خ��ايل
ُت�������ص�ي�ر د َّف���ت��� ْي���ه ع���ل���ى ال����ق����ذالِ

على الرغم من اختالف الوزن والقافية يف الق�صيدتني؛ فق�صيدة �أبي دالمة
م ��ن (الوافر) ،بينما ق�ص ��يدة �أبي خني�س من (املن�س ��رح)� ،إال �أن �ص ��ورة الدابة
احلرون ال�شرهة يف الأكل� ،صعبة املران ،هي ال�صورة امل�سيطرة على الق�صيدتني،
الفج ��ة التي كانت عليه يف
و�إن كان ُيحم ��د لأبي دالمة نق ��ل املعاين من التقريرية َّ
ق�ص ��يدة �أبي خني�س� ،إلى ت�صوير ق�ص�صي مكثف ومحكم ،يكتنز احلالة وي�صفها
�أدق و�صف ،وال � َّ
أدل على ذلك من ت�صويرها بالذئب يف مكره ودهائه� ،إذا ما طلب
منها �أداء مهمة ،وت�صويرها بالليث يف �ضراوته �أثناء هجومها على الطعام.
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الت�ض���مني :م ��ن التوظي ��ف اجلي ��د ال ��ذي ُيعمل في ��ه القارئ ذهنه ت�ض ��مني
م�ص ��طلحات العل ��وم كالنحو والعرو� ��ض ونحوها ،مبا يحدثه ذلك الت�ض ��مني من
ده�ش ��ة �ض ��م القرائن واللع ��ب بالألفاظ ،مم ��ا يوحي ب�إحكام ال�ش ��اعر ل�ص ��نعته
ال�ش ��عرية ،على النحو الذي يبديه لنا موقف حف�ص بن �أبي وزة مع حماد عجرد،
وكان حف�ص مرمي ًا بالزندقة ،وكان � َ
أفط�س � َ
أغ�ضف مق َّب َح الوجه ،فاجتمعوا
أعم�ش � َ
يوم ًا على �ش ��راب ،وجعلوا يتحدثون ويتنا�ش ��دون ،ف�أخذ حف�ص بن �أبي وزة يطعن
على مرق�ش ،ويعيب �شعره ويلحنه ،فقال له حماد(( :)17الطويل)
ٌ
�شاغل
�ص
لقد ك��ان يف عَينيك ي��ا َح ْف ُ
َت����� َت����� ّب�����ع حل����ن����اً م�����ن ك����ل���ا ٍم ُم���� َر َّق���������ش
ف���ع���ي���ن���ك �إق����������������وا ٌء و�أن�������ف�������ك م���ك���ف����أ

������������ف ك����مِ ���� ْث����ل ال َّ
و�أن ٌ
������ط������ود ع����م����ا َت���� َت���� َّب����ع
َ
����ح����ن �أَج����م����ع
وخ���� ْل����ق����ك م��� ْب���ن ّ���ي م����ن ال���� َّل ْ
()18
ووج����ه����ك �إي�����ط�����ا ٌء ف���م���ا ف���ي���ك م����رق����ع

فه ��ذا الن�ص ي�ض ��عنا وج ًها لوجه �أم ��ام عيوب حقيقية خلقي ��ة وجدها حماد
يف حف�ص ،وحاول �أن ي�س ��تخرج من امل�ص ��طلحات العرو�ض ��ية ما يوافقها ،وا�ض ًعا
�أيدينا على حقيقة مهمة ،وهي �أن احلا�س ��ة الفنية لل�شاعر تبقى فا�ص ًال مه ًما بني
م ��ن يجيد توظيف امل�ص ��طلح يف التعبري ع ��ن املعاين ،وبني من يح ��اول جمع هذه
امل�صطلحات ملجرد تكدي�س م�صطلحات علمية يف ق�صيدة �شعرية.
كم ��ا �أج ��اد بع�ض ال�ش ��عراء ت�ض ��مني �آيات من الق ��ران الك ��رمي ،يختمون بها
َّ
مقطعاتهم ،على النحو الذي يبدو يف قول احلمدوين يف طيل�سان �أهداه �إليه �أحمد
ابن حرب امله َّلبي(( :)19جمزوء الكامل)
ق���������ل الب������������ن ح������������رب ط���ي���ل�������س���ا
�أف��������ن��������ى ال���������ق���������رون ومل ي�����زل
و�إذا ال��������ع��������ي��������ون حل����ظ����ن����ه
ي�������������������ودى �إذا مل �أ ْرف�������������������ه
ك�����ال�����ك�����ل�����ب �إن حت�����م�����ل ع���ل���ي���ه

ُن������ك ق������وم ن������وح م���ن���ه �أح ْ
�������دث
ع�� ّم��ن م�����ض��ى م���ن ق��ب��ل ي ْ
����ورث
ف�����ك������أن�����ه ب����ال���� ّل����ح����ظ ي����ح ْ
����رث
ف�����������إذا رف��������وت ف���ل���ي�������س ي���ل���ب ْ���ث
ال������� ّده������� َر �أو ت��ت��رك�����ه ي���ل���ه ْ���ث

َو َق َال ِفي ِه �أَ ْي ً�ضا(( :)20الرمل)
ط��ي��ل��� ٌ
������ن ح����ربٍ َج�����اءَن
��س��ان اِل ْب ِ

نح�س م�ستم ْر
خلع ًة فيِ َي��� ْوم ٍ
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َو�إِذا َم����ا �ِ���ص ْ���ح���تُ فِ���ي��� ِه � َ��ص�� ْي َ��ح��ة
َو ِ�إذا َم�����ا ال���� ّري����ح ه��� ّب���ت َن���ح���وه
ُم��ه��طِ �� ُع ال��دَّاعِ ��ي �إِ َل����ى ال���رايف ِ�إذا
َف������������������إِذا ر ّف�����������������ا�ؤه ح�����������اول �أَن

ت����رك���� ْت����ه ك��ه�����ش��ي��م امل���ح���ت���ظ��� ْر
ط��ّي�رّ ت����ه ك����اجل����راد المْ ُ��� ْن��� َت���� ِ���ش���ر
َم����ا َر�آ ُه َق������ا َل َذا � َ����ش ْ����يء ُن��� ُك��� ْر
ي����ت��ل�اف����اه ت����ع����اط����ى َف���� َع���� َق���� ْر

فقد ط َّوف بنا ال�ش ��اعر يف الق�ص ���ص القر�آين من خالل ت�ض ��ميناته املوحية
التي �أبرزت ه�شا�ش ��ة طيل�سانه ،و�أنه له�شا�ش ��ته ورثاثته كالكلب الذي يلهث� ،سواء
حمل �ش ��ي ًئا �أم مل يحمل ،وقد انعك�س موقف ال�شاعر من طيل�سانه على اليوم الذي
�أهدي �إليه فيه الطيل�سان ،فو�صفه بيوم النح�س امل�ستمر الذي و�صف به املولى عز
وجل يوم عاد ،كما �أن الطيل�س ��ان لفرط رقته يبلى من �ش ��دة ال�صوت ،حيث يرتكه
ال�ص ��وت كه�ش ��يم املحتظر ،مب ��ا يوحي به الو�ص ��ف يف القر�آن الك ��رمي من هالك
وفن ��اء ،كم ��ا �أنه يطري �إذا داعبته الرياح في�ص�ي�ر نت ًفا كاجلراد املنت�ش ��ر ،كما �أن
جرما عظي ًما مثل الذي �صنعه عاقر
ر َّفاءه �إذا �أقدم على �إ�ص�ل�احه ،ف�إمنا يرتكب ً
الناقة ُق َدار بن �سالف.
ا�س���تدعاء ال�ت�راث :معل ��وم �أن ا�س ��تدعاء ال�شخ�ص ��ية ه ��و محاول ��ة لتوظيف
ه ��ذه ال�شخ�ص ��ية التاريخية ،مبا �أن هذا «التوظيف ا�س ��تمداد م ��ن معطيات تلك
ال�شخ�ص ��ية ،وا�س ��تيحاء ملا توحي به مواقفها اخلالدة يف �ضمري الأمة ،وا�ستدعاء
لرمزها مبا يج�سده ذلك الرمز من �آفاق و�أبعاد» (.)21
وقد حر�ص �ش ��عراء الظرف على جت�سيد كثري من ال�شخ�صيات الرثية الغنية
بالإيح ��اءات ،عل ��ى النحو الذي يبدو يف قول محمد بن �س ��كرة الها�ش ��مي :دخلت
ح َّم ًاما وخرجت وقد ُ�سرق مدا�سي ،فعدت �إلى داري حاف ًيا و�أنا �أقول(( :)22الوافر)
�إل����ي����ك �أذ ُّم ح���م���ام اب�����ن م��و���س��ى

و�إن ف�����اق امل���ن���ى ط���ي��� ًب���ا وح����� ّرا

ت��ك��اث��رتِ ال��ل�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه حتى
ومل �أف������ق������د ب������ه ث������و ًب������ا ول���ك���ن

ليحفى م��ن يطيف ب��ه ويعرى
دخ��ل��ت م��ح��م��دًا وخ��رج��ت بِ�شرا

فالإ�شارة يف الكلمة الأخرية �إ�ضافة �إلى و�صف احلالة قبل الأبيات ،من عودة
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ال�شاعر حاف ًيا ـ ت�شري �إلى رمز تراثي �شهري يف �أدبنا العربي� ،أو يف الرتاث ال�صويف،
وهو �شخ�ص ��ية ب�شر احلايف( ،)23وهذه الإ�شارة � -إ�ضافة �إلى ما قامت به من ربط
املا�ضي باحلا�ضر  -جعلتنا يف قلب احلدث ،ونقلت �إلينا �صورة هذا املجذوب وهو
يهيم على وجهه مهلهل الثياب حايف القدم
الوزن املو�س���يقي :للوزن املو�س ��يقي يف �ش ��عر الظرف خ�صو�صية فريدة ،تبدو
�أول م ��ا تبدو يف غلبة الأوزان وحيدة التفعيلة� ،س ��واء �أكانت تامة �أم جمزوءة ،ومل
ي�شذ عن ذلك �إال املعار�ضات والت�ضمني ،حيث كان الغر�ض منها الطرافة والت�سلية
يف محاكاة الأ�صل الذي بني على تفعيالت بعينها.
ونتيجة اهتمام غري ال�شعراء بهذا اللون الأدبي وجدنا كث ًريا من اال�ضطرابات
املو�س ��يقية ت�شيع يف �ش ��عر الظرف� ،إما بالزيادة �أو بالنق�ص� ،أو بال�ضرورة ،حيث
ي�ض ��طر ال�ش ��اعر �إلى ذكر كلمة مكان كلمة ا�ض ��طرته �إليها القافي ��ة ،نتيجة عدم
خربته بفن ال�شعر ،على النحو الذي يبدو يف قول ال�شاعر:
ي����������وم����������اً وحل�������ي�������ت�������ه ق����ل����ي����ل����ه

ق�����د ي��������درك ال���������ش����رف ال��ف��ت��ى

ف�أغلب الظن �أن التعبري الالئق يف القافية لفظ (ق�صرية) اً
بدل من (قليلة)؛
لأن العربة يف �سخرية ال�شاعر من الهيئة لي�س يف القلة �أو الكرثة ،و�إمنا يف الطول
�أو الق�صر ،و�إال فالفتى مطلق حليته يف احلالتني.
وقد يكون اال�ض ��طراب بالزيادة التي رمبا �أ�ض ��افها الرواة �أو املن�شدون ،كما
يبدو يف قول �ش ��م�س الدين القي�سي الدم�ش ��قي ،وقد �سافر يف �شهر رم�ضان وكان
زمن اخلريف(( :)24الكامل)
ق�������ال�������وا �أت������������ى �����ش����ه����ر ال�������ص���ي���ا

م ف�������ص���م���ه ت����ن����ج م������ن ال���ع���ق���اب

ف��������أج�������ب�������ت�������ه�������م ق�����������د �����ص����م����ت����ه
ه���������ذا وه���������و يف زم���������ن اخل�����ري�����ـ

ف�����وق�����ع�����ت يف و�������س������ط ال������ع������ذاب
ـ������ف ف����ك����ي����ف ل������و يف �����ش����ه����ر �آب

فق ��د زاد ال�ش ��اعر يف الأبيات ح ��رف اجلر (يف) مما ترتب عليه ا�ض ��طراب
التفعيلة.
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وق ��د يك ��ون اال�ض ��طراب بالنق� ��ص ،على النح ��و الذي يب ��دو يف ق ��ول ُطفيل
العرائ�س(( :)25الكامل)
َو ْاع����������لَ����������م �أَ َّن���������������ك �إِن ق���ب���ل���ت

ن�������ع�������م�������ت َي���������������ا ع��������ب��������د احل�����م�����ي�����د

فقد �أنق�ص ال�ش ��اعر حرف اجلر يف (ب�أنك) مم ��ا ترتب عليه تغيري التفعيلة
من (متفاعلن) �إلى (م�ستفعل) ،وقد يكون الن�سخ وراء مثل هذا العيب هنا.
وقد يكون اال�ضطراب بالت�سكني ،على النحو الذي يبدو يف قول احلمدوين يف
�شاة(( :)26الخْ فيف)
ل�������ي�������ت�������ه مل ي���������ك���������ن وق ْ
�������������ف

�������ب َوا ْن���������� َ���������ص���������رف
ع������������ذب ال�������ق�������ل َ

حيث وقف ال�شاعر على ال�شطر الأول بال�سكون ،ولو حرك النك�سر الوزن.
وقد يكون اال�ض ��طراب ب�إهمال ت�ض ��عيف احلرف ،على النح ��و الذي يبدو يف
قول طفيل العرائ�س(( :)27الكامل)
واط������������������رح ح���������ي���������اءك �إِنمَّ َ ������������������ا

َوج��������ه ال ُّ
���ط���ف���ي���ل���ي م�����ن َح����دِ ي����د

فكلم ��ة (الطفيل ��ي) بياء واح ��دة ،ومعلوم �أن ياء الن�س ��ب تكون م�ش ��ددة ،ولو
جاءت م�شددة النك�سر وزن البيت.
خامت ــة
جاء �شعر الظرف نتيجة طبيعية لبحث ال�شاعر املثقف عن الطرافة والده�شة
واملتع ��ة ،م ��ن خالل زخمه مبوروث ثق ��ايف جيد ومتنوع من العل ��وم واملعارف ،وقد
�أ�س ��هم يف �شعر الظرف كثري من ال�ش ��عراء الذين مل ُيعرفوا بال�شعر ،ف�شارك فيه
امل�ؤ ِّدب ��ون والفقهاء والعلماء� ،إ�ض ��افة �إل ��ى ندماء اخللفاء ،بحيث �أ�ص ��بح الظرف
و�سيلة �أدبية لنيل ما عند اخللفاء والوالة من هدايا و�أعطيات.
ظهرت ال�ص ��نعة يف �ش ��عر الظرف نتيجة طبيعية العتماد ال�ش ��اعر يف تدبيج
�ش ��عره على ت�ضمني امل�صطلحات العلمية كالنحو والعرو�ض واحلديث� ،إ�ضافة �إلى
االقتبا�س من القر�آن الكرمي ،ومعار�ض ��ة الق�ص ��ائد امل�ش ��هورة ،وال �أدل على ذلك
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من �أن غالب �ش ��عر الظرف كان ي�أتي يف �ص ��ورة َّ
مقطعات �شعرية مركزة وموحية،
ومعتمدة على ال�ص ��ورة الب�س ��يطة ،بحي ��ث ال تطول هذه َّ
املقطع ��ات �إال حني تكون
ال�صورة ق�ص�صية �أو كاريكاتريية.
الهوامش:
* كلية اللغة العربية – جامعة املن�صورة
ً
املقطعات :جمع َّ
(َّ )1
ق�ص ��د� :إذا نقح
مقطعة ،وهي ما دون الق�ص ��يدة .يقول ابن منظور« :وقالوا �ش ��عرا ّ
وج ّود وهذب ...ولي�س ��ت القطعة �إال ثالثة �أبيات �أو ع�ش ��رة �أو خم�س ��ة ع�شر ،ف�أما ما زاد على ذلك،
ف�إمنا ت�س ��ميه العرب ق�ص ��يدة» ،كم ��ا يقطع الفريوز�آبادي ب� ��أن َّ
املقطع �إمنا يطلق على كل ق�ص�ي�ر،
كمعظمةَّ ،
َّ
«واملقطعة َّ
واملقطعات الق�ص ��ار من الثياب ...ومن ال�ش ��عر ق�ص ��اره و�أراجيزه...
فيقول:
ّ
ويقال للق�ص�ي�ر مقط ��ع جم ّذر» .ينظر :ل�س���ان الع���رب (قط ��ع)؛ والقامو�س املحي���ط :جمد الدين
الفريوز�آبادي – دار احلديث( ،قطع).
( )2منهاج البلغاء و�سراج الأدباء :حازم القرطاجني – حتقيق :محمد احلبيب بن اخلوجة ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بريوت ،الثالثة 1986م� ،ص.324
( )3ديوان ابن الوردي .مطبعة اجلوائب ،الق�سطنطینیة  ١٣٠٠ھ� ،ص.310
( )4ال���وايف بالوفي���ات 48 /9؛ زه���ر الآداب وثم���ر الألب���اب ـ �إبراهي ��م بن علي بن متيم الأن�ص ��اري� ،أبو
�إ�سحاق ا ُ
حل�صري القريواين (453هـ) :دار اجليل ،بريوت ،591 /2 ،ونهاية الأرب .132 /10
( )5كت���اب الأذكي���اء ـ جمال الدين �أبو الفرج عبد الرحمن ب ��ن علي بن محمد اجلوزي (597هـ) ـ مكتبة
الغزايل ُ .182 ،180/1
وط َف ْيل ر�أ�س الطفيليني ،و�إليه ن�س ��بتهم ،ومن ا�س ��مه ا�شتق  -على الأرجح -
(التطف ��ل) و(التطفيل) وفعل (ط ّفل) و(تطفل) .ومن الأمث ��ال( :طفيلي ويقرتح!) ،و(�أطمع من
طفي ��ل) ،و(�أوغل من طفيل) .ويق ��ول الرواة� :إنه كان من �أهل الكوف ��ة ،وكان ينزل (احلفر) على
جادة الب�ص ��رة �إلى مكة .وكان ي�أتي الوالئم من غري �أن يدعى �إليها .ويقال له( :طفيل الأعرا�س)،
و(طفيل العرائ�س) .وقال بع�ضهم� :إنه كان من موايل اخلليفة عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه ،ثم
�سكن الكوفة .ف�إن �صح هذا ،فيكون من �أبناء الن�صف الأول من القرن الأول للهجرة .الأعالم ،خري
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فار�س ،الزركلي الدم�شقي (1396هـ) ـ دار العلم للماليني
ـ اخلام�سة ع�شرة � -أيار  /مايو 2002م.227 /3 ،
( )6التذك���رة احلمدوني���ة 385 /4؛ خا����ص اخلا����ص ـ �أب ��و من�ص ��ور عبد امللك بن محمد بن �إ�س ��ماعيل
الثعالبي ،حتقيق :ح�سن الأمني ـ دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان .201 /1
( )7ديوان املعاين .236 /2
( )8جمهرة الأمثال� ،أبو هالل احل�س ��ن بن عبد اهلل بن �س ��هل بن �سعيد بن يحيى بن مهران الع�سكري ـ
(395هـ) ـ دار الفكر ،بريوت .68 /2
ُ
ُ
َ
َ
( )9الوايف بالوفيات َ .51 /9و ُي َقال� :إِنَّ احلمدوين عمل فيِ هَ ذا الطيل�سان ِمائتي َمقْطوع ،فيِ كل َمقْطوع
معنى بديع ،و�ست�أتي َّ
مقطعات مما قال يف هذا الطيل�سان عند احلديث عن الت�ضمني.
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( )10ال�ش���عر العرب���ي املعا�ص���ر ـ د .الطاه ��ر مك ��ي ـ دار املعارف ،الطبعة الثاني ��ة1983 ،م� ،ص،86 ،85
بت�صرف.
(� )11أمايل القايل 36 ،35 /2؛ واحلما�سة املغربية .1284 /2
( )12العقد الفريد .144 /8
( )13نهاية الأرب .57 /10
( )14غ���رر اخل�ص���ائ�ص الوا�ض���حة وع���رر النقائ����ض الفا�ض���حة ـ �أبو �إ�س ��حق برهان الدي ��ن محمد بن
�إبراهيم بن يحيى بن علي املعروف بالوطواط (718هـ) ،حتقيق� .إبراهيم �شم�س الدين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان1429 ،هـ2008 -م� ،ص.577
(� )15آفاق التنا�صية ـ ترجمة ـ محمد خري البقاعي ـ الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،1998 ،ص .37
( )16البغال �ص 98ـ 100؛ ور�سائل للجاحظ .337، 332 /2
( )17تن�س ��ب الأبيات �إل ��ى يزيد بن حرب الطائي يف كتاب خا�ص اخلا�ص �ص  ،68وتن�س ��ب �إلى بردخت
يف احلما�س���ة الب�ص���رية ـ �صدر الدين علي بن احل�سن الب�صري ـ حتقيق :مختار الدين �أحمد ـ عامل
الكتب ،بريوت1403 ،هـ1983 -م  ،302 /2والبيان والتبيني  320/1برواية:

ٌ
�شاغل
�ص
لقد كان يف عَينيك يا َح ْف ُ
�������ش
َت��� َت��� َّب��� ُع َل��ـ ْ��ح�� ًن��ا م���ن ك��ل��ا ٍم ُم��� َر َّق ٍ
ف���ع���ي���ن���ك �إق������������وا ٌء و�أن������ف������ك م��ك��ف���أ

و�أَن�������ف ك��� َث��� ْي���لِ ال���� َع���� ْو ِد ع��� َّم���ا َت��� َت��� َّب��� ُع
َ
وخ ْل ُق َك َم ْبن ُِّي على ال َّل ْح ِن �أَ ْج َم ُع
و َو ْج����ه َ
ُ����ك �إي����ط����اءٌ ،و�أَ ْن�������تَ املُ���� َر َّق���� ُع

وال ُ
َ
أغ�ض ُفها،
ال�سباع الذي انك�سر �أعلى �أُذ ِنه
وا�سرتخى �أ�صله ،ومنه �أذ ٌن َغ�ض َفا ُء ،و�أنا � ِ
أغ�ضف من ِّ
وانغ�ضفت � ُأذ ُنه� :إذا انك�سرت من غري خل َق ٍةَ ،
وغ ِ�ض َف ْت� :إذا كانت خلق ًة .تهذيب اللغة .55/8
ْ
( )18الأغاين  ،343/14وينظر :العقد الفريد .293 /2
( )19زهر الآداب .592 ،591 /2
( )20الوايف بالوفيات 50 ،49 /9
( )21يف الأدب العربي والإ�سالمي :د� .أحمد محمد حنطور ،الطبعة الأولى ـ � ،1998ص.115
( )22تاري���خ بغ���داد وذيول���ه � -أب ��و بكر �أحمد بن عل ��ي بن ثابت بن �أحمد بن مه ��دي اخلطيب البغدادي
(463هـ) :دار الكتب العلمية – بريوت85 /3 ،؛ وفيات الأعيان .411 /4
( )23ه ��و ب�ش ��ر ب ��ن احلارث بن علي بن عبد الرحم ��ن املروزي ( 227 - 150ه� �ـ =  841 - 767م)� ،أبو
ن�ص ��ر ،املعروف باحلايف :من كبار ال�ص ��احلني .ل ��ه يف الزهد والورع �أخبار ،وه ��و من ثقات رجال
احلديث ،من �أهل (مرو)� ،سكن بغداد وتويف بها .قال امل�أمون :مل يبق يف هذه الكورة �أحد ي�ستحيى
منه غري هذا ال�شيخ ب�شر بن احلارث .الأعالم للزركلي .54 /2
( )24ذيل مر�آة الزمان .214/2
( )25الأذكياء .182 ،180 /1
( )26الوايف بالوفيات 48 / 9؛ وزهر الآداب 591 /2؛ ونهاية الأرب يف فنون الأدب .132 /10
( )27الأذكياء .182 ،180 /1
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إحتاف أهل العصر
يف اقتباس
لي�س يل ُم ْل ُك مِ ْ�ص َر{
}�أَ َ
ملح َّمد خليل بن علي امل ُ َرادِيّ (ت 1206هـ)
حتقيق و�شرح ودرا�سة
()3
*
عبد الرازق حويزي
وقال َّ
علي العقاد(:)1
ال�شيخ الفا�ض ُل �شاك ُر بن ّ

ريمِ ٌ ر َم������������������ى يف ُف�����������������������������ؤَادِي
������������ال تِ������ي������ه������اً
������������خ������������ َت ُ
َو َق����������������������������ا َم َي ْ
َم�������� ِل��������ي ُ
��������ن � َ�������س������� َم�������ا يف
��������ك ُح��������� ْ��������س ٍ
َن���������������ا َدي���������������تُ مَ�����������������������واليَ ِر ْف����������ق����������اً
َه�����������َّل����������اَّ َر َث�������������������� ْي��������������������تَ َ
حل������������������اليِ
َق�������� ْل�������� ِب��������ي لحِ ُ ���������� ْك����������مِ َ
����������ك مِ ������� ْ������ص������ ٌر
������������������������������اب َي��������������ا عَ����������ب���������� َد ِر ِّق��������������ي
�أَ َج
َ
�������������ك �أَ ْم����������������������������رِي ُم َ
َوفِ�������������ي َ
����������ط����������ا ٌع

نِ�������������� َب��������������ا َل لحَ ْ َ
������������ظ������������ ْي������������ ِه ُط�������������� َّرا
مي��������ي�������� ُل يمُ ْ ����������� َن�����������ى َو ُي����������� ْ����������س���������� َرى
َم���������������واك���������������بِ ال�������������عِ������������� ِّز َق���������������������� ْد َرا
ِ�������������ي َن���������هْ��������� َرا
�أَ ْج��������������� َري���������������تَ د َْم�������������ع َ
َف���������� ُك���������� ْن����������تَ َت���������� ْغ���������� َن���������� ُم �أَ ْج���������������������� َرا
َت��������� ْن���������ه���������ى وت���������� ْن����������ف���������� ُذ �أَ ْم������������������������� َرا
����������ي �أَ ْد َرى
�أ َن��������������������ا ِب ُ
����������ح���������� ْك����������مِ َ

�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا) ؟
(�أل�����ي َ
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وقال( )2الأديب البارع �أبو مح َّمد عبد اهلل ال�صحاف احللبي(:)3

�������������ي ُك��������� َن���������ا� ٍ���������س
َط
ْ
�����������������ارح�����������������تُ َظ������������� ْب َ
�����������ك
ف�������������ق�������������ل�������������تُ � :أيُّ َم����������� ِل�����������ي ٍ
َ
ِ���������������������������������ك َط������������������� ْريف
َف���������������������� َق����������������������ا َلَ :ذل
���������������������ي��������������������ر
ويف امل���������������������ل��������������������ا ِح �أَمِ
ٌ
���������ب ُح������� ْ������س������نِ������ي
�أل���������ي���������� َ���������س َم��������� ْن���������� ِ���������ص ُ
�������������س �أَهْ ������������������������������������� ُل امل������������ َع������������ايل
�أل�������������ي�������������� َ
ُ
�������������������������������������������ول اغ�������������������ِت�������������������رِ َ اراً
وال �أَ ُق

ُي������ ْب������دِ ي مِ َ
�����ح����� َرا
����ح ِ
����ظ � ِ�����س ْ
�������ن ال���� َّل ْ
َي������� ْع������� َت�������ا ُد َخ�������� ْم��������راً َو�أَ ْم�������������������������� َرا()5؟
�������ج������� ُل � َ������س������ ْك������ َرى
�أَح������������دا ُق������������ه ال������� ُّن ْ
َي��������� ُ��������ص ُ
�������ظ َق��������هْ�������� َرا
�������ح ِ
��������ول ب�������ال������� َّل ْ
ُي����������������� ْزرِي مب����� ْن������ ِ�����ص�����بِ كِ������� ْ������س������ َرى؟
�����������ي َق��������� ْ��������س�������� َرى
حت��������������تَ ُح����������� ْك�����������مِ َ
�������������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا)؟
(�أل������ي َ
()4

وقال �أي�ض ًا(:)6
ي�������������ا َل����������ل���������� ُّن����������هَ����������ى مِ �����������������ن َغ���������������������زالٍ
�����������ن ُم َ
�������������ط�������������ا ٍع
عَ����������������� ِزي����������������� ُز ُح������������ ْ�����������س ٍ
ومِ ���������������� ْ���������������ص��������������� ُره ب�����������ي�����������تُ َق�������� ْل��������ب��������ي
ف��������ان��������ظ�������� ْر �إل���������ي��������� َن���������ا �أ َي�������������������ا ذا ال�������ـ
َ
�������������روف ال�������� َّل�������� َي��������ايل
واح������������������������� َذ ْر � ُ�������������ص
َف��������������������� َق���������������������ا َل� :إ َّن م���������� َق����������امِ ����������ي
ُ������ج������ب������اً
ال بِ��������������������� ْد َع � ْأن تِ����������� ْه�����������تُ ع ْ

�������ح َ
�������ظ�������ي�������ه َق�������� ْ�������س������� َرا
َغ������������������ َزا ِب�������لَ ْ
()7
�����������ب َن������هْ������ي������اً َو�أَ ْم������������������������� َرا
يف احل ِّ
���������ب ال���������������������دَّا ِر �أَ ْد َرى
و� َ���������ص���������احِ ُ
ـ������������ َغ������������زالِ َم������������ا د ُْم��������������������تَ َب����������������� ْد َرا
�إ ْذ َي ْ
�������ج������� َرا
�������ط������� ُل������� ُع ال���������� َب���������� ْد ُر َف ْ
ي������������ح������������ا ِو ُل الأُ� ْ���������������س��������������� َد َق���������هْ��������� َرا
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ

ُم�����������هَ����������� ْف�����������ه ٌ
َ�����������ف َق�������������������� ْد � َ��������س�������� َب��������اين
����������������ي����������������ري
َن����������������ا َدي���������������� ُت����������������ه َي�������������������ا �أَمِ
ِ
َغ���������������������������� َد ْو َت � ُ���������س��������� ْل َ
�������ن
���������ط���������ا َن ُح�������� ْ�������س ٍ
َي�������������������ا َم���������������ائِ���������������حِ ���������������ي بِ������������������� َغ������������������� َرا ٍم
ُك�����������������نْ ب�����������ي َرحِ �����������ي�����������م�����������اً َف������ َق������ ْل������ب������ي
َف������������������������������������ َق������������������������������������ا َل�:إ َّن َج�������������� َم��������������ايل
ُك������������������نْ يل � َ��������س��������مِ ��������ي��������ع��������اً م�����ط�����ي�����ع�����اً

يف ُح������������ ِّب������������ ِه � ِ�������������ص������������� ْر ُت غِ ������������� َّرا
َي���������ا َم���������ن بِ���������ه ال َّ
���������ط��������� ْرف َق��������� َّرا
ُق�������� ُل��������و ُب��������ن��������ا َل َ
����������������ك �أَ� ْ�������������س������������� َرى
()9
ب��������ه ال�������������� َع��������������واذ َل �أَ ْغ��������������������������� َرى
�أَ ْو� َ����������س���������� ْع���������� َت���������� ُه مِ ��������� ْن َ
���������ك � ُ�������ض������� َّرا
()10
�أم�����������������ا َح عِ ����������������� ّزاً َو َن����������� ْ����������ص���������� َرا
���������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل����ي َ

أديب عب ُد ال َغ ِن ّي بن مح َّمد ال َغ ِّزي(:)8
جيب ال ُ
َو َقال ال�شيخُ ال َّن ُ
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طالب البكفلوين احل َلبي(:)11
وقال الأديب ٌ

ع�������������زي������������� ُز َق����������� ْل����������� ِب�����������ي َت������������� َر َّف�������������ق
دَع عَ������������� ْن َ
�������������ك ُك������������������ َّل َخ�������� ِل��������ي��������لٍ
واح����������������������������� َذ ْر ت�������������������������� َردَّى بِ����������� ِك�����ْب�����رٍْ
��������ك َت������� َع�������ال�������ى
ك�������������� ْم مِ ��������������ن َم��������ل��������ي ٍ
����������اح َ
����������ك ُذ اّ ًل
واخ��������ف��������� ْ��������ض َج���������� َن َ
واب���������������������قِ ال������������� َّت������������� َو ُّك������������� َل َد�أْب�������������������������اً
وال َت�������������� ُق ْ
��������������ل مِ ����������������ن ُغ������������������������ ُرو ٍر

َف������������أَ ْن�����������تَ ب��������ال�������� ِّر ْف��������قِ �أَ ْح������������������������ َرى
ي������������خ ُّ
������������ل ب�������������������ال������������������� َّذات َق���������������������������� ْد َرا
ْ
هلل � ُ�������ش������� ْك������� َرا
واخ��������� ِل���������� ْ���������ص �إل��������������ى ا ِ
َف���������� َن����������ال يف َ
ذاك َق����������������هْ���������������� َرا()13؟
()14
َت������������ َن������������ال يف ذاك ن���������������������ص���������� َرا
لِ������������ ُي������������ ْب������������ َد َل ال�������� ُع�����������������س�������� ُر ُي���������������س������� َرا
(�أل�������ي�������� َ�������س يل ُم�������� ْل ُ
��������ك مِ �������� ْ�������ص������� َرا)؟
()12

أديب ح�سن بن �أحمد الأ�سطوا ّ
ين(: )15
وقال ال ُ

�أ َم��������������ا َل��������������ن��������������ي ف���������ي���������ه � ُ���������س��������� ْك���������را
������������ح������������ ِّل������������ ُل َق�������� ْت�������� ِل��������ي
َب���������������������������� ْد ٌر ُي َ
ف���������ق���������ل���������تُ وال������������������� َّدم������������������� ُع هَ�����������������ا ٍم
�������ف ا ُ
ي�������ا ُي�������و� ُ�������س َ
�������ن َي���������ا َم�����ن
حل�������� ْ�������س ِ
�������������وب َك�������مِ ���������������ص������� ٍر
�إ َّن ال������������� ُق������������� ُل َ
�����������������ق ب������������هَ������������ا و َ
ف�����������������ارف ْ
حت������������ َّن������������ن
�أَ َج��������������ا َب��������������ن��������������ي ب���������اب��������� ِت���������� َ���������س���������ا ٍم:

ث��������������غ�������������� ٌر ي�������������ع������������� ّت ُ
�������������ق خ�����������م����������� َرا
تِ��������ي��������ه��������اً و َي����������� ْن ُ
�����������ظ����������� ُر � َ������������ش������������ ْز َرا
��������ج��������رِي عَ������لَ������ى ا َ
خل������������ ِّد َن��������هْ�������� َرا :
َي ْ
ُت َ
����������������ط����������������ا ُع ن��������ه��������ي��������اً و�أَ ْم����������������������������را
مِ ��������� ْل ٌ
���������ك لحِ ُ �������� ْ�������س�������ن َ
ِ�������ك �أَ� ْ�����������س����������� َرى
واك���������� ُف ْ
����������ف � ِ������س������هَ������ام������اً َو� ُ�������س������� ْم������� َرا
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا) ؟
(�أل�����ي َ

الفا�ضل ال َّن ُ
ُ
وقال
ال�سعود امل ْق ِد ِ�س ّي(:)16
بيل �أبو الكمال ،م�صط َفى بن مح َّمد �أبي ُّ

�أي���������������������ا َغ�����������������������������زا ًال َت���������� َ���������س���������ا َم���������ى
�����ح����� ِر عَ����� ْي����� َن�����ي َ
�����ك (� َ�����س����� ِّل�����م)
م������ن � ِ�����س ْ
ق������������ ْد زا َد ف��������ي َ
��������ك ان������ت������هَ������اكِ������ي
َح������ َّت������ى َم������ َت������ى َ -ل َ
����������ك �أَ ْف�����������������دِ ي -
َق���������� ْل���������� ِب����������ي َح���������ل���������ي ُ
���������ف هَ���������������������� َوانٍ
َم�������������ا ان��������� َث��������� َن���������ى ب������������������� ُّر َك ال������ ُك������ل������ـ
وق����������������������ا َم ُي���������� ْن����������� ِ����������ش���������� ُد تِ��������ي��������ه��������اً:

�������ن َج����������اه����������اً َو َق����������������������� ْد َرا
ب�������احل�������� ْ�������س ِ
()17
َف�����لَ������ ْ�����س�����تُ (�أج���������م��������� ُل) � َ����������ص�����ْب���َرْ َ ا
وال���������� ِّ���������س��������� ُّر �أَ� ْ�����������ص����������� َب����������� َح َج���������هْ��������� َرا
���������������ق � َ����������ص���������� َّب َ
ُت���������������ذِ ي ُ
َ�����������ج����������� َرا
����������ك ه ْ
���������ب ال�������� َب��������ي��������تِ �أَ ْد َرى
و� َ���������ص���������احِ ُ
�������ن �أَ� ْ������������س������������ َرى
�������ح�������ا� ِ�������س ِ
ـ������������ ُل ل�������ل������� َم َ
�������������س يل ُم������� ْل ُ
�������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا)؟
(�أل������ي َ
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وقال الأديب الكاتب فتح اهلل بن �أحمد املالكي(:)18

���������������س �أَ َرا َن��������������������������ا
������������ي �أُ ْن���������������� ٍ
ي����������ا َظ������������ ْب َ
����������ب
ب������������������������ا ِ
هلل ِر ْف��������������������ق��������������������اً ِب����������� َ����������ص ٍّ
������ظ � َ����س����هْ����م����اً
واك�������� ُف ْ
������ح ِ
��������ف مِ ��������ن ال������ َّل ْ
��������������������ش
وال ُت��������������طِ �������������� ْع َق�����������������������و َل َوا� ٍ
����������ل وا َّت����������������خِ ���������������� ْذين عُ�������� َب��������ي��������داً
� ِ����������ص ْ
ال َت������������������ ْز َد ِري������������������ن������������������ي َف����������������������������إِنيّ
د َْع����������������نِ����������������ي �أُ َق������������������ ِّب������������������ل َث������������ ْغ������������راً
ف���������������امل ُ
ِ�����ي�����ر
���������������ال عِ ����������������� ْن�����������������دِ ي َك�����������ث ٌ
وا ْب������������� ِ������������ش������������ ْر مبَ��������������ا َت����������� ْرتجَ ِ �����������ي����������� ِه
�أن�����������������������تَ ال�����������ع�����������زي����������� ُز ِب�������������� ُروحِ ��������������ي
َو� َ������������س������������ل لمِ َ��������������������نْ � ِ���������ش��������� ْئ���������تَ عَ������� ِّن�������ي

�������ن َب��������������� ْد َرا
مِ ����������ن دَار ِة احل�������� ْ�������س ِ
مل َي������ ْ�����س����� َت�����طِ ����� ْع عَ������� ْن َ
���ْب��را
�������ك � َ������ص رْ َ
�����������س َي�����ْب����رْ َ ا
عَ��������ن َق������� ْل�������بِ َم��������ن َل����� ْي َ
���������������ش َ
�أَ ْو� َ
���������������اك عَ�������� ِّن��������ي َو�أَ ْغ���������������������� َرى
ف��������������أ ْن�������������تَ ب�������������ا َ
حل�������������الِ �أ ْد َرى
���������ح���������راً َو َب�������������� َّرا
َق������������ ْد ُخ������� ْ������ض������تُ َب ْ
�����������ح�����������تَ ُد َّرا
مِ ����������� ْن�����������ه َت����������� َو� َّ�����������ش ْ
ُم���������������� َع����������������اد ٌِل َم�������������������ا َل كِ��������� ْ��������س�������� َرى
()19
و�أَ ْب��������������������دِ لِ ال����� ُع������ ْ�����س����� َر ُي�������� ْ�������س������� َرا
�أَ ْف��������������دِ ي َ
��������������ك � ِ�����������س����������� ّراً َو َج�����������هْ����������� َرا
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا)؟
(�أل�����ي َ

(وقال)(:)20

� َ����������ص����������ا َد الأُ� ُ���������������س���������������و َد َو�أَ� ْ������������س������������رى
ُّ
���������������������������ل هُ ���������������� َم����������������ا ٍم
َوعَ������������������������������������������ا َد ُك
َم�������������������ا َرا َم���������������������������������ه لِ�������������� ِو� َ��������������ص��������������الٍ
َ
��������ك
َو َك���������������������������� ْم �أح
����������������������������اط ِل��������ـ�������� ُم�������� ْل ٍ
َر�آ ُه ال������������������� ّل�������������������وا ِح
و َل���������������������������و
َم����������������ا َم������������������� َّد ُم������������� ْر� َ�������������س������������� َل َوا ٍو
َو َو ْر ٌد
َرو ٌح
ُل�������������������هَ�������������������ا ُه
َم������������ا � َ��������س��������ا َم��������ه ال���������� َو� ْ����������ص���������� َل را ٍم
َك������������������ ْم را َم َم������������������ ْر َم������������������ا ُه عَ��������������الٍ
َل�����������و � َ������������س������������ا َو َم ال���������������������� ُّرو َح َط�������� ْوع��������اً
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عَ�������� َ�������س�������اكِ������� َر ال������������������� ُّرو ِم ك���������س���� َرى
()21
ل��������ل��������ور ِد � َ���������ص���������اد َر عُ��������� ْ��������س�������� َرى
�أل����������������������واه � َ���������س���������ه ً
ْ����ل����ا َو َو ْع������������������������� َرا
�أح َّ
����������ط����������ه ُم���������� ْل ُ
����������ك كِ��������� ْ��������س�������� َرى ؟
وال َم��������������������������ه َم���������������������� َّد � َ�����������س ْ
�����������ط����������� َرا
�������������������ص������������������� َل ا َ
حل��������������������ا َل ُط������������ َّرا
َو�أَ ْو� َ
()22
َد ِع ال�������� َع�������� ُرو� َ��������س َوعِ ْ
������������ط������������ َرا
()23
�إ َّال �أَدا ال���������������� ُّروح َم�����������هْ����������� َرا
ك�������ال َّ
������ح������ َرا ؟
�������ط������� ْو ِد �أَ ْردَاه � ِ������س ْ
هلل � ْأم������������������� َرا
مل �أَ ْع��������������� ِ��������������ص وا ِ

624

ِور ِد ملَ��������������������اه
ل����������������� َ����������������ص���������������� ِّد
َم����������������ا َح������������������������ا َم َح������������������������و َل حِ ���������� َم����������اه
������������������س������������������ َم������������������ا ٌح َو ُو ٌّد
َل�����������������������ه � َ
�أ ْدعُ��������������������������������و َو َم������������������������ا لِ������������� ِ������������س������������ َوا ُه
َدعُ������������������������������������وا َم���������������ل���������������ا َم هَ�������������������������� َواه
�أ��������������س�������������ع������������� ْد و َك������������������������������������� ِّر ْر مل������������������� ْد ٍح
�أَ ْو َح�������������������������������ى لِ������������ ِ�����������س����������� ِّري َك����ل����ام���������اً
ول������������ل������������ َم������������� َ������������س������������امِ ������������ ِع �أَ ْم������������ل������������ا

َح������������������� َّد ال����������� ِّ����������س����������ه����������ا ِم �أَ��������������ص������������� َّرا
���������������س��������������� َّرا
َرا ٍم َر�أَى َم��������������ا �أَ� َ
و�أو����������������س��������������� ُع ال������������ ُك������������ ِّل � َ������������ص������������ ْد َرا
ِو ْرداً
و َم���������� ْ���������س��������� َرى
�أَ ُرو ُم
وم��������������ال ُ
ِ��������������ك ال���������������������������دَّا ِر �أَ ْد َرى
()24
َم����ا امل���� ْ���س ُ
���ك؟ َم����ا ال�������� َو ْردُ؟ �أط������� َرى
� َ��������س�������� ْل��������� َ��������س��������ا ُل�������� ُه � َ������������ص������������ا َر ُد َّرا
���������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������� ْ������ص������ َرا)()25؟
(�أل����ي َ

وقال الفا�ض ُل َّ
زه ُر ال ّدين �إبراهيم بن َي ْحيى ال َب ْع ِل ّي(:)26
ال�شيخُ ْ

عَ������������ ِزي������������ ُز مِ ��������� ْ��������ص�������� ٍر َدعَ���������������اين
�����������ب عَ������� ْب�������داً
َف�������� ِ�������ص������� ْر ُت يف احل ِّ
�����ح����� َّي�����ا
�أَ ْف������������دِ ي������������ه مِ ����������ن ذِي ُم َ
�������ح�������كِ�������ي امل�������������دَا َم������������� َة ِري�������ق�������اً
َي ْ
َي�����������ا ُق ُ
�����������وت َخ���������� َّدي���������� ِه �أَ ْج���������������� َرى
َ
ْ������م
َر َم����������������ى ُف
���������������������������ؤادِي ِب������� َ������س������ه ٍ

�������������ح������������� َّب������������� ِة َق������������ ْ�����������س����������� َرا
�إل����������������������ى امل َ
و َق��������������� ْب���������������لَ��������������� ُه ُك���������������� ْن����������������تُ ُح������������������ َّرا
َت َ
������������خ������������ا ُل������������ه ال�������������� َع ُ
�������ي������ن َب������������������������ ْد َرا
()27
����������ب َن��������� ْ��������ش�������� َرا
وامل����������ن���������� َد َل ال���������� َّر ْط َ
د َْم����������������عِ����������������ي عَ���������قِ���������ي���������ق���������اً و ُد َّرا
()28
مِ ����������نْ ُج��������� ْرحِ ��������� ِه َل������ ْ�����س�����تُ �أَ ْب��������������������� َرا

و ُم���������������������� ْذ َر�آين َج��������ري��������ح��������اً
�أن����������������تَ ال������� َك������� ِل�������ي������� ُم َف��������د َْع�������� َن��������ا

َن��������������������������ادَى هُ ������������ َن������������الِ������������ك َج������������هْ������������ َرا
()29
ْ
واخ�����َت����رَ ْ � ِ�����س����� َوى مِ ����� ْ����ص���� َر مِ ������ ْ�����ص����� َرا
(�أل�������ي�������� َ�������س يل ُم�������� ْل ُ
��������ك مِ �������� ْ�������ص������� َرا)؟

���������خ ُ
�أ َم�������������ا َت َ
���������اف ان������تِ������ َق������امِ ������ي ؟

ال�س ِّيد َّ
ال�ش ُ
�شراف
يب �أَ ِ
ريف زينُ العابدين بن �إ�سماعيل العلواين ،ن ِق ُ
وقال َّ
بعلبك(:)30
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ٌ
���������������ش���������������ادن مِ ���������������ن ُج���������� ُف����������وين
و�
ُم�������هَ������� ْف�������ه ُ
َ�������ف ال��������� َق��������� ِّد َ�أ ْح����������������� َوى
م���������ا ُر ْم�������������������تُ مِ ��������� ْن���������ه ِو� َ����������ص����������ا ًال
�أح�������ل�������ل������� ُت�������ه مِ ��������� ْ��������ص�������� َر َق����� ْل�����ب�����ي
َف�������� َ�������س������� َّل َق������ ْل������ب������ي َوجِ ������� ْ������س������مِ ������ي
َف������ ُق������ل������تُ َ :ق���������� ْد جِ ������� ْئ�������تَ ُظ���� ْل����م����اً
َم��������� َق���������ا َل َم�����������نْ َق�������������ا َل قِ�������� ْدم��������اً:

��������ب امل����������������دَامِ ���������������� َع �أَ ْج���������������������� َرى
� ُ��������س��������ح َ
()31
������ن َو ْف������������������� َرا
َح������������ َوى مِ ��������ن احل������� ْ������س ِ
َ��������������ج�������������� َرا
� اَّإل و�أز َم������������������������������������������ َع ه ْ
ْ
�����������������������ق ع������� ْن�������ه � َ���������ص����ْب���َرْ َ ا
�إ ْذ مل �أُطِ
��������ف حل َ
��������ظ�������� ْي�������� ِه �أَ ْف��������������������� َرى
ِب��������� َ��������س�������� ْي ِ
ف�������������� َع��������������ا َج َي����������� ْت����������� ُل�����������و َو َي���������������� ْق���������������� َرا
���������������س يل ُم�������� ْل ُ
��������ك مِ �������� ْ�������ص������� َر)؟
(�أل�������ي َ

علي الدِّ ِم ْ�ش ِقي(:)32
وقال ال ُ
أديب �أبو الإ�سعا ِد مح َّمد بن ٍّ

�������ي
�أ َّوا ُه مِ �����������ن َج������������������� ْو ِر َظ������� ْب ٍ
ك���������� ْم ف������ي������ ِه �أ���������س��������ه�������� ْر ُت َج���� ْف����ن����ا
��������������������ي َق���������هْ���������راً
َق�������������� ْد َح�����������������ا َز ِر ِّق
َ
ِ����������ي َج����������� َم�����������الٍ
ذا ُي����������و� ُ����������س����������ف ُّ
�أَ� ْ������س������ َك������ ْن������ ُت������ه مِ ������� ْ������ص������ َر ذِهْ ������� ِن�������ي
و� ِ�������ص������� ْر ُت مِ �������ن َف����������� ْر ِط � َ����ش���� ْوقِ����ي
�����ب
َف���������� َق����������ا َلَ :م���������������������اذا( )33عَ�����جِ �����ي ٌ

�������ي �أَ ْب������������������ َرى
ب������ال������ه ْ
������ج������ ِر جِ �������� ْ�������س�������مِ َ
وف���������ي��������� ِه � ْأط���������������� َر ْق����������������تُ فِ����������� ْك����������� َرا ؟
م���������ن َب���������� ْع����������دِ َم�����������ا ُك���������� ْن����������تُ ُح����������� َّرا
�أُ ْع َ
�����ن � َ�����ش ْ
�����ط����� َرا
��������ط��������ي مِ ��������ن احل������ ْ�����س ِ
������������ي ال������������ َع������������ ْق������������ ُل َف���������������� َّرا
َف������������مِ ������������ ّن َ
�أَمِ �������������ي������������� ُل ب������ال������عِ������� ْ������ش������قِ � ُ�������س������� ْك������� َرا
�������������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا) ؟
(�أل������ي َ

وقال �أي�ض ًا:
و����������������������ش���������������������ادِنٍ َق����������������������� ْد � َ����������س���������� َب����������اين
ج�������������م�������������ا ُل�������������ه ُم��������������������������� ْذ َت���������������� َب����������������دَّى
َي���������� ْ���������س��������� َت ُّ
��������ظ
��������ح ٍ
���������ل عَ���������� ْق���������� ِل����������ي بِ��������لَ ْ
َن�����������������ا َد ْي����������������� ُت�����������������ه َي������������������ا ُم����������� َن�����������ائِ�����������ي
�أَ ْن���������������������������������تَ امل�����������قِ�����������ي����������� ُم ِب�������� َق�������� ْل��������ب��������ي
َل�����������ـ����������� َّم�����������ا َق������������� َت������������� ْل�������������تَ مُ�����������حِ ����������� ّب�����������اً
َف�������������������� َق��������������������ا َل يل ب��������������������������������������������از ِورارٍ:

َف������ ِ�����ض�����قْ�����تُ ب�������ال������� َو ْج�������دِ � َ�������ص������� ْد َرا
ِ���������ب َج�������هْ������� َرا
�أَ ْخ���������� َف����������ى ال��������� َك���������واك َ
َي������������ ُف ُ
������������وق � ُ���������س��������� ْم���������راً َو ُب����������ْت����������رْ َ ا
َ�������ج������� َرا
ِر ْف���������ق���������اً ِب������ـ������ َم������نْ َذ َ
اب ه ْ
�أَ َخ������������������ ْذ َت������������������ه َل َ
����������������ك مِ ��������� ْ��������ص�������� َرا
يف ُح��������� ِّب��������� ُك���������م َق�������������������ا َم � ُ�������ش�������ك������� َرا
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ

أبيات َما ِدح ًا(:)34
أديب محمود امل َع ّري احللبي ،وخاطبني بال ِ
وقال ال ُ
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ع������������زي������������ ُز َق��������� ْل���������ب���������ي ُم�������������������������� َرادِي
��������������������اب ُج��������������������و ٍد
وث������������������������� ّم �أع��������������������ت
ُ
�أَ ْن����������������������������تَ امل��������� َ��������س�������� َّم��������ى َخ������ل������ي ً
���ل��ا
��������������ك َي���������وم���������اً
َم�����������������نْ �أَ َّم َب��������������ا َب َ
�أَ ْر� َ�������������س�������������ل�������������تُ َن ْ
���������ظ���������م���������اً َك���������������� ُد ٍّر
�����ح����� ِر َل������ ْف������ظِ َ
�����ح�����ى
������ك �أَ� ْ�����ض َ
مِ �������ن � ِ�����س ْ
�������م�������وا
�أَ ْم����������� َ����������س����������ى ُي������������� َن�������������ادِي هَ������� ُل ُّ
َم���������������������������� ْواليَ �أَ ْن����������������������������تَ َم������� ِل�������ي ٌ
�������ك
وامل��������������ل ُ
��������������ك عُ���������������������������� ْذ ٌر و َل������������كِ������������نْ
ومل ت�������������� ُق ْ
��������������ل ب����������اف����������ت َ
ِ����������خ����������ا ٍر
���������ح مُ�������حِ ������� ّب�������اً
َم������������������������ ْواليَ � َ���������س���������امِ ْ

مِ ���������ن ُن�������������و ِر َو ْج����������ه َ
ِ����������ك َب��������������������� ْد َرا
()36
َت��������� ُف���������و ُح مِ ������ ْ�����س�����ك�����اً َوعِ ْ
�������������ط������������� َرا
�أَ َن������� ِ������س������ي������تَ ب������ال������ َع������دْلِ كِ������� ْ������س������ َرى ؟
َ
��������ت�������رى
َي�������������� ْل�������������� َق امل�������������������� َك��������������������ا ِر َم َت
ْ ()37
َي��������� ِزي ُ
���������ن يف اجلِ ��������ي��������دِ عَ���������������������ذ َرا
ُ����������ج����������ب����������اً َو� ُ�����������س����������� ْك����������� َرا
مي���������ي��������� ُل ع ْ
�������ح�������� ِ�������س ُ
�������ن � ِ������ش������ع������ َرا
َم�����������ن َك��������������ان ُي ْ
َ
َح��������������� َب َ
��������������������������ك َن���������� ْ���������ص��������� َرا
���������������اك َر ُّب
َي�������� ْ�������س������� ُم�������و ِب���������������� َذات َ
ِ����������������ك َق������������������� ْد َرا
�����������س يل ُم���� ْل ُ
����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا)()38؟
(�أَ َل����� ْي َ
َ
������������������اك تجَ َ ���������������������� َّرا
عَ�������������لَ�������������ى حِ ������������������ َم
()35

*******

زيادات
()1
ح�سن بن �أحمد الأ�سطوا ّ
ين
احل�سب ّ
املفخم ،وال َّن�سب
ومنهم(ُ )39مفتي الأَنام ،و� َإمام الأجلاَّ ء الأعالم ،ذو َ
ّ
املعظم ،فرع َّ
ال�سيد ح�س ��ن �أفندي كواكبي زاده ،عري ٌق
ال�ش ��رف والعلم ِّ
وال�سيادةَّ ،
منا من �ش ��جرة �أ�ص� � ُلها ثابت وفرعها يف ال�سّ ��ماء ،و�أني ٌق َت َفتَّقت من ن�شر �أو�صافه
خمائ � ُ�ل الأنواء� ،أَطل َع على املقتب�س�ي�ن �أنوار ذكاء من محا�س ��ن �آرائه ،و�أخفى عن
الناظرين مثالب كيوان بق ّوة �سعده ولأالئه ،فالزّهراء �أهدت �إليه املجد وال�صيانة،
ال�س ��عود وهو الأكرب ،ووالده �أحمد
والزُّهرة ن ّوهت له ّ
بال�ص ��دق والأمانة ،ج ّده �أبو ُّ
الكواكب وهذا َح َ�س ��نٌ �أن ��ور ،طاملا تف َّننت الأدباء لدى م ��دح ِخيمهم فنون ًا ،وت َغ َّن ِت
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439
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الورقاء على دوح �أ�ص ��لهم ُ
حلون ًا ،فهم �أد ّلة االهتداء ملن �أراد حجة ،وكواكب ال ّليلة
ال ّلي�ل�اء ملن طلب محجة .ث ��م �إنّ موالنا -ح ِفظه اهلل ،-و�أدام كالءته ورعاهَ ،ع َّطر
ذكرهم بعب ِري �آدابه ،وع َّمر رك َنهم بع ُل ِّو جنابه ،واقت َفى �أث َرهم ِع ْلم ًا وع َم ًال ،وارتقى
�أثرهم جمد ًا ُم�ؤَ َّث ًال ،فتح ّقق مبكارم �أ�سالفه القادة ،وبفرائد �أو�صافه امل�ستجادة،
نفائ�س العقود ُد َرر ًا ،فال ي�صو ُغ من البيان
ثم اج َت َلى من
عرائ�س الأدب ُغ َرر ًا ،ومن ِ
ِ
� اّإل ما غال قيم ًة ،وال ُي َط ِّو ُق � اّإل بال ُّدرة اليتيمة .وهذه قوافيه �ش ��اهد ٌة بذلكُ ،م ْع ِر َب ٌة
ف�ضل َف ِخيم ،و ُد ٍّر َنظيم:
بل�سان َحاله ع َّما هناك ،من ٍ
��������ي َج��������� ْم��������� َرا
�أَ� ْ����������ص����������لَ����������ى ِب�������� َق�������� ْل�������� ِب َ
ل�������ـَ������� َّم�������ا َب���������������دا هِ ����������� ْم�����������تُ � ُ�������س������� ْك������� َرا
��������ح�������� َرا
ي��������ع�������� ِّل�������� ُم ال����������� َّن�����������ا� َ�����������س � ِ��������س ْ
ب��������ك�������� َو َك��������بِ ا ُ
��������ن �أَ ْغ������������������� َرى
حل��������� ْ��������س ِ
ي����������� ْزهُ �����������و عَ���������لَ���������ى ُن������������������و ِر ُزهْ ������������������ َرا
���������ج��������� َرا
َو َف������������������� ْر َق������������������� ُه خِ ������������ ْل������������تَ ف ْ
��������������ي �أ� ْ��������������س�������������� َرا
َم������������لَ������������ ْك������������تَ ُل�������������� ِّب َ
ل�������� َك��������� ْ��������س��������ر ِ َق���������� ْل����������ب����������ي َج���������ْب���������رْ ا؟
ـ��������� ُ��������ص��������دُو ُد وال�������� ُب�������� ْع�������� ُد َق����������هْ���������� َرا ؟
يف ا ُ
�����ن َق�������� ْد � ُ�������س�������د ُْت َق����� ْ����س���� َرا
حل������ ْ�����س ِ
���������������س يل ُم������� ْل ُ
�������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا)؟
(�أَ َل������� ْي َ

�أَ ْف������������دِ ي������������ ِه مِ ���������ن َظ������� ْب�������ي �إِ ْن��������� ٍ��������س
َل�������������� َق�������������� ْد َر َم���������������������������اين ِب��������� َن��������� ْب���������لٍ
�������ج حل َ
�����ح�����ى
����ظ����ي����ه �أ� ْ�����ض َ
مِ ��������ن ُغ������� ْن ِ
َف��������������������ا َق ال����������������� ُب�����������������دُو َر � َ��������س�������� َن��������ا ًء
�����ي
ُن����������������������و ُر ال��������ـ�������� ُم َ
��������ح�������� َّي��������ا ������س�����ن ٌّ
�أَ ْز َرى ال�������� ُغ�����������������ص��������و َن ِب�������� َق�������� ٍّد
َي���������ا ُن����������� ْزهَ����������� َة ال������������������ ُّرو ِح َي���������ا َم�����ن
ه ْ
َ�������������ل مِ ����������ن � َ�����س�����ب�����ي�����لٍ لِ������� َو� ْ�������ص�������لٍ
���ْب��رِي مل��������اذا ال���� ْ���ص���ـ
َق�������� ْد عِ �����ي����� َل � َ������ص رْ
������������ي�����������ر
�أَ َج
������������������������������������اب �إِنيِّ �أَمِ
َ
ٌ
َف�������� َك��������ي َ
��������ف ُي����������� ْر َج�����������ى ِو� َ���������ص���������ايل

()2
أوان� ،س ��لطانُ الف�ضل وابن �س ��لطان ،فا�ض ٌل،
ومنهم(�َ )40ص ��الح الع�ص � ِ�ر وال ِ
ال�صلحاء العظام ،ود�أ ُبه ن�ش ُر
و�ص ��ن َعتُه
ِحرفتُه مال َز َم ُة العلماء الكرامَ ،
جمال�س� � ُة ُّ
َ
ال�صواب والتَّحرير ،نبل يف الفقه ال ّنفي�س على َ�س َن ِن
ال ِعلم والتَّقرير ،وه َّمتُه �ضبط َّ
إمامنا الأعظم (ابن �إدري�س)( ،)41و� َ
أخذ ِمن العرب َّية َح ّظ ًا وافر ًا ،ومن ِعلم اخلليل
� ِ
ن�س به حيث ال �أني� ��س ،ال يبخ ُل
كام�ل ً�ا وواف ��ر ًاُ ،ي َق� � َّد ُم كتا ُبه َع َل ��ى ُك ّل جلي� � ٍ�س ،و َي�أْ ُ
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بالإفادة ،وال ي�س � ُ
قليل من العلم ،بل يذهب يف
�تنكف عن اال�ستفادة ،وال يرغب عن ٍ
وورعه �شدي ٌد بال مني،
احللمُ ،خل ُقه َر ِ�ض � ٌّ�ي باهيِ ،
كث ٍري من ِ
وخ ْل ُقه َو ِ�ض ��ي ٌء َز ِاهيُ ،
ودينه �س ��ديد بال َمي( ،)42ا�شتغاله بالتالوة حني الفراغ من َّ
الطلب ،وبال َّت َه ُّجد �إذا
ال َغ ِا�سق َقد َو َقب ،ين�شد ل�سانُ حا ِله ،حني ذكر َّ
ال�شعر و�أوحاله:
�إذا دَاعِ ����������ي � َ�����ص��ل��ا ِة ال����� ُّ����ص����ب ِ����ح َق����ا َم����ا
()43
َو َود َّْع���������������تُ امل�������دَا َم������� َة وال������ َّن������دَا َم������ى

َت����رك����تُ ال ِّ
�����ش��ع�� َر وا����س��� َت��� ْب��� َدل���تُ مِ ��ن��ه
���������س َل������ه � َ����ش���� ِري ٌ
����ك
�����اب ا ِ
كِ�����ت ُ
هلل َل���� ْي َ

و�إذا ارجتل منطيق وتقدم ،يقول:
يب امل َق َّد ُم
�إذا َكا َن َم ْد ٌح َفال َّن�سِ ُ

()44

وملا اف َتتنَ ب ُغ َر ِر �أَ ْه ِل َّ
�ان الوجد والغرام�َ ،سا ِلك ًا َم�سلك
ال�ش ��ام ،عار�ض ��هم بل�س � ِ
َمن َقبله ،فلله َما �أغزر( )45ط ّله َو َو ْب َله:
َي�������������ا َم����������������نْ َت��������� َ��������س��������ا َم��������ى َد ً
الال
�������������ن
�������������س د َْج ٍ
و َم�������������ن َب����������������دَا � َ������ش������ ْم َ
َو َم���������������������������نْ َت����������� َث����������� َّن�����������ى َق������������وام������������اً
�أَ ْن�������������������������تَ ا َ
���������ب امل���������� َف����������دَّى
حل���������ب���������ي ُ
ُق������������� ْم يف ال����������دُّ َج����������ى َو َت���������� َ���������ض��������� َّر ْع
وان�����������������������د ُْب ُذ ُن�������������وب�������������اً َت������������ َوا َل������������تْ
ْ
واخ������������� َ������������ض������������ ْع لِ�������������� َر ِّب��������������ك ُذ اّ ًل
وا ْن ُ
������������ظ������������ ْر مل�����������نْ َق�������������� ْد َت������� َع�������ا َم�������ى
َو َق�������������������������� ْولِ فِ���������������� ْرعَ����������������و َن :د َْع��������������� ُه

َو َم���������������������������نْ تحَ َ ����������������ا َل����������������ى َو َم����������������������� َّرا
حل����������������وال َ
� َ�����������ض�����������ا َء ا َ
ِ����������������ك دَهْ ������������������� َرا
������ن َح���������ا َك���������ى َو�أَ ْز َرى
ل������ل������ ُغ������� ْ������ص ِ
�����ب�����را
َف��������ا� ْ��������س�������� َم�������� ْع َن�������� ُ�������ص�������وح�������اً ُم َّ
�������������������س������������������� ّراً َو َج�������������������هْ������������������� َرا
هلل � ِ
ِ
���������������������ب َوا����������س��������� َت���������مِ ��������� َّرا
���������������������ب َو ُت
َو ُن
ْ
ْ
واط����������������������ر ْح َف َ
��������������خ��������������اراً َو ِك�����������ْب����������رْ َ ا
مِ �������������نْ َق������������������ ْو ِم عَ���������������ا ٍد َوكِ��������� ْ��������س�������� َرى
(�أَ َل�������� ْي��������� َ��������س يل ُم������� ْل ُ
�������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا)

[وكانت وفاته يف  5رجب 1222هـ]

()46

()3
أديب َّ
ال�سيد عبد اهلل ابن املرحوم ُ
مهذب،
�شيخنا [امليقاتي](ٌ � ،)48
ومنهم(َّ )47
أريب لل ّنفو�س مح ّبب ،و�ض ��ي ُء الوجه والف�ؤادُ ،
ال�ص ��دق والوداد ،ياف ٌع لي�س
خليل ِّ
و� ٌ
قلب من جاوز
له �ص ��بوة ،وثمل مل ُتعرف له ن�ش ��وة ،كان ل ُّبه ُل َّب �أهل اليقني ،وقل ُبه َ
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439
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كتاب ينظ ُر
ال�ص ��با ،ينادي ��ه ال �أه ًال وال مرحب ًا .د�أب ��ه ٌ
الأربع�ي�ن� ،إذا بادره داعي ِّ
وع ْل ٌم َّ
ربح َع ��ن اله ّمة الأدب ّية ،وال يظعن( )49يف البلغة
في ��هِ ،
يطل ُع َع َلى َخوا ِفيه ،ال َي ُ
الن�س ��بية� ،أ ّدب ��ه َّ
الطري ��قُ  ،وه ّذبه م ��ن الورع رفيق ،له يف العلم م�ش ��ارك ٌة ح�س ��ن ٌة،
ويف الفه ��م طريق ٌة م�ستح�س ��نة ،توا َر َثها عن والده ،وتل َّقاها من فوائده .وله �ش ��ع ٌر
و�إف�ص ��اح ،ي�ص ��دح به عل ��ى الأدواح( ،)50فمنه م ��ا �أورده يف هذا املق ��ام ،من بديع
ال ّنظام[ ،قوله](:)51
�������������������س َم���������� َق����������ا ًال
��������ي��������ر الأُ َن�������������������ا� ِ
َخ ُ
َف������������ ُك������������نْ مجُ ِ ���������ي���������ب���������اً مُ������طِ ������ي������ع������اً
وا ْرهَ���������� ْب���������� ُه َو ْاخ�������� َ�������ش�������ا ُه ْ
واخ������ َ�����ض����� ْع
وا ْف َ
َ��������������ن ال������������ َك������������ ْونِ فِ������ي������ ِه
�������������������ن ع ِ
وال َت���������� ُك����������نْ مِ ���������� ْث���������� َل َم��������������نْ َق�������� ْد
�������������ن هَ������������ا َم ُ
َف��������������أَ ْي َ
�������ح�������ى
������������ان �أَ� ْ�������ض َ
َ
��������������������������ن َم�������������نْ َق����������������ا َل ُزوراً:
َو�أَ ْي

َم������������نْ َي������� َّت�������قِ�������ي ا َ
حل�������������� َّق � ِ�����������س����������� َّرا
يف ال������������ ُك������������ ِّل َن���������هْ���������ي���������اً َو�أَ ْم����������������������������� َرا
َل���������������� َد ْي���������������� ِه � ِ���������������س��������������� ّراً َو َج���������������هْ��������������� َرا
ت�������������� ْل َ
��������������ف امل����������������������� َك�����������������������ا ِر َم َت�������ت������رى
����������ح ّ
����������ط َق��������������������� ْد َرا
َط����������� َغ�����������ى َف���������� َت���������� ْن َ
َ
���������������������������������ن عَ��������������������ا ٌد وكِ����������� ْ����������س���������� َرى؟
َو�أَ ْي
(�أَ َل�������� ْي��������� َ��������س يل ُم������� ْل ُ
�������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا)؟
()52

()4

وقوله:
���������ي مِ ����������ن ال������� ُّل ْ
�������ط�������فِ ُي������� ْب�������دِ ي
َظ��������� ْب ٌ
َح����������������������������� َوى ح����������������ل����������������ا َو َة َث������������ ْغ������������رٍ
���������������س ِب����������ال���������� َق���������� ِّد ع ْ
َ�������ط�������ف�������اً
َو َم���������������ا� َ
َن������������������ا َد ْي������������������ ُت������������������ ُه َي������������������ا ُم������������� َن�������������ايَ
���������������ف � ِ�����������س�����������هَ�����������ا َم َ
واك��������������� ُف ْ
���������������اظ
حل ٍ
ْ
واط������������������������ َر ْح عَ������������ َن������������اءَك َوا ْت��������������������� ُر ْك
ُ���������ج���������ب���������اً َوتِ���������ي���������ه���������اً:
َو َق���������������������������ا َل ع ْ

������ح������ َرا
مِ ����������ن َل������� ْف�������ظِ ������� ِه ال����������� َع����������� ْذبِ � ِ������س ْ
()53
مِ ������� ْن�������هَ�������ا ال������������ َع������������والمِ ُ � َ���������س��������� ْك��������� َرى
��������ظ َق����������هْ���������� َرا
��������ح ِ
َو� َ���������������ص���������������ا َل ب��������ال�������� َّل ْ
()54
ِر ْف���������ق���������اً بمِ َ �������������نْ فِ�������ي َ
�������ك ُم����������� ْغ����������� َرى
َدعَ�����������������������تْ مُ���������حِ ��������� ِّب���������ي َ
���������ك �أَ� ْ�������������س������������� َرى
َم������������������نْ َق������������������ ْد َط����������� َغ�����������ى َوتجَ َ �������������������������� َّرا
�������������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ �������� ْ�������ص������� َرا)()55؟
(�أَ َل������ ْي َ

()5
ال�ص َّحاف،
ومنهم(ِ )56
اخل ُّل الأجمد� ،صدي ُقنا ال�شّ يخ �أحمد ،املعروف بالأ�شر ّيف َّ
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و�س ْم ٌح باملو ّدة
�أم ّده اهلل من ف�ض ��له
ِ
بعوائد الألطافِ .خ ٌّل موافقٌ ،و�ص ��ديق �صاد ٌقَ ،
�احب �إلى طرق اخلري والأمانة،
على من َ�ص ��افاه ،وطوع يف الزيارة واملوافاة .م�ص � ٌ
وجمانب عن �س ��بل ال�سّ ��وء واخليانة ،مطي ��ب الأنفا�س بلطافة َق ْول ��ه ،ومح ّب ٌب �إلى
ٌ
راغب يف َّ
ذاهب �إلى تقوى اهلل
الطلب واال�شتغالٌ ،
ال ّنا�س( )57بح�سن َ�صنيعه وفعلهٌ ،
عل ��ى ِّ
كل حال ،حافظ كالم ربه ،مالحظ له بعني قلبه ،ل�س ��ا ُنه ُ�ش� � ْه ٌد ج ِني ،وقل ُبه
قل ��ب ه ِني ،ك�أ ّنه انطبع على م ��كارم الأخالق ،واجت َمع �أم ُره على املواخاة وال ِو َفاق.
لزم جماعة العلماء ،ف� َ
�لحاء،
ال�ص � َ
أخذ من العلم ن�ص ��يب ًا وافي ًا ،وقدم على خدمة ُّ
فاجتنى من �أخالقهم م�ش ��رب ًا �ص ��افي ًا ،مت َّرن على الفقه وال ِّل�سان ،وت َف َّنن بالعرب ّية
والبيان .و�أما نظ ُره يف ِّ
ال�شعر فلي�س من الغر�ض( ،)58بل ي َت َك َّلم فيه ثاني ًا وبالعر�ض.
وهذه �أبيا ُته املت َّوجة باحللي ،وخمرته املبتهجة لكل جمتلي:
� َ�������������ص�������������ا َد ْف�������������تُ ِرمي���������������������اً َت������� َث������� َّن�������ى
ِب���������� َك����������امِ ����������لِ ا ُ
������ج������لَ������ى
حل���������� ْ���������س ِ
���������ن ُي ْ
َو�أَ ْع���������������������������ُي��������������������������نُ ٍ َف���������������اتِ��������������� َك���������������اتٍ
َو َو ْج���������������������� َن���������������������� ٍة َح������������������������ا َر فِ�������ي�������هَ�������ا
يف َل������� ْي�������لَ������� ِة ال�������� َو� ْ��������ص��������لِ �أَ ْم�������� َ�������س�������ى
َن��������������ا َد ْي�������������� ُت�������������� ُه � ِ�����������ص ْ
�����������ل ُم������� َع������� ًّن�������ى
َو َد ْع َم������������������ َق������������������ا َل عَ���������نِ���������ي���������دٍ

وب����������ال���������� َّن���������� َف����������ائِ����������� ِ����������س ُي���������� ْ���������ش��������� َرى
���������������ذب ال������������� ِّري�������������ق � ُ���������س��������� ْك��������� َرا
وي��������������� ْع
ُ
ِ�����������������ي َق������������ ْ�����������س����������� َرا
ب��������������ه َر َم����������������� ْت�����������������ن َ
ُك ُّ
َ����������ج���������� َرا
����������������ل ْام�������������������������رِئٍ َذا َق ه ْ
َي���������� ِت����������ي���������� ُه �إِ ْذ َم������������������ َّد � َ���������ش��������� ْع��������� َرا
ال َي�������� ْن�������� َث��������نِ��������ي عَ����������� ْن َ
�����������ك دَهْ ������������������� َرا
()59
(�أَ َل������� ْي�������� َ�������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ �������� ْ�������ص������� َرا)

الهوامش:
*كلية الآداب – جامعة الطائف
(� )1شاكر بن علي العقاد :عامل جليل ،وفقيه معروف� ،أخذ العلم عن كبار علماء ع�صره  ،وقر�أ يف م�صر
وانتف َع بها ،و�أخذ عن �أكابر منهم ال�ش ��يخ �أحمد احللوي والعارف مح َّمد احلنفي ،و� َ
أخذ عن ال�ش ��يخ
�ندي ،نزيل املدينة املنورة ،وعنه �أخذ الطريقة النق�شبندية ،و�أخذ طريق القادرية
ال�س � ّ
مح َّمد حياة ِّ
ع ��ن ال�شّ ��يخ �أبي بكر ب ��ن �أحمد الهال ّ
يل احللبي ،وطريق ال�سّ ��ادة اخللوتية عن �س ��يدي م�ص ��طفى
ح�ص ��ة من الأ�شموين والن�صف الأول من اخلزرجية
ّ
البكري ،وهو �أحد خلفائه .هذا وقد قر�أ عليه ّ
وح�ص ��ة من ال�ش���فاء ومن �ش���رح الأربعني البن حجر ،و�أخذ عنه ّ
الطريقة اخللوتية ،و�أجازه �إجازة
عامة ،وكتبها له بخطه ...وكانت وفاتُه يف حلب �س ��نة �س ��بع ومائتني و�ألف ،ودفن يف مدر�س ��ته التي
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بناها� .إعالم النبالء بتاريخ حلب ال�شهباء .140/7
( )2الق�صيدة يف مخطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،15ومطبوعه .216/7
أريب ،له نرث فائق ،و�ش ��عر
أديب � ٌ
ال�ص � ّ�حاف احللب � ّ�ي (ت  1233هـ)ٌ � :
(� )3أب ��و مح َّم ��د عبد اهلل ال َع َطا ِئ ّي َّ
رائق� ،أخذ العلم عن علماء كثريين ،ع َّددَهم بنف�سه ،ومدح ببع�ض �شعره المْ ُ َرا ِد ّي ،وهو م�ؤ ِّلف الهمة
القد�س���ية ،وترجم لنف�سه فيه ،الورقتان  ،15 ، 14ومطبوعه  ،219/7و�إعالم النبالء بتاريخ حلب
ال�شهباء .196/7
( )4الق�ص ��يدة يف مخط ��وط ال ِه َّم���ة ال ُقدْ�سِ ��� ّية ،الورقت ��ان  ،15 ،14ومطبوع ��ه  .219/7ورد البي ��ت يف
مخطوط الهمة القد�سية ،ومطبوعه برواية« :اللفظ �سحرا»  .الكنا�س :م�أوى الظباء  .تاج العرو�س
.452/16
( )5ورد البيت يف مخطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية برواية« :وم َّرا».
( )6الق�صيدة يف مخطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،15ومطبوعه 219/7
( )7ورد البيت يف مخطوط الهمة القد�سية ،ومطبوعه برواية« :مليك ح�سن» .
الغني بن مح َّمد �شريف بن �أبي املعايل مح َّمد الغَزِّ ّي ال َعامري الدِّ م�ش ِق ّي (1216 – 1175هـ):
( )8عبد ّ
َق َر�أ على �سادات عظام وعلما َء ِكرام� ،إلى �أن َ�صار من �أعلم علما ِء الدِّ يار الدّم�شقية .و َت َو َّلى من بعد
والده �إفتاء َّ
ال�شافعية ،وهذه الوظيفة قد تو َّر ُثوها عن �آبائهم �إلى اجل ّد الأعلى ال�شّ هاب �أحمد الغَزِّ ّي
ِ
( 822 - 760هـ) .حلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر .864 – 863
( )9مائحي :ممُ ِ يلي ُ�س ْكر ًا .تاج العرو�س (ميح) .158/7
(� )10أماح :اختال .تاج العرو�س (ميح) .157/7
( )11مح َّمد طالب جلبي البكفلوينُ :
حافظ الكالم القدمي ،وحائ ُز اخللق الكرميَ ،من يطرب الأ�س ��ماع
بلفظ ��ه ،ويخل ��ب الألباب بوعظه� ،إذا �ص ��عد عل ��ى منربه خطيب ًا ،في ��اهلل طيب ًا �ض ��مخ طيب ًا ،ينظم
فن ال�ش ��عر برويته ،ويزن ح�سن الكالم ب�س ��ج ّيته .مخطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ��� ّية الورقة  ،16ومطبوعه
.219/7
( )12الق�صيدة يف مخطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،15ومطبوعه .219/7
( )13ورد البيت يف مخطوط الهمة القد�سية ،ومطبوعه برواية« :تغالى».
( )14ال�صواب :تنل بجزم الفعل ،وجل�أ ال�شاعر �إلى مخالفة القاعدة ال ّنحوية مراعاة ال�ستقامة الوزن.
(« )15ح�س ��ن بن �أحمد بن �أبي ال�س ��عود مح َّمد بن �أحمد بن مح َّمد بن احل�سن احللبي احلنفي ،ال�شهري
ك�أ�س�ل�افه بالكواكبي الزهراوي احل�س ��يني ال�سيد َّ
ال�شريف بدر الدّين (1229 -1163هـ) :الفا�ضل
وذعي ،كعبة الأدباء ،ونخبة العلماءَ ،من ا�ش ��تهر بالف�ض ��ائل ،و�ش ��هد له ال�سادة
الأملعي ،والكامل ال َّل ّ
الأفا�ض ��ل ...ن�ش� ��أ ب َك َنف والده ،وقر�أ ونبل ،و�أقبل على العلم حتى ح�صل ،وكان له يف الأدب ِّ
وال�شعر
اليد ُّ
الطولى ،وتولى من�صب الإفتاء العام من طرف ال�سلطان يف مدينة حلب ،وكان َح َ�سنَ الأخالق
كرمي الطباع ،وكان له تردد عظيم ،ومح َّبة �ص ��افية مع العامل ال�شّ ريف خليل �أفندي املُ َرا ِد ّي ،مفتي
دم�ش ��ق ال�شّ ��ام حينما كان يف حلب ،و�أ َّلف كتاب النفائح واللوائح من غرر املحا�سن واملدائح ،جمع
في ��ه نظم والده وما مدح به من �ش ��عراء ع�ص ��ره وما مدح به �أ�س�ل�افه ،وعقد ل ��كل واحد من ه�ؤالء
ال�ش ��عراء ترجمة .حلية الب�ش���ر يف تاريخ القرن الثالث ع�ش���ر  ،518 - 514و�إعالم النبالء بتاريخ

10 9

53

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439
دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ 2018م

632

ال�صحاف يف مخطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية  ،الورقة
حلب ال�شهباء  ،182 – 181/7وترجم له ال َع َطائي َّ
 ،4ومطبوعه  ،205/7و�ست�أتي الرتجمة يف الزيادات امللحقة.
( )16مل �أعرث له على ترجمة.
( )17يف الأ�صل�« :سلما �أحمل».
( )18الكاتب فتح اهلل بن �أحمد املالكي؛ �أحد �أقطاب الطريقة اخللوتية ،كان حي ًا عام (1240هـ) .ينظر
يف ذكر ا�سمه حلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر .540
( )19يف البيت �ضرورة نحوية ملراعاة الوزن ،وهي يف كلمة :اب�شر ،وال�صواب� :أب�شر.
( )20مل ترد الكلمة يف الأ�ص ��ل ،وفيه بيا�ض مبقدار �س ��طر ،فرمبا تكون ل�ش ��اعر �آخر ،والق�صيدة ركيكة
ال�صياغة ،وبع�ض حروفها غري وا�ضحة.
( )21ال ُع ْ�س َرىِ  :ت�أْ ِنيثُ الأَ ْع َ�س ِر من الأُمور .تاج العرو�س .29/13
( )22اللُّه ��اِ :ب َّ
ال�ض � ِّ�م :ج ْم ُع ُل ْهوة ال َّر َحى ،و ُل ْه ��وة ال َع ِط ّية؛ َو ِم ْنه قو ُلهم :اللُّها َتفْتح ال َّله ��ا؛ �أي ال َعطا َيا َت ْفتَح
وات .تاج العرو�س (لهو) .502/39
ال َّل َه ِ
َ
( )23يف الأ�صل�« :إال و�أ َّدا» .والبيت مختل .ولعل ال�صواب ما �أثبت.
(� )24أي هو �أرق و�أطرى من الورد.
(� )25أمال :بت�سهيل الهمزة ،من ميلئ.
( )26مل �أقف على ترجمته.
َ
َ
( )27المْ َ ْندَ ل :ال ُعو ُد ال َّر ْط ُب �أو �أ ْج َودُه .تاج العرو�س (ندل) .473/30
( )28ل�ست �أبرا� :أي ل�ست �أ�شفى� ،سهل ال�شاعر الهمزة.
( )29كلمة م�صر الأولى البلد املعروف ،وم�صر الثانية معناها �أي مكان.
( )30مل �أقف على ترجمته.
َ
َ
وام َر�أ ٌة َح َّوا ٌء.وَفيِ ال َّتهْذيبِ ا ُ
( )31ا ُ
حل َّو ُة فيِ ِّ
ال�ش� � َف ِةُ .
حل َّو ُة�ُ :س� � ْمر ٌة فيِ َّ
ال�ش ��فا ِه َ�ش� � ِبي ٌه
يقالُ :
رج ٌل �أ ْح َوى ْ
بال َّل َع ِ�س وال َّل َمى .تاج العرو�س (حوو) .497/37
(� )32أبو الإ�س ��عاد مح َّمد بن علي الدم�ش ��قي :عامل بالق ��راءات القر�آن ّية وعلوم القر�آن الكرمي ،ن�ش� ��أ يف
الهجري ،حفظ عل ��ى يديه القر�آنَ الكرمي ودر� ��س قراءاته عد ٌد من
دم�ش ��ق يف القرن ال ّثاين ع�ش ��ر
ّ
ال ُق َّراء امل�ش ��هورين؛ منهم :ال�شّ ��يخ طاهر بن �إبراهيم بن �سعد بن عواد َ
احل َم ِو ّي ال�شّ افعي الب�صري،
�شيخ القراء بحماة .ينظر حلية الب�شر يف تاريخ القرن ال َّثالث ع�شر .750
( )33ما ذا� :أي ما هذا.
( )34مل �أعرث له على ذكر �إ َّال يف هذه املخطوطة ،ويف مخطوطة ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ��� ّية الورقة  ،16ومطبوعه
 ،220/7وورد يف الأخري ما ن�صه« :وممن نحا هذا املنحى ،و�سلك فيه ثنا ًء ومدح ًا� ،أحد ُّ
الظرفاء،
و�شقيق الأذكياء ،محمود جلبي ابن املعري ،حيث قال ،و�أح�سن يف املقال».
( )35الق�صيدة يف مخطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،16ومطبوعه  ،220/7واملق�صود بالمْ ُ َرا ِد ّي :امل�ؤلف .
( )36ورد البيت يف مطبوع ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية برواية« :ولثم راحات جود».
(َ )37عذرا� :ضرورة ،وهي ق�صر املمدود من �أجل القافية ،والأ�صل َعذراء
( )38يف الأ�ص ��ل« :ومل َي ُق � ْ�ل» ،ويف مخطوط الهمة القد�س���ية« :وال تقل» ،واعتم ��دت رواية مطبوع ال ِه َّمة
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439

633

دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ 2018م

10 9

53

ال ُقدْ�سِ ّية لتوافقها مع غر�ض الق�صيدة ،وهي يف مدح امل�ؤلف.
( )39ال ِه َّم���ة ال ُقدْ�سِ ��� ّية (م ��خ) الورقت ��ان  ،4 ،3و(مط)  ،205/7وم�ض ��ت ترجمته اعتم ��اد ًا على بع�ض
امل�صادر.
( )40ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية (مخ) الورقتان  ،9 ،8و(مط) .211/7
(� )41أي الإمام ال�شافعي.
( )42املينْ  :الكذب.
( )43البيتان للأعرج ،املعنى يف جمموع �شعره املن�شور يف �شعر اخلوارج .93
(� )44صدر بيت للمتنبي ،وعجزه:
ف�صيح قال �شعر ًا ِمت َّي ُم
�أ ُك ُّل
ٍ
( )45يف مخطوط الهمة القد�سية�« :أغرز».
( )46زيادة انفرد بها مخطوط الهمة القد�سية ،وقبلها ما ن�صه« :وكانت والته» من دون تاريخ.
( )47ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية (مخ) الورقة  ،12و(مط) .215/7
( )48مابني املعقوفتني زيادة من مخطوط الهمة القد�سية.
( )49يف مخطوط الهمة القد�سية« :يطعن».
( )50يف مخطوط الهمة القد�سية« :الأرواح».
( )51ما بني املعقوفتني مل يرد يف مخطوط الهمة القد�سية.
( )52يف مخطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية« :خري النا�س».
( )53ورد البيت يف مطبوع ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية برواية« :طال َوة».
( )54ورد البيت يف مطبوع ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية برواية« :منائي».
( )55ورد البي ��ت يف مخط ��وط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ��� ّية برواي ��ة�« :أو قال»،، .رد فيه بعد الق�ص ��يدة يف مخطوط
ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية :وكانت والدته ...وكانت وفاته يف  ..من دون تاريخ يف املو�ضعني.
( )56ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية (مخ) الورقتان  ،14 ،13و(مط) .217/7
( )57يف مخطوط الهمة القد�سية« :جميب النا�س».
( )58يف مخطوط الهمة القد�سية« :العر�ض».
( )59ورد مخطوط الهمة القد�س���ية بعد الق�ص ��يدة« :وكانت والدته  ..وكانت وفاته يف» ،من دون تاريخ
يف املو�ضعني.
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أعالم
األستاذ الدكتور حممد الشامخ
األكادميي الزاهد *
()1438-1351

( )

بقلم �أ.د محمد بن عبد الرحمن الهدلق
�س ��معت بالأ�ستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن ال�شامخ منذ �أعوام كثرية،
وقر�أت له قبل �أن �ألقاه و�أعجبت به ،فلما لقيته ،وكان ذلك يف �ش ��وال عام ،1400
زاد �إعجابي به كث ًريا.
لقد ُولد ال�شامخ يف مدينة عنيزة عام � ،1932/1351أو يف عام ،1933/1353
و�ص ِّل َي عليه يوم اخلمي�س  1438 /12/16يف جامع الب�سام
ح�سب بع�ض الرواياتُ ،
بعنيزة.
وق ��د تلق ��ى تعليمه � اًأول يف بلدته ثم تابعه بعد ذلك يف مكة املكرمة ،ثم ابتعث
�إلى م�صر حيث التحق بق�سم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة للح�صول
على �شهادة البكاوريو�س ،وقد تخرج فيها يف عام .1957/1376
وبعد احل�ص ��ول على البكالوريو� ��س عمل الدكتور ال�ش ��امخ يف وزارة املعارف
ملدة عامني ،ثم عينِّ معيدً ا بق�س ��م اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة امللك �س ��عود
بالريا�ض.
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ابتعثت ��ه جامع ��ة امللك �س ��عود يف عام � 1960/1380إلى مدر�س ��ة الدرا�س ��ات
ال�شرقية والإفريقية بجامعة لندن للح�صول على الدكتوراه ،وقد ح�صل منها على
الدرجة يف عام  . 1967/1387ثم عاد �إلى الوطن لي�ش ��ارك مع كوكبة من �إخوانه
وزمالئه يف �إر�س ��اء التقاليد العلمية العريقة بجامعة امللك �س ��عود ،وقد تر َّقى �إلى
مرتبة �أ�ستاذ للأدب احلديث يف عام .1979 /1399
وقد تولى رئا�س ��ة ق�س ��م اللغة العربية ،وبذل جهودًا خيرِّ ًة يف �س ��بيل االرتقاء
بهذا الق�س ��م ،وتطوير خططه الدرا�سية ،كما �شارك يف كثري من املجال�س العلمية
واللجان باجلامعة .وبعد �أن انتهت مدة رئا�س ��ته للق�س ��م ،وخلفه زميل �آخر �أ�ص� � َّر
علي ��ه زمال�ؤه ب� ��أن ير�أ�س جلنة الدرا�س ��ات العليا بالق�س ��م �إميا ًنا منه ��م بقدراته
و�إخال�ص ��ه ود�أب ��ه .وقد قام بهذه املهمة خري قيام ،وحتم�س للدرا�س ��ات العليا من
كل قلبه ،وقاوم كل املث ِّبطات التي ميكن �أن تعرت�ض كل جديد .وهاهي الدرا�س ��ات
العليا بالق�سم تعطي اليوم ثمارها ،وهي مدينة جلهود الدكتور ال�شامخ وحما�سته،
وجهود زمالئه ،بال�شيء الكثري.
عندما عاد الدكتور ال�ش ��امخ من بريطانيا عاد وه ��و يحمل � اً
آمال كبرية ،كان
منوذجا للجامعات الأ�صيلة ،وكان يريد �أن يكون
يريد �أن تكون اجلامعات يف بالدنا
ً
حما�س ��ا ومثالية .وقد حر�ص ال�شامخ
الأ�س ��تاذ اجلامعي
ً
منوذجا للأ�ستاذ اململوء ً
على تر�س ��يخ هذا املفهوم بفعله وب�إر�ش ��اداته ،كما حر�ص على ت�أ�ص ��يله بالأبحاث
التي ين�ش ��رها وهي �أبحاث جميعها وثيق ال�ص ��لة بهذا الوطن ،و�أبناء هذا الوطن.
ي�ؤمن ال�ش ��امخ ب� ��أن �أبناء هذا الوطن ه ��م الذين ينبغي �أن ي�ؤ ِّرخ ��وا له ،وحلركته
الأدبية والعلمية ت� ً
أريخا موث ًقا ،و�أن عليهم وحدهم تقع امل�س� ��ؤولية يف القيام بتلك
املهم ��ة ،وقد حمل الراية طائ ًعا مختا ًرا ،وبرز �إلى امليدان حاملاً قلمه ،فن�ش ��ر يف
ع ��ام  1973/1393كتاب ��ه عن التعليم يف مكة واملدينة �آخ���ر العهد العثماين ،ثم
وج َّدة عن (النرث الأدبي يف اململكة
�أتبعه يف عام  1975/1395بكتاب كله �أ�صالة ِ
العربي���ة ال�س���عودية  ،)1945 -1900ث ��م �أتبع ذلك يف عام  1402بدرا�س ��ة علمية
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ر�صينة عن (ن�ش�أة ال�صحافة يف اململكة العربية ال�سعودية) .
أدب هذه
لقد م َّه َد ال�شامخ بهذه امل�ؤلفات الثالثة الطريقَ ملن يريد �أن يدر�س � َ
اجلرائد واملجالت القدمية التي لعبت الأر�ضة
�صفحات
البالد ،وكفاه م�ؤونة تقليب
ِ
ِ
بكث�ي ٍ�ر منها ،كما كفاه م�ؤونة احلرج الذي ميك ��ن �أن يالقيه الباحثُ اجلا ُد عندما
أبواب �أ�صحاب املكتبات اخلا�صة بح ًثا
ت�ضطره �أمانة البحث العلمي �إلى �أن يطرق � َ
عن معلومة ال توجد �إال بحوزتهم .
كان ال�ش ��امخ د�ؤو ًبا يف عمله ،يتوخى الدقة وال يتعجل؛ لأنه يعرف �أن الطريق
الذي ي�سري فيه طري ٌق غري مع َّبد ،و�أن ما �سيكتبه �سي�صبح ً
تاريخا ،وهو قد �أ�صبح
بالفعل ً
�وعا له �ص ��لة بواحد من
تاريخا ،ف�أنت ال جتد الآن باح ًثا جا ًّدا يتناول مو�ض � ً
املو�ضوعات ال�سابقة �إال وجتده يتكئ على عمل ال�شامخ وينهل من م ِعي ِنه.
و بالإ�ض ��افة �إل ��ى ما �س ��بق ِذك ��ر ُه من م�ؤلف ��ات ،فقد ن�ش ��ر ال�ش ��امخ يف عام
 1985/1405كتاب ��ا �آخ ��ر عنوانه �إعداد البح���ث الأدبي� ،أراد ب ��ه �أن يكون هاد ًيا
يهتدي به طالب اجلامعات يف �إعداد �أبحاثهم ور�سائلهم العلمية.
ومل تكن جهود ال�شامخ مق�صورة على الدرا�سات الأكادميية التي �أ�شرنا �إليها،
بل �إنه كانت له م�شاركات يف امل�ؤمترات والندوات العلمية داخل اململكة وخارجها،
فقد �شارك يف م�ؤمتر الأدباء ال�سعوديني الأول الذي عقد يف مكة املكرمة ،و�شارك
يف م�ؤمترات �أخرى يف �أوربا وغريها.
كم ��ا كانت له م�ش ��اركات يف ال�ص ��حافة واملج�ل�ات العلمية ،وق ��د جمع بع�ض
نتاجه يف هذ املجال ،ون�ش ��ره يف ع ��ام  1983/1403يف كتاب عنوانه كاتب احلي.
وقد �ص� � َّد َر هذا الكتاب مبقال عنوانه( :م�سرحية عقارية تبحث عن م�ؤلف) ،وقد
كتب هذا املق ��ال يف عام  1975/1395عندما كانت ا ُ
حل َّمى العقارية �أيام الطفرة
َ
على �أ�شدها .ويف هذا املقال جند �أن الهاج�س التعليمي �سيطر على ذهن ال�شامخ،
فقد هاله ان�شغال النا�س باملال ،ونفورهم من العلم ،واحتقار بع�ضهم ملهنة املعلم،
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ونظرته ��م �إليه نظ ��رة هي مزيج من االزدراء وال�ش ��فقة .جعل ال�ش ��امخ بطل تلك
امل�س ��رحية � ً
أ�ستاذا جامع ًيا ا�سمه «حمدان» يحمل �شهادة الدكتوراه يف علم اجتماع
امل�س ��تقبل ،من �إحدى اجلامعات العلمية امل�شهورة ،وعندما عاد حمدان �إلى وطنه
وج َد
حما�س ��ا و�ش ��و ًقا �إلى �أن ي�س ��هم يف البناء العلمي لبلده ،و�أن ُي ِ
عاد وهو يتلهف ً
لنف�س ��ه ولزمالئه بيئ ًة علمي ًة جامعية ت�ش ��به تلك البيئات العلمية التي �ش ��هدها يف
غربته .وعندما انخرط حمدان يف �س ��لك التدري�س كان �شعلة من الن�شاط .ومرت
عليه ال�سنوات وهو معتكف يف املكتبة يقر�أ املراجع وين�شر الأبحاث ،ثم ما لبث �أن
اكت�ش ��ف �أن َمنْ حوله ينظرون �إليه نظرة رثاء و�إ�شفاق ،فهو مل ي�شتهر ،ومل ي�صبح
تاج ًرا ،ومل يت�س َّلم من�ص ًبا قياد ًيا ،وبيته ما زال بيتًا متوا�ض ًعا .لقد ابتعد عنه كثري
من �أ�صدقائه ،ونفر منه �أقربا�ؤه ،حتى �إن �أ�سرته �أ�صبحت تتململ من هذا الو�ضع
املتوا�ضع الذي وجدت نف�سها فيه.
عم له ممِ َّ ن �أنعم اهلل عليهم بالرثوة نتيجة
ودارت الأيام والتقى حمدان بابن ٍّ
للنجاحات التي حققها يف �س ��وق العقار ،وقد ج َّره ابن العم �إلى �س ��وق العقار حتى
انغم�س فيه �إلى �أذنيه و�أثرى ،ون�سي اجلامعة واملحا�ضرات  .ثم دارت الأيام � ً
أي�ضا
وا�س ��تيقظ �ضمري حمدان ،ف�أقفل املكتب العقاري الذي كان قد افتتحه ،وعاد �إلى
جامعته بكل ن�شاطه وحيويته.
وكت ��اب كات���ب احل���ي مملوء بالكثري م ��ن املقاالت والدرا�س ��ات التي محورها
الوطن و�أبنا�ؤه ،ومن بني ذلك :ابن ال�صحراء ،الكهل والزمن ،كاتب احلي ،العالمِ ُ
و ُم ْح َدث النعمة ،املواطن والع�ص ��ر� ،ش ��جرة العو�س ��ج� ،أحببت هذا الن�شء ،نظرة
امل�ش ��تغلني بالعلوم التطبيقية �إلى اللغة العربية ،الأ�سلوب ال�صحفي ،اللغة العربية
واحلداثة ،حوار �أدبي ،م�سريتنا ال�صحفية خالل ن�صف قرن ،مالمح التجديد يف
�أدبنا املعا�صر ،متى يكتب تاريخ التعليم يف بالدنا .
وجميع هذه الدرا�سات واملقاالت تت�ضمن �أفكا ًرا ت ِن ُم ع َّما ُيكنه ال�شامخ لوطنه
و�أبناء وطنه من ُحب و�إخال�ص ،كما �أنها تك�شف ع َّما يتح َّلى به ال�شامخ من مثالية
10 9

53

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439
دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ 2018م

638

و�إنكا ٍر للذات.
وقد تق ��دم ال�ش ��امخ يف العام اجلامع ��ي1405 /1404بطلب احل�ص ��ول على
�إجازة تفرغ علمي ملدة عام ،وذلك لإعداد بحث جديد عن جانب �آخر من جوانب
�أدب هذه البالد ،وبعد انتهاء عام التفرغ وعودة ال�ش ��امخ �إلى ق�س ��م اللغة العربية
فاج�أ زمالءه ب�أنه يريد التقاعد املبكر ،وقد حاول زمال�ؤه ثنيه عن عزمه مذ ِّكرين
�سنوات ،و�أنه ما زال يف ِع ِّز ن�شاطه ،ولكنه ال�شامخ
�إياه ب�أن بينه وبني �سن التقاعد
ٍ
ق ��د ق ��ال كلمته ،وانتهى ك ُّل �ش ��يء ومل َي ُعد هن ��اك �أم ٌل يف بقائه .وقد �ص ��در قرار
تقاعده يف الثاين من محرم .1407
وقد �أخذ زمال�ؤه يقلبون الأمر ظه ًرا لبطن وبط ًنا لظهر :ما ذا ع�ساه �أن يكون
غريب؛
وراء ه ��ذا التقاعد املبك ��ر؟ وال �أكتمكم �أنه قد خطر ببايل وقته ��ا
هاج�س ٌ
ٌ
هو �أن ال�ش ��امخ رمبا يريد �أن يكرر ق�ص ��ة «حمدان» ،بطل ق�صته م�سرحية عقارية
تبح ��ث عن م�ؤلف ،لعل ��ه يريد �أن يكون ثر ًيا ،و�ص ��رت بعد تقاعده �أ�س� ��أل عنه َمن
هو �أل�ص ��قُ به مني ،ماذا يعمل ال�ش ��امخ؟ و�أين يذهب؟ ومع من يجتمع؟ وهل فتح
مكت ًبا عقار ًيا؟ وكنت �أرى �شي ًئا من اال�ستغراب يف عيني من كنت �أ�س�أله ،ثم فج�أة
�سمعت �أن ال�شامخ قد ترك الريا�ض وانتقل �إلى عنيزة ،و�أنه قد �أهدى مكتبته �إلى
جامعة امللك �سعود .قلت :لعله ر�أى �أن العقار غري مربح ،و�أنه لهذا �سيجرب حظه
يف الزراعة ،فعنيزة يف الق�ص ��يم والق�صيم من �أ�شهر مناطق اململكة يف الزراعة،
ولك ��ن ظن ��وين تلك �س ��رعان ما تب ��ددت عندما قمت م ��ع زمالئي يف ق�س ��م اللغة
العربي ��ة بكلي ��ة الآداب ،منذ عدة �س ��نوات ،بزيارة �إلى مدينة عني ��زة تلبية لدعوة
كرمية تلقاها الق�س ��م من �أهايل عنيزة ،وهناك ر�أيت ال�ش ��امخ يف الغ�ض ��ى ،وكان
يف �أك�ث�ر حلظاته ت�أ ُّل ًقا ،و�ص ��فاء نف�س ،و�ص ��رت طوال ذلك اللق ��اء �أراقب كلماته
النف�س ب�أن
لعل ��ي �أن �أجد من بينها ما ي�ش�ي�ر �إلى ان�ش ��غاله بالتجارة .كنت �أُ َم ِّن ��ي َ
ال�ش ��امخ �سي�ص ��بح ثر ًيا؛ لأنه �إذا ما �أ�ص ��بح ثر ًيا فرمبا يعود مرة �أخرى �إلى ق�سم
اللغة العربية ،كما عاد «حمدان» بطل ق�ص ��ته م�س ��رحية عقارية تبحث عن م�ؤلف
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�إلى جامعته ،ولكن املفاج�أة �أنه ت�أكد يل بعد زيارة �أ�س ��اتذة الق�سم �إلى عنيزة �أن
ال�س ��ر
ال�ش ��امخ مل يكن �أبدً ا يفكر يف الرثاء ،وهذا ما دعاين �إلى �إعادة التفكري يف ِّ
وراء تقاع ��ده املبكر� .أتراه كان يرى بعينه النافذة وحد�س ��ه الثاقب ما كان ينتظر
�أ�س ��اتذة اجلامعات بعد بلوغهم �س ��ن التقاعد من �صعوبة يف متديد اخلدمة لهم،
ف�آث ��ر �أن يعلن عن زهده بالتمديد ،وذلك بالتخلي ع َّما هو ح ٌق م�ش ��روع له؟ (كان
هذا بالطبع قبل �ص ��دور الالئحة املوحدة املنظمة ل�ش� ��ؤون من�سوبي اجلامعات من
�أع�ض ��اء هيئة التدري�س ال�س ��عوديني َومن يف حكمهم ،وهي الالئحة التي �ش� � َّرعت
لال�ستفادة من الأ�ساتذة بعد تقاعدهم بو�صفهم �أ�ساتذ ًة غري متفرغني) � .أم تراه
كان يفك ��ر فيما كان يفكر ب ��ه العامل اجلليل �أبو حامد الغ ��زايل عندما كان يحتل
ذلك املن�ص ��ب العلمي الرفيع يف املدر�س ��ة النظامية ببغداد يف الن�صف الثاين من
الق ��رن اخلام�س الهجري ،وكان يومها ملء ال�س ��مع والب�ص ��ر ،فزهد فيما هو فيه
من �ش ��رف الدنيا ،و�آثر تطهري قل ِبه ،فاعتزل حي ��اة التدري�س ،وابتعد عن النا�س،
وا�ش ��تغل بتطهري القلب ،واال�ستعداد ملا �س ��ي�أتي .ال �أ�ستبعد �أن تكون نظرة ال�شامخ
�إلى احلياة م�شابهة لنظرة ذلك العامل الكبري.
كل الكالم ال�س ��ابق كتبته يف عام  ،1994 /1414ون�ش ��رته يف العام نف�س ��ه يف
�أحد �أوعية الن�ش ��ريف بالدنا .وم ��ا عرفته عن الدكتور ال�ش ��امخ بعد ذلك ي�ؤكد ما
قلته �ساب ًقا؛ من �أنه ،رحمه اهلل ،كان ي�ستع ُّد للم�صري املحتوم ومالقاة ربه الكرمي.
عال ،ولكنه لي�س الطموح الدنيوي الذي يتناف�س النا�س
لقد كان ال�شامخ ذا طموح ٍ
�ول �إلى ما هو �أ�س ��مى من ذلك بكثري ،جعل اهلل
على بلوغه� ،إنه الطموح يف الو�ص � ِ
م�س ��كنه الفردو�س الأعلى من اجلنة م�س ��كنه .وي�ؤكد هذا التوج ��ه الأُخ َر ِوي عنده
مالزما للم�سجد ،و�أنه كان ي� ِّؤذن فيه �إذا غاب
ما �س ��معته عنه الح ًقا من �أنه �ص ��ار
ً
امل�ؤذن .وقد زرت عنيزة مرتني �أخريني مع بع�ض الزمالء والأ�ص ��دقاء للم�ش ��اركة
يف بع� ��ض الفعاليات الثقافي ��ة ،ورغبنا يف زيارته ،فقيل لنا� :إنه ناد ًرا ما ي�س ��تقبل
ي�ص ِّل معه يف م�سجده .ومل يكن لدينا مت�سع
�أحدً ا يف منزله ،ومن يريد مقابلته ف ُل َ
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من الوقت نتمكن به من زيارته وقت ال�صالة ،فغادرنا عنيزة دون �أن نراه .وي�ؤكد
ه ��ذا التوج ��ه عنده ما جن ��ده يف �آخر عمل علمي �أ�ص ��دره وهو كت ��اب البحث عن
�أدب حديث ُي�ص���لح ال َ
أر�ض العربية وال ُيف�س���د فيها؛ الذي �صدر يف �سل�سلة كتاب
الريا� ��ض عام  .1998/1418ففي هذا الكتاب الذي ي�ض ��م ف�ص ��لني؛ الأول منهما
بعنوان« :ال�ش ��عر العربي احلديث يهيم يف وادي اجلدب الروحي» ،وهذا الف�ص ��ل
يت�ضمن مو�ض ��وعات؛ منها :هدف الأدب� :س�ؤال يتجدد ،امل�س�ؤولية الأدبية ،الأدب
العربي وموجات التغريب ،الأدب الروحي وامل�ض ��مون ،حفيد �أبي متام يت�س ��كع يف
مقاهي �أوربا.
�ص ال�شعري الإ�سالمي رو ٌّح يف ر�ؤيته،
وي�ض ��م الف�ص� � ُل الثاين ُذو العنون« :ال َّن ُّ
توجه
ذات ٍ
أملي يف نظره �إلى الإن�س ��ان وم�ص�ي�ره» درا�س � ٍ
�ات لن�ص ��و�ص �ش ��عرية ِ
ت� ٌّ
�لب ال�شهيد :من �شعر ُخبيب بن عدي ،ناقة الغازي:
�إ�س�ل�امي وا�ضح؛ من مثل� :ص � ُ
قد َاح َ
وعزف القيان :من �ش ��عر �ض ��رار بن
من �ش ��عر عبد اهلل بن رواحةُ ،
خلعت ا ِل َ
همي يف اجلهاد ون َّي ِتي :من �شعر عروة بن زيد اخليل.
الأزور ،و�أ�صبح ِّ
كان ال�شامخ رحمه اهلل ،طوال معرفتي به� ،صاد ًقا مع نف�سه ومع النا�س� ،أمي ًنا
عل ��ى كل ما ي ��وكل �إليه من �أعمال ،قوي العار�ض ��ة ،ال ت�أخ ��ذه يف احلق لومة الئم؛
فهو ُي�ص� � ِّرح بر�أيه ويدافع عنه بقوة ،ولكن ب�أدب َج ٍّم ،وعبارة منتقاة ،عرفت هذا
منه يف مناق�ش ��اته يف جمل�س ق�س ��م اللغة العربية بكلية الآداب ،وقد ت�أكد يل هذا
رئي�س ��ا لق�سم اللغة العربية خالل املدة من ،1405 -1403
بعد ذلك عندما ُ
عملت ً
رئي�س جلنة الدرا�سات العليا يف الق�سم ،وكنا نتناق�ش كث ًريا
وكان الدكتور ال�شامخ َ
يف الأم ��ور التي تتعل ��ق ب�إقرار برنامج الدكت ��وراه من قبل كلية الدرا�س ��ات العليا،
واملع ِّوقات التي كانت تعرت�ض طريق �إقراره.
وق ��د قر�أت م�ؤخ ًرا يف جريدة اجلزي���رة ( الأحد  19ذو احلجة  ،1438العدد
� )16418أن ال�ش ��امخ رحمه اهلل «كان كثري الب ��ذل والإنفاق الذي مل يعرفه �أقرب
النا� ��س �إلي ��ه؛ فقد بنى م�س ��جدً ا بعنيزة ،وجعل ل ��ه وق ًفا بجواره ُي ��در عليه ،وبنى
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جام ًع ��ا كب�ي ً�را خارج اململكة يح ��وي مرافقَ منها مركز لتحفي ��ظ القر�آن ،وعيادة
طبية للفقراء ،وجعل لذلك وق ًفا يدر عليه ،وج َّهزَ مركزً ا �ص ��غ ًريا لتدريب ال�شباب
باحلا�سب الآيل للت�أهيل الوظيفي من �سنة  ،1433تخرج منه �أعداد من ال�شباب»
رحم اهلل الزميل وال�ص ��ديق العزيز الأ�ستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن
ال�شامخ ،و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
(*) �ألقيت هذه الورقة يف جمل�س حمد اجلا�سر �صباح ال�سبت  10محرم 1439هـ
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بريد

ورد �إلى «العرب» من الدكتور �إ�سلم بن ال�سبتي ما ي�أتي:
الرتاث املخطوط يف مكتبة �آل حبت
و�صف ملجموع خطي جديد
أثبت يف مقال �س ��ابق ن�ش ��رته يف هذه املجلة ما م�ض ��مونه« :ا�ش�ُتهرُ ي هذا
لقد � ُّ
()1
الكتاب من طرف �أحمد بن �سيدي محمد بن حبت ،بباب ال�سالم مبكة املكرمة» .
وترك ��ت تلك املقولة راج ًيا �أن �أعود �إلى تف�ص ��يل م�ض ��مونها يف مقال الحق .وجاء
الوقت لأيف بوعدي ،فكان �أن د َّبجت هذا الو�صف ملا هو كائن يف بطن ذاك املجلد
�صغري احلجم كبري املعنى ،والقابع يف مكتبة �أهل حبت مبدينة �شنقيط التاريخية.
و�صف املجموع:
ي�ض ��م هذا املجم ��وع كتابني نفي�س�ي�ن؛ هما العق���د الفري���د للملك ال�س���عيد،
وغرر اخل�ص���ائ�ص الوا�ض���حة .وبني هذين الكتابني يثبت �أحد الن�س ��اخ ملخ�صني
لرتجمتني من كت ��اب نادر الوجود ،هو التذكرة الأيوبية ،كما �أثبت ترجمة :امللك
املظفر تقي الدين �أبو �سعيد عمر بن نور الدولة �شاهن�شاه بن �أيوب �صاحب حماه.
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439

643

دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ 2018م

10 9

53

م�أخوذة م ��ن كتاب وفيات الأعيان .ثم �أردفها برتجمة التاج ال�س ��بكي يف طبقات
ال�ش���افعية الكربى .ويف �آخر املجموع يثبت طر ًفا من كتاب :املورد ال�ص���ايف ب�شرح
الكايف يف علمي العرو�ض والقوايف ،دون �أن يتمه.
مذهبة ،جيد
الن�ص من�سوخ بخط الرقعة ،ويف ورق ملون جميل ،ورقته الأولى َّ
احلفظ .ونظ ًرا �إلى �أهمية مثل هذه الن�ص ��و�ص يف م�س ��اعدة الق ِّيمني على حتقيق
الرتاث العربي ،ف�إن و�ص ��فها والتعريف بها يقدم خدمة ُج َّلى ملا نحن ب�صدده من
حب التوا�صل وربط ال�صالت بني قراء العربية يف هذا الزمان.
 -1العق���د الفري���د للمل���ك ال�س���عيد لأبي �س ��امل ،محمد بن طلحة القر�ش ��ي
الن�صيبي الوزير ،املتوفى �سنة 652هـ.
ق ��ال عنه حاجي خليفة« :جعله عل ��ى �أربعة قواعد؛ الأول :يف مهمات الأخالق
وال�صفات ،الثاين :يف ال�سلطنة والواليات ،الثالث :يف ال�شرائع والديانات ،الرابع:
يف تكملة املطلوب ب�أنواع من الزيادات»»(.)2
وما ذكره حاج ��ي خليفة وقفت عليه حتت عنوان :نفائ�س العنا�ص���ر ملجال�س
امللك النا�صر؛ �أعني �صالح الدين ،فهل الكتابان كتاب واحد با�سمني مختلفني �أم
ال( )3؟
كما ذكره �إ�س ��ماعيل با�ش ��ا �ض ��من جمموعة م ��ن م�ؤلفاته؛ حي ��ث قال :و«من
ت�ص ��انيفه :حت�ص���يل امل���رام يف تف�ض���يل ال�ص�ل�اة عل���ى ال�ص���يام ،اجلف���ر اجلامع
وم�صباح النور الالمع ،الدر املنظم يف اال�سم الأعظم ،زبدة امل�صنفات يف الأ�سماء
وال�ص���فات ،زبدة املقال يف ف�ض���ائل الأ�ص���حاب والآل ،مطالب ال�س���ول يف مناقب
الر�س���ول  ،مفت���اح الفالح يف اعتقاد �أهل ال�ص�ل�اح ،نفائ�س العنا�ص���ر ملجال�س
امللك النا�صر؛ �أعني �صالح الدين وغري ذلك»(.)4
منه ن�سخة خطية يف مكتبة مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية
حت ��ت رق ��م  ،)5(12570كم ��ا توج ��د ن�س ��خة �أخرى يف مكتب ��ة الأحق ��اف بترَ ِ مي يف
اليمن(.)6
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طبع الكتاب يف القاهرة ،مطبعة وهبي �س ��نة 1283هـ ،وطبع � ً
أي�ضا يف مطبعة
الوطن �سنة 1306هـ ،و1310هـ كما متت طباعته �سنة 1311هـ يف مطبعة الوطن،
وقام بت�صحيح تلك الطبعة كل من عبد اهلل الأن�صاري وعبد اجلواد عبد املتعال(.)7
وعلى الرغم من الت�صحيح الذي قام به الأ�ستاذان ،ف�إن ن�سخة مدينة �شنقيط
تبق ��ى من �أوائل ما يجب عل ��ى �أي محقق �أن يقف عليها يف حالة ما �إذا �أراد �إمتام
ن�شر الكتاب و�إخراجه جلمهور قراء العربية.
�أول ��ه :يقول العبد الفقري �إلى مواله ،الراجي عفو ربه ور�ض ��اه ابن طلحة غفر
اهلل له وعفا عنه بحمد هلل حامي حوزة بالده مبلوك اجتباهم حلرا�سة عباده..
نهايت ��ه :وليك ��ن هذا الدعاء �إن �ش ��اء اهلل تعالى لهذا الكت ��اب ،ختام كلماته،
ومت ��ام مقاماته ،و�س�ت�ر هفواته ،وتكفري �س ��ي�آته .كما �أنه ن�ض ��رة ق�س ��ماته ،وغرة
�س ��ماته� ،إن �ش ��اء اهلل تعالى واحلمد هلل وح ��ده .وقد وافق الف ��راغ من تعليق هذه
الن�س ��خة يف نهار اجلمعة ثامن �شهر محرم احلرام افتتاح �سنة �ستني ومئة و�ألف،
�أح�س ��ن اهلل مبد�أه ��ا وختامها بحمده و�آله ،وكان ذل ��ك بقلم فقري لطف به محمد
الهادي عبد الرحمن بن محمد علي العمادي لطف اهلل بهما.
عدد ال�صفحات  142:عدد الأ�سطر29 :
 -2التذكرة الأيوبية:
يف ه ��ذا املجم ��وع النادر وقفت على ملخ�ص�ي�ن م ��ن كتاب التذك���رة الأيوبية
ملخ�ص ��ا من كتاب وفيات الأعيان،
جمعهما �أحد العلماء الن�س ��اخ ،و�ض ��م �إليهما
ً
ثم �أردفه مبلخ�ص عن �س�ي�رة تاج الدين ال�س ��بكي ،فكانت هذه الفوائد توحي ب�أن
النا�سخ قد وقف على ن�سخة من كتاب مهم ونادر هو كتاب التذكرة الأيوبية ،ومن
هنا ظهرت فائدة هذا املجموع و�ضرورة البحث يف محتواه.
التعريف بامل�ؤ ِّلف:
مو�س ��ى بن يو�سف بن �أحمد الأيوبي الأن�صاري النعماين ال�شافعي� ،أبو �أيوب،
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�ش ��رف الدين ،ولد �سنة 946هـ� ،سكن دم�ش ��ق وتعلم بها ،ونال ما نال من احلظوة
يف ربوعها ،قر�أ القر�آن فيها على ال�شيخ �شهاب الدين �أحمد بن ال�شيخ عبد القادر
ابن النبيه ،ثم انفرد عن ابن عمه بقراءة العرو�ض والأدب( .)8و�ألف عدة م�ؤلفات؛
من �أهمها :الرو�ض العاطر يف ما تي�سر من �أخبار القرن ال�سابع �إلى ختام القرن
العا�شر( ، )9وخال�صة نزهة اخلاطر يف تراجم ق�ضاة دم�شق( ، )10ونزهة اخلاطر
وبهجة الناظر( ، )11ويوميات لعام  999هــ ،لعلها ن�سخة من التذكرة الأيوبية(.)12
وتعليقة لطيفة(.)13
م� ��ؤرخ من �أهل دم�ش ��ق ،ا�ش ��تهر بالق�ض ��اء ،يق ��ول يف تبيني ذلك« :ث ��م �إنني
ا�س ��تمريت موقع الأحكام ال�ش ��رعية بقناة العوين ،وكنت �أكتب يف ر�س ��م عالمتي:
مو�س ��ى بن جم ��ال الدين بن �أيوب ال�ش ��افعي .فلم ��ا كانت ُغرة رجب �س ��نة خم�س
وت�سعني وت�سعمئة توليت نيابة الق�ضاء بال�صاحلية مدة ،ثم انف�صلت عنها وتوليت
النياب ��ة بقناة العوين ،ثم مبحكمة امليداين ،ثم بال�ص ��احلية ،ث ��م عدت ثان ًيا �إلى
قناة العوين ثم عدت ثان ًيا �إلى امليدان ،ثم انف�صلت منها وبقيت معزو ًال نحو �سبعة
�أ�ش ��هر و�سبعة �أيام� ،آخرها ثالث ع�ش ��ر من �شوال �سنة ثمان وت�سعني وت�سعمئة .ثم
يف يوم الرابع والع�شرين من �شوال من ال�سنة توليت ثان ًيا بقناة العوين .و�أنا الآن،
بها �أ�س�أل اهلل تعالى با�سمه الأعظم وبنبيه املكرم �أن يوفقنا ملا يحبه وير�ضاه»(.)14
وقد وقفت على ترجمة ملخ�صة ،كتبها نا�سخ مخطوطة الرو�ض املعطار .وقد
ن�سب له �أبيا ًتا �شعرية نذكر منها قوله:
�������إن اللهّ َ ذو ك���ر ٍم
ك����نْ ك��ي��ف ����ش��� ْئ���تَ ف ِ
�إِال اثنتان فال تق ْربهُما �أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداً

��ا���س
وم���ا ع��ل��ي َ��ك ِ�إذا �أذن���ب���تَ م���ن ب ِ
()15
ُ
بالنا�س
ال�شرك باللهّ ِ والإ�ضرا ُر
ِ

تويف بعد  13ربيع الثاين �سنة 1000هـ يف دم�شق ودفن بها(.)16
امل�ؤ َّلف:
ذكرت خزانة الرتاث ن�سختني من هذه املخطوطة؛ �إحداها يف �أملانيا ،غري �أن

10 9

53

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439
دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ 2018م

646

اخلزانة مل تف�صل يف و�صف الن�سختني ،وهل هما مكتملتان �أم ال()17؟ �أما الزركلي
فيق ��ول« :وق ��د ر�أيت اجل ��زء الأخري من هذه (بخط ��ه) يف دار الكت ��ب الظاهرية
بدم�شق» (.)18
ويب ��دو �أن التذك���رة قد �أُلف ��ت قبل كتابه :الرو����ض املعط���ار ،ويظهر ذلك من

تكراره ال�سمها يف الكتاب �أكرث من مرة .فعلى �سبيل املثال يقول يف ترجمة� :أحمد
ابن علي بن محمد بن محمد بن علي محمود بن �أحمد الع�س ��قالين ،احلافظ ابن
حج ��ر« :وقد �أفردت ل ��ه ترجمة يف التذكرة التي يل يف ح ��رف الياء ،فليطلب من
هن ��اك واهلل �أعل ��م»( .)19ويقول � ً
أي�ض ��ا يف ترجمة الرئي�س �ش ��هاب الدين �أحمد بن
محيي الدين بن ف�ض ��ل اهلل العمري« :وقد ذكرت يف التذكرة التي يل ما دار بينه
وبني �صالح الدين ال�صفدي من النظم والنرث على �سبيل الإيجاز»(.)20
ومب ��ا �أن ه ��ذا املخطوط مل يخرج بعد لق ��راء العربية ،ف�إنن ��ي �أردت �أن �أثبت
هذين امللخ�صني تعمي ًما للفائدة �إلى �أن يظهر الن�ص مح َّق ًقا.
 1-2امللك الأ�ش ��رف باين مدر�سة دار احلديث الأ�ش ��رفية بدم�شق� .أبو الفتح
مو�سى بن امللك الأ�شرف ُم َظ َّف ُر الدين بن امللك العادل �أبي بكر بن �أيوب(� .)21أول
�شيء ملك يف البالد مدينة ال ُّرها� ،سيرَّ ه �إليها �أبوه يف الديار امل�صرية �سنة 598هـ،
وب النا�س ،م�سعودًاُ ،م�ؤَ َّيدً ا يف احلروب .لقي نور
ثم �أ�ضيفت �إليه حران .وكان َم ْح ُب َ
الدين �أر�سالن �شاه �صاحب املو�صل ،وكان من امللوك الكبار امل�شهورين ،وتواقعا يف
م�ص ��اف ،وك�سره الأ�شرف يف �س ��نة 604هـ يف واقعة م�شهورة .وملا تويف �أخوه امللك
الأوحد جنم الدين �أيوب �ص ��احب م َّيافارق�ي�ن وخالط ،وتلك النواحي� ،أخذ امللك
الأ�ش ��رف مملكته ،ف�أ�ض ��افها �إلى ملكه ،وذلك يف �س ��نة 604هـ ،وات�سعت مملكته،
وب�س ��ط العدل يف النا�س ،و�أح�سن �إليهم �إح�سا ًنا مل يعهدوه ممن كان قبله ،فعظم
يف قلوب النا�س ،وكان قد ملك ن�صيبني ال�شرق يف �سنة 606هـ ،و�أخذ �سنجار �سنة
617هـ ،وكذلك اخلابور ،ومعظم بالد اجلزيرة .وكان ينتقل فيها و�أكرث مقامه يف
ال ّرقة لكونها على الفرات.
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وملا مات امللك املعظم قام بالأمر بعده ولده النا�ص ��ر �ص�ل�اح الدين ،فق�صده
عمه امللك الكامل من الديار امل�ص ��رية لي�أخذ دم�ش ��ق منه ،فا�س ��تنجد بعمه امللك
الأ�ش ��رف ،وكان حينئذ ببالد ال�شرق ،فو�صل �إليه عمه امللك الأ�شرف من ال�شرق،
وجرت بينهما �أمور اقت�ض ��ت خروج امللك الأ�ش ��رف من دم�ش ��ق ،وتوجه �إلى �أخيه
امللك الكامل واالتفاق معه على �أخذ دم�ش ��ق من امللك النا�ص ��ر ،وت�س ��ليمها للملك
الأ�ش ��رف ،و�أن يبق ��ى للمل ��ك النا�ص ��ر الكرك وال�ش ��وبك وبانيا�س وبي�س ��ان وتلك
النواحي .ونزل امللك الأ�ش ��رف عن حران ،والرها ،و�سروج ،والرقة ،ور�أ�س العني،
و�س ��لمهما �إل ��ى امللك الكامل .وا�س ��تقر احلال على ذلك ،وت�س ��لم امللك الأ�ش ��رف
دم�شق يف �سنة 616هـ ،وانتقل �إلى دم�شق ،واتخذها دار �إقامة ،و�أعر�ض عن �سائر
البالد.
وذكر ال�ش ��يخ عم ��اد الدين ب ��ن كثري يف طبق���ات ال�ش���افعية ال�س ��لطان امللك
الأ�ش ��رف مو�سى بن امللك العادل �أبي بكر بن �أيوب املذكور( .)22قال :ولد بالق�صر
�سنة 576هـ ،ون�ش�أ بها ،فلما �آل امللك �إلى �أبيه �أعطاه �أول �شيء القد�س ،ثم �أعطاه
حران الرها ،ثم متلك دم�ش ��ق .و�س ��ار �إليها يف �س ��نة 620هـ �أخذها من ابن �أخيه
النا�ص ��ر داوود بن املعظم ،ف�أح�سن �إلى �أهلها ،ووقف الأوقاف الكثرية؛ من ذلك:
جام ��ع النور بالعقيب ��ة ،كان خان ًة وخمارة ودار قمار ،فهدمها وبنى جام ًعا ح�س� � ًنا
ُيذك ��ر فيه ا�س ��م اهلل تعالى ،وجعل خطابته لل�ش ��افعية .وبن ��ى جامع جراح ،وجدد
م�س ��جد �أبي الدرداء بالقلعة املن�ص ��ورة ،وكذا م�س ��جد باب الن�ص ��ر ،وجامع بيت
الآبار .وبنى مدر�س ��ة دار احلديث الأ�ش ��رفية .وكان �أول من د َّر�س بها العالمة �أبو
عمرو بن ال�ص�ل�اح( ،)23وبنى دار احلديث احلنابلة بال�س ��فح من �صاحلية دم�شق،
وح�س ��ن الظن بالفقراء.
وكان رحم ��ه اهلل في ��ه ِب ٌّر ،ووقار ،و�إح�س ��ان �إلى العلماءُ ،
كر ًمي ��ا ،عفي ًفا� ،س ��عيدً ا ،مليح ال�ش ��كل ،مل ُتك�س ��ر له راية قط .ح� � َّر الدين ،طائ َر
�شجاعا ،لكنه كان يكرث من �شرب اخلمر� ،سامحه
الأخالق ،عفيف الفرج� ،شه ًما،
ً
اهلل تعالى .وكان �س ��وق ال�ش ��عراء عنده يف َنفاق ،وكان باب القلعة ال يغلق يف �شهر
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رم�ض ��ان ،يخرج منها �ص ��حون احلل ��وى �إلى �أماك ��ن الفق ��راء .وكان ذك ًيا ،فط ًنا،
وكانت له دار ال�س ��عادة داخل باب الن�ص ��ر ،والد�شة بال َّنيرْ َ ب ،و�صفة بقراط .وقد
�سمع �صحيح البخاري عنده داخل القلعة على الزبيدي( ، )24ومن الذين ا�ستدعاه
من بغداد �إلى دم�ش ��ق و�أح�س ��ن �إليه و�أك ��رم مورده وم�ص ��دره وحكايته .وترجمته
يطول �شرحها.
قل ��ت ر�أيت بخط الب ��در الغزي على هام� ��ش نبذة الرتجمة التي �س ��اقها ابن
كثري ،وذكر ال�س ��لطان املذكور �ش ��افعي املذهب .قال البدر :هذا م�سامح يف ذكره،
بخالف غريه على ما فيه .ور�أيت بخط الإمام املعيد النابل�سي ال�شافعي حتت خط
خ�صو�ص ��ا وقد علم ا�س ��تعمال
الب ��در� :أقول :لي�س فيه �إال فرط التعقيد واجلهالة،
ً
ال�ص ��نف ،يعنى ابن كثري �أنه مل يق�ص ��د كناية بهذا على معرفة الفقهاء فقط ،بل
عليهم وعلى من بنى لهم مدر�سة �أو �أجرى عليهم خ ًريا فت�أمل .انتهى.
قال ابن خلكان رحمه اهلل تعالى :تويف يوم اخلمي�س رابع محرم �سنة 635هـ،
ودف ��ن بقلعتها ،ثم ُنقل �إلى الرتبة التي ن�ش� ��أ بها بالك َّال�س ��ة يف اجلانب ال�ش ��مايل
بجام ��ع دم�ش ��ق( .)25وكان رحمه اهلل �س ��لطا ًنا كر ًميا ،حلي ًما ،وا�س ��ع القدر ،كرمي
الأخالق ،كثري العطايا ،ال يوجد يف خزانته �ش ��يء من املال مع ات�ساع مملكته ،وال
تزال الديون عليه للتجار وغريهم.
قال ابن كثري :مر�ض امللك الأ�ش ��رف مو�س ��ى �س ��امحه اهلل يف رجب مر�ضتني
مختلفت�ي�ن ،وهم ��ا نب ��ت يف ر�أ�س ��ه ،وبوا�س�ي�ر يف مقع ��ده ،وتزايد ذل ��ك حتى كان
اجلرائح ��ي يخرج بع�ض عظام ر�أ�س ��ه وهو يحمد اهلل وي�س ��بحه .وطالت عليه �إلى
وعتق مئتي مملوك ومئتي جارية ،وملا
املحرم .وت�ص ��دق يف مر�ضه ب�أ�شياء كثريةَ ،
يئ� ��س من نف�س ��ه قال لوزي ��ره ابن جرير :يف �أي �ش ��يء تكفنونني فم ��ا بقي يل قوة
حتملن ��ي �أك�ث�ر من غد؟ فقال :عندنا يف اخلزانة كفن .قال :حا�ش ��ى اهلل �أن �أُك َّفن
من اخلزانة ،ثم نظر �إلى بع�ض خوا�صه ،ف�أ�شار �إليه ،فقام وعاد وعلى ر�أ�سه مئزر
�وف ،ففتحه و�إذا فيه خرق من �آثار الفقراء وطاقيات قوم �صاحلني ،ويف ذلك
�ص � ٍ
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�إزار عتيق ي�ساوي ن�صف درهم ،فقال :هذا يكون على ج�سدي �أتَّقي به حر جهنم،
ف�إن �صاحبه من الأبدال .كان رحمه اهلل.
ت ��ويف رحم ��ه اهلل كما ذكر ابن خلكان .وكان �آخر كالم ��ه ال �إله �إال اهلل .وكان
يوما م�شهودًا وحز ًنا �شديدً ا على �أهل البلدُ ،غ ِّل َقت فيه الأ�سواق ،ولب�س
ذلك اليوم ً
غلمان ��ه البال�س ��ات .وكان موته �أم� � ًرا هائ ًال ،ور�آه بع�ض ال�ص ��احلني بعد موته يف
املن ��ام وعليه ثياب ُخ�ض ��ر وهو يطري مع الأولي ��اء ،فقال له� :أ ْي� ��ش تعمل مع ه�ؤالء
وكنت تفعل يف الدنيا وت�صنع؟ َف َت َب�سم وقال :اجل�سد الذي كان يفعل تلك الأفاعيل
عندكم ،والروح التي كانت حتب ه�ؤالء قد �صارت معهم(.)26
ق ��ال ابن كثري :م�ص ��داقه احلديث ال�ص ��حيح« :المْ َ� � ْر ُء َم َع َمنْ � َأح � َّ�ب» .انتهى
ملخ�ص ًا من التذكرة الأيوبية.
 2-2امللك املظفر تقي الدين عمر بن الأمري نور الدين �ش ��اه هن�ش ��اه بن جنم
الدين �أيوب �صاحب حماة ،وقف املدر�سة التقوية( .)27تويف �سنة 587هـ ،كان بط ًال
مقداما ،رك ًنا من �أركان البيت الأيوبي ،وكان من �أكرب �أن�صار عمه
فار�سا
ً
ً
�شجاعا ً
�ص�ل�اح الدين يو�سف و�أعيان �أعوانه .ا�ستنابه عمه �صالح الدين على ملكه الديار
امل�صرية ،فلما مر�ض ال�سلطان �صالح الدين بال�شام ونقل يف املر�ض ،طمعت نف�س
امللك املظفر املذكور مبلك الديار امل�صرية ،فلما ُعويف ال�سلطان بعث يف طلبه من
م�ص ��ر فتمنع ،ووقعت وح�ش ��ة بينهما ،ثم �سعى يف ال�ص ��لح الفقيه عي�سى املكاري
�أح ��د الأمراء ال�ص�ل�احية حتى انتظم احلال ،و�آل �إلى االعت ��دال ،فتقرر امللك يف
حماة و�أعطاه �سلمية وم َّيافارقني ،وح َّران ،وال ّرها.
وكان مح ًبا للعلماء وله ف�ض ��يلة تامة يف مدر�س ��ة ال�ش ��افعي ،وعنده �أدب جيد
و�ش ��عر ح�سن .وبنى بدم�شق مدر�سة �سماها التقوية ،وهي يف �أعلى مدار�س ال�شام
مرتبة يف زماننا هذا .وقد تولى تدري�سها عالء الدين بن عماد الدين ال�شافعي يف
كل يوم ب�أربعني عثمان ًيا ،ثم رقاها �إلى الثمانني ،ومل يزل ُيلقي بها الدرو�س يف كل
يوم خمي�س واثنني ،تارة تف�سري ،وتارة فقه مع علوم متعددة؛ مثل النحو وال�صرف
واملعاين والبيان .وا�س ��تمر على ذلك �إلى �أن تويف يف �سنة 587هـ ،وح�ضر لل�صالة
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عليه قا�ض ��ي ال�شام علي �ص�ب�ري قبلي ر�آه ونائب ال�شام ،و�س ��ائر الأمراء والنواب
ملخ�صا.
وغالب �أهل دم�شق .من التذكرة الأيوبية
ً
وق ��د ورد يف �آخر هذه امللخ�ص ��ات ما ن�ص ��ه« :انتهى جميعه م ��ن خط موالنا
ال�شيخ عبد اهلل بن زين الدين الب�صروي ال�شافعي ال�شامي».
وهذا العامل �ش ��يخ كبري يف الفقه والفرائ�ض وعلم الكالم .وهو من َد َّر َ�س تلك
()28
العلوم للعالمة علي الغزي.
 -3غرر اخل�ص���ائ�ص الوا�ض���حة وعرر النقائ�ص الفا�ض���حة -ت�أليف �أبي
�إ�س ��حق برهان الدي ��ن محمد بن �إبراهيم ب ��ن يحيى بن علي الأن�ص ��اري الكتبي،
()29
املعروف بالوطواط ،املتوفى �سنة 718هـ
ذكره حاجي خليفة يف ك�ش���ف الظنون( .)30ومنه ن�س ��ختان خطيتان ،ذكرهما
ع�ص ��ام محم ��د ال�ش ��نطي(� .)31أما خزانة ال�ت�راث فقد ذكرت له ن�س ��ختني ،منها
واحدة يف مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية.
وقد طبع يف القاهرة مبطبعة بوالق �س ��نة 1284هـ ،كما طبع �أي�ض ًا يف املطبعة
ال�شرفية �سنة 1299هـ ،ومطبعة الأدبية امل�صرية �سنة 1318هـ( ،)32واملطبعة الكلية
�سنة 1330هـ .وقد ظهرت له طبعة �أخرى يف بريوت  ،دار �صعب �سنة 1970م(.)33
�أما الطبعة التي �ضبطها و�صححها وعلق حوا�شيها وو�ضع فهار�سها� ،إبراهيم
�ش ��م�س الدين ،فقد ب ��رزت للجمهور �س ��نة 2008م ،ون�ش ��رتها دار الكتب العلمية.
بريوت ،لبنان.
بداي ��ة مخطوطتنا :احلمد هلل الذي جعل الل�س ��ان عنوان عقل الإن�س ��ان و�آلة
تظهر �سر اجلنان بف�صيح العبارة و�صريح التبيان.
نهايتها :مت الكتاب وباهلل التوفيق ،وكان الفراغ من التعليق بهذه الن�سخة نهار
ال�سبت منت�صف ذي احلجة احلرام �سنة 1160هـ على يد كاتبها لنف�سه وملن �شاء
الرحمن تعالى من بعده؛ املفتقر �إلى لطف ربه ال�صمد ،امل�ستند �إلى حاجة الأقوى
للأبد ،املتم�سك ب�شريعة نبيه محمد الهادي عبد الرحمن بن محمد علي العمادي
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احلنفي مذه ًبا ،القادري طريقة ،الدم�ش ��قي مولدً ا وموط ًنا .و�ص ��لى اهلل على من
ال نبي بعده و�سلم.
عدد ال�صفحات ،173 :عدد الأ�سطر29:
 -4املورد ال�ص���افى ب�ش���رح الكايف يف علمي العرو�ض والقوايف  -ت�أليف خليل
ابن ويل بن جعفر احلنفي املتوفى �سنة 1106هـ(.)34
والن� ��ص امل�ش ��روح ل�ش ��هاب الدي ��ن �أحمد ب ��ن عباد بن �ش ��عيب �أب ��ي العبا�س
ال�صابي ثم القاهري ال�شافعي ،املعروف باخلوا�ص ،املتوفى �سنة 858هـ ،كما ورد
يف ديباجة املخطوط(.)35
له ��ذا الن� ��ص ن�س ��ختان خطيت ��ان يف املكتب ��ة الظاهرية ،و�ص ��فتهما �أ�س ��ماء
احلم�ص ��ي( .)36ونعتق ��د �أن م ��ا بالن�ص ال ��ذي نعر�ض ��ه �أقدم بكثري من الن�س ��خة
املو�ص ��وفة يف الظاهرية ،حيث �إن هذا الن�ص من�س ��وخ �سنة 1160هـ كما �أو�ضحنا
�ساب ًقا.
بدايته :هذا �ش ��رح لطي ��ف ملنت الكايف يف علم���ي العرو�ض والق���وايف للعالمة
املحقق �ش ��هاب الدين �أحمد بن عباد بن �ش ��عيب القنائي ال�شافعي ،طيب اهلل ثراه
وجعل اجلنة مثواه.
الن� ��ص ناق� ��ص يف الأ�ص ��ل .ويبدو �أن النا�س ��خ كان يكتب �ض ��من جملد ،فلما
اكتملت �صفحاته ،توقف عن كتابة الن�ص الأخري .واهلل �أعلم.
وخامتة القول �أن مكتبة �آل حبت ال تزال متدنا مبا هو طريف ونادر ،مل ت�صل
�إليه �أيادي �أغلب امل�ش ��تغلني بالرتاث العربي والإ�س�ل�امي ،ولن منل نحن من بحث
فيه ��ا ،وتزويد القراء مبا قد ن�ص ��ل �إليه من نادر املخطوطات التي تو�س ��ع مدارك
علم ��اء املخطوط بالوق ��وف على تلك الكنوز املودعة يف بط ��ون اخلزائن يف مدننا
نحن القابعني يف �أقا�صي العامل العربي والإ�سالمي.
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الهوامش:
( )1املق ��ال حت ��ت عن ��وان :مخطوطات ر�س ��ائل ابن كمال با�ش ��ا يف مكتبة �آل حبت .انظ ��ر جملة العرب،
ج� ،9،10س ،51الربيعان 1437هـ.
( )2ك�شف الظنون.1152 /2 :
( )3انظر فهار�س املخطوطات يف اخلزانة احل�سنية.289 :
( )4هدية العارفني.125 /6 :
( )5خزانة الرتاث ،من�شورة �ضمن املكتبة ال�شاملة.
( )6فهر�س مخطوطات الأدب يف مكتبة الأحقاف بح�ضرموت� :ص ،6وانظر م�صادر الفكر الإ�سالمي
يف اليمن� :ص.546
( )7املعجم ال�شامل.346-345/5 :
( )8الرو�ض املعطار .مخطوط بحوزتنا �صورة منه.
( )9هدية العارفني ،481/6 :وخزانة الرتاث ،من�شورة �ضمن املكتبة ال�شاملة.
( )10امل�صدر ال�سابق.
(� )11إي�ضاح املكنون يف الذيل على ك�شف الظنون ،638 /2 :وهدية العارفني.481/6 :
( )12الأعالم للزركلي ،332 /7 :ومعجم امل�ؤلفني.50 /13 :
( )13خزانة الرتاث ،1 /61 :من�شورة �ضمن املكتبة ال�شاملة.
( )14الرو�ض املعطار .مخطوط بحوزتنا �صورة منه .وما نقلناه هنا يوجد يف الرتجمة .291
( )15امل�ص ��در ال�س ��ابق .اللوح ��ة الأولى .منقول م ��ن ترجمة للم�ؤل ��ف يف كتاب تاريخ ال�ش���هاب العنربي
ملخ�ص ��ا .وهما من دون ن�س ��بة يف :ك�ش���ف اخلفاء ومزيل الإلبا�س عما ا�ش���تهر من الأحاديث على
ً
�أل�سنة النا�س (.)406 /2
( )16وانظر هدية العارفني ،481/6 :وقد خالف �إ�س ��ماعيل با�ش ��ا ما ذكرناه من تاريخ امليالد والوفاة،
فانظره .و�إي�ضاح املكنون يف الذيل على ك�شف الظنون.638 /2 :
( )17خزانة الرتاث من�شورة �ضمن املكتبة ال�شاملة.
( )18الأعالم للزركلي.332 /7 :
( )19انظر الرو�ض املعطار :الرتجمة رقم ،20مع مالحظة عدم ذكر التذكرة با�سمها الكامل :التذكرة
الأيوبية.
( )20امل�صدر ال�سابق :الرتجمة رقم.23
( )21وفيات الأعيان.330 /5 :
( )22طبقات ال�شافعية الكربى ،218 /8 :ترويح القلوب يف ذكر بني �أيوب� :ص51
( )23هو تقي الدين عثمان املعروف بابن ال�صالح .انظر وفيات الأعيان.334 /5 :
( )24البداية والنهاية.158 /13 :
( )25ترويح القلوب يف ذكر بني �أيوب� :ص.58
( )26البداية والنهاية.173 /13 :

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1439

653

دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ 2018م

10 9

53

( )27املعجم ال�شامل ،162/5 :ترويح القلوب يف ذكر بني �أيوب.43 :
(� )28سلك الدرر يف �أعيان القرن الثاين ع�شر.15 /2 :
( )29انظر الدرر الكامنة.299/3 :
( )30ك�شف الظنون.1201 /2 :
( )31انظر املخطوطات العربية التي �صورها املعهد من دار املخطوطات يف اليمن� :ص.39-38
( )32اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع� :ص  ،122ومعجم املطبوعات.1921 /2 :
( )33املعجم ال�شامل.339/5 :
(� )34إي�ضاح املكنون يف الذيل على ك�شف الظنون.605 /2 :
( )35هدية العارفني.70 /1 :
( )36فهر�س مخطوطات الظاهرية� :ص.442-441
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مكتبة

ف�ؤاد حمزة ـ مذكرات ووثائق� ،أعدَّ ها للن�شر د .فهد بن عبداهلل
ال�سماري ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض1437 ،هـ2016/م،
� 778صفحة يف جملدين

حر� ��ص امللك عبدالعزيز ،رحمه اهلل� ،إ َّبان مرحلة الت�أ�س ��ي�س والبناء للمملكة
تو�س ��م
العربي ��ة ال�س ��عودية ،على اال�س ��تعانة بعدد من الرجال املخل�ص�ي�ن ،الذين َّ
فيهم اخلري ،وعلم حر�ص ��هم على ق�ض ��ايا �أمتهم ،ف�أ�سند �إليهم عدد ًا من امله َّمات
الك�ب�رى ،ومنحهم الثقة ،ودعمهم بكل الو�س ��ائل لإجناح �أعمالهم؛ خلدمة دينهم
و�أمتهم ،و�إعالء كلمتها و ِرفعة �ش�أنها.
وكان ف� ��ؤاد حم ��زة (ول ��د �س ��نة 1317هـ1899/م) م ��ن �أبرز ه� ��ؤالء الرجال
املخل�ص�ي�ن ،الذين عملوا مع املل ��ك عبدالعزيز ،رحمه اهلل؛ فق ��د التحق بخدمته
(�س ��نة 1344هـ1926/م) ،وكان على عتبة ال�س ��ابعة والع�شرين من العمر عندما
بد�أت املرحلة الأ�سا�س ��ية يف �س�ي�رته ،حيث ارتبطت حياته بحياة امللك عبدالعزيز
واململكة العربية ال�سعودية حتى وفاته عام 1951م .فبد�أ حياته يف مديرية ال�ش�ؤون
اخلارجية ،ثم عمل م�ست�ش ��ار ًا يف ال�ش ��عبة ال�سيا�س ��ية بالديوان امللكي ،ثم �سفري ًا
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مف َّو�ض� � ًا للمملكة يف العا�صمة الفرن�سية ،ثم �سفري ًا للمملكة يف تركيا ،ثم عاد �إلى
اململكة مرة �أخرى م�ست�ش ��ار ًا للملك عبدالعزي ��ز .وبقي يف خدمته حتى وفاته بعد
�أن �أنهكه مر�ض القلب.
وكان ف� ��ؤاد حمزة ،رحمه اهلل ،وا�س ��ع ِّ
االطالع ،غزي ��ر املعرفة .كما كان مل َّم ًا
بتاريخ اجلزيرة العربية القدمي واحلديث ،وله يف ذلك م�ؤ َّلفات ع َّدة.
ير�صد ف�ؤاد حمزة يف مذكراته هذه ،وعلى مدى �أكرث من ربع قرن من الزمان،
مرحل ��ة مهمة من تاريخ املنطقة العربية �إ َّب ��ان احلربني العامليتني الأولى والثانية،
و�س ��قوط الدولة العثمانية ،و�س ��عي كثري من الدول العربية نحو اال�ستقالل ،وبروز
الق�ض ��ية الفل�س ��طينية ،وهو يتابع ما تن�ش ��ره ال�صحف وو�س ��ائل الإعالم يف ذلك،
مبدي ًا ر�أيه حيالها.
كم ��ا تق ��دم مذكرات ف�ؤاد حمزة فك ��رة ح َّية عن حقبة ن�ش ��وء اململكة العربية
ال�س ��عودية ،وو�ض ��ع �أ�س ���س الدول ��ة الفتي ��ة حينه ��ا� ،إال �أن اجلانب امله ��م من هذه
املد َّون ��ات ه ��و حديث ��ه عن �شخ�ص ��ية املل ��ك عبدالعزي ��ز ،رحمه اهلل ،حي ��ث ق َّدم
ر�ص ��دً ا دقي ًقا للحياة ال�شخ�صية واخلا�ص ��ة للملك عبدالعزيز وبرناجمه اليومي،
و�أ�س ��لوبه احلكيم ،ور�أيه احلازم يف معاجلة الأمور ،و�أو�ض ��ح مواقفه احلا�سمة يف
دعم الق�ض ��ايا العربية والإ�سالمية؛ ماد ًيا وع�سكر ًيا واقت�صاد ًيا ومعنو ًيا ،وحر�صه
الد�ؤوب على وحدة �صف العرب وامل�سلمني ملواجهة ما يحدق بهم من �أخطار.
وتتَّ�س ��م هذه املذكرات والوثائق بال�ث�راء يف املعلومات ل�س ��ببني� :أولهما� :أنها
حتتوي على مرا�سالته ال�شخ�صية مع امللك عبدالعزيز ،والأمريين �سعود وفي�صل،
وكذلك مع عدد من الدبلوما�س ��يني وال�شخ�ص ��يات القيادية العربية .وثانيهما� :أن
هذه الوثائق حتتوي املئات من ملفات وزارة اخلارجية وال�ش ��عبة ال�سيا�سية؛ نتيجة
الرتباطه العملية بهما.
لذا؛ ف�إن هذه املذكرات وما حتويه من وثائق ،تع ُّد ـ بحقٍّ ـ ذات قيمة ت�أريخية
مهمة لتلك املرحلة التي عاي�شها كاتبها ومد ِّو ُنها ،ويتميز كثري منها بك�شف تفا�صيل
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معلومات و�أحداث دقيقة مل ُتن�ش ��ر من قبل .وتنبع �أهمية هذه املذكرات � ً
أي�ضا من
كونها حتكي التجربة التي عا�ش ��ها ف� ��ؤاد حمزة من واقع املراك ��ز والوظائف التي
�ش ��غلها ،وامله َّمات التي ا�ضطلع بها؛ م�ش ��ار ًكا يف الأحداث� ،أو �شاهدً ا عليها .وهي
بذلك م�صدر �أ�سا�سي ال ي�ستغني عنه الباحث يف درا�سات اجلزيرة العربية وتاريخ
اململكة العربية ال�سعودية على وجه اخل�صو�ص ،ويف التاريخ العربي املعا�صر عامة.
�إبراهيم باج�س عبد املجيد
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