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( )

منذ �س ّنت منظمة اليون�سكو يوم االحتفال باللغة العربية ،وحددت له الثامن ع�شر
من �شهر دي�سمرب من كل عام� ،أخذت تهب على اللغة العربية عوا�صف من املحا�ضرات
واالحتفاالت والندوات بع�ضها يقام يف بع�ض العوا�صم العربية (ولي�س كلها) ،وبع�ضها
وجد مركزه يف قاعات منظمة اليون�س ��كو يف باري�س .ومتثل هذه املنا�شط ،التي تت�سارع
بق ��وة ملحوظ ��ة يف وق ��ت واحد ،ثم تخم ��د يف نهاية الأ�س ��بوع الأول من ذل ��ك التاريخ،
أنواعا من الطروحات التي ت�شيد باللغة العربية ،وتبني
مهرجانا �ص ��وت ًيا عظي ًما ي�ضم � ً
محا�س ��نها ،وتدعو �إلى �إنقاذها مما تعانيه هذه الأيام م ��ن احتقار يف بيئاتها املحلية،
ومن نداءات يف بع�ض البالد لو�أدها وتغليب لغات محلية عليها ،ومن نكران لدورها يف
احلياة ،وتدعو �إلى متكينها والذود عنها.
ومما ال �ش ��ك في ��ه �أن كث ًريا من هذه الطروح ��ات واالحتفاالت �ص ��ادق و�إيجابي،
يه ��دف �إلى خري هذه الأمة ،ويذ ِّكر مبو�ض ��وع مهم من مو�ض ��وعات حياتنا املعا�ص ��رة
نفتق ��ر �إليه يف بالدنا العربي ��ة ،وهو االعتزاز بلغتنا؛ ال من �أج ��ل كربيائنا الوطنية� ،أو
تثبيت هويتنا العربية والإ�س�ل�امية� ،أو كونها لغة كتابنا املقد�س وح�س ��ب ،ولكن � ً
أي�ض ��ا
لكونها القنطرة املثلى لنقلنا �إلى احلداثة ،وحتقيق التنمية املن�ش ��ودة ،وجعلنا ن�شارك
الأمم الأخرى يف بناء احل�ضارة املعا�صرة.
م ��ا يقال هن ��ا وهناك يف ح ��ق اللغة العربية كي تك ��ون قوية عزيزة �ص ��حيح ،وكل
هذه املنا�ش ��ط �أحرى بها �أن تكون مبثابة اجلر�س الذي ينبه الغافل ،ويح�ض املتكا�سل،
وي�شجع العامل ،فهي مبثابة الذكرى التي �أخربنا اهلل تعالى بانها }تنفع امل�ؤمنني{ .
لكن ال�س� ��ؤال الذي ي�س ��تحق الإجابة عليه :هل نحن م�ؤمنون ح ًقا ب�أهمية اللغة يف
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1439
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حياتنا؟ �إن من الوا�ض ��ح �أننا ،جمتمعات وم�ؤ�س�س ��ات وحكومات ،مل ن�صل بعد �إلى هذه
املرحل ��ة م ��ن الإميان؛ �إذ لو كنا كذلك ملا اكتفينا بالأق ��وال دون الأفعال ،ولو كنا كذلك
ملا اعتقلت اللغة العربية يف الزوايا ال�ض ��يقة ،وملا ُ�ص َّدت عن العمل يف �أروقة جامعاتنا،
ويف مدارج �أ�سواقنا ،ويف عنابر م�ست�شفياتنا ،ويف كثري من مدار�سنا من الرو�ضة حتى
املرحلة الثانوية.
ومن �آيات هذا االعتقال من قبل م�س� ��ؤولينا ،و�إ�صرارهم على التنكر للغة العربية
يف جمالها احليوي يف البالد العربية �أنهم ال يكادون ي�ستمعون �إلى النداءات ،وال يقبلون
املناظرة �أو النقا�ش يف مو�ض ��وع اللغة و�س ��يادتها يف املجتمع .فهم يرتكون من يتحدث
يقول ما ي�ش ��اء وال يكلفون �أنف�س ��هم الرد �أو النقا�ش .بل على العك�س جند الإ�صرار على
جتاهل هذا املو�ضوع عمل ًيا وامل�ضي يف الطريق املعاك�س .
والأعجب يف هذا الأمر �أن لدى امل�س�ؤولني يف هذه الدول �أنظمة ولوائح ،وتعليمات
�أ�ص ��درتها مختلف احلكومات خ�ص�ص ��ت للعناية باللغة العربية ،و�ض ��رورة تفعيلها يف
التعليم واملجتمع ،واحلفاظ عليها ،وعدم جتاهلها .ومن �أهم هذه القوانني الد�س ��اتري
و�أنظم ��ة احلك ��م التي تن�ص على �أن اللغة العربية لغة البالد الر�س ��مية .وهذه املادة يف
حد ذاتها جديرة ب�أن تعطي حماية للغة يف بيئاتها الوطنية ،و�أن ي�ص ��در حولها �أنظمة
تف�سرها وتلزم اجلميع بالتقيد بها� ،ش�أن الأمم الإخرى التي حتمي لغاتها الوطنية من
هجمات اللغات الأجنبية ،وخري مثال على ذلك فرن�سا.
نع ��م� ،إن التذك�ي�ر ب�أهمية اللغة مهم وجميل ،لكن الأجم ��ل منه �أن نتقدم كل عام
بخط ��ى حقيقية لتمك�ي�ن العربية يف حياتنا املعا�ص ��رة ،وجعلها فاعلة بق ��وة يف بيئاتها
املحلية ،وذلك يكون �أو ًال بتفعيل ما لدينا من �أنظمة وتعليمات ،والإ�ض ��افة �إليها ،و�س ��د
ثغراتها ،وت�أييدها بقوة التنفيذ واملراقبة ،وثان ًيا ب�إجراء تخطيط لغوي متدرج وفاعل،

يفك �أ�س ��ر لغتنا املعتقلة يف مواقع متعددة من ف�ضاءاتنا ،ويطلق �سراحها لتمار�س
ن�شاطها احل�ضاري والإبداعي يف حياتنا املعا�صرة.
(*) رئي�س التحرير
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ابن قاضي ِميلة
أبو عبد اهلل حممد بن حممد التنوخي
( حياته وشعره )
جمع و�صنعة ودرا�سة وحتقيق
�أ .د .محمد عويد محمد ال�ساير *

( )

هذا -ب�إذن اهلل وتوفيقه  -جمع و�ص ��نعة ل�ش ��عر ابن قا�ضي ِميلة (من �شعراء
القرن اخلام�س الهجري) ال�شاعر الذي طالت �شهرته يف الآفاق كثري ًا ويف املغرب
والأندل�س ،حتى و�صف يف �شعره �أنه يحذو حذو ابن ربيعة يف امل�شرق.
رتبت ال�شعر املجموع على ق�سمني :الأول منهما جاء لل�شعر ثابت الن�سبة،
ولقد ُ
�صحيح احلقيقة البن قا�ضي ِميلة ونتاجه الأدبي .والآخر هو لل�شعر متدافع الن�سبة
املنازي الذي ا�ضطربت بع�ض
بني ابن قا�ض ��ي ِميلة وبني باقي ال�شعراء ،وال�س ��يما
ِ
الأ�ش ��عار يف الن�سبة وال�صنعة الفنية بينه وبني �شاعرنا ،ومازال يخامرين ٌّ
�شك يف
ن�سبتها �إلى �أحدهما ن�سبة نهائية؟
و�أما باقي اخلطوات ،ف�س ��يعلمها القارئ والدار�س من خالل خطوات املحقق
وجهده يف مكانه من هذا العمل.
و�أما عن ال�ش ��اعر ابن قا�ضي ميلة ،فيمكنني القول من خالل ال�شعر املجموع
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له� :إنه �ش ��اعر مثق ��ف ،و�إن خيوط التجربة الإبداعية ال�ش ��عرية لديه متكاملة �إلى
حد بعيد .فقد ترجم له الناقد وال�ش ��اعر و ِتربه و ِل َدته ابن ر�ش ��يق ،ومدحه و�أثنى
علي ��ه ،وكذلك مدحه ومدح �ش ��عره كل من ترجم له و�أورد قري�ض ��ه ،حتى يف كتب
البالغة والنقد ،كما �سيلحظ القارئ من هوام�ش الدرا�سة وتخريجات الن�صو�ص
ال�شعرية ،وهو ما يع ُّد �إ�ضافة حقيقية و�أمنوذجية لل�شعر العربي املغربي والعربي.
ومما يع ُّد �إ�ضافة حقيقية ومنهجية �أي�ض ًا :هو �أن ال�شاعر قد يكون من �شعراء
العرب ال�ص ��ق ِّليني؛ �إذ لدينا ن�ص ��و�ص يف مدح �أمراء �ص ��قلية ،ويف حياته ما ي�ؤكد
�أنه م َّر بها �أو عا�ش فيها ،ولذا ميكننا �أن ن�ض ��ع �ش ��عره مع ديوان ال�شعر العربي يف
�ص ��قلية ،وال�س ��يما و�أن ابن �س ��عيد يف رايات املربزين وغايات املميزين ترجم له
�ضمن هذه املدينة ،وال �أدري كيف تنا�ساه املحققون يف حتقيق �شعره وهم يجمعون
ويوثقون �ش ��عر �ش ��عرائها؛ مثل :د� .إح�س ��ان عبا�س ،ود .عبدالرحي ��م اجلمل ،ود.
فوزي عي�سى ،ود� .أ�سامة اختيار؟!
يف النهاية ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بجزيل �شكري ومحبتي �إلى �أ�ستاذي الدكتور
عبدالرازق حويزي ،و�إلى �ص ��ديقي و�أخي الدكتور محمود �ش ��اكر �ساجت؛ �إذ لهما
علي وعلى العمل �أف�ضال رُ
كثت.
َّ
ومن اهلل التوفيق والإ�صابة...
ال�شاعر ابن قا�ضي مِ يلة درا�سة يف حياته ومكوناته املعرفية والثقافية:
�س� � ّماه ابن ر�ش ��يق الق�ي�رواين عبداهلل ،وك ّن ��اه �أبا محمد .فه ��و  -عنده� -أبو
محم ��د عب ��داهلل بن محمد التنوخي املعروف بابن قا�ض ��ي ِميل ��ة( . )1وكذلك هذه
الت�سمية والكنية والن�سب جاءت عند ابن خلكان يف وفيات االعيان( . )2و�أما باقي
�أ�صحاب الرتاجم والطبقات الأدبية ،فذكروا �أنه �أبو عبد اهلل محمد بن محمد(.)3
وهذا ما جعلنا منيل �إلى هذه الكنية وهذا اال�س ��م لكرثة ورودهما ،ومن ثم توافق
اجلميع عليهما ،واهلل �أعلم.
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و�أما ِميلة ،بالك�س ��رة وال�س ��كون ،فهي مدينة ب�أق�ص ��ى �إفريقي ��ة ،وعلى �أربعة
بجاية ثالث ��ة �أيام ،وه ��ي يف القطر
مراح ��ل م ��ن قلعة بن ��ي حماد ،وبينه ��ا وب�ي�ن ّ
اجلزائري اليوم(.)4
ابن قا�ضي ِميلة من �شعراء القريوان .هذا ما ح َّدث به ابن ر�شيق ،وترجم له
و�أثنى عليه كثري ًا وعلى �شعره ،وهو الناقد والأديب و�صاحب امل�ؤلفات واالختيارات.
كذلك هو من �ش ��عراء �ص ��قلية� ،ص ��حب �أباه �إلى هذه املدينة .ويبدو �أنه �أقام فيها
وو�صف ما فيها من بناء ،ومدح من فيها من الأعيان والوزراء ،كما هو وا�ضح من
الن�صو�ص ال�شعرية املجموعة يف هذا العمل.
�أما هل دخل ابن قا�ضي ِميلة الأندل�س �أو رحل �إليها؟ ال تفيدنا الأخبار الواردة
يف ترجمته ،على كرثتها وكرثة من ترجم له و�أورد �شعره ،على �أنّ ابن قا�ضي ِميلة
دخ ��ل الأندل� ��س �أو �إحدى مدنها وعا�ش فيها �أو يف كن ��ف حكامها .ولكن من خالل
الرتاجم الأندل�س ��ية ،ومن خالل بع�ض الن�ص ��و�ص ال�شعرية ،وال �سيما التي ذكرت
�أو�ص ��اف احلي ��وان والغرق يف البحر ،وو َّثق ��ت لبع�ض الأحداث ،كما يف ق�ص ��يدته
املدحية الفائية الطويلة  -ن�سبي ًا -ميكننا القول� :إن ابن قا�ضي ِميلة رمبا رحل �إلى
الأندل� ��س �أو مر بها يف حياته ،وهذا الأمر يبقى قيد ال�ش ��ك والظن ،لرمبا تطلعنا
امل�ص ��ادر يف امل�س ��تقبل على ما ي�ؤكده �أو ميحوه� ،أو ما يتيح للباحثني القادمني من
مظانَّ جديدة ت�سعفهم يف الت�أكد من هذه احلقائق �أو عدمها.
ال ُتع ��رف ال�س ��نة الت ��ي و ُلد فيها �ش ��اعرنا ،ولكنها تبدو يف بواك�ي�ر من القرن
اخلام� ��س من خالل كالم ابن ر�ش ��يق وما ترج ��م له .ف�إذا علمن ��ا �أن وفاته  -ابن
ر�ش ��يق -كانت �س ��نة (456هـ) � ،أدركنا بو�ضوح �أن ال�ش ��اعر عا�ش يف �أوائل القرن
اخلام�س ،و�أن والدته كانت يف �أواخر القرن الرابع الهجري ،ويزداد هذا الت�ص ��ور
و�ض ��وح ًا عندم ��ا نقر�أ ق�ص ��يدته الفائية يف م ��دح ثقة الدولة ال ��ذي انتهى حكمه،
وانتهت حياته �س ��نة (427هـ) ،كما يقول �أ�ص ��حاب الرتاجم وكتب التاريخ والأدب
يف �ص ��قلية .وهذه الق�ص ��يدة �أمنوذج فني محك ��م ،تدل على �أن ابن قا�ض ��ي ِميلة
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يوم نظمها كان قد قطع �ش ��وط ًا من �ص ��نعة الأدب وحنكته ،وه ��و ما مدحه به ابن
ر�ش ��يق .كما �أنها تدل �أنه ُع ِّمر طوي ًال حتى و�ص ��ل �إلى هذه ال�صنعة واحلنكة .فلذا
الراجح  -واهلل �أعلم� -أنه ولد يف �أواخر القرن الرابع ،وعا�ش ثلثي القرن اخلام�س
الهجري يف القريوان و�صقلية ،ورمبا الأندل�س ولو �ضيف ًا.
ومن �ش ��عره ن�ست�شف �أن ابن قا�ضي ِميلة كان ذا �أخالق فا�ضلة؛ فلم نره يكرث
من الغزل� ،أو من �ش ��رب اخلمرة� ،أو حتى اال�س ��تجداء بال�ش ��عر ،و�إمن ��ا كان ي�ؤثر
الو�ص ��ف وال �س ��يما يف املظاهر الطبيعية ،وكذلك الغ ��زل اللطيف ،والتعري�ض مبا
ي�س ��تحق �أن يع ّر�ض به املرء يف دنياه ،ور�أينا يف �ش ��عره بع�ض ًا من ال�سمات الدينية،
وال �سيما يف مدائحه.
و�أما عن حياته االجتماعية ،ويا للأ�س ��ف ال�شديد ،يبدو �أنها �ضاعت حتى من
خالل �ش ��عره .ولكن عالقته ببع�ض �أترابه و ِل َداته كانت جيدة وال �سيما يف �صقلية؛
فل ��ه ن�ص يف التهنئة ،ويخربن ��ا غري واحد ممن ترجم له �أن له �ص ��ديقني ندميني
�أ َلـ َّم ��ت بهما القطيعة ،فندما ثم عادت العالقة بينهما ب�س ��بب دار بنيت لأحدهما
وهن�أه الآخر والباقون ومنهم ابن قا�ضي ميلة.
وع ��ن حياته الوظيفي ��ة ،ف�إنه �أُحلق يف �أحد دواوين اخلا�ص ��ة ،وعمل بها على
حي ��اة وحكم ثق ��ة الدولة يف جزيرة �ص ��قلية ،ويب ��دو �أنه كان مو�س ��ر احلال هانئ
احلياة مرتاح العي�ش ،فلم نلحظ يف �شعره املجموع ما يخد�ش هذه احلياة �أو يكدر
�ص ��فوها ،بل بالعك�س من ذلك فرنى �ش ��عره الغزيل املحافظ يف الأغلب ،ونرى يف
�شعره الظرافة يف الو�صف للطبيعة� ،أو لو�صف للغناء� ،أو لو�صف احليوان...
ومن هنا ف�شاعرنا ابن قا�ضي ِميلة  -ومن خالل �شعره -يبدو �صاحب املنزلة
الطيب ��ة عن ��د الأمري املحب للحي ��اة ،البعيد ع ��ن الأحزان والأمل ،عا� ��ش يف �أحلى
الأماكن واملدن ،ويف قمة القرن اخلام�س الهجري ،ذاك القرن الذي �ش ��هد الت�ألق
والإبداع والتميز للح�ضارة العربية يف الأندل�س واملغرب بكل �أ�شكالها.
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�شعر ابن قا�ضي مِ يلة درا�سة يف االجتاهات والأغرا�ض املو�ضوعية:
�إن ما و�صل �إلينا من �شعر ابن قا�ضي ِميلة يخربنا �أنه نظم يف �أغرا�ض معينة
م ��ن �أغرا�ض ال�ش ��عر العربي؛ مثل :املديح والو�ص ��ف والغزل واخلم ��رة (من َقبيل
ال�صنعة الفنية) والرثاء.
فف ��ي املدي ��ح له �أكرب ن�صو�ص ��ه ال�ش ��عرية( )5ذل ��ك الن�ص الذي طار �ش ��هرة
واختي ��ار ًا يف كت ��ب الأدب والرتاج ��م ،وكل م ��ن ترجم البن قا�ض ��ي ِميلة (املادح)
�أو لثقة الدولة (املمدوح) .ولطوله الن�س ��بي عن باقي ن�ص ��و�ص ال�ش ��اعر ،بل ويعد
م ��ن الن�ص ��و�ص الطويلة عند �أه ��ل الأدب والنقد  -قدمي ًا وحديث� � ًا  -فقد كرثت
فيها اللوحات :من املقدمة الغزلية �إلى اللوحة الو�صفية �إلى اللوحة الدينية ،و�إلى
اخلامتة التي عادة تتكلم عن املمدوح وعائلته.
ويبدو ال�ش ��اعر ابن قا�ضي ِميلة  -على عادة ال�شعراء العرب يف غر�ض املديح
 م�ص ��ور ًا بارع ًا� ،أح�س ��ن التقاط الكثري من ال�ص ��ور واملعاين ،و�أودعها ل�س ��ماتممدوحه و�ص ��وره وما ُع ِر َف عنه .وكذلك يف اختيار الألفاظ اجلزلة ذات الداللة
واملعاين القوية التي تالئم املمدوح وتنا�سب غر�ض املديح ،وكان فع ًال ن�ص ًا محكم ًا
و�إبداعي ًا ولك�أنك تقر�أ �ش ��عر ًا من املديح ل�ش ��اعر �أموي �أو ل�ش ��اعر عبا�س ��ي .وهذا
الأمر من املديح و�صفاته جرى البن قا�ضي ِميلة يف ن�صو�ص �شعرية �أخرى.
و�أما مع الو�صف ،فلل�شاعر ابن قا�ضي ِميلة بع�ض من الن�صو�ص الو�صفية(،)6
و�أغلبه ��ا يف احليوان واملاء ،ف�ض�ل ً�ا عن و�ص ��ف الطبيعة احل�ض ��رية؛ كبناء البيت
وزخرفت ��ه لأحد �أ�ص ��دقائه الذي هن�أه به وبامل�س ��كن اجلديد .والو�ص ��ف عند ابن
قا�ض ��ي ِميلة �صورة متنا�س ��قة الأبعاد من املنظر �إلى امل�سمع �إلى املخرب ،دفعته يف
الإح�سان �إلى ذلك ذائقته البا�صرة و�سانده يف الإتقان ح�سن التعبري ور�شيق اللفظ
والعبارة ،وال�س ��يما مع املقطوعات التي تكون �ص ��احلة ومميزة يف هذه الأغرا�ض،
وال �سيما عند ال�شعراء املغاربة والأندل�سيني �أكرث منها عند �شعراء امل�شرق.
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ومع الغزل( )7عا�ش �شاعرنا بع�ض ًا من �آهات املحبني ولوعة الع�شاق .ويبدو يل
�أن هذا الغزل ،هو و�ص ��نوه �ش ��عر اخلمرة ،جاءا عند �شاعرنا ابن قا�ضي ِميلة من
قبيل ال�ص ��نعة الفنية ،وال�س ��يما من قبيل التجربة احلياتية احلقيقية .ولذا كرثت
يف غزله �ألفاظ احل�سن واجلمال والن�ضارة ،وك�أنها م�شاعر �شاعر َّ
اطلع على �شعر
غريه ،وجاءت يف ن�صو�صه لفظ ًا ومعنى وداللة دومنا جتربة �أو ذكر ال�سم املحبوب
ومكانته ،وما فعله ال�ش ��اعر معه من مرا�س�ل�ات وغراميات....على عادة ال�شعراء
الغزليني يف هذا اجلانب.
ومع اخلمرة وذكرها وما تفعله يف نف�س ال�شارب ر�أيت البن قا�ضي ِميلة بع�ض ًا
من هذه املعاين يف بع�ض من ن�صو�ص ��ه( ،)8وهي ت�أتي مع الغزل جترب ًة وفن ًا ،وهذا
�أي�ض ًا مع ما كان من �شعر ابن قا�ضي ِميلة يف �شعره الذي جمعناه له .وكما �أ�سلفت
ّ
يدل على �أن ال�ش ��اعر م ّر يف هذه الأغرا�ض يف �ش ��عره من قبيل ال�صنعة الفنية ،ال
من قبيل التجربة واملمار�س ��ة احلقيقية ،فما ر�أين ��ا الألفاظ النابية وال التهتك وال
االبتذال يف املعاين� ،أو الإغراق يف املجون على عادة ال�ش ��عراء يف هذه الأغرا�ض،
و�إمنا ر�أينا ال�ش ��اعر امل ��وزون والنف�س العالية التي ال تق ��ع يف املحظور ،وال تخالط
املنكر ....واهلل �أعلم.
فتى (كما يبدو من الن�ص) مات غرق ًا،
و�أم ��ا عن الرثاء( )9فله ن�ص يف رث ��اء ً
بال�سقيا ،مع العلم �أنه مات غرق ًا
وال�ش ��اعر ابن قا�ضي ِميلة ي�ست�سقي له ويدعو له ُّ
ويف البحر .وهذا  -ويعلم اجلميع من دار�س ��ي الأدب العربي  -من قبيل املالءمة
بال�س ��قيا لقرب امليت م ��ن اجلاهلية و�إلى
الفني ��ة م ��ع غر�ض الرثاء قدمي ًا والدعاء ُّ
ع�صور �أخرى يف ال�شعر العربي الكبري ويف هذا الغر�ض الأ�صيل.
وعن �آخر الأغرا�ض نظم ًا عند �شاعرنا ابن قا�ضي ِميلة ،فكان يف التعري�ض(،)10
�إذ و�صلت �إلينا مقطوعة واحدة ال ترقى �إلى �شعر الهجاء �أو الذم يف �أدبنا العربي،
�أو حتى يف �شعرنا املغربي والأندل�سي.
ويحاول ابن قا�ض ��ي ِميل ��ة النيل من رجل على موعد �أخلفه معه ،وين�ص ��ح له
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ويقدم له موعظة بعدم الغرور باملن�صب �أو املكان الذي يظن فيه الب�شر �أنهم �أكرب
م ��ن الآخرين ،و�أن ��ه غري معذور من الآخرين �إذا ق�ص ��ر يف ال ��كالم� ،أو �أخلف يف
وعد� ،أو جا َنب ال�صواب واحلقيقة والر�أي يف � ٍّأي من م�سائل الدنيا .وهذه الأخالق
ي�س ��تحق �أن يعتب لها �ش ��اعرنا ابن قا�ض ��ي ِميل ��ة وغريه من النا�س ،وال�س ��يما مع
�أ�صحاب اجلاه وال ِّرفعة وال�سمو واملكانة ...كما نراهم ينعتون �أنف�سهم ب�أنف�سهم.
هذه كانت �أغلب الأغرا�ض ال�ش ��عرية التي ا�س ��تطعت �أن �أ�صل �إليها من خالل
�ش ��عر �شاعرنا ابن قا�ض ��ي ِميلة ثابتة الن�س ��بة �إليه واملجموع يف هذا البحث .ولعل
قادم الأيام يطلعنا على اجلديد من �ش ��عره ،ومن ثم اجلديد من �أغرا�ضه ،فيكون
�ش ��عره �صفحة رائعة من �ص ��فحات ال�ش ��عر العربي يف القريوان و�صقلية ،ويك�شف
املزيد من �أحداث وتواريخ هذه املدن وجوانبها احل�ضارية والفكرية والأدبية.
�شعر ابن قا�ضي مِ يلة درا�سة يف ال�سمات واخل�صائ�ص الفنية:
ابن قا�ض ��ي ِميلة �ش ��اعر �أح�س ��ن يف ا�س ��تخدام �أدواته ال�ش ��عرية م ��ن البناء
�إلى امل�س ��توى الرتكيبي يف الأ�س ��اليب والألفاظ ،و�إلى معجمه ال�ش ��عري ،يف �صوره
وم�ستواها الداليل ،و�إلى املو�سيقى والأوزان التي ا�ستخدمها وجاءت يف �شعره.
البن ��اء يف الق�ص ��يدة :كان ��ت الق�ص ��يدة ذات وح ��دة مو�ض ��وعية ،و�أجزا�ؤها
مرتابط ��ة ومحكم ��ة البن ��اء ،و�أ�ش ��ار ابن مع�ص ��وم �إلى �أنه (من نا�ص ��ح ح�س ��ن
التخل�ص)( )11قول ابن قا�ض ��ي ِميلة:
وع������اذل������ ٍة يف ب������ذل م�����ا م���ل���ك���ت ي���دي
ت����ق����ول �إذا �أف���ن���ي���ـ���ـ���ـ���ت م�����ا َل�����ك ك��� َّل���ه

ل��ـ��ـ��را ٍج رج���ائ���ي دون �صحبـي تعنـ ـ ُـف
ُ ()12
و�أحوجت من يعطيكه؟ قلت :يو�سف

ول�شهادة ابن مع�ص ��وم هذه عن ال�شاعر وق�صيدته ف�ضل وم َّنة؛ �إذ ع ّده ممن
�أح�سن التخل�ص و�أح�سن يف ا�ستخدام الفنون البالغية .وهذه �شهادة كبرية ل�شعر
ابن قا�ضي ِميلة على ق َّلته وقلة �أغرا�ضه.
وكذلك ال�ش� ��أن مع باقي لوحات الق�صيدة وحتى مع الق�صائد الأخرى �أح�سن
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ابن قا�ضي ِميلة يف الكثري من املطالع ،ويف �أغلب اخلواتيم ويف االنتقال بني لوحات
الن�ص برباعة وحكمة �أدبية وفنية.
ويف املقطوعات ،وهي الأكرث يف �ش ��عره ،كان بنا�ؤها متما�سك ًا ي�ستويف الفكرة
ويت ��م معانيها� ،أحيان ًا ر�أيته ي�س ��تند �إلى احلوار ،و�أحيان� � ًا �إلى فنون البالغة؛ لهذا
جاءت مقطوعات متنا�سقة ومعربة عن الغر�ض �إلى حد كبري.
ويف امل�ستوى الداليل و�صور ال�شاعر ال�شعرية ر�أيت عند ابن قا�ضي ِميلة �صور ًا
من الت�شبيه ً
وبع�ضا من اال�ستعارات والكنايات؛ �إال �أين يف الكثري من �شعره الوا�صل
أيت �شعره ذا �صور مبا�شرة والألفاظ فيه حقيقية تقوم على التعبري املبا�شر
�إلينا ر� ُ
دون االتكاء على اخليال كثري ًا .ووقفت عند مالمح الت�ش ��بيه ال�ضمني و�أهميته يف
ر�سم �صور ال�شاعر ال�شعرية ،مثل قوله يف الرثاء:
وق��د كنت �أ�ست�سقي له القطر دائباً
فكان الذي ا�ستودعتُ �أو َل خائـ ٍـن به
روح ـ ـ ُه
فتى فـاظ ب�ين امل��اء وال��ري��ح ُ
ً

و�أ����س���ت���ودع ال��ـ��ـ��ري��ـ��ح ال�����س�لام امل�����رددا
وال���ذي ا�ست�سقيتُ م��ن �أع��ظ��م ال��عِ��دا
()13
وم��ـ��ا زاره �أه���ل وال زار م ـلـحـدا

ويف مثل قوله يف املديح:
ح��ي��ث ال��ت��ق��ى �أُ�����س���� ُد ال��ع��ري��ن و� ٌ
���ش���ادن
ق���ال���ت �أرى ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ـ��ـ��ـ��ك ث��ـ��ال��ث��ـ��ـ��ـ��اً
�أ�أم����ن����ت ن�����ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ر ح��دي��ث��ن��ـ��ـ��ـ��ا ف�أجبتهـ ــا

����اف و������ص�����ار ٌم و�����س����وا ُر
حت����ت ال����ل����ح ِ
ولق ــد عهدت ــك ب��ال��دخ��ي��ـ��ـ��لِ ت��غ��ا ُر
()14
ه���ذا ال���ذي ُت��ط��وى ب��ه الأ����س���رار

وقوله متغز ًال:
وت���ع���ج���ب���ن���ي ال���غ�������ص���ون �إذا ت��� َث���ن���تْ
�إذا اه�������ت�������زت ن�������ه�������و ٌد يف ق�����ـ�����ـ�����دو ٍد

وال ���س��ـ��ـ��ـ��ي��م��ا وف���ـ���ي���ه���ـ���نَّ ال���ث���م���ـ���ا ُر
()15
ف��ق��ل ل��ل��ح��ل��م ق���د ذه���ب ال����وق����ا ُر

فكل هذه ال�ص ��ور قامت على الت�شبيه ال�ضمني الذي ُتلمح عالئقه بني امل�ش َّبه
وامل�ش� � َّبه به ذهني ًا ،وخلق ال�ش ��اعر �ص ��ورتني مرتاكبتني ،وترك للقارئ وجه ال�شبه
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وتخ ّيله والربط بينهما لقرائن معروفة ،ف�ض�ل ً�ا عن ال�صورة الكلية( )16التي ر�أيت
مالمحها جلية عند ابن قا�ض ��ي ِميلة يف ن�ص من ن�صو�صه .هذا ناهيك �أي�ض ًا عن
ا�س ��تنطاق جيد لل�صور باحلوا�س ،وال�سيما ال�ص ��ور ال�سمعية التي جاءت يف بع�ض
ن�صو�ص ��ه ال�ش ��عرية الو�صفية؛ كقوله يف و�ص ��ف احلمامة ال�صادحة فوق الأ ْيك يف
الليل:
وم�����ر َّن����� ٍة ق���دح���ت زن���ـ���ـ���ـ���ـ���اد ���ص��ب��اب��ت��ي
ورق�������ا ُء ت��ـ��ـ��ـ��ـ���أرق م��ق��ل��ت��ـ��ـ��ـ��ي لبكائه ــا
خ��ِّبرِي
�إي�������� ٍه ب��ع��ي�����ش��ك ي����ا ح���م���ام���ة رِّ
�أت���ر ّن���ح���ـ���ـ���ت ب��ج��ـ��ـ��ـ��وان��ح��ي �أث�لات��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُه

ُ
وال���ب��رق ي���ق���د ُح يف ال���ظ�ل�ام ����ش���را ُر ُه
ل���ي��� ً
ـ�ل�ا �إذا م����ا ه���ـ���ـ���ـ��� ّوم���ت � ُ���س���ـ���ـ���ـ��� َّم���ا ُر ُه
َك���ي���ف ال��ك��ث��ي��ـ��ـ ُ��ب ورن���ـ���ـ���ـ���د ُه وع���ـ���ـ���ـ���را ُر ُه
()17

�أم �أينعــت مبدامعــي �أزه���ـ���ـ���ا ُرهُ؟

فالألفاظ ال�س ��معية املبا�ش ��رة (املرن ��ة  -الرنني  -ورقاء � -ص ��وت احلمام -
اخلرب -الكالم – البكاء � -صوت احلزن) هي التي خلقت هذه ال�صور ك ّلها .هذا
ف�ض�ل ً�ا عن ال�ص ��ورة املرئية �أي�ض� � ًا يف (قدح الزناد ،قدح الربق ،الظالم ،الليل،
ال�سمار ،الرند ،العرار ،الكثيب ،الرتنح الأزهار).
ُّ
لقد �أ�س ��بغ ابن قا�ضي ِميلة على مقطوعته هذه كل مق ِّومات ال�صورة احل�سية
وال�صورة من خالل �أن�سنة املكان املعي�ش واملكان الرتاثي يف الكتب والرند والعرار،
وم ��ا فعلت ه ��ذه الأماكن من دالل ��ة ،وكيف كانت عند �ش ��اعرنا العربي القدمي يف
اجلاهلية والإ�سالم .ورمبا ال حاجة يل يف �إطالة التعليق وزيادة ال�شرح.
ومن خالل ال�ص ��ورة ال�سمعية و�ص ��ورة احلمام نف�سها ،وما تقوم به من ر�سم
لل�ص ��ورة ال�سمعية ومدلوالتها عند �شاعرنا ابن قا�ضي ِميلة� ،أو عند عموم �شعراء
العرب يف امل�ش ��رق واملغرب والأندل�س ،ت�أتي هذه ال�ص ��ورة بر�س ��م مفارقة �ض ��دية
ي�س � ّ�خر له ��ا ال�ش ��اعر �أي للمفارقة كل �أ�س ��باب النج ��اح والتم ّيز م ��ن الألفاظ �إلى
الرتاكيب �إلى الوزن ...ف�ض ًال عن ال�صورة طبع ًا .يقول يف حمامة ت�صدح:
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��س�َّترَت
ورق����ـ����ا ُء ���ض��اف��ي��ـ��ـ�� ُة اجل����ن����ا ِح ت��� رَّ
غ���� ّن����ت ف�����ـ������أذك�����رت امل�������ش���ـ���ـ���ـ���وق ب��ب��ث��ه��ا
وع��ج��ب��تُ م���ن ���ض��دي��ن يف �أو���ص��اف��ه��ا

ع���ن���ـ���ا ب���ـ���غ���ـ�������ص���ـ��� َن ْ���ي ب���ان���ـ���ـ��� ٍة و�أراكِ
ومت��اي��ل��ت ف��ع��ل ال�����ص��ح��ي��ح ال�����ش��اك��ي
()18
خل ــع اخلليــع ولب�س ـ ـ ِة ال�� ُّن��� َّ��س��اكِ

يف حديثنا عن القوايف والأوزان ،فال�ش ��اعر ا�س ��تخدم �أغلب البحور ال�شعرية
خفي جد ًا �إل ��ى بع�ض البحور الق�ص�ي�رة ،كما هو
الطويل ��ة ،وكذل ��ك نظر بط ��رف ٍّ
مد َّون وثابت مع �أوزان الن�صو�ص ال�شعرية املجموعة.
وبرز الت�ص ��ريع وبع�ض التجني�س وتكرار احلروف والت�ضاد التي خلقت �صور ًا
�إيقاعي ��ة متحركة ك�س ��رت من رتابة البح ��ور الطويلة وثقلها �إلى ح ��د ما ،ولو �أنها
كانت محدودة اال�س ��تخدام ت�صل �إلى القلة يف بع�ض الن�صو�ص ،فهو �شاعر اعتمد
املح�سنات
الت�ص ��ريح املبا�ش ��ر والتعبري احلقيقي بدون اخليال وبدون االتكاء على ِّ
اللفظية �إال قلي ًال.
وي امل�ستخدمة وال�شائعة
وا�ستخدم ال�شاعر ابن قا�ضي ِميلة �أغلب حروف ال َّر ِّ
بك�ث�رة يف ال�ش ��عر العربي الكبري؛ كـ (الب ��اء والراء والالم وامليم) ،ومل ي�س ��تخدم
احلروف ال�ص ��عبة �أو قليلة اال�ستخدام الثقيلة؛ كـ (ال�ضاد والطاء والظاء) .وهذا
ما يجعلني �أقول� :إنه �ش ��اعر مثقف ،ا�س ��تطاع �أن ي�صل ب�ش ��عره �إلى م�سامع قرائه
ومتل ِّقيه برباعة و�سهولة.
فهو �شاع ٌر اعتمد يف �شعره على �إي�صال ما ر�آه وما �سمع به �أو نظمه من قبيل
ال�ص ��نعة مبا ُيعرف به النظم ،فكان ب�ش ��عره الوا�ص ��ل �إلينا قمة �أدبية و�شعرية من
قمم �أدبنا العربي الكبري يف مغربه.
عمل املحقق وخطواته يف جمع وحتقيق �شعر ابن قا�ضي مِ يلة:
ابن قا�ض ��ي ِميلة �ش ��اعر من املغرب ا�ستحق �ش ��عره اخللود واحلفظ على مر
الأزم ��ان .ولق ��د ترجم له الكثري من الباحثني والدار�س�ي�ن وامل�ص ��نفني �أ�ص ��حاب
واملحدثني من �أهل امل�ش ��رق ومن �أهل
الرتاج ��م والطبق ��ات الأدبية من القدام ��ى
َ
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املغرب ومن �أهل الأندل�س� ...أي�ض� � ًا .لذا فكرت مل ًّيا يف جمع ما تب َّقى من �ش ��عره.
وكان �أكرث من �ساعدين على ذلك كتاب ابن ر�شيق القريواين �أمنوذج الزمان من
بهي وجميل
�شعراء القريوان الذي يع ُّد بحق الأمنوذج يف اجلمع والرتاجم ل�صقع ٍّ
من �أ�ص ��قاع بلداننا العربية تاريخ ًا وح�ضارة و�أدب ًا .ثم فتح يل هذا الأمنوذج كتب ًا
�أخرى يراها القارئ الفا�ضل يف هوام�ش الدرا�سة وتخريجات الن�صو�ص ال�شعرية
املجموعة من مظا ِّنها .وهي م�ص ��ادر واهلل جليلة ونفي�س ��ةُ ،ت�س ��عد العربي وجتعله
فخ ��ور ًا ب�آث ��اره وتراثه ومن خدمه .وا�س ��تقام يل �ش ��عر ابن قا�ض ��ي ِميلة من هذه
امل�ص ��ادر ورحت �أُرتب هذا ال�ش ��عر و�أن�س ��قه حتى و�صل �إلى ما و�ص ��ل �إليه منهج ًا
و�صنعة وجمع ًا .واهلل املوفق.
وكانت خطوات املحقق و�آلياته يف هذه ال�ص ��نعة ل�ش ��عر ابن قا�ضي ِميلة تقوم
على االتي:
 -1جمع �ش ��عر ابن قا�ض ��ي ِميلة من املظان التي ترجمت له و�أوردت �أ�شعاره.
وكانت هذه املظان متنوعة من :كتب الأدب ،وكتب الرتاجم ،وكتب البالغة ،وكتب
ال�شروح ،وكتب املختارات الأدبية.
مت الأبيات ال�ش ��عرية
أعطيت ك َّل ن�ص �ش ��عري رقم ًا م�س ��تق ًال ،وكذلك ر ّق ُ
ُ � -2
داخل كل ن�ص لت�سهيل عملية ال�شرح والتخريج واالختالف يف الروايات بني املظان
املختلفة التي �أوردت هذا الن�ص و�أبياته.
� -3أثب � ُّ�ت البحر ال�ش ��عري ِّ
لكل ن�ص من الن�ص ��و�ص ال�ش ��عرية الت ��ي جمعتها
البن قا�ض ��ي ِميلة� ،س ��وا ٌء �أكانت هذه الن�صو�ص �صحيحة الن�سبة �إليه �أم متدافعة
الن�سبة ،يعرتيها ال�شك بينه وبني ال�شعراء الآخرين.
فت ببع�ض ال�شخ�صيات والألفاظ التي حتتاج �إلى التعريف والتو�ضيح.
 -4ع َّر ُ
جتافيت
وهناك �أ�سماء ل�شخ�صيات ومدن ال حتتاج �إلى �شرح وتعليق ،فهي معروفة،
ُ
عنها لعدم �إثقال الهوام�ش و�إطالتها مبا ال فائدة منه.
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� -5صدّرتُ ال�شعر املجموع بدرا�سة ب�سيطة عن حياة ال�شاعر ابن قا�ضي ِميلة
و�شعره من النواحي املو�ضوعية والفنية ،علم ًا �أنني مل �أعرث له على نرث �أو تو�شيح.
خ�ص�صت حق ًال لل�شعر متدافع الن�سبة بينه وبني ال�شعراء الآخرين.
-6
ُ
�شعر ابن قا�ضي مِ يلة
(جمع و�صنعة ودرا�سة وحتقيق)
 -1ال�شعر ثابت الن�سبة البن قا�ضي ميلة:

(قافية الهمزة )
()1
قال يف التهنئة بدار جديدة ل�صديق له ،وكان على �صاحب املنزل قباء جديدة
ديباج فيه �صور طواوي�س ،وقد �أمر بذلك لي�صفها وهو يف �صقلية( :املتقارب)
من ٍ
 -1وهلل ي���ـ���ـ���ـ���ـ���وم���ك���م���ـ���ا �إذ �أت�����ـ َ
�����اك
 -2ف�����أن����ف����ذ يف ح�������ض���ن حت����ري����ره
 -3فمـ ــا ج�� ّن��ك الليـ ـ ُل ح��ت��ى بعثتُ
 -4ب����أح�������س���ـ���ـ���ـ ِ���ن ُم���� َت����خ����ذٍ يف ال���ب���ي���وتِ
 -5ت��ق��اب��ل��ت��م��ا الخ����ت��ل�اف ال�������ص���ف���اتِ
 -6وي����ع����ل����ي ال�����ذن�����اب�����ي م������ـ������دِ ًال ب��ه��ا
 -7ف���ت���ل���ح���ظ م���������ر�أى ي ُ
���������روق ال��ع��ي��و
 -8ه����داي����ـ����ا �أق����م����ت����ـ����ـ����م لإي�������ص���ال���ه���ـ���ا
 -9وم�����ا ع����اي َ
����ن ال���ن���ا����س ُم�����ن ق���ب���ل ذا
 -10وع�����اي�����ن رج���ل���ي���ـ���ـ���ـ���ه يف م���ع���ـ���ـ���زلٍ
 -11ف�����ي�����ه�����ـ�����د ُم ج����ل����ـ����وت����ه ب����ع����دم����ا
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م����ب����ت����ه����ج����اً ب����ت����م����ـ����ا ِم ال���ب���ـ���ـ���ن���ـ���ـ���ـ���ا ِء
ط�����ـ�����واوي������ َ�����س م���و����ش���ي���ة يف ق���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ِء
ب����دي����ع����ـ����ـ����اً ب���ك���ـ���ـ���ـ���ـ��� ّل ب����دي����ـ����ـ����ع امل����ك����ـ����ا ِء
و�أط�������������رف م���ك���ت�������س���ب ٍ يف ال����ق����ب����ا ِء
ول����واله����م����ا الخ���ت���ـ���ـ���ـ�ل�اف ال���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���وا ِء
ع���ل���ى ر�أ�������س������ ِه ك���ان���ت�������ص���اب ال���ل���ـ���ـ���ـ���وا ِء
َن وي��ق�����ض��ـ��ـ��ـ��ي ل��وا���ص��ـ��ف��ـ��ه ب��ال��غ��ن��ـ��ا ِء
ظ�����ب�����ا ًء جت���ـ���ـ���ـ���ـ��� ُّر ذي����ـ����ـ����ـ����ـ����و َل ال����ب����ه����ا ِء
ط�����واوي������ َ�����س ف������وق �أك ِّ
���������ف ال��ظ��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ِء
م�����ن احل���������س����ن ح������� َّل ع����ق����ود ال����ب����ك����ا ِء
�أق��������ام ب��ـ��ـ��ـ��ه��ا م��ح��ك��ـ��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ات ال���ب���ن���ـ���ا ِء
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�������ص ح��ـ��ـ��ـ��ـ َّ
��ظ ال���ن���م���ـ���ا ِء
ن���ازع���ـ���ـ���ه ال���ن���ق ُ
وج���ـ���ـ���ـ���ـ���وه ال�������س���ن���ا ب�����وج�����وه ال�������س���ن���ا ِء
������وب ال���ع�ل�ا ِء
ف���ق���د � ُ���س���رب���ل ال����ده���� ُر ث َ

 -12وم���ن ���س��ا َم بالنف�س ع�ين ال��ت��م��ا ِم
 -13ف���ي���ا ق����م����ري ْ �������س�������ؤود ق��اب��ـ��ـ��ـ�لا
� -14إذا ال������ده������ ُر ر َف��������ع ق���دري���ك���م���ا

( )1التخريج :الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة :ق 4ج� 7ص .324 -323
(قافية الباء)
()2
وقال( :الطويل)
����س���ط���ور امل���ن���اي���ا يف ن����ح����و ِر امل���ق���ان���بِ
د ُم ال��ق��ل��بِ م�����ش��ل��و ًال
بن�صح ال�ترائ��بِ
ِ

باخلطي يف حوم ِة الوغى
 -1يخطون
ِّ
 -2ك��ت��اب��اً ب���أط��ـ��ـ��ـ��راف العـ ــوايل ونق�شه

( )2التخري ��ج� :أمن���وذج الزم���ان من �ش���عراء القريوان� :ص213؛ وم�س���الك
الأب�ص���ار يف ممال���ك الأم�ص���ار :ج 17ق� 1ص 199بتحقيق د .خري�س ��ات و�آخرين،
وج�17ص 618بتحقيق :كامل �سلمان اجلبوري.
 -1املقان ��ب :جم ��ع مقن ��ب :جماعة من الفر�س ��ان واخلي ��ل دون املائة جتتمع
للغارة.
()3
وقال (الطويل)
أتراب �أ�شخا�صها ب ــه
ُ -1مح ّيا ترى ال ُ
� -2إذا زاره ذو ل���وع��� ٍة الح �شخ�صه
 -3ف�أعجب بوج ٍه ح�س ــنه من و�شات ِه
 -4ب���دت ���ص��ور ال��ع�����ش��اق يف م���ا ِء خ��د ِه
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ج����رى ف��ي��ه رق ُ
�������راق ال���ن�������ض���ار ِة م��ذه��ب��ا
�إل�������ى احل��������ولِ يف �إف�����رن�����ده م��ت��ن���ّ��ص��ب��ـ��ـ��ا
ي����ن ُّ����م ع���ل���ـ���ـ���ـ���ـ���ى م�����ن زاره ُم��ت��ـ��ن��ـ��ـ��ق��ـ��ب��ـ��ا
����ب احل������ي �أن ي�تر َّق��ب��ـ��ـ��ا
ف�����أغ����ن����تْ رق����ي َ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1439
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1439

ﻧﻴﺴﺎن  -أﻳﺎر  /أﺑﺮﻳﻞ  -ﻣﺎﻳﻮ 2018م
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54

س���جم يف �ش���رح
( )3التخري ��ج :الوايف بالوفيات :ج�17ص ،278الغيث املُ� ّ
المية العجم :ج� 2ص.444
 -2الفرند :والإفرند :جوهر ال�سيف وو�شيه ،واجلمع� :إفرندات.
(قافية احلاء)
()4
وقال ابن قا�ضي ِميلة( :ال�سريع)
 -1وك���ي���ـ���ـ���ـ���ـ َ
���ف ال ت���درك���ـ���ـ���ـ���ـ���ه ن�������ش���و ٌة
 -2ل�������و مل ت�����ك�����ن ري�����ق�����ت�����ه خ�����م�����ر ًة

وال���ل���ح���ظ را ٌح وج���ن���ى ال����ري����قِ را ْح؟
مل�����ا ت���ث��� َّن���ى عِ ���ط��� ُف���ـ���ـ���ـ���ـ��� ُه وه������و ���ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ْح

( )4التخريج :زهر الأكم يف الأمثال واحلكم :ج� 2ص .182
(قافية الدال )
()5
وقال يرثي غريق ًا يف البحر ب�شعر �أوله( :الطويل)
 -1فت ــى حملتـ ــه هِ �� ّم�� ٌة نح ــو رحل ٍة
� -2إذا ت ّوجـ ــت تيجانـ ــها ث ـ ـ ّم ق ّومـت
 -3ت��و ّل��ت ب��ه عنـ ــي وخلفـ ــتُ ب��ع�� َد ُه
 -4وقد كنت �أ�ست�سقي له القطر دائماً
خائن
 -5فكان الذي ا�ستودعتُ �أو َل ٍ
والريح روح ُه
فتى فا�ض بني املاء
ً -6
ِ

مب���ه���ن���ـ��� ّو ٍة م����ن غ��ي��ـ��ر ع������ا ٍر ب��ـ��ـ��ـ��ه��ا ي��ـ��دا
ب���أرج��ل��ه��ـ��ـ��ـ��ا م���ن ���ص��دره��ـ��ـ��ـ��ا م���ا ت�������أ ّودا
ح��زي��ن��اً �أُراع������ي ال��ن��ج��م ح���ـ��� َّران م��ف��ردا
و�أ����س���ت���ودع ال����ري���� َح ال�����س��ـ��ـ��ـ�لام امل����ـ����ردَّدا
به وال��ذي ا�ست�سقيتُ من �أعظم العدا
وم�����ا زار ُه �أه ٌ
�������ل وال زا َر م��ـ��ـ��ل��ـ��ح��ـ��ـ��دا

( )5التخريج :التعريف بالقا�ضي عيا�ض� :ص 72وردت الأبيات كاملة.
ويف �أمنوذج الزمان من �شعراء القريوان� :ص 215وردت الأبيات ( 4و 5و.)6
2 1
2 1
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ويف م�س���الك الأب�ص���ار يف ممال���ك الأم�ص���ار :ج 17ق�� � 1ص 200بتحقي ��ق:
د.خري�سات و�آخرين؛ ج� 17ص 169بتحقيق :كامل �سلمان اجلبوري وردت الأبيات
( 4و 5و� )6أي�ض ًا.
ويف ال�سحر وال�شعر� :ص 86ورد البيتان ( 4و.)5
اختالف الروايات:
 -4يف �أمنوذج الزمان ،وامل�س���الك ،وال�س���حر وال�ش���عر :وما زلت �أ�ست�س ��قي له
القطر دائب ًا...
خاتل له ....
 -5يف �أمنوذج الزمان ،وامل�سالك :فكان الذي ا�ست�سقيت �أول ٍ
خاذل له....
يف ال�سحر وال�شعر :فكان الذي ا�ست�سقيت �أول ٍ
(قافية الراء)
()6
و�أن�شد( :املتقارب)
 -1ل������دن������ي������اك ن������ـ������ـ������ور ول���ـ���ـ���ك���ـ���ن���ـ���ه
 -2ف���������إن ع���������ش����تَ ف���ي���ه���ا ع����ل����ى �أن����ه����ا
 -3ف���ـ���ـ�ل�ا ت���ع���م���ـ���ـ���ر َّن ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ه���ا م���ن���ـ���ز ًال
 -4وال ت������ذخ������ر َّن خ����ـ����ـ��ل�اف ال���ت���ق���ى
 -5وظ��������نَّ �أن������ا� ٌ������س ب���������أن ق�����د ����س���م��� ْوا
 -6ك����ذا ال��ب��ح��ر ي��ط��ف��و ع��ل��ي��ه ال��ق��ذى

ظ�������ل������ا ٌم ي���������ح���������ا ُر ب���������ه امل����ب���������ص����ـ����ـ����ـ����ـ���� ُر
�������ع���ب���ر
ك�����م�����ـ�����ـ�����ا ق�������ي�������ل ق��������ن��������ط��������ر ٌة ُت ُ
�������راب مل��������ا ت����ع����م���� ُر
ف�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ������إ َن اخل�������ـ�������ـ�������ـ َ
ف����ي����ف����ن����ى وي�����ب�����ق�����ى ال�������������ذي ت�����ذخ����� ُر
ف�����ق�����ال�����وا ع����ل���� ْون����ـ����ا ومل ي�������ش���ـ���ـ���ع���روا
�������س�������ب يف ق��������ع��������ر ِه اجل�������وه������� ُر
وي�������ر� ُ

( )6التخريج :الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة :ق 4ج� 7ص.323 - 322
يف لطائف الذخرية وطرائف اجلزيرة� :ص 187البيتان ( 5و.)6
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يف �شرح مقامات احلريري لل�شري�شي :ج� 3ص 101الأبيات ( 1و.)4
()7
وقوله يف عود الغناء املطرب منذ متايله يف الرو�ضة الغ َّناء (الب�سيط)
 -1ج����اءت ب��ع��ود ي��ن��اغ��ي��ه��ا وي�ســعدُها
 -2غ ّنتْ على ع��ود ِه الأط��ي��ا ُر مف�صح ًة
 -3ف���ـ�ل�ا ي ُ
����رب
�������زال ع��ل��ي��ـ�� ِه �أو ب���ـ��� ِه ط ٌ

ف��ان��ظ��ر ب���دائ��� َع م��ا ُخ��� َّ��ص��تْ ب��ه ال�شج ُر
غ�������ض���اً ف���ل��� ّم���ا ذوى غ��� ّن���ى ب����ه ال��ب�����ش��ـ�� ُر
���ط�ي�ر وال���وت��� ُر
ي��ه��ي ُ��ج�� ُه الأع���ج���م���انِ  :ال ُ

( )7التخريج :الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة :ق 4ج� 7ص� 247ص.322
لطائف الذخرية وطرائف اجلزيرة� :ص.187
�شرح مقامات احلريري لل�شري�شي :ج� 3ص.205
وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان :ج� 5ص.348
م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار :ج 17ق� 1ص196حتقيق :د .خري�سات.
م�س���الك الأب�ص���ار يف ممالك الأم�ص���ار :ج� 17ص 166حتقيق :كامل �سلمان
اجلبوري.
رفع احلجب امل�ستورة عن محا�سن املق�صورة :ج� 2ص.661 -660
�أنوار التحلي على ما ت�ضمنته ق�صيدة احللي :ج� 1ص.408
اختالف الروايات:
 -1يف الذخرية (�ص )322ولطائف الذخرية ،وامل�سالك ،ورفع احلجب:
...................

ج���������اءت ب������ع������و ٍد ت����ن����اغ����ي����ه ف��ي��ت��ب��ع��ه��ا

يف �أنوار التحلي:
2 1
2 1
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ج���ـ���ـ���اءت ب��ع��ـ��ـ��ود ي��ن��اغ��ي��ه��ا ف��ي�����س��ـ��ـ��ع�� ُده��ا

ف��ان��ظ��ر ب���دائ��� َع م��ا ت���أت��ي ب��ه ال�شج ُر

 -2يف �أنوار التحلي:
ل����دن����اً ف���ل��� ّم���ا ذوى غ��� ّن���ى ب����ه ال��ب�����ش��ـ�� ُر

غ��� ّن���تْ ع��ل��ى ق���رع��� ِه الأط�����ي�����ا ُر ���س��اج��د ًة

 -3يف �أنوار التحلي:
ف����م����ا ي ُ
������رب
�����������زال ع���ل���ي���ه �أو ب������ه ط ٌ

...................

()8
ومل ��ا ويل اب ��ن الب ��واب وزارة املعز بن بادي�س �س� ��أله �أبو عب ��د اهلل �أمر ًا كلفه،
َ
فمط َله فيه حتى �صرفه ،فكتب �إليه (الطويل)
� -1أق ُ
����ول ل��� ُه �إذ ط ّي�ش ـ ـ ْت ُه ريــا�سـ ـ ٌة
 -2ت ّرفق ي��راج�� ْع فيك ده�� ُرك عقلَ ُه
 -3فما ب��رح��تْ �أي��ام�� ُه �أن ت�صـ َّرمتْ

�أت������تْ غ��ف��ل�� ًة م ً
���ه�ل�ا ف��ق��د غ��ل��ط ال���ده��� ُر
ف���م���ا � ُ������س������د َْت �إ ّال وال������زم ُ
������ان ب����ه ���س��ك�� ُر
وم�������ا ع����ن����دن����ا �����ش����ك���� ٌر وال ع����ن����ده ع�����ذ ُر

( )8التخريج :الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة :ق 4ج� 7ص.322 -321
لطائف الذخرية وطرائف اجلزيرة� :ص187البيتان ( 1و.)2
م�س���الك الأب�ص���ار يف ممال���ك الأم�ص���ار :ج 17ق�� �1ص 197 -196حتقي ��ق
د.خري�سات.
م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار :ج� 17ص 166حتقيق :كامل اجلبوري.
()9
ومن �أبدع ما لأبي عبد اهلل و�أغربه و�أحلى الكالم و�أوطئه :قوله يف كلمة يعني
ال�سيف( :الكامل)
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 -1ح��ي ُ��ث التقى �أ���س�� ُد ال��ع��ري ِ��ن و� ٌ
��ش��ادن
 -2ق���ال���ت �أرى ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ـ��ـ��ك ث��ال��ث��ـ��اً
� -3أ�أم��ن��ـ��ـ��تَ ن�ش ــر حديثن ــا ف�أجبتـها

�����اف و��������ص�������ار ٌم و������س�����وا ُر
حت�����ت ال�����ل�����ح ِ
ول����ق����د ع���ه���دت���ك ب���ال���دخ���ي���لِ ت��غ��ـ��ـ��ـ��ا ُر
ه������ذا ال�������ذي ُت�����ط�����وى ب�����ه الأ�������س������را ُر

( )9التخريج :الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة :ق 4ج� 7ص.327
لطائف الذخرية وطرائف اجلزيرة� :ص187البيتان ( 2و.)3
�شرح مقامات احلريري لل�شري�شي :ج� 4ص.31
م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار :ج 17ق� 1ص197حتقيق د .خري�سات.
م�سالك الأب�صار يف م�سالك الأم�صار :ج� 17ص167حتقيق :كامل اجلبوري.
اختالف الروايات:
يف �شرح املقامات:
حيث التقى �أ���س��د ال��ع��ري��ن وظبي ٌة

...................

يف �شرح املقامات:
...................

ول����ق����د ع���ه���دت���ك ل���ل���دخ���ي���ل ت���غ���ا ُر

()10
وقال �أي�ض ًا( :الوافر)
 -1وت��ع��ج��ب��ن��ي ال��غ��� ُ
��ص��ون �إذا ت��ث��ـ�� َّن��ـ��ـ��تْ
� -2إذا اه������ت������ َّزت ن���ه���ـ���ـ���و ٌد يف ق������دو ٍد

وال ����س���ـ���ـ���ـ���ـ���ي���م���ا وف���ي���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���نّ ال���ث���م���ـ���ـ���ا ُر
ف�����ق ْ
���������ب ال������وق������ا ُر
�����ل ل����ل����ح����ل ِ����م ق������د ذه َ

( )10التخريج :الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة :ق 4ج� 7ص.327
لطائف الذخرية وطرائف اجلزيرة� :ص.187
2 1
2 1
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رايات املربزين وغايات املميزين� :ص .274وورد فيه البيت الأول مكان البيت
الثاين ،والبيت الثاين مكان البيت الأول.
م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار :ج 17ق� 1ص 197حتقيق د .خري�سات.
م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار :ج� 17ص167حتقيق :كامل اجلبوري.
()11
وقوله( :الكامل)
������ب ب��������ـ���������أدواء اجل�����ه�����ـ�����اد �إذا
َ -1ط������ـ ٌّ
 -2و�إذا اح��ت��ب��ـ��ـ��ى يف ���ش��م��ل�� ٍة ���ض��رب��تْ
 -3ي���ن���ـ���دى و�أي��������دي امل������زن ج��ام��ـ��ـ��د ٌة

������ص�����دم ال�����ع�����ج�����ا ُج ق�����������وادم ال���ن�������س��� ِر
ب����ي ُ
���������ض ال������ن������وال ج����م����اج����م ال���ف���ق��� ِر
وي������ل���ي�� ُ
ن ع����ن����د ق�������س���ـ���ـ���ـ���ـ���او ِة ال�����ده����� ِر

( )11التخريج� :أمنوذج الزمان من �شعراء القريوان� :ص.214
م�س���الك الأب�ص���ار يف ممالك الأم�ص���ار :ج 17ق�� � 1ص ،200 -199حتقيق د.
خري�سات.
م�س���الك الأب�ص���ار يف ممالك الأم�ص���ار :ج� 17ص ،168حتقيق :كامل �سلمان
اجلبوري.
()12
ومن رقيق �شعره قوله( :الرمل)
 -1ق���ال���ت احل�����س��ن��ا ُء مل��ـ��ـ��ـ��ا �أن ر�أتْ
 -2ل��ي�����س ه���ذا ال��دم��ع م��ا ُخ�ّب�رّ ت��ـ��ه
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�أن���������ا م�����ن ي�����ه�����دي �إل�����ي�����ك اخل���ب���ـ���ـ���را
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ّ -3
رق يف خ����ديَ م���ن م���اء ال�صبا
 -4ت����أخ���ذ الأحل���ـ���ـ���ـ���اظ م��ن��ه ري��ه��ـ��ا

رون ٌ
������������ق ي���ع�������ش���ي �����س����ن����اه ال���ب�������ص���ـ���را
ف������������إذا ج����ـ����ـ����از ال����ت����ن����اه����ي ق�����ص��ـ��ـ��ـ��ـ��را

( )12التخريج :الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة :ق 4ج� 7ص.324
املط���رب م���ن �أ�ش���عار �أه���ل املغ���رب� :ص .48وفيه ��ا اختالف كب�ي�ر يف الرواية
والألف ��اظ ،حت ��ى �إن الوزن فيه من املديد ،وال ي�س ��تقيم عرو�ض� � ًا ،وال�ص ��حيح ما
�أثبتناه.
م�س���الك الأب�ص���ار يف ممالك الأم�صار :ج17ق�1ص 197حتقيق :د .خري�سات
الأبيات ( 1و 3و.)4
م�س���الك الأب�ص���ار يف ممالك الأم�ص���ار :ج� 17ص 167حتقيق :كامل �سلمان
اجلبوري الأبيات ( 1و 3و. )4
اختالف الروايات:
 -1يف املطرب:

ق�����ل�����ت ل����ل����ح���������س����ن����ا ِء مل�������ا �أب�����������ص�����رت

دم��ع عيني قد ج��رى فيما جرى

 -2يف املطرب:
ال ت�����ظ�����ن�����ي ال���������دم���������ع م���������ا ع����اي����ن����ت����ه

..........................................

 -3يف املطرب:

رون ٌ
��������ق ي�����س��ب��ي ����س���ن���اه ال��ب�����ش��را

ج���م���ال يف خ���دي���ك م����ن م�����اء ال�����ص��ب��ا

 يف امل�سالك (خري�سات):ّ
دق يف خ������دي م�����ن م������اء ال�����ص��ب��ا

...................

 -4يف املطرب		:
2 1
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ف�����������إذا ج�������از ال����ت����ن����اه����ي ق���ط���را

ت���������أخ��������ذ الأج�����������ف�����������ان م������ن������ه ر ّي������ه������ا
 -يف امل�سالك:

ف��������������إذا ج���������از ال�����ت�����ن�����اه�����ي ق����ط����را

...................

()13
وله يف حمام ٍة فوق �أيكة ت�صدح يف فحمة الليل والربق يقدح( :الكامل)
ُ
وال���ب��رق ي���ق���د ُح يف ال���ظ�ل�ا ِم ����ش���رار ُه
ل���ي��� ً
ـ�ل�ا �إذا م����ا ه��� ّوم���ـ���ـ���ـ���ـ���تْ � ُ����س���� َّم����ا ُر ُه
���ب ورن���ـ���ـ���ـ���ده وعَ����������را ُر ُه
ك���ي���ف ال���ك���ث���ي ُ
�أم �أي���ن���ع���ت ب��ـ��ـ��م��دام��ع��ي �أزه����ـ����ـ����ا ُرهُ؟!

 -1و ُم���� ّرن���� ٍة ق��دح��ت زن����اد �صبابتي
 -2ورق�������ا ُء ت�������� ُ
أرق م��ق��ل��ت��ي ل��ب��ك��ائ��ه��ا
� -3إي����� ٍه بعي�شك ي��اح��م��ام�� ُة خ�ب�رِّ ي
� -4أت����ر َّن����ح����ت ب���ج���وان���ح���ي �أث��ل�ا ُت���� ُه

( )13التخريج :املطرب من �أ�شعار �أهل املغرب� :ص.49
(قافية الفاء)
()14
وق ��ال ميدح ثق ��ة الدولة جعفر بن ت�أيي ��د الدولة الأكح ��ل (ت 427هـ)( )19يف
أحببت �إثباتها
عيد النحر ،وهي ق�صيدة بديعة ال توجد بكاملها يف �أيدي النا�س ،ف� ُ
حل�سنها وغرابتها (الطويل)
 -1يذيل الهوى دمعي وقلبي املع ّن ُف
 -2و�إين ل��ي��دع��وين �إل�����ى م���ا �شنفته
 -3و�أح��ور �ساجي الطرف �أم��ا و�شاحه
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وجتني جفوين الوج َد وهو املك ّل ُف
وف���ارق���ت م��غ��ن��اه الأغ ُّ
�����ن امل�����ش�� ّن ُ��ف
ف�������ص���ف��� ٌر و�أم��������ا وق����ف����ه ف���م���و ّق ُ
���ف
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 -4يطيب �أج���اج امل���ا ِء م��ن نحو �أر���ض��ه
 -5و�أي����أ����س���ن���ي م����ن و����ص���ل���ه �أن دون����ه
 -6وغريان يجفو النوم كي ال يرى لنا
 -7ي��ظ�� ُل على م��ا ك��ان م��ن ق��رب دارن��ا
ُّ
ي�سنت و ْدق��� ُه
 -8وج���ون مب��زن ال��رع��د
 -9ك�����أين �إذا م���ا الح وال���رع��� ُد م��ع ٌ
��ول
� -10سلي ٌم و���ص��وت ال��رع��د راقٍ وو ْدق��ه
 -11ذك�����رت ب���ه ر َّي�����ا وم����ا ك��ن��ت ن��ا���س��ي��ا
 -12ومل���ا ال��ت��ق��ي��ن��ا م��ح��رم�ين و���س�يرن��ا
����ي ك����أ َ
 -13ن����ظ ُ
من���ا
����رت �إل���ي���ه���ا وامل����ط ُّ
 -14فقالت �أما منكنّ من يعرف الفتى
��س�ير ح���ذاءن���ا
� -15أرا ُه �إذا ���س��رن��ا ي��� ُ
 -16ف��ق��ل��تُ ل�ترب��ي��ه��ا �أب��ل��غ��اه��ا ب���أن��ن��ي
 -17وق���وال لها ي��ا �أ َّم ع��م��ر ٍو �أل��ي�����س ذا
 -18تفاءلتُ يف �أن تبذيل طارف الوفا
��ب�ر �أن���� ّن����ي
 -19ويف ع�����رف�����اتٍ م����ا ي����خ ُ
 -20و�أ ّم��ا دم��اء الهدْي فهي هُ ��دى لنا
 -21وتقبيل رك��ن البيت �إق��ب��ال دول��ة
 -22ف����أو����ص���ل���ت���ا م����ا ق���ل���ت��� ُه ف��ت��ب�����س��م��تْ
فتى
 -23بعي�شي �أمل �أخ�برك��م��ا �أ ّن����ه ً
 -24فال ت�أمنا ما ا�سطعتما كي َد نطقه
� -25إذا كنت ترجو يف منى الفو َز باملنى
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ُ
حرجف
يحيى ويندي ريحه وهو
ُ
فتتلف
متالف ت�سري الري ُح فيها
�إذا ن���ام ���ش��م ً
�لا يف ال��ك��رى ي��ت���أل ُ��ف
وغ���ف���ل���ت���ه ع���م���ا م�������ض���ى ي���ت����أ� ُ
���س���ف
ُ
تطرف
يرى برقه كاحلية ال�صل
وجفن ال�سحاب اجلون باملا ِء ُ
ُ
يذرف
كنفث ال ُرقى من �سو ِء ما � ُ
أتكلف
ف������أذك�����ر ل���ك���ن ل����وع���� ٌة ت��ت�����ض�� َّع ُ��ف
���ب ت��ع��� ُ
��س��ف
ب��ل�� ّب��ي َ��ك ر ّب������اً وال���رك���ائ ُ
غ���وارب���ه���ا م��ن��ه��ا م��ع��اط��� ُ��س ُر َّع ُ
�����ف
ُ
يت�شوف
فقد رابني من ط��ول ما
ون���وق���ف �أخ���ف���اف امل���ط ِّ���ي ف��ي��وق ُ��ف
ب���ه���ا م�������س���ت���ه���ا ٌم ق���ال���ت���ا :ن��ت��ل��ط ُ��ف
ُ
يخلف
نى واملُنى يف َخ ْيف ِه لي�س
مِ ً
ُ
البنان املط ّر ُف
ب���أن ع��نَّ يل منك
ب��ع��ارف�� ٍة م��ن عطف قلبك � ُ
أ�سعف
ي������دو ُم ور�أي يف ال���ه���وى ي��ت���أ َّل ُ��ف
ل����ن����ا وزم ٌ
�����������ان ب�������امل�������و َّد ِة ي���ع���ط ُ
���ف
وق��ال��ت �أح���ادي ُ���ث ال��ع��ي��اف�� ِة زخ ُ
��رف
ع��ل��ى ل��ف��ظ��ه ب����ر ُد ال��ك�لام امل��� َف��� َّو ُف
وق���وال �ستدري �أي��ن��ا ال��ي��وم � ْأع��ي ُ��ف
ُ
ففي ا َ
تتخوف
خل ْي ِف من �إعرا�ضنا
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 -26وق���د �أن����ذر الإح������رام �أن و�صالنا
رب
 -27وهذا وقذيف باحل�صى لك مخ ٌ
 -28وح�����اذِر ن���ف���ارى ل��ي��ل��ة ال��ن��ف��ر �إ َّن���� ُه
 -29ف��ل��م �أر م��ث��ل�� ْي��ن��ا خ��ل��ي��لَ ْ��ي م����ود ٍة
� -30أم������ا �إ ّن�������� ُه ل�����وال �أ َغ ُّ
��������ن م��ه��ف��ه��ف
 -31ل����راج���� َع م�������ش���ت ٌ
���اق ون������ام م�����س�� َّم��د
 -32وع���اذل��� ٍة يف ب���ذل م��ا م��ل��ك��تْ ي��دي
 -33ت���ق���ول� :إذا �أف���ن���ي���ت م���ال���ك ك�� ّل��ه

ح����را ٌم و�أ َّن�����ا ع��ن م����زارك ن��� ُ
��ص��دف
ُ
تقذف
ب���أن النوى بي عن دي��ارك
�سري ٌع فقل َم��ن بالعياف ِة �أع ُ
��رف
ل��ك ٍّ��ل ل��� ٌ
��س��ان ذو غ���راري���ن م��ره ُ��ف
و�أ����ش���ن���ف ب������� َّراق و�أح��������ور �أوط ُ
������ف
���اب و�أق�����ص��ر م��دن ُ��ف
و�أي���ق���ن م���رت ٌ
ل���را ٍج رج��ائ��ي دون �صحبي تع ِّن ُف
ُ
يو�سف
و�أحوجتَ من يعطيكه؟ قلتُ :

ُ
يجحف
لكرثة ما يدعو �إلى ال�شكر
ُ
يخلف
وجدنا َحيا معروفه لي�س
ف��ف��از و�أك������ َد ْوا �إذ �أخ َّ
����ف و�أق��ط��ف��وا
ب��ك�� َّف�� ْي��ه م���ا ي��رج��ى وم����ا ي��ت��خ ُ
��وف
ُ
مغدف
و�سِ رت على من راقب اهلل
ُ
ومرهف
وي�صحبه �سيفان :ع��ز ٌم
ُ
على حكمه ُ
يت�صرف
�صرف ال َّردى
ويفري ب ِه ما لي�س يفري املث َّق ُف

� -34أغ��������� ُّر ق�������ض���اع ٌّ���ي ي�����ك�����ا ُد ن���وال���ه
� -35إذا ن��ح��ن �أخ��ل��ف��ن��ا م��خ��اي��ل ِدمي��� ٍة
� -36سعى و�سعى الأمالك يف طلب ال ُعال
�شابالبط�شباللنيوالتقى
-37ويقظان َ
نا�ص َب الدين ُم�صلَت
 -38ح�سا ٌم على من َ
 -39ي�����س��اي��ره ج��ي�����ش��ان :ر�أيٌ وف��ي��ل ٌ��ق
 -40م���ط ٌّ���ل ع��ل��ى م���ن �����ش����اءَه ف��ك���أمن��ا
 -41ي��رى ر�أي���ه م��ا ال ت��رى ع�ي ُ
ن غريه
-42رعى ُ
اهللمنترعىحِ مىالدينعي ُنه

ويحمي حمى الإ�سالم واللي ُل � ُ
أغ�صف

ٌ
مطلق
 -43ومن وعدُه يف م�سر ِح احلمد
 -44ومن ي�ضرب الأعداء هرباً فينثني
 -45رماهم مبجرٍ �ضع�ضع الأر�ض َر ّز ُه
 -46ك��� ّأن الردينيات يف رون��قِ ال�ضحى
 -47يعو ُد الدجى من بي�ضه وهو � ٌ
أبي�ض
ويحجب نور ال�شم�س بالنقع عنهم
-48
ُ

و�إي����ع����اده يف ذم���� ِة احل��ل��م م��وق ُ��ف
والبي�ض بالهام ُ
ُ
تقذف
�صناديدهم
ُ
تدلف
ك���� ّأن ال��رواب��ي منه بال َّن ْبل
�أراق������ ُم يف ط����ا ٍم م��ن الآل ت��زح ُ��ف
ويبدو ال�ضحى من نقعه وهو � ُ
أكلف
ففعل ُّ
الظبا يف هامهم ال يك ّي ُف
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 -49لهم ك�� َّل ع��ام منك ج���ا�ؤوك ٌ
فيلق
� -50إذا ما َط َو ْوا ك�شحاً على قرح عامهم
 -51فكم م��ن �أ َغ��� ِّم ال��وج��ه غ��ا ٍو ترك َته
-52هوىاملق�ضباملا�ضيمبهواهفانثنى

ُ
فيلحف
ُي�سائل عنهم ب��ال��ع��وايل
وب��� َّل��� ْوا م��ن الآالم �أن�����ش���أت ت��ق ُ
��رف
وه��ادي��ه من عُثنون حلييه � ُ
أكثف
�صريعاً ت��راه ح��ب�تراً وه��و � ُ
أ�سقف

 -53لعمري لقد عاديت يف اهلل طالباً

ر���ض��اه وق��د �أب��ل��ي��ت م��ا اهلل ُ
يعرف
ُف��رادى ويف الأدي��ان حتى حت َّنفوا
ُ
وير�صف
ُي��را���ش لأك��ب��اد الأع����ادي
ُ
يو�صف
أو�صافك الغ ِّر
يروق ومن �
ِ
على عطفه و�شي العراق امل�ش َّف ُف
ُ
يطرف
وقد كان ذا طرف ِل ُل ْقياك
ف��ل��ا َح ل��ن��ا وه����و امل��ح�� َّل��ى امل�����ش�� َّن ُ��ف
ُ
تتحف
فيا ل��ك م��ن عيد مبلكني
ف َتكفي و ُت�ستدعَي خلطـبٍ فتك�ش ُـف

� -54أطالبتهم يف الأه��ل حتى تركتهم
 -55فيا ثقة امللك ال��ذي املُلك �سه ُمه
 -56هنيئاً لك العي ُد الذي منك ُح�س ُنه
 -57ب��دا َم�� ْع��لَ��م الأرج����اء ي��زه��ى ك�أمنا
� -58أت���ى بعد ح��� ْول زائ����راً ع��ن ت�ش ُّوقٍ
 -59ف����ط���� َّوق���� َت����ه ع������� ًّزا و����ش��� َّن���ف��� َت���ه ب��ه
 -60وق��اب��ل��ه ب��ال�����س��ع��د جن�� ُل��ك ج��ع��ف�� ٌر
 -61فالزلت ُت�س َتجدى ف ُتوليِ و ُترتجَ ى

( )14التخري ��ج :وفي���ات الأعي���ان و�أنباء �أبن���اء الزم���ان :ج� 6ص162 -159
وردت كاملة.
�أمنوذج الزمان من �شعراء القريوان� :ص 213 -210الأبيات (.)33 - 1
الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة :ق 4ج� 7ص 325 -324الأبيات (.)28 -12
�ش���رح مقامات احلريري لل�شري�ش ��ي :ج� 4ص  261الأبيات ( 12و 16و 18و22
و)28-25
م�س���اك الأب�ص���ار يف ممال���ك الأم�ص���ار :ج 17ق�� � 1ص ،199 -198حتقي ��ق:
د.خري�سات الأبيات (.)33 -12
م�س���الك الأب�ص���ار يف ممال���ك الأم�ص���ار :ج 17ق ،168 -167حتقي ��ق :كامل
�سلمان اجلبوري الأبيات (.)33 -12
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رفع احلجب امل�ستورة عن محا�سن املق�صورة :ج� 3ص  1095 -1093الأبيات
(.)28 -12
الوايف بالوفيات :ج� 17ص278 -277الأبيات (.)31-1
معاهد التن�ص���ي�ص على �ش���واهد التلخي�ص :ج�� � 2ص 125 -124الأبيات (8
و 9و )10ج� 2ص ، 426البيت الأول فقط.
�أن���وار الربي���ع يف �أنواع البديع :ج�� � 2ص 309 - 308الأبيات ( ،)29 -12ويف
الروايات اختالفات ي�سرية ر�أيت عدم ذكرها؛ لأنها ال ت�ؤثر يف داللة البيت ومعناه،
كما �أنها قد تربك القارئ وتثقل الهوام�ش مبا ال فائدة منه.
(قافية القاف)
()15
وقال ي�صف فيها مركب ًا للروم �أوقع به امل�سلمون وذكر العلج( :الب�سيط)
� -1إذا طفا �أب�صر ال�صم�صا َم يرقب ُه
تلف
���وف ع��ل��ى ٍ
�����ش مل���وق ٍ
 -2و�أي ع��ي ٍ

خوف الردى �شرقا
�أو غا�ص يف املا ِء من ِ
ي��راق��ـ ُ��ب امليتتني ال�سيـ َـف والغرقـا

( )15التخريج :املختار من �شعر �شعراء الأندل�س� :ص.137
(قافية الكاف)
()16
وله يف حمام ٍة ت�صدح( :الكامل)
 -1ورق��ا ُء �ضافية اجلن ــا ِح ت�سـ ـ ّ
رتت

33
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 -2غ ّنت ف�أذكـ ــرتِ امل�شـ ــو َق ببث ـِّها
 -3وعجبتُ من ِ�ضدَّين يف �أو�صافها

ومت��اي��ل��تْ ف��ع�� َل ال�����ص��ح��ي ِ��ح ال�����ش��اك��ي
خ���ل���ع اخل���ل���ي���ع ول���ب�������س���ة ال���� ُّن����� َّ����س����اكِ

( )16التخريج :املطرب من �أ�شعار �أهل املغرب� :ص.49
 -3خلع الرجل خالعة وهو خليع� :إذا خلعه قومه لبعده عن ال�صواب وانهماكه
فيما ُيق َّبح.
()17
وله يف املعنى ال�سابق( :الكامل)
ُب������ردي������ن م�����ن َن������ـ������و ٍء وك���ـ���ـ���ـ���ـ ٍّ���ل ب�����اكِ
���ب �أراكِ
ج���ع���ل���ت �أري����ك����ت����ه����ا ق�������ض���ي َ

 -1و ُم���ر ّن��� ٍة وال��� ّدج ُ���ن ين�سـ ُج فوقـها
 -2م��ال��ت ع��ل��ى ط ّ���ي اجل��ن��اح وربمّ���ا

( )17التخريج :املطرب من �أ�شعار �أهل املغرب.49 :
(قافية الالم)
()18
وقال ابن قا�ضي ِميلة( :الكامل)
الر�ضاب مبزجها
 -1ومدام ٍة عُني
ُ
 -2ذه��ب��ي�� ٍة ذه َ��ب ال��زم ُ
��ان بج�سمها
 -3بتنا ونحن على الفرات نديرها
�شم�س وك ـ ُّـف مديـ ــرها
 -4فك�أمنا
ٌ

ف�����أط����اب����ه����ا و�أداره����ـ����ـ����ـ����ـ����ا ال��ت��ق��ب��ي��ـ�� ُل
قِ���� ْدم����اً ف��ل��ي�����س ل��و���ص��ف��ه��ا حت�����ص��ي�� ُل
وه���ن���اً ف����أ����ش���ر َق م���ن ���س��ن��اه��ا ال��ن��ي�� ُل
ف��ي��ن��ا ���ض��ح��ى وف����� ُم ال���ن���دمي �أ���ص��ي�� ُل

( )18التخريج� :أمنوذج الزمان من �شعراء القريوان� :ص.214
التذكرة احلمدونية :ج� 8ص.364 -363
التذكرة الفخرية� :ص 212الأبيات (.)4 ,2 ,1
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م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار :ج 17ق� 1ص ،200حتقيق :د .خري�سات
البيتان ( 1و.)4
م�س���الك الأب�ص���ار يف ممالك الأم�ص���ار :ج� 17ص  ،169حتقيق :كامل �سلمان
اجلبوري البيتان( 1و.)4
الوايف بالوفيات :ج� 17ص.278
()19
وقوله( :الب�سيط)
أر�������ض ب��ع��ث��ت له
�إذا ���س��ع��ى امل���ح��� ُل يف � ٍ
يغدو الندى وهو من فر�سانِ حلبتـ ِه

جي�شاً من احل�ضبِ م�شكو َر الأفاعيلِ
ـيف َوف ـ ـ ٍر على الإمالقِ م�ســلولِ
ب�س ِ

( )19التخريج� :أمنوذج الزمان من �شعراء القريوان� :ص.214
م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار :ج 17ق� 1ص 200حتقيق :د .خري�سات
م�س���الك الأب�ص���ار يف ممال���ك الأم�ص���ار :ج�� � 17ص 169 -168حتقيق :كامل
ُ
(م�سلول)؟!
�سلمان اجلبوري .وفيه قافية البيت الثاين بال�ضم
�ضرب من احل ّيات.
 -1احل�ضبٌ :
(قافية امليم)
()20
وق ��ال ابن قا�ض ��ي ِميل ��ة يذكر كلب البحر ،وه ��و عند املغارب ��ة القر�ش ،وكان
التقف �إن�س ��ان ًا فتتبعه �صاحب الوالية حتى ِ�ص ��يد ،و ُوجد بع�ض الأ�شالء للرجل يف
جوفه( :املتقارب)
 -1و�أ�����ش����غ����ى ب���ك��� ّف���ي���ه م���ث���ل امل����دى
 -2ت���������ص���� ُّرف����ه يف �����ض����م����ان امل����ي����اه

35

�����م
ط����وي����ل ال�����ق�����را م����دم����ج الأع�����ظ ِ
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 -3يخاف ال��ه��واء ويخ�شى ال�ضياء
 -4ل���ه داخ����ل ال���ي��� ِّم ب��ط ُ
�����ش الأ����س���و ِد
 -5ومل�������ا ارت�����ق�����ت ن���ف�������س���ه ل���ل����أذى
 -6وع������� ّزت�������ه م���ن���ع���ت���ه ب���ال���ب���ح���ار
 -7دع����������اه �إل����������ى ح����ت����ف����ه َح���� ْي���� ُن����ه
 -8ف�����أل����ق����اه ����س���ع���دُك يف راح��ت��ي��ك
 -9ون����� ّزه�����ك اهلل ع����ن �أن ت�����ض��ي��ع

و�إن ك��������ان �أج��������������ر�أ م������ن ����ض���ي���غ ِ���م
������������������م
وت���������ص����ح����ب����ه م���������ش����ي����ة الأرق ِ
وب������������ات م��������ع ال�����ب�����غ�����ي يف جم����ث ِ����م
�����م
وم�����������ث�����������واه يف زاخ����������������ر م�����ظ�����ل ِ
ف�����أق����ع���������ص م������������رءاً م������ن ال������� ُع������� َّو ِم
وق��������������� ّي���������������ده ��������س�������ف�������ك�������ه ل���������ل���������د ِم
ب������أر������ض�����ك ن���ف�������س ام���������رئ م�������س���ل ِ���م

( )20التخري ��ج :التذك���رة احلمدونية :ج�� � 5ص 294وردت الأبيات كاملة �إالّ
البيت الرابع ،فزيادة من �أمنوذج الزمان ،وم�سالك الأب�صار ،واجتهدنا يف و�ضعه
هنا لل�سياق.
�أمنوذج الزمان من �شعراء القريوان� :ص 213الأبيات (.)4-1
م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار :ج 17ق� 1ص199حتقيق :د.خري�سات،
الأبيات ()4-1
م�س���الك الأب�ص���ار يف ممالك الأم�ص���ار :ج� 17ص 168حتقيق :كامل �س ��لمان
اجلبوري االبيات (.)4-1
 -2ال�شعر املن�سوب �إلى ابن قا�ضي مِ يلة ولغريه من ال�شعراء.
(قافية الباء)
()1
و�أن�شد( :الكامل)
جل���دّك �أن تكـ ــون �أديبـ ـاً
� -1أ�شقى َ
� -2إن ك��ن��تَ م�ستوياً ففعـ ـ ُل َك ُك ُّلـ ُه
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�أو �أن ي���رى فيـ ــك ال��ـ��ورى تهذيبـ ــا
عِ ������و ٌج و�إن �أخ����ط�����أت َ ك���ن���تَ م�صيبا

36

ي�صح معنى ختم ِه
 -3كالنق�ش لي�س ُّ

ح���ت���ـ���ى ي���ك���ـ���ـ���ـ���ون ب����ن����ـ����ـ����ا�ؤه م���ق���ل���وب���ا

( )1التخريج :هي البن قا�ضي ِميلة يف:
الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة :ق 4ج� 7ص.322
لطائف الذخرية وطوائف اجلزيرة� :ص187البيتان (.)3 ,2
�شرح مقامات احلريري لل�شري�شي :ج� 5ص.127
م�س���الك الأب�ص���ار يف ممالك الأم�ص���ار :ج 17ق� 1ص 197حتقيق :خري�سات
البيتان ( 2و.)3
م�س���الك الأب�ص���ار يف ممالك الأم�ص���ار :ج� 17ص 167حتقيق :كامل �سلمان
اجلبوري البيتان( 2و.)3
امل�سجم يف �شرح المية العجم :ج� 2ص.129
الغيث َّ
وهي البن ر�ش ��يق الق�ي�رواين (ت 456هـ) ديوانه�� � :ص .37وتقدميها (وقال
ي�شكو حرفة الأدب) والبيت الأول فيه روايته:
................................
�أ�شقى لعقلك �أن تكون �أديب ًا
والبيت الثاين فيه روايته:
ما دمتَ م�ستوياً ففع ُلك ك ُّل ُه

................................

(قافية احلاء)
()2
وقول ابن قا�ضي ِميلة( :الوافر)
 -1لقـ ــد ع َ
بلحن
ـر�ض احل��م��ا ُم لنا ٍ

37

�إذا �أ�����ص����غ����ى ل����ه ال����رك����ب ت�لاح��ى
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� -2شجى قلب ا َ
خل�� ِل ِّ��ي ف��ق��ال :غ ّنى

وب����������ر ّح ب���ال�������ش���ج ِّ���ي ف�����ق�����ال :ن���اح���ا

( )3التخريج :هي البن قا�ضي ِميلة يف:
�شرح مقامات احلريري لل�شري�شي :ج� 4ص167
رفع احلجب امل�ستورة :ج� 1ص.275
الغيث امل�سجم يف �شرح المية العجم :ج� 2ص.342
ال�سحر وال�شعر� :ص.172
املنازي (ت437هـ)( )20يف ثمرات الأوراق:
وهي لأبي ن�ص ��ر �أحمد بن يو�سف
ّ
�ص ،43وفيه بعد البيتني املا�ضيني:
 -1وك���م ل��ل�����ش��وق يف �أح�����ش��اء �صـ ـ ٍّـب
� -2ضعيف ال�صرب عنك و�إن تقاوى
 -3ك��ذاك بنو الهوى �سكرى ُ�صحا ٌة

�إذا ان���دم���ـ���ـ���ل���ت �أج����ـ����ـ���� َّد ل���ه���ا ج���راح���ا
و���س��ـ��ـ��ـ��ك��ران ال���ف���ـ����ؤاد و�إن ت�����ص��ـ��اح��ى
ك�������أح������داق امل����ه����ا م���ر����ض���ى ���ص��ح��اح��ا

(قافية امليم)
()3
والبن قا�ضي ِميلة وتن�سب لأبي الفتح املنازي( :الوافر)
 -1وق��ان��ا و ْق����دة ال��رم�����ض��ـ��ـ��ـ��ا ِء ٌ
رو����ض
 -2ق�����ص��ـ��ـ��ـ��ـ��دن��ا ن���ح���و ُه ف َ��ح�� َن��ـ��ـ��ا علينـا
ُ -3ي���راع���ي ال�����ش��ـ��ـ��ـ��م��� َ��س �أ ّن�����ى قابلته
 -4و�أ�����س����ق����ان����ا ع����ل����ى ظ�����م������أٍ زال ًال
 -5ت�����رو ُع ح�����ص��ا ُه ح��ال��ي�� َة ال��غ��وان��ـ��ـ��ـ��ي

وق������ا ُه م�����ض��اع��ف ال���ظ��� ّل ال��ع��م��ي ِ��م
ُح��� ُن��� َّو ال���وال���ـ���ـ���داتِ ع��ل��ى ال��ي��ت��ي��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��م
ف��ي��ح ُ��ج�� ُب��ه��ا وي������ـ������� ُ
أذن ل��ل��ن�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ِ��م
�أل ُّ
مي
�����ذ م���ن ال�����ش��ـ��ـ��ـ��رابِ م���ع ال���ك���ر ِ
���ب ال��ع��ق��دِ ال��ن��ظ��ي ِ��م
ل��ت��ل��م��� َ��س ج���ان َ

( )3التخريج :هي لهما يف ال�سحر وال�شعر� :ص.149
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وهي للمنازي يف :وفيات الأعيان :ج� 1ص.143
املرق�صات واملطربات.225 :
معاهد التن�صي�ص :ج� 1ص.204
وتن�س ��ب �أي�ض� � ًا �إل ��ى حم ��دة بنت زياد امل� ��ؤدب (الق ��رن ال�س ��اد�س الهجري)
ال�شاعرة الأندل�سية امل�شهورة .والأبيات لها يف:
التذك���رة الفخري���ة� :ص ،264ونف���ح الطيب من غ�ص���ن الأندل�س الرطيب:
ج� 6ص ،63وال�ش���عر الن�س���وي يف الأندل�س� :ص ،114و�ش���عر املر�أة الأندل�س���ية من
الفتح حتى نهاية ع�صر املوحدين� :ص.106
الهوامش:

(*) كلية الرتبية الأ�سا�سية يف جامعة الأنبار  /العراق
( )1ينظر� :أمنوذج الزمان من �شعراء القريوان� :ص .209
( )2ينظر :وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان :ج� 6ص .159
( )3ينظ ��ر :الذخرية يف محا�س���ن �أه���ل اجلزيرة :ق  4ج� 7ص321؛ املطرب من �أ�ش���عار �أهل املغرب� :ص
48؛ رايات املربزين وغايات املميزين� :ص273؛ م�س���الك الأب�ص���ار يف ممالك الأم�ص���ار :ج  17ق1
�ص ،196حتقيق :خري�س ��ات؛ م�س���الك الأب�صار يف ممالك الأم�ص���ار :ج � 17ص  ،166حتقيق :كامل
�س ��لمان اجلبوري؛ رفع احلجب امل�س���تورة عن محا�س���ن املق�ص���ورة :ج� 1ص175؛ الوايف بالوفيات:
ج� 17ص.276
( )4ينظر :معجم البلدان :ج� 5ص244؛ الرو�ض املعطار يف خرب الأقطار� :ص.568
( )5ينظر :الن�ص ال�شعري14 :وباقي ن�صو�ص املديح :ن�ص  ،9ن�ص .19
( )6ينظر :الن�صو�ص ال�شعرية ذوات الأرقام.20 ،17 ،16 ،15 ،13 ،1 :
( )7ينظر :الن�صو�ص ال�شعرية ذوات الأرقام.12 ،10 :
( )8ينظر :الن�صو�ص ال�شعرية ذوات الأرقام.12 ،10 ،3 :
( )9ينظر :الن�ص ال�شعري ذو الرقم (.)5
( )10ينظر :الن�ص ال�شعري ذو الرقم (.)8
(� )11أنوار الربيع يف �أنوار البديع :ج� 3ص  .277وينظر :ج� 2ص .309 - 308
( )12الن�ص ال�شعري ( )14البيتان (.)33 ،32
( )13الن�ص ال�شعري ( )5الأبيات (.)6 ،5 ،4
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( )14الن�ص ال�شعري (.)9
( )15الن�ص ال�شعري (.)10
( )16ينظر :الن�ص ال�شعري (.)20
( )17الن�ص ال�شعري (.)13
( )18الن�ص ال�شعري ( .)16وينظر :الن�ص ال�شعري (.)17
( )19الأم�ي�ر ثق ��ة الدولة جعف ��ر بن ت�أييد الدول ��ة �أحمد الأكحل بن ثق ��ة الدولة �أبي الفتوح يو�س ��ف بن
عبداهلل بن محمد بن احل�س ��ن.....الكلبي �أبو ت�أييد الدولة� ،أحد تا�سع ملوك الكلبيني على �صقلية،
بد�أت واليته �س ��نة (410هـ) ،وي�س ��تنيب ولده جعفر كلما �س ��افر...وكان مقتله ونهاية حكمه وحكم
ولده جعفر �سنة(427هـ).
ينظر يف ترجمته :العرب يف �صقلية� :ص ،48-47ديوان ال�شعر ال�صقلي� :ص ،227ديوان ال�شعر العربي
يف �ص���قلية�� � :ص .59وانظر هوام�ش ه� ��ؤالء امل�ؤلفني واملحققني وما فيها من م�ص ��ادر ،ففيها �إغناء
وتفا�صيل.
( )20ترجمته يف وفيات الأعيان :ج� 1ص ،14وثمرات الأوراق� :ص.43
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واجل َباء
احل َنا
َ
األشجان وقريتاها – َ
مل ْهد)
(أهل القرى – َ
الف َرعة وا ُ
د .محمد بن ظافر �آل ع�ساف *

( )

تقدمي:
هذه خال�ص ��ة عن (�أهل القرى – قاعدة العوامر) (الأ�شجان قدمي ًا – ديار
عام ��ر بن ربيع ��ة بن َ�ش� � ْهر َ
احل ْجري)(� )1أحببت يف ن�ش ��رها �إ�ض ��افة لبنة يف بناء
تاريخ بالدنا ،وفيها درا�س ��ة تو�ض ��ح موقع الأ�شجان والرتجيح ب�أن قريتيها (احلنا
()3
واجلباء) اللتني ذكرهما ال�شاعر العبا�سي �أبو اجليا�ش احلجري( )2يف ا�ستغاثته
هما قريتا الفرعة واملهد (�أهل القرى).
وم����ن ال��ط��ـ��ـ��ود ف��ال��ـ��ـ��رن��ام��ات خ�ض ــر

روي�����������ت ف����ال����ت����ن����وم����ة ال�������زه�������راء

ف��ق��رى احل��ج��ر ج��ه��وة ال����زرع وال�ضر

()4

ع ف���أ���ش��ج��ان��ه��ا احل���ن���ا ف���اجل���ب���اء

ومن نافلة القول �إننا مل جند للأ�ش ��جان ذكر ًا �إال فيما �س ��طره ل�س ��ان اليمن
احل�سن بن �أحمد بن يعقوب الهمداين (تويف بعد 350هج) يف كتابه �صفة جزيرة
الع���رب .وك ��م له ��ذا الع ��امل اجلهبذ من �أف�ض ��ال عل ��ى جغرافية وتاريخ و�أن�س ��اب
جزي ��رة العرب ،وقد خ�ص ديار �س ��راة احلجر بن الهن ��و وتهامتها مبادة جيدة يف
ال�س� � ْفر الرائع .لقد وردت لفظة (الأ�ش ��جان) فيه �أربع م ��رات؛ �إحداها فيما
هذا ِّ
ذكره �أبو اجليا�ش يف بيته ال�سابق ،وثالث �أخرى بلفظ الهمداين �أثناء ا�ستعرا�ضه
جلغرافية ال�سراة ،وهي:
41
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 -1قال �ص« :260وتنومة والأ�ش ��جان ونحيان ثم اجلهوة قرى لبني ربيعة بن
احلجر».
واد فيه �س ��تون قرية� ،أ�س ��فله لبني ي�س ��ار و�أعاله
 -2ق ��ال � ��ص« :261تنوم ��ة ٍ
لبلحارث بن �ش ��هر ،ثم الأ�ش ��جان قرية كبرية لي�س يف ال�س ��راة( )5قرية �أكرب منها
بعد اجلهوة ،و�ساكنها بنو عبد من بني عامر بن احلجر».
واد م�س ��تقبل القبلة في ��ه التفاح واللوز والثمار،
 -3قال �ص « :261ثم نحيان ٍ
و�ص ��احبه علي بن احل�ص�ي�ن العبدي ،من بني عبد بن عامر ،وابن عمه احل�صني
ابن دحيم ،وهم احلكام على نحيان والأ�شجان َ
واحل ّرا ،ووراء ذلك اجلهوة».
لقد ورثت ع�ش�ي�رة (�أهل القرى) -تعرف محلي ًا بقبيلة �أهل القرى -م�س ��مى
قريتي الأ�ش ��جان (احلنا واجلباء) ،وهي �إحدى ثالث ع�ش ��ائر يتكون منها الفخذ
الدحيم ��ي املن�س ��وب يف دحيم بن عبد بن عام ��ر بن ربيعة بن �ش ��هر بن ربيعة بن
الأوا� ��س احلج ��ري الأزدي( ،)6وهي (�آل بهي� ��ش� ،آل النهي� ،أه ��ل القرى) ،وذلك
خالف ًا ملا بنت عليه �أكرث ما طالعته من م�ؤلفات �أو مواقع �إلكرتونية ا�ستقى بع�ضها
م ��ن بع� ��ض والتي ذكرت �أن دحيم ًا ينق�س ��م �إلى فرعني؛ هم ��ا �آل بهي�ش و�آل النهي
()7
فق ��ط ،و�أن �أه ��ل القرى جزء م ��ن �آل النهي ،ويف ذل ��ك متابعة لنظام الن�ص ��ة
اجلهادية التي عمل بها �سابق ًا ،وهي ال تق ِّرب ن�سب ًا وال تبعده ،وهذا التق�سيم خط�أ
بينِّ م�ص ��دره بع�ض م ��ن ق َّيد يف كتب حديثة ،وكان مرجعه يف ذلك �س ��جالت غري
مو ّثقة �أو �أ�شخا�ص ًا ذكروا ذلك عن ق�صد �أو دون ق�صد ،وكالهما ال ي�صح؛ لأن يف
الأول حتريف ًا ويف الثاين جه ًال.
الأ�شجان:
يظهر من و�ص ��ف الهمداين �أنها كانت بلدة �ص ��غرية لعوامر بني �شهر �سكنها
بنو عبد منهم ،ومل يتبقَّ من ا�س ��مها �إال ( َن ْ�ش ��يان) ،وهي اليوم من ديار بني �سعد،
بعد حتول الكلمة ح�سب اللهجة املحلية من ( َل ْ�شجان) �إلى ( َل ْ�شيان) ثم ( َن ْ�شيان)(،)8
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ولكنه ��ا الآن تطلق على رافد من روافد وادي نحيان ،وهو لبني م�ش ��هور وجزء من
كنانة يف ديار بني �سعد� ،إخوة بني عبد بن عامر.
مبعان مختلفة؛ قال الأزهري يف تهذيب
لقد وردت لفظة الأ�شجان يف املعاجم ٍ
اللغة(« :)9قال �أبو عبيد عن �أبي عمر :ال�ش ��جون� :أعايل الوادي ،واحدها �ش � َ�جن،
وهي ال�شواجن واحدها �شاجنة».
«وال�شجنَ :
وال�شجن ،احلاجة ،واجلمع
وال�شجن ،هوى النف�س،
احلزَ ن،
وقال:
َ
َ
َ
�أ�شجان».
و�أع ��ايل الأودية ه ��ي ال ِف َراع و ُف� � َرع جمع (فرعة)� ،أمكنة وا�س ��عة ُت�ست�ص ��لح
للزراعة وال�سكن ،وقد �أ�شار �إليها �أبو اجليا�ش يف ق�صيدته:
ف��ج��ب��ال ال�����س��راة ف��ال�� ُف�� َرع ال��و���س��ط

ى ،ح����ك��ي�ن اجل�����ن�����اء ف���احل���ي���ف���اء

ويف القامو�س املحيط للفريوز �آبادي(« :)10ال�ش � َ�جن ،محركة :الهم واحلزن،
والغ�ص ��ن امل�ش ��تبك ،وال�ش ��عبة من كل �ش ��يء ....واحلاجة حيث كانت ...واجلمع
«وال�شجن :الطريق يف الوادي �أو يف �أعاله واجلمع �شجون».
�شجون و�أ�شجان» ،وقال:
ْ
«وال�شاج َنة� :ضرب من الأودية ُينبت
وجاء يف ل�س���ان العرب البن منظور(:)11
ِ
كثي
نبات ًا ح�س ��ن ًا .وقيل :ال�شواجن وال�شجون �أعايل الأودية ،واحدها ْ
�شجن» .قال رّ
وقد ذكر(ال ُب َل ْيد) ،وهو ب�أ�سفل نخلى من �أودية الأ�شعر من ديار جهينة(:)12
وقد حال من حزم احلماتني دونهم

و�أعر�ض من وادي البليد �شجون

�شجن �أ�شجان» ،ونقل عن الأزهري:
و�أ�ض ��اف ابن منظور« :وقال َ�ش � ِ�مر :جمع ْ
واد يقال له ال�شواجن يف بطنه �أطواء كثرية» ،ونقل عن اجلوهري:
«ويف ديار �ض ّبة ٍ
«ال�شجن بالت�سكني واحد �شجون الأودية وهي طرقها».
ْ
الغي:
فمن معانيها :ال�شقوق والطرائق يف الغلظ من احلرة ،قال �صخر ّ
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�أ����س���ال م���ن (ال��غ��ي��ل) �أ���ش��ج��ان��ه

()13

ك�����������أن ظ�������واه�������ره ك������ن ج������ـ������ ُوف������ا

كم ��ا ورد عند ياقوت يف معجم البلدان« :وال�ش ��جون م ��ن �أودية تهامة» .قال
�ساعدة بن ج�ؤ َّية الهذيل:
وح�� ْل��ي��ة م��ن��زل
والأث������ل م���ن � َ��س�� ْع��ي��ا َ

وال����دوم ج��اء ب��ه ال�شجون ف ُع ْليب

و�ش ْجنة بالك�سر :ا�سم رجل ،وهو �شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن �سعد
ِ
ابن زيد مناة بن متيم(.)14
وبال�ش ��جن (بنو ال�ش ��جن) َق ِبيل من النا�س ،فرع من رجال �أملع ،وهم �س ��كان
وادي رمي(.)15
هذا بع�ض ما ورد باخت�ص ��ار يف ت�أ�ص ��يل الكلمة .ويهمنا م ��ن ذلك ما اتفقت
املعاج ��م علي ��ه ،وهي ال�ص ��فة التي تطلق على �أع ��ايل الأودية مفردها (�ش � ْ�جن)،
وجتمع على �ش ��جون و�أ�ش ��جان كما ذكر �ش ��مر فيما نقل ��ه ابن منظور يف الل�س���ان،
وه ��و م ��ا يتفق مع موقع (�أه ��ل القرى) ،فهو يف منا�ش ��ئ وادي نحيان و�أعلى مكان
منه ،بالإ�ض ��افة �إلى وجود طرائق و�شعاب حول (فرعته) ك�شعب امل�س ّلم والأ�شرف
(بلأ�ش ��رف) ،واحلارث (بلح ��ارث) ،واملحلب ،وذي اليارة (اجل ��ارة) ،والهيلة،
و�شعب �سامل ،وغريها مما يتنا�سب مع مدلول كلمة الأ�شجان(.)16
والأ�ش ��جان هي حا�ض ��رة ديار عامر بن ربيعة (العوامر) ،وقاعدتهم جتاور
اجلهوة  -حا�ض ��رة ديار احلجر بن الهنو عموم ًا وديار �ش ��هر بن ن�ص ��ر بن ربيعة
(�ش ��هر ثرامني) خ�صو�ص� � ًا  -من اجلنوب .قال عنها الهمداين« :الأ�شجان :قرية
كب�ي�رة لي�س يف ال�س ��راة قرية �أكرب منه ��ا بعد اجلهوة» .وقول ��ه( :قرية) باملفرد ال
ينف ��ي �أنها تتكون من قريتني ذوات ��ي كيان واحد؛ فالقرية الت ��ي �أرادها الهمداين
تعني املركز الإداري ،وهو م�ص ��طلح ا�س ��تمر معنا �إلى وقت قريب جد ًا ،حيث كان
يطلق م�سمى (القرية) على بلدة النما�ص ،مبا حوته من «منازل» متعددة «قرى».
�أما كيان القرية باملعنى الذي �أراده �أبو اجليا�ش ،فهو (املنزل) مب�صطلح الأهايل
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و�سكان املنطقة؛ فيقال :منزل الفرعة ،ومنزل املهد ،وهكذا .و�أ�صله منزل الرجل
و�أ�س ��رته حيث النواة التي تتكون منها القرية مبعناها اجلغرايف ،ال مبعنى الإدارة
�أو ال�سلطة.
فقرى احلجر جهوة الزرع وال�ضر

ع ف����أ����ش���ج���ان���ه���ا احل����ن����ا ف���اجل���ب���اء

ويف ح�صر �أبي اجليا�ش ملك ِّوين الأ�شجان  -وهي هنا ا�سم َع َلم مفرد ( -احلنا
واجلباء) دليل على �أنهما قريتان فقط .ويجدر القول �إنه لي�س يف بني عبد خا�صة،
التي تعترب الأ�شجان يف ديارهم على ما ذكره الهمداين� ،أو العوامر عامة ،ع�شرية
تتكون من قريتني ،وينطبق الو�ص ��ف على �أر�ض ��هما �إال (�أه ��ل القرى) .كما �أن يف
داللة ا�س ��م �أهل القرى ما ينبئ على �أن الأ�ش ��جان قد �آلت �إلى هذا امل�سمى الحق ًا،
وهو مق�صود �أبي اجليا�ش يف قوله( :قرى احلجر) للجهوة وقريتي الأ�شجان.
ومما ينفي �أن تكون الأ�شجان يف موقع الوادي امل�سمى الآن (ن�شيان) من ديار
بني �س ��عد� :أن الأ�شجان لبني عبد ومركز حكمهم ،قال الهمداين عنها« :و�ساكنها
واد ولي�س
بنو عبد من بني عامر بن احلجر»(� .)17أما ن�شيان ،وهو لبني �سعد ،فهو ٍ
قرية كما ب َّينا ،ولكنه رافد من روافد نحيان ،ون�س ��ب �إلى قرية العوامر وقاعدتهم
(الأ�شجان).
�إن الهمداين ،فيما يت�ض ��ح من التف�ص ��يل الوارد يف كتابه ،كان خبري ًا ب�أر�ض
العوام ��ر ،وال ي�س ��تبعد �أنه �أقام بها ول ��و م�ؤقت ًا �أثناء ا�ش ��تغاله باجلمالة بني اليمن
ف�ص ��ل عنها وعن �أ�س ��ماء حكامه ��ا مبا مل يورده ع ��ن غريها من ديار
ومك ��ة ،فقد َّ
احلجر ،ومع ذلك فلم يذكر بني �س ��عد �إخوة بني عبد ،ولعل �شيوع لفظة الأ�شجان
لدي ��ار العوامر عامة  -رغم �أنها لبني عبد خا�ص ��ة  -ن ��وع من �إطالق اجلزء على
الكل ،مما �س ��اعد على االحتفاظ باال�سم يف �أحد روافد نحيان ،وهي يف ذلك مثل
�إطالق لفظة اجلهوة على م�س ��احة �أو�س ��ع من قرية بني بكر امل�س ��ماة بها لت�ش ��مل
عموم ما يعرف حالي ًا بالنما�ص.
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وي�ست�شف من قول الهمداين« :و�ساكنها بنو عبد» �أن بني �سعد ال ي�سكنونها ومل
تكن لهم ،لكن �أر�ضهم البد �أن تكون يف بقية الوادي (وادي نحيان) جماورة لبني
واد م�ستقبل
عبد ،حيث قال الهمداين بعد ذكره للأ�ش ��جان مبا�ش ��رة« :ثم نحيان ٍ
القبلة»( ،)18مما يدل على �أن ديار العوامر يف حينه كانت �أو�سع من بقعة الأ�شجان
اخلا�ص ��ة .ف�إذا كانت الأ�ش ��جان لبني عبد ،ففي نحيان بقي ��ة بني عامر بن ربيعة
(كنانة وبني م�ش ��هور) الذين كانت قراهم مح�صورة يف ذلك الوقت ،ومل تكن قد
تو�سعت �إلى ما هي عليه الآن فيما هو �أبعد من نحيان(.)19
�أما كيف اختفى ا�سم الأ�شجان وقريتيها (احلنا واجلباء) ،وح َّل مح َّله لفظة
�أهل القرى ،فهو املفهوم من م�ضمون بيت �أبي اجليا�ش ال�سابق ذكره يف تخ�صي�ص
ا�سم الأ�شجان بـ (القرى) ،ومع ذلك فقد بقيت اللفظة يف ديار بني �سعد.
بنو عبد ورئا�سة بني عامر يف الأ�شجان:
بعد �أن و�ص ��ف الهمداين ديار العوامر �إجما ًال ،وذكره لقرية الأ�ش ��جان ،و�أنها
�أكرب قرى �س ��راة احلجر بعد اجلهوة ،قال عن �سكانها �إنهم بنو عبد ،وهم يع ُّدون
ن�ص ��ف بني عامر حالي ًا ،ثم و�ص ��ف واديهم نحيان .ولأن �أفخاذ العوامر املعروفة
الآن (دحيم ،بلح�ص�ي�ن ،كنانة ،بنو م�ش ��هور) مل تكن قد تكونت �أو تو�سعت �أر�ضها
كما هي الآن ،فقد كانت �أ�س ��رة علي بن احل�ص�ي�ن العبدي وابن عمه احل�صني بن
دحيم العبدي (وهما �أ�ص�ل�ا َ
فخذ ْي دحيم وبلح�ص�ي�ن) ت�سكن يف قرية الفرعة يف
�أعلى وادي نحيان على الأرجح ح�س ��ب رواية �ش ��فهية غري م�سندة ،و�أنهما كانا يف
(الد ّيرة)( )20ودُفنا يف مقربتها املندر�سة (امل�شارق) التي مل يبق �شيء من معاملها،
حي ��ث قد طغى البنيان على �أطرافها ،وتك َّونت بد ًال منها مقربة (الر�س ��و�س) منذ
�أزل .وق ��د كان له ��م قرية يف ر�أ�س جبل مقاحف املجاور ،ولعلها كانت موئلهم عند
الكرب مل يبق منها �س ��وى ردوم و�أ�سا�س ��ات حتتاج �إلى درا�س ��ة �آثارية يف م�س ��احة
ال تق ��ل عن  5000مرت مرب ��ع ،ومقاحف جبل بارز منفرد حيك ��ت حوله وحول بئر
(�س ْلمان) التي تقع �أ�سفله بع�ض الأ�ساطري.
َ
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كما كان يف �أعلى قرية الفرعة �س ��وق اخلمي�س للعوامر (وعد اخلمي�س) فيما
يعرف حالي ًا (حدابني الوعد) ،وقد ق�ض ��م �أكرثها البنيان .وهذا ال�سوق ال ُيعرف
متى توقف وال �أ�سباب ذلك ،وكان يف موعده اخلمي�س رمزية لأهميته.
وزيادة يف التو�ض ��يح على رئا�س ��ة بني عبد للعوامر ،ق ��ول الهمداين بعد ذكر
علي بن احل�ص�ي�ن وابن عمه احل�ص�ي�ن بن دحيم ،و�أنهما من بني عبد بن عامر:
«وهم احلكام على نحيان والأ�ش ��جان واحلرا» ،ومل يق ��ل :وهما احلاكمان ،بتثنية
لفظة احلاكم؛ لأنه يق�ص ��د يف �إ�ش ��ارته بني عبد ر�ؤ�ساء ديار العوامر التي متثل يف
وقتنا ربع م�س ��احة بني �ش ��هر ال�س ��راة تقريب ًا ،وقد ا�س ��تمرت رئا�سة بني عامر يف
العبديني يف قريتهم الأ�ش ��جان (�أهل الق ��رى) ثم تطور الأمر فيما بعد ،فوجد مع
الرئا�س ��ة ما ُعرف (بح ّمالة البريق) �أثناء احلمالت احلربية ،وقد اخت�ص بذلك
�إخوتهم بنو �سعد يف زمن الحق.
ومنع� � ًا لاللتبا�س ،ف�إن يف حتديد الهمداين لن�س ��ب علي بن احل�ص�ي�ن بقوله:
(العبدي) تو�ض ��يح ًا ب�أن (�آل ح�ص�ي�ن) من كنانة من بني �سعد من َقبيل امل�س َّمى،
فمما يبدو �أن (احل�ص�ي�ن) كان ا�سم ًا متداو ًال يف تلك الفرتة ،وهذه الت�سمية عادة
جرت بني النا�س �إلى وقت قريب.
ث ��م �إن الهم ��داين بع ��د �أن ذكر وادي نحي ��ان �أ�ش ��ار �إلى (�ص ��احبه) ،وكلمة
(ال�ص ��احب) هن ��ا تتج ��اوز مفه ��وم التمل ��ك �إل ��ى احلك ��م والإدارة ،فاللفظة من
امل�ص ��طلحات ال�ش ��ائعة يف ذلك الوقت يف عموم اخلالفة العبا�س ��ية ،وهي الفرتة
الت ��ي احتواها الو�ص ��ف ،وذلك يف القرن�ي�ن الثالث والرابع الهجري�ي�ن ،فقد ت�أتي
مبعنى وا�س ��ع كالوايل يف والية �ضخمة؛ ك�صاحب مكة و�صاحب اليمن ،وقد ت�صغر
�إلى ما دون ذلك ك�ص ��احب �إ�شبيلية �أو �صاحب بغداد� ،أو �إلى �أقل من ذلك بكثري،
مثلما ر�أينا يف �ش�أن نحيان والأ�شجان(.)21
وقد توهم بع�ضهم �أن الأ�شجان لي�ست يف نحيان؛ لأن الهمداين قد قرنها عند
ذكره نحيان يف قوله عن ديار ربيعة بن �شهر بن ربيعة« :وتنومة والأ�شجان ثم نحيان
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فاجله ��وة»� ،أو قول ��ه عن بني عبد« :وهم احلكام على نحيان والأ�ش ��جان واحل ّرا».
وهذا تخ�ص ��ي�ص لأهمية الأ�شجان؛ لأن نحيان �أو�سع من �أر�ض الأ�شجان التي دلت
القرائن ال�سابقة �أنها يف منطقة �أهل القرى؛ حيث �إنها تتكون من قريتني فقط من
قرى بني عبد ،و�إن ا�سمها املح ّور �إلى (ن�شيان) ا�ستمر يف رافد من روافد نحيان.
�إن الهمداين مل يغفل عن بقية ديار بني عبد يف (الظهارة)( )22قبل �أن تتو�سع �إلى
ما هو �أبعد من ذلك ،و�س ��ماها (احل ّرا)( ،)23وقد بقي اال�سم يف بقعة مخ�صو�صة
م ��ن ديار ظه ��ارة �آل بهي�ش وظهارة بلح�ص�ي�ن ،وهو يف هذا التخ�ص ��ي�ص يبني �أن
احل ّرا (الظهارة) لي�ست من الأ�شجان� .إن الظهارة ال يتنا�سب م�سماها وال موقعها
الكائ ��ن على ربوة بارزة م ��ن الأر�ض ،وهي يف بع�ض �أجزائها كاحلرة ،مع و�ص ��ف
موقع الأ�ش ��جان وال م�س ��ماها الذي يكون يف �أعايل الأودي ��ة .وهو هنا وادي نحيان
الذي تك ��رر �إيراده عند الهمداين ثالث مرات مرتبط ًا بالأ�ش ��جان� .إن الت�سل�س ��ل
اللفظي عند و�صف ديار ربيعة بن �شهر بن ربيعة من اجلنوب �إلى ال�شمال� ،أو ديار
بني عبد بن عامر بن ربيعة بن �شهر بن ربيعة من ال�شمال �إلى اجلنوب يتنا�سب يف
كون الأ�ش ��جان يف �أعلى وادي نحيان ،وهو املوقع الذي �سكنه حكامها .ويف الرواية
ال�ش ��فهية املحلية �أنه يف منطق ��ة (�أهل القرى) ،حيث ال ينطبق الو�ص ��ف على �أي
م ��كان �آخر من ديار بني عامر؛ �س ��واء يف الظهارة جنوب ًا� ،أم �ش ��مال �ش ��رق وادي
نحيان ،حيث يقطن بنو �س ��عد وبع�ض من البدود الأخرى ،ولو كانت الأ�ش ��جان يف
منطقة الظهارة (احل ّرا) لكان بقاء اال�س ��م (ن�ش ��يان) يف �أحد �أجزائها �أو روافد
ترجح وجود الأ�شجان يف
�أوديتها �أل�ص ��قَ و�أولى ،ولكن الدالئل ،كما ات�ضح �سابق ًاِّ ،
نحيان ويف �أر�ض بني عبد منه حيث مقر رئا�سة بني عامر (�أهل القرى).
حل َنا وا َ
ا َ
جل َباء:
هما قريتا الأ�ش ��جان بت�ص ��ريح من �أبي اجليا�ش ،وال يوجد لهما ذكر يف ديار
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العوامر الآن� ،إال �أن وجود اال�سمني يتوافق مع ظاهرة تكررت كثري ًا �أثناء ا�ستيطان
القبائل يف ال�س ��روات ،وتتمثل يف هجرة الألف ��اظ من اليمن ،حيث موطنها الأول،
�إل ��ى الديار اجلديدة ،ومنها على �س ��بيل املثال� :س ��نحان ،وبيحان ،و�س ��اقني ،و�آل
ح�ش ��ي�ش ،واخلفية ،واخلنقة ،و�س ��روم ،وبني بارق�...إلخ .ورغ ��م البحث� ،إال �أنني
مل �أجد لهذين اال�سمني �أثر ًا �صريح ًا يف ديار العوامر مما ن�ستطيع �أن ن�ضيفه �إلى
قريتهم (الأ�ش ��جان) ،والبد �أنهما تب َّدال .وهو ما ي�ساعد على الرتجيح � ً
أي�ضا �أنهما
يعودان لقريتي الفرعة واملهد .و�إن مما ي�ؤيد ذلك �أن خا�صية اال�سم ومدلول اللفظ
فيهما مرتبط بو�صف املكان( )24وغري م�ضاف �إلى ن�سب ال�سكان ،وهو احلال نف�سه
يف مدلول لفظتي احلنا واجلباء الذي ي�شري �إلى و�صف معني للأر�ض.
لقد اكتفى الهمداين بذكر الأ�ش ��جان والو�ص ��ف العام لديار العوامر ،ف�أ�شار
يف�ص ��ل يف القرى و�أ�سمائها ،ولرمبا كان ذلك
�إلى نحيان والأ�ش ��جان واحل ّرا ،ومل ِّ
لعدم وجود �أهمية خا�ص ��ة تتط َّلب منه ذلك ،وهو ما �س ��اعد يف زوال كلمتي احلنا
واجلباء ،وبقاء كلمة الأ�شجان مح َّورة يف طرف من �أر�ض بني عامر بن ربيعة .لقد
كانت الإ�ش ��ارة يف املعاجم �إلى (اجلباء) واال�شتقاقات امل�شابهة لها �أكرث مما ورد
عن (احلنا) .و�سنتبني ذلك فيما ي�أتي.
ا َ
حل ّناء):
حل َنا( ،احلِ ّنا)( ،ا ِ
رمبا كان لل�ض ��رورة ال�ش ��عرية يف بيت �أب ��ي اجليا�ش ما دعاه �إلى الق�ص ��ر يف
(احل َن ��ا) وامل ��د يف َ
َ
(اجل َب ��اء) .ويف توافق ا�س ��مها مع غريها من املوا�ض ��ع وجدنا
(احل ّنا) بت�ض ��عيف النون مع الق�ص ��ر ،وبالت�ض ��عيف مع املد (احل ّن ��اء) .جاء يف
ِ
()25
احل ّناء بني زبيد وتعز» .وقال« :وحن�أ املكان ،كمنع:
القامو����س املحي���ط « :وادي ِ
اخ�ضر َّ
والتف نبته» .وفيه �إ�شارة �إلى دوام اخل�ضرة يف املو�ضع ،كما �أن فيه ت�أييدً ا
ملا ذكره الهمداين من كرثة �أ�ش ��جار فواكه نحيان ،بل تواتر ذلك عند ال�سكان من
�أن �شعب (اخلفية) كانت �أ�شجاره تخفي املا�شي فيه �إذا عربه من كرثتها(.)26
احل ّناء كما ورد يف م�شتبه الن�سبة قول احلافظ عبدالغني
وممن انت�سب �إلى ِ
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احل ّنائي؛
احل ّنائ ��ي باحلاء املهملة والن ��ون ،ف�إبراهيم بن عل ��ي ِ
احلج ��ري« :ف�أما ِ
احل ّناء»( .)27ومنه ما ذكر الهمداين
�س ��معت منه .....وهارون بن م�سلم �ص ��احب ِ
�أن وادي (احل ّنا) �إلى غربي محجة عدن ،قال الأكوع« :وادي احل ّنا هذا يف �أعلى
موزع معروف م�شهور»(.)28
وذكر اجلزيري �أي�ض ًا يف الدرر الفرائد املنظمة عند حديثه عن طريق اليمن
عرب تهامة« :قال العالمة ابن ف�ض ��ل اهلل :و�أما الطريق اليماين �إلى مكة املعظمة،
فاعل ��م �أن الركب يخرج من تعز ،فينزل البئر ،وه ��ي يف ذيل اجلبل ،وي�أخذ �إليها
يف مرحلتني ويرد ماءها ،ثم يرحل �إلى وادي احلناء ،وي�أخذ �إليه يف ثالث مراحل
ويرد ماءه»(.)29
وجاء يف ل�سان العرب البن منظور(« :)30حنا ال�شيء :عطفه» ،وقال« :واملحنية
من الوادي :منعرجه حيث ينعطف» ،و�أ�ض ��اف« :ويف احلديث� :أن العدو يوم حنني
كمن ��وا يف �أحناء الوادي؛ ه ��ي جمع حنو ،وهو منعطفه مث ��ل محانيه» ،ونقل« :ويف
احلديث� :إذا ركع �أحدكم ،فليفر�ش ذراعيه على فخذيه وليحن�أ».
ولع ��ل يف معنى (احلنا) ما ميكن تطبيق ��ه على �أر�ض الواقع يف وادي نحيان،
خا�صة عند انعطافه بعد من�شئه يف اخلنقة و�سحبان واللفي ونواحيها ،حيث يتجه
من ال�شمال �إلى اجلنوب ثم ينعطف م�شرق ًا قريب ًا من قرية املُ ْهد.
قال الزبيدي« :ومنحنى الوادي حيث ينخف�ض عن ال�سند .....و�أحناء الوادي
مث ��ل محاني ��ه»( .)31ويف هذا القول ما يدعو �إلى الربط ب�ي�ن احلنا ونحيان ،فقرية
الفرعة يف محنى نحيان ،وهي عند انعطافه متام ًا قادم ًا من ال�ش ��مال متجه ًا �إلى
ال�شرق.
ويف ت�ص ��ريف الكلم ��ة يوجد عدة موا�ض ��ع متفرق ��ة؛ منها :احلن ��و واحلنيان
واملحاين� .أما احل ّناء ،فمن قرى جبل ثربان يف تهامة.

2 1
2 1

54
54

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1439
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1439

ﻧﻴﺴﺎن  -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ  -ﻣﺎﻳﻮ 2018م
ﻧﻴﺴﺎن  -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ  -ﻣﺎﻳﻮ 2018م

50

(ج َبا):
(ج َب�أ)َ ،
اجلباءَ ،
يف اختالف الر�سم واملعنى جند عند اجلوهري قوله عن (جبا)(« :)32جبيت
اخلراج جباية ،وجبوته جباوة وال يهمز ،و�أ�ص ��له الهمز» ،وكذلك قال« :والأجباء:
ربي ��ع ال ��زرع قبل �أن يبدو �ص�ل�احه .ويف احلدي ��ث «من �أجبى فقد �أربى» ،و�أ�ص ��له
الهم ��ز»« ،واجلابية  :احلو�ض الذي يجب ��ى فيه املاء» .وقال الزبيدي(« :)33واجلبى
الزجاج« :م�أخوذ من جبيت
كالع�صا :محفر البئر ،يكتب بالألف والياء» ،و َنقل عن ّ
ال�ش ��يء� :إذا ا�ص ��طفيته لنف�سك» .وال ي�س ��تبعد �أن يف ت�س ��مية اجلباء يف الأ�شجان
ا�ص ��طفاءها حلكامها ،فواديها من �أف�ض ��ل الأودية ،ومن�ش ��رها (�ص ��هدان) �أو�سع
منا�شر العوامر ،مع �أنها �أقل الع�شائر العامرية عدد ًا.
ومن مرتادفاتها ما �أورده الزبيدي �أن (جبا) ت�أتي مبعنى الهبة ،وهي عامية.
ق����ل ل��ع��ب��د ال��ق��ي�����س ي����ا �أك�������رم م��ن

م�����د ك����ف����اً ب����ج����ب����ا ٍء واح�����ت�����ب�����ى

()34

وعند عبداهلل بن قا�سم الذروي:
ال حت������ج ال����ب����ي����ت �إال خ���ا����ض���ع���اً

داف�����ع�����اً عُ���������ش����راً ل���ن���ا ث����م ج����ب����ا

()35

ويف (جب ��ا) �أي�ض� � ًا نق ��ل احلازمي ع ��ن ن�ص ��ر(�« :)36آخره �أل ��ف والباقي نحو
اجلي ،وهي عند الرويثة بني مكة واملدينة» .وقد ر�سمها
الأول(� :)37شعبة من وادي ّ
الزبيدي يف التاج بالباء وباملق�ص ��ورة ،وقال يف مادة (جبى)« :اجلبى� :شعبة عند
الرويثة بني مكة واملدينة .قاله ن�صر».
�أقول :ويف هذا اختالف وا�ضح ع َّما �أورده احلازمي ب�أنها بالياء امل�ض َّعفة دون باء.
(ج َب�أ) قال احلازمي« :بعد اجليم املفتوحة باء موحدة مفتوحة �أي�ض� � ًا،
وعن َ
ث ��م همزة على وزن َج َبل :جبل يف اليمنُ ،ن�س ��ب �إليه �ش ��عيب اجلبائي ،ح َّدث عنه
�سلمة بن وهرام»(.)38
قال اجلا�س ��ر« :جب�أ مدينة �أثرية و�صفها الهمداين يف �ص���فة جزيرة العرب،
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و�ص رِب
وحدد الأ�ستاذ محمد بن علي الأكوع موقعها يف فجوة جبل َ�ص رِب من غربيهَ ،
من �أ�شهر جبال اليمن تقع مدينة تعز يف �سفحه ،و�شعيب اجلبائي تابعي من �أقران
طاوو�س ،وممن روى عنه محمد بن �إ�سحاق �صاحب ال�سرية»(.)39
وق ��د وردت فيما حققه الأك ��وع بالألف (جبا) ،وعزا ذلك �إلى امل�ؤرخ اجل َندي
معلق ًا« :وهو �أعرف ببلده وقومه ،وهو ما ينطق به النا�س اليوم»( .)40وكذلك فعل يف
�شرحه بهام�ش كتاب قرة العيون البن الديبع ،حيث قال« :باجليم والباء املوحدة:
كورة املعافر وعا�ص ��مته القدمية الأثرية الذائعة ال�صيت ،جاهلية االختطاط ،لها
ذكر ح�س ��ن فيما قبل الإ�سالم� ،إذ كانت مركز ًا هام ًا للتجارة التي تخرج من باب
املندب و�سواحل املخا»(.)41
وق ��د حتدث عنه ��ا م�ؤرخ ��ون وبلدانيون ُك�ث�ر لأهميتها من ��ذ اجلاهلية ،قال
عنها الهمداين« :و�أما جبا و�أعمالها ،وهي كورة املعافر ،فهي يف فجوة بني جبل
َ�ص�ِب�ررِ وجب ��ل َذ ِخر ،وطريقه ��ا يف وادي ال�ض ��باب ،ومنها �أودية ذخر وتبا�ش ��عة،
وي�س ��كنها ال�سكا�س ��ك»( ،)42قال الأكوع« :كانت عا�ص ��مة امللوك �آل الكرندي �إلى
القرن ال�س ��اد�س»(.)43
وق ��د ذكرت باملد (جباء) ،قال ياقوت« :قال العمراينَ :ج َباء ،ممدودة :جبل
يف اليمن .و�أ�ض ��اف ياقوت :والن�س ��بة عل ��ى ذا جبائي ،وقد روي بالق�ص ��ر والأول
�أكرث»(.)44
وق ��ال البكري« :اجلبا بالفتح موا�ض ��ع مختلفة باليمن»( ،)45وهذه العبارة من
البكري توحي بوجود �أكرث من مو�ض ��ع يحمل اال�س ��م نف�س ��ه .وال ي�ستغرب �أن تكون
اجلبا (جبا الأ�شجان) محل بحثنا �إحدى هذه املوا�ضع التي �أ�شار �إليها البكري.
وق ��د خل�ص البكري يف معجم ما ا�س���تعجم م ��ا دار حول هذه اللفظة ,فقال:
«اجلبا بالفتح :موا�ضع مختلفة
فاجلباء باملد :جبل باليمن.
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ويقال :جب�أ بالهمز والق�صر ،و�إليه ين�سب �شعيب اجلبئي املحدث ،واملحدِّ ثون
يقولون اجلبائي وهو خط�أ .وهذا اجلبل بناحية َ
اجل َند.
كثي:
واجلبا مق�صور :مو�ضع بنجد ،قال رّ
ت�����ض��م��ن��ه ف���ر����ش اجل���ب���ا ف��امل�����س��ارب

�أ�شاقك ب��رق �آخ��ر الليل وا�صب

وجب�أ ،مق�صور �أي�ض ًا :مو�ضع باملعافر من اليمن.
وجبا براق ،مق�ص ��ور �أي�ض ًا م�ضاف �إلى الرباق جمع برقة :مو�ضع باجلزيرة.
قال الأخطل:
ف���أ���ض��ح��ى ر�أ�����س����ه ب�����ص��ع��ي��د ع ٍّ��ك

()46

و���س��ائ��ر ج�����س��م��ه ب��ج��ب��ا ب�������راق»

ف�أن ��ت ترى هنا كرثة االختالف حول الر�س ��م والنطق ،والعامة تط ِّوع لل�ش ��كل
الذي ينا�سب لهجتها مبد �أو ق�صر ،وهمز �أو ت�سهيل.
يوم اجلبا:
�أورد ياق ��وت يف معج���م البل���دان بيت �ش ��عر ن�س ��به �إلى ت�أبط �ش ��ر ًا يرثي فيه
ال�ش ��نفرى ،وذل ��ك يف معر�ض حديثه عن موقع اجلبا الذي �أ�ش ��ار �إليه ن�ص ��ر كما
ذكرنا �سابق ًا(:)47
وقد رعفت منك ال�سيوف البواتر

ع��ل��ي��ك ج�����زاء م��ث��ل ي���وم���ك ب��اجل��ب��ا

ويف الطرائف الأدبية لعبدالعزيز امليمني جاء يف رثاء ال�ش ��نفرى قول ت�أبط
�شر ًا(:)48
ع��ل��ى ال�����ش��ن��ف��رى ���س��اري ال��غ��م��ام ف��رائ��ح
ع��ل��ي��ك ج���ـ���ـ���زاء م��ـ��ـ��ث��ل ي��ـ��ـ��وم��ـ��ـ��ك ب��اجل��ب��ا

غ��زي��ر ال�� ُك��لَ��ى و�صيب امل���اء باكر
وقد رعفت منك ال�سيوف البواتر

وقد ن�سب ال�صحاري البيت لعمرو بن براق ،حيث قال(:)49
ع��ل��ى ال�شنفرى ���ص��وب ال��غ��م��ام ورائ���ح
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وقد رعفت منك ال�سيوف البواتر

ع��ل��ي��ك ج��ـ��ـ��زاء مــثل يــومــك باجلـبا

والأرجح �أنه لعمرو بن براق؛ لوجود اختالف يف تاريخ وفاة ت�أبط �شر ًا ،حيث
ورد يف ديوان ال�شنفرى ق�صيدة له يرثي فيها ت�أبط �شر ًا عندما قتلته هذيل(.)50
وق ��د ذكر ياقوت يف معجمه (جبا وم�ش ��عل) من �أح ��واز الرويثة ،مورد ًا قول
ال�شنفرى:
خرجنا من الوادي الذي بني م�شعلٍ

وب�ين اجلبا هيهات �أن�س�أت �سربتي

ول ُبعد ديار ال�شنفرى عن الرويثة (تقع بني مكة واملدينة) فقد �ش َّكك اجلا�سر
يف ا�ست�ش ��هاد ياقوت عل ��ى موقع اجلبا ،وقال« :وما �أرى ال�ش ��اهد هذا ينطبق على
املو�ض ��ع املذكور؛ لأن غارات ال�ش ��نفرى يف بالد ال�س ��راة – �س ��راة �أزد �ش ��نوءة –
يف جه ��ات بالد ع�س�ي�ر الآن بعيدة عن هذا املو�ض ��ع»( .)51وه ��ذه ملحوظة جديرة
باالحرتام من العالمة اجلا�س ��ر ،ومنها �أرى �أن ال ُي�س ��تبعد �أن تكون اجلبا ويومها
امل�ش ��هور الذي ُذكر هي جبا الأ�ش ��جان �أو جبا العوامر ،وقويل «جبا الأ�ش ��جان �أو
جبا العوامر» هو من باب اال�س ��تطراد ملا ُعرف يف نواحي تلك الديار من �إ�ض ��افة
ا�س ��م املوقع �إلى غريه من القبائل �أو املوا�ض ��ع للتفريق بينه ��ا ،كما يف مثل قولهم:
جبا املعافر ،وجبا ال�س ��حول ،وجبا براق وهكذا .وال ت�س ��عفنا امل�صادر عن تف�صيل
�أو�س ��ع لهذا اليوم ،ولرمبا كان من الأيام العديدة التي كانت بني غامد وبني عامر
(العوامر) ،ومنها يوم حراق .وقد �أ�ش ��ار �إلى ذلك زهري الغامدي فيما و�صلنا من
�شعره الذي ا�ست�شهد به ن�صر وياقوت يف حتديد املوا�ضع (مادة ثرام ،دوقة) ومن
ذلك قوله:
ب��ن��ي ع��ام��ر و�أورث��ت��ن��ا الأ����س���اور

ح����دي����ث �أت������ان������ا ع�����ن ث��������رام و�أه����ل����ه����ا

ومنه:
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�أت���ي���ن���اه���م م����ن �أر�����ض����ن����ا و���س��م��ائ��ن��ا

و�أنى �أتى للحجر �أهل الأخا�شب

و�إذا كان املوق ��ع (اجلب ��ا) الذي ذكره كل من ال�ش ��نفرى وعمرو بن براق (�أو
ت�أبط �ش ��ر ًا) هو املوقع نف�س ��ه (اجلباء) الذي ورد يف ق�صيدة �أبي اجليا�ش  -وهو
�إحدى قريتي الأ�ش ��جان – فال بد �أن ال�ض ��رورة ال�شعرية �أجربت �أبا اجليا�ش على
املد والهمز التفاق ما جاء عند ال�شنفرى مع زميله (بدون همز) وهما متقدمان.
ح ّنة وجبا:
مع �أن �ش ��واهد البحث حول الأ�شجان ت�س ��تبعد �أن يكون للفظتي احلنا واجلبا
�أ�صل يف الن�سب ،نورد ما قاله الهمداين يف كتاب الإكليل� :إن ال�سحول �أولد «جبري ًا
ونعيمة ُ
وغال�س ًا وح ّنة وجبا بني ال�سحول؛ بطون كلها دخلت هي وج�سر اخلباير يف
الكالع باليمن ،و�أكرثها بال�شام وم�صر ......وهم من ن�سب بني �سوادة بن عمرو
بن �س ��عد بن عوف بن عدي»( )52من ِحمْيرَ  .وقد �أحببت �أن �أ�ض ��يف هذه الإ�ش ��ارة
الحتم ��ال �أن تكون (حنا وجباء) الأ�ش ��جان مرتبطة بن�س � ٍ�ب خف � َ�ي علينا ،علم ًا �أن
الأك ��وع �أ�ض ��اف« :وح ّنة بفتح �أوله وت�ش ��ديد ثاني ��ه ال تعرف الي ��وم ،وجبا باجليم
املوحدة لعلها جبل معافر ،و�إليها ين�س ��ب �شعيب اجلبائي من �أقران طاوو�س»(،)53
مم ��ا ينبئ ب�ص ��عوبة اجلزم بوجود عالقة ن�س ��ب لهاتني اللفظت�ي�ن .وقد �أتت ح ّنة
بالع�ي�ن (ع ّنة) وجبا بالهمز (جب�أ) للن�ص نف�س ��ه يف كتاب �ص���فة جزيرة العرب،
ومل يتطرق الأكوع ،وهو املحقق نف�سه ،للن�صني ب�شرح عن لفظة (ع ّنة)( .)54وهذا
محقق واحد لن�ص واح ��د يف كتابني حول (ح ّنة وع ّن ��ة) ينفي عنهما
ال�ت�ردد م ��ن ٍ
الأهمية .وقد �أ�ش ��ار �ص ��احب كتاب البلدان اليمانية عند ياقوت احلموي �إلى ما
«ع ّنة ـ بال�ضم ـ من مخاليف اليمن وقيل :قرية باليمن» ،فعلق
ذكره ياقوت من �أنُ :
واد يف ال ُع َدين من �أعمال �إب»(.)55
«ع ّنة بفتح العني ،ال ب�ضمهاٍ ،
على ذلك قائ ًالَ :
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و ْقر عيمة ا َ
جل َب َههْ:
يتبني لنا من ت�أ�صيل لفظة (اجلباء) �أن لها عالقة وثيقة مب�صادر املياه.
الوق���ر :ق ��ال ابن منظور(« :)56جبى اخلراج وامل ��اء يف احلو�ض يجباه ويجبيه
واجلبا َ
واجلبا،....
جمع ��ه ........ومنه جبيت امل ��اء يف احلو�ض وجبوت ��هِ ........
واجلبا :ما حول البئ ��رَ .
واجلبا َ
واجلبا :ما حول
م ��ا جمعت يف احلو�ض من امل ��اءِ ،
احلو�ض ،يكتب بالألف» .ونقل عن اجلوهري« :اجل َبا بالفتح مق�صورة :نثيلة البئر،
وه ��ي ترابها الذي حولها ت ��راه من بعيد ......وعن �أبي من�ص ��ور :اجلبا :ما جمع
باحلو�ض من املاء الذي ي�س ��تقى من البئ ��ر .......واجلمع من ذلك �أجباء........
وعن �أبي ليلى ،قال ابن بريَ :
واجلبا بالك�سر :املاء»(.)57
اجلبا بالفتح :احلو�ضِ ،
وقال الزبيدي« :واجلبء :نقري يف اجلبل يجتمع فيه املاء من املطر»(.)58
قلت :وهو ما ن�سميه الوقر ،وهو النقرة يف ال�صخرة ال�صماء� ،ص ُغر �أو كرب(.)59
وه ��و م ��ا جاء عند ابن منظور �أي�ض� � ًا يف قول ��ه« :واجلبء :نق ��رة يف اجلبل يجتمع
فيها املاء ،عن �أبي ال َع َميثل الأعرابي .ويف التهذيب :اجلبء :حفرة ي�س ��تنقع فيها
املاء»(.)60
�أقول :لي�س كل حفرة تكون يف ال�صخر� ،أما قوله (نقرة) فهو ال�صواب ،وهي
من الألفاظ الدارجة الف�ص ��يحة؛ كقولهم« :نقر يف ال�ص ��فا» يريدون تثبيت الأمر
�أو القول .والوقر هو النقرة امل�ص ��متة يف ال�صخر ال يهرب منها املاء } ﮍ ﮎ ﮏ
�ب ،هو البئ ��ر ،قال تعال ��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﮐ{( .)61واجل � ّ
ﭙﭚِ{(.)62
العيمة :هي ال�ص ��خرة ،تنطق بالياء على لهجة ال�س ��كان( )63وهي ف�صيحة.
جاء يف القامو�س املحيط« :ال َع ْج َمة :ال�صخرة ال�صلبة واجلمع َع َجمات»(.)64
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«قال �أبو ُد َواد:
ع���������������ذب ك����������م����������اء امل�������������������زن �أن��������ـ��������ـ

()65

ـ��ـ��زل��ه م���ن ال��ع��ج��م��ات ب��������ارد»

ا َ
جل َبهَ���هْ( :اجلباه ��ه) بفت ��ح اجلي ��م والباء املوح ��دة والهاء الأولى و�إ�س ��كان
الأخرية ،التي لي�س ��ت تا ًء مربوطة ،وال ت�أتي يف نطقهم �إال �س ��اكنة .ومن هنا يتبني
التق ��ارب ب�ي�ن لفظة (اجلب ��اء) مع املد ولفظ ��ة َ
(اجل َب َه� �هْ) التي يظه ��ر �أنها من
بقاياها ،فلو كان يق�ص ��د بلفظ ��ة َ
اجل َب َه ْه مق َّدم الر�أ�س ،لكانت ب�إ�س ��كان الباء مع
تاء مربوطة عند التحريك (اجل ْبهة) ،وهي يف النطق �أي�سر من َ
(اجل َب َههْ) ،ولكن
التواتر وا�ضح يف نقل اللفظة مبني ًة على �إ�سكان �آخرها ،وهي لغة جاهلية يف الأزد
لعل هذه من بقاياها(.)66
ون�ستطيع �أن نقول� :إن الهاءين الأخريتني من باب الزيادات التي �أدخلت على
لفظ ��ة َ
(اجل َبا) ،ولذلك نظائر؛ منها ما نقله البكري عن الهمداين يف حديثه عن
( َت ْلفم) ،وهو ق�ص ��ر من ق�ص ��ور اليم ��ن .قال الهمداين :والنا�س ي�ص � ِّ�حفون فيه،
فيقول ��ون (تلثم) بالثاء .ثم قال :كان ا�س ��مه (تلف) ،ثم زي ��دت �إليه (ما) ،فقيل
(تل ��ف م ��ا) ،ثم خفف فقي ��ل (تلفم) ،فر�أته الع ��رب كالأعجمي ،فقال ��وا (تلثم)
بالثاء(.)67
قلت :وهذا من باب تطور اللفظة وتغريها.
و(عيمة َ
اجل َب َههْ) هذه �ص ��خرة �شاهقة �صماء ُترى من بعيد يف من�شر مراعي
�أهل القرى امل�س ��مى (�ص ��هدان) ،وبقربها وقر �ص ��خري ميتلئ م ��ن ماء الأمطار،
فت�س ��قى منه املوا�ش ��ي ،ويف �أعلى هذه ال�ص ��خرة ( َق ِ�ض ��ي)( )68م�ست�ص ��لح بثمالة
حجري ��ة يحار الإن�س ��ان كيف مت بنا�ؤه على هذه ال�ص ��خرة املرتفعة مع ال�ص ��عوبة
البالغة يف جلب احلجارة �إليها لعدم وجود ممرات �أو طرائق يف جوانب ال�صخرة،
ولعله كان ي�ستخدم للتح�صن واحلماية عند ال�ضرورة.
وع ْيمة (عجمة) م�ض ��افة �إلى َ
(اجل َب َههْ) التي نطقها ثابت ب�إ�س ��كان �آخرها،
َ
وهذه الإ�ض ��افة قد تكون �إلى َ
(اجل َباء) �إ�ش ��ارة �إلى املنطقة ،وفيها مد م�ض ��اعف
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ي�ؤدي �إلى �أن تنطق َ
(اجل َبا َءى)( ،)69وما �أي�سر �أن تتحول مع الوقت �إلى (ال َي َب َه ْه =
َ
اجل َب َههْ) ،وهو ت�أويل مقبول من نظائره ما ذكرنا �س ��ابق ًا من حتول الأ�ش ��جان �إلى
ل�شيان ثم ن�شيان.
وهن ��اك عالق ��ة ب�ي�ن َ
(اجل َب َه� �هْ) وم�ص ��ادر امل ��اء املرتبطة بلفظت ��ي (احلنا
«ج َب ْهنا املاء
واجلباء) �أي�ض ًا ،فقد �أورد الأزهري عن �أبي عبيد عن الك�سائي قولهَ :
جبه ًا� :إذا وردته ولي�ست عليه قامة وال �أداة»(.)70
وعند الزبيدي« :وقال ابن ال�س ��كيت :وردنا ماء له جبيهة؛ �إما كان ملح ًا فلم
ين�ض ��ح� ،أي مل ي ��ر ِو ما لهم ال�ش ��رب ،و�إما كان �آجن ًا ،و�إم ��ا كان بعيد القعر غليظ ًا
�سق ُيه �شديد ًا �أم ُره»(.)71
و�أي� � ًا كان م ��ن معنى ،فمداره ح ��ول املاء غالب ًا؛ مم ��ا يدل �أن ل َع ْيم ��ة َ
اجل َب َه ْه
ارتباط ًا باجلباء الذي ال يخرج معناه عن هذا املدلول.
خامتة:
مم ��ا �س ��بق نرج ��ح �أن تك ��ون قري ��ة الفرع ��ة الواقعة يف محن ��ى نحيان هي
(احلن ��ا) ،و�أن �أخته ��ا قري ��ة املهد هي (اجلب ��اء) التي بقي من ا�س ��مها ما ُعرف
بـ(عيمة َ
اجل َب َههْ) الواقعة يف من�ش ��ر (�أهل القرى) امل�س ��مى �ص ��هدان ،وي�ؤيدنا يف
ذلك �أنها الع�ش�ي�رة الوحيدة من ع�ش ��ائر بن ��ي عبد العامرية ال�شّ ��هرية احلجرية
املكونة من قريتني فقط ،وهو احلال نف�سه الذي ينطبق على و�صف (الأ�شجان).
الهوامش:

(*) جامعة امللك �سعود
( )1جنوب محافظة النما�ص ،منطقة ع�س�ي�ر ،اململكة العربية ال�س ��عودية (09 42 E ، 44 03 19 N
 ،)03تتك ��ون م ��ن قرية الفرع ��ة – بفتح الفاء والراء ،وقرية املهد و�ص ��وابها ب�ض ��م امليم ال فتحها
و�س ��كون الهاء ،وهما يف �أعلى وادي نحيان ،وهو من �أكرب �أودية �سراة بني �شهر ،وعلى �ضفافه كثري
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من القرى ،ثم يقرتن يف �أ�سفله بوادي بدوة ،حيث يك ِّونان رافد ًا من روافد وادي ترج امل�شهور.
(� )2أب ��و اجليا� ��ش ،باجلي ��م عل ��ى الأرجح ،وه ��و اختيار ال�ش ��يخ حمد اجلا�س ��ر يف كتاب يف �س���راة غامد
وزهران ،من�شورات دار اليمامة1391 ،هـ الريا�ض� ،ص� - 578شاعر عبا�سي من احلجر بن الهنو.
انظر لذلك �أي�ض ًا �صفة جزيرة العرب ،طبعة دار اليمامة ال�صادرة عام1394هـ الريا�ض� ،ص.380
( )3امل�صدر ال�سابق� ،ص� ،381ص.382
( )4الرنامات :وردت يف الطبعة بالزاي املنقوطة ،والرتجيح �أنها بالراء املهملة ،وهي جمع (رنامة) .وما
زالت اللفظة موجودة بهذه ال�ص ��يغة ،ومنها رنامة العرق ورنوم وغريهما .وقد وردت (الزقامات)
بالزاء املنقوطة والقاف املثناة يف بع�ض الطبعات ،وهي م�صحفة.
( )5علق اجلا�سر على هذه العبارة قائ ًال« :الأ�شجان موجودة ،لكنها دامرة ،وهي يف بالد العوامر» ،انظر
هام�ش � 6ص ��فحة (ح) من املعجم اجلغرايف للبالد العربية ال�س���عودية ،بالد رجال احلجر ،عمر
غرام ��ة العمروي ،من�ش ��ورات دار اليمام ��ة ،ط1397 ،1هـ .وعند احلديث عن اجلهوة والأ�ش ��جان،
فمق�صود الهمداين �سراة احلجر ال عموم ال�سراة ،انظر كتابنا موقع اجلهوة بني الواقع واملتوقع،
مطبعة احلمي�ضي ،الريا�ض1436 ،هـ.
( )6يف ت�سل�سل الن�سب �أ�سماء مفقودة.
( )7راجع مقالنا (نظام الن�ص ��ة عند عوامر بني �ش ��هر) جملة العرب � ��س ، 34الربيعان 1420هـ ،ج،9
� ،10ص.693
( )8حول التقارب بني الالم والنون يف جمال ن�سق احلروف؛ انظر كتاب املجلة العربية رقم  211للعقاد
اللغة ال�شاعرة� ،ص.14
( )9مادة (�شجن) ،تهذيب اللغة ،محمد بن �أحمد الأزهري ،حتقيق عبدال�سالم هارون و�آخرين ،بدون
معلومات ن�شر.
( )10مادة (�ش ��جن) ،القامو�س املحيط ،محمد بن يعقوب الفريوز�آبادي ،م�ؤ�س�س ��ة الر�س ��الة للطباعة،
بريوت ،ط1407 ،2هـ.
( )11مادة (�شجن) ،ل�سان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور ،دار �صادر ،بريوت ،بدون تاريخ.
( )12التعليقات والنوادر ،هارون بن زكريا الهجري ،مطبعة �ش ��ركة العبيكان ،الريا�ض ،ط1413 ،1هـ،
�ص.1343
( )13الغي ��ل يف �ص ��دور يلملم ،وقد ت�ص ��حفت كلمة الغي ��ل �إلى الليل .انظر مقال طرائف من ت�ص ��رفات
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ال�ش ��عراء وت�ص ��حيفات العلم ��اء يف بع�ض املوا�ض ��ع للدكتور ف�ض ��ل عم ��ار العماري ،جمل���ة العرب،
ج ،9،10مج ،46الربيعان 1432هـ� ،ص .626والبيت يف �شرح �أ�شعار الهذليني لأبي �سعيد ال�سكري.
( )14مادة (�شجن) ،ل�سان العرب ،م�صدر �سابق
( )15ب�ي�ن مك���ة وح�ض���رموت :رح�ل�ات وم�ش���اهدات ،عات ��ق بن غيث الب�ل�ادي ،ط1402 ،ه� �ـ ،دار مكة
للطباعة والن�شر والتوزيع ،مكة املكرمة� ،ص38
( )16هذه �أ�سماء بع�ض �شعاب تنقل ال�سيول من ذي اليارة (اجلارة) عرب املحلب �إلى ثومني ،وم�سمياتها
غ�ي�ر معروف ��ة يف الزم ��ن املنظ ��ور� ،إال �أن دالالته ��ا توحي ب�أنها موغل ��ة يف التاريخ ،ما عدا م�س ��مى
�ش ��عب �سامل ،فامل�سمى يعود لأ�س ��رة ح َّلت الفرعة يف القرن الثالث ع�شر الهجري؛ خذ مث ًال الت�سمي
(بالأ�شرف) ،وهو لقب كان �شائع ًا يف الع�صرين اململوكي والأيوبي ،ومن ذلك بع�ض ملوك بني ر�سول
يف اليمن .ومن املنا�شئ التي تكون نحيان اخلنقة و�سحبان واللفي وغريها ،و�أما وادي (ن�شيان) يف
بني م�شهور ،ف�إنه و�إن كان من روافد وادي (نحيان) العر�ضية� ،إال �أنه لي�س املن�ش�أ الأ�سا�س لنحيان
خالف ًا ملا ارت�آه بع�ض من تكلم حول هذه امل�س� ��ألة كما ورد يف الوجيز يف تاريخ وجغرافية بالد بني
�شهر لفائز بن �سامل العمريي ط ،1مطابع اخلالد بالريا�ض1418 ،هـ� ،ص139
(� )17صفة جزيرة العرب ،م�صدر �سابق� ،ص.261
( )18امل�صدر ال�سابق.
( )19مث ��ل بع�ض بني م�ش ��هور كالأفاقمة يف �أ�ص ��دار تهامة �أو �آل حيي (حج ��ي) يف الوطا ما بني العوامر
وبلحارث ،وكذلك �آل خ�ضاري من كنانة وغريهم ،فتك ُّونها الحق عن فرتة الأ�شجان الأولى.
آطاما و�آثا ًرا قدمية ،وهي �سكنى �أهل الفرعة يف املا�ضي البعيد ،وقد �أزيلت
( )20بت�ض ��عيف الياء ،كانت � ً
من وقت قريب و�أ�صبح موقعها مواقف �سيارات!!
( )21ال�ص ��احب ،مبعنى احلاكم ،وقد �ش ��اع ا�س ��تخدامها كثري ًا يف الع�صور الو�س ��طية .انظر لذلك مث ًال
يف ثنايا كتاب نزهة امل�ش���تاق للإدري�س ��ي .وتدل على �إدارة احلاكم ملنطقة ما ،وقد يكون ل�ص ��احبها
امتي ��از عل ��ى عابري ب�ل�اده مقابل احلماي ��ة ،ومن �أمثل ��ة ذلك قول اب ��ن حوقل يف �ص���ورة الأر�ض:
«و�ص ��احب ال�س ��رين .......له على املراكب ال�ص ��اعدة والنازلة من اليمن ر�سم» ،مدينة ال�سرين،
الفقيه� ،ص.33
( )22الظه ��ارة :وهي ما ارتفع من الأر�ض عما حوله ،وتعرف بالظهارات ،وهي ظهارة �آل النهي وظهارة
�آل بهي�ش وظهارة بلح�ص�ي�ن ،وهي �إلى اجلنوب من نحيان و�إلى ال�ش ��مال م ��ن وادي الغر ،وهي من
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دالالت الألف ��اظ التي يطابق فيها اال�س ��م امل�س ��مى مث ��ل (منعا) ،فهي يف جبل مني ��ع ،والنهي حيث
الوادي كالغدير املقفل ال ينهي ماءه ،والأ�شجان يف طرائق و�شعاب الوادي وغريها.
(َ )23
احل� � ّرا بفت ��ح احلاء املهملة وت�ض ��عيف الراء املهملة والق�ص ��ر ،تقع الآن يف �أط ��راف بالد بني عبد
امل�شرفة على �أ�صدار تهامة ،ويبدو �أنها من الأ�سماء الآيلة لالندثار رغم �شهرتها �سابق ًا ،فقد كانت
تعن ��ي عم ��وم الظهارات ،وهو اال�س ��م الذي حل محلها ،ويعترب هذا من تبدل الأ�س ��ماء كما ح�ص ��ل
لقريتي (احلنا واجلباء) اللتني حل محلهما قريتا (املهد والفرعة) .ومل �أجد لهذا املو�ض ��ع تعريف ًا
«ح ّرا -بال�ض ��م ثم
يف املعاج ��م الت ��ي حتت ي ��دي .وقريب من ذلك يف اللف ��ظ ال املوقع :قال ياقوتُ :
الت�شديد والق�صر ،مو�ضع ،قال ن�صر� :أظنه يف بادية بني كلب».
( )24الفرع ��ة :هي من الوادي �أع�ل�اه؛ يقال :انزل بفارعة الوادي واحذر �أ�س ��فله .ومن معانيها :النزول
لل�سكن يف �أول النا�س.
املُ ْهد :ما ن�شز من الأر�ض وارتفع عن الوادي .انظر الل�سان البن منظور مادة (فرع ،مهد) .قال العمروي:
«والقريتان �أ�صل الأ�شجان» ،انظر املعجم اجلغرايف  -بالد رجال احلجر ،م�صدر �سابق� ،ص.145
وهذا تقييد مرجح للرواية ال�شفهية ،و�إال ف�إن امل�صادر املكتوبة مل تبني ذلك.
( )25مادة (حناء) ،القامو�س املحيط ،م�صدر �سابق.
( )26اخلفي ��ة� :أح ��د رواف ��د وادي نحيان يف �أهل القرى .ويف بع�ض نواحي الوادي ما ي�ش�ي�ر �إلى انت�ش ��ار
(ج ْيز َ
احل َبل) يف ذي
فاكهة العنب يف فرتة ما ،وذلك ببقاء �أ�س ��ماء بع�ض القطع الزراعية ،ومنها َ
اليارة (اجلارة) ،واحلبل هو العنب.
( )27باب احلنائي ،م�شتبه الن�سبة ،عبدالغني بن �سعيد احلجري الأزدي ،اعتنى به محمد محيي الدين
اجلعفري ،ط1327 1هـ ،الهند� ،ص.21
(� )28صفة جزيرة العرب ،م�صدر �سابق ،هام�ش � ،7ص ،206وقد جاءت (احلنا) بدون همزة.
( )29الدرر الفرائد املنظمة ،عبدالقادر بن محمد اجلزيري ،ط1429 ،2هـ ،ج� ،2ص.1291
( )30مادة (حنا) ،ل�سان العرب ،م�صدر �سابق.
( )31مادة (حنو) ،تاج العرو�س ،ج ،19الزبيدي� ،ص.1773
( )32مادة (جبا) ،ال�صحاح.
( )33مادة (جبى) ،تاج العرو�س ،م�صدر �سابق.
( )34نقل ذلك عاتق البالدي يف بني مكة وح�ضرموت� ،ص ،334وقد جاءت (جباء) باملد.
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( )35امل�صدر ال�سابق� ،ص ،181وقد جاءت (جبا) من غري مد.
( )36الأماكن ،محمد بن مو�سى احلازمي ،من�شورات دار اليمامة ،ج� ،1ص.181
اجلي التي اجلبا �شعبة من
( )37يق�صد بالأول (جب�أ) ،وهو فيما �سبق من �شرحه .قال اجلا�سر« :وادي ّ
�ش ��عابه ال ي ��زال معروف ًا» .انظر لذلك هام�ش �ص� ،182ص 299من كت ��اب الأماكن للحازمي .وعن
اجلي انظر التعليقات والنوادر للهجري �ص.1350
ّ
( )38امل�صدر ال�سابق� ،ص.181
( )39امل�صدر ال�سابق ،الهام�ش �ص.181
(� )40صفة جزيرة العرب ،م�صدر �سابق ،هام�ش� ،2ص.78
( )41ق���رة العي���ون ،ابن الديب ��ع ،حتقيق محمد بن علي الأكوع ،املطبعة ال�س ��لفية ،بدون تاريخ ،الهام�ش
�ص.192
(� )42صفة جزيرة العرب ،م�صدر �سابق� ،ص.208
( )43قرة العيون ،م�صدر �سابق ،الهام�ش �ص .192
( )44م ��ادة (جباء) ،البلدان اليمانية عند ياقوت احلموي� ،إ�س ��ماعيل بن علي الأكوع ،طبعة الكويت،
1405هـ.
( )45امل�ص ��در ال�سابق .ومن هذه املوا�ضع التي حملت اال�سم نف�سه (جبا ال�سحول) قال عنه الأكوع« :هو
الآن �أط�ل�ال ،ومل يتبق �إال حروثه ومزارعه الواقعة يف مزارع قرية ذي قيفان وبيوت العدين ،وتبعد
جب ��ا ه ��ذه عن مدينة �إب مب�س ��افة ميلني ون�ص ��ف يف الغرب ال�ش ��مايل» .انظر لذلك �ص���فة جزيرة
العرب ،م�صدر �سابق ،هام�ش� ،8ص.211
( )46مادة (جبا) ،معجم ما ا�س���تعجم من �أ�س���ماء البالد واملوا�ض���ع� ،أبو عبيد عبداهلل بن عبدالعزيز
البكري ،حتقيق م�ص ��طفى ال�سقا ،ط ،3طبعة عامل الكتب ،بريوت – لبنان1403 ،هـ .وانظر �أي�ض ًا
(لفر� ��ش اجلب ��ا وبرق اجلبا) �ص���فة جزيرة الع���رب للهمداين ومعج���م البل���دان لياقوت والأماكن
للحازمي.
( )47نقل ذلك اجلا�سر يف معر�ض تعليقه على (جبا) يف كتاب الأماكن ،م�صدر �سابق� ،ص.181
( )48الطرائف الأدبية ،عبدالعزيز امليمني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بدون تاريخ ن�شر� ،ص.28
( )49الأن�س���اب� ،س ��لمة ب ��ن م�س ��لم العوتبي ال�ص ��حاري ،حتقيق د .محمد �إح�س ��ان الن� ��ص ،ط ،4بدون
معلومات ن�شر ،الن�سخة الإلكرتونية1427،هـ� ،ص.676
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( )50ديوان ال�شنفرى ،جمع وحتقيق �أميل بديع يعقوب ،ط1411 ،1هـ ،الكتاب العربي ،بريوت.
( )51الأماكن ،احلازمي ،م�صدر �سابق ،هام�ش� ،3ص.181
( )52الإكليل ،ج ،2احل�س ��ن بن �أحمد الهمداين ،حتقيق محمد بن علي الأكوع� ،إ�صدارات ترمي ،اليمن،
2010م� ،ص.192
( )53امل�ص ��در ال�سابق ،الهام�ش �ص .192وقد ذكر م�ؤلف معجم املدن والقبائل اليمنية �إبراهيم �أحمد
«ح ّنة بك�س ��ر احلاء املهملة وت�ش ��ديد النون ،قرية
املقحفي ،دار الكلمة� ،ص ��نعاء1985 ،م� ،صِ :132
عامرة تقع يف الوازعية جنوب �شرقي موزع».
(� )54صفة جزيرة العرب ،م�صدر �سابق ،هام�ش �ص .121
( )55البلدان اليمانية عند ياقوت احلموي ،م�ص ��در �س ��ابق ،هام�ش� ،1ص .201وكذلك نقل �ص ��احب
معجم املدن والقبائل اليمنية� ،ص.299
( )56مادة (جبي) ،ل�سان العرب ،م�صدر �سابق.
( )57الأحناء والأجباء :جمع لبع�ض م�ش ��تقات احلن ��ا واجلباء ،وقد تبني ارتباط معنييهما مبا له عالقة
بالأودي ��ة والوق ��ران واملياه ومال ��ه عالقة بدوام الزرع واخل�ض ��رة .وقد وج ��د يف العامية احلجازية
ما يدل على ذلك �أي�ض� � ًا ،ومنها (احلنية)  ،وهو الفراغ الواقع يف �أ�س ��فل الدرج ،وكانت ت�س ��تخدم
ال�ش َراب والأزيار لتربيد املاء .انظر لذلك كتاب النخليون :التكوين
لو�ض ��ع خزانات املياه ومرافع ِ
االجتماعي والثقايف ،ح�سن بن مرزوق النخلي ،بدون معلومات ن�شر يف املدينة� ،ص.179
( )58مادة (جب�أ) ،تاج العرو�س ،م�صدر �سابق.
( )59ومن �أكرب الوقران ،جمع وقر ،يف �ص ��هدان – من�ش ��ر �أهل القرى – وقر �صفا ابن نعيم ،ووقر عيمة
َ
اجل َب َههْ.
( )60مادة (جب�أ) ،ل�سان العرب ،م�صدر �سابق.
(� )61سورة لقمان� ،آية .7
(� )62سورة يو�سف� ،آية .15
( )63لغة قدمية وردت يف �شعر العرب ،جاء يف الأمايل« :قالوا� :شرية لل�شجرة وحقروه ،فقالوا� :شيرية،
ق ��ال الريا�ش ��ي :قال �أبو زيد :كن ��ا يوم ًا عند َّ
املف�ض ��ل وعنده الأع ��راب ،فقلت� :أيهم يقول �ش�ي�رة؟
فقالوها ،فقلت له :قل لهم يحقرونها ،فقالوا� :ش ��يرية .وحدثني �أبو بكر بن دريد ،قال :حدثني �أبو
حامت ،قال �سمعت �أم الهيثم تقول� :شرية ،و�أن�شدت:
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ف�أبعدكن اهلل من (�شريات)
�إذا مل يكن فيكن ظل وال جنى
�هاري
فقل ��ت ي ��ا �أم الهيثم �ص ��غريها ،فقالت� :ش ��يرية» .وكذلك قولهم :حار ي ��ار �أي جار ،كما قالوا ال�ص � ّ
لل�ص ��هاريج .انظر الأمايل� ،إ�س ��ماعيل بن القا�س ��م الق ��ايل البغدادي ،طبع ��ة دار الكتاب العربي،
بريوت ،ج� ،2ص.214
( )64مادة (عجم) ،القامو�س املحيط ،م�صدر �سابق.
( )65مادة (عجم) ،تهذيب اللغة ،م�صدر �سابق.
( )66انظر كتاب اللهجات العربية الغربية القدمية� ،شيم رابني ،ترجمة عبدالرحمن �أيوب ،ط1986م،
ذات ال�سال�سل ،الكويت� ،ص� ،111ص.113
( )67مادة (تلفم) ،معجم ما ا�ستعجم من �أ�سماء البالد واملوا�ضع ،م�صدر �سابق.
( )68قطعة زراعية �صغرية ،ولعله من انق�ض� :إذا تك�سر وتقو�ض� ،إذا تهدم ،وهو من ا�ست�صالح الأر�ض.
( )69تنطق كلفظة (ال�س ��و�أى) يف قوله تعالىُ } :ث َّم َكا َن عَا ِق َب َة ا َّلذِ َ
ال�س���و�أَى �أَنْ َك َّذ ُبوا ِب�آيَاتِ
ين َ�أ َ�س���اءُوا ُّ
اللهَّ ِ َو َكا ُنوا ِبهَا َي ْ�س َت ْه ِز ُئو َن{� ،سورة الروم� ،آية .10
( )70مادة (جبه) ،تهذيب اللغة ،م�صدر �سابق.
( )71مادة (جبه) ،تاج العرو�س ،م�صدر �سابق.
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بني الغربة واالغرتاب
تأمالت يف حيثيات لقاء
ّ
املعري
املالكي وأبي العالء
عبدالوهاب
ّ
ّ
بقلم نادية العزاوي *

( )

املتنبي ـ وهو ال�س� � ّبار لأغ ��وار املواقف ـ �أنّ جملت ��ه النقدية البليغة
كي ��ف فات
ّ
ال�ش ّيقة« :ال�شعر جا َّدة ،ورمبا وقع احلافر على مو�ضع احلافر»( ،)1هي انزياح عن
اجلمل ��ة الوجود ّية الكربى ،فاحلياة هي اجل ��ادة احلقيقية التي تتما�س �أو تتقاطع
اخلطى على منعرجاتها و�شعابها ،باختالف منطلقات الب�شر ومراميهم.
وهكذا وحلكمة ما ،ويف منطقة ما بني جادتَي احلياة وال�ش ��عر ،التقى القا�ضي
التغلبي (ت422هـ)(،)2
املالكي
�دادي
علي بن ن�ص ��ر البغ � ّ
ّ
ّ
�أبو محمد عبدالوهاب بن ّ
التنوخي (449هـ)( ،)3لقا ًء متع ّدد
املعري
�أبا العالء �أحمد بن عبداهلل بن �س ��ليمان ّ
ّ
الأبعاد� ،أو�ض ��حها اللقاء املبا�شر الذي ّمت بينهما :مرة يف بغداد خالل زيارة الأخري
املالكي
له ��ا (400 -399هـ) ،والأخرى يف املع ّرة �س ��نة (420هـ) تقريب ًاخالل مرور
ّ
عليها كما �سي�أتي.
ويف ظن ��ي خلف هذا اللق ��اء ثمة �أبعاد �أه ��م و�أعمق ،ترتب ��ط بجوانب رمزية
واعتبارية تنطوي عليها جتربة كل واحد من هذين الع َلمني:
 -1ال يغفل الدار�س �أهمية البيئة ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية التي جمعتهما ،فهما
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من مخ�ض ��رمي القرنني الرابع واخلام�س الهجريني ،مع فارق معني يف ح�س ��ابات
ال�س ��نني ،فمثلما ب ّكرت احلياة مبيالد القا�ضي عبدالوهاب (362هـ) ،بفارق �سنة
عج ْلت مبوت الأول قبل �ص ��احبه ب�أكرث
واحدة عن ميالد �ص ��احبه (363هـ) ،فقد ّ
من ربع قرن ،لكنهما على العموم اكتويا بالأحداث ال�سيا�سية نف�سها ،وال�صراعات
ال�س ��اخنة بني القوى الكربى � -آنذاك :-اخلالفة العبا�س� � ّية ،واخلالفة الأمو ّية يف
الأندل� ��س ،والدولة البويه ّية ،والدولة الفاطم ّية ،والروم ،ف�ض�ل ً�ا عن ال�ص ��راعات
مزقت ج�س ��د الدولة
الداخلي ��ة الدمو ّية بني الإمارات والدويالت ال�ص ��غرى ،التي ْ
العرب ّية الإ�س�ل�ام ّية املرتامية الأطراف ،واملحن والنكبات ال�ص ��ح ّية واالقت�صاد ّية
الع�صيبة التي ع�صفت بها.
يف خ�ض ��م هذا اللظى ُو�ض ��ع االثنان يف احتكاك مبا�ش ��ر مع �أرباب ال�س ��لطة،
والرتهيبي ،ب�أ�س ��اليبهم يف ا�س ��تمالة العلم ��اء �أحيان ًا� ،أو
الرتغيبي
م ��ن اجلانبني
ّ
ّ
إعالمي �ضد القوى
ا�س ��تدراجهم والإيقاع بهم �أحيان ًا �أخرى ،بق�صد التح�ش ��يد ال
ّ
املناوئ ��ة له ��م ،وهي الدالل ��ة املاكرة الت ��ي انطوى عليه ��ا اخلرب ال ��ذي ذكره ابن
املالكي �إلى م�ص ��ر يف زم ��ن الفاطميني:
خل ��دون (ت808هـ) عن رحيل القا�ض ��ي
ّ
«وت�أ ّذن خلفاء العبيديني ب�إكرامه و�إظهار ف�ض ��له ،نعي ًا على بني العبا�س يف ِّاطراح
املعري يف حلظة �سيا�س� � ّية عنيفة �أمام ر�أ�س ال�س ��لطة
مثل هذا الإمام»( ،)4و ُو�ض ��ع
ّ
املردا�س� � ّية عام (418هـ) ،حني اجتيحت املعرة ،وه ّدد �أمنها و�س�ل�امة �ش ��يوخها
ووجهائه ��ا( ،)5فدُفع �أبو العالء حتت وط�أة ال�ض ��رورات التي تبيح املحظورات �إلى
املردا�سي وا�س ��تعطافه  -وما �أثقلها مهمة على �صاحبنا
التفاو�ض مع �أ�س ��د الدولة
ّ
املتعفف  -فقال له« :الأمري � -أطال اهلل بقاءه -كال�سيف القاطع ،النَ متنه وخ�شن
ح� � ّداه ،و كالنهار املاتع ،قاظ و�س ��طه ،وطاب �إبراده }ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ {( ،)6فق ��ال له �ص ��الح :قد وهبتها لك يا �أبا العالء»( .)7وقد �س ��جل
(ال�شيخ) امتعا�ضه من احلادثة حني قال:
ف���ي�������س���م���ع م����ن����ي �����س����ج����ع احل����م����ام
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و�أ�������س������م������ع م�����ن�����ه زئ����ي����ر الأ��������س������� ْد
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ف����ل���ا ي����ع����ج����ب����ن����ي ه����������ذا ال�����ن�����ف�����اق

ف���ك���م ن��� ّف���ق���تْ م���ح���ن��� ٌة م����ا ك�������س��� ْد

()8

ق ��د تب ��دو مثل هذه املواقف م�ألوفة ومعتادة ،ولكنها لي�س ��ت كذلك على �أمثال
مبدئي على مفهوم ال�س ��لطة ومزاجها،
هذي ��ن العاملينْ  ،مب ��ا ميتلكان من حت ّف ��ظ
ّ
العلمي الذي يحيط به العامل �أو املفكر نف�س ��ه ،وهو
الذي يف�س ��د ا�س ��تقاللية اجلو
ّ
ما �أراده بال�ضبط القا�ضي عبدالوهاب بقوله« :عالمة �شقاء العامل �أن يقف بباب
ال�سلطان» ،قيل :ومن ههنا« :رزقه رّ
تقت عليه من احلالل»(.)9
�ري على �أعطيات ذوي ال�س ��لطة معروفة م�ش ��هورة ،وهو
و�أخبار ت�س ��امي املع � ّ
مدحت
القائل يف مقدمة �س ��قط الزند« :ومل �أطرق م�س ��امع الر�ؤ�ساء بالن�شيد ،وال
ُ
طالب ًا للثواب.....فاحلمد هلل الذي �س�ت�ر بغ ّفة من قوام العي�ش ،ورزق �ش ��عبة من
القناعة �أوفت على جزيل الوفر»( ،)10وقال يف بع�ض �شعره:
وامل���وت �أح�����س��ن بالنف�س ال��ت��ي �أل��ف��تْ

ع ّز القناعة من � ْأن ت�س�أل القوتا

()11

ق ��د يبدو موق ��ف القا�ض ��ي عبدالوهاب �أك�ث�ر حرج ًا ،لتما�سّ ��ه  -وهو القا�ض ��ي-
بامل�ؤ�س�س ��ة احلاكم ��ة املتن ّفذة ،الأمر الذي يجعل العامل -يف حال مت ّرده -عر�ض ��ة
لك ّل التبعات اجلزائ ّية املتو ّقعة :العزل ،املالحقة ،امل�صادرة ،امل�ضايقة ،القتل.....
املالكي ح�ص ��ته من بع�ض ��ها ،فكان العوز و�ض ��يق ذات اليد التي
�إلخ( ،)12وقد نال
ّ
جعلته يكا�ش ��ف مودعيه ،حني ق ّر عزمه على مغادرة م�سقط ر�أ�سه ،ومدرج �شبابه
بغ ��داد ،يف لقط ��ة درام ّي ��ة �أليمة« :واهلل يا �أه ��ل بغداد ،لو وجدتُ ب�ي�ن ظهرانيكم
عدلت ببلدكم بلوغ �أمنية»( ،)13وهو القائل �أي�ض ًا:
رغيفني ،كل غداة وع�ش ّية ،ما ُ
يا لهف نف�سي على �شيئني لو ُجمعا
�������ش ي��ق��ي��ن��ي ك����� َّل م�����س���أل��ة
ك���ف���اف ع���ي ٍ

ع��ن��دي ل��ك��ن��تُ �إذن م���ن �أ���س��ع��د الب�شر
وخ��دم��ة ال��ع��ل��م ح��ت��ى ينق�ضي عمري

�أط��������������ال ب���ي���ن ال���������دي���������ار ت�����رح�����ايل

ق���������ص����و ُر م�������ايل و�����ض����ع����ف �آم�������ايل

ولك ّنه جل�أ �إلى ما تعافه مبدئ َّيته ،مفت�ش� � ًا عن م�ؤ�س�س ��ة جديدة قد تو�سع له �أبواب
.
الرزق ،فالرحيل هو احل ّل البديل عند ال�ضرورة كما �ص ّرح يف قول:
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54

� ْإن ب ُ
��������رت يف ب����ل����دة م�������ش���ي���تُ �إل�����ى

()14

�أخ������رى ف��م��ا ت�����س��ت��ق�� ّر �أج����م����ايل

املالكي ،لكنه مل ينل
فرحل �إلى ال�ش ��ام قا�صد ًا امل�سري �إلى املغرب حا�ضنة املذهب
ّ
مبتغاه« .وكان َ
خاط َب فقهاء �أهل القريوان يف الو�ص ��ول �إليهاّ ،
فرغبه يف ذلك �أبو
عم ��ران .....وك�س ��ره عنه �أبو بكر ابن عبدالرحمن»( ،)15فل ��م يجد بد ًا �إالّ الإقامة
يف بلد تتب ّنى �س ��لطته معتقد ًا �آخر غري معتقده ،و�إن كانت �إقامة ق�ص�ي�رة جتاوزت
ال�س ��نة قلي ًال ،مل تف�صح امل�ص ��ادر عن تف�صيالت وافية عنها �سوى الرثاء والقبول
اللذي ��ن غنمهما هناك ،والذي انتهى بغتة مب�ش ��هد ملتب� ��س لقي فيه حتفه ،بني �أن
يكون موت ًا طبيعي ًا �أو اغتيا ًال بطريقة محرتفة« :وا�ستقر الفقيه �أبو محمد مب�صر،
فحمل لواءها ،وملأ �أر�ضها و�س ��ماءها ،وا�ستتبع �ساداتها وكرباءها ،وتناهت �إليه
الغرائ ��ب ،وانثال � ْ�ت يف يدي ��ه الرغائب ،فمات لأول ما و�ص ��لها من �أكلة ا�ش ��تهاها
ف�أكلها ،زعموا �أ ّنه قال وهو يق ّلب ون َف�س ��ه قد ت�ص� � ّعد وت�ص ّوب ( :ال�إله �إالّ اهلل� ،إذا
ع�شنا متنا)»(.)16
كانت عزلة �أبي العالء النف�س ّية واالجتماع ّية واالقت�صاد ّية ،التي فر�ضها على
نف�س ��ه ،قد حققت له ما �أراد متام ًا ،من و�ضع ا ُ
حل ُجب بينه وبني �أعطيات ال�سلطة
التي ُعر�ض ��ت عليه ،وبع�ض ��ها من �س ��لطة م�ص ��ر نف�س ��ها؛ ُ
فذكر�« :أنّ امل�ستن�ص ��ر
امل�ستويل على م�صر �أحد العبيديني بذل لأبي العالء ما ببيت املال مبعرة النعمان
من املال احلالل ،فلم يقبل منه �شيئ ًا ،وكتب داعي الدعاة مب�صر �إلى تاج الأمراء
ثم ��ال بن �ص ��الح ،وكان �إذ ذاك نائب ًا ع ��ن العبيديني بحلب ومع ��رة النعمان ،ب�أن
يج ��ري لأبي العالء م ��ا تدعو �إليه حاجته بجميع مهامه و�أ�س ��بابه ،وما يحتاج �إليه
مما هو ُب ْلغة له من �أل ّذ الطعام ،و�أن ي�ضاعف حرمته ،ويرفع منزلته عند اخلا�ص
ّ
الفالحي �إلى عزيز الدولة �أبي �شجاع
والعام ،فامتنع من قبول ذلك ،وكتب الوزير
ّ
فاتك متويل حلب و�أعمالها ب�أنْ يحمل �أبا العالء �إلى م�صر ليبني له دار علم يكون
متق ّدم ًا فيها ،و�سمح له بخراج معرة النعمان يف حياته وبعده ،ف�سار عزيز الدولة
�إل ��ى املعرة واجتمع ب�أبي العالء ،وقر�أ عليه ال�س ��جل فا�س ��تمهله ،وكتب �إلى الوزير
الفالحي ي�ستعفيه من ذلك ،ف�أعفاه و�سمح برتك ذلك ك ّله»(.)17
ّ
2 1
2 1
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املعري من امل�ص�ي�ر ال ��ذي وقع فيه �ص ��احبه ،بف�ض ��ل ثوابت معينة
لق ��د جنا
ّ
ح ّددها لنف�سه ب�صرامة؛ �إذ قال:
�أن��ه��اك � ْأن تلي احلكومة �أو ترى
وذ ِر الإم�����������ارة وات������خ������ا َذك د ّرة
ت���ل���ك الأم��������ور ك��ره��ت��ه��ا لأق������ارب
ول���ق���د وج ُ
������دت والء ق�����و ٍم ُ���س�� ّب�� ًة

ح���ل���ف اخل���ط���اب���ة �أو �إم�������ام امل�����س��ج��دِ
يف امل�����ص��ر ي��ح�����س��ب��ه��ا ح�����س��ام امل��ن��ج��دِ
و�أ������ص�����ادقٍ ف��اب��خ��ل ب��ن��ف�����س��ك �أو ُج���دِ
()18
ف��ا� ْ
مي امل���وج���دِ
��ص��رف والءك ل��ل��ق��د ِ

 -2البيئ ��ة العلمية ُب ْعد �آخر م�ش�ت�رك ب�ي�ن هذين العاملني :ب�ي�ن الفقيه الذي نظم
�ش ��عر ًا انتزع �إعج ��اب القدماء واملحدثني -على ق ّلت ��ه  -ولكنه خجل منه يف كربه،
وع ّده من ب�ض ��اعة ال�شباب« ،ف�إ ّنه كان يف زمن ال�ص ��با»( ،)19وبني ال�شاعر املفكر،
كنت يف
الذي �ض ��اق ذرع ًا ب�ش ��عره �أي�ض ًا ،وع ّده من جنايات ال�ش ��باب �أي�ض ًا؛ «وقد ُ
ر ّيان احلداثة وجنّ الن�ش ��اط ،مائ ًال يف �صغو القري�ض� ،أعت ُّده بع�ض م�آثر الأديب،
وم ��ن �أ�ش ��رف مراتب البليغ ،ثم رف�ض ��ته.... ،رغبة عن �أدب معظ ��م ج ّيده كذب،
ورديئه ينق�ص ويجدب»(.)20
كال الرجلني ينحدر من �أ�س ��رة علم ّية �أ�س ��همت ب�ش ��كل ما يف �صقله وتوجيهه
املعري ،وهم يتوارثون
العلم � ّ�ي ،ولئن ف�ص ��لت املراجع يف بيان مكانة �أفراد �أ�س ��رة
ّ
العلم والق�ض ��اء والأدب( ،)21فهو من (البيوتات املعرقة ) ،ف�إنها بدت �ش ��حيحة يف
تو�ض ��يح املعلومات ال�شخ�ص ّية عن �أ�سرة القا�ضي البغداد ّية ،من ذلك  -مث ًال -ما
ذك ��ره اب ��ن النجار (ت643هـ) يف ذيله على تاريخ بغ ��داد عن والده (ت 391هـ):
«علي بن ن�ص ��ر بن �أحمد بن احل�س�ي�ن بن هارون بن مالك� ،أبو احل�س ��ن ،الفقيه
املالكي ،والد القا�ضي عبدالوهاب و�أبي احل�سن محمد....كان من �أعيان ال�شهود
ّ
املع ّدلني ببغداد»( ،)22وذكر ابن خلكان (ت 681هـ) عن �أخيه (437هـ) ما ي�ؤ�شّ ��ر
مكانة علمية طيبة بقوله« :وكان �أخوه �أبو احل�س ��ن محمد بن علي بن ن�ص ��ر �أديب ًا
فا�ض�ل ً�ا� ،ص ّنف كتاب املفاو�ض���ة....وهو من الكتب املمتعة ،يف ثالثني كرا�سة ،وله
ر�سائل»(.)23
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� -3ش� � ّك ْلت (بغداد) ُبعد ًا مركزي� � ًا عميق ًا يف جتربتهما ،رح ��ل �إليها املع ّر ّي،
املالكي ،ويف احلالني هي لي�س � ْ�ت مكان ًا عاب ��ر ًا عندهما ،بل
ورح ��ل عنها القا�ض ��ي
ّ
وتاريخي ووجدا ّ
ين ،خ ّلف زخم ًا كبري ًا يف حياتهما و�شعرهما� ،أق ّلها
ح�ضور معريف
ّ
نوعي يف �س�ي�رتهما ال�شخ�صية والعلم ّية ،ما بني
�أنّ اخلروج عنها م ّثل نقطة حت ّول ّ
املالكي.
املعري ،و�أق�صى االندفاع واالندماج عند
�أق�صى العزلة عند
ّ
ّ
املعري عناء ال�س ��فر �إليها ،ودخلها �سنة (399هـ) لأ�سباب اختلف يف
جت�شّ ��م
ّ
رجح
حتديدها� :سيا�س ّية �أو اقت�صاد ّية �أو اجتماع ّية �أو ثقاف ّية� ،أو هي جمتمعة ،كما ّ
العالم ��ة الراجكوت � ّ�ي« :والذي يخ ُل�ص �إلينا من كالمه ،نث�ي�ره ونظامه� ،أنه زارها
لدار الكتب ،ولقاء فحول العلم والأدب ،واال�س ��تمتاع بح�ضور محافلهم وحلقاتهم،
والإفادة واال�ستفادة من محا�ضراته ومحا�ضراتهم....على �أنه كان �أ�س�أمه ب�أوطانه
ربمه من الفنت الهائلة ،والدول الدائلة...
ال�ضرير وامل�ضرة ،ف�إذا ال�سبب الثاين ت ُّ
فك�أن هاتيك الفنت املتوالية ر ّنقت �سائغ منهله ،فعزم على الرحلة والنقلة»(.)24
املالكي عنها؛
وقد اختلفت الآراء �أي�ض� � ًا يف حتديد الأ�س ��باب الدقيقة لرحيل
ّ
ق ��ال محمد بن حمادة الربن�س � ّ�ي (ت نحو منت�ص ��ف القرن ال�س ��اد�س)« :واختلف
�افعي
يف �س ��بب خروجه من بغداد؛ فقيل :من �إمالق ،وقيل� :إ ّنه قال كالم ًا يف ال�ش � ّ
فخاف على نف�سه ،فخرج فار ًا»(.)25
املعري مالذ ًا �آمن ًا ،و�إذ ا�ص ��طدم فيها بعقبات ن ّغ�صت عليه طيب
و�إذ �أرادها
ّ
الإقامة ،وعلى �أنّ مكوثه فيها مل يزد على �س ��نة و�س ��بعة �ش ��هور� ،أو ت�سعة يف رواية،
ف�إنه ��ا تركت �أثر ًا ح ّي ًا يف نف�س ��ه و�أدبه ،يقول العالمة اجلندي« :وال �أعلم �ش ��اعر ًا
زار مدين ��ة م ��ن امل ��دن ،ف� رَ َ
أكث م ��ن الثناء عليها وعل ��ى �أهلها ،وم ��ن احلنني �إليها
و�إليه ��م مثل �أبي العالء ،ف�إنه �أكرث من الثناء وامل ��دح على بغداد و�أهلها ،واعرتف
له ��م ب ��كل جميل ،و� رَ َ
أكث م ��ن اللوعة واحلزن عل ��ى فراقها ،ومتن ��ى �أن ميوت فيها
يف نظم ��ه ون�ث�ره»( .)26كيف ال وقد هيّ� ْأت له �ص ��حبة مع ِج ّلة علمائها ،وو�ض ��عته يف
�ص ��ميم جمال�س ��هم ومناظراتهم ،فظل يكتب يف احلنني �إليها و�إل ��ى �أهلها قائ ًال:
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«من رحل عن بغداد مل يجد منها عو�ض ًا ،و�إن وجد مح ًال مرو�ض ًا ،لأنّ غابر العلم
بها غري�ض ،و�ص ��حيح الأدب يف �س ��واها مري�ض» ،وظل بعد �س ��نني طوال ي�س ��تعيد
الذكريات والأ�شواق و�أ�سماء املوا�ضع فيها:
ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ال�����س�لام ُف���م���ا ح��ي��ا ٌة

�����ي
�إذا ف�������ارق�������ت�������ك�������م �إ ّال ن�����ع ّ

�أال ز ِّودوين � َ����ش����رب���� ًة ول���وان���ن���ي
و�أ ّن��������ى ل���ن���ا م����ن م�����اء دج����ل���� َة ن��غ��ب�� ٌة

ق ُ
�����درت �إذاً �أف���ن���ي���تُ دج��ل��ة ب��اجل��ر ِع
ِم�س من ُبعدِ املفاو ِز والرِب ِع
على اخل ِ

وقوله:

وقوله:

وم�����ا �أرب�������ي �إ ّال م���ع��� ّر� ُ���س م��ع�����ش�� ٍر

العرو�س وال ُّ
ال�شط
هم النا�سُ ال �سوق
ِ

()27

وكت ��ب �إل ��ى �أه ��ل بلدته« :ف�ش ��اهدتُ �أنف�س مكان مل ي�س ��عف الزم ��ن ب�إقامتي
فيه»( ،)28ال بل �صرح يف بع�ض �شعره ب�أ�سفه �إذ مل يتد ّيرها بدي ًال عن مع َّرته:
يالهف نف�سي على �أين رجعت �إلى
�إذا ر�أي���������تُ �أم����������وراً ال ت��واف��ق��ن��ي

ه�����ذي ال����ب��ل�اد ومل �أه����ل����ك ب���ب���غ���داذا
()29
��اب �إل��ى الأوط��ان �أدَّى ذا
قلتُ  :الإي ُ

ي��� ُد ب��خ��م�����س م��ئ�ين ع�����س��ج��د ُودي���ت
ت��ن��ا ُق�����ض م���ا ل��ن��ا �إ ّال ال�����س��ك��وت له

م���ا ب��ا ُل��ه��ا ُق��ط��ع��تْ يف رب����ع دي����ن����ار
()31
و� ْأن ن���ع���وذ مب����والن����ا م����ن ال�����ن�����ار

يف هذه اللحظة التاريخ ّية ال�ش ��ديدة اخل�صو�ص ّية ،التقى ال َع َلمان لقاء تعارف
املعري الفقهاء ،على عادته:
فقهي ،مداره بيتان من ال�شعر �شا َك َ�س فيهما
ّ
ّ
()30

فت�ص� � ّدى القا�ض ��ي للإجاب ��ة عليه قائ ًالَ « :لـ َّما كانت �أمين ��ة كانت ثمينة ،فل ّما
هانت»(.)32
خانت ْ
ما الظروف التي �أحاطت بهذا املوقف؟ وكيف م ّهدت لتو ّثق ال�صلة بني رجلني
مختلفني يف امليول والآراء؟ بني قا�ض وفقيه ملتزم بتوجهات مذهب ّية معينة ،وبني
الفكري� ،إلى النقي�ض ب�إثارة الأ�س ��ئلة املربكة وال�شكوك
مفكر متمرد على االلتزام
ّ
على كل مقت�ضيات التمذهب ،وهو القائل:
ق��� ّل���دت���ن���ي ال��ف��ت��ي��ا ف���ت��� ّوج���ن���ي غ����داً
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ت����اج����اً ب����إع���ف���ائ���ي م����ن ال���ت���ق���ل���ي���د
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ال بل يجاهر على نحو �أجر�أ بالقول:
وي��ن��ف��ر ع��ق��ل��ي م��غ�����ض��ب��اً � ْإن ت��رك��ت��ه

()34

�سدىً واتبعتُ
ال�شافعي ومالكا
ّ

نعم �إنّ �س�ي�رة القا�ض ��ي العلمية وال�شخ�صية متيزه بح�سن النظر والرباعة يف
اجلدل ،وهو القائل« :التقليد ال يثمر علم ًا ،وال يف�ضي �إلى معرفة ،وقد جاء الن�صّ
بذ ّم من �أخلد �إلى تقليد الآباء والر�ؤ�س ��اء ،واتباع ال�س ��ادات والكرباء ،تارك ًا بذلك
ما �ألزمه من النظر واال�س ��تدالل ،وفر� ��ض عليه من االعتبار واالجتهاد.....تنبيه ًا
بها على علة خطر التقليد ،ب�أنّ فيه ترك اتباع الأدلة...لأنّ �صحة املذهب ال تتبينّ
من ف�س ��اده باعتقاد املعتقد له ،و�شدة مت�سّ كه به ،و�إمنا يتميز �صحيح املذاهب من
فا�سدها ،وحقها من باطلها بالأدلة الكا�شفة عن �أحوالها ،واملميزة بني �أحكامها،
وذلك معدوم يف املق ِّلد»(.)35
ومع ذلك ،فامل�سافة بني االثنني لي�ست بالقليلة ،ولكنّ ال�صلة الإن�سانية بينهما
كانت �أرحب ،رمبا لأنها مبنية على م�ش�ت�ركات م ��ن القيم واملبادئ ،فبعد عقدين
تقريب ًا من التعارف الأول� ،س�ي�رحل القا�ض ��ي ابنُ بغداد وعا�شقها عنها م�ضطر ًا،
ويع ّرج يف طريقه نحو م�صر على �صاحبه يف مع ّرته ،و�إذ �أح�سّ �أبو العالء ب�ضائقة
وع�شي،
عجز ع�ش�ي�ر القا�ض ��ي و�أهله عن م ّده برغيفني يف كل غداة
�ص ��احبه ،و�إذ َ
ّ
�أم ّده �ص ��احبه مبا ي�ستطيع من زهيد املال الذي ميلك (ثالثني قطعة ف�ضية) ،مع
ق�صيدة َّ
تتقطر عاطفة وحيا ًء ين َّمان عن م�شاعر التقدير النبيلة:
يخ�صني
�أيب�سط ع���ذري منعم �أم ّ
ق���ب���ول ال���ه���داي���ا � ُ���س��� ّن���ة م�����س��ت��ح�� ّب��ة
فياليتني �أه���دي���تُ خم�سني حجة
���رك ث�لاث�ين �أ����س���وداً
وق��ل��ت ل��ه ف���ات ْ
�إذا �أ����س���ك���تَ امل���ح���ت ُّ���ج ك����� َّل م��ن��اظ��ر
وم����ا �أن�����ا �إ ّال ق���ط���رة م���ن ���س��ح��اب��ه
وب��ي��ن ي����دي����ه ك���ف���رط���اب و�إن�������س���ه���ا
ل��ع��ل ال�����ذي �أن����ف ُ
����ذت ي��ك��ف��ي��ه ل��ي��ل�� ًة
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مب����ا ه����و ح���ظ���ي م����ن �أل����ي����م ع���ت���ابِ
�إذا ه���ي مل ت�����س��ل��ك ط��ري��ق حت��اب��ي
م�����ض��تْ يل ف��ي��ه��ا �صحتي و�شبابي
م��ت��ى م���ا ُت��ك��� ّ��ش��ف ُت���ل َ
���ف غ�ي�ر ُل��ب��ابِ
ف��ع��ن��د اب�����ن ن�������ص��� ٍر جن�����دة ب���ج���وابِ
ول�����و �أن����ن����ي ����ص��� ّن���ف���تُ �أل َ
��������ف ك���ت���ابِ
ي��ع��ي�����ش ل��ف��ق��د امل�����اء ع��ي�����ش ���ض��ب��ابِ
()36
لإ���س��ب��اغ ط��ه�� ٍر ح���ان �أو ل�����ش��راب
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ولئ ��ن اجتمع ��ت وج ��وه بغداد وعلما�ؤها لوداع القا�ض ��ي كما ذكرت امل�ص ��ادر:
ف�صل عنها ،من �أكابرها ،و�أ�صحاب محابرها ،جملة موفورة ،وطوائف
«�ش ّيعه يوم َ
كثرية ....وزعموا �أنه ارجتل يومئذ هذه الأبيات:
����س�ل�ام ع��ل��ى ب���غ���داد يف ك���ل م��وط��ن
ل���ع���م��� ُرك م����ا ف���ارق���ت���ه���ا ق���ال���ي���اً ل��ه��ا
����ي ب��� ُرح���ب���ه���ا
ول���ك���ن���ه���ا ����ض���اق���ت ع����ل َّ
ف��ك��ان��ت ك��خِ ٍّ��ل ك��ن��تُ �أه����وى و���ص��ال��ه

وح���ق ل��ه��ا م��ن��ي ال�����س�لام امل�����ض��اع ُ��ف
و�إنيّ ب�����ش��ط ْ��ي ج��ان��ب��ي��ه��ا ل���ع ُ
���ارف
ومل ت��ك��ن الأرزاق ف��ي��ه��ا ت�����س��اع ُ��ف
ُ ()37
وت���ن����أى ب���ه �أخ�ل�اق���ه وت���خ���ال���ف»

ف�إنّ علماء بغداد ووجوهها� :س ��بق �أن �أحاطوا املعري �أي�ض� � ًا لتوديعه ،يف م�شهد
م�ؤث ��ر مل يغادر ذاكرته ،فقال « :و َلـ َّما �آن�س ��وا ت�ش ��مريي للرحيل ،و�أح�سّ ��وا بت�أ ُّهبي
بال ،وقالوا من جميل كل مقال ،وتل ّفعوا من الأ�سف رُببد
للظعن� ،أظهروا ك�س ��وف ٍ
ق�ش ��يب ،وذرفت عيون �أ�ش ��ياخ �ش ��يب ...و�أمروين لرغبتهم يف �صقبي منهم ب�أمور
جزاءهم....وكنت �إذا �أخربتُ رج ًال مب�س�ي�ري
تنهى عنها القناعة ،واهلل يح�س ��ن
ُ
فكتمت ذلك عنهم»(.)38
وبدت عليه كبوة،
ُ
بانت فيه ك�آبةْ ،
ْ
عالق ��ة الرجلني ببغداد تدفع ف�ض ��ول الباحث �إلى حت ّري الإجابة عن �أ�س ��ئلة
املعري منها ؟ و�أين التقيا؟
تف�صيلية� :أين كان ي�سكن القا�ضي يف بغداد؟ و�أين نزل ّ
املعري امل�س�ألة �أي�سر؛ فقد
ف�ض ��ول ال مت ّده امل�صادر بح�ص ��يلة وفرية ،رمبا مع
ّ
ن�صت الأخبار على ذلك بدء ًا من دخوله �إليها ،مرور ًا مبوا�ضع الأقامة التي ذكرها
ّ
يف �ش ��عره يف احلنني �إليها ،وانتها ًء بطريق العودة .فقد ذكر محلة (القطيعة) يف
�إحدى ق�صائده �إلى التنوخي ال�صغري:
�أي��������ام وا����ص���ل���ت���ن���ي وداً وت���ك���رم��� ًة

()39

وبالقطيع ِة داري حت�ضر ال��ن��ه��را

وه ��ي يف الك ��رخ ،وهم ��ا يف احلقيقة قطيعتان :قطيعة الربيع وي�س ��كنها التجار
يرجح �أنه �سكن فيها ،ا�ستناد ًا �إلى قوله:
غالب ًا ،وقطيعة الفقهاء ،التي ّ
مبحلة ال��ف��ق��ه��اء ال يع�شو الفتى

()40

ن����اري وال ين�ضو امل��ط ّ��ي ع��زائ��م��ي

ويف الكرخ يف محلة (بني ال�سورين) دار الكتب التي ق�صد بغداد من �أجلها.
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ومن الطريف �أن ترد (القطيعة) يف �إ�س ��ناد خرب كان القا�ض ��ي املالكي بع�ض
رواته ،وهو مما ح ّدث به يف دم�ش ��ق ،كما ذكر ابن ع�ساكر ،يف ترجمة (ذي النون
املالكي� ،أنب�أ �أبي �أبو العبا�س الفقيه
علي بن �أحمد
ّ
ّ
امل�صري)�« :أخربنا �أبو احل�سن ّ
املالكي،
البغدادي
املالكي� ،أنب�أ القا�ض ��ي �أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن ن�صر
ّ
ّ
ّ
نا �أبو الفتح يو�س ��ف بن م�سرور القوا�س ،نا �أبو الف�ضل اخلرا�سا ّ
ين ال�صري ّيف ـ كان
ينزل قطيعة الربيع ـ �إمال ًء �سمعته من لفظه من �أ�صله»(.)41
�ري �إلى بغداد نه ��ر ًا من قرية (الفار�س� � ّية) على �ض ��فة نهر
كان دخ ��ول املع � ّ
(عي�س ��ى) ،بعد (املح ّول) ،و�س�ي�رد �ض ��من ًا ذكر (املحول) يف ب ��دء انطالق رحلة
القا�ض ��ي عل ��ى نحو ما ورد يف اخل�ب�ر الآتي�« :أخربنا �أبو الك ��رم املبارك بن فاخر
�وي املعروف بابن الدبا�س يف كتاب ��ه �إلينا من بغداد،
اب ��ن محمد بن يعقوب النح � ّ
النحوي� ،أن�شدين
قال� :أن�شدين �شيخنا �أبو القا�سم عبدالواحد بن علي بن برهان
ّ
القا�ض ��ي عبدالوهاب بن ن�ص ��راملالكي ،وقد ودعته بال�صراة من بغداد،)42( »....
و(ال�ص ��راة) كما �أو�ضح ياقوت« :نهر ي�أخذ من نهر عي�سى من عند بلدة يقال لها
املحول ـ بينها وبني بغداد فر�سخ ـ ويتفرع منه �أنهار �إلى �أن ي�صل �إلى بغداد»(. )43
وقد حدد العاملان �أحمد �سو�س ��ة وم�ص ��طفى جواد يف كتابهم ��ا دليل خارطة
بغداد املو�ض ��ع مبعلومات �ضافية يح�سن ذكرها« :وقد ن�ش� ْأت بلدة مهمة....ت�سمى
بلدة (املحول) ،وذلك يف املوقع الذي كان يتفرع منه نهر ال�ص ��راة ونهر عي�س ��ى،
وكان يف هذا املوقع �س� � ّد على النهر الرئي�س (نهر عي�س ��ى العظيم) لتنظيم املياه
فيه ،.....وقد �س ��ميت هذه البلدة (املحول الكبري) لتمييزها عن املوا�ضع الأخرى
التي بهذا اال�س ��م؛ لأن ال�سفن التي كانت ت�أتي من الفرات يف النهر الرئي�س كانت
تقف عند ال�س� � ّد ،وحتول ما حتمله من ب�ض ��ائع �إلى �سفن �أخرى يف اجلانب الآخر
من ال�س� � ّد ،لتنحدر من هن ��اك �إلى دجلة يف جمرى نهر عي�س ��ى الأعظم ،ومن ثم
ت�صعد يف نهر دجلة حتى ت�صل �إلى بغداد»(.)44
على �أن املراجع �ش ��حيحة جد ًا يف حتديد مو�ض ��ع �سكن القا�ض ��ي �إال �إ�شارات
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�س ��ريعة ال ت�ش ��في الغلي ��ل ،من مثل قول اب ��ن النجار عن والد القا�ض ��ي« :من �أهل
�رقي»( ،)45فهل كان �س ��كنه بج ��وار �أبي ��ه� ،أم ا�س ��تق ّل يف جانب �آخر
اجلان ��ب ال�ش � ّ
ومناطق �أخرى منها؟
ومثلم ��ا ع َّك ��رت �ص ��ف َو �إقام ��ة املع ��ري يف بغداد �أج ��واء منغ�ص ��ة َلـ َّم ��ح �إليها
�ش ��اكي ًا« :ووجدتُ العلم ببغداد �أكرث من احل�ص ��ا عند جمرة العقبة ،و�أرخ�ص من
ال�ص ��يحاين باجلابرة ،و�أمكن من املاء بخ�ض ��ارة ،و�أقرب من اجلريدة باليمامة،
ولكن على كل خري مانع ،ودون كل درة خر�ساء موحية �أو خ�ضراء طامية»( ،)46ف�إنّ
�أجواء قريبة �ستق�ض م�ضجع القا�ضي ،وتدفعه �إلى الغربة عن مدينته على نحو ما
و�صف بامتعا�ض وتذ ّمر:
م��ت��ى ي�صل ال��ع��ط ُ
��ا���ش �إل���ى ارت����وا ٍء
وم����نْ ي��ث��ن��ي الأ����ص���اغ���ر ع���ن م���را ٍد
و�إ َّن ت�����ر ُّف�����ع ال���� ُو�����ض����ع����اء ي���و ًم���ا
�إذا ا����س���ت���وتِ الأ����س���اف��� ُل والأع�����ايل

�إذا ا���س��ت��ق��تِ ال���ب���ح���ا ُر م���ن ال��رك��اي��ا
وق�����د ج��ل�����س الأك������اب������ ُر يف ال����زواي����ا
ع��ل��ى ال��� ُّرف���ع���اء م���ن �إح�����دى ال���رزاي���ا
ف�����ق�����د ط�������اب�������تْ م�����ع�����اق�����رة امل����ن����اي����ا

�أت���ب���ك���ي ع��ل��ى ب���غ���داد وه����ي ق��ري��ب��ة
قلى
لعمرك ما ف��ارق��تُ بغداد عن ً
�إذا ذك����رتْ ب��غ��داد نف�سي ّ
تقطعتْ
كفى حزناً � ْأن رمتُ مل ا�ستط ْع لها

َ
ازددت عنها غ��داً بعدا
فكيف �إذا ما
ل���ه���ا �أن وج����دن����ا ل���ل���ف���راق ب���ه���ا ب����دّا
من ال�شوق �أو كادتْ متوت بها وجدا
()47
وداعاً ومل � ْ
أحدث ل�شاطئها عهدا

ميح ذكراها من �ش ��عره ،حتى املن�س ��وب منه �إليه ،فهو يف
ولكنّ االمتعا�ض مل ُ
املح�صلة النهائية دليل على موقف� ،سواء �أكان هو قائل ال�شعر� ،أو مت ّثل به:

 -4وي�أبى االغرتاب �أن يفارقهما حتى يف �آخر م�شهد من ترجمتهما ،يف �صورة
(القرب) التي ا�ستوقفت بع�ض العلماء ،فرتكوا �شهاداتهم للتاريخ ،قال ابن خلكان
املعري« :وقربه يف �ساحة من دور �أهله ،وعلى ال�ساحة باب �صغري قدمي،
يف ترجمة
ّ
وه ��و على غاية ما يك ��ون من الإهمال وترك القيام مب�ص ��احله ،و�أهله ال يحتفلون
العبدري (بعد 700هـ) خالل زيارته م�ص ��ر على
به»( .)48وع َّرج محمد بن �أحمد
ّ
قبور بع�ض العلماء ،فقال« :ويف القرافة وغريها من �أر�ض م�صر من قبور العلماء
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وال�ص ��لحاء ما ال يح�ص ��ره ع ٌّد ،منها :قرب....القا�ضي �أبي محمد عبدالوهاب....
ولي�س لها هنالك ا�شتهار ،وال يوقف عليها �إالّ بتعريف َمن له بها عناية»(.)49
ويرج ��ح د .عبداحلكيم �أني�س اندثار قربه و�ض ��ياعه ،م�س ��تد ًال على ذلك مبا
ورد يف رحلت ��ي ال�ش ��يخ عبدالغني النابل�س � ّ�ي (ت 1143هـ) ،واحل�س�ي�ن بن محمد
الورثي�ل�ا ّ
ين (ت 1193ه� �ـ) م ��ن حديثهما عن ق�ب�ري الإمام�ي�ن عبدالرحمن بن
القا�س ��م و�أ�ش ��هب يف القرافة خالل زيارتهما م�صر ،و�إغفالهما ذكر قرب القا�ضي
املالكي القريب من املوقع نف�سه(.)50
ّ
بني دروب الغربة واالغرتاب املوح�ش ��ة� ،ستظ ّل قوافل العلماء واملبدعني حتثّ
اخلطى ،م�ستهدي ًة بنور كلمة احلقّ .
الهوامش:
(*) اجلامعة امل�ستن�صرية  -كلية الرتبية.
( )1العم���دة يف محا�س���ن ال�ش���عر و�آداب���ه ونق���ده ،اب ��ن ر�ش ��يق الق�ي�رواين ،حتقيق محم ��د محيي الدين
عبداحلميد ،ط ،3مطبعة السعادة ،مصر 1383هج1964 -م�/2 :ص.289
املالكي يف �آثار الدار�س�ي�ن (درا�س ��ة وثائقية) ،جمع وحتقيق
( )2ينظر :القا�ض���ي عبدالوهاب البغدادي
ّ
ودرا�س ��ة د .عبداحلكي ��م �أني� ��س ،ط ،1دار البح ��وث للدرا�س ��ات الإ�س�ل�امية و�إحياء ال�ت�راث ،دبي
علمي طيب ،جزاه اهلل
1424هج2003 -م .و�س ��تتم الإحالة على ن�صو�ص ��ه التي جمعت بدقة وجهد ّ
خري ًا.
( )3ينظر :تعريف القدماء ب�أبي العالء ،جمعه وحققه جلنة من رجال وزارة املعارف العمومية ،مطبعة
دار الكتب امل�صرية ،القاهرة 1363هج1944-م� :ص.12
( )4القا�ضي عبدالوهاب� :ص.267
( )5تاريخ املعرة ،محمد �سليم اجلندي ،ط ،2دم�شق 1994م :ج�/1ص.133-129
(� )6سورة الأعراف.199 :
( )7تعريف القدماء ب�أبي العالء ،35 :من ترجمة القفطي يف �إنباه الرواة على �أنباه النحاة.
املعري ،دار �صادر ،بريوت� /1 :ص .404
( )8لزوم ما ال يلزم� ،أبو العالء
ّ
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( )9القا�ضي عبدالوهاب� :ص.294 ،272
املعري ،رواية الأ�صفها ّ
ين ،حتقيق د .ال�سعيد ال�سيد عبادة ،ط،1
(� )10س���قط الزند و�ض���و�ؤه� ،أبو العالء
ّ
معه ��د املخطوط ��ات العربية ،القاهرة 1424ه ��ج2003/م� :ص .16وينظ ��ر� :أبو العالء وم���ا �إليه،
الراجكوتي ،املطبعة ال�سلفية ،القاهرة 1344هج� :ص.75-73
امليمني
عبدالعزيز
ّ
ّ
(� )11سقط الزند و�ضو�ؤه� :ص.690
املالكي (ن�ش����أتها� ،أعالمه���ا ،منهجها� ،أثره���ا) ،د .محمد
( )12تنظ ��ر :املدر�س���ة البغدادي���ة للمذه���ب
ّ
العلمي ،دار البحوث للدرا�س ��ات الإ�س�ل�امية و�إحياء الرتاث ،ط ،1دبي 1424هج2003 -م� :ص،43
ّ
.315 -311 ،218
( )13القا�ض���ي عبدالوه���اب البغ���داديّ املالك ّ���ي�� � :ص . 64من ترجمة ابن ب�س ��ام يف كتاب ��ه الذخرية يف
محا�سن �أهل اجلزيرة.
( )14ديوان القا�ض���ي عبدالوهاب ،جمع وتوثيق وحتقيق د .عبداحلكيم �أني�س ،دار البحوث للدرا�س ��ات
الإ�سالمية و�إحياء الرتاث ،دبي� :ص .38 ،31
( )15القا�ضي عبدالوهاب.99 :
( )16م .ن� :ص ،65وينظر تعليق املحقق هام�ش  3من �ص .ن.
( )17اجلامع يف �أخبار �أبي العالء املعريّ و�آثاره ،محمد �س ��ليم اجلندي ،علق عليه و�أ�ش ��رف على طبعه
عبدالهادي ها�شم ،دار �صادر�/1 :ص .311 -309
( )18لزوم ما ال يلزم �/1 :ص. 389
( )19القا�ضي عبدالوهاب� :ص.161
(� )20سقط الزند و�ضو�ؤه� :ص.16 ،15
�وي (ت  626هج) ،حتقيق د� .إح�س ��ان عبا� ��س ،دار الغرب
( )21ينظ ��ر :معج���م الأدب���اء ،ياق ��وت احلم � ّ
إ�سالمي ،ط ،1بريوت 1993م ،302 -296/1 :وينظر �أي�ض ًا� :أبو العالء وما �إليه� :ص.34 -30
ال
ّ
( )22القا�ضي عبدالوهاب� :ص.153
( )23م .ن� :ص.171 – 169
(� )24أبو العالء وما �إليه� :ص.102
( )25القا�ضي عبدالوهاب� :ص.112
( )26اجلامع يف �أخبار �أبي العالء�/1 :ص.289
(� )27سقط الزند و�ضو�ؤه ،702 ،575 ،559 :وينظر �أي�ض ًا :اجلامع يف �أخبار املعريّ �/1 :ص.291 ،290
( )28تعريف القدماء ب�أبي العالء .222 :من ترجمة م�سالك الأب�صار البن ف�ضل اهلل العمري.
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( )29لزوم ما ال يلزم.406/1 :
( )30ي�ست�ش � ّ�ف محمد �س ��ليم اجلندي م ��ن قوله (ربع دينار) و�إ�ش ��ارات �أخرى وردت يف �ش ��عره �أنه كان
�افعي؛ (لأنّ يف مذه ��ب �أبي حنيفة تقطع يد ال�س ��ارق بع�ش ��رة دراهم)،
متفقه� � ًا عل ��ى املذهب ال�ش � ّ
اجلامع يف �أخبار �أبي العالء.588 -587/2 :
( )31م .ن 544/1 :مع اختالف يف ترتيب الأبيات.
( )32القا�ضي عبدالوهاب� :ص.244 ،243
( )33لزوم ما ال يلزم :ا� /ص.398
( )34م .ن� /2 :ص. 227
( )35القا�ضي عبدالوهاب� :ص. 24 ،23
(� )36س���قط الزن���د و�ض���و�ؤه�� � :ص .723 ،722وينظر �أي�ض� � ًا� :أب���و العالء وم���ا �إليه� :ص  ،222القا�ض���ي
عبدالوهاب� :ص.30 – 27
( )37القا�ضي عبدالوهاب� :ص .64
(� )38أبو العالء وما �إليه� :ص.167 -166
(� )39سقط الزند و�ضو�ؤه� :ص.724
( )40م .ن� :ص.637
( )41القا�ضي عبدالوهاب� :ص.125
( )42م  .ن� :ص ،117وهام�ش ( )5من ال�صفحة نف�سها �أي�ض ًا.
( )43نف�سه.
العراقي،
( )44دليل خارطة بغداد املف�صل ،د .م�صطفى جواد ود� .أحمد �سو�سة ،مطبعة املجمع العلمي
ّ
بغداد 1378هج 1958-م� :ص .73
( )45القا�ضي عبدالوهاب� :ص .153
(� )46أبو العالء وما �إليه� :ص .173
( )47ديوان القا�ضي عبدالوهاب البغداديّ � :ص .64 ،42
( )48وفي���ات الأعي���ان يف �أنباء �أبناء الزمان ،ابن خلكان ،حتقيق د� .إح�س ��ان عبا�س ،دار �ص ��ادر�/1 :ص
.115
( )49القا�ضي عبدالوهاب� :ص.189
( )50م .ن� :ص ،341هام�ش ( )2من ال�صفحة نف�سها �أي�ض ًا.
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ثُ َنا ِئ َّي ُة اإلبداع ِّ
عري
الش
ّ
ار َس ِة ال َّن ْق ِد ّية
وا ُ
مل َم َ
ِ
بي يف القرنني
لَ َدى
األديب َ
الع َر ّ
ِ
والسادس الهجر َّيني
اخلامس
ّ
(علي بن أفلح العبسي أُ
منوذجا)
ً
ّ
()2
بقلم :د .عبدالرازق حويزي *

( )

الأُ�س�س ال ّنقد ّية عند ابن �أفلح:
�س ��بق �أن ذكرتُ �أن َ
تراث (ابن �أفلح) ال َّنق ��دي ال يتجاوز كتا َبه املطبوع حتت
العديد من امل�ص ��طلحات التي حاول �أن يعاجلها بد َّقة،
عنوان البديع ،ففيه �أثبت
َ
ال�س� �تَار عن مفهومها لديه ،وي�أتي بالأمثلة لها من تراث العرب ِّ
ال�شعري،
ويك�شف ِّ
ومن هذا الكتاب ُت�ستنبط �آرا�ؤه ال َّنقد ّية ،ومنهجه يف ممار�سة العمل ال َّنقدي.
و�أول ما يلفت الأنظار حول منهجه:
� -1أ َّن ��ه مل يع ِنت بتق�س ��يم كتابه �إلى ف�ص ��ول �أو �أبواب� ،أو ح َّت ��ى �أجزاء ،و�إمنا
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�أَ َت ��ى مبطارحاته ال َّنقد َّي ��ة َع َلى َغ ِري ِن َظ ٍام معهود ،وال �أ�س ��لوب م�ألوف يف الت�أليف،
َف َجا َء وك�أ َّنه وجهات نظر يف عدة عنا�ص ��ر فنية يف العمل ِّ
ال�ش ��عري ولي�س �أكرث من
يخ�ص
هذا ،وميكن  -من خالل ال َّنظر يف فهر�س الكتاب  -تق�سيمه ق�سمني :الأول ُّ
م�صطلحات نقد ّية تتعلق بفن ّيات ال�شّ عر ،وال ّثاين يخ�ص عنا�صر الإبداع ِّ
ال�شعري .
 -2وم ��ن منهج ��ه � ً
أي�ض ��ا� :أنه ي�أتي مب�ص ��طلحني نقد َّيني مقرتن�ي�ن ،قد يكون
بينهم ��ا توافق وق ��د ال يكون ،ثم ي�أخ ��ذ يف التَّعريف ٍّ
بكل منهم ��ا ،وحتديده ومتييز
مفهوم ��ه ال َّدقي ��ق َع َّما يقرتب منه( ،)1وذكر �أق�س ��امه �إن كان له �أق�س ��ام( ،)2ودوره
يف االرتقاء بالإبداع ِّ
�شعره ومن �شعر غريه� ،إلى �أن
ال�ش ��عري ،مم ِّث ًال على هذا من ِ
ينته ��ي منه ،في�أخذ يف التَّعريف بامل�ص ��طلح ال ّثاين ،وهكذا م ��ن �أول الكتاب َحتَّى
ال�شعر (عنا�صر ِّ
ي�ص ��ل �إلى ما �س َّماه ب�أدوات ِّ
ال�ش ��عر) ،فيذكرها �إجما ًال ،ثم يقف
عن ��د ِّ
كل �أداة و�أهميتها ،ذاك ًرا �أمثلة جيدة ملن �أجاد توظيفها ،و�أمثلة رديئة ملن مل
يح�سن هذا التَّوظيف �أو جتاهله.
 -3ومن منهجه � ً
أي�ض ��ا :التَّطرق �إلى �ش ��رح الكلمات الغريبة التي يجنح �إليها
يف كالمه ،وك�أنَّ كالمه َمتنْ ٌ  ،بيد �أ َّنه ي�شرحه يف منت الكتاب ،ولي�س يف ُط َّرته(.)3
 -4ومن منهجه كذلك يف ر�ص ��د مطارحاته ال َّنقدية� :إثبات تعريفات متعددة
لبع� ��ض امل�ص ��طلحات نق�ل ً�ا عن �أع�ل�ام ال َّنقد ال�سّ ��ابقني من �أمث ��ال( :قدامة بن
جعفر) وغريه(.)4
 -5ومن منهجه :الإكثار من الأمثلة دون �ش ��رح �أو تف�ص ��يل ،وهذا ال مينع من
احت ��واء الكتاب على �ش ��رح تطبيقي ،ولكنه يف حدود �ض� � ِّيقة ،ب ��ل �إن (ابن �أفلح)
جتاه َل تعريف بع�ض امل�صطلحاتُ ،م ْك َت ِف ًيا بذكر �أنواعها �أو �أق�سامها ،رمبا لو�ضوح
َ
معناها كما يف التَّ�شبيه(.)5
ال�شديد بالتَّفرقة بني امل�صطلحني ال َّل َذين َ
 -6ومن منهجه :االهتمام َّ
يظنُّ �أنَّ
معناهما واحد� ،أو قريب من بع�ض ��ه ،كما يف تفرقته بني املدح ُّ
وال�شكر( ،)6والهجو
وال � َّ�ذم( ،)7والولع والهمز( ،)8وال َّلوم وال َعتْب( ،)9واله ّز واال�س ��تزادة( ،)10وال َّت َن ُّ�ص ��ل
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واالعتذار ( .)11وك�أَنيِّ به يتناول �أغرا�ض ِّ
ال�ش ��عر ولكن حتت �أ�س ��ماء غري م�ألوفة،
�إذا يذكر ِّ
�شفوعا ب�أمثلة غزيرة ل�شعراء مختلفني من
لكل م�صطلح تَعري ًفا ُموجزً ا َم ً
ديوان ِّ
ال�شعر العربي( .)12وقد يخلو هذا اال�ستغراق اللُّغوي من مل�سات نقدية ،حيث
اقت�ص ��ر فيه امل�ؤلف على حتديد امل�ص ��طلح و�إزجاء النماذج له ،وقد �شغل هذا من
�ص ،180 - 152وهذا مثال من معاجلته« :التّن�ص ��ل :يكون من الو�شاية والكذب،
واالعتذار يكون من اجلناية والكذب»( .)13ولعل اجلديد يف طرحه َي َت َم َّثل يف دعوته
اهتم به ال ُّنقاد يف الع�صر احلديث
ال�صريحة �إلى االهتمام بعلم امل�صطلح ،وهو ما َّ
َّ
ً
ملحوظا.
اهتماما
ً
 -7ومن منهجهُ :
خلط م�س ��ائل علم البيان مب�س ��ائل علم البديع ،وك�أنّ فكرة
عدم الف�ص ��ل بينهما كانت م�س ��يطرة عليه ،كما �س ��يطرت على (ابن املعتز) من
قبله� ،أو ك�أنَّ مفهوم البديع لديه هو كل �شيء طريف ُيبتكر لأول مرة كان م�ستح ِو ًذا
()14
عل ��ى فك ��ره النقدي ،وال َّدليل على هذا �أ َّنه عالج مو�ض ��وع التَّ�ض ��مني والتَّطبيق
وهما من عنا�ص ��ر علم البديع بعد تناوله لعن�ص ��ر بياين مهم ،وهو الت�ش ��بيه(.)15
وهذا الأمر يثري يف نف�س ��ي َّ
ال�ش ��ك من �أنَّ ا�سم الكتاب هو البديع .وي�ؤكد هذا قول
املح ِّقق �إنَّ هذا الكتاب بهذا العنوان مل ين�سبه �إليه �أحد من العلماء .و�أميل �إلى �أن
عن ��وان ه ��ذا الكتاب هو مقدمة ابن �أفلح التي اعتنى به ��ا العراقيون عناية فائقة
عل ��ى ما ذك ��ر (ابن الأثري ت  638هـ) يف كتابه(� . )16أما ُعن ��وان البديع ،ف�أرى �أنه
ت ََ�س� � َّرب �إل ��ى ِغالف ه ��ذا الكتاب؛ لأ َّن ��ه ورد يف مخطوط واحد مع كتاب املحا�س���ن
يف ال َّنرث وال َّنظم لأبي احل�س ��ن َ
املرغيناين ،وهو كتاب و�ض ��عه �ص ��احبه يف البديع
رفت عن ذلك
وكنت ب�ص ��دد حتقيقهما ،ولكن ُ�ص ُ
�صي�ص ��ا ،واملخطوطتان َلد َّيُ ،
ِخ ً
ل�س ��بق حتقيقهم ��ا .ومن هنا �أُ َر ِّجح ما ذهب �إليه (ف ��ان جلدر) من �أن كتاب (ابن
�أفلح) هو املقدِّ مة� ،أما قول الأ�س ��تاذ (�إبراهيم �ص ��الح) مح ِّقق كتاب البديع� :إنه
ن�ص يف كتاب (ابن الأثري) غري موجود يف البديع( )17فلي�س دلي ًال َكاف ًيا
وقف على ٍّ
على عدم اعتبار �أن هذا الكتاب هو املقدّمةَّ .ثم �إنَّ محتوى الكتاب يقطع بالعنوان
الأخري؛ ففيه ر�ص ��د لعنا�صر ِّ
ال�شعر ،وك�أ َّنه ي�ش ��به كتاب مقدمة يف �صناعة ال َّنظم
وال َّنرث ل�شم�س ال ّدين ال ّنواجي (ت859هـ) .هذه وجهة نظر متوا�ضعة.
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ال�سابقني،
 -8ومن منهجه :الرتَّكيز على التَّمثيل ب�أمثلة غري متداولة يف كتب َّ
وميل ��ه �إلى اال�ست�ش ��هاد ب�أمثلة معا�ص ��ريه ،واال�ست�ش ��هاد ب�أمثلة من �ش ��عره هو مع
أثبت – يف بحث �آخر� -أ َّنه يق�صد نف�سه.
ن�سبتها لبع�ض املحدثني ،وقد � ُّ
ه ��ذه هي �أب ��رز مالمح منهج ��ه ال َّنقدي� .أما ع ��ن املو�ض ��وعات ال َّنقدية التي
احل ِّ�س والتّخيل ،ت�شبيه
عاجلها يف كتابه؛ فهي :التَّ�ش ��بيه ،ت�شبيه التّمثيل ،ت�ش ��بيه ِ
التعظي ��م والتَّكثري( ،)18وقوع التَّ�ض ��مني ومباين ��ة التطبيق( ،)19م�ش ��اكلة التّجني�س
وح�س ��ن املخل�ص( ،)21ح َّدة اال�س ��تطراد
ال�س ��بك( ،)20موافق ��ة التَّجني�س ُ
وخلو� ��ص َّ
وحالوة اال�س ��تعارة( ،)22اال�س ��تعارة يف �صناعة ال�ش ��عر( ،)23نظافة احل�شو ون�صوع
رّ
الت�ص ��يع( ،)24ا ِّت ��زان التَّ�س ��ميط �إلى مثله وتقاب ��ل ال َّنظر يف املعنى �إل ��ى مثله(،)25
()26
تكرير الإ�شارة والغل ّو يف املبالغة  ،و�س�أعود �إليها لأبني وجهة نظره فيها.
وميك ��ن  -كم ��ا ذكرت �س ��ل ًفا  -اعتبار هذه املو�ض ��وعات ق�س� � ًما ،حي ��ث �إنها
م�ص ��طلحات نقد ّية ،ت�ؤدي مراعاتها �إلى �إ�س ��باغ �أمارات الت�ش ��كيل اجلمايل على
ال َفن ِّ
ال�شعري.
ثم تط َّرق ال َّناقد �إلى ما َ�س َّماه ب�أدوات ال�شاعر ،ف�أتى على ذكرها �إجما ًال (،)27
ال�صفحات التالية �إلى �آخر كتابه .و�أدوات ِّ
ثم تناولها َّ
ال�شعر
بال�ش ��رح والتَّمثيل يف َّ
عنده هي :النحو ،والتَّ�ص ��ريف ،واللُّغة (املعجم ِّ
ال�ش ��عري) ،وال َعرو�ض والتقطيع،
بال�سيرَ (�أي قراءة التّاريخ،
َوم َل َكة احلفظ (�أي الإكثار من حفظ الأ�شعار) ،والأُن�س ِّ
و�صحة
ومعرفة رجاله ،وتد ُّبر �أحداثه ،وا�س ��تخال�ص الأمثال والعرب من �أطواره)ّ ،
االنتقاد (�أي �ص ��فاء ذوق ال�ش ��اعر ،ومهارته الف ِن ّية ،ودقة ر�ؤيته وفكره يف �ش ��عره
أثبت الناقد بعد هذه العنا�صر عدة م�صطلحات
قبل �أن يعر�ضه على املتلقي) ،ثم � َ
�أرى �أنه ��ا تن ��درج حتت �ص ��حة االنتق ��اد ،منها� :إ�ش ��باع املعنى ب ُغ َّف ��ة (بقليل) من
اللفظ ،و�إبرازه يف ثوب ق�ش ��يب من البالغة ،وترابط الأبيات ،ومالءمة �أعجازها
واحلذق يف الوقوف على الفروق اللُّغوية؛
ل�ص ُدورها ،ور ِّد �أعجازها على �صدورهاِ ،
ُ
خ�صو�صا بني امل�صطلحات التي �أمعن يف التَّفرقة بني معانيها ،وقد ذكرتها �آن ًفا.
ً
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قال (ابن �أفلح) عن بع�ض عنا�ص ��ر ال�شّ ��عر و�أدوات ال�ش ��اعر ،مب ِّي ًنا �أهميتها
ودورها« :ولل�شّ ��اعر �أدوات :متى �أعوزه �ش ��ي ٌء منها كان كاملبارز الأعزل واملجاري
الأرجل؛ كال ّنحو :الذي هو قوام ال ِّل�س ��ان ،وزِينة الإن�س ��ان ،ورون ��قُ العبارة ،ومبني
الو�ص ��ل من القطع ،والفارق يف القوايف بني اخلف�ض والرفع ،ومن املتمكن واملعتل
واملبني واملن�ص ��رف ،وهذه �ض ��روراتٌ ال ي�ستقيم ِّ
تهذيب اللفظ
ال�ش ��عر �إال بها؛ َد ْع
َ
بال�صواب.
بالإعراب وتزيني املنطق َّ
ولغة العرب ،التي ِّ
وط ْف ٌل ه ��ي ِغ َذاه ،ف�إنَّ بها َيت َِّ�س� � ُع
ال�ش ��عر ا�س� � ٌم ه ��ي معناه ِ
جماله ،ومنها ُي َع َّز ُز َم َقا ُله و�إليها َم�آ ُله.
والتَّ�ص ��ريف :الذي هو تف�صيل اجلملة وح ُّل امل�شكلة ،وعا�ضد ال�شاعر ،وفارج
�ضيق املُ َن ِاظر.
ال�شعر َ
وال َع ُرو�ض :التي ِهي ميزانُ ِّ
�صحيحه
وط َّبا ُر ُه ،وعليها َمدا ُره ،وبها ُيعرف
ُ
وخارجه من َمطبوعه.
من َم ْك ُ�سو ِر ِه،
ُ
والتّقطيع :الذي هو ر� ُأ�س الب�ضاعة و� ُ
ال�ص َناعة.
أ�صل ِّ
�ان
وح َّجتُه يف َك ْع ِم ِل�س � ِ
والإكث ��ار من ِح ْف ��ظ ال�شّ ��عر :ف�إ َّنها �ش � ِ
�اه ُد ُه ال َع ��ا ِد ُلُ ،
املجا ِدل.
بال�سيرَ  :التي فيها هداية �إلى �ضرب الأمثال ،ومعرفة �أقدا ِر ال ِّرجال.
والأُن�س ِّ
و�صحة االنتقاد :ف�إ َّنه َي ُح ُّل من ال َب�صري َم َح َّل ْ
اجلذ َو ِة من ِّ
الز َنا ِد.
َّ
ثم �إ�ش ��باع املعنى :ب ُغ َّف ٍة من ال ّلفظ ،و�إبرازه يف �أبه ��ى ُح َّلة من البيان و�إرداف
ال�ص ��در ،ومعرفة التَّبا ُين
البيت ب�أخيه ،ومالءمة َ�ص ��دره ُ
بعجزه ،ور ِّد ال َع ُجز على َّ
ال�سلخ وا َ
خل ْلع ،والتّمييز بني املدح ُّ
وال�شكر،
وال�س � ِ
�لب ،والتَّ�صارف بني َّ
ال�سرقة َّ
بني َّ
والف�ص ��ل بني الهجو َّ
والذ ِّم ،وال َب ْون بني ال َو َل ِع وال َه ْم ِز ،والتَّفاوت بني ال َّلوم وال َعتْب،
ْ
وال َفرق بني ِّ
الهز واال�س ��تزا َدة ،والف�ص ��ل بني ال َّت َن ُّ�ص ��ل واالعت ��ذار ،والترَّ جيح بني
ا�ضي والإذكار»(.)28
ال َّت َق ِ
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أدوات ِّ
ال�ش ��عر ،و�ص � ّ�حة االنتقاد من الأ�س ���س ال َّنقدي ��ة التي حاول
�إنَّ تناوله ل ِ
الإف�ص ��اح عنه ��ا ،وال َّت�أكي ��د �أ َّنه ال ِغنى لل�شّ ��اعر عنها ،فالب َّد م ��ن احلر�ص عليها
واحل ْذق يف توظي ِفها ،واملهارة يف تطويعها مبرونة واقتدار
و�إتق � ِ
�ان هذه امل�ؤهالتِ ،
حتى ُي�ؤتي ال َفنُّ ال�شّ ��عري ثما َره نا�ضجة .وال نبالغ �إذا ُقلنا� :إ َّنه ي�س ُري يف ركاب َمن
ويلف َل َّفهمُ ،
َق ْب َلهُّ ،
ال�سابقون ،بداي ًة
ويحذو َح ْذ َوهم ،فك ُّل ما �أف�صح عنه �أَتَى عليه َّ
من ُر�ؤى ُّ
ال�شعرا ِء ال ّنقدية يف �إبداعات الآخرينُ ،م ُرو ًرا (بالأ�ص َم ِعي) و(ابن �سالم
ا ُ
جلمح ��ي) و(ابن قتيب ��ة الدينوري) ،و(ابن املعت ��ز) ،و(ابن طباطب ��ا ال َع َل ِوي)،
و(قدامة بن جعفر) ،و(الآمدي) ،و(القا�ض ��ي علي بن عبد العزيز اجلرجاين)،
و(�أبي العالء املعري) ،و(ابن �ش ��رف وابن ر�ش ��يق القريواني�ي�ن) .ولي�س � َّ
أدل على
مناذج نقدية من الع�صر اجلاهلي حتى
ذلك ِمن قوله عن ماه َّية النقد ُم�ستق�ص ًيا
َ
ع�ص ��ره« :فقد تقدم ذكر نقد ال�ش ��عر وما قال فيه �أهل ال�شعر ،و�أنَّ منهم من زعم
�أنَّ نقد ال�شعر �أ�صعب من قوله .وقيل� :إنَّ ناظم ال�شعر كحائك الثوب ،يعلم مقدار
م ��ا دخ ��ل ال َّثوب من َغزْ ٍل يف َ�س � َ�دا ُه ولحُ ْ مته ،وما يلز ُمه عليه م ��ن َغ َر َامة ،و َي ْع ِر ُف
ر�ض ��ه و ُم َّدة َع َمله ,وناقد ِّ
وع َ
ال�شعر كال َبزَّاز الذي يبيع ال ّثوب وي�ستعم ُله ،فهو
طو َله َ
لكرثة ُمال َب َ�س ِت ِه للثياب ،و ُم َدا َو َم ِة َبيع ِه لها ،و ُم َقا َي�سة َبع�ضها من بع�ض؛ َيعرف منها
ال َّرفيع من ال ُّدون ،وال َّدقيق من ال َغليظ ،وال َّر ْ�س � ِ�م َّي من اال�ستعمال ،والذي له بقا ٌء
نقد
على ال َكدِّ من الذي ال َب َقا َء له .ف�ص ��ناعة ال َبزَّاز غري احلائك ،وكذلك �ص ��نعة ِ
قار�ض ِّ
حاذ ٍق يف نظمه ي�أتي فيه بال ُّد َّرة
لل�شعرِ ،
ال�شّ عر غ ُري َ�ص ْن َع ِة َنظمه .وكم من ٍ
وال َب ْعرة وال َي�ستطي ُع التمييزَ بينهماِ ،ل ِق َّلة معرفته بال َّنقد و�صعوبته عليه»(.)29
ال�س ��ابقون
بال�ص ��ائغ �أو احلائك �أو َّ
فت�ش ��بي ُه ال َّناقد َّ
ال�ص ��انع �أَتَى عليه ال ُّن َّقاد َّ
خ�صو�ص ��ا يف ُمقدم ��ة الكتب :طبقات فحول
 كما يعرف كثري من ال َّدار�س�ي�ن -ً
ال�شعراء البن �سالم اجلمحي ،واحليوان للجاحظ ،وال�شعر وال�شعراء البن قتيبة.
وال َّناظر يف ت�أكيد ال ّناقد على املالءمة بني الأبيات ،وترابط �أعجاز َِها ب�ص� �دُورها
بو�س ��يلة �أو ب�أخ ��رى يجد �أنّ هذا قد �أف�ص ��ح عنه ال�شّ ��عراء الأموي ��ون ،و َت َف َاخ َر به
ق�صة (عمر بن جل�أ التَّيمي) ،املذكورة يف
بع�ضهم على بع�ض ،كما هو معروف يف ّ
كتب الرتاث ،وامل�ست�ش َهد بها يف كتاب ال ّناقد(. )30
2 1
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وق ��د ذك ��ر (اب ��ن �أفلح) �أُ ُ�س ً�س ��ا �أُخ ��رى يف كتاب ��ه ،ع َّدها ِمن متام ممار�س ��ة
والبديع ،ولي�س ��ت من الكرثة
الإبداع ال�شّ ��عري اجليد ،وهي تتوزع بني ِع ْل َمي البيان ِ
مب ��كان ،ولكنَّ الكث َري يف كتابه ح ًّقا تلك ال َّنماذج ال�شّ ��عرية الت ��ي كانت َت ْف َت ِق ُر منه
عدمه ،فقد �أتى
�اح عن َطرائق حتقيق املعايري فيها من َ
�إلى َ�ش� � ْر ٍح َوت َْط ٍ
بيق و�إف�ص � ٍ
على اجلنا�س ُم َ�س� � ّم ًيا �إياه بالتَّجني�س ،وقد �س ��بقه �إلى ذلك (ال ّثعالبي ت  429هـ)
يف عن ��وان كتاب ��ه �أجنا�س ال ّتجني�س ،فق ��ال (ابن �أفلح) يف تعري ِف ��ه« :هو �أن ي� َأتي
ال�ش ��اعر يف البيت بكالم متَّفق ٍة �أكرث حروف �ألفاظه ،وبع�ض ��ها م�ش ��ت ٌّق من بع�ض،
العرب يف �أ�شعا ِر َها َ�ص ْن َع ًة� ،إِال �أنْ يقع اتفا ًقا من غري ق�صد؛ و�إنمَّ ا
وق َّلما ت�ستعملها ُ
املح َدثون ابتدعوهِ ،ح ْذ ًقا منهم ،و�ص ��ناع ًة يف ال�شّ عر؛ و�أ ِلفوه َحتَّى �صار لقوم منهم
ْ
()31
طب ًعا ال تخلو �أ�شعا ُرهم منه َّ
والبحرتي» .
كالطائ َّيينْ �أبي متام
ّ
اجلنا�س عنده الطبع ال�س ��ليم ،وعدم التكلف ،واالنهماك يف ن�س ��يان
فمعي ��ار
ِ
الغر�ض الأ�س ��ا�س م ��ن العملية الإبداعية من �أجل احل�ص ��ول علي ��ه والتالعب به،
اجلنا�س الذي ي�أتي
و�إظه ��ا ِر االقتدار على تطويع اللُّغ ��ة ،ومل َي ُح َّط ال ّناقد من قدر
ِ
عف َو اخلاطر دون ق�صد �أو تع ُّمد ،وهذا ما طالب به ج َّلة ال ُّنقا ُد ِمنْ َق ْب ِل ِه .و�أرى �أ َّنه
لي�س على �ص ��واب يف �إقران (البحرتي) بـ(�أبي تمَ َّ ام) يف هذا امل�ضمار ،فمعروف
املح�س ��نات البديع َّية �أف�ض ��ى به �إلى مذهب الت�ص ��نيع –
�أن �إيغال (�أبي متام) يف ِّ
كما �س َّماه �شوقي �ضيف – الذي �أف�سد �شعره� ،أ َّما �أ�سلوب (البحرتي) فهو �أ�سلوب
َّ
الطبع العربي ،وقد �سماه بع�ض ال ُّنقاد (ال�سهل املمتنع).
ويع � ُ
ال�س ��ابقني �إلى
�دل (اب ��ن �أفلح) مب�ص ��طلح التخل� ��ص يف تن ��اول النقاد َّ
ويطالب مبا طالبوا به من �ضرورة حتقيق االنتقال من مع ًنى �إلى مع ًنى،
املخل�ص،
ُ
�أو من غر�ض �إلى غر�ض يف لطف وحتايل ،حتى ال ي�ش ��عر املتل ِّقي بالقفز املفاجئ،
ال�ش ��اهد َّ
وتف ُّكك معاين �أبيات الق�ص ��يدة ،فقال« :وح�س ��ن املخل�ص :هو َّ
لل�ش ��اعر
باحل ْذق يف �صناعة ال�شعر ،وتَرجمان الف�ضيلة واملر�صد لعائبه وناقده»(.)32
ِ
ثم تناول املبالغ َة َلد ْو ِرها َّ
اهر يف الإي�ضاح ،وجذب االنتباه ،فع َّرفها ،وف َّرق
الظ ِ
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بينها وبني الإيغال قائ ًال« :املبالغ ُة يف �صناعة ال�شعر� :أن َ
املمدوح �أو
ي�صف ال�شاع ُر
َ
ال�ش ��يء ب�أبعد غايات ِ�ص َفاته  ...والغلو يف املبالغة� :أن يعطيه من ال�صفة ما تعجز
طبيع ُت ��ه عن ��ه ،وال ينتهي قوله �إليه ،فيكون ذلك ُغ ُل� � ًّوا يف املبالغة»( .)33هكذا يثبت
ب�شواهد �شعرية دون �إثبات ر�أيه بالقبول وال َّرف�ض لهما
التعريفنيُ ،م َو ِّ�ش ًحا �إياهما
َ
�أو لأحدهما� ،أو الإ�شادة بهما .وقد فعل ذلك يف ع َّد ِة عنا�صر تناو َلها يف كتابه.
وتع َّر� ��ض لال�س ��تعارة حتت عنوان« :ح َّدة اال�س ��تطراد ،وحالوة اال�س ��تعارة»،
فع َّرفها قائ ًال�« :أن َ
يجعل ال�شاعر َّ
لل�شيء ما لي�س فيه ،ف َتتَّ�سع عليه العبارة ،ويزدان
بذل ��ك ال َّلفظ ،ويروق به املعنى؛ فقد قيل :من العبارة ح�س ��نُ اال�س ��تعارة»( .)34ثم
�سمن وال ُت ْغ ِني من جوع؛ �إذ ال
بجمل ال ُت ِ
�أتى ب�ش � َ
قليل منها ٍ
�واهد ِ�ش� � ْع ِر ّي ٍةَ ،ع َّلقَ َعلى ٍ
تف�صح عن مقيا�س جودتها ورداءتها .و�أين تعبريه من تعبري (املرزوقي) الوا�ضح
يف �ص ��ياغ ِته لعمود ِّ
ال�ش ��عر ،حين َما ا�ش�ت َ�رط يف اال�س ��تعارة اجل ِّيدة �أن تكون قريبة
اهتم باال�س ��تعارة ،و�أدرك �أنَّ لها
وا�ض ��حة؟ ومهما يكن من �أم � ٍ�ر ف�إنَّ (ابن �أفلح) َّ
ين�س �أن ُيد ِر َج م�صطلحها
دو ًرا خط ًريا يف الإبداع ال�ش � ّ
�عري �ش ��ك ًال وم�ضمو ًنا ،فلم َ
و�شواهده يف كتابه.
ويعترب اال�س ��تطرا ُد من الأ�س ���س ال َّنقدية التي كان لها �ص ��دً ى يف تناو ِله ،ويف
حديثه عنه طا َل َب ال�ش ��اعر �أن يعرف قد َر طاق ِته ال�شّ عرية ،فال ي�سلك طري ًقا �أكرب
ِمن موهبتهَّ ،
لزمه
فتزل قد ُمه ،و َت َت َها َوى َم َكانتُه ،يف حني �أ ّنه يف ِغ ًنى َعن هذا ،ومل ُي ْ
وك هذا امل�سلك الوعر« ،فاال�س ��تطرا ُد يف ال�شّ عر� :أن يكونَ ال�شاعر � ً
آخذا
�أح ٌد ب�س� � ُل ِ
بفا�صل،
ذكر �ش ��يء ،وهو يري ُد ذكر �ش ��يء �آخر من غري انقطا ِع ال َكالم بينهما
ٍ
يف ِ
ف�إِن جا َء اال�ستطراد (جا ًّدا) َد َّل على ِحذق ال�شاعر ،ف�إن جاء مقل َق ًال �أو ع َرتْه ِر َّكة
َد َّل َع َلى تق�ص�ي�ره  ...ولال�ستطرا ِد يف نظم ِّ
�عر مو�ضعان �أكرث ما يوجد فيهما
ال�ش � ِ
ويليق بهما؛ �أحدهما يف التّ�شبيه ،والآخر يف املخل�ص» (.)35
ال�س ��بك،
ال�س ��بك ،ومعياره عند ال َّناقد خلو�ص َّ
ومن الأ�س � ِ��س التي دعا �إليهاَّ :
�أي خلو�ص الأ�س ��لوب من احل�ش ��و ،فتك ��ون الألفاظ جميعها محتمل ��ة ملعنى البيت،
2 1
2 1
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بحيث �إذا نق�ص ��ت َ
لفظ ًة ت ََخ َّو َن ْت م َعنى البيت عاهة� ،إ�ضافة �إلى �سال�سة الأ�سلوب
ال�سبك :هو
وطواعية الألفاظ و�سالمتها من العيوب املخلة بف�صاحتها ،فـ«خلو�ص َّ
م�ستغن عن كلمة منه ت�أتي
محتاجا �إلى لفظه جميعه غ َري
�أن يكون املعنى يف البيت
ً
ٍ
يتم املعنى فيه من غري افتقار �إليها
يتمم بها ال�شاعر نظم البيت بعد �أن َّ
ح�ش ًوا �أو ِّ
�إذا اعترب بالنقد؛ وتكون الألفاظ رائق ًة ُم َه َّذبة؛ �إما �سهلة ممتنعة �أو َجزْ َلة ط ِّيعة،
ال تعتورها ركاك ٌة وال تَعلوها ف�ضا�ض ٌة ،وذلك هو ال�شّ عر»(. )36
تخلي�ص
ال�س ��بك احل�ش ��و ،وهو من الع ُيوب التي حثَّ ال َّناقد على
ِ
ُ
وعك�س هذا َّ
ِّ
بتخلي�صه من الألفاظ الزَّائدة التي ال طائل حتتها ،فمثل هذه الألفاظ
ال�شعر منها
ِ
�س� � َّماها ال َّناقد َح ْ�ش� � ًوا ،و�أ َّكد على �ضرورة تهذيب ال�شّ ��عر ،وتنقيته من هذه الآفة،
َيت َِّ�ض ��ح هذا من قوله« :احل�ش ��و يف �صناعة ِّ
ال�ش ��عر :هو �أن ي�أتي ال�شاعر مبعنى يف
بيت يكمل املعنى بدون لفظه ،ويحتاج �إلى �إمتام نظم البيت بلفظة �أو لفظتني حتى
يلحق بعرو�ض ��ه ووزنه؛ في�س� � َّمى ما يتمم به البيت ح�ش� � ًوا؛ لأن املعنى ا�ستكفى من
قبل �إمتام البيت ،ف�صار ما ف�ضل عن املعنى من اللفظ ح�ش ًوا»(.)37
ومن الأ�س ���س اجلمال ّية يف املطارحات ال ّنقدية لديه :الترَّ �ص ��يع ،والتَّ�س ��ميط،
ومعيار الأول ال ُّن�ص ��وع ،والتَّفنن يف توظيفه ،بحي ��ث ي�أتي يف البيت الفتًا للأنظار،
جاذ ًب ��ا للعقول ،وهذا ال ُّن�ص ��وع ي�أتي «على �ض ��ربني� :أحدهم ��ا� :أن تكون الكلمتان
اللت ��ان يف �آخر البي ��ت ُم َّت ِف َقتي احل ��روف ماعدا حرف ال َّروي وح ��ده ،ورمبا اتفق
�أن يق ��ع ح ��رف ال َّروي زيادة يف الكلمة ال َّثانية .والآخ ��ر� :أن يقع االتفاق يف حروف
كلمتني يف البيت غري متواليات ،بل تقع كلمة يف �صدر البيت والأخرى يف عجزه� ،أو
تقع كلمة يف و�سط البيت والأخرى يف القافية ،ويختلف من حروف الكلمتني حرف
واحدَ ،ف ُي َ�س َّمى ذلك :الترَّ �صيع يف �صناعة ال�شعر»(. )38
وع َّرفه
ومعيا ُر التَّ�س ��ميط اال ِّت ��زَ ان؛ �أي التَّوازن واال ِّت�س ��اق يف تقطي ��ع البيتَ ،
ال َّناقد بـ«�أن ِّ
روي واحد ،حتى ينتهي
يقطع ال�شاعر جمي َع البيت موزو ًنا مق ًّفى على ٍّ
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َ
َ
البيت على
فيجعل
روي الق�صيدةَّ � ،أي وزن كان،
�إلى �آخره �إلى ِّ
الت�سميط ال ِآخ َر من ِ
ذلك الروي»(.)39
ومن الأُ�س ���س ال َّنقدية التي عاجلها (ابن �أفلح) يف ممار�س ��ته لنقد ِّ
ال�ش ��عر:
الإ�ش ��ارة ،ويعني بها ال َّرمز عند ق�ص ��ور الألفاظ عن التَّعبري عن املراد ،ومقيا�س
ِج َّدتها عنده يكمن يف بعدها عن ال ِّركة والقوة واجل ّدة ،قال (ابن �أفلح)� :إنها ت�أتي
«على �ضربني؛ �أحدهما� :أن يق�صد ال�شاعر مع ًنى ،في�أتي به يف لفظ يق�صر به عن
ا�س ��تكماله ،ف ُي َ�س َّمى ذلك �إ�ش ��ارة َّ ...
وال�ض ��رب الآخر :هو �أنَّ الإ�شارة هي الإمياء
يف َ�ص� � ْن َعة ِّ
ال�ش ��عر �إلى ال�ش ��خ�ص املخاطب واملعاين ،وهي م�س ��تجالة و�إذا َت َك َّر َر ْت
يف ِّ
ميازجها
ال�ش ��عر �إلى املمدوح �أو املخاطب واملعاين ،وكانت مع تَكرارها جادة ال ُ
أبانت عن ُقدرة ال�شاعر َعلى ال َكالم وحذقه يف ال َّنظم»(.)40
ُفتو ٌر وال ِر َّكةْ � ،
البيت بلفظ ي�ش ُري
ال�شاع ُر يف نظم ِ
ومن تلك الأ�س � ِ��س :التَّوجيهُ ،وهو «�أن ي�أتي ِ
ب ��ه �إلى املعنى الذي ه ��و �آخ ٌذ فيه ،ويف ذلك ال َّلفظ �إ�ش ��ار ٌة �إلى مع ًن ��ى �آخرِ ،وكلتا
بلفظ واحد»(.)41
الإ�شارتني َي َق َعان يف وقوعهما ٍ
�شعر ابن �أفلح يف مر�آة منظوره ال َّن ْقدِ ي:
�أ َّل َف (ابن �أَفلح) كتا َبه املو�س ��وم بالبديع ،و�ض� � َّمنه بع� �َ�ض وجهات نظره في َما
ار�س الإبداع ِّ
ال�ش ��عري،
ينبغي �أن يكونَ عليه فن ال�ش ��عر �ش ��ك ًال وم�ض ��مو ًنا ،كما َم َ
ف َن َظ َم َغ َري َق ِل ٍيل من ال ُّنتَف َّ
درج ًة يف ديوانه املفقود،
واملقطعات وال َق َ�صائدْ ،
كانت ُم َ
أثبت يف نهاي ��ة كتابه البديع
وكتب مقدمته بنف�س ��ه ،و� َ
ذل ��ك الدي ��وان الذي جمعه َ
َن ًّ�ص ��ا َطوي ًال ،قال عنه الأ�س ��تاذ (�إبراهيم �ص ��الح)� :إ َّنه ي�ص ��لح �أن يكونَ مق ّدمة
ورجح هذا.
ديوانهَّ ،
و�أح ��اول هن ��ا تل ُّم َ�س �أبعاد امتثا ِل ��ه لآرائه ال َّنقدية يف قر�ض ِّ
ال�ش ��عر ،ف�أ َّول ما
يل ��زم التَّذكري به هن ��ا �أنه مل يخرج عن القدماء يف مطارحات ��ه النقدية ،فقد َل َّف
َل َّفه ��م ،ودار يف َف َلكه ��م ،و�إنْ �ص ��ا َغ مطارحا ِته ب�أ�س ��لوبه هو ،وح ��اول �أن مي ِّثل ِّ
لكل
ختام ِّ
أبيات من ِ�ش ِعر ِه
كل
مو�ضوع ب� ٍ
ٍ
قاعدة ب�أ�ش ��عا ِر غريه ،مع �إيثار اال�ست�ش ��هاد يف ِ
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َ
أثبت
املحدثني ،وقد
بع�ض َ
انك�شف �أم ُره  ،ف� ُّ
مع �إخفا ِء �أَ َّنها له ،وذلك بن�س ��ب ِت َها �إلى ِ
 كما ذكرتُ من قبل� -أنَّ هذه الأَ ْ�شعا َر له ،وهذا ي�ؤ ِّكد �أ ّنه �أ َّلف كتابه بعدما تق َّدمال�س ��ن ،وهي ال َ�ش � َّ�ك متح ِّق ٌق فيها ما ذهب �إليه من وجهات نظر نقدية؛ �إذ هي
به ِّ
لفت الأنظار �إليه،
�ش ��واهد ،لذا ال ُب َّد �أن َتتَّ�س ��ق مع تلك الوجهات ،هذا �أمر ينبغي ُ
�أما بقية �أ�شعاره الأخرى ،فال تبتع ُد عن هذا الأمر كث ًريا ،فقد كان الرجل �شاع ًرا
عال من التَّم ُّكن من م�ؤهالت ال�ش ��عر ،ال �س ��يما مفردات اللغة
موهو ًب ��ا ،على قدر ٍ
التي يقتدر على توظيفها اقتدا ًرا ،ويط ِّو ُعها لل َّن َغم ال�ش ��عري تطوي ًعا ،فقد كانت له
وجهة نظر يف الأ�س ��لوب ،فر�أى لزوم تخلُّ�ص الأ�سلوب من احل�شو ،فتكون الألفاظ
جمي ُعها محتمل ًة ملعنى البيت ،بحيث �إذا َن َق َ�ص ْت َل ْف َظ ًة ت ََخ َّو َنت معنى البيت َع َاه ٌة،
�إ�ض ��افة �إلى �سال�س ��ة الأ�س ��لوب وطواعية الألفاظ و�س�ل�امتها من العي ��وب املخ َّلة
بف�صاحتها( ،)42وهذا الأمر ُمت ََح ِّقق يف قوله(:)43
�أن�����س��ي�� َت��ن��ي ي����و َم ال�� َع��ق��ي��قِ ون���ح ُ���ن يف
وا َ
هجتي
����ي ي��ه��مِ �� ُز ب��ال�� َّرح��ي��ل و ُم َ
حل ُّ
وال���� َو ْج���� ُد ُم ْ���ح��� َت���دِ ٌم وب�ي�ن �أَ� َ��ض��الِ��ع��ي
و�أق ُّ
����ل َم���ا الق��ي��تُ مِ ���ن ُك��لَ��ف ال��ه�� َوى
�����ح����� َّولٍ يف وج�����دِ ه
�أ َّال اق����� َت����� َدي�����تَ ب ُ
�أظ��ن��ن��تَ � ّأن ال��عِ��� ْ��ش�� َق � َ��س�� ْه ٌ��ل ِب�� ْئ��� َ��س َما
ي��ا �أخ����تَ � َ��س��ع��دٍ ق��د � َ��س�� َن�� ْن��تِ � َ��ش��ري�� َع�� ًة
َح�� َّل�� ْل��تِ � َ��س�� ْف َ��ك دَمِ ����ي ومل ي��ن��طِ ْ��ق ِب�� ِه
�����ص��رت �أَ ْج��� َف���اين َف�� َم��ا �إن َت�� ْل�� َت��قِ��ي
و َق َ

وادي������� ِه ب�ي�ن ال���� َّ���س��� ْرح���ت�ْي�نْ ُح���ل ُ
���ول
�َت�رَ بِ ال��� َّرحِ ���ي���لِ َت�����س��ي�� ُل
ج��� َز ًع���ا مل���ق ِ
���ب َي���� ِ���ض ُّ���ج ب���ه ال����� َغ����� َرا ُم عَ��ل��ي�� ُل
َق���ل ٌ
ب���ع��� َد ال���� َّ���ص���ب���اب��� ِة الئِ������� ٌم وعَ�������� ُذ ُ
ول
َق��د عَ����ا َر َك ا َلأ ْ���ش َ��ج��ا َن وهْ ��� َو َنحِ ي ُل
�أُوهِ ������ ْم������ َت������ ُه َي������ا �أ ُّي�����ه�����ا امل����خ���� ُب ُ
����ول
َم����ا � َ���س��� ََّن���ه���ا يف الأن����ب����ي����ا ِء َر� ُ����س ُ
����ول
ِذك������������ ٌر و َت�������������������� ْورا ٌة وال �إجن�����ي����� ُل
و� َأط���� ْل����تِ َل��� ْي��� ِل���ي َف���ال��� َع���ن���ا ُء َط��وي�� ُل

فيب� �دُو هنا متا�س � ُ�ك الأ�س ��لوب ،وح�س ��ن �س ��بك الأبي ��ات ،وجزال� � ُة �ألفاظها،
وتخلي�ص ال�شعر من الألفاظ الزائدة دون فائدة ،فكل لفظة لها وظيفتها يف بيتها،
ُ
الظاهرة ،والوق ��ع َّ
ال �س ��يما كلمات القوايف ذات العذوبة َّ
الطيب ،مع ابتعا ِد �ألفاظ
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أ�سلوبي بني
هذا ال�ش ��عر َع َّما يخل بف�صاحتها ،ومع حر�ص ال�ش ��اعر على التَّنويع ال ِّ
اخلرب والإن�شاء ،وهذا حال ال�شاعر يف ِّ
كل �شعره.
ال�شعري ت�شبي ًها وا�ستعارة،
واحتفى (ابن �أفلح) يف ر�ؤي ِته ال َّنقدية بالت�ص ��وير
ِّ
غري �أ ّنه مل يتجاوز �أنواع التَّ�شبيه �إلى �إثبات وجهة نظره يف اجل ّيد منه وال ّرديء يف
ال�شعري،
بيد �أنَّ ذكره لهما ي�شري �إلى �إدراكه لقيم ِتهما يف الإبداع
�أ�س ��لوب وا�ضحَ ،
ّ
بال�صور الوا�ضحة وال َّلوحات اللأْالء،
ومن ثم احتفى بهما يف �شعره ،فجاء ُمزْ َدا ًنا ُّ
التي مت َّتع � ْ�ت باخلطوط ال ّدقيقة والأل ��وان الباهية ،والتفا�ص ��يل الزّاهية ،واتكا�ؤه
على التّ�ش ��بيه يف ت�ص ��ويره ال�شعري �أكرث من اتكائه على اال�س ��تعارات ،وت�شبيهاته
دقيقة تك�ش ��ف عن غر�ض ��ه ،وت�ؤ ِّكد معناه ،وا�س ��تعاراته قريب ��ة ال غمو�ض فيها وال
�إبهام ،فمن �صوره الت�شبيهية :قوله م�شب ًها الأبواب املو�صدة بجفون الأعمى(:)44
َك��������أَ َّن�������هَ�������ا �أَ ْج���������� َف ُ
����������ان عُ���� ْم����ي����انِ

َق��د �أَيِ��� َ��س ال َّ��ط��ار ُِق مِ ��ن َف ْتحِ هَا

وقوله(:)45
و َق������ ِ�����ض�����ي����� ًب�����ا ك����ق���������ض����ي����بِ ال����ـ

ـ������ب������انِ مي����� ِ����ش����ي يف اع�������ت�������دَالِ

ومن �صوره اال�ستعار ّية قوله (:)46
َفي ْقن َِ�صهَا مِ ن ُجو ِد َك َّف ْي ِه َجا ِر ُح

ري ُطيو ُر امل ْك ُرمَاتِ َ�سوان ًِحا
َتط ُ

فقد جعل َمك ُرمات املمدوح طيو ًرا م�س� �المِ ة ،وجعل من املعتفني ُطيو ًرا جارحة
َفرت�س ُّ
الطيور امل�س ��املة ،وهذه ا�س ��تعارة بارعةَ ،د َّل ْت على انت�ش ��ار كرم املمدوح،
ت ُ
وحتليقه م�سالمِ ًا يف الآفاق.
ومن �صوره اال�ستعارية � ً
أي�ضا قوله(:)47
ُت���� ْردِي ال�� َك�� َت��ا ِئ َ��ب ُك�� ْت�� ُب��ه َف�� َك���أَنمَّ��ا

���ب َو َرعِ ����ي���� ُل
يف ك���� ِّل � َ���س ْ���ط��� ٍر مِ ��� ْق��� َن ٌ

فقد جعل ممِ َّ ا ُت َ�س ِّط ُره ي ُد املمدوح ً
جيو�شا ،تهزم كتائب �أعدائه.
2 1
2 1
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وتناول (ابن �أفلح) ح�س ��ن التَّخل�ص يف ال�ش ��عر ،وحثّ عليه ،وذهب ما ذهب
إبداعا �شعر ًّيا ،كما يف قوله(:)48
�إليه القدماء يف هذا نقدً ا و� ً
���ص���واب وق���و ُل���ه امل��ق��ب ُ
��ول
و�أ َت�����ى ال���� ُ
لأَخِ ���ي��� ُك��� َم���ا؟ َف����ال���� ّر�أيُ مِ �� ْن��ه �أَفِ���ي��� ُل
ب���ال���دُّ ون وا���س�� َت�� ْو َل��ى عَ��لَ َّ��ي ُخ�� ُم ُ
��ول

احبي َم َ�ضى ال�� َه�� َوى ل َِ�س ِبي ِل ِه
يا َ�ص َّ
ُ����ج����ري َف���� َم����ا ت��� َري���ا ِن���ه
�أ ْب��� ُث��� ْث��� ُك��� َم���ا ع َ
َط�����ا َل ال���� َّث����وا ُء عَ���لَ���ى امل����ذ َّل���� ِة َق��انِ�� ًع��ا

لطف وحتايل م ��ن هجر املحبوب �إلى جتاه ��ل املمدوح ،كما
فق ��د تخ َّل� ��ص يف ٍ
ا�ض ��ي �ش ��بابه �إلى
�أَح َك � َ�م ُح ْ�س ��نَ التَّخل� ��ص ،فحاول �أن ينتقل من ح�س ��رته على َم ِ
ح�سرته على خيبة �أمله يف ممدوحه ،كما يف قوله(:)49
ي��ا َز َم����ا َن ال�صِّ َبا َ�س َقى عَ�� ْه��د ََك الل ـ ـ
َل��� ْ��س��تُ �أَ ْن��� َ��س��ى �أَ َّي���ا َم َ
َ
البي�ض والـ ـ ـ
���ك
�أَ ْو ي���ق���ا َل :ال َّ�����س��م��ا ُء َ���ص��ا َف َ��ح��تِ الـ ـ ـ

ـ���ـ��� ُه و�أَ َّي�����ا َم َ
�����ك ا َ
خل������� َوايل ال��� َع��� ْه���دَا
ـ ُ
ـبي�ض ُي�� َف�� ِّدي َ��ن َم��ف�� ْرقِ��ي املُ��� ْ��س�� َودَّا
� َ
اب َو�أَ ْكدَى
أر�ض َو َراجِ ي الإِ َما ِم َخ َ

البيت بلفظ ي�ش ُري
واهتم كذلك بالتَّوجيه ،فع َّرفه «ب�أن ي�أتي ال�ش ��اعر يف نظم ِ
َّ
ب ��ه �إلى املعنى الذي ه ��و �آخ ٌذ فيه ،ويف ذلك ال َّلفظ �إ�ش ��ار ٌة �إلى مع ًن ��ى �آخرِ ،وكلتا
الإ�ش ��ارتني َي َق َعان يف وقوعهما بلف � ٍ�ظ واحد» ،ومعياره كما ق ��ال املوافقة( .)50ومن
�شعره َ
املت�ض ِّمن هذا العن�صر ال َف ِّني قوله (:)51
�إذا ك��ا َن َم��وت��ي ِب�� َق�� ْت��لِ ا ُ
جل�� ُف��ونِ

����وف �إ ًذا �أَ ْرو ُح
ف���ق���ت��� ُل ال����� ُّ����س����ي ِ

وع َّق َب على هذا البيت بقوله« :الإ�ش ��ارة هاهنا �إل ��ى جفون َ
احل َدق ،والتَّوجيه
ال�سيف � ً
ال�سيوف ،والقتل �أروح
يحتمل �أن تكون الإ�شارة �إلى ِ
أي�ضا ،حيث ذكر ُّ
جفون َّ
وال�سيوف.
من التَّعذيب بجفونها» .فنلحظ املوافقة هنا بني اجلفون ُّ
ور�أى (اب ��ن �أفلح) �أن للترَّ �ص ��يع �أهمي ًة يف الإبداع ال�ش ��عري ،ف�أتى على ذكره
يف كتابه ،وذكر ِق ْ�س� � َميه .وهذا ّ
يدل على اقتناعه بدوره يف �إ�سباغ �أمارات التَّ�شكيل
الفن � ِّ�ي واجلم ��ا ِّ
يل على ال�ش ��عر ،لذا مل يهمله يف �ش ��عره ،بل ح ��اول الإكثار منه يف
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�أبياته ،من ذلك قوله(:)52
و َع ْز ٍم ُظبا الهندِ يِّ دُو َن َم َ�ضا ِئ ِه

َي ُقدُّ و َي ْفرِي يف ال َّد َواهِ ي ال َّد َواهِ ِم

خاف َما
فالرت�ص ��يع هنا واقع يف نهاية البيت ب�ي�ن الكلمتني الأخريتني ،وغري ٍ
بهما من جنا�س ناق�ص � ً
أي�ضا.
ومنه � ً
أي�ضا قوله(:)53
َ���س���أَ ْل�� ُت َ
��ك ال�� َّت��وق��ي�� َع يف قِ���َّ��ص�� ِت��ي

ف���اح��� َت ْ���ط���تُ ل��ل��آجِ ����لِ ب��ال�� َع��اجِ ��لِ

وتناول التَّ�س ��ميط ،وهو عنده تقطيع البيت وز ًن ��ا وقافية ،وك�أنيِّ به ي�ؤكد على
وو�ضوحا يف
القيمة اجلمال َّية لهذا العن�ص ��ر ،فهي تزيد ال�ش ��عر حالوة يف الإيقاع
ً
املعنى ،ومن التَّ�سميط الذي ح َّققه يف �شعره قوله(:)54
ال�س َنا َ ،يان ُع ا َ
َبعِي ُد ا َ
جل َنى
خل َنا  ،وارِي َّ
ثيق ال ُعرى� ،سامِ ي ُّ
َو ُ
الذ َرى دَائ ًما ُترى

َف�سي ُح املدَىَ ،ج ُّم ال َّندَى  ،با�سِ ٌط َيدَا
�شدي ُد ال ِق َرا ِع وا�سِ ُع ال َبا ِع َ�صاد ُِق ال ـ ـ

َطوي ُل ال ِغ َنى� ،أَ ْ�ض َحى عَلى امل ْل ِك َق ِّيما
َذ َخ��ا ِئ�� ُره ال ُع ْظ َمى ُح َ�سا ًما ول ْه َذ َما
َقلي ُل ال ِفدَا� ،إن َ�صا َل َح َّ�س َو�أَ ْي َتما
ـ��ـ��مِ ��� َ��ص��ا ِع� ،إذا َم���ا �أَ ْم���� َ���ض���ى َوتمَ َّ ��� َم���ا

فنلح ��ظ �أ ّنه َّ
قطع الأبي ��ات تقطي ًعا متواز ًنا�َ ،س ��اعد على �إي�ض ��احها ،وحالوة
�إيقاعها.
فذ َكر ِّ
ويب ��دو من كتاب ��ه اهتما ُمه بفنِّ البدي ��عَ ،
الطب ��اق واملقابلة ،واجلنا�س،
َّ
ووظف هذه العنا�ص ��ر يف �شعره تَوظي ًفا مح َك ًما ،و�أ�س ��وق الأبيات الآتية لنقف َع َّما
بها من �آيات ال َفنِّ  ،وجماليات الإبداع،
قال (ابن �أفلح)(:)55
��������������اب َن�������������������������أتْ ب������ه������ ُم
هلل �أح��������������ب ٌ
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�أَي�������دِ ي ال���� َّن���� َوى َف���فِ��� َرا ُق���هُ���م َج��لَ�� ُل
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ن ُم��� ْن���هَ���مِ ٌ���ل
َب����� ُع�����دُوا َف�����د َْم����� ُع ال���� َع��ي� ِ
هَ�������� َذا َو َم��������ا َب������ ُع������ َدتْ َم���� َ���س���ا َف��� ُت���هُ��� ْم
َر َح����� ُل�����وا َول����ك����نْ يف ال������ ُف�������ؤا ِد َث������� َو ْوا

َو َن������������أَ ْوا َف���� َن����ا ُر ال���� َّ���ش���وقِ َت ْ�����ش�� َت��عِ�� ُل
�إ ْذ َق������ َّر ُب������وا ل����ل���� َب��ْي�نْ ِ وارتحَ َ ������ ُل������وا
ف��� َك����أَ َّن���ه���م َر َح����� ُل�����وا َو َم�������ا َر َح���� ُل����وا

ُ
املح�س ��نات البديع َّية ،بالإ�ضافة �إلى اال�ستعارة
فنلحظ يف هذه الأبيات تراكم ِّ
يف البيت الأول ،حيث جعل لل َّنوى يدًا ،ويف البيت الثاين ت�س ��ميط بني �ش ��طريه كما
�س َّماه هو ،ويف البيت ال َّثالث طباق بني ق َّربوا وارحتلوا ،ويف البيت الرابع ر ُّد ال َع ُجز
ال�سلب بني رحلوا وما
على ّ
ال�صدر ،بني �أول كلمة و�آخر كلمة ،بالإ�ضافة �إلى طباق َّ
املح�س ��نات تد ُّل عل ��ى �إميانه العميق بدوره ��ا يف االرتقاء بالإبداع
رحلوا� .إن هذه ِّ
نقده وتوظي ًفا يف �شعره.
ال�شعري؛ لذا كان
حري�صا عليها تنظ ًريا يف ِ
ّ
ً
ومن ِّ
الطباق قوله(:)56
�إين وح�������ق َ
ِّ�������ك ُم������ن������ ُذ ارتحَ َ �������� ْل��������تَ
و َم������ا ُك���� ْن����تُ َ�أ ْع�����������ر ُِف َق��� ْب��� ِل���ي ام������ر ًءا

َن������هَ������ارِي َح����نِ��ي� ٌ
ن و َل���� ْي���� ِل����ي �أَن ُ
ِ���ي���ن
ب���ج���� ْ���س ٍ���م ُي����قِ����ي���� ُم و َق������ ْل������بٍ َي���ب ُ
�ي�ن

ِّ
فالطب ��اق ظاهر يف البيت الأول بني النهار والليل ،ويف البيت الثاين بني يقيم
ويب�ي�ن ،وهذه الفنون البديع َّية ال �ش ��ك ُت�س ��اعد على �إي�ض ��اح املعن ��ى وت�أكيده ،عن
فت الأنظار بذكر َّ
ال�شيء و�ضدِّ ه.
طريق َل ِ
وطالب (ابن �أفلح) ب�ض ��رورة �إيراد املعنى يف ثوب من البيان الوا�ضح ،بعيدً ا
عن التَّعقيد ،وتداخل الأ�سلوب ،وغمو�ض املعنى ،وغياب الفكرة ،وقد حقق هذا يف
ِّ
كل �شعره( ،)57من ذلك قوله(:)58
َم���ايل وفِ��� ْك���رِي يف ال�� َع�� َواقِ��بِ َب�� ْع�� َد َم��ا
َو�إذا الأَ َن����ا ُم َت����� َوا َردُوا َح�� ْو َ
���ض ال��� َّردَى
َ���ج��� ِب���ي مل��� ْن َ
���ط��� ِل���قِ ال���� َي���� َد ْي ِ����ن ممُ َ ��� َّك ٍ���ن
ع َ
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أ�سلوب َ�س ِل ٌ�س ،وك ُّل هذا �أ َّدى
فاملعنى وا�ض� � ٌح ،والألفاظ بعيد ٌة عن الغرابة ،وال ُ
وهدفه من نظم هذه الأبيات.
�إلى ُظهور ِفكر ِة ال�شاعرِ ،
وخال�ص� � ُة ال َقول �إنَّ ال�ش ��اعر ح َّقق كث ًريا من الأُ�س ���س ال َّنقد َّي ��ة التي �أتى َعلى
ذكرها يف كتابه البديع؛ �إما �إعجا ًبا بها و�إما تقعيدً ا لها.
تو�ص ��ل �إلى بع�ض ال َّنتائج،
ويف نهاية
ِ
املطاف ميكن القول ب�أنَّ هذا البحث قد َّ
منها:
أحد ُم ْب ِدعي القرنني اخلام�س وال�ساد�س الهجر َّيينْ ،
� -1أ َّنه َ�س َّل َط الأ�ضواء على � ِ
وكانت له قد ٌم را�سخ ٌة يف املمار�سة ال ّنقد ّية.
كان له باع طوي ٌل يف الإبداع ال�شعريْ ،
ُ -2ي َع� � ُّد هذا البحثُ َدعو ًة �إلى التَّنقيب يف تاريخ الأدب العربي عن ال�ش ��عراء
أدبي للوقوف على �أبعاد امتثالهم يف �أ�شعارهم لمِ ا
ال ُّن َّقاد ملتابع ِة درا�س ��ة نتاجهم ال ِّ
َنا َدوا به يف مطارحاتهم ال َّنقد ّية.
أهم �أُ ُ�س�س
 -3ك�ش ��ف هذا البحثُ عن �أبرز �سمات �ش ��عر (ابن �أفلح) ،و َر َ�صد � ّ
ال َّنقد لديه.
� -4س ��عى البحثُ �إلى ال َّنظر �إلى �ش ��عر ال�ش ��اعر م ��ن خالل ر�ؤيت ��ه ال ّنقد َّية،
قدي.
و َت َو َّ�صل �إلى �أَ َّنه راعى يف �إبداعه ال�شعري حتقيقَ بع�ض َما �أثبتَه يف خطابه ال َّن ّ

الهوامش:
(*)كلية الآداب ـ جامعة الطائف.
( )1ينظر كتاب البديع .78
( )2ينظر ال�سابق . 140 ،113 ،104 ،78 ،69
( )3ينظر ال�سابق .129 ،62
( )4ينظر ال�سابق .113 ،82
( )5ينظر ال�سابق .69
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اخليال الشعري بني الشابي
وحممد اخلضر حسني
بقلم :د� .إبراهيم عبد الفتاح رم�ضان *

( )

()3
املبحث الثاين
اخليال ال�شعري
بني ال�شابي واخل�ضر يف جمال اال�ست�شهاد

نواح متعددة؛
(� )0/2إنّ ال�شواهد التي ذكرها كال الرجلني ميكن تناولها من ٍ
منها:
1 .1منطلق اال�ست�شهاد.
2 .2طبيعة الدرا�سة هي ما يفر�ض طبيعة اال�ست�شهاد.
3 .3عالقة اال�ست�شهاد بالغر�ض امل�سوق له الكالم.
�4 .4أبيات ا�شرتكا يف �إيرادها.
5 .5ما تف َّرد به كل منهما يف جمال اال�ست�ش ��هاد (�أبيات من �ص ��نع اخل�ض ��ر-
ا�ست�شهاد بالأدب الغربي عند ال�شابي).
6 .6ال�شواهد املعيبة.
( )1/2منطل���ق اال�ست�ش���هاد� :إن مفهوم اخليال لدى كل منهما هو الذي جعل
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طبيع ��ة الدرا�س ��ة تختلف �إحداهم ��ا عن الأخ ��رى؛ فاخليال عند محمد اخل�ض ��ر
ح�سني هو اخليال الرتاثي� ،أو النظرة الكال�سيكية الرتاثية للخيال التي يدور فيها
اخليال يف فلك املجاز .و�أ ّما نظرة �أبي القا�س ��م ال�ش ��ابي ،فهي نظرة الرومان�سيني
للخيال .وما من �ش ��ك يف �أن نظرة الكال�س ��يكيني تختلف اختال ًفا كب ًريا عن نظرة
الرومان�سيني للخيال؛ ففي الوقت الذي نرى فيه اخليال مقيدً ا مبا يوافق العقل� ،أو
قل :مقيدً ا ب�سلطة العقل ،جند النظرة الأخرى تفتح له املجال وال حتده ب�شيء .ولو
�أننا حاولنا �أن ن�ص ��ف نظرة اخل�ض ��ر لوجدناها نظرة كال�سيكية .والكال�سيكيون
لهم طبيعة خا�ص ��ة حتكمها ت�ص ��ورات ميكن التعبري عنها من خالل قول الدكتور
محمد غنيمي هالل« :كان العقل عند الكال�س ��يكيني �أ�س ��ا�س فل�سفتهم يف اجلمال
والأدب ،على حني ُعني الرومانتيكي ��ون بالقلب والعاطفة دون العقل؛ فالعقل عند
الكال�س ��يكيني م ��رادف للذوق ال�س ��ليم �أو �ص ��واب احلكم ،وال تتوافر ال�س�ل�امة �أو
ال�ص ��واب �إال �إذا اتفق احلكم مع ما توا�ض ��ع عليه املجتمع ،وما �س ��اده من تقاليد،
ويف ه ��ذا االجتاه العقلي يظهر �ص ��واب احلكم ،فيجب �أن تق ��اد العبقرية الفردية
بزمام احلكم اجلماعي الر�ش ��يد عندهم دائ ًما .ويجب �أن متر اخلواطر يف جمال
التفكري؛ لت�ص� � َفى و ُت َّ
هذب حت ��ى تخرج �إلى النا�س منطقية معتدلة غري م�ش ��بوبة.
وال�شعر عندهم لغة العقل ،فالبد �أن يرب�أ من اخليال اجلامح ،والنزعات الفردية،
والعواطف اجليا�شة»( .)1هذه النظرة الكال�سيكية تقابلها نظرة �أخرى رومانتيكية
قر�أ عنها ال�ش ��ابي ،وت�أثر بها ،وال �أحد ينكر �أن ال�ش ��ابي رجل رومان�س ��ي ،ي�شهد له
بذلك فكره وكتابته و�ش ��عره« ،و�أ ّما الرومانتيكي ��ون ،ف�إنهم يجحدون ذلك االجتاه
جمده الكال�س ��يكيون ،وي�ستبدلون به العاطفة وال�شعور ،وهم ُي�سلمون
العقلي الذي َّ
قياده ��م �إلى القل ��ب؛ لأنه منبع الإله ��ام ،والهادي الذي ال يخط ��ئ� ،إذ هو موطن
ال�شعور ،ومكان ال�ضمري .وال�ضمري عندهم قوة من قوى النف�س قائمة بذاتها ،وهو
غريزة خلقية متيز بني اخلري وال�شر عن طريق الإح�سا�س والذوق»(.)2
ولع ��ل هذا بع�ض ال�س ��ر يف اختالف النظ ��رة عند الرجلني �إل ��ى اخليال ،وقد
تر َّت ��ب عل ��ى ذلك االختالف كذل ��ك يف طبيعة الن�ص ��و�ص التي ا�ست�ش ��هد بها كال
الرجلني على ما ي�سوق من ق�ضايا.
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وميثل اال�ست�ش ��هاد الذي ا�ست�شهد به اخل�ضر وال�ش ��ابي ر�ؤية مختلفة لدى كل
منهم ��ا؛ ف�أحدهما ينظر �إلى اخليال نظرة تراثية ،ويدر�س ��ه درا�س ��ة مو�ض ��وعية،
ويقف عند ال�ش ��واهد ي�س ��تنطقها ،ويدر� ��س ما فيها من خيال ق ��د تف َّرق يف بطون
عال،
الكت ��ب ،فقام بجمعه ،ولكن مل ي ُفتْه �أن تك ��ون له نظرات فنية تدل على ذوق ٍ
واختي ��ار موفق ،فقد ذكر يف كتابه مئتني و�س ��بعة �أبيات ،متثل مئة و�أربعة و�أربعني
�شاهدً ا ،املعيب منها ثمانية �أبيات ،ولي�س هو من عابها ،و�إمنا النقاد الذين �سبقوه.
و�أ ّما الآخر فرجل در�س اخليال درا�س ��ة فنية ،ت�أثر فيها باملذاهب الغربية؛ ف�أدخل
الأدب يف مقارن ��ة م ��ع �أدب الأمم الأخ ��رى ،وهذا �أمر محمود لو �أح�س ��ن ال�ش ��ابي
ا�س ��تثمار ما نقله ع ��ن الآداب الغربية ،لكن ال�ش ��ابي كان قد اتخذ موق ًفا م�س ��ب ًقا
من الرتاث ،ومل يبق له �س ��وى ال�شواهد التي ي�سوقها؛ لت�ؤيد ما ذهب �إليه .وال � َّ
أدل
على ذلك من �أن رج ًال قد ا�ست�ش ��هد بواحد و�س ��بعني �ش ��اهدً ا ،ر�ض ��ي منها واحدً ا
وع�ش ��رين ،وعاب خم�سني �شاهدً ا .وتبلغ عدة الأبيات التي ا�ست�شهد بها ثالث مئة
وثالثة ع�ش ��ر بيتًا؛ عاب منها مئة و�ستة وخم�س�ي�ن بيتًا ،ومل يعب مئة و�سبعة ع�شر
�أخرى.
( )2/2طبيعة الدرا�سة هي ما يفر�ض طبيعة اال�ست�شهاد:
ذكرن ��ا ُ
قبل �أن طبيعة النظرة -من كال الرجلني� -إلى اخليال هي التي حتكم
طبيع ��ة الن�ص ��و�ص التي ا�ست�ش ��هد بها كل واح ��د منهما؛ فاخل�ض ��ر مت�أثر بحديث
البالغي�ي�ن ،وا�ست�ش ��هاده ي ��دور يف َف َلك البي ��ت والبيتني؛ ففي حديث ��ه عن املخ ّيلة
ودورها عند االنتخاب واالختيار مبا ينا�سب الغر�ض يختار بيتًا واحدً ا البن هانئ،
وهو قوله:
ك���������� ّأن �أر�ؤ������س�����ه�����م وال������ن������وم وا����ض���ع���ه���ا

ع��ل��ى امل��ن��اك��ب مل ُت��خ��ل��ق ب���أع��ن��اق

ويف حديثه كذلك عن فنون اخليال ذكر �أن من فنونه تكبري ال�ص ��غري ،كقول
ب�شر ي�صف وقعته مع الأ�سد حني ق�سمه �شطرين:
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������رج������ا ب������������دم ك����������أين
ف��������خ�������� َّر م�������������ض ً

ه����دم����ت ب�����ه ب�����ن�����ا ًء م�������ش���م���خِ ��� َّرا

ومثل ذلك ا�ست�ش ��هاد اخل�ض ��ر يف حديث ��ه عن الغرابة يف ال�ص ��ورة بقول ابن
اخلطيب ي�صف ليلة:
ورق ت���ق���ل���ب���ه���ا ب�����ن�����ان ���ش��ح��ي��ح

رع���������ش����ت ك������واك������ب ج�����وه�����ا ف���ك����أن���ه���ا

ُ
التفا�ض ��ل يف التخييل؛ حيث ذكر
ومن �أمثلة ا�ست�ش ��هاده بالبيتني ما ذكره يف
قول ال�شاعر:
ومل����ا ر�أي�����ت البحـ ـ ـ ـ ــر يف اجل�����ود �آي���� ًة

وم��ن ج���وده ال���در الثمني املقلد

���س���أل��ت��هَ :م��ن يف ال��ن��ا���س ع َّلمك الندى

ف��ق��ال� :أمي ـ ـ ــر امل�ؤمنني محمد

ومن ذلك � ً
أي�ضا :ا�ست�شهاده ببيتني من معلقة عمرو بن كلثوم ،وهما قوله:
م�����ت�����ى ن����ن����ق����ل �إل������������ى ق����������وم رح�����اه�����ا

ي��ك��ون��وا يف ال��ل��ق��اء ل��ه��ا طحينا

����ي جن��د
ي���ك���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ون ثِ����ف����ال����ه����ا �����ش����رق ّ

ول��ه��وت��ه��ا ق�ض ـ ـ ــاعة �أج��م��ع��ي��ن��ا

غري �أنّ اخل�ض ��ر مل يقت�ص ��ر على ذلك البيت والبيتني ،ب ��ل كان ذلك الأغلب
الأعم ،فنجده قد ذكر يف كتابه مئة و�أربعة و�أربعني �ش ��اهدً ا ،منها ت�س ��عون �شاهدً ا
عب ��ارة عن بيت واحد ،واثنان و�أربعون �ش ��اهدً ا عبارة عن بيتني ،وثمانية �ش ��واهد
عب ��ارة عن ثالثة �أبيات ،و�ش ��اهدان اثنان عبارة عن �أربعة �أبي ��ات ،لكننا جند له
ا�ست�ش ��هادًا واحدً ا بلغ �ستة �أبيات .وهذا يدل داللة وا�ضحة على ما �أ�شرت �إليه من
قبل؛ وهو �أنّ اخل�ض ��ر كانت ا�ست�ش ��هاداته تدور يف فلك البيت والبيتني ،وذلك �أثر
من �آثار البالغيني الذين ال يذكرون �إال موطن ال�شاهد فقط ،مما جعل كث ًريا من
املحدثني -وبخا�ص ��ة من كتبوا يف علم لغة الن�ص -يتهم بالغتنا العربية القدمية
َ
ب�أنها بالغة ال�شاهد واملثال.
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�أ ّما �أبو القا�سم ال�شابي ،فريكز اهتمامه على القطعة ال�شعرية �أو -على الأقل-
جمموعة �أبيات؛ فمن بني واحد و�س ��بعني �ش ��اهدً ا نرى اال�ست�شهاد بالبيت الواحد
عنده يف �سبعة ع�شر �شاهدً ا ،وقد ا�ست�شهد ببيتني يف �أحد ع�شر �شاهدً ا ،وا�ست�شهد
بثالثة �أبيات يف ت�سعة �شواهد ،وب�أربعة �أبيات يف �سبعة �شواهد ،وبخم�سة �أبيات يف
ت�س ��عة �شواهد ،وقد ا�ست�ش ��هد ب�أكرث من ذلك ،حتى �إنّ �أحد ا�ست�شهاداته بلغ ت�سعة
وع�ش ��رين بيتًا ،وهي ق�صيدة لعمر بن �أبي ربيعة ،ي�ست�شهد بها على متيزه وريادته
يف ال�ش ��عر الق�ص�صي( .)3ومن �أمثلة ا�ست�ش ��هاده بالبيت الواحد قوله وهو يتحدث
عن الأ�ساطري عند العرب:
ل�����ه ه����ام����ة ت����دع����و �إذا ال���ل���ي���ل ج�� َّن��ه��ا

«ب��ن��ي ع��ام��ر ه��ل للهاليل ثائر»

وكذلك ا�ست�شهد ببيت واحد لأبي متام ،وهو يذكر و�صف الطبيعة عند العرب:
دن������ي������ا م�����ع�����ا������ش ل�������ل�������ورى ح�����ت�����ى �إذا

ج���اء ال��رب��ي��ع ف����إمن���ا ه���ي منظر

وكذلك ا�ست�شهد ببيت واحد للطغرائي وهو يتحدث عن فكرة عامة عن الأدب
العربي:
ما �أ�ضي َق العي�ش لوال ُف�سحة الأمل

�أع�����لِّ�����ل ال���ن���ف���� َ���س ب�����الآم�����ال �أر ُق���ب���ه���ا

ومن ا�ست�شهاده بالبيتني قوله:
ه��ل احل��ب �إال زف���رة بعد زفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

وح ٌّر على الأح�شاء لي�س له بـر ُد

وف��ي��ـ�����ض دم��ـ��وع ال��ع��ي��ـ��ن ي��ا «م����ي» كلما

بدا علم من �أر�ضكم مل يكن يبدو

والأمثل ��ة كث�ي�رة .ولعل اهتمام ال�ش ��ابي بذكر جمموعة من الأبيات هو �س ��مة
من �س ��مات الرومان�سية ،وقد �أدى ذلك �إلى ارتفاع عدد الأبيات التي ا�ست�شهد بها
�إذا ما ُقورنت بالأبيات التي ا�ست�شهد بها اخل�ضر -فال�شابي ذكر واحدً ا و�سبعني101
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�ش ��اهدً ا يف كتاب ��ه كله ،ومع ذلك بلغت ع ��دة الأبيات يف كتابه ثالثة ع�ش ��ر وثالث
مئة بيت ،يف الوقت الذي ذكر فيه اخل�ض ��ر مئة و�أربعة و�أربعني �ش ��اهدً ا بلغت عدة
الأبيات فيها �س ��بعة ومئتي بيت .وهذا دليل وا�ض ��ح على طبيعة ال�ش ��اهد عند كل
ين�صب على موطن ال�شاهد فقط ،ولذا يركز على البيت
منهما؛ فاهتمام اخل�ضر
ُّ
والبيت�ي�ن ،و�أ ّما اهتمام ال�ش ��ابي ،فمن�ص � ٌّ�ب على القطعة ال�ش ��عرية ،وهذا فرق يف
املنهج الذي يتبعه كل منهما.
( )3/2عالقة اال�ست�شهاد بالغر�ض امل�سوق له الكالم:
�إنّ كتاب اخل�ض ��ر هو حديث عن اخليال نف�س ��ه ت�أ�ص ��ي ًال وا�ست�شهادًا ،ولذلك
كالم من ي�ض ��ع قواعد للخي ��ال ،ثم يدلل عليها من ال�ت�راث العربي.
ج ��اء كالمه َ
�ص ��حيح �أن ال ��كالم الذي ذكره لي� ��س جديدً ا ،لكنه كان متفر ًق ��ا يف بطون الكتب،
ف�أ َّلف بينه اخل�ض ��ر ،وهو قد �أ�شار �إلى ذلك يف مقدمة كتابه ،فقال« :وال �أ َّدعي �أنّ
هذا الفن مما �ضل عن �أولئك الفال�سفة ،فلم يعرجوا على مكانه� ،أو �ص ُعب عليهم
مرا�س ��ه ،فلم ي�سو�سوه بفكر ثاقب وبيان فا�ص ��ل ،ف�إن كث ًريا من علماء البالغة قد
ولوا وجوههم �شطره حتى توغلوا يف طرائقه ،وك�شفوا النقاب عن حقائقه  ...وما
كان يل �س ��وى �أن �أع ��ود �إلى مباحثه املبثوثة يف فنون �ش ��تى ،ف�أ�س ��تخل�ص بقدر ما
ت�سمح به احلال لبابها ،و�أ�ؤلف بني ما تقطع من �أ�سبابها»(.)4
فاخل�ض ��ر يف كتابه حتدث عن التخييل عند البالغيني والفال�س ��فة ،ثم ع َّقب
بعن ��وان :م ��اذا نريد من التخييل؟ ويف كل ذلك نراه ي�ست�ش ��هد عل ��ى ما يذكر .ثم
انتق ��ل �إل ��ى تداعي املعاين واختالف الأفكار فيها ،وق�س ��م اخليال �إلى حت�ض�ي�ري
و�إبداعي ،وهو يف ذلك � ً
أي�ض ��ا ي�س ��وق ا�ست�ش ��هادات ت�ؤيد ما يذك ��ر .ثم حتدث عن
فنون اخليال و�أ�س ��باب جودته ،والتفا�ض ��ل فيه و�أطواره .ويف كل ما �سبق ي�سوق ما
يراه �شاهدً ا على دعواه لرت�سخ يف نف�س متل ِّقيه.
ً
ارتباط ��ا وثي ًق ��ا بني الغر�ض امل�س ��وق له الكالم يف كتاب اخل�ض ��ر
�إذن :جن ��د
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وبني اال�ست�شهاد املذكور فيه؛ ففي باب فنون اخليال يذكر �أنه رّ
يكث القليل ،ويذكر
لذلك �شاهدً ا لعمرو بن كلثوم:
م����ل����أن��������ا ال�����ب����ر ح�����ت�����ى ��������ض�������اق ع���ن���ا

وظ���ه���ر ال���ب���ح���ر من���ل���أه ���س��ف��ي��ن��ا

ويف �سياق حديثه عن �أ�سباب جودة التخييل يذكر �أن جودته تكمن يف �أن يكون
مبن ًيا على مالحظة �أمور متعددة؛ فال�ص ��ورة التي يراع ��ى يف ت�أليفها ثالثة معان
تك ��ون �أرجح وز ًنا م ��ن التي تبنى على مالحظة معنيني ،ويذكر �ش ��اهدً ا على ذلك
البن عمار مخاط ًبا املعت�صم:
�أث���م���رت رم��ح��ك م��ن ر�ؤو������س كماتهم

مل��ا ر�أي����ت ال��غ�����ص��ن يع�شق مثمرا

ويف حديث ��ه عن �أطوار اخليال يذكر بيتًا لزهري بن �أبي �س ��لمى ،مبي ًنا �أن فن
فيوما ،و�أنّ
يوما ً
التخييل ك�س ��ائر امل َلكات وال�صنائع يرتقى �شي ًئا ف�ش ��ي ًئا ،ويتكامل ً
زه ًريا ظفر بتخيالت مل يظفر بها من تقدموه ب�أمد بعيد من مثل قوله:
�����ص �أط�������راف ال����زج����اج ف���إن��ه
وم����ن ي��ع ِ

يطيع ال��ع��وايل رك��ب��ت ك��ل لهذم

وبالت ��ايل يت�ض ��ح لنا �أنّ اخل�ض ��ر ق ��د ارتبط ا�ست�ش ��هاده مبا فيه من ت�أ�ص ��يل
للخيال بق�ض ��اياه املختلفة التي حتدث عنها يف كتابه ،فجاء ا�ست�ش ��هاده مواف ًقا ملا
يقوم بالتدليل عليه.
ومث ��ل ذلك نراه عند �أبي القا�س ��م ال�ش ��ابي ،الذي ق�س ��م كتاب ��ه �إلى �أغرا�ض
ِّ
ال�ش ��عر الفنية وعالقة اخليال بكل غر�ض من هذه الأغرا�ض ،فدرا�س ��ة اخل�ض ��ر
ملو�ض ��وع اخليال درا�سة مو�ضوعية ،ودرا�سة ال�شابي للخيال درا�سة فنية ،وقد جاء
ً
مرتبطا مبا جرد القلم للحديث عن ��ه؛ فقد حتدث عن اخليال
ا�ست�ش ��هاده كذل ��ك
تعري ًفا وتق�س ��ي ًما ،ثم حتدث عن اخليال وعالقته بالأ�ساطري ،ثم اخليال وعالقته
باحلديث عن املر�أة ،ثم اخليال والطبيعة ،ثم اخليال والق�ص ��ة يف الأدب العربي،
ثم فكرة عامة عن الروح العربية.
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ففي حديثه عن الأ�س ��اطري وعالقتها باخليال يذكر �إحدى الأ�ساطري العربية
اخللقة ي�ألف
وه ��ي الغول ،وهي حي ��وان خرايف يزعمون �أن ��ه كريه املنظر� ،ش ��نيع ِ
الغ�ي�ران املوح�ش ��ة والفي ��ايف املقفرة لي�ض ��لل النا� ��س ،ويلهو باجلماج ��م ،وي َّدعي
�أبطالهم �أنهم �شاهدوها وحاربوها فانت�صروا عليها ،وقد �أُولع ت�أبط �ش ًّرا بو�صفها
والتحدث عنها يف �شعره؛ ومن ذلك قوله:
و�إين ق�������د ل����ق����ي����ت ال�������غ�������ول ت���ه���م���ي
������������ن
ف����ق����ل����ت ل�����ه�����ا ك���ل��ان������ا ن���������ض����و �أ ْي ٍ
ف�����������ش�����دت �������ش������دة ن������ح������وي ف�������أه������وى
ف������أ������ض�����رب�����ه�����ا ب���ل���ا ده�������������ش ف����خ����رت

ب�سيف كال�صحيفة �صح�صحان
�أخ�����و ���س��ف��ر ف��خ�� ّل��ي يل م��ك��اين
ل����ه����ا ك����ف����ي مب�������ص���ق���ول مي����اين
����ص���ري��� ًع���ا ل���ل���ي���دي���ن ول����ل����جِ ����ران

ومن الأبيات التي ا�ستح�س ��ن ال�شابي اخليال فيها عند حديثه عن الطبيعة يف
ال�شعر العربي وعالقتها باخليال �أبيات البحرتي:
�أت��ـ��اك الربيع الطلـق يخت ــال �ضاحكا
وق����د ن��� َّب���ه ال����ن����وروز يف غ َ�����س��ق ال��دج��ى
يف ِّتقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بــرد الن ــدى فك�أنـ ــه

من احل�سن حتى ك��اد �أن يتكلما
�أوائ ــل ورد كـنّ بالأمـ ـ ــ�س ُن َّوما
ي��ن��ث حدي ًث ـ ــا ك���ان ق��ب��ل ُمك َّتما

احل�سي
ومن الأبيات التي عابها ال�شابي من جهة حديث ال�شاعر عن اجلمال ِّ
يف امل ��ر�أة عند حديثه عن املر�أة يف ال�ش ��عر العربي وعالقة احلديث عنها باخليال
�أبيات الأع�شى:
غ����� ّراء ف���رع���اء م�����ص��ق��ول ع��وار���ض��ه��ا
ك����� ّأن م�شيتهـا م��ـ��ن بيــت جـ ـ ــارتها
ي��ك��اد ي�����ص��رع��ه��ا ل����وال ت�ش ـ ـ ـ ـ ــدُّ دها

مت�شي الهوينى كما مي�شي الوجي الوحل

م����� ّر ال�����س��ح��اب��ة ال ري�����ث وال ع��ج��ل
�إذا ت���ق���وم �إل������ى ج����ارات����ه����ا ال��ك�����س��ل

والأمثلة كثرية .لكن يت�ض ��ح �أن التناول لدى الرجلني ي�س�ي�ر على وفق مذهب
كل منهما؛ فاخل�ض ��ر رجل كال�س ��يكي ير�ضى ذوقه �أن ي� ِّؤ�ص ��ل للخيال ب�أن يدر�سه
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در�س ��ا مو�ض ��وع ًّيا يذكر له �ش ��واهد مما يحفظ من لغة العرب ،وق ��د حقق الغاية
ً
يف ارتباط اال�ست�ش ��هاد باملو�ض ��وع الذي يتحدث فيه .و�أبو القا�س ��م ال�ش ��ابي رجل
رومان�س ��ي ير�ض ��ي ذوقه �أن يدر�س اخليال درا�س ��ة فنية من خالل عالقة اخليال
بالأغرا�ض ال�شعرية التي يتحدث فيها املبدعون -ب�صرف النظر عن دوافعه لهذه
الدرا�س ��ة� ،أو نتائجه التي تو�ص ��ل �إليها -وبالتايل جند املنطل ��ق مختل ًفا ،وطبيعة
التق�سيم مختلفة ،لكن يبقى اال�ست�شهاد بينهما دا ًّال على قناعة كل منهما يف تناول
كتابه.
(� )4/2أبيات ا�شرتكا يف �إيرادها:
اتفق اخل�ض ��ر وال�ش ��ابي يف منوذج �ش ��عري مك ّون من �أربعة �أبيات من ال�شعر
الأندل�س ��ي ،لك ��ن كل واحد منهما نظر �إلي ��ه من زاوية مغايرة؛ فف ��ي الوقت الذي
�أُعجب به اخل�ض ��ر وعلق عليه مبا يفيد اال�ستح�س ��ان ،نرى ال�شابي ي�سوقه �شاهدً ا
عل ��ى قلة حظ ال�ش ��عر الأندل�س ��ي من اخليال عن نظريه العبا�س ��ي .ون�س ��وق كالم
الرجلني ،ثم نعلق عليهما.
يقول اخل�ض ��ر يف باب بعنوان :مباذا يف�ضل التخييل؟ ويف احلالة الثانية التي
يف�ضل فيها التخييل يذكر�« :أن يكون التخييل مبن ًّيا على مالحظة �أمور متعددة...
والأدباء الذين �أروك احل�صى يف �صورة ال ُّد ِّر لي�سوا بقليل ،و�إمنا املز َّية ملن ات�سع يف
�صورة هذا املعنى ،ونظر يف تركيبها �إلى �أمور متعددة ،فقال ي�صف واد ًيا:
وق�����ان�����ا ل���ف���ح���ـ���ة ال���رم�������ض���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اء وا ٍد

���س��ق��اه م�����ض��اع��ف ال��غ��ي��ث ال��ع��م��ي ِ��م

ن���زل���ن���ـ���ـ���ا دوح���ـ���ـ���ـ���ـ���ه ف��ح��ن��ـ��ـ��ا ع��ل��ي��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
و�أر����ش���ف���ن���ـ���ـ���ا ع���ل���ى ظ��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ���أ ُزالال
ي��������روع ح�������ص���اه ح���ال���ي���ة ال�����ع�����ذارى

ح���ن���و امل���ر����ض���ع���ات ع���ل���ى ال��ف��ط��ي ِ��م
�أل���� ّذ م��ن املدام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للندي ـ ـ ِـم
النظيم
فتلم�س جانــب العق ـ ــد
ِ

ك�أين بال�ش ��اعر عندما فتح جفنه على احل�ص ��ى -وهي يف مال�س ��تها و�صفاء

105

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1439
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1439

ﻧﻴﺴﺎن  -أﻳﺎر  /أﺑﺮﻳﻞ  -ﻣﺎﻳﻮ 2018م
ﻧﻴﺴﺎن  -أﻳﺎر  /أﺑﺮﻳﻞ  -ﻣﺎﻳﻮ 2018م

2 1
2 1

54
54

منظرها -ان�ص ��رف خياله �إلى م ��ا يحاكيها من اجلواهر النفي�س ��ة ،ثم �إلى حال
تنا�سقها يف هيئة قالدة ،وتذكر بها موقعها من ال�صدر ،فخطرت على قلبه الفتاة،
و�ش ��رع يت�ص ��ور كيف تنظر �إلى تلك احل�ص ��ى ،فيهجم على ظنها بغتة �أن قالدتها
انفرطت ،و�أن ما تراه من احل�صى �إمنا هو الل�ؤل�ؤ الذي كان متنا�س ًقا يف نحرها قد
ت�ساقط �إلى مواطئ �أقدامها ،فال تتمالك �أن ت�ضرب يدها على العقد حتى حتفظ
البقية من ال�سقوط� ،أو لتتيقن �صدق ظنها فت�سعى �إلى التقاطها»(.)5
لكن ال�ش ��ابي يعلن ر�أ ًيا جديدً ا يف ال�ش ��عر الأندل�س ��ي -ويخ�ص �شعر الطبيعة
�أكرث من غريه -فيف�ض ��ل عليه ال�ش ��عر العبا�سي من جهة اخليال ،ويحمل على ابن
خفاجة ،وي�س ��وق �أمثلة ل�ض ��عف اخليال عند الأندل�سيني ،ثم يكون من الأمثلة التي
�س ��اقها ذل ��ك املث ��ال الذي �س ��بق �أن �أعجب به اخل�ض ��ر ،ف�إذا به �ش ��اهد على خلو
ال�ش ��عر الأندل�س ��ي من اخليال ،يقول« :غري �أن يل يف الأدب الأندل�سي ،وبالأخ�ص
يف الطبيع ��ي من ��ه ،ر�أ ًيا جديدً ا ،رمبا ال توافقونني علي ��ه ،ولكنني قائ ُله لكم ،ولوال
ذلك ملا �أعلمتكم به .ينح�ص ��ر هذا الر�أي يف �أن الفن الطبيعي يف الأدب العبا�سي
�أبع ��د نظ ًرا و�أعم ��ق خيا ًال ،و�أدق �ش ��عو ًرا منه يف الأدب الأندل�س ��ي .رغ ًم ��ا عن �أنّ
الأدب الأندل�سي �أحف ُل بهذا الفن من الأدب العبا�سي وغريه ،ورغ ًما عن �أن الأدب
الأندل�س ��ي �أن�ص ��ع ديباجة ،و�أرقى �أ�س ��لو ًبا ،و�أدق ت�ص ��وي ًرا ،ورغ ًما عن �أنّ البالد
الأندل�س ��ية �أ�ش ��د جما ًال ،و�أعظم روعة من البالد ال�شرقية التي �أنبتت ذلك الأدب
العبا�س ��ي اجلميل؛ ف�إنني لأَجد من �ص ��دق ال�ش ��عور ،وقوة العاطفة عند البحرتي
و�أبي ّمتام وابن الرومي ما ال �أجده عند ابن خفاجة وابن زيدون ،وغري هذين من
�ش ��عراء الأندل�س .ثم ما ر�أيكم �أنتم؟ �أال حت�س ��ون بهذه النظ ��رة البعيدة النافذة،
وبهذا اخليال القوي العميق يف بيت �أبي ّمتام:
دن�����ي�����ا م����ع����ا�����ش ل�����ل�����ورى ح����ت����ى �إذا

ج�����اء ال���رب���ي���ع ف�����إمن����ا ه����ي م��ل��ع ُ��ب

نظر �أبعد؟ �ألي�س من ُبعد النظر وعمق اخليال �أن يح�س
� ُّأي ٍ
خيال �أعمق ،و� ُّأي ٍ
2 1
2 1
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ال�شاعر بتلك الدنيا اخليالية الرائعة التي يخلقها الربيع ،ويتك�شف عنها الوجود؟
تلك النظرة �إلى الدنيا الربيئة الطاهرة التي مل تخلق مل�ش ��اغل العي�ش و�أرجا�س ��ه،
و�إمنا ُخلقت للذة و�إمتاع النفو�س ال�شاعرة؟ ثم �أال ت�شعرون بهذا الإح�سا�س القوي
ال�صادق يف بيت البحرتي:
�أت��اك الربيع الطلق يختال �ضاح ًكا

م��ن احل�����س��ن ح��ت��ى ك���اد �أن يتكلما

ه ��ذا الإح�س ��ا�س العميق الي ِقظ الذي يكاد ي�س ��تمع �إلى �ص ��وت الربيع؟ ثم �أال
حت�سون بهذا ال�شعور امل�شتمل يف بيت ابن الرومي:
�إذا م���ا �أع���ارت���ه���ا ال�����ص��ب��ا ح��رك��ات��ه��ا

�أف�����ادت ب��ه��ا �أن�������س احل���ي���اة ف��ت���أن�����س

هذا ال�شعور ال�صادق الذي ُيح�س بروح احلياة ال�سارية يف عروق الكون؟
بل ��ى! �إن يف ه ��ذه الأبي ��ات الثالثة من عم ��ق اخليال ودقة الإح�س ��ا�س بجمال
الوج ��ود ما ال يظفر مبثله يف الأدب الأندل�س ��ي ،على ما يف البالد الأندل�س ��ية من
وح ْ�س ��ن مل ُترزق مثلهما البالد ال�ش ��رقية .وقد �ص ��دمتني هاته احلقيقة
ن�ض ��ارة ُ
لأول وهلة �ص ��دمة قوية كادت تزعزع �إمياين ب�ص ��حة تلك النظرية التي قلتها من
قبل :نظرية (الو�س ��ط الطبيعي) ،ولكنني وجدت بعد ذلك العامل احلقيقي الذي
�أَ َّث� � َر يف الأدب الأندل�س ��ي هذا الأث ��ر البعيد ،وهذا العامل هو �أن الأدب الأندل�س ��ي
قد ن�ش� ��أ يف ع�صر تو َّف َرت فيه �أ�سباب احل�ض ��ارة تو ُّف ًرا منك ًرا .فانغم�ست النفو�س
انغما�س ��ا �أمات بها العواطف الهائجة ،و�أخمد نوازي ال�شعور،
يف ح ْم�أة ال�ش ��هوات
ً
ف�أ�صبح تيار احلياة يتد َّفق عن �إميان النا�س و�شمائلهم وهم ال ي�شعرون ،و�أ�صبحت
الطبيعة يف �أنظارهم و�س ��يلة جامدة من و�س ��ائل الل ��ذة ،ال منب ًعا خالدً ا من منابع
الإلهام .وهكذا �أخمدت تلك الأنوثة املرتفة تو ُّهج ال�ش ��عر ،و�ض ��ياء القرائح ،على
�أنها هذبت من الأل�س ��نة ،ور َّققت �أ�س ��اليب اخلطاب ،فكان ال�شعر الأندل�سي رقي ًقا
طل ًّيا ،ولكنه قليل احلظ من عمق ال�شعور(.)6
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ال�س َّنة التي ر�أيتموها
ثم ذكر �أمثلة كان منها هذا املثال ،ثم قال« :وعلى هذه ُّ
ي�س ��عى الأدب الأندل�سي كله :ديباجة غ�ض ��ة ناعمة ،وتعابري عذبة نا�صعة ،وو�صف
دقيق جميل ،ولكن لي�س وراء ذلك عاطفة حادة �أو �إح�سا�س عميق»(.)7
ويلحظ على هذا املثال ما ي�أتي:
1 .1عزا ال�شابي الأبيات �إلى �إحدى �شواعر الأندل�س� ،أ ّما اخل�ضر ،فلم ي�صرح
بعزو ،ولكن حتليله يجعل القائل رج ًال .وقد ُن�س ��بت هذه الأبيات حلمدة،
ويق ��ال حمدونة بنت زياد بن بقي ،غري �أنّ هذه الأبيات يف معجم الأدباء
من�س ��وبة للمنازي( .)8فقول ال�شابي واخل�ضر �صواب ،ك ٌّل باعتبار ما وقف
عليه.
2 .2اعتزاز ال�ش ��ابي ال�ش ��ديد بنف�س ��ه؛ �إذ يقول يف بداية االقتبا�س« :غري �أنّ
يل يف الأدب الأندل�س ��ي ،وبالأخ�ص يف الطبيعي من ��ه ،ر�أ ًيا جديدً ا ،رمبا
ال توافقونني علي ��ه ،ولكنني قائله لكم ،ولوال ذلك ملا �أعلمتكم به» .ورمبا
يع ��ود ه ��ذا الأمر �إلى طبيعة ال�س ��ن التي يتحدث فيها ال�ش ��ابي يف ن�ش ��وة
ال�شباب ،وعنفوان الفتوة ،والإح�سا�س بالذات.
3 .3ق ��د يعود خل� � ُّو الأبيات من اخليال -يف نظر ال�ش ��ابي� -أنه ال مييل �إال �إلى
وح ُن ٌّو ورق ��ة بالغة؛ فهو
اخلي ��ال اجلامح املزجمر ،والأبي ��ات فيها عطف ُ
يقرر «�أن الأدب الأندل�سي قد ن�ش�أ يف ع�صر تو َّف َرت فيه �أ�سباب احل�ضارة
انغما�س ��ا �أمات بها
تو ُّف ًرا منك ًرا ،فانغم�س ��ت النفو�س يف ح ْم�أة ال�ش ��هوات
ً
العواط ��ف الهائجة ،و�أخمد نوازي ال�ش ��عور» ،فهو يحب الفوران واجلموح
يف امل�شاعر ،وي�صف اخليال املمتع الهادئ ب�أنه �أنوثة.
4 .4رمبا مل يعجب ال�شابي يف هذه الأبيات الوقوف عند ال�صورة البيانية؛ من
حيث الت�ش ��بيه والكناية املذكور ْين يف الأبيات ،وكنا قد ذكرنا �أنه ال يحب
ق�صر اخليال على مفردات علم البيان(.)9
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5 .5لي� ��س يف العل ��وم الإن�س ��انية والأدبية قو ٌل ف�ص ��ل العتماده ��ا على الذوق
واحل�س وال�شعور -وهي �أمور ال ميكن �ضبطها -وبالتايل قد يكون اخل�ضر
مح ًقا حني قرر بوجود اخليال ،بل اخليال فيها ُ
يف�ضل غريه من جهة نظر
تراثية كال�س ��يكية ،وقد يكون ال�ش ��ابي مح ًّقا حني نزع منها اخليال؛ لأنه
مييل �إلى اخليال املدوي الذي يزلزل الأركان ،ويه ُّد البنيان.
( )5/2ما تفرد به كل منهما يف جمال اال�ست�شهاد:
 يفارق اخل�ض ��ر �أبا القا�س ��م ال�ش ��ابي يف �أنّ اخل�ض ��ر ذكر عدة �أبيات مننظمه يف كتابه ،وعددها اثنان وع�ش ��رون بيتًا ،مت ِّثل ع�ش ��رة �شواهد ،وهي تتما�شى
مع مو�ض ��وع الكتاب ،فمن يقر�أ الكتاب ال ي�ش ��عر ب�إقحامها فيه ،و�إمنا هي م�سا ِوقة
له ،من�س ��جمة معه .بيد �أنّ ال�ش ��ابي مل يفعل ذلك ،واكتفى باال�ست�ش ��هاد من �شعر
غريه ،بل �إنه وقف باال�ست�ش ��هاد عند الع�صور القدمية ،ومل يتطرق لل�شعر العربي
احلدي ��ث؛ ذل ��ك �أنه كان له منطل ��ق �أيديولوج ��ي انطلق منه؛ وهو مقارنة ال�ش ��عر
العربي بغريه من �شعر الأوروبيني من ناحية اخليال.
وح�ي�ن نقارن بني الأمثلة وال�ش ��واهد التي �س ��اقها اخل�ض ��ر لنف�س ��ه يف كتابه،
�س ��نجد �أنه �شاعر خ�ص ��ب اخليال ،ال يتع�صب لنف�سه ،في�س ��وق �أبيا ًتا ت�ضعف من
�ش�أن الكتاب ،ولكنه يقارب كبار ال�شعراء الذين ا�ست�شهد ب�شعرهم.
ففي حديثه عن املخيلة يذكر �أنها تقت�ص ��ر على م ��ا يدعو �إليه الغر�ض ،حتى
مقطوعا من بع�ض الأع�ضاء التي ال مدخل لها يف املعنى ،فتخيل
�إنها ت�أخذ اجل�سم
ً
�إن�س ��ا ًنا بغري عنق  ...يقول اخل�ض ��ر« :و�أخذت املقلة وحده ��ا يف �أبيات نظمتها يف
قرية قائمة على بحرية ،فقلت:
����س���رق ال��غ��م��ام ال���ي���وم ظ��ل��ي ب��ع��د �أن

ر�سمته يف ل��ن��داو �شم�س �ضحاها

وي�����د ال���رح���ي���ل ت��خ��ط��ف��ت م����ن ج��ل��ق
ف����أن���ا خ���ي���ال وال���ب���ح�ي�رة مق ـ ـ ـ ـ ـ ــلة

ج�����س��م��ي و�أب���ق���ت م��ه��ج��ت��ي ب��رب��اه��ا
()10
ل��ك��ن ت��ط��اول ب��اخل��ي��ال ك���راه���ا»
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�صنعت على
ويف مو�ض ��ع �آخر من كتابه وهو يتحدث عن فنون اخليال« :ومما
ُ
هذا النمط ،وقد �أخذ ال َربد يت�ساقط يف حديقة(:)11
هز الن�سيم غ�صون الرو�ض يف �سحر
ل��ذ احلفيف على �أذن ال�سحاب �أم��ا

ك��م��ا يه ـ ّز ب��ن��ـ��ـ ُ
��ان الغـ ـ ــادة ال��وت��را
ت�����راه ي��ح��ث��و ع��ل��ى �أدواح����ه����ا دررا

ويف حديثه عن فنون اخليال يقول � ً
أي�ض ��ا« :وقلت يف حال �أ�شجار تراكم عليها
الثلج ،ثم �ضربت فيها ال�شم�س ،ف�أخذ يتقاطر عن جوانبها(:)12
ن�����س��ج ال���غ���م���ام ل���ه���ذه الأ����ش���ج���ار من
وال�شم�س تبعث يف ال�ضحى ب�أ�شعة
ف��ب��ك��ت ل��ك�����ش��ف ح��ج��اب��ه��ا �أ َو َم������ا ت��رى

غ��زل الثلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج براق ًعا وجالببا
ت�سطو ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ث��ي��اب نواهبا
ع�برات��ه��ا ب�ين ال��غ�����ص��ون ���س��واك��ب��ا»

ومبقارنة هذه الأبيات ب�ش ��عر الأقدمني ال جند كبري فرق بني القائلني ،وهذا
يربئ اخل�ض ��ر من التع�ص ��ب لنف�س ��ه ول�ش ��عره ،ويظهر هنا �أنه قد و�ضع �شعره يف
كتابه م�ست�شهدً ا به ،وهذا مييز بني عمله وعمل ال�شابي.
 ما تف ّرد به ال�ش ��ابي :تفرد ال�ش ��ابي ب�أنه نقل عن الأدب الغربي وال�ش ��رقي،وه ��ذا م ��ا ال جن ��ده عند اخل�ض ��ر؛ فقد نقل ال�ش ��ابي ع ��ن اليون ��ان يف حديثه عن
الأ�س ��اطري؛ يق ��ول« :فق ��د �أخ ��ذ اليونان كث�ي ً�را م ��ن عقائدهم و�أ�س ��اطريهم عن
الآ�ش ��وريني ،كما �أخذ العرب �أنف�س ��هم ،ولكنهم طبعوها بطابع حياتهم اخلا�صة،
مما كانت عليه عند الآ�شوريني ،فهم �أخذوا
فكانت ر�ش ��يقة �شعرية �س ��احرة �أكرث َّ
عن الآ�شوريني عبادة �إلهة احلب واجلمال (ع�شرتوت) ،كما �أخذها العرب عنهم،
ولك ��ن الع ��رب عاملوه ��ا كما يعاملون �أن�ص ��ابهم الت ��ي ال ترمز �إلى فك ��ر وال متثل
عاطفة»( .)13ونقل كذلك عن الإ�س ��كانديناف( .)14ونق ��ل عن الرومان يف احلديث
عن الطبيعة( .)15كما نقل ال�ش ��ابي يف و�صف الطبيعة كلمتني ل�شاعرين من �شعراء
لالم ْرتني و�آخراهم ��ا جليتي ،ثم قال« :حت ��ى تتب ّينوا الفرق بني
الغ ��رب� :أوالهم ��ا َ
الرنة العربية ال�ساذجة الب�سيطة وبني الرنة الغربية العميقة الداوية»( .)16ثم ينقل
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عن �ش ��اعر الهند طاغور حينما كان يتحدث عن اخليال ال�شعري واملر�أة( .)17كما
ينقل عن جربان خليل جربان ال�شاعر املهجري الذي كان مفتو ًنا به( .)18ثم يقارن
ب�ي�ن الطريقة العربية والطريق ��ة الغربية يف التناول ،فيختار من الغرب �آ�س ��يان،
ومن العرب ابن زريق؛ يقول« :ولكي يت�ض ��ح الفرق بني الطريقة العربية والطريقة
الإفرجنية يف تناول الأ�ش ��ياء والنظر �إليها ،ف�إنني �أريد �أن �آخذ ق�صيدة ابن زريق
البغدادي ،و�أتناولها بطريقة حتليلية موجزة و�أقابل بينها وبني قطع �أخرى لل�شاعر
الإ�سكوتلندي �آ�سيان»(.)19
وباجلملة فما يكاد مير ف�صل من ف�صول كتابه حتى ي�ست�شهد بالغربيني ،لكن
املالحظ �أن اال�ست�ش ��هاد بهم يتبعه رفع من �ش�أن اخليال عندهم ،ويف مقابل ذلك
يغ�ض من �ش�أن اخليال العربي.
( )6/2ال�شواهد املعيبة:
�س ��اق اخل�ضر ثمانية �ش ��واهد معيبة ،ومل يكن اخل�ضر هو الذي عابها ،ولكن
عابها النقاد قبله ،ووافق الن ّقا َد على عيبها ،ف�ساقها م�ساق الرا�ضي بر�أي �سابقيه،
وم ��ن ذلك قوله« :ولو نظر �ش ��اعر �إلى �أزهار مفتحة مب ��كان منخف�ض من الأر�ض
وقال مث ًال:
ه�����������ذه الأزه���������������������ار يف م����ن����ظ����ره����ا

و������ش�����ذاه�����ا م����ث����ل �أزه������������ار ال����رب����ا

ال�ستربدت �شعره لأول وهلة ،و�أخذت تهز�أ به كما هز�أت بقول الآخر:
ك���������أن��������ن��������ا وامل�������������������اء م����������ن ح�����ول�����ن�����ا

()20

ق�����وم ج���ل���و����س ح���ول���ه���م م���������اء»

وكالم الكاتب منطقي ج ًّدا ،لي�س بحاجة للتدليل عليه .وي�ضع اخل�ضر ً
�شروطا
للتفا�ضل يف التخييل؛ منها� :أن يجري ال�شاعر يف ا�ستخال�ص املعاين وت�أليفها على
ما يوافق الذوق ال�سليم ،وذكر �أن ال�شاعر قد ت�أخذه ِ�سنة عن هذا ال�شرط ،في�ضع
ال�س ��نة ،وما
املعن ��ى اخلي ��ايل على مثال ت�ش ��مئز منه النف�س ،ث ��م ذكر �أمثلة لتلك ِّ
يخرج به املعنى يف �ص ��ورة م�ش ��وهة تقذفها العيون« .ومثال هذا �أنّ �أبا القا�سم بن
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فرنا�س �أن�شد الأمري محمدً ا �أبيا ًتا يقول فيها:
ر�أي���������ت �أم����ي���ر امل�����ؤم����ن��ي�ن م���ح���م���دًا

ويف وج����ه����ه ب������ذر امل���ح���ب���ة ي��ث��م��ر

قبحا ملا ارتكبته؛ جعلت وجه اخلليفة محرا ًثا تثمر
فقال له م�ؤمن بن �س ��عيدً :
فيه البذور؟ فغ�شيه اخلجل ،وجعل جوابه عن هذا النقد ال�صائب �سبا ًبا .ووقع يف
مثل هذه الزلة كثري من كبار ال�شعراء ،فهذا �أبو متام يقول يف مدح �أحد الأبطال:
����ض���اح���ي امل���ح���ي���ا ل���ل���ه���ج�ي�ر ول��ل��ق��ن��ا

حت����ت ال���ع���ج���اج ت���خ���ال���ه م��ح��راث��ا

فجعل ممدوحه محرا ًثا ،كما جعله هاذ ًيا حني قال:
ال زال ي����ه����ذي ب�����امل�����ك�����ارم وال����ع��ل�ا

()21

ح���ت���ى ظ���ن���ن���ا �أن�������ه م�����ح�����م�����وم»

ونلحظ من الأمثلة ال�سابقة �أن اخل�ضر مل يكن هو العائب للأبيات املذكورة،
ولكن ��ه وافق من عابوه ��ا ،والدليل على ذل ��ك قوله يف االقتبا�س ال�س ��ابق« :وجعل
جوابه عن هذا النقد ال�صائب �سبا ًبا».
ف�إذا انتقلنا �إلى �أبي القا�س ��م ال�شابي �سنجد �أنه ذكر يف كتابه واحدً ا و�سبعني
�ش ��اهدً ا ،عاب منها خم�سني ،ور�ض ��ي عن واحد وع�شرين ،ليبلغ عدد الأبيات التي
عابها مئة و�ستة وخم�سني بيتًا ،بيد �أنه يالحظ �أنّ �إعابة هذه الأبيات كان منه ،فلم
ي�س ��بقه �أحد ب�إعابتها ،وكان اعرتا�ض ��ه عليها من جهة خلوها من اخليال باملعنى
الذي يق�ص ��ده هو ،والذي جرد قلمه لتو�ض ��يحه يف كتابه .ففي �س ��ياق حديثه عن
اخليال ال�شعري والأ�ساطري يعيب على العرب خلو �شعرهم من الأ�ساطري التي هي
موطن اخليال ،حتى الأ�ساطري العربية خال احلديث عنها من اخليال �إال �أ�سطورة
واحدة هي �أ�س ��طورة النج ��وم( .)22ويف �س ��ياق حديثه عن �ش ��عر الطبيعة واخليال
ال�شعري يعيب على ابن زيدون قوله:
ك����أن ع�شي ال��ق��ط��ر يف ���ش��اط��ئ النهر
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وق��د زه���رت فيه الأزاه����ر كالزهر
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تــر�ش مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ــورد ًّ
ر�شا وتنثنـ ـ ـ ــي

لتغليف �أفـ ـ ـ ــواه َ
بط ِّيبة اخلمـ ـ ـ ــر

وجه ��ة العيب عنده �أنّ الأبيات فيها جودة و�ص ��ف ،ولي�س فيها خيال «ديباجة
غ�ض ��ة ناعمة وتعابري عذبة نا�ص ��عة وو�ص ��ف دقي ��ق جميل ،ولكن لي� ��س وراء ذلك
عاطفة حادة �أو �إح�سا�س عميق»(.)23
ويف �س ��ياق حديثه عن اخليال العربي واملر�أة يعي ��ب على العرب حديثهم عن
اجلمال احل�سي الذي يوزن بالقنطار ،فيعيب على امرئ القي�س قوله:
ك�����أين مل �أرك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ب ج������وادًا ل��ل��ذة
ومل �أ����س���ب����أ ال�����زق ال������روي ومل �أق���ل

ومل �أت��ب��ط��ن ك��اع�� ًب��ا ذات خلخال
خليلي كـ ـ ـ ِّري كـ ــرة بع ـ ــد �إجفال

وهكذا جنده يف كل ف�صل من ف�صول كتابه يجرد ال�شعر العربي من اخليال،
ويق ��ارن بينه وبني ال�ش ��عر ل ��دى الغربيني ليخ ��رج بنتيجة واحدة هي خلو ال�ش ��عر
العربي من اخليال ،وتوفر اخليال املمتع لدى ال�شعوب الأخرى.

(للبحث �صلة)
الهوامش:

(*) كلية الآداب جامعة املنوفية والق�صيم
( )1الأدب املقارن� ،ص.32
( )2ال�سابق� ،ص.34-33
( )3اخليال ال�شعري عند العرب ،ال�شابي� ،ص.65-64
( )4اخليال يف ال�شعر العربي ،اخل�ضر� ،ص.3
( )5ال�سابق� ،ص.47-46
( )6اخلي���ال ال�ش���عري عند العرب ،ال�ش ��ابي� ،ص .36-34وقد نقلت كالم ال�ش ��ابي عل ��ى طوله ملا له من
�أهمية يف جتلية ر�أيه يف ال�شعر الأندل�سي ،وبيان موقفه منه.
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( )7ال�سابق� ،ص.38
�ّيصه ن�ص ��ر
( )8وهو �أحمد بن يو�س ��ف ،ون�س ��بته �إلى منازكرد ،وكان وزي ًرا للمروانية ملوك ديار بكر ،و�س رّ
الدولة �أحمد بن مروان ر�س ��و ًال عنه �إلى م�ص ��ر ،فزار املع َّرة واجتمع ب�أبي العالء ،وهو �ش ��اعر ُم ِقل
جميد .ينظر :معجم الأدباء ،1212/3 :ت� :إح�س ��ان عبا�س ،دار الغرب الإ�س�ل�امي ،بريوت ،ط،1
1414هـ1993/م.
( )9هن ��اك نظرة تراثية تق ��ف باخليال عند حدود مفردات علم البيان ،و�أخ ��رى تتجاوز ذلك �إلى جعل
اخليال َمع َني ال�شعر وتف�صل بينه وبني اخليال ال�صناعي املتمثل يف ال�صورة البيانية .ينظر :اخليال
يف �ش ��عر الغزل الأندل�س ��ي من الفتح حتى نهاية القرن الرابع الهجري ،ندى ع�سكر محمود ،جملة
الأ�ستاذ العراقية ،العدد  ،205املجلد الأول1434 ،هـ2013/م.
( )10اخليال يف ال�شعر العربي ،اخل�ضر� ،ص.21
( )11ال�سابق� ،ص.32
( )12ال�سابق� ،ص.32
( )13اخليال ال�شعري عند العرب ،ال�شابي� ،ص.23
( )14ال�سابق� ،ص.25-24
( )15ال�سابق� ،ص .28
( )16ال�سابق� ،ص.39
( )17ال�سابق� ،ص.47
( )18ال�س ��ابق� ،ص .57وينظر :ال�ش���ابي وجربان ،خليفة محمد التلي�س ��ي ،ال ��دار العربية للكتاب ،ط،4
1978م.
( )19ال�سابق� ،ص.73
( )20اخليال يف ال�شعر العربي ،اخل�ضر� ،ص.24
( )21ال�سابق� ،ص.48
( )22اخليال ال�شعري عند العرب ،ال�شابي� ،ص.20
( )23ال�سابق� ،ص.38
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رسالة «اتالميد»
إبداع نرثي وتقليد حمظري

(وقفة مع تلطيف األجواء وتأمني الغذاء)
بقلم :د .محمدن بن �أحمد بن املحبوبي *

( )

()2

ثال ًثا -الر�سالة ف ِّن َّيات و�أ�ساليب :نذكر هنا �أن هذه الر�سائل الطالبية ع َّولت
املح�س ��نات البالغية،
يف �ص ��يغها كث ًريا على ف ِّن َّي ��ات �أدبية راقية ،تعتمد جملة من ِّ
فاعتمدت الت�ضمني واالقتبا�س ،وركنت �إلى ال�سجع واجلنا�س ،ناهيك عن عنايتها
برباعة اال�ستهالل وح�سن االنتهاء .و�سيتم تركيزنا يف هذا املقام على �إيراد �أمثلة
املح�سنات البديعية ،مكتفني مبحاورتها وا�ستنطاق جمالياتها فيما ي�أتي:
من ِّ
�أ  -ح�ضور الت�ضمني واالقتبا�س
ويف ه ��ذه امل�س� ��ألة يح�س ��ن التذكري ب�أن هذه الر�س ��ائل يف معظمها مت�ش ��ابهة
ومتقاربة ،يتقاطع بع�ض ��ها مع بع�ض .واملت�صفح لها ميكن �أن يلحظ ثالثة �ضروب
من الت�ضمني واالقتبا�س.
 -1اقتبا�س الآيات القر�آنية:
لقد ا�س ��تعان الطالب يف حترير هذه الر�سائل املحظرية بالأ�ساليب القر�آنية
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نوعا من القدا�سة،
ليعززوا بها مطالبهم ،وي�ض ��فوا من خاللها على هذه الر�سائل ً
فالن�ص القر�آين مقد�س ومقد�س ،لذلك ف�إن ال ُكتَّاب يت�س ��ابقون �إلى االقتبا�س من
�ألفاظه ومعانيه ،وهكذا ظهرت على �أدمي هذه الر�سائل �ألفاظ قر�آنية مقتب�سة من
�آيات كرمية جاءت لتعزز املعنى وتع�ضده ،من ذلك ما ورد يف الر�سالة الثانية من
ترغيب يف الت�ص ��دق والإنفاق ،امتثا ًال ملا ج ��اء يف قوله تعالى } :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ { ،وما الح على �أدمي الر�سالة الثالثة من امللحق؛ �إذ
ﯬ{ ،وقد وردت
جند �إ�ش ��ارة �إلى الآية الكرمي ��ة } ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ َ
يف هذا ال�س ��ياق ا�ستعطا ًفا جلمع الن�ساء وا�س ��تمالة لقلوبهن ،ورغبة يف احل�صول
على بع�ض ما لديهن ،لذلك ورد يف و�ص ��فهن ما ي�شعر بتميزهن ،فهن من اللواتي
ما مثلهن «بكر وال عوان».
ونق ��ر�أ يف فاحت ��ة الر�س ��الة الرابعة ترغي ًب ��ا يف الإنفاق وح ًّثا على الت�ص ��دق،
ً
وعر�ض ��ا ،وقال} :ﯚ ﯛ ﯜ
�إذ ا�س ��تفتحت بـ« :احلمد هلل الذي جعل املال عي ًنا
ﯝ ﯞ { .فوا�ض ��ح هنا �أن الر�س ��الة اكتفت بجزء من الآي ��ة معولة على حفظ
الق ��ارئ ومعرفته بالقر�آن ،ويف هذه الر�س ��الة نف�س ��ها ورد قوله ��م« :وجعل ما بني
اجل ��ود والبخل �ش ��تى ،فق ��ال} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ {» .غري �أن هذا ال�س ��جع هنا كلف
كاتب الر�سالة عنا ًء كب ًريا؛ �إذ ا�ضطر �إلى �أن يف�صل حرف العطف عن املعطوف،
اقتطاعا ق ��د ال يكون مح َّب ًذا يف جانب الوق ��ف والأداء ،فمن املعلوم
ويقتط ��ع الآية
ً
�أن هذا الوقف لي�س من الأوقاف امل�ش ��روعة يف القر�آن ،ولكن الولوع بال�س ��جع دفع
�ص ��احب الر�س ��الة �إلى �أن يعتمد هذا ال�ضرب من الوقف الذي يف�صل العطف عن
املعطوف ،ورمبا وقع ذلك مبالغة يف الت�أني�س وطل ًبا للتجني�س.
اقتبا�سا من قول اهلل تعالى} :ﰈ
ويف الر�سالة الثامنة من هذه الر�سائل جند
ً

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ{ ،وقد وردت هذه الآية يف معر�ض التنويه
بطلبة العلم وحتري�ض �أهل الإح�س ��ان على البذل والإنفاق على من نفر ليتفقه يف
دي ��ن اهلل ،وهكذا ورد يف ن�ص الر�س ��الة« :فاهلل �س ��بحانه تعالى رف ��ع الذين �آمنوا
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والذين �أوتوا العلم درجات ،وهي�أ لهم كل �أ�س ��باب التمكني من فوز وفالح وق�ض ��اء
حاجات».
وباجلملة ،ف�إنّ هذه الر�سائل ع َّولت على بع�ض الآيات القر�آنية ترب ًكا وتهذي ًبا
للأ�سلوب ،وا�ستمالة للأفئدة ولقلوب املح�سنني ،وا�ستدرا ًرا للأ ُك ِّف واجليوب.
 -2اقتبا�س الأحاديث النبوية:
لقد ع َّولت هذه الر�س ��ائل الطالبية يف �أ�ساليبها على االقتبا�س من الأحاديث
النبوي ��ة ال�ش ��ريفة .وهكذا ت ��ردد يف كثري منها ذل ��ك احلديث امل�ش ��هور« :الدنيا
ملعونة وملعون ما فيها �إال عالمِ ًا �أو متع ّل ًما �أو معي ًنا لهما» ،و هذا احلديث يحث على
َ
املخاطبني ليبذلوا جهودًا كبرية
التعلم وعلى �إعانة املتعلم كذلك ،كما ي�س ��تعطف
يف الإنف ��اق على طالب العل ��وم محافظة على العلم وحذ ًرا م ��ن اللعنة الواردة يف
هذا احلديث.
ويف الر�س ��الة الأولى من هذه الر�س ��ائل ورد �أثر ن�سبه �صاحبها للحديث ،وهو
«النا� ��س كله ��م عيال اهلل ،و�أح ��ب النا�س �إل ��ى اهلل �أنفعهم لعيال ��ه» ،وقد ورد هذا
احلديث يف �س ��ياق م�شابه لل�سياقات ال�سابقة ،فالغر�ض من �إيراده هو حث النا�س
على البذل والإنفاق ،ودفعهم �إلى الت�ضحية والإح�سان �إلى الفقراء واملتعلمني.
ويف منوذج �آخر من هذه الر�سائل وردت الإ�شارة �إلى حديث �أبي هريرة ر�ضي
اهلل عنه« :كل ُ�س�ل�امى من النا�س عليه �ص ��دقة» .وقد اكتفت الر�سالة بلفظني من
�ألفاظ احلديث ،محيل ًة على ن�صه الآخر ،ومعول ًة على ذاكرة القارئ وحفظه ،مما
يدلنا على عناية ال�شناقطة باحلديث ومعرفتهم به.
ويف بع�ض هذه الر�س ��ائل كذلك �إ�ش ��ارة �إلى احلديث ال�ش ��ريف�« :إنّ املالئكة
لت�ض ��ع �أجنحتها لطالب العلم ً
ر�ض ��ا مبا ي�ص ��نع»( ،)1وقوله « :خريكم من تعلم
القر�آن وعلمه» ،وما ورد يف الآثار من ف�ضل �إطعام اجلائع وتقدمي اللقمة للم�سكني.
ويف معظم هذه الر�س ��ائل املحظرية �إ�ش ��ارة �إلى �أثر ين�س ��ب �إلى عائ�شة ر�ضي
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اهلل عنها ،وهو قولها« :لو كان يل �صدقة بامل�شرق وطالب علم باملغرب لبعثت بها
�إليه» .فكل هذه الأحاديث والآثار تد ّلنا على عناية ال�شناقطة بعلم الأثر واحلديث،
�تمتاعا
وعلى �س ��عيهم احلثي ��ث �إلى خدمة املحظ ��رة و�أبنائها تف ُّي�ؤًا لظاللها ،وا�س � ً
ب�أمكنتها و�أفنائها.
 -3ت�ضمني الأبيات ال�شعرية:
لقد كان ح�ض ��ور ال�ش ��عر يف هذه الر�س ��ائل املحظرية متم ّيزً ا وكب ًريا ،ويكفي
دلي�ل ً�ا عل ��ى ذلك �أنّ جميع ه ��ذه النماذج التي �أوردنا قد ت�ض ��منت �أبيا ًتا �ش ��عرية
َ
املخاطبني،
عديدة؛ ففي الر�س ��الة الأولى وردت �س ��بعة �أبيات ،جاءت لت�س ��تعطف
وتدفعه ��م �إل ��ى البذل والإنف ��اق ،وقد تراوحت ه ��ذه الأبيات بني الغ ��زل واحلكمة
واملدح.
�أ ّم ��ا الر�س ��الة الثالثة ،فقد ت�ض ��منت ع�ش ��رين بي ًت ��ا على ق�ص ��رها ،فجانبها
ال�ش ��عري يف ��وق جانبها النرثي بكثري ،والأ�ش ��عار الواردة فيه ��ا معظمها يف الغزل
والن�س ��يب والتنويه بربات اخلدور ،ومنها �أبيات تن ِّوه بجهود الطالب يف الت�ضحية
واملرابطة يف ثغور العلم ،وامل�صابرة على الدر�س والتعلم .وفيها �أبيات �أخرى تهتم
َ
با�ستدرار الأ ُكف ،وا�ستمالة القلوب نحو الطالبَّ ،
املخاطب على �أو�ضاعهم،
ليطلع
فتجود نف�سه بالإنفاق عليهم.
�أ ّما الر�س ��الة الرابعة ،فقد ت�ضمنت �ستة �أبيات ،تراوحت ما بني الغزل واملدح
واحلكمة ،وغايتها ال تختلف كث ًريا عن الت�ضمينات ال�سابقة� ،إذ كان همها النا�صب
ا�ستعطاف القارئ وا�ستمالة قلبه �إلى البذل والإنفاق.
وت�أت ��ي الر�س ��الة اخلام�س ��ة لتحت�ض ��ن �س ��بعة �أبيات ،ت�ت�راوح ما ب�ي�ن الغزل
واحلكمة ،منوهة ب�ش�أن املر�أة ،وداعية الرجل �إلى �أن ي�صون عر�ضه ببذل املال.
�أما الر�س ��الة ال�ساد�س ��ة ،فقد �ضمت �س ��بعة �أبيات� ،أكرثها من ال�شواهد التي
وردت يف امل�ؤ َّلفات النحوية ت�أكيدً ا لبع�ض اال�س ��تعماالت النادرة ،وهي تك�ش ��ف عن
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مت ُّكن �صاحب هذه الر�سالة من النحو ،ور�سوخ قدمه يف العلم ومعرفته بال�شواهد،
وقد �أدت هذه ال�ش ��واهد يف ن�ص الر�س ��الة وظيفة مزدوجة؛ فهي ت�ستعطف النا�س
وت�ستدر الأكف ،وحتيل يف الوقت نف�سه �إلى بع�ض القواعد النحوية املعروفة.
ونبلغ الر�س ��الة ال�سابعة التي احت�ضنت �سبعة ع�ش ��ر بيتًا ،على �شاكلة الأبيات
ال�سابقة؛ �إذ تراوحت بني الغزل واملدح واحلكمة والدعاء.
ونخت ��م هذا املح ��ور بالر�س ��الة الثامنة التي ت�ض ��منت �س ��تة وع�ش ��رين بيتًا،
معظمها يف الغزل والن�س ��يب ،ويف ذكر ف�ضائل الطلبة واملتعلمني ،ومنها �أبيات يف
ً
مفرو�ضا يف بيت املال
الرجز جاءت لتبني �أنّ لأ�شياخ العلم وطلبة املحاظر ن�صي ًبا
ويف �أموال النا�س؛ لأنهم يقومون مبهمة كفائية ،وينوبون عن النا�س يف تع ّلم العلم
وتعليمه .ولو مل يفعلوا ذلك لأ ِثم اجلميع ،وانقلب الفر�ض الكفائي ً
فر�ضا عين ًّيا.
والطريف يف هذه الت�ض ��مينات ال�شعرية �أنها ِّ
تغطي مختلف الع�صور الأدبية؛
فهي حتيل على الأ�ش ��عار اجلاهلية وعلى �أ�ش ��عار �ص ��در الإ�س�ل�ام وعهد بني �أمية
وبني العبا�س ،بالإ�ض ��افة �إلى الأ�شعار الأندل�سية والإبداعات ال�شنقيطية ،فال�شعر
العرب ��ي مبثوث فيها يف مختلف مراحله ومحطاته .وبذلك نعلم عناية ال�ش ��ناقطة
بالعلم ومت ُّكنهم من القري�ض؛ �إذ ع ُّدوه �آية الفتوة وعنوان التميز ،فاتخذوه �سبي ًال
لإثارة العواطف ،وتهييج امل�شاعر ،وا�ستدرار الأكف ،وا�ستنها�ض الهمم.
ب -ح�ضور ال�سجع واجلِ نا�س
لق ��د اعتنى �أ�ص ��حاب هذه الر�س ��ائل مبختلف الأ�ص ��باغ البديعية من �س ��جع
وتورية وطباق وجنا�س .و�سنقت�ص ��ر يف هذا املقام على تناول الفوا�ص ��ل ال�سجعية
واجلنا�سات البديعية.
 -1الفوا�صل ال�سجعية:
�إن املت�ص ��فح لهذه الر�سائل يقر�أ خاللها كث ًريا من الفا�صالت ال�سجعية التي
ُتك�سب الأ�سلوب روعة وجما ًال ،وتورثه جاذبية وت�أث ًريا .والطريف يف هذه الفا�صالت
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ما متتاز به �أحيا ًنا من اال�سرت�سال وطول الن َف�س امل�شعر بتم ُّكن الكاتب؛ ففي و�صف
واملف�صحة عن حاجتهم
�إحدى هذه الر�س ��ائل لأو�ض ��اع التالميذ امل� ِؤذنة باخلطر،
ِ
املا�س ��ة �إل ��ى وثبة ت�ض ��امن ولفتة تعاون ت�ؤا ِل ��ف بني الكثري من ال�س ��جعات الرائعة
امل�ؤثرة والناطقة با�س ��م الطالب ،حيث تنتظم معرب ًة ع ��ن مطالبهم املتعددة؛ �إذ
ت�ؤك ��د الر�س ��الة ذلك الأم ��ر قائلة«:موج ُبه �أن ال وطاء لنا �س ��وى الغرباء ،وال رواق
�سواء اخل�ضراء ،وال كفاء �سوى �صر�صر النكباء �أو �صوب دمية هطالء»(.)2
ويف ر�س ��الة �أخ ��رى تتك ��رر ظاهرة الإكثار من ال�س ��جعات لتك�ش ��ف هذه املرة
ع ��ن حرارة التحية وعمق ال�س�ل�ام ،منبه ًة �إلى مت ُّيز جمع الن�س ��اء؛ يقول �ص ��احب
الر�س ��الة�« :سالم �أ�ش ��هى من الريحان ،و�أل ُّذ من �إدراك احلاجة عند الإن�سان ،ولو
جت�سم كان كالياقوت واملرجان� ،إلى ا ِلبي�ض احل�سان ،الناعمات الأبدان ،املائ�سات
َّ
مي�س الأغ�صان ،املفرتات عن كالأقحوان ،الباعثات للغريب الأ�شجان ،اللواتي ما
َ
()3
مثلهن ِبكر وال عوان» .
وقد يركن ال�سجع �إلى الإيجاز ،مكتف ًيا بفا�صلة واحدة ،تلوذ باملزاح والتنكيت،
مبينة مبالغة التالميذ يف ا�ستدرار الأ ُك ِّف وا�ستمالة القلوب ،من ذلك مث ًال قولهم:
«فتلقوا كتابنا بالب�شا�شة والطالقة والبذل ملا بلغت وما مل تبلغه الطاقة»(.)4
ويف بع�ض مناذج هذه الر�س ��الة مييل التالميذ �إلى الدعاء ملن �أح�س ��ن �إليهم،
م� ِّؤمل�ي�ن له رز ًقا كر ًميا ً
وعي�ش ��ا ط ِّي ًبا ،كما ورد يف ر�س ��الة ابن رازكة« :رزقكم اهلل
ً
عي�شا تلني مثانيه ومعاطفه ،وتدنو منكم جمانيه ومقاطفه»(.)5
ويف معر� ��ض تع ��داد مطال ��ب التالمي ��ذ واحتياجاتهم ت ��زدان هذه الر�س ��الة
ب�س ��جعات بديع ��ات مو�ش ��حة ببع�ض م ��ن الكنايات والتلمي ��ح مليح ،يدف ��ع التعب
التب�س ��م واالن ��كالل ،على نحو م ��ا فيه قوله ��م« :فموجبه
وال ��كالل ،ويحم ��ل على ُّ
�إعالمكنَّ بحالنا ،وحالنا يكفي عن �س�ؤالنا ،ف�إنا محتاجون �إلى الت�سابيح والأن�ساع،
وما ت�شتكي من فقده الأ�ضالع وذات الدخان ،وما يعيننا على طاعة الرحمن ،وما
جتري فيه الأقالم وما يو�ضع حتت الأقدام».
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ومن طرائف هذه النماذج ال�س ��جعية حر�ص ��ها البالغ على �أن تل�ص ��ق �أ�سلوب
الكاتب بالن�ص القر�آين �أو الن�ص النبوي حتى يلتحما يف �أ�س ��لوب واحد ،وين�سجما
�صلحا ،ففاحتة ال�سجعة وطرفها الأول
يف بوتقة واحدة ،فيت�آلفا وي�ص ��احلا بينهما ً
غال ًب ��ا ما يكون من �إبداع �ص ��احب الر�س ��الة ،وخامتتها وطرفه ��ا الثاين يكون من
القر�آن �أو احلديث ،على نحو ما يف الر�س ��الة الثانية من قول �أحدهم« :وع َّلمنا ما
مل نكن نعرفه ،وقال } :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ{ ،و�ص ��لى على �سيدنا محمد
وتابعيه وكرمه ،القائل« :خريكم من تعلم القر�آن وع َّلمه».
 -2اجلنا�سات البديعية:
لقد ت�ضمنت هذه الر�س ��ائل يف �أبنيتها اللغوية عددًا من اجلنا�سات اللطيفة،
جاءت لت�ض ��في عليها �ص ��بغة �أ�س ��لوبية رائعة ،متت ��ع القارئ وتغ ��ري املتودد وتقنع
امل�ت�ردد .وم ��ن �أمثلة ذلك :ما ورد يف الر�س ��الة الأولى من املجان�س ��ة بني «الندى»
جنا�سا تا ًّما بني هاتني الكلمتني؛ �إذ وردت الأولى
و«الندى»؛ فقد اعتمدت الر�سالة ً
مبعنى الكرم وال�س ��خاء ،وج ��اءت الثانية مبعنى املطر والبلل ال ��ذي ينزل يف �آخر
َ
املخاطبني ،ويدفعه ��م �إلى البذل
اللي ��ل ،وق ��د جاء هذا اجلنا�س لي�ش ��حذ �أذه ��ان
والإنفاق ،وي�س ��تنه�ض منهم الهمم ،م�ؤكدً ا �أن �أهل الف�ض ��ل ه ��م الذين �أنع�ش اهلل
امل�س ��نتني عن �ص� � ْوب
بهم كل يمُ ن كامن« ،وفجر من �أ ُك ِّفهم ينابيع الندى ،ف�أغنت ْ
الندى»(.)6
ويف هذه الر�س ��الة نف�س ��ها نقف على جنا�سني �آخرين ناق�صني؛ �أولهما مت بني
«الهجان» و«الهجني» ،وثانيهما ورد بني «اللُّ َجني» و«ال َّل ِجني» .وقد �س ��اقهما الكاتب
يف �أ�س ��لوب رفيع ُي�شعر مبكانة العلم وقيمته البالغة ،فهو الذي بف�ضله يتم التمييز
ب�ي�ن الغث وال�س ��مني ،وبني اخلائن والأمني ،يقول �ص ��احب الر�س ��الة« :واملتعلمون
�أح ��ق من �أُنفق عليهم مهج النفو�س ،و�س ��واد العيون ،لوالهم ما ُعرف الهجان من
الهجني ،وال ُف ِّرق بني اللُّ َجني وال َّل ِجني »(.)7
وهذا الأ�س ��لوب ُم�شعر بتم ُّكن الطالب من علم البديع ،وقدرتهم الفائقة على
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ا�ستخدام م�صطلحاته يف مخاطباتهم الأدبية ور�سائلهم �إلى النا�س.
جنا�س ��ا وا�ض � ً�حا بني كلمتي «�ش ��ك» و«�شك»؛ فالأولى
ويف ر�س ��الة �أخرى نقر�أ ً
مبعنى �إحكام الن�س ��ج وتقويته ،والثانية مبعنى ال�ش ��ك الذي هو �ض ��د اليقني؛ ففي
حديث �صاحب هذه الر�سالة عن �شدة عفاف الن�ساء وبعدهن عن الفاح�شة يقول:
دروعا م�شدودة ال�شك ،وال ت�ض ُّرها �سيوف من يف عفافهن
«الالب�سات من العفاف ً
�شك»(.)8
اخلامتة
و�صفوة القول �إن ر�سالة «اتالميد» منوذج فني فريد ،و�أ�سلوب مدر�سي جديد،
ا�س ��تحدثه �أبناء املحاظر يف بالد �ش ��نقيط ،تعب ًريا عن همومهم اليومية ،وتخفي ًفا
ملعان ��اة التعلم والتك ��رار ،وتلطي ًفا لأج ��واء املراجعة واال�س ��تذكار ،وذلك رغبة يف
توفري لوازم احلياة املحظرية مما يقوم �أحوال الأعر�شة يف الأحياء اجلامعية من
�أدوات مدر�سية ووجبات غذائية وجتهيزات �سكنية.
الرت�سل،
وقد جاءت هذه الر�سالة لتعيد النب�ض �إلى النرث الفني ،وخا�صة فن ُّ
ال ��ذي ُيع ّد ه ��ذا النموذج املحظ ��ري �إحي ��ا ًء ل�ش ��كله وم�ض ��مونه ،و�إذكا ًء ملنطوقه
ومكنونه� ،إذ يع ّول كث ًريا على ال�سجع واجلنا�س ،وعلى الت�ضمني واالقتبا�س ،دون �أن
ين�سى اال�ستئنا�س ب�أجواء املزاح والتنكيت .مما ه َّي�أ له �أ�سباب ال�سريورة والرواج.
فهذا املنث ��ور الطالبي مما امتازت به املحظرة ال�ش ��نقيطية؛ �إذ يع ُّد الناطقَ
الر�سمي با�سمها ،واملب َني عن �شكلها وو�سمها ،فهو ميزج �إ�شراقة االبت�سام بطهارة
اال�س ��تطعام ،يف نهج بديع يزاوج بني التما�س الدع ��م والإعانة ،وبني التزام العفة
وال�صيانة ،على نحو ي�شفع �سلطان العلم والتقوى ب�شيوع النكت وتلطيف الأجواء.
فهذا امل�سطور ر�س ��الة مفتوحة �إلى املح�س ��نني ،ه ّمها النا�صب �إدخال امل�س ّرة
�إل ��ى قلوب النا�س ،من خالل م�س ��تطرفات طالبية تر�ض ��ي القانع واملعرت ،وحتمل
البائ�س على �أن يبت�سم ويفرت.
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ملحق
ببع�ض ن�صو�ص ر�سائل «اتالميد»
الر�سالة الأولى(:)9
احلمد هلل الذي جعل وجود اجلود ع�ص ��رة النابع واملنجود( ،)10و�أنع�ش بذوي
امل�سنتني عن �ص ْوب
امل�آثر ك َّل جد عاثر(َّ ،)11
وفجر من �أكفهم ينابيع الندى ،ف�أغنت ْ
الندى( ،)12وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام على محم ��د ،الذي قال و�أ�ص � ِ�دق مبقاله« :النا�س
كله ��م عيال اهلل ،و�أحب النا� ��س �إلى اهلل �أنفعهم لعيال ��ه»( .)13وبعد ،فمن كل �أروع
�شبوب( )14راكب من جياد الفهم كل �سابح يعبوب(:)15
�سالم كعرف امل�سك ه َّبت به ال�صبا

وك��ال��رو���ض ف��اح��ت بالع�شي �أزاه����ره

�إلى من اقتنوا ُقنن املجد وال ُعال ،وعمروا دمن الكرم وال�س ��خاء ،موجبه �أن ال
ِوطاء لنا �س ��وى الغرباء( ،)16وال رواق �سوى اخل�ض ��راء( ،)17وال كفاء �سوى �صر�صر
النكب ��اء(� ،)18أو �ص ��وب دمية هطالء( ،)19فتل ُّق ��وا (كتابنا) بالب�شا�ش ��ة والطالقة،
ظفرت باخلري �أك ُّفكم ،وب َّلت ورحبت عليكم
والب ��ذل ملا بلغت وما مل تبلغه الطاقة،
ْ
الب�ل�اد وطلت( ،)20ورزقكم اهلل ً
عي�ش ��ا تلني لكم مثانيه ومعاطف ��ه( ،)21وتدنو لكم
جماني ��ه ومقاطف ��ه( ،)22ال زلتم بح ��و َر امل� ِّؤملني ،وبدو َر املت�أملني ،غائ�ص�ي�ن عيامل
البحور الزاخرة ،لدرر العلوم الفاخرة ،ال كانت �ساحتكم بعد خ�صبها �صاحة(،)23
وال زالت روايا املزن حت�س ��د من �أحدكم الراحة ،هذا ونحن مع ّدون ل�س ��د املفاقر،
وجتديد �آثار امل�آثر(:)24
ك��������ل ب�����ي�����������ض�����اء ذات دل م���ل���ي���ح
ول��������ه��������ا ف��������اح��������م �أث����������ي����������ث وق���������� ّد
ول�������ه�������ا ك���������ل ن�������ظ�������رة واب�����ت�����������س�����ام

حت���م���ل ال����ب����در ب���اجل���ب�ي�ن ال�����ص��ب��ي��ح
ك���دج���ى ال���ل���ي���ل وال���ق�������ض���ي���ب امل�����روح
ط������رف �أح���������وى و������ض�����وء ب������رق مل���وح

ولتعلموا �أنا كفال ُء ملن �أعطانا ب�آجل الثواب وعاجل اخللف ،وملن حرمنا ب�آجل
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العقاب وعاجل التلف ،وانظروا �إن �ش ��ئتم م�ص ��داق ذل ��ك يف الوعيد الوارد يف:
}ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ {( .)25واملتعلمون �أحق من �أُنفق عليهم
مهج النفو�س ،و�س ��واد العيون ،لوالهم ما ُعرف الهج ��ان من الهجني( ،)26وال ُف ِّرق
بني اللُّ َجني وال َّل ِجني( ،)27وبهم قامت ال�س ��ماوات والأر�ض ،و�أنارت ال َع َر�ص ��ات يوم
احل�ساب والعر�ض:
م�����ن �أم�����ك�����م ل���رغ���ب���ة ف���ي���ك���م ظ��ف��ر
خ��ي�ر ال��ع��ط��ي��ة م����ا ك���ان���ت م��ع َّ��ج��ل�� ًة
ف�����م�����ا رج�������ع�������تْ ب����خ����ائ����ب����ة رك�������اب

()28

وم����ن ت��ك��ون��وا ن��ا���ص��ري��ه ي��ن��ت�����ص��ر
و�أك���رم النا�س م��ن يعطي على عجل
()29
ح���ك���ي���م ب�����ن امل�������س���ي���ب م���ن���ت���ه���اه���ا

الر�سالة الثانية(:)30
حمدً ا مل ��ن رفع العلم وطالبه ،على من اكتفى باجله ��ل واجتابه( ،)31كما رفع
�س ��ماءه ودح ��ا ترابه ،الذي �أن ��زل على عبده كتاب ��ه ،وع ّلمنا م ��ا مل نكن نعرفه،
وقال} :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ{( ،)32و�صلى اهلل على �س ّيدنا مح ّمد وتابعيه
وك َّرمه ،القائل« :خريكم من تع ّلم ال ِعلم وع َّلمه»( ،)33امل�ست�ش َفع يف املح�شر في�شفع،
ً
حتري�ض ��ا ملن لقوله ي�س ��مع�« :إنّ املالئكة لت�ضع �أجنحتها لطالب العلم ر�ضا
القائل
ً
مبا ي�ص ��نع»( ،)34وقال � ً
حتري�ض ��ا لكل مطي ��ع تابع ،على الإنف ��اق« :للقمة يف
أي�ض ��ا
جوف جائع»(.)35
�أ ّم ��ا بعد احلمد وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام ،فمن طلبة العلم �س�ل�ا ٌم �أ�ش ��هى و�أبهى
و�أذفر من الراح والل�ؤل�ؤ والعنرب( ،)36ومن ارت�ش ��اف ُر�ض ��اب املالح(�)37إذا تذاءبت
الأرواح( )38به ��ا �س ��ح ًرا وم ��ن حاجب قر�ص ب ��راح ،انفتقت عنه �س ��حائب الغمام
ف�ل�اح(� ،)39إلى اخلراعيب العطامي�س( ،)40امل�س ��تحق فيهن اعتمال العرامي�س(،)41
و�إن كان دون و�ص ��لهن طل ��ب الأبل ��ق العق ��وق( ،)42والتما� ��س الرثي ��ا والفرقدي ��ن
دروعا م�شدودة ال�شك( ،)44ال ت�ضرها �سيوف
والعيوق( ،)43الالب�س ��ات من العفاف ً
من يف عفافهن �شك ،املخبالت من املها م�آق( ،)45ولهن من الآرام �أعناق(:)46
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�أوالك ك��������أن�������ه�������ن �أوالك �إال
و� ّإن ������ص�����واح�����ب الأح����������������داج ج��م
و�أع������ن������اق ال����ظ����ب����اء ر�أي��������ن ���ش��خ��� ً��ص��ا
رخ�������ي�������م�������ات ال��������ك����ل���ام م����ب����ط����ن����ات
ج���م���ع���ن ف����خ����ام����ة وخ����ل����و�����ص ع��ت��ق
ك�������������������أن ج���������ل���������وده���������ن مم��������وه��������ات

����ش���وى ل�������ص���واح���ب الأرط��������ى ���ض��ئ��اال
و� ّإن ل������ه������ن �أع�������������ج�������������ا ًزا ث�����ق�����اال
ن�������ص�ب�ن ل�����ه ال���������س����وال����ف �أو خ���ي���اال
ج����واع����ل يف ال���ب���رى ق�����ص��ب��ا خ����داال
وح�����������س����� ًن�����ا ب�����ع�����د ذل���������ك واع�������ت�������داال
()47
ع����ل����ى �أب���������ش����اره����ا ذه����� ًب�����ا ُزالال

من كل م�سحنككة الغدائر( ،)48ومن �صفتها ما قال ال�شاعر(:)49
ت�����ري�����ك ب����ي����ا�����ض ل���� َّب����ت����ه����ا ووج�����هً�����ا
�أ�������ص������اب خ�������ص���ا����ص���ة ف����ب����دا ك���ل ً
���ي�ل�ا
����ح����ا ح�������س���ن ال��ث��ن��اي��ا
و�أ�����ش����ن����ب وا�����ض ً
ك������������أن ُر�������ض������اب������ه م�������ن م���������اء ك��������� ْر ٍم
ي�����������ش�����ج مب������������اء ��������س�������اري�������ة ����س���ق���ت���ه
و�أ������س�����ح�����م ك������الأ�������س������اود م�������س���ب���ك��� ًرا

ك����ق����رن ال�������ش���م�������س �أف����ت����ق ح��ي�ن زاال
ك����ل���ا وان��������غ��������ل ج������ان������ب������ه ان������غ���ل��اال
ت����������رى م��������ن ب����ي���ن ن����ب����ت����ت����ه خ��ل��اال
ت�����رق�����رق يف ال������زج������اج وق�������د �أح�������اال
ع�����ل�����ى ������ص����� َّم�����ان�����ة ر������ص�����ف�����ا ف�������س���اال
ع����ل����ى امل����ت����ن��ي�ن م����ن���������س����د ًال ج���ف���اال

اللواتي ك�أنّ حديثهن �سحر بابل ،ومن �صفتها ما قال القائل(:)50
����ش���رك ال���ع���ق���ول ون����زه����ة م����ا م��ث��ل��ه��ا
وح��دي��ث��ه��ا ال�����س��ح��ر احل��ل�ال ل��� َو ان��ه
�إن ط���ال مل مي��ل��ل و�إن ه��ي �أوج���زت

ل���ل���م���ط���م���ئ���ن وع����ق����ل����ة امل���������س����ت����وف���� ِز
مل ي����ج����ن ق����ت����ل امل�������س���ل���م امل����ت����ح����ر ِز
و َّد امل�������ح�������دث �أن�������ه�������ا مل ت�����وج����� ِز

اجلمال حتمل الأثقال ،من
اللواتي مي�شني ك�أمنا مي�شني يف الأوحال� ،أو م�شي ِ
كل خريدة من �صفتها قول القائل(:)51
����ش���م�������س م�����ق�����درة يف خ����ل����ق ج����اري����ة
ك����أن���ه���ا ح��ي�ن مت�����ش��ي يف و���ص��ائ��ف��ه��ا
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ك������أمن�����ا ك�������ش���ح���ه���ا ط�����ي ال����ط����وام��ي�ر
تخطو على البي�ض �أو حمر القوارير
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العاطيات بلطيفها اللي ،ومن �صفتها ما قال غيالن مي(:)52
خ�����راع�����ي�����ب �أم�������ل�������ود ك������������ ّأن ب���ن���ان���ه���ا
ت�����رى خ��ل��ف��ه��ا ن�����ص�� ًف��ا ق���ن���اة ق��ومي��ة
ت����ن����وء ب������أُخ�����راه�����ا ف��ل���أ ًي�����ا ق���ي���ا ُم���ه���ا

ن���ب���ات ال��ن��ق��ا ت��خ��ف��ى م������را ًرا وت��ظ��ه��ر
ون�������ص��� ًف���ا ن���ق���ى ي������رجت �أو ي��ت��م��رم��ر
ومت�����ش��ي ال��ه��وي��ن��ا م��ن ق��ري��ب فتبهر

موجب ��ه منهم �أنه ��م ذوو قلوب ،تت ��وق �إلى خطاب كل مدالل ع ��روب( ،)53وملا
كان ال�سايلون ُيبدون املق�صود ،وال يكتفون مبق�صور الكالم عن املمدود( ،)54وكان
الف�صحاء يبغون الإيجاز يف الكالم ،مع �أنه رمبا ح�صل به التمام� ،أهملت املق�صود
لعلمه عنه غري عاجز ،وحذف ما يعلم جائز(.)55
الر�سالة الثالثة(:)56
احلمد هلل الذي جعل الكرم من �أف�ضل ما تمُ دح به الأمم ،وال�صالة وال�سالم
على �س ��يدنا محمد �س� � ّيد العرب والعجم ،املبعوث ل�سائر الأمم ،وعلى �آله و�صحبه
و�سلم ،وبعد:
فم ��ن �أهل البيان امللتم�س�ي�ن بالنح ��و الأحاديث والقر�آن� ،س�ل�ام �أ�ش ��هى من
جت�س ��م كان كالياقوت
الريح ��ان ،و�أل� � ُّذ م ��ن �إدراك احلاج ��ة عند الإن�س ��ان ،ول ��و َّ
واملرجان� ،إلى ال ِبي�ض احل�س ��ان ،الناعمات الأبدان ،املائ�س ��ات مي�س الأغ�ص ��ان،
املف�ت�رات عن كالأقح ��وان ،الباعثات للغريب الأ�ش ��جان ،اللواتي ما مثلهن بكر وال
عوان( ،)57الوارد فيهن قول ال�شاعر الذرب الل�سان(:)58
وبالعر�صة البي�ضاء �إن زرت �أهلها
خ��رج��ن حل��ب ال��ل��ه��و م��ن غ�ير ريبة
ويكرهن �أن ي�سمعن يف اللهو ريبة

م��ه��ى م��ه��م�لات م���ا ع��ل��ي��ه��ن �سائ�س
عفائف راج���ي ال��و���ص��ل منهن �آئ�س
كما كرهت �صوت اللجام ال�شوام�س

وقول الآخر(:)59
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ج���م���ع���ن ف����خ����ام����ة وخ����ل����و�����ص ع��ت��ق
رخ�������ي�������م�������ات ال��������ك����ل���ام م����ب����ط����ن����ات
ك��������������������� ّأن ج��������ل��������وده��������ن مم�������وه�������ات

ول������ي������ ًن������ا حت�������ت ذل���������ك واع�������ت�������داال
ج����واع����ل يف ال���ب��رى ق�����ص�� ًب��ا خ����داال
ع�����ل�����ى �أب�������������ش������اره������ا ذه������� ًب�������ا زالال

وقول الآخر(:)60
وب��ي�����ض ن�������ض�ي�رات ال����وج����وه ك���أمن��ا
ي�����درن م�����روط اخل����� ِّز م��ل���أى ك���أن��ه��ا

ت�����أ َّزرن حت��ت ال��ري��ط م��ن رم��ل عالج
ق�صار وق��د ط��ال��ت ب���أي��دي النوا�سج

وقول الآخر(:)61
ب��ي�����ض �أوان�����������س م����ا ه��م��م��ن ب��ري��ب��ة
ي��ح�����س�بن م���ن ل�ي�ن ال���ك�ل�ام ف��وا���س�� ًق��ا

ك����ظ����ب����اء م�����ك����� َة �����ص����ي����ده����ن ح������رام
وي���������ص����دُّ ه����ن ع�����ن اخل����ن����ا الإ������س��ل��ام

فموجب ��ه �إعالمك ��ن بحالن ��ا ،وحالنا يكفي عن �س� ��ؤالنا ،ف�إن ��ا محتاجون �إلى
الت�س ��ابيح والأن�ساع( ،)62وما ت�شتكي من فقده الأ�ضالع ،وذات الدخان ،وما يعيننا
عل ��ى طاع ��ة الرحمن ،وما جت ��ري فيه الأق�ل�ام ،وما يو�ض ��ع حتت الأق ��دام .قال
ال�شاعر(:)63
ت�لام��ي��ذ ���ش��ت��ى �أ َّل������ف ال���ده���ر بينها
يبيتون ال َك��نٌّ لديهم �سوى الهوى

لهم همم ق�صوى �أج���ل م��ن الدهر
وال م����ن ����س���ري���ر غ��ي�ر �أرم��������دة غ�بر

وقول الآخر(:)64
ويف اجل���ل���ود ويف الأوب��������ار ح��اج��ت��ن��ا
ال مت��ن��ع��ن��ك م����ن امل�����ع�����روف قِ��� َّل��� ُت���ه

ج�����دًا وم����ن ح��اج��ن��ا ���س��ك��ر وم��ف��ت��ول
ف���ك���ل م����ا ����س���د ف����ق���� ًرا ف���ه���و م��ق��ب��ول

وقول الآخر(:)65
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�أال �إن�������ن�������ا ج����ئ����ن����ا ن������ري������د ل���ب���ان���ة
ق�صدنا ال��غ��واين ال �أ���س��اري�� َر عندنا

����ج����ل ب���ه���ا ن���������ؤم اخل�����رائ�����دا
ع���ل���ى ع َ
وم���ا خ���اب م��ن �أَ َّم اخل���رائ���د قا�صدا

الهوامش
(*) املعهد العاملي للدرا�سات والبحوث الإ�سالمية ،نواك�شوط موريتانيا.
(� )1أخرج ��ه الرتم ��ذي حت ��ت رقم  ،3535وق ��ال :حديث ح�س ��ن �ص ��حيح ،والبيهقي حتت رق ��م ،1225
والطرباين حتت رقم .7373
( )2انظر ن�ص الر�سالة يف �ص 123من هذا البحث.
( )3انظر ن�ص الر�سالة �ص  126من هذا البحث.
( )4انظر ن�ص الر�سالة �ص 123من هذا البحثز
( )5انظر ن�ص الر�سالة �ص 123من هذا البحث.
( )6انظر ن�ص الر�سالة �ص 123من هذا البحث.
( )7انظر ن�ص الر�سالة �ص 124من هذا البحث.
( )8انظر ن�ص الر�سالة �ص 124من هذا البحث.
( )9وقد ن�سبها اخلليل النحوي يف كتابه بالد �شنقيط املنارة والرباط �إلى �سيد عبد اهلل بن رازكه.
( )10املنجود :هو املتعب الذي يحتاج �إلى النجدة.
( )11اجلد العاثر :هو احلظ التع�س.
( )12الندى :املق�صود به هنا املطر.
( )13ه ��ذا احلدي ��ث �أورده الط�ب�راين يف املعج���م الكبري عن عبد اهلل بن م�س ��عود وع ��ن �أن�س بن مالك،
و�أورده بلف ��ظ« :اخلل ��ق كلهم عيال اهلل ،و�أحب النا�س �إلى اهلل �أنفعهم لعياله» .كما �أخرجه البيهقي
يف �شعب الإميان .43/6
( )14ال�شبوب :املح�سن لل�شيء.
عدوه� .أو البعيد القدر يف اجل ْري.
( )15اليعبوب :الفر�س الطويل ال�سريع� ،أو اجلواد ال�سهل يف ْ
( )16الوطاء :ككتاب خالف الغطاء .والغرباء :الرتاب .واملق�صود �أنهم ال فرا�ش لهم �سوى وجه الأر�ض.
( )17الرواق :مق َّدم البيت ،واخل�ضراء :ال�سماء .واملق�صود �أنه ال بناء لهم يحفظهم من الريح والأمطار.
الكف ��اء ككت ��اب� :س�ت�رة يف �أعل ��ى البيت �إلى �أ�س ��فله من م�ؤخره� .أو ك�س ��اء يلقى عل ��ى اخلباء حتى
(ِ )18
يبلغ الأر�ض .يقال� :أكف�أت البيت� :إذا جعلت له كفا ًء؛ وال�صر�ص ��ر :الريح ال�ش ��ديدة؛ والنكباء ريح
انحرفت ووقعت بني ريحني �أو بني ال�ص ��با وال�ش ��مال ،واملق�صود هنا� :أنهم ال يجدون ما يدفعون به
احل ّر والربد.
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( )19الدمية :ال�سحابة ،والهطالء :الكثرية املاء.
( )20طلت مبعنى �أمطرت مط ًرا �ضعي ًفا خفي ًفا.
( )21كناية عن طيب العي�ش ورغده.
( )22املقاطف :ما يقطف ،وهي قريبة من �سابقتها؛ �إذ املق�صود منها رغد العي�ش وطيبه.
( )23هذا دعاء لهم بدوام اخل�صب ولني العي�ش.
( )24بحثنا عن هذه الأبيات جهدنا ،ومل نتمكن من تخريجها.
(� )25سورة الن�ساء الآية .37
( )26الهجان ككتاب :اخليار ،ومن الإبل البي�ض ،والبي�ضاء والرجل احل�سيب ،والهجني ك�أمري :اللئيم� ،أو
من �أبوه خري من �أ ّمه� ،أو من جمع يف �أ�صله بني �ساللتني مختلفتني ،وعن�صرين متباينني.
( )27اللُّجني كزُبري :الف�ضة ،وال َّلجني ك�أمري :زبد �أفواه الإبل.
( )28انظر املقا�ص���د النحوية يف �ش���رح �ش���واهد الألفية للعيني ( .)316/2وهذا الرجز غري من�سوب يف
جميع كتب النحو .انظر �أو�ض���ح امل�س���الك  .291/2واالرت�ش���اف  223/2و�ش���رح الأ�شموين ،217/1
ومعن ��ى البي ��ت :م ��ن ق�ص ��دكم لأجل رغب ��ة يف �إح�س ��انكم ،فقد ظفر مبق�ص ��وده ،ومن يك ��ون �أنتم
تن�ص ��رونه فقد انت�صر على عد ّوه .ومح ّل ال�ش ��اهد فيه قوله :لرغبة ،ف�إنه مفعول له ،قد برزت فيه
الالم ،وهذا حجة على من منع �إبراز الالم عند ا�س ��تكمال ال�ش ��روط يف املفعول له ،فهذا و�إن كان
جائزًا لكن ن�صبه �أرجح.
( )29هذا البيت للقحيف بن �سليم العقيلي ،وابن امل�س َّيب هذا �أحد بني ق�شري ،وهو بالفتح على زنة ا�سم
املفعول ،وكذا كل م�س ��يب عند العرب �إال والد �س ��عيد بن امل�س ّيب ،ففيه الفتح والك�سر ،انظر �شواهد
املغني لل�سيوطي .339/1
( )30وهي من �إبداع ال�شيخ �سيد محمد بن ال�شيخ �سيدي.
( )31اجتاب القمي�ص :لب�س ��ه ،واملق�صود هنا �أنه اختار اجلهل وف�ضّ له على ال ِعلم .انظر القامو�س مادة
جاب.
(� )32سب�أ .39
(� )33أخرجه البخاري والرتمذي عن علي ر�ضي اهلل عنه ،انظر اجلامع ال�صغري .12/2
( )34تقدم تخريجه.
( )35بحثنا عن هذا احلديث ،ومل نتمكن من تخريجه ،وعرثنا يف بع�ض الكتب على هذا اللفظ «لو�ض ��ع
لقمة يف جوف جائع �أف�ض ��ل عند اهلل من بناء �ألف م�س ��جد» .كما �أورده ال�س ��يوطي بلفظ �آخر ،وهو:
«م ��ن لق ��م �أخاه لقمة حلوة ،ومل يكن ذلك من مخافة �ش ��ره ورجاء خلريه �ص ��رف اهلل عنه �س ��بعني
بل ��وى يف القيام ��ة» ،قال اخلطيب :هذا احلدي ��ث منكر جدً ا ،انظر اللآيل امل�ص���نوعة يف الأحاديث
املو�ضوعة ،للإمام ال�سيوطي  .245/2كما �أورد رواية �أخرى ،ولفظها« :من لقم �أخاه لقمة حلوى ال
يرجو بها خريه وال يتّقي بها �ش ّره ،ال يريد بها �إال اهلل وقاه اهلل مرارة املوقف يوم القيامة» .اللآيل
امل�صنوعة ،اجلزء وال�صفحة املذكوران.
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( )36الأذفر :هو الذكي الرائحة ،والعنرب :نوع من الطيب معروف.
( )37ال ُّر�ض ��اب كغراب :الريق املر�ش ��وف �أو قطع الريق يف الفم ،يقال :ر�ض ��ب ريقها :ر�شفه ،كرت�ضبه،
واملالح جمع مليحة ،وهي املر�أة احل�سناء.
( )38تذاءبت مبعنى ه ّبت من كل جهة ،والأرواح جمع ريح.
( )39قر�ص براح :هو قر�ص ال�ش ��م�س ،وانفتقت :انفرجت وانفتحت ،واملق�ص ��ود اال�ستمتاع مبنظر ممتع
يتم فيه انف�صال ال�شم�س عن الغمام.
( )40اخلراعيب :جمع خرعوب وخرعوبة ،ب�ض ��مهما وهي ال�ش ��ابة ح�س ��نة اخللق الرخ�صة� ،أو البي�ضاء
اللين ��ة اجل�س ��يمة اللحيم ��ة .والعطامي�س :جمع عيطمو�س ،وه ��ي التامة اخللق من الإبل والن�س ��اء،
واملر�أة اجلميلة واحل�سنة والطويلة.
( )41اعتمل املطية :حملها على ال�سري ،والعرامي�س :جمع عرمي�س بالك�سر ،وهي الناقة ال�صلبة.
( )42الأبلق :هو الأبي�ض والعقوق احلامل ،وهذا مثل ت�ض ��ربه العرب يف ا�س ��تحالة الأمر؛ �إذ ي�ستحيل �أن
يوجد جبل حامل.
( )43هذه منازل معروفة يف ال�سماء ،والتما�سها من امل�ستحيل ،وهو مثل ت�ضربه العرب للتعبري عن الأمر
امل�ستحيل.
( )44الدروع :جمع درع ،وهي بدلة من احلديد يتو ّقى بها املحارب الأعداء ،وال�شك هو الن�سج.
( )45امل�آق :جمع م�أق ،وهو ما يلي العني من الأنف ،واملها :بقر الوح�ش ،واملق�صود به هنا الن�ساء.
( )46الآرام جمع رئم ،وهو الظبي اخلال�ص البيا�ض ،والعرب ت�ش ّبه املر�أة بالظبي وخا�صة اجليد.
( )47هذا مقطع من ق�صيدة لغيالن ميدح بها بالل بن �أبي بردة ،ومطلعها:

�أراح ف������ري������ق ج�����ي����رة اجل�����م�����اال

ك������أن�����ه�����م ي�������ري�������دون اح���ت���م���اال

الرمة ،قدّم له و�ش ��رحه �أحمد ح�س ��ن �س ��بيح ،دار الكتب
وهي مطولة تقع يف  100بيت .انظر :ديوان ذي ّ
العلمية ،بريوت ،ط� ،1995 ،1ص.204-157
( )48امل�سحنككة كما يف القامو�س� :شديدة ال�سواد ،والغدائر :جمع غديرة ،وهي �ضفائر الر�أ�س.
( )49ديوان غيالن ،مرجع �سابق� ،ص.202
( )50هو ابن الرومي ال�شاعر املعروف.
( )51هذه الأبيات لع ّبا�س بن الأحنف.
( )52ديوان غيالن ،مرجع �سابق �ص.109
( )53امل ��دالل :مفعال �ص ��يغة مبالغة من دل املر�أة وداللها ،وهو تدلله ��ا لزوجها ،تريه جراءة عليه؛ تغنج
وت�ش ��كل ،ك�أنها تخالفه وما بها خالف .وقد دلت تدل ،والدل كالهدي من ال�س ��كينة والوقار وح�س ��ن
املنظر ،والعروب :املر�أة املتحببة �إلى زوجها.
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( )54يف ه ��ذا ال ��كالم تورية لطيف ��ة وتوظيف وا�ض ��ح للثقافة ال�ش ��نقيطية القائمة على قراءة املق�ص���ور
واملمدود البن مالك.
( )55هذا جزء من �شطر بيت من �ألفية ابن مالك ،وهو قوله:
تق���ول زي���د بع���د م���ن عندكم���ا
وح���ذف م���ا يعل���م جائ���ز كم���ا
وهذا هو البيت ال�ساد�س والثالثون بعد املائة من الألفية .وهو يف باب املبتد�أ واخلرب .وقد نبه ابن مالك
�ضمنه على جواز حذف اخلرب واملبتد�أ �إذا دل دليل على ذلك.
( )56وتن�س ��ب �إلى الهادي بن بدي ،وذلك ما �أفادنا به الأ�ستاذ محمد امل�صطفى ،املوظف مبكتبة املعهد
العايل للدرا�س ��ات والبحوث الإ�سالمية ،يف مقابلة معه بتاريخ 2012/04/21م ،كما �أمدنا الطالب
احلاج بن محمد بن دحان بن�سخة من هذه الر�سالة نقلها من كنا�ش والده ،والن�سختان متفقتان يف
الأ�س ��لوب ويف العبارات ،ويف ن�س ��بة هذه الر�سالة �إلى الهادي بن بدي .والر�سالة بهذه ال�صيغة يبدو
�أنها متداولة يف املحاظر العلوية ،ويف املحاظر التندغية الأربعينية.
( )57العوان من الن�ساء :التي كان لها زوج ،جمعها عون ،والعرب تقول :العوان ال تعلم اخلمرة� ،أي �إنها
جم ّربة للأمور وتعلم ما تفعل ،واملق�صود بالبكر والعوان ال�صغرية والكبرية.
( )58ه ��ذه الأبي ��ات وردت يف معجم البل���دان  102/4يف مادة (عر�ص) ،حيث قال« :عر�ص ��ة بفتح �أوله
و�سكون ثانيه و�صاد مهملة ،وهما عر�صتان بعقيق املدينة ،قال الأ�صمعي :كل جوبة مت�سعة لي�س فيها
بناء فهي عر�ص ��ة ،وقال غريه :العر�ص ��ة� :ساحة الدار� ،سميت العرتا�ص ال�صبيان فيها� ،أي للعبهم
فيه ��ا» .ويف �آخ ��ر كالمه على هذه املادة املعجمي ��ة قال« :وقال بع�ض املدني�ي�ن ،»...ثم �أورد الأبيات
املذكورة ،و�أ�ضاف �إليها اثنني �آخرين وحذف البيت الأخري ،والبيتان امل�ضافان هما:

يردن �إذا ما ال�شم�س مل يخ�ش حرها
�إذا احل�����ر �آذاه���������ن ُل�������� ْذن ب��ب��ح��رة

خ�لال ب�ساتني خالهن ياب�س
كما الذ بالظل الظباء الكوان�س

( )59هذه الأبيات لغيالن ذي الر ّمة من ق�صيدة مطلعها:

�أراح ف��ري��ق ج�يرت��ك اجل��م��اال

ك����أن���ه���م ي����ري����دون اح��ت��م��اال

انظر ديوان غيالن تقدمي وحتقيق د .وا�ضح ال�صمد ،دار اجليل ،بريوت ،دون تاريخ.188/2 ،
( )60ه ��ذان البيتان وردا يف كتاب زهر الآداب وثمر الألباب للح�ص ��ري القريواين � ،392/1ش ��رح علي
محم ��د البج ��اوي ط1953 ،1م ،و�أورد معهم ��ا ثال ًثا ب�ألفاظ تختلف عنها ي�س�ي ً�را ،و�س ��نورد �ألفاظه
بن�صها:

وبي�ض ن�����ض�يرات ال��وج��وه ك�أمنا
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خدال ال�شوى ال تختشي غير خلقها

ي��ذرن م��روط اخل��ز م�ل�أى ك�أنها

�إذا الر�سح مل ي�صربن دون املنافج
ق�صار و�إن طالت ب�أيدي النوا�سج

وخدال ال�شوى :ممتلئة الأطراف م�ستديرتها ،والر�سح :جمع ر�سحاء ،وهي قليلة حلم العجز والفخذين.
واملنافج :ح�شايا تو�ضح فوق الأرداف.
( )61هذان البيتان لب�شّ ��ار بن ُبرد .انظر الديوان �ص 603ب�شرح مهدي محمد نا�صر الدين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت1993 ،م.
( )62الت�س ��ابيح :جمع ت�سبيح ،ح�سانية �أ�صلها ت�س ��بيح م�صدر �سبح ،و�س ّميت بها الآلة التي هي ال�سبحة،
وكانت الت�سابيح تزين بخطوط ف�ضية ،وهو ما يعربون عنه باحل�سانية بقولهم« :ت�سبيح مر�شو�ش»،
مر�صعة بخيوط ف�ضية ،ولعل اتخاذها يومئذ من كمال الفت ّوة.
ومعناه �سبحة ّ
والأن�س ��اع :جمع ن�س ��عة ،ح�س ��انية �أ�ص ��لها عربي ،وت�س ��تخدم لعدة �أ�ش ��ياء ،منها �ش� � ّد الرحال على الإبل،
واملق�صود بها هنا الآلة التي ت�شد بها ال�سراويل ،وغال ًبا ما ي�ستخدمها الظرفاء مكان الق�شط ،وهي
ت�صنع من جلود الغنم �أو الوحو�ش ،وتكون مر�صعة ب�ألوان مختلفة الألوان.
( )63هذه الأبيات متداولة بكرثة عند ال�شناقطة يف و�صف �أبناء املحاظر ،ومل نتمكن من معرفة قائلها،
مع �أنها منت�شرة يف معظم املد ّونات التي تتناول املحظرة ال�شنقيطية ،والوا�ضح �أنها من �إبداع بع�ض
ال�شناقطة.
( )64الوا�ض ��ح من �ص ��ياغة هذه الأبيات �أنها من �إنتاج بع�ض �أبناء املحاظر ال�شنقيطية ،فقد وردت فيها
نوعا من ال�شاي اجل ّيد.
كلمة «مفتول» ،وهي ح�سانية يق�صدون بها ً
( )65يفهم من بنية هذه الأبيات و�صياغتها كذلك �أنها من �إبداع �أبناء املحاظر ال�شنقيطية.
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أعالم

سعود بن هذلول
(١٤٠٣ -١٣٢٤هـ ١٩٨٣-١٩٠٦/م)
م�ؤ ّلف كتاب تاريخ ملوك �آل �سعود (١٣٨٠هـ ١٩٦٠/م) *

( )

  

د .عبدالرحمن ال�شبيلي

(**

)

متخ�ص ���ص فيهُ ،يكتب هذا املقال عن َع َلم مخ�ض ��رم،
م ��ن منظور ها ٍو للتاريخ ال
ّ
يجم ��ع بني كونه �أم�ي�ر ًا وم�ؤ ّلف ًا لكتاب ،لعله الوحيد يف مو�ض ��وعه التاريخي لأحد �أفراد
الأ�سرة املالكة ،حتى �صار ُيطلق عليه «م�ؤ ِّرخ �آل �سعود» .وا�ستم ّر امل�ؤ ّرخون يقتب�سون منه
مما زاد من �أهم ّيته مع مرور ال�س ��نوات ،ومت ّكن م�ؤ ّلفه قبل وفاته بعام واحد من �إعادة
�إ�ص ��داره ،و�إ�ضافة الأحداث التي ج ّدت عليه بعد طبعته الأولى ،كاعتداء جهيمان على
امل�س ��جد احلرام ( ٢٠نوفمرب ت�ش ��رين الثاين ١٩٧٩م) .والكتاب يف � ٤٢٥ص ��فحة ،من
تقدمي الأديب املو�سوعي محمد نا�صر العبودي.
وف�ض�ل ً�ا ع ّما ُعرف عنه من الب�س ��اطة يف عر�ض محتوى كتابه ،ومن رغبته -كما
ذكر يف املقدمة -يف ت�س ��جيل التاريخ دون زيادة �أو نق�ص ��ان ،ف�إن امل�ؤ ّلف مل يتبع املنهج
التقليدي يف �س ��رد احلوادث الذي �س ��ار عليه امل�ؤ ّرخون النجد ّيون الأوائل ،واعتمد على
�أب ��رز املراجع املتاحة يف حينه ،وعلى ال�س ��ماع من املع َّمرين الذي ��ن �أدركهم يف حياته،
وقد عا�ص ��ر و�شارك يف بع�ض الأحداث املت� ّأخرة التي ُيع ّد مرجع ًا �أ ّول ًّيا فيها ،وكان مما
انف ��رد ب�إيراده مث ًال يف طبعته الأولى تفا�ص ��يل حادثة اعت ��داء ثالثة مين ّيني يف احلرم
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امل ّكي ال�ش ��ريف على امللك عبدالعزيز ،وو ّ
يل العهد الأمري �س ��عود (حج عام ١٩٣٥م)،
وكان امل�ؤ ّلف �شاهد عيان للحادثة.
الزمني الذي عا�ش ��ه ،معظم جيل الت�أ�س ��ي�س الأول الذي
�أدرك ،من خالل الإطار
ّ
�صنع الأحداث �أو �شارك فيها� ،أو روى �أخبارها عن قرب ،وعرف بع�ض زعماء القبائل
و�شخ�ص� � ّيات املجتمع ،واجتمع برجاالت الأ�س ��رة احلاكمة ،ومنهم الإمام عبدالرحمن
والد امللك امل�ؤ�سّ ���س عبدالعزيز و�إخوانه و�أجنالهم ،ونا�ص ��ر بن �س ��عود بن فرحان (ت
١٩٣٠م تقريب� � ًا) ،وعبداهلل بن جلوي (ت١٩٣٥م) ،وعبدالعزيز بن عبداهلل بن تركي
(ت١٩٣٦م) ،و�س ��عود بن عبدالعزيز (املل ّقب ب�س ��عود الكبري ت١٩٥٩م) ،و�سلمان بن
محمد (ت ١٩٧٤م) ،وعبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي (ت١٩٧٧م).
كان �شخ�ص� � ّية اجتماع ّي ��ة ،ودود ًا مح ّب ًا ملجال�س ��ة النا�س ومعرف ��ة �أحوالهم ،مل ّم ًا
بقبائل اجلزيرة العرب ّية وجغراف ّيتها وتاريخها املعا�ص ��ر ،والتقى امل�ؤ ّرخني ال�س ��عود ّيني
والأجان ��ب الزائري ��ن م ��ن جيله ،ومل ينف ��رد مبا كتب ،فا ّتخ ��ذ من العارف�ي�ن بالتاريخ
ال�ش ��فوي واملكتوب من ا�ست�شارهم؛ من �أمثال محمد العبودي ،وعبدالرحمن الروي�شد
(ت ٢٠١٦م) ،مم ��ن له ��م �إحاطة م�ش ��هودة بالتاري ��خ الوطني واالجتماعي ال�س ��عودي
احلديث ،وهي جميع ًا عوامل َّ
رغبته جمتمع ًة باالهتمام بكتابة التاريخ.
يف تقدميه للكتاب ،ا�ستعاد العبودي مقولة للعالمة حمد اجلا�سر ب�أن «�أكرث الذين
كتب ��وا يف تاري ��خ اجلزي ��رة العرب ّية ،ويف التاريخ ال�س ��عودي على وجه اخل�ص ��و�ص ،هم
م ��ن الأجان ��ب» ،ولذلك احتفى العبودي بت�ص� � ّدي امل�ؤ ّلف مله ّمة ت�أريخ بالده ،م�س ��تفيد ًا
م ��ن معرفته مبجريات الأمور وبظروف املجتمع و�أ�س ��ماء املواق ��ع والقبائل والزعامات
ال�سيا�س ّية املجاورة ،و�أثنى على نهجه يف ر�صد احلوادث وحتليل �أ�سبابها ونتائجها وفق
الأ�سلوب احلديث يف تدوين التاريخ.
وَمم ��ا امتاز به من جهد :اجلمع بني ميدانني رئي�س�ي�ن يف درا�س ��ات التاريخ؛ هما
و�س�َيارَ ال�شخ�ص� � ّيات التي �ص ��نعتها ،حيث �أ ّرخ لأبرز مفا�صل
�س ��رد الأحداث وروايتهاِ ،
الدول ��ة من ��ذ قيامها قبل ثالثة ق ��رون ،يف حني خ�� �صّ ح ّكامها ،كما ي � ّ
�دل عليه عنوان
الكتاب ،ب ُن ٍبذ مرجع ّية من تراجمهم.
كان فيلب ��ي من امل�ؤرخني الغرب ّيني الذين التقوا به ،وا�س ��تفاد م ��ن وثائق يقتنيها،
و�أثنى علي ��ه يف كتابه (الذك���رى العرب ّي���ة ١٩٥١م  ،)Arabian Jubileeوقال �إنه
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كنز ثمني للمعلومات النافعة ،وبخا�ص ��ة بالن�س ��بة للغمو�ض الذي يتعلق بفروع الأ�س ��رة
التي ينتمي هو نف�سه �إلى �أحدها».
وكان ال�شيخ حمد اجلا�سر ،ممن َّ
اطلع على الكتاب بعد �صدور طبعتيه ،وا�ست�شهد
به يف بع�ض قراءاته التاريخ ّية ومطالعاته لكتب الباحثني ،وكان مما قاله عنه:
«والأمري �سعود (١٩٨٣-١٩٠٦م) له م�ؤ َّلف دعاه تاريخ ملوك �آل �سعودُ ،ن�شر �سنة
١٣٨٠هـ١٩٦٠/م يف طبعته الأولى ،انتهى فيها �إلى ِذ ْكر وفاة امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز
�صباح يوم االثنني ،التا�سع من نوفمرب ١٩٥٣م ،و�أ�شار �إلى توليّ امللك �سعود وانتهى .ثم
�افات كثري ٍة ،انتهى فيها �إلى ِذ ْكر حوادث �سنة
�أ�ص ��در طبعته الثانية عام ١٩٨٢م ب�إ�ض � ٍ
١٩٨٠م .وم ��ع �أن امل�ؤ ِّل ��ف اعتمد كث ًريا على َمن َت َق َّد َمه� ،إال �أنَّ لإ�ض ��افاته املتع ِّلقة بحياة
امللك امل� ِّؤ�س�س مح َّلها لدى املعن ِّيني بالتاريخ ،لكونه من �أ�سرته ،وملعا�صرته له ،ولأنه من
مرافقيه ورجال دولته»� .أهـ.
التق ��اه كات ��ب املقال م ّرات عدة ،كان ��ت �أوالها عام ١٣٨٤ه� �ـ١٩٦٤/م حينما كان
�أمري ًا ملنطقة الق�ص ��يم ،و�سجل معه حديث ًا �إذاع ّي ًا ُعر�ض يف حينه ،وتل ّقى منه يومذاك
الطبعة الأولى من كتابه ،و�أجرى معه عام ١٣٩٧هـ١٩٧٧/م لقا ًء تلفزيون ّي ًا مطو ًّال (ما
زال محفوظ ًا) ،وكان يف تلك الأيام قد �أنهى �إ�ضافات كتابه.
وروى يف اللق ��اء العدي ��د من الذكريات عن �س�ي�رة املل ��ك عبدالعزيز ،وعن جملة
من احلوادث التي �ش ��هدها �أو �ش ��ارك فيها ،والتح ّديات التي واجهها ت�أ�س ��ي�س اململكة
ممن �أ�س ��هموا يف
العرب ّية ال�س ��عود ّية م ��ن القوى الإقليم ّية املناوئة ،وذكر �أ�س ��ماء عدد ّ
ت�أ�سي�س الدولة ،و�أثبت ما ت�أ ّكد الحق ًا من �أن �إجمايل من اعتلى �سور الريا�ض مع امللك
عبدالعزيز �أربعون فار�س ًا ،تويف �آخرهم ،وهو الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي،
عام �إجراء املقابلة (١٣٩٧هـ) ومعهم ع�شرون مرافق ًا.
وا�س ��تعر�ض جزء ًا من �س�ي�رة امللوك الثالثة� :سعود وفي�ص ��ل وخالد ،الذي ح�صل
الت�س ��جيل يف عهده ،وك�شف احلديث ّ
العه على كتب امل�ؤرخني ،وبخا�ص ٍة خري الدين
اط َ
الزركلي �ش���به اجلزي���رة يف عهد امللك عبدالعزيز�( ،أربع ��ة �أجزاء) ،ومنري العجالين
تاري���خ البالد العرب ّية ال�س���عود ّية( ،خم�س ��ة �أجزاء) ،وعبداهلل محمد الب�سّ ��ام حتفة
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م�شجرة
امل�ش���تاق يف �أخبار جند واحلجاز والعراق ،ومحمد �أمني التميمي ،وا�ض ��ع نواة ّ
العائل ��ة املالك ��ة .وحت ّدث عن مخطوط التميم ��ي يف التاريخ ،رمبا ق�ص ��د بها مذ ّكراته
ال�شخ�ص ��ية التي د ّونها بعنوان ملاذا �أحببت ابن �س���عود؟ و�أهداها الى امللك عبدالعزيز
�أثناء زيارته مل�ص ��ر (١٩٦٤م) ،ون�ش ��رتها دارة امللك عبدالعزي ��ز (١٩٩٩م) ،وحت ّدث
ع ��ن �ش ��اعر ّية الإم ��ام تركي بن عب ��داهلل �آل �س ��عود م�ؤ�سّ ���س الدولة ال�س ��عود ّية الثانية
(ت١٨٤٣م)ُ ،م�ست�شهد ًا بق�صيدته املعروفة:
وف ّزيت من نومي ،طرا يل طواري
ط���ار ال��ك��رى م��ن م���وق عيني وف��� َّرا
�أزك�����ا �سال ٍم الب���ن ع��م��ي م�����ش��اري
� ِ���س��� ْر ي���ا ق��ل��م واك���ت���ب ع��ل��ى م���ا ت����و ّرا
�إل ��ى �أن ق ��ال الإمام تركي عن �س ��يفه ال�ش ��هري «الأجرب» ،الذي �أُودع عند الأ�س ��رة
اخلليف ّية يف مملكة البحرين ،و�أُهدي �إلى امللك عبداهلل :
ي��������وم ان ك ٍّ
ح ّ��ط��ي��ت االج����رب يل خ���ويٍّ ي��ب��اري
���ب��را
��������ل م������ن خ�����وي�����ه ت ّ
و�أ�شاد الأمري �سعود بقريحة ال�شاعر ال�شعبي محمد عبداهلل العوين (ت١٩٢٣م)
�صاحب امللحمة (املط ّولة) ال�شعر ّية ،التي و ّثق بها توحيد اململكة العرب ّية ال�سعود ّية،
وو�صفه بـ�أنه «متن ّبي زمانه» بالن�سبة لل�شعر النبطي ،وا�ست�شهد بالأُهزوجة امل�شهورة
التي نظمها ُقبيل وقعة ال�شنانة (قرب ال َّر�سّ ١٩٠٤م) ،وما تزال ُت�ستعاد يف العر�ضات
الوطن ّية:
م��� ّن���ي ع��ل��ي��ك��م ي���اه���ل ال���ع���وج���ا ���س�لام
وتعبري«العوجا» ُيق�ص ��د به الدرع ّية (العا�صمة الأولى للدولة ال�سعود ّية) َي ِرد كثري ًا
يف ال�شعر النبطي ويف بع�ض الف�صيح ،كما يف ق�صيدة خلالد الفرج .و«�أبو تركي» ُكنية
امللك عبدالعزيز ،فرتكي �أكرب �أبنائه (�ش ��قيق امللك �س ��عود) ،ولد عام ١٩٠٠م ،ي�سمى
تركي الأول ،والّه والده �إمارة الق�ص ��يم وعمره �سبعة ع�شر عام ًا ،وهو �أول حاكم �إداري
من �أبناء امللك امل�ؤ�سّ �س يتو ّلى �إمارة �إقليم ،وتويف �سنة ١٩١٩م يف وباء احل ّمى الإ�سبان ّية
و�سميت «�سنة الرحمة».
التي �أ�صابت �شبه اجلزيرة العرب ّيةُ ،
وقال ابن هذلول� :إنه يتذ ّكر يف طفولته زيارة الكابنت الإجنليزي وليام �شك�س ��بري
ع ��ام ١٩١٥م قادم ًا من مقر عمله ال�سيا�س ��ي يف الكوي ��ت ،يف عام معركة «جراب» التي
واخت�ص ابو تركي عمى عني احلريب
ّ

2 1
2 1

54
54

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1439
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1439

ﻧﻴﺴﺎن  -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ  -ﻣﺎﻳﻮ 2018م
ﻧﻴﺴﺎن  -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ  -ﻣﺎﻳﻮ 2018م

136

رغ ��ب �أن يح�ض ��رها ،ف ُقتل فيه ��ا( .وجراب موقع مع ��روف ،يقع �ش ��مال الريا�ض على
مقرب ��ة من املجمع ��ة والزلفي) .وتط ّرق يف املقابلة �إلى عالقة جن ��د مع الأتراك ،و�إلى
ت�أ�س ��ي�س اململك ��ة العرب ّية ال�س ��عود ّية يف مرحلتها الثالثة املعا�ص ��رة ورجاالتها ،وق�ص ��ة
جتريد الأح�س ��اء والقطيف من الرتك ،وا�س ��تخال�ص �شمال الق�ص ��يم من مواالة �أمري
حائل ابن ر�شيد.
و�أت ��ى يف حديث ��ه عل ��ى ذكر بع� ��ض من عم ��ل يف مع ّية املل ��ك؛ من �أمث ��ال عبداهلل
ال�س ��ليمان احلمدان ،و�أخيه حمد ال�سليمان ،وعبداهلل املحمد احلمدان (�أبو عليوي)،
ومحم ��د ب ��ن دغيرث ،وعبدالرحمن بن زيد ،ومحمد بن �ش ��لهوب ،وعبداهلل بن نفي�س ��ة
(عمع ��وم) ،وعبدالرحمن الطبي�ش ��ي ،و�إبراهيم بن جميعة ،وفهد بن مع ّمر ،وفي�ص ��ل
ابن ح�ش ��ر ،ومحمد بن �سحمي بن ح�شر (وهما من �آل عا�صم من قحطان) ،وم�شاري
ابن ب�ص ّي�ص (من بريه من مطري) ،ومهدي بيك امل�صلح (�أول مدير للأمن العام ).
خ�ص ��هم بالذكر والإ�ش ��ادة بتاريخهم من القادة :ال�شريف خالد بن
ومن بني من َّ
من�ص ��ور بن ل�ؤي العب ��ديل �أمري اخلرمة قدمي ًا (ت ١٩٣٢م) ،ومحمد بن هندي �ش ��يخ
قبيلة عتيبة �آنذاك (ت ١٩٣٣م).
واملقابل ��ة ثر ّية مبعلومات �ض ��ي ِفها ّ
واطالع ��ه� ،أُتيحت قبل ثالثة �أ�ش ��هر من مركز
ال�ش ��يخ حمد اجلا�سر الثقايف على قناة اليوتيوب بعد مرور �أربعني عام ًا على �إجرائها،
وحظيت بكثافة امل�شاهدة.
�شخ�ص��� ّية املق���ال :هو �س ��عود بن هذلول (م ��ن فرع �آل الثن ّيان) ،يتّ�ص ��ل مع فروع
الأ�سرة احلاكمة يف ج ّدها الأول �سعود بن محمد بن مقرن ،والد م�ؤ�س�س �إمارة الدرع ّية
(الدولة ال�سعود ّية الأولى) ،ووالده هو هذلول بن نا�صر بن ثن ّيان ،املقتول عام ١٩٠٦م
يف «رو�ض ��ة مه ّنا» يف منطقة الق�صيم ،وهي معركة مب ّكرة فا�صلة وقعت بني �أمري جند
�آن ��ذاك (امللك) عبدالعزيز و�أمري حائل حينئذ عبدالعزيز بن متعب بن ر�ش ��يد ،الذي
ُتويف فيها.
ُولد عام ١٩٠٦م (تاريخ والدة امللك في�ص ��ل� ،ش ��ريكه يف الر�ض ��اعة) ُبعيد مقتل
والده ،وح�ض ��ر الأواخر من غزوات حقبة الت�أ�س ��ي�س ،ومنها معركتا «ال�س ��بلة والدبدبة
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١٩٢٩م» ،واملناو�ش ��ات مع اليمن عام ١٩٣٤م يف عهدي امللك عبدالعزيز والإمام يحيى
حمي ��د الدين ،وتو ّلى �إمارة املنطقة ال�ش ��مال ّية الغرب ّية (تب ��وك ثم ينبع) يف عهد امللك
عبدالعزيز ،و�إمارة منطقة الق�ص ��يم يف عهد امللك �س ��عود ،وتويف عن ثمانية و�س ��بعني
عام ًا ميالد ّي ًا ،مخ ّلف ًا -بح�س ��ب امل�ؤ ّرخ الروي�ش ��د -ثالثة ع�ش ��ر من الأبناء وع�ش ��ر ًا من
البنات.
)*) �س ��بق ن�ش ��ر املقال موجز ًا يف جريدة ال�شرق الأو�س ��ط بتاريخ ١٤٣٩ /١ / ١هـ
(٢٠١٧ / ٩ / ٢١م) مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي ،ثم زيد عليه و�أُع ّد للن�شر هنا.
(**) باحث سعودي.
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مكتبة
�سجل الندوة العلمية  :عبداهلل العثيمني م� ً
ؤرخا و�أدي ًبا؛ الأمانة العامة جلائزة
امللك في�صل العاملية1438 ،هـ�135 ،ص
جمع الدكتور عبداهلل العثيمني ،رحمه اهلل� ،ص ��فات ع� � َّدة يف ثقافته؛ فهو امل�ؤرخ،
وه ��و املرتج ��م ،وهو الأديب ،وهو ال�ش ��اعر ،وهو احلامل لهموم �أ ّمته� ،س � َّ�طر م�ش ��اعره
جتاهها يف كتبه ومقاالته و�أ�شعاره.
وقد تنادت ُث َّلة من �أ�ص ��دقائه ومحبيه ،من �أقطار �ش� �تَّى ،يف ندوة �أقامتها الأمانة
عاما،
عاما لها قرابة الع�ش ��رين ً
العامة جلائزة امللك في�ص ��ل العاملية ،التي كان �أمي ًنا ً
لتذا ُك ��ر م�آثره واحلدي ��ث ع َّما قدمه من خدم ��ات جليلة للثقافة العربية والإ�س�ل�امية؛
من خالل كتاباته وحتقيقاته التاريخية ،وت�آليفه الأدبية وال�ش ��عرية ،ذاكرين خ�ص ��الة
ومناقبه الفا�ضلة وذكرياتهم معه.
فتحدث الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز بن �صالح الهالبي من ال�سعودية عن عبداهلل
العثيمني م� ً
ؤرخا؛ و�أن ميدان تخ�ص�ص ��ه يف مرحلة الدرا�سة العليا كان التاريخ احلديث
للجزيرة العربية ،وحتديد ًا يف قيام الدولة ال�سعودية الأولى بنا ًء على االتفاق ال�سيا�سي
الديني امل�ش ��هور بني �أمري الدرعية محمد بن �س ��عود وال�ش ��يخ محمد ب ��ن عبدالوهاب.
وتتابع درا�س ��ات العثيمني عن تاريخ اجلزيرة العربية ،فعر�ض الدكتور الهالبي ً
بع�ض ��ا
منه ��ا ،مبي ًن ��ا �أن العثيم�ي�ن كان يتبع املنهج النق ��دي يف كتاباته ،ومل يك ��ن جمرد ناقل
للتاريخ.
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وع ��ن عب ��داهلل العثيم�ي�ن املحق ��ق؛ ذكر الدكت ��ور �أمين ف�ؤاد �س ��يد من م�ص ��ر �أن
م�شروعا علم ًيا يهدف �إلى ن�شر الن�صو�ص الأ�صلية التي ت�ؤرخ
العثيمني رحمه اهلل تبنى
ً
للدولة ال�سعودية الأولى وبداية حركة ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب ،وبد�أ ذلك امل�شروع
بتحقي ��ق كت ��اب مل���ع ال�ش���هاب يف تاري���خ محم���د بن عبدالوهاب حل�س ��ن جم ��ال الدين
الريكي ،ثم كتاب كيف كان ظهور �ش���يخ الإ�س�ل�ام محمد ب���ن عبدالوهاب ،من ت�أليف
�سليمان النجدي.
ويف جم ��ال الرتجمة حتدث الدكتور خالد بن حمود ال�س ��عدون من الكويت ،فذكر
�أن العثيم�ي�ن ا�س ��تكمل �ش ��روط املرتجم املتم ِّيز؛ فهو �ض ��ليع يف اللغت�ي�ن :املنقول منها،
متبحر يف موا�ضيع الن�صو�ص التي ترجمها؛ �إذ كان يختارها وثيقة
واملنقول �إليها .وهو ِّ
دار�سا،
فار�س ��ا من فر�سانهً ،
ال�ص ��لة بتخ�ص�صه الأكادميي وجماله البحثي الذي كان ً
باح ًثا ،م�ؤل ًفا متاب ًعا .حتى ليمكن القول �إن معرفته باملو�ضوعات التي ترجمها �أو�سع من
معرفة كاتبيها ،فال ي�ستغرب لهذا �أن كرثت ا�ستدراكاته على ن�صو�ص �أولئك الأجانب،
فحفلت هوام�ش الرتجمات بالكثري من التعريفات والإي�ض ��احات والت�ص ��ويبات .وغدا
بذلك �شري ًكا لكاتبي تلك الن�صو�ص.
ويف اجلانب الأدبي وال�ش ��عري حتدث الدكتور محمد بن عبدالرحمن الهدلق من
ال�س ��عودية عن الوطنية يف �ش ��عر عبداهلل العثيمني ،ويقول �إنه قد �ش ��غلته ق�ض ��ايا �أمته
هاج�سا ي�ؤ ِّرقه �إلى درجة ال ي�صدقها �إال من عرفه عن قرب ،وقد بثَّ
كث ًريا حتى �صارت ً
م�ش ��اعره يف دواوينه ال�ش ��عرية ،متحد ًثا عن هموم الأمة العربية عامة ،وعن اجلزائر
والعراق و�س ��وريا وم�ص ��ر ..وكان لق�ض ��ية فل�س ��طني� ،أم الق�ض ��ايا العربية والإ�سالمية
الن�صيب الأوفر من �أ�شعاره الوطنية.
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ولي� ��س بعي ��دًا عن ذلك حتدثت الدكت ��ورة لويزا بولرب�س من املغ ��رب عن العروبة
بني ال�ش ��ك واليقني يف �ش ��عر عبداهلل العثيمني ،وحتدث الدكتور �إبراهيم عبدالرحمن
املطوع ،من ال�سعودية ،عن مالمح التجربة ال�شعرية عند عبداهلل العثيمني.
و�أفرد الدكتور �أحمد بن محمد ال�ضبيب ،من ال�سعودية ،احلديث عن الهم العربي
عند عبداهلل العثيمني؛ فقد رافق اله ُّم العربي العثيم َني وعا�ش معه طوال حياته؛ فكان
دوما عن
متحم�س ��ا لق�ض ��ايا �أمته �أ�ش ��د التحم�س ،ويغار عليها �أ�ش ��د الغرية ،ويتحدث ً
ً
ال�صراع بني الغرب والأمة العربية والإ�سالمية ،وهو يرى �أن هجوم الغرب على بالدنا
العربية لي�س هدفه امل�ص ��الح االقت�صادية وال�سيا�س ��ية فح�سب ،و�إمنا يحمله على ذلك
عداء ديني متجذر وعقيدة الهوتية يتبناها املحافظون اجلدد ،وبخا�ص ��ة يف الواليات
املتحدة.
وبقدم الدكتور عبا�س بن عبداهلل اجلراراي ،م�ست�ش ��ار ملك املغرب� ،شهادة وفاء
وعرف ��ان لروح الدكت ��ور العثيمني ،م�س ��تذك ًرا الروابط احلميمة الت ��ي جمعت بينهما،
والذكريات احللوة واجلميلة التي ارت�سمت يف الذهن والوجدان.
وحتدث الدكتور �أحمد مطلوب ،من العراق ،عن لقاءاته بالدكتور العثيمني ،رحمه
اهلل ،وم ��ا مل� ��س يف هذه اللقاءات من ثقافة وا�س ��عة لدى العثيمني ،وغرية �ش ��ديدة على
وطنه وق�ضايا �أمته.
وبكلم ��ات قليل ��ة بليغة يذكر الدكت ��ور محمد عدنان البخيت ،م ��ن الأردن ،ما كان
يت�ص ��ف به العثيمني ،عليه رحمة اهلل ،من التوا�ض ��ع والتق�ش ��ف والبعد عن الأ�ض ��واء،
والإن�سانية ودماثة اخللق.
ومثله قال الدكتور ح�س�ي�ن بن عبد الرحمن العذل ،من ال�س ��عودية ،يف حديثه عن
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ذكريات ��ه م ��ع العثيم�ي�ن ،رحمه اهلل ،فذكر توا�ض ��عه اجلم وزهده الذي و�ص ��ل �إلى حد
التق�شف ،و�صدق احلديث ،و�أمانة الرواية.
رحم اهلل عبد اهلل العثيمني ،ورفع درجاته يف عليني.
�إبراهيم باج�س عبداملجيد
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إهداءات إىل مكتبة
•مذك ��رات �أحم ��د علي بن �أ�س ��د اهلل الكاظم ��ي� ،أعدها للن�ش ��ر د .فه ��د بن عبداهلل
ال�سماري ،دارة امللك عبدالعزيز ،ط ،1الريا�ض1438 ،هـ2016 /م.
•محمد �أ�س ��د من غالي�سيا �إلى البالد العربية  1900ـ 1927م ،جونرث فندهاغر ،دارة
امللك عبدالعزيز ،ط ،1الريا�ض1438 ،هـ2016 /م.
•الكتاتيب الن�سائية يف �إقليم الو�شم خالل قرن (1381-1281هـ) ،عبداهلل بن نا�صر
املجيول ،دارة امللك عبدالعزيز ،ط ،1الريا�ض1437 ،هـ2016 /م.
•ال�س ��جل التوثيق ��ي للقاء العلمي عن الأديب ال�ش ��يخ عبداهلل ب ��ن خمي�س ،دارة امللك
عبدالعزيز ،ط ،1الريا�ض 1437 ،هـ2016 /م.
•الوجه بعد توحيد اململكة العربية ال�سعودية 1373-1351هـ1953-1932 /م درا�سة
توثيقية ،نورة بنت م�صلح احلربي ،دارة امللك عبدالعزيز ،ط ،1الريا�ض1438 ،هـ/
2017م.
•جهود اململكة العربية ال�س ��عودية يف خدمة الأ�س ��ماء اجلغرافية ،عبداهلل بن نا�ص ��ر
الوليع ��ي ،دارة املل ��ك عبدالعزيز ،اللجن ��ة الوطنية للأ�س ��ماء اجلغرافية يف اململكة
العربية ال�سعودية ،ط ،1الريا�ض1438 ،هـ2017 /م.
•عبدالعزيز �أحمد ال�س ��ديري (1375-1327هـ) ،نايف بن علي ال�س ��نيد ال�ش ��راري،
دارة امللك عبدالعزيز ،ط ،1الريا�ض1437 ،هـ2016 /م.
•فهر�س ذيل طبقات احلنابلة البن رجب ،عثمان بن عبداهلل بن ب�شر ،ق َّدم له ودر�سه
ه�شام بن محمد ال�سعيد ،دارة امللك عبدالعزيز ،ط ،1الريا�ض1438 ،هـ2017 /م.
•ف� ��ؤاد حمزة مذك ��رات ووثائ ��ق (1372-1342هـ1951-1924 /م)� ،أعدها للن�ش ��ر
وعل ��ق عليها د .فهد بن عبداهلل ال�س ��ماري ،دارة املل ��ك عبدالعزيز ،ط ،1الريا�ض،
1438هـ2017 /م.
•م�صطلحات التاريخ العثماين ،معجم مو�سوعي م�ص َّور� ،صالح �سعداوي �صالح ،دارة
امللك عبدالعزيز ،ط ،1الريا�ض1437 ،هـ2016 /م.
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i * Historie de la PENINSULE ARABIQUE, Nathalie Wourm, Fondation
du Roi Abdul Aziz, 2016
i * A HISTORY OF THE ARABIAN PENINSULA, EDITED BY Fahd
al-Semmari, TRANSLATED BY Salma K. Jayyusi, King Abdul Aziz
Foundation,2010.
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