أسسها حمد الجاسر سنة 1386هـ (1966م)
صاحب االمتياز المسؤول :معن بن حمد الجاسر
الجزء الثالث والرابع -السنة

54

رمضان وشوال 1439هـ

مايو  -يونيو  /أيار  -حزيران 2018م

رئيس التحرير

�أ .د� .أحمد بن محمد ال�ضبيب
أعضاء هيئة التحرير

�أ .د� .أ�سع ــد بن �سليم ـ ــان بكر عب ــده
�أ .د .عبدالعزيز بن �ص ــالح الهالبي
�أ .د .عبدالعــزيز بن ن ـ ـ ـ ــا�صر امل ـ ـ ــانع
�أ .د .محمد بن عبدالرحمن الهدلق
العنوان:

التحرير :وا�صل � - 2792شارع �أبي دجانة  -حي �صالح الدين  -وحدة رقم1 :
الريا�ض 6752 - 12432
�ص .ب 66225 :الريا�ض  ،11576اململكة العربية ال�سعودية
هاتف - )0096611( 2690512 :مبا�رش)0096611( 2253683 :
اال�شرتاكات� 6978 :شارع حمد اجلا�سر  -حي الورود  -الريا�ض
�ص  .ب  137الريا�ض  - 11411اململكة العربية ال�سعودية
هاتف - )0096611( 4604664 :القط)0096611( 4194503 :
ال�صفحة الإلكرتونيةwww.hamadaljasser.com :
للمرا�سلةarab@hamadaljasser.com :

�ضوابط الن�رش يف املجلة

�1 .1أن يك ��ون البحث داخ ًال �ض ��من اهتمامات املجلة وهي املو�ض ��وعات املتعلق ��ة بتاريخ العرب،
و�آدابهم ،ولغتهم ،وتراثهم الفكري.
مقدما للن�شر يف جملة �أخرى ،و�أن يكون يف ن�سخته الأ�صلية.
�2 .2أال يكون البحث ً
�3 .3أن يت�أكد الكاتب من �س�ل�امة اللغة ،وح�س ��ن الرتقيم والتوثيق ،و�ضبط الألفاظ غري امل�ألوفة
بال�شكل ال�صحيح.
�4 .4أن يت�سم النقد بالأ�سلوب العلمي اخلايل من الإ�ساءة �إلى �شخ�صية امل�ؤلف �أو الباحث.
5 .5ال تُعاد البحوث �إلى �أ�صحابها �سواء �أن�شرت �أم مل تُن�شر.
6 .6ترتيب البحوث داخل املجلة يخ�ضع العتبارات فنية ال عالقة لها مبكانة الكاتب.
تعب عن �آراء كاتبيها ولي�س بال�ضرورة عن ر�أي املجلة.
7 .7املو�ضوعات التي تُن�شر يف املجلة رّ
8 .8املكاتبات توجه �إلى رئي�س التحرير.
9 .9يف�ضل �إر�سال املادة �إلكرتون ًيا يف ملف (وورد) �إلى عنوان املجلة:
arab@hamadaljasser.com
اال�شرتاك ال�سنوي:

 60ريا ًال للأفراد و 200ريال لغريهم.
ثمن اجلزء  10رياالت.
الإعالنات:

يتفق عليها مع الإدارة

1319 -2671 : )ISSN( رد مد

اﻟﻔﻬﺮس

ﻌﺮب اﻟﻌﺮب
الرحلة الحجازية في األدب الجزائري القديم

اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺮب

في علم السيرة النبوية

اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺮب

الكتابات الشنقيطية

د .التاه بن محمدن بن اجمد 179

شرح المية العرب بين المبرد والتبريزي

شعر الحلواني القيرواني

أعالم العرب( :رشدي ملحس)

اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺮب

ومحمد الخضر حسين ()4

اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺮب

الخيال الشعري بين الشابي

اﻟﻌﺮب

د .سميرة أنساعد

157

أ .سامح السعيد

207

د .محمد عويد محمد الساير 235
د .إبراهيم عبدالفتاح رمضان 263
د .عبدالرحمن الشبيلي 281

مكتبة العرب :معجم األلفاظ
والتراكيب االصطالحية

إبراهيم باجس عبدالمجيد

ﺮب اﻟﻌﺮب
إهداءات إلى مكتبة العرب

287
289

4 3

54

رﻣﻀﺎن  -ﺷﻮال 1439
أﻳﺎر  -ﺣﺰﻳﺮان /ﻣﺎﻳﻮ  -ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018م

الرحلة احلجازية
يف األدب اجلزائري القدمي
قراءة يف رحلة �أحمد بن عمار اجلزائري
نحلة اللبيب ب�أخبار الرحلة �إلى احلبيب
بقلم :د� .سمرية �أن�ساعد *

( )

تقدمي:
خط ��ت الرحل ��ة يف الأدب العرب ��ي خط ��وات مهم ��ة وكب�ي�رة �أثناء م�س�ي�رتها
التاريخية منذ الن�ش� ��أة وحتى الع�صر احلديث ،وقد �أ�سهم يف تطويرها عدد كبري
التخ�ص�ص ��ات؛ �إذ مل يقت�ص ��ر الت�ألي ��ف فيها على
من العلماء والأعالم يف �ش ��تى
ّ
والن�سابة
الأدباء فح�س ��ب ،بل تعداهم �إلى امل�ؤرخني واجلغرافيني ،وعلماء الدينَّ ،
وك َّت ��اب الرتاجم ،وعلماء اللغ ��ة ،وطلبة العلم ،وال�ص ��حفيني .. ،وغريهم .ولأجل
ذلك تعددت �أ�س ��اليب الكتابة ال ّرحلية ،وتنوعت مو�ض ��وعات الرحالت و�أ�ش ��كالها
تب ًعا لتعدد م�شارب ُكتَّابها ،و�أهداف الرحالت ووجهاتها.
و�إن كان امل�ش ��رق العربي قد حمل لواء ال ّريادة يف الت�أليف ال ّرحلي منذ القرن
الثال ��ث الهجري ،مع اجلغرافي�ي�ن وامل�ؤرخني القدامى؛ �أمث ��ال اليعقوبي يف كتابه
البلدان ،وامل�سعودي يف مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،وابن حوقل بكتابه �صورة
الأر�ض ،ومحمد املقد�س ��ي وكتابه �أح�س���ن التقا�س���يم يف معرفة الأقاليم( ،)1ف�إن
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املغ ��رب العربي ما لبث �أن ت�س� � َّلم امل�ش ��عل ابت ��دا ًء من القرن ال�س ��ابع الهجري مع
الرحالة ابن جبري الأندل�سي (ت614هـ) م�ؤلف رحلة تذكار الأخبار عن اتفاقات
الأ�س���فار ،ث ��م ابن بطوطة اللوات ��ي املغربي (ت 711هـ) يف رحلت ��ه :حتفة النظار
الرحال�ي�ن .وقد عملت رحالت املغاربة نحو
يف غرائ���ب الأم�ص���ار ..،وغريهما من َّ
امل�ش ��رق لطلب العل ��م� ،أو لأداء احل ��ج والعمرة ،عل ��ى تزايد الت�ألي ��ف املغاربي يف
ال ّرحلة وازدهاره.
 .1ال ّرحالت احلجاز ّية يف الأدب اجلزائري القدمي:
مل يك ��ن اجلزائريون مبعزل عن حرك ��ة الرحلة والتدوين ،فقد تركوا رحالت
كث�ي�رة يف هذا الباب من ��ذ القرن ال�س ��ابع الهجري ،ونذكر منهم �أبا القا�س ��م بن
يو�س ��ف التجيبي التلم�س ��اين (730هـ1329 -م) ،الذي و�ص ��ف رحلته �إلى امل�شرق
لطلب العلم واحلج ،عام 696هـ 1296 -م ،وقد �ض َّمنها الكثري من الأخبار املتعلقة
بال�ش ��يوخ الذين لقيهم� ،أو �س ��مع منه ��م� ،أو روى عنهم ،كما و�ص ��ف مراحل احلج
والعمرة ،وما ي�ؤ َّدى فيها من �ش ��عائر ،وو�صف �آثار مكة و�أ�ضرحتها وعمارتها،)2(...
كما جند يف كتاب نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب وذكر وزيرها ل�سان
الدي���ن ب���ن اخلطيب لأب ��ي العبا�س �أحم ��د امل َّقري �أخبا ًرا ع ��ن رحلة اجلد محمد
ابن محمد �أبي عبداهلل امل َّقري التلم�ساين (ت 758هـ1357 -م) ،نق ًال عن رحلته
امل�ش ��رقية املعنونة بـ رحلة املتب ّتل ،وهي رحلة لطلب العلم ،والقيام باحلج( ،)3كما
نقر�أ رحلة �أخرى علمية �شبيهة بكتب الربامج� ،ألفها محمد بن �أبي بكر بن مرزوق
العجي�س ��ي التلم�س ��اين (ت 781هـ)( ،)4وهي بعنوان عجالة امل�ستوفز امل�ستجاز يف
ذك���ر من �س���مع من امل�ش���ائخ دون من �أج���از من �أئمة املغرب وال�ش���ام واحلجاز(،)5
وقد �ض َّمنها �أ�سماء �شيوخه من املغرب وامل�شرق ،والذين بلغوا نحو الألفني( ،)6كان
منه ��م :الإمام اب ��ن َع َرفة ،و�أبو العبا�س الق�ص ��ار ،و�أبو زي ��د املكودي ،ومحمد
ابن م�س ��عود ال�ص ��نهاجي ،وال�س ��راج البلقيني ،واحلاف ��ظ �أبو الف�ض ��ل العراقي،
4 3
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واملجد الفريوز�آبادي �صاحب القامو�س املحيط ... ،وغريهم من ال�شيوخ والعلماء
الأعالم.
ويف القرن التا�سع الهجري نقر�أ رحلة جديدة للعالمة عبدالرحمن بن خلدون
(732هـ 808 -هـ) ،عنوانها :التعريف بابن خلدون وبرحلته �شر ًقا وغر ًبا ،وهي
موج ��ودة يف الق�س ��م الأخ�ي�ر من تاريخه ،وقد �س ��رد ابن خل ��دون �أحداث رحالته
العديدة يف الأندل�س ،وتلم�سان ،وتون�س ،وم�صر ،وال�شام ،واحلجاز.
و�أثناء القرن التا�س ��ع الهجري قام العامل �أب ��و عبداهلل محمد بن عبدالكرمي
املغيل ��ي (ت 909هـ) برحلة �إلى احلج ،منطل ًقا من ب�ل�اد التكرور ،فمر على برقة
و�أ�س ��يوط ،وهن ��اك تع َّرف �إلى ال�ش ��يخ ج�ل�ال الدين الأ�س ��يوطي ،فكان ��ت بينهما
مناظ ��رات يف احلدي ��ث واملنطق ،ثم زار مك ��ة واملدينة و�أدى فري�ض ��ة احلج .ويف
املدين ��ة �أنتج ق�ص ��يدته امليمي ��ة امل�ش ��هورة يف مدح الر�س ��ول الكرمي عليه �أف�ض ��ل
ال�صلوات والت�سليم ،ومطلعها:
ب�����ش��راك ي��ا ق��ل��ب ه���ذا ���س��ي��د الأمم
وه��ذه ال��رو���ض��ة ال��غ�� َّراء ظاهرة
ومنرب امل�صطفى الهادي وحجرته

وه�����ذه ح�����ض��رة امل���خ���ت���ار يف احل����ر ِم
وه�����ذه ال��ق��ب��ة اخل�������ض���راء ك��ال��ع��ل ِ��م
و����ص���ح���ب���ه وب���ق���ي���ع دائ�������ر ب��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��م

وامل�ؤ�س ��ف �أن املغيلي مل يد ّون �أخبار رحلته يف كتاب م�س ��تقل ،لكننا ن�س ��تطيع
ق ��راءة بع� ��ض �أخباره ��ا يف كتاب الطرائ���د والتالئ���د يف معرفة مناق���ب الوالدة
والوالد ملحمد بن �سيد املختار الكنتي ،حيث �إن والد امل�ؤلف ،وهو �سيد عمر ال�شيخ
الكنتي ،كان مراف ًقا للمغيلي يف رحلته(.)7
وكذلك و�ص ��ف �أب ��و العبا�س �أحم ��د امل َّقري التلم�س ��اين (986ه� �ـ1041 -هـ)
�أحداث هجرته �إلى امل�شرق يف �أجزاء من كتبه؛ مثل نفح الطيب ،و�أزهار الريا�ض
يف �أخبار القا�ض���ي عيا�ض ،كما �أف ��رد كتا ًبا كام ًال( )8للحديث عن �أهم رحالته يف
امل�ش ��رق واملغ ��رب ،وكان خامتة الت�أليف عنده� ،ص� � ّور فيه جوان ��ب مهمة من حياة
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امل َّقري ال�شخ�ص� � ّية والعلم ّية ت�صوي ًرا دقي ًقا ،منذ وجوده يف بلدته الأولى تلم�سان،
�إلى �آخر مراحل عمره ،كما �أفادنا ب�أحداث تنقالته عرب محطات العامل الإ�سالمي
الوا�س ��ع ،وع ّرفنا بال�ص�ل�ات التي عقدها الرحالة يف امل�ش ��رق واملغرب مع العلماء
والأدباء واحل ّكام ،ومبا جرى بينه وبينهم من لقاءات ،وباملرا�سالت املتبادلة فيما
بينهم؛ فق ��د كان للم َّقري ات�ص ��االت ب�أبرز �أدباء املغرب وعلمائ ��ه؛ ك�أبي عبداهلل
مح ّمد بن �أحمد الفا�س ��ي ،وعلي بن �أحمد الفا�س ��ي ،ال�ش ��هري بال�شامي ،و�أبي بكر
ال�سّ نو�س ��ي امل ّراك�شي ،ومح ّمد بن بادي�س الق�س ��نطيني ،و�سعيد ق ّدورة اجلزائري،
وتاج العارفني العثماين التّون�سي(.)9
وكان للم َّقري ات�صال بكثري من علماء امل�شرق يف م�صر واحلرمني ال�شريفني
ودم�شق والقد�س؛ منهم :عبدالرحمن بن يحيى بن مح ّمد امل ّالح امل�صري ،وحنيف
ال ّدين بن عابد الرحمن بن عي�س ��ى امل ّكي ،وعبدالرحمن بن مر�شد امل ّكي ،ومح ّمد
ابن القا�ض ��ي الكرميي ،ويحيى املحا�س ��ني ،و�أحمد بن �شاهني ،ومحمود بن �أحمد
الع ّماري اخلليلي ... ،وغريهم من العلماء والأدباء(.)10
ون�ص ��ل �إلى رحلة �أحم ��د بن عمار اجلزائري امل�س ��ماة نحلة اللبي���ب ب�أخبار
ال ّرحل���ة �إل���ى احلبي���ب( )11وه ��ي التي تنتمي �إل ��ى الرحالت احلجازي ��ة امل�ؤ َّلفة يف
القرن الثاين ع�شر الهجري .وعلى الرغم من �شهرة الرحلة� ،إالّ �أن امل�ؤ�سف �أن ما
حفظه الزمن منها هو نبذة من مق ّدمتها املط ّولة ،وهي ما �س ��يكون مثار التف�صيل
يف هذا البحث.
 .2التعريف ب�أحـمد بن عمـّار:
ي ��كاد اب ��ن عم ��ار �أن يك ��ون جمه ��و ًال ل ��دى جمه ��ور الق ��راء ،وال يع ��رف عنه
املتخ�ص�ص ��ون يف تاريخ الأدب العربي �إال قلي ًال ،وعذرهم �أن ما و�ص ��ل عن �أخباره
وع ��ن م�ؤلفاته قليل ،متوزع يف عدد من معاجم الأعالم وامل�ؤلفني ،وفهار�س الكتب
واملكتبات.
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هو �أبو الع ّبا�س �أحمد بن ع ّمار اجلزائري ،من �أ�ص ��ل �أندل�س ��ي ،مولود حوايل
�س ��نة (1119هـ1707-م)( )12مبدينة اجلزائر ،التي ن�ش� ��أ به ��ا ،وتع ّلم على �أكابر
�ش ��يوخها؛ �أمث ��ال ال�شّ ��يخ �أحمد ب ��ن مح ّم ��د ال ��ورززي ،والأديب محم ��د بن علي
اجلزائري( .)13وبعد مدة طويلة عا�ش �أثناءها باجلزائر ارحتل �إلى احلجاز لأداء
فري�ضة احلج ،وطلب العلم ،وذلك عام (1166هـ1752 -م) ثم عاد �إلى اجلزائر،
وتو ّلى منا�صب الفتوى على املذهب املالكي.
رجع �أحمد بن ع ّمار م ّرة �أخرى يف رحلة ثانية �إلى مكة املكرمة عام (1172هـ-
1762م) حي ��ث جاور بها م� � ّدة ثم عاد �إلى اجلزائر ،وفيها تو ّلى من�ص ��ب الفتوى
على املذهب املالكي �سنة (1180هـ1766 -م) ،وا�ستمر يف �أداء هذه الوظيفة �إلى
غاية �س ��نة (1184هـ1770 -م) ،ثم �س ��افر �إلى تون�س �س ��نة (1195هـ1780 -م)
بق�ص ��د اال�س ��تيطان بها ،غري �أ ّنه رجع �إلى اجلزائر م ّرة �أخرى ،ثم رحل منها �إلى
مك ��ة م ّرة ثالث ��ة ،حيث بقي هناك� ،إل ��ى �أن تويف بعد �س ��نة (1205هـ1791 -م)،
رحمه اهلل تعالى.
وقد �س ��محت ال ّرحالت املتك ��ررة البن ع ّمار اجلزائري نحو احلجاز خا�ص ��ة
با�ش ��تهاره بني ال ّنا�س والعلماء الذين اتّ�ص ��ل بهم ،فا�س ��تفاد و�أفاد ،وكان من بني
الذين تتلمذ عليهم :ال�ش ��يخ خليل املغربي يف م�س ��جد احل�سني بالقاهرة ،ومحمد
احلفني امل�ص ��ري ال ��ذي روى عنه احلدي ��ث(� .)14أما تالمذته فهم ك�ث�ر؛ �أهمهم:
احل�س�ي�ن الورثالين الذي لقيه مب�ص ��ر( ،)15و�أبو را�س النا�ص ��ر اجلزائري ،الذي
قابل ابن عمار يف تون�س( ،)16و�إبراهيم ال�س ��يالة التون�س ��ي �ص ��احب كتاب مبا�س���م
الأزه���ار ودوح���ة الأف���كار ،و�أحم ��د الغزال املغرب ��ي ،وعمر ب ��ن عبدالكرمي املكي،
وخليل املرادي ال�شّ امي ،الذي �أجازه ابن عمار يف �أواخر حياته �سنة 1205هـ(.)17
نبغ ابن عمار يف علوم كثرية؛ كالفقه والتف�س�ي�ر ،وعلوم احلديث ،واللغة ،كما
متيز يف كتابة ال�ش ��عر والنرث ،مت�أث ًرا يف �ش ��عره بل�س ��ان الدين ابن اخلطيب ،وابن
عب عنه �ش ��يخه محمد بن علي
زم ��رك ،ويف ن�ث�ره بالفتح بن خاق ��ان( ،)18وهو ما رّ
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مادحا �إياه يف ق�صيدة مطولة قائ ًال:
اجلزائري ً
وبح�ضرتي ُّ
الفذ الذي بهر الورى
ف���ه���و اب ُ
������ن ع���م���ـ���ار ال����ـ����ذي ل����و �أن���ـ���ه
خ��ـ��دم ال��ق��ري�����ض ب�����س��اط��ـ��ه و�أب��اح��ـ��ه
وك����ـ�����أمن����ا زه����ـ����ر ال���ك���ـ���واك���ـ���ب ن�ث�ره
ج���ـ���ال�������س���ت���ه ول����ـ����زم����ت����ه ف���وج���دت���ـ���ه
م��ا ك��ل م��ن �صاغ القري�ض ُيجيده
�إال اب���ن ع��م��ار فح�سبـك م��ن فتـى

�أد ًب��������ا و�أخ���ر����س���ه���ـ���م ب�����س��ح��ـ��ر ب��ي��ان��ـ��ه
الق�����ى اب َ
������ن ع���م���ـ���ار ل��ـ��غ�����ص ب�����ش��ان��ـ��ه
�أن ي��ـ��ج��ت��ن��ي الأزه�������ار م���ن ب�ستانـه
يف احل�سن �أو ك��ال��رو���ض يف ني�سانه
م���لَ���ـ���ك ال���ق���ل���ـ���وب ب��ف��ع��ل��ـ��ه ول�����س��ان��ـ��ه
م���ع���ن���ى وي���ـ�������ص���رف���ه ع���ل���ـ���ى �أوزان�����ـ�����ه
()19

زان ال��ن�����ش��ي��د وع���ـُ��� َّد يف �أع��ي��ـ��ان��ـ��ه

ومدحه ابن علي كذلك ن ًرثا بقوله« :افخر �أبا العبا�س مبا �أوتيته من ال�صناعة
وحق لك الفخر ،وفجر من ينابيع فكرك ما يتفجر حنانة له ال�ص ��خر ،وين�س ��ى ما
ُ
هتفت به اخلن�ساء يف مدح �أخيها �صخر ،ف�شعرك اليوم لباب اللباب ،و�أنت املع َّول
عليه يف هذا الباب»(.)20
وق ��د ع ّرفه معا�ص ��ره عبدال ��رزاق ب ��ن حمادو�ش اجلزائ ��ري ب�أ ّن ��ه« :الأديب
ال�ص ��ادق»( .)21و�أبدع تلمي ��ذه محمد �أبو را�س
الأري ��ب ،ذو القلب ال ّناطق ،والقول ّ
النا�ص ��ر اجلزائري يف مدحه قائ ًال« :العامل امل�ش ��ارك ،يف �أن ��واع العلوم الدارك،
الوا�س ��ع الرواية ،احل�س ��ن الدراية ..اجلليل القدر ،امل�س ��توعي ملا يفوت احل�صر،
�س ��ل�س الل�سان والعبارة ،مليح الت�صريح والإ�شارة� ،أجمد النظار ،ال�سيد �أحمد بن
عمار»( ،)22ول َّقبه �أبو را�س كذلك ب�ش ��يخ الإ�س�ل�ام ،ومدحه ب�أبيات �أعلت من �ش�أن
علمه و�أدبه( ،)23وترجم له �أبو القا�سم احلفناوي يف كتابه تعريف اخللف ،املطبوع
لأول مرة باجلزائر عام 1909م ،بقوله« :كان من نوابغ ع�صره ،و�أفا�ضل م�صره،
وهبه اهلل حظ ًا من �س ��يالن القلم وطالقة ال ّل�س ��ان ..وبديهة يف البيان واملعاين..،
وذكر يف امل�شارق واملغارب ،و�أغنى �أهله عن الإطراء وتلفيق املناقب»(.)24
والبن ع ّمار م�ساهمة يف التّ�أليف ،نذكر منها :لواء ال ّن�صر يف ف�ضالء الع�صر
4 3
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يف مو�ض ��وع الرتاج ��م ،ودي���وان �ش���عر يف املدائ���ح النبو ّية ،وثبت بعن ��وان منتخب
الأ�سانيد يف و�صل الأجزاء وامل�صنفات وامل�سانيد .والكتب الثالثة مفقودة.
و�أخربنا �أبو را�س بو�ضع ابن عمار حا�شية على �شرح ال�شفا لأبي العبا�س �أحمد
اخلفاجي املتوفى �س ��نة 1096هـ1659 -م ،نعتها �أبو را�س بقوله« :حا�ش ��ية عاطرة
الأن�سام ،قبلتها ثغو ُر �أزهار العلوم يف افرتار وابت�سام ،املنظومة يف �سلك التحقيق
عق ��دً ا مكنو ًنا ،اجلارية بفنون الإفادة يف بحورها فل ًكا م�ش ��حو ًنا ،فتقلدت بعلومها
كاعب الدنيا وحتلت ،و�ألقت �إليها � ُ
أر�ض البالغة ما فيها وتخلت»( .)25وكذلك نقل
ُ
�أب ��و را�س �آراء ابن عمار يف تف�س�ي�ر الآية  29من �س ��ورة املائ ��دة} :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ{.
واعتمادًا على ما ع ّدده تلميذ ابن عمار �إبراهيم ال�سيالة ،ن�ضيف كتابه تاريخ
يف �س�ي�رة علي با�ش���ا ،باي تون�س ،ور�س���الة يف م�س����ألة وقف،املطبوعة �ضمن كتاب
املنح الإلهية يف طم�س ال�ضاللة الوهابية لإ�سماعيل التميمي(.)26
ول ��ه جمموع ��ة من الإج ��ازات والتقاريظ� ،أ�ش ��هرها �إجازته خللي ��ل املرادي،
وتقري ��ظ ن ًرثا و�ش ��ع ًرا على كتاب ابن حمادو� ��ش اجلزائري الدرر على املخت�ص���ر
يف املنط���ق( ،)27وق ��ام �أبو القا�س ��م �س ��عد اهلل بتحقيق كتاب �آخر البن عمار ي�ض ��م
جمموع ��ة من ال�ش ��عر املغارب ��ي ،يرجع �إلى القرنني احلادي ع�ش ��ر والثاين ع�ش ��ر
الهجريني ،انتخبه ابن عمار ،معتمدً ا على جمموع محمد بن علي اجلزائري(.)28
 .3رحلة ابن عمار:
تتوف ��ر املكتب ��ة الوطنية باجلزائر على ن�س ��خة مخطوطة حت ��ت رقم،2757 :
�أهداها َح َفدة ابن عمار �إلى املكتبة ،وهي م�ص ��نفة �ض ��من ق�س ��م الرحالت باللغة
العربية ،حتمل عنوا ًنا مكتو ًبا بالأزرق كما يلي« :من رحلة �س ��يدي �أحمد بن عمار
اجلزايري» ،وهي تبد�أ بالب�سملة ثم قوله« :احلمد هلل هادي ال�سبيل ومانح التي�سري
ومر�ش ��د ال�ض ��ليل» ..وتنتهي ب�أبيات مكتوب على جانبها عبارة« :من قول املتنبي»،
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والأبيات هي(:)29
وع��ج��ي��ب م��ن ع��ا���ش��ق غ��ل��ب ال��وج��د
ف�����س���أت��ن��ي ع��ل��ى م��ح��ا���س��ن��ه ال�لات��ـ��ي

ع����ل����ي����ـ����ه ف�����ن�����ازع�����ت�����ه�����ا الأم������ـ������ان������ه
�أراين يف �����ض����م����ه����ا �إح�����������س�����ان�����ه

ب�����ق�����واف ����س���ي���ـ���ارة ح���� ّدث����ـ����ت ع��ن��ه��ا
يرجع ال�ضر معج ًما من معانيها

ال�������ق�������ول يف �����س��ل�ا�����س����ة وم����ت����ان����ه
ك��������ـ���������أين ب������ه������ا ع�������ق�������دة ج����م����ان����ـ����ه

ويبلغ عدد �أوراق املخطوط �س ��ب ًعا وت�س ��عني ( )97ورقة ،من خم�س وع�ش ��رين
(� )25س ��ط ًرا يف ال�ص ��فحة الواحدة ،قيا�س �أوراقه�21( :س ��م) × (�15.2سم)،
كتب املخطوط بخط مغربي ،ومداد �أ�سود ،به ت�سفري باجللد ،و�آثار �أ َر�ضة ورطوبة
وترميم ،لكن الن�سخة حالتها ح�سنة على العموم ،غري �أنها مبتورة الآخر.
وق ��د تولت الإدارة الفرن�س ��ية يف �أوائل القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر طبع العديد من
الكت ��ب واملخطوطات اجلزائري ��ة والعربي ��ة يف مختلف العلوم والفن ��ون ،مبطبعة
بي�ي�ر فونتانة ،ومنها طبع نبذة من مقدمة نحلة اللبيب البن عمار عام 1320هـ-
1902م ،اعتمادًا على ن�س ��خة مخطوطة واحدة بقلم �أح ��د تالمذة ابن عمار ،بها
مدعمة ببع�ض الهوام�ش مكتوبة بخط امل�ؤلف(،)30
بيا�ض يف بع�ض املوا�ض ��ع ،لكنها َّ
ولعلها ن�س ��خة �أخرى تختلف عن ن�س ��خة املكتب ��ة الوطنية( .)31وال حتمل الن�س ��خة
املطبوع ��ة �أي معلوم ��ة تخ� ��ص م�ص ��حح الكتاب ،وق ��د رجح الباح ��ث محمد حاج
�صدوق ،و�أكد بعده �أبو القا�سم �سعد اهلل� ،أن محمد بن �أبي �شنب هو مقدمها(،)32
وه ��و ر�أي قوي؛ لأن ابن �أبي �ش ��نب كان من املتعلم�ي�ن اجلزائريني يف تلك الفرتة،
الذين تولوا ت�صحيح كتب الرتاث وحتقيقها بطلب من احلكومة الفرن�سية ،كما �أن
ابن �أبي �ش ��نب من الذين اهتموا بالن�ص ��و�ص الرحلية ،وهو ما �أدى به �إلى ترجمة
و�ش ��رح ق�ص ��يدة رحلة من تلم�سان �إلى مكة ملحمد بن م�س ��ايب عام 1902م(،)33
وت�صحيح رحلة الورثالين بعد ذلك �سنة 1326هـ ـ 1908م(.)34
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وجاء ذكر خرب الرحلة وت�أليفها �أو ًال من قبل معا�صر له ،وهو �أبو را�س النا�صر
املع�س ��كري ،الذي �أثبت لنا م�س� ��ألة �س ��فره �إلى احلجاز ،ثم تدوينه لأخبار رحلته؛
حيث قال عنه�« :ص ��احب الرحلة اجلم ��ة الفوائد ،حلوة املوائد ،عذبة املوارد»(.)35
م�صحح الرحلة من �أن ابن عمار قد �أمت كتابة رحلته،
ولعل هذا القول ي�ؤكد مذهب ِّ
وهي رمبا موجودة بتون�س� ،أو م�ص ��ر� ،أو احلجاز؛ لأنه �أقام بهذه الأماكن �س ��نوات
عدة ،وكان بو�س ��ع �أبي را�س النا�ص ��ر �أن يقول� :صاحب مقدمة يف الرحلة بد ًال من
�أن يقول� :صاحب الرحلة.
و�أخرب �أبو القا�س ��م احلفناوي ع ��ن رحلته املدونة املطبوع ��ة ،فقال« :كفى به
تعري ًف ��ا ما طبعته احلكومة من كتابه نحلة اللبيب ب�أخب���ار الرحلة �إلى احلبيب؛
�إذ فيه من زواهر منظومه ما يهدي ناظ َره �إلى �ش ��مو�س علومه و�أنوار فهومه»(،)36
و�أتبع احلفناوي مدحه هذا بنموذج من نرث ابن عمار املقتطف من الرحلة(.)37
 .4م�ضمون الرحلة:
عندما �أراد ابن عمار تدوين رحلته احلجازية ،قرر �أن تكون كتا ًبا من احلجم
الكبري ،ومل ينو ت�أليف كتاب موجز ،ي�سرد �أخبار �سفره �إلى امل�شرق ،و�أعمال حجه
وعودته بعد ذلك �إلى اجلزائر ،ولهذا جاءت مقدمة رحلته ،بل نبذة من املقدمة يف
مائتني و�أربع وخم�سني �صفحة ،وقد �ص ّرح ابن ع ّمار بن ّيته يف �إكمال كتابه ،ب�إفراد
جزءٍ خا�ص لو�ص ��ف ال ّرحلة و�س ��رد ما يعر�ض له من �أحداث يف ال ّذهاب والإياب،
خ�ص�ص جز ًءا �آخر �س ّماه
�س ّماه الغر�ض املق�صود ،وهو ي�أتي بعد املق ّدمة ،يف حني ّ
خامت ��ة للحديث عن الو�ص ��ول وما ين�ش� ��أ عنه ،يقول ابن ع ّمار في ��ه« :ورتّبتها على
مق ّدمة حامتة ،وغر�ض مق�ص ��ود وخامتة .ف�أ ّما املق ّدمة ففي ذكر ما �أنتجه العزم
وتق� � ّدم على االرحتال ،و�أ ّما الغر�ض املق�ص ��ود ففي ما يحدثه ال�سّ ��فر �إلى الإياب
ّ
وحط ال ّرحال ،و�أ ّما اخلامتة ففي ما ن�ش�أ عن ذلك بعد ال�سّ كون وان�ضم �إليه»(.)38
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أدبي ال�ص ��رف،
�إن م ��ا ميي ��ز النبذة من مقدمة رحلة ابن عمار هو طابعها ال ّ
فهي ت�ض ��م قطع ًا من ال�ش ��عر والنرث ،منذ البدء وحتى اخلت ��ام؛ �إذ جاءت نهايتها
بقول ��ه« :م ��ا قيل يف الب ��ان وهو اخلالف البن العفي ��ف»( .)39وهو م ��ا يفيد �أن نقل
املنتخبات ال�شعرية حول الأزهار ما يزال متوا�ص ًال.
واخت ��ار اب ��ن عمار �أن يفتتح رحلته بذكر �س ��بب رحلته �إل ��ى احلجاز ،وكذلك
احلج
دواعي تدوينه لهذه ال ّرحلة ،ف�أ ّما �س ��بب ال�سّ ��فر ،فهو لغر�ض �أداء فري�ض ��ة ّ
املبارك ��ة وزي ��ارة قرب ال ّر�س ��ول الأعظم  ،ملا لهذا العمل م ��ن �أجر عظيم كما يف
الأثر الذي نقله ابن عمار .. :من زار قربي باملدينة ح ّلت له �شفاعتي يوم الق ّيامة..
حج هذا البيت فلم يرفث ومل يف�س ��ق خرج من
والقائ ��ل وم ��ا خاب من ي�ؤ ّمه ،م ��ن ّ
ذنوب ��ه كيوم ولدت ��ه �أ ّمه( )40فكان العزم كم ��ا يقول ابن ع ّمار وال ّنية على ال�س ��فر،
وهو يف �أح ّر �ش ��وق لالنطالق نحو غايته ،ويف مثل هذه احلالة النف�س ّية القلقة كان
ينتج ع ّدة مقطعات �شعر ّية ومو�شحات يف ذكر احلجاز ،وال�شوق �إليه ،ومدح النبي
مح ّمد  .ك ّل ذلك من �أثر ال ّرحلة ويدخل يف �س ��ياقها؛ فقال« :ف�أحببت �أن �أدخل
ذل ��ك يف خرب ال ّرحل ��ة ،تتميم ًا للفائدة ،وزيادة يف ال ّنحلة»( .)41وبهذا نفهم �أنّ ابن
عمار قد ق�ص ��د بال ّرحلة �إلى احلجاز حت�ص ��يل الثواب والغف ��ران من اهلل تعالى،
وق�ص ��د بتدوينها �إفادة ال ّنا�س ،بذكر �أخب ��ار ال ّرحلة �إلى احلجاز ،و�إمتام الفائدة
ب�إثبات ما قاله هو� ،أو غريه من ال�شعر يف مناقب احلجاز قبل �سفره ،وعند ال ّرجوع
منه واال�ستقرار يف الوطن.
وي�ؤرخ ابن عمار ،كغريه من كتاب الرحالت ،لتاريخ عزمه على ال�سفر قائ ًال:
عزما ن�سخت حقيقته املجاز� ،أوائل �سنة
«� ..إين عزمت على ال ّرحلة �إلى احلجازً ،
� 1166ست و�ستني ومائة و�ألف»(.)42
وي�ص ��ف بعد ذل ��ك حالته املتوترة املت�ش ��وقة �إلى ال�ش ��روع يف الرحلة ،وحتقق
زيارت ��ه لب�ل�اد احلرمني ،فيق ��ول ..« :ملا دعتني الأ�ش ��واق ،النافقة الأ�س ��واق� ،إلى
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م�ش ��اهدة الآثار ،والأخذ من ال ّراح ��ة بالثار ،و�أن �أهجر الأهل والوطن ،و�أ�ض ��رب
يف عرا� ��ض البي ��د بعط ��ن»( .)43ويف مو�ض ��ع �آخر يق ��ول ..« :لمَ َّا ا ْنربى ه ��ذا العزم
حي على
وا ْنربم ،وا ْلتظى العج ال�شوق وا ْن�ضرم ،وباح الوجد بال�سّ ّر املكتوم ،و�صاح ّ
الو�صل الق�ضاء املحتوم� ،شرعت �إذ ذاك يف املق�صود ،و�أعددت طل�سم ذاك الكنز
املر�صود  ..و�إذ فقدت لذيذي العي�ش والو�سن ،وخلعت يف ميدان الهيمان الر�سن،
وناب الذكر عن القوت ،و�أ�شبه ال�صرب حجر الياقوت»(.)44
ويع ��د ه ��ذه املو�ض ��وع م ��ن الثيم ��ات الب ��ارزة يف �أدب الرح�ل�ات عام ��ة ،ويف
الرحالت املغاربية �إلى احلجاز؛ �إذ يثري ُبعد بالد احلرمني ال�ش ��ريفني عن املغرب
الإ�س�ل�امي ،وكذلك التعل ��ق بالثقافة الدينية التي جتعل م ��ن حتقق �إجناز احلج،
واالت�ص ��ال بالأماكن ال�ش ��ريفة �أم ًرا عزيزً ا على نف�س الرحال ��ة ،وكث ًريا ما يتناول
الكاتب ما عر�ض له من م�ش ��اعر قلق وا�ض ��طراب نف�س ��يني قبل مرحلة االنطالق،
وق ��د يعرب الكات ��ب فيما بعد و�أثناء العودة عن �إح�سا�س ��ه باحلنني �إلى وطنه ،رغم
تردده يف ترك احلجاز.
وت�أث ًرا ب�أ�س ��لوب الإ�س ��هاب والتطويل ،وما ينج ُّر عنه من ا�ستطراد يف الكتابة
ال�ش ��ائع يف ع�ص ��ره ،مل يتوق ��ف اب ��ن عمار عن ��د ذكر �ش ��وقه فقط ،و�إمن ��ا �آثر �أن
ي�سرت�س ��ل يف ت�س ��جيل ما �أنتجته قريحته يف م�ض ��مون ال�ش ��وق �إلى الديار املقد�سة
من �أدب ،ن ًرثا و�ش ��ع ًرا ،واختيار مناذج مماثلة من �شعر ال�شعراء القدامى كمهيار
الديلمي ،ول�س ��ان الدين بن اخلطيب ،وعند هذه املرحلة ال�س ��ردية يج ّره احلديث
�إل ��ى التعريف بعادات �أه ��ل اجلزائر يف االحتفال باملولد النبوي ،ويخرب ب�إن�ش ��ائه
ق�ص ��يدة جديدة يف �ش ��هر ربيع الأول م ��ن عام عزمه على الرحل ��ة ،ثم يع ّرف بها
قراءه كاملة ،وي�ضيف عليها ق�صيدة مولدية عنوانها :نلت املرام لأحمد املاجنالتي
�ش ��اعر مدينة اجلزائر ،ثم ق�ص ��يدة هاج الغرام ملحمد ب ��ن علي اجلزائري خلف
املاجنالتي يف هذه ال�صناعة.
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وا�س ��تطرد اب ��ن عمار يف الق�س ��م الثاين م ��ن مقدمته للرتجمة لل�ش ��اعر ابن
علي ،ونقل ما كتبه عنه يف كتابه لواء الن�صر يف ف�ضالء الع�صر ،وذلك يف �إحدى
و�أربعني �ص ��فحة ،وبينّ ابنُ ع ّمار �س ��بب جعله ابن علي يف �ص ��در ال�شعراء والأدباء
الذين ترجم لهم من معا�صريه ،ومل يكتف بهذا بل نقل ترجمة البن علي من رحلة
اجلامع ��ي( ،)45لي�أخذه جمرى احلديث �إلى نقل ق�ص ��ائد البن زمرك الأندل�س ��ي،
كون محمد بن علي ظهر مت�أث ًرا به يف بع�ض �ش ��عره ،وينهي ابن عمار هذا الق�س ��م
م ��ن نبذته بنقل جزء من ق�ص ��يدة ل ��ه قالها خالل �إحدى النزهات مع �أ�ص ��حابه
برو�ضة غ َّناء ،والق�صيدة يف و�صف احلديقة ومدح رفاقه ،الذين قال عنهم( :من
بحر الكامل)
م���ع ف��ت��ي��ة م��ت��ع��اق��دي��ن ع��ل��ى ال��وف��ا
م�����ن ك�����ل م�����ش��ت��م��ل ب���ب��رد م������روءة
ال���رو����ض ي��ه��وى م��ن��ه�� ُم �أخ�لاق��ه��م

ف���ك����أن���ه���م يف م��ن��ظ��ـ��ر ال���دن���ي���ـ���ا غ����ر ْر
�أو ك����ل م��ل��ت��ح��ف ب���ث���ـ���وب م����ن خ��ف�� ْر
()46
والبدر يع�شق منه ُم ح�سن ال�صو ْر

ويطي ��ل اب ��ن عمار يف الق�س ��م الثالث من رحلته يف م�س� ��ألة االحتف ��ال باملولد
النب ��وي ،و�أح ��داث مولد النبي الأعظم عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام ،وف�ض ��ل الليايل
املبارك ��ة :املول ��د ،والق ��در ،واملعراج ،وق ��د �أخذ احلدي ��ث طاب ًعا دين ًي ��ا ،لأنه نقل
ن�صو�ص ��ا مختلفة ،ونقو ًال متعددة تناق�ش ق�ض ��ايا فقهية كثرية ،كما �س ��رد �أخبا ًرا
ً
تاريخية تتعلق بفرتة ميالد الر�س ��ول عليه �أف�ض ��ل ال�ص ��لوات والت�س ��ليم ،ونبوته،
وكراماته ومعجزاته ،وغزوه امل�ش ��ركني ،لينهي بنقل �أف�ضل الق�صائد التي نظمت
يف مدح الر�سول الكرمي  ،ومنها ق�صيدة ال�شقراطي�سية امل�شهورة(.)47
ويف الق�س ��م الرابع ينتقل ابن عمار �إلى تقدمي مختارات من ال�ش ��عر الديني،
واملدي ��ح النبوي الذي نظم يف عهد ال�س ��لطان �أبي حمو الث ��اين(� )48أثناء االحتفال
باملول ��د يف ال�س ��نوات الهجري ��ة ،) 771 ،770 ،768 ،763 ،761 ،760( :ويظه ��ر
ابن عمار عجز النبذة عن ا�س ��تيعاب كل ال�ش ��عر الذي نظم يف ح�ض ��رة ال�سلطان،
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فيتوقف هنا لي�س ��تطرد يف ذكر ف�ضائل امللك �أبي حمو نق ًال عن �أبي زكرياء يحيى
اب ��ن خل ��دون ومن كتابه :بغي���ة ال���رواد يف �أخبار بن���ي عبد ال���واد و�أي���ام �أبي حمو
ال�شامخة الأطواد ،ويجد ابن عمار من ال�ضرورة يف هذا املو�ضع �أن يع ِّرف بيحيى
ابن خلدون ،ويظهر �ص ��لة الأخ� � َّوة بينه وبني ابن خلدون �ص ��احب التاريخ الكبري،
كما ل َّقبه ابن عمار ،ويع ِّرف ببع�ض من �ش ��عره الذي �أن�شده بطلب من ال�سلطان يف
املديح ،ومو�ضوع املفا�ضلة بني ال�سيف والقلم ،وو�صف �ساعات الليل.
ويرجع ابن عمار للتعريف ب�أبي حمو ،فيذكر ف�ضله يف ت�شجيع العلم ،و�إن�صاف
العلماء الكبار ،ولذلك يرتجم لأحد الفقهاء يف ع�صر �أبي حمو املعروف بال�شريف
التلم�س ��اين( ،)49وبعد ذلك يرجع �إلى �سرد �أخبار ال�سلطان ليظهر اعتناءه بال�شعر
وال�ش ��عراء ،وت�أليف ��ه يف مو�ض ��وع ال�سيا�س ��ة ،وكذل ��ك تبي ��ان مدى كرم ��ه مع �أهل
الأندل�س ،وهو ما جعل ل�سان الدين بن اخلطيب يرا�سله وميدحه لهذا الفعل ،وقد
اعتمد ابن عمار يف نقل هذا املخاطبات على كتاب يحيى بن خلدون بغية الرواد،
وي�سرت�س ��ل ابن عمار يف �أخذه عن ابن خل ��دون بع�ض ما قيل عن �أبي حمو الثاين،
من �ش ��عر ونرث ،وقليل من الأخبار ال�سيا�سية املتعلقة بحكمه ،وجهاده ،وا�ست�شهاده
يف �إحدى املعارك عام 791هـ.
ويتحول �إلى �س ��رد �أخبار ويل عهده يو�سف بن تا�شفني( ،)50و�صفاته ،و�أعماله
اجلليلة ،وينقل يف البداية �شع ًرا يف مدحه ،ورثاء والده لل�شاعر محمد القي�سي(،)51
ويتبع هذا مبا قيل يف مدح �س ��لطان بني الأحم ��ر يف الأندل�س �أبي عبداهلل محمد،
ويفيد ب�أحكام نقدية تربهن على ت�أثر ال�ش ��عراء ،و�أخذ بع�ضهم من بع�ض ،فيقدم
اب ��ن عمار مناذج من �أخ ��ذ ابن زمرك عن ابن الرومي و�أبي مت ��ام ،و�أخذ املتنبي
ع ��ن �أبي متام ،و�أخذ �أبي متام عن ب�ش ��ار .. ،وغريه ،ولأج ��ل ذلك ت�أتي املختارات
ال�شعرية يف هذا الق�سم من الرحلة متنوعة الأغرا�ض؛ فمنها �شعر املدح ،والن�سيب،
والهجاء ،والو�صف.
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وب ��دا ابن عمار يف �آخ ��ر النبذة من رحلته مهت ًما بال�ش ��عر الذي قيل يف الورد
والرنج� ��س ،م�س ��تطر ًفا مثل هذا ال�ش ��عر ،كما نق ��ل �أخبا ًرا ومعلوم ��ات عن زراعة
الزهور ،وطرق ا�س ��تخراج العطور منها ،على ح�س ��ب ع ��ادات العرب ،و�أورد ذلك
حت ��ت عن ��وان :فائدة ،و�أتبع هذه الفائ ��دة بنبذة �أخرى حول ال�ش ��عر الذي قيل يف
مختلف �أنواع الأزهار كالبنف�س ��ج ،واليا�س ��مني ،وال�سو�س ��ن ،معت�ب ً�را ذلك مدعاة
للأُن� ��س ومبع ��دة للهم� ،أي �إن امل�ؤلف ق�ص ��د من نقل ��ه مثل هذا ال�ش ��عر يف رحلته
الرتويح عن نف�س القارئ.
 .5قيم الرحلة وفوائدها:
 القيمة الأدبية للرحلة:تزخ ��ر رحلة ابن عم ��ار مبا قدمه م�ؤلفها من مناذج �ش ��عرية ديني ��ة ،ر�أى �أن
نظمه ��ا يف اجلزائ ��ر كان ن ��ز ًرا قلي ًال يف ع�ص ��ره وع�ص ��ر م ��ن قبله ،كم ��ا يعرفنا
بغر� ��ض الت�ش ��وق للحجاز ،الذي نظمه ال�ش ��عراء اجلزائري ��ون وغري اجلزائريني،
و�أحتفنا زيادة على ذلك مبختارات من ال�شعر العربي القدمي ،مركزً ا على ال�شعر
الأندل�س ��ي ،كونه ت�أثر باملدر�سة الأدبية الأندل�سية ،ورمبا يعود هذا لكونه من �أ�صل
�أندل�سي كان يح�س باحلنني �إليه ،وبالفخر واالعتزاز برتاثه ،وقد كانت اختياراته
ال�شعرية متنوعة؛ طالت �شعر املدح ،والغزل ،و�شعر الو�صف والطبيعة ،وتعر�ض يف
�آخر النبذة �إلى ال�ش ��عر العربي الذي قيل يف املفا�ض ��لة ب�ي�ن الورد والرنج�س ،وهو
كثري ككرثة ال�شعر الذي نظم :يف مفاخرة ال�سيف والقلم ،والبخل والكرم ،وم�صر
وال�شام ،وال�ش ��رق والغرب ،والعرب والعجم ،والنرث والنظم ،واجلواري واملردان،
�إ�ض ��افة �إل ��ى م ��ا وجد يف الأدب العربي من �ش ��عر يف املفا�ض ��لة بني مك ��ة واملدينة
امل�شرفتني ،والبي�ض وال�سود ،والليل والنهار ،وال�سماء والأر�ض ،وال�شباب وال�شيب.
وباطالعن ��ا على ما كتبه ابن عمار يف رحلته ،ن�س ��تطيع التعرف �إلى �أ�س ��لوب
الكتابة واخل�ص ��ائ�ص الفنية لل�شعر والنرث يف القرن الثاين ع�شر ،ون�ستطيع تل ُّم�س
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�آثار ال�ص ��نعة ،وال َك َلف با�س ��تخدام ال�س ��جع و�ألوان البديع املختلفة يف �أ�سلوب ابن
عم ��ار ،مث ��ل الذي جن ��ده يف افتتاحية الكتابة ،ويف ن�ص ��و�ص الرتاج ��م للأعالم،
ومدح امللوك والأعيان� ،أو يف املقاط ��ع التعبريية ،ومثال االفتتاحية التقليدية التي
ي�س ��تخدم فيها ال ُكتَّاب عادة ال�ض ��مري الغائب ،وي�ش ��يعون فيها عبارات التوا�ض ��ع
والتذ ُّلل �إلى اهلل تعالى ،ورمبا ين�س ��بون العيب والنق�ص ��ان �إلى ما كتبوه ،يقول ابن
عمار« :وبع ُد فيقول العبدالفقري ،امل�ضطر لرحمة ر ّبه املولى القدير ،مثقل الظهر
بالأوزار ،الراجي عفوه �سبحانه �أحمد بن عمار� ،أحلفه اهلل ر�ضاه ،و�أحتفه القرب
من مرت�ضاه.)52(»..
وت�ت�ردد يف الكتاب ��ات التقليدي ��ة عبارات املدح والتبجيل ،و�ص ��يغ التف�ض ��يل،
وجع ��ل املم ��دوح يف مرات ��ب عليا عند الرتجم ��ة للأعالم ،وهو ما جن ��ده عند ابن
«جاريت فجليت،
عمار؛ كقوله �أثناء ترجمته لل�ش ��اعر مح ّمد ب ��ن علي اجلزائري:
َ
أ�سكت احل�سن ،وتكلمت يف الو�صايا واحلكم ،فجريت
َ
ورميت ف�أ�ص ��م ْي َت ،وعظت ف� َّ
خلف لقمان طلق الر�س ��ن ،وذكرت الريا�ض واحليا�ض ففقت �أبا �إ�سحاق ،وك�سوت
بدر �إجادته املحاق ،وو�ص ��فت املباين والربك ،فما �أبقى و�صفك البن حمدي�س وال
ترك.)53(»...
ويوظ ��ف ابن عم ��ار عبارات ت�أثريية ،تظهر مدى �ش ��وقه �إل ��ى احلجاز ،ويرق
�أ�س ��لوبه ،وي�سمو يف هذه الن�ص ��و�ص ،وتظهر يف مثل هذه الأ�ساليب َكلف ابن عمار
بالتقدمي والت�أخري ،وال�ص ��نعة اللفظية ،ويظهر يف قوله مث ًال« :وباح الوجد بال�سر
املكتوم ،و�ص ��اح حي على الو�ص ��ل الق�ض ��اء املحتوم»( ،)54وقوله � ً
أي�ضا« :و�أنا �أ�ضرع
�إلى من ال يخيب �أمل الآملني ،وال يرد �صف ًرا �أ ُك َّف ال�سائلني»(.)55
ويبدع ابن عمار يف جمازاته وت�شبيهاته ،فها هو ي�شبه راحة ج�سده والبقاء يف
الوطن بالإن�س ��ان العدو ،الذي يقرر الث�أر منه بال�س ��فر ،والتعب فيه حني قوله مما
يعد ا�ستعارة مكنية« :ملا دعتني الأ�شواق � ..إلى م�شاهدة الآثار ،والأخذ من الراحة
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بالث�أر» .كما �ش� � َّبه ال�س ��هر لي�ل ً�ا بالبعري املمتطى للو�ص ��ول �إلى احلج ��از ،فيقول:
«وامتطى ظهر ال�سهر وال�سرى» .وجند الت�شبيه ال�صريح يف قوله« :و�أ�شبه ال�صرب
حج ��ر الياقوت»� .أم ��ا البديع فمن مناذجه اجلنا�س التام يف( :ال�س ��فر� ،س ��فر)،
واجلنا�س الناق�ص يف قوله( :الأ�ش ��واق ،الأ�سواق)( ،الكرى ،ال�سرى)( ،داعيها،
�ساعيها)( ،باح� ،صاح)( ،املق�ص ��ود ،املر�صود)( ،الو�سن ،الر�سن)( ،الياقوت،
القوت)( ،الرحلة ،النحلة) ،والطباق يف( :الو�صل ،الف�صل)( ،ال�صدر ،العجز)،
(الب�صر ،ال�سمع)( ،اجل�س ��د ،الروح) ،واملقابلة يف�( :أقدمت امل�سرات و�أحجمت
الرتوح).
 القيمة الدّين ّية لل ّرحلة:يف�ص ��ل ابن عمار يف بداية مقدمة رحلته يف احلك ��م الديني للحج ،ثم زيارة
ّ
قرب الر�س ��ول عليه �أف�ضل ال�صلوات والت�س ��ليم ،فيعر�ض �آيات من القر�آن الكرمي،
و�أحاديث نبوية ،و�أقوا ًال فقهية منقولة من كتب علماء احلديث والتف�س�ي�ر؛ ككتاب
املواهب اللدنية باملنح املحمدية لأحمد بن محمد الق�س ��طالين ،وكتابي الأحكام
الو�س���طى وال�ص���غرى لأب ��ي محم ��د عبداحلق عبدالرحم ��ن الإ�ش ��بيلي ،واملعجم
الكبري لأبي القا�سم �سليمان بن �أحمد الطرباين ،و�إحياء علوم الدين لأبي حامد
الغزايل الطو�س ��ي ..،وغريهم ،لي�ص ��ل ابن عمار �إلى تبيان مكانة احلج ،و�أهمية
زيارة م�س ��جد النب ��ي الأكرم باملدينة املنورة ،م�ست�ش ��هدً ا ب�أبيات �ش ��عرية للرحالة
محم ��د بن جبري الأندل�س ��ي ،والقا�ض ��ي عيا�ض ،و�أبي محمد عبداهلل الب�س ��كري،
وابن �سهل الإ�شبيلي.
ويق ��دم ابن عم ��ار كذلك فوائد ديني ��ة تخ�ص حكم االحتف ��ال باملولد النبوي
ال�شريف ،والتنبيه على بع�ض الت�صرفات والعادات امل�سيئة لهذا االحتفال ،ف�أخرب
نق�ل ً�ا ع ��ن ابن حجر املكي يف كتابه مت���ام النعمة الكربى على العامل ب�س���يد ولد
�آدم� ،أن علم ��اء املذاه ��ب الأربعة يف احلج ��از ،قد قاموا يف مكة مبنع الن�س ��اء من
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اخلروج �إلى امل�س ��جد احلرام يف يوم املولد ،و�أ�ضاف زين الدين جعفر الربزجني
�ص ��احب عق���د اجلوهر يف مول���د النبي الأزه���ر �أنه قام مبن ��ع االختالط باملدينة
املن ��ورة يف لي ��ايل املولد واملعراج ،لك ��ن العلماء ومعهم الربزجني القوا معار�ض ��ة
�ش ��ديدة من علماء �آخرين ،و�س ��اعدهم الف�س ��قة على �إبقاء هذه العادات ح�س ��ب
ق ��ول ابن حجر .وقد واف ��ق الربزجني ابن حجر يف حت ��رمي االختالط ،وف َّرق بني
االختالط يف مو�سم احلج مثلما يحدث يف عرفات ومنى والطواف ،الذي يعد من
�أركان احلج ،حيث يجب اجتماع النا�س كافة يف تلك املوا�ض ��ع ،دون �إباحة التزين
والتطي ��ب والتربج ،وب�ي�ن االختالط يف املوالد ،واملوا�س ��م والزيارات التي لي�س ��ت
واجبة� ،أو مفرو�ضة .ونقل الربزجني عن ابن حجر تقبيحه لإيقاد ال�شموع والقمر
يت�ل��ألأ يف ليايل املولد ،لك ��ن ابن عمار و�إن وافق الربزجن ��ي وابن حجر يف تقبيح
االخت�ل�اط ،ف�إنه ا�ستح�س ��ن �إيقاد ال�ش ��موع يف ليلة املولد ،وهي الع ��ادة التي تع ّود
عليه ��ا �أهل اجلزائر ،معت ًربا هذه العادة بدعة ح�س ��نة ،تدخل ال�س ��رور على قلوب
الأطف ��ال .وحتى يقوي ر�أي ��ه �أدرج �أقوال علم ��اء �أباحوا هذه الع ��ادة ،كابن عباد،
والر�ص ��اع .وخت ��م ابن عمار كالمه ح ��ول حكم االحتفال باملول ��د بنتيجة مفادها:
جواز كل ما يزداد به الفرح وال�س ��رور بهذه الليلة املباركة ،التي لي�س ��ت يف ف�ضلها
م�ش ��اركة ،ويق�ص ��د به التعظيم لها من �أنواع املباحات التي مل ينه ال�ش ��رع عنها،
ك�إظهار الزينة ،والتجمل باملالب�س الفاخرة الثمينة ،وحت�س�ي�ن الهيئة وا�س ��تعمال
الطيب ،مما يخطب له على منرب الإباحة خطيب(.)56
وتع ّر�ض �أحمد بن ع ّمار �إلى حتديد يوم والدة الر�سول  ،وكل ما �صحبها من
كرام ��ات وعالمات ،و�أتبعها بر�أيه اخلا�ص يف املو�ض ��وع ،كما نقل الأقوال املتباينة
يف �أي ليلة �أف�ضل :ليلة املولد؟ �أم ليلة القدر؟ �أم ليلة الإ�سراء؟.
 القيمة االجتماعية لل ّرحلة:تتلخ� ��ص القيم ��ة االجتماعية للرحلة يف حديث كاتبه ��ا ابن عمار عن عادات
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بوي� ،إذ �إنّ املولد
�أهل اجلزائر يف لب�س احللل الزّاهية ال ّنظيفة تعظيم ًا للمولد ال ّن ّ
�أ�ص ��بح عيد ًا من �أعياد الإ�س�ل�ام عندهم ،مقتدين يف هذا ب�إخوانهم من امل�سلمني
يف احلجاز ،وم�صر وال�شام والهند و�إفريقية (تون�س) واملغرب والأندل�س ،وكذلك
تع ّود �أهل اجلزائر ح�ضور االحتفاالت ،والتّج ّمعات يف امل�ساجد واملكاتب واملزارات،
حيث تن�شد فيها ق�صائد املولد ّيات واملو�شّ حات ،مع �إيقاد ال�شّ موع لي ًال يف ال�شّ وارع
والبيوت ،زيادة يف االحتفاء بهذا املو�سم.
وق ��د رجع ابن عم ��ار بنا �إلى الق ��رن الثام ��ن الهجري ،للحديث ع ��ن املوالد
النبوي ��ة يف تلم�س ��ان ،وم ��ا كان يجري �أثناءه ��ا من احتف ��االت ،ف�أخربنا نق ًال عن
كتاب ��ي راح الأرواح( )57وكت ��اب نظم الدر والعقيان يف بيان �ش���رف بني زيان وذكر
ملوكه���م الأعيان( )58للحافظ التن�س ��ي ،وكتاب بغية ال���رواد ..لـيحيى بن خلدون،
من �أنه يف عهد ال�س ��لطان �أبي حمو كانت تخ�ص ���ص �ساحة ق�صره مب�شور تلم�سان
لالحتفال ،ويدعى �إليها العام واخلا�ص ،ونقل ما و�صف من �أدوات كثرية م�صنعة،
كانت ت�س ��تخدم �أثناء ليلة املولد؛ كالنمارق ،والزرابي ،والو�سائد املطرزة باخليط
الذهبي ،وال�ش ��موع ال�ض ��خمة الأ�س ��طوانية ،ومباخ ��ر النحا�س الأ�ص ��فر املذهب،
وال�س ��اعة التي كان �أبو حمو ميتلكها ،وهي التي كان ��وا يدعونها «خزانة املنجانة»،
وكانت مزخرفة ،لها �أبواب على ح�س ��ب عدد �ساعات الليل ،تدق كلما مرت �ساعة
منه ،ويفتح الباب يف كل مرة لتخرج منه جارية م�صورة يف �أح�سن �صورة ،يف يدها
ورقة عليها نظم ي�ش�ي�ر �إلى الوقت وال�س ��اعة اجلديدة التي حانت ،يت�س� � َّلمها منها
ال�س ��لطان ،وهكذا حتى يحني وقت �ص�ل�اة ال�ص ��بح ،فيقوم امللك لت�أديتها ويتفرق
اجلمع.
وي�شري ابن عمار �إلى عادة التّنزّه يف احلدائق والأماكن العا ّمة يف �أ ّيام الأعياد،
واملوالد ،وموا�س ��م الربي ��ع ،ويخربنا بحدث جتوله مع ال�ش ��اعر محمد بن علي يف
�شوارع اجلزائر ،ومتتعه بر�ؤية البحر ،وتبادله الطرائف وال�شعر مع رفيقه.
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وختام ��ا ،ن�س ��تطيع الق ��ول �إن اب ��ن عم ��ار و�إن �أخل بطاب ��ع الكتاب ��ة الرحلية
ً
با�ستطراداته ،ونقوله املتتابعة يف املقدمة ،مما جعل الرحلة تكرب ،ورمبا احلظ يف
احلفاظ عليها كاملة يقل� ،إال �أنه قدم لنا �صورة عاك�سة للحياة ولطابع الكتابة يف
وقت .وف�ض�ل ً�ا عن ذلك ،فقد حفظ لنا الق�صائد اجلزائرية املولدية ،واملديحية،
ن�صو�صا من كتب تعد الآن يف حكم ال�ضياع؛ كنقله عن كتاب
واحلجازية ،كما نقل
ً
احلافظ التن�سي راح الأرواح ،ورحلة اجلامعي.
الهوامش:
(*) املدر�سة العليا للأ�ساتذة ـ بوزريعة ـ اجلزائر.
( )1ينظر عن هذه الرحالت وغريها:
 نا�ص ��ر عبدالرازق املوايف ،الرحلة يف الأدب العربي حتى القرن الرابع الهجري ،دار الن�شر امل�صريةومكتبة الوفاء ،م�صر ،ط.1995 ،1 .
 �شوقي �ضيف ،الرحالت ،دار املعارف ،م�صر ،ط.1987 ،4. ح�س�ي�ن محمد فهيم� ،أدب الرحالت� ،سل�سلة عامل املعرفة ،رقم ،138 :املجل�س الوطني للثقافة والفنونوالآداب ،الكويت� ،1989 ،ص .19
( )2حق ��ق عبداحلفيظ من�ص ��ور ،اجل ��زء الثاين من هذه الرحل ��ة وهو اخلا�ص بالقاهرة ومكة ،ون�ش ��ره
بعنوان :م�ستفاد الرحلة واالغرتاب ،الدار العربية ،ليبيا -تون�س.1975 ،
( )3ع ��ادل نويه�ض ،معجم �أعالم اجلزائ���ر ،املكتب التجاري ،بريوت ،ط� ،1971 ،1.ص ،180يحيى ولد
�سيدي �أحمد ،ببليوغرافيا تلم�سان 1400عنوان ،دار املعرفة ،اجلزائر� ،ص .155
( )4هو �شم�س الدين �أبو عبداهلل محمد بن �أحمد بن محمد بن �أبي بكر بن مرزوق العجي�سي التلم�ساين
املالك ��ي ،ويع ��رف بابن مرزوق ،ولد بتلم�س ��ان عام 711هـ ،و�س ��مع بها العل ��وم ،و�أخذ بعد ذلك عن
خادما للعارف الكبري
�ش ��يوخ م�صر وال�ش ��ام واحلجاز بعد رحلته �إلى هذه الأقطار ،وا�ش ��تهر بكونه ً
�أبي مدين الغوث.
( )5مازالت الرحلة مخطوطة ،اخلزانة احل�سنية ،الرباط ،رقم .7579
( )6عبداحل ��ي ب ��ن عبدالكب�ي�ر الكت ��اين ،فهر����س الفهار����س والأثب���ات ومعج���م املعاج���م وامل�ش���يخات
وامل�سل�سالت ،املكتبة اجلديدة الطالعة1347 ،هـ ،ج� ،1ص .209
( )7ينظر عن رحلة املغيلي :خري الدين الزركلي ،الأعالم ،ج� ،6ص .216
عبداهلل كرم ،الرحالت ب�إقليم توات� ،ص .125 -123 -55 -53
( )8حقق محمد بن معمر الرحلة  ،وطبعها مبكتبة الر�شاد ،اجلزائر� ،سنة .2004
(� )9أحمد املقَّري التلم�ساين ،رحلة يف امل�شرق واملغرب ،مخ ،املكتبة الوطنية ،اجلزائر ،رقم.3191 :
( )10امل�صدر نف�سه ،الورقة.13-12 ،5-4 ،18 ،16 ،5-1 ،
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(� )11أحم ��د بن عمار اجلزائري ،نبذة من الكتاب امل�س ��مى نحلة اللبيب ب�أخب���ار ال ّرحلة �إلى احلبيب،
مطبعة بيري فونتانة ،اجلزائر� ،1902 ،ص.270
(� )12أحمد بن ع ّمار ،مختارات جمهولة من ال�شعر العربي ،تقدمي وتعليق� ،أبو القا�سم �سعد اهلل ،دار
الغرب الإ�سالمي ،لبنان ،ط� ،1992 ،1.ص.24
( )13عبدالر ّزاق بن حمادو�ش ،رحلة ابن حمادو�ش اجلزائري امل�سماة ،ل�سان املقال يف النب�أ عن الن�سب
واحل�سب واحلال ،حت� .أبو القا�سم �سعد اهلل ،املكتبة الوطنية وامل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،
� ،1983ص .260
(� )14أبو القا�س ��م �س ��عد اهلل ،جتارب يف الأدب والرحلة ،امل�ؤ�س�س ��ة الوطنية للكتاب ،اجلزائر� ،1983 ،ص
.65
( )15احل�سني بن محمد الورثيالين ،نزهة الأنظار يف ف�ضل علم الأخبار ،امل�شهورة بالرحلة الورثيالنية،
مطبعة بيري فونتانة ،اجلزائر� ،1908 ،ص.286
( )16محم ��د �أبو را� ��س اجلزائري ،فتح الإله ومنته يف التحدث بف�ض���ل ربي ونعمت���ه« ،حياة �أبي را�س
الذاتية والعلمية» ،حت .محمد بن عبدالكرمي ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب� ،1990 ،ص .92
(� )17أبو القا�سم �سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف من القرن العا�شر �إلى الرابع ع�شر الهجري (-16
20م) ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،ط ،2.ج� ،1985 ،2ص� -ص .234 -233
وقد ا�س ��تطاع �أبو القا�س ��م �س ��عد اهلل الوقوف عل ��ى �إجازة ابن عم ��ار للمرادي اعتمادًا على ن�س ��خة منها
باملكتب ��ة الظاهري ��ة بدم�ش ��ق ،ينظ ��ر ن�ص الإج ��ازة وترجمة ابن عم ��ار يف كتاب جت���ارب يف الأدب
والرحلة� ،ص� -ص .70 -63
(ُ )18ينظر:
M.Hadj -Sadok, le mawlid d’après le mufti poète d’Alger, Ibn Ammar, Extrait des
mélanges Louis Massignon, librairie d’Amérique et d’Orient, Institut Français
de Damas, 1957.

(� )19أحمد بن عمار ،نحلة اللبيب� ،ص� ،ص .43 ،42
( )20امل�صدر نف�سه� ،ص .58
( )21عبدالرزاق بن حمادو�ش ،رحلة� ،...ص .260
( )22محمد �أبو را�س اجلزائري ،فتح الإله� ،ص .92
( )23ترد يف الأبيات املذكورة كنية �أخرى البن عمار ،وهي� :أبو عبداهلل ،التي �أثبتت بعد ذلك يف معجم
م�شاهري املغاربة لأبي عمران ال�شيخ و�آخرين ،جامعة اجلزائر� ،1995 ،ص .381
(� )24أب ��و القا�س ��م مح ّمد احلفن ��اوي ،تعريف اخللف برجال ال�س���لف ،حت ،محمد �أب ��و الأجفان وعثمان
بطيخ ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط ،2.ج� ،1985 ،2ص.89
( )25محمد �أبو را�س اجلزائري ،فتح الإله� ،ص.48
( )26ينظر� :أبو القا�سم �سعد اهلل ،جتارب يف الأدب والرحلة� ،ص.64
(� )27أبو القا�س ��م �سعد اهلل� ،أبحاث و�آراء يف تاريخ اجلزائر ،املكتبة الوطنية للن�شر والتوزيع ،اجلزائر،
ط� ،1981 ،2ص .235 ،227
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( )28اب ��ن عم ��ار اجلزائ ��ري ،مختارات جمهولة من ال�ش���عر العربي ،حت� .أبو القا�س ��م �س ��عد اهلل ،دار
الغرب الإ�سالمي ،لبنان ،ط.1992 ،1
( )29ال يخفى على القارئ الكرمي ما يف هذه الأبيات من ا�ض ��طراب يف الوزن واملعنى ،ف�ض�ل ً�ا على �أنها
لي�ست للمتنبي وال توجد يف ديوانه.
( )30هذا ما �أفاد به م�صحح الرحلة يف ال�صفحة  ،254محتم ًال �أن يكون ابن عمار قد �أمت كتابة رحلته،
وهي رمبا بتون�س� ،أو م�صر� ،أو احلجاز؛ لأنه �أقام بهذه الأماكن عدة �سنوات.
( )31تزيد الن�س ��خة املخطوطة املو�ص ��وفة �أعاله عن الن�سخة املطبوعة بق�صيدة واحدة ،وهو ما قد يفيد
اعتماد امل�صحح ن�سخة �أخرى من الرحلة.
(32) M.Hadj- Sadok, le mawlid d›après le mufti poète d›Alger, Ibn Ammar,
p. 269.
 �أبو القا�سم �سعد اهلل� ،أبحاث و�آراء يف تاريخ اجلزائر� ،ص .25(33) M. Ben Messaib, Itinéraire De Tlemcen a La Mekke, traduit par M.
Ben Cheneb, Revue Africaine, 1900, p- p . 282 -261.
( )34احل�س�ي�ن ب ��ن محمد الورثالين ،نزهة الأنظار يف عل���م التاريخ والأخب���ار ،بيري فونتانة ،اجلزائر،
.1908
( )35محمد �أبو را�س اجلزائري ،فتح الإله� ،ص .92
(� )36أبو القا�سم احلفناوي ،تعريف اخللف برجال ال�سلف ،ج � ،2ص� -ص .90 -89
(  )37املرجع نف�سه� ،ص .90
(� )38أحمد بن ع ّمار ،نحلة اللبيب� ،ص .4
( )39امل�صدر نف�سه� ،ص .254
( )40امل�صدر نف�سه� ،ص .3
( )41امل�صدر نف�سه� ،ص .4
( )42امل�صدر نف�سه� ،ص .10
( )43امل�صدر نف�سه� ،ص .3
( )44امل�صدر نف�سه� ،ص .4
( )45الرحلة بعنوان :نظم الدرر املديحية يف محا�سن الدولة احل�سينية لأبي زيد عبدالرحمن اجلامعي
الفا�سي.
(� )46أحمد بن عمار ،نحلة اللبيب� ،ص .92 -91
( )47هي لأبي محمد عبداهلل بن يحيى ال�شقراطي�سي التوزري ،املتوفى �سنة 466هـ.
( )48هو �أبو حمو مو�س ��ى بن يو�س ��ف بن عبدالرحمن بن يغمرا�س ��ن بن يحيى بن يغمرا�سن ،الذي تولى
حكم بني عبدالواد (الزيانيون) يف املدة ما بني 791 -760هـ.
( )49وهو �أبو عبداهلل محمد بن �أحمد ال�ش ��ريف التلم�س ��اين (771 -710هـ) ،امل�ش ��هور بنظمه :مفتاح
الو�صول �إلى بناء الفروع على الأ�صول.
( )50يلقب ب�أبي تا�ش ��فني الثاين .حكم دولة بني زيان يف تلم�س ��ان من �س ��نة 791هـ1399 /م �إلى �س ��نة
795هـ1383 /م.
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( )51من �ش ��عراء تلم�س ��ان ،يعرف مبحمد بن يو�س ��ف القي�س ��ي الثغري ،نظم يف مدح ال�سلطان �أبي حمو
الثاين الكثري من الق�صائد ،نقلها امل�ؤرخون والأدباء؛ منهم :يحيى بن خلدون ،ومحمد بن عبداهلل
امللقب باحلافظ التن�سي يف كتابه :راح الأرواح فيما قاله املولى �أبو حمو من ال�شعر وقيل فيه من
الأمداح.
(� )52أحمد بن عمار ،نحلة اللبيب� ،ص .3
( )53امل�صدر نف�سه� ،ص .53
( )54امل�صدر نف�سه� ،ص .3
( )55امل�صدر نف�سه� ،ص .4
( )56امل�صدر نف�سه� ،ص .96
(� )57سبقت الإحالة �إليه.
( )58وحق ��ق محم ��ود بوعياد الباب ال�س ��ابع ،وهو تاري���خ بني زيان ملوك تلم�س���ان ،بامل�ؤ�س�س ��ة الوطنية
للكتاب ،اجلزائر .1985 ،وحققه كذلك بوطالب محيي الدين ،دار دحلب� ،1993 ،ص .355
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الكتابة الشنقيطية
يف علم السرية النبوية

قراءة يف النشأة والتطور والتأليف
بقلم :د .التاه بن محمدن بن اجمد

*

( )

مقدمة
ي�س ��عى هذا املقال �إلى احلديث عن الكتابات ال�ش ��نقيطية يف ال�سرية النبوية،
وذلك من خالل محاولته ر�ص ��د البذور الأولى لل�شناقطة يف حقل ال�سرية النبوية،
واملراح ��ل التي مر بها الت�أليف عندهم يف هذا املجال ،مع التعر�ض لأهم �إنتاجهم
الت�أليفي يف هذا امل�ض ��مار ،على �أن يكون احليز التاريخي لهذا البحث ممتدً ا من
القرن الثاين ع�شر الهجري وحتى اليوم.
ورغبة منا يف �إبراز اجلوانب املتعلقة بالإ�شعاع الثقايف يف القطر ال�شنقيطي،
و�إظه ��ار ثم ��اره للطلبة والباحث�ي�ن من �أبناء وطنن ��ا �أو ًال ولغريهم ثاني� � ًا؛ ولأهمية
ال�س�ي�رة النبوية البادي ��ة للعيان والغنية عن الذكر؛ فق ��د ارت�أينا �أن نعالج يف هذه
ال�ص ��فحات مو�ض ��وع( :الكتابات ال�ش ��نقيطية يف علم ال�س�ي�رة النبوية؛ قراءة يف
الن�ش� ��أة والتط ��ور والت�أليف) ،ع َّلن ��ا �أن نقتدي ب�آثار �س ��لفنا يف االهتمام واالعتناء
بال�سرية النبوية العطرة ،فنقتدي بهم يف التخلق مب�ضامينها.
وتربز �أهمية املو�ضوع �أو ًال من خالل ندرة ما كتب عنه �أو انعدامه؛ �إذ مل نطلع
ح�س ��ب علمنا املتوا�ض ��ع -على �أي بحث حول هذا املو�ضوع ،الأمر الذي ي�ستدعيمنا خو�ض غمار هذا املو�ض ��وع والكتابة يف هذا اجلانب ا ُ
خللو من �أقالم الباحثني
وندوات املحا�ضرين ،وهنا يمُ كننا القول �إنه من الأهمية مبكان محاولة البحث يف
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ن�ش� ��أة الكتابات ال�سريية ال�شنقيطية ومراحل تطورها ،و�أهم �إ�سهامات ال�شناقطة
يف هذا املجال ،ومحاولة فهر�س ��تها؛ لت�س ��هل اال�س ��تفادة منها عل ��ى الباحثني من
الناحي ��ة املنهجية ،ويعرفوا املح َّقق منها لي�س ��تفيدوا من ��ه يف بحوثهم ،واملخطوط
ليحاولوا �إخراجه و�إبرازه للوجود.
و�سنتناول هذا املو�ضوع من خالل ثالثة محاور :نخ�ص�ص الأول منها للحديث
عن تاريخ الكتابة يف علم ال�س�ي�رة النبوية ،بينما نخ�ص�ص الثاين ملراحل الت�أليف
يف ال�س�ي�رة النبوية ،لنختم ب�سرد بيبليوغرايف لأهم م�ؤلفات ال�شناقطة يف ال�سرية
النبوية يف املحور الثالث والأخري.
وبالتايل ،ف�إن محاور هذه الدرا�سة �ستكون على ال�شكل الآتي:
املحور الأول :تاريخ الكتابة يف علم ال�سرية النبوية ببالد �شنقيط.
املحور الثاين :مراحل الت�أليف يف ال�سرية النبوية ببالد �شنقيط.
املحور الثالث� :سرد بيبليوغرايف لأهم م�ؤلفات ال�شناقطة يف ال�سرية النبوية.
املحور الأول :تاريخ الكتابة يف علم ال�سرية النبوية ببالد �شنقيط:
عموما ،و�أولوها ن�صي ًبا واف ًرا
معلوم �أن ال�ش ��ناقطة اعتنوا بالعلوم الإ�سالمية ً
من �أوقاتهم باملدار�س ��ة واملطالعة؛ مما و َّلد نه�ض ��ة ثقافية �شاملة ،جتلت يف ظهور
جمموع ��ة من العلماء الكبار ذوي الثقافة الوا�س ��عة ،كان لهم �أثر بارز يف انت�ش ��ار
املحا�ض ��ر البدوية ،فكل قبيلة لها مح�ض ��رة �أو محا�ضر ،حتى �إنه مل يخل حي من
الأحياء من علماء متخ�ص�صني �أو م�شاركني على الأقل.
غ�ي�ر �أن املفارقة العجيبة تكمن يف �أن احلركة الت�أليفية يف بالد �ش ��نقيط قد
�ش ��هدت ت�أخ� � ًرا يف الظه ��ور والربوز ،فلم متدنا امل�ص ��ادر التاريخي ��ة مب�ؤلفات يف
�ش ��تى العلوم� ،إال مع القرن العا�ش ��ر ،ولعل ذلك له م�س ��وغات عدة ،منها ما ي�ؤول
�إلى ال�ص ��عوبات املادية ،ومنها ما يرجع �إلى التوجهات الفكرية ،التي كانت تطبع
ه ��ذه املرحلة التاريخي ��ة ،فقد كان القوم -خا�ص ��ة �أول �أمرهم -من�ص ��رفني �إلى

4 3

54

رﻣﻀﺎن  -ﺷﻮال 1439
أﻳﺎر  -ﺣﺰﻳﺮان /ﻣﺎﻳﻮ  -ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018م

180

التدري� ��س لدرجة ال يتبقي لهم الوقت الكايف للت�أليف ،وال نن�س ��ى ما لالن�ش ��غاالت
التي تقت�ضيها الطبيعة البدوية -والتي ال تعرف اال�ستقرار والثبات يف مكان -من
�أثر يف ذلك � ً
أي�ض ��ا ،زد على ذلك �إنكار القوم ال�ش ��ديد –�آنذاك -على من �صنف،
وا�ستح�ض ��ارهم ملقوالت الأقدم�ي�ن يف التحذير من الت�أليف ،مث ��ل« :من �ألف فقد
ا�س ��تهدف ،ف�إن �أح�سن فقد ا�س ��تعطف ،و�إن �أ�ساء فقد ا�س ��تقذف» ،و«الإن�سان يف
ف�سحة من عمره ما مل ي�ؤلف� ،أو يقل �شع ًرا» ،و«من �صنف فقد جعل عقله على طبق
يعر�ضه على النا�س».)1(...
قال ال�ش ��يخ محمد اليدايل (ت 1166هـ)(« :)2ه ��ذا و�إن من النا�س من ينكر
الت�ص ��نيف يف ه ��ذا الزمان قائ ًال� :إن كتب القدماء �أ ْول ��ى باالقتداء ،و�إن ما حدث
من الت�ص ��انيف بدع ��ة ،وما تركت الأوائل للأواخر �ش ��ي ًئا ،و�إن فال ًن ��ا وفال ًنا ـ مع
جاللة قدرهم وقوة باعهم ـ ما تعر�ضوا لهذا ،ف�أنكروه لذلك ،مع �أن امل�شتغل اليوم
بكتابة ما �شاء من �أ�شعار وحكايات مباحة ال ينكر عليه ،وامل�شتغل بت�سديد ما ينفع
من اجلمع يف علوم ال�شريعة ينكر عليه»(.)3
ونلح ��ظ �أن ال�ش ��يخ -رحمه اهلل تعالى -ي ��ر ّد على ه�ؤالء املنكرين ،وال ي�س ��لم
حتاملهم على امل�ص ��نفني امل�ؤهلني ،قال« :وال يدري اجلهول �أن الت�ص ��نيف مفتوح
ملن �ساعده التوفيق من اهلل تعالى ،كما قال �أبو العبا�س املربد ،وهلل در القائل:
ق�����ل مل�����ن ال ي�������رى امل����ع����ا�����ص����ر ���ش��ي��ئ��ا
�إن ذاك ال������ق������دمي ك��������ان ج����دي����دا

وي������������رى ل����ل�����أوائ���������ل ال����ت����ق����دمي����ا
()4
و���س��ي��ب��ق��ى ه����ذا اجل���دي���د ق���دمي���ا

كم ��ا �أن بع�ض العلماء و�ص ��ل به الأم ��ر �إلى درجة �أنه ح� � َّرم الت�أليف على غري
املنته�ي�ن املتقنني ل ��كل الفنون ،فقد ذكر محم ��د عبد اهلل بن البخاري� ،ص ��احب
كت ��اب العم���ران� ،أن بع�ض العلماء يف هذا القطر ،كان ق ��د ح َّرم الت�أليف� ،إال على
م ��ن �أحاط بكل فن؛ معل ًال ذلك ب�أن الفنون مرتبط بع�ض ��ها ببع�ض ،و�أن ذلك حق
وظاهر؛ لأن من مل يعرف لغة الفن كيف ي�ؤلف فيه؟ وكذلك من مل يعرف �أحكامه،
�اما و� ً
أعرا�ض ��ا ،ودي ًنا ومروءة ،وفه ًما وعل ًما ،ولكن
لكن النا�س كل عام ترذل �أج�س � ً
بحق �أن يقال يف ذلك:
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و�إن ر�أي��������ن��������ا زم������� ًن�������ا ل����ي���������س ب���ه

ع�������دل �أق����م����ن����ا ح���ك���م���ن���ا ب���الأ����ش���ب���ه

وي�ض ��يف قول ��ه« :ف�إن �أم�س ��كت النا�س عن الت�أليف حت ��ى حتيط بكل فن،
فمن ي�ضع العلم»؟(.)5
ثم يوا�ص ��ل حديث ��ه يف نف�س املنحى قائ�ل ً�ا� :إنه حدثه من يثق به� ،أن �س ��يدي
عبد اهلل بن الفا�ض ��ل( )6قال� :إن �أحمد البدوي( )7ي�ؤدب ،ملا �ألف ت�أليفه امل�ش ��هور،
وامل�سمى عمود الن�سب ال�شريف ،والذي كرث انتفاع النا�س به �إلى اليوم ،و�أوله(:)8
ح������م������دًا مل������ن رف��������ع ����ص���ي���ت ال�����ع�����ربِ

وخ�������ص���ه���م ب��ي��ن الأن�����������ام ب��ال��ن��ب��ي

ثم علق على هذه املقولة بقوله« :فاالنتفاع بكثري من الت�آليف اليوم �أكرث �أج ًرا
عندي على �صاحبه من �إثمه»(.)9
وقد �ص ��احب هذا التهج � َ�م والإنكا َر على امل�ؤلفني �ص ��عوباتٌ مادية معيقة عن
الت�أليف �آنذاك ،ك�ص ��عوبة احل�ص ��ول على الو�س ��ائل الالزمة للت�ألي ��ف ،من مداد
و�أوراق وغريها .وذلك ما �ص ��رح به ال�ش ��يخ محمد اليدايل يف ق�صيدته التي قدم
بها لكتابه الذهب الإبريز يف تف�سري كتاب اهلل العزيز ،حيث قال:
و�أع��������� ِّن���������ي ي�������ا ذا اجل�����ل�����ال ع���ل���ي���ه
مب�������������داد �أو ب�������زب�������ر �أو ب����دل����ك

و�أع�����������ن م������ن ي���ع���ي���ن���ن���ي ي������ا م���ع ُ
�ي�ن
ل����ل����ق����راط����ي���������س �إذ ب����������ذاك ت���ل ُ
�ي�ن

وقال � ً
أي�ض ��ا يف كتابه الآخر فرائد الفوائد« :فع ��ذري فيه �أين جمعته و�أنا يف
(تري�س)(� )10أجول يف �أكنافها ،و�أهيم مع �أهلها مينة وي�سرة يف جوفها و�أطرافها
ي��و ًم��ا ب��ح��زوى وي��و ًم��ا بالعقيق وبالـ
ف�������ت�������ارة ي����ن����ت����ح����ي جن�����������دًا و�آون������������� ًة

ـ�� ُع��ذي��ب ي��و ًم��ا وي���و ًم���ا باخللي�صاء
�شعب احلزون وط��و ًرا ق�صر تيماء

َّ
الط ْرف معترب ب ُكداها و�أباطحها ،والقلب منتظر لعداها وطواطحها ،والقلم
غري م�س ��اعف والهم مبثوث ،وال مداد �إال مداد ال�ص ��بيان للمكتب ُّ
والط ْر ُثوث(،)11
وال جمع غال ًبا �إال بالليل؛ ال�ستغراق النهار بالرتحال احلثيث»(.)12
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وعل ��ى العم ��وم و�أ ًيا كان ��ت الأ�س ��باب واملعوقات ،فحرك ��ة الت�أليف ق ��د بد�أت
فعل ًيا بهذه الربوع يف القرن العا�ش ��ر ،لتبلغ ذروتها و�أوجها يف القرن الثالث ع�ش ��ر
الهجري(.)13
فمنذ ذلك القرن ن�ش�أت حركة ت�أليفية ن�شطة ،تناولت علمي الفقه واللغة� .أما
علم ال�س�ي�رة النبوية ،فلعل البذرة الأولى املكت�ش ��فة فيه تعود �إلى منت�صف القرن
الث ��اين ع�ش ��ر الهجري ،وه ��ي عبارة عن نظ���م لأ�س���ماء النب���ي للعالمة احلاج
�أحمد بن الند عبد اهلل الوالتي (ت 1140هـ)( )14و�ألفية يف ال�سري والغرائب من
الأخب���ار للعالمة ِحمى اهلل بن محمد الأمني الت�ش ��يتي املتوفى (ت 1155هـ)(.)15
وعلى الرغم من �إ�ش ��ارة امل�ص ��ادر التاريخية �إلى هذين امل�ؤل َفني� ،إال �أنني مل �أعرث
عليهما ،وال على �أي �أثر لهما فيما بعدهما.
أ�سي�س ��ا على ما �س ��بق ،ميكن القول �إن احلركة الت�أليفية مل تعرف ازدها ًرا
وت� ً
�وجا� ،إال مع رائد حركة الت�أليف يف مختلف العلوم -وخا�ص ��ة يف علم ال�سرية
ون�ض � ً
النبوي ��ة -العالمة محمد بن �س ��عيد الي ��دايل ،حيث خ َّلف م�ؤل ًف ��ا يف غاية الأهمية
والنفا�س ��ة ،احللة ال�س�ي�را� ،س ��اهم يف حتريك ال�س ��احة العلمية ،ونه�ض مب�ستوى
الت�ألي ��ف والدر�س ،فح ��اكاه �أغلب العلماء ب�ش ��روح ومنظومات كث�ي�رة .ولالطالع
�أكرث على مراحل الإ�سهام يف علم ال�سرية النبوية من لدن ال�شناقطة ،فقد عقدنا
املحور الآتي لذلك ،فماذا عنه؟
املحور الثاين :مراحل الإ�سهام يف حقل ال�سرية النبوية ببالد �شنقيط
ميك ��ن تلم� ��س مرحلتني زمنيت�ي�ن ميزتا جان ��ب الت�أليف يف ال�س�ي�رة النبوية،
حي ��ث تعود الأولى �إلى ما قبل (1155هـ) ،وتعود الثانية ملا بعد ذلك التاريخ ،وقد
�سمينا املرحلة الأولى مبرحلة الإ�سهام املحت�شم� ،أما الثانية ف�أطلقنا عليها مرحلة

183

رﻣﻀﺎن  -ﺷﻮال 1439
1439
أﻳﺎر -رﻣﻀﺎن
ﺷﻮال -ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018م
ﺣﺰﻳﺮان/-ﻣﺎﻳﻮ
أﻳﺎر  -ﺣﺰﻳﺮان /ﻣﺎﻳﻮ  -ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018م

4 3
4 3

54
54

الإ�سهام املرت�سم .فما ذا عن هاتني املرحلتني؟
املرحلة الأولى :مرحلة الإ�سهام املحت�شم
ات�س ��مت هذه املرحلة بامل�ساهمة املحت�شمة ،وجتلى ذلك يف عزوف ال�شناقطة
ع ��ن الت�ألي ��ف ،مقاب ��ل تركيزهم على الق ��راءة والتبحر يف العلم ب�ش ��تى �ص ��نوفه
و�أنواعه ،حتى غدت املو�س ��وعية هدفهم املن�ش ��ود ،و�أمنيتهم الق�ص ��وى ،وكان من
نتائ ��ج ذلك �أن نبذوا الت�ألي ��ف وراء ظهورهم ،وهجروا حرمي ��ه ك�أنهم ال يعلمون،
هذا ما ت�ش�ي�ر �إليه كتب التاريخ والرتاجم ،رغم �ش ��ح املعلومات املتوفرة عن هذه
احلقب ��ة الزمنية من تاري ��خ الت�أليف ،وجمم ��ل احلياة العلمية �آن ��ذاك؛ ولعل هذا
ما يف�س ��ر لنا عدم �إ�ش ��ارة امل�ص ��ادر التاريخية لأي م�ؤلف يف هذه املرحلة� ،إذا ما
ا�س ��تثنينا بع�ض الإحاالت مل�ؤ َّلف �أو م�ؤلفني ،مل يكتب لهما البقاء ،و�إن كانوا �أملحوا
واطالعا وتبح ًرا ،ومن �أمثلة ذلك
وتدري�س ��ا
�إلى اهتمام القوم بهذا العلم درا�س ��ة
ً
ً
م ��ا �أورده الربتل ��ي عن ��د ترجمته للعالمة الطال ��ب �أبو بكر بن علي بن ال�ش ��يخ بن
املحجوب الوالتي (ت 1101هـ)؛ قال عنه :كان -رحمه اهللً -
�شيخا ،عالمِ ًا ،فقي ًها،
نحو ًيا ،لغو ًيا ،فا�ض ًال ،جليل القدر ،له حظ يف احلديث وال�سري(.)16
وما �أ�ش ��ارت �إليه امل�ص ��ادر التاريخية من م�ؤلفات يف ه ��ذه املرحلة هو عبارة
عن نظم وق�صيدة وكتابني فقط ،لأعالم من �أعيان هذه البالد هم على الرتتيب:
•احل ��اج �أحمد بن الند عبد اهلل الوالتي (ت 1140هـ) ،له نظم يف �أ�س���ماء
النبي  ،وكتاب يف ال�صالة على النبي (.)17
•�س ��يدي عب ��د اهلل بن محمد بن القا�ض ��ي ال�ش ��هري ب� �ـ «اب ��ن رازكه» (ت
1144هـ) فاحتة ال�ش ��عراء بهذا القطر ،له ق�ص ��يدة رائعة يف �ص ��فة نعل
امل�صطفى .
• ِحمى اهلل بن محمد الأمني الت�ش ��يتي (ت 1155هـ) الذي خلف �ألفية يف
ال�سري والغرائب من الأخبار(.)18
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وننبه هنا �إلى �أننا مل نعرث على �أية �إ�ش ��ارة �إلى هذه امل�ؤلفات �س ��وى ما ذكرته
مفتوحا �أمام الت�أويالت
هذه امل�ص ��ادر التي متت الإحالة عليها ،مما يرتك الباب
ً
يف حج ��م هذه الكت ��ب ومكانته ��ا العلمية ،فهذا محمد �س ��عيد اليدايل ي�ش�ي�ر �إلى
�أن ��ه مل يجد مرج ًعا قبل ��ه يعتمد عليه ،وينري له الدرب يف ه ��ذا الفن .قال مرج ًعا
ال�ض ��مري �إلى فن ال�س�ي�رة النبوية الذي كان يتحدث عن ��ه ...« :هذا وقد كانت يل
نف�س ت�شوقني �إليه ،وتتوق �أن ترى ت�ألي ًفا عليه ،فلم تظفر ب�شيء من تلك امل�سالك،
ومل ي�س ��ددها اجلد ال�س ��قيم ،ولكنها مل تقنع بذلك ،ف�أثنيت ال�ض ��لوع عن �أذاها،
و�أغ�ض ��يت اجلفون على قذاها ،ثم ا�ستنه�ض ��ت قريحتي العليل ��ة ،واقتدحت �أزناد
�أفكاري الكليلة ،فلم �أزل يف عر�ص ��اته ور�سومه ،و�أ�سائل عنه كل ركب وكل من فيه
�إملام وممار�س ��ة بعلوم ��ه ،حتى التقطت من فرائده در ًرا ،وم ��ن نوادره غر ًرا ،على
�أنن ��ي مل �أر ماه� � ًرا فيه اعتمدت عليه ،و�أرجع عند العوي�ص ��ات �إلي ��ه ،ف�أتيت بهذه
العجالة تعجي ًال لقرى امل�ستفيد ،واكتفا ًء من القالدة بالقدر املحيط باجليد ،ليعم
نفعه البالد ،ويتعاطاه احل�ض ��ري والباد ،جمعت فيها -وعلى وجه االخت�صار -ما
مل يجتم ��ع يف غريه ��ا من الكتب الكبار ،ف�ص ��ار هذا املجموع امل�ص ��نف بذكره
ً
مقرظا م�ش ��ن ًفا ،حتى ك�أن البدر يف لبته ،ون�س ��يم امل�س ��ك يف هبته ،وحتى ك�أنه يف
غرة الكتب ملعة منرية ،ويف تاج التواليف درة خطرية»(.)19
فلو كان لهذه امل�ؤلفات �ش�أن �أو �سبق علمي العرتف به ،مما يع�ضد احت�شامها
وع ��دم قدرتها على البقاء ،فحتم ذلك ا�س ��تبعادها من �ص ��دارة امل�ؤلفات العلمية
التي ت�صلح �أن يبنى عليها ما بعدها ،و�أن تعترب ركيزة �أ�سا�سية من ركائز ال�صرح
العملي الذي �شيده ال�شناقطة يف هذا املجال.
�أما الق�صيدة ،فهي ق�صيدة مطولة ،وقد �أورد �صاحب كتاب الو�سيط �أغلبها،
ولنقتطف منها بع�ض الأبيات(:)20
غ������رام ���س��ق��ى ق��ل��ب��ي م���دام���ت���ه ���ص��رف��ا
ق�ضى فيه قا�ضي احلب بالهجر ُمذ غدا
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ومل���ا ي��ق��م ل��ل��ع��ذل ع���د ًال وال �صرفا
ً
مري�ضا ب���داء ال ُي��ط��ب وال ي�شفى
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ن����ه����اري ن���ه���ر ب��ي�ن ج���ف���ن ّ���ي وال���� َك����رى
ل����ئ����ن ف����ات����ن����ا ع��ي��ن احل����ب����ي����ب ف�����إمن����ا
ف���إن مل تر النعل ال�شريفة فانخف�ض
وق������ف رائ����� ًم�����ا �إ�����ش����م����ام ر َّي�������ا ع��ب�يره��ا
���������ف حت��ب��ه
وال ت����ر�����ض يف ت���ق���ب���ي���ل �إل ٍ
ب���دت رو����ض���ة م�سكية ال��ن�����ش��ر �أو���ش��ك��ت
�أرى ال�������ش���ع���راء ال���ه���ائ���م�ي�ن ت�����ش��ب��ب��وا
يذيعون ذكر البان واحلِقف ذي النقى
ف���ه���ا �أن�������ا يف مت����ث����ال ن��ع��ل��ي��ك ���س��ي��دي
و�إين وت�����و������ص�����ايف ب�����دي�����ع ح�ل�اه���م���ا
�أي�������ا م����ن ����س���ق���ت �أل����� ًف�����ا ظ����م����اء ب���ن���ا ُن���ه
ي�����د ����س���م���ي���ت يف ف�������ادح ال���ف���ق���ر راح�����ة
وم���ن ق���ام يف الإ����س���راء واحل�����ش��ر خلفه
ل��������ه م����ك����ن����ة يف ع�����ل�����م ك��������ل خ���ب���ي���ئ���ة

وليلي بحر مر�سل دونه َ�سجفا ()...
َ
ب�آثاره احل�سنى �شفاء من ا�ست�شفى
لتمثالها واعكف على لثمها عكفا
ح�شا�شة نف�س ودعت ج�سمها وقفا
�إذا �أمكن التقبيل �أل�� ًف��ا وال �ضعفا
لطيب �شذاها العني �أن حت�سد الأنفا ()...

بذكر املحاكي من يحبونه و�صفا

ويطرون ذات اخل�شف بالقول واخل�شفا
م�ضيت على التحقيق يف الو�صف كالأ�شفا

كمن هم بالبحرين يفنيهما غرفا
ك��م��ا وه��ب��ت �أل�� ًف��ا ك��م��ا ه��زم��ت �أل��ف��ا
ك��م��ا ���س��م��ي��ت يف ك��ف��ه��ا ل��ل��ع��دى كفا
ن����ب����ي�����ؤوا �إل������ه احل�����ق ك��ل��ه��م ���ص��ف��ا
يقي ًنا ومل يخطط على مهرق حرفا

و�أختم هذه املرحلة باللغز الذي وجهه العالمة عبداهلل ابن القا�ض ��ي العلوي
(ت 1144هـ) لـ«زوايا» «القبلة»( )21حول �ص ��حابي �أ�س ��لم على يد تابعي ،وبينه مع
ابنه �إحدى ع�ش ��رة �س ��نة ،ي�ش�ي�ر بذلك �إلى عمرو بن العا�ص الذي �أ�س ��لم على يد
النجا�ش ��ي ،وهو �أ�س ��ن من ابنه عبد اهلل ب�إحدى ع�ش ��رة �س ��نة� .إال �أنه ي�ؤخذ على
�ص ��احب اللغز �إطالقه على النجا�ش ��ي �أنه تابعي� ،إذ هو يف اال�ص ��طالح مخ�ضرم
ولي�س تابع ًيا .قال(:)22
�أَت���ي��� َن َ
���اك ن���و َك���ى ُم��� ْرمِ ���ل َ
�ي�ن َف��وا���سِ �� َن��ا
َو� َ���س��� ْب���ق �أَبٍ مِ ����ي��ل�ا َد ُه َم����و ِل���� َد ا ْب��� ِن��� ِه

ِب�����إ� َ
����س��ل�ا ِم � َ���ص ْ���ح��� ِب���ي عَ���لَ���ى َي����د َت���اب��� ِع
�����س َو����س���تٍّ م���ا عُ������� ِز ْزن ِب�����س��ا ِب�� ِع
ِب ْ��خ��م ٍ

ف�أجابه العالمة محمد بن �أبي �أحمد املجل�سي( )23قائ ًال(:)24
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ال�سهمِ ُّي �أ���س��لَ��م ُمخلِ�صاً
هُ ��م��ا عَ�� ْم��رو َّ
َم����� َع ا ْب���� ِن���� ِه ع���ب���دِ اهلل َق����د َج������ا َء َب��� ْع��� َد ُه

ِب���أَ�ْ��ص َ��ح��م�� َة المْ َ�� ْل ِ��ك ال َّن َجا�شِ ي املُ�� َت��اب�� ِع
�����س َو����س���ت م���ا عُ������ ِز ْزن ِب�����س��ا ِب�� ِع
ِب َ��خ��م ٍ

املرحلة الثانية :مرحلة الإ�سهام املرت�سم
�شكل الإ�سهام املحت�شم �شبه نواة مهدت ملرحلة الإ�سهام املرت�سم� ،إذ �سنلحظ
يف هذه املرحلة ظهور م�ؤلفات ذات قيمة علمية ون َف�س طويل ،ت�ضاهي �أمثالها من
كتب الفن التي عرفت يف �أقطار العامل الإ�سالمي ،كما �شكلت ً
فائ�ضا يف املادة� ،سد
اخل�صا�صة ،و�أزاح امل�س ��تورد ،حيث �أ�صبحت امل�ؤلفات ال�شنقيطية يف هذه املرحلة
تغط ��ي حاج ��ة تعليمية ،وت�س ��د ً
فراغا علم ًيا عرف ��ه الت�أليف يف ه ��ذا القطر ،مما
مكنها من ال�صدارة واحتالل املكانة التي تتبو�ؤها الكتب الوافدة يف �ساحة الدر�س
ال�ش ��نقيطي ،لت�ص ��بح زادًا علم ًيا ومرج ًعا �أ�سا�س ًيا ،ووحدة يف النظام املحظري ال
يتخرج الطالب قبل �أن ي�ستويف جميع متونها.
وميكن حتديد البداية الفعلية لهذه املرحلة بحلول الن�صف الأخري من القرن
وخ�صو�ص ��ا مع رائد حركة الت�أليف يف الربوع ال�ش ��نقيطية وملهمها
الثاين ع�ش ��ر،
ً
ال�ش ��يخ محمد �سعيد اليدايل .قال العالمة �سيد �أحمد بن ا�سمه الدمياين متحد ًثا
عن ت�آليف ال�ش ��يخ محمد اليدايل« :ومن تواليفه -ر�ضي اهلل عنه -احللة ال�سريا
يف �أن�س���اب خري الورى ،وهو جملد كبري ،مل ُير مثله يف الإحاطة وال�ص ��حة وكرثة
الفوائد ،وهو الذي نظم منه البدوي املجل�س ��ي نظمه احل�سن ال�شهري عند النا�س،
الذي هو عمدة �أهل هذه البالد يف الأن�ساب»(.)25
وللحديث عن هذه املرحلة والتدليل على ما �أجملناه فيها ،نود تق�س ��يمها �إلى
نقطت�ي�ن :نتطرق يف �أوالهما لعر�ض كتابني مما �أ�س ��ميناه الكتب امل�س ��تقله ،بينما
نخ�ص ���ص الثانية ل�س ��رد بيبليوغرايف لأهم م�ؤلفات ال�ش ��ناقطة� ،سواء كانت كت ًبا
م�ستقلة �أو كانت عبارة عن �شروح وتو�ضيحات ،فماذا عن هاتني النقطتني؟
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�أو ًال :الكتب وامل�ؤلفات امل�ستقلة
�شرحا،
نق�صد بامل�ؤلفات امل�ستقلة تلك امل�ؤلفات التي ال تخدم م�ؤ َّل ًفا �ساب ًقا ،ال ً
وال نظ ًما ،وهي كثرية؛ بع�ضها م�ستوعب �شامل ،وبع�ضها مخت�صر مقل ،فهي لي�ست
عل ��ى وزن واح ��د ،وال طري ��ق واحد ،و�إمنا ه ��ي مختلفة يف الأغرا� ��ض والأهداف،
فبع�ض الأحيان يكون امل�ؤ ِّلف ق�ص ��د من ت�أليفه �أن ي�ص ��بح مرج ًعا مه ًّما يف مادته،
ولهذا يبذل جهده وي�س ��تفرغ و�س ��عه لأجل ا�س ��تيعابه ملعلومات ال ي�ستغني عنها �أي
م�ؤلف ،وهذا قليل؛ لقلة امل�صادر ال�ضرورية لذلك؛ ولطبيعة املجتمع البدوية .و�أول
م�ؤ َّل ��ف ع ��رف على هذا النمط هو كتاب احللة ال�س�ي�را يف �أن�س���اب العرب و�س�ي�رة
خ�ي�ر ال���ورى ،وما دام الأم ��ر كذلك حري بن ��ا �أن نتناول هذا الكتاب ب�ش ��يء من
التف�صيل والبيان.
اال�سم الكامل للكتاب هو احللة ال�سريا يف �أن�ساب العرب و�سرية خري الورى،
وم�ؤلفه هو محمد �سعيد بن املختار اليدايل� ،أحد رجاالت الت�أليف الأوائل يف هذا
ال ُقط ��ر ،عرف بت�ص ��انيفه اجلميل ��ة ،وعطاءات ��ه الفريدة ،ويعد م�ؤ َّلف ��ه من �أوائل
امل�ؤلفات يف ال�سرية النبوية عند ال�شناقطة.
وقد افتتحه بطليعة عر�ض فيها للأ�س ��باب والظروف التي �ألف فيها الكتاب،
كما خاطب فيها احل�ساد واملعار�ضني ،ثم �أتبع ذلك ب�أهمية معرفة ن�سبه ذاك ًرا
�أنها من كمال الإميان.
قال يف فاحتة الكتاب« :احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد الذي
طابت �أرومته ،و�أف�صحت عن كرم املحتد جرثومته ،والذي له من ن�صاعة احل�سب
وعتاقة الن�سب ما ُي ِقر به الأ�صاغر والأكابر ،وتعرتف له به قري�ش البطاح وقري�ش
الظواه ��ر .وبعد ،فلما كان العلم ب�أن�س ��اب العرب �ص ��ارت ر�س ��ومه دواثر ،وعادت
�أجداده عواثر ،و�أ�سواقه كوا�س ��د ،ومخدراته قواعد ،و�أ�شخا�صه متواريه ،و�أزناده
واريه ،وبواتره �ص ��د�أت يف �أغمادها ،و�ش ُهبه قذيت برمادها ،وتقل�ص �ضايف ُبرده،
وتكدر �ص ��ايف ورده ،و�أ�ص ��بح مهجو ًرا ،ك�أن مل يكن �ش ��ي ًئا مذكو ًرا .وكان ن�س ��به
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�أف�ض ��ل الأن�س ��اب ،وكان العلم بن�س ��به وببع�ض �أحواله ،وما يتعلق بذلك ً
فر�ضا
ً
و�شرطا يف كمال الإميان»(.)26
على الأعيان،
ثم �أتبع ذلك مبقدمة يف �أمور مهمة؛ منها :ف�ضل هذا الفن وفائدته ،والكالم
على العرب وتق�سيمهم ،وطبقاتهم وم�ساكنهم ،وف�ضلهم ودياناتهم قبل الإ�سالم،
وعلومهم ،و�أيام حروبهم ،ونريانهم و�أ�سواقهم ،ومفاخرهم فيما بينهم...
ثم دخل يف احلديث عن ن�س ��به باد ًئا بفخذه الذي ينتمي له ،مرت ًبا لآبائه،
ومرتق ًيا بن�سبه حتى �أو�صله �إلى محل االتفاق ،وهو معد بن عدنان ،وبعد ذلك ذكر
ن�سب العرب من �أبناء قحطان.
ثم ختم الكتاب بقوله« :انتهى ما �أردناه من اخت�صار �سريته والكالم على
بع�ض املهم من �أن�ساب العرب ،وختمناه ببع�ض كالمه يف بع�ض كتبه �إلى العرب،
و�ش ��رح بع�ض غريبها ،ع�س ��ى اهلل �أن يختم جلامعه والناظر فيه بح�سن اخلامتة،
بجاه �سيد العرب والعجم� ،سيدنا محمد �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه»(.)27
ويبدو �أن هذا الكتاب �أول ت�أليف نرثي يف ال�سرية النبوية ،وبعده تتالت الت�آليف
ب�ش ��تى �ص ��نوفها و�أنواعها ،على �أن امل�ؤلفات املنظومة تعترب �أهمها؛ لأن النظم هو
و�سيلة ال�شناقطة يف تثبيت املعلومات ،وت�سهيل امل�ستع�صيات ،وتذليل العقبات� ،إذ
من خالله تنفذ املعلومات واملعارف �إلى ذهن ال�س ��امع والقارئ ،وهو � ً
أي�ض ��ا وعاء
لغوي ينقل العلم واملعرفة.
ونتيج ��ة للب ��داوة والرتح ��ال ،وع ��دم اال�س ��تقرار ،والذائق ��ة الأدبي ��ة العالية
واملنت�ش ��رة ب�ش ��كل كبري ،كان على الع� �المِ �أن يتجه �إلى هذا الأ�س ��لوب ،ليحفط له
مراميه ومقا�صده ،ف�أقبل امل�ؤلفون عليه ،ومل يبق �شيء �إال ونظموه ،فجمعوا م�سائل
ً
وحفاظا عليها من الن�س ��يان.
متفرق ��ة ،ونظموها يف �أبيات تثبيتًا لها يف الأذهان،
واملتتبع حلركة الت�أليف عند ال�ش ��ناقطة يلحظ هذه اخلا�ص ��ية ،فالنظم له الأَ َّو ِلية
والأف�ض ��لية على النرث ،عند عامة العلماء واملتعلمني ،ولذلك مل يرتك ال�ش ��ناقطة
م�ؤ َّل ًف ��ا نرث ًيا �إال وتناولوه بالنظم مرا ًرا وتكرا ًرا ،والأمثلة على ذلك كثرية ،وتتجلى
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�أك�ث�ر يف املحور اخلا�ص بال�س ��رد البيبلوغرايف لأهم م�ؤلفات ال�ش ��ناقطة يف حقل
ال�سرية النبوية الآتي بعد هذا املحور بحول اهلل.
و�س ��نكتفي يف هذا املق ��ام ب�أمنوذج واحد ،وهو نظم عمود الن�س���ب ال�ش���ريف
للعامل �أحمد البدوي بن محمدا (ت 1208هـ)؛ فهذا النظم �أ�صبح بعد ظهوره �أهم
كتاب مدر�سي للطالب والباحثني يف ال�سرية والأن�ساب .قال يف مقدمة النظم(:)28
ح������م������دًا مل������ن رف��������ع �����ص����ي����ت ال����ع����رب
وع�������م�������ه�������م �إن���������ع���������ام���������ه ب����ن����ع����م����ت����ه
ودوخ�������������وا ب�������س���ي���ف���ه غ����ل����ب ال���ع���ج���م
�إذ اخل�����ي�����ول ال���� ُب����ل����ق يف ف��ت��وح��ه��م
ه�����م �����ص����ف����وة الأن������������ام م�����ن �أح���ب���ه���م
ك����������ذاك م������ن �أب����غ���������ض����ه����م ب��ب��غ�����ض��ه
خ�������دم�������ت�������ه �������ص������ل������ى ع������ل������ي������ه اهلل
م��������ر ال����������زم����������ان وج�������ه�������ال�������ة ب���ن���ي���ه
وم���������ن ر�أى خ����ل����اف م�������ا ذك�����رت�����ه
يف غ���ي��ر م������ا ط�����ال����� َع�����ه �إذ ال����ط����رق
وم�����ن ي���ك���ن م�����س��ت��وع�� ًب��ا م��ث��ل��ي ذك���ر
ورمب������������ا �أن�������ك�������ر � َ������ض������ ّي������ق ال����ع����ط����ن
ول�������س���ت �إال م����ن م�������ش���اه�ي�ر ال��ك��ت��ب

وخ�����ص��ه��م ب�ي�ن الأن�������ام ب��ال��ن��ب��ي
ف����دخ����ل����وا ب���ي���م���ن���ه يف زم����رت����ه
�إذ ه����م ب���ن���و �أب و�أم ب���احل���رم
وال��رع��ب وال��ظ�� َف��ر يف م�سوحهم
ب�����ح�����ب�����ه �أح�������ب�������ه�������م ووده������������م
أبغضهم ت ًبا له من معضه ()...

ب��ن�����ش��ر م���ا م���ن ن�����ش��ره��م ط���واه
ل���ع���ل���ه ي���رح���م���ن���ي مب�����ا �أُ�����ش����ي����ه

ف��ل��ي� َّت��ئ��د ل��ع��ل م���ا أب��ص��رت��ه

ال�سيما يف ال��ف��ن ذا ق��د تفرتق
م�شته ًرا منها وغ�ير م��ا ا�شتهر
وال�����ب�����اع وال���ب���ح���ث ع���ل���ي ف��ط��ن
�آخ����������ذ ف���ل���ي���زك���ه���ا �أو ل��ي�����س��ب

وبع ��د ه ��ذه املقدمة جاء بنبذة ا�س ��تعار له ��ا لفظ الطليعة ،حت ��دث فيها عن
القبائل التي كانت ت�سكن احلرم ،وت�شرف على البيت ال�شريف ،ومن �صار له ذلك
م ��ن العرب ،ذاك ًرا بع�ض الع ��ادات واملختلقات التي كانت عند العرب ،ليدخل بعد
ذلك يف �أن�س ��ابهم ،باد ًئا بعمود ن�سب امل�ص ��طفى متتب ًعا لآبائه ،باد ًئا ب�آخر من
ً
منحطا من عنده �إلى �أقربهم �إليه و�أل�صقهم به.
وقع عليه االتفاق منهم،
وبعد �أن �أنهى الكالم على القبائل العدنانية وما تف َّرع منها ،حتدث عن �أن�ساب
العرب القحطانية ،عمود ن�س ��ب الأن�ص ��ار ،وذلك يف �أ�س ��لوب ي�ستطرد احلكايات
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التاريخية ،والق�ص ���ص النادرة واملفي ��دة ،والآداب والطرف ،قال يف بداية حديثه
عن ن�سب الأو�س واخلزرج(:)29
�أو���������������س وخ��������������زرج ه�������م الأن�������������ص������ار
�أن حل��������ي��������ا اب���������������ن وال��������ده��������م��������ا
ث����ع����ل����ب����ة ال�����ع�����ن�����ق�����اء ع�������ن م����زي����ق���� ّي����ا
ون�����������زل�����������وا ع�������ل�������ى ي��������ه��������ود ي���ث���رب
ب�������أم������ر ع������م������ران و�أم������������ر ال���ك���اه���ن���ه
يف ف���������م �������ش������ق و������س�����ط�����ي�����ح ت���ف���ل���ت

و َق������� ْي�������ل�������ة �أم������ه������م������ا واخ���������ت���������اروا
ح�����ارث�����ة اب�������ن م���ب���ت���ن���ي جم���ده���م���ا
ع����ن م���ن���ذر م�����اء ال�������س���م���اء االذك���� ّي����ا
�إذ ه����رب����وا م����ن ���س��ي��ل ����س���د م������أرب
زوج�����������ت�����������ه ط�������ري�������ف�������ة امل������ائ������ن������ه
ف����خ����ل����ف����اه����ا يف ال������������ذي ت����ق����ول����ت

وميت ��از هذا النظم بجودة ال�ص ��ياغة ،وح�س ��ن ال�س ��بك ،واخللو من احل�ش ��و
والتتميم؛ لذلك لقي �إقبا ًال كب ًريا يف الأو�س ��اط العلمية ،فتلقاه الطالب بالدرا�س ��ة
واحلفظ ،وال�شيوخ بال�شروح والزيادات ،واحلوا�شي واال�ستدراكات.
ولالطالع على مدى �إ�سهام ال�شناقطة يف كل من الق�سمني الآنفي الذكرِ :ق�سم
الكتب امل�ستقلة ،وق�سم ال�شروح والتو�ضيحات الذي مل ي�سمح املقام بعر�ض مناذج
من ��ه هو الآخ ��ر وحتليلها؛ نظ ًرا �إلى كرثته وت�أخره عن الق�س ��م الأولَ ،خ�ص�ص ��ت
املحور الآتي ل�سرد بيبليوغرايف لأهم تلك امل�ؤلفات ،فماذا عنها؟
املحور الثالث� :سرد ببليوغرايف لأهم م�ؤلفات ال�شناقطة يف ال�سرية النبوية
يلحظ املتتبع لرتاث ال�شناقطة �أن ال�سرية النبوية كانت حا�ضرة يف جمل�سهم
وم�ؤلفاتهم ح�ضو ًرا بار ًزا ،وال �أدل على ذلك من املخطوطات التي تعج بها �سجالت
ال�س�ي�رة النبوية الي ��وم يف رفوف اخلزائن العامة ،بالإ�ض ��افة �إلى �أ�ض ��عافها التي
توجد يف املكتبات اخلا�صة ،مع العلم �أن الكثري من تلك امل�ؤلفات �ضاع واندثر.
ون�ش�ي�ر هنا �إلى �أن �أغلب هذه امل�ؤلفات التي �س ��نذكر هي م�أخوذة من �س ��جل
املعه ��د املوريت ��اين للمخطوطات والبحث العلمي ،و�س ��جل املخطوط ��ات املوجودة
باملعهد العايل للدرا�س ��ات والبحوث الإ�س�ل�امية ،وكتاب احلياة الثقافية للعالمة
املختار ب ��ن حامدن ،وكتاب املنارة والرباط للدكت ��ور اخلليل النحوي ،ومن بع�ض
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البحوث والر�س ��ائل اجلامعية ،خا�ص ��ة ر�س ��الة معجم امل�ؤلفني يف والية اترارزة،
املعدة باملعهد العايل للدرا�س ��ات والبحوث الإ�س�ل�امية .غري �أننا مع ذلك مل نتبع
وذراعا بذراع ،و�إمنا كنا ن�أخذ منهم املعلومة ثم نبحث عن
�س ��ننهم �ش�ب ً�را ب�ش�ب�ر ً
�ص ��حتها ،لذل ��ك وقفنا على بع�ض الأخطاء يف تل ��ك الفهار�س ،حيث الحظنا �أنهم
ين�س ��بون �أحيا ًنا بع�ض الكتب �إلى غري �أ�ص ��حابها ،وين�سبون كت ًبا �إلى �أ�شخا�ص هم
منها براء مل ي�ؤلفوها �أ�ص ًال(.)30
�أما البقية ،فقد جمعناها من املكتبات اخل�صو�صية واحلوا�ضر البدوية ،وقد
حت�ص ��ل عندنا كم هائل من امل�ؤلفات ،لكننا قررنا �أن ال نن�ش ��ر منها �إال ما وجدنا
َّ
معلومات كافية عنه ،من حيث احلجم ،ومكان الوجود ،و�صحة الن�سبة �إلى امل�ؤلف،
فانتقينا يف الأخري ( )140م�ؤ َّل ًفا ،من جهود ال�شناقطة يف ال�سرية النبوية.
ً
مخطوطا ،وبع�ض ��ها ر�أى
ويج ��در التنبي ��ه �إلى �أن �أغلب ه ��ذه امل�ؤلفات ما زال
النور فع ًال ،و�آخر ر�آه حك ًما .وذلك ما يت�ضح من خالل اجلدول الآتي:
�سرد ببليوغرايف لأهم م�ؤلفات ال�شناقطة يف حقل ال�سرية النبوية
ا�سم الكتاب
ا�سم امل�ؤلف
�أب ��و بك ��ر ب ��ن احجاب محا�سن الإ�صابة يف مدح
الدمياين (1322هـ) خري اخللق وال�صحابة
مواهب الوهاب يف �سرية
النبي والأ�صحاب
�أبو بكر ب ��ن �أحم ُّد باب فارة م�سك التاجر
التندغي (ق )14
�أبو بكر بن �سيدي �أحمد نظم خ�صائ�ص النبي
ب ��ن مام�ي�ن الدمي ��اين
(ت1363هـ)
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توثيقه
محقق ب(م ،ع ،د ،ب� ،إ)( )31رقم
� 1سجل ال�سرية النبوية
يوجد بق�سم املخطوطات ب(م ،ع،
د ،ب� ،إ) �س ��جل ال�س�ي�رة النبوية،
و(.2303 )58
توج ��د منها ن�س ��خة تام ��ة ب (م،
م ،م ،ب ،ع)( )32حت ��ت الرق ��م
()2182
محق ��ق (م ،ع ،د ،ب� ،إ) رق ��م 43
�سجل ال�سرية النبوية
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�أحمد البدوي بن
محمدا املجل�سي
(ت1208هـ)

يوجد مبكتبة محمد يحيى بن �سيد
�أحمد ،بـ«بوحديدة» انواك�شوط

نظم الدول

نظم عمود الن�سب ال�شريف مطبوع
مطبوع
نظم غزوات الر�سول
نظم الفتوحات الإ�سالمية محق ��ق (م ،ع ،د ،ب� ،إ) رق ��م 83
�سجل ال�سرية النبوية
غاية االغتنام يف ال�صالة يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
الرقم 2419
على �سيد الأنام

�أحمد بن احبيب
اليدم�سي (ت
1392هـ)
�أحمد بن حنبل بن
نظم مراحل حياة النبي
الب�شري ال�شم�شوي
«الوقائع»
البهناوي
�أحمد باب بن ال�سامل نظم حتفة املحتاج �إلى علوم
�سرية الأزواج
�أحم ��د امل�أم ��ون ب ��ن املواطن الع�شر يف �سرية
�سيد الب�شر
محمد ال�صويف
الأنوار املحمدية يف ال�سرية
النبوية
�أحم ��دو ب ��ن الت ��اه ب ��ن �إبراز اخلفيات من نظم
ال�صحابيات
حمني (معا�صر)
�أحمدو بن دهاه العلوي نظم �أهل ال�صفة
(ت1361هـ)
منظومة ال�سرايا والبعوث يف
عهده
�أحم ��د بن محم ��د باب تي�سري املنى يف معرفة من
لي�س مدحه كل وال وناء
احلاجي
�أحم ��د ب ��ن محم ��دا نظم يف �أهل بدر
الدمياين (ت 1411هـ)

193

وه ��و محق ��ق ب ـ(م ،ع ،د ،ب� ،إ)
�سجل ال�سرية النبوية :رقم.66
وه ��و محق ��ق ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع)
�سجل ال�سرية .رقم.14
وه ��و محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ)
�سجل ال�سرية النبوية ،رقم.3 :
حق ��ق مرت�ي�ن ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ)
رقم الأول .5 :والثاين.12 :
توجد منه ن�سخة بحوزتي
محقق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) رقم 11
�سجل ال�سرية النبوية
يوجد بق�سم املخطوطات بـ(م ،ع،
د ،ب� ،إ) �س ��جل ال�س�ي�رة النبوية،
رمز و(.277 )73
يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
الأرقام 3112-2420
مخطوط بحوزتي
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�أحمد محمود بن يداده طرة على قرة الأب�صار
احل�سني (ت1388هـ)
مفيد الطالب يف حل
�ضروريات نظم الأن�ساب
للبدوي
�شرح نظم �أمهات امل�ؤمنني
لغال بن املختار فال
ب ��داه ب ��ن الب�ص�ي�ري حتفة احلذاق ب�شرح نظم
التندغي (ت 1431هـ) الأخالق
الب�ش�ي�ر ب ��ن امبارك ��ي مزيل مت�شابه اخلزرج
اليدم�سي (ت1354هـ) والأو�س
نظم يف ن�سب املهاجرين
نظم يف ن�سب الأن�صار
نظم مهاجري احلب�شة
نظم مهاجري �أهل بدر
حم ��اد ب ��ن الأم�ي�ن رو�ض النهاة يف �شرح
املجل�سي (ت 1256هـ) الغزوات
�شرح عمود الن�سب للبدوي
نظم �سرية النخلة
حم ��دا ب ��ن �س ��يدي بن نظم يف الوفود التي وفدت
على النبي
التاه (معا�صر)
زين العابدين بن َّاجمد نظم �أهل ال�صفة
اليدايل (ت1358هـ)
جليلة الإفادة �شرح و�سيلة
ال�سعادة
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يوجد بق�سم املخطوطات بـ (م ،ع،
د ،ب� ،إ) �س ��جل ال�س�ي�رة النبوية،
و(.195 )21
يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
الأرقام ()3246( )2560
يوجد بق�سم املخطوطات بـ (م ،ع،
د ،ب� ،إ) �س ��جل ال�س�ي�رة النبوية،
و(.86 )57
توج ��د من ��ه ن�س ��ختان بق�س ��م
املخطوط ��ات ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ)
�إحداهم ��ا برق ��م :و(.263 )15
والأخرى :و(.79 )51
مخطوط بحوزتي
مخطوط بحوزتي
مخطوط بحوزتي
محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) رق ��م
� .78سجل ال�سرية النبوية.
مخطوط بحوزتي
مطبوع
مطبوع
محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) رق ��م
� ،59سجل ال�سرية النبوية.
مرقون
محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ال�سرية النبوية .رقم.22
وهو مو�ضوع الدرا�سة والتحقيق.

194

نظم �أهل بدر
احمرار على نظم الأخالق
البن متايل
زيادة لنظم ال�شهداء البن
متايل
نهر الع�سل امل�صفى يف مدح
النبي امل�صطفى
�شوارق الأنوار يف مدح النبي
املختار
نظم من �صحب النبي
مع �أبيه
�س ��يد �أحمد بن ال�ش ��يخ نظم �أمهات النبي ،
امللقب «�إجكاين»
والع�شرة ،والأمهات
إ�سالما
�س ��يد �أحمد ب ��ن مامني نظم �أول الأن�صار � ً
الدمياين (ت1350هـ)
�سيد عبد اهلل بن احلاج ي�سر الناظرين على رو�ضة
�إبراهيم (ت1233هـ) الن�سرين
�س� �يـــــــد محمـــ ��د ب ��ن مفيد البوادي والأم�صار على
عب ��د الرحم ��ن «ام ��اه» �شرح قرة الأب�صار
(ت1352هـ)
ال�ش ��فيع ب ��ن املحبوبي نظم �شمائل الر�سول
اليدايل (ت1404هـ)
ال�ش ��يخ �أحم ��دو ب ��ن نظم ال�شمائل للرتمذي
ال�شيخ محمد احلافظ
ال�ش ��يخ �س ��عد �أبي ��ه بن تو�سالت
ال�ش ��يخ محمد فا�ض ��ل
(ت 1335هـ)
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وقد �أدرجه يف هذا الن�ص املحقق
وهو محقق عل ��ى جزئني بـ (م ،ع،
د ،ب� ،إ) رق ��م الأول .112 :ورقم
الثاين.73 :
مخطوط بحوزتي
محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) رق ��م
.1181
وقد حقق منه جزءان بـ (م ،ع ،د،
ب� ،إ) محفوظ ��ان حت ��ت الأرقام:
(.)73( )112
وه ��و محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ)
�سجل ال�سرية النبوية :رقم.47 :
محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ال�سرية النبوية :رقم.48 :
محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) رق ��م
� ،49سجل ال�سرية النبوية.
مطبوع
وق ��د حق ��ق من ��ه اجل ��زء الأول ب� �ـ
(م ،م ،م ،ب ،ع) �س ��جل ال�س�ي�رة
النبوية :رقم.64
محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) يف
ر�سالتني الأولى رقم  .32والثانية:
� 80سجل ال�سرية.
وه ��و محق ��ق ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع)
رقم .10
يوج ��د ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ال�سرية النبوية .و(.657 )67

رﻣﻀﺎن  -ﺷﻮال 1439
1439
أﻳﺎر -رﻣﻀﺎن
ﺷﻮال -ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018م
ﺣﺰﻳﺮان/-ﻣﺎﻳﻮ
أﻳﺎر  -ﺣﺰﻳﺮان /ﻣﺎﻳﻮ  -ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018م

4 3
4 3

54
54

يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
و�سيلة املقا�صد
الرقم 928
ال�ش ��يخ �س ��يدي املختار نفح الطيب يف ال�صالة على مطبوع
الكنتي (ت 1224هـ) النبي احلبيب
ال�صادح والباغم وهو �ألفية محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ال�شيخ محمد
ال�سرية النبوية ،رقم 58
يف ال�سرية
املامي ال�شم�شوي
(ت1282هـ)
()33
اجلرادة ال�صفراء يف املديح حتت الن�ش ��ر م ��ن ط ��رف (ز،
�ش ،م ،م)
واخل�صائ�ص
نظم �أهل بدر الكبري (و�سيلة محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ال�سرية النبوية :رقم.58 :
ال�سعادة)
مخطوط بحوزتي
نظم �أهل بدر املتو�سط
(املز)
النظم الإجمايل لأهل بدر مخطوط بحوزتي
يوج ��د مبكتب ��ة �أحف ��اده باحلو�ض
ال�ش ��يخ امل�ص ��طف ب ��ن نظم �أهل بدر
ال�شرقي ،موريتانيا
ال َع َر ِبي (ت 1339هـ)
محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
عبدالرحمن بن حدامه مراد املريدين يف معرفة
ال�سرية النبوية :رقم .71
البدريني
(ت1377هـ)
عبـــــــدالقــــــــ ��ادر ب ��ن نزهة الأفكار ب�شرح قرة
مطبوع
محمد �س ��امل املجل�سي الأب�صار
(ت1337هـ)
قرة العينني يف �شرح غزوات توج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حت ��ت
الرقم ()2214
�سيد الكونني
وه ��و محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ)
عبـــــــ ��داهلل ال�س� �ــــامل نظم ال�صفة اجلميلة �أو
�سجل ال�سرية النبوية :رقم .74
اب ��ن حنب ��ل احل�س ��ني ال�شمائل
(ت1353هـ)
مطبوع
عب ��د اهلل ب ��ن �س ��يدي نظم �أ�سماء �أهل بدر
محم ��ود احلــــــــــــاج ��ي
«النهاه» (ت1255هـ)
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يوج ��د مبكتبة م�ؤلف ��ه عبد اهلل بن
عب ��د اهلل ب ��ن ام�ي�ن خال�صة ما تفرق يف
الدمياين (معا�صر) ال�صحف املنت�شرة فيما تعلق �أمني ب�آمنيكري.
ب�أهل البيت والع�شرة
يوجد باملكتبة ال�سابقة
نظم يف ترجمة �سلمان
الفار�سي
جمن �شر الإن�س واجلن يف ومل �أعرث على م ��ن �ألف فيه ت�ألي ًفا
م�ستق ًال قبله .يوجد باملكتبة الآنفة
�صحابة اجلن
توجد باملكتبة ال�سابقة
النفحة العنربية يف مدح
خري الربية
هدية �أفقر الفقراء �إلى مكة توجد باملكتية ال�سابقة
�أم القرى
توج ��د من ��ه ن�س ��خة بخ ��ط امل�ؤلف
عب ��د اهلل ب ��ن ايبي ��ه جامع ال�سرية
مبكتبة عمر ب ��ن محمدن عبداهلل
الدمياين (ت1328هـ)
بقرية الدو�شلي.
توج ��د من ��ه ن�س ��خة بخ ��ط امل�ؤلف
�شرح على عمود الن�سب
باملكتبة ال�سابقة
للبدوي
نظم مخت�صر يف �أهل بدر حق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
عبد الودود بن
ال�سرية رقم30 :
احل�ضرمياملجل�سي
(ت1362هـ)
بغية املتعط�شني �إلى �سرية يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
الرقم 2394
�سيد املر�سلني
وه ��و محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ)
غ ��ايل ب ��ن املخت ��ار نظم ال�سرايا والبعوث
�سجل ال�سرية النبوية ،رقم.7 :
البو�ص ��ادي و�شرحه
ف ��ال
(ت1240هـ)
و�سيلة الرواج يف ذكر الأزواج وه ��و محقق بـ (م ع د ب �إ) �س ��جل
ال�سرية النبوية ،رقم .6
نظم يف ن�سب �أمهات امل�ؤمنني يوجد بق�سم املخطوطات بـ (م ،ع،
د ،ب� ،إ) �س ��جل ال�س�ي�رة النبوية.
و(.86 )57
محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ك ��راي ب ��ن �أحم ��د يوره نظم �أهل بدر و�شرحه
ال�سرية النبوية :حتت رقم.31 :
(ت 1420هـ)
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54

نظم ال�سرايا
نظم الهجرة النبوية
محم ��د ب ��ن �أحم ��د �ضوء الظالم يف ال�صالة
ال�ص ��غري ب ��ن امبوج ��ه على خري الأنام
الت�شيتي (ق  13هـ)
محمد بن �أحمد م�سكه �شرح ال�صدر ب�أهل بدر
(معا�صر)
محمد بن بيه اجلكني نظم لباب علم ال�سري يف
ن�صر الأن�صار خلري م�ضر
محم ��د ب ��ن الغ ��زايل �أ�صحاب بدر
(ت1368هـ)
محم ��د ب ��ن الك ��رار اجلوهر الثمني يف �سرية
امل�شفع الأمني
القناين
محم ��د ب ��ن املخت ��ار احللة ال�سريا يف �أن�ساب
ب ��ن �س ��عيد الي ��دايل العرب و�سرية خري الورى
(ت1166هـ)
وا�ضح املذاهب يف �سرية
املختار خري واهب
املربي على �صالة ربي
محم ��د بن امل�ص ��طفى نظم يف ال�شمائل و�شرحه
للم�ؤلف نف�سه
احل�سني
محم ��د الأمني ب ��ن �أبي نظم �أهل بدر
املعايل (ت1336هـ)
ال�س َليل مو�سوعة يف ال�سرية
ُّ
ب�ضاعة ال�شفاعة
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وه ��و محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ)
�سجل ال�سرية النبوية ،رقم.45 :
وه ��و محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ)
�سجل ال�سرية النبوية .رقم.77
يوجد �ض ��من مخطوط ��ات مدينة
تي�شيت حتت الرقم (.)5
مرقون
وه ��و محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ).
�سجل ال�سرية النبوية :رقم.55 :
محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ال�سرية النبوية :رقم.27
وه ��و محق ��ق ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع)
�سجل ال�سرية .رقم.11:
يوج ��د ب� �ـ (ز ،ع ،م ،ي) ()5
بتوجنني انواك�شوط
توجد منه ن�سخة باملكتبة ال�سابقة.
مطبوع
وهو محفوظ ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ).
و(.415 )47
محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ال�سرية النبوية :رقم.61
يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
الرقم ()921
يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
الرقم 1241
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محم ��د تق ��ي اهلل نظم �سلم النجاة يف غزوات محقق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ)� .س ��جل
ال�سرية النبوية :رقم.25
اب ��ن محم ��د ببك ��ر �سيد الهداة
(ت1403هـ)
توجد ن�سخة منه بـ (ز� ،ش ،م ،م)
محم ��د اخل�ض ��ر ب ��ن ت�شريع اجلوازي يف �شرح
حبيب (ت 1346هـ) املغازي
مرقون
محمد �سامل بن املختار ال�شفا فيمن برئ على يد
امل�صطفى
ابن �أملا (1383هـ)
�سبائك اللجني يف ال�صالة مرقون
على �سيد الكونني
محمد ع ��ال بن �أحمذو نظم �أزواج زوجات الر�سول وه ��و محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ)
�سجل ال�سرية النبوية :رقم.50
وذرياتهن قبل �أن
ابن زياد (ت1359هـ)
يتزوجن
محم ��د عب ��د اهلل حتفة اجلمهورية الإ�سالمية وه ��و نظم باللهجة احل�س ��انية يقع
يف  4000تافلوي ��ت� .أي م�ص ��راع.
اب ��ن محم ��د �آ�س ��كر يف نظم ال�سرية النبوية
يوجد مبكتبة �آل محمد �آ�سكر.
باحل�سانية
(1413هـ)
الرتغيب يف ال�صالة على يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
الرقم 2410
النبي
يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
حتفة �أهل اال�صطفا يف
الرقم 647
غزوات امل�صطفى
يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
فر�صة الأوالد يف تاريخ
الرقم 3194
ال�سرية بالأوالد
محم ��د ف ��ال ب ��ن �شرح ما بقي على «حماد» يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
الرقم 2277
�آبن ��ي التام ��كالوي من عمود الن�سب
(ت1309هـ)
يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
العيون اجلواري على
الرقم 3403
منظومة الطواري
بغية املعا�صر والتايل ل�شرح يوج ��د مبكتب ��ة �أه ��ل �أبت ��اه ب� �ـ
«بافري�ش ��ية»  150كل ��م تقري ًب ��ا
�شهداء ابن متايل
جنوب العا�صمة انواك�شوط
حتفة الطالبني ب�شرح نظم يوجد باملكتبة الآنفة
�أمهات املومنني
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نظم ما يف القامو�س من
ال�صحابة
محم ��د ف ��ال (ببه ��ا) كتاب ال�صحبيات راويات
ابن محم ��ذن الدمياين احلديث ومروياتهن
(ت1334هـ)
نفحة اليا�سمني يف ال�صالة
على �سيد الكونني
نظم حوادث �سني الهجرة
النبوية
نظم امل�ؤمنني من بني ها�شم
وهو امل�سمى بـ “رب بطه”
محمد ف ��ال (اباه) بن نيل ال�سول من �شمائل
عبد اهلل (معا�صر) الر�سول
تو�شيح حوادث ال�سنني ملحمد
فال بن محمذن (ببها)
محمد النابغة بن عمر فتح امل َربي على �صالة ربي
الغالوي (ت1245هـ)
�أنوار الربوق يف �شرح
ق�صيدة ال�شيخ �أحمد زروق
محمــ ��د محم ��ود ب ��ن هالة البدر على �أهل بدر
�أحمــــــ ��ذو ب ��ن زي ��اد
الدمياين (ت1343هـ)
محمد املخت ��ار بن اباه موكب ال�سرية
(معا�صر)
�إ�شراق البدر على �أهل بدر
محم ��د امل�ص ��طفى بن نظم يف ال�شمائل و�شرحه
محمد يحظيه
محمدن بن �أحمدو فال نظم ال�شمائل
التندغي (ت 1313هـ)
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يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
الرقم 2285
وه ��و محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ)
�سجل ال�سرية النبوية رقم .2
يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
الرقم ()2823
محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ال�سرية النبوية .رقم.101
مخطوط بحوزتي
مطبوع
مطبوع
مطبوع
مطبوع
مل �أمتك ��ن من الوق ��وف عليه رغم
اجلهود التي بذلت يف ذلك.
مطبوع
مطبوع
توجد منه ن�س ��خة بـ (م ،ع ،د ،ب،
�إ) .و(.293 )63
محق ��ق ر(م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ال�سرية النبوية :رقم .23

محم ��دن ب ��ن محم ��د �شرح الغزوات
النابغ ��ة «الدي ��ن» (ت
1382هـ)
محم ��دن ب ��ن عب ��د بلغة املحتاج من �سرية
ال�ص ��مد بن عبد امللك املخ�صو�ص باملعراج
الآبريي (ت1382هـ)
محم ��دو ب ��ن عب ��د اهلل مروي الظم�آن على غزوات
امللق ��ب «ت ��ب» (ت �سيد الأكوان
1364هـ)
محمــــ ��د يحي ��ى ب ��ن رو�ض الندى ب�شرح نظم
�س ��يد �أحم ��د املجل�س ��ي ال�شهداء
(معا�صر)
�سموط الذهب ب�شرح عمود
الن�سب
�شرح من �صحب من ن�سل
عبد املطلب
احللل املحربة ب�شرح نظم
�أمهات الع�شرة
�شرح وتذييل لنظم الدول
حتفة الطالب ب�شرح نظم
خامتة الأن�ساب
محمد يحيى بن محمد نكت الغزوات
املام ��ي (ت 1400ه� �ـ)
تقري ًبا
محم ��د محم ��ود ب ��ن الفوائد الدرر يف �سرية خري
عبدالفت ��اح الآبي�ي�ري الب�شر
(ت 1296هـ)
الغيث الهطول يف نعوت
الر�سول و�شرحه امل�سمى
باجلدى العجول

201

يوجد باملكتبة ال�سابقة
وه ��و مطبوع ومحقق ب� �ـ (م ،ع ،د،
ب� ،إ) �س ��جل ال�س�ي�رة النبوي ��ة.
رقم.105
يوجد مبكتية العالمة محمد يحيى
ابن �سيد �أحمد ،بانواك�شوط
مطبوع
يوج ��د مبكتب ��ة م�ؤلف ��ه مبقاطع ��ة
توجنني ،يف انواك�شوط
موجود مبكتبة امل�ؤلف
يوجد باملكتبة ال�سابقة
يوجد باملكتبة ال�سابقة
مطبوع
يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) حتت
الرقم 2836
محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ال�سرية النبوية .رقم .108-76
محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ال�سرية النبوية .رقم.15
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�صفات الر�سول
نظم يف �صفات الر�سول
محمــــ ��د مول ��ود ب ��ن اخل�صائ�ص
عب ��داهلل اليعقوبي (ت
1323هـ)
محم ��ذ فال ب ��ن متايل نظم �أخالق النبي
التندغي (ت1283هـ)
نظم ال�شهداء
محمذن (�س ��يلوم) بن دليل باغي احلق لعلم بع�ض
محن� ��ض بابه الدمياين خلق خري اخللق
(معا�صر)
قرة العينني يف غزوات �سيد
الكونني
نظم يف ف�ضل النبي

محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ال�سرية النبوية :رقم.67
محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
ال�سرية النبوية .رقم.67
وه ��و محق ��ق ب� �ـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ)
�سجل ال�سرية النبوية .رقم.13
مخطوط بحوزتي
مخطوط بحوزتي
مطبوع
مرقون

يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) رق ��م
170
من عذبوا يف اهلل ون�ص ��رهم يوج ��د ب� �ـ (م ،م ،م ،ب ،ع) رق ��م
171
اهلل
توجد ن�س ��ختان منه ب� �ـ (م ،م ،م،
امل�أم ��ون ب ��ن محمد بن �شرح قرة الأب�صار
ب ،ع) رقم 2283 -2790
ال�صويف (ت 1235هـ)
مخطوط بحوزتي
املختار ب ��ن �أملا اليدايل نظم �أهل ال�صفة
(ت1308هـ)
محق ��ق بـ (م ،ع ،د ،ب� ،إ) �س ��جل
املخت ��ار ب ��ن بيب ��ات نظم اخللفاء الرا�شدين
ال�سرية النبوية .رقم.104
اليدايل (ق14هـ)
املخت ��ار ب ��ن محم ��دا زيادة لنظم قرة الأب�صار يوجد بحوزة امل�ؤلف بقرية �إكرم
الدمياين (معا�صر)
نظم يف م�شاهري الأن�صار يوجد باملكتبة ال�سابقة
يوجد باملكتبة ال�سابقة
نظم يف ال�شمائل
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اخلامتة
يف �أعقاب هذه ال�صفحات التي كنا نتحدث فيها عن الكتابات ال�شنقيطية يف
علم ال�سرية النبوية ،نكون قد و�صلنا �إلى خامتة ما �أردنا جمعه عن هذا املو�ضوع،
راج�ي�ن من اهلل تعال ��ى �أن نكون قد ُوفقنا يف لفت النظر �إلى هذا املو�ض ��وع املهم،
قدما يف العلم
وذلك ح�س ��بنا ،فيتجه �إليه جهابذة الباحثني الذين هم �أر�س ��خ منا ً
و�أف�صح بيا ًنا ،فيكتبوا عنه ما ي�شفي غليل الباحثني ،ويروي ظم�أ الطالبني.
وال ب�أ�س �أن نذكر هنا بع�ض امللحوظات واال�ستنتاجات التي دو َّناها �أوان كتابة
هذه ال�صفحات ،ومن �أهمها ما ي�أتي:
 �أن الطبيع ��ة البدوية وما �ص ��احبها من ترحال وتنقل كانت �س ��ب ًبا مه ًّما يفت�أخر ظهور الت�أليف عند ال�شناقطة ،مع ما �صاحبها من عدم توفر و�سائل الت�أليف
املادية من حرب وقرطا�س ونحو ذلك.
 �أن ال�ش ��ناقطة كانوا يتحرجون من الت�أليف ،وال ي�شتغل به منهم �إال من كانمخاط ًرا ومع ِّر ً�ضا نف�سه لالنتقادات؛ وهذا ال�سبب بالإ�ضافة �إلى �سابقه قد �شكال
عائ ًقا بار ًزا -من وجهة نظرنا -يف ظهور الت�أليف بهذا القطر.
 كما ن�س ��جل هنا �أن ال�ش ��ناقطة �أولوا ال�سرية النبوية عناية خا�صة ،وال�سيماوخ�صو�ص ��ا غ ��زوة بدر الكربى ،التي
بع� ��ض املحطات املهمة منها؛ مثل الغزوات،
ً
�أفردوه ��ا بالت�أليف مرا ًرا دون باقي الغزوات ،وكذلك ما يتعلق بحوادث ال�س ��نني،
ال�ص َّفة ...وذلك ما يظهر جل ًّيا من خالل ال�سرد البيبلوغرايف املتقدم.
و�أهل ُّ
 �أن ال�شناقطة �أثروا املكتبة الإ�سالمية مب�ؤلفات مهمة ومتنوعة حول ال�سريةالنبوية ،منها املطول واملخت�صر ،واملنثور واملنظوم.
 كما �أنهم كانوا يتدار�س ��ون موا�ضيع ال�س�ي�رة النبوية ويتبادلون فيها الألغازوالأحاجي ،وينظمون ذلك يف مقطوعات �شعرية.
 -التعلق ال�ش ��ديد لدى ال�ش ��ناقطة باجلناب النبوي وبكل ما ميت �إليه ب�صلة،
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وذلك ما جتلى يف مدائحهم وق�ص ��ائدهم املطولة واملحكمة ال�س ��بك واملوجهة يف
م ��دح النبي  ،وذلك ب�أ�س ��اليب جديدة على الأدب العرب ��ي ،ويف بحور جتديدية
على العرو�ض.
 القدرة الفائقة لدى ال�شناقطة على النظم والأخذ بنا�صية القري�ض ،حيث�خاما يف موا�ضيع ال�س�ي�رة النبوية جميعها ،التي ال
ا�س ��تطاعوا �أن ينظموا كت ًبا �ض � ً
تخلو يف �أكرث الأحيان من ال ُعجمة وال�ص ��عوبة اللفظية يف بع�ض الأ�سماء والأماكن
والبلدان.
 ويف الأخ�ي�ر ،ف�إننا نقر ب�أن هذا اجلهد جهد ب�ش ��ري ،يعرتيه ما يعرتيه منمحتاجا �إلى مزيد من الأبحاث والدار�س ��ات التي تع�ضده
اخللل والزلل ،و�س ��يبقى
ً
وت�شد �أزره يف هذا ال�صدد اخللو من الدرا�سات ،وذلك ما نرجو �أن يتم يف درا�سات
الحقة بحول اهلل.
الهوام�ش:
(*) �أ�ستاذ مادة احل�ضارة الإ�سالمية بجامعة محمد الأمني ال�شنقيطي -انواك�شوط /موريتانيا.
( )1تنظر املقوالت يف مقدمة كتاب العالمة محمد اليدايل :احللة ال�سريا يف �أن�ساب العرب و�سرية خري
الورى� ،ص ( )5-4مخطوط بزاوية ال�شيخ محمد اليدايل.
( )2هو محمد بن املختار بن محمد �س ��عيد بن املختار اليدايل ،كان -رحمه اهلل تعالى� -ش ��اع ًرا ناث ًرا،
�ألف م�ؤلفات عديدة؛ منها :الذهب الإبريز يف تف�س�ي�ر كتاب اهلل العزيز ،وفرائد الفوائد يف �ش���رح
قواع���د العقائ���د ،واحلل���ة ال�س�ي�را يف �أن�س���اب العرب و�س�ي�رة خري ال���ورى .تويف �س ��نة (1166هـ)
ترجمت ��ه عن ��د للربتلي :فت���ح ال�ش���كور�� � ،ص ( .)126و�أحمد بن امل�ي�ن :الو�س���يط يف تراج���م �أدباء
�شنقيط� ،ص (.)223
( )3ال�ش ��يخ محمد اليدايل :فرائد الفوائد يف �ش���رح قواعد العقائد� ،ص ( )4مخطوط بزاوية ال�ش ��يخ
محمد اليدايل.
( )4ال�شيخ محمد اليدايل :فرائد الفوائد يف �شرح قواعد العقائد� ،ص ( )4مرجع �سابق.
( )5محمد عبد اهلل بن البخاري :كتاب الأنهار اجلارية يف م�آثر اليعقوبية� ،ص ( )22مرقون.
( )6هو عبد اهلل بن �سيدي الفا�ضل بن �سيدي بن بارك اهلل فيه بن محمد املكنى ب�أبي زيد� ،أحد العلماء
العاملني ،وعباد اهلل ال�صاحلني ،كان متفن ًنا يف علوم �شتى .تويف رحمه اهلل �سنة (1209هـ) .تنظر
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ترجمته عند الربتلي يف :فتح ال�شكور� ،ص (.)170-169
( )7هو �أحمد البدوي بن محمدا بن �أبي �أحمد املجل�سي (ت 1208هـ) عامل نظامة� ،أحيا �أن�ساب العرب
بنظمه عمود الن�س ��ب ال�ش ��ريف ،ونظ ��م مغازي النب ��ي  ،وهما من املتون املعتمدة يف املح�ض ��رة
ال�ش ��نقيطية .ترجمته عند الزركلي :يف الأعالم )245/1( :واخلليل النحوي :املنارة والرباط� :ص
(.)503
(� )8أحمد البدوي :عمود الن�سب ال�شريف� ،ص (.)20
( )9محمد عبد اهلل بن البخاري :كتاب الأنهار اجلارية يف م�آثر اليعقوبية� ،ص ( )22مرقون.
( )10تري�س :هي والية يف ال�شمال املوريتاين تبعد حوايل  600كلم من العا�صمة انواك�شوط ،وهي الوالية
العا�شرة من حيث التق�سيم الإداري.
(ُّ )11
الطرث ��وث :بال�ض ��م الكمرة ،ونبت ي�ؤكل ،ويف املحكم :نبت رملي طويل م�س ��تدق كالفطر ،ي�ض ��رب
�إلى احلمرة وييب�س ،وهو دباغ للمعدة ،واحدته ُطر ُثوثة ،وهو �ضربان :فمنه حلو وهو الأحمر ،ومنه
م ��ر وهو الأبي�ض .وقال ابن الأعراب ��ي :الطرثوث :نبت على طول الذراع ،ال ورق له ،ك�أنه من جن�س
الكم�أة .الزبيدي :تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،مادة طرثوث (.)631/1
( )12ال�شيخ محمد اليدايل :فرائد الفوائد يف �شرح قواعد العقائد� ،ص ( )4مرجع �سابق.
( )13اخلليل النحوي :املنارة والرباط� ،ص (.)239
( )14املختار بن حامد :حياة موريتانيا .)52/2( ،واخلليل النحوي :املنارة والرباط� ،ص (.)551
( )15الربتلي :فتح ال�شكور يف معرفة �أعيان علماء التكرور� ،ص (.)162
( )16ال�سابق� ،ص (.)137
( )17املختار بن حامد :حياة موريتانيا .)52/2( ،واخلليل النحوي :املنارة والرباط� ،ص (.)551
( )18الربتلي :فتح ال�شكور� ،ص (.)162
( )19محمد اليدايل :احللة ال�سريا يف �أن�ساب العرب و�سرية خري الورى� ،ص ( )3مرجع �سابق.
(� )20أحمد الأمني ال�شنقيطي :الو�سيط يف تراجم �أدباء �شنقيط� ،ص (.)8-4
( )21الزوايا :م�ص ��طلح يطلقه ال�ش ��ناقطة يق�صدون به الطبقة امل�ش ��تغلة بالعلم والتدري�س والت�صنيف.
والقبلة يطلقونها على اجلهة اجلنوبية الغربية من موريتانيا.
( )22الأبي ��ات �أورده ��ا حماد بن الأمني املجل�س ��ي� :ش���رح عمود الن�س���ب )747/2( :و�أحم ��د بن الأمني:
الو�سيط� :ص ()353-352
( )23هو العالمة محمدا بن �أبي �أحمد املجل�س ��ي� ،أحد العلماء البارزين ،وال�س ��ادة املعروفني ،وال�شعراء
املجيدين� ،أ�س�س مح�ضرة من �أوائل املحا�ضر ال�شنقيطية ،تويف يف �صدر القرن الثاين ع�شر .تنظر
ترجمته عند حماد بن الأمني املجل�سي� :شرح عمود الن�سب)748/2( ،
( )24الأبي ��ات �أورده ��ا حماد بن الأمني املجل�س ��ي� :ش���رح عمود الن�س���ب )748/2( ،و�أحم ��د بن الأمني:
الو�سيط� ،ص ()353
(� )25س ��يد �أحمد بن ا�س ��مه :ذات �ألواح ود�س���ر�� � ،ص ( )103مخطوط باملعهد املوريت ��اين للمخطوطات
والبحث العلمي .محفوظ حتت الرقم.)2179( :
( )26محمد اليدايل :احللة ال�سريا� ،ص ( )2مرجع �سابق.
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( )27محمد اليدايل :احللة ال�سريا� ،ص ( )471مرجع �سابق.
(� )28أحمد البدوي :عمود الن�سب ال�شريف� ،ص (.)22-20
(� )29أحمد البدوي :عمود الن�سب ال�شريف� ،ص (.)85
( )30مثلم ��ا ح�ص ��ل له ��م مع نظم �أه���ل بدر لل�سجلما�س ��ي الذي ن�س ��بوه �إلى �أكرث من واح ��د من العلماء
ال�شناقطة ،كما ن�سبوا نظ ًما لأهل بدر �إلى العالمة عبد اهلل بن امني الدمياين ،وبعدما زرته و�س�ألته
عنه قال �إنه مل ينظمه قط ،بل رمبا نقل بع�ض �أنظام ال�سابقني لهم.
( )31هذه الرموز ن�شري بها �إلى املعهد لعايل للدرا�سات والبحوث الإ�سالمية.
( )32هذه الرموز ن�شري بها �إلى املعهد املوريتاين للمخطوطات والبحث العلمي.
( )33هذه الرموز ن�شري بها �إلى زاوية ال�شيخ محمد املامي.
( )34هذه الرموز ن�شري بها �إلى زاوية العالمة محمد اليدايل.
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شرح المية العرب بني املربد والتربيزي
()1
دراسة يف توثيق النسبة
�سامح ال�سعيد

*

( )

لق ��د متيز تراثن ��ا العربي باهتباله بالن�ص ��و�ص امل�ؤ�س�س ��ة يف �ش ��تى املجاالت
ومنه ��ا :جم ��ال علوم العربية ،ذلك �أن الن�ص الذي �س ��يدور علي ��ه محور احلديث
يف ه ��ذا البح ��ث ُيع ُّد من الن�ص ��و�ص التي اعتمده ��ا ال ُنحاة يف االحتج ��اج اللغوي
النحوي؛ �إذ ا�ستخرجوا منه �ستة ع�شر �شاهدً ا نحو ًيا(.)2
واال�ست�شهاد
ّ
�إنه ن�ص ال�ش ��اعر اجلاهلي ال�ش ��نفرى يف ق�صيدته ال�ش ��هرية بالمية العرب،
هذه الق�ص ��يدة البديعة التي ملأت الدنيا و�ش ��غلت العلماء مب ��ا لقيته من اهتمام
كب�ي�ر ،مت َّثل يف الكم الهائل من ال�ش ��روح والتعليقات التي ُ�ص� � ِّن َفت حولها ،ناهيك
ع ��ن تداول الرواة لها ،وتناقل العلماء ل�ش ��روحها بالدر�س والتحليل حتى بلغ عدد
ً
مخطوطا ،و� 3ش ��روح
�رحا
�رحا ،منها � 26ش � ً
�ش ��روحها ـ عل ��ى مبل ��غ علمي ـ � 45ش � ً
مطبوعا ،و� 4ش ��روح غري مفردة ،هذا غري ال�ش ��روح
�رحا محق ًقا
ً
مفقودة ،و� 12ش � ً
�رحا معا�ص� � ًرا ،وكذا  12بح ًثا ودرا�س ��ة
جمهول ��ة امل�ؤلف( ،)3بالإ�ض ��افة �إلى � 12ش � ً
علمية يف الدوريات واملجالت املح َّكمة(.)4
وكان من بني هذه ال�شروح الكثرية ن�صو�ص ُج ِه َلت ن�سبتها ،وغابت ع َّنا �أ�سماء
م�ؤلفيها ،فتعجل بع�ض امل�ش ��تغلني بالبحث الرتاثي �إلى ن�س ��بتها �إلى غري �أ�صحابها
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بت ما ذهبوا �إليه.
دون حت ٍّر دقيق ،وبغري �أدلة قوية ُت ْث ُ
وقعت عليه من �ص ��نيع �أ.د محمود محمد العامودي ،الذي َع َرث
وم ��ن ذلك ما ُ
على ن�س ��خة جمهولة ل�شرح المية العرب من مكتبة برلني ،ونفى �صحة ن�سبتها �إلى
املربد ،و�أثبتها للتربيزي ،فوقع يف الوهم واخلط�أ(.)5
فلم ��ا وقفت على درا�س ��ته ه ��ذه التي نفى فيها ن�س ��بة هذا ال�ش ��رح �إلى املربد
(285ه� �ـ) ا�س ��توقفتني �أدلته الأربعة ،ف�أردت �أن �أنقد هذا الطرح ،و�أبني موا�ض ��ع
اخللل فيه ،ومن اهلل وحده �أ�ستمد العون و�أ�ستلهم ال�سداد والتوفيق.
•بداية �أذكر �أدلته الأربعة �إجما ًال ثم �أناق�شها تف�صي ًال �إن �شاء اهلل:
�شرحا على المية العرب.
1 .1عدم ذكر القدماء ممن ترجموا للمربد �أن له ً
�2 .2إنكار قراءة املربد على ثعلب؛ ل�شدة املناف�سة بينهما.
3 .3قد يكون م�ؤلف هذا ال�شرح عاملًا �آخر غري ثعلب �أو املربد.
4 .4وجود ت�ش ��ابه كبري بني ال�ش ��رح املطبوع واملن�سوب �إلى املربد يف �إ�ستنابول عام
1300هـ ،وال�شرح جمهول امل�ؤلف الذي وجد ن�سخته بربلني.
مناق�شة الأدلة
مناق�شة الدليل الأول:
�شرحا على المية العرب.
 عدم ذكر القدماء ممن ترجموا للمربد �أن له ًقلت  :لي�س ً
كتاب بعينه له،
�شرطا �إذا مل ين�ص �أحد ممن ترجم لعامل على كون ٍ
ف�إن هذا الكتاب ال يكون له؛ فلي�س من �ش ��رط �ص ��انعي الرتاجم القدماء ا�ستيعاب
م�ؤلفات املُترَ َْجمني كلها ،و�إمنا يكتفون بالإ�شارة �إلى بع�ضها.
وكم عرفنا مخطوطات جمهولة الن�س ��بة �إلى م�ؤلفيها ،وبعد البحث والدرا�سة
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الداخلي ��ة له ��ذه الن�ص ��و�ص �أُ ْث ِب َت ��ت �إلى �أ�ص ��حابها ،وه ��ذا هو جدي ��د العلم ولذة
اكت�شافه ،وال حرج يف ذلك طاملا كان قائ ًما على احلجة والدليل والربهان.
مناق�شة الدليل الثاين:
 �إنكار قراءة املربد على ثعلب ل�شدة املناف�سة بينهما.وا�ستدل بن�ص ورد يف �شرح البيت « :14ال�سقبان جمع �سقب ،وهو ولد الناقة
ال�صغرية ،قال الأ�صمعي� :أول ما يقال لولد الناقة ملا ي�سقط من بطنها �سليل ،وهو
قب ��ل �أن يعل ��م ذكر هو �أم �أنثى ،ثم يقال بعد ذلك �إذا تبني �س ��ق ًبا وحوا ًرا ،والأنثى
�سقبة ،والذي قر�أناه على �أبي العبا�س �أحمد بن يحيى �سقبانها».
ث ��م ق ��ال – �أي الدكتور –« :و�أقول :متى قر�أ املربد عل ��ى ثعلب؟ �إن هذا لأمر
عجاب؛ ف�إن �ش ��دة املناف�س ��ة بينهما حتول �أن يقر�أ �أحدهما على الآخر ،وقد حكى
�أب ��و بكر بن ال�س ��راج عن محم ��د بن خلف ،قال :كان بني �أب ��ي العبا�س املربد و�أبي
العبا�س ثعلب من املنافرة ما ال خفاء به» .ا .هـ
م�ستئن�س ��ا مبا ذكره �أبو القا�س ��م عبد الرحمن بن �إ�س ��حاق
يف البداي ��ة �أقول
ً
الزجاج ��ي (340ه� �ـ ) يف كتابه جمال����س العلماء من كرثة اجتم ��اع املربد وثعلب
يف دار محمد بن عبد اهلل بن طاهر ،وما �أثري بينهما من م�س ��ائل كثرية يف النحو
وغريه من العلوم يف هذه الدار(.)6
ويف ذل ��ك دليل ظاهر على ج ��واز نقل �أحدهما عن الآخر ،وال �س ��يما �أن هذه
املجال� ��س وم ��ا دار فيها ق ��د ُن ِق َلت �إلينا ،وم ��ن املمكن �أن ك ًال من امل�ب�رد وثعلب �أو
احل�ض ��ور قد نقل ما دار يف هذه املجال�س من م�س ��ائل وفوائد ومناظرات لطالبه
و�أ�صحابه لعظم ف�ضيلة ن�شر العلم و�إذاعته بني النا�س ،وت�أث ًما من كتمانه.
وقد كان املربد يحب االجتماع بثعلب ،و�إمنا ثعلب هو الذي كان يكره ذلك كما
ذكره �أبو بكر محمد بن احل�س�ي�ن الزبيدي يف كتابه طبقات النحويني واللغويني
عندما ترجم لثعلب(.)7
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كما �أن التاريخ ال ي�سعفنا لنقول� :إن هذا ال�شـرح كان بعد املنافرة �أو قبلها ،وال
مناف ��اة بينه واملنافرة ،و�إال فقد �أثنى املربد على ثعلب كما ذكر �أبو الربكات كمال
الدي ��ن عبد الرحمن بن محمد ابن الأنباري ( 577هـ ) يف كتابه نزهة الألباء يف
طبقات الأدباء عندما ترجم لثعلب ،قال:
«قال املربد�« :أعلم الكوفيني ثعلب» ،فذكر له الفراء ،فقال« :ال َي ْع ِ�ش� �ـ ُره»؛ �أي:
ال يبلغ ُع ْ�ش َر ُه يف العلم واملنزلة»(.)8
وذك ��ر الزبيدي يف :طبق���ات النحويني �أن املربد وثعل ��ب كانا �إذا تالقيا على
ظهر الطريق ت�ساءال وتواقفا ،رحمهما اهلل(.)9
و�أُ ِحيل هنا �إلى ما كتبه ال�شيخ املحقق د .محمد عبداخلالق ع�ضيمة  -رحمه
اهلل  -يف مقدم ��ة حتقيق ��ه كتاب املقت�ض���ب للمربد حتت مبحث :اخل�ص ��ومة بني
ثعلب واملربد �ص 33–29ففيه مزيد بيان.
مناق�شة الدليل الثالث:
 قد يكون م�ؤلف هذا ال�شرح عالمِ ًا �آخر غري ثعلب �أو املربد.وا�ستدل بن�ص ورد يف �شرح البيت  41وهو�« :أُ َح َ
اظة فيما ذكر �أحمد بن يحيى
قبيلة من الأزد ،وقال يل غريه :هي قبيلة من اليمن ،ومل َي ْع ِر ْف َها �أبو العبا�س محمد
ابن يزيد ،ومل �أ�سمع بها �إال يف هذا ال�شعر».
�أي �إن التربيزي ـ كذا على حد ن�س ��بته ال�ش ��رح ـ مل ي�سمعها �إال يف هذا ال�شعر
املذك ��ور ،ثم ق ��ال« :وهذا الن� ��ص يربهن على �أن امل�ؤلف �ش ��خ�ص ثال ��ث غري �أبي
العبا�س �أحمد بن يحيى ثعلب و�أبي العبا�س محمد بن يزيد املربد» .اهـ.
قلت :وهذه القراءة ال�سابقة غري �صحيحة �إطال ًقا ،بل جا َنب �أ�ستاذنا ال�صواب
فيما ذهب �إليه من قراءة ،ولكن يف الن�س ��خ ال�ستة التي بحوزتي( )10طالعت الن�ص
هكذا ،وت�أمل فرق ما بني القراءتني يتبني لك ال�صواب ،يرحمك اهلل:
«�أُ َح َ
اظ ُة فيما ذكر �أحمد بن يحيى :قبيلة من الأزد ،وقال يل غريه :هي قبيلة
من اليمن ومل ُي َع ِّر ْف َها.
4 3
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قال �أبو العبا�س محمد بن يزيد :ومل �أ�سمع بها �إال يف هذا ال�شعر».ا.هـ
�أي �إن ال ��ذي �أخربه �أنه ��ا قبيلة من اليمن مل يحدده ��ا و ُي َع ِّي ْن َها بعينها ،ولكنه
َن َّك َرها؛ �أي :جعلها نكرة.
�أو ًال.

وهذا هو ال�ض ��بط ال�ص ��حيح والقراءة ال�ص ��حيحة للن�ص� ،إن �شاء اهلل .هذا

والأمر الآخر �أنه يف جميع الن�س ��خ ال�ست ،وجدت كلمة (قال) مثبتة قبل «�أبو
العبا�س محمد بن يزيد» ،ومل ت�س ��قط من �أ ِّي َها مطل ًقا ،وعدم وجودها يف الن�س ��خة
الربليني ��ة جمهول ��ة امل�ؤلف  -على �أح�س ��ن تقدي ��ر � -أو حذفها و�إ�س ��قاطها  -على
وح َّر َفه ،وجعل �أ�س ��تاذنا يخرج بنتيجة
غي املعنى ً
متاما َ
�أ�س ��و�أ تقدير  -كما ر�أيتم رّ
مغلوطة.
مناق�شة الدليل الرابع:
 وجود ت�شابه كبري بني ال�شرح املطبوع واملن�سوب �إلى املربد ،وال�شـرح جمهولامل�ؤلف الذي وجد ن�سخته بربلني.
قلت :واحلق �أن هذا لي�س فيه دليل البتة ،ف�إن العلماء القدامى كانوا يت�ساهلون
يف م�س�ألة عزو الأقوال �إلى �أ�صحابها ،م�ؤمنني ب�أن العلم رحم بني �أهله.
فال مانع يف كون ال�ش ��رح للمربد ،ويكون التربيزي قد اطلع على �شرح املربد،
ونقل عنه �أ�ش ��ياء كثرية دون ن�س ��بتها وعزوها �إليه ،ال�س ��يما وقد ا�شتهر التربيزي
بهذا ال�صنيع يف كتبه و�سائر م�ؤلفاته.
وهذا الكالم يقال �إن َ�س َّلمنا �أو ًال ب�أن هذا ال�شرح املجهول هو للتربيزي.
و�إلى هنا تنتهي الأدلة الأربعة التي ذكرها الأ�س ��تاذ  -حفظه اهلل  -يف بحثه
ال�سابق.
ومن الأدلة التي ُتقوي القول بعدم �ص ��حة ن�س ��بة هذا ال�شرح للتربيزي :ورود
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�إ�سناد يف الن�ص عند �شرح البيت  25من الالمية ،وهو :
«و�أخربين الف�ض ��ل اليزيدي عن �إ�س ��حاق بن �إبراهيم املو�ص ��لي �أن الأ�صمعي
�س�أله .»...
وبعد درا�س ��ة هذا الإ�س ��ناد هكذا :املربد عن الف�ض ��ل اليزيدي عن �إ�س ��حاق
املو�ص ��لي عن الأ�صمعي ،تبني �أنه �إ�سناد �ص ��حيح مت�صل ،و�أما �أن يقول التربيزي:
�أخربين الف�ض ��ل اليزيدي بهذا الإ�س ��ناد املذكور ،فال ي�ص ��ح تاريخ ًي ��ا مطل ًقا ،بل
ا�ستحالة ذلك لأمرين:
 الأول :بع ��د مراجعة كتب الرتاجم والطبقات وجدت �أن الف�ض ��ل بن محمد�أب ��ا العبا�س اليزي ��دي تويف �س ��نة (278ه� �ـ)( )11و�أن اخلطيب التربي ��زي( )12ولد
�س ��نة (420هـ)� ،أو �س ��نة (421هـ) على قولني ،فبني وفاة الف�ضل اليزيدي ومولد
اخلطي ��ب التربيزي قرابة قرن ون�ص ��ف ،وحتديدً ا � 142س ��نة� ،أو � 143س ��نة على
الأكرث.
فه ��ذا كم ��ا ت ��رون �إ�س ��ناد مع�ض ��ل �ش ��ديد االنقطاع كم ��ا ترى ب�ي�ن اليزيدي
للتربيزي �أن يقول« :و�أخربين الف�ض ��ل اليزيدي» ،وت�ص ��ح هذه
والتربي ��زي ،ف�أَ َّنى
ّ
الرواية.
ومن العجيب امل�س ��تغرب الباعث على الده�ش ��ة �أن الدكتور محمود العامودي
يف حتقيقه هذا ال�ش ��رح املجهول الذي ن�س ��به �إلى التربيزي قد ترجم يف احلا�شية
للف�ضل اليزيدي ،وذكر �سنة وفاته ومل ينتبه لذلك ،ولكل جواد كبوة.
وهذه �صورة من حتقيقه(:)13

 الأم ��ر الآخر :من خالل معرفتنا لتالميذ الف�ض ��ل اليزيدي فيمن ترجم له4 3
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يف كتب الرتاجم والطبقات ،وجدناها قد �س ��لكت املربد يف نظم تالميذه ،ال�سيما
�أن اليزيدي قد ُتويف قبل املربد ب�سبع �سنوات.
ومن نافلة القول �إن املربد و�شيخه اليزيدي قد ا�شرتكا يف الرواية والأخذ عن
�أبي عثمان بكر بن محمد املازين الب�صري (247هـ)()14والقراءة عليه.
وقد راجعت كتب الرتاجم التي ذكرت التربيزي( )15فوجدت �أن الوحيد الذي
�رحا على الالمية ه ��و عبد القادر البغ ��دادي (1030هـ 1093 -هـ) يف
ذكر له �ش � ً
كتابيه خزانة الأدب – وهو �شرح ل�شواهد �شرح الكافية للإ�سرتاباذي – انظر (/3
 ،)341و( ،)350-349/11وحا�ش ��يته على �ش���رح بانت �س���عاد .انظر (،)423/1
( .)494/2فانظ ��ر كيف مل ينتب ��ه �أح ٌد ممن ترجموا للتربيزي �إلى ذكر �ش ��رحه
على المية العرب ،وذكره عبد القادر البغدادي وحده يف القرن احلادي ع�شر!!
و�أما عن الن�س ��خ املخطوطة ل�ش ��رح التربيزي على المية العرب ،فقد ذكرت
كتب الفهار�س �أنها ثالث ن�سخ ،ذكر ف�ؤاد �سيزكني منها ن�سختني(:)16
� -1آيا �ص ��وفية ( ،)2 / 3933وقد طالعت �ص ��ورتها مبكتبة �ش ��يخنا املُ َحدِّ ث
ال َّر َّحال ��ة وخبري املخطوط ��ات �أبي يعقوب عبدالعاطي محيي الدين ال�ش ��رقاوي -
ج ��زاه اهلل عن ��ي خ ًريا ونفع ب ��ه  -وتبني �أنها ن�س ��خة بخط نفي�س مجُ َ َّود من �ش ��عر
احلادرة.
 -2في�ض اهلل �أفندي (90 /1662ب – �93أ) يف �ست �صفحات ،وقد طالعتها
علي ب�ص ��ورة لها ،فوجدتها ن�س ��خة من
كذل ��ك مبكتبة �ش ��يخنا �أب ��ي يعقوب ،ومنَّ َّ
المية العرب �ضمن جمموع �أوله:
�شرح املعلقات للتربيزي ،ثم ديوان النابغة الذبياين ،ثم المية العرب هذه،
ثم ديوان ح�س���ان ،ثم �ش���عر احلادرة ،ثم �ش���عر لقيط بن يعمر ،ثم �ش���عر النابغة
اجلعدي ،ثم �شعر عمر بن �أبي ربيعة ،ثم ق�صيدة عن الأ�صمعي و�أبي عبيدة من
رواية �أبي حامت ال�سج�س ��تاين ،ثم �ش���رح التربيزي على ق�ص���يدة بانت �سعاد لكعب
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بن زهري ،و �آخره ق�صيدة لب�شر بن عوانة يف و�صف قتل �أ�سد.
اخلطي ،ون�ص الق�صيدة كاملة منه:
وهاكم �صورة لغالف املجموع
ّ

4 3
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�رحا لالمية العرب مبكتبة
و�أم ��ا كارل بروكلمان( )17فقد ذكر �أن للتربيزي �ش � ً
جامع ��ة برن�س ��تون الأمريكية ،وق ��د كفانا د .محم ��ود العامودي ال ��كالم عن هذه
رت اجلامعة الأردنية هذا ال�شـرح ،وبعد
الن�سخة ،فقال  -حفظه اهلل « :-وقد َ�ص َّو ِ
ح�صويل على ن�سخة منه تبني يل �أن هذا ال�شرح هو �إعراب المية ال�شنفرى لأبي
البقاء عبداهلل بن احل�سني العكربي ( 616هـ)» (.)18
وعليه ،فيمكن القول �إن �ش ��رح التربيزي لالمية العرب من ال�شـروح املفقودة
� ً
أي�ضا ،واهلل �أعلم بال�صواب.
وقد ي�ست�ش ��كل البع�ض ويحتج قائ ًال� :إن �أ�سلوب املربد يف هذا ال�شرح مختلف
عن �أ�س ��لوبه يف بقية كتبه ،و�إال كيف ي�شرح املربد المية العرب وال يتعر�ض مل�سائل
النحو �أو ال�صرف ،ال�سيما و�أن يف الالمية �ستة ع�شر �شاهدً ا نحو ًيا؟!
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واجلواب على هذا من وجهني:
 الأول� :إن الكتاب ��ة العلمية والت�ص ��نيف والت�أليف يرجع �أو ًال �إلى حال املتلقيللعلم ،فامل�ؤلف يكتب لغريه غال ًبا ،ال لنف�س ��ه بغية ن�ش ��ر العل ��م ،كما �أن طلبة العلم
حال واحدة؛ فمنهم املبتدئ واملتو�سط واملنتهي؛ لذلك ف�إن امل�ؤلف قد
لي�س ��وا على ٍ
يت َّنزل يف بع�ض ت�آليفه ح�سب م�ستوى طالبه ،و�أ�ضرب مثا ًال بالتربيزي نف�سه ،ف�إن
له ثالثة �شروح على ديوان احلما�سة لأبي متام :كبري ومتو�سط و�صغري.
وعليه ،فقد يكون هذا ال�ش ��رح ال�ص ��غري لالمية املن�س ��وب �إلى املربد من هذه
البابة ،و�إذن ال داعي فيه من �إثقاله مب�س ��ائل النحو والت�ص ��ريف واال�ش ��تقاق ،و�إال
خلرج عن غايته التعليمية ل�صغار الطلبة ومبتدئيهم.
 الأمر الآخر� :إن هذا ال�شرح املن�سوب �إلى املربد ال يخلو من �إ�شارات لبع�ضامل�س ��ائل النحوية وال�ص ��رفية والبالغية ،فلم يقت�صر على �ش ��رح الألفاظ املفردة
وفقط ،بل تعداها �إلى ما ذكرت �آن ًفا.
فمن امل�سائل النحوية:
«ج َّب�أٍ» يف البيت :15
قوله ُ
وال ُج���� َّب�����أٍ �أَ ْك�����هَ�����ى ُم�������ر ٍِّب ِب���عِ��� ْر� ِ���س��� ِه

ُي َ��ط��الِ�� ُع��هَ��ا يف � َ���ش ْ����أ ِن��� ِه َك��� ْي َ
���ف َي�� ْف�� َع�� ُل

(ج َّب�أٍ) على املو�ضع ل�صح».
حيث قال« :ولو ن�صب ُ
وقوله عن كلمة « ُنو ٌح» يف البيت :33
���ج���تْ ِب������اَ َل���ب��را ِح َك����أَ َّن���ه���ا
َف���� َ���ض��� َّج و� َ���ض َّ

َو ِ�إ َّي���������ا ُه ُن�����و ٌح َف������ ْو َق عَ��� ْل��� َي���اَ َء ُث�� َّك�� ُل

حيث قالُ :نو ٌح م�صد ٌر ُن ِع َت به.
ومن امل�سائل ال�صرفية:
قوله يف البيت ِ :19وم ْح َيار على وزن مفعال.
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وقوله يف البيت  :28والنظائر :جمع نظرية كعجيبة وعجائب وكبرية وكبائر،
ال�س ��لق ،وهي �إناث الذئب ،الواحدة �س ��لقة ،ف� ��إذا �أراد الذكور مل يجز
و�إمنا يعني َّ
عندنا �إال �إذا ا�ضطر ال�شاعر ،كما قال الفرزدق:
و�إِ َذا ال���رج ُ
���ال َر�أَ ْوا ي��زي�� َد َر�أَ ْي��� َت���هُ���م

ِ���������س الأب���� َ���ص���ا ِر
ُخ���� ْ���ض��� َع ال���� ِّرق����ابِ َن���� َواك َ

ففعائل عندنا من جمع امل�ؤنث.
وقوله يف البيت  :33ومراميل :اجلمع يف احلقيقة مرامل ،ولكنه �أ�شبع الك�سرة
ا�ض ُط َّر ف�صارت يا ًء.
ملا ْ
وقوله يف البيت  :38والذقون :جمع ذقن يف الكرثة ،ويف القلة الأذقان.
وقوله يف البيت  :53والأجهال :الأطماع جمع جهل لغة �ش ��اذة ،بل جمع جهل:
جهول ،وهي اللغة امل�ستعملة.
ومن امل�سائل البالغية:
ا�ستعمال ال�شارح اال�ستعارة يف قوله يف البيت :20
�إِ َذا الأَ ْم���� َع���� ُز ال���� َّ���ص��� َّو ُان ال َق����ى َم�� َن��ا���سِ ��مِ ��ي

َت َ
����ط����ا َي���� َر مِ ���� ْن���� ُه َق����������ا ِد ٌح َو ُم���� َف���� َّل���� ُل

حيث قال« :املنا�سم يف الأ�صل� :أخفاف الإبل كال�سنابك من اخليل فا�ستعارها
لنف�سه».
والتتميم يف قوله يف البيت :23

��اب ال���� َّذا ِّم مل ُي�� ْل َ��ف َم��� ْ��ش�� َر ٌب
ول���وال اج��ت�� َن ُ

ُي��� َع���ا����ش ِب����� ِه �إِ َّال َل������دَيَّ َو َم ْ������أ َك����� ُل

حيث قال« :ولوال� . . .إلخ مبالغة يف مدح نف�سه» ،وذلك �أنه �أخرب يف البيتني قبله
�أنه يدمي مطال اجلوع وي�س ��تف ترب الأر�ض ،فرمبا يتوهم متوهم �أن ذلك لعجزه
عما ي�شبعه فدفع ذلك بهذا البيت ،وهذا ي�سمى عند علماء املعاين بالتتميم(.)19
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والت�شبيه يف قوله يف البيت :43
َو�أَع ُ
��و���ص�� ُه
���������دل َم��� ْن ُ���ح���و� ٍ���ض ك َ�������أ َّن ُف ُ
�����ص َ

�����ب َف��� ْه َ���ي ُم�� َّث�� ُل
َك��� َع ٌ
���اب د ََح���اهَ���ا َالعِ ٌ

حيث قال�« :شبهها يف قلة حلمها و�ضمورها بكعاب �ضرب بها».
وقد �س ��اق املربد يف �ش ��رحه �أ�ش ��ياء على �س ��بيل امل�آخذ اللغوية على ال�شاعر،
فجعلها من باب ال�ضرورة ال�شعرية ومخالفة ال�صواب.
كقوله يف البيت  :30ومحابي�ض :ال�صحيح فيها محاب�ض.
وقوله يف البيت  :33ومراميل :جمع مرمل �ضرورة ،وال�صحيح مرامل.
وقول ��ه يف البي ��ت  :53فجه ��ول :هو اجلمع ال�ص ��حيح جلهل ولي� ��س الأجهال،
فالأجهال لغ ٌة �شاذ ٌة(.)20
وعليه فيمكن القول� :إن هذا ال�ش ��رح هو لأب ��ي العبا�س محمد بن يزيد املربد
�إلى �أن تظهر البينة على خالف ذلك.
و�أم ��ا ال�ش ��رح الذي حقق ��ه د .محمود العامودي ون�س ��به �إل ��ى التربيزي ،فال
ي�صح �أن يكون له ،وال�سيما �أنه اعتمد ن�سخة جمهولة امل�ؤلف �ضمن جمموع مبكتبة
برلني ،ومل يذكر بياناتها ،و�أغلب الظن �أنها ن�س ��خة م�شوهة مم�سوخة منقولة من
�شرح املربد ،والعلم عند اهلل.
وقد عقدت مقارنة بني ُن ُقول عبد القادر البغدادي يف كتابه خزانة الأدب عن
التربيزي يف �ش ��رحه املفقود ،وال�شرح الذي �أخرجه العامودي عن ن�سخة جمهولة
بربلني ون�سبه �إلى التربيزي ،وال�شرح املن�سوب �إلى املربد الذي �أعمل على حتقيقه:
ال�ش���رح ال���ذي �أخرج���ه
ال�ش���رح املن�س���وب �إل���ى
نقول عبد الق���ادر البغدادي
العام���ودي ع���ن ن�س���خة
املربد ،وال���ذي �أعمل على
يف خزان���ة الأدب ع���ن �ش���رح
جمهولة بربلني ،ون�س���به
حتقيقه
التربيزي املفقود
�إلى التربيزي
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البيت: 5
العرفاء  :ال�ض ��بع التي تكون
طويل ��ة العرف ،لي�س ��ت ههنا
نعت،
بنعت ولكنها يف الأ�صل ٌ
فغلب ف�صار مبنزلة الأ�سماء
غري النع ��وت ،حتى �إنه يقال:
جاءتكم العرفاء ،ف ُيفهم من
هذا القول� :أن ال�ضبع جاءت.
البيت :14

البيت: 5
العرفاء  :ال�ض ��بع الطويلة
ال ُع� � ْرف ،ولي� ��س هاهن ��ا
بنع ��ت ،ولكن ��ه يف الأ�ص ��ل
نعت ،فقلب ف�صار مبنزلة
الأ�س ��ماء غ�ي�ر النع ��وت،
حت ��ى �إن ��ه ُيق ��ال :جاءتكم
العرف ��اء ،ف ُيفه ��م من هذا
القول� :إنه ال�ضبع جاءت.
البيت : 13

البيت: 5
العرفاء :ال�ض ��بع الطويلة
الع ��رف ،ولي� ��س هاهن ��ا
بنع ��ت ،ولكن ��ه يف الأ�ص ��ل
نعت ،فغلب ف�صار مبنزلة
الأ�س ��ماء غ�ي�ر النع ��وت،
حتى �إن ��ه يق ��ال :جاءتكم
العرف ��اء ،ف ُيفهم من هذا
القول� :أن ال�ضبع جاءت.
البيت :14

ـ املهي ��اف :الذي َي ْب ُع� � ُد ب�إبله ـ املهياف :الذي يبعد ب�إبله ـ املهياف :الذي يبعد ب�إبله
طل ��ب الرعي عل ��ى غري علم طلب املرعى على غري علم طلب املرعى على غري علم
فيعط�شها ومي�شي بها.
فيعط�شها ومي�شي بها.
فيعط�شها وي�سيء بها.
ـ وال ��ذي قر�أن ��ا عل ��ى �أب ��ي ـ وال ��ذي قر�أناه عل ��ى �أبي
ـ وروى ثعلب�ُ :س ��ق َبا ُتها بجمع العبا� ��س �أحمد ب ��ن يحيى :العبا�س �أحم ��د بن يحيى:
امل�ؤن ��ث ال�س ��امل ،واملحف ��وظ ُ�س ��ق َبا ُتها ،وال ميتن ��ع�ُ .س ��ق َبا ُتها .وال ميتن ��ع،
الأول.
واملحفوظ ما بد�أت به.
واملحفوظ ما بد�أت به.
ـ البه ��ل :جمع باهل ��ة وباهل،
وه ��ي املخ�ل�اة ال يتعهده ��ا
راعيها ،ويق ��الَ :ب َه َل الرجل،
�إذا م�ض ��ى ال ق ِّي ��م علي ��ه،
و�أ ْب َهل َت ��ه �إذا تركت ��ه ُمخل ��ى،
والباهل ُة � ً
أي�ضا :التي ال �صرار
عليه ��ا لرت�ض ��عها �أوالده ��ا،
فتكون �أ�سمن و�أح�سن
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ـ والبه ��ل :جم ��ع باهل ��ة
وباه ��ل ،وه ��ي املخ�ل�اة ال
يتعهده ��ا راعيه ��ا ،وب ��ه
�س ��ميت باهلة ،ويقالَ :ب َه َل
الرج ��ل� ،إذا م�ض ��ى ال ق ِّيم
علي ��ه ،و�أ ْب َهل َت ��ه �إذا تركته
ُمخلى ،والباهل ُة � ً
أي�ضا التي
ال �ص ��رار عليها لرت�ض ��عها
�أوالدها ذلك �أ�سمن لها.
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ـ والبهل :جمع باهلة وباهل،
وه ��ي املخ�ل�اة وال يتعهدها
راعيها ،وبها �سميت باهلة،
ويق ��الَ :ب َه � َ�ل الرج ��ل� :إذا
م�ضى ال ق ِّيم به ،و�أ ْب َهلتَه �إذا
تركته ُمخلى ،وباهل ُة � ً
أي�ضا:
ال �ص ��رار عليه ��ا لرت�ض ��عها
�أوالدها ليكون ذلك �أ�س ��من
لها.

البيت :15

البيت : 14

البيت :15

الأكه ��ى :الك ��در الأخ�ل�اق
الأكه ��ى :الكري ��ه الأخالق الذي ال خري في ��ه من ُجبنه
ـ الأكهى :ه ��و الكدر الأخالق الذي ال خ�ي�ر فيه ،قال �أبو و�ض ��عفه ،قال �أب ��و العبا�س:
الأكهى :البلي ��د مثل الكهام
الذي ال خري فيه ،وقال ثعلب:
البليد،
�ى:
�
ه
أك
ل
ا
�س:
�
�
العبا
لل�س ��يف ال ��ذي ال يقط ��ع.
هو البليد ،مث ُل ال َك َهام.
دان.
مثل الكهام وال ّد ِ
وال ��دران :ال�س ��يف الكه ��ام
الذي ال مي�ضي.

البيت :26

البيت :25

البيت :26

ـ ال ّ
أزل :الأَ ْر َ�س � ُ�ح ،وبه يو�صف
الذئ ��ب الأ َز ّل اجلا ِئ ��ع ،ومن
�أمثاله ��م :ال �أُ ْن� � َ�س يف الذئب
الأزل اجلائ ��ع ،وذل ��ك �أن ��ه
يحم ��د من الفار� ��س �أن يكون
�أ�ش ��عر ال�ص ��در ،و�أن يك ��ون
مم�س ��وح اال�س ��ت كالذئ ��ب.
ـ الأطح ��ل :ال ��ذي لو ُن ��ه ل ��ون
الطحال

ـ والأزل :الأر�س ��ح ،وب ��ه
يو�ص ��ف الذئ ��ب ،يق ��ال:
أر�سح و�أر�ض ��ع و� ّ
أزل ،ومن
� َ
�أمثالهم :ال �أُ ْن َ�س يف الذئب
الأزل اجلائ ��ع ،وذل ��ك �أنه
يحم ��د م ��ن الفار� ��س �أن
مم�سوح اال�س ��ت كالذئب.
ـ الأطح ��ل :الذي لو ُنه كلون
الطحال.

ـ والأزل :الأر�س ��ح ،وب ��ه
أر�سح
يو�صف الذئب ،يقالَ � :
و�أر�ض ��ع و� ّ
أزل مبعنى واحد،
ُ
ومن �أمثالهم :ال �أ ْن َ�س للذئب
الأزل اجلائ ��ع ،وذل ��ك �أن ��ه
يحم ��د من الفار�س �أن يكون
م�صدر ال�شعر ذلك املو�ضع،
و�أن يكون مم�س ��وح اال�س ��ت
ـ
كالذئ ��ب.
الأطح ��ل :الذي لو ُن ��ه كلون
الطحال.

البيت : 25

البيت : 24

البيت : 25

ـ اخليوطة :جمع خيط ،والتاء خيوط ��ة  :اخلي ��وط ،و�أتى
لك�ث�رة اجلم ��ع نح ��و :حج ��ار باله ��اء للت�أني ��ث؛ �إذ كان
وحجارة� .أتى بالهاء للت�أنيث؛ يعن ��ي اجلماع ��ة كقولك:
اجلوارية وما �أ�شبه ذلك.
�إذ كان مبعنى اجلماعة.
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اخليوط ��ة :اخليوط ،و�أتى
باله ��اء للت�أني ��ث� ،إذ كان
يعن ��ي اجلماع ��ة كقولك:
اجلارية وما �أ�شبهه.
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البيت :27

البيت :26

ـ يقول غ ��دا طاو ًيا :وطواه من
اجل ��وع ،ك�أن ��ه ط ��وى �أمع ��ا َء ُه
علي ��هُ ،ي َق ��ال :رج� � ٌل ط ��ا ٍو
وط ّي ��ان ،والأنثى طاوي ٌة َ
َ
وط َّيا،
وامل�صدرَّ :
الط َوى ،وهو ُخ ْم ُ�ص
البطن من �أيِّ �شيء كان.
ـ هاف ًيا :يذهب ميي ًنا و�ش ��ما ًال
من �شدة اجلوع.
ال�شعابَ :م َ�سايل ِ�ص َغا ٌر
ـ ويع�س ��ل �إذا م ��ر م ًّرا �س ��ه ًال
يف ا�س ��تقامة ،ومن ذلك يقال
للرمح :ع�س ��ال� ،إذا تتابع عند
الهز ومل يكن كزًّا

البيت :27

 يق ��ول :غ ��دا طاو ًي ��ا:ـ يقول غ ��دا طاو ًيا :وطواه �أي :جائ ًع ��ا �ض ��ام ًرا طواه
م ��ن اجل ��وع ،ك�أن ��ه طوى اجلوع ،ك�أن ��ه طوى �أمعاءه
�أمعاء ُه علي ��هُ ،ي َقال :رج ٌل علي ��هُ ،يق ��ال :رج� � ٌل ط ��ا ٍو
َ
وط ّي ��ان ،والأنث ��ى وط ّي ��ان ،والأنث ��ى طاوي ��ة،
ط ��ا ٍو َ
وط َّيا ،وامل�ص ��در :وطياء ،وامل�ص ��در :الطوى،
طاوي� � ٌة َ
الط� � َوى ،وه ��و ُخم� ُ��ص وهو خم�ص البط ��ن من �أي
َّ
ْ
البطن من �أيِّ �شيء كان� .شيء كان.
ـ هاف ًي ��ا :يذه ��ب ميي ًن ��ا ـ هاف ًيا :يذهب ميي ًنا و�شما ًال
و�شما ًال من �شدة اجلوع .من �شدة اجلوع.
ال�شعابَ :م�سايل ِ�ص َغا ٌر ال�شعاب :يف الأ�صل والن�سخة
َ
ز :م�س ��ايل ،وهو ت�صحيف،
ـ ويع�س ��ل� :إذا م ��ر م� � ًّرا ويف الن�سخ الأربعة الأخرى:
ً
�سهال يف ا�س ��تقامة ،ومن م�س ��الك ،وهوال�ص ��واب.
ذلك يقال للرمح :ع�سال ،ـ ويع�س ��ل �إذا مر م ًّرا �س ��ه ًال
�إذا تتاب ��ع عن ��د الهز ومل يف ا�س ��تقامة ،وم ��ن ذل ��ك
يكن كزًّا
يق ��ال للرم ��ح :ع�س ��ال� ،إذا
تتابع عند الهز ومل يكن كزًّا

البيت :36

البيت :35

ـ القرب هوُ :ورود املاء ،يقال:
قر ْب���تُ املاء �أَ ْقر ُب��� ُه� ،إذا َو َر ْد ُت ُه،
وليلة ال َق َربِ  :ليلة ورود املاء.
وروايت ��ي�« :أح�ش ��ا�ؤها» وه ��و
�أجود عندي

والق ��رب :ال� � ُورود ،يقال:
قر ْبتُ امل ��اء �أَ ْقر ُب� � ُه َق ْر ًبا:
�إذا َو َر ْد ُت� �هُ .وليلة ال َق َر ِب:
ليلة ورود املاء .والأحنا ُء:
اجلوانب ،الواحد ِح ْن ٌو.
ُ
وروايتي�« :أح�شا�ؤها» ،وهو
�أجود عندي.
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البيت :36
الق ��رب ه ��وُ :ورود امل ��اء،
يق ��ال :قر ْبتُ امل ��اء �أَ ْقر ُب ُه
َق ْر ًب ��ا� :إذا َو َر ْد ُت� �هُ .وليل ��ة
ال َق َر ِب :ليلة ورود املاء.
و ا لأ حنا ُء  :ا جلو ا ن � ُ�ب ،
الواحد ِح ْن ٌو.
وروايتي�« :أح�شا�ؤها» ،وهو
�أجود عندي

البيت :36
البيت :37
وحفظــــ ��ي :وابتـــــدرن ��ا
ـ وحفظي :وابتدرنا وق�صرت،
وق�صرت ،يريد �أن القطا
يري ��د �أن القط ��ا عج ��زت عن
عج ��زت ع ��ن الع ��دو ،ومل
العدو ،وهو مل َي ِك ّل.
َي ِك ّل هو.
البيت :39
البيت :40
ـ والأ�ص ��ارمي  :جمع � ْأ�صرام-
والأ�صارمي :جمع � ْأ�صرام،
بالفت ��ح  -وهو جمع ِ�ص� � ْرم -
الواح ��د ِ�ص� � ْرم ،وه ��و
بالك�س ��ر  -وه ��و القطع ��ة من
القطعة من الإبل.
الإبل.
البيت :40
البيت :41
ـ قال اخلطي ��ب :عبت :تابعت عب ��ت :تابع ��ت ال�ش ��رب،
ُ
ال�ش ��رب ،ك�أنه ��ا ُتع ِّبي� � ِه يف ك�أنها ت�صبه يف �أجوافها،
�أجوافها فيكون من التعبية .وال ِغ ُ
�شا�ش :ال�شيء القليل،
ً
وغ�شا�شا ـ بك�سر العني املعجمة يري ��د �أنه ��ا و�إن تابع ��ت
بعدها �ش ��ينان معجمتان ـ قال
اخلطي ��ب :ق ��ال بع� ��ض �أه ��ل ال�شرب فذلك منها قليل.
اللغة :معناه على عجلة .وقال و�أُ َحاظة فيم ��ا ذكر �أحمد
غريه :قلي ًال �أو غري مريء .اب ��ن يحي ��ى :قبيل ��ة م ��ن
ـ ق ��ال اخلطي ��ب� :أُحاظة فيما الأزد ،وق ��ال يل غ�ي�ره:
ذكر ثعل ��ب :قبيلة م ��ن الأزد ،هي قبيل ��ة من اليمن ،ومل
وق ��ال غ�ي�ره :ه ��ي قبيل ��ة من
اليم ��ن ،ومل يعرفه ��ا امل�ب�رد ،يعرفها �أبو العبا�س محمد
ومل �أ�س ��مع با�سمها �إال يف هذا اب ��ن يزي ��د ،ومل �أ�س ��مع
با�سمها �إال يف هذا ال�شعر.
ال�شعر
يف بداية ال�شرح:
البيت :44
ـ ق ��ال �أب ��و العبا� ��س ثعل ��ب:
ال�ش ��نفرى :البعري ال�ض ��خم ،قــــــ ��ال �أب ��و العبـــــا� ��س:
وق ��ال :ال�ش ��نفرى :العظي ��م ال�شنفرى:البعري ال�ضخم.
ال�شفتني.
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البيت:37
وحفظي :وق�ص ��رت ،يريد
�أن القط ��ا عج ��زت ع ��ن
العدو ،ومل َي ِك ّل.
البيت :40
والأ�صارمي  :جمع � ْأ�صرام،
والواح ��د ِ�ص� � ْرم ،وه ��و
القطعة من الإبل.
البيت :41
عب ��ت :تابع ��ت ال�ش ��رب،
ك�أنها ت�ص ��به يف �أجوافها،
وال ِغ ُ
�شا�ش :ال�شيء القليل،
يري ��د �أنه ��ا و�إن تابع ��ت
ال�شرب فذاك منها قليل.
و�أُ َحاظة فيم ��ا ذكر �أحمد
اب ��ن يحي ��ى :قبيل ��ة م ��ن
الأزد ،وق ��ال يل غ�ي�ره:
هي قبيلة م ��ن اليمن ،ومل
يعرفه ��ا .قال �أب ��و العبا�س
محمد بن يزيد :ومل �أ�سمع
با�سمها �إال يف هذا ال�شعر.
يف بداية ال�شرح:
قـــــــ ��ال �أبـــــ ��و العبــا� ��س:
ال�شنفرى:البعري ال�ضخم،
وقيل :ال�ش ��نفرى :العظيم
ال�شفتني.
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البيت :53

البيت :54
ـ ق ��ال اخلطي ��ب التربي ��زي
والزمخ�ش ��ري :النح�س� :أراد النح�س :هاهنا الربد.
به الربد
البيت :54
البيت :55
�راع
�
س
إ�
�
ب
ا
ع
دف
دفعت
ـ دع�س ��ت:
ً
ـ َد َع ْ�س ��تُ  :دفع ��ت .يقول:
وعجلة ،يقول� :س ��ريت على هذه
�سريت على هذا احلال
احلال.

البيت :55
ـ دع�س ��ت :دفع ��ت .يقول:
�سريت على هذا احلالة.

ـ و�إرزي� �زٌ� :إفعي� � ٌل  .م ��ن
�ش ��يئني :م ��ن االرت ��زاز �أي
الثب ��وت ،يري ��د �أن ��ه يجمد
يف مكان ��ه من �ش ��دة الربد،
�أو يك ��ون م ��ن ال ��رز ،وه ��و
�صوت �أح�ش ��ائه من ال�شدة،
وال َو ْج ُر :م ��ن اخلوف ،ومن
ووج ٌر
ذلك يقال� :أنا �أَ ْوج ُرِ ،
من ذلك �أي� :أخاف.

ـ و�إرزي� �زٌ� :إفعي� � ٌل  .من �أحد
�ش ��يئني :م ��ن االرت ��زاز �أي
الثب ��وت ،يري ��د �أن ��ه يجم ��د
يف مكان ��ه من �ش ��دة الربد،
�أو يك ��ون م ��ن ال ��رز ،وه ��و
�صوت �أح�ش ��ائه من ال�شدة،
وال َو ْج� � ُر :اخلوف ،يقال� :أنا
ووج ٌر من
�أَ ْوج� � ُر من ذل ��كِ ،
ذاك �أي� :أخاف.

البيت :55

البيت :56

ـ يق ��الِ :و ْل ��دَ ٌة و�إل ��د ٌة ،مل ��ا
انك�س ��رت ،كما قالوا يف وجوه
�أج ��وه ،و�أُق ِّت ��ت يف ُو ِّقت ��ت،
وكذل ��ك ُيفع ��ل به ��ذا �إذا
انك�س ��رت �أو ان�ضمت من غري
�إعراب فهذا ُم ِّطردٌ.

ـ يق ��الِ :و ْل ��دَ ٌة و�إل ��د ٌة ،بهم ��ز
ال ��واو ،ملا انك�س ��رت كما قالوا
يف وج ��وه �أج ��وه ،و�أُ ِّقت ��ت يف
ُو ِّقت ��ت ،وكذلك ُيفعل بهذا �إذا
انك�س ��رت �أو ان�ضمت من غري
�إعراب ،فهذا ُم ِّطر ٌد فيها.

ـ �إرزي ٌز �إ ْف ِعي ٌل ،يكون من �ش ��يئني
من االرت ��زاز �أي :الثبوت ،يريد
�أن ��ه يجم ��د يف مكانه من �ش ��دة
ال�ب�رد ،وم ��ن ال َّر ِّز ،وهو �ص ��وت
�أح�ش ��ائ ِه م ��ن ال�ش ��دة .والوجرـ
بفت ��ح و�س ��كون اجليم بع ��د راء
مهمل ��ة  -ق ��ال التربي ��زي :ه ��و
اخلوف ،ومنه يقال� :أَ ْو َج ُر منه:
�أي �أَخْ َو ُف من ��ه ،و َوج ْرتُ منه -
بالك�سر� -أي ِخ ْفتُ .

البيت :56

ـ يقالِ :و ْلدَ ٌة و�إلد ٌة� ،إذا كانت الواو
مك�س ��ور ًة قلبته ��ا همزة مك�س ��ورة
�إن �ش ��ئت ،وكذل ��ك �إذا كانت الواو
م�ضمومة قلبتها همزة م�ضمومة،
كما قال ��وا يف ُو ُج ��و ٍه � :أُ ُجو ٌه ،فهذا
ُم ِّطر ٌد فيها.
ـ �أب ��د�أتُ  :ابتد�أت ،يق ��ال :من �أين
�أب ��د�أ الركب؟� ،أي :م ��ن �أين ابتد�أ
وطلع؟
�أ ْلي� � ُل :ثابت الظلمة م�س ��تحكمها،
يق ��ال :نها ٌر �أنهر ،و�ش ��ه ٌر �أ�ش ��هر،
ودهر �أدهر �إذا َك َمل.
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ـ �أب ��د�أتُ  :ابت ��د�أت ،يقال :من
�أي ��ن �أب ��د�أ الركب؟ ،وو�ض ��ح
و�أو�ضح ،وطر�أ ،و َد َر َه� ،أي :من
�أين ابتد�أ وطلع؟
�أ ْلي� � ُل :ثاب ��ت الظلم ��ة ج ��دً ا
م�س ��تحكم ،يقال :نها ٌر �أنهر،
و�شه ٌر �أ�شهر ،ودهر �أدهر �إذا
َك َمل.
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البيت :54
النح�س :الربد هاهنا.

ـ و�أب ��د�أتُ يقال :م ��ن �أين �أبد�أ
الرك ��ب؟ ،وو�ض ��ح و�أو�ض ��ح،
وط ��ر�أ ،و َد َر َه� ،أي :م ��ن �أي ��ن
ابتد�أ وطلع؟
�أ ْلي ُل :ثابت الظلمة م�ستحك ًما،
يق ��ال :نه ��ا ٌر �أنه ��ر ،و�ش ��ه ٌر
�أ�شهر ،ودهر �أدهر �إذا َك َمل.

البيت :60

البيت :60

البيت :59

ـ �أب ��رح :مبعن ��ى َك� � ُر َم َو َع ُظ َم،
ويج ��وز �أن يك ��ون حك ��ى ع ��ن
الق ��وم ،فريي ��د �أن ��ه كان ي�أتي
بالبحاء وهي الداهي ُة ،وقال
رُ
فيه بع�ض اللغويني� :أبرح� :أتَى
بالب ِح ،وهي ال�شدة.
رَ ْ

لأب ��رح طار ًق ��ا :لأعظ ��م
طار ًقا و�أك ��رم ،ويجوز �أن
لأب ��رح� :أي �أت ��ي بال�ب�رح يك ��ون حك ��ى ع ��ن القوم،
ويري ��د �أن ��ه كان ي�أت ��ي
وهي ال�شدة.
بالربح ��اء وه ��ي الداهية،
�أب ��رح� :أت ��ى بال�ب�رح وهي
ال�شدة.

وم ��ن خ�ل�ال امللحوظ ��ة الأولية لهذا اجلدول ،جند �أن عدة م ��ا نقله عبد القادر
البغ ��دادي ع ��ن التربيزي م ��ن ُن ُق ٍول يبلغ ثالثة وع�ش ��رين نق ًال ،وق ��د توزعت هذه
ال ُّن ُقول على مدار الق�ص ��يدة ،وبالتحدي ��د عند الأبيات 5 :و 14و 25و 26و 27و36
�رحا لــ  15بيتًا من الالمية،
و 37و 40و 41و 44و 54و 55و 56و ،60وه ��ي متث ��ل �ش � ً
التي يبلغ عدد �أبياتها  68بيتًا ،بن�س ��بة  ،%22وهي ن�س ��بة قليلة ـ كما نرى ـ متثل ما
يزيد على ُخ ْم�س الن�ص بقليل.
ملحق
جهود العلماء وعنايتهم بالمية العرب قد ًميا وحدي ًثا
�أو ًال  :ال�شروح املخطوطة :
� -1شرح �أبي العبا�س �أَحمد بن يحيى ثعلب (291هـ)(.)21
� -2شرح �أبي بكر بن دريد (321هـ)(.)22
ريي
� -3ش ��رح �أب ��ي البقاء كم ��ال الدي ��ن محمد بن مو�س ��ى بن عي�س ��ى ال َّد ِم ّ
(808هـ)(.)23
� -4شرح مهذب الدين �أبي ن�صر محمد بن يحيى بن كرم النحوي� ،أَ َّلفه �سنة
1170هـ(.)24
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� -5شرح �سليمان بن محمد بن �أحمد بن زيد بن �سليم� ،أَ َّلفه �سنة 1192هـ(.)25
� -6شرح �أبي اخلري عبد الرحمن بن عبد اهلل بن ح�سني ال�سويدي (1200هـ)(.)26
� -7شرح عمر بن احل�سن بن م�سافر الأموي� ،أَ َّلفه �سنة 1232هـ(.)27
� -8شرح محمـد �سعيد بـن عبـد اللطيف بـن عبـد الرزاق البغدادي ،كان ح ًيـا
�سنـة 1266هـ(.)28
�-9شرح�أحمدبنمحمدبن�إ�سماعيلاملعافـىالتهاميال�ضحوي(1280هـ)(.)29
�-10شرحاحل�سنبن�أحمداملعروفبعاك�شال�ضمدياليمني(1281هـ)(.)30
�-11شرح محمد محمود بن التالميد ال�شنقيطي (1320هـ)(.)31
�-12شرحمحمدالطيببنمحمد�صالحبنمحمدالعلوياملالكي(1334هـ)(.)32
� -13شرح �أبي بكر بن العربي بن محمد البناين الفا�سي (1335هـ)(.)33
يلجك
الرتكي(.)34
� -14شرح محمد بن ح�سن بن �أَ ُ
ّ
� -15شرح لعبد الرحمن بن محمد(.)35
الع�صامي الدم�شقي(.)36
� -16شرح ملحمد
ّ
� -17شرح ملحمد اخلالدي
ال�صفدي(.)37
ّ
� -18شرح لعبد الهادي
التازي(.)38
ّ
� -19شرح مل�ؤلف يدعى:
املجو�سي(.)39
ّ
� -20ش ��رح بالفار�س ��ية لغالم ح�س�ي�ن ال�ش�ي�رازي ،املعروف بقامو�س كو�ش ��ي
(1339هـ)(.)40
� -21شرح الالميات حل�سني بن عبد اجلليل برادة(.)41
� -22شرح ملحمد بابا ال�صحراوي ال�شنقيطي (1344هـ)(.)42
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� -23شرح ملحمد املكي بن محمد البطاوري ( 1355هـ)(.)43
� -24شرح لعبد الكرمي بن احل�سني الزين (1360هـ)(.)44
� -25شرح حلكمت بن محمد �شريف الطرابل�سي (1364هـ)(.)45
� -26شرح ملحمد بن باباه القناين ال�شنقيطي (1382هـ)(.)46
ثان ًيا  :ال�شروح املفقودة :
� -1شرح �أبي جعفر النحا�س (338هـ)(.)47
� -2شرح �أبي زكريا يحيى بن علي ،املعروف باخلطيب التربيزي (502هـ)(.)48
ال�صفدي (764هـ)(.)49
� -3شرح �صالح الدين خليل بن �أيبك
ّ
ثال ًثا  :ال�شروح غري املفردة :
تعر�ض بع�ض ال�ش ��راح �إلى �ش ��رح المية العرب �ض ��من كتبهم التي احتوت
ن�صو�صا �أخرى غريها:
ً
� -1شرح ابن طيفور البغدادي (280هـ) �ضمن كتابه الق�صائد املفردات التي
ال مثل لها(.)50
� -2شرح مل�ؤلف جمهول من القرن الرابع يف كتابه املنتخب يف محا�سن �أ�شعار
العرب(.)51
� -3شرح �أبي ال�سعادات هبة اهلل بن علي بن محمد احل�سيني ،املعروف بابن
ال�شجري (542هـ)(.)52
� -4ش ��رح عب ��د القادر بن عم ��ر البغ ��دادي (1093هـ) �ض ��من كتابه خزانة
الأدب(. )53
راب ًعا  :ال�شروح املفردة املحققة واملن�شورة :
� -1شرح املربد (285هـ)(.)54
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� -2شرح الزمخ�شري (538هـ)(.)55
� -3شرح �أبي البقاء العكربي (616هـ)(.)56
طي
� -4ش ��رح يحيى ب ��ن عبد احلميد احللبي الغ�س ��اين ،املعروف باب ��ن �أبي ّ
النجار (630هـ)(.)57
� -5شرح جمال الدين محمد بن عبد اهلل بن مالك �صاحب الألفية النحوية
(672هـ)(.)58
� -6شرح م�ؤيد بن عبد اللطيف ال َّن ْق ُج َوانيِّ  ،كتبه �سنة 983هـ(.)59
املاغو�سي (بعد 1016هـ)(.)60
� -7شرح �أبي جمعة �سعيد بن م�سعود ال�صنهاجي
ّ
� -8شرح �أبي الإخال�ص جاد اهلل الغنيمي الفيومي (بعد 1101هـ)(.)61
� -9شرح محمد بن قا�سم بن محمد بن زاكور الفا�سي (1120هـ)(.)62
� -10ش ��رح �أبي الربكات عبد اهلل بن احل�س�ي�ن بن مرعي الدوري ال�س ��ويدي
(1174هـ)(.)63
� -11شرح عطاء اهلل بن �أحمد بن عطاء اهلل الأزهري امل�صري (1186هـ)(.)64
� -12شرح �سليمان بن عبد اهلل ال�شاوي العبيدي البغدادي (1209هـ)(.)65
خام�سا :ال�شروح املعا�صرة:
ً
� -1ش ��رح ال�ش ��يخ حم ��زة فت ��ح اهلل (ت 1336ه� �ـ) �ض ��من كتاب ��ه املواه���ب
الفتحية(.)66
�شرحا مقار ًنا مع لغات �سامية �أخرى(.)67
� -2شرح ف�ؤاد ح�سنني علي ،وقدم لها ً
� -3شرح محمد ناجي الق�شطيني �ضمن كتابه املختارات (.)68
� -4شرح محمد بديع �شريف �ضمن كتابه ن�شيد ال�صحراء(.)69
� -5ش ��رح د .عب ��د احلليم حنفي �ض ��من كتاب ��ه � :ش���عر ال�ص���عاليك منهجه
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وخ�صائ�ص���ه ،ثم �أفرد ال�ش ��رح بعد ذلك يف كتابه  :المية العرب لل�ش���نفرى �شرح
ودرا�سة(.)70
� -6شرح يو�سف اليو�سف �ضمن كتابه  :مقاالت يف ال�شعر اجلاهلي(.)71
� -7شرح د .محمد علي �أبو حمدة يف كتابه  :التذوق اجلمايل لالمية العرب
لل�شنفرى(.)72
� -8ش ��رح د .علي مح�س ��ن مال اهلل �ض ��من كتابه  :تاريخ الأدب العربي قبل
الإ�سالم(.)73
أبي(.)74
� -9شرح محمود �أبو ناجي �ضمن كتابه  :ال�شنفرى �شاعر ال�صحراء ال ّ
� -10ش���رح المي���ة الع���رب (ال�ش���نفرية) لل�ش ��يخ �أحم ��اد ب ��ن �أب ��ا الأبهم ��ي
الدمياين(.)75
� -11شرح ال�شيخ محمد عبد اهلل بن محمد �سعيد بن �أُب َّياه ال�شنقيطي املُلقب
ُب ِوم َّية(.)76
� -12شرح و�إعراب المية ال�شنفرى ،عبد الرحمن بن عوف ُكون(.)77
�ساد�سا  :الدرا�سات والأبحاث املعا�صرة :
ً
مي مظفر(.)78
� -1سريالية ال�صورة يف المية ال�شنفرىّ ،
 -2المية العرب درا�سة تاريخية نقدية ،محمد م�شعل الطويرقي(.)79
 -3المية العرب لل�شنفرى ،عبد العزيز �إبراهيم(.)80
 -4درا�س���ة مبقدم���ة كت���اب بل���وغ الأرب يف �ش���رح المي���ة الع���رب ،محم ��د
عبداحلكيم القا�ضي ومحمد عبد الرزاق عرفان(.)81
 -5المية العرب �أو رحلة التوح�ش (درا�س���ة تطبيقية حول مفهوم الوحدة
يف الن�ص ال�شعري) ،د� .سعود دخيل الرحيلي(.)82
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 -6ر�أيي يف الق�صيدة امل�شهورة بالمية العرب ،زكي ذاكر العاين(.)83
 -7اجله���ود اللغوي���ة والنحوية يف �ش���روح المية العرب ،ب�ش ��رى عبدالرزاق
العذاري(.)84
� -8ش���عر ال�ش���نفرى درا�س���ة �أدبي���ة م���ن منظ���ور لغ���وي ،ابت�س ��ام حم ��زة
العنربي(.)85
ّ
 -9المية العرب بني ال�شنفرى وخلف الأحمر ،با�سم �إدري�س قا�سم(.)86
 -10درا�سة نقدية يف ت�سمية المية العرب ،د� .سيد محمد مو�سوي(.)87
 -11داللة ال�س ��يميائية يف المية العرب لل�ش ��نفرى درا�س ��ة وحتليل� ،ش ��هريار
همتي ،وجهانكري �أمريي ،ومهدي بور�آذار(.)88
 -12قراءة جديدة لن�شيد ال�صحراء المية العرب� ،إبراهيم علي �شكر(.)89
الهوامش:
(*) باحث يف اللغة والرتاث واملخطوطات.
(� )1أجنزت هذه الدرا�سة يف (غرة ذي احلجة 1438هـ 2017 /8 / 23 /م.
( )2انظر  :المية العرب بني ال�شنفرى وخلف الأحمر  ،د  .با�سم �إدري�س قا�سم�( ،ص . )168- 166
( )3انظر  :تاريخ الرتاث العربي ل�سيزكني.)55/2( ،
( )4ا�ستفدت كثري ًا من القائمة التي �أعدّها الباحث العراقي مهند بن جميد العبيدي يف حتقيقه ل�شرح
�س ��ليمان ال�ش ��اوي املو�س ��وم بـ�:س���كب الأدب على المية العرب�( ،ص ،)48-43وقد حررتها وزدت
عليها �أ�شياء ي�سرية ،فجزاه اهلل عني خ ًريا ونفع به وبجهوده .انظر :جهود العلماء وعنايتهم بالمية
العرب يف امللحق نهاية البحث.
( )5انظر � :شرح المية العرب املن�سوب للمربد توثيق ون�سبة ،د .محمود محمد العامودي ،وال �أدري ملاذا
مل يذكر لنا موا�ص ��فات الن�سخة وبياناتها باملكتبة؟! ،وكذا �شرح المية العرب للتربيزي ،حتقيق د.
محمود محمد العامودي.
( )6جمال�س العلماء للزجاجي ،انظر �( :ص .) 265 ،99-94 ،91 ،87-84
( )7طبقات النحويني واللغويني للزبيدي�( ،ص)143
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( )8نزهة الألباء البن الأنباري�( ،ص )174
( )9طبقات النحويني واللغويني للزبيدي�( ،ص) 143
( )10الث�ل�اث الأزهري ��ات ،ون�س ��خة دار الكتب امل�ص ��رية ،ون�س ��خة جامع ��ة الإمام بالريا�ض ،ون�س ��خة
برن�ستون.
( )11انظ ��ر ترجمت ��ه يف طبق���ات النحويني للزبي ��دي( ،)86/1ومعجم الأدباء لياق ��وت (،)2178/5
و�إنباه الرواة للقفطي( ،)7/3وبغية الوعاة لل�سيوطي (.)246/2
( )12انظ ��ر ترجمته يف  :طبقات النحوي�ي�ن للزبيدي ( ،)530/1ومعجم الأدباء لياقوت (،)2823/6
وبغية الوعاة لل�سيوطي (.)338/2
(� )13شرح المية العرب للتربيزي ،د .محمود محمد العامودي�( ،ص. )154
( )14راجع ترجمته يف :طبقات النحويني للزبيدي ( ،)87/1ونزهة الألباء للأنباري ( ،)140وتاريخ
العلماء النحويني البن م�س ��عر ( ،)65ومعجم الأدباء لياقوت ( ،)775/2وبغية الوعاة لل�سيوطي
(.)463/1
( )15انظر ترجمته :وفيات الأعيان البن خلكان ( ،)191/6وبغية الوعاة لل�سيوطي ( ،)238/2الأن�ساب
لل�سمعاين ( ،)21/3ونزهة الألباء للأنباري ( ،)270و�سري �أعالم النبالء للذهبي (.)269/19
( )16تاريخ الرتاث العربي ل�سيزكني (.)52/2
( )17تاريخ الأدب العربي ،كارل بروكلمان (.)109/1
(� )18شرح المية العرب املن�سوب للمربد توثيق ون�سبة ،د .محمود محمد العامودي�( ،ص.)85
( )19انظر معجم امل�صطلحات البالغية وتطورها ،د� .أحمد مطلوب (.)33 -27/2
( )20انظر  :المية العرب درا�س���ة تاريخية نقدية ،محمد م�ش ��عل الطويرقي�( ،ص ،)55-53وملزيد من
الفائ ��دة والتو�س ��ع انظر :اجله���ود اللغوية والنحوية يف �ش���روح المية العرب ،ب�ش ��رى عبد الرازق
محمد العذاري.
( )21تاريخ الأدب العربي لربوكلمان (.)108/1
( )22بروكلمان ()107/1
( )23فهر�س مخطوطات املجمع العلمي العراقي (.)387/2
(� )24سيزكني ( ،)55/2نوادر املخطوطات العربية يف مكتبات تركيا (.)2971/1
( )25فهر�س املخطوطات الأدبية يف دار �صدام للمخطوطات (�ص.)390
( )26جامع ال�شروح واحلوا�شي ،عبد اهلل بن محمد احلب�شي (.)1513/ 3
( )27فهر�س املخطوطات الأدبية يف دار �صدام للمخطوطات (�ص .)389
( )28فهر�س املخطوطات الأدبية يف دار �صدام للمخطوطات (�ص .)389
( )29جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)1513/ 3
( )30انظ ��ر مقدم ��ة د .عل ��ي ب ��ن نا�ص ��ر غالب يف حتقيق ��ه ل�ش ��عر َّ
ال�ش� � ْن َف َرى الأزدي مل� ��ؤرج بن عمرو
ال�سدو�سي(�ص .)13
( )31بروكلمان (� ،)108/1سيزكني (.)55/2
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( )32جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)1513/ 3
( )33جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)1513/ 3
( )34بروكلمان (.)108/1
(� )35سيزكني (.)54/2
(� )36سيزكني (.)54/2
(� )37سيزكني (.)54/2
(� )38سيزكني (.)54/2
(� )39سيزكني (.)55/2
(� )40سيزكني (.)55/2
( )41فهر�س املخطوطات الأدبية بدار �صدام للمخطوطات (�ص .)388
( )42جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)1513/ 3
( )43ال�سابق (.)1513/ 3
( )44ال�سابق (.)1514/ 3
( )45ال�سابق (.)1514/ 3
( )46ال�سابق (.)1514/ 3
( )47انظر � :شرح الق�صائد الت�سع امل�شهورات لأبي جعفر النحا�س ،حتقيق د� .أحمد خطاب (.)27/1
( )48خزانة الأدب للبغدادي ( ،)341/3بروكلمان (.)109/1
العمري ،حتقيق �سليم النعيمي
( )49الرو�ض الن�ضر يف ترجمة �أدباء الع�صر ،لع�صام الدين بن عثمان
ّ
(.)405/1
(ُ )50طبع بتحقيق د .مح�سن غيا�ض ،من�شورات عويدات – بريوت1398 ،هـ 1977 /م.
( )51املنتخ���ب يف محا�س���ن �أ�ش���عار الع���رب املن�س ��وب للثعالب ��ي مل�ؤلف جمهول من الق ��رن الرابع ،حتقيق
د .ع ��ادل �س ��ليمان جمال(�ص291ـ  ،)302مكتب ��ة اخلاجني ،القاهرة ،الطبع ��ة الثانية1427 ،هـ/
2006م.
(ُ )52طبع بتحقيق علي محمد البجاوي ،دار النه�ضة ،القاهرة1385 ،هـ1961/م.
(� )53شرح منها ثمانية ع�شر بيت ًا ،وقد قام بجمعها يف �سلك واحد وحققها د .محمود العامودي ون�شرها
يف جملة جامعة الأزهر بغزة ،املجلد الثالث ع�شر ،العدد الأول �سنة1432هـ2011/م.
( )54بروكلمان (  ،)105/1و�أعمل الآن بف�ض ��ل اهلل على حتقيقه على �س ��ت ن�سخ ،ي�سر اهلل �إمتامه على
خري.
( )55طب ��ع دون حتقي ��ق يف القاهرة و�إ�س�ل�امبول ،وحققه د .محمد �إبراهيم حور ،مطبعة �س ��عد الدين
بدم�شق1408 ،هـ1987/م.
( )56طب ��ع ه ��ذا ال�ش ��رح �أو ًال يف جملة املجم���ع العلم���ي العراق���ي ،املجلد  ،33اجل ��زء الأول1402 ،هـ/
1982م ،بتحقيق د .محمد خري احللواين ،ثم ن�شره م�ستق ًال بدار الآفاق اجلديدة ببريوت 1403هـ/
1983م.
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وحققه كذلك د .رجب �إبراهيم ال�ش ��حات ،ون�ش ��ره �ض ��من كتاب درا�س���ات عربية و�إ�س�ل�امية مهداة �إلى
ال�ش���يخ محمود �ش���اكر 1403هـ1982/م�(،ص ،)279-243و ُيعد �ش ��رح العكربي تلخي�ص� � ًا ل�ش ��رح
الزمخ�ش ��ري ال�س ��ابق ،وحققه كذلك محمد �أديب عبدالواحد جمران ،بريوت ،املكتب الإ�س�ل�امي،
1404هـ1984/م.
( )57بروكلمان ( ،)108/1وتاريخ الرتاث العربي ل�س ��يزكني ( ،)53/2وقد حققه م�ؤخ ًرا  :د� .إبراهيم
بجدة1437 ،هـ2016/م.
ابن محمد البط�شان ،ون�شرته دار املنهاج ُ
( )58نوادر املخطوطات العربية يف مكتبات تركيا ( ،)172/1وقد حققه د .محمود العامودي ،ون�ش ��ره
يف جملة جامعة النجاح الوطنية يف نابل�س ،املجلد  14العدد الثاين1421 ،هـ2000/م.
( )59حقق ��ه د .محم ��ود العامودي ون�ش ��ره يف جمل���ة جامعة جر�ش ب ��الأردن ،املجل ��د ،3العدد الثاين،
1420هـ1999/م.
( )60حقق ��ه د .محمد �أمني امل�ؤدب يف ر�س ��الة الدبل ��وم العايل بكلية الآداب جامع ��ة الرباط باملغرب يف
جزئني �س ��نة 1997م ،انظر :من نوادر مخطوطات املكتبة املغربية�( ،ص ،)194وطبعه بعد ذلك
م�ؤخر ًا بدار الأمان بالرباط بالتعاون مع دار الكتب العلمية ببريوت.
( )61حققه د .محمود العامودي ،ون�شره مبطبعة املقداد بغزة – فل�سطني 1417هـ1997/م.
( )62حققه د .محمود العامودي ،ون�ش ��ره مبطبعة املقداد بغزة – فل�س ��طني1415 ،هـ1995/م .وكذلك
علي �إبراهيم كردي يف دم�شق 1995م.
( )63حققه ع�ص ��ام عكلة عبد القهار الكبي�سي يف ر�س ��الته للماج�ستري بكلية الرتبية ق�سم اللغة العربية
جامعة الأَنبار بالعراق 1422هـ2001/م.
( )64حقق ��ه �أو ًال  :د .عبد اهلل عبيد الغزايل ،ون�ش ��ره يف حوليات كلي���ات الآداب بالكويت ،احلولية ،12
الر�س ��الة  ،74وذلك �س ��نة 1414هـ1991/م .ثم حققه بعد ذلك د .محمود العامودي ،ون�شره بدار
الب�شري ،غزة – فل�سطني1416 ،هـ1995/م.
( )65حقق ��ه مهن ��د جميد برعي العبيدي يف ر�س ��الته للماج�س ��تري بكلي ��ة اللغة العربي ��ة ،جامعة بغداد
بالعراق1424 ،هـ2003/م.
( )66املواهب الفتحية ،طبع بالقاهرة لأول مرة �س ��نة1312هـ1891/م  ،و�أعادت طبعه مكتبة الرتاث
بالقاهرة ،بتحقيق د .محمود �إبراهيم الر�ضواين ( 164/1ـ .)186
( )67يف بحث ن�شره يف جملة كلية الآداب – جامعة القاهرة ،املجلد العا�شر1369 ،هـ1948/م.
( )68مختارات محمد ناجي الق�شطيني ،دار اجلمهورية بغداد� ،سنة 1389هـ1968/م� ،ص374-333
( )69ن�شيد ال�صحراء ،مكتبة دار احلياة ،بريوت1389 ،هـ1968/م.
(� )70شعر ال�صعاليك ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة 1400 ،هـ1979/م�( ،ص.)178-160
( )71مقاالت يف ال�شعر اجلاهلي ،دار احلقائق  -بريوت 1403 ،هـ1982/م�( ،ص.)293-209
( )72طبع هذا ال�شرح مبكتبة الأق�صى بعمان الأردن1402 ،هـ1982/م ،وهي ر�سالة من القطع ال�صغري
يف � 84صفحة ،ثم طبعه مرة �أخرى حتت ا�سم :يف التذوق الأ�سلوبي واللغوي لالمية العرب ،بدار
عمار بالأردن 1424هـ2003/م.
( )73تاريخ الأدب العربي قبل الإ�سالم ،بغداد1410 ،هـ1989/م�( ،ص)418-407
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أبي ،وزارة الثقافة اجلزائرية1428 ،هـ2007/م�( ،ص)134-105
( )74ال�شنفرى �شاعر ال�صحراء ال ّ
( )75وقد فرغ ال�شيخ من هذا ال�شرح يف رم�ضان 1392هـ .ولكنه ُط ِبع يف ربـيع الآخر 1431هـ2010/م.
ويقع هذا ال�شرح يف � 26صفحة.
(� )76ض ��من كتاب الأمايل اللغوية يف املجال�س الكويتية ،امل�ش ��تملة على �ش ��رح ق�ص ��يدة كعب ،والمية
ال�ش ��نفرى واملعلقات ال�س ��بع ،قيدها د .وليد عبد اهلل املني�س� ،إ�ص ��دارات جملة الوعي الإ�س�ل�امي
بالكويت ،العدد1436 ،101هـ  2015/م�( ،ص.)124-73
���وف ال َف���رى ب�ش���رح و�إع���راب المي���ة ال�ش���نفرى  ،وطبعت ��ه دار امل�ي�راث النبوي
( )77و�س� � َّماهَ :ج��� ْو ُب ج ِ
باجلزائر ،يف جملد �صغري يقع يف � 252صفحة ،الطبعة الأولى 1436هـ2015/م.
( )78بحث من�شور يف جملة الأقالم ،العدد الثاين1404 ،هـ1983/م.
( )79ر�سالة ماج�ستري بكلية اللغة العربية – جامعة �أم القرى مبكة املكرمة 1407 ،هـ1987/م.
( )80ن�شر �ضمن �سل�سلة املو�سوعة ال�صغرية ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ببغداد1408 ،هـ1988/م.
( )81ن�شر بدار احلديث ،القاهرة1409 ،هـ1989/م.
( )82بحث من�شور مبركز بحوث كلية الآداب جامعة امللك �سعود بالريا�ض ،يف � 65صفحة ،عدد (،)22
1412هـ1991/م.
( )83بحث من�شور يف جملة �آداب اجلامعة امل�ستن�صرية بالعراق ،العدد1417 ،27هـ1996/م.
( )84ر�سالة ماج�ستري بكلية العلوم الإ�سالمية بجامعة بغداد1421 ،هـ2000/م.
( )85بحث ن�ش ��ر مفردًا يف ثمانني �ص ��فحة مبركز الن�ش ��ر العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز بال�سعودية،
1427هـ2006/م.
( )86بحث مطول يقع يف حوايل �ستني �صفحة ،ن�شر يف جملة الرتبية والعلم باملو�صل ،املجلد  ،18العدد
الأول1432 ،هـ2011/م.
( )87بحث من�شور يف جملة درا�سات يف اللغة العربية و�آدابها ب�إيران ،يف�20صفحة ،العدد�( ،11ص-131
1433 ،)150هـ2012/م.
( )88بح ��ث من�ش ��ور يف جمل���ة �إ�ض���اءات نقدي���ة ب�إي ��ران يف � 18ص ��فحة ،الع ��دد �� �( ،14ص،)86-69
1435هـ2014/م
( )89بحث من�شور يف جملة العربية والرتجمة ،يف � 14صفحة ،العدد 23من ال�سنة ال�سابعة�( ،ص203
ـ  )216بريوت1436 ،هـ2015/م.
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أبو احلسن عبدالكرمي بن فضال
احللواين القريواين األندلسي
حياته وما تب َّقى من �شعره
(جمع وحتقيق وتوثيق ودرا�سة)
�أ.د .محمد عويد محمد ال�ساير *

( )

تقدمي:
هذا جمع ل�ش ��عر ال�ش ��اعر القريواين �أبي احل�سن عبدالكرمي بن ف�ضال ،من
�ش ��عراء القرن اخلام�س الهجري ،من القريوان ،و�ص ��ل �إلى املغرب فدخل �صقلية
ثم الأندل�س.
و�ش ��عره يف الأغل ��ب م ��ن مقطوع ��ات جتمع ب�ي�ن الغزل ،والو�ص ��ف ،وال�ش ��وق
واحلنني ،وله يف املديح نظم ي�صل �إلى مرتبة الق�صيدة� ،إال �أين �أحلظ �أنها لي�ست
تام ��ة� ،أو �أنها لي�س ��ت كاملة ،رمبا تك ��ون من اختيار من ترجم له و�أورد �ش ��ي ًئا من
�شعره� ،أو �أن عوادي الزمن الغابر �أتت على هذه الق�صائد كما �أتت على الكثري من
�شعره؛ �إذ يبدو يل  -من خالل ما قمت به من جمع وحتقيق وتوثيق � -أنه �صاحب
نظم �سيال ومكرث يف الأغرا�ض واملو�ضوعات ،ولكن الزمن جنى عليه وعلى �شعره.
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رتّبت هذه الوحدات ال�ش ��عرية بح�س ��ب منهج املدر�س ��ة العراقية الأ�ص ��يلة يف
جمع �ش ��عر ال�ش ��اعر وتوثيقه وتخريجه ،على وفق الرواي ��ة الثانية التي باتت اليوم
من �آليات التحقيق املعا�صرة ومناهجها ،كما يعلم اجلميع.
ر ّقم ��ت الوحدات ال�ش ��عرية املجموعة ،كم ��ا ر ّقمت الأبيات داخلها ،وو�ض ��عت
أثبت االخت�ل�اف يف الرواية بني املظان ...وم ��ا �إلى ذلك من
البح ��ور ال�ش ��عرية ،و� ّ
خطوات التحقيق ومنهجه التي �سيجدها القارئ الكرمي مع الدرا�سة.
مو�ضوعا وف ًنا .فقد
وق ّدمت بدرا�س ��ة ب�س ��يطة حلياة ال�شاعر ،و�أو�سع ل�ش ��عره
ً
�ض� � َّنت املظان يف �إيراد �ش ��يء من �س�ي�رته ،حتى �إن مواطنه ابن ر�شيق القريواين
(ت  456هـ) مل يرتجم له .و�أغلب الظن �أنهما متعا�ص ��ران �أو يكادان يقربان من
املعا�صرة.
خال�ص ��ا لوجهه تعالى� ،ش ��اك ًرا
�س ��ائ ًال املول ��ى العزي ��ز �أن يجعل ه ��ذا العمل ً
�أ�س ��تاذي الكبري الدكت ��ور العالمة املحقق عبدال ��رازق عبداحلميد حويزي ،الذي
علي وال �أعرف لها ردًا.
طالت �أف�ضاله َّ
واهلل ويل التوفيق
ال�شاعر الرجل (درا�سة يف حياته ومكوناته املعرفية والثقافية):
علينا �أن نعلم جل ًيا �أنّ هناك اثنني من ال�شعراء ُيعرفان بابن ف�ضال ،وكالهما
يك ّنى ب�أبي احل�س ��ن .فالأول هو علي بن ف�ض ��ال القريواين املجا�شعي النحوي (ت
 479هـ) .وهذا رحل �إلى امل�شرق ومدح نظام امللك وزير الدولة ال�سلجوقية(.)1
و�أما الآخر ،فهو �ص ��احبنا و�ش ��اعرنا الذي نقدمه يف هذا العمل ،وقد �سكتت
�أكرث امل�صادر التي رجعنا �إليها يف تخريج �شعره وتوثيقه وجمعه عن الت�صريح ب�أية
معلومات من �ش�أنها �أن تفيدنا وتفيد القارئ والدار�س والباحث يف ال�شعر املغربي
والقريواين والأندل�سي يف معرفة �أ�سرار هذا الرجل وتفا�صيل حياته الدقيقة ،وكل

4 3

54

رﻣﻀﺎن  -ﺷﻮال 1439
أﻳﺎر  -ﺣﺰﻳﺮان /ﻣﺎﻳﻮ  -ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018م

236

الذي و�ص ��لنا من هذه الأ�سرار والتفا�صيل ا�سمه وكنيته ولقبه؛ �إذ هو� :أبو احل�سن
عبدالكرمي بن ف�ض ��ال القريواين الأندل�س ��ي ،وا�شتهر باحللواين ...وال نعلم ملاذا!
فهذه الكنية وهذا اللقب هو ما ا�ش ��تهر بهما عند �أهل الرتاجم و�أ�ص ��حاب الكتب
واملختارات الأدبية(.)2
ومن خالل �شعره املجموع يبدو لنا �أنّ القريواين عا�ش يف �صقلية ،ومن ثم يف
الأندل�س ،حياة حزينة وم�ض ��طربة ،فظ َّل يح ��نُّ �إلى القريوان َومن فيها؛ �إذ كرثت
يف �ألفاظه �ش ��عر الغربة واحلنني وال�ش ��كوى ،و�أبقت على �س ��مات احلزن والأمل يف
�أكرث وحداته ال�ش ��عرية و�أغرا�ض ��ها ،حتى يف املديح ،كما يلح ��ظ القارئ جل ًيا من
خالل �شعره املجموع.
ويبدو �أنه عا�ص ��ر �صاحب ديوان اخلم�س .ومن يتولى هذا الديوان كان يعرف
يف �صقلية واملغرب بـ(�صاحب اخلم�س) ،والبد ملن يتواله �أن يكون ذا �شخ�صية لها
�ش� ��أن يف ت�أريخ �ص ��قلية و�آدابها ،ويف عموم املغرب ،ويبدو �أنّ �ش ��اعرنا القريواين
�أُعج ��ب ب�شخ�ص ��ية ه ��ذا الرجل ،وهو �أب ��و عبداهلل محم ��د بن �إبراهي ��م الكناين
ال�ش ��امي ،ح�ي�ن تولى هذه الوظيفة يف �ص ��قلية( .)3فمدحه ب�أكرث من ن�ص �ش ��عري
واحد( ،)4ونلحظ يف �ألفاظ هذه الن�ص ��و�ص معاين الغربة والأمل و�صروف الليايل،
وما تفعله يف املرء ،وما فعلته يف م�ش ��اعر �شاعرنا القريواين ونف�سيته ،ومن َث َّم يف
�شعره.
� ً
أي�ضا ،من ممدوحيه الذين عرفناهم من �شعره :الوزير �أبو بكر بن عبدالعزيز
(ت  478ه� �ـ)( )5يف بلن�س ��ية .ويب ��دو من �ش ��عر القريواين يف هذا الرج ��ل �أنه جل�أ
أنا�س ��ا من �أهل ال�ش�أن واملكانة ،مل يلبوا حاجته التي
�إليه بعدما ر�أى وراجع ملو ًكا و� ً
�أرادها .كذلك نراه يف ن�صو�ص �أخرى ي�ستعطفه لأمر ما وقع بينهم� ،أو لكالم ُرفع
�إليه �ضد �شاعرنا القريواين.
وم ��ن خالل الن�ص ��و�ص ال�ش ��عرية الأخرى الت ��ي جمعتها ل�ش ��اعرنا احللواين
الق�ي�رواين ،يب ��دو �أنه عا� ��ش طوي ًال من الزمن؛ فهنالك �ألفاظ ال�ش ��يب وامل�ش ��يب
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والبكاء على ال�شباب وعلى الوطن وطول الرتحال واالنتقال ....وما �إلى ذلك.
فه ��و حتّى يف الن�ص ��و�ص ال�ش ��عرية الغزلية ،ن ��راه يكرث من ال�ص�ب�ر ودالالته
والول ��وج �إل ��ى معاين االنتظ ��ار و�ألفاظه يف الفرج والتي�س�ي�ر و�ش ��كوى حال املحب
جت ��اه محبوبه ....ومن امل�ؤكد �أن �ش ��اعرنا القريواين َم ّر بظروف وحاالت نف�س ��ية
�ص ��عبة ومت�ش ��نجة يف �أغلب مراحل عمره ،ولذا كرثت يف �ش ��عره مثل هذه الألفاظ
ومدلوالتها ،فهو ال ُّ
ينفك عن حالته ال�شعورية املت�أزمة يف �شعره ،حتى يف املو�ضوعات
والأغرا�ض التي فيها  -عند �أغلب ال�شعراء  -البوح باحلب ،واالرتياح ،وبثّ �آهات
الو ّد واملحبة ،واللقاء ،والظفر مبا يريد ،كالغزل والو�صف.
ويبدو �أن القريواين � ً
خالن له،
أي�ض ��ا مل يع�ش تلك احلياة الهانئة والطيبة مع ٍ
فرناه يهجو �أحد الأ�ش ��خا�ص وقد اتهمه يف جمل�س ال�ش ��امي (�ص ��احب الأحبا�س)
هجا ًء �ش ��ديدً ا ب�ألفاظ (قبيحة) داللة على عدم االكرتاث بالآخرين الذين �أرادوا
النيل منه يف غربته .ومع �أنّ الن�ص يف اال�ستعطاف� ،إال �أنه يبني لنا �أن ال�شاعر كان
م�ض ��طر ًبا يف عالقاته مع �أبناء جيله وع�صره� ،أو �أنه مل يحظ باالهتمام والرعاية
املطلوب ��ة ،فما نراه ميدح �أحدهم� ،أو يرثيه �أو ير�س ��ل له يف عتاب �أو �ش ��كوى ،مما
يزيد من م�آ�سي حياته ال�شخ�صية ،ويعمق �أحزانها و�أتراحها.
ومن هنا ،ف�ش ��اعرنا ابن ف�ض ��ال القريواين الأندل�سي ،عا�ش حزي ًنا ،مغرت ًبا،
يعت�صره الأمل ،ويبكي على �شباب ،وعلى وطن ؛ اثنني �ضاعا منه بال عودة ،م�ضى
ال�ش ��باب ،وم�ض ��ى هو معه ،وبقي �ش ��عره لدينا ليعك�س لنا جتربة �ش ��اعر تقاذفته
اخلطوب ،و�أهمله الزمان ،واخلالن ،ون�أت به الغربة بعيدً ا عن �ش ��اطئ ال�س ��عادة،
واحلب ،والراحة ،يف ال�شباب وامل�شيب.
�شعر احللواين القريواين الأندل�سي (درا�سة يف الأغرا�ض املو�ضوعية):
م ��ن خالل الوحدات ال�ش ��عرية التي جمعتها لل�ش ��اعر ابن ف�ض ��ال القريواين
الأندل�س ��ي ،ميكننا �أن نعر�ض هنا درا�سة ب�سيطة لأغرا�ضه ال�شعرية .فاملديح كان
من بني الأغرا�ض ال�شعرية التي طرقها يف �شعره ،وجاءت بني ن�صو�صه ال�شعرية.
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وفيه تبدو معاين الغربة ،وذكر مكانه وموطنه الأول «القريوان» ،وما عا�ش فيه من
الأيام والأعوام(.)6
ونراه � ً
أي�ضا يتوجه ملمدوحه الوزير يف بلن�سية بالطلب والتك�سب ،فهذا حق اهلل
الذي جعله يف كفه ،و�أن عليه �أن ي�ؤدي ما ائتمنه اهلل عليه من املال واملن�صب(.)7
و�أما يف الغزل والن�س ��يب ،فرنى ابن ب�سام ال�ش ��نرتيني يخ�ص�ص مكا ًنا جيدً ا
يف ذخريت���ه ل�ش ��عر �أبي احل�س ��ن بن ف�ض ��ال القريواين ،وكذلك تبع ��ه الآخرون يف
تكرار هذه ال�ش ��واهد .ويف �أغلب هذه الن�ص ��و�ص  -وكما �أ�سلفت  -نرى القريواين
الطرب ،الهزج مع امل�ش ��وق ،كعادة ال�ش ��عراء،
احلزي ��ن ،ولي�س القريواين املتغزل ِ
ولرمب ��ا كان له من التجديد �أن قلب معاين الغ ��زل �إلى هذا احلزن ،وهذا االلتياع
والبكاء ،عن طريق الغر�ض وما يدل �إليه ،وما جاء يف �شعره ،وما يوحي به لنف�سية
ال�شاعر وحالته ال�شعورية على غري عادة ال�شعراء العرب يف هذا الغر�ض(.)8
وبع ��د َ
غر�ض ��ي املدي ��ح والغزل ،نرى للو�ص ��ف بع�ض احل�ض ��ور عند �ش ��اعرنا
()9
القريواين ،فقال ي�ص ��ف ً
خياطا يف �أحد ن�صو�ص ��ه ال�ش ��عرية التي جمعناها له .
ويف هذا الن�ص يطلق �ش ��اعرنا القريواين العنان خلياله ليتحول �إلى التغزل بهذا
اخلي ��اط ومهنت ��ه( )10وما تفعله الإبرة يف الثوب ،كما يفعله �س ��هم ال�ش ��وق يف خلد
ال�ش ��اعر امل�ستهام وكبده ،وهو ت�شبيه مكرر� ،أُخذ من معاين بع�ض ال�شعراء العرب
من قبله؛ �إذ هي �ص ��ورة مرئية معروفة ،وملتقطة عند اجلميع ،وما على ال�ش ��اعر
�إال �أن ي�ض ��عها يف بوتق ��ة �إبداع ��ه ،ويرينا قدرت ��ه على اخليال واالبت ��كار ،و�أرى �أنّ
القريواين مل يكن �صاحب خيال وا�سع يف هذا اجلانب.
ومن �ش ��عره يف الو�ص ��ف � ً
غالما و�س ��ي ًما �أراد احلج(.)11
أي�ضا ،له �شعر ي�صف ً
ويف هذا الن�ص يبني عن ُكنه م�ش ��اعره النف�سية وال�شخ�صية اخلا�صة ،وال�سيما يف
كرب ال�سن ،وو�صف هذا الغالم ب�صغر �سنه وحداثته ،و� ً
أي�ضا هو ال ين�سى التعري�ض
ببني الب�ش ��ر وما القاه منهم ،وال�س ��يما يف ال�ش ��طر الأخري من الن�ص ال�شعري؛ �إذ
�أراد �أن يغ�س ��ل مقلته وما ر�أته من دم الب�ش ��ر مباء زمزم املبارك الطهور ،ويف هذا
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�أعظم داللة على ما عاناه القريواين بني �أبناء جلدته و�أترابه من م�صاعب وويالت
يبدو �أنها كانت كبرية وعظيمة حتى جاءت بكل هذا الو�صف والتهويل يف �شعره.
و�أما عن باقي �أغرا�ض ال�ش ��اعر القريواين ،فقد حتولت بني الغربة واحلنني،
والبكاء على املا�ض ��ي ،وزوال ال�ش ��باب و�ضياعه و�ش ��عره بني �أنا�س مل يعرفوه ،ومل
يقدروه حق تقديره� ،أو يعطوه املكانة الالئقة ب�أدبه وعلمه(.)12
لع ��ل تلك ��م كانت �أهم الأغرا�ض ال�ش ��عرية التي جاءت يف ن�ص ��و�ص ال�ش ��اعر
احللواين القريواين من خالل ما متكنا من جمعها له ،ولعل قوادم الأيام ت�ض ��عنا
على �ش ��عر جديد نرى فيه � ً
أغرا�ض ��ا �أخرى تك�ش ��ف لنا املزيد من غوام�ض حياته،
و�أ�سرارها التي بقيت جمهولة �إلى يومنا هذا.
�ش���عر احلل���واين الق�ي�رواين الأندل�س���ي (درا�س���ة يف اخل�ص���ائ�ص وال�س���مات
الفنية):
من خالل درا�س ��تنا خل�ص ��ائ�ص �ش ��عر القريواين الفنية ،ر�أينا �أغلب �ش ��عره
الوا�صل �إلينا كان يف املقطوعات ،ومن هنا فال�شاعر ا�ستوفى �إلى حد كبري �سمات
النظم يف املقطوعات و�ش ��رائطه ،كما �ص ّرح بهذه ال�شرائط وال�سمات �أكرث النقاد
واملحدث�ي�ن .فهو يعالج الفكرة بعناي ��ة ،ويتقن التعبري يف البوح
والأدب ��اء القدامى
َ
عن م�شاعره من خالل هذا النظم البنائي املهم يف الن�ص ال�شعري العربي.
و�أما يف بع�ض الق�ص ��ائد التي وردت يف جمموعه ال�ش ��عري ،فهي ـ كما �أ�سلفت
ـ اقتطعت من ق�ص ��ائد طويلة ،و�ضاع �أغلبها .ف�أرى اخلواتيم ال�شعرية لها مفتوحة
حتتمل املزيد من املعاين والأفكار من قبل ال�ش ��اعر ،وهذه الق�ص ��ائد تبدو �صورة
كلية يف الغزل  -كما و�صلت �إلينا � -أو لرمبا كانت مقدمات غزلية لق�صائد مدحية
�ضاع �أغلبها ،واهلل �أعلم.
و�أما يف ال�ص ��ور ال�ش ��عرية ،فرنى �أنّ ال�ش ��اعر القريواين مال �إلى بع�ض فنون
البيان ،وال�س ��يما الت�شبيهات واال�س ��تعارات ،وهي وا�ضحة الداللة واملعاين ،فلم ن َر
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عم ًقا وخيا ًال من قبل ال�ش ��اعر يف ر�س ��م �صوره ،عل ًما �أن حالته ال�شعورية والنف�سية
الت ��ي حتدثنا عنه ��ا ،والتي عرفناها من �ش ��عره ،كانت تفيده يف الكثري من ر�س ��م
ال�ص ��ورة ،واالت ��كاء عل ��ى الكثري م ��ن م�ص ��ادرها ،والتفنن يف ا�س ��تنطاق اخليال
و�أنواع ��ه واملج ��از� ،إال �أن ذل ��ك مل يح ��دث �إال ن ��اد ًرا ،و�أبقت �ص ��وره معتمدة على
اجلوان ��ب اللفظية واللغويةً ،
وبع�ض ��ا من احلوا�س ،وال�س ��يما الب�ص ��رية والذوقية.
وكان الواجب �أن تكون �أعمق من ذلك و�أو�سع!
ولعلنا نلحظ ً
بع�ض ��ا من �سمات االبتكار والتخييل من خالل الت�شبيه ال�ضمني
يف بع�ض �شعر ال�شاعر القريواين كقوله:
����ك يف ال����ت����غ���� ّرب ذل���ـ��� ٌة
�������س وي����ح ِ
ي����ا ن���ف ُ
و�إذا ن�����زل�����ت ب���������دار ق������ـ������و ٍم داره�������م
�����س �أ� ُ
���ش���رف م��ا ت��ك��ون بكب�شها
ف��ال�����ش��م ُ

��س��ي �أذى وه����وانِ
ف��ت��ج�� ّرع��ي ك���أ� ْ
ف��ل��ه��م ع��ل��ي��ـ��ك ت��ع��ـ�� ّزز الأوط������انِ
()13
و���س��ق��وط��ه��ا يف ك�� َّف��ة امل����ي����زان

و�أما عن �ألفاظه ال�ش ��عرية ،فقد ر�أيت فيها الكثري من الربود والغثاثة ،ت�صل
�أحيا ًنا �إلى اللغة الق�س ��رية للألفاظ ال�ش ��عرية التي ال تنا�سب الغر�ض �أبدً ا ،فهناك
�ألفاظ ـ كما هو بائن يف الن�صو�ص ال�شعرية املجموعة له ـ غري م�ست�ساغة وال تنا�سب
الن�ص ال�ش ��عري وغر�ضه الذي جاءت فيه ،فلفظة (ال�سكني ،وال�سكاكني) ال ت�ص ُّح
كث�ي ً�را مع الغزل ...مث ًال .ولفظة املقرا�ض ال ت�ص� � ُّح وو�ص ��ف غالم و�س ��يم يف �أوج
عمله ومهنته .وكلمة (لبكه) يف الن�صيحة ،وعموم �ألفاظ هذه املقطوعة وقافيتها
ورويها( ،)14فهذه الألفاظ لي�ست �ألفاظ �شاعر عا�ش يف ع�صر الطوائف ويف القرن
اخلام�س الهجري ،يف املغرب والأندل�س ،وهو -كما يعلم اجلميع ويدرك -ع�ص ��ر
كبار ال�شعراء وفحولهم ،يف النظم والإبداع والفرادة واال�صالة والتميز؟!
ولنق ��ل مثل هذا الأمر عن �أوزان ال�ش ��اعر القريواين وقوافيه؛ ف�أغلب �أوزانه ـ
كما هو وا�ضح من الن�صو�ص ال�شعرية املجموعة ـ من البحور الق�صرية �أو املجزوءة
التي جتافى عنها كبار �شعراء العربية وفحولها على مر الأزمان .ومن هذه الأوزان
التي جاءت يف �ش ��عره على �سبيل املثال ال احل�ص ��ر :املديد ،واملن�سرح ،واخلفيف،
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وال�سريع ،وجمزوء الهزج ..وما �إلى ذلك.
وهذه �أوزان تقرب �إلى النرثية منها �إلى ال�شعرية ،ولذا �أ�سهمت يف خلق ن�ص
�شعري �ضعيف من جهة الألفاظ وال�صورة ،ف�ض ًال عن الوزن واملو�سيقى .
وكذلك �ش ��اعت حروف الروي غري امل�س ��تخدمة كث ًريا يف النظم كاجليم(.)15
�تخداما غري �شعري ،ف�ض�ل ً�ا عن الطويل ،الوزن ال�شعري
وا�س ��تخدمه ال�شاعر ا�س �
ً
ال ��ذي ج ��اءت عليه الوحدة ال�ش ��عرية زاد يف ِر ّكتها وه�شا�ش ��تها اللغوي ��ة والداللية
والإيقاعية.
وم ��ن تلك ��م القوايف :ا�س ��تخدامه الكاف � ً
أي�ض ��ا املو�ص ��ولة باله ��اء( )16ويف ما
يبني عنها �أنها يف الن�ص ��ح ،فهذه القافية �ص ��عبة و�شديدة ال ت�صلح لهذا الغر�ض،
و�إي�ص ��الها بالهاء زاد من ثقلها وقوتها على املتلقي حتّى ال يكاد ي�ستطيع �إكمالها.
وقل مثل هذا الكالم عن ن�ص ��ه ال�شعري الذي ا�ستخدم فيه الطاء املو�صولة ب�ألف
الإطالق قافي ًة له ،وما فيه من �ضعف مو�سيقي ولفظي وا�ضح للجميع(.)17
وم ��ن النواحي الإيقاعية املتحركة :ا�س ��تخدم ال�ش ��اعر القريواين ً
بع�ض ��ا من
اجلنا�س ��ات والتكرارات ور ِّد الأعجاز على ال�ص ��دور ،وكان له ��ا �أثر طيب ،خلقت
مو�سيقى محببة يف بع�ض الن�صو�ص ال�شعرية التي جاءت فيها ،ولرمبا خففت من
غلواء ما قلناه عنه �آن ًفا يف �ألفاظه ومو�سيقاه الثابتة و�صوره ال�شعرية.
ويربز لديه التالعب اللفظي �أحيا ًنا يف ا�س ��تخدام هذا الإيقاع الثابت ،وفنون
البديع فيه لري�س ��م �ص ��ورته من خاللها ،ومن خالل غر�ض ��ه ال�شعري ،كقوله من
تكرار الألفاظ:
فِ���ت���ن��� ًة �أف�����ن�����تْ ُق������وى ج��ل��دي

������������اط ف��������ت��������ن��������تُ ب����ه
رب خ������������ي ٍ
ّ

ومن خالل جتني�س القافية مع هذا البيت:
رب خ�����������ي�����������اط ُف���������ت���������ن���������ـ���������تُ ب�����ه
ّ
��������ط ي�����ف�����ت����� ُل�����ه
الع
��������������������ب ب��������اخل��������ي��������ـ ِ
ٌ
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ف����ت����ن���� ًة �أف�������ن�������تْ ُق����������وى ج���� ِل����دي
�أت������������راه ظ���� ّن����ـ���� ُه َج�����������س�����ـ�����دي()18؟
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ومن خالل التجني�س الناق�ص؛ كقوله:
()19

ر�ضاب ثغرك ُي�ضنيني وي�شفيني

و�سح ُر عينيك يغويني و ُيغريني

ا����س���ف���ك دم املُ��������رد �إن وج���دت���ه���م
وات�������رك ه����واه����م �إذا ه����� ُم ت���رك���وا

����ذاب م���ن ���س��ف�� َك�� ْه
ف��ل��ي�����س ي��ل��ق��ى ال����ع َ
�����ب م���ن ت���ر َك��� ْه
ق���د ي��ت�رك احل ُّ
ِ������ب ُح َّ

واهلل ال ��������ص�������ادين ل�������ه � َ�������ش������� َر ٌك
�أف�������ل�������تُّ م������ن ب����ع����د ن����ت����ف���� ِه ذن���ب���ي

ال�شعر ّ
فمذ ب��دا َّ
قط َع ال�شرك ْه
()20
�يرا يعو ُد لل�ش َرك ْه
ول�ستُ ط ً

ومن خالل الت�صدير ،كقوله:

ومن خالل جتني�س القافية � ً
أي�ضا يف الن�ص ال�شعري ال�سابق:

فه ��ذه كانت بع�ض �س ��مات الإيق ��اع الثابت يف �ش ��عر الق�ي�رواين ،تركت نغ ًما
ً
ب�سيطا ولطي ًفا يف �شعره ،وال�سيما �أنَّ �أغلبها جاء مع غر�ض الغزل الغر�ض املنا�سب
ال�ستخدام مثل هذه الإيقاعات ودالالتها.
خطوات التحقق يف جمع �شعر احللواين القريواين الأندل�سي:
بع ��د التوكل على اهلل �س ��بحانه وتعالى ،وبف�ض ��ل منه وتوفيقه ،جمعت �ش ��عر
القريواين الأندل�س ��ي ،عبدالكرمي بن ف�ضال ،من �شعراء القرن اخلام�س .واجلمع
جاء يف ق�س ��مني :الق�س ��م الأول :ال�شعر �صحيح الن�س ��بة له .والق�سم الآخر :ال�شعر
متدافع الن�س ��بة بينه وبني ال�ش ��عراء الآخرين .ولقد وج ��دت مقطوعة واحدة ر�آها
أرجح �أنها ل ��ه ،فقد ذكرها ابن
ال�شري�ش ��ي �أنه ��ا لغريه ،عل ًم ��ا �أين  -واهلل �أعلم ّ � -
ب�سّ ��ام يف الذخ�ي�رة ،وهو �أقدم من ترجم للحل ��واين القريواين ،و�أكرث من �أورد له
�شع ًرا وق�صيدً ا.
و�أما يف املقطوعة رقم ( )7التي �أ�شار �إليها محققا اخلريدة الفا�ضالن على
�أنها ُن�س ��بت �إلى �أبي ن�ص ��ر محمد بن �أحمد مم�شاذ ،فذلك غري �صحيح؛ لأن �أكرث
املظ ��انِّ �أوردتها للقريواين حتّى امل�س���الك املحقق املطبوع بتحقيقيه ،ولأن �ألفاظها
ت�شابه �ألفاظ احللواين القريواين يف الرحيل والغربة واحلزن .ومن هنا �أثبتُّها مع
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ال�شعر ال�صحيح �إليه.
و�أما عن خطوات التحقيق و�إجراءاته يف هذا املو�ضوع ،فكانت يف الآتي:
جمعت �ش ��عر ابن ف�ض ��ال احللواين القريواين من املظان التي ترجمت له
-1
ُ
أوردت �أ�شعاره.
و� ْ
ّبت ما جمعته من ال�ش ��عر بح�س ��ب القوايف ،وبح�سب قوة احلركة داخل
 -2رت ُ
القافية الواحدة من ال�ضم �إلى ما دونها �إنْ وجدت.
ودققت الأبيات ال�شعرية � ً
أي�ضا
مت الوحدات ال�ش ��عرية بت�سل�سل رقمي،
ُ
 -3ر ّق ُ
وبينت بع�ض االختالف ��ات يف روايات
داخل ه ��ذه الوحدات ال�ش ��عرية املجموع ��ةُ ،
الأبيات كما جاءت يف مظا ِّنها ،وم�صادرها الأ�صلية.
� -4صدّرتُ املجموع ال�شعري بدرا�سة ب�سيطة عن حياة ال�شاعر� ،أخذتُ الكثري
منها من ن�صو�ص ��ه ال�شعرية املجموعة؛ �إذ مل �أجد تف�صي ًال حلياته ومالب�ساتها يف
املظان التي رجعت �إليها يف املغرب والأندل�س وامل�ش ��رق ،كذلك �ش ��ملت الدرا�س ��ة
احلديث عن �أغرا�ض ال�شاعر ومو�ضوعاته ،واحلديث � ً
أي�ضا عن بع�ض من ال�سمات
واخل�صائ�ص الفنية يف �شعره وقري�ضه.
 -5خ�ص�ص � ُ�ت حق ًال لل�ش ��عر متدافع الن�س ��بة� ،شمل وحدة �ش ��عرية واحدة مل
ير�ضها ال�شري�ش ��ي له ،عل ًما �أنّ �ألفاظها ومو�ض ��وعها ولغتها و�صورها ومو�سيقاها
تثبت �أنها للحلواين القريواين ،ولكني ر�أيت من �س ��مات املنهج العلمي �أن �أ�ض ��عها
يف حقل خا�ص.
متمن ًيا �أين �أ�س ��عدت اجلميع ب�ش ��عر احللواين القريواين املجموع ،ولعلنا نعرث
يف قابل الأيام على �ش ��يء جديد له يزيد من �أهميته �صن ًعا وم�ضمو ًنا ً
وغر�ضا وف ًنا
�أكرث من هذا الذي و�صلت �إليه اليوم.
واهلل �أ�س� ُأل �أن يلهمني ال�سدا َد يف القول والعمل �إ ّنه �سميع الدعاء.
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ال�شعر املجموع
قافية الباء
()1
وقال احللواين( :الكامل)
���اب َ
والت ح��ي� َ
ن ���ش��ب��ابِ
ذه����ب ال�������ش���ب ُ
���وف�ي�ر م��ك��ت�����س��بٍ وح�����س��ـ ُ��ن ث��ي��ـ��ابِ ؟
ت ُ
����ح����ل����ي غ�����م�����ـ�����دٍ ف����ـ����وق����ه وق������ـ������رابِ
ب ُ

 -1هل بعد �سنّ الأرب��ع�ين ت�صـابي
 -2هل ينفعنك بعد �شيبك يف الهوى
 -3هيهات ما فخر املهن ُد يف الوغى

ومنها:
� - 4أنت الذي ق�س َم الزما َن لنف�سه
� -5أع��ط��ى مل��رت��ب�� ِة ال��ع��ـ�لا ِء ن��ه��ا َره
 -6قامت على �أُ ِّ�س الفخار عمادُها
� -7سهلت مداخلها لطالبِ حاجـ ٍة

ق���������س����م��ي� ِ
ن ب���ي��ن ري������ا�������س������ ٍة وم�����ن�����ابِ
م���ن���ه���ا وج�����ن�����ح ال����ل����ي����ل ل���ل���م���ح���رابِ
وت�������ز ّي�������ن�������تْ ب�������ت�������ـ��������أدُّبِ ا ُ
��������ج��������ابِ
حل ّ
ف������ك�������أمن������ا ُب����ن����ي����ـ����ت ب���ل���ا �أب��������ـ��������وابِ

التخريج :الذخرية يف محا�س���ن �أهل اجلزيرة :ق 4ج � 7ص � ،205ش���رح
مقامات احلريري ،لل�شري�شي :ج � ،3ص  ،356البيتان (.)2 ،1
()2

ويف لب�س �أهل �أُفقنا البيا�ض على املتوفى  ،يقول احللواين( :الوافر)
��ا���س ح��زنٍ
 -1ل��ئ��ن ك���ان ال��ب��ي��ا� ُ��ض ل��ب َ
� -2أمل ت���رين لب�ستُ ب��ي��ا���ض �شيبي

�����س ف َ
ب���أن��دل ٍ
���ذاك م��ن ال�صـوابِ
لأين ق��د ح��زن��تُ على ال�شبابِ

( )2التخريج :الذخرية :ق 1ج� 1ص  ،389ق  1ج � 2ص .691
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قافية التاء
()3
وقال ميدح ال�ش ��يخ �ص ��احب اخلم�س �أبا عبداهلل محمد بن �إبراهيم الكناين
ال�شامي ب�صقلية( :الكامل)
وب���������دتْ ب�����ن�����ا ِر ف�������������ؤادِه زف������را ُت������ ُه
غ�����ص��ن ك��ث�ر َن ل�����ش��ق��وت��ي ث��م��را ُت�� ُه
��ش��ي ال��ن��زي ِ��ف وخ���م���ر ٌة ر���ش��ف��ا ُت�� ُه
م��� َ

 -1ن��ط��ق��تْ ب�����س��ر ���ض��م�يره ع�ب�را ُت��� ُه
 -2ب�����أب����ي و�أ ّم���������ي ب�������د ُر ت����ـ���� ٍّم حت��ت��ه
 -3مي�����ش��ي ف��ي��ع�ث ُ
ر يف ذي����ولِ �شباب ِه

ومنها:

َ
بع�ض امل�شيبِ ت�ألقت �ضحكا ُتـ ُه
زه�� ُر ال��ري��ا� ِ��ض وم��ا ب��دتْ ورق��ا ُت�� ُه
���ص��ـ َ
��رف ال���زم���انِ وه����ذه ن��ك��ب��ا ُت��ـ�� ُه

 -4ول�����ـ����� ُر َّب ب���اك���ي���ـ��� ٍة ر�أت يف لمَ��ـَّ��ت��ـ��ي
 -5قالتْ ُ � :أغ�ص ُن َك قد عاله كما �أرى
 -6ف�أجب ُتها :ق��ارع��تُ يف جنبِ الهوى

ومن املديح:
�سبقتْ ظ��ن��و َن احل��ا���س��دي َ��ن �أن��ات��ـُ�� ُه
ف�����ك������أنمَّ�����ا ح����رك����ا ُت����ـ����ه����ا �أدوات��������ـُ�������� ُه
ي��ا اب���ن ال���ك���را ِم وح��ا���س��دوك روا ُت���� ُه

� -7شي ُخ القبيل ِة يف اجل��زي��ر ِة وال��ذي
��ي�ر ُم����ـ����راد ِه
 -8م���ا ت��ف��ع�� ُل الأي��������ا ُم غ َ
 -9ه���ذا ال��ث��ن��ا ُء عليك يعبق طي ُبـ ُه

( )3التخريج :الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة :ق 4ج � 7ص ،203 - 202
�شرح مقامات احلريري لل�شري�شي :ج � 1ص  ،129 -128الأبيات (.)6 ،5 ،4
قافية اجليم
()4
وقال يف العذار( :الطويل)
� -1إذا ك��ن��ت ت��ه��وى خ���دّه وه���و رو���ض�� ٌة
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 -2ف����ز ْد ك��ل��ف��ـً��ا م��ن��ه وف���ـ َ
���رط ���ص��ـ��ب��اب�� ٍة

وق��د زي��� َد ف��ي�� ِه م��ن ع���ذا ٍر بنف�س ُج

( )4التخريج :املختار من �شعر �شعراء الأندل�س� :ص  ،132خريدة الق�صر
وجريدة الع�صر ،ق�سم املغرب والأندل�س :ج � 2ص  ،188نزهة الأب�صار يف محا�سن
الأ�شعار� :ص .337
قافية الدال
()5
وقال احللواين يف خياط( :املديد)
رب خ������ي������ـ������اط ُف�������ت�������ن�������تُ ب���ه
َّ -1
�����ط ي����ف����ت���� ُل����ـ���� ُه
������������ب ب�����اخل�����ي�����ـ ِ
 -2الع ٌ
 -3ل������ي������ـ������تَ �أين ك�����ن�����ت�����ه ف������������أرى
 -4ف����ع����ل����ـ����تْ ب������ال������ث������وب �إب�������ر ُت�������ـ������� ُه
 -5وج����������رى امل������ق������را� ُ������ض يف ي������د ِه

ف����ت����ن���� ًة �أف�����ن�����ـ�����تْ ُق���������وى َج����ل����ـَ����دي
�أت�������������ـ�������������را ُه ظ��������� َّن��������� ُه ج�����������س�����دي؟
����ي����ن َ
ب َ
ذاك ال�������ـ�������ور ِد وال����� َب�����ـ�����ر ِد
ف���ع���ل ����س���ه���م ال���������ش����وق يف َخ���ل���دي
ج����������ريَ ع����ي����ن����ي����ـ���� ِه ع����ل����ى ك���ب���ـ���دي

( )5التخري ��ج :الذخ�ي�رة :ق 4ج �� � 7ص � ،198ش���رح مقام���ات احلري���ري
لل�شري�شي :ج � 1ص .317
()6
وقال احللواين( :اخلفيف)
 -1يل ح��ب��ي ٌ��ب �إذا ���ش��ك��ـ ُ
��وت �إل��ي��ـ��ه
بال�شعر ً
 -2ل�ستُ �أدع��و عليه ّ
غيظا
 -3غ��ي��ـ��ر �أين �أدع����و ب��ق��ل��بٍ ق��ري��ـ ٍ��ح

يف ال���ه���وى ���س��ام��ن��ي ع����ذا ًب����ا ���ش��دي��دا
خ��ي��ف��ة �أن ي����ك����و َن ُح�������س��� ًن���ا ج��دي��ـ��دا
�أن �أراه م���ث���ـ���ل���ي ُم����ح���� ًّب����ا ع��م��ي��ـ��دا

( )6التخري ��ج :الذخ�ي�رة :ق  4ج�� � 7ص  ،197لطائ���ف الذخ�ي�رة وطرائف
اجلزيرة� :ص 175البيت رقم ( )2فقط� ،ش���رح مقامات احلريري لل�شري�ش ��ي :ج
� 1ص .414
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اختالف الروايات:
 -1يف �شرح مقامات احلريري:
����ب �إذا ������ش�����ك ُ
�����وت �إل����ي����ه
يل ح����ب����ي ٌ

����س���ام���ن���ي ب���ال���ه���وى ع�����ذا ًب�����ا ���ش��دي��دا

قافية الراء
()7
وقال( :الطويل)
 -1ومل���ا ت��ن��ـ��ادوا للرحيل و ُق�� ّرب��ـ��تْ
 -2جعلتُ على قلبي يديّ مباد ًرا
 -3فقلت و َم��ن يل بالعنـاق و�إمنا

�������س�ي�ر
ك����������را ُم امل����ط����اي����ا وال��������رك ُ
��������اب ت ُ
ـ�ي�ر
����ب ل���ل���ع���ن���ـ���اقِ ُي�������ش��� ُ
ف����ق����ال����وا م����ح ٌّ
���ط�ي�ر
ت������دارك������تُ ق���ل���ب���ي ح��ي��ن ك��������ا َد ي ُ

( )7التخري ��ج :الذخ�ي�رة :ق  4ج � 7ص  ،197مختارات ابن ال�ص�ي�ريف� :ص
 ،131خريدة الق�ص���ر ،ق�س ��م املغرب والأندل�س :ج � 2ص  ،188لطائف الذخرية:
� ��ص ،174املط���رب م���ن �أ�ش���عار �أه���ل املغ���رب ،75 :م�س���الك الأب�ص���ار يف ممال���ك
الأم�ص���ار :ج  17ق �� � 2ص  ،134حتقيق :د .خري�س ��ات و�آخري ��ن .ج � ،17ص ،343
حتقيق :كامل �سلمان اجلبوري.
اختالف الروايات:
 -1يف املختارات واخلريدة واملطرب :وملا تدانوا.....
()8
وقال احللواين( :الب�سيط) 							

		

 -1قالوا التحى فا َّمحتْ بال�شعر بهج ُت ُه
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ف���إن��ن��ي ل��غ��رام��ـ��ي ك��ن��ـ��تُ �أن��ت��ـ��ظ��ـ�� ُر
ُ
محا�سن يا �أهل الهوى �أُ َخ ُر
هذي

 -2م���ن ك����ان م��ن��ت��ظ�� ًرا ل��ل�����ص�بر ع��ن��ه بـه
��س��ن منه ف��وق وجنت ِه
 -3خ ّ��ط��ت ي�� ُد احل��� ِ

( )8التخري ��ج :الذخ�ي�رة :ق 4ج �� � 7ص  ،197لطائ���ف الذخ�ي�رة� :ص174
البيتان (� ،)2 ،1ش���رح مقامات احلريري لل�شري�ش ��ي :ج � ،1ص  414البيتان (،1
.)3
()9
ومما ي�ستح�سن يف التهنئة مبولود قول احللواين( :الب�سيط) 			
 -1جن ٌم تو ّل َد من �شم ٍـ�س ومن قمـ ٍر
العفاف وبد ُر املجدِ بينهما
�شم�س
-2
ِ
ُ
 -3ال �أقت�ضي َـك مواعيدًا ب��د� َأت بهـا
�ير عاج ِلهـا
 -4وال �أل��و ُم��ـ َ��ك يف ت��ـ���أخ ِ
اهلل وهو ُ
� -5أم��ا تـرى َ
اهلل موعـده

ال�شم�س والقم ُر؟
و�أي��ن من �أب��وي�� ِه
ُ
ت����ـ����و ّل����ـ���� َد ال������ن������و ُر �إ ّال �إ ّن������ـ������ه ب�����ش��ـ�� ُر
�����س م���ن �أك��م��ام��ه��ا ال�� َّزه��ـ�� ُر
ك��م��ا ت��ن�� ّف َ
من بعدِ علِمي مبا يجري به القد ُر
ُم�����ؤخ����ـ���� ٌر ب��ن��ع��ي ِ��م اخل���ـ���ل���دِ ُم��ن��ت��ظ��ـ�� ُر

( )9التخري ��ج :الذخ�ي�رة :ق  4ج �� � 7ص  ،207لطائ���ف الذخ�ي�رة� :ص175
البيتان (� ،)2 ،1شرح مقامات احلريري لل�شري�شي ج � 4ص .314
()10
وما �أحلى لفظ احللواين يف غالم و�سيم �أراد النهو�ض �إلى احلج( :املن�سرح)
���ب احل���� ّج وه���و ذو �صغ ِر
 -1ي���ا ط���ال َ
ْ � -2إن ك���ن���تَ ت��ب��غ��ي م���ث���وب��� ًة ف��ع�����س��ـ��ى
 -3و� ْإن رم����ي����ت اجل�����م�����ا َر ف��������ار ْم ب��ـ��ه
 -4ف���ق���ال دع���ن���ي وزم����ز ًم����ا فع�سـى

ع���ج���ل���تَ ف���ا����س���ت����أن���ه �إل��������ى ال���ك���ب���ـ��� ِر
حت����م���� ُل يل ُق����ب����ل���� ًة م�����ن احل���ج���ـ��� ِر
ك�������� َّل ف��������������ؤا ٍد ع���ل���ي���ك ل�����ـ�����م ي���ط���ـ��� ِر
�أغ�������س��� ُل م����ن م��ق��ل��ت��ي د َم ال��ب�����ش�� ِر

( )10التخري ��ج :الذخ�ي�رة :ق 4ج�� � 7ص � ،198أخب���ار وتراج���م �أندل�س���ية
م�ستخرجة من معجم ال�سفر� :ص ،48لطائف الذخرية� :ص  ( 175بدون البيت
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الراب ��ع)� ،ش���رح مقامات احلريري لل�شري�ش ��ي :ج � 4ص  ،18راي���ات املربزين� :ص
 ،263م�سالك الأب�صار :ج 17ق� 2ص  134حتقيق د .خري�سات و�آخرين .ج � 17ص
 343حتقيق اجلبوري ،ملح ال�س���حر من روح ال�ش���عر� :ص  231الأبيات (،)3 ،2 ،1
ال�سحر وال�شعر� :ص ( 107الأبيات يف املنت دون عزو �إلى قائلها) ،نزهة الأب�صار
يف محا�سن الأ�شعار� :ص ،338امل�سلك ال�سهل يف �شرح تو�شيح ابن �سهل� :ص .385
اختالف الروايات:
 -1يف ال�سحر وال�شعر:
�بر
ع���ج���ل���تَ  ،ف��ا���س��ت��ن��ه �إل�����ى ال��ك ِ

����ب احل�����ج وه�����و ذو ���ص��غ�� ِر
ي����ا ط����ال َ

 -4يف �أخبار وتراجم �أندل�سية:

ف������ق������ال ودع��������ن��������ي وزم����������ز ًم����������ا ع�������س���ى

�أغ�������س���ل ج��ف��ن��ي م����ن د ِم ال��ب�����ش�� ِر

ف������ق������ال دع������ن������ي وزم����������ز ًم����������ا ف���ع�������س���ى

�أغ�������س���ل ع��ي��ن َّ��ي م���ن دم ال��ب�����ش�� ِر

ف�������ق�������ال دع�������ن�������ي وزم�����������ز ًم�����������ا ف���ع�������س���ى

�أغ�������س���ل م����ن م���ائ���ه دم ال��ب�����ش��ـ�� ِر

يف رايات املربزين:

يف م�سالك الأب�صار:
يف نزهة الأب�صار:

ف������ق������ال دع������ن������ي وزم���������ز ًم���������ا ف���ع�������س���ى

ت��غ�����س�� ُل ع����ن وج���ن���ت���ي د َم ال��ب�����ش�� ِر

ف�����ق�����ال دع�����ن�����ي وزم�������ز ًم�������ا ف��ع�����س��ى

�أغ�������س���ل ع���ن وج��ن��ت��ي د َم ال��ب�����ش�� ِر

يف امل�سلك ال�سهل:

()11
وقال( :الوافر)

ـ�ض الهندِ ليـ ً
ال
 -1طرقته ُم ببي ِ
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� -2أط َ
���رت ف���ؤاده��ا يف اجل�� ّو ُذع�� ًرا
 -3بنيت الأر� َ�����ض ف��وق��ه��م �سـما ًء
 -4فلي�س ت��راك �أحل��اظ الـدراري

ل����ب���رقٍ يف ي����دي����ك ق�����د ا����س���ت���ط���ارا
وق�������د �أج�������ري�������تَ م�����ن ع����ل����ق ب����ح����ارا
و�أن�����������تَ ح����� َ
����ش����وت �أع����ي����ن����ه����ا غ����ب����ارا

( )11التخري ��ج :الذخ�ي�رة :ق 4ج� 7ص  ،206 - 205لطائف الذخرية� :ص
 ،175البيتان ( ،)4 ،3م�س���الك الأب�ص���ار :ج  17ق� 2ص  134حتقيق د .خري�س ��ات
و�آخرين ،ج � 17ص  343حتقيق كامل �سلمان اجلبوري ،البيتان (.)4 ،3
قافية ال�سني
()12
وقال( :الب�سيط)
الكا�س
و ُت ْب على ال�صو ِم واهج ْر ل ّذة ِ
ح��ت��م�� ُت��ـ�� ُم ب�����ش��ـ��ت��اتٍ ب��ي� َ
ن ج�لا���س��ـ��ي
ـا�س
��رب ب�لا ب ِ
ع��ل ّ��ي ���س��ـ�ترت�� ِه ف��ا���ش��ـ ْ
والطا�س
جمع امل�س ّر ِة بني الكـا�س
ِ

 -1ق��ال��وا غ���دًا رم�����ض ُ
��ان فا�ستع ّد تقـى
� -2إ َّن ال��ه�لا َل ُي���رى حت ًما فقـلت لهم
 -3ف��ق��ال يل ال�� َغ��ي�� ُم ال حت��ف��ـ ْ��ل بقولهم
 -4ف��ق��م��تُ �أع ُ
��ث��ر يف ذي���ل امل���ج���ونِ �إل���ى

( )12التخري ��ج :املخت���ار م���ن �ش���عر �ش���عراء الأندل����س�� � :ص  ،131خري���دة
الق�صر :ق�سم املغرب والأندل�س :ج� 2ص .188
قافية الطاء
()13
وقال :يع ِّر�ض برجل جمعه به جمل�س ب�صقلية( :الب�سيط)
-1يا�شاع َرالع�صرقدك ّلفتني�شططا
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ف��ا� ْ
��ص��رف ع��ن��ان َ��ك ع��ن��ا� ،أوت���ـ����أ َّن خـطا
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54
54

قد كنتُ � ُ
أق�سط يف �إن�صاف من ق�سـطا
وم���ن ي���ح ُ
لل�سـهى َ�سـقطا
���اول مل�سـًا ُّ

 -2ح ّم ْلتني ذنب غريي ظالمِ ـًا و�أنـا
 -3وما ح�سد ُتك يف �شعر �أتيـتَ بـه
ـوار�سه
 -4يا فار�س ال�شعر �إن ك َّلت ف ُ

ي���و ًم���ا و���س��اب��ق��ه��ا �إن �أع��ل��م��ـ��ت مـرطـا
و�صحـتُ يومـًا ب��ه م��ن خلفه �ضرطا
َ
فكيف �أن����تَ لقـد ج�شـمتني �شـططا
كا�شف بالبحثِ عنك غطا
يف اخللق من ٍ
ف���احل��� ُّر �إن را َم �أن ي��ع��ل��و ب��ـ��ه هبـطا

� -5أن ابن د ّراجكم لو قا َم من جـدثٍ
أبجني�سـكم
ولي�س يح�س ُد طبعـي �
َ
َ -6
 -7فخذ «قِفا نبكِ » وان�س ْبها لنف�سك ما

 -8وال تظنـنَّ �أن ال�شـع َر مكرمـ ٌة

( )13التخريج :الذخرية :ق 4ج � 7ص .205
ال�شروح والتعليقات:
 -1ابن دراج الق�سطلي (ت  421هـ) هو الذي يريده ال�شاعر ،وهو من �أ�شهر
�ش ��عراء الأندل�س على الإطالق ،وديوانه كبري ،ومدرو�س بدرا�سات عدة .ينظر يف
�أخباره وترجمته :ديوانه :مقدمة املحقق� ،ص.56 - 7
� -2أب ��و جني� ��س ،و�أبو جني�ش :هي كنية ال�ش ��اعر الرم ��ادي (ت ق4هـ) ،وهي
كنيت ��ه بالإ�س ��بانية الدارج ��ة واجلني�س ( )cenizaيف الإ�س ��بانية تعن ��ي الرماد،
وترجمة الرماد بالإ�سبانية على هذا املعنى يكون (.)El ceinicento
ينظ ��ر� :ش���عر الرمادي ،يو�س���ف ه���ارون� ،ش���اعر الأندل�س يف الق���رن الرابع
الهجري� :ص.19
قافية العني
()14
ول ��ه من ق�ص ��يدة ي�س ��تعطف به ��ا الوزير �أب ��ا بكر ب ��ن عبدالعزيز ببلن�س ��ية:
(املتقارب)
4 3
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����ي م���ق���ـ���ا َل ال��و���ش��ـ��اة
� -1أت�������س���ـ���م��� ُع ِف����ـ َّ
 -2ت���ق���� َّ���ش���ـ���ع غ���ي���ـ��� ٌم ب���ك���ف���ـ َّ���ي م��ن��ـ َ
��ك

و� ْإن ج���ئ���تُ ب���ال��� ُع���ذ ِر ال ت�����س��م�� ُع؟
و��������ص������� َّو َح يف ����س���ـ���اح���ت���ي ممُ�������ر ُع
����ي الأ�����ض���� ُل����ـ���� ُع
مل�����ا ح���م���ـ���ل���تْ ق����ل����ب َ
وح����ا� َ
����ش����اك ب����ل �أن�������ت يل �أرف����ـ���� ُع
�������س امل���������ش����ي����بِ ل������ه �أف�����ج����� ُع
ف���ل���ب���ـ ُ

 -3ف��ل��وال اع��ت�لاق��ي ب��ح��ب��لِ ال��رج��ا ِء
 -4ف����إن ك���ا َن ق��د م َ
���ات ح��ظ��ي لديك
َ
عليك
 -5ف��دع��ن��ي �أُب��� ّي���� ُ���ض ب�شـيبي

( )14التخريج :الذخرية :ق  4ج � 7ص .206
قافية القاف
()15
وقول عبدالكرمي القريواين( :الب�سيط)
وق���ـ���د ت��ع�� ّل��ـ�� َق يف �أذي���ال���ـ��� ِه ال��ف��لَ��ـ ُ��ق
ف��م��ـ��ا ت��ل�� ّب��ـ َ��ث ح��ت��ى ن��ا َل��ـ��ه ال�� َغ��ـ ُ
��رق
كما يمُ َّ�سح ع��ن ذي خجل ٍة ع ُ
َ��رق

 -1ن َّبه ُته وال��دج��ى لل�صب ِـح ُملتفـتُ
الغرب يع�ص ُم ُه
 -2والنج ُم يجري لع َّل
َ
 -3والري ُح مي�س ُح باقي َّ
الط ِّل عن َزه ٍر

( )15التخريج :ال�سحر وال�شعر� :ص .98 -97
قافية الكاف
()16
وقال( :املن�سرح)
 -1ي���ا ����ص���ا ِح ُخ���ذه���ا ن�����ص��ي��ح�� ًة َل�� ِب��ك�� ْه
 -2ا����س���ف ْ
وج���دت���هُ��� ُم
���ك د َم المْ ُ��������� ْر ِد � ْإن َ
 -3وات ْ
��������رك ه����واه����م �إذا ه����� ُم ت���رك���وا
 -4وق���������ل مل�������ن خ���������ان يف م���ح��� ّب���ت���ـ���ه
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ب����ال���� ُو ّد �إن ك��ن��ت ف���ا ِت���ـ َ
���ك ال�� َف�� َت�� َك��ـ�� ْه
���ذاب َم���ن َ�سـف َك ْه
�����س ي��ل�� َق��ى ال���ع َ
ف��ل��ي َ
����ب م���ن ت��ر َك�� ْه
ق���د ي�ت�رك ا ِ
حل ُّ
�����ب ُح َّ
يل ه���م��� ٌة ع����ن ه َ
��������واك ممُ��ت�����س�� َك�� ْه
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ف����أ����ص���ب��� َح ال����ده���� ُر ع�������از ًال م�� ِل��ـ�� َك��ـ�� ْه
ل������ـ������وال ن�����ب�����ـ�����ات ب َ
��������خ��������دِّه ه���ت���ك���ـ��� ْه
ف��م��ذ ب���دا ال��� َّ��ش��ع��ر ق ّ���ط��� َع ال�����ش��ـ��ر َك�� ْه
ول�������س���تُ
ط���ي���را ي���ع���ـ���و ُد ل���ل�������ش��� َر َك��� ْه
ً

����رط ال����غ����ـ����را ِم مي��ل�� ُك��ن��ي
 -5ك�������ا َن ب����ف ِ
ً
������س��ت��را ع���ل���ي���ـ���ه م�����ن ُم���ل ٍ���ح
 -6وك��������ان
 -7واهلل ال �������ص������ادين ل������ه � َ����ش����ـ���� َركٌ
� -8أف�����ل�����تُّ م�����ن ب����ع����دِ ن���ت���ف���ـ��� ِه ذن��ب��ـ��ي

( )16التخريج :الذخرية :ق 4ج � 7ص .199
قافية امليم
()17

وقال ميدح الوزير �أبا بكر بن عبدالعزيز ببلن�سية( :الطويل)
والركب ُن ّو ُم
الركب
� -1سرى يتخطى
ُ
َ
حبيب دع��ت��ه � َ��س��ـ�� ْور ُة احل��ب بيننـا
-2
ٌ
� -3أغ���ال ُ���ب فيـك ال�����ش��ـ َّ��ك �أين حالـ ٌم

ومن املدح:

 -1وداف������ َع يف ���ص��ـ��در ال��ع��ت��ابِ ب���أ ُ
من��ـ��لٍ
 -2و َلـ َّما ر�أي��تُ
الركب نحوي ت�شـ َّوفوا
َ
 -3نه�ضتُ مبدحي �أحمـد بن محمد
 -4وقمـتُ ل ُه بني ال�سـماطني من�شـدًا
 -5مب��د ِح ام��رئٍ ك ُّ��ل ام��رئٍ من عفات ِه
 -6ه���و ال��ل��ي��ث �إ ّال �إ ّن���ـ���ه ذو ���ش��ـ��م��ائ��ـ��لٍ
 -7ك�������أن ال������ذي �����س����ـ���� ّوا ُه ق����ـ����ا َل ل��ك�� ّف��ـ��ه
�����ون �أن َ
 -8ل��ق��د ع��ل��م امل������أم ُ
������ك ���ص��ـ��ار ٌم
 -9ي���ق���ول���ون يل � ّإن امل����ل َ
����وك ك���ث�ي�ر ٌة
 -10فقلتُ لهم ما ك ُّ��ل بي�ضا َء �شحم ٌة

����وب ال���دي���ـ���اج���ي ب���امل���ج���ـ���ر ِة ُم��ع��ل��ـ�� ُم
وث����ـ ُ
ف���ه���ـ���ا َن ع��ل��ي��ـ��ه ه����ـ ُ
����ول م���ـ���ا ي��ت��ج�����ش��ـ�� ُم
و َمن مل ي ُذق طع َم الكرى َ
كيف يحل ُم
��ش��ي منمن ُم
بها م��ن دم ال��ع��� ّ��ش��اقِ و� ٌ
وراب���ه���م م���ن ب���ردت���ي م��ـ��ا ت��ن��� َّ��س��م��وا
لأُوهِ ������ َم �أن ال��ط��ي��ب م��ن فيِ َّ يفـع ُم
���ارب امل���ت���ـ���ر ُ
من
ك���م���ا ي��ت��غ�� ّن��ى ال�������ش���ـ ُ
ُي�����خ��َّي��رَّ ف��ي��ـ��م��ـ��ا ع���ن���ـ���ده وي���ح���ـ��� َّك��� ُم
ك������أ َّن ري���ا� َ���ض احل�����زنِ ع��ن�� ُه ت��ب��� َّ��س��ـ�� ُم
ع��ل��ي ِ��ك ل��ه��ذا اخل��ل��ق ٌ
ق�سـ ُم
رزق ُم َّ
ب��� ُي���م���ن���ـ���ا ُه ال ي��ن��ب��ـ��و وال ي��ت��ث��ـ�� َّل��ـ�� ُم
ور�أ ُي�����ك �أم�����ض��ى يف ال��ب�لاد و�أح����ز ُم
وال ك ّل م�صقولِ ال�صفيح ِة مخذ ُم

( )17التخري ��ج :الذخ�ي�رة :ق� 7 4ص  ،207ال���وايف بالوفيات :ج � 19ص 58
(الأبيات بتوفيق ترتيب جامع �شعر القريواين من امل�صدرين).
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()18
وقال ميدح ال�ش ��يخ �ص ��احب اخلم�س �أبا عبداهلل محمد بن �إبراهيم الكناين
ال�شامي ب�صقلية من ق�صيدة يقول فيها( :الب�سيط)
تنجاب عن �أنوار ِه الظل ُم
يف احل�سن
ُ
رث وال��ن��ظ��ـ ِ��م م�سـمو ٌع و ُملتثـ ُم
للن ِ
منت�صف َمن َخ�ص ُم ُه ا َ
حلكـ ُم
ري
ٍ
وغ ُ
���ف املُ��ه��ي��م��ـ َ��ن ف��ي��ن��ـ��ا �إ َّن���ن���ـ���ا َن��� َ��س��ـ�� ُم
خ ِ
ف�����إ َّن ���س��ـ��ي َ��ف ج��ف��ون��ـ��ي م��ن��ه ينتقـ ُم

� -1شدّوا احل��دو َج وز ُّروه���ا على قم ٍر
ُ -2د ّرانِ م���ن ف��م��ـ�� ِه ���ش��ـ��ف��ا ُم��ح�� ّدث��ـ�� ُه
 -3فليت �شعري مل��ن �أن��ه��ى ُظالمته
ُ
الوعظ املب ُ
ني له
 -4قد قلتُ لو قب َل
 -5فقال َم��ن �ض َّرجتْ خ��دَّيَّ نظر ُته
ومنها:

 -1هلل م���ن���زل���ـ��� ٌة ب���ال���ق���ي���ـ���روان محـا
جيب �شبابي بعد ُفرقتها
� -2شققتُ َ
ْ � -3إن ف�� ّرق الده ُر عنها �شملنا فلنا

�أي��ا َم��ه��ا ال��ب نْ ُ
�ْين ال الأي���ـ���ا ُم وال��ق��ـ��د ُم
ـيب وال ه��ر ُم
ُح��ز ًن��ا عليها وال �ش ٌ
ب�صاحب اخلم�س �إبراهي َم ُمعت�ص ُم

( )18التخريج :الذخرية :ق 4ج� 7ص.202 – 201
()19
وقال �أبو احل�س ��ن عبدالكرمي بن ف�ض ��ال احللواين يف ابتداء ق�صيدة مزيدة:
(اخلفيف)
مي
 -1ع����� ِّر������س�����ا ب������ي ف��������ذا ُم�������ن�������ا ٌخ ك������ر ُ
 -2ه��������ذه اجل������ن������ ُة ال����ت����ـ����ي وع��������د ال���ل���ـ

ه�������ذه ُج����� َّم�����ـ����� ٌة وه������ـ������ذا مت���ي���ـ��� ُم
ـ���ه وه�����ذا � ُ
���ص���راط��� ُه امل�����س��ت��ق��ي�� ُم

( )19املطرب من �أ�شعار �أهل املغرب� :ص.59
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()20
وقال( :الطويل)
 -1وم����ا ك��ن��تُ �أدري ق��ب��ل ل����ؤل����ؤ ث��غ��ره

املبا�سم
ب��� ّأن ال�ل�آيل من نباتِ
ِ

 -2م���ن���ـ���ادي��� ٌة �أن�������س���ـ���ا ُب���ـ��� ُه حِ ���م���ي���ـ���ر ّي��� ٌة
 -3ف��م��ا انب�سـطت �إ ّال جل��ـ��و ٍد �أكفهـم
 -4يج ّرون �أطراف الرما ِح �إلى الوغى

م��ت��وج�� ٌة ب��امل��ج��دِ ق��ب��ل ال��ع��م��ائ ِ��م
القوائم
ل�ضبط
وال انقب�ضت �إ ّال
ِ
ِ
كما ج�� َّرت الع ُ
ِقبان �سود الأراق ِ��م

ومنها:

( )20التخري ��ج :الذخ�ي�رة :ق 4ج � 7ص  ،207لطائ���ف الذخرية� :ص 175
(البيت  4فقط).
()21
وقال يت�شوق �إلى القريوان( :اخلفيف)
 -1ل��ي��تَ ���ش��ع��ري ول��ي��ت ح ُ
����رف مت ٍّ��ن
ُ
 -2ك����ي َ
ق�����ي�����روان ح����ال����ك لمَ َّ�����ا
����ف ي�����ا
 -3ك���ن���تِ �أ ّم ال����ب��ل�ا ِد ����ش���ر ًق���ا وغ���ر ًب���ا
 -4ن����ح ُ
����ن �أب�����ن�����ا�ؤه�����ا ول����ك����ن غ��ن��ي��ن��ـ��ا
ِ -5دم ٌ
����������ن ك����ان����ت ال������ب�����رو َج و ُك���� َّن����ـ����ا

ربمَّ�������ا ع���� َّل���� َل ال������ف�������ؤا َد ال�����س��ـ��ق��ي��م��ا
ن���ث�� َ
ر ال����ب��ي� ُ
ن ����س���ـ���ل���ك ِ���ك امل��ن��ظ��وم��ـ��ا
���ك امل��رق��وم��ا
ف��م��ح��ا ال���ده��� ُر و� ْ���ش��� َي ِ
ب��ع��د �أن مل ُن���ط���ق ب��ه��ا �أن نقيما
�أق�������� ُم�������� ًرا يف ق���ب���اب���ـ���ه���ا وجن���وم���ـ���ا

( )21التخري ��ج :اخلري���دة :ق 4ج�� � 7ص� ،202ش���رح مقام���ات احلري���ري
لل�شري�شي :ج� 3ص 442امل�سلك ال�سهل �ص( 388البيت الأول فقط).
اختالف الروايات:
 -4يف �شرح مقامات احلريري :نحن �أبنا�ؤها ولكن عققنا.
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قافية النون
()22
وقال من ق�صيدة( :جمزوء الهزج)
�������ال ب�������ك ال�����ط�����ـ ُ
 -1وي�������خ�������ت ُ
�����رف

ك�������م�������ا ي��������خ��������ت ُ
��������ال ن�������������ش������ـ ُ
������وان

 -2ت�����������������را ُه وه������������و ال ي������ـ������دري

درى �أن���������������������ك �������س������ـ������ل������ط ُ
������ان

( )22التخري ��ج :املخت���ار م���ن �ش���عر �ش���عراء الأندل����س�� � :ص  ،132خري���دة
الق�صر ،ق�سم املغرب والأندل�س :ج� ،2ص  ،188الوايف بالوفيات :ج� 19ص .59
()23
وقال( :ال�سريع)
ن يف و���س��ط�� ِه
 -1ي���ا ح���ام��� َل ال�����س��ك�ي ِ

�����������س ب������ه������ذا ت��������ع ُ
��������رف ال�����ع ُ
��ي��ن
ل�����ي َ

ن َم���ن ُ
 -2ه��ل ي��ح��م�� ُل ال�����س��ك�ي َ
حلظه

�������ج ال�����ع�����������ش�����اق ������س����� ّك ُ
��ي��ن؟
يف ُم�������ه ِ

( )23التخريج :الذخرية :ق 4ج� 7ص.200
()24

ويقول احللواين( :الب�سيط)
ر�ضاب ثغرك ُي�ضنيني وي�شفيني
-1
ُ
 -2ويف ت��ث�� ِّن��ي��ـ��ك م��ع��ن��ى ال ي��ق��وم به

و�سـح ُر عينيـك ُيغويني و ُيغريني
ني
ما يف الغ�صونِ من ال ِ
إرهاف والل ِ

وقال:
 -1اذا و�صف ُتك باللح ِـظ الفتو ِر فمـن
 -2و� ْإن ن َع َ
�صن الرطيب فمـا
تك بال ُغ ِ
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�أ�ستغف ُر اهلل َلـ ْم ْ
ني
يخلق من الط ِ

 -3ج�س ٌم م��ن امل��اء لكـنْ قل ُبه حجـ ٌر
 -4وم��ا �سـمعنا ب ُغ�صن مثمرٍ قمـ ًرا

جتمعت فيه �أ���ش��ـ��ت ُ
ني
��ات الـرياح ِ
ف��ي��ه وف��ي��ـ��ه ُب���ن��� ّي���ـ ُ
���ات ال��� َّزراج���ـ�ي�ن
ح��ت��ى م�سحتُ ب��ه يف ك ّ
ني
���ف �ضـ ّن ِ

ُ
والن�سرين جمتمعـًا
 -5الور ُد والآ�س
 -6مل َ
ير�ض عني ف�ؤادي من �ضـنان ِت ِه
حب َمن لو ر�آين مِ تُّ من عط ٍـ�ش
 -7يف ّ
ُ
لواحظـ ُه
 -8طمعـتُ فيـه وغ�� ّرت��ن��ي

والنيل يف يـده م��ا ك��ان َي�سـقيني
ني
��اب ال�شـياط ِ
� ّإن امل��ط��ام�� َع �أ���س��ـ��ب ُ
َ
عينيك يف قلبِ ابن �سبعني؟
�سها ُم
�ي�ن
و�آي����ت����ـ����ي يف ُن����ب����ـ���� ّوات امل���ج���ـ���ان ِ
ْ
ني
فخف عقوب َة �سلطان ال�سالط ِ
ف����� ّإن ع��ب��ـ��دك م�سـك ُ
ن
ني امل�����س��اك�ي ِ

 -9قل البن ع�شرين وخم�سِ يها من اين جرتْ

احلبيعذلني
-10ما ّ
حجتيعن َدمنيف ّ
احلب�سلطا ًناعلىكبدي
ْ �-11إنكنتَ يف ّ
� -12أو كان عندك للم�سـكني مرحمـ ٌة

( )24التخريج :الذخرية :ق 4ج � 7ص .201
()25
وقال احللواين( :الكامل)
نف�س ويحك يف ال��ت��غ�� ّربِ ذلـ ٌة
 -1ي��ا ُ
 -2و�إذا ن���زل���ت ب������دا ِر ق���ـ���وم دا ِره���ـ���م
فال�شم�س �أ�شرف ما ُ
تكون بكب�شها
-3
ُ

����ي �أذىً وه�������وانِ
ف���ت���ج��� َّرع���ي ك�����أ� َ����س ْ
ف���ل���ه���م ع���ل���ي���ك ت������ ُّع������ز ُز الأوط�������ـ�������انِ
و�����س����ق����وط����هُ����ا يف ك������ ّف������ ِة امل�����ي�����ـ�����زانِ

( )25التخري ��ج :الذخ�ي�رة:ج  4ق�� � 7ص� ،208ش���رح مقام���ات احلري���ري،
ال�شري�شي:ج� 2ص ،258البيتان (.)2 ،1
()26
وقال احللواين يف املديح( :الكامل)
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 -1و�إذا � َ
أردت ت��� َرى ف�ضيل َة �صاحبٍ
 -2ف����امل����ـ����ر ُء م����ط����ويٌّ ع���ل���ى ع�ل�ا ِت���ـ��� ِه
 -3وك���ذا دل��ي�� ُل اجل���ود يف اب���ن محمدٍ
 -4وت�����رى ال���ل���ي���ايل ف���اع���ـ�ل�اتٍ �أم���ـ��� َره

فانظر بعني البحث َمن ُندما ُن ُه
ط َّ���ي ال��ك��ت��ابِ و���ص��ح�� ُب��ـ��ه ع��ن��وا ُن�� ُه
ب���ـ���ا ٍد ب�����ص��ف ِ��ح ج��ب��ي��ن��ـ��ه ُب���ره���ا ُن���ـ��� ُه
ح��� ّت���ى ك�������أ َّن ���ص��رو َف��ه��ـ��ا �أع���وا ُن���ـ��� ُه

( )26التخريج :الذخرية :ق 4ج � 7ص .204
قافية الياء
()27

وقال( :ال�سريع)
���� -1ص��� َّد ف���م���ا ُي�����ص��غ��ي ل�������ش���اكٍ �إل���ي��� ْه
 -2م�����ف����� ّوق ال�������س���ه���م �إذا م�����ا َرم����ـ����ى
 -3ي���������و ُّد ����س���ـ���ي ُ
���ف ال����ه����ن����د ل������و �أ ّن������ـ������ ُه
 -4ذو وف�������������ر ٍة زاد ب����ـ����ه����ا ه���ي���ب���ـ��� ًة
 -5ع�����ن�����دي ل�����ه م�����ن خ�����دع�����ي رق����ي���� ٌة
 -6ال ي�����دع�����ي ال�������س���ق���م ب�����أحل����اظ����ـ���� ِه
 -7ان����ظ����ر حل���ال���ي���ـ���ه ف����ق����د �أق�������س���ـ���م���ا
 -8ان����ظ����ر خل����ال����ي����ـ���� ْه ف����ق����د �أق�������س���ـ���م���ا
 -9ري�����ح�����ان����� ٌة مت����ت����ن���� ُع َم�������ن � َ���ش���ـ��� ّم���ه���ا
 -10ت�����ـ�����اه ب������وج������ ٍه ك��������اد م������ن رق������ ٍة
َ -11رق����ي����ب����ه م�����ن ف�������رط ظ ٍّ
�������ن ب���ـ��� ِه

�����اب يف راح���ت���ي���ـ��� ْه
ورا َح واالل�����ب�����ـ ُ
���و����س ���س��ـ��وى ح��اج��ب��ي�� ْه
رم���ى وال ق َ
ت���ع��� ّل���ـ��� َم ال���ف���ت���ك���ـ��� َة م���ـ���ن ن���اظ���ري���ـ��� ْه
���اب ال���ل���ي ُ���ث يف ل��ب��دت��ي��ـ�� ْه
وق����د ُي���ه���ـ ُ
ل����و �أ ّن����ه����ام����ـ���� َّرت ع���ل���ى م�����س��م��ع��ي�� ْه
ف�� ُم��ه��ج��ت��ـ��ي �أ���س��ـ��ق�� ُم م���ن ُم��ق��ل�� َت��ي��ـ�� ْه
� ْأن ليـ�س َي��ن��ج��و �أح���� ٌد م��ن يديـ ْه
ب�����س��ـ��ي ِ��ف ع��ي��ن��ي��ه ع���ل���ى وج��ن��ت��ي��ـ�� ْه
وغ��ُي�رُ ه����ا ُت���ن���ف���� ُ���ض يف م��درع��ي��ـ�� ْه
ُ
احل�سن من �صفحتي ْه
يقط ُر ما ُء
ِ
ل�����ش��خ���ِ��ص��ه �أل����ـ����ز ُم م���ن ح��اف��ظ��ي��ـ�� ْه

( )27التخريج :الذخرية :ق  4ج� 7ص.200
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قافية الألف اللينة
()28
وقال احللواين( :املتقارب)
ت������ع������ َّر�������ض������تُ م�������ن � َ�����ش����� َّف�����ن�����ي ه�����ج�����ر ُه

ب�����ب�����دء ������س�����ـ��ل��ا ٍم ع���ل���ي���ه � َ���ش���ف���اه���ا

وق��������ل��������تُ ع�����������س�����ـ�����اه ُي����������������ر ُّد ال�������������س���ل��ا َم
�����������ي ب�����ت�����ق�����ب�����ي�����ل�����ـ����� ٍة
ف����������ج����������ـ����������ا َد ع�����������ل َّ
ف�����ك�����ن�����تُ ك����م����و�����س����ى �أت�����������ى ل����ل���������ض����ي����ا ِء

ف���ت���ب��� ُل���غ ن���ف�������س���ـ َ���ي م���ن���ـ���ه ُم���ن���ـ���اه���ا
وق�����د ك�����ان �أع�����ر������ض ع���ن���ي وت���اه���ا
���اج���ى الإل���ه���ـ���ا
�����س ن�������ا ًرا ف���ن���ـ َ
ل��ي��ق��ب َ

( )28التخري ��ج :الذخ�ي�رة :ق4ج�� � 7ص� ،199ش���رح مقام���ات احلري���ري،
لل�شر�شي :ج � 5ص.254 - 253
اختالف الروايات:
 -4يف �شرح مقامات احلريري:
ل����ي����ق����ب���������س ن�������������ا ًرا ف�����ن�����اج�����ى �إل�����ه�����ا

ف����ك����ن����ت مل�����و������س�����ى �أت������������ى ل���ل�������ض���ي���اء

املن�سوب له ولغريه من ال�شعراء.
()1
(قافية الدال)
وقال احللواين( :مخلع الب�سيط)
َ -1ق������د ح������ َّل يف ����س���وق َ
���ك ال���ك�������س���ا ُد
 -2ك��������أنمَّ�������ا ال���������ش����ع���� ُر ف����ي����ه زر ٌع

ْم������ذ ال َح يف خ���������د َِّك ال���������س����وا ُد
وال�����ن�����ت ُ
�����ف م����ن���� ُه ل������� ُه َح����� َ����ص����ـ����ا ُد

( )1التخري ��ج :هي ل ��ه يف الذخرية :ق 4ج� 7ص .200ولغريه من ال�ش ��عراء
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«بدون ن�س ��بة» يف �ش���رح مقامات احلريري لل�شري�ش ��ي :ج� 1ص  . 414و�أرجح �أنها
للحلواين نظ ًما وف ًنا ....واهلل �أعلم.
الهوامش:
(*) ق�سم اللغة العربية كلية الرتبية الأ�سا�سية يف حديثة  /جامعة الأنبار
( )1ينظر :الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة :ق 4ج� 7ص ،196هام�ش املحقق ( .)3و�أخط�أ د .خري�سات
و�آخرون من محققي م�س���الك الأب�ص���ار يف ممالك الأم�صار حني �أوردوا ترجمة هذا يف ترجمة ابن
ف�ض ��ل اهلل العمري ل�شاعرنا ابن ف�ض ��ال القريواين .و�إمنا �إ�شارتهم �إلى اخلريدة كانت �إلى ترجمة
ابن ف�ضال املجا�شعي النحوي .ينظر :م�سالك الأب�صار :ج 17ق� 2ص .133هام�ش املحققني (.)5
( )2تنظر يف ترجمته و�أ�شعاره:
الذخرية :ق 4ج� 7ص.208 – 196
مختارات ابن ال�صرييف� :ص� ،131ص.132
�أخبار وتراجم �أندل�سية م�ستخرجة من معجم ال�سفر� :ص.48
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :ج� 2ص.188
لطائف الذخرية وطرائف اجلزيرة� :ص.285
�ش���رح مقامات احلريري لل�شري�ش ��ي :ج� 1ص( 129 – 128وتنظر تخريجات مقطوعات �ش ��عر القريواين
فيه).
رايات املربزين وغايات املميزين� :ص  ،263رقم الرتجمة (.)137
م�سالك الأب�صار :ج 17ق� ،2ص ،134 – 133رقم الرتجمة ( )68بتحقيق د.محمد عبدالقادر خري�سات
و�آخرين.
م�سالك الأب�صار :ج� 17ص ،343 – 342الرتجمة ( )462بتحقيق كامل �سلمان اجلبوري.
الوايف بالوفيات :ج� 19ص 59-58الرتجمة (.)7209
ملح ال�سحر من روح ال�شعر� :ص .231
ال�سحر وال�شعر� :ص� 197ص.107
نزهة الأب�صار يف محا�سن الأ�شعار� :ص.338 – 337
امل�سلك ال�سهل يف �شرح تو�شيح ابن �سهل� :ص� ،385ص.388
رج ��ح الدكت ��ور املحقق �إح�س ��ان عبا� ��س يف الذخ�ي�رة :ق 4ج� 7ص ،201هام�ش (� )2أن يكون ا�س ��مه
(ّ )3
�إبراهيم ،و�س� � ّماه �شاعرنا ابن الف�ضال يف �ش ��عره �إبراهيم � ً
أي�ضا ،وهو ال�صواب؛ �إذ هو �إبراهيم بن
محمد ال�ش ��امي الكناينُ ،عرف بـ (�ص ��احب اخلم�س) ،وكان من �أعيان جزيرة �ص ��قلية و�ساداتها.
عا� ��ش يف �أوا�س ��ط القرن اخلام� ��س الهجري ،وق�ص ��ده النا� ��س ووردوا عليه من كل م ��كان ومدحه
ال�شعراء .ينظر :ديوان ال�شعر ال�صقلي� :ص.255
( )4تنظر الن�صو�ص ال�شعرية.)26 ،18 ،3( :
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( )5ه ��و �أب ��و بكر محمد بن �أحمد بن عبدالعزيز؛ من ح ّكام بلن�س ��ية يف عهد مل ��وك الطوائف ،خلف �أباه
يف الوزارة ،وخلفه ابنه من بعده .يف �أخباره مف�صلة راجع :احللة ال�سرياء :ج� 2ص.158 – 157
( )6ينظر الن�ص ال�شعري (.)18
( )7ينظر :الن�ص ال�شعري (.)17
( )8ينظر ن�صو�صه يف الغزل.)8،10،24( :
( )9ينظر ن�صه ال�شعري يف اخلياط رقم (.)5
( )10الن�ص ال�شعري نف�سه ،الأبيات (.)3،4،5
( )11الن�ص ال�شعري (.)10
( )12من ن�صو�صه ال�شعرية يف الغربة والبكاء على املا�ضي وال�شباب.)25 ،20 ،18 ،7 ،1( :
( )13ينظر :الن�ص ال�شعري (.)25
( )14ينظر :الن�ص ال�شعري (.)16
( )15ينظر الن�ص ال�شعري (.)4
( )16ينظر :الن�ص ال�شعري (.)16
( )17ينظر :الن�ص ال�شعري (.)13
( )18ينظر :الن�ص ال�شعري (.)5
( )19ينظر :الن�ص ال�شعري (.)24
( )20ينظر :الن�ص ال�شعري (.)16
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اخليال الشعري بني الشابي
وحممد اخلضر حسني
بقلم :د.

�إبراهيم عبد الفتاح رم�ضان *

( )

()4
املبحث الثالث
بني اخل�ضر وال�شابي يف جمال التطبيق

( )0/3يتغيا هذا املبحث البحث عن مدى حتقيق كل من اخل�ض ��ر وال�ش ��ابي
يف �أ�شعارهما ملا ذكرا من قواعد نظرية يف باب اخليال ال�شعري .فال �شك �أنّ ر�ؤية
اخل�ضر للخيال تخالف ر�ؤية ال�شابي له ،ولعل ال�شابي قد �أ ّلف كتابه يف اخليال لريد
على اخل�ض ��ر يف هذه النظرة الرتاثية للخيال ،ف�إذا كان اخل�ضر يقف عند حدود
املجاز والكناية يف الت�صوير ال�شعري ،ويعترب ذلك هو اخليال ،ف�إنّ ال�شابي يذهب
�أبعد من ذلك ،فيجعل ما ذهب �إليه اخل�ض ��ر خيا ًال �صناع ًيا؛ «�إنّ اخليال ال�شعري
عند �أبي القا�س ��م ال�شابي لي�س �ص ��ناع ًة لفظية قوامها اال�س ��تعارة والت�شبيه� ،إمنا
هو �ض ��رب من الر�ؤية الباطنية الف�س ��يحة ،تتخطى ح ��دود الزمان واملكان ،وتقيم
توا�ص�ل ً�ا نف�س� � ًيا ووجدان ًيا بني العامل الداخلي لل�شاعر ووجوده اخلارجي يف ن�سب
جديدة ،حتدد طبيعة ال�ص ��ورة ال�ش ��عرية ،وتك�ش ��ف عن املعاين ال�شعرية العميقة
التي يق�صدها ال�شاعر»(.)1
غ�ي�ر �أنّ م ��ن الباحث�ي�ن من يرى �أنّ «ال�ص ��ورة ال�ش ��عرية عند ال�ش ��ابي بد�أت
كال�س ��يكية يف جتاربه الأولى ،ثم بد�أت تخلط بني الكال�س ��يكية والرومان�سية ،ثم
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�أ�ص ��بحت بعد ذلك رومان�س ��ية االجتاه .ولي�س معنى هذا �أنّ هناك �ص ��ورة �شعرية
رومان�س ��ية� ،أو �صورة �شعرية واقعية� ،أو �صورة �شعرية كال�سيكية ،فهذا الفرق غري
موج ��ود يف الواق ��ع ،و�إمنا ي�أتي هذا التحديد من �أجل الدرا�س ��ة»( .)2وب�س ��بب هذا
اخل�ل�اف يف الر�ؤية بني الرجلني وجدن ��ا التنظري مختل ًفا ،واال�ست�ش ��هاد مختل ًفا،
وتطبي ��ق كل منهما على �ش ��عره مختل ًف ��ا ،وهذا ما يحتاج منا �إلى تو�ض ��يح يف هذا
املبحث.
َّ
منهجا تراث ًّيا يف
( )1/3هل كان اخل�ضر َو ِف ًّيا
ملنهجه:اختط اخل�ضر لنف�سه ً
حديثه عن اخليال ،فنظر �إليه نظرة تراثية حت�ص ��ره يف �إعمال الفكر يف ال�صورة
للخروج بها يف �ص ��ورة بهية� ،أو على حد تعبريه ه ��و« :فالروح التي يعد بها الكالم
املنظوم يف قبيل ال�ش ��عر� ،إمنا هي الت�ش ��ابيه واال�س ��تعارات والأمثال ،وغريها من
الت�صرفات التي يدخل لها ال�شاعر من باب التخييل»(.)3
وبنا ًء على هذه الر�ؤية الوا�ض ��حة عنده للخيال كانت درا�س ��ته درا�سة تراثية،
تد ِّلل على املنهج الذي ارت�ضاه و�سار عليه ،وقد ذكرنا �أمثلة من اختياره لال�ست�شهاد
بها على فكرة اخليال بر�ؤيته هو؛ من حيث كونه ت�ش ��بي ًها وا�ستعارة ومث ًال .ون�سوق
الآن م ��ا يفي ��د ذلك من خالل ديوانه الذي ذكر يف مقدمت ��ه �أنّ طائفة من �إخوانه
ه ��م الذين اقرتحوا عليه جمعه من �أوراقه املتفرقة ،لي�ص ��دره �إلى عامل الأدب يف
�ص ��فحات متتالية ،ثم �إنه ملا عر�ض ��ه على م ��ن اقرتحوا عليه جمع ��ه �أطلقوا عليه
ا�س ��م ديوان ،ول َّقبوه بـ خواطر احلياة ( .)4يقول اخل�ضر يف ق�صيدته الهمزية� :أي
فل�سطني:
ت����ل����ك الأي�������ام�������ى ع����� َّ����ض����ه����ن ب���ن���اب���ه

()5

ب���� ٌؤ����س وه����نَّ ال�����ص��ام��ت��ات ح���ي���اء

ويف البي ��ت خيال ممتع ،حيث جعل الب�ؤ�س ً
وح�ش ��ا كا�س� � ًرا له �أنياب �أ�ص ��ابت
ع�ض ��تهن ًّ
الأيامى ،بل َّ
ع�ض ��ا �ش ��ديدً ا ،بيد �أنّ حياءهن مينعهن من ال�شكوى ،وهي
ا�س ��تعارة مكنية قرينتها تخييلية -على ما يقول مت�أخ ��رو البالغيني -حيث تخ ّيل
يع�ض ��هن وله ناب قوي ي�ؤمل من َّ
�أنّ الب�ؤ�س َّ
يع�ض ��ه .وهذا خيال من ال�ش ��اعر ،حيث
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�إنّ الب�ؤ�س قد مت ت�شخي�صه ،و�صار له ِجرم ،وناب يعدو به على ال�ضعيفات .ويقول
اخل�ضر يف ُحمرة ال�شفق:
ود���س��ه
ه���ذا ال���دج���ى اغ���ت���ال ال��ن��ه��ـ��ـ��ار ّ
م��ا ُح��م��رة ال�شفق ال��ت��ي ت��ب��دو �سوى

��رج��ا ب��دم��ائ��ه
حت���ت ال��ت��راب م�����ض ً
()6
لطخ من ال��دم ط��ار حتت ردائ��ه

ويف البيتني �ص ��ورة مونقة من �صور اخليال ،حيث تخيل فيها ال�شاعر الظالم
�شخ�صا عاق ًال قد ا�ستولى عليه احلقد والغيظ من النهار ،حتى مت َّكن منه فقتله،
ً
ود�س ��ه حتت الرتاب ،وبق ��ي منه حمرة ،هي الدم الذي نتج ع ��ن قتله �إياه قد طار
هذا الدم حتت رداء هذا الظالم� .إنّ الدجى قد �أخذ �صفات النا�س فاغتال ود�س
وكان له رداء ،والنهار � ً
أي�ضا خلعت عليه �صفات العاقلني ،فوقع عليه القتل والد�سّ ،
وط ��ارت حفنة من دمه فدخلت حتت رداء الليل .وال يت�ص ��ور �أن يكون من الظالم
قتل وال د�سّ وال رداء ،وكذلك النهار ال يكون منه ذلك ،ولكنه خيال ال�ش ��اعر الذي
خلع احلياة على ما لي�س ح ًيا ،ون�سب �صفات العاقلني �إلى ما لي�س يعقل.
ومن �أمثلة الت�شبيه الذي يعمل فيه اخليال قوله عن العرب:
�إن � ُ���س���ومل���وا ك���ان���وا امل�ل�ائ َ
���ك ُ���س َّ��ج��دًا

َ
الليوث غ�ضابا
�أو ُحوربوا كانوا

()7

واخليال هنا ي�أخذ من املالئكة حا ًال واحدة ،هي ال�س ��جود وما فيه من وداعة
و�س ��كون وت�أمني ملن يراهم؛ حيث �إنّ ال�ساجد ال يكون منه مهاجمة وال �أذى .و�أخذ
من الليوث حا ًال واحدة هي الغ�ض ��ب ،والأ�س ��ود �إذا غ�ض ��بت ُيتوقع منها التك�س�ي�ر
والتدمري والهجوم والتقطيع ،وكل ما ميليه منظرها املرعب وقت غ�ض ��بها .وهذا
خي ��ال يجع ��ل املمدوحني يف حال مقابل ��ة يف وقتني مختلفني؛ وقت امل�س ��املة ووقت
املحاربة ،وو�صف ما يكون منهم يف كل حالة من احلالتني.
ويقول � ً
أي�ضا:
�أط���� َّل ع��ل ّ��ي امل����وت م��ن َخ��لَ��ل ال�ضنى
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خل���ل���ت ب��ن��ان��ه
�������س �أح�������ش���ائ���ي ِ
ول����و ج َّ

و�إن ه���ال �أق���وا ًم���ا ب��ن��ا َن ط��ب��ي��ب

()8

وعلى الرغم من �أنّ ال�صورة �إلى الت�شبيه �أقرب� ،إال �أنّ البيت الأول باال�ستعارة
�أ ْول ��ى ،فقد خلع على املوت �ص ��فات النا� ��س؛ فهو يطل عليه ،ول ��ه وجه غري كئيب،
وهو يج�س �أح�ش ��اء ال�ش ��اعر بيده ،ويده حانية ت�ش ��به بنان الطبيب املرت ِّفق ،وهذا
يعك�س لنا �إميان ال�شاعر ب�أن ما عند اهلل خري و�أبقى ،فهو ال يهاب املوت يف الوقت
الذي يرهبه النا�س جمي ًعا ،حيث �إنه يراه رفي ًقا به كالطبيب احلاذق الذي ي�سعى
جاهدً ا يف التعرف �إلى العلة ،حتى ي�صف لها الدواء الناجع.
ومن اخليال امل�ستفاد من الت�شبيه قوله � ً
أي�ضا عن ال�ساعة:
وغ���ـ���ـ���ـ�ل�ام ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رب ال�����س��اع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة م��ن

�أذن������ه ي�����س��م��ـ��ـ��ـ��ع م��ن��ه��ا ال��ن��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��راتِ

ق���������ال :م������ا يف ج����وف����ه����ا؟ ق����ل����ت ل��ه

()9

���س��و���س��ة ت���ق��� ِر����ض �أي������ام ح���ي���ات���ي

واخلي ��ال قد بل ��غ �أ ْو َج ُه من خالل الت�ش ��بيه ،حيث الغالم �ص ��غري ال يعرف ما
بداخل ال�س ��اعة ،و�إمنا �أذهله نقراتها ،وكعادة الأطفال يف ال�س� ��ؤال عما ال يعرفون
يقول :ما يف جوفها؟ ويجيب ال�شاعر :هي �سو�سة تقر�ض �أيام العمر ،لكن ال�شاعر
ن�سب قر�ض ال�سو�سة �إلى �أيام حياته هو ،ومل يقل للغالم� :أيام حياتك ،وهذا يفيد
معرفته بقيمة الوقت ،واحلذر من �إ�ضاعته� .إنه اخليال الفني الذي تخيل ال�ساعة
�سو�س ��ة تنخر يف عمر الإن�س ��ان ،ولي�س ما نتعارف عليه من كونها م�صممة ملعرفة
الوقت.
وعل ��ى هذه الطريقة نرى ال�ش ��اعر يح�ص ��ر اخليال يف الت�ش ��بيه واال�س ��تعارة
واملث ��ل ،ال يخرج عن الت�ص ��ور القدمي عند البالغيني والنقاد من كونه منح�ص� � ًرا
يف ال�ص ��ورة القدمية� ،أو قل يف مفردات علم البيان التي ي�س ّميها علما�ؤنا ال�صورة
البيانية .بيد �أنّ مفهوم ال�صورة قد تطور كث ًريا وات�سع مدلولها ،و�أ�صبح ينظر �إلى
مفهوم ال�ص ��ورة ال�ش ��عرية على �أ�س ��ا�س حتديده للق�ص ��يدة �أو للعمل الأدبي« ،فلم
تعد الق�ص ��يدة تركي ًبا ي�ضم �شتا ًتا من الت�ش ��بيهات واال�ستعارات ،و�إمنا الق�صيدة
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نظام من التوازن واالن�س ��جام بني ال�ص ��فات املتنافرة ،تنطوي على جمموعة من
العالقات ،لها �صلة قوية بامل�شاعر والأفكار .وبالتايل ف�إنّ ال�سبيل �إلى الك�شف عن
هذا االن�س ��جام هو توليد ال�صورة التي تعي�ش �ضمن عالقات ،وهذه العالقات هي
التي ت�ضيء الأجواء النف�سية والوجدانية لل�شاعر ،وحتولها فيما بعد �إلى مد َركات
ح�سية ،بعد �أن كانت يف عامل التجريد� ،أو العك�س»(.)10
وال ن�س ��تطيع اجلزم ب�أن اخل�ض ��ر قد غ ��اب عنه هذا التطور واالت�س ��اع الذي
حظيت به ال�ص ��ورة ،لكن ما جنزم به �أنه �أراد �أن تكون الدرا�سة للخيال دائرة يف
فلك من �س ��بقه من البالغيني والنقاد والفال�س ��فة العرب؛ ذلك �أن مادة الدرا�سة
عربية ،واخليال قد �س ��بق من در�س ��ه ،ولكن ب�ص ��ورة متفرقة ،ف�أراد ال�ش ��اعر �أن
يجمع �شتات فنونه ،وي�ؤلف بينها.
( )2/3ال�شابي يجمع بني مفهومي اخليال:
قر�أ ال�ش ��ابي كالم اخل�ضر ،ومل يعجبه َق ْ�ص َره اخليال على الطريقة الرتاثية،
فكانت محا�ض ��رته الت ��ي طبعت بعد ذلك و�ص ��ارت كتا ًبا ،وقد رف� ��ض فيه اعتبار
اخليال مق�ص ��و ًرا على مفردات علم البيان ،وكان ق ��د اطلع على الثقافة الغربية،
و«الم�س هذه اجلوانب قبل �أن يتع َّمق فيها البحث الفل�سفي،
فو�سع مفهوم اخليالَ ،
من�ش� � ًئا هذه العالقة ال�صميمة بني اخليال وال�صورة يف تعريف قوامة التّمييز بني
نوعني �أ�سا�س ��يني من اخليال ،يرتبط الأ ّول مبا ا�ص ��طلح على ت�س ��ميته بـ(اخليال
الف ّني �أو ال�ش ��عري) ،الذي «ي�ض ��رب بجذوره �إلى �أبعد غور يف �ص ��ميم ال�ش ��عور»،
ولي�ست له �صلة بالعقل ككابح لإمكانات الفعل الإبداعي ،ويتّ�صل الثاين مبا �أ�سماه
ال�ص ��ناعي) القائم على املجاز والت�ش ��بيه واال�س ��تعارة .ويبوح ال�شابي
بـ(اخليال ّ
ال�ص ��ورة تنبع من
بتج ّنب ��ه للدر� ��س البالغي ،فهو مبحث (جاف) و(جامد)؛ لأنّ ّ
ال� � ّروح ،ومن عوامل ق�ص� � ّية يف ذات الإن�س ��ان ،فال تخ�ض ��ع ال�ش�ت�راطات بالغ ّية،
دون �أن يج َّره هذا املوقف من ازدراء للبالغة كو�س ��يلة يف �ص ��ياغة اللغة ال�ش ��عر ّية
ال�ص ��ورة يف تخ ّلقها مف ِّر ًقا بني تخلُّق �صناعي طينته حذق
وال�ص ��ورة؛ لأ ّنه يتع ّقب ّ
ّ
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بالغي ،وتخلُّق طبيعي ين�ساب فيه ال�شّ عور ويتو�سّ ل حينها بال ّلغة القا�صرة»( )11.
بي ��د �أنّ ال�ش ��ابي ق ��د ت ��ردد يف �إنتاجه ال�ش ��عري :دي���وان �أغ���اين احلي���اة بني
املفهوم�ي�ن كليهما؛ فهناك �أمثلة وقف فيها ال�ش ��ابي يف �ش ��عره عند حدود النظرة
القدمية للخيال حي ��ث مفردات علم البيان ،وهناك �أمثلة �أخرى َّ
تخطى فيها هذا
املفهوم ،و�صار م�ؤتل ًفا مع ما نادى به يف كتابه :اخليال ال�شعري عند العرب ،وقد
يذهب ال�ش ��اعر مذهبه اجلديد ،غري �أن اخليال فيها يكون باردًا ال يحرك عاطفة
املتلقي .ون�سوق �أمثلة لثالثة الأمور ال�سالفة.
 -1اخليال القدمي عند ال�ش ��ابيَ :يلحظ من يقر�أ ديوان ال�ش���ابي �أنه مل يقطع
�صلته بال�صورة القدمية للخيال عند العرب؛ فورد اخليال عنده -يف بع�ض ال�صور-
متماه ًيا مع النظرة الرتاثية التي تق�ص ��ر اخليال على مفردات علم البيان ،وعلى
الرغم من قلة عدد الت�ش ��بيهات يف ديوانه التي بلغت  150ت�ش ��بي ًها( .)12وبق�س ��مة
هذه الت�ش ��بيهات على عدد ق�ص ��ائد الديوان ومقطوعاته يتبني قلة الت�ش ��بيه ،وقد
ا�ستخدم بد ًال عن هذا الطريق طري ًقا �آخر هو طريق اال�ستعارة� .أقول :على الرغم
من قلة الت�ش ��بيهات� ،إال �أنها �ش ��ملت غالب �صور الت�ش ��بيه؛ ما كان مفردًا ومرك ًبا
ومر�س ًال وم�ؤكدً ا �...إلخ.
ومن ال�صور اجلمالية التي ذكرها ال�شابي ،وكان عمادها الت�شبيه :وقد �ش َّبه
ب�أ�شياء ح�سية يدركها املتلقي قوله:
وق������������������ال يل ال�����������غ�����������اب يف رق�������ة

 ...م����ح���� َّب����ب���� ٍة م���ث���ل خ���ف���ق ال���وت���ر

ملمحا ،وهو �أنّ ال�ش ��اعر يذكر حديثه
�ش� � َّبه الرقة بالنغم ،والت�ش ��بيه �أفادن ��ا ً
مع الغاب حينما غلبته الأجواء الرومان�س ��ية وما فيها من جتنيح للخيال ،في�صف
حدي ��ث الغاب بالرقة واخلفة ك�أنه النغم الهادئ املنبعث عن �أوتار �آلة مو�س ��يقية.
والهدف من الت�ش ��بيه �أن ي�صور لنا مدى الإح�سا�س العميق باحلزن والأ�سى الذي
كان علي ��ه احلال واجل ��و احلزين يف تلك الليلة اخلريفية الت ��ي حا َد َث فيها الغاب
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و�س ��اءل الدجى ليبث ��ه همومه و�أحزانه .واخليال هنا �ص ��نع للرقة حجا ًبا ،وجعلها
خافقة مثل الوتر يف خفقه.
ومثل ذلك قوله يف الق�صيدة نف�سها:
ويفني اجلميع كحلم بديع
�ش َّبه فناء اجلميع من الغ�صون والثمار والزهر باحللم البديع اجلميل ،الذي
يرى فيه الإن�س ��ان �أ�ش ��ياء جميلة مبهجة ،ثم ال يلبث �أن ينته ��ي ويندثر دلي ًال على
ال�س ��رعة يف التحول .ويفيدنا هذا الت�ش ��بيه جان ًبا من جوانب نف�سية ال�شاعر ،وهو
احلزن العميق ،حيث يرى �ش ��ي ًئا �سعيدً ا ،ثم ما هو �إال وقت قليل حتى ينتهي معق ًبا
خلفه النهاية التعي�س ��ة .واخليال �ص ��نع من �سرعة انق�ض ��اء مظاهر اجلمال مثلما
ينتهي احللم اجلميل عند اال�ستيقاظ من النوم.
وقد ذكرت زكية يحياوي عدة ملحوظات على ت�شبيهات ال�شابي؛ منها:
•تنوع الت�شبيهات بني ب�سيطة (مفرد مبفرد) ومركبة (�صورة ب�صورة).
•�أكرث الت�شبيهات الب�سيطة مر�سلة ،ثم يليها امل�ؤكدة والبليغة.
•غياب الت�شبيه ال�ضمني؛ فت�شبيهات ال�شابي �صريحة ووا�ضحة.
•�أداة الت�شبيه هي الكاف ،وقلما ي�أتي بالأداة (مثل).
كث ًريا ما ي�أتي الطرف الأول (امل�ش� � ّبه) مفردًا ،والطرف الثاين (امل�ش� � ّبه به)
متعددًا(...)13
�إلى ملحوظات �أخرى كثرية.
ومن ال�صور التي كان فيها امل�ش ّبه واحدً ا وامل�ش ّبه به متعددًا قوله:
ع���ذب���ة �أن�����ت ك��ال��ط��ف��ول��ة ك���الأح�ل�ام

ك���ال���ل���ح���ن ك���ال�������ص���ب���اح اجل����دي����د

كال�سماء ال�ضحوك كالليلة القمراء

ك��������ال��������ورد ك����اب����ت���������س����ام ال����ول����ي����د
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احلب،
ويع ّد عبد احلميد �أحمدي هذه الق�صيدة من �أروع ق�صائد ال�شا ّبي يف ِّ
منوذجا بار ًزا لن�ضوج ال�شعر الرومان�سي عنده(.)14
فهي تع ّد
ً
ويرى الدكتور عبد ال�سالم امل�سدي �أنّ هذا املقطع من الق�صيدة قد انبنى على
خطاب يجري جمرى املناجاة؛ �إذ يعتمد الو�صف املطلق ،فكان خطا ًبا وجدان ًّيا ذا
مهجة غنائية ،ف�أما املتوجه �إليه باخلطاب ،فهو �ضمري املخاطب (�أنت) ح َّل محل
الرمز ليعقد اجل�س ��ر بني امللف ��وظ والوجدان ...وحتول هذا ال�ض ��مري �إلى مفتاح
الإلهام ال�شعري( .)15وقد جعل ال�شاعر احلبيبة م�ش َّبهة بثماين �صور منها احل�سي
واملعن ��وي ،لكنها مف ��ردات تنتمي �إلى احلوا�س ،وهو الأم ��ر الذي الم عليه الرتاث
العربي؛ وقد توزعت �صوره الت�شبيهية هنا بني مرئي وم�سموع وملمو�س .ولعل هذا
ي�ؤكد النظرة التي تقول� :إنّ ال�ص ��ورة ال�ش ��عرية عند ال�ش ��ابي بد�أت كال�سيكي ًة يف
جتاربه الأولى ،ثم بد�أت تخلط بني الكال�س ��يكية والرومان�س ��ية ،ثم �أ�ص ��بحت بعد
ال�س� � َّنة يف التطور �أنه ما من �ش ��يء ين�ش�أ من فراغ،
ذلك رومان�س ��ية االجتاه .وتلك ُّ
و�إمن ��ا هي مراحل تطورية .ولقد كان ال�ش ��ابي ي�ش ��كل ت�ش ��بيهاته «بطرق مختلفة،
ومتداخل ��ة ،فقد يراعي الت�ش ��بيه الن�س ��بة املنطقية بني طريف الت�ش ��بيه -امل�ش� � ّبه
وامل�ش ّبه به ، -ويركز يف ذلك على العالقات ال�شكلية وال�سطحية وال�شكل اخلارجي
وامل�ش ��ابهة احلرفية واحل�س ��ية بني الطرفني ،دون �أن يراعي التنا�س ��ب النف�سي �أو
امل�شابهة النف�سية التي تربط بني امل�شبه وامل�شبه به ،ودون �أن يراعي البعد الرمزي
للم�ش ��به ب ��ه ،وذلك يف الأعمال الأولى .وقد وقع ال�ش ��ابي فيم ��ا �أخذه على الرتاث
العربي من �أنه ي�ص ��ف الناحية احل�سية يف املر�أة ،ويقف عند حدود اجلمال الذي
يوزن بالقنطار ،فهو يقول يف ق�صيدته الغزال الفاتن:
ق�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����دُّ ه ف�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����وق ِر ْد ِف�������ـ�������ـ�������ـ������� ِه
جِ �������������������ي������������������� ُد ُه حت���������������ت ف������������رعِ ������������ ِه
هِ ��������������� ْم���������������تُ َو ْج���������������������������������داً ب������ح������ ِّب������ه
ن�����������������������س�����������ب�����������ي يف غ��������������رام��������������ه
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غ��������� ُ
��������ص��������ن ب������������������انٍ ع��������ل��������ى ن����ق����ا
ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ُ
��رق غ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ٍ��م ت����أ ّل���ق���ا
ق����ـ����ـ����د رن���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ل����ـ����ـ����ي ف�����أح����رق����ا
������س������ب �����ص����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ار ُم������ ْع������ ِرق������ا
ن������� ٌ
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فقد وقف بالو�صف عند اجلمال احل�سي ،على الرغم من عدم ر�ضاه ع َّما يف
الرتاث العربي من هذا الغزل ال�ش ��هواين ،ورمبا يكون هذا الو�صف مي ّثل فرتة من
حياته مل يكن فيها قد ت�ش ّبع باملذهب الرومان�سي.
 اال�س ��تعارة عند ال�ش ��ابي كان لها اهتمام �أكرب من الت�شبيه؛ ذلك �أنها �أوغ ُليف االحتاد بني طريف العملية الت�شبيهية ،وهذا ما مييل �إليه ال�شابي ،لكن املالحظ
�أنه مفتون بنوع واحد من اال�ستعارة؛ وهو اال�ستعارة املكنية ،ولعل له حجة يف ذلك
�أنه مهتم بالت�شخي�ص والتج�سيم ،والذي يحقق له ذلك هو اال�ستعارة املكنية؛ ففي
ق�ص ��يدة (م�أمت احلب) يبدو الت�ش ��خي�ص وا�ضح ًا منذ عنوان الق�صيدة ،وهو �أهم
محاور الت�ش ��خي�ص فيها ،فهو ي�صور احلب كائ ًنا ح ًيا قد مات وهو يقيم له م�أ ًمتا،
ثم يبد�أ يف �إ�سباغ ال�صفات الإن�سانية على املعنويات حيث يقول:
ليت �شعري !
�أي طري ٍ
ي�سمع الأحزان تبكي بني �أعماق القلوب
ثم ال يهتف يف الفجرِ ،بر َّنات النحيب
بخ�شوع واكتئاب؟
وقهقهة القدر اجلبار �سخرية
فهو يجعل الأحزان (تبكي) وك�أنها �إن�سان ،ثم يعجب من طري ي�سمعها تبكي،
وال يت�أثر ببكائها كما لو كان �إن�س ��ا ًنا هو الآخر ،فـ(يهتف برنات النحيب) م�شار ًكا
�إيــاه حزنه على (احلب الذي مات)
ويف �صورة ا�ستعارية �أخرى يقول ال�شاعر:
ت���ن���هَّ��� َد ال���ل���ي��� ُل ح��ت��ى ق���ل���تُ ق���د ُن���ِث��رِ َ تْ
وع��������ا َد ل���ل���� َّ���ص���م���تِ ُي�������ص���غ���ي يف ك����آب���ت���ه
و َق��� ْه��� َق���ه��� ُة ال���� َق����دَر اجل���� َّب����ار ُ���س��خ��ري�� ًة
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كالفيل�سوف �إل���ى ال��دن��ي��ا ويفتك ُر
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مت�����ش��ي �إل�����ى ال����� َع����� َد ِم امل���ح���ت���و ِم ب��اك��ي�� ًة
و�أن������ت ف�����و َق الأ�����س����ى وامل������وت م��ب��ت�����س�� ٌم

خل ْلقِ وال ُ
طوائف ا َ
ُ
وال�ص َو ُر
أ�شكال ُّ
ترن ــو �إلى الكـ ــون ُي ْب َنى ثـ َّم ين َد ِث ـ ُر

فالليل �أليف ال�شاعر وجلي�سه ،يتنهد وي�صغي ويتفكر ،والقدر يقهقه وي�ضحك
وي�سخر .وكل هذه �أفعال ب�شرية ا�ستطاع ال�شابي خلعها على الليل والقدر من قبيل
الت�ش ��خي�ص ،وهو خا�صية من خ�صائ�ص اال�س ��تعارة املكنية ،التي حتيل الكائنات
أنا�سي تتزيا بزي الب�شر ،وتفعل �أفعالهم.
غري العاقلة � َّ
ويت�س ��اءل �أحد من در�س ��وا ال�ش ��ابي قائ ًال :هل ا�ستطاع ال�ش ��ابي �أن يفلت من
زمام القدمي؟ و�أال ين�س ��ج على منواله ،وي�س ��تعري معانيه؟ ث ��م يجيب بقوله�« :إنك
جتد يف بع�ض مقطوعاته ما يذ ِّكرك باملتنبي يف �إر�س ��اله احلكمة ال�س ��ائرة ،وب�أبي
العالء يف ارتقائه �إلى �س ٍّر من �أ�سرار احلياة؛ فهو يقول يف مقطوعة املجد:
ي��و ُّد الفتى لو خا�ض عا�صفة ال�� َّردى
ل��� ُي َ
���درك �أجم�����ا َد احل�����روب ،ول���و درى
فما املج ُد يف �أن ُت�س ِك َر ال َ
أر�ض بالدِّما
ول������ك������ َّن������ه يف �أن ت������� ُ������ص������ َّد ب�����هِ����� َّم����� ٍة

اخلمي�س املج َر ،والأ�سد ال َوردا
و�ص َّد
َ
ح��ق��ي��ق�� َت��ه��ا م���ا رام م���ن ب��ي��ن��ه��ا جم��دا
����ب يف ه��ي��ج��ائ��ه��ا ف���ر� ً���س���ا ن�� ْه��دا
وت����رك َ
عن العالمَ ِ املرزو ِء َ
في�ض الأ�سى �صدَّا

جتد يف هذه الأبيات ما يذ ِّكرك ب�شعر املتنبي ،يف و�صف معارك �سيف الدولة؛
فـ(خو�ض عا�ص ��فة الردى) ،و(�صد اخلمي�س املجر) ،و(الأ�سد الورد) مل تكن من
ابتكار ال�شاعر بقدر ما هي تقليد للمتنبي»(.)16
-2اخليال مبفهومه احلديث عند ال�ش ��ابي :ارتقى ال�شابي مبفهوم اخليال يف
ال�ش ��عر �إلى م�ص � ِّ
املحدثني من عرب وغربي�ي�ن ،فنظر �إليه نظرة
�اف كبار ال ُّن َّق ��اد َ
�ش ��املة ر�أى فيه روح ال�ش ��عر ،فهو الذي يك�شف نهر الإن�سانية اخلالد ،وتتدفق فيه
�أمواج الزمن بعزم و�شدة ،فاخليال �ضرب من الر�ؤية الباطنية الف�سيحة ،تتخطى
حدود الزمان واملكان ،وتقيم توا�ص ًال نف�س ًّيا ووجدان ًّيا بني العامل الداخلي لل�شاعر
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ووجوده اخلارجي يف ن�س ��ب جديدة ،حتدد طبيعة ال�ص ��ورة ال�شعرية ،وتك�شف عن
املعاين ال�شعرية العميقة التي يق�صدها ال�شاعر(.)17
واخليال ال�ش ��عري عند ال�ش ��ابي يتميز بالقدرة على خلق �أثر موحد متكامل،
ع ��ن طريق �سل�س ��لة من الأف ��كار ،يخلق منها يف النهاية عالقات م�ش�ت�ركة تعر�ض
التجربة ً
وا�ضحا عمي ًقا .فال�ش ��ابي يرف�ض املعنى القدمي للخيال ،ويق�صر
عر�ض ��ا
ً
ال�ت�راث العرب ��ي القدمي على التجربة الب�س ��يطة الت ��ي لي�س فيها تع ُّم ��ق ،كما كان
الرتاث -يف نظره -ينظر للأ�شياء نظرة مادية تتنا�سب مع البيئة التي يعي�ش فيها
ال�ش ��اعر وا�ستعداده الفني يف الر�سم والت�صوير ،ومبا �أنّ البيئة العربية لي�س فيها
�إال �أر�ض منب�س ��طة ،فقد ات�س ��مت نظرة العربي بال�س ��طحية وعدم التعمق؛ فر�أى
امل�شاهد بعني ر�أ�سه ،ال بعني خياله.
وه ��ذه النظرة للخيال هي التي ا�س ��تقر عليها ر�أي ال�ش ��ابي ،وهي التي جعلته
ين ُق ��د ال�ت�راث العربي ك َّله من خاللها .ومن �أمثلة هذه النظرة التي ا�س ��تقر عليها
ر�أيه للخيال نراه يحاول يف ديوانه �أن يكون متَّ�س ًقا معها؛ يقول ال�شابي يف ق�صيدة
امل�ساء احلزين:
�أَ َظ����� َّل ال��ف�����ض��ا َء ج��ن��ـ��ـ��ا ُح الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب
و�أَل����� َب������ َ�����س����� ُه ُح����� َّل����� ًة م����ن َج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�لالٍ
ف��ن��ا َم��تْ ع��ل��ى ال�� ُع��� ْ��ش��بِ ِت��� ْل َ
���ك ال��� ُّزهُ ���و ُر
و�آ َب������تْ ط��ي��و ُر ال��ف�����ض��ا ِء اجلمـ ـ ـ ـ ـ ــيلِ
وق����������د �أ� ْ��������ض��������م��������رت ب�������أغ������اري������ده������ا
َو َو َّل������ى ُرع��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ُة ال��� َّ��س��ـ��ـ��ـ��ـ��وا ِم �إل����ى احل��ـ ِّ��ي

ـيب
ف���أَل��ق��ى علي ـ ِه ج��م��ا ًال َكئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
�������وب
�����ي ق������������ويٍّ ج����م����ي����ل َغ������� ُل ْ
������ش�����ج ٍّ
���ب
مل��������ر�أَى امل�������س���ا ِء احل����زي ِ
����ن ال��� َّره���ي ْ
�����وب
لأوك�����������ا ِره�����������ا ف�������� ِرح��������ات ال�����ق�����ل ْ
�����س��م��ا ِء ال��ف�����س��ي ِ��ح ال�� َّرح��ي ْ��ب
خ���ي���ا َل ال َّ
����روب
ُي��� ْز ُج���ون���ه���ا يف ُ���ص��م��ـ��ـ��ـ��ـ��اتِ ال���� ُغ ْ

فال�ص ��ور ال�ش ��عرية -يف هذه الأبيات على ما يذكر عزيز لعكاي�ش ��ي -عبارة
عن �ش ��رائح وجدانية ،نب�ص ��ر من خاللها الواقع النف�س ��ي الأليم لل�ش ��اعر؛ فنوم
عبت عن حالة ال�ضياع
الزهور على الع�شب ،وعودة الطيور ،ورجوع الرعاة �صور رَّ
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النف�سي ،والغربة القاتلة التي فتكت بال�شاعر ،فكل ه�ؤالء قد عادوا �إلى �أماكنهم،
ً
�ساخطا؛ لأنه فقد مكانه ،و�ضاع
را�ض�ي�ن بواقعهم ،عدا ال�ش ��اعر الذي بقي وحيدً ا
�أمله ،وتال�شى حلمه ،ومل يعد يجد ما ي�أن�س به؛ فبات غري ًبا(.)18
ويف مقابل �صورة ال�ضياع ال�سابقة يذكر ال�شاعر �صورة �أخرى تنب�ض بالتفا�ؤل
والأمل ،حتى يف اختيار املفردات؛ يقول ال�شابي:
�أ ْق���������� َب���������� َل ال����� ُّ����ص���� ْب����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� ُح ُي����غ���� ِّن����ي
وال��������������� ُّرب���������������ى تحَ�����������ل����������� ُم يف ظِ ����������� ِّل
وال�������� َّ�������ص�������ب�������ا ُت���������� ْرقِ����������� ُ����������ص �أَورا
و َت��������������ه��������������ادى ال������������� ُّن�������������ور يف تِ������� ْل�������ـ
�أَق�������������ب������������� َل ال��������� ُّ��������ص�������� ْب�������� ُح ج�����م ً
�����ي��ل��ا
������ط������ى ال����������� َّزه����������� ُر وال َّ
ف������ َت������ َم َّ
�������ط������� ْي�������ـ
َق��������������� ْد �أَف������������������������ا َق ال���������ع���������امل احل������ ْي������ـ
ف��������أَف�������ي�������ق�������ي ي���������ا خِ ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����رايف

ل�����ل�����ح�����ي�����ا ِة ال��� َّن���اعِ ���� َ���س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ْه
ال������� ُغ���������������ص�������ونِ امل����ائِ����� َ����س����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� ْه
�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ْه
َق ال������� ُّزه�������و ِر ال��ي��اب َ
َك ال����������فِ����������ج����������ا ِج ال��������دَّام��������� َ��������س�������� ْه
مي������ل������أُ الأُ ْف�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ����� َق َب��������هَ��������ا ْه
ُر و�أَم������������������������وا ُج امل���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ْه
يُ و َغ��������� َّن���������ى ل���ل���ح���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ْه
وهَ�������������� ُل�������������� ِّم��������������ي ي��������������ا � ِ��������ش��������ـ��������ي��������ا ْه

وتعد هذه الق�ص ��يدة من �أعمق ِ�ش ��عر الطبيعة يف الأدب العربي( ،)19تدل على
عمق يف فهم احلياة وقوة يف التجاوب والتعاطف الذي كان ي�شعر به نحو الطبيعة،
وفيها تتجلى قدرة ال�ش ��اعر على الت�ش ��خي�ص الذي يب ��ث يف معانيه حرارة احلياة
وخفوقه ��ا .والأبي ��ات بعث حلياة جدي ��دة تبد�أ مع يوم جدي ��د ،والبعث �أمر معنوي
�أخرجه ال�ش ��اعر كيا ًنا ح�س� � ًّيا جم�س ��دً ا وم�س ��توحى من حركة الك ��ون ،و�إذا كانت
ال�ص ��ورة املا�ضية م�شهدًا يوحي بال�ض ��ياع والي�أ�س ،فال�شاعر قد اختار �إقبال الليل
بظالمه ،لكنه حني �ص ��ور م�ش ��هد البعث للحياة اختار لها م�ش ��هد ال�ص ��باح الذي
يوحي بالتفا�ؤل والأمل ،كما يوحي باحلركة والن�شاط ،وهذا يف�سر لنا حب ال�شاعر
للحياة ،واندماجه مع الكون املحيط به .وال يخفى علينا ذلك اخليال الرائق املبدع
الذي �صور احلياة يف �إقبالها متلألئة و�ضيئة ،كما �ص َّورها مظلمة كئيبة.
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ونختم حديثنا عن اخليال املبدع الذي حتدث عنه ال�شابي وح َّققته �شاعريته
يف ديوانه �أغاين احلياة بهذه اللوحة الفنية من الق�صيدة نف�سها:
�إذا ج�������� ْئ��������ن��������ا �إل������������������ى ال���������غ���������ابِ
ف������اق ُ
������ط������ف������ي َم������������ا ��������ش������� ْئ�������تِ مِ ���������نْ

وغ َّ
����ج����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� ْر
���������ط���������ان���������ا ال����� َّ����ش َ
عُ�������������� ْ�������������ش�������������بٍ وزه������������� ٍر و َث������������ َم������������ ْر

���������س ب����ال����� َّ����ض����و ِء
�أر� َ������ض������ َع������ ْت������ ُه ال����� َّ����ش����م ُ

وغ������������������������������������ َّذا ُه ال������� َق������� َم�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ������� ْر

وار َت���������������� َوى مِ ���������نْ َق َ
��������ط��������راتِ ال َّ
���ط���ل���ـ

���������ح��������� ْر
لِ يف وق����������������������تِ ال���������� َّ���������س َ

�إنّ ال�شاعر ممتلئ بالقوة والن�شاط ،وقد انعك�ست هذه الروح على الطبيعة من
حوله ،فرتاق�صت معه عنا�صرها .غري �أنّ ال�شاعر هنا ذكر �صورة يف منتهى القوة
واجلمال حني قال�« :أر�ض ��عته ال�ش ��م�س وغذاه القمر»؛ فال�ش ��م�س والقمر ْ
ي�ضفيان
يح�س ��ه
على الع�ش ��ب والزهر والثمر روح العطف واحلنان والدفء الأ�س ��ري الذي ُّ
الر�ض ��يع من �أمه .لقد �أح�س�س ��نا بالتناغم بني عنا�ص ��ر الكون ،ومظاهر الطبيعة
من خالل هذه ال�ص ��ورة اجلميلة واخليال اجلامح -وقد ا�ش�ت�ركت هذه املظاهركلها يف ر�س ��م �ص ��ورة للحياة يف وقت ال�ص ��باح الذي ي�ض ��في على النف�س الن�شاط
واحليوية.
 -3ال�ش ��اعر ق ��د يذهب مذهب ��ه اجلديد ،غري �أن اخليال فيه ��ا يكون باردًا ال
يحرك عاطفة املتلقي ،يقول ال�شابي:
َب��������������� َذ َر ا ُ
���ب َب��������������� ْذ َر ُه
حل���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ُّ
����������������اظَ   ن���������������� َواف����������������ـ����������������ثٍ
����������������ح ٍ
ِب���������������� ِل َ
َو� َ�������س������� َع�������ى فِ�������ي������� ِه ُم��� ْه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ُر ُه
��������ي عَ��� ِل��� ْق��� ُت���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ُه
ُر َّب َظ�������� ْب ٍ
ُث�������������� َّم مِ ��������������نْ َو� ْ���������ص��������� ِل��������� ِه ا َ
جل������مِ ������ي������ـ
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فيِ ُف�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ������ؤادي َف���������������أَ ْو َر َق��������������ا
�������ج������� َن�������ى َح ِّ
���������ي ال����� َّ����ش����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� َق����ا
َف َ
���������ظ َ
عَ����������ا ِدي����������اًُ   ث���������� َّم �أَ ْع���� َن����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� َق����ا
ِب�����ال����� َب�����هَ�����ا َق��������� ْد َت��� َق��� ْر َط���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� َق���ا
������ب ممُ ْ ������ ِل������ َق������ا
ـ����������لِ َغ��������������دَا ال������ َق������ل������ـ������ـ ْ ُ
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���������ب َط���� ْر ُف����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� ُه
� َ�������س َ
�������ح������� َر ال��������� ُّل َّ
���������ب � َ����������ص����������دُّ ُه
�أ ْو� َ����������������ص َ
����������������ب ال���������� َّ���������ص َّ
�����ح�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ����� ِّب����� ِه
��������ى ِب ُ
� َ����������ص����������ا َر ُم�������� ْل��������ق ً
� َ�����ص�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ا َر ذا جِ ����������� َّن����������� ٍة ِب���������� ِه

م��������ا َدهَ����������������ا ال����������� ِّري����������� َق ل��������و َر َق�����������ى
وال������ َّ�����ش����� َق�����ا َل��������� ْو َت��� َر ّف���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـَ��� َق���ا
�������س ُم ْ
����ط����لَ���� َق����ا
ُم������و َث������ق������اً َل��� ْي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ َ
َذا عَ�����ذابٍ ُ   م�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ������ؤَ ّر َق�����ا

فال�صورة ال�شعرية هنا على الرغم من وجود اخليال فيها� ،إال �أنّ فيها برود ًة،
حتول دون االنفعال مع ال�ش ��اعر؛ حيث �إ ّننا ال جند «�أ�ص ��دا ًء نف�س ��ية محتدمة� ،أو
داللة �ش ��عورية عميقة حتملها الق�ص ��يدة ،وهذا النوع من ال�ص ��ور ال�ش ��عرية التي
ي�ش� � ِّكلها ال�ش ��اعر يف ملحة عابرة ي�ض ��عف من فعالي ��ة العمل ال�ش ��عري و�إيقاعه يف
برودة التقرير ورتابته ،مبا يحول دون �إحداث الأثر املطلوب»( .)20وي�ش ��فع لل�شاعر
�أنها من �أوائل ق�صائده التي �أبدعها ،ومل يكن اخليال قد ت�ش َّكل عنده ت�ش ُّكله التام
الذي ثبت عليه يف ق�صائده التي ت�أخر �إبداعها.
اخلامتة
عموما،
بع ��د هذه الرحل ��ة يف تراث عل َمني م ��ن �أعالم الأدب والنق ��د العربي ً
ا�ستعر�ض ��نا فيها ر�أي ٍّ
كل منهما يف مو�ضوع اخليال ،تنظ ًريا وتطبي ًقا وا�ست�شهادًا،
وما وقفنا عليه من ت�أ ُّثر �أحدهما ،وهو محمد اخل�ض ��ر ح�س�ي�ن ،بالرتاث العربي،
واق ًف ��ا عند حدوده ،م�ست�ض ��ي ًئا بهديه فيما كتبِّ .
واطالع الآخر ،وهو �أبو القا�س ��م
ال�ش ��ابي ،عل ��ى ما لدى الغ ��رب من نظريات نقدي ��ة نظر من خالله ��ا �إلى الرتاث
منح ًيا ظروف امل ��كان والزمان والبيئة واللغة والثقاف ��ة ،مفتو ًنا مبا لدى
العرب ��يِّ ،
الغرب ،محاو ًال �إ�س ��باغ كل خري على ما لدى الغربيني ،نا�س� � ًبا كل نقي�ص ��ة للرتاث
العربي.
�أقول :بعد هذه الرحلة الطويلة نحط ع�صا الرتحال لن�صل �إلى بع�ض النتائج
تو�ص ��ل �إليها البحث ،تاركني النتائج اجلزئية مكانها من الدرا�سة ملن
العامة التي َّ
يعود �إليها .ومن هذه النتائج التي ن�شري �إليها:
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1 .1اخليال ال�شعري الذي هو انفعال ذهني غري واع ت�ستجيب له النف�سً � 
أي�ضا
بغري وعي ،وذلك تب ًعا ملا تقت�ضيه ال�صور الفنية.
تفاعل جمايل بني ال�شاعر واملتلقي ،ينتج منه وعي
2 .2اخليال ال�ش ��عري ِنتاج ٍ
جديد بالعامل والأ�ش ��ياء ،يكون هذا التفاعل مغاي ًرا يف الطبيعة الإدراكية
للوعيني احل�سي والعقلي.
3 .3ال�ش ��عراء يف اجلاهلية والإ�س�ل�ام كانوا ين�س ��بون م�ص ��ادر �إبداعهم �إلى
كائنات من غري الب�ش ��ر-كاجلن وال�ش ��ياطني -وا َّدع� � ْوا �أنها توحي �إليهم
بال�ش ��عر ،بيد �أن �إ�ش ��اراتهم تلك مل تكن �س ��وى محاولة لتف�س�ي�ر �أ�ش ��ياء
غام�ضة يف التكوين الإبداعي وال�صورة اخليالية لديهم.
4 .4مل يك ��ن القدامى يتحدثون عن اخليال بل التخييل ،وقد انتقل م�ص ��طلح
التخييل من الفل�سفة �إلى الأدب ،فهو م�صطلح عربي متداول يف الرتاث.
�5 .5أك�ث�ر النقاد العرب وع ًي ��ا بوظيفة اخليال هو ح ��ازم القرطاجني ،حيث
مناح ثالث  :يف الر�س ��الة ،ويف
ركز على وظيفة اخليال و�أثره ،وجعلها يف ٍ
امللقي ،ويف املتلقي.
6 .6القول ب�أن الإبداع يقوم على التفكيك وت�أليف عنا�ص ��ر ال�ص ��ورة املعهودة
ب�ش ��كل جديد -كما ذكر كول ��ردج -قول ناق�ص ي�ش� � ِّوه حقيقة الإبداع يف
اجل َّدة �إلى كون الت�أليف �أو التنظيم جديد ًا فح�سب،
�ص ��ميمه ،فال ترجع ِ
ب ��ل �إلى �أن العنا�ص ��ر التي �أدخل ��ت يف النظام اجلدي ��د ،كانت -بالفعل-
جديد ًة من حيث معناها ووظيفتها.
7 .7ذكر اخل�ض ��ر حديث البالغيني الذي ��ن تكلموا يف اخليال قبله ،وق�س ��مه
ق�سمني :التخييل التح�ضريي ،والتخييل الإبداعي ،فاخليال عند اخل�ضر
خيال واحد مير مبرحلتني :مرحلة التح�ضري ومرحلة الإبداع.
8 .8اخليال عند ال�شابي خياالن :الأول يفهم من خالله �سرائر النف�س وخفايا
الوجود ،وتنطبع فيه النظرة الفنية التي يلقيها الإن�س ��ان على هذا الكون
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الكبري .وي�س� � َّمى اخليال الفني �أو اخليال ال�شعري .والثاين :خيال متطور
عن اخليال الأول ،اتخذه الإن�س ��ان ليعرب به عن ذاته حني تعجز احلقيقة
عن نقل �أحا�سي�سه .وي�س َّمى اخليال ال�صناعي �أو اخليال املجازي.
9 .9ال�ش ��ابي حدد ن ��وع اخليال الذي �سيدر�س ��ه ،وهو اخلي ��ال الأول الذي هو
الإح�س ��ا�س باجلمال يف هذا الك ��ون ،والتعبري عنه بطريق ��ة توحي بعمق
ه ��ذا الإح�س ��ا�س وجت ُّذره يف النف�س ،وم ��ا �إذا كان تراثنا يتحقق فيه هذا
اخليال املق�صود �أو ال.
1010ال�ش ��ابي يغمز اخل�ض ��ر حني يقرر �أن البحث عن اخليال يف الت�ش ��بيهات
واال�س ��تعارات لي�س هواية لل�ش ��اعر ،لكن هناك من يهواها ،وهي مباحث
جامدة وجافة لي�س فيها ُغ ْنية وال جمال ،وال تنري �س ��بي ًال .وبالتايل جند
�أنّ طريقة ال�ش ��ابي تختلف عن طريقة اخل�ض ��ر يف البحث عن اخليال يف
ال�شعر العربي.
1111درا�سة اخل�ضر ملو�ضوع اخليال درا�سة تراثية م�ستوعبة� ،أحاطت بالق�ضية
م ��ن معظ ��م جوانبها ،وم َّثل ��ت ملا تق ��ول بطريقة واعية ت ��درك واقع اللغة
وطبيعة ال�ش ��عر العرب ��ي ،جمعت ما تفرق من ق�ض ��ايا اخليال يف الرتاث
العربي.
1212رغبة ال�شابي يف مخالفة ما ذكره اخل�ضر كانت �سب ًبا يف �إلقاء محا�ضرته
مفهوم ��ا جديدًا للخي ��ال ،يخرجه من نطاق مف ��ردات علم البيان
ليب�ي�ن
ً
�إلى جمال �أو�س ��ع؛ له �ص ��لة بالروح والوجود والطبيعة ،ال بخيال ي�ص ��نعه
الإن�سان من حلى لفظية تتمثل يف �ص ْوغ ا�ستعارة جيدة �أو ت�شبيه �أو كناية.
1313ت�أليف ال�شابي لكتابه يف �سن مبكرة جعلت بع�ض الباحثني يعدونها �أمار َة
نوعا من االندف ��اع ومحاولة �إثبات
عبقري ��ة ،وجعلت �آخرين يرون فيه ��ا ً
الذات ،وجعلت فري ًقا ثال ًثا ينظر للأمر على �أنه �ش ��طط قا َبل به �ش � ً
�ططا
هو اجلمود وتقدي�س الرتاث.
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1414اختالف النظرة �إلى اخليال ترتب عليها االختالف يف طبيعة الن�صو�ص
التي ا�ست�شهد بها كال الرجلني على ما ي�سوق من ق�ضايا.
1515كان ال�ش ��ابي قا�س� � ًيا على ت ��راث �أ ّمت ��ه يف �أحكامه ،كم ��ا كان مندف ًعا مل
يرت ّي ��ث ،ومل يرا ِع طبيعة اللغة العربية و�أدبها وثقافتها ،كما �أنه �-إلى حد
كبري -كان وف ًّيا ملبادئه ،وذلك من خالل �شعره.
بذلت
وهن ��اك نتائج �أخ ��رى تظهر بجالء ملن يع ��اود قراءة هذا العم ��ل ،وقد ُ
جه ��دي ،وما بخلت بوق ��ت وال طاقة ،ف�إن كان ما ذكرت �ص ��وا ًبا ،فهذا ما رجوت،
و�إال فح�سبي �أنني حاولت.
واهلل امل�ستعان واحلمد هلل �أو ًال و�آخ ًرا

الهوامش:
(*) كلية الآداب جامعة املنوفية والق�صيم
( )1مظاهر الإبداع الفني يف �ش���عر ال�ش���ابي ،عزيز لعكاي�ش ��ي� ،ص ،102ر�سالة ماج�ستري مبعهد الآداب
والثقافة العربية ،جامعة ق�سنطينة1980،م.
( )2ال�ص���ورة ال�ش���عرية عن���د �أبي القا�س���م ال�ش���ابي ،د .مدحت �س ��عد محمد اجلبار�� � ،ص .36-35الدار
العربية للكتاب ،طرابل�س1984 ،م .وينظر � ً
أي�ضا� :أبو القا�سم ال�شابي فـي ميزان البحث ر�ؤية النقاد
لـتجربته ،محمد �س ��يف الإ�س�ل�ام بوفالقة ،جملة الرافد التي ت�صدر عن ق�سم الدرا�سات والن�شر
بدائرة الثقافة والإعالم يف ال�شارقة ،بتاريخ2012/12/3 :م.
( )3اخليال يف ال�شعر العربي ،اخل�ضر� ،ص.4
( )4ديوان خواطر احلياة ،محمد اخل�ض ��ر ح�سني� ،ص� ،8-7ض ��من الأعمال الكاملة التي �أ�صدرتها دار
النوادر بالكويت ،املجلد ال�سابع ،ط2010 ،1م.
( )5ال�سابق� ،ص.12
( )6ال�سابق� ،ص.19
( )7ال�سابق� ،ص.22
( )8ال�سابق� ،ص.33-32
( )9ال�سابق� ،ص.51
( )10مظاهر الإبداع الفني يف �ش���عر ال�ش���ابي ،عزيز لعكاي�شي� ،ص .95وينظر كذلك يف مفهوم ال�صورة
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ب�ش ��قيها القدمي واجلديد ويف التمثيل لكل منهما :ال�ص ��ورة ال�ش ��عرية عند نازك املالئكة� ،س ��امية
�آجقو ،جملة املخرب ،جامعة محمد خي�ض ��ر ،ب�س ��كرة ،اجلزائر ،العدد ال�ساد�س2010 ،م .وكذلك
ينظ ��ر يف املقارنة بني ال�ص ��ورة يف الدرا�س ��ات القدمي ��ة واحلديثة :ال�ص���ورة الأدبية وخ�صائ�ص���ها
اللغوية بني البالغيني والأ�س���لوبيني ،خالد بوزياين ،ر�س ��الة دكت ��وراه بجامعة اجلزائر-2006 ،
2007م.
(� )11أبو القا�س ��م ال�ش ��ابي :ال�شّ ��عر ابن احلياة ،د .نزار �ش ��قرون ،مقال يف الفجر نيوز بتاريخ/7/5 :
2009م ،ال�شبكة الدولية من موقع.http://www.turess.com/alfajrnews 17074 :
( )12على ما �أح�ص ��ت زكية يحياوي يف بحثها للماج�س ��تري :ال�صورة ال�شعرية يف التجربة الرومان�سية،
�ص ،104كلية الآداب واللغات ،بجامعة مولود معمري تيزي وزو2011 ،م.
( )13ال�سابق� ،ص.105 -104
( )14مظاه���ر رومان�س��� ّية يف �ش���عر �أب���ي القا�س���م ال�ش���ابي ،عبداحلميد �أحمدي� ،ص ،18جملة �إ�ض���اءات
نقدية ،ال�سنة الأولى ،العدد الرابع ،كانون الأول 2011م.
( )15قراءات :مع ال�ش���ابي واملتنبي واجلاحظ وابن خلدون ،عبد ال�س�ل�ام امل�س ��دي� ،ص ،22دار �سعاد
ال�صباح ،الكويت ،ط1993 ،4م.
(� )16أبو القا�س���م ال�ش���ابي :درا�س���ة يف حياته و�أدبه ،فخري �أحمد ح�س ��ن طملية� ،ص ،106-105ر�س ��الة
ماج�ستري مقدمة لكلية اللغة العربية ،جامعة الأزهر1974-1973 ،م.
( )17مظاهر الإبداع الفني يف �شعر ال�شابي ،عزيز لعكاي�شي� ،ص.102
( )18على ما ذكره الدكتور خليفة التلي�س ��ي يف كتابه :ال�ش���ابي وجربان� ،ص ،88طرابل�س الغرب ،ليبيا،
ط1957 ،1م .ونق ��ل ذل ��ك عنه الدكتور محمد �ش ��فيق البيطار يف بحثه� :ص ��ورة الطبيعة يف �ش ��عر
ال�شابي� ،ص ،39جملة جامعة دم�شق ،املجلد  ،24العدد 2008 ،4-3م.
( )19ال�سابق� ،ص.113
( )20مظاهر الإبداع الفني يف �شعر ال�شابي ،عزيز لعكاي�شي� ،ص.105

4 3

54

رﻣﻀﺎن  -ﺷﻮال 1439
أﻳﺎر  -ﺣﺰﻳﺮان /ﻣﺎﻳﻮ  -ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018م

280

أعالم
السياسي والصحايف واجلغرايف
لحس
رشدي صالح َم َ

د .عبدالرحمن ال�شبيلي

(*)

ُيذك ��ر بالإعج ��اب ،للمملك ��ة العربية ال�س ��عودية ،منذ مطلع ت�أ�س ��ي�س عهدها
موحدها (امللك عبدالعزيز) عالج �إخراجها
الثالث املعا�ص ��ر قبل قرن ون ّيف� ،أن ّ
من عزلتها الفكرية واالجتماعية واجلغرافية ،با�ص ��طفاء نخبة من امل�ست�ش ��ارين
ال�سعود ّيني والعرب يف مختلف التخ�ص�صات ،ليكونوا �سند ًا لتحديث الدولة ،ور ْفد
ال�ضعف التعليمي يف الكوادر الوطنية الذين قام عليهم ت�أ�سي�س الكيان.
و�إذا م ��ا ا�ستُعر�ض ��ت قائمة ه� ��ؤالء امل�ست�ش ��ارين ،فال بد �أن ُي�ش ��ار بكثري من
االهتمام لل�ص ��حايف والباحث وال�سيا�سي الفل�سطيني ر�شدي َم َلح�س ،الذي ان�ضم
�ش ��اب ًا �إلى جمموعة امل�ست�ش ��ارين (١٣٤٥هـ ١٩٢٦ /م) قادم� � ًا من نابل�س ،وعمره
مل يتج ��اوز الثالث�ي�ن عام� � ًا ،وكان املل ��ك عبدالعزيز قد فرغ للت ّو من �ض � ّ�م مملكة
احلجاز ،وي�ستعد لدمج الأقاليم يف مملكة واحدة (١٣٥١هـ ١٩٣٢ /م).
�سجل يف �شبابه املب ّكر ن�شاط ًا �سيا�س ًّيا تَـمثّـل يف االن�ضمام �إلى
وكان َم َلح�س قد ّ
احلركات ال�س ��ر ّية ملقاومة االحتالل الفرن�سي ،ولالحتجاج على �إقامة وطن قومي
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لليهود يف فل�س ��طني ،وح ّقق خرب ًة �ص ��حافية متثّـلت يف �إ�صدار جريدة اال�ستقالل
تخ�ص�ص القانون وال�صحافة
العربي الدم�شقية (١٩١٨م) ،وذلك منذ تخرجه يف ّ
يف �إ�سطنبول (١٩١٤م).
وقب ��ل �س ��نوات (١٤٣٢ه� �ـ ٢٠١١ /م ) �ص ��در ع ��ن دار جداول كت ��اب عنوانه
ر�شدي ملح�س من نابل�س �إلى الريا�ض ،واعتنى بت�أليفه الباحث ال�سعودي قا�سم
بن خلف الروي�س ،و ُيع ُّد هذا الكتاب من �أوفى ما ن�ش ��ر يف �س�ي�رة هذه ال�شخ�ص ��ية
الإعالم ّية والبحث ّية وال�سيا�س� � ّية قليلة الأ�ض ��واء ،وما تركه من �أثر يف �أثناء �إقامته
الطويلة يف اململكة العرب ّية ال�سعودية حتى وفاته يف جدة (١٩٥٩م) .وقد �أتاح هذا
الإ�ص ��دار ال�شامل فر�صة لإلقاء ال�ضوء على دوره املهم يف تلك الفرتة من مخا�ض
تكوين الدولة ال�س ��عودية احلديثة ،و ُو ّفق م�ؤلفه يف اختيار مو�ض ��وعه ،ويف توظيف
مراجعه ،وهوام�شه وتعليقاته يف � ٥٠٠صفحة.
ترجم �ص ��احب جملة املنهل ال�ش ��يخ عبدالق ّدو�س الأن�ص ��اري ،ل ��ه مب ّكر ًا يف
جملته (العدد  ٤املج ّلد  ٦ربيع الثاين ١٣٦٥هـ مار�س �آذار ١٩٤٦م �ص  ،)١٧٣كما
�أ�ش ��ار �إليه ال�شيخ حمد اجلا�س ��ر يف موا�ض ��ع عدة من كتاباته ،بكثري من الإ�شادة
بجه ��وده البحث ّية ،ون�ش ��ر عنه كاتب هذا املقال بحث ًا يف جريدة ال�ش���رق الأو�س���ط
(الع ��دد  ١١٨٧٠يف ١٤٣٢ / ٦ / ٢٥ه� �ـ ٢٩ ،مايو �أ ّيار ٢٠١١م) ،تناول فيه جوانب
كتاب الباحث الروي�س (امل�شار �إليه �آنف ًا).
من �سريته ،وا�ستعر�ض َ
وميكن القول �إن ر�ش ��دي ملح�س ي�أتي ،بني امل�ست�شارين ،يف املرتبة الثانية بعد
فيلب ��ي ،من حيث غزارة البح ��ث العلمي يف �أثناء �إقامتهم ��ا يف اجلزيرة العربية،
مع الظن ب�أن ان�ص ��رافه نحو الدرا�س ��ات اجلغرافية والتاريخي ��ة مل يظهر �إال بعد
و�ص ��وله �إلى الديار املقد�س ��ة ،فنجده يقرن بني عمله ال�ص ��حايف وال�سيا�س ��ي ،مع
اهتم ��ام مو�س ��وعي بحث ��ي وت�أليفي ب ��ارز ،وبتحقي ��ق املواقع وبع�ض كت ��ب الرتاث،
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واهتم ��ام باملخطوط ��ات ،والإفادة من مكتبات مكة املكرم ��ة واملدينة املنورة ،مما
والبحاثة والأدباء ال�س ��عوديني؛ من �أمثال محمد بن
جعله على توا�ص ��ل مع العلماء ّ
بليهد� ،ص ��احب كتاب �صحيح الأخبار ،وحمد اجلا�سر ،وعبدالق ّدو�س الأن�صاري،
ومحمد �سعيد عبداملق�صود  ..وغريهم.
وقد �أح�س ��ن امل�ؤلف الروي�س �صنع ًا يف تخ�ص ��ي�ص جزء كبري من كتابه لرتاث
ملح�س ،والتعريف بكتبه ،ون�ش ��ر كل مقاالت ��ه ذات الطابع البحثي التي ظهرت يف
مطبوعات ع�ص ��ره ،وبخا�ص ��ة يف جملة املنهل ويف اجلريدة ال�س ��عودية الر�سمية
�أم الق���رى ،الت ��ي تولى َم َلح�س رئا�س ��ة حتريرها بعد يو�س ��ف يا�س�ي�ن ،وبلغت نحو
مائة بحث يف موا�ض ��يع مختلفة ،حيث �أراح امل�ؤلف  -بت�ض ��مينها يف ملحق كتابه-
الباحثني من عناء التنقيب يف تلك الإ�صدارات القدمية ن�سب ًّيا.
تبد�أ �س�ي�رة ر�ش ��دي ملح�س زمن ًّيا من مرحلة حياته الدرا�سية وال�سيا�سية يف
�إ�س ��طنبول ،ثم بداي ��ة تع ّلقه بال�ص ��حافة من خالل جمل���ة املنت���دى العربي التي
�أ�س�س ��ها �أحمد عزت الأعظمي يف الأ�س ��تانة ،وهي مرحلة ا�س ��تغرقت �أربع �سنوات
من �ش ��بابه املبكر ،ثم مرحلة انتقاله �إلى ال�ش ��ام لينخرط يف العمل ال�سيا�س ��ي مع
انطالق ��ة الثورة العربي ��ة وانتهاء احلكم العثماين (١٩١٦م) ،ليبد�أ يف ممار�س ��ة
العمل ال�ص ��حايف من خالل �إ�صدار جريدة اال�ستقالل العربي مب�شاركة معروف
الأرن ��ا�ؤوط (١٩١٨م) ،وه ��و ما �أدى �إلى احلكم عليه بالإع ��دام ،ومن ّثم الهروب
�إلى فل�س ��طني ،والنزوح �إلى احلجاز بت�شجيع من �ص ��ديقيه محب الدين اخلطيب
ويو�سف يا�سني ،وثي َقي ال�صلة بامللك عبدالعزيز.
ويف �أثناء �إقامته يف اململكة مدة ثالثني عام ًا تقريب ًا ،بد�أ ن�شاطه مبدة ق�صرية
تو ّلى فيها الإ�شراف على حترير اجلريدة الر�سمية �أم القرى خلف ًا ليو�سف يا�سني
(١٩٢٨م) وملدة �أربعة �أعوام ،ن�ش ��ر خاللها جزء ًا من �أبحاثه العلمية ،يف وقت مل
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يكن يف البالد �سوى تلك ال�صحيفة ،املخ�ص�صة �أ�ص ًال للإعالم ال�سيا�سي.
وكما جذبه يو�س ��ف يا�س�ي�ن �أح ��د امل�ست�ش ��ارين ال�سيا�س ��يني� ،إل ��ى حترير �أم
القرى ،ف�إنه ق ّربه �إلى العمل معه يف ال�ش ��عبة ال�سيا�س ��ية التي ت�ض ��م يف ع�ضويتها
كل امل�ست�ش ��ارين ،من �س ��عود ّيني وعرب و�أجانب (ت�أ�س�س ��ت حوايل عام ١٣٤٩هـ /
١٩٣٠م) ،تزامن ًا مع �إن�ش ��اء وزارة اخلارجية ،وعلى ر�أ�س ��ها الأمري في�صل يف مكة
املكرمة ،ف�ص ��ار َم َلح�س م�س ��اعد ًا لرئي�س ال�شعبة ال�سيا�س� � ّية (يو�سف يا�سني) ثم
رئي�س ًا لها ،ويف الوقت نف�سه ،ان�ضم �إلى قائمة امل�ست�شارين ال�سيا�س ّيني.
وت�س ��تمد ال�شعبة �أهم ّيتها يف كونها الذراع ال�سيا�سية للملك عبدالعزيز ،حيث
يلتقي يوم ّي ًا مع م�ست�ش ��اريه ،ويتبادل معهم وجهات نظرهم يف الأو�ض ��اع الدول ّية،
التو�ص ��ل �إليه ،ويحفظ فيها �أر�ش ��يف متكامل للمعاهدات
ويقومون بتحرير ما يتم ّ
واالتفاق ّيات واملخاطبات ال�سيا�س ّية.
كم ��ا �أُحل ��ق بها وحدة للر�ص ��د الإعالم ��ي ،لتت ُّبع م ��ا تذيعه الإذاع ��ات وتبثّـه

وكاالت الأنباء العاملية .وبرزت �أهمية هذه ال�شعبة مع حقيقة اهتمام امللك بعملها،
وم ��ع وجود هذه النخب ��ة املميزة من امل�ست�ش ��ارين؛ من �أمث ��ال :الأمريين عبداهلل
ب ��ن عبدالرحمن ،و�أحم ��د الثنيان ،وخالد ال�س ��ديري ،و�إبراهي ��م املع ّمر ،وحمزة
غوث ،والدكتور عبداهلل الدملوجي ،ور�ش ��يد عايل الكيالين ،وف�ؤاد حمزة ،وخالد
القرقني ،وخالد احلكيم ،وحافظ وهبة ،وب�ش�ي�ر ال�سعداوي ،وذلك بالإ�ضافة �إلى
يو�سف يا�سني ور�شدي ملح�س.
وال تكتمل �س�ي�رته دون الرتكيز عل ��ى ثقافته و�أبحاثه ،وهو الذي ُو�ص ��ف ب�أنه
دائ ��رة مع ��ارف متحركة�:أديب وجغرايف محق ��ق ،وعامل م�ؤرخ ،وكاتب �ص ��حايف،
وباحث متت ّبع ،وله �ش ��غف بتاريخ اجلزيرة العربية قدميها وحديثها وبجغرافيتها،
وكان الرائ � َ�د يف حتقيق املواقع اجلغراف ّية ،ف�س ��بق بذلك بع�ض علمائنا ،وكان من
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�أهم املخطوطات التي حققها :كتاب �أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للأزرقي،
وكتاب جزيرة العرب للأ�صمعي.
�أما م�ؤ ّلفاته فهي �س ��تة؛ ومنها� :س�ي�رة الأمري محمد عبدالكرمي ّ
اخلطابي،
و�أخب���ار مك���ة للأزرق ��ي ،ومعجم من���ازل الوحي ،كم ��ا �أجرى بحوث ًا ع ��دة؛ منها:
بحث عن املعادن ،و�آخر عن م�س ��افات الطرق ،وعن تقومي الأوقات لعر�ض اململكة
العربية ال�سعودية.
ُ
وذكر �أن ر�شدي ملح�س كان �أول من و�ضع تقومي �أم القرى ،الذي ُيعت َمد عليه
حال ّي ًا �إلى درجة كبرية يف حتديد �أوقات ال�ص ��لوات و� ِأه َّلة ال�ص ��يام واحلج .ويبدو
مخطوطات مل ُتطبع بعد ،و�أنه �س ��عى جلمع ما ُيظن �أنه من ال�ش ��عر العامي
�أن له
ٍ
للملك عبدالعزيز.
وكان َم َلح�س ـ بح�سب معلومة من رئي�س حترير هذه املج ّلة ،د�.أحمد ال�ضبيب
ـ ين ��وي حتقي ��ق كت ��اب جزي���رة العرب ،لكن ��ه �إما مل يفع ��ل �أو مل يكمله ،فت�ص� � ّدى
لتحقيق ��ه الع َّالمة حمد اجلا�س ��ر وامل�ؤ ّرخ العراقي املعروف الدكتور �ص ��الح �أحمد
العل ��ي (املتو ّفى عام ٢٠٠٢م) ،و�أ�ص ��دراه بعنوان بالد العرب من من�ش ��ورات دار
اليمامة للبحث والرتجمة والن�ش ��ر ،واملجمع العلمي العراقي يف نحو � ٦٠٠صفحة،
وقد ن�س ��به ال�شيخ اجلا�سر ـ الذي �أ�شرف على طبعه ـ �إلى ُلغدة الأ�صفهاين ،مع �أن
زميله يف التحقيق (الدكتور العلي) يرى �أنه للأ�صمعي.
و ُي َ
�ست�ش � ّ�ف من معلومات �س�ي�رته �أن ر�ش ��دي َم َلح�س مل يتزوج ،و�أن �أبناء �أخيه
عبدالفتّاح هم الذين ورثوا مقتنيات مكتبته من كتب و�أوراق ومخطوطات.
وهكذا ُيرى من عر�ض هذه ال�سرية املوجزة �أن اجتاهه نحو البحوث اجلغرافية
والتاريخية قد ناف�س مهامه الر�س ��مية يف رئا�س ��ة ال�شعبة ال�سيا�سية ،وامل�شاركة يف
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عم ��ل امل�ست�ش ��ارين ،حتى قال عنه فيلب ��ي« :لو �أن الظروف كانت طبيع ّية ،لف�ضّ ��ل
ر�شدي َم َلح�س �أن يك ّر�س كل حياته للأدب والدرا�سة».
وال ب ّد �أخري ًا �أن ُيع ّد ر�ش ��دي �صالح َم َلح�س من ر ّواد حتقيق الرتاث يف اململكة
العربية ال�س ��عودية ،و�أنه �أول من حاول و�ض ��ع منهج لفهر�سة املخطوطات العربية،
و�أنه لفت الأنظار �إلى مو�ض ��وعات علم ّية مل تك ��ن محل اهتمام الباحثني القدامى
(كاملع ��ادن واملناج ��م) ،كما ُت�س ��جل ل ��ه رياد ُته يف و�ض ��ع معجم �ش ��امل للأماكن
اجلغراف ّية يف احلجاز وجند ،ومل�سافات الطرق بينها ،ويف حتقيق منازل املع ّلقات
يف ال�شعر العربي ،ويف �أمور بحث ّية �أخرى.

(*) باحث �سعودي.
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مكتبة
معج���م الألف���اظ والرتاكيب اال�ص���طالحية� ،إ�س���ماعيل ح ِّقي الربو�س���وي
(ت 1137ه���ـ) ،حتقي���ق ه���اين عل���ي ح َّوا�س ،مرك���ز البحوث والتوا�ص���ل املعريف،
الريا����ض1438،ه���ـ����464،ص.
ه ��ذا املعجم هو الق�س ��م الثاين م ��ن كتاب الفروق���ات (�أي الف ��روق اللغوية)
ق�سم امل�ؤلف
لإ�س ��ماعيل حقي .وهذا الكتاب هو ثمرة ثقافته وخال�ص ��ة علمه .وقد َّ
كتاب الفروقات �أربعة �أق�س ��ام ،كل ق�سم له مو�ض ��وعه امل�ستقل عن بقية الأق�سام،
وخ�ص الثاين باحلديث عن
وخ�ص الق�س ��م الأول باحلديث عن الر�سم الإمالئيَّ ،
َّ
املعج ��م الألفاظ والرتاكيب اال�ص ��طالحية ،والثالث عن الفوائ ��د اللغوية ،والرابع
خا�صا ل ٍّأي من هذه الأق�سام الأربعة.
عن الفروق اللغوية ،ومل ي�ضع عنوا ًنا ً
وهذا الكتاب الذي بني �أيدينا هو الق�سم الثاين من الكتاب الأم ،ح�سب ترتيب
م�ؤلفه ،وهو معجم لغوي؛ لأن تف�سري الألفاظ والرتاكيب فيه ال يخرج عن التف�سري
اللغوي من الناحية ال�صوتية وال�صرفية والنحوية والداللية.
و�أما كونه معج ًما للألفاظ؛ فلأنه ي�شتمل � ً
ألفاظا مفردة ،منها ما هو م�صطلح
يف علم من العلوم املعت َربة؛ كاللغة والفقه و�أ�ص ��وله ،ومنها ما لي�س مب�صطلح ،فال
تخرج عن معناها املعجمي الذي ُتعرف به.
و�أم ��ا كونه معج ًم ��ا للرتاكيب؛ فلأن فيه من الرتاكيب ما ت�ص ��ل �إلى �أن تكون
م�صطلح الرتكيب .وهذه
جملة ،ومنها ما ال ت�ص ��ل �إلى ذلك ،فا�ش ��تمل هذا وذاك
ُ
الرتاكي ��ب منه ��ا ما هو م�ص ��طلح علمي يف علم من العلوم ،ومنه ��ا ما ورد يف �أحد
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الكتب التي َّ
اطلع عليها امل�ؤلف ،ور�أى �أن يقف عليها بال�شرح والتو�ضيح.
ي�ض ��م املعج ��م �أربعمائ ��ة وواح ��دً ا وع�ش ��رين ً
لفظا مف ��ردًا وتركي ًب ��ا ،مرتبة
ترتي ًب ��ا هجائ ًيا؛ منه ��ا ثالثمائة واثنان وع�ش ��رون ً
لفظا مف ��ردًا ،والباقي تراكيب
ا�صطالحية .وقد ا�ست�شهد امل�ؤلف مبجموعة كبرية من الآيات القر�آنية والأحاديث
النبوي ��ة والأبي ��ات ال�ش ��عرية وبع�ض الأمثال ،كم ��ا نقل عن كثري م ��ن علماء النحو
واللغة والفقه والأ�صول.
�أما منهج امل�ؤلف ،فقد َّ
خل�صه محقق الكتاب يف النقاط الآتية:
�يوعا على �أل�سنة
 -1ذكر املفردات والرتاكيب التي يراها �أكرث ا�س ��تعما ًال و�ش � ً
النا�س ،فيف�س ��رها من الناحية اللغوية ،فيبني ا�شتقاقها و�أهم الظواهر ال�صرفية
التي تطر�أ عليها.
إعجاما كام ًال.
� -2إعجام املفردة والرتكيب � ً
 -3نقل الآراء املختلفة يف تف�سري املفردة �أو الرتكيب املراد.
 -4نقل الآراء ال�سابقة له من كتب التف�سري والأ�صول واللغة والنحو واملعاجم.
� -5إظه ��ار املع ��اين احلقيقية واملجازية يف كثري م ��ن الرتاكيب التي وردت يف
معجمه.
 -6ذك ��ر كث�ي�ر م ��ن الأ�ص ��ول اللغوي ��ة اجلامع ��ة يف �أثن ��اء تف�س�ي�ر املفردات
والرتاكيب.
 -7اال�ست�ش ��هاد ببع�ض ال�ش ��واهد ال�ش ��عرية من الفار�س ��ية ،وبع� ��ض الكلمات
والرتاكيب من الفار�س ��ية والرتكية ،و�إي�ض ��اح معانيها يف بع� ��ض الأحيان ،و�إغفال
ذلك يف �أحيان �أخرى.
�إبراهيم باج�س عبداملجيد
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إهداءات إلى مكتبة
 محمد العجيان ،ال�صحفي الإن�سان و�أ�صداء الرحيل؛ محمد الق�شعمي ،داراملفردات للن�شر والتوزيع ،الريا�ض ،ط1439 ،2هـ2018/م.
 عي ��ون القطيف ،الفردو�س املو�ؤود؛ عدنان ال�س ��يد محمد العوامي� ،أطيافللن�شر والتوزيع2017 ،م.
 حياة يف الطب بني الريا�ض وهايدلربغ :مراحل من التحوالت؛ فالح بن زيدالفالح ،جداول ،لبنان� 256،ص2018 ،م.
 �ساعة ال�صفر؛ من�صور بن محمد اخلريجي ،مدارك�339 ،ص2017 ،م.عاما يف �ص ��حبة الكتب واملكتبات يف الوطن العربي
 ق�ص ��ة مكتبة :خم�سون ًوخارج ��ه ،د .عبداهلل بن عبدالرحيم ع�س ��يالن ،نادي املنطقة ال�ش ��رقية الأدبي،
�574ص1438،هـ.
محمد عبداخلالق ع�ض ��يمة� ،س�ي�رة وحي ��اة؛ تركي بن �س ��هو العتيبي ،مركز
البحوث والتوا�صل املعريف،الريا�ض1439 ،هـ2017/م.
 معجم الألفاظ والرتاكيب اال�صطالحية� ،إ�سماعيل حقي الربو�سوي ،حتقيقهاين علي ح َّوا�س ،مركز البحوث والتوا�صل املعريف،الريا�ض1438 ،هـ2017/م.
 الإ�س�ت�راتيجية الرو�س ��ية يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،د .عبداهلل بن عبداملح�سنالفرج ،مركز البحوث والتوا�صل املعريف1439،هـ2017/م.
 ق�ص ��ة ال�ش ��اي� ،إي .جايوان ��ت بول ـ ترجم ��ة هناء العم�ي�ر ،مركز البحوثوالتوا�صل املعريف1439،هـ2017/م.
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 اال�شتقاق يف اللغة اجلبالية موازنة باللغة العربية� ،سعيد بن محمد املع�شني،مركز البحوث والتوا�صل املعريف1439،هـ2017/م.
 احلياة اليهودية يف الع�ص ��ر احلديث� ،إ�س ��رائيل كوهني ،ترجمة محمد بنعودة املحيميد ،مركز البحوث والتوا�صل املعريف،الريا�ض1438 ،هـ2017/م.
 �أبو �سعد ال�سمعاين وعاملية الثقافة العربية ،يحيى محمود بن جنيد ،مركزالبحوث والتوا�صل املعريف،الريا�ض1439 ،هـ2017/م.
 �ش ��رح الف�ص ��يح ،احل�س�ي�ن بن �أحمد بن خالويه ،مركز البحوث والتوا�صلاملعريف1438 ،هـ2017/م.
 �إي�ض ��اح املنهج يف اجلمع بني كتابي التنبيه واملبهج ،ابن ملكون الإ�ش ��بيلي ـحتقيق د� .أحمد محمد عالم ،مركز البحوث والتوا�صل املعريف1437 ،هـ2017/م.
 التحرير ال�ص ��حفي ،د .ح�س�ي�ن ح�س ��ن ح�س�ي�ن ،مركز البحوث والتوا�ص ��لاملعريف1439،هـ2017/م.
 ال�صحافة الإلكرتونية ،د� .أحمد محمد ف�ضل اهلل ـ د .ح�سني ح�سن ح�سني،مركز البحوث والتوا�صل املعريف1439 ،هـ2017/م.
 اململكة العربية ال�سعودية والأزمة االقت�صادية العاملية ،االنعكا�سات واحللول،1352-1348هـ1933-1929/م ،د .دالل بنت مخلد احلربي1439 ،هـ2017/م.
 تركي ��ا ق�ض ��ايا ور�ؤى ،محمد بن عودة املحيميد ،مركز البحوث والتوا�ص ��لاملعريف1439،هـ2017/م.
 البن ��ى الرتكيبي ��ة والأ�س ��اليب النحوية يف اللغ ��ة اجلبالية ،علي بن �س ��املاملع�شني ،مركز البحوث والتوا�صل املعريف1439،هـ2017/م.
 جم ��رة ال�ش ��وق (دي ��وان �ش ��عر) ،عبدالقادر عبداحل ��ي كم ��ال ،الريا�ض،1439هـ2018 ،م.
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