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أثر َوحدة السياق الفني
تكون الشعر القدمي
يف ّ
(*)

د.عبداهلل بن �سليم الر�شيد

فح�ص الأ�س ��اليب يف ق�ص ��ائد حّاتد �س ��ياقها الفني،
يطم ��ح هذا البحث �إلى ِ
وتت ّب ِع بع�ض مظاهر ال�ش ��عر ّية فيها ومن ِّوها .وميكن �إيجاز �أ�سئلة البحث و�إ�شكاالته
فيما ي�أتي:
 ما �أثر وحدة ال�سياق الفني يف ت�شكيل اللغة؟ ما �أثر هذه الوحدة يف ت�ش ُّكل ال�صور ال�شعرية؟ وهل ي�سهم يف ت�شابه ال�صوروا�ضحا؟
وا�ستيال ِد بع�ضها من بع�ض؟ �أو �أنَّ وحدة ال�سياق ال ت�ؤثر ت�أث ًريا
ً
 هل ميكن ملو�س ��يقا الإطار فيها �أن تنفرد بخ�صائ�ص؟ وهل ملو�سيقا احل�شو�سمات؟
 هل لوحدة ال�سياق الفني ت�أثري يف بناء الق�صائد؟ هل تتوارد ال�شعرية يف ق�صائد متّحدة ال�سياق الفني على مظاهر م�شرتكةوطرائق متماثلة؟
أيت �أن �أفيد يف هذا ال�سبيل من املنهج الأ�سلوبي؛ لأنه ي�ضع اليد على
وقد ارت� ُ
مظاهر تطور الأ�ساليب ،ومي ِّكن من فهم طبيعة التناول الفني عند �شعراء العرب،
على تع� � ّدد بيئاتهم ،واختالف �أزمنتهم ،ويعني على تل ُّم�س التف ّرد الأ�س ��لوبي ،وما
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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ميك ��ن ع ُّده مظه ًر �أ�س ��لوب ًّيا عند املبدعني .مقدِّ ًرا �أنه �س ��وف ي�ص ��ل ب ��ي يف نهاية
املطاف �إلى َرو ِز �أثر وحدة ال�سياق الفني يف ت�ش ّكل ال�شعر.
ذه ُب �إلى �أن الأ�س ��لوبية ال تالئم الن�ص ��و�ص التي يتع ّدد قائلوها ،و�أنها
وقد ُي َ
ناجعة يف درا�س ��ة نتاج �أديب واحد ،غري �أين �أرى �أن نفح�ص قدرة الأ�س ��لوبية على
الإم�س ��اك بذلك ،و�إنْ تع ّدد القائلون؛ وال �س� � ّيما يف درا�س ��ة الن�ص ��و�ص املت�شابهة،
كاملعار�ضات والنقائ�ض ،والن�صو�ص التي يجمعها �سياق نف�سي �أو اجتماعي واحد،
كالعينيات ما ّدة هذه الدرا�سة.
واملع� � ّول علي ��ه هنا هو اتفاق مح ّركات القول والأُطر الفنية ،لكي ن�س�ب�ر قدرة
املنهج الأ�س ��لوبي على و�ض ��ع اليد عل ��ى الأمناط اللغوية والرتكيبات الأ�س ��لوبية يف
ال�شعر العربي القدمي.

�ات �أعملت املنهج الأ�س ��لوبي يف ن�صو�ص ل�شعراء عديدين،
على �أن ث ّمة درا�س � ٍ
وخرج ��ت بنتائج جيدة( ،)1وهذا يفتح �أف ًقا لل�ض ��رب يف مف ��اوز هذا املنهج؛ فلعلنا
ن�ص ��ل �إلى كلمة �س ��واء عن �ص�ل�احيته ملثل هذا النم ��ط من التحلي ��ل� ،أو �أن جند
�أنف�سنا ـ ونحن ُن ِعمله ـ عاجزين عن بلوغ املُ َت َو ّخى من النتائج.
أي�ض ��ا من بع�ض �أدوات املنهج الإن�ش ��ائي (ال�ش ��عرية)ً � ،
هذا وقد �أفدت � ً
آخذا
مبا قيل عن �ش ��عرية الأ�س ��لوب الت ��ي «تعالج �أدبية الن�� �صّ باعتبارها جمموع ًة من
اخل�صائ�ص املالزمة ل ّلغة اجلمالية»( ،)2ومفيدً ا من مفهوم (الأدبية) بعامة؛ لأنها
ال�س ��نن
ت�س�ب�ر اخل�ص ��ائ�ص الأدبية يف الن�ص� ،أو ما ُيع ّد به َ
املنجز �أد ًبا ،وتر�ص ��د ُّ
الفني ��ة التي ّ
يتوخاها الأديب ،والأمناط التعبريية التي ي�س ��مو بها �إلى جتاوز اللغة
العادية ،وبناء لغة جديدة ،يتح ّقق بها مفهوم (ال�شعرية) �أو (الأدبية) التي ت�صنع
واملر�سل �إليه والر�سالة ،مع �أخذ
املر�س ��ل
فرادة العمل الأدبي ،وت�ش ��مل خ�صائ�ص ِ
َ
ال�سياق الثقايف واالجتماعي واللغوي بعني فاح�صة(.)3

6 5

55

ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
ﲤﻮز  -آب  /ﻳﻮﻟﻴﻮ  -أﻏﺴﻄﺲ 2019م

322

أح�س ��ب و�أرج ��و ـ من كونها ت�س�ب�ر الرتاكم
وتنب ��ع قيمة هذه الدرا�س ��ة ـ فيما � َ
الفني« ،ومن الرتاكم اعتبار الأثر الأدبي حد ًثا له ما للأحداث الأخرى من قيمة،
مع فارق حتتّمه اخل�صو�صية التي ينتمي �إليها الأدب»(.)4
مفهوم (وحدة ال�سياق الفني):
ق�ص ��دت بوحدة ال�س ��ياق الفن ��ي �أن تكون الق�ص ��ائد على وزن واح ��د وقافية
وروي واحد ،وغر�ض واحد ،وهي هنا ق�ص ��ائد رثائية على البحر الطويل.
واح ��دة ٍّ
قافيتها من املتدارك (�أي ُف ِ�ص ��ل بني �س ��اكن ْيها بحركت�ي�ن) ورو ُّيها العني املفتوحة
املتب َعة � َ
ألف الو�صل.
مد ّونة البحث:
�إن م ��ن ال�ص ��عوبة �أن ُت�س ��تنطق كل الن�ص ��و�ص التي تندرج يف هذا ال�س ��ياق؛
وقفت عليه من
املنجز ال�ش ��عري بعامة ،و�ص ��عوبة الإحاطة به ،ولكرثة م ��ا ُ
لغزارة َ
مراث مندرجة يف هذا ال�سياق؛ وعليه ر�أيت �أن �أح َّد مد ّونة البحث ببداية ونهاية،
ٍ
�أراع ��ي فيهم ��ا امتداد الزمن ،واخت�ل�اف التجارب ،وتن ّوع املذاهب ال�ش ��عرية ،ثم
�أنتق ��ي جمموع ��ة �أراها ناطقة مبا ي�س ��تحق النظر والت�أ ُّمل ،كا�ش ��ف ًة عن �أ�س ��اليب
وطرائ ��ق ع ّدة ،ل�ش ��عراء مختلفي النزع ��ات ،متبايني الذيوع وال�ش ��هرة ،متع ّددي
الأزمنة ،مقدِّ ًرا �أن اجلمع بينهم يعني على ا�س ��تظهار �أثر وحدة ال�س ��ياق الفني يف
ت�ش ّكل ال�شعر القدمي.
متمم بن نويرة (ت نح ��و 31هـ)( )5التي
ف�أم ��ا البداي ��ة ،فجعلتها من عيني ��ة ِّ
ي�ص� �دُق عليها و�ص ��ف (النموذج �أو املثال) الذي يحتذيه ال�ش ��عراء ويعار�ض ��ونه،
في�صبح مث ًال �أعلى( .)6وهي التي �أطبق على ا�ستح�سانها ُن ّقاد ال�شعر و�صيارفته من
القدماء ،كابن �س�ل َّ�ام (ت231هـ) الذي جعله بها ر� َأ�س �أ�صحاب املراثي ،وجعلها
املق َّدم ��ة م ��ن مراثيه( ،)7وامل�ب�رّ د (ت286هـ) ال ��ذي ع ّدها من املراثي امل�ش ��هورة
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امل�ستح�س ��نة امل�س ��تجادة ،وقال� :إنها تتق ّدم �س ��ائ َر �ش ��عره ،و�أن فيها �أبيا ًتا من ُح ِّر
الكالم و�ص ��ادق املدح( ،)8ونقل �أبو هالل الع�س ��كري (ت بعد 395هـ) �أنها «�أح�سن
ما قيل يف املراثي»( ،)9ومطلعها(:)10
هالك
ل َعمري وما دهري بت�أبني ٍ

وال ج�����ز ٍع مم���ا �أ�����ص����اب ف���أوج��ع��ا

مت وان�� ُدب��ي
ي��ا م ُّ��ي ق��وم��ي يف امل�����آ ِ

ف ًتى كان ممن يبتني املج َد �أروعا

لعمري لقد نادى املنادي فراعني

ين من بعيدٍ ف�أ�سمعا
غدا َة ال ُب َو ِ

لئن �صرب احلجا ُج ما من م�صيب ٍة

تكـ ُ
ـون لـ ـ َمرزو ٍء �أج ـ َّل و�أوجـ ـ ــعا

لعم ُرك �إن اللو َم لن ُيل ِب َث الفتى

وط��و َل البكا �أن ي�ستك َ
ني ويخ�ضعا

تليها عينية لبيد بن ربيعة (ت نحو 41هـ) ،ومطلعها(:)11

وعيني ��ة َّ
املعط ��ل ال ُه َذيل (ت؟)� ،أو َم ْع ِقل بن ُخ َويلد (ت؟)()12؛ ففي ن�س ��بتها
خالف ،ومطلعها(:)13
()14

وعينية الفرزدق (ت 110هـ) ،ومطلعها(:)15

املروي منها(:)17
وعينية َج ّواب الأ�سدي (ت؟)( ،)16و�أ ّول
ّ

وعينية يحيى بن زياد (ت نحو 160هـ)( ،)18ومطلعها(:)19
�أال ن��� ّوه ال��داع��ي بليلٍ ف�أ�سمعا

()20

النا�س �أروعا
مي كان يف ِ
بخِ ْرقٍ كر ٍ

وعينية احل�سني بن ُم َطري الأ�سدي (ت نحو 170هـ) ( ،)21ومطلعها(:)22

���ق�ب�ره
����ن وق�������وال ل ِ
�ألمِ ّ���������ا ع���ل���ى م���� ْع ٍ

�سقتك الغوادي َمرب ًعا ث ّم َمر َبعا

املروي
وعينية عبدامللك بن عبدالرحيم احلارثي (ت نحو 190هـ) ( ،)23و�أول
ّ
منها(:)24
ف��م��ا �أ ُّم � َ��س�� ْق��بٍ �أودع��� ْت���ه ق���رار ًة

()25

أر�ضوان�ساحتلرتعىوتهجعا
منال ِ

وعينية �أبي متام (ت231هـ) ،ومطلعها(:)26
�أ�ص َّم بك الداعي و�إن كان �أ�سمعا

و�أ�صبح مغنى اجل��و ِد بعدك بلقعا

�أال هل درى الداعي امل ُ َث ِّو ُب �إ ْذ دعا

بنعي ِِك�أن َ
بع�ضمانعى
الدينمن ِ

و�آخرهنّ عينية ابن زيدون (ت463هـ) ،ومطلعها(:)27
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وهذا جدول يوجز �أ�س ��ماء قائلي العين ّيات ،مع ذك ��ر املرث ِّيني بها ،وعدة �أبيات كل
منها:
املرثي
عدد الأبيات
القائل
م
ُّ
�أخوه مالك بن ُنويرة
 -1مت ّمم بن نويرة  51بيتًا
�أخوه �أر َب ُد بن قي�س
� 10أبيات
 -2لبيد بن ربيعة
()29
َع ْمر بن ُخويلد الهذيل
� 10أبيات
 -3ال ُهذيل
محمد بن يو�سف ومحمد
 37بيتًا
 -4الفرزدق
احلجاج
ابن ّ
�أخوه
 -5ج ّواب الأ�سدي � 7أبيات
�أخوه َع ْمر بن زياد
� 10أبيات
 -6يحيى بن زياد
معن بن زائدة
 -7احل�سني بن مطري  16بيتًا
الأ�سدي
�أخوه �سعيد
 -8عبدامللك احلارثي  91بيتًا
محمد بن ُحميد
� 10أبيات
� -9أبو متام
�أم املعت�ضد
 49بيتًا
 -10ابن زيدون
وقب ��ل �أن �أنطلق �إلى درا�س ��ة هذه العينيات� ،أُ�ش�ي ُ�ر �إل ��ى �أن قرائح جمهرة من
ال�ش ��عراء ،م�ش ��هورين ومغمورين ،توا َف ْت على اتخاذ هذا ال�س ��ياق الفني (البحر
الطوي ��ل مع العني املفتوحة املتب َعة � َ
ألف الو�ص ��ل ،بقافية املرتاكب) �س ��بي ًال للرثاء،
حتى قيل عن بيتني من هذا ال َق ِر ّي ـ على ما ُينقل عن الأ�صمعي (ت216هـ) ـ �إنهما
�أرثى �شعر للعرب:
ومنع ََجبٍ �أن ِبتَّ م�ست�ش ِع َرال َّردى
ولو �أنني �أن�صف ُتك الو َّد مل �أبِتْ

وب����������������تُّ ( )30مب������ا ز ّودت�������������ه م���ت���م��� ِّت���ع���ا
()31
خال َفك حتى ننطوي يف الرثى معا

وممن ُرويت لهم ق�صائ ُد على هذا ال َق ِر ّي ليلى الأَ ْخيلية (ت نحو 80هـ) ،و�إن
مل ي�صلنا من كلمتها �سوى بيتني ،هما:
ِل�� َت�� ْب ِ��ك ال�� َع��ذارى م��ن خفاج َة ك ِّلها
ع���ل���ى ن���ا����ش���ئٍ ن�������ا َل امل�����ك�����ار َم ك�� َّل��ه��ا

����ش���ت���ا ًء و����ص���ي��� ًف���ا ،دائ����ب����اتٍ وم��ر َب��ع��ا
()32
فما َّ
انفك حتى �أحرز املج َد �أجمعا
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ال�صحابي (ت؟) ،ومن ق�صيدته قوله:
وع ْم ُر بن �سامل اخلزاعي
َ
ّ

لعمري لئن جادتْ لك الع ُ
ني بال ُبكا

مل��ح��ق��وق�� ُة �أن ت�����س��ت��ه�� َّل وت���دم���ع���ا

ف������إن ت���ك �أح������زان وف��ائ�����ض ع�برة
تـج ّرع ُتها يف عا�ص ـ ٍـم واحتــ�س ـي ـ ُت ــها

�أذابتْ ع ً
اجلوف ُمن َقعا
َبيطا من د ِم
ِ
()34
َف�أع ــظ ُم منها ما احت ــ�سى وجت ّرعا

لئن كانت ال ُ
أحداث � ْأطو ْل َن عَولتي
َ
احلوادثك ـ ـ َّلها
لقد�أمِ ـ ـن ــتْ نـ ـف ــ�سي

لفقدك �أو � ْأ�سكنَّ قلبي الت ـ َـخ ـ ُّـ�شـ ـع ـ ـ ـ ــا
()35
ف�أ�ص ـب ــحتُ منـ ــها �آم ـ ـ ًنا �أن �أُ َفـ ـ ـ ـ َّزع ـ ـ ـ ـ ـ ــا

()33

وعب� � ُداهلل ب ��ن عم ��ر بن عبدالعزيز (ت نحو 132هـ) يف رثائه لأخيه عا�ص ��م
(ت127هـ) ،ومنها قوله:

ولأعرابي:

ولأبي هالل الع�سكري:
الرغم من �أنفِ املكار ِم وال ُعال
على
ِ

()36

غدتْ دا ُره ق ـفـ ـ ًرا وم ــغن ــا ُه بلقـ ـع ــا

تخيا كان �أو عف َو
فه ��ل كان اجتم ��اع القرائح على ارتكاب ذلك الوزن
ّ
والروي ـ رّ ً
معر�ض الرثاء داع ًيا �إلى توافقهم يف الأ�ساليب؟
اخلاطر ـ يف ِ
لقد عر�ض بع�ض النقاد م�س� ��ألة ا�ستح�ضار بع�ض ال�شعراء لق�صائد م�شهورة،
والنظم على منوالها ،فقال« :وك�أن اختيار هذا ال�ض ��رب من البناء ُيلزم ال�ش ��اع َر
بال�سم ّو �إلى مرتبة من اجلودة ال يجوز له الوقوع دونها»( .)37وهذا ملمح مه ٌّم ،وهو
ذو و�شيجة مبا �أنا متو ّفر عليه؛ ف�إنَّ توافق الن�صو�ص ال�شعرية يف �سياق واحد ينتُج
يف كثري من الأحوال عن �إعجاب الالحق بال�سابق ،وقد يقع لل�شاعر �أن ي�سمع ال�شعر
منوال اختزنته
فيطرب له،
املعجب،
فيهمهم ب�ش ��عر على منطه ،ورمب ��ا نظم على ٍ
ِ
َ
َ
ذاكر ُته دون �أن ي�ش ��عر .ولي�س ذلك معار�ض ًة �ضربة الزب ،ف�إن للمعار�ضة دواعيها
و�ش ��روطها و�أمناطها املعروفة( )38التي تتقاطع مع ق�ص ��ائد الوحدة ال�سياقية ،وال
تطابقها.
ومن َث َّم �أقول� :إن �إجالة النظر يف الق�ص ��ائد الع�شر مادة الدرا�سة قد تك�شف
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�شي ًئا من مالمح تط ّور الأ�ساليب ومن ّو ال�شعرية العربية ،وقد ت�ضع اليد على �أ�سباب
الحب فني ما نزال نراه مرت ّددًا �إلى يومنا هذا.
ت�صاقب الأ�ساليب وتواترها على ٍ
ولعل ��ي مبا نهدتُ �إليه �أن �أ�س�ت�ن مبا قاله ح ��ازم القرطاجني (ت684هـ) عن
م�س� ��ألة التف�ضيل بني �شاعرينِ � ،إذ ا�شرتط لذلك «�أن كليهما نظم �شعره على حال
واحدة من الن�ش ��اط وقوة الباعث وانف�س ��اح الوقت ،وكانا قد �سلكا م�سل ًكا واحدً ا،
وذهب ��ا من املقا�ص ��د مذه ًبا مف َردًا� ،أو كان مذهب �أحدهم ��ا مقار ًبا ملذهب الآخر
بعيد ُ
منط الكالم
ومنا�س� � ًبا له ،وكان �شعرهما يف عرو�ض واحد �أو عرو�ضني ،غري ٍ
احلازمي ل�شروط التف�ضيل بني
يف �أحدهما عن منطه يف الآخر»( .)39فهذا ال�ضبط
ُّ
�شاعرين يخدم مرادي من (وحدة ال�سياق الفني) ،والك�شف عنها وعن �أثرها يف
الق�صائد.
أق�ساما� ،أبد�أ فيها بالنظر يف اللغة �ألفاظها
هذا ،و�سوف �أجعل هذه الدرا�سة � ً
�فحا عن امل�س ��توى ال�ص ��وتي؛ لأين مل �أجد لإثارته وج ًها يف
وتراكيبها� ،ض ��ار ًبا �ص � ً
درا�س ��ة كهذه؛ � ْإذ لي�س فيه ما ي�س ��تدعي النظ َر من جهة وحدة ال�س ��ياق الفني .ثم
�أعر�ض لل�صورة ال�شعرية ،وهي التي وجدت فيها م�سترَ ادًا من القول طري ًفا ،ي�أتي
جانحا �إلى لفت
بيانه �إن �ش ��اء اهلل ،ثم �أق ّيد بع�ض املالحظ على املو�سيقا والبناءً ،
القارئ �إلى ما له �صلة بهذه ال َوحدة التي عليها مدار البحث.
مظاهر يف اللغة:
ا�س ��توقفني يف الق�ص ��ائد املدرو�سة �أن ا�ستعمال ال�ض ��مائر متوازن غال ًبا� ،أي
ال غلبة ظاهرة ل�ض ��مري دون �آخر ،ولهذا �س ��وف �أُ ِل ّح على النظر يف ال�ض ��مري الذي
املرثي فح�سب ،ولن �أقف عند ك ّل ال�ضمائر؛ لأن املع َّول عليه هو اكت�شاف
يعود على ّ
مظاهر اخل�صو�ص ��ية ،وهو ما ال يحتاج �إلى حتليل �ش ��امل لكل ال�ضمائر من غيبة
وخطاب وغريهما؛ ذلك �أنها ـ �أي ال�ض ��مائر ـ من � ُأ�س ���س القول ،وال ي�س ��تغني عنها
املتكلم.
ويف هذا اجلدول ما يك�ش ��ف ذلك ،ويليه تعليق �أرج ��و �أن يكون مح ِّر ًرا لبع�ض
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امل�سائل:
ا�ستعمال ال�ضمائر املت�صلة باملرثيني وحركتها يف الق�صائد

القائل

 -1مت ّم ��م ب ��ن �ض ��مري الغائ ��ب من ��ذ �ض ��مري املخاطب رج ��ع �إل ��ى الغائ ��ب م ��ن
املطلع �إلى نهاية البيت يف بيتني فح�س ��ب البي ��ت � 19إل ��ى نهاي ��ة
نويرة
الق�صيدة يف البيت .51
()18 ،17
ال�ساد�س ع�شر
 -2لبي ��د ب ��ن الغائ ��ب يف الق�ص ��يدة
كلها
ربيعة
ا�س ��تعمل �ض ��مري
الغائب
 -3الهذيل
املخاطب يف البيت
ال�سابع فح�سب
الغائب
 -4الفرزدق
 -5احل�س�ي�ن بن الغائ ��ب يف البيت�ي�ن انعطف �إلى �ضمري �سيطر الغائب على �سائر
َ
املخاطب يف البيتني الأبيات
الأولني
ُمطري

-6ج ّواب الأ�سدي الغائب
 -7يحي ��ى ب ��ن الغائب
زياد
 -8عـــبــدامللــ ��ك من املطلع �إل ��ى البيت
الع�ش ��رين ،مل ُيذ َك ��ر
احلارثي
املرث � ّ�ي ال غائ ًب ��ا وال
مخاط ًبا
َ
املخاطب يف املطلع
� -9أبو متام

 ،4 ،3ث ��م ع ��اد �إليه
يف البيت 11

َ
املخاطب رجع �إلى الغائب يف باقي
عدل �إلى
يف الأبيات  7-3الق�صيدة
ب ��د�أ باملخاطب يف رج ��ع �إل ��ى الغائ ��ب م ��ن
البيت  21وا�ستمر البي ��ت� 29إل ��ى خامت ��ة
الق�صيدة يف البيت 91
�إلى البيت 28

عدل �إل ��ى الغائب رجع �إل ��ى الغائب يف �آخر
يف الأبيات  8-2الق�صيدة 10-9
 -10ابن زيدون املخاط ��ب يف الأبي ��ات الغائب يف �س ��ائر
الأبيات
الأربعة الأولى

وميكن اخلروج مبلحوظات عدة ،جمملة فيما ي�أتي:
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�س ��يطر �ض ��مري الغائب على الق�ص ��ائد ،وال�س ��يما يف املطالع ،وه ��ذا َ
منتظر
املرثي غائب ،فاملالئم لبكائه �ضمري الغياب.
متو ّقع؛ لأن امل ْيت ّ
َ
املرثي ،و�س� � ّر ذلك �ش ّدة تعلُّق الراثي به؛ � ْإذ
وي�أتي �ض ��مري
املخاطب مرادًا به ّ
حي ي�س ��معه ،ويتل ّقى خطابه،
يجد يف مخاطبته �ض ��ر ًبا من ال�ش ��عور الكام ��ن ب�أنه ٌّ
وهذا بينِّ ك َّل البيان يف ق�صيدة مت ّمم التي � ُأع ّدها �أ�شجى ق�صائد ه�ؤالء ال�شعراء،
و�أك َرثه ��ا اكتنا ًزا بالأ�س ��ى واحلزن ،و�ش ��دة اللوعة ،تليها ق�ص ��يدتا احلارثي وابن
ُمطري.
َ
املخاط ��ب مرادًا ب ��ه غ ُري املرث � ّ�ي يف الق�ص ��ائد التي ُق ِ�ص ��د
ويظه ��ر �ض ��مري
به ��ا التعزية ،كق�ص ��يدتي الف ��رزدق ،وابن زي ��دون؛ ولهذا فالنظر في ��ه لي�س بذي
خ�صو�صية هنا ،وال �صلة له بوحدة ال�سياق الفني.
�رب لطيف من االلتفات ،الذي يع ُّده بع�ض البالغيني
ويف تنويع ال�ض ��مائر �ض � ٌ
«خال�ص ��ة علم البيان»( .)40ولن�أخذ مث ًال ق�ص ��يدة احلارثي التي تك ّونت من ثالثة
املرثي� ،آخرها قوله:
مقاطع� ،أولها �صورة ا�ستدارية يف ع�شرين بيتًا مل ُيذكر فيها ّ
ب���أوج�� َع مني ي��ا �سعي ُد حت ّر ًقا

عليك ول��ك��ن مل �أج���� ْد ع��ن��ك مدفعا
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املرثي
وت�أ ّم ��ل ه ��ذه البداية ِ
املماطلة ،فال�ش ��اعر مياطل �ش ��ج َنه بت�أخ�ي�ر ذكر ّ
�فحا عن �إيراد �ض ��مريه ،ثم مل يج ��د ب ًّدا من ذلك ،فق ��ال يف البيت
وال�ض � ِ
�رب �ص � ً
احل ��ادي والع�ش ��رين ،ومل�ؤه ال�ش ��جن( :مل �أجد عن ��ك َم ْد َفعا) ،وه ��ي جملة ذات
داللتني :الأولى :مل �أجد مدف ًعا عن الت�صريح با�سمك ومناداتك ،والثانية :مل �أجد
مدف ًعا للموت .فاحلارثي يهرب من �ضمري اخلطاب ،ولهذا جاء به يف ثمانية �أبيات
فح�سب من واحد وت�سعني بيتًا! وك�أنه �آثر �أن يتحدث عن �أخيه ب�ضمري الغائب لأنه
�شجى� ،أو لأنه َّ
� ُّ
وطن نف�سه على غيابه ،فلم ي�ش�أ �أن يخادعها.
أخف ً
املرثي ا�ستح�ض ��ا ًرا ل�شخ�ص ��ه ،وهو من
�أم ��ا �أبو متام فبد�أ ببيت يخاطب فيه ّ
رجاالت الدولة ووجوهها:
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� َأ�ص َّم َ
بك الناعي و�إن كان �أ�سمعا

و�أ���ص��ب�� َح مغنى اجل���و ِد ب��ع��دك بلقعا

ث ��م ت ��رك اخلطاب يف البيت الثاين ،وك�أنه التفت �إلى املتل ِّقني ،فلم يعد يواجه
ن�صر حتي ُة مزنة) ،ويف هذا ا�ستبكا ٌء وا�ستدعا ٌء
املرثي بكالمه ،فقالِ ( :ل َل ِ
حد �أبي ٍ
َّ
َّ
لل�ش َجن امل�ش�ت�رك ،الذي ي�ضمن لل�شاعر الت�أث َر ب�شعره ،واالهتزاز له .وم�ضى على
َ
املخاطب (ف�إن ُت ْر َم
هذا حتى بلغ البيت التا�س ��ع ،فالتفت مرة �أخرى معيدً ا �ضمري
كنت �إال ال�س � َ
�يف)...؛ لأنه ال يريد �أن يفقد �ش ��خ�ص
عمر تدانى به املدى ،فما َ
عن ٍ
واع ملا ُيقال فيه .وهذا ي�ؤكد �أن االلتفات
ّ
املرثي ،وال �أن يالب�سه ال�شعور ب�أنه �سامع ٍ
«مق�صور على العناية باملعنى املق�صود»( ،)41ولي�س تلوي ًنا للأ�سلوب فح�سب.
ويلف ��ت النظ ��ر �أن ابن زيدون عدل عن �ض ��مري الغي ��اب يف رثاء امل ��ر�أة� ،إلى
بنعيك ،ل ُرزئ � ِ�ك تنه ُّل الدموعُ،
�ض ��مري اخلطاب ،مبتد ًئ ��ا به الق�ص ��يدةْ �( :إذ دعا ِ
عليك ،)...وا�ستم ّر على هذا يف الأبيات الأولى الأربعة ،ثم رجع �إلى طريقة
باك ًيا ِ
الآخرين فجعلها غائبة؛ وك�أنه �ش ��عر ب�أن مقام اخلط ��اب ـ وهو يعزّي ابنها الأمري
يعب عنها ب�ض ��مري الغيبة؛ فذلك �أج ُّل لها ،و�أك ��رم ملقامها ،ومن ّثم
ـ يقت�ض ��ي �أن رّ
�أمكن القول ب�أن وحدة ال�سياق الفني �أ ّزتْه �إلى طريقة �أولئك ال�شعراء ،وال�س ّيما �أنه
م�ستوح لكثري من معانيها العامة.
مت�أثر بق�صيدة مت ّمم،
ٍ
�إن وحدة ال�س ��ياق الفني جعلت ه�ؤالء ال�ش ��عراء يتواردون على تغليب �ض ��مري
املرثي ،وال �ش � ّ�ك يف �أن لوحدة الغر�ض �أث ًرا �أكرب من وحدة
الغائب يف التعبري عن ّ
الإيق ��اع؛ لأن للغر�ض من ال�س ��طوة م ��ا لي�س لغريه ،ولكن اتف ��اق الغر�ض والإيقاع،
بوزنه ورو ِّيه ،يزي ُد ان�ش ��داد املن�ش ��ئ �إلى النمط �أو النموذج الذي انطبع يف ذهنه،
فكان �أ�ش ��به با َمل ِعني املورود ،بل �إن وحدة ال�س ��ياق جتعل الت�أثر والتوارد على �ألفاظ
بعينها �ضرب َة الزب؛ وال�س ّيما يف �ألفاظ الفجيعة والبكاء واحل�سرة.
وال �ش ��ك يف �أن الأثر الأول الذي ي�س ��يطر على ال�ش ��اعر ـ وهو هنا عينية مت ّمم
ً
افرتا�ض ��ا()42ـ يظه ��ر ب�ألفاظه وتراكيبه (معجمه ال�ش ��عري) ،وال�س ��يما يف �ألفاظ
القافية ،ولنت�أمل هذه الطائفة امل�ش�ت�ركة من كلمات القوايف( ،)43ولنتبينّ من هذا
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مناذج من تر ُّددها وتكرارها يف الق�صائد املدرو�سة:
اجلدول
َ

مت ّمم لبيد الهذيل الفرزدق ا بـــ ��ن ج ّواب ا بــ ��ن احلارثي �أبومتام ا بــــ ��ن
زيدون
زياد
ُمطري
�أوجعا
�أوجعا
�أوجعا �أوجعا
�أروعا
�أروعا �أروعا
�أروعا �أروعا �أروعا �أروعا
�أو�ضعا
�أو�ضعا
معا
معا معا
معا
معا
معا
معا
ودعا ودعا ودعا
ودعا
ودعا
و َّدعا
ُت ّبعا
ُت ّبعا
ُت ّبعا
ُت ّبعا
�أجمعا
�أجمعا
�أجمعا
موجعا
موجعا
موجعا

ِّ
الدوال ،التي تك�شف كثاف َة
وهذه مناذج ،ولي�ست م�ستغرق ًة ك َّل ما تر ّدد من هذه
امل�ش�ت�رك بني مت ّمم والف ��رزدق واحلارثي؛ وع ّلة ذلك انتحاء الأخريين املعار�ض� � َة
يف الغالب� ،أو ت�أثرهما البالغ مبت ّمم ،وعلى ال�ض� � ّد �أن تق ّل امل�ش�ت�ركات مع �آخرين؛
لأ�س ��باب منها ِق َ�صر الق�ص ��ائد ،واختالف مقام القول؛ �أي �أال تمُ َح�ض الق�صيدة
للرثاء ،بل يكون معها تعزية �أو مدح.
وغالب امل�ش�ت�ركات يف كلمات القوايف ويف ح�شو الق�صائد م�ست ًقى من معاجم
تالئم الغر�ض واملقام ،فـ(معجم املوت) هو الذي يغ�شى الق�صائد ك َّلها ،وهذا غري
عجب؛ فالغر�ض الرثائي يقت�ض ��ي ذلك ،وفيه جند � ً
ألفاظا مثل (املوت ،و ّدعا،
ذي َ
ناع ،املنية واملنايا واملنون).
ُر ْزءَ ،
جدث ،قربٍ ،
ويليه (معجم احلزن) الذي يالب�س ��ه وال ّ
ينفك عن ��ه ،وفيه تندرج �ألفاظ من
(ح َرق ،موجعا ،يفجعا� ،شجا و�شجية).
قبيل ُ
وتظهر �ألفاظ (معج ��م املطر) فيها ظهو ًرا ،لن�أخذ هذه الطائفة( :الغوادي،
املدجنات� ،س ��قتك� ،سيل ،و�س ��م ًّيا ،ر ّوى ،مرب ًعا ،غيمه) ،وظهورها ـ وال�سيما عند
اجلاهلي�ي�ن واملخ�ض ��رمني ـ مت�ص� � ٌل بطبيعة عي� ��ش العرب القا�س ��ية التي جتعلهم
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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ي�شفقون على امل ْيت ،وي�أملون حلاله وهو ظامئ يف قربه ،غري �أن املطر الذي يدعون
به هو مطر معنويُ ،يراد به �أن يبقى ذكره ،وتظ ّل م�آثره ظاهرة معلومة م�شكورة.
املرثي بها ،ولهذا يندغم هذا
وهو ذو �صلة بالقيم التي ي�شريون �إليها ،وي�ؤبنون ّ
املعج ��م مبعاجم �أخرى ،منها (معجم الكرم ومعجم ال�ش ��جاعة ومعجم ال�س ��يادة
وال�شرف) ،وكلها ذات �صلة بالق�صائد املدحية والرثائية مطل ًقا يف ال�شعر العربي،
املرثي ،و�صلته بالراثي.
غري �أنها تتفاوت ظهو ًرا وخفا ًء على اختالف مكانة ّ
وتخت� ُّ��ص عيني ��ة ج ّواب الأ�س ��دي بـ(معج ��م الث� ��أر)؛ لأن �أخاه قتي ��ل ،ولهذا
ا�س ��تعمل لفظ (العفو) َ
وبع�ض م�ش ��تقاته ا�س ��تعما ًال �ض� � ّد ًّيا� ،أي �إبا َء العفو ،وجاء
بجم ��ل محمولة على ه ��ذا املعجم ،كقوله( :خذ العفو) ،و(�أ�ش ��في النف�س) ،و(مل
ت�صبهم م�صيبتي).
ويف مرثي ��ة اب ��ن زيدون ظه ��ر (معجم الدي ��ن والتد ّي ��ن)؛ لأن املرث َّية امر�أة،
وك�أن ��ه ر�أى �أن خري ما ت�ؤ َّبن به هو ذلك ،ومن �ألفاظ هذا املعجم (الدين ،والتقى،
والتقوى ،والهدى ،والإخال�ص ،واليقني ،والإميان ،واملحراب.)...
ق�ص � ّ�ي عن املو�ض ��ع
وظه ��ور هذا املعجم يف ق�ص ��يدته انحاز بها �إلى مو�ض ��ع ِ
الذي �ص ��ارت �إليه الق�ص ��ائد الأخرى ،ولكنه انعطف �إلى مدح املعت�ضد بعد البيت
ال�ساد�س ع�شر يف قوله:
لل�سيف م�ض ِر ًبا
� َأ�ص ْر َف الردى ،لو �أن
ِ

القو�س من َزعا
ملا ُرع َتنا� ،أو �أن يف
ِ

وا�س ��تم ّر عل ��ى ه ��ذا �إل ��ى نهاية الق�ص ��يدة ـ وه ��ي ُتربي على الأربع�ي�ن ـ فر ّوى
الق�ص ��يدة مبعاجم �أخرى ،تالئم املدح ،كمعاجم (ال�ش ��جاعة وال�شرف وال�سيادة
ووراثة امللك)(.)44
واحلق الذي ال معدى عنه �أن تلك املعاجم ال�ش ��عرية مل تظهر لأن الق�ص ��ائد
رثائي ��ة عينية عل ��ى وزن واحد؛ بل لأن طبيعة املعنى ومنط التناول يقت�ض ��ي ذلك؛
وي�ص� � ّدق ه ��ذا �أننا جنده ��ا ـ �أي املعاجم املذكورة ـ يف �أمناط �أخرى من الق�ص ��يد
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ذات �أغرا� ��ض ُم َبا ِين ��ة للرثاء واملدح؛ وعليه فالذي � ِأ�ص ��ل �إليه هو �أن هذه الأمناط
الأ�س ��لوبية قا ّرة يف �ش ��عر العرب القدمي ك ّل ��ه ،وال وج َه وال َ
دليل على تخ�صي�ص ��ها
بغر�ض دون �آخر� ،أو بفكرة دون �أخرى .نعم قد يت�سع املعجم �أو ي�ضيق ،تب ًعا للغر�ض
واملعنى ،ولكنّ الأغرا�ض كلها ومعاين ال�شعر كلها تتقاطع وتت�صل وت�شتجر.
وم ��دار العناي ��ة باللغة يف ال�ش ��عر �أنها حت ّق ��ق (�أدبية) الن� ��ص ،ذلك �أن هذه
الأدبية تتحقق للغر�ض ب�إتيانه «من اجلهة التي تليق به ،وا�س ��تعمال ما ينا�سبه من
�ألفاظ .)45(»...وعليه فلي�س لوحدة ال�سياق الفني من هذه البابة �أث ٌر �إال يف النادر،
املوم�أ �إليه �أن تتقارب الألفاظ وت�ستقر يف كلمات القوايف ،وتالئم
ومن هذا النادر َ
الغر�ض ،وتتكرر يف كثري من هذه الق�ص ��ائد ،على ما يتّ�ض ��ح من اجلدول ال�سابق،
وعلى ما �سيظهر يف موا�ضع �أخرى من البحث.
واجلدي ��ر بالإملاح �إلي ��ه هنا �أن من رث ��ى منهم �أخاه يجن ��ح تعبري ًّيا �إلى جعل
الأخ الفقيد ً
يلح عليها ،كاجلود وال�ش ��جاعة والف�ضل
بع�ض ��ا �أو ً
نوعا من الق َيم التي ّ
واملروءة« ،ومن ّثم ف�إن ما ُ
يهول الذاتَ �أن ينطوي الق ُرب ال على الأخ املفقود ،بو�صفه
املهم ُيجرى على كل
كيا ًنا ما ِّد ًّيا ،و�إمنا عليه بو�صفه كيا ًنا قيم ًّيا»( .)46وهذا امللحظ ّ
�شعر الرثاء القدمي ،فهو مقرون بوحدة الغر�ض ال بوحدة ال�سياق.
والذي يح�سن الوقوف به هو �أثر البيئة يف تك ّون املعاجم ال�شعرية عند ال�شعراء،
و�ص ��لة ذلك بوحدة ال�س ��ياق ،فبيئة مت ّمم البدوية ن�ض ��حت يف لغت ��ه �أثرها ،فجاءت
مكتنزة ب�ألفاظ بدوية مغرقة يف بداوتها (ال َق ْ�شع ،و ُمح ِثل ،وتك ّنع ،ومتز ّبع)( ،)47وهي
ـ و�إن ُع ّدت من الغريب ـ لي�ست غريبة عن قائلها وال عن �أهل زمانه.
ومن الغريب ما يغلب على الظنِّ �أنه من لغة قبيلة ال�شاعر .و�أظهر مناذجه ما
(�س ًّفا ،وال َّت ْغب ،واملُو َزع)(.)48
ورد يف عينية ال ُهذيل ،ففيها ُ
والعجيب �أال تظهر لغة الفرزدق الأعرابية املليئة بالغريب يف ق�ص ��يدته هذه؛
�محت �ألفاظها ،و�س� � ُهلت تراكي ُبها ،حتى ال تكاد جتد ً
لفظا غري ًبا ُيح ِوجك
فقد �أ�س � ْ
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�إلى معجم� ،س ��وى (ال ُّذعاف املُ َ�س� � َّلع ،وت ََ�س ْع َ�س ��ع)( .)49والذي �أع ّول عليه يف تف�سري
احلج ��اج و�أخاه ،والتوا�ص ��ل مع
ه ��ذا ه ��و �أن املق ��ام ذو �أثر؛ �إذ هو يرث ��ي بها ابنَ ّ
َ
احلجاج ـ اقت�ض ��اه �أن يخت ��ار للغته امل�أنو�س ال�س ��هل ،على خالف
املخاط ��ب ـ وه ��و ّ
املعهود يف ُج ّل �شعره.
ويف عينية احلارثي ـ على طولها ،و�أنه بناها �أعراب ّي ًة ـ مل �أجد الغريب مهيم ًنا
واملو�ص ��ع)( ،)50واختالف زمان ��ه وثقافته َذ َوا ت�أثري يف هذا
عليها ،ومنه (ال َه َم ّلع،
ّ
� ً
أي�ض ��ا ،غري �أنه ميكن احلكم على جميع الغريب ب�أنه منط من �أمناط (ال�شعر ّية)
كما يفهمها ال�ش ��عراء ،ذلك �أن الغريب يف ال�ش ��عر �إذا مت ّكن يف مو�ضعه ،ومل يكثرُ
ف ُي ِغم�ض املعاين دلي ٌل على معرفة وثقافة ،وبع�ض الغريب قد يكون �أ�س ��ل�س حرو ًفا،
و�أكرث لفتًا النتباه املتلقي.
وميكن احلكم على ابن زيدون الأندل�سي احل�ضري ب�أنه تع ّمد الغريب؛ �إظها ًرا
للثقافة واملعرفة ،يف قوله:
ُ
اجلي�ش من ك ِّل �أَ ْل َي ٍ�س
�إذن َل َثناه

��اظ م�ش َّيعا
ي�شاي ُع قل ًبا يف احل��ف ِ

ولكن َع َر ْر َت امل َ ْل َك من حيث ال يرى

فلم ي�ستط ْع للحادثِ احل ْت ِم مد َفعا

وقوله:

()51

()52

م�ستدعيان من بطون املعاجم ،وك�أنه �أراد �أن يجاري
وع َررت)
َ
فلفظا (�أَ ْل َي�سَ ،
ميت �إلى الق�ص ��يدة املث ��ال (�أي عينية
خلي ق�ص ��يدته مما ُّ
بع� ��ض �س ��ابقيه ،فال ُي َ
مت ّمم) ب�سبب متني .وهذا �أثر �آخر من �آثار وحدة ال�سياق الفني.
وق ��د ُع ِّل ��ل �إقدام بع�ض ال�ش ��عراء على الغري ��ب بطلب التو�سّ ��ع ،والداللة على
العلم باللغة ،والتعجيب ،ففي ا�س ��تعمال الغريب ُيح�ض ��ر ال�ش ��اعر غائ ًبا ،ويحتفي
مبنفي ،وي�س ��تجلب من�س� � ًّيا( ،)53وا�س ��تعمال الغريب منط من االختي ��ار ،الذي هو
ّ
عملية واعية مق�صودة تت�ص ��ل بالرتكيب وت�شكيل الن�سق وال�سياق( .)54ومهما يكن
يح�سن
من �أمر التعليل ،ف�إن قلة الغريب يف هذه العينيات مالئمة للغر�ض؛ فالرثاء ُ
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�أن يكون ب�ألفاظ �س ��هلة( .)55ومن�س ��اقة � ً
أي�ض ��ا ـ �أعني ق ّلة الغريب ـ مع �سماحة هذه
القافية العينية.
ويف �أمناط الرتكيب( )56يظهر �أثر وحدة ال�سياق الفني يف ت�ش ُّكل ال�شعر ظهو ًرا
ب ِّي ًنا؛ � ْإذ تلتقي بع�ض الق�ص ��ائد يف جمل م�شت َهرة على �أل�سن ال�شعراء ،يف مقامات
كاف لظهورها ،بل
الرث ��اء ،و�أ ّكدته ��ا هنا وحدة ال�س ��ياق؛ لأن الغر�ض وحده غ�ي�ر ٍ
�أع ��ان عليها احتاد الوزن والقافية ،ومن هذه اجلمل (دعا ف�أ�س ��مع) ،كقول لبيد:
داع مجُ ي ًبا ف�أ�سمعا) ،وقول الهذيل:
(دعا �أربدً ا ٍ
لعمريلقدنادىاملناديفراعني

غ�����دا َة ال��� ُب��� َوي ِ���ن م���ن ب��ع��ي��د ف���أ���س��م��ع��ا

احلي من بعد ه َْجع ٍة
َ
فحنَّ ن�سا ُء ِّ

ل�صـوتٍ دعـ ــا �أثكـ ـ ــالـَه ــنَّ ف ـ�أ�سـمـعا

وق ��ول الفرزدق( :غداة دعا ناعيهما ثم �أ�س ��معا) ،وقول يحيى بن زياد( :نعى
بليل ف�أ�سمعا) ،وقول احلارثي:
ناعيا َع ْم ٍر ٍ
َ
محذوف املفعول ،وت�أويله يف قول ابن
فقد تواط�ؤوا على ا�س ��تعمال (�أ�س ��م َع)
النا�س َن ِع َّيه ،وهو بتج ّرد من املفعول ُي�ستعمل يف املكروه كث ًريا ،ولأنه
زياد�« :أ�سمعا َ
�إذا �أط ِلق مب َه ًما فال ُ
إطالق يف مثل هذا املكان �أبلغ»( .)57بل �إنهم تواط�ؤوا � ً
أي�ضا على
ما�ض �آخر يت�ض� � ّمن معنى النداء ،وارجع الب�ص� � َر يف
عط ��ف هذا الفعل على فعل ٍ
جتد( :دعا ف�أ�سمعا ،نادى ف�أ�سمعا ،نعى ف�أ�سمعا).
ال�شواهد ال�سابقة ْ
النا�س نع َّي ��ه) ،ولكنه لي�س من
ويف ه ��ذا الرتكيب ع ��دو ٌل باحلذف�( ،أ�س ��م َع َ
احلذف اخلا�ض ��ع الختيار املن�ش ��ئ ،بل هو من ال�ضرب الذي ي�ش ��يع ف ُي َت َل َّقف ،دون
ا�ستعمال له ،ودون التح ّقق من
�أن يكون له غر�ض بالغي �أو جمايل(� ،)58إال يف �أول
ٍ
بنيت على الظنّ  ،والظنّ ال يغني من احلق �شي ًئا.
هذا مفاوز� ،إال �إن ُ
وينبغي يل الوقوف بلفظ (الن ْعي)( )59وما ُي�ش ��ت ُّق منه �أو يرادفه ،فقد بان �أن
املوت
بحال ِ
ن�س ��بة ا�ستعماله ومرادفاته كثرية يف هذه العين ّيات ،والع ّلة �أنه مقرت ٌن ِ
ٌ
�شريف �أو مات ،بعثوا راك ًبا �إلى
العرب �إذا ُقتل منهم
بعيدً ا عن الأهل(« ،)60وكانت ُ
قبائلهم ينعاه �إليهم ،فنهى النبي عن ذلك»( .)61ويعني هذا ات�ص ��ا َله بال�شرف
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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بالتحري�ض على الأخ ��ذ بالث�أر»(.)62
واملنـزل ��ة الرفيعة ،وق ��د «يكون للنعي عالق ��ة
ِ
املرثي ج ��اء مالئ ًما للمعاين
وال ��ذي �أومئ �إلي ��ه هنا �أن اختي ��اره للتعبري عن موت ِّ
الروي ي�س ��تدعيه ،فهو ـ على هذا ـ �أثر من �آثار وحدة ال�س ��ياق
املُطيف ��ة ب ��ه ،بل �إن َّ
الفني يف هذه العين ّيات.
بالروي ،ما جتده ماث ًال يف
ومن الرتاكيب التي جلبتْها وحدة ال�سياق ،ل�صلتها
ّ
متمم( :فقد بان محمودًا �أخي حني و ّدعا) ،وقوله � ً
أي�ض ��ا يف خامتة ق�صيدته:
قول ِّ
(فقد �آب �شا ِني ِه �إيا ًبا فو ّدعا).
فقد جاء هذا الرتكيب ونحوه يف قول الفرزدقْ �( :إذ بانا جمي ًعا فو ّدعا) ،وقول
نف�س ��ا عن
اب ��ن ُمطري( :فعا�ش زما ًنا ّثم و ّلى فو ّدعا) ،وقول احلارثي( :فما ُ
طبت ً
منك فو ّدعا) .وال�ص ��يغة
�أخ ��ي يوم و ّدعا) ،وقول ابن زيدون( :و�أن ال ُهدى قد بان ِ
ما�ض ّ
الرتكيبية ـ كما هو بينّ ـ تعتمد � ً
يدل على
أي�ض ��ا ك�سابقتها على ا�ستعمال فعل ٍ
الذهاب والفناء( ،بان) �أو ما يف معناه ،معطو ًفا عليه الفعل (و ّدع) الذي ي�ؤتى به
«كناية عن املوت»(.)63
بالروي
ومن الت�ش ��ابه الرتكيبي الذي وطّ�أت له وحدة ال�س ��ياق الفني ،ل�صلته
ّ
� ً
أي�ضا ،ما يظهر يف قول الهذيل:
م�ب�ر�أً
لعمري لقد �أع��ل��ن��تَ خِ �� ْر ًق��ا َّ

اب امل��ه��ال��كِ �أروع����ا
م��ن ال�� َّت�� ْغ��بِ ج����� ّو َ

(خ� � ْرق �أروع) ـ على اختالف ما ُيطيف
فه ��ذا الرتكيب الوا�ص ��ف
للمرثي ب�أنه ِ
ّ
املجد
ب ��ه من �ض ��مائر وروابط ونعوت ـ جتده يف قول لبيد( :ف ًت ��ى كان ممن يبتني َ
�أروعا) ،وجميء لفظ (فتى) مقرو ًنا ب�ص ��فة (الأروع) ظاهر � ً
أي�ضا يف قول مت ّمم:
ات �أروعا) .وعلى النهج نف�سه تعبري يحيى بن زياد ،وهو
(فتًى غ َري ِم ِ
بطان الع�ش� � ّي ِ
(بخ ْر ٍق
اخل� � ْرق والأروع ،فقالِ :
�أك�ث�ر مماثلة لتعبري الهذيل� ،إذ جمع بني �ص ��فتي ِ
كرمي كان يف النا�س �أروعا) ،وك ٌّل منهم يعدل �إلى تغيري يف ال�ص ��ياغة يك�س ��ب بها
تف ّردًا.
ولكنن ��ا جند لفظي (فت ��ى) و(�أروع) عند احلارثي يف ن َف�س �أطول ،ومت ّدد يف
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القول ،مع حت ّمل لفظ (�أروع) داللة التف�ضيل ،وذلك يف بيتني:
فتى اخلري مل َي ْه ُم ْم بغد ٍر ومل ُي َع ْب
وال ك��ان يف ال��ن��ادي فيهجر قومه

بعجزٍ ،ومل يمَ��� ُد ْد �إل��ى ال��ذ ِّم �إ�صبعا
ب������أم��ل���أَ م���ن���ه يف ال���ع���ي���ونِ و�أروع�������ا

وك ّل �أولئك امللحوظات املتعلقة بالرتاكيب ُمد َرجة يف الت�ش ّبع الأ�سلوبي ،الذي
ّ
الدوال ،حتى و�إن تع ّددت الن�ص ��و�ص وقائلوها؛ لأن النظر هنا من
يظهر يف تكرار
جه ��ة كون هذه الق�ص ��ائد منداح ًة يف �س ��ياق واحد ،متماثلة املعن ��ى واملبنى ،تكاد
تتق ��ارب بل يتداخل بع�ض ��ها يف بع�ض� ،إل ��ى الغاية التي جتعل اخلل ��ط بني �أبياتها
مف�صلة على هذا يف ال ِف َقر املخت�صة بالبناء.
واردًا ،و�سوف �أذكر مناذج ّ
وقد ُيبنى على هذا �أن ننظر يف الت�ش ��بع الأ�س ��لوبي ،بو�ص ��فه ظاهرة �أ�سلوبية
تنتظم ق�ص ��ائد ل�ش ��عراء متعددين� ،إذا جاءت هذه الق�ص ��ائد ذات َوحدة �سياقية
معار�ضات �أو نقائ�ض� ،أو جماوبات ومرا�سالت �إخوانية.
كالعينيات� ،أو كانت
ٍ
ث ��م �إن ذل ��ك الت�ش ��ابه �أو التماثل الرتكيب ��ي يف العينيات يربط ��ه مبا قيل عن
خ�ص ��ائ�ص ال�شعر ال�ش ��فوي ،ذلك �أن نظرية (النظم ال�شفوي يف ال�شعر القدمي)
ترى �أن ال�ش ��عراء ي�س ��تقون تعبرياتهم من قوالب �ص ��ياغية متداول ��ة ،وهي قوالب
تختلف طو ًال و ِق َ�ص� � ًرا ،حتى ت�أتي يف بيت كامل( ،)64وت�ش�ي�ر �إلى م�س�ألة مه ّمة ذات
�ص ��لة مبا �أنا ب�صدده ،وهي �أن ال�شاعر (ال�ش ��فوي) يتعلم كيف ي�ستبدل بالكلمات
كلمات �أخرى ذات قيمة �إيقاعية م�س ��اوية ،ومن ثم يقتدر على
يف نطاق �ص ��ياغيٍ ،
�إيجاد قوالب �صياغية ا�شتقاقية جديدة( ،)65قد ُت َع ّد ـ �إن كانت منطوية على جتاوز
وابتكار حقيقي ـ من التف ّرد الأ�سلوبي.
و�إذا �ص � ّ�ح ُ
القول بتحقق مقالة �أ�ص ��حاب نظرية النظم ال�شفوي عند ال�شعراء
القدماء ـ وفيها م�ض � َ�ط َرب للر�أي والنقا�ش ـ فذلك من دواعي ت�أ ّمل وحدة ال�س ��ياق
والتما� ��س �أثره ��ا؛ ف�إن �أرباب هذه النظرية يرون �أن الت�ش ��ابه والتماثل يف ال�ش ��عر
القدمي ـ وبع�ضه مندرج يف مو�ضوع بحثي ـ هو �صدً ى جهري لل�شفوية التي اعتمدها
�أولئك ال�شعراء يف نظم ال�شعر.
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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ومن امل�سائل املثارة يف هذا املو�ضوع �أن ال�شاعر ـ وفق نظرية النظم ال�شفوي ـ
ال ُي ْجهد نف�سه يف ال�صياغة الفنية ،بل يلج�أ �إلى القوالب املُ َع ّدة املتداولة ،وال تكون
مهمته بهذا �سوى تفريغ القوالب املحفوظة مع �إ�ضافات تالئم الوزن والقافية(،)66
َ
أهم ما ُيع ّد به �شاع ًرا ،و�إن �صدق ذلك على
وال �شك يف �أن هذا الر�أي يبت ُّز
القائل � َّ
أغلب على �ص ��نعته ،ف�إنه لن ي�صدُق
َ�ض� � َع َفة ال�ش ��عراء ومق ّلديهم ،ومن كان ال ِغنا ُء � َ
على �أغلب ال�شعراء.
ولأن ��ه لي� ��س من �ش� ��أين هنا مناق�ش ��ة هذا ال ��ر�أي ،ف� ��إين �أحيل الق ��ارئ �إلى
الدرا�س ��ة الق ّيمة التي �أجنزها ف�ضل الع َّماري ،وهي التي �أ�شرت �إليها يف احلا�شية
الأخرية .ومما قال فيها�« :إن التقاط قوالب ...من هنا وهناك ،و�إخ�ضاع كل ذلك
للنظرية اجلمعية ُيع ُّد جتاو ًزا لطبيعة ال�شعر العربي ،وما ّدته ،ول�شخ�صية ال�شعراء
�أجمعني»(.)67
و�أنا �أ�ض ��يف هنا �إلى م�س�ألة التف ّرد يف ال�صياغات ـ مما هو من مادة درا�ستي
ه ��ذه ـ �أن ننظ ��ر �إل ��ى عينية اله ��ذيل ،ففيها قوالب لي�س ��ت عند غريه من �ش ��عراء
العينيات املخ�ضرمني (لبيد ومت ّمم) ،فقد قال مث ًال:
��ب�ر�أً
ل��ع��م��ري ل��ق��د �أع��ل��ن��تَ خِ ��� ْر ًق���ا م َّ

املهالك �أروعا
اب
ِ
من ال َّت ْغبِ ج ّو َ

ف���أظ��ل��م ليلي ب��ع��دم��ا ك��ن��تُ ُم��ظ��هِ�� ًرا

وفا�ضتدموعيال ُيه نْ َ
ِبب�أ�ضرعا

()68

أعلنت) ،و(من ال َّت ْغب) قالبان �صياغيان انفرد بهما ،ومثلهما
فتعبريه بـ(لقد � َ
قوله:
()69

ظه� � ًرا) قالب منفر ٌد ،مل َي�ؤُ ْل فيه �إلى قالب �ص ��ياغي
فجمل ��ة (بعدم ��ا ُ
كنت ُم ِ
أقل :مل يكن هذان القالبان ـ يف � ِّ
ب ب�أ�ضرعا)� ،أو ل ْ
أقل
محفوظ ،وكذا قوله( :ال ُي ِه نْ َ
�أحوالهما ـ مما ا�ستعمله �شعراء العينيات �أولئك.
ومن اخلروج عن القوالب ال�صياغية �أن جند الهذيل يخاطب املوت يف قوله:
فتى اخلري مل َي ْه ُم ْم بغد ٍر ومل ُي َع ْب
فقلتُ لهذا امل��وتِ � :إن كنتَ تاركي
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ومن الو�س ��ائل ال�ش ��عرية ال�ش ��ائعة يف الرثاء مطل ًقا ،وال�س ��يما يف مراثي الأخ:
ا�س ��تعادة �ص ��يغة الزمن الق ��دمي (كان)...؛ لأن ف ْقد الأخ ي�ض ��ع الذات وحدها يف
مواجهة ه ��ذا القانون الكوين( .)70وم ��ن �أجل هذا تتواتر الأفعال املا�ض ��ية كث ًريا،
وه ��ي �أقرب �إلى طبيع ��ة الغر�ض؛ لأن الراثي ي�ص ��ف حال امل ْيت �إ ّب ��ان حياته التي
انق�ضت� ،أو ي�صف ما ح ّل به من وجد وحزن ،وح�س ُبك �أن تنظر يف ق�صيدة مت ِّمم،
فتجد �أن مطلعها مختوم بفعلني ما�ضيني�( :أ�صاب ف�أوجعا) ،و�أن مقطعها مختوم
َ
كذلك بفعلني ما�ض ��يني (فقد � َآب �ش ��اني ِه �إيا ًبا فو َّدعا) ،ويدانيه قول احل�س�ي�ن بن
ُمطري ،وال َت ِف ْت �إلى امل�سطور ما حتته:
بلى قد َو�سِ عتَ اجلو َد واجل��و ُد م ِّيتٌ
وملا م�ضى م ْع ٌن م�ضى اجلو ُد وانق�ضى

ت�صدَّعا
ولو كان ح ًّيا �ضقتَ حتى َ
و�أ����ص���ب��� َح عِ ُ
���رن�ي�ن امل����ك����ار ِم �أج��دع��ا

ويف عيني ��ة اله ��ذيل توال ��ت ثمانية �أفعال ما�ض ��ية يف الأبي ��ات الأربعة الأولى،
و�أكتفي هنا ب�إيراد بيتني منها ،اخت�صا ًرا:
ج���وا ًد �إذا م��ا ال��ن��ا� ُ��س ق�� َّل ج��وا ُده��م

و� ُ��س�� ًّف��ا �إذا م��ا ���ص�� ّرح امل ُ
���وت �أقرعا

ف�أظلم ليلي بعدما كنتُ ُمظ ِه ًرا

وفا�ضت دموعي ال ُيه نِْب ب�أ�ض َرعا

ويف قول يحيى بن زياد احت�شدت �ستة �أفعال ما�ضية:
نعى ناع ــيا عَ�� ْم�� ٍر ِبل ــيلٍ ف�أ�سـ ــمعا

ف��راع��ا ف��ـ��ـ��ـ���ؤادًا ال ي��ـ��ـ ُ
��زال ُم��ر َّوع��ـ��ـ��ـ��ا

مـ�ضى ف��م�����ض��تْ ع�� ّن��ي ب��ه ك ُّ���ل ل��� ّذ ٍة

ت َق ُّر بها عينايَ فانقطعا مع ــا

()71

ومم ��ا ه ��و ذو �ص ��ل ٍة بالرتاكيب مالحظ ��ة �أن الث َقل وتعقيد الرتاكي ��ب كادا �أال
يالب�س ��ا هذه العيني ��ات ،ومن هذا الث َق ��ل القليل التعبري بـ(ز ّودو َك ��ه) يف قول ابن
الثوب الذي زودو َكه)( ،)72وك�أن روايته الأخرى ،امل�ش ��ار �إليها يف
زياد( :وما َد ِن�س ُ
احلا�شية ،كانت ت�ص ُّر ًفا من بع�ض الرواة لتخفيف ثقله .فهل جت ّنب ال�شعراء ذلك
لأن ق�ص ��ائدهم ذات وحدة �سياقية؟ ال ،فالأمر �أو�سع من ذلك ،وهو �أ�ص ٌل ينتهجه
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ال�ش ��عراء ،ال ف ��رع ي�ؤولون �إليه ب�ي�ن احلني واحلني ،يد ّلك على �ص ��دق هذا احلكم
�أن �ش ��واهد التعقي ��د والث َق ��ل عند البالغيني ال تتج ��اوز عددًا قلي�ل ً�اُ ،يك ّرر يف ُج ّل
كتبهم(.)73
اهتم فيه
وقبل ال ُّنقلة �إلى مبحث �آخر �أ�شري �إلى �أن بع�ض ال�شكالنيني نحا نح ًوا َّ
بالبحث يف طبيعة اللغة ال�شعرية ،وعن ال�صور املتطابقة ،واال�ستعارات املت�شابهة،
والكلمات املهجورة املتماثلة اال�س ��تعمال يف هذا الأثر ويف ذاك ،ويف هذا االهتمام
ربط لدرا�س ��ة اخلطاب ،بو�صفه �إن�ش ��ا ًء ،بالتاريخ الأدبي( .)74واملراد بذلك �أن من
احلري بالنظر ما يجده املتل ّقي من �أمناط لغوية وطرائق �أ�س ��لوبية
التاريخ الأدبي
ّ
تتكرر ،وتظهر عند جمهرة من املن�شئني يف ك ّل لغة ،ويف ك ّل �أدب؛ وهو تكرار اتخذ
�صورة (الروا�سم ال�شكلية �أو القوالب ال�صياغية) التي ي�ستعملها جمع من الأدباء،
حتى ُن�سي �أبوها الأول املبتكر لها.
وذلك ذو و�ش ��يج ٍة مب�س�ألة وحدة ال�سياق الفني؛ ف�إن تكرار الأمناط والقوالب
وال�صياغة يظهر �أجلى ما يكون الظهور يف الق�صائد املت�سمة بتلك ال َوحدة ،وهذه
العينيات مناذج فح�سب ،ولو رجعنا الط ْرف يف ق�صائد �أخرى ذات وحدة �سياقية،
لوجدنا ما ي�شهد لهذا الر�أي بال�صحة(.)75
وينبني على هذا �أن �أحكامنا يف در�س �أ�س ��لوب َّية الن�ص ��و�ص و�شعر ّي ِتها تت�صل
من �إحدى جهاتها بالتاريخ الأدبي ،ولهذا �أهمية مغفو ٌل عنها ،و ُيبنى عليها � ً
أي�ض ��ا
عدى،
�أن ه ��ذه الأحكام تظ ُّل احتما ًال م� َّؤ�س ً�س ��ا على ما بل َغنا ،ال عل ��ى �أنها غاية ال ُت َ
ومنـزل ٌة ال ُتتجاوز ،فنحن مل نطالع َّ
كل �شعر العرب ،ولن ن�ستطيع �إلى ذلك �سبي ًال؛
حجة يف هذا؛ �إذ قال« :وال�ش ��عراء
ل�ض ��ياع �أك�ث�ره .وكالم ابن قتيبة (ت276ه� �ـ) ّ
املعروفون بال�ش ��عر عند ع�ش ��ائرهم وقبائلهم يف اجلاهلية والإ�سالم� ،أك ُرث من �أن
ٌ
محيط� ،أو َ
يقف م ��ن ورا ِء عددهم واقف ،ولو �أنف ��د عمره يف التنقري
يحي � َ�ط به ��م
عنه ��م ،وا�س ��تفرغ جمه ��وده يف البحث وال�س� ��ؤال .وال �أح�س ��ب �أحدً ا م ��ن علمائنا
ا�س ��تغرق �ش ��عر قبيلة حتى مل ي ُفتْه من تلك القبيلة �شاعر �إال عرفه ،وال ق�صيد ٌة �إال
رواها»(.)76
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(للبحث �صلة)
الهوامش
(*) �أ�ستاذ الأدب والنقد يف كلية اللغة العربية ،جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية ،الريا�ض.
()1منها جمالية املوت يف مراثي ال�شعراء املخ�ضرمني ،عامر احللواين ،كلية الآداب والعلوم الإن�سانية،
�صفاق�س ،ط الأولى2004 ،م .و�سوف �أقتب�س منه �شي ًئا يت�صل ببع�ض الفكر.
( )2البالغ���ة والأ�س���لوبية ،هرني� ��ش بلي ��ث ( ،)Heinrich plettترجم ��ة محمد العم ��ري� ،إفريقيا
ال�شرق ،الدار البي�ضاء ،د.ط1999 ،م� .ص.19
( )3ينظ ��ر :الأدبي���ة يف النق���د العربي الق���دمي� ،أحمد بيكي�س ،عامل الكتب احلدي ��ث� ،إربد ،الأردن ،ط
الأولى1431 ،هـ2010/م� .ص.16 ،8
( )4مقاالت يف التاريخ الأدبي ،جمموعة كتَّاب ،قدم لها وترجمها� :أحمد ال�س ��ماوي� ،ص ��فاق�س ،تون�س،
2003م� .ص.15
( )5مت ّمم :جاهلي �أدرك الإ�س�ل�ام ،ا�ش� �تُهر بعينيته هذه ،وله �ص ��حبة .ينظر :طبقات فحول ال�ش���عراء،
 ،209-203/1وال�ش���عر وال�ش���عراء ،237/1 ،و�أ�س���د الغاب���ة يف معرف���ة ال�ص���حابة ،ابن الأثري ،دار
الفكر ،بريوت ،د.ط1409 ،هـ1989/م.283-282/4 ،
( )6ينظر :املعار�ض���ات ال�ش���عرية درا�س���ة تاريخية نقدي���ة ،عبدالرحمن ال�س ��ماعيل ،نادي جدة الثقايف
الأدبي ،جدة ،ط الأولى1415 ،هـ1994/م� .ص.164
( )7ينظر :طبقات فحول ال�ش���عراء ،ابن �س�ل�ام ،قر�أه و�شرحه محمود �شاكر ،مطبعة املدين ،القاهرة،
د.ط1974 ،م.209 ،203/1 .
( )8ينظ ��ر :كت���اب التع���ازي واملراثي ،املربّ د ،حتقيق :محمد الديباجي ،دار �ص ��ادر ،بريوت ،ط الثانية،
1412هـ1992/م� .ص.15 ،13
( )9ديوان املعاين� ،أبو هالل الع�س ��كري ،حتقيق� :أحمد �س ��ليم غامن ،دار الغرب الإ�س�ل�امي ،بريوت ،ط
الأولى1424 ،هـ2003/م.967/2 .
( )10املف�ضليات ،املف�ضّ ل ال�ضبي ،حتقيق� :أحمد �شاكر وعبدال�سالم هارون ،دار املعارف ،ط ال�ساد�سة،
1979م .270-264 .وق ��د جعلت ��ه مت ّم ًما قبل لبي ��د بالنظر �إلى َ
تاريخ ْي وفاتيهما ،ول�ش ��هرة عينية
مت ِّمم ،وكرثة من احتذاها ،ولكنني �س�أقدّم �أحيا ًنا بع�ض ق�صيدة لبيد على ق�صيدة مت ّمم �إذا ذكرتُ
مرثي لبيد مات عام
يغلب على الظنّ �أن ق�ص ��يدة لبيد �أ�س ��بق ،ف�أرب ُد بنُ ٍ
الأخذ والت�أثر؛ لأنه ُ
قي�س ُّ
مرثي مت ِّمم ف ُقتل عام �أحد ع�ش ��ر يف حروب الردّة .ينظر
ت�س ��عة م ��ن الهجرة� ،أما مالك بن ُنوي ��ر َة ُّ
خ�ب َ�ر ْي وفاتيهم ��ا يف البداي���ة والنهاي���ة ،ابن كثري ،حتقيق� :أحم ��د �أبو ملحم و�آخري ��ن ،دار الكتب
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العلمية ،بريوت ،ط الأولى1405 ،هـ1985/م.327-326/6 ،53-50/5 .
(� )11ش���رح دي���وان لبي���د بن ربيعة العامري ،حققه وقدم له� :إح�س ��ان عبا�س ،وزارة الإر�ش ��اد والأنباء،
الكويت1962 ،م� .ص.173
(ّ )12
املعط ��ل �أحد بني ُر ْهم بن �س ��عد بن هُ ذيلَ .وم ْع ِقل هو ابن ُخ َويلد ب ��ن واثلة بن ُم ْط َحل ال ُهذيل ،من
�سادة قومه ،ومن �أخباره �أنه وفد على النجا�شي يف �أ�سرى كانوا من قومه ،فك ّلمه فيهم ،فوهبهم له.
ينظر� :ش���رح �أ�ش���عار الهُذليني ،ال�سكري ،حتقيق :عبدال�س ��تار فراج ،راجعه :محمود �شاكر ،مكتبة
دار العروبة ،القاهرة ،د.ط (1384هـ1965/م)� ،ص ،632 ،401وديوان الهُذليني ،الدار القومية،
القاه ��رة ،د.ط1385 ،هـ1965/م( ،م�ص� � ّورة عن ن�ش ��رة دار الكت ��ب)  .70 ،68 ،40/3ونظ ًرا �إلى
ن�سبه (ال ُهذيل).
اخلالف يف ن�سبة الق�صيدة� ،سوف �أكتفي الح ًقا بذكر َ
(� )13شرح �أ�شعار الهُذليني ،401 ،وديوان الهُذليني.40/3 ،
( )14ال ُبوين :مو�ضع.
( )15ديوان الفرزدق ،دار بريوت ،بريوت ،د.ط1404 ،هـ1984/م.399-397/1 ،
( )16مل �أعرف عنه �شي ًئا.
(ّ )17
مقطع���ات م���راثٍ  ،ابن الأعرابي ،برواية ثعلب ،حتقيق :محمد ح�س�ي�ن الأعرجي ،جامعة اجلزائر،
معهد اللغة العربية و�آدابها1994 ،م� .ص .42
( )18له �أخبار مع عي�س ��ى بن مو�سىُ ،
عجرد ومطيع بن �إيا�س
وذكر �أن من ندمائه حمادًا الراوية وح ّماد ْ
الذي رثاه بق�صيدة ج ّيدة .وكان ظري ًفا ماج ًنا متّه ًما بالزندقة ،ينظر :معجم ال�شعراء ،املرزباين،
حتقيق كرنكو ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط الثانية1402 ،هـ1982/م( 498-497 ،م�ص� � ّورة عن
الن�ش ��رة الأولى التي �أخرجتها مكتبة القد�سي) ،وطبقات ال�شعراء ،ابن املعتز ،حتقيق :عبدال�ستار
فراج ،دار املعارف ،القاهرة ،ط الرابعة1981 ،م� ،ص  ،94والأعالم ،الزركلي ،دار العلم للماليني،
بريوت ،ط اخلام�سة1980 ،م.145/8 ،
(ّ )19
مقطعات مراث ،53-52 ،واحلما�س���ة الب�ص���رية ،الب�ص ��ري ،حتقيق :مختار الدين �أحمد ،دائرة
املع ��ارف العثمانية ،حيدر�آباد ،الهند1964 ،م ،235/1 ،ويف امل�ص ��در الثاين رواية �أخرى ملطلعها.
وبع�ض �أبياتها يف احلما�سة الب�صرية مختلط ببع�ض ق�صيدة �أبي متام الآتي ذكرها.
اخل ْرق :الكرمي املتّ�سع يف كرمه.
(ِ )20
( )21من �ش ��عراء الدولة العبا�س ��ية يف طورها الأول ،رقيق ال�شعر ُمكثرِ مجُ يد .ينظر :ال�شعر وال�شعراء،
ابن قتيبة ،حتقيق �أحمد محمد �شاكر ،دار املعارف ،القاهرة ،ط الثانية1387 ،هـ1967/م،90/1 ،
وطبقات ال�شعراء.118-114 ،
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(� )22شعر احل�سني بن مُطري الأ�سدي ،جمعه و�شرحه :ح�سني عطوان ،دار اجليل ،بريوت ،د.ط ،د.ت،
�ص .64-62
( )23من �شعراء الدولة العبا�سية يف طورها الأول ،ذو ن َف�س جاهلي ،نعته ابن املعتز باملفلق املف ّوه املقتدر
املطبوع ،و�أنه �أحد من ُن�سخ �شعره مباء الذهب .ينظر :طبقات ال�شعراء.275 ،
( )24احلارثي حياته و�شعره ،زكي ذاكر العاين ،وزارة الثقافة والإعالم ،دار الر�شيد ،بغداد1980 ،م،
�ص.82-69
ال�سق ُْب :ولد الناقة.
(َّ )25
( )26دي���وان �أب���ي متام ب�ش���رح اخلطيب التربيزي ،حتقيق :محمد عبده ع ��زام ،دار املعارف ،القاهرة،
د.ط1965 ،م.100-99/4 ،
( )27ديوان ابن زيدون� ،ش ��رح وحتقيق :كرم الب�س ��تاين ،دار بريوت ،بريوت ،د.ط1399 ،هـ1979 /م،
� ��ص .218 -214ه ��ذا و�س ��وف �أ�س ��تغني الح ًقا به ��ذه الإح ��االت العامة �إل ��ى مواطن الق�ص ��ائد يف
م�صادرها ،عن �إعادة الإحالة؛ رغبة يف االخت�صار.
( )28امل َث ِّو ُب :الداعي م ّرة بعد م ّرة.
(ع ْم ٍر) حذف الواو؛ لأنها �أوقعت الناطقني يف خط�أ كبريْ � ،إذ �صاروا يثبتون الواو يف
(� )29أو ِث ُر يف كتابة َ
النط ��ق مع الوقف عليهاْ .
وحذفها منهج مت ّبع عند بع�ض القدماء ،فهم يكتفون بفتحة على العني �أو
ب�سكون على امليم .ينظر :باب الهجاء ،ابن الدهّ ان ،حتقيق فائز فار�س ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،
ط الأولى1406 ،هـ1986/م� ،ص.7
( )30يف امل�صدر :وردت .وهو حتريف.
( )31ديوان املعاين.966/2 ،
( )32ديوان ليلى الأخيلية ،جمع وحتقيق :خليل العطية وجليل العطية ،وزارة الثقافة والإر�شاد ،بغداد،
د.ط ،د.ت� ،ص.86
( )33احلما�سة الب�صرية.196/1 ،
( )34ينظر :تاريخ الطربي ،حتقيق محمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم ،دار املعارف ،ط اخلام�س ��ة1993 ،م،
 .320/7وكتاب التعازي ،املدائني ،حتقيق ابت�س ��ام ال�ص ّفار وبدري فهد ،مطبعة النعمان ،النجف،
د.ط1391 ،هـ1971/م� ،ص ،47-46و�أردف املدائني الذي ن�سب ال�شعر �إلى عبدالعزيز بن عمر بن
املرثي ـ عا�ص � َ�م بنَ عمر بن اخلطاب ر�ض ��ي اهلل عنه» .وك�أنه �أراد �أن الراثي
عبدالعزيز« :كان ـ �أي ُّ
هو عبداهلل بن عمر بن اخلطاب ،وهذا بعيد؛ � ْإذ مل ُيعرف ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما بقول ال�شعر،
وي�ؤ ّك ��د هذا ن�س ��بة الطربي �إياها لعبداهلل بن عم ��ر بن عبدالعزيز ،وهي كذل ��ك يف كتاب التعازي
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واملراثي للمربّ د� ،ص ،61-60ويف الكامل ،املربّ د ،حتقيق محمد الدايل ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،
ي�سم الراثي.
البن لعمر يرثي عا�ص ًما ،ومل ِّ
ط الثالثة1418 ،هـ1997/م� ،1379/3 ،أنها ٍ
( )35الإ�ش���راف يف من���ازل الأ�ش���راف ،ابن �أبي الدنيا ،حتقيق :جنم عبدالرحمن خلف ،مكتبة الر�ش ��د،
الريا�ض ،ط الأولى1411 ،هـ1990/م� ،ص.111
( )36دي���وان الع�س���كري ،جمع ��ه وحقق ��ه مط ��اع طرابي�ش ��ي ،جمم ��ع اللغ ��ة العربي ��ة ،دم�ش ��ق ،د.ط،
1400هـ1979/م� ،ص.155
( )37اللغ���ة ال�ش���عر يف دي���وان �أب���ي مت���ام ،ح�س�ي�ن ال ��واد ،دار الغ ��رب الإ�س�ل�امي ،ب�ي�روت ،ط الأول ��ى،
1425هـ2005/م� ،ص.56
( )38راجع :املعار�ضات ال�شعرية.20-19 ،
( )39منهاج البلغاء و�سراج الأدباء ،حازم القرطاجني ،حتقيق :محمد احلبيب بن اخلوجة ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بريوت ،ط الثالثة1986 ،م� ،ص .270
( )40املث���ل ال�س���ائر يف �أدب الكات���ب وال�ش���اعر ،اب ��ن الأث�ي�ر ،حتقيق �أحم ��د احلويف وب ��دوي طبانة ،دار
الرفاعي ،الريا�ض ،ط الثانية1403 ،هـ1983/م.181/2 ،
( )41املرجع ال�سابق.183/2 ،
ً
متم ٍم هي الأمن ��وذج املحت ََذى ،ولكنّ لها من
(� )42أق ��ول
(افرتا�ض ��ا)؛ لأين ال �أملك دلي ًال على �أن عينية ِّ
ال�شهرة والذيوع ما يغ ّلب الظنَّ ب�أن �أولئك ال�شعراء �أو بع�ضهم قد ت�أ ّثر بها� ،أو عمد �إلى معار�ضتها.
وي�ش ��هد لذيوعها ما �س ��اقه املربد من �إعجاب عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه بها ،وقوله« :لوددتُ
�أين رثيت �أخي زيدً ا مبثل ما رثيتَ به مال ًكا �أخاك» .ينظر :الكامل ،1446/3 ،وما نقله املربّ د � ً
أي�ضا
من مت ّثل �أ ّم امل�ؤمنني عائ�ش ��ة ر�ض ��ي اهلل عنها َ
بع�ض �أبياتها بعد وفاة �أخيها عبدالرحمن ر�ضي اهلل
عن ��ه .ينظر :كت ��اب التعازي واملراثي .147 ،وراجع ما ذكرته �س ��ل ًفا عند عر�ض مطالع الق�ص ��ائد
املدرو�سة.
أخ�صها الح ًقا بالتعليق
( )43النظر يف �ألفاظ القوايف هنا بو�ص ��فها جز ًءا من املعجم ال�شعري ،ولكني �س� ّ
يف مبحث الإيقاع.
( )44وهذا يدفعني �إلى الرت ّيث يف قبول القول ب�أن رثاء املر�أة من �أ�ش ��د الرثاء �ص ��عوبة ،لأنه ـ فيما يراه
�ص ��احب ه ��ذا الر�أي ـ ي�ض ��يق فيه ال ��كالم على ال�ش ��اعر� ،إذ تق ُّل ال�ص ��فات التي ميكن �أن ي�س ��بغها
عليها (ينظر :العمدة يف محا�س���ن ال�ش���عر و�آدابه ونقده ،ابن ر�ش ��يق ،حتقيق :محمد محيي الدين
عبداحلميد ،دار اجليل ،بريوت ،ط اخلام�س ��ة1401 ،هـ1981/م .)154/2 ،وها هي ق�صيدة ابن
زيدون ت�ش ��هد ب�أن ال�ش ��اعر املقتدر ي�ستطيع تقليب القول ال�شعري على ما يالئم الغر�ض ،في�أتي من
الف َكر واملعاين مبا يحقق مقا�صد القول.
( )45الأدبية يف النقد العربي القدمي.100 ،
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( )46الأ�سلوبيات الأدبية ،محيي الدين مح�سّ ب ،كر�سي الدكتور عبد العزيز املانع ،جامعة امللك �سعود،
الريا�ض ،ط الأولى1432 ،هـ2011/م� ،ص.158
( )47ال َق ْ�شع :بيت من جلد ،و ُمح َثلِ � :أ�سيء غذا�ؤه ،وتك ّنع :تق ّب�ض ،ومتز ّبع� :سيئ ا ُ
خللق.
(�ُ )48س ًّفا :ح َّية ،وال َّتغْب :الف�ساد ،واملُو َزع :املولع بال�شيء
كب وا�ضطرب يف م�شيه� ،أو فني
( )49ال ُّذعاف امل�س� � ّلع :ال�س � ّ�م ال�سريع القتل ال�شديد الفتك ،وت�سع�س ��ع :رَ
�أكرثه.
( )50ال َه َم ّلع :اخلفيف ْ
الوطء ،وم َو ّ�صع :يحتمل معنى املف ّرق يف �سياقه الذي ورد فيه.
( )51يقال :رج ٌل �أَ ْل َي ٌ�س �أي �شجاع.
( )52عررت ا َمل ْلك� :أ�صبته ب�سوء ،من ال َع ّر وهو اجلرب ،ثم �أطلق على كل �سوء.
( )53ينظر :اللغة ال�شعر يف ديوان �أبي متام.89-88 ،
( )54ينظر :الأ�س���لوبية مفاهيمها وجتلياتها ،مو�س ��ى ربابعة ،دار الكندي ،الأردن ،ط الأولى2003 ،م،
�ص .28
( )55ينظر :منهاج البلغاء.351 ،
( )56لن �أقف يف هذه الدرا�س ��ة على ما ل َهج برتداده الدار�س ��ون الأ�س ��لوبيون� ،أو من ينحو نحوهم ،من
�إطال ��ة النظر يف بع�ض الأ�س ��اليب ،كالتق ��دمي والت�أخري ،والق�ص ��ر واحلذف ،وا�س ��تعمال الروابط
وال�ض ��مائر ،وادّعاء �أنها ظواهر �أ�س ��لوبية عند م�ستعملي اللغة �ضرب َة الزب؛ ذلك �أن بع�ض ما كلفوا
بالنظ ��ر في ��ه ،وح�ش ��د مناذجه ،لي� ��س �إال قوانني ثاوية يف اللغة نف�س ��ها ،وال معدى للع ��ارف بها من
�أن ي�س ��تعملها ،اللهم �إال �إذا وقع (الت�ش� � ُّبع الأ�س ��لوبي) يف بع�ض الأمناط ،فحينذاك ميكن الوقوف
به بو�ص ��فه مظه ًرا �أ�س ��لوب ًّيا .راجع ما يت�صل بهذه الفكرة يف :البالغة والأ�ص���ول ،درا�سة يف �أ�س�س
التفك�ي�ر البالغ���ي العرب���ي ،منوذج اب���ن ج ّني ،محمد العمري� ،إفريقيا ال�ش ��رق ،الدار البي�ض ��اء،
د.ط2007 ،م� ،ص.157
(� )57ش���رح ديوان احلما�س���ة ،املرزوقي ،ن�شره �أحمد �أمني وعبدال�سالم هارون ،جلنة الت�أليف والرتجمة
والن�شر ،القاهرة ،ط الثانية1387 ،هـ1968/م.861-860/2 ،
( )58ينظر :البالغة والأ�صول.150 ،
( )59يف الل�سان (نعا)« :قال ابن �سيده :وال َّن ْع ُي وال َّن ِع ُّي بوزن َف ِعيل :نداء الداعي ،وقيل :هو الدعاء مبوت
امليت والإ�شعار به ،نعاه ينعاه َن ْع ًيا و ُن ْعيا ًنا ،بال�ضم .وجاء َن ِع ُّي فالن :وهو خرب موته».
( )60ينظر :جمالية املوت.337 ،
( )61الل�سان (نعا).
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( )62جمالية املوت.337 ،
(� )63ش���رح ّ
املف�ض���ليات ،التربي ��زي ،حتقيق عل ��ي محمد البجاوي ،دار نه�ض ��ة م�ص ��ر ،القاهرة ،د.ط،
(1397هـ1977/م).1403/3 ،
( )64ينظر :النظم ال�ش���فوي يف ال�ش���عر اجلاهلي ،جيمز مونرو ( ،)Monroe jamesترجمة :ف�ضل
العماري ،دار الأ�صالة ،الريا�ض ،ط الأولى1407 ،هـ1987/م� ،ص.37-36
( )65ينظر :املرجع ال�سابق.39 ،
( )66ينظر :ال�ش���عر والغناء يف �ض���وء نظرية الرواية ال�شفوية ،ف�ضل العماري ،مكتبة التوبة ،الريا�ض،
د.ط ،د.ت� ،ص.87
( )67املرجع ال�سابق.100 ،
( )68ال َّتغْب :الف�ساد.
( )69املُظهِ ر :من كان يف وقت ُّ
الظ ْهر ،والأ�ضرع :الذليل ال�ضعيف.
( )70ينظر :الأ�سلوبيات الأدبية.156 ،
( )71ورد هذان البيتان يف ديوان احلما�س���ة (احلما�س ��ية  ،)281والثاين مل َي ِر ْد يف ( ُم َق ّطعات مراث).
�شرح ديوان احلما�سة.862 ،860 ،
( )72يف كت���اب الته���اين والتع���ازي ،اب ��ن املر ُزبان ،حققه� :إبراهيم البط�ش ��ان ،نادي الق�ص ��يم الأدبي،
بريدة ،ط الأولى1424 ،هـ2003/م� ،ص�( :162ألب�سوكه).
( )73ينظر مث ًال :املثل ال�سائر.302-301/1 ،
( )74مقاالت يف التاريخ الأدبي� ،ص .14
( )75مثل بع�ض ما قيل يف و�ص ��ف احلرب� ،أو و�ص ��ف ال�ص ��يد والطرد� ،أو الغزلُ ،
وخذ على �س ��بيل املثال
بروي النون املفتوحة على قافية املتوات ��ر ،كنونية جرير التي منها (�إن
الغ ��زل على البحر الب�س ��يط ّ
ري منه ـ
العيونَ التي يف َط ْرفها َح َو ٌر) .ومثا ًال �آخر من �ش ��عر ال�ص ��يد والطرد الذي يكون َ
رجزًا ،وكث ٌ
وال �س ّيما ط َر ِد ّيات �أبي نوا�س ـ يبد�أ بداية واحدة بجملة (�أنعتُ كل ًبا.)...
( )76ال�شعر وال�شعراء.61-60/1 ،
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عوامل قيام النشاط التجاري البحري
جلنوب اجلزيرة العربية
يف العصر اإلسالمي والوسيط
()1
(*)

�أ.د .محمد عبده ال�سروري

مقدمة :يعالج هذا البحث عدة عوامل رئي�سية ارتكز عليها الن�شاط التجاري
البحري للعرب وامل�س ��لمني �إبان الع�ص ��ر الإ�سالمي والو�س ��يط ،التي كان لها الأثر
الكبري يف قيام الن�شاط التجاري وازدهاره لتلك احلقبة.
م ��ن �أهم تل ��ك العوامل �أن ��واع ال�س ��لع التجارية ،وفي ��ه ذكر ال�س ��لع من حيث
م�صدرها الزراعي؛ مثل احلبوب والقطن والأع�شاب الطبية ،ومن حيث م�صدرها
الطبيعي؛ مثل الذهب والف�ض ��ة واحلديد ،ومن حيث م�ص ��درها ال�ص ��ناعي؛ مثل
�صناعة امللبو�س ��ات ،و�أنواع الأ�سلحة واحللي واملجوهرات والأواين املنزلية .ومنها
� ً
أي�ض ��ا البلدان التي يك�ث�ر فيها وجود تلك ال�س ��لع التجارية؛ منها ال�ص�ي�ن والهند
وم ��ا بينهم ��ا من بلدان وج ��زر ،وكذا بلدان �ش ��رق �إفريقيا ،مع ذك ��ر البلدان التي
تتاجر بتلك ال�س ��لع؛ منها ُعمان واليمن .ومنها كذلك ذكر �أهم املراكز �أو املوانئ
التجارية املوجودة يف تلك البلدان و�أهميتها ،والتي كان التجار العرب وامل�س ��لمون
ي ِفدون �إليها للتعامل التجاري.
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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ومن تلك العوامل � ً
أي�ضا :ذكر �أثر الرياح املو�سمية يف ت�سيري املراكب التجارية
�آن ��ذاك من حيث موا�س ��مها واجتاهاتها ومراحل الرحلة �إليه ��ا .وكذا ذكر �أهمية
ت�أثري العامل ال�سيا�سي من حيث زيادة الن�شاط التجاري �أو تقليله �أو منعه .وكذلك
ذكر الن�ش ��اط الب�ش ��ري من حيث معرفة �ص ��نع ال�س ��فن التجارية ومعرفة ما �سبق
ذكره ،وهي �أنواع ال�سلع التجارية والبلدان التي توجد بها تلك ال�سلع والبلدان التي
جتلب �إليها ،ومعرفة موا�سم الرياح واجتاهاتها .نو�ضح ذلك بالآتي:
عوامل ازدهار الن�شاط التجاري البحري جلنوب اجلزيرة
التعري���ف بالتج���ارة :تعرف التجارة ب�أنها العمل على الك�س ��ب عن طريق بيع
ال�سلعة ب�أكرث من �شرائها؛ �إما بنقلها من مكان تكرث فيه ال�سلعة �إلى �آخر تقل فيه،
�أو انتظار حتوالت الأ�سواق من االنخفا�ض �إلى االرتفاع بكرثة الطلب عليها .وذلك
ما يو�ضحه ابن خلدون بقوله« :اعلم �أنّ التّجارة محاولة الك�سب بتنمية املال ب�شراء
ال�سّ ��لع بال ّرخ�ص وبيعها بالغالء» ،كما قال�« :إنّ معنى التّجارة تنمية املال ب�ش ��راء
الب�ض ��ائع ومحاول ��ة بيعها ب�أغلى من ثمن ال�شّ ��راء �إ ّما بانتظار حوالة الأ�س ��واق �أو
نقلها �إلى بلد هي فيه �أنفق و�أغلى �أو بيعها بالغالء»( .)1و�إذا كان �أهم ما يف العمل
التج ��اري هو الربح ،فقد حدد ابن خلدون طريقت�ي�ن للربح؛ هما قوله« :فاملحاول
لذل ��ك الربح �إما �أن يختزن ال�س ��لعة ويتحني بها حوالة الأ�س ��واق من الرخ�ص �إلى
الغ�ل�اء فينتظم ربحه ،و�إما �أن ينقله �إلى بلد �آخر ينفق فيه تلك ال�س ��لعة �أكرث من
بلدة الذي ا�شرتاها فيه فيعظم ربحه»(.)2
�أما عن �أهم �شروط نقل ال�سلعة وت�صريفها ،فهي �أن يعرف التاجر ال�سلع التي
حتتاجها الكثري من النا�س كي ي�سهل عليه بيعها .يو�ضح ذلك �أن «التّاجر الب�صري
الغني والفقري وال�سّ ��لطان
بالتّجارة ال ينقل من ال�سّ ��لع �إال ما ّ
تعم احلاجة �إليه من ّ
وال�سّ وقة� ،إذ يف ذلك نفاق �سلعته».
و�أما عن كرثة الفائدة يف ال�سلعة التجارية ،فهي تعتمد على ُبعد �أماكن جلبها
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وقدرته ��ا ،واخلط ��ورة يف نقلها ،لكون «نقل ال�سّ ��لع من البلد البعيد امل�س ��افة �أو يف
�ش� � ّدة اخلطر يف ّ
أرباحا و�أكفل بحوالة
الطرقات يكون �أكرث فائدة للت ّّج ��ار و�أعظم � ً
الأ�سواق؛ لأنّ ال�سّ لعة املنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة لبعد مكانها� ،أو �ش ّدة الغرر
يف طريقها ،فيق ّل حاملوها ويع ّز وجودها ،و�إذا ق ّلت وعزّت غلت �أثمانها»(.)3
وعلى ذلك ،ف�إن الن�ش ��اط التجاري البحري جلن ��وب اجلزيرة العربية يعتمد
على حتقيق املكا�س ��ب املالية ببيع ال�س ��لعة ب�أكرث من ثمنها ،كما تعتمد على معرفة
ال�س ��لعة التي يحتاجها النا�س جمي ًعا ،وعل ��ى نقلها من �أماكن بعيدة واملخاطرة يف
نقلها.
�أن���واع ال�س���لع التجارية :يعتمد الن�ش ��اط التجاري على نوع ال�س ��لعة التجارية
من حيث �ص ��فاتها وم�ص ��درها :زراعي �أو طبيعي �أو �صناعي ،والأماكن �أو البلدان
املوج ��ودة به ��ا ،وكرثتها �أو قلته ��ا ،وا�س ��تخدامها يف الأطعم ��ة �أو العقاقري الطيبة
و�أن ��واع ال�ص ��ناعات ،والطلب عليها ،والن�ش ��اط الب�ش ��ري فيها من حي ��ث نقلها �أو
حتويل ال�س ��لعة �إلى �س ��لعة �أخرى ب�ص ��ناعتها ،مثل �ص ��ناعة امللبو�سات من القطن
والكتان ،و�صناعة الأ�سلحة من املعادن �أو غريها .نوجز ذلك بالآتي:
ال�س���لعة من حيث امل�ص���در� :أهم م�ص ��ادر ال�س ��لع التجارية التي يرتكز عليها
الن�ش ��اط التجاري هي امل�صدر الزراعي ،وامل�صدر الطبيعي ،وامل�صدر ال�صناعي،
نذكر ذلك مخت�ص ًرا بالآتي:
ال�س���لعة م���ن حي���ث م�ص���درها الزراعي :يرتبط الن�ش ��اط التجاري بال�س ��لعة
ً
ارتباط ��ا كب�ي ً�را ،وهي تعتمد على ما متي ��ز به البلدان من �أنواع ال�س ��لع
الزراعي ��ة
التجارية الزراعية ،من حيث وجود هذه ال�س ��لع الزراعية وكرثتها نتيجة خل�صوبة
الأرا�ضي الزراعية ووجود الأنهار املتعددة ،والأمطار ،وتنوع املناخ .وهذه خا�صية
يتمي ��ز به ��ا بلد عن بلد �آخر ،وهي هبه من اهلل �س ��بحانه وتعالى للب�ش ��رية ال دخل
للإن�سان فيها .و�أهم ال�سلع الزراعية امل�ستخدمة يف الن�شاط التجاري الآتي:
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 التوابل :مثل الفلفل والقرفة (الدار �ص ��يني) والزجنبيل واحلبهان ،وجوزالطيب.
 العقاقري الطبية :مثل الكافور والعود الهندي والزعفران والكركم والبل�سم. العطور والبخور :مثل عود الند وامل�سك والعنرب وخ�شب ال�صندل والالن. الأخ�شاب :الأبنو�س وال�ساج وال�صندل والنارجيل واخليزران. املن�سوجات :القطنية واحلريرية والكتانية. مواد ال�ص ��باغة :مثل الف ّوة والور�س والزعفران والنيلة ،ي�ض ��اف �إلى ذلكاللبان وال�صرب وغريها من ال�سلع الزراعية.
ال�س���لعة م���ن حي���ث م�ص���درها الطبيع���ي :كذل ��ك يرتبط الن�ش ��اط التجاري
على ال�س ��لعة الطبيعية ،من حيث كرثة وجودها يف بل ��دان وقلتها يف بلدان �أخرى،
مث ��ل املعادن والذهب واحلديد ،واليواقيت وغريه ��ا .وهذه هي الأخرى منحة من
اهلل �س ��بحانه وتعالى للنا�س ،ولي�س للإن�س ��ان دخل يف �إيجادها .و�أهم هذه ال�سلع
التجارية من حيث امل�صدر الطبيعي الآتي:
 الأحجار الكرمية :مثل الزمرد والفريوز والالزورد والعقيق واليواقيت. املعادن :مثل الذهب والف�ضة والنحا�س والر�صا�ص واحلديد وغريها.ولذلك عمل الإن�سان على الن�شاط التجاري بنقل هذه ال�سلع من البلدان التي
تكرث فيها هذه ال�سلع �إلى البلدان التي تقل فيها.
وجمم ��ل القول يف الن�ش ��اط التجاري بال�س ��لعة من حيث م�ص ��درها الزراعي
والطبيع ��ي ،ف�إنه ��ا ُيعتمد اعتمادًا كب ًريا يف �إيجادها على اهلل �س ��بحانه وتعالى� .أو
هي خا�صية خ�ص بها اهلل تعالى بلدً ا دون بلد �آخر حلكمة منه تعالى ،منها حترك
الإن�س ��ان يف الن�ش ��اط التجاري ،بنقل ال�س ��لع من بلد �إلى �آخر ،يو�ضح ذلك الآتي:
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«ول ��وال �أن اهلل ع ��ز وجل خ�ص بلطفه كل بل ��د من البلدان ،و�أعط ��ى كل �إقليم من
الأقاليم ب�شيء منعه غ َريهم ،لبطلت التجارات ،وذهبت ال�صناعات ،وال ما تغ َّرب
�أحد وال �سافر رجل ،ولرتكوا التهادي ،وذهب ِّ
ال�شرى والبيع والأخذ والإعطاء� ،إال
نوعا م ��ن اخلريات ومنع الآخرين،
�أن اهلل ع ��ز وجل �أعطى كل ُ�ص ��قع من كل حني ً
الق�س ��م وينتظم
لي�س ��افر ه ��ذا �إلى بل ��د هذا ،وي�س ��تمتع قوم ب�أمتعة ق ��وم ،ليعتدل ْ
التدب�ي�ر؛ قال اهلل عز وج ��ل } :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ {»(.)4
ال�س ��لعة من حيث م�صدرها ال�صناعي :ات�ص ��فت الكثري من ال�سلع الزراعية
والطبيعة �أنها �ص ��احلة للتحويل� ،أو ميكن �إعادة �صناعتها �إلى �سلع �أخرى .ولذلك
ف�إن �أهم ما مييز به الن�ش ��اط التجاري هو حتويل ال�س ��لعة الزراعية والطبيعة �إلى
�س ��لعة �ص ��ناعية؛ مثل �ص ��ناعة ال�س ��فن التجارية والأثاث املنزيل من الأخ�ش ��اب،
و�ص ��ناعة �أنواع العطور و�أنواع العقاقري الطبية ،و�أنواع امللبو�س ��ات من ال�سلع ذات
امل�صدر الزراعي .و�صناعة �أنواع الأ�سلحة من �سيوف وخناجر ورماح من املعادن،
وكذا �ص ��ناعة احللي والنقود من الذهب والف�ض ��ة ،بالإ�ضافة �إلى �أنواع احللي من
الأحجار الكرمية �أو اليواقيت.
ولذلك فقد كرث الن�شاط الب�شري الذي عمل على حتويل ال�سلعة من حالة �إلى
حال ��ة �أخ ��رى� .أو �أنها هي العملية التي تهدف �إلى القي ��ام بتعوي�ض البلدان التي ال
تنتج ال�سلع الزراعية �أو الطبيعة �إلى جلبها والقيام ب�صناعتها ،وممار�سة الن�شاط
التجاري بها.
البلدان املوجودة فيها ال�سلع التجارية :ت�شكل البلدان التي توجد فيها ال�سلع
التجارية �أهمية كبرية جلذب الن�شاط التجاري �إليها .ويف هذا �سنذكر �أهم ال�سلع
التي تنتجها البلدان ب�صورة �إجمالية؛ وهي الآتي:
 من ال�ص�ي�ن ي�س ��تورد« :الفرند واحلرير والغ�ضائر والكاغد واملداد ،والدارذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440

351

ﲤﻮز  -آب  /ﻳﻮﻟﻴﻮ  -أﻏﺴﻄﺲ 2019م

6 5

55

�ص ��يني ...والذهب ،والعقاقري واجلوزب� � ّوا ...والديباج والأقف ��ال املحكمة» ،ومن
الواق واق :الذهب والأبنو�س».
 ومن الهند ي�س ��تورد« :الأعواد وال�ص ��ندالن والكاف ��ور واملاكافور واجلوزب ّواوالقرنف ��ل والقاقل ��ة والكبابة والنارجي ��ل والثياب املتخذة من احل�ش ��ي�ش والثياب
القطنية املخملة والفيلة» ،وكذا «جلود النمور والياقوت الأحمر وال�صندل الأبي�ض
والأبنو�س وجوز الهند»(.)5
 ومن ال�سند والهند :من جهة ما ي�ستورد من البلدان «�أنواع الطيب واجلواهركاليواقيت والأملا�س ،وغري ذلك من احلجارة الثمينة ،والكركدن والفيل والطاو�س
والعن�ب�ر والقرنف ��ل وال�س ��نبل واخلوجلان وال ��دار ال�ص ��يني والنارجي ��ل والهلبلج
والتوتياء واخليزران والبقم وال�صندل وال�ساج والفلفل وعجائب كثرية»(.)6
 ومن �س ��رنديب (�س ��يالن) ي�س ��تورد« :الياقوت �ألوانه كلها و�أ�شباهه املا�سوالدر والبلور وال�س ��نباذج الذي يعالج به اجلوهر ،ومن ملي و�سندان الفلفل .ومن
كلة الر�صا�ص القلعي .ومن ال�سند الق�سط والقنا واخليزران»(.)7
 وم ��ن اليم ��ن ي�س ��تورد« :ال�ب�رود والأدم ...والعقي ��ق والكن ��در واخلط ��روالور�س»( ،)8وكذا «الو�ش ��ي و�س ��ائر ثيابهم والعنرب»( ،)9و� ً
أي�ضا لأهل اليمن احللل
اليمانية والثياب ال�سعيدية والعدنية ( ،)10وال�سيوف اليمانية.
 ومن �أر�ض العرب :اخليل العراب والأدام. وم ��ن بالد الزجن ي�س ��تورد :احلديد وجلود النم ��ور والذهب والعاج والعنربوغريها(.)11
حرك���ة الري���اح :كانت حركة الرياح م ��ن �أهم العوامل الطبيعي ��ة التي اعتمد
عليها �سري املراكب التجارية عرب البحار ،كما كانت �إحدى العوامل امل�ساعدة على
قيام وازدهار الن�ش ��اط التجاري البحري جلنوب اجلزيرة العربية فيما بني بلدان
العامل ،خالل عدة ع�صور من �أهمها الع�صر الإ�سالمي.
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وتعد هذه الرياح �إحدى �آيات اهلل لقوله تعالى} :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{ [لقم ��ان ].31 :وقوله تعالى} :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ { [اجلاثي ��ة .]12 :وقول ��ه تعالى:
} ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ{ [ال�ش ��ورى-32 :
.]34
وكان لهبوب هذه الرياح �أوقات �أو �أ�سفار �أو موا�سم محددة واجتاهات معينة،
�أُطلق عليها الرياح املو�س ��مية بح�س ��ب مو�س ��م هبوبه ��ا ،ورياح جنوبية �أو �ش ��مالية
بح�سب اجتاهها.

وع ��ن موا�س ��م واجتاهات حرك ��ة الرياح التي كانت �س ��ائدة فيم ��ا بني جنوب
اجلزية العربية وبني الهند وال�صني و�شرق �إفريقيا ،فهي الآتي:
� اًأول :الرياح املو�س ��مية ال�ش ��مالية ال�ش ��رقية املتجهة من ال�شمال ال�شرقي نحو
اجلن ��وب الغربي لل�س ��فر غر ًبا .والتي كانت تهب خالل املدة من �أكتوبر (ت�ش ��رين
الأول) �إلى مار�س (�آذار) ،وفيها كانت املراكب التجارية تقدم من ال�صني والهند
وعمان ـ و�إلى
وم ��ا بينهما من بل ��دان وجزر �إلى جن ��وب اجلزيرة العربية ـ اليم ��ن ُ
�شرق �إفريقيا.
ثان ًيا :الرياح املو�س ��مية اجلنوبي ��ة الغربية املتجهة من اجلن ��وب الغربي نحو
ال�ش ��مال ال�ش ��رقي لل�س ��فر �ش ��ر ًقا ،والتي كانت تهب خالل فرتتني هما :من �إبريل
(ني�س ��ان) �إلى مايو (�أيار) ،ومن �أغ�س ��ط�س (�آب) �إلى �س ��بتمرب (�أيلول) .وفيها
كانت ال�س ��فن التجارية ت�س ��افر من جن ��وب اجلزيرة العربية و�ش ��رق �إفريقيا نحو
الهند وال�صني وما حولهما من بلدان وجزر(.)12
مراحل �سري املراكب التجارية :نظ ًرا لأن �سري املراكب التجارية عرب الطرق
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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البحري ��ة كان يعتم ��د اعتمادًا كب�ي ً�را على اجتاه هب ��وب الرياح وموا�س ��مها ،فقد
كان م ��ن الأهمية معرفة مراحل �س�ي�ر هذه املراكب التجارية من مرا�س ��ي جنوب
اجلزي ��رة العربية �إل ��ى املوانئ التجاري ��ة يف �أنحاء البلدان .وكان ��ت مراحل ذلك
ال�سري تتم ح�سب قرب البلد �أو بعده ،وح�سب خروج املراكب من املرا�سي يف بداية
املو�س ��م �أو و�س ��طه �أو نهايته ،وح�س ��ب �ش ��دة هبوب الرياح وهدوئها .وح�سب توفر
ال�س ��لع التجارية ،والهدف م ��ن العمل التجاري ،وحجم ال�س ��فن التجارية .ولذلك
فقد تعددت مراحل �أو محطات �س�ي�ر املراكب التجارية وف ًقا لذلك؛ منها ما كانت
ت�سري متنقلة عرب عدة محطات �أو عرب محطة واحدة �أو مبحاذاة ال�سواحل .ومنها
ما كانت ت�سري حتى �آخر محطة جتارية مبا�شرة دون توقف .ن�صف ذلك بالآتي:
مراحل �سري املراكب التجارية نحو امل�شرق وموا�سمه� :شكلت بلدان امل�شرق
�أهم البلدان التجارية مع بلدان اجلزيرة العربية لتوفر الكثري من ال�سلع التجارية؛
م ��ن �أهمها التوابل والأفاوية والفلفل والزجنبيل وغريها .ولهذه املراحل موا�س ��م
معينة ومحطات ن�صفها بالآتي:
فعن موا�س ��م رحلة خروج املراكب التجارية من موانئ اجلزيرة العربية نحو
امل�ش ��رق ال�ص�ي�ن والهند وما بينهما من جزر وبلدان ،فقد كان يتم فيما بني �شهر
�إبريل حتى منت�صف �شهر �أكتوبر� ،أما رحلة العودة من امل�شرق نحو موانئ اجلزيرة
العربية ،فقد كان يتم فيما بني �شهر نوفمرب حتى مار�س(.)13
�أم ��ا ع ��ن مراحل �أو محطات �س�ي�ر املراك ��ب التجارية من مرا�س ��ي اجلزيرة
العربية �إلى امل�شرق ال�صني والهند والعك�س ،فقد كان كالآتي:
ال�ص�ي�ن  :Chinaتعد بالد ال�ص�ي�ن من �أهم البلدان جذ ًبا للن�شاط التجاري
العربي والإ�س�ل�امي لكرث ال�س ��لع التجارية بها .ومن �أهم موانئ ال�ص�ي�ن التي كان
التجار العرب يق�صدونها هي مدينة خانفو �أو كانتون .والتي و�صفت ب�أنها« :مرف�أ
ال�سفن وجمتمع جتارات العرب»(� .)14أما �أهم مرا�سي جنوب اجلزيرة العربية التي
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و�صحار يف ُعمان .واللتان
كان لها عالقة جتارية مع ال�صني ،فهما عدن يف اليمن ُ
و�صفتا ب�أنهما مرف�أ ال�سفن التجارية القادمة من ال�صني والذاهبة �إليها(.)15
ونظ ًرا �إلى بعد ال�ص�ي�ن ع ��ن بالد العرب ،فقد تعددت مراحل ال�س ��فر �إليها،
وو�صلت يف بع�ض الأحيان �إلى �أربع مراحل �أو محطات ،ن�صف ذلك بالآتي:
 ال�س�ي�ر نحو ال�ص�ي�ن عرب عدة محط ��ات �أو مراحل :يف بع� ��ض الأحيان كان�س ��فر املراكب التجارية من اجلزيرة العربية نحو ال�ص�ي�ن وما جاورها من بلدان
وجزر ت�س�ي�ر عرب عدة محطات قد ت�ص ��ل �إلى �أربع محطات �أو مراحل؛ من ذلك
مث ًال:
كان ��ت املراكب التجارية تخرج من ميناء عدن �أو موانئ ُعمان ،مثل م�س ��قط
�أو ُ�ص ��حار �أو قلهات ،ت�س�ي�ر �إلى كومل ملي يف الهند ،ومنها �إلى كله بار يف جزيرة
املاليو ،ومنها �إلى �ص ��نف فواله �أو ن�صف فوالت وهي (ت�شامبا) يف فيتنام ،ومنها
�إلى كانتون يف ال�ص�ي�ن( .)16وكانت طريق العودة من ال�صني �إلى اجلزيرة العربية
ت�سري عرب نف�س هذه املحطات �إذا �أرادت ال�سري عرب عدة محطات �أو مراحل.
 ال�س�ي�ر نح ��و ال�ص�ي�ن عرب محط ��ة �أو مرحل ��ة :غال ًبا ما كان �س�ي�ر املراكبالتجاري ��ة م ��ن اجلزيرة العربية �إلى ال�ص�ي�ن وم ��ا جاورها من ج ��زر وبلدان عرب
محطة واحدة تقع يف منت�ص ��ف الطريق ،وهي مر�س ��ى كله ب ��ار يف جزيرة املاليو؛
من ذلك:
كانت ال�سفن التجارية تخرج من مر�سى عدن �أو مرا�سي ُعمان �إلى كله بار يف
وال�س ��رافيون ي�صلون
املاليو ،وكانت من �أهم املراكز التجارية التي كان ال ُعمانيون ِ
�إليها ،وهي تقع يف منت�صف الطريق فيما بني ال�صني واجلزيرة العربية .ومن كله
بار ت�س�ي�ر املراكب نح ��و خانفو �أو كانتون يف ال�ص�ي�ن( .)17وعلى نف�س هذا الطريق
تكون العودة من ال�ص�ي�ن �إلى اجلزيرة العربية .وكان ال�س�ي�ر عرب هذا الطريق هو
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ا�ستخداما يف الع�صر الإ�سالمي؛ من ذلك مث ًال:
الأكرث
ً
�س ��ار مركب جتاري يف �س ��نة  317هـ من مر�س ��ى كل ��ه بار �إلى مين ��اء ُعمان،
يوما .كما �سار يف �سنة 317هـ � ً
أي�ضا مركب جتاري من كله بار �إلى
فو�صلها بعد ً 48
يوما .وكذلك �س ��ار مركب جتاري من كله بار �إلى
مر�س ��ى ال�ش ��حر ،فو�صله يف ً 41
عدن مبا�شرة(.)18
 ال�س�ي�ر نحو ال�ص�ي�ن مبا�ش ��رة دون توقف :ناد ًرا ما كان يتم �س ��فر املراكبالتجارية من اجلزيرة العربية �إلى ال�صني والعك�س مبا�شرة دون توقف .من ذلك:
�س ��ار مركب جتاري من م�س ��قط يف ُعمان �إلى كانتون يف ال�صني( .)19كما ورد �إلى
ُعمان من ال�صني مركب جتاري لأحد التجار بلغ ع�شوره �ألف �ألف درهم(.)20
الهن���د  :Indiaمتثل بالد الهند �أهم البلدان جل ًبا للن�ش ��اط التجاري للعرب
وامل�س ��لمني ،لقربه ��ا من بالد العرب ،وكرثة �س ��لعها التجارية .ومن �أهم مرا�س ��ي
الهن ��د التي كان التجار الع ��رب يكرثون الرتدد عليها :كج ��رات وقاليقوط وكومل،
وغريها� .أما �أهم مرا�س ��ي جنوب اجلزيرة العربية ،فهي :عدن وري�سوت وقلهات،
التي و�صفت ب�أنها مرف�أ ال�سفن التجارية القادمة من الهند والذاهبة �إليها(.)21
ولق ��رب الهند م ��ن البالد العربي ��ة ،فقد كان ��ت املراكب التجاري ��ة غال ًبا ما
ت�س ��افر �إلى موانئها يف رحلة واحدة مبا�ش ��رة دون توقف ،و�أحيا ًنا ت�س ��افر متنقلة
عرب موانئها املتعددة .ن�صف ذلك بالآتي:
مرحل ��ة الرحلة الواحدة املبا�ش ��رة �إلى الهند :كانت �أهم طرق �س�ي�ر املراكب
التجارية من اجلزيرة العربية �إلى الهند هو ال�س�ي�ر �إلى موانئها عرب رحلة واحدة
مبا�ش ��رة دون توق ��ف لقربه ��ا .فكانت رحلة ال�س ��فن التجارية تخرج م ��ن عدن �أو
ال�شّ حر يف اليمن� ،أو ظفار �أو م�سقط �أو قلهات �أو ُ�صحار ب ُعمان ،ت�سري �إلى مرا�سي
الهند؛ مثل مر�س ��ى كومل �أو قاليقوط �أو كجرات �أو غريها .كما كانت رحلة العودة
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ت�أتي من هذه املوانئ الهندية �إلى موانئ بالد العرب .من ذلك مث ًال :كانت ال�سفن
التجارية ت�أتي من كومل �إلى ري�س ��وت� ،أو �أي مر�س ��ى �آخر على �س ��احل ال�ش ��حر �أو
املهرة ،ومنها ت�سري نحو ُعمان �أو �سرياف �أو عدن �أو غريها(.)22
وم ��ن ذلك مث ًال :قدم ابن بطوطة من قاليقوط بالهند �إلى ظفار احلبو�ض ��ي
يوما ،ومنها �س ��ار نحو مدينة ُعمان(.)23
ب ُعمان يف رحلة واحدة ،فو�ص ��لها بعد ً 28
ي�ض ��اف �إلى ذلك مرحلة �س�ي�ر املراكب التجارية متنقلة بني موانئ الهند املتعددة
بهدف التجارة.
مراحل ال�سري نحو جنوب �إفريقيا :ت�شكل بلدان جنوب �شرق �إفريقيا �أهمية
كب�ي�رة للن�ش ��اط التجاري لبل ��دان اجلزيرة العربي ��ة ،لتوفر ال�س ��لع التجارية مثل
احلديد والذهب والعاج ،وقربها .وال�س�ي�ر لهذه اجلهة مراحل وموا�سم محددة �أو
محطات ،نذكرها بالآتي:
فمن جهة موا�س ��م ال�س ��فر �إليها من جنوب اجلزيرة ،فق ��د كان يتم فيما بني
�ش ��هر نوفمرب حتى �شهر مار�س� .أما العودة منها �إلى اجلزيرة ،فقد كان فيما بني
�ش ��هر �إبريل حتى �س ��بتمرب .وعن �شدة رياح هذا البحر ،فقد كان يو�صف يف بع�ض
الأحي ��ان ب�أن ��ه موج «عظي ��م كاجلبال ال�ش ��واهق»(� .)24أدى ذلك �إل ��ى �إجبار بع�ض
مرا�س �أخرى غري املرا�سي املق�صودة؛ من ذلك
املراكب التجارية �إلى التوجه �إلى ٍ
مث ًال :خرج مركب جتاري من ُعمان �س ��نة 314هـ يريد جزيرة قنبلة ،فع�صفت به
الرياح �إلى �سفالة.
�أما عن مراحل �أو محطات �س�ي�ر املراكب التجارية �إليها من موانئ اجلزيرة
العربية ،فهي الآتي:
مرحل���ة ال�س�ي�ر املبا�ش���ر دون توق���ف :نظ� � ًرا �إلى ق ��رب موانئ جنوب �ش ��رق
�إفريقي ��ا من بل ��دان اجلزيرة العربية ،فق ��د كان �أهم مراحل ال�س�ي�ر �إلى موانئها
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و�س ��فالة وجزيرة قنبلة وجزي ��رة القمر ،هو االجتاه
املتعددة منها مقدي�ش ��و وكلوة ُ
املبا�شر دون توقف .من ذلك مث ًال :يف �سنة 315هـ �سافر مركب جتاري من ُعمان،
ف�أو�ص ��لته الرياح �إلى مر�س ��ى �س ��فالة ،ومن ذلك � ً
أي�ض ��ا خرج مركب جتاري �سنة
310هـ من ُعمان يريد جزيرة قنبلة ،ف�أر�س ��ى يف �س ��فالة( .)25كما كان الكثري من
�أهل ُعمان ي�س ��افرون من ُ�ص ��حار �إلى جزيرة قنبلة .وعن العودة من جنوب �شرق
�إفريقيا �إلى ُعمان ،فقد ذكر امل�سعودي �أنه �سافر يف مركب جتاري �سنة 304هـ من
جزيرة قنبلة �إلى ُعمان يف رحلة مبا�شرة(.)26
وعل ��ى ذل ��ك ،فقد كانت �أهم مراحل ال�س�ي�ر �إل ��ى �إفريقيا والع ��ودة منها هي
الرحلة الواحدة املبا�ش ��رة دون توقف .وذلك ما �أو�ضحه ابن املجاور بقوله�« :إنهم
كانوا يجمعون عدة موا�سم يف مو�سم واحد .من ذلك خرج مركب �سنة 626هـ من
جزيرة القمر ف�أر�سى بعدن»(.)27
كذلك �سافر ابن بطوطة يف مركب جتاري برحلة واحدة من مر�سى كلوة �إلى
ظفار احلبو�ضي ،ومنها �سار �إلى ُعمان (.)28
مراحل ال�س���فر عرب عدة محطات :يف بع�ض الأحيان ات�ص ��ف �س�ي�ر املراكب
التجارية من بلدان اجلزيرة العربية �إلى جنوب �ش ��رق �إفريقيا عرب عدة محطات
�أو مراح ��ل .من ذلك مث ًال :كان ��ت املراكب التجارية تخرج م ��ن عدن �إلى زيلع يف
رحل ��ة ،ومنه ��ا �إلى مقدي�ش ��و يف رحل ��ة ثانية ،ومنها �إل ��ى كلوة يف رحل ��ة ثالثة(.)29
وكذلك كانت املراكب التجارية ت�س�ي�ر من عدن �إلى مقدي�ش ��و يف رحلة ،ومنها �إلى
كلوة يف رحلة �أخرى ،ومنها �إلى جزيرة القمر يف رحلة ثالثة �أو مو�سم ثالث(.)30
مما �س ��بق يت�ض ��ح لنا �أثر العوامل الطبيعية حلركة الرياح يف مراحل ت�س�ي�ر
ال�سفن التجارية وكيفية ا�ستفادة الإن�سان منها.
�ص�ل�احية املرا�س���ي لر�سو ال�سفن التجارية :ت�شكل �ص�ل�احية املرا�سي لر�سو
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ال�س ��فن التجاري ��ة يف الع�ص ��ر الإ�س�ل�امي �أهمية كب�ي�رة لقيام الن�ش ��اط التجاري
وازده ��اره .وغال ًب ��ا م ��ا كانت تخ�ض ��ع لعوام ��ل طبيعي ��ة ،من حيث متيز املرا�س ��ي
باحل�ص ��انة الطبيعية؛ مثل وجود جبال حول املر�س ��ى ت�س ��مح بحمايتها ،ومتيزها
بعمق البحر املقابل للمر�س ��ى ت�سمح لل�س ��فن التجارية ب�أنواعها ال�صغرية الكبرية
بالر�س ��و فيها .وك ��ذا متيزها بخورات ،وهي مداخل بحرية يف الرب �إلى املرا�س ��ي,
متنع و�ص ��ول الأم ��واج الكثرية �إلى ال�س ��فن التجارية .وذلك ي�س ��مح بعدم حتريك
ال�س ��فن �أثناء وقوفها ،ليتي ��ح لهم ذلك عملية حتميل الب�ض ��ائع التجارية و�إنزالها
ب�س ��هولة وي�س ��ر دون تعطيل حتركاتهم .وك�أمثلة لتو�ض ��يح ذلك ن ��ورد �أهم املوانئ
ال�صاحلة لر�سو ال�سفن التجارية �ضمن املراكز التجارية الآتية:
املراك���ز التجاري���ة :من الأهمية ذكر املراك ��ز التجارية وهي املدن البحرية �أو
املوانئ التي يجري فيه جتميع �أنواع ال�سلع التجارية من �أنحاء مدن البلد الواحد،
والتي يجتمع فيها التجار من عدة بلدان لبيع �س ��لعهم املجلوبة و�شراء �أنواع ال�سلع
الأخرى املتجمعة بهذه املراكز ،ن�صف ذلك بالآتي:
 -1املرك���ز التجارية يف جنوب �ش���رق �إفريقيا :كان الزدهار الن�ش ��اط التجار
جلنوب اجلزيرة العربية مع بالد الزجن �أو جنوب �شرق �إفريقيا عدة �أ�سباب؛ منها:
�أـ ال�س ��بب الأول :كرثة ال�سلع التجارية؛ منها :الذهب واحلديد والعاج و�أنياب
الفيلة ،والذي كان له �أهمية جتارية كبرية يف �ش ��رق �إفريقيا يعادل جتارة البخور
يف جنوب اجلزيرة العربية( .)31بالإ�ض ��افة �إلى العنرب والرقيق وغريها من ال�سلع
التجارية .وهذه ال�سلع كان لها رواج كبري يف الأ�سواق العربية والإ�سالمية وجنوب
�ش ��رق �آ�س ��يا .فعمل التجار العرب على ا�ستجالب هذه ال�سلع وت�صريفها يف �أنحاء
البلدان ،ولذلك ن�شطت حركة التجارية العربية مع بالد الزجن.
ب ـ ال�س ��بب الثاين :يرج ��ع �إلى �أن �أهل بالد الزجن كان ��وا ال ميلكون (مراكب
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ي�س ��افرون فيه ��ا) للعمل التج ��اري ( ،و�إمنا تدخل املراكب م ��ن ُعمان وغريهم)،
جللب ما لديهم من �سلع جتارية وت�صريفها يف البلدان الأخرى.
ت ـ ال�س ��بب الثال ��ث :كان �أهل جزيرة الزابج (�إندوني�س ��يا) ي�أت ��ون �إلى بالد
الزجن مبراكب �ص ��غرية جللب �س ��لعة احلديد لرخ�ص ثمنها وكرثتها .ولذلك عمل
�أهل ُعمان مبراكبهم الكبرية على التجارة باحلديد فيما بني البلدين(.)32
وللأ�س ��باب نف�س ��ها ا�شرتك �أهل �س�ي�راف و�أهل اليمن يف الن�ش ��اط التجاري
ب�ي�ن بالد الزجن وبلدانه ��م وبلدان �أخرى .ويف هذا �س ��نذكر �أهم املراكز التجارية
التي قامت على �س ��احل بالد الزجن ،التي كان لها ن�ش ��اط جتاري مع موانئ جنوب
اجلزيرة العربية وهي كالآتي:
بالد ُ�س���فالة  :Sofalaتقع على �س ��احل البحر يف �آخر بالد الزجن وحال ًيا يف
موزنبي ��ق ،وتعد م ��ن املراكز التجارية املهمة التي كان لها ن�ش ��اط جتاري كبري مع
جنوب اجلزيرة العربية لكرثة ما بها من الذهب واحلديد .وقد و�صف القلق�شندي
«�س ��فالة الزجن�...أكرث معاي�شهم من
ما تتميز بها ُ�س ��فالة بهاتني ال�سلعتني بقولةُ :
الذهب واحلديد»( .)33ولأهمية هاتني ال�س ��لعتني يف جلب الن�شاط التجاري العربي
�إليها ن�صفها ون�صف �أماكنها والن�شاط التجاري بها بالآتي:
الذهب :ت�ش ��تهر بالد ُ�سفالة بكرثة الذهب وجودته .و�صفها الإدري�سي بقولة:
«وبجميع بالد ُ�سفالة يوجد التّرب الذي ال يعدله �شيء من التّرب يف الطيب والكرثة
والعظم» .ولذلك �أُطلق عليها ُ�سفالة الترب �أو ُ�سفالة الذهب(.)34
وم ��ن املناطق التي يوج ��د بها الترب �أو الذهب بكرثة يف بالد ُ�س ��فالة :جزيرة
الواق واق ،التي تقع يف �أق�صى بالد ُ�سفالة ،وتتميز ب�أنها «�أر�ض كثرية الذهب»(.)35
و� ً
أي�ض ��ا «مدينة ج�س ��طة ،وهي مدينة �ص ��غرية وبها يوجد الترب كث ًريا ،وهي غ َّلتهم
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و�ش ��غلهم و�إياءه يطلبون ومنه معاي�ش ��هم»( ،)36كما كان الترب ي�أتي �إلى بالد ُ�سفالة
من منطقة يوفى من بالد الليميني ،وهي على بعد �شهر منها(.)37
وعن التعامل التجاري مع بع�ض �أهل ُ�س ��فالة ،فقد كان «التجار يحملون �إليها
الأمتع ��ة ،وي�ض ��عونها يف �أر�ض قريب ��ة منهم ويرجع ��ون ،ثم �إن �أهل ُ�س ��فالة ـ وهم
�س ��ودان ـ ي�أتون ويرتكون ثم ��ن كل متاع بجنبه»( .)38والواق ��ع �أن تخ ّوف بع�ض �أهل
ُ�سفالة من مقابلة التجار ناجت عن انت�شار جتارة الرق يف �إفريقيا.
ومل يكن هذا الت�صرف منت�ش ًرا يف �أنحاء �سفالة ،فقد كان الكثري من مناطق
ُ�سفالة ومدنها يلتقون بالتجارة؛ من ذلك مدينة دمنوطة يف بالد ُ�سفالة ،التي كان
�أهلها عراة ،و«لكنهم ي�سرتون ب�أيديهم عند التقائهم بالتجار الداخلني �إليهم من
�سائر اجلزر املجاورة لهم»(.)39
�أهمية الذهب :كان الذهب من �أهم ال�سلع التجارية الت�صافه ب�أنه «ال ي�صدى
على طول الزمان» .وقد �أجاد الإن�سان ا�ستخدام الذهب يف عدة �صناعات؛ �أهمها
�صناعة احللي للن�ساء ،و�سك النقود لت�سهيل املعامالت التجارية بني النا�س ،وهي
عملية البيع وال�ش ��راء التي تكرث فيها حاجات النا�س لأنواع ال�س ��لع وهي ال تنق�ضي
�تخداما بني النا�س،
�إال بالنق ��ود( ،)40لذلك يعد الذهب �أكرث املعادن النفي�س ��ة ا�س �
ً
فكرث الطلب عليه و�أ�صبح من �أهم ال�سلع التجارية.
�أهمية احلديد :ي�صف القزويني احلديد ب�أنه� :أكرث فائدة من �سائر الفلزَّات،
ولذلك قال اهلل تعال ��ى} :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{ [احلديد:
« ،]25فالب�أ�س يف الن�صول واملنافع يف الآالت ،حتى قيل :ما ِمن �ص ْنعة �إال وللحديد
فيها �أو يف �أداتها مدخل»(.)41
ويكرث احلديد � ً
أي�ض ��ا يف بالد ُ�سفالة .وقد �ش ��كل �أهم ال�سلع التي تعي�ش عليها
بع�ض مدنها ،من ذلك مدينتا حنطمة ودندمة يف ُ�سفالة ،وذلك ما ذكره الإدري�سي
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440

361

ﲤﻮز  -آب  /ﻳﻮﻟﻴﻮ  -أﻏﺴﻄﺲ 2019م

6 5

55

بقوله« :ولي�س ب�أيديهم �ش ��يء يت�ص ��رفون به ويتعي�ش ��ون منه �إال احلديد ،وذلك �أن
بالد ُ�سفالة توجد يف جبالها معادن احلديد الكثرية»(.)42
التعام���ل التج���اري باحلدي���د :يع ��د احلديد من �أه ��م ال�س ��لع التجارية التي
كان جت ��ار اجلزيرة العربية و�إندوني�س ��يا والهن ��د وغريها يتاجرون به .وال�س ��بب
يف ذل ��ك يرجع �إلى رخ�ص ثمنه وجودته يف بالد ُ�س ��فالة ع ��ن غريها من البلدان.
وكان ال ُعمانيون وال�س ��رافيون �أكرث �أهل اجلزيرة العربية ي�أتون مبراكبهم الكبرية
للتجارة باحلديد من بالد �سفالة؛ من ذلك �أنه خرج مركبان جتاريان من ُعمان،
�أحدهم ��ا �س ��نة 310هـ ،وثانيهما �س ��نة 315هـ نح ��و قنبلة� ،إال �أن الري ��اح قادتهما
�إلى ُ�س ��فالة( .)43كما كان �أهل جزيرة الزابج �أو (�إندوني�س ��يا) وما حولها من جزر
ي�أتون مبراكبهم ال�ص ��غرية �إلى بالد ُ�س ��فالة للتج ��ارة باحلديد ،فكانوا «يخرجون
من عندهم �إلى �سائر بالد الهند وجزائرها فيبيعونه بالثمن اجليد» .وال�سبب يف
ذلك يرجع �أن «بالد الهند �أكرث ت�صرفهم وجتارتهم باحلديد».
وعل ��ى ذلك فقد كانت الهند �أكرث البلدان امل�س ��توردة للحديد لكرثة جتارتهم
ب ��ه .وعلى الرغ ��م من وجود مع ��دن احلديد وكرثت ��ه يف جزائر الهن ��د ويف الهند
نف�سها� ،إال �أنه «ببالد ُ�سفالة هو �أكرث و�أطيب و�أرطب» ،ولكن الهنود كانوا يجيدون
�ص ��ناعة احلدي ��د ـ ومنها ال�س ��يوف ـ �أكرث من غريهم م ��ن الأمم ،فكرثة جتارتهم
به .وكان لهم م�ص ��انع �أو دور ال�ض ��رب لل�سيوف م�ش ��هورة ،وطريقتهم يف �صناعة
احلديد �أنهم كانوا« :يح�س ��نون تركيب �أخالط الأدوية التي ي�س ��بكون بها احلديد
اللينِّ  ،فيعود هند ًّيا ين�س ��ب �إلى الهند» .ولذلك ا�شتهرت الهند ب�صناعة ال�سيوف،
فقيل عنها« :وال يوجد �ش ��يء من احلديد �أم�ض ��ى من احلديد الهندي ،وهذا �شيء
م�شهور ال يقدر �أحد على �إنكار ف�ضيلته»(.)44
كلوة  :Kilwaهي �إحدى املدن ال�س ��احلية لأر�ض الزجن ،ويرجع بداية ن�ش�أتها
�إل ��ى هجرات قدمت �إليها من �ش�ي�راز(� ،)45أو هجرات من الأح�س ��اء لأتباع الإمام
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زي ��د ،قدمت �إليها يف القرن العا�ش ��ر امليالدي هر ًبا من الدولة العبا�س ��ية( .)46ثم
غلب عليه الإ�س�ل�ام ،ف�س ��ميت كل ��وة �أو (كلية زجن امل�س ��لمني) ،وعندما زارها ابن
بطوط ��ة و�ص ��فها ب�أنها« :مدينة عظيمة �س ��احلية �أك�ث�ر �أهلها الزنوج امل�س ��تحكمو
ال�س ��واد» .كما و�ص ��فت عمارته ��ا ب�أنها« :من �أح�س ��ن املدن و�أتقنها عم ��ارة ،وكلُّها
باخل�ش ��ب» .وكان يحكمها �سلطان م�س ��لم ،هو �أبو املواهب احل�سن بن �سليمان بن
طالوت املهديل ،ينت�سب �إلى ح�ضارمة اليمن .و�أهم ما بها من ال�سلع التجارية هي
العاج ثم الذهب( ،)47التي كان التجار العرب وامل�سلمون ي�ستوردونها منها.
وقد متكنت كلوة من مد �سلطانها �إلى بالد ُ�سفالة ،التي ت�شتهر ب�إنتاج الذهب
واحلديد ،ف�أدى ذلك �إلى حتول جتارة الذهب واحلديد �إليها بالإ�ضافة �إلى العاج.
ف�أ�ص ��بحت كلوة بذلك م ��ن املراكز التجارية املهمة التي يف ��د �إليها التجار العرب
وامل�س ��لمون( .)48فكان ��ت املراكب التجارية ت�ص ��ل من كلوة �إلى ظفار و�إلى ُ�ص ��حار
عدن ،كما كانت من �أهم املراكز للثقافة الإ�سالمية يف �شرق �إفريقيا.
جزيرة قنبلو :هي �إحدى جزائر بالد الزجن ،عامر بهم( .)49ا�س ��توطنها قوم
من امل�س ��لمني هاج ��روا �إليها منذ نهاية الدول ��ة الأموية وبداية الدولة العبا�س ��ية،
فغلبوا عليها وحكموها( .)50ورمبا تكون جزيرة قنبلو هي اجلزيرة اخل�ض ��راء التي
ذكرها ياقوت احلموي ب�أنها« :جزيرة عظيمة ب�أر�ض الزجن من بحر الهند» ،وفيها
مدينت ��ان� :إحدهما متبنى والأخرى مكنبلو .وكل واحدة لها �س ��لطان م�س ��تقل عن
الآخر� ،أحدهما عربي(.)51
وم ��ن املرجح �أن مدينة مكنبل ��و هي ما يطلق عليها جزي ��رة قنبلو ،التي غلب
عليه ��ا امل�س ��لمون والعرب .وعند حتديد جزي ��رة قنبلو ،فقد اختل ��ف امل�ؤرخون يف
ذلك؛ فمنهم من ذكر �أنها جزيرة مدغ�شقر(� ،)52أو جزيرة مببا �أو جزيرة زجنبار
�أو جزي ��رة مافي ��ا ،ومن املرج ��ح �أنها اجلزيرة اخل�ض ��راء ،ومع ذل ��ك رمبا تكون
مدغ�شقر.
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و�أه ��م م ��ا بها من ال�س ��لع« :الأبنو� ��س والبهار ومع ��ادن الذه ��ب»(� .)53أما عن
ن�ش ��اطها التجاري ،فقد كان �أكرثه مع ُعمان ،وذلك ما ذكره امل�سعودي ب�أنه تردد
بينه ��ا وبني ُعمان عدة مرات بقوله« :و�آخر مرة ركبت فيه يف �س ��نة �أربع وثالثمئة
من جزيرة قنبلو �إلى مدينة ُعمان» ،وهي ُ�ص ��حار عا�ص ��مة ُعمان( .)54وذكر بزرك
�أن املراكب التجارية خرجت من ُعمان �سنة 310هـ و�سنة 315هـ تريد قنبلة ،ولكن
الرياح قادتها �إلى ُ�سفالة(.)55
ملن���دة (مالين���دة)  :Malindaهي �إح ��دى املدن الكبرية على �س ��احل بالد
ال ��زجن ،وتقع حال ًيا يف تنزانيا .و�أهم ال�س ��لع التجارية فيها احلديد ،الذي ي�ش ��كل
�أهم جتارتهم ومكا�سبهم ،بالإ�ضافة �إلى جلود النمور.
منب�سة (ممبا�سا)  :Mombassaوهي من املدن ال�صغرية على �ساحل بالد
ال ��زجن يف تنزانيا حال ًّيا ،واملراك ��ب التجارية تدخل �إليها ع�ب�ر خور كبري ،وتظهر
�أهميته ��ا �أن ملك الزجن ي�س ��كن فيها� .أما �أهم ال�س ��لع املوج ��ودة بها ،فهي احلديد
وجلود النمور(.)56
وعن الن�ش ��اط التجاري ملدينتي ملندة ومنب�س ��ة ،فقد كانت ��ا مركزين مهمني
لتجمع ال�س ��لع التجارية من عدة مناطق من بالد الزجن ،وت�ص ��ريف ما يفد �إليهما
من �أنواع ال�سلع القادمة من البحر؛ يو�ضح ذلك الإدري�سي� :أن �أهلها كانوا «ينقلون
�أمتعتهم على ر�ؤو�سهم وعلى ظهورهم �إلى مدينتي منب�سة وملندة ،فيبيعون هناك
وي�شرتون»( ،)57وذلك لعدم وجود دواب حتمل الب�ضائع لديهم.
مقدي�شو :وهي �أول بالد الزجن على �ساحل ال�صومال ،وهي مدينة كبرية تقع
على نهر كبري( ،)58وتو�ص ��ف ب�أن �أهلها كلهم غرباء قدموا للعمل التجاري� ،س ��واء
من داخل ال�ص ��ومال �أو من خارجها .و�أهم ال�سلع التي جتلب منها هي« :ال�صندل
والأبنو�س والعنرب والعاج»(.)59
تلك هي البلدان التي تقع �ض ��من ما ي�س ��مى ببالد الزجن املمتد من مقدي�ش ��و
حتى ُ�سفالة.
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بالإ�ض ��افة �إلى ذلك ،هناك مدن �أخرى تقع على �س ��احل �ش ��رق �إفريقيا كان
لها عالقة جتارية مع موانئ جنوب اجلزيرة العربية؛ منها بربرة التي كان يجلب
منه ��ا «الزرافة والبيز والكركدن والنمر والفيل وغري ذلك»( ،)60ومدينة ز ْيلع التي
كان يك�ث�ر توافد التجار ومراك ��ب ال ُقلزم التجارية املحملة ب�أن ��واع من التجارات،
التي يجري ت�ص ��ريفها �أو بيعها يف بالد احلب�ش ��ة� .أما �أهم ال�سلع امل�ستوردة منها،
فهي الرقيق والف�ضة ،والقليل من الذهب(.)61
املراكز التجارية يف �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا:
منها ال�صني والهند ال�صينية و�إندوني�سيا والهند ،ونذكر ذلك بالآتي:
 -1ال�ص�ي�ن  :Chinaازدهر الن�شاط التجاري بني اجلزيرة العربية وال�صني
خالل املراحل التاريخية ،من �أهمها الع�صر الإ�سالمي الت�ساع الدولة الإ�سالمية،
وذلك لعدة �أ�سباب؛ منها الآتي:
�أـ �ص���فة ال�ص�ي�ن :تو�صف ال�ص�ي�ن ب�أنها بلد وا�س ��ع ،كثري اخلريات كثري املياه
والأ�ش ��جار ،كما تو�صف ب�أنها «من �أح�س ��ن بالد اهلل و�أنزهها»( ،)62كما �أنها «�آمن
البالد و�أح�س ��نها حا ًال للم�س ��افرين» ،بحيث �إذا �س ��افر فيها التاجر منفردًا ومعه
الأموال الكثرية فال يخاف عليها( ،)63وتتميز ال�ص�ي�ن ب�أنها مت�صلة العمارة وكرثة
مدنها التي بلغت �آنذاك  300مدينة عامرة ،منها  90م�شهورة(.)64
وعن املوانئ �أو املراكز التجارية لل�ص�ي�ن ،ف�إنها تقع على �أنهار كبرية ،ويف كل
واحدة خور كبري ي�س ��مح لل�سفن التجارية بالدخول فيه ،وذلك ما ذكره الإدري�سي
بقوله« :وجميع مرافئ ال�صني ال يكون منها �شيء �إال على خور ت�صعد فيه املراكب
ال�ش ��هر والأكرث والأقل» .كما تتميز موانئ ال�ص�ي�ن بالن�ش ��اط التجاري ،وهو وجود
«�أ�س ��واق وجتار وخرج ودخل ومراكب وب�ض ��ائع حتمل و�أخرى حت ��ط»( .)65ويتميز
�أهل ال�صني بن�ش ��اطاتهم التجارية وكرثة �أموالهم ،وذلك ما يو�ضحه ابن بطوطة
بقوله« :ومن �أهل ال�صني من تكون له املراكب الكثرية يبعث بها وكالء �إلى البالد،
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ولي�س يف الدنيا �أكرث �أموا ًال من �أهل ال�صني»( .)66ومن حيث ال�صناعة ،فقد و�صف
�أهل ال�صني ب�أنهم �أحذق النا�س بال�صناعات الدقيقة(.)67
ي�ض ��اف �إلى ذلك �أن ال�ص�ي�ن متيزت بالأمن والعدل؛ يو�ضح ذلك الإدري�سي:
«وبهذه البالد الأمن املت�صل ،ويف ملوكها العدل ،وهو ُ�س َّنتهم وعليه يع ِّولون»(.)68
كما متيزت ال�ص�ي�ن ب�أن حاكمها كان يوليِّ على امل�س ��لمني فيها م�سل ًما منهم،
وذلك ما ذكره ابن بطوطة« :والبد يف كل بلد من بالد ال�ص�ي�ن من �شيخ الإ�سالم،
وقا�ض يق�ضي بينهم»(.)69
تكون �أمور امل�سلمني راجعة �إليهٍ ،
هذه ال�ص ��فات التي متيزت بها ال�ص�ي�ن جلب ��ت �إليها الن�ش ��اط التجاري من
�أنح ��اء البلدان .وكمثال للن�ش ��اط التجاري للبالد العربية مع ال�ص�ي�ن ،ففي �س ��نة
300هـ قدم من ال�ص�ي�ن �إلى ُعم ��ان مركب جتاري لأحد التجار بلغ ع�ش ��وره «�ألف
�ألف درهم ونيف»(.)70
ب ـ توفر ال�س ��لع التجارية :تعد ال�س ��لع التجارية املوجودة يف ال�ص�ي�ن من �أهم
عوامل جذب الن�ش ��اط التجاري �إليها .وقد متيزت ال�ص�ي�ن بكرثة ال�سلع التجارية
الزراعية؛ مثل القرنفل والدار �ص ��يني (القرفة) ،والطبيعية مثل الذهب والف�ضة
واجلواه ��ر واليواقي ��ت ،وال�ص ��ناعية مثل �ص ��ناعة الغ�ض ��ار ال�ص ��يني املت�ص ��ف
بالبيا�ض ،ومنه ال�ش ��فاف وغري ال�ش ��فاف ،ويتميز بال�ص�ل�ابة وحتمل احلرارة �أو
النار( .)71وكذا �صناعة احلرير ال�صيني وغريه.
�أه���م املراك���ز التجارية املوجودة يف ال�ص�ي�ن التي كان لها ن�ش���اط جتاري مع
البالد العربية:
 -1لوق�ي�ن �أو تونك�ي�ن �أو هان���وي  :Ton-kinوهي �أول موانئ ال�ص�ي�ن .ومن
ال�سلع التجارية املوجودة فيها :احلجر ال�صيني واحلرير ال�صيني والغ�ضار اجليد
ال�صيني ،وكذا طرز الديباج.
وعن ن�ش ��اطها التجاري يتم ت�صدير هذه ال�سلع �إلى جميع اجلهات والبلدان،
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كما �أنها تتميز (بعمل الغ�ض ��ار ال�ص ��يني) ،الذي يجري ت�صديره منها �إلى �سائر
البالد املت�صلة بها واملتباعدة عنها.
 -2خانفو �أو كانتون  :Cantonهي مدينة من �أكرب و�أعظم موانئ �أو مراكز
ال�صني التجارية( ،)72تقع على نهر عظيم ي�سمى خمدان ،وي�سكنها للعمل التجاري
خليط من النا�س والديانات؛ مثل امل�سلمني والن�صارى واليهود واملجو�س ،وغريهم
من �أهل ال�صني.
وعن ن�ش ��اطها التجاري ،فقد كانت ال�س ��فن �أو املراكب التجارية القادمة من
وعمان ،ومن مدن الهند املتعددة وجزائر الزابج (�إندوني�سيا)
الب�ص ��رة و�سرياف ُ
وغريه ��ا من املمال ��ك ،ت�أت ��ي �إليها محملة ب�أنواع ال�س ��لع ،وت�س ��تجلب منه ��ا �أنواع
ال�سلع(.)73
وع ��ن عالقته ��ا التجارية م ��ع البل ��دان العربية ،ف�إنه ��ا كانت «مرف�أ ال�س ��فن
وجمتمع جتارات العرب و�أهل ال�ص�ي�ن» ،و�أنها �أهم مدن ال�ص�ي�ن التي كان التجار
العرب يق�صدونها(.)74
 -3الزيتون �أو جوان �شو �أو ت�شوان ت�شو  :Ts’ wan-chow-Fuتو�صف ب�أنها
مدينة كبرية «ومر�س ��اها من �أعظم مرا�س ��ي الدنيا»( ،)75و�أهم ال�سلع التي �صنعت
بها هي ثياب الكمخا والأطل�س .وكان يوجد بها جالية من التجار امل�سلمني قابلهم
ابن بطوطة ،منهم القا�ض ��ي تاج الدين الأردويلي ،وكبري التجار امل�س ��لمني �شرف
ويرجح ال�صيني �أن الزيتون هي خمدان.
الدين التربيزي(ِّ ،)76
 -4مدين ��ة اخلن�س ��اء �أو كن�س ��اي � Quinsyأو ه ��اجن ت�ش ��و :Hang-chow
تو�ص ��ف ب�أنها �أعظم موانئ ال�ص�ي�ن ،وتقع �ش ��مال الزيتون .ي�ص ��فها ابن بطوطة
ب�أنه ��ا �أكرب مدين ��ة ر�آها على وجه الأر�ض ،وتو�ص ��ف ب�أنها مكونة من �س ��ت مدن؛
منها املدينة الثالثة التي ي�سكنها التجار امل�سلمون ،وهي «مدينة ح�سنة ،و�أ�سواقها
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مرتبة كرتتيبها يف بالد الإ�س�ل�ام ،وبها امل�س ��اجد وامل�ؤذن ��ون» .وبهذه املدينة يكرث
عدد التجار امل�سلمني ،ومن �أ�شهرهم �أوالد التاجر عثمان بن عفان امل�صري ،الذي
ا�ستح�سن اال�ستيطان بها ،وكان �أحد التجار الكبار فيها(« ،)77و�إليها ينتهي و�صول
التجار امل�سافرين» من م�صر(.)78
� - 5سو�س ��ة �أو �س ��وجة  :Su-chowهي �إحدى املدن امل�ش ��هورة يف ال�ص�ي�ن،
وتقع على �شرق نهر خمدان الكبري ،وتتميز ب�أنها «مت�صلة العمارة» .وعن ن�شاطها
التجاري ،فهي تتميز بكرثة التجارات وكرثة �أموال �أهلها ،و�أنهم ي�صدِّ رون �سلعهم
التجارية �إلى �أنحاء الأم�ص ��ار والآفاق .و�أهم ما ي�ص ��نع بها من ال�س ��لع «الغ�ض ��ار
ال�ص ��يني ،الذي ال يعدله �ش ��يء من فخار ال�ص�ي�ن ج ��ودة» ،كما يوج ��د بها «طرز
كثرية ،م�ش ��هورة بعمل احلرير ال�ص ��يني الرفيع القيمة املحكم ال�ص ��نعة ،الذي ال
يقرن به غريه»(.)79
� - 6صني ال�صني �أو �صني كالن :وتقع يف �أق�صى ال�صني ،وهي عا�صمة خمدان
الكربى� ،أو عا�ص ��مة منزي� ،أي والية فوكني حال ًّيا .وي�ص ��ف الإدري�س ��ي ن�ش ��اطها
التجاري بقوله« :ال تعدلها مدينة يف الكرب ،وكرثة العامر ،و�سعة التجارات ،وكرثة
الب�ض ��ائع ،واجتم ��اع التج ��ار �إليها من �س ��ائر الأقطار ،ومن بع�ض امل ��دن الهندية
املجاورة لل�ص�ي�ن»( .)80كما و�ص ��فها ابن بطوطة ب�أنها« :من �أكرب املدن و�أح�س ��نها
�أ�س ��وا ًقا ،ومن �أعظم �أ�س ��واقها �س ��وق الفخار ،ومنها حتمل �إلى �سائر بالد ال�صني
و�إلى الهند واليمن»(.)81
� - 7س ��ندابل :تو�ص ��ف ب�أنها ق�ص ��بة ب�ل�اد ال�ص�ي�ن ،وبه ��ا دار اململكة ،وعن
ن�ش ��اطها التجاري :يوجد بها من ال�س ��لع التجارية «�أنواع الطيب كالقرنفل والدار
�صيني (القرفة)  ،وبها �أنواع اجلواهر كاليواقيت ونحوها والذهب الكثري»(.)82
� -7سقال :تقع على �ضفة نهر .تو�صف بكرثة ال�سكان ،وعن ن�شاطها التجاري،
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فتو�صف ب�أنها كثرية التجارات�« ،إليها مق�صد التجار من كل الأقطار املجاورة لها
واملتباعدة عنها ب�ضروب الب�ضائع ونوافق الأمتعة و�أنواع من التجارات»(.)83
تلك هي �أهم املراكز التجارية يف ال�صني ،و�أهم �سلعها التجارية التي كان لها
دور يف الن�شاط التجاري.
وع ��ن جزيرة ال�س ��يال (كوري ��ا) ()Koreaوجزي ��رة ال ��واق واق (اليابان)
 : Japanيوج ��د بهم ��ا الذه ��ب الكثري «حت ��ى �إن �أهلها يتخذون �سال�س ��ل كالبهم
و�أطواق قرودهم من الذهب»( .)84ويتميز �أهل جزيرة الواق واق �أنهم�« :أحذق خلق
اهلل بال�ص ��نائع»( .)85وناد ًرا ما كان التجار العرب ي�ص ��لون �إليهما ،ولكن �س ��لعتهم
التجارية كانت ت�صل �إليهم عرب املراكب ال�صينية.
(للبحث �صلة)

الهوامش:
(*) �أ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي  -جامعة �صنعاء.
( )1اب ��ن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد ،مقدمة ابن خلدون ،بريوت ،م�ؤ�س�س ��ه الأعلمي للمطبوعات،
د.ت �ص.395 -394
( )2ابن خلدون ،املقدمة� ،ص ،394الألو�سي ،عادل محيي الدين ،جتارة العراق البحرية مع �أندون�سيا
حتى �أواخر ق 7هـ /ق 13امليالدي ،بغداد ،دار احلرية ،من�شورات وزارة الثقافة والإعالم العراقية،
�سل�سلة الدرا�سات� ،358 ،ص.27
( )3ابن خلدون ،املقدمة� ،ص.396
( )4ابن الفقيه� ،أبو بكر �أحمد بن محمد ( 290هـ) ،مخت�صر كتاب البلدان ،بريوت :،دار �إحياء الرتاث
العربي ،ط1988 ،1م� ،ص ،251الألو�سي ،جتارة العراق� ،ص.204
( )5اب ��ن خرداذبة� ،أبو القا�س ��م :عبي ��د اهلل بن عبد اهلل ت ( 300هـ) امل�س���الك واملمال���ك ،بريوت ،دار
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�إحي ��اء الرتاث العرب ��ي ،ط1988 ،1م� ،ص ،69-68اجلاحظ ،التب�ص���رة بالتجارة ،حتقيق ح�س ��ن
ح�س ��ني عبدالوهاب ،بريوت ،دار الكتاب اجلديد ،ط2،1983م� ،ص ،34الإدري�سي :نزهة امل�شتاق،
�ص.54
( )6ابن الفقيه ،مخت�صر البلدان� ،ص ،69-68جمموعة :عُمان يف التاريخ ،ن�شر وزارة الإعالم� ،سلطنة
ُعمان ،لندن ،دار �أميل للن�شر1995 ،م� ،ص.318
( )7ابن خرداذبة ،امل�سالك واملمالك� ،ص ،69جمموعة ُعمان ،عُمان يف التاريخ� ،ص.318
( )8اجلاحظ ،عمرو بن بحر ،كتاب التب�صرة بالتجارة� ،ص.35،3
( )9ابن خرداذبة ،امل�سالك واملمالك� ،ص.69
( )10ابن الفقيه ،مخت�صر البلدان� ،ص.252
( )11الإدري�سي :محمد بن محمد �إدري�س .ت ( 560هـ) :نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الآفاق ،عامل الكتب،
بريوت ،ط1989 1م� ،ص ،60امل�س ��عودي� :أبو احل�س ��ن علي بن احل�س�ي�ن بن علي (ت 345هـ) ،مروج
الذهب ،حتقيق محمد محيي الدين عبداحلميد ،دار الفكر ،بريوت ،ط1393 ،5هـ1373 ،م.7-6/2،
( )12جمموعة ،عُمان وتاريخها البحري ،ن�ش ��ر وزارة الرتاث والثقافة� ،سلطنه ُعمان ،مطابع النه�ضة،
ط1423 ،2هـ2002 ،م� ،ص.91-89
( )13جمموعة ،عُمان وتاريخها البحري� ،ص.91
( )14ال�س�ي�رايف� ،أبو زيد ح�سن� ،سليمان التاجر� ،أخبار ال�ص�ي�ن والهند ،حتقيق يو�سف ال�شاروين ،ن�شر
الدار امل�ص ��رية اللبنانية ،ط1420 ،1هـ2000،م� ،ص ،64 ،36ال�صيني ،بدر الدين حي ،العالقات
بني العرب وال�صني ،مكتبة النه�ضة امل�صرية ،القاهرة ،ط1،1370هـ1950-م� ،ص� ،109ص.129
( )15املقد�سي� ،أبو عبد اهلل محمد بن �أحمد �أبي بكر ت ( 380هـ)� :أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم،
دار �إحياء الرتاث ،العربي ،بريوت ،ط� ،1987 ،1ص ،87 ،84الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق� ،ص.54
( )16اب ��ن الفقي ��ه ،مخت�ص���ر البل���دان ،12 ،ال�س�ي�رايف� ،ص ،40-38ح ��وراين :جورج فا�ض ��لو ،العرب
واملالحة يف املحيط الهندي ،ترجمة :يعقوب بكر ،دار الكتاب العربي ،القاهرة ،ن�شر مكتبة الأجنلو
امل�ص ��رية ،القاهرة1958 ،م� ،ص� ،219أنور عبد العليم ،املالحة وعل���وم البحار عند العرب ،عامل
املعرفة ،عدد 1399 ،548هـ1997 ،م� ،ص ،72-69جمموعة ،عُمان وتاريخها البحري� ،ص.91
( )17امل�سعودي ،مروج الذهب.140/1 ،
( )18ب ��زرك بن �ش ��هريار الناخ ��ذاه :عجائب الهند ب���ره وبحره وجزائ���ره ،دار �ص ��ادر ،بريوت ،د.ت،
�ص ،79 ،133 ،130ال�س�ي�رايف� :أبو عمران محمد بن رباح الأو�س ��ي (من �أعالم ق 4هـ) ،ال�ص���حيح
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يف �أخب���ار البح���ار وعجائبها ،حتقيق يو�س ��ف اله ��ادي ،دار اقر�أ ،ب�ي�روت ،ط1426 ،1هـ2006 ،م،
�ص.126 ،159 ،158
( )19حوراين ،العرب واملالحة� ،ص.219
( )20ال�سريايف ،ال�صحيح يف �أخبار البحار� ،ص.135
( )21احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل (ت  626هـ) :معجم البلدان ،دار �صادر ،بريوت1984 ،م� ،ص،89/4
 ،393ال�صيني.110 ،109 ،
( )22ح ��وراين ،الع���رب واملالح���ة�� � ،ص� ،218أن ��ور ،املالح���ة وعل���وم البح���ار� ،ص ،72جمموع ��ة ،عُمان
وتاريخها البحري� ،ص.91
( )23ابن بطوطة� ،أبو عبد اهلل محمد بن �إبراهيم ت ( 779هـ) :رحلة ابن بطوطة ،دار �صادر� ،ص.648
( )24امل�سعودي ،مروج الذهب.107/1 ،
( )25بزرك ،عجائب الهند� ،ص.54 ،51 ،50
( )26امل�سعودي ،مروج الذهب.108-107 ،
( )27اب ��ن املج ��اور :محمد بن م�س ��عود بن علي ت ( 630هـ) �ص���فة بالد اليمن ومك���ة وبع�ض احلجاز،
حتقيق� :أو�سكر لوفغرين ،دار التنوير ،بريوت ،ط1986 ،2م� ،ص.117
( )28ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة� ،ص.259
( )29ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة� ،ص.257-253-252
( )30ابن املجاور� ،صفه بالد اليمن� ،ص.117
( )31ترمنجهام� ،سبن�س ��ر ،الإ�س�ل�ام يف �ش���رق �إفريقيا ،ترجمة محمد عاطف النواوي ،القاهرة ،مكتبة
الأجنلو امل�صرية ،ط1973 ،1م.
( )32الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق� ،ص.61 ،60
( )33القلق�ش ��ندي� ،أب ��و العبا� ��س �أحمد ت ( 821هـ)� :ص���بح الأع�ش���ى يف �ص���ناعة الإن�ش���اء ،دار الفكر،
بريوت1987 ،م� ،ص.337/5
( )34الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق.79 ،60،68 ،
( )35امل�سعودي ،مروج الذهب.6/2،
( )36الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق.79 ،
( )37ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة.257 ،
( )38القزوين ��ي :زكري ��ا بن محم ��د بن محمود� ،آث���ار البالد و�أخب���ار العباد ،دار �ص ��ادر ،بريوت ،د.ت،
�ص.44
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( )39الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق.79 ،
( )40القزوين ��ي ،زكريا بن محم ��د ،ت (682هـ) ،عجائب املخلوقات وغرائب املوج���ودات ،بريوت ،دار
ال�شرق العربي� ،ص.182
( )41القزويني ،عجائب املخلوقات� ،ص.183
( )42الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق� ،ص.67
( )43بزرك ،عجائب الهند� ،ص ،54-50امل�سعودي ،مروج الذهب.108/1 ،
( )44الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق� ،ص.68 ،67
(� )45ش ��وقي عبدالقوي عثمان ،جتارة املحيط الهندي يف ع�ص���ر ال�س���يادة الإ�سالمية  904-41هـ661 /
– 1498م ،عامل املعرفة ،الكويت ،العدد � ،151ص.168
( )46ترمنجهام ،الإ�سالم يف �شرق �إفريقيا� ،ص.37
( )47ابن بطوطة ،رحلة� ،ص.259-257
(� )48شوقي ،جتارة املحيط الهندي� ،ص.169
(� )49شيخ الربوة ،نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر� ،ص.218
( )50امل�سعودي ،مروج الذهب� ،ص.298
( )51احلموي ،معجم البلدان� ،ص ،136/2ترمنجهام ،الإ�سالم يف �شرق �إفريقيا� ،ص.51
( )52حوراين ،العرب واملالحة� ،ص.231
(� )53شيخ الربوة ،نخبة الدهر� ،ص.218
( )54امل�سعودي ،مروج الذهب� ،ص.108/1
( )55بزرك ،عجائب الهند� ،ص.54-50
( )56الإدري�س ��ي ،نزه���ة امل�ش���تاق� ،ص ،60-59احلمريي ،محمد بن عب ��د املنعم( ،ت  714هـ) :الرو�ض
املعط���ار يف خ�ب�ر الأقط���ار ،حتقيق د� .إح�س ��ان عبا�س ،م�ؤ�س�س ��ة نا�ص ��ر .القاه ��رة ،ط1980 ،2م،
�ص.552 ،544
( )57الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق� ،ص.60
( )58القلق�ش ��ندي� ،أب ��و العبا� ��س �أحمد( ،ت  821هـ)� :ص���بح الأع�ش���ى يف �ص���ناعة الإن�ش���اء ،دار الفكر،
بريوت1987 ،م� ،ص.336/5
( )59القزوين ��ي :زكري ��ا بن محم ��د بن محمود� ،آث���ار البالد و�أخب���ار العباد ،دار �ص ��ادر ،بريوت ،د.ت،
�ص ،62احلموي ،معجم البلدان.173/5 ،
( )60احلموي ،معجم البلدان.370-369/1 ،
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( )61الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق� ،ص ،44احلمريي ،الرو�ض� ،ص.282
( )62القزويني� :آثار البالد و�أخبار العباد� ،ص ،53ابن الفقيه ،مخت�صر البلدان� ،ص.18
( )63ابن بطوطة ،رحله� ،ص.632
( )64ابن خرداذبة ،امل�سالك واملمالك� ،ص.67
( )65الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق� ،ص.90-89
( )66ابن بطوطة ،رحلة� ،ص.566
( )67القزويني� :آثار البالد و�أخبار العباد� ،ص.53
( )68الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق� ،ص90
( )69ابن بطوطة ،رحلة� ،ص.635-634
( )70بزرك ،عجائب الهند� ،ص.107
( )71القزويني� :آثار البالد و�أخبار العباد� ،ص.55-54
( )72ابن خرداذبة ،امل�س���الك واملمالك� ،ص ،67الإدري�س ��ي ،نزهة امل�ش���تاق� ،ص ،84ال�صيني ،العالقات
بني العرب وال�صني� ،ص� ،111شوقي ،جتارة املحيط الهندي� ،ص.200
( )73امل�سعودي ،مروج الذهب� ،138/1 ،شيخ الربوة ،نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر� ،ص.229
( )74ال�س�ي�رايف و�س ��ليمان التاجر� ،أخبار ال�صني والهند� ،ص� ،64 ،36ش ��وقي ،جتارة املحيط الهندي،
�ص .199ال�صيني ،العالقات بني العرب وال�صني� ،ص .129نعيم زكي فهمي ،طرق التجارة الدولية
ومحطات���ه ب�ي�ن ال�ش���رق والغ���رب ،الهيئة امل�ص ��رية العامة للكت ��اب1393 ،ه� �ـ1973 ،م� ،ص،162
العاين :عبد الرحمن عبد الكرمي ،عُمان يف الع�صور الإ�سالمية الأولى� ،شركة املطبوعات للتوزيع
والن�شر ،بريوت ،ط2001 ،1م� ،ص.148
( )75اب ��ن بطوط ��ة ،رحلة ابن بطوطة� ،ص ،633ال�ص ��يني ،العالق���ات بني العرب وال�ص�ي�ن� ،ص،130
�شوقي ،جتارة املحيط الهندي� ،ص.198
( )76ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة� ،ص.633
( )77ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة� ،ص ،639نعيم ،طرق التجارة الدولية� ،ص.164
( )78الق�شقلندي� ،صبح الأع�شى.481/4 ،
( )79الإدري�س ��ي ،نزهة امل�شتاق� ،ص ،210القلق�شندي� ،صبح الأع�ش���ى� ،ص،483/4ال�صيني ،العالقات
بني العرب وال�صني� ،ص.130
( )80الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق� ،ص.211
( )81ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة� ،ص.634
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( )82القزويني� :آثار البالد و�أخبار العباد� ،ص.46
( )83الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق� ،ص.211
( )84الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق� ،ص ،92القزويني� ،آثار البالد و�أخبار العباد.33،
( )85بزرك ،عجائب الهند.174 ،
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املستدرك على معجم سمات اإلبل
(*)

الدكتور �إ�سلم بن ال�سبتي

كن ��ت قر�أت من ��ذ مدة مقا ًال للعالمة را�ش ��د بن حمدان الأحيوي عن ِ�س ��مات
الإبل ،ن�ش ��رته جملة العرب الغراء �ضمن �سبع حلقات ،تناول فيها الباحث كل ما
له عالقة بال�س ��مات ،فهي م�شغل اجتماعي ل�صيق بتقاليد عرب اجلاهلية ،الذين
جعلوا من الإبل الو�سيلة الوحيدة التي اعتمدوا عليها يف ِح ِّلهم وترحالهم.
وقد �أدت بي تلك النظرة �إلى ا�ستدراك بع�ض ال�سمات التي مل يت�سنَّ للباحث
الوقوف عليها ،لي�س بالطبع تق�ص ًريا منه ،ولكن مثل هذه البحوث اال�ستق�صائية،
التي تتنوع م�ص ��ادرها ،ي�ص ��عب على الباحث الوقوف على كل حيثياتها .ومن هنا
كانت يل الرغبة يف ت�س ��جيل ما وقفت عليه مما مل ي�سجله باحثنا� ،أو �سجله ون َّدت
فتبينت يل �ضرورة �إكمال املو�ضوع ،لي�س �إال.
عنه بع�ض الزيادت،
ْ
لقد وقفت على بع�ض امل�ص ��ادر ،التي مل يذكره ��ا الباحث ،ومن �أهمها كتاب
الإب ��ل ،للأ�ص ��معي ،عبدامللك بن قريب ،املتوفى �س ��نة 216هـ .وقد حققه ون�ش ��ره
خا�ص ��ا ب�س ��مات
املرحوم الدكتور حامت �ص ��الح ال�ض ��امن .فالكتاب يت�ض ��من با ًبا ًّ
الإبل� ،ض� � َّمنها بع�ض ال�س ��مات التي مل يقف عليها الباحث .واملنتخب من غريب
كالم العرب لعلي بن احل�سن ال ُهنائي الأزدي� ،أبو احل�سن امللقب بـ «كراع النمل»،
املتوف ��ى بع ��د 309هـ ،حققه الدكتور محمد بن �أحمد العمري ،ون�ش ��رته جامعة �أم
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الق ��رى (معهد البح ��وث العلمية و�إحياء الرتاث الإ�س�ل�امي) .واملحي���ط يف اللغة
لل�ص ��احب كايف ال ُكفاة �أبي القا�س ��م �إ�س ��ماعيل بن عباد بن العبا�س بن �أحمد بن
�إدري�س الطالقاين ،املتوفى �س ��نة 385هـ ،بتحقيق ال�ش ��يخ محمد ح�سن �آل يا�سني.
و�شم�س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،لن�شوان بن �سعيد احلمريي اليمني،
املتوفى �سنة 573هـ ،وقد حققه كل من الدكتور ح�سني بن عبداهلل العمري ،ومطهر
ابن علي الإرياين ،والدكتور يو�سف محمد عبداهلل .وغريها.
تعريف الو�سم:
ع َّرف اخلليل بن �أحمد املادة يف معجمه؛ حيث قال :ال َو ْ�س ُم وال َو ْ�س َم ُة الواحدة:
ري مو�سو ٌمُ :و ِ�س َم ب�س ��م ٍة ُي ْع َرف بها
�ش ��جرة َو َر ُقها ِخ�ض � ٌ
كي ،وبع ٌ
�اب .والو�س ��م� :أ َثر ٍّ
واب،
و�س � ُ�م به �سمات ال ّد ّ
ِي�س � ُ�م :املكواة� ،أو ال�ش ��يء الذي ُي َ
كي .وامل َ
من َق ْطع �أُ ُذ ٍن �أو ٍّ
واجلميع املوا�سم .قال الفرزدق:
���دت جِ ��� ْل َ
ل��ق��د ق��� ّل ُ
���ف ب��ن��ي ك��ل��ي��بٍ
ق�لائ�� َد ل��ي�����س م��ن َذهَ�����بٍ ول��ك��نْ

����ف ث���اب���ت���ات
ق��ل�ائ����د يف ال����� َّ����س����وال ِ
م���وا����س��� َم م���ن ج��ه�� َّن��م ُم�� ْن���ِ��ض��ج��ات

وفال ٌن َم ْو�س ��و ٌم باخلري وال�ش ّر؛ �أي :عليه عالمته .وتو�سمت فيه اخلري وال�شر؛
�أي :ر�أيت فيه �أث ًرا .قال:
ت���و����س���م���ت���ه مل�����ا ر�أي����������ت َم����ه����اب���� ًة

ها�شم
عليه وق��ل��ت املَ����� ْر ُء م��ن �آلِ
ِ

ُ
ظعائن من بني ُج َ�ش َم بن َب ْك ٍر

مب��ي��� َ��س ٍ��م َح��� َ��س��ب��اً ودي��ن��ا
َخ��لَ ْ��ط َ��ن ِ

ي�س ��م وجمال ِومي�س ��مها �أثر اجلمال فيها ،وهي و�سيم ٌة ق�سيم ٌة،
وفالنة ذات ِم َ
وقد َو ُ�س َمت َو�سام ًة بينة ال َو�سام وال َق�سام .قال:
()1

وقال �أبو عبيدة يف �ش ��رح النقائ�ض :املي�سم ،وهي احلديدة حُتمى بالنار حتى
ت�صري كاجلمرة ،ثم تو�ضع على جلد البعري عالمة ،واملي�سم بال�سني وال�شني(.)2
ال�س َمة
ال�سمة والعالمة ،حيث قال� :إن ِّ
وقد بني �أبو هالل الع�سكري الفرق بني ِّ
�ضرب من العالمات مخ�صو�ص ،وهو ما يكون بالنار يف ج�سد حيوان ،مثل �سمات
الإبل وما يجري جمراها(.)3
6 5
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�مات ،فهي �أغفال .ق ��ال �أبو عبيدة يف �ش ��رح البيتني
و�إذا مل حتم ��ل الإب ��ل �س � ٍ
الآتيني:
ال�صمِ ي ُم و�أ ْن ُت ُم
�ضب غري ُك ُم َّ
يا َّ
ل�س ْع ـ ـ ـ ـ ـ ــد حِ ْ�شو ٌة
يا َ�ض َّب �إ َّن�� ُك�� ُم َ

ت��ب�� ٌع �إذا عُ���� َّد ال��� َّ��ص��م��ي�� ُم َم���وايل
مِ ْث ُل البكا ِر �صم ْم َتها الأغفالِ

قال :والأغفال التي لي�ست عليهن �سمات ،واحدها غفل(.)4
وقال ابن عباد :ونا َق ٌة ُ�س� � ُمط و� ْأ�س َم ٌ
اطَ :ل ْي َ�س بها َو ْ�سم( .)5وقد فاتت الأحيوي
ومل ي�شر �إليها.
ومما ُيو�سم به مما مل يذكره الباحث:
امل ��رو( )6وال�ش ��فار :قال الأ�ص ��معي :ومن املوا�س ��م العتيقة الت ��ي يف النجائب
موا�سم بال�شفار وباملرو(.)7
وامل ِْح� � َو ُر :ذك ��ر الأحي ��وي املح ��وز ،ومل �أق ��ف علي ��ه ،ولعله ت�ص ��حيف ملا ذكر
ال�ص ��اغاين يف التكمل���ة� .أما الزبيدي ،فقد �ش ��رح الكلمة بقوله :املح ��ور :ا ِمل ْك َوا ُة،
وهي َ
احل ِد َيد ُة ُي ْك َوى ِب َها(.)8
ي�س� � ٌم ُي ْك َوى
ي�س ��م ُي ْك� � َوى به( .)9وقال الفريوزاب ��ادي :هو َن ْب ٌت ِوم َ
واللاَّ ِويا ُءِ :م َ
به(.)10
وقد بني اجلاحظ �أهمية ال�س ��مات ،فقال« :ق ��ال الأ َّولون :بل لعمري �إنَّ للإبل
أعظم املنافع؛ لأن َّها قد ْ
ت�ش َرب ِب�سماتها وال ُت َذاد عن احلو�ض �إكرام ًا
ال�س ��مات ل َ
يف ِّ
ت�ض ُّل ف ُت�ؤْ َوى و ُت�صاب يف ال ُه َوا�شات فترُ ّد»(.)11
لأربابها ،وقد ِ
ال�سمة خا�ص ��ة باحليوان ،بل ي�ستح�س ��ن �أن يكون للإن�سان مثل ذلك
ولي�س ��ت ِّ
فيم ��ا مييزه ،قال اجلاحظ« :وبالنا�س ،حفظ ��ك اهلل� ،أعظم احلاجة الى �أن يكون
و�سمة ،يتعارفون بها .قال الفرزدق:
لكل جن�س منهم �سيما ،ولكل �صنف منهم حلية ِ
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به ن��دب مما يقول اب��ن غالب

وقال الآخر:

�أن���������ار ح���ت���ى ����ص���دق���ت ���س��م��ات��ه

و�أن�شد �أبو عبيدة:

���س��ق��اه��ا م��ي�����س��م م���ن �آل ع��م��رو

ي��ل��وح ك��م��ا الح���ت و���س��وم امل�����ص��دق
وظ��������ه��������رت م��������ن ك����������رم �آي�������ات�������ه
()12

�إذا م��ا ك��ان �صاحبها جحي�شا

وذكر بع�ض الأعراب �ضرو ًبا من الو�سم ،فقال:

وح���ل���ق يف �آخ������ر ال�����ذف�����رى ن��ظ��م
ب��ه��ن يف خ��ط��اف��ه��ا ع��ل��ط و���س��م
وق���رم���ة ول�����س��ت �أدري م���ن ق��رم
م��ع��ه��ا ن��ظ��ام م��ث��ل خ���ط بالقلم
عر�ض وخبط ملجليها الو�سم

وت�أ�س� � ًيا مبا قام به الباحث من ا�ص ��طناعه ملنهج اخت ��اره ،ف�إننا ال نحيد عن
ذل ��ك ،العتقادنا جازم�ي�ن ب�أهمية ما قام به ،ون�س ��رد بدورنا تلك ال�س ��مات ،وقد
نذكر بع�ض ال�شواهد ال�شعرية التي وقفنا عليها ،والتي ر�أينا �أنه من النفع �إدراجها
يف مكانها من ال�سمات التي ذكرها الباحث نف�سه .ف�أقول وباهلل التوفيق.
الإدبارة :ومن املوا�س ��م :الإقبال ��ة والإدبارة .قال �أبو عبي ��د :ناق ٌة ذات �إقبال
و�إدبار� :إذا ُ�ش ��قَّ مق� � َّدم �أُذنها وم�ؤخرها ،و ُف ِتلت ك�أنها زَنمَ َ ��ة .قال ابن دريد :ناقة
ُم َقا َب َلة ُم َدا َبرة(.)13
والناقة مقابلة مدابرة ،وهو �أن ت�شق �أُذن البعري من مق َّدمها ،ثم تفتل فت�صري
مثل الزمنة ،فهذه املقابلة .ف�إذا ُ�شقت من خلفها وفتلت فهي املدابرة.
أقبلت به املر�أة من
وق ��ال ابن قتيبة« :ما يعرف َق ِبي ًال من َد ِب�ي�ر»؛ ال َقبيل :ما � ْ
َغزْ له ��ا ح�ي�ن َت ْف ِتله ،والدبري :ما �أدبرت به .وقال الأ�ص ��معي� :أ�ص ��له م ��ن الإ ْقبالة
والإ ْدبارة ،وهو َ�ش� � ٌّق يف الأذن ثم ُيفت َُل ذلك ،ف�إذا �أقبل به فهو الإقبالة ،و�إذا �أدبر
به فهو الإدبارة .واجللدة املعلقة يف الأذن هي الإقبالة والإدبارة(.)14
الإقبال ��ة :ومن املوا�س ��م :الإقبالة والإدبارة .والناقة مقابل ��ة مدابرة ،وهو �أن
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ت�ش ��ق �أذن البعري من مق َّدمها ،ثم تفتل فت�ص�ي�ر مثل الزمنة ،فهذه املقابلة .ف�إذا
�شقت من خلفها وفتلت فهي املدابرة(.)15
مات الإبل ِم ْث ُل
والب َثانُ �ِ :س َم ٌة من ِ�س ِ
الربثان :ذكرها الأحيوي ،وقال ابن عباد رُ ْ
ُب ْر ُث ِن ّ
الب ُثنُ  :وهو ِ�س َم ٌة ُيقال لها ُب ْر ُثنُ ال َأ�س ِد(.)16
الطا ِئ ِر .و�إ ِب ٌل ُم رَ ْب َث َن ٌة .و َب ِعيرْ ٌ به رُ ْ
التحجني :الت َّْح ِج ُني �س ��مة ُم ْع َو َّج ٌة كامل ِْح َج � ِ�ن .وهو خط يف طرفه مثل محجن
الع�صا �أينما و�ضع من اجل�سد .قال الراجز:
()17
.

تبني يف خطافها واملحجن

مات الإبل(.)18
ليب�ِ :س َمتان من ِ�س ِ
وال�ص ُ
التَّحجيل :قال الأزهري :والتَّحجيل ّ
يت:
ال�س� � ِّك ِ
ال�ص ��غاين قول الأزه ��ري وزاد فيه ،حي ��ث قال :وقال ابنُ ِّ
وف�ص ��ل َّ
مات الإبل؛ قال ذو ال ُّر َّمة:
يب�ِ :س َم ِ
تان ِمنْ ِ�س ِ
وال�ص ِل ُ
الت َّْح ِجي ُل َّ
و�أَ ْ���ش�� َع َ��ث َم�� ْغ�� ُل��وبٍ عَ��لَ��ى � َ��ش�� َد ِن�� َّي�� ٍة

َي��� ُل���و ُح ِب��هَ��ا تحَ ْ ��جِ ��ي�� ُل��ه��ا و� َ��ص�� ِل��ي�� ُب�� َه��ا

يت ،والذي ُي َوا ِفقُ ما يف دواوين ِ�ش ْع ِره ،و ُي َطا ِبقُ ما
ال�س ِّك ِ
هكذا ُن ِق َل عن ِ
ابن ِّ
قا َل ْت ُه العرب :حَ ْ
بالنون .قال �أبو ُع َب ْيد :الت َّْح ِجنيُ�ِ :س َم ٌة ُم ْع َو َّج ٌة(.)19
ت ِجي ُنها،
ِ
وال�ص� � ِليب ِ�س� � َمتان من
وقال ابن منظور م�ست�ش ��هدً ا بف�ض ��ل بيت :والت َّْح ِجيل َّ
ِ�سمات الإِبل؛ قال ذو الرمة ي�صف �إِبلاً :
و�صلِي ُبها
َي ُلوح بها حتجي ُلها َ
وقول ال�شاعر:

أ�َلمَ َت ْعلَمِ ي �أَ َّنا �إِذا ال ِق ْد ُر ُح ِّجلَت

و�أُ ْلق َِي عن َو ْجه ال َفتاة ُ�س ُتو ُرها

()20

الرتعي ��ل :ق ��ال الأ�ص ��معي :والرتعيل من موا�س ��م االبل؛ يق ��ال :ناقة رعالء،
و�أ ْي ُن ٌق رعل ،وهو �أن ت�شق �شقة من �أذنها ثم ترتك مدال ًة.
قال� :أن�شدين �أبو عمرو بن العالء للفند الزماين ،وا�سمه �شهل بن �شيبان:
ر�أي����������������ت ال������ف������ت������ي������ َة الأع��������������زا

َل م������ث������ل الأي����������� ُن�����������ق ال������� ُّرع�������ل
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و�أن�شدنا �أبو َم ْه ِدي:

َت������� َر َّب������� َع�������تْ �أرع������������ َل ك���ال���ن���ق���الِ

وم���ظ���ل��� ًم���ا ب�����ات ع���ل���ى َد َم������������الِ

()21

ال�سمات يف َق ْطع اجللد :ال ِّر ْعل ُة ،وهي �أن ُي َ�شقَّ
وقال ابن ِ�سيده� :أبو عبيد :من ِّ
من الأذن �شيء ثم يرتك ُم َع َّل ًقا .وقيل :الترَّ ِْعيلِّ :
ال�ش ُّق يف م� َّؤخر الأذن ،وك ُّل ُمت ََد ٍّل
من �شيء َر ْع َل ٌة ،ومنه قيل لل ُق ْل َفةَ :ر ْع َلة.
قال ابن دريد :ناقة َر ْعالء .و�أن�شد �أبو عبيد:
َف َق�أْ ُت لها َعينْ َ ال َفحِ يل عِ َياف ًة

()22

وفيهنَّ َر ْعال ُء امل�سامِ ِع واحلامي

ال َّت ْه ِل ْي ُل :قال ابن ِ�س ��يده :وال َّت ْه ُ
وال�ص� � ِب ُّي َي ْ�س� �ت َِه ُّل :وهو
ليلَ :ق ْو ُل ال �إله �إالّ اهللَّ .
واله ُ
اللَ :
احل َّي ُة َّ
وح ِديد ٌة ُي َع ْر َق ُب بها
ُب ��كا�ؤه حني َي ْ�س� � ُقطِ .
الذ َك ُر .وال ُغ َبا ُر ال َّر ِق ْي ��قُ َ ،
و�س� � َم ٌة من
ال َو ْح� � ُ�ش(.)23
وج ْم ُعه � ِأه َّلهٌِ ،
ُ
وح ِديد ٌة ت َُ�ض� � ُّم �أحنا َء ال َّر ْح ِلَ .
والطاحون ُةَ ،
ات الإبل.
ِ�س َم ِ
ال ِّت َوا ُء :ذكره الأحيوي نق ًال عن الل�س���ان ،والأ�ص ��ل ما قاله ال�ص ��اغاين ،وفيه
م�صححا .قال :ال َّن ْ�ضر :ال ِّت َوا ُء:
ت�صحيف لكلمتني بارزتني ،ف�أردت �أن �أثبت الن�ص
ً
ِ�س َم ٌة يف ال َف ِخذ وال ُع ُنق ،ف�أ ّما يف ال ُع ُنق ف�إ ّنه َي ْبد�أ به من ا َّللهزمة ويحدِّ ُد ِحذاء ا ْل ُع ُنق
َخ ًّطا من هذا اجلانبَ ،
وخ ًّطا من هذا اجلانب ،ثم ُي ْج َمع بني َط َر َف ْيهما من � ْأ�س َف َل
ري
ري َمت ٌّ
ْوي وبع ٌ
ال من َف ْوق ،و�إن كان يف ال َف ِخذ فهو َخ ٌّط يف عر�ض ��ها ،يقال منهَ :بع ٌ
به ِتواء ،و ِتوا َءان وثال َث ُة �أتْو َية.
لحاظ �إال �أنه ُم ْنخ ِف ٌ�ض ُي ْع َط ُف
أعرابي :التوا ُء :يكونُ يف مو�ض ��ع ا ِّل ِ
وق ��ال ابنُ ال ّ
�إل ��ى َن ِاحي ��ة اخلدِّ قليلاً  ،ويكون يف باط ��ن اخلدِّ كال ُّت�ؤْث ��ور( .)24والن�ص يف تهذيب
اللغة( ،)25وتاج العرو�س بتمامه(.)26
َ
اجل ْر َف ُة :ذكرها الأحيوي ،و�ش ��رحها الأ�ص ��معي ،حيث ق ��ال :ومنها اجلرفة،
وهي حزة �أعظم من هذه ،حتز ثم ترفع فت�ستبني �شاخ�صة( .)27وقال ال�صاغاين:
واجلرفة� :س ��مة يف الفخذ؛ ع ��ن �أبي عبيد ،ويف جميع اجل�س ��د ،عن �أبي زيد ،ويف
اللهزمة والفخذ ،عن ابن عباد .يقال منها :بعري جمروف(.)28
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جلرفة :ذكرها الأحيوي ،و�أ�ص ��لها الأزهري عن �أبي عبيد ،قال :ا ُ
ا ُ
جلر َف ُة من
ِ�سمات الإبل� ،أَنْ ُت ْق َطع ِجلد ٌة من َف ِخ ِذ البعري من غري َب ْينو َن ٍة ثم تجُ ْ َمعِ ،ومث ُلها يف
الأ ْن ِف ال ُق ْر َمة( .)29قال ابن فار�س :اجلرفة� :أن تقطع من فخذ البعري جلدة وجتمع
على فخذه( .)30ونقله عنه ال�صاغاين يف ال ُعباب.
َ
احل َّز ُة� :ض ��بطها الأحيوي بال�ض ��م ،وهي عند الأ�ص ��معي بالفتح ،قال :ومنها
َ
احلزَّة ،وهي حزة حُتز ب�ش ��فرة يف الفخذ �أو الع�ض ��د ثم تفتل فتبقى كالث�ؤلول(.)31
وما نقله الليث قريب مما �أثبته الأ�صمعي ،ك�أين به منقول منه.
اخلب ��اط :ذكرها الأحيوي ،وحددها الأ�ص ��معي بقول ��ه :و�أما اخلباط ،فخط
معرت� ��ض يف الفخذ( .)32يقال :بعري مخبوط .ومل يذكر الأحيوي كونها معرت�ض ��ة،
يف�صل فيها(.)33
ومل يقف عليها يف امل�صادر التي رجع �إليها .وذكرها كراع ،ومل ِّ
خل َّط � ُ
ا ُ
�اف :ذكرها الأحيوي ،وعرفها الأ�ص ��معي بقول ��ه :واخلطاف� :أن ُيخط
َخط حيثما كان ،ثم يعوج له ر� ٌأ�س كذا ور�أ�س كذا ،ك�أنه ك َّال ُب َر ْح ٍل(.)34
اخل َط ُام :ذكرها الأحيوي ،قال الأ�صمعي :واخلطامِ :م ْي�سم على �أنف البعري.
ِ
يقال :ناقة مخطومة(.)35
ككتاب�ِ :س� � َم ٌة لل ِإبل يف َم ْو ِ�ض ��ع ال َّد ْمغَ ،ن َق َله
الدِّ م ��ا ُغ :قال الزبيدي :والدِّ ما ُغِ ،
ال�س َه ْي ِل ُّي يف ال َّر ْو ِ�ض ،كما قا َل ُه َ�ش ْي ُخنا.
ُّ
قد َت َق َّد َم
�مات الإ ِب ِل ،غ َري �أ َّن ��ه ْ
قل � ُ�ت :وهك ��ذا َق َر�أْ ُت� � ُه يف ال َّر ْو ِ�ض ِع ْن َد ِذ ْك ِر �س � ِ
املناظ ِر �سا ِئ ٌل �إلى ا َمل ْن ِخ ِر ،فل َع َّل ما َذ َك َر ُه
ي�س ٌم يف ِ
لل ُم َ�ص ِّن ِف يف (دمع) �أنَّ الدِّ ما َعِ :م َ
ال�س َه ْي ِل ُّي هُ و هذا ،وقد َ�ص َّح َفه ال ُّن َ�س ُاخ َح ْيثُ � ْأع َج ُموا ال َغينْ َ ،فت�أ َّم ْل ذلك(.)*()36
ُّ
الر�ض ��فة :ذكره ��ا الأحيوي ،وحددها ال�ص ��اغاين :ق ��ال الليث�ِ :س ��مة ُتكوى
بحجارة حيثما كانت .ور�ضفات العرب �أربع� :شيبان وتغلب وبهراء و�إياد(.)37
ال�س � َ�طاع من �س ��مات
ال�س ��طاع :ذكرها الأحيوي .قال الأزهري :قال �أبو زيدِّ :
ِّ
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الإب ��ل يف ال ُعنق بالط ��ول ،ف�إذا كان بال َع ْر� ��ض فهو ال ِعالط .وناقة م�س ��طوعة و�إبل
َّ
م�سطعة .وقال لبيد:
َّ
م�سط َعة الأعناق ُب ْل َق القوادم

()38

ال�ص ��در( .)39وقال ابن ِ�س ��يده� :أبو عبيد:
ِّ
ال�ص � َ�دا ُر :قال كراع :ال�ص ��دار :يف َّ
ال�ص � ْ�درِّ ،
والذ َرع يف الأَ ْذ ُرع ،واملُ َف َّعاة ِ�س َم ٌة كالأفعى ،واملُ َث َّفاة كالأَ َثافيِ ،
ال�ص � َ�دار يف ِّ
ِّ
ي�س ُمه َ�ص ِلي ًبا(.)40
ومنها ال ِف ْرتاج َّ
وال�ص ِليب .قال ابن دريد :بعري َم ْ�ص ُلوب� :إذا كان ِم َ
ال�ص َدا ُر�ِ :س َم ٌة على َ�ص ْدر ال َب ِع ِري(.)41
وقال الزَّبيديِّ :
�شي َء له.
ويف املثلَ « :ت َر ْكت ُه على ِم ْث ِل َل ْي َل ٍة َّ
ال�ص َد ِر»؛ �أَي ال ْ
ي�سم كان
ال�صيعرية :ذكرها الأحيوي مف�ص ًال ،وزاد الأ�صمعي :ال�صيعريةِ :م َ
للملوك .قال ال�شاعر:
ُك�� َم��ي��ت ك��ن��از ال��ل��ح��م �أو حمريية

()42

ون��اج عليه ال�صيعرية م��ك��دم

وال�ص ْي َع ِر َّي ُة� :سمة لأهل اليمن يف �أعناق الإناث خا�صة(.)43
وقال كراعَّ :
ال�ض ْبثُ َ :ق ُ
مات الإِبل .قال الأزهري� :ضبث :قال الليثَّ :
َّ
ب�ضك
ال�ض ْب َثةِ :منْ ِ�س ِ
ال�ض� � ُبوث :التي ُي َ�ش ّك يف ِ�س َمنها وهُ زالها حتى تُ�ضبثَ
بك ِّفك على ال�ش ��يء .والناق ُة َّ
باليد ؛ �أي :تجُ َ �سّ باليد .وقال ابن ُ�شم ْيلَّ :
ال�ض ْب َث ُة من ِ�سمات الإبل� ،إِمنا هي َح ْل َق ٌة
ٌ
خطوط من ورائها و ُق ّدامها ،يقال :بعري َم ْ�ض� � ُب ٌ
وث ،وبه َّ
ال�ض� � ْب َثة وقد َ�ض َبثه
ثم لها
َ�ض ْبث ًا ،ويكون َّ
ال�ض ْبث يف الفخذ يف ُع ْر�ضها(.)44
مات الإبل� ،إنمّ ا هي َح ْل َق ٌة ّثم لها ُخ ٌ
وقال ال�صاعاينَّ :
طوط من
ال�ض ْب َث ُة :من ِ�س ِ
ري َم ْ�ض ُب ٌ
ال�ض ْب َث ُة ،وقد َ�ض َب ْثتُه ،وت ُكونُ َّ
وث ،وبه َّ
ال�ض ْب َث ُة يف
ورائها و ُق َّدامها ،يقال :بع ٌ
ال َف ِخ ِذ يف ُع ْر ِ�ضها(.)45
وقال ابن منظورَّ :
�مات الإِبل� ،إِمنا هي َحلقة ثم لها ُخطوط
وال�ض� � ْب َثة من ِ�س � ِ
من ورائها و ُق َّدامها ،يقال :بعري َم ْ�ض� � ُب ٌ
وث وبه َّ
ال�ض� � ْبثة وقد َ�ض� � َب ْثتُه َ�ض ْبث ًا ،ويكون
َّ
ال�ض ْبثُ يف ال َف ِخ ِذ يف ُع ْر ِ�ضها .واهلل �أَعلم(.)46
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قال الزبيديَ :و َ�س َم َب ِع َريه َ
ب�ض ْب َث ِة الأَ َ�سدَّ .
ال�ض ْب َث ُة�ِ :س َم ٌة للإِ ِب ِل ،وهي َح ْل َق ٌة لها
ُخ ُط ٌ
وط من ُق ّدام ،ومن َو َراء .يقالَ :ج َم ٌل َم ْ�ض ُب ٌ
ال�ض ْب َث ُة ،وتكون َّ
وث ،وبه َّ
ال�ض ْب َث ُة يف
ال َف ِخ ِذ يف ُع ْر ِ�ض َها(.)47
اف لها� ،إمنا هي ٌّ
َّ
الط ْر َف ُة� :سمة ال � ْأط َر َ
خط .قاله ابن عباد(.)48
ي�س ��م ي�س� � َّمى َّ
َّ
الظ ْب � َ�ي ،ومل يحدد
الظ ْب ُي :ذكرها الأحيوي .قال الأ�ص ��معيِ :م َ
مو�ضعه .قال ال�شاعر ،وهو عنرتة العب�سي:
َع ْمرو بن �أ�سود فا ز َّباء قاربة

م��اء ال��ك�لاب َعلَ ْيهَا الظبي معناق

()49

و�أثبت ابن دريد الن�ص نف�سه عن الأ�صمعي(.)50
وهي � ً
أي�ضا من �سمات اخليل ،قال ُمزَ ِّرد:
طِ ٌ
�سقط
ري ذي ٍ
��رف �أ�ش ُم ك��ر ٌ
مي غ ُ

مث ُلالهاللعليه َّ
مكتن�س
الظبي
ُ

()51

الظ ْل َف ُة �أو َّ
َّ
ات ا ِلإ ِب ِل ،ذكرها اب ��ن فار�س( ،)53وابن
الظ ِل َف ُة(�ِ :)52س� � َم ٌة من ِ�س� � َم ِ
عباد( ،)54وال�صاغاين(.)55
ال ِعذار :ذكره الأحيوي ،وحدده ن�شوان بف�ضل زيادة ،حيث قال :وال ِعذار :و�س ٌم
يف القفا �إلى جانبي العنق(.)56
الب :ذكره الأحيوي ،ومل يذكره الأ�ص ��معي ،وهو عند كراع� :س ��مة يف طول
ال ِع ُ
العن ��ق تكون �ش�ب ً�را �أو �أقل( .)57وهذا التحدي ��د الدقيق جديد على امل�ص ��ادر التي
اعتمدها الأحيوي.
وقد ذكرها جرير ،وذكر مكانها يف هجائه لبني نمُ ري على �س ��بيل اال�س ��تعارة
حيث قال:
�أمل ت����رين و���س��م��ت ب��ن��ي نمُ�ير

()58

وزدت ع��ل��ى �أن��وف��ه��م ال���ع�ل�اب���ا

ال ِعالط :ذكرها الأحيوي ،وهناك ف�ض ��ل زيادة .قال الأ�صمعي :ومن املوا�سم
ال ِع�ل�اط ،واخلب ��اط ،يق ��ال :بعري معلوط وبع�ي�ر مخبوط .ف�أما ال ِع�ل�اط ٌّ
فخط يف
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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العنق وال�س ��الفة ،ومن ثم قيل للرجل �إذا و�سمه ب�أمر قبيح :واهلل لأعلطنك عالط
�سوءة .قال الراجز:
لأع������ل������ط������ن ح��������رزم��������ا ب���ع���ل���ط

ب���ل���ي���ت���ه ع����ن����د ب����������ذوح ال���������ش����رط

البذوح :ال�ش ��قوق .يق ��ال :به ُبذيحة خفيف ��ة( .)59وقال كراع� :س ��مة يف العنق
بال َع ْر ِ�ض(.)60
دريدُ :
العلط:
عنق البعري .وقال ابن ٍ
وقال ال�صاغاين :و� ْأ�ص ُل ال ِع ِ
و�سم يف ِ
الطْ :
واال�س ُم :ال ِع ُ
الط ،قال ر�ؤية:
مي�سم يف ُع ْر ِ�ض َخدِّ البعري ،والبع ُري معلوطْ ،
�����اط
ف���ي���ه���نّ و� ْ�����س�����م الز ُم الأل�����ب ِ

���ع�ل�اط
���س�� ْف��ع وت ْ��خ��ط��ي�� ْم م��� َع ال
ِ

()61

وال ِعالطان من احلمامة :ط ْوقها ب�صفحتي عنقها ،ومن غريها �صفحتا العنق
من اجلانبني .وال ِعالط� :سمة يف العنق بالعر�ض .واخلباط� :سمة يف الوجه .قال:
َ�س َق ْتهَا َخ��� ُر ٌ
امل�سامِ ِع لمَ ْ َت ُكن
وق يف َ

ال ًطا َو َال َم ْخ ُب َ
عِ َ
وط ًة يف املَالغِ ِم

وال�س ��طاع :يف العنق بالطول .علط بعريه كن�ص ��ر :و�س ��مه بال ِعالط ،وعلط
�إبل ��ه ً
تعليط ��ا ترد للكرثة ،ومن ذلك العلاِ ط الذي ه ��و الذكر بالفتح ،فقال :علطه
ب�شركاته و�سمه به .قال الهذيل:
هلل ن���ادى ا َ
حل ُّ����ي َ�ضيفي
َف�ل�ا وا ِ

ِ�ل�اط
هُ ������دو ًءا ِب���املَ�������س���ا َء ِة وال���ع ِ

()62

ونقل الأ�صمعي لبع�ض ال ُّرجاز يف املعلوط واملخبوط:

وح����ي����ث م��������ارا ال��������دف وامل���ل���اط
�أل���ق���ت ح��ي��ث ي��و���ض��ع اخل��ب��اط
()63
و�صعل حيث يو�ضع العالط

الفق ��ر :ق ��ال كراع :هو �أن ُي َح َّز �أنف البعري حتى يخل� ��ص �إلى العظم �أو قريب
منه ،ثم ُي ْل َوى عليه حبل ُي َذ َّل ُل به ال�صعب ،ومنه قيلَ :ع ِم ْل ُت به ال َفا ِق َر َة( .)64وك�أين
بابن �سيده قد نقل ما قاله كراع دون الإ�شارة �إليه(.)65
و�س ��طها َعمود
ال َف ْل َق ُة :ومن ِ�س � ِ
�مات الإ ِبل :ال َف ْل َق ُة ،وهي َه ِذه ِّ
ال�س� � َمة َح ْلقة يف َ
حتت � ُأذ ِن ال َبعري .و ُيقال :هو َم ْفلوق وعليه ال َف ْل َقة(.)66
ي ْف ِل ُقها ،هكذا ،...تكون َ
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ال َق ْر َع� � ُة :ذكرها الأحيوي ،ومل يذكر �أنها يف الع�ض ��د مثل ما قال الأ�ص ��معي:
ومن املوا�س ��م العتيقة التي يف النجائب موا�س ��م بال�ش ��فار وبامل ��رو .ومنها القرعة
وهي قرعة ب�شفرة �أو مبروة تكون على ال�ساق �أو الع�ضد( .)67وزاد كراع ب�أنها�ِ :س َمة
ال�س ��مة ،وو�صفها
خفيفة على و�س ��ط �أنف البعري وال�ش ��اة( .)68وبارز هنا ذكر هذه ِّ
ب�أنها من �سمات ال�شاة ،حيث انفرد كراع بهذه املعلومة .وما نقله الأحيوي من �أنها
«مركز طرف املي�س ��م» ،ال�ص ��حيح �أنها« :ركزة على طرف املي�س ��م» .كما هو ثابت
يف تهذي���ب اللغ���ة( ،)69والتكملة( )70وت���اج العرو�س(� .)71أما الل�س���ان ففيه« :وكزة
بطرف املي�سم»(.)72
ال َق ْر َم� � ُة :ذكرها الأحيوي ،وحددها الأ�ص ��معي وابن ال�س ��كيت ،فقاال :ومنها
القرم ��ة ،وهي حزَّة حُت ��ز على �أنف البعري ،ث ��م تفتل فتبقى قائم ��ة ك�أنها زيتونة،
وهي من موا�س ��م ال�ش ��اء( .)73وم ��ا نقله اب ��ن الأعرابي مخالف للأ�ص ��معي ،حيث
ق ��ال :القرمة وهي �س ��مة على �أنف البعري لي�س ��ت بحزة ،ولكنه ��ا جرفة للجلد ،ثم
ت�ت�رك كالبعرة ،ف�إذا ُح َّز الأنف حزًّا ،فذل ��ك الفقر .يقال :بعري مفقور ،ومقروم،
وجمروف( .)74وفات الأحيوي �أنها من موا�سم ال�شاء ،كما هو عند الأ�صمعي.
جلد ٌة من �أنف البع�ي�ر ال تبني ،ثم جتمع على
وق ��ال كراع :وال ُق ْر َم� � ُة �أن ُتقطع َ
�أنف ��ه ،ومثله ��ا يف الفخذ ا ُ
جل ْر َف ُة .ويق ��ال لل ُق ْر َم ِة :ال ِق َر ُام ،وهو بع�ي�ر َم ْق ُرو ٌم ،وقد
َق َر ْم ُت ُه �أَ ْق ِر ُم ُه َق ْر ًما(.)75
ال َق َ�ص ��ا :قال �أبو علي :ال َق َ�ص ��ا َح ْذ ٌف يف � ُأذن الناقة( .)76وقال ابن ال�س ��كيت:
وج َم ُل َم ْق�ص ٌّو و ُم َق َّ�صى ،وال
َق َ�ص� � ْوتُ البعريَ :ق َط ْع ُت من طرف �أُذنه ،وناقة َق ْ�ص َوا ُء َ
يقال �أَ ْق َ�صى ،وقد حكاها بع�ض ��هم .وقال الزبيدي :وال َق ْ�ص َو ُة�ِ :س َم ٌة ب�أَ ْع َلى الأُ ُذ ِن،
ال�صاغاين.
نق َل ُه َّ
قيد الفر�س :قال كراع�ِ :س َمة تكون يف العنق مثل قيد الفر�س(.)77
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�مات
ال ِّلجام :ذكره الأحيوي ،وحدده ابن عباد ،فقال :ال ِّل َج ُام�َ :ض� � ْر ٌب من ِ�س � ِ
خل َّد ْين �إلى � ْأ�ص ��ل َ�ص� � ْف َقي ال ُع ُن ِقَ .
الإبل من ا َ
واجلمي ُع منهما :اللُّ ُج ُم .ولجَ َ َم َب ِع َريه.
وب ��ه ِ�س� � َم ُة لجِ َ ٍام :وهو َك َّي� � ٌة؛ ُي ْكوى من ا ُ
جل ُن ِون من ِ�ش � ْ�د َق ْي ِه �إلى َع ْج � ِ�ب َّ
الذ َن ِب من
اجلا ِن َبي( .)78وهذا التحديد مل تذكره املعاجم.
اللحاظ :ذكره الأحيوي ،ومل يذكره الأ�صمعي ،وحدده كراع ،حيث قال�ِ :س َمة
يف م� َّؤخر عني البعري ،م�شتق من حلظ العني ،وهو النظر مب� َّؤخرها( .)79وعمم ابن
عباد ،فقال :ال ِّل ُ
حاظ َو ْ�س ٌم على ال َع ْي َني(.)80
و�س� � َمه .قاله ابن ع ّباد( .)81وقال
ال َّل ْخ َف ُة�ِ :س� � َم ٌة ،ولخَ َ َفه بامل َ
ِي�س ��م� :إذا �أو�س ��ع ْ
الزبيدي :وال َّل ْخ َف ُة�ِ :س� � َم ٌة .ولخَ َ َفه ،ك َم َن َعه� :أَ ْو َ�س� � َع َو ْ�س� � َمه ،كذا يف ال ُعباب( .)82ومل
حتدد تلك ال�سمة �أهي من �سمات الإبل� ،أم لل�شاء؟
ال َّل ْعط� :س ��مة ال�ش ��اة يخططون على �ص ��فح رقبتها ،وهي ملعوط ��ة( .)83وقال
َّ
اخلطابي ،ي�ش ��رح حديث النبي  :قو ُله :ل َع َط ُه بال ّنار؛ �أيَ :كوا ُه يف ُع ْر�ض ُع ُن ِقه.
قال �أبو زيدُ :يقال ل ِل�ش ��اة �إذا كان ب ُع ْر�ض ُع ُن ِقها َ�سوا ٌدَ :ل ْعطاء ،وقد َيجو ُز �أن يكون
واال�س � ُ�م ال ِع ُ
الط ،وهو
ال َّل ْع � ُ�ط مقلو ًبا من ال َع ْلط ،وهو ال َو ْ�س � ُ�م َع ْر ً�ض ��ا على ال ُع ُنقْ ،
ال ِعرا� �ُ�ض � ً
ال�س � َ�طاعُ .وما قال ��ه اخلطابي هنا
أي�ض ��ا .ف� ��إذا كان ذلك ُط اًول ِق َيل َلهُِّ :
ال�سمة �إلى ما ُتنعت به الإبل من �سمات مخ�ص�صة .وقال الزمخ�شري:
يقرب تلك ِّ
الكي بال َّنار فيِ ُعر�ض ال ُع ُنق من َّ
ال�ش ��اة اللعطاء ،وهي التي ب ُع ْر�ض ُع ُنق َها
اللع ��طُّ :
�سواد .ومنه :لعطه ِب َ�أ ْب َيات� :إِذا و�سمه ِب ِه َجاء .وقيل :لعطه مقلوب من علطه ،و�إذا
ا�س َت َوى الت ََّ�ص ُّرف �سقط ال َق ْول ِبا ْل َق ْل ِب(.)84
ْ
الله ��از :واللهاز مي�س ��م يف اللهزم ��ة؛ يقال للبعري الذي ذلك ب ��ه :ملهوز ،قال
اجلميح الأ�سدي:
�أم�ست �أُمامة �صم ًتا ما تكلمنا
مرت براكب ملهوز فقال لها

جم��ن��ون��ة �أو �أح�������س���ت �أه�����ل خ���روب
()85
�ضري اجلميح وم�سيه بتعذيب

ال�س ��مات ،يقالَ :كوا ُه املُت َل ِّم�س ��ة
املُ َت َل ِّم َ�س� � ُة :ق ��ال الأزهريِّ :
واملتلم�س� � ُة من ِّ
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واملتل ّوم ��ة .وكواه لمَّا�س� :إذا �أ�ص ��اب مكان دائه بالتل ّم�س ،فوق ��ع على داء الرجل �أو
على ما يكتم(.)86
ال�س ��مات؛ ُي َق ُال:
وقال ابن منظور يف ترديد ملا قاله الأزهري :واملُ َت َل ِّم َ�س� � ُةِ :منَ ِّ
ا�س�ِ :إذا �أَ�صاب مكان َدا ِئ ِه بال َّت َل ُّم ِ�س ،فوقع على َدا ِء
َك َوا ُه املُ َت َل ِّم َ�س َة واملثلوم َة ،و َك َواه لمَ َ
الرجل� ،أَو َع َلى َما كان َي ْكت ُُم(.)87
ُ
غ�ي�ر �أن الزبي ��دي خ�ص ���ص ما نقل ��ه الأزهري واب ��ن منظور ،حي ��ث قال :يف
ات ا ِلإ ِب ِلُ ،ي َقالَ :ك َوا ُه املُ َت َل ِّم َ�س� � َة واملُ َت َل ِّو َم َة،
ال َّتهْذِ ي ِ
���ب وال َّت ْكمِ لَةِ :املُ َت َل ِّم َ�س� � ُة :منْ ِ�س� � َم ِ
و َك� � َوا ُه لمَ َا� � ِ�س� :إِذا �أ�ص ��اب مكان دائ ��ه بالت َل ُّم ِ�س ،ف َو َق ��ع على دا ِء ال ِّر ُج � ِ�ل �أو ما كانَ
ي ْكت ُُم(.)88
املحج ��ن :ذكره الأحي ��وي ،وهناك ف�ض ��ل زيادة� .أب ��و عبيد :الت َّْح ِجني ِ�س� � َم ٌة
ُم ْع َو َّجة .قال الأ�ص ��معي :واملحجن خط يف طرفه ،مثل محجن الع�ص ��ا �أينما و�ضع
من اجل�سد .قال الراجز:
َت ِبني يف خطافها واملحجن
تبني :ت�ستبني العنق(.)89
وج َم ٌل
ِ
ال�ش� � ْعب :ق ��ال اخللي ��ل :ال�ش ��عب ِ�س� � َم ٌة ِل َب ِني ِم ْن َق � ٍ�ر كهيئ ��ة امل ِْح َج ��نَ ،
()90
وب .
َم ْ�ش ُع ٌ
خاذها(.)91
ات الإ ِبل على �أَ ْف ِ
املجدح :قال ال�ص ��اغاين :املجدح�ِ :س َم ٌة من ِ�س� � َم ِ
ِجد ُح ِم ْي َ�س� � ٌم عل ��ى �أفخاذها( .)92وق ��ال الزبيدي:
وق ��ال ابن ِ�س ��يده� :أب ��و عبيد :امل َ
ال�س ��ماءِ:
امل ِْج � َ�د ُح�ِ :س� � َم ٌة لل ِإبل على � ِ
أفخاذها .و� ْأج َد َحهاَ :و َ�س� � َمها بها .ومجَ ا ِد ُيح َّ
�أَ ْنوا�ؤُها(.)93
املحلق :ذكرها الأحيوي يف مادة حلق .قال الأ�صمعي :واملحلق الذي يف عنقه
حلقتان ،قال ال�شاعر ،وهو عوف بن اخلرع التيمي(:)94
وذك���رت م��ن ل�بن امل��ح�� َّل��ق �شربة

واخل���ي���ل ت���ع���دو ب��ال�����ص��ع��ي��د ب���داد

ي�سم بني فزارة .وبنو ُزرارة يحلقون � ً
أي�ضا( .)95ففيما قاله الأ�صمعي
واملحلقِ :م َ
ف�ضل زيادة ،حيث ذكر �أن بني فزارة وبني زرارة ممن َي ِ�سمون باحللقة.
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املُزَ نمَّ ُ واملُزَ لمَّ ُ  :الذي ُتقطع �أُذنه و ُترتك له زَنمَ َ ٌةُ ،يفعل ذلك بالكرام منها(.)96
ال�سمة(.)97
وقال الأ�صمعي :التزنيمِ :مي�سم ،وهي ِّ
قال ابن ِ�س ��يده :واملُزَ نمَّ ُ من الإ ِب ِل :امل ْق ُطوع َط َر ِف الأُ ُذ ِن ،قال �أبو ُع َب ْي ٍد :و�إنمَّ ا
يت ،وقيل :املُزنمَّ ُ :
ُي ْف َع ُل ذلك
ال�س َمة ،ا�سم كال َّت ْن ِب ِ
نيمُ :
بالكرام منها ،والتَّزْ ُ
ا�سم تلك ِّ
ِ
ِ�ص َغا ُر الإبل( .)98وقو ُله:
َم َغ مِ ُ
ان َ�ش َّتى من �إفالٍ ُم َزن
قال الزبيدي :وممِّ ا ُي ْ�س� �ت َْد َر ُك َع َل ْيه :التَّز ِن ُيم�ِ :س ��م ٌة من ِ�س ��مات الإبل ،ا�س ��م
كال َّت ْنبيت وال َّت ْم ِتني(.)99
قال الأ�صمعي :ومما يذكر يف املوا�سم :التزنيم ،وهو �أن تُ�شقَّ �أُذن البعري ،ثم
تفتل حتى تيب�س ،فت�صري معلقة .قال امل�سيب بن عل�س:
ر�أوا نع ًما �سوادًا فهموا ب�أخذه

وقال طفيل:

�أخ�����ذن�����ا ب���امل���خ���ط���م م����ا ع��ل��م��ت��م

()100

�إذا التف من دون اجلميع املزمن

()101

م��ن ال��ده��م امل��زنمَّ��ة ال���رع���اب

كان مي�سم هذه باخلطام(.)102
املُ ْ�ش � ُ�ط :ذكرها الأحيوي وحددها الأ�ص ��معي ،فقال :وامل�ش ��ط ثالثة خطوط
يفرتق ر�ؤو�سها من �أعلى ،ثم جتتمع(.)103
ات الإبلَ :حلق ٌة يف
ات الإبل .قال ابن عباد :واملفل ْو َق ُة من ِ�س َم ِ
ا َملفل ْو َق ُة :من ِ�س َم ِ
و�س � ِ�طها َع ُمو ٌد َي ْف ِل ُقها تكونُ حَ ْ
ري َم ْف ُلو ٌق ،وعليه ال َف ْل َق ُةَ .
وخ َّل ْيتُه بفا ِل ِق
ت َت ال ُأذ ِنَ ،ب ِع ٌ
ْ
ٌ ()104
ال َو ِر َك ِة :وهي َر ْملة .
ات الإِبل يف ال ُأذ ِن( .)105وقال ال�صاغاين�ِ :س َم ٌة ِمن
املُ َق َّ�ص � َ�د ُة�ِ :س� � َمة من ِ�س� � َم ِ
ِ�س َمات الإ ِب ِل يف �آذا ِنها(.)106
ات ا ِلإبل يف ال ُأذ ِن(.)107
املُ َق َّ�صا ُة�ِ :س َمة من ِ�س َم ِ
اله�ل�ال :ذكرها الأحيوي ،وقال ابن دريد وابن عباد ،هي�ِ :س� � َمة من ِ�س ��مات
ِ
()108
الإبل .
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الهنع ��ة :ذكرها الأحيوي ،ولكنه مل ي� ِّؤ�ص ��ل ما ذكره ،فه ��و وارد عن الأزهري
� اًأول ،حيث قال� :أبو عبيد عن �أبي زيد :ال َه ْن َعة :من �سمات الإبل يف منخف�ض العنق؛
يقال :بعري مهنوع ،وقد هُ ِنع َه ْن ًعا(.)109
ال�سمة على كل حال .قال:
ال َّنا ُر :قال كراع :النارِّ ،
�����ن َوهُ ������نَّ �أَ ْغ����� َف ٌ
�����خ َ
�أُ ِن ْ
�����ال عَ��لَ�� ْي��هَ��ا

ال�صال ُء ِبهِنَّ َن���ا َرا
َف َق ْد َت�� َر َك ِّ

()110

احلمريى اليمني :النار :معروفة ،وهي حارة ياب�سة
وقال ن�ش ��وان بن �س ��عيد ِ
�ش ��ديدة احلرارة واليبو�سة ،وت�ص ��غريها نويرة ،وبها �س ��مي الرجل .والنار�ِ :سمة
من �س ��مات الإِبل بالكي ،يقال� :س ��متها النار .ويقال يف املثل« :جنارها نارها» �أي:
�أ�صلها كرمي ال حتتاج �إِلى �سمة ،وقيل :معناه مي�سمها يدل على �أ�صلها(.)111
وق ��ال ابن منظور :قال ا ْبنُ الأثري :ال ت ��را َءى ناراهُ َما؛ َ�أي :ال يجتمعان ِب َح ْيثُ
َت ُك ��ونُ نار �أَحدهما ُت َقا ِب� � ُل نار ال َآخ ِرَ ،و ِق َيل :هو ِمنْ ِ�س� � َم ِة ا ِلإبل ِبال َّنا ِر .وَفيِ ِ�ص� � َف ِة
ال َّن ِب ّي ِ � :أَ ْن َو ُر املُت ََج َّر ِد(.)112
وقاع :ذكرها الأحيوي ،وحددها ابن فار�س ،فقال :و َك َو ْي ُت البع َري َو َقا ِع :دائر ٌة
واحد ٌة ُيك َوى بها ُ
بع�ض ِج ْل ِده �أين كان ،فك�أ َّنها قد َو َق َع ْت به(.)113
و�أخت ��م بالق ��ول� :إن القبائل يف بالد �ش ��نقيط (موريتانيا) يتم�س ��كون بثقافة
�أجدادهم العرب وتقاليدهم يف حياة البادية من حب ملا ي�سمونه �سفينة ال�صحراء،
ب�سمات املا�شية عندهم ،وخا�صة
وهو الناقة واجلمل ،ومن تلك املحبة ما له عالقة ِ
مي�س ��م
الإب ��ل؛ فمما يقولونه من ثقافتهم :نار من؟ وعالمة من؟ يق�ص ��دون :هذا َ
من؟ وتلك عالمة من؟ كما �أنهم ي�س ��مون بع�ض تلك ال�س ��مات ب�س ��مات محلية لها
عالقة ببيئتهم؛ مثل :حلبارة� ،أكبار ،ال�سويبة ،املرقاية ،وغريها .ومبا �أن لكل قبيلة
عربية ِ�س� � َمة ُتعرف بها ،فكذا قبائل عرب بالد �شنقيط .والعالمة عند ال�شناقطة
تك ��وى بها الإبل على �أعناقها و�أفخاذها ،وهو ما ذكرن ��اه �أثناء البحث عند قبائل
العرب .فهذا كله ُيثبت الرتابط الكبري بني القبائل العربية يف �ش ��تى �أقطار الدول
العربية ،كما ي�ؤكد ال�صلة التي ال تنف�صم بني ما�ضي العرب وحا�ضرهم.
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الهوامش:
(*) نواك�شوط ـ موريتانيا
( )1كتاب العني.322- 321 /7 :
(� )2شرح نقائ�ض جرير والفرزدق ،1026 /3 :واملطلع على �ألفاظ املقنع� :ص.177
( )3الفروق اللغوية� :ص.284 -283 :
(� )4شرح نقائ�ض جرير والفرزدق.495 /2 :
( )5املحيط يف اللغة لل�صاحب ابن عباد.278 /8 :
( )6حجا َر ٌة ٌ
بي�ض َب َّرا َق ٌة تُورِي النار� ،أو �أ�ص ُل احلجارة.
( )7كتاب الإبل� :ص .158
( )8تاج العرو�س من جواهر القامو�س.108 /11 :
( )9املحكم واملحيط الأعظم ،456 /10 :واملخ�ص�ص.52 /5 :
( )10القامو�س املحيط� :ص.1717 :
( )11احليوان.161 /1 :
( )12البيان والتبيني� :ص .433
( )13املخ�ص�ص.216 /2 :
(� )14أدب الكاتب� :ص .39
( )15الإبل� :ص .158
( )16املحيط يف اللغة.425/2 :
( )17الإبل� :ص ،157واملنتخب من كالم العرب� :ص .329
( )18تهذيب اللغة.89 /4 :
( )19التكملة والذيل وال�صلة لل�صغاين.311 /5 :
( )20ل�سان العرب.143 /11 :
( )21الإبل� :ص .159
( )22املخ�ص�ص.215 /2 :
( )23املحيط يف اللغة.273 /1 :
( )24التكملة والذيل وال�صلة لل�صغاين.381 /6 :
( )25تهذيب اللغة.249 /14 :
( )26تاج العرو�س من جواهر القامو�س.258 /37 :
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( )27الإبل� :ص.158 :
( )28العباب الزاخر واللباب الفاخر ،377 /1 :املحيط يف اللغة لل�صاحب ابن عباد.88 /7 :
( )29تهذيب اللغة.31 /11 :
( )30مقايي�س اللغة ،444 /1 :والعباب الزاخر.377 /1 :
( )31الإبل� :ص.148 :
( )32نف�سه� :ص.157
( )33املنتخب من كالم العرب� :ص.329 :
( )34الإبل� :ص.157
( )35نف�سه.
( )36تاج العرو�س من جواهر القامو�س.470 /22 :
(*) الع��رب :الذي يف املطبوع من الرو�ض الأنف« :والدماع يف مو�ض ��ع الدمع» بالعني املهملة ،ال الغني
املعجمة .فما ر�آه الزبيدي من �إعجام ال ُن َّ�ساخ للعني �صحيح .انظر :الرو�ض الأنف لل�سهيلي .24/3
( )37العباب الزاخر واللباب الفاخر.418 /1 :
( )38تهذيب اللغة.41 /2 :
( )39املنتخب من كالم العرب� :ص.328 :
( )40املخ�ص�ص.214 /2 :
( )41تاج العرو�س من جواهر القامو�س.300 /12 :
( )42الإبل� :ص ،160وقد لفق الأ�ص ��معي بني بيتني لل�شاعر امل�سيب بن عل�س من ق�صيدته امل�شهورة التي
عابه فيها طرفة بن العبد ،وهما:
ب�����ن�����ا ٍج ع���ل���ي���ه ال���� ّ���ص���ي���ع���ر ّي���ة مُ����� ْك�����دَم
وق��د �أتنا�سى ال�� َه�� َّم عِ ند ْاحت�ضاره
مُ���وا� ِ���ش���ك���ة َت��� ْن���ف���ي ا َ
حل���� َ���ص���ى مبُ���ث��� َّل ِ���م
ُك�� َم�� ْي��ت كِ��� َن���ا ِز ال�� َّل ْ��ح��م �أو حِ �� ْم�ير ّي��ة
ال�ص ��يعرية� :سمة تكون على الإناث خا�ص ��ة .مكدم :غليظ .كناز :مكتنز اللحم .موا�شكة� :سريعة .ملثم:
خف قد لثمته احلجارة .انظر الديوان� :ص ،127-126والأغاين.246 /24 :
( )43املنتخب من كالم العرب� :ص.329
( )44تهذيب اللغة ،8 /12 :والتكملة والذيل وال�صلة لل�صغاين.369 /1 :
( )45التكملة والذيل وال�صلة لل�صغاين.369 /1 :
( )46ل�سان العرب.162 /2 :
( )47تاج العرو�س من جواهر القامو�س.287 /5 :
( )48العباب الزاخر واللباب الفاخر.462 /1 :
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( )49الإبل� :ص.47 :
( )50جمهرة اللغة.364 /1 :
(� )51شم�س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم.4227 /7 :
( )52وظل ��ف :من الظلف ،وهو املو�ض ��ع ال ��ذي ال تتبني فيه الآث ��ار ،و�أظلفت �أثري� :أخفيته ،ويف الل�س���ان
(ظل ��ف)� :أن الف ��راء جعل :الظلف ما الن م ��ن الأر�ض ،وجعله ابن الأعرابي م ��ا غلظ من الأر�ض،
ورج ��ح ابن منظور ق ��ول ابن الأعرابي ،وقال« :الظلف من الأر�ض ما �ص ��لب فلم ي�ؤد �أث ًرا وال وعوثة
فيها ،في�شد على املا�شي امل�شي ،وال رمل فرتم�ض فيها النعم وال حجارة فتختفي فيها ،ولكنها �صلبة
الرتبة ال ت�ؤدي �أث ًرا» .قال عوف بن عطية بن اخلرع:
ك���م���ا ُظ����ل����ف ال���� َو� ِ����س����ي����ق���� ُة ب�����ال����� ُك����� َرا ِع
�ألمَ �أظ���ل���ف ع���ن ال�����ش��ع��راء نف�سي
انظر �شعره بتحقيقنا يف جملة العرب :ج�3،4س ،31رم�ضان� ،شوال �سنة 1416هـ� ،ص.220
( )53جممل اللغة البن فار�س� :ص.601
( )54املحيط يف اللغة.29 /10 :
( )55العباب الزاخر واللباب الفاخر.470 /1 :
(� )56شم�س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم.4434/7 :
( )57املنتخب من كالم العرب� :ص .328
( )58انظر نقائ�ض جرير والفرزدق.451/1 :
(  )59الإبل� :ص .157
( )60املنتخب من كالم العرب� :ص .328
( )61العباب الزاخر� :ص.131
( )62البيت للمتنخل ،يف �شرح �أ�شعار الهذليني.1269/3 :
( )63الإبل� :ص . 158-157
( )64املنتخب من كالم العرب� :ص.329 :
( )65املخ�ص�ص.158/7 :
( )66تاج العرو�س من جواهر القامو�س.309 /26 :
( )67الإبل.158 :
( )68املنتخب من كالم العرب� :ص.328
( )69تهذيب اللغة.156 /1 :
( )70التكملة والذيل وال�صلة لل�صغاين.324 /4 :
( )71تاج العرو�س.537 /21 :
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( )72ل�سان العرب.268 /8 :
( )73الإبل� :ص.159
( )74جملة العرب� :ص� ،818س ،28ج.12،11
( )75املنتخب من كالم العرب� :ص .329
( )76املخ�ص�ص ـ البن �سيده.216 /2 :
( )77املنتخب من كالم العرب� :ص.328
( )78املحيط يف اللغة لل�صاحب ابن عباد.119 /7 :
( )79املنتخب من كالم العرب� :ص .328
( )80املحيط يف اللغة لل�صاحب ابن عباد.60 /3 :
( )81العباب الزاخر واللباب الفاخر.13 /2 :
( )82تاج العرو�س من جواهر القامو�س.360 /24( :
( )83العباب الزاخر واللباب الفاخر.311 /1 :
( )84الفائق يف غريب احلديث.5 /2 :
( )85الإبل� :ص.158
( )86تهذيب اللغة.316 /12 :
( )87ل�سان العرب.209 /6 :
( )88تاج العرو�س من جواهر القامو�س.486 /16 :
( )89الإبل� :ص .157
( )90املخ�ص�ص ـ البن �سيده.215 /2 :
( )91التكملة والذيل وال�صلة.14 /2 :
( )92املخ�ص�ص.215 /2 :
( )93تاج العرو�س من جواهر القامو�س.334 /6 :
( )94انظر �شعره بتحقيقنا يف جملة العرب :ج�7،8س� ،30صفر �سنة 1416هـ� ،ص.472
( )95الإبل� :ص .157
( )96املنتخب من كالم العرب� :ص.329
( )97ديوان طفيل الغنوي ،ب�شرح الأ�صمعي� :ص.125
( )98املحكم واملحيط الأعظم.65 /9 :
( )99تاج العرو�س من جواهر القامو�س.339 /32 :
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( )100الديوان� :ص.125
( )101نف�سه.
( )102الإبل� :ص .157
( )103نف�سه.
( )104املحيط يف اللغة.480 /1 :
( )105نف�سه.257 /5 :
( )106التكملة والذيل وال�صلة لل�صغاين.320 /2 :
( )107املنتخب من كالم العرب� :ص.329
( )108جمهرة اللغة ،110 /2 :واملحيط يف اللغة.273 /1 :
( )109تهذيب اللغة.104 /1 :
( )110املنتخب من كالم العرب� :ص.329 :
(� )111شم�س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم.6792 /10 :
( )112ل�سان العرب.242 /5 :
( )113مقايي�س اللغة.102 /6 :
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الشيخ اإلمام
أبو عامر الفضل بن إسماعيل اجلرجاين
(ت بعد  475هـ)
تبقى من شعرِ ه)
(حياتُ ُه وما ّ
دراسة وصنعة وتوثيق
()2
*
�أ .د .محمد عو ّيد محمد ال�ساير

( )

()2
(قافية الباء)

وله يف الرنج�س( :الكامل)
 -1ي���ا ن��رج ً�����س��ا مل َت��� ْع��� ُد ق��ام��ـ��ت��ه
 -2ف���� ِر�����ص����ا ُف���� ُه ع����ظ���� ٌم و ُق����� ّذت����� ُه

��س��ب
����س���ه��� َم ال������� ُّزم������� ّرد ح��ي��ن ي��ن��ت��� ُ
َ��������ب
قِ����ط����ع ال���� ُّل����ج��ي�ن وف�����وق����� ُه َذه ُ

( )2التخري ��ج والتوثي ��ق :دمي���ة الق�ص���ر ،حتقي ��ق د� .س ��امي ،26/2 :حتقيق :د.
التوجني ،592/1 :خريدة الق�صر ،345/3 :الوايف بالوفيات.22/24 :
ال�شروح والتعليقات:
-2الر�ص ��اف :جمع الر�صافة ،وهو العقب الذي يلوي مدخل الن�صل ،وال ُق ّذة:
ري�ش ال�سهم .و ُفوق ال�سهم :مو�ضع ال َوتَر من ال�سهم.
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اختالف الروايات:
 .2يف اخلريدة:

ف������ر�������ص������ا ُف������ ُه ع������ظ������ ٌم و ُق��������� ّذ ُت��������� ُه

َ�������ب
�����ج ِ
قِ�����ط����� ُع ا ُّل�����ل َ
��ي��ن وف������ر ُق������ ُه َذه ُ

()3
ممتزج ��ا بالروح ،قول ��ه يف الغزل( :جمزوء
ومن �ش ��عره ال ��ذي يغدو ويروح،
ً
الكامل)
 -1ن���ف�������س���ي ال�������ف�������دا ُء ل���ـ�������ش���ادنٍ
 -2ف�����������������إذا ب��������ل ُ
��������وت خِ ��ل��ال�����ـ�����ه
 -3و�إذا ن�������������ض ُ
������وت ث�����ي�����ا َب����� ُه
 -4وق�������������ص������ا ُر و������ص�����ف�����ي �أ َّن�������ـ������� ُه

����ب
ب����������ل����������وا ُه ع�������ن�������دي ت���������س����ت َ
����ح ُّ
������ذب
������ش������رب وه�����ـ�����و ع ُ
ف�������امل�������ا ُء ُي������� ُ
�������ب
ف�����ال�����ل�����و ُز ُي����ق���������ش���� ُر وه����ـ����و َرط ُ
��������������ب
�������������������ب ك������م������ا �أُح ُّ
ف�����ي�����م�����ا �أُح ُّ

( )3التخري ��ج والتوثي ��ق :دمية الق�ص���ر ،حتقي ��ق :د� .س ��امي ،17/2 :حتقيق :د.
التوجن ��ي( 572-571/1 :والقافي ��ة فيها �س ��اكنة ،وجتوز ولكن الرفع �أف�ض ��ل) ،
معجم الأدباء ،2168/5 :الوايف بالوفيات.19/24 :
اختالف الروايات:
يف معجم الأدباء والوايف بالوفيات:
�إنيّ

����ب
ب����������ل����������وا ُه ع�������ن�������دي ُت���������س����ت����ح ُّ

ب���������ل���������ي���������تُ ب�������������������ش���������ادنٍ

()4
و�أن�شدين لنف�سه يف الهجاء( :املتقارب)
 -1ك����� َ
����س����وك ث����ي����ا ًب����ا ل���ه���ا روع������ ٌة
 -2وق���د خ���زي اخل����زي ملّ���ا ع�� َ
ـ�لاك
 -3ف��ل��ا ت���ع���ج���ب���ـ���نَّ ب���ـ���ت���ذه���ي���ـ���ب��� ِه
���ب
 -4ف������������إ َّن ت����ذاه����ي����ب����ـَ���� ُه ت���ذه���ـ ُ

ف���أ���ص��ب��ح��تَ ت��ن��� ُ
��رب
��ش��ط �أو ت��ط��ـ ُ
ك��م��ا ال�����س��ك ُ��ب �أو دم��� ُع��� ُه ُت�����س��ك ُ��ب
�إذا ك���ن���تَ ب��ال��ف�����ض��لِ ال ُت�� ْع��ج ُ��ب
���ان ج����ه���� ِل َ
و����ش���ي���ط ُ
���ب
����ك الي���ـ���ذه ُ

( )4التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمي���ة الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،26/2 :حتقيق :د.
التوجني.593-592/1 :
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اختالف الروايات:
-4يف الدُمية حتقيق (د .التوجني) :
������ب
ف�����إ ّن ت��������ذاه��������ي�������� َب�������� ُه ت������ذه ُ

����ان وج�����ه َ
و�����ش����ي����ط ُ
���ب
ِ�����ك ال ي���ذه ُ

()5
ومن حكمته التي ال يجمع ال�سامع يف حكمته قوله( :جمزوء الكامل)
َن ع���ل���ى اخل����ط����اب���� ِة واخل�����ط�����ابِ
َد ب�������������ص������ون������ ِه يف ك�������ـ������� ِّل ب���������ابِ
لِ ب����ـ����ط����ولِ ُل�����ب�����ثٍ يف ال������قِ������رابِ

 -1عـ ـ ـ ّو ْد ل�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــك �أن يـ ـل ـي ـ ـ ـ
 -2وت������ع������هّ������دِ ال����ف����ك����ر اجل����دي����ـ
 -3ف�����ت������أ ُّك����� ُل ال�������س���ي���فِ ال�����ص��ق��ي��ـ

( )5التخريج والتوثيق :دُمية الق�صر ،حتقيق :د� .سامي ،18/2 :حتقيق:
د .التوجني ،580/1 :الوايف بالوفيات.20/24 :
()6
وقوله( :الكامل)
حجب الورى
� -1إنيّ ُبليتُ بحاجبٍ
َ
� -2أب����تِ امل�ل�اح��� ُة �أن ُي��ف��ت��ح جفن ُه

مب���ط���الِ��� ِه ع����ن ن���ي���ل��� ِه امل���ط���ل���وبِ
�إال ب�����ق�����د ِر ت����ب����� ُّ����س ِ����م امل�����ك�����روبِ

( )6التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمي���ة الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،19/2 :حتقيق :د.
التوجني ،582-581/1 :خريدة الق�صر ،346/3 :الوايف بالوفيات.21/24 :
اختالف الروايات:
أبت املالح ُة �أن تفتَّح
 -2يف الدُمية حتقيق (د .التوجني) والوايف بالوفياتِ � :
جف ُنهُ.
أبت املالح ُة �أن ُتفت ََّح خ َّد ُه.
يف خريدة الق�صرِ � :
()7
وله يف املدح( :الكامل)
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َ -1
��ارب ُك َّلـها
ملك امل�����ش��ار َق وامل��ـ��غ َ
 -2مل َي�ش َق يف ُ�سنن الرتابِ و�إنمّ ا

ب�����ص��ري�� ِر �أرق������� َم ل��ي��� َ��س ك��املُ��ن�����س��ابِ
ي���ـ�������س���ت���ـ ُّ���ن ب����ـ َ
��ي�ن �أن�������ام�������لٍ �أت����������رابِ

( )7التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمي���ة الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،27/2 :حتقيق :د.
التوجني.594/1 :
اختالف الروايات:
يف الدُمية حتقيق (د .التوجني):

م���ل َ
������ارب ك�� ّل��ه��ا
���ك امل���������ش����ار َق وامل������غ َ

ب�����ص��ري�� ِر �أرق������� َم ل��ي��� َ��س ب��املُ��ن�����س��ابِ

()8
وقو ُل ُه يف معنى عنَّ َلهُ( :جمزوء الكامل)
��� -1س��ب��ح��ا َن ك���ي َ
���ف م��ح��ا ال��ع��ذا
 -2ق����د ك������ا َن ك���ال ّ���ظ���ب���ي ال��غ��ري��ـ

����ب؟
ُر ����س���ن���ا َء ذا ال����ب����ـ����د ِر املُ����ح َّ
����ج ْ
�������ب
ـ������� ِر ف���������ص����ـ����ا َر ك�����ال�����ق�����ر ِد املُ�������ذ ّن ْ

 -3وج������� ٌه ك�����ج�����و ِز ال����ه����ن����دِ ف��ـ��ي
 -4وع�����م�����ام�����ـ����� ٍة ك���������ال��������� ّد ِّن ف���و
 -5ق����د ُك����ن����ت �أه�����ـ�����وى � ْأن �أرا
 -6ف��������������الآ َن ال �أخ������ـ������ت������ا ُر � ْأن

������ب
ذق���������ن ك�����ل�����ي�����فِ اجل��������ـ��������و ِز �أه������ل ْ
��������رب
َق ق����ـ���� ًف����ا م�����ن الإدب��������ـ��������ا ِر �أج ْ
������رب
ا ُه و�أن ُي���ـ���غ��� ِّن���ـ���ي���ن���ي ف�������أط ْ
����ب
�أل���������ق���������ا ُه �إ ّال وه������ـ������و ُي���������ص����ل����ـ ْ

( )8التخريج والتوثيق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .سامي ،21-20/2 :حتقيق :د.
التوجني.584-583/1 :
ال�شروح والتعليقات:
�-3أهلب :كثري ال�شعر� ،أو ما غلظ من ال�شعر .والأهلب :ذو �شعر.
()9
وله( :املتقارب)
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 -1م��ل��ل��تُ م��ك��اف��ـ��ح�� َة احل����ادث����اتِ
ُ
ن�شدت
 -2وح�ّي�رّ ين ال�� َّده�� ُر ح ّتى

وك������ن������تُ ب����ه����ا ُم����ع����ج���� ًب����ا ع���اج���ب���ا
ح�������م�������اري وك�������ن�������تُ َل����������� ُه راك������ب������ا!

�����رن َح َّ
 -1ال ُت�����ـ�����ن�����ك ْ
����������ق الأدي����������ـ
�����ب م����ا ي��ك��و
 -2ف���ال���ـ�������س���ي ُ���ف �أه����� َي ُ

ـ��������بِ ل ْأن ت������ع������ ّرى م������ن ث����ي����ا ِب���� ْه
ُن �إذا جت������������� ّر َد م�������ن قِ������را ِب������ـ������ ْه

ُ -1ع ِّلقتها بي�ضا َء ط��اوي�� َة احل�شا
 -2مثل ال�شقائقِ يف احمرار خدودها

القلوب بح�سنها وبطي ِبها
ت�سبي
َ
َ
للناظرين ويف ا����س���ودا ِد قلو ِبها

ع��ل�� ُق��ت��ه��ا ب��ي�����ض��ا َء ظ���ام���ئ��� َة احل�����ش��ا

ت�سبي العقو َل بح�سنِها وبطي ِبها

( )9التخريج والتوثيق :معجم الأدباء.2169/5 :
()10
وقوله( :جمزوء الكامل)

( )10التخريج والتوثيق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،19-18/2 :حتقيق:
د .التوجني ،580/1 :الوايف بالوفيات.20/24 :
()11
وقوله يف معنى مل ُي�س َبق �إليه( :الكامل)
( )11التخري ��ج والتوثيق :دُمية الق�ص ��ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،26/2 :حتقيق :د.
التوجني ،579/1 :خريدة الق�ص���ر( 343/3 :م�صدرة بـ :قر�أتُ يف جمموع له من
�أبكار املعاين)  ،معجم الأُدباء ،2171/5 :الوايف بالوفيات( 19/24 :م�ص َّدرة بـ:
ا�صا على املعاين).
ومن �شعره ،وكانَ غ ّو ً
اختالف الروايات:
-1يف اخلريدة ومعجم الأدباء والوايف بالوفيات:
()12

(قافية التاء)
وللأ�ستاذ �أبي عامر اجلرجاين ،يف الأثنية وال�شكر( :الطويل)
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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ندًى َ
لك َبل جر ًيا على طيبِ منبتي
ب�لا � ُ��س��ن��ب��لٍ ي��رع��اه يف �أر�����ض ُت�� َّب��تِ

� -1شكرتك طول الدهر غري مقابل
 -2و َمن َ
لك َّ
بالظبي اجلوا ِد مبَ�سكه

( )12التخريج والتوثيق :طرائف ُ
الطرف� :ص.75
()13
(قافية اجليم)

وم ��ن �أهاجيه التي تن�س ��اب �أفاعيه ،قول ��ه فيمن �أهدى �إليه َن ��ز ًرا ،وجعل م ّد
الإح�سان جز ًرا( :الب�سيط)
أوجعت َ
قلبك �إذ �أهديتَ يل مائ ًة
َ � -1
ال�ض ُ
َّ -2
املنتوف�شار ُبه
رطيفذقنك
ِ

فاهلل يجزيك ع ِّني يا �أب��ا الفر ِج
)**(
.............................

( )13التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمي���ة الق�ص���ر ،حتقي ��ق :د� .س ��امي ،21/2 :حتقيق:
د.التوجني ،585-584/1 :الوايف بالوفيات.21/24 :
اختالف الروايات:
 -2يف الوايف بالوفيات:

ال�����ض ُ
��وف �شار ُب ُه
��رط يف ذق��ن��ك امل��ن��ت ِ

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

)**(

()14
(قافية الدال)
وله � ً
أي�ضا( :ال�سريع)
 -1ي��ا ذا ال���ذي �أ����ض َ
���اف �أب���ا جم��دِ
 -2ت���غ��� َّد يف ال���ب���ي���ت �إذا � َ���ض��� ْف��� َت��� ُه

وب َ
��������������ات يف ج������������و ٍع ويف ج����ه����ـ����دِ
ـ���ي���ر ُه يف ري��������ع�������� ِة ال�����ن�����ـِ����� ِّد
ف�������خ������� ُ

( )14التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمي���ة الق�ص���ر ،حتقي ��ق :د� .س ��امي ،21/2 :حتقيق:
د.التوجني ،585/1 :الوايف بالوفيات.21/24 :
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()15
و� ً
أدام اهلل علوه ـ( :الوافر)
أي�ضا يف الرئي�س �أبي الف�ضل ـ � َ

لهـنَّ �سوى ه��وى �أُخ��ف��ي و�أُب��دي
َ
فنق�ضن عهدي
على حـ ّد البلى
ُ
���������وازن ب���ـ���ي���ن���ن���ـ���ا و ٌّد ب�������و ِّد
ي���������ـ
عـلى ق���وتِ ال��ث�را ِء و�أن����تَ عندي
ل�����ذل����� ِة م�����اج�����دٍ ي�������س���ع���ى ل���وغ���دِ
ت������وليّ
غ��ي��ر ع���ب���ا� ِ���س ب����ن ���س��ع��ـ��دِ
ِ
وف���ي���ه ت�������ردُّدي و�إل���ي���ـ��� ِه ق�����ص��دي
��ص��وب ب��ـ��ه غ��ي��ـِّ��ي ور����ش���دي
وم��ع��� ٌ
وق����د �أف����ـ����رد ُت����ه ب���ه���واي وح���دي
و� ْإن � ْ
أعط�ش فبح ُر ن��ـ��دا ُه ِوردي
ُ
وط���ل���ت���ه���ـ��� ُم ب����إح�������س���ـ���انٍ ومجَ���ـ���دِ
�أن����و ����ش���روان ل��و �أر����ض���ا ُه عـبدي
ف��ل�ا ُن����ك���� ٌر ل����دي َ
����ك وال ت��ع��ـ��دّي
ورث����تُ مكانها م��ن اب���ي وج��ـ��دّي
و�أل����� ًف�����ا ب���ع��� َده���ا �أل�����ف�����انِ ب��ع��ـ��دي
ي���غ��� ُّر ب��ل��م��ـ��ع�� ٍة م���ـ���ن غ��ي�ر ِرف���ـ���دِ
ت����ك����نْ ف��������ردًا ب��ل�ا � ٍّ
����ش����ك ل���� َف���� ْر ِد

 -1ت َّ
����ول ال��غ��ان��ي ُ
��ات ف��ل��ي��� َ��س ع��ن��دي
 -2ر�أي َ
�يرا
�����ن ال�����ش��ي َ��ب �أل��ب�����س��ن��ي ق��ت ً
 -3و����س���امل���ن���ي ال����غ����ي����و ُر ف���ك��� ّل ي����و ٍم
 -4وق�� َّن��ع��ن��ي ال���زم ُ
���ان ف��ل�����س��تُ �آ���س��ى
 -5وك ُّ
����ل ت��ـ��ع��ـ ُّ��ج��ب��ي ط����و َل ال��ل��ـ��ي��ايل
 -6ف�������ش���ك��� ًرا ل��ل��إل���� ِه ف���ق���د ك��ف��اين
 -7ل��ـ��ه ق��ل��ب��ـ��ي وخ��ال�����ص��ـ��ت��ي وودي
 -8ومنـ ُه معي�شتي و���ص�لا ُح حايل
 -9وك���� ّل ال��ن��ا� ِ��س ُي��� ُ
��ش��رك يف ه���واه
ُ
فكهف عال ُه حِ ـرزي
 -10ف�إن �أف��ز ْع
 -11ف�ضلتَ النا�س م���أث��ر ًة وفخ ًرا
 -12وملّا ُ
�صرت عبد ََك �صا َر ير�ضـى
� -13أُد ُِّل ع��ل��ي��ك �إدال َل امل���ـ���وايل
لي�س تخـفى
 -14وت��ل��ك م��ز ّي�� ٌة يل َ
ْ -15
فع�ش �أل ًفا معي يف خيـ ِر حـالٍ
 -16ف��ك ُّ��ل ال��ـ��ن��ا� ِ��س دون���ـ َ
���ك �آل قف ٍر
 -17و�أن���تَ ال��ف��ر ُد مكرم ٌة فكنْ يل

( )15التخريج والتوثيق :معجم الأدباء.2168-2167/5 :
()16
و� ً
أي�ضا( :املتقارب)
 -1ن�شدُّ على امل���وتِ م�ستب�سلني
َ
 -2ونفرتع
البي�ض �سو َد الـقرونِ

َ
َ
غ���ل��اظ ال���ك���ب���و ِد
غ���ل��اظ ال�����رق�����ابِ
� ُ���ص���ف��� َر ال��ت��رائ�����بِ ُح����م���� َر اخل������دو ِد
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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( )16التخريج والتوثيق :معجم الأُدباء.2168/5 :
()17
وقوله � ً
أي�ضا( :جمزوء الكامل)
 -1م������ا يف زم������ـ������ان َ
ِ������ك م����اج���� ٌد
-2ف���ا����ش���ه���د ب�������ص���دقِ م��ق��ـ��ال��ت��ي

ل��������و ق��������د ت��������أم�������ل�������تَ ال�������������ش������واه������ ْد
�أ ْو ال ف�������ك������� ّذب�������ن�������ي ب���������واح��������� ْد

( )17التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،19/2 :حتقيق :د.
التوجني ،581/1 :الوايف بالوفيات.20/24 :
اختالف الروايات:
 -1يف الوايف بالوفيات:

م������������ا يف زم�������������ان َ
�������������ك واح��������������� ٌد

ل��������و ق��������د ت���������أ َّم��������ل��������تَ ال�����������ش�����واه����� ْد

()18
وقوله( :الب�سيط)

 -1ا�سرتزق َ
اهلل ف��الأرزاق يف يده
 -2وحاذ ِر الده َر �أن َ
يلقاك منفردًا

وال ُ
���ي��ر الإل���������� ِه ي���دا
مت������� َّد �إل�������ى غ ِ
ف�� ُم��ه ُ
��رق ال��ن�ر ِد م����أخ���و ٌذ �إذا ان��ف��ردا

( )18التخري ��ج والتوثيق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،20/2 :حتقيق :د.
التوجني ،582/1 :خريدة الق�صر ،344/3 :الوايف بالوفيات.21/24 :
اختالف الروايات:
-2يف اخلريدة والوايف بالوفيات:

َ
يلقاك منفردًا
وح���اذر ال��ده�� َر �أن

فمهرك ال�ن�ر ِد م���أخ��و ٌذ �إذا ان��ف��ردا

()19
(قافية الراء)
وقوله � ً
أي�ضا( :الوافر)
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ط����������را َز ال������ ُك������ ِّم �إ ّال يف ال���ي�������س���ا ِر
ل���ب���ا� ُ���س ال���� ّزي����ن �أول�������ى ب��ال�����ص��ـ��غ��ا ِر
وه�������نَّ ع���ل���ى الأك ِّ
���������ف م����ن ال���ك���ب���ا ِر

-1تخ ّت ْم يف الي�سا ِر فل�ستَ تلقى
-2و َم��ا نق�ضوا اليم َ
ني ب�� ِه ولكنْ
َ -3
لذاك ترى الأباه َم عاطـالتٍ

( )19التخري ��ج والتوثيق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،19/2 :حتقيق :د.
التوجني ،581/1 :الوايف بالوفيات.20/24 :
()20
ولل�شيخ �أبي عامر يف �صفة الرمان( :الطويل)
ري ق�صيـ ِر
ل�سا ًنا عن ال ِ
أو�صاف غ َ
بلخ�ش يف غ�شاء حري ِر
ف�صو�ص
ٍ
َ

 -1خذوا �صفة ال ّرمانِ عـنـي ف� ّإن يل
 -2حِ ٌ
قاق ك�أمثال ال ُكراتِ ت�ض َّمنت

( )20التخري ��ج والتوثيق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،25/2 :حتقيق :د.
التوجني ،591/1 :خريدة الق�ص���ر ،345/3 :الوايف بالوفيات ،22/24 :الك�ش���ف
والتنبيه على الو�صف والت�شبيه.126 :
ال�شروح والتعليقات:
-2احلق ��اق :واحده ��ا احلق ��ة ،وهي وع ��اء خ�ش ��بي .البلخ�ش :مع ��دن مقاوم
للياقوت يجلب من مدينة بلخ�شان يف بالد العجم.
()21
وقال يف الثناء على كتاب دمية الق�صر( :الب�سيط)

 -1ما دمية الق�صر �إال رو�ضة �أُ ُن ٌف
لفظ كنظم الدُّ ِّر مخترَ َ ٍع
 -2من كل ٍ
� -3أبقت �أ�سامي َم��ن فيها مخ َّلد ًة
 -4فل ُيح�س َننْ من نظا ِم املُلكِ موقـعها
كاتب ماتت خواطر ُه
ُ -5ي�شفى بها ٌ

حتوي محا�سن �أهل البد ِو واحل�ض ِر
معنى كنفثِ ال�سح ِر مبتك ِر
وك��� ِّل
ً
منقو�ش ًة ب َ
ني �سم ِع الده ِر والب�ص ِر
ف�إ ّنـها عـ�صر ٌة م��ن �أع��ظ ِ��م ال ُع ُ�ص ِر
و���ش��اع��ـ�� ٌر م��ل��ـ��ك��ـ��ت��ـ�� ُه ع���ق���د ُة احل�����ص�� ِر
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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العرائ�س ال تر�ضى لبهجتها
 -6وهي
ُ
 -7ف َ
���ذاك ي��دع��و عل ًّيا � ْأن ُي�ش ِّيعها
 -8فهو الإما ُم الذي ُتندى خواطر ُه

����ف م��ـ��ن ال��ـ��ب��د ِر
�أن ُت�����س��ت��ب��ا َح ب�لا �أل ٍ
ب���ك��� ِّل ب����اه����ر ٍة �أَ������ض�����وا م���ـ���ن ال��ق��م�� ِر
ب���ك��� ِّل م��ع��ج��ز ٍة ت��ع��ي��ا ع��ـ��ل��ـ��ى ال��ب��ـ�����ش�� ِر

( )21التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمي���ة الق�ص���ر ،حتقي ��ق :د� .س ��امي،516-515/2 :
حتقيق :د .التوجني.1524-1523/1 :
اختالف الروايات:
-3يف حتقيق (د .التوجني) :
�أب���ق���ت �أ����س���ام���ي يف ف��ي��ه��ا م��خ��ـ��ل��د ًة

()22

منقـو�ش ًة ب َ
ني �سم ِع الده ِر والب�ص ِر

وله � ً
أي�ضا( :الوافر)
� -1إذا ح���ف���زت َ
���ك ن���ائ���ب��� ٌة لأم����� ٍر
 -2ف����ك����اث����ره ب���ـ���ه���ـ��� ٍّز ب����ـ����ع���� َد ه���� ٍّز

���ب�ي�ر
ف����ج����ئ����تَ �إل��������ى �����ص����غ ٍ
��ي�ر �أو ك ِ
�ير
�������ض ال��ـ��ك��ـ��ث��ـ ِ
ف��������إ َّن ال����� ُّزب����� َد ب���امل���خ ِ

( )22التخريج والتوثيق :معجم الأُدباء.2167/5 :
()23
وله( :جمزوء الرجز)
 -1ق������ال������ـ������وا� :أب�����������و زي���������د ك���ـ���م
 -2ف����ق����ل����تُ  :ل����و �أح���������س����ن يف ال���ـ
 -3ف�������إ ّن������ن������ـ������ي ع�����ـ�����ب�����ـ����� ٌد ل������ـَ������ ُه
 -4ل��������ك��������ن��������ه م�������������س������ت������ه ٌَ
���ت��ر
 -5ل��������ذل َ
��������ك ق��������د �أُول�����������������ع ب���ي
 -6ول�������ي�������� َ�������س ي���������ـ���������دري �أن����������� ُه
 -7و�أن�������������������������� ُه ف��������ـ��������ي َن���������������دبٍ

6 5

55

ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
ﲤﻮز  -آب  /ﻳﻮﻟﻴﻮ  -أﻏﺴﻄﺲ 2019م

ُي�����������������س��������يء ف���������ي َ
���������ك امل�����ح�����ـ�����������ض�����را
ق�������������ـ�������������ولِ ل�������������ك�������������ا َن �أج�������������ـ�������������درا
مي ُم�����������ش�����ـ�����ت�����ـ�����رى
م����������ن ال���������ق���������ـ���������د ِ
������ك �أَع����������ـ����������را� ِ����������ض ال�������ـ�������ورى
ب������ه������ت ِ
ي��������ق��������ت ُ
��������ات ل�����ـ�����ح�����م�����ي م����������ن ورا
م���������������������س����������او ٌر ل�������ـ�������ي َ
�������ث ال�������������ش������رى
�أع َ
���������������ظ��������������� َم ف��������ي��������ـ�������� ِه اخل������ـ������ط������را

404

ُ
���������������������ذت ُر َّخ��������������� ُه
 -8وق������������د �أخ
 -9ف���ل���ي���ـ���ح���ـ���ذ ِر ال����ـ����ن����ـ����ا َر ال���ت���ي
 -10و�������س������ـ َ
������وف ي������ـ������دري �أن�����ـ����� ُه
� -11أيَّ ع���������ج���������ا ِج ف����ت����ن����ـ���� ٍة
�����م
-12و�أيَّ َف�������ح�������ـ�������لٍ ق�����ط ٍ
-13وك������������������م ي����������������داري ُع�����ـ����� َّك�����ـ����� ًة

و�����������ش����������ا َه����������ـ���������� ُه ع��������ل��������ى ال�������ـ�������ع�������را
ُت���������������س�������ق ُ
�������ط ه��������ـ��������ذا ال�������ـ�������� َّ�������ش������� َررا
�إنِ ا���������س��������ت��������م�������� َر يف ال��������ك��������رى
�����������س����������اط����������ـ����������ع���������� ٍة ق����������������د ن��������������������� َّورا
�أ������������ض�����������ج�����������ـ����������� َر ُه ف������ـ������ج������رج������ـ������را
مم����������������ل����������������وء ًة م��������������ن ال���������ـ َ
���������خ���������را

( )23التخريج والتوثيق :دمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،24-23/2 :حتقيق:
د .التوجني.589-588/1 :
ال�شروح والتعليقات:
1 .1الندب :اخلطر يف الرهان� ،أي :ما يجعل يف الرهان ،فمن غلب �أخذه.
2 .2ال� � ُّرخ :طائ ��ر كبري ،وهو من �أحجار ال�ش ��طرجن� .ش ��اهه :ملك ��ه ،وهو من
�أحجار ال�شطرجن � ً
أي�ضا.
-12الفحل القطم :امل�شتهي ِّ
لل�ضراب.
-13ال ُع َّكة� :آنية ال�سمن.
اختالف الروايات:
1 .1يف حتقيق (د .التوجني) :
ق����������ال����������و �أب��������������������و زي����������������د وك��������م

ُي�������������������س���������ي ُء ف���������ي َ
���������ك امل�����ح�����������ض�����را

ل����������ك���������� َّن����������ـ���������� ُه م���������������س�������ـ�������ت�������ه ٌ
�������زئ

�����ك �أع�������������را� ِ�������������ض ال������������ورى
ب�����ـ�����ه�����ت ِ

-4يف حتقيق (د .التوجني) :

()24
وقال يهجو �إن�سا ًنا ملق ًّوا ا�ستقبحه َملق ًّيا ،فاتخذه م ْقل ًّيا( :املن�سرح)
)*(

 -1مل ت�� َر خل ًقا ر�أى اخللي َل فلم

ي����ن����ف ُ
����ث ع����ل����ي���� ِه ل���ق���ب���ح م����ن����ظ���� ِر ِه

ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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ع َّ
�����������ض ����ش���ب���ا �أُذن�������������� ِه مب�������ش���ف��� ِر ِه

 -2ك�������أ ّن������ ُه را َم م����ن ���س��ف��اه�� ِت��ـ�� ِه

( )24التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،22/2 :حتقيق :د.
التوجني.586-585/1 :
)*( امللق ��و :امل�ص ��اب باللقوة ،وه ��و دا ٌء يك ��ون يف الوجه يعو ُّج منه ِّ
ال�ش ��دق.
واملقلي :من َقلى.
وامللقي :من لقي،
ُّ
ّ
ال�شروح والتعليقات:
� -2شبا� :شبا ك ّل �شيء :ح ّده.
()25
(قافية ال�سني)

وله يف معاهد الأُن�س ،ومعاين الغزل( :املجتث)

����� -1ص����ب����ح����تُ م����ع����ه���� َد �أُن���������س����ي
 -2ف����ح َ
��ي�ن واف����ـ����ي����ـ����تُ ق����ـ����ال����وا:
 -3ف������ي������ا م������ـ�������������س������ـ������ َّر َة ق���ـ���ل���ب���ي
� -4أت�����������س�����ت�����ج�����ي����� ُز ِف�����ـ�����راق�����ـ�����ي
 -5و�أن���������ـ���������تَ �أن���������ـ���������تَ  ،و ُودِّي

�أرو ُم ت������������روي������������ َح ن����ف����ـ���������س����ي
ق�������د ف�������������ار َق ال���������ش����ي����ـ���� ُخ �أم���������س����ي
وي����������������ا ه��������ل�������ايل و� َ������ش������م�������������س������ي
م��������ن دونِ ت���������زوي���������دِ �أُن���������� ِ���������س؟
م����������ا ق����������د ع�������ل�������م�������تَ و َب������� َّ������س������ـ������ي

( )25التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د .التوجن ��ي،572-571/1 :
وهذه املقطوعة لي�ست يف حتقيق د� .سامي.
()26
(قافية ال�صاد)
(وله يت�أ�سّ � ُ�ف على مواريث ال�ش ��يخ الرئي�س �أبي ربيعة ر�ض ��ي اهلل عنه ووقوع
الورث ��ة فيه ��ا ،وق ��وع ال�س ��و�س يف اخل� �زّ ،وال�س ��رحان يف ال�س ��رح .م�ص ��روف ًة عن
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ُمفرت�ضاتها �إلى غري جهاتها)( :الوافر)
 -1ب��رغ��م��ي �أن �أرى يف ك��ـ�� ِّل ي��و ٍم
 -2ف�����ش��ط�� ٌر يف م�������راود ِة ال��ب��غ��اي��ـ��ا
 -3فال يف اجلو ِد م�صر ُف ُهنَّ يـومـًا
� -4أال ف�سقى الإل�� ُه �ضري َح عمر ٍو
 -5و�إن ّ
خ�ل�اهُ ��� ُم فـيـنا تـيـو�سـًا
ُ � -6
أراذل ح َ
�برهُ ��م تـراهُ ْم
�ين ت��خ ُ
 -7وك���ا َن ف�����س��ا ُد م��ول��ده�� ْم يـقيـ ًنا
 -8فقد �شمطتْ ذوائ َبها ولي�سـتْ
� -9إذا ودق����تْ ���س��م��ع��تَ ل��ه��ا ُرغ��ـ��ا ًء
 -10ف��ج�� ّذ ُ
اهلل داب�� َره��م فمـا هُ م

ت َ
�������راث �أب������ي رب���ي���ع��� َة يف امل��ـ��ع��ا���ص��ي
���ص���ا����ص
و����ش���ط��� ٌر يف �أب�����اري�����قِ ال��� َّر� ِ
���ا����ص
وال يف ����ش���ـ���ب���ـ��� ِع �أي������ت������ا ٍم خ���م ِ
��ش��ا���ص
��ي�ر م��خ��ل��ـ��ف�� ِة ال�� ّن��� ِ
ب�������وار َق غ َ
ُت���ن���اط��� ُح ك������ َّل ي������و ٍم ب��ال��ـ�����ص��ـ��ي��ا���ص��ي
��ا���ص
وم����ا هُ ����م ب���ا ُّل���ل���ب���ابِ وال املُ�����ص��ـ ِ
م��ن الأُ ّم ا ّل��ل��م��و ِح م��ن ا َ
ـا�ص
خل�ص ِ
��ا���ص
ع��ل��ى �أم����� ٍر ����س���وى َف���ت���لِ ال��ع��ـ��ق ِ
ِـال�ص
كما ي��رغ��و الفقي ُد م��ن الق ِ
���س��وى غ��ي ِ��ط الأداين والأق��ا���ص��ي

( )26التخريج والتوثيق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،23-22/2 :حتقيق:
د .التوجني.588-586/1 :
ال�شروح والتعليقات:
 -4الن�شا�ص :ال�سحاب املرتفع.
-5ال�صيا�صي :القرون.
 -6م�صا�ص كل �شيء :خال�صه.
 -7اخل�صا�ص :الفقر.
 -8العقا�ص :ال�ضفائر ،ومفردها العقي�صة.
 -9ودق ��ت :ودقت ذات احلاف ��ر� ،أي� :أرادت الفحل .القال� ��ص :القلو�ص من
الأبل :ال�شابة �أو الباقية على ال�سري.
اختالف الروايات:
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440

407

ﲤﻮز  -آب  /ﻳﻮﻟﻴﻮ  -أﻏﺴﻄﺲ 2019م

6 5

55

-9يف حتقيق (د .التوجني) :
�إذا ودق������ت ���س��م��ع��تَ ل���ه���ا ُرغ������ا ًء

��ق�لا���ص
ك��م��ا ي���رغ���و ال��ف��ق�ير م���ن ال
ِ

(والفقري هنا :املك�سور ال ِف َقر) .

()27
(قافية العني)
وله( :الكامل)
-1قد�ضا َق�صدريمن�صدورزماننا
-2يت�ضارطو َنف�إن ُ
�شكوت�ضراطـهم
ـراط وذا ُكـم
 -3هذا يفرق ُع يف ال�ض ِ
 -4ومن البلي ِة �أن تـعا�ش َر مع�ش ًرا

ف���ه��� ُم ُج����م����ا ُع ال�������ش��� ِّر ب���الإج���م���ـ���ا ِع
�شفعوا �سما َع َّ
ال�ضرط بالإ�سما ِع
ي���رم���ي مب���ث���لِ ح����ج����ار ِة امل���ق�ل�ا ِع
ي��ت�����ض��ارط��و َن ال���ده��� َر ب���الإي���ق���ا ِع

( )27التخريج والتوثيق :معجم الأدباء ،2169/5 :الوايف بالوفيات.19/24 :
()28
(قافية الفاء)
وله يف جمون ،باجل ّد معجون( :ال�سريع)
�بر وك����ن �آخ���ـ��� ًذا
 -1ادَّر ِع ال�����ص��ـ َ
 -2وال ت��ك��نْ �أع���ج��� َل م��ن َف�� ْي�����ش��ـ�� ٍة

����وف
ب����ال����رف����قِ والإ������ش�����ف�����اقِ وال����ـ����خ ِ
������وف
عِ �����ن�����ان�����ه�����ا �أُط���������ل��������� َق يف اجل������ـ ِ

( )28التخريج والتوثيق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،21/2 :حتقيق:
د .التوجني ،584/1 :الوايف بالوفيات.21/24 :
ال�شروح والتعليقات:
-2الفي�شة :ر�أ�س الذكر.
()29
وقال ميدح �شرف ال�صاحلني� ،أبا القا�سم عبد العزيز بن يو�سف  ،الذي �أتى
)*(
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�إلى بيهق من ني�سابور ،فكان فريد ع�صره ،متبح ًرا ب�أنواع العلوم( :الطويل)
)**(

ـا�س ك ِّلهم
لي�س للن ِ
 -1تبينّ َ يل � ْأن َ
 -2كمثلِ الإم��ام امل�ست�ضا ِء بنوره

�إم�������ا ٌم ت����ـ����ر َّدى ب���ال���ك���ت���ابِ املُ�������ش��� َّر ِف
يو�سف
�أب��ي القا�سم عبدالعزيز بن
ِ

( )29التخريج والتوثيق :تاريخ بيهق.220 :
)*(

تنظر ترجمته و�أخباره مف�صلة يف تاريخ بيهق.221-220 :

بيهق :ناحية من نواحي ني�س ��ابور ،كثرية البلدان والعمارة والقرى .ظهر
فيه ��ا الكثري من العلماء والفقهاء والأدباء� ،أ�ص ��حاب العلوم النافعة وامل�ص ��نفات
الكثريةُ ،ينظر :معجم البلدان.538-537/1 :
)**(

()30
وله( :ال�سريع)
ح����� َّت�����ى م����ـَ����ت����ى ُت��������������وردين ح��ت��ف��ي
�������������ض ك����� ّف�����ي م�����ن َ
وع ُّ
�����ك يف ك��� ّف���ي
حت������ي������ ُل ب������ال������ذن������بِ ع�����ل�����ى َط�������ريف

هلل ي��ا حتفِي �أم���ا ت�سـتـحي
 -1ب���ا ِ
 -2حت����ل ُ
����ف يل �أن�������ك يف َك��� ّف���ي
 -3و�أن����تَ ي��ا قلبي �إل���ى َك���م و َك��م

( )30التخريج والتوثيق :معجم الأدباء.2167/5 :
()31
(قافية القاف)
وقوله يف الأو�صاف( :ال�سريع)
 -1يا ُر َّب ك��وم��ا َء َّ
خ�ضبتُ نح َرها
��ا���ش حو َلـهـا
 -2ك���أن��ه��ا وال������ ّد ُم ج ٍ

مب���دي��� ٍة م��ث��لِ ال��ق�����ض��ا ِء ال�����س��اب��قِ
����س���و����س���ن��� ٌة زرق����������ا ُء يف ���ش��ق��ائ��ـ��قِ

( )31التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمي���ة الق�ص���ر ،حتقي ��ق :د� .س ��امي ،20/2 :حتقيق:
د.التوجني.583/1 :
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ال�شروح والتعليقات:
-1الكوماء :الناقة العظيمة ال�سنام.
()32
وله( :الكامل)
َ
�صرت مثل ال�شم�س يف الإ�شراقِ
�إذ
�إ ّال ق�����ض��ي��ـ��تَ ع���ـ���ل َّ���ي ب����ـ����الإح����ـ����راقِ

� -2أ�صبحت مثل عطار ٍد يف طبعه
ـلذاك ما � َ
 -2ف َ
ألقاك يو ًما واحدًا

( )32التخريج والتوثيق :معجم الأدباء ،2169/5 :الوايف بالوفيات.19/24 :
()33
(قافية الكاف)

وق ��ال يف �ش ��بل الدول ��ة ،ملا ه ��زم ملك الروم يف حلب �س ��نة �س ��ت وع�ش ��رين
و�أربعمائة( :الكامل)
َ
�ضباك تقي ُه ُم
 -1لب�سوا درو ًعا من
 -2نالتْ َ
مالهم
بك ُ
العرب الغنى من ِ
 -3لو مل يف ّر جعلتَ �صفح َة خـدّه

��وف ���ش��ب ُ
��اك
ك���ان���تْ ع��ل��ي��ه��م ل��ل��ح��ت ِ
وت��ق��ا���س��م��ـ��تْ �أت����راك َ
����ك الأت ُ
������راك
�لا وق��و���س��ي ح��اج��ب��ي�� ِه � ُ
ن��ع ً
��ش��راك

( )33التخريج والتوثيق :كنوز الذهب يف تاريخ حلب.192/ 1 :
()34
وله يهجو خطيب �أ�سرتاباذ( :املتقارب)
� -1أما ت�ستحي َ
ويك من منظر ِْك
 -2وت���زع��� ُم �أن َ
�����ك �أن�����تَ اخل��ط��ي ُ��ب

وم���ن ���س��و ِء م��ا ���ش��ا َع م��ن م��خ�بر ِْك
ف��� ِل��� ْم ي��خ��ط��ب��و َن ع��ل��ى م��ن��ـ��ب��ـ��ر ِْك؟

( )34التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،22/2 :حتقيق :د.
التوجني ،586/1 :الوايف بالوفيات.22/24 :
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()35
غالما له ،زعم ��وا �أ َّنه يري ُد �أن يهرب على فر�س ��ه ،وهو من املُلح:
وق ��ال ينكر ً
(املتقارب)
�أراح�����������ن�����������ي ُ
اهلل م��������ن �����ش����رك����ا
و� ْإن �أن����������تَ د َّق�����ق�����ت يف م���ك��� ِرك���ا
و�إ َّن م����ب����ي����ت����ي ع�����ل�����ى ظ����ه���� ِرك����ا

ُ
خبيث؟
أتهرب مع فر�سي يا
ُ � -1
 -2ول�����س��تُ �أظ��� ُّن َ
���ك ت��ق��وى عليه
 -3ف������إن م��ـ��ق��ـ��ي��ل��ي ع��ل��ى ظ��ـ��ه��ـ�� ِر ِه

( )35التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي 22/2 :حتقيق :د.
التوجني ،585/1 :الوايف بالوفيات.21/24 :
()36
ومن �شعره قوله( :املتقارب)
 -1عذيري من �شادنٍ �أغ�ضبـو ُه
يقول �أنا َ
ُ -2
لك يا َ
ابن الوكـيـلِ

ف���������ج��������� ّر َد يل م�����ره�����ف�����ـً�����ا ب����ات����ك����ـ����ا
وه���������ل يل رج��������������ا ٌء � ِ�������س�������وى ذل����ك����ا

( )36التخري ��ج والتوثيق :معجم الأدباء ،2168/5 :ال���وايف بالوفيات،20/24 :
�أعيان الع�ص���ر و�أعوان الن�صر ،24 /5 :بغية الوعاة ،245/2 :طبقات املف�سرين:
� ،32/2أنوار الربيع يف �أنواع البديع.207/2 :
اختالف الروايات:
-2يف �أنوار الربيع:

ف�����ق�����ا َل �أن�������ا ل َ
������ك ي�����اب َ
�������س�ي�ن
�����ن احل ِ

وه����������ل يل رج���������������ا ٌء �������س������وى ذل����ك����ا

()37
(قافية الالم)
وله يذ ُّم � َ
أهل ني�سابور( :الطويل)
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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� -1أرى �أه َل ني�سابو َر كاملعدنِ ا ّلذي
� -2إذا ف��زع��وا ك��ان��وا ِب��غ��ا ًث��ا ُم�س َّفـ ًة

ي��ن ُ
��ال ا َ
جل���دا م��ن�� ُه بحف ِر امل��ـ��ع��اولِ
بري�ش الأجادلِ
و�إن �أ َمنوا َطاروا ِ

( )37التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،24/2 :حتقيق :د.
التوجني ،589/1 :الوايف بالوفيات.22/24 :
ال�شروح والتعليقات:
َ 1 .1
اجلدا :العطية.
2 .2البغ ��اث :طائر �أغ�ب�ر دون ال ُّرخ بط ��يء الطريان وهو من �ش ��رار الطري.
م�س ّفة� :أ�صلها م�س ّيفة ،وهي تلك التي هلك و َلدها� .أو الدانية من الأر�ض.
الأجادل :جمع الأجدل ،وهو ال�صقر.
()38
قال �أبو عامر اجلرجاين يف اخلمريات والغزليات( :الب�سيط)
 -1ق ْم يا غال ُم فهاتِ الرا َح بالعجلِ
ولي�س يف ال�صح ِو يل عذ ٌر �ألو ُذ ب ِه
َ -2

وال�سـ َفلِ
فقد م�ضتْ دول ُة الأنذالِ ِّ
من بعدِ ما َ
ب�سط ال ُ
إقبال من �أَملي

( )38التخريج والتوثيق :طرائف ُّ
الطرف� :ص.56
()39
وقال( :الطويل)

ف��ق��ل��تُ ا���س��ك��ت��وا الي�����س��م��ع��نَّ ر���س��و ُل�� ُه

-1ي��ق��ول��و َن ت ْ��ب وال���ور ُد يف ر�سول ِه

( )39التخريج والتوثيق :ربيع الأبرار ون�صو�ص الأخيار.219/1 :
()40
(قافية امليم)
وقوله( :الكامل)
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ق�����د ����ش��� َّف���ن���ي يف ح����� ِّب�����ه ال�������س���ـ���ق��� ُم
ن���ف���� ُ���س ال���� ّ���ص���ب���ا ف���ت�������ش��� ّو َ
����ش ا َّل���ل���م��� ُم
ك�������س���دتْ ع��ل��ي��ه��ا ال ُّ
�����ط�����ر ُز وال��� َع���لَ��� ُم

 -1ومب��ه��ج��ت��ي ي����ا ع������اذيل ق��ـ��م�� ٌر
 -2ف�������إذا َج�����رى َط���ل��� ًق���ا �أ�����ض���� َّر ب�� ِه
��������داب ُم��ذه��ب��ـ�� ِه
 -3وت���ط���اي���رتْ �أه ُ

( )40التخري ��ج والتوثيق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،18/2 :حتقيق :د.
التوجني.579/1 :
()41
وله يف مع ًنى مل ُيعهد مث ُله يف فنه( :الطويل)

العلم عا ُ
مل
حت�شر َج فيها من �أُويل ِ
�������ي م���ـ����أت���ـ��� ُم
خل���ل���ع��� ِت��� ِه �إ ّال ويف احل ِّ

� -1أق ُ
�������ول َل����� ُه مل���ا ت��ل�� َّب��� َ��س ُخ��ل��ع�� ًة
الب�سا
 -2ر�أي ُت َك مث َل ِ
النع�ش مل ُي َر ً

( )41التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،24/2 :حتقيق :د.
التوجني ،590/1 :خريدة الق�صر ،345/3 :الوايف بالوفيات.22/24 :
()42
(قافية النون)
وقوله � ً
أي�ضا( :الوافر)
� -1أت�شكو �أم كذلك فال َّت�صابي

ق��ب��ي ٌ��ح ب��ع�� َد ���ش��ي��بِ ال��ع��ار� َ��ض�� ْي��ـ ِ��ن

ـاب يـعـو ُد يو ًما
 -2وال ت�� ْر ُج الـ�شب َ

و�إن نـعـمـوا ب��ع��و ِد ال��ق��ار َِظ�ْي�نْ ِ

[قوله� :أم كذلك� ،إح�ضار (اخت�صا ٌر) تقف مطايا الإح�سان هنالك].

( )42التخري ��ج والتوثيق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،20/2 :حتقيق :د.
التوجني.583/1 :
ال�شروح والتعليقات:
ال�س� � ْنط ويعت�صر منه .والقارظ :جمتنيه .ويف
ال�س� � َلم �أو ثمر َّ
-2الق َرظ :ورق َّ
املث ��ل :ال يكون ذلك حتّى يعود القارظان ،وهما رجالن خرجا يجنيان الق َرظ فلم
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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يرجعاُ ،
ف�ضرب بهما املثل .ينظر :امل�ستق�صى من �أمثال العرب.58/2 :
()43
وله ،يف الغزل( :اخلفيف)
� ُ����س����ن����ب ٌ����ل ن�����اب�����تٌ ع����ل����ى ي���ا����س���م���ي���ـ ِ���ن
�ين
ب���ي���ـ َ���ن �����ص����دغ َّ����ي عُ����ق����دت����ا ال��ت��ن��ـ ِ

ُّ
واخلط في ِه
 -1خ ّد ُه اليا�سمي ُـن
��� -2س��م��ت��ه ق��ب��ل�� ًة ف���ق���ا َل حت���� ِّر ْز

( )43التخريج والتوثيق :معجم الأدباء.2167/5 :
()44

وله ي�صف اله َّرة ،وهو من نوادر �شعره( :اخلفيف)

� -1إ َّن يل ه����� َّر ًة ،خ�����ض��ب��تُ ���ش��واه��ا
 -2ث���� َّم ق��� ّلَ���د ُت���ه���ا ،خل����ويف ع��ل��ي��ه��ا،
 -3ك��� َّل ي���و ٍم �أع��ـ��و ُل��ـ��ه��ا ،ق��ب�� َل �أهـلي
 -4وه����ي ت��ل��ع��اب�� ٌة �إذا م���ا ر�أت��ن��ـ��ي
�����ص ط���و ًرا
 -5فتغنـّي ط����و ًرا وت��رق ُ
ال�صال َء �إن �ضاجعـتني
 -6ال �أُري�� ُد ِّ
 -7و�إذا ح��ك��ـ��ك��ـ��ت��ه��ا ،حل�����س��ـ��ت��ـ��ن��ي
 -8و�إذا م��ا جفو ُتها ،ا�ستعطفتني
 -9و�إذا م��ـ��ا وت���ر ُت���ه���ا ،ك�����ش��ف��تْ يل
�-10أم��ل�� ُح اخللقِ ح َ
تلعب بـالف�أ
�ين ُ
-11و�إذا م����ات ح���� ُّ���س���ـ��� ُه ،ان�����ش��ر َت�� ُه
-12و ُت�������ص���ادي��� ِه ب��ال��غ��ـ��ف��ـ��ول ،ف����إن را
-13و�إذا م��ا رج��ا ال�����س�لام�� ِة منها،
-14وك��ذل َ��ك الأق���دا ُر ،تفـرت�س املَ�� ْر
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دون ول�������دانِ م���ن���زيل ب��ال�� َّرق��ـ��ونِ
ودع�����������اتٍ ت�����ـ�����ر ُّد ����ش���ـ��� َّر ال���ـ���ع���ي���ونِ
������م ���س��ـ��م��ـ��ي��ـ ِ��ن
ب�������زاللٍ � ٍ
����ص����اف وحل ٍ
�ين
ع��اب��� َ��س ال���وج��� ِه وا ِر َم ال��ـ��ع��ـِ��رن ِ
و ُت�����ل�����هَّ�����ى ب������ ُك������ ِّل م������ا ي��ل��ـ��ه��ـ��ي��ن��ي
ع��ن��ـ�� َد ب�����ر ِد ال�����ش��ـ��ت��ا ِء ف��ـ��ي ك���ان���ونِ
ب����ل���������س����انٍ ك�������امل���ب���ر ِد امل���������س����ن����ونِ
���ي��ن
ب�������أن ٍ
���ي��ن م���ـ���ن ����ص���وت���ـ���ه���ا ورن ِ
ع��ن حِ ����رابٍ لي�ستْ م��ت��ا َع العيونِ
���ه�ي�ن
رِ ،ف��ت��ل��ق��ي�� ِه يف ال�����ع�����ذابِ امل ِ
مي��ي�ن
ب���������ش����م����الِ م����ك����روب����ـ���� ٍة �أو
ِ
�ين
َم اجن����ح����ا ًرا َع��ـ��ل��ـ�� ْت��ه ك��ال�����ش��اه ِ
���ن�ي�ن
ع���اج���ـ���ل���ت���ـ��� ُه ب���ن�������ش���ط��� ِة ال���ت ِ
ءَ ،وت���غ���ت���ال��� ُه ب���ق���ط���ع ال��ـ��وت��ي��ـ ِ��ن

414

�إ ْذ ����س���ق���ا ُه ����س���اقٍ ب���ك����أ� ِ���س امل���ن���ونِ

��اط و�أن��� ٍ��س
-15ب��ي��ن��م��ا ك���ان يف ن�����ش��ـ ٍ

( )44التخري ��ج والتوثي ��ق :خريدة الق�ص���ر ،346/3 :معجم الأُدب���اء-2170/5 :
 ،2171الوايف بالوفيات.19-18/24 :
ال�شروح والتعليقات:
-1ال�شوى :الأطراف .الرقون :احلناء والزعفران.
 -6ال�صالء :اال�ستدفاء.
 -9وترتها� :أفزعتها .ويريد باحلراب� :شعرات برثتها.
 -12ت�ص ��اديه :تداريه .الغفول :الرتك والن�سيان .االجنحار :داخل اجلحر.
ال�شاهني :من الطيور اجلارحة.
 -13ن�شطة التنني� :أي ب�سرعة التنني وخفته.
 -14الوتني :عرق يف القلب� ،إذا انقطع مات �صاحبه.
اختالف الروايات:
 -13يف معجم الأدباء ويف الوايف بالوفيات:
و�إذا م����ا رج�����ا ال�������س�ل�ام��� َة م��ن��ه��ـ��ا

��ي�ن
ع����اج����ل����ت����ه ب���ب���ـ���ط�������ش��� ِة ال����ت����ن ِ

()45
وله من �أبيات له ،قالها يف ال�شيخ �أبي علي احل�سني بن �أحمد اخلوايف ،ي�صف
رئي�س ��ا بالعرج ،وح ّدث عن ف�ض ��له وال
ترجحه للركبة الواقعة برجله ،ومن مدح ً
حرج( :الطويل)
)*(

 -1وق��د ي�ستقي ُم امل���ر ُء فيما ينوب ُه
 -2ويرج ُح من ف�ضلِ الكمالِ �إذا َم َ�شى

كما ي�ستقي ُم العو ُد من ع ْركِ �أُذ ِن ِه
ُ
امليزان من ف�ضلِ وز ِن ِه
كما يرج ُح
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( )45التخريج والتوثيق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،19/2 :حتقيق:
د .التوجني ،582/1 :خريدة الق�ص���ر ،344/3 :معجم الأدباء ،2171/5 :الوايف
بالوفيات.19/24 :
)*( يف حتقيق د� .سامي :للركية ،وهو ت�صحيف.
اختالف الروايات:
 -1يف معجم الأدباء والوايف بالوفيات:

وق���د ي�ستقي ُم امل����ر ُء فيما ي��ن��و ُب�� ُه

كما ي�ستقي ُم ال��ع��و ُد يف ع���ركِ �أُذن��� ِه

 -2يف حتقيق (د .التوجني) :
كما َر َج���� َح امل��ي ُ
��زان م��ن ف�ضلِ وزن�� ِه

ويرج ُح من ف�ضل الكمالِ �إذا مـ�شـى

()46
(قافية الهاء)
وله يف معنى الو�صف( :الطويل)

ب���ـ���ق���ـ���در ِة خ ّ
��������ب ُف���و ُق���ـ��� ُه
���ل��اقٍ و ُذهّ َ
ت��راج�� ُع � ْإن قي�ستْ به وي ُ
ـفوق هو

�ص ُ
ري�ش ُه
-1
و�سهم من املينا ِء ُف ِّ�ض َ
ٍ
ُ
يغايظ �أح��ـ��دا َق ال��غ��واين و�إنـها
-2

( )46التخريج والتوثيق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،26/2 :حتقيق:
د .التوجني ،592/1 :الوايف بالوفيات.23/24 :
()47
وله � ً
أي�ضا( :املتقارب)
� -1أمل ت���� َر �أين ذمم����تُ ال���زم���ا َن
 -2و�أ���ص��ب��ح��تُ يف ج���ان���بٍ م��ن��ـ��هُ�� ُم
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� -3أم���������� ِّز ُق �أع���را����ض���ـ���ه��� ْم دائ���ب���ـً���ا
 -4و�أدع������و �إل����ى ذ ِّم��ـ��ه��ـ��م �آخ���ري َ���ن
 -5ف��ـ��ل��وم��ـ��ه�� ُم وه��ـ��ج��ـ��ائ��ي َل��ـ��هُ��م
 -6ف��م��ا ب���ه��� ُم ح���اج��� ٌة يف ال��ـ��ب��ي��انِ
 -7ع��ب��ـ��ي��ـ�� ٌد ت�����رى ل��� ُه���ـ��� ُم راك َ
���ب�ي�ن

�����ب يف امل��ا���ش��ي��ـ�� ْه
ك���م���ا وق������� َع ال�����ذئ ُ
������������ي ال���غ���ا����ش���ـ���ي��� ْه
ك����م����ا دع���������تِ الآب َ
َل�����دى ال���ن���ا� ِ���س �أح����دوث���� ٌة ف��ا���ش��ـ��ي��ـ�� ْه
�إل��������ى ����س���ع���ي وا� ٍ���������ش وال وا����ش���ي��� ْه
ع����ب����ي����دًا ب����أي���ـ���دي���ه��� ُم ال��غ��ا���ش��ـ��ي��ـ�� ْه

( )47التخريج والتوثيق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،25-24/2 :حتقيق:
د .التوجني.591-590/1 :
ال�شروح والتعليقات:
 -4الآبي :الأ�سد .الغا�شية :النار.
-7الغا�شية :احلديدة التي فوق م�ؤخرة الرحل.
()48
(قافية الياء)
ومن �أبكار معانيه قوله( :ال�سريع)
 -1ون��ائ ٍ��م ع��ن ���س��ه��ري ق���ا َل يل
� -2أ�أن����ت ح ٌّ��ي ب��ع�� ُد ق��ل��تُ  :انتب ْه

وق������������د ط��������������واين ح������� ُّب�������ه ط������ َّي������ا:
ف�����امل����� ْي�����ت يف ال�������ن�������و ِم ُي���������رى ح��� َّي���ا

( )48التخري ��ج والتوثي ��ق :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،18/2 :حتقيق :د.
التوجني ،580-579/1 :الوايف بالوفيات.20/24 :
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الهوامش:
)*(كلية الرتبية الأ�سا�سية يف جامعة الأنبار /العراق.
)**( العربُ :حذف ما بني قو�سني؛ لأنه مما ال يت�سع له �صدور بع�ض الق َّراء.
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شعر
املكي (686 - 614هـ)
الي ْمن ابن عساكر
أبي ُ
ّ
()2
جمع و�شرح وتقدمي
د .عبد الرازق حويزي
[قافية التاء]
()3
وقال[ :من الكامل]
 -1ي��ا َم��ن َت��� َب��� َّو�أَ مِ ��ن َم��� َ��ش��اعِ �� ِر مكة
� -2ألقى ال َع َ�صا فِيهَا َو�أَو�ض َع َكي ِبهَا
َ -3ف������أَ َوى �إل���ى َح���رم وال َذ مب���أْ َم ٍ��ن
 -4و َغ��دا يج ِّد ُد يف َم َعاهِ دِ َر ْ�سمِ هَا
 -5عَ�� ْه�� ٌد وم��ي��ث ٌ
��اق ل��ه��م َم���ا ُق ِّ��ط�� َع��تْ
َ -6ف�� ُم��ق�� ِّب ٌ��ل َط����� ْو ًرا َوط�����و ًرا َم��ا���سِ ٌ��ح
 -7ح�� َّت��ى �إذا َم���ا ق��ي�� َل �ُ��ص�� ِّف��ي � ِ��س�� ُّر ُه
 -8مب���واه���بٍ َج������ا َدتْ َل���ه ب��� َع���وار ٍِف

ُم���� َت���� َب����و�أ َ
ب��ي��ن ال���� َّ���ص��� َف���ا وامل��������� ْر َو ِة
خلطا وا ُ
ُت َ�ضع ا َ
��وب ع ْنه ِب َت ْو َب ِة
حل ُ
ُم��� ْ��س�� َت�� ْوثِ�� ًق��ا مِ �� ْن��هَ��ا ِب�����أَ ْو َث����قِ عُ����� ْر َو ِة
عَ��� ْه��� َد الأَحِ ���� َّب���� ِة َب��� ْع��� َد ُط����ولِ امل���� َّد ِة
�أ�����س����ب����ا ُب����ه وح�����ب�����ا ُل�����ه َم�������ا َر َّث��������تِ
�أرك������ان������ه������ا َوم�����������������ر ِّد ٌد ل���� َت����حِ ���� َّي���� ِة
وت��� َق��� َّد� َ���س���تْ �أَو� َ����ص����ا ُف����ه و َت���� َر َّق����تِ
ق��� ْد �أَ� ْ����ش���� َر َق����تْ �أَ ْن����� َوا ُره�����ا ِب���أَ ِ���ش�� َّع�� ِة
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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ْ � -9أ�ض َحى َبعيدًا عَن حِ ما ُه ُم َح َّج ًبا
ُ
حظوظه
ويحه َق�� ْد َ�أو َث َق ْت ُه
 -10يا َ
َ -11غ��ل��ق��تْ ل�� َدي�� ِه ُره��ون��ه ِب�� َع�لا ِئ��قٍ
 -12مب�� َق�� ِّر � ْأم ٍ����ن عي ُنه � َ��س��خِ �� َن��تْ ِب�� ِه
 -13ف��م�����س�� َّو ٌد ب َ
�ين ال���� َورى َوم�����س�� ِّو ٌد
� -14أ َّيان ُي�ؤ َن ُ�س من َ�صالحِ ك بعدَما
متق�سم الع َزماتِ َل ْ�ستَ مب ْزمِ ٍع
ِّ -15
 -16و َم�� َت��ى ُت�� َر ّج��ى مِ نك يا متل ِّون
 -17ق ْد ُ�شبتَ غد ًرا بعد َ�شيبِ َغدَائ ٍر
َ -18فدَراكِ ُم ْعترَ َك املنونِ فق ْد �أَ َتتْ
-19وانظ ْرلأَ ْمر َِك ُ
حيث�أَم ُرك َم ْن َظ ٌر
والك َ�ش َ
 -20وارف ْع �إلى َم َ
كواك التي
 -21واخ�ض ْع له وا�ضر ْع �إليه و َنا ِد ِه
 -22و� ْ
أب�سط َل��ه َك َّ��ف ال��� ُّ��س���ؤَالِ َ ِف�إ َّنه
ْ -23
واغ�سِ ْل ُذنو َبك بالدُّ ُمو ِع َل َع َّله
ُ -24نوحوا َعلَى َم��ن هَ��ذِ ه �أَ ْن َ��ح��ا�ؤُه

َّ
ال�شرح:

عَ�����ن ب�������ابِ َم��������واله ِب����� ُك����� ِّل َت���عِ��� َّل��� ِة
يف ُ
حيث ُي ُ
طلق مِ ��ن َوث���اقِ ال�� َّز َّل�� ِة
عَ��ل��ق��تْ ِب���� ِه َو َج�����رائِ����� ٌر َق���� ْد ُج���� َّرتِ
ول����� َدي�����ه ق������� َّرة ُك������� ّل ع ٍ
َ���ي���ن َق������� ّرتِ
وج��� َه ال�� ُّن�� َه��ى ب��� َ��ص َ��ح��ا ِئ ٍ��ف ُم��� ْ��س�� َو َّد ِة
�أ�شفيتَ ال ْ
ت�ش َفى ه��وىً مِ ��ن ع ّل ِة
م���ا ف��ي��ه ع���ائ���د ٌة عَ��ل��ي َ
��ك ب��و�ْ��ص��ل�� ِة
عُ��ت��ب��ى ُم��ن��ي��بٍ �أو �إن���اب��� ُة ُم ْ��خ��بِ��تِ
لمَ َ�� َم ا َ
خل َطا مِ ��ن بعدِ َو ْخ ِ��ط ال ِّل َّم ِة
َو َد ِع الـ ُم َنى واه ُب ْب لأَ ْخ��ذِ الأُهْ َب ِة
ال ُب َّد مِ ن َب ْعدِ ال َك َرى مِ ن َي ْق َظ ِة
ط��ال��تْ ب��ه��ا جن َ
����واك �أَ ْب���� َع���� َد � ُ��ش�� َّق�� ِة
ُم��� َت��� َن���� ِّ���ص ً
�ل�ا ممِ َّ ������ا ج���ن���ي���تَ ِب����ذِ َّل���� ِة
َج ُّ��م ال�� َّن�� َوالِ ِب َب ْ�س ِط ظِ �� ِّل ال َّن ْع َم ِة
�أن َي ْ��ج�� َت�� ِب��ي َ��ك مِ ��ن َل�� ُد ُن��ه ِب�� َر ْح�� َم�� ِة
واب���� ُك����وا ور ُّث�������وه ِب�������أَ ْوج������ ِع َن���� ْد َب���� ِة

( )2ا ُ
حل ��وب :الإثم .تاج العرو�س  ،322/2وورد الفعلَ :
(ت�ض ��ع) يف الأ�ص ��ل
بالبناء للمعلوم.
( )11غلقت رهونه« :غ ِلقَ ال ّر ْهنُ  ،ك َف ِرحَ ،غ َل ًقا :ا�ستَح ّقه املُ ْرت َِهن ،وذ ِلك �إذا
مل ُي ْف َت َك ْك يف الوقت ْ
اجلوهري.
ن�ص
ّ
امل�ش ِ
روط .ويف احلديث :ال َي ْغ َلق ال َّر ْهنُ  .هذا ُّ
وقال �سي َبو ْي ِه :وغ ِلق ال ّر ْهنُ يف َي ِد املُ ْرت َِهن َغ َل ًقا ُ
وغلو ًقا ،فهو َغ ِلقٌ :ا�ست ََح ّقه املُرت َِهنُ ،
وذ ِلك �إذا مل ُيفت ََّك يف الو ْقت ْ
روط» .تاج العرو�س .260/26
امل�ش ِ
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(�ُ )12س ْخ َن ُة ال َعينْ ِ َ :ن ِق ُ
ي�ض ُق َّر ِتها .تاج العرو�س .174/35
ال�ش ْوب :ا َ
(َّ )17
خل ْل ُط .تاج العرو�س .160/3
التَّخريج:
ملء العيبة.211-210/5 :
()4
وكتب �إجازة لل�ش ��يخ عمر بن �أحمد الأن�ص ��اري �إمام م�سجد ر�سول اهلل :
[من الكامل ]
)*(

ال�سرا ُج �إم��ا ُم دا ِر الهج َر ِة
�َ -1سمِ َع ّ
ال�صحي َح» ُم َك َّم ً
ال
 -2مِ ِّني «البخاريَّ َّ
 -3ومن «ال ّزبيدي ا ُ
حل�سني» �سمع ُته
 -4و ُروا ُت������ه مِ ���ن ب��ع�� ُد �أع��ل��ا ٌم ر�ضا
� -5أ���س��م��ع�� ُت��ه و�أج����ز ُت����ه م���ا ع����نّ يف
 -6و�أج���ز ُت���ه َم���ا َ���ص�� َّح عَ�� ِّن��ي عِ �� ْن��دَه
 -7و�أ َف����ا َد َن����ا �ِ��ض�� ْع�� َف��ي �إِ َف���ا َدتِ���ن���ا َل��ه
��و���س ٍ��ع
 -8ف��ل��ن��ا ب���ه مِ �� ْن��ه��ا �إن����ال���� ُة ُم ِ
 -9واهلل ي���ن���ف��� ُع���ه وي���ن���ف��� ُع���ن���ا مب��ا
 -10ف����إذا َروى عَ�� ِّن��ي �أُطِ ��ي�� َل َب��ق��ا�ؤُه
ي َنى َخ���ا ِد ِم الآث���ا ِر جا
َ -11ز َب�� َر ْت��ه مُ ْ
� -12أَ ْعنِي «�أبا ال ُيمن» امل�ؤَ ِّمل �أمنه
-13من بعدِ �ست مِ ئِي َو�سبع َ
ني َخلَتْ
مم��ا َج َناه َو َح��امِ ��دًا
 -14م�ستغ ِف ًرا َّ

ال ِّرواية:

احلج ِة
«عمر بن �أَ ْح َم َد «ذي الفنونِ َّ
ال�ص ْن َع ِة
ج��م�� َع الإم����ا ِم �إم���ام �أه���لِ َّ
«ال�س ْجزي» ب�أَعلى ُر ْتب ِة
عن �شيخِ ه َّ
�أ���ض��رب��تُ ع��ن ِذك���ري لهم ُّ
لل�شهر ِة
�إ����س���م���اع���ه م���ن ���س��ق��ط�� ٍة �أو غ��ف��ل�� ِة
َف����������ل�����َي����رَ ْ ِو ِه لِ��������رواي�������� ٍة َو َر ِو َّي���������������� ِة
ممِ َّ �����ا ل���� َدي���� ِه مِ ����ن َف���� َوا� ِ����ض���� َل عِ ����� ّد ِة
ول������ه ب����ه م���� َّن����ا عُ����ج����ال���� ُة ُم���� ْ���س���ن���تِ
َي�� ْروي وي�سم ُع َخال ًِ�صا مِ ن ُ�س ْمع ِة
َف�� َع�����س��ا ُه ُيخل�صني ب��� َ��ص��ال ِ��ح د َْع����و ِة
هلل َم����ا ب َ
�����ص�� َف��ا وامل�������� ْر َو ِة
ِر ا ِ
��ي�ن ال َّ
يف َط��ي��ب��ة �أَح���ب���ب ب��� ُ��س�� ْك��ن��ى َط��ي��ب�� ِة
� ُ��ش��فِ�� َع��تْ ب��ع�����ش�� ٍر ب��ع�� َد خ��م�����س َو َّف����تِ
َم�������� ْواله ُم���� ْع��َت�رَ ِ ًف����ا َل�����ه ب���ال��� ِّن��� ْع��� َم��� ِة

( )9ورد البيت التَّا�سع يف جملة العرب برواية« :ن ْروي ون�سم ُع».
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َّ
ال�شرح:
(« )1ذي» هنا :ا�سم �إ�شارة.
جمدب .تاج العرو�س .320/38
(ُ )8م ْ�س ِن ُت:
ُ
(َ )11ز َب َرتْه� :أي َك َت َبتْه .تاج العرو�س .398/11
�راج
)*( عم ��ر بن �أحمد الأن�ص ��اري :ق ��ال عنه ال�ص ��فدي« :ابنُ ظافر� ،س � ُ
الدين ،خطيب املدينة ال�ش ��افعي ،عمر بن �أحمد بن ا َ
خل ِ�ض ��ر بن ظافر الأن�صاري
اخلزرجي امل�ص ��ري� ،سراج الدين ال�ش ��افعي .ولد �سنة �ست �أو �سبع وثالثني و�ست
مائة ،وتوفيِّ �س ��نة �ست وع�شرين و�سبع مائة� .سمع من ال َّر�شيد َّ
العطار ،وتف َّقه �أو ًال
ري،
ال�س�ل�امَّ ،ثم على ال َّن�ص�ي�ر بن الط َّباع .و�أجاز له املُر�س ��ي واملُ ِنذ ّ
على ابن عبد َّ
البزايل وابن َ
عاماَّ ،ثم ويل الق�ضاء
املط ّ
و�س ��مع منه رِ
ري ،وخطب باملدينة �أربعني ً
بال�س ��وي�س» .الوايف بال َو َفيات
بعد ذلك ،و�س ��ار �إلى م�ص ��ر ليتداوى ،ف�أدركه املوت ُّ
.418/22
التَّخريج:
ملء العيبة ،187/5 :والق�صيدة ـ ما عدا البيت العا�شر ـ يف جملة العرب ج
 ،10ال�س ��نة ال َّثالثة1389 ،هـ� ،ص � 954ضمن بحث العالمة حمد اجلا�سر املو�سوم
ال�سابع الهجري على ما يف رحلة ابن ر�شيد الأندل�سي» ،وفيه
بـ «احلجاز يف القرن َّ
ا�ستفهام عن بع�ض الكلمات املحرفة يف البيتني.12 ،3 :
[قافية الدال]
()5
وقال مت�شو ًقا للحج والزيارة[ :من الرجز]
����خ َم��ط��اي َ
� -1أن ْ
��اك ب��ل��غ��تَ امل��ق���ِ��ص��دَا
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ب���ي���ن ث�����ن�����ي�����ات َك�������������داء و ُك�����������دَى
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� -2أَ ْر ِو ْد ب���ه���ا � َ���س��� ْوق���ك���ه���ا َف��ط��امل��ا
� -3إرب�������� ْع ع��ل��ي��ه��ا ت���رت���ب���ع َ���س��ائِ��ب��ة
َ -4
�ين َت���� ْر َت����وِي
وخ��� ِّل���هَ���ا ب��الأَخ�����ش��ب ِ
 -5ت���������رو ُع م�����رع�����اه وت������رت������ا ُد ل��ه��ا
 -6م���ا وردتْ ����ص���داء مِ ���ن َك��اظِ �� َم�� ٍة
�����ص ٌ��ب و�أب���ط ٌ���ح
َ -7ك���� ْم � َ��ش��ا َق��ه��ا ُم َ��ح َّ
� -8إ َّن لها ب�ين ا َ
وال�ص َفا
حل ُ���ج���ونِ
َّ
َ -9م����ن����ازل ق����� ْد � َ���ش��� َّف���هَ���ا ا ِّدك�����ا ُره�����ا
 -10ل��ه��ا ول�ل�أح��ب��ابِ فيها َم��� ْوعِ ��� ٌد
مي وودا ٌد �أ ّول
 -11ه������وى ق��������د ٌ
 -12ويف حِ �� َم��اهَ��ا َ�أ ِن�����س��تْ عَ��ن َجانبٍ
 -13وك������ ْم ل���ه���ا يف ح��� ِّب���هَ���ا عَ�ل�اق��� ٌة
 -14م��ا ف��ارق��ت م��رب��ع��ه��ا ُم�����شِ ��ي َ��ح�� ًة
 -15ون���� َّك���� َب����تْ عَ�����ن َم�����ائِ����� ِه وظِ ���� ِّل���� ِه
َ
بذاك �ش َو َقهَا
ْ � -16إن �أنتَ مل ت�شفِ
 -17ع��اذتْ بذ َّي َ
وف�سحتْ
اك احلِ َمى َّ
����ب الز ٍم
 -18وال���ت���زم���تْ ���ض��رب�� َة ح ٍّ
 -19وج������ َّددتْ م��ي��ث��ا َق��ه��ا ومل ي��� َز ْل
وح�صبتْ ِّ
بال�شعبِ ث َّم �أَ ْ�ص َع َدتْ
َّ -20
 -21ح��ازتْ ُمناها �إ ْذ �أَ َج����ازتْ بمِ ِ ًنى
 -22وما �شكتْ حي ًفا ُم ِل ًّما �إذ َغ�� َدتْ
 -23ت���ع��� ّرف���تْ يف ع���رف���اتٍ َم��� ْوطِ ��� ًن���ا
ا�ض عليها ـ �إ ْذ �أفا�ضتْ ـ َف ٌ
َ -24ف َ
ائ�ض
 -25و َّف��تْ ُن��� ُذو ًرا َو َق َ�ضتْ عَ��ن َت َفثٍ

حل������داة وا ُ
ن��ه��ن��ه��ه��ا َز ْج������ ُر ا ُ
حل�����دَا
����ح���� ّل َ�أن�������س���ا ًع���ا و�أ ْر ِخ مِ ����� ْق����� َودَا
ف ُ
ع ًّ
�لا وذ ْره����ا منه َت��� ْ��ش��فِ��ي ال�� َع�� َم��دَا
ب َ
���ي��ن ُرب��������اه َم����� ْر َت����� ًع�����ا َو َم�������������� ْو ِردَا
لكنها � َ���ص���دَّت ع��ل��ى ك ِّ
���ظ ال��� َّ��ص��دَا
َف َ
������ظ������ َّل ِذ ْك�������� َراه��������ا َل������ه ُم������������ َر َّددَا
َم���� َع����اهِ ����دًا َت���� ْ���ص��� ُب���و �إل���ي���هَ���ا �أَ َب�������دَا
وك���������ا َد ي��ب��ل��ي��ه��ا هَ�����واه�����ا َك����� َم�����دَا
ل��ل�� َو ْ���ص��لِ َوا َف���� ْت���� ُه ُت������ َوفيِّ امل���وعِ ���دَا
�إذا ان���ت���هَ���ى عَ�������ا َد ل���ه���ا ك���م���ا َب�����دَا
َف����أُ ْن���� ِ���س��� َي���تْ َع��ن جان ِ ٍب ن��ارُ ه َدى
�أق���ام���ه���ا ال���و� ْ���ص��� ُل ل��ه��ا و�أَ ْق����� َع�����دَا
َت ْفرِي ال َفال َ�ش ْو ًقا مل ْغ َناهَا �سدى
�إ َّال لِيهدِ يها ال َّ��ط��ري�� َق ا َلأ ْق��� َ��ص��دَا
ال�ش ُ
مل تد ِر كيفِ َّ
وق َفتَّ الأَ ْك ُبدَا
ال َت������أْ َت����� ِل�����ي يف َر� ْ����س����مِ ���� ِه َت���������ر ُّددَا
ج����� َّد ب���ه���ا ن���ح��� َو ح���م���اه���ا َو َح�������دَا
جم���������� َّددَا
م���ي���ث���ا ُق���ه���ا ُم����������ؤَ َّك���������دًا َ
��ا���س��ه��ا َت��� َ��ص�� ُّع��دَا
ال َت�� ْن�� َق���ِ��ض��ي �أَ ْن�� َف ُ
���ج���دَا
َت����������ؤُ ُّم ج���م��� ًع���ا و ُت����� ِري����� ُد ال��� ّن ّ
ُم��ل�� ّم��ة ب���ا َ
خل��� ْي ِ���ف َت�����س�� ُم��و ُ���ص�� َّع��دَا
ما �أَنكر ْت ُه ال�� ُّرو ُح يف ُط��ولِ املدَى
مِ ���ن ُم�� ْن��ع ٍ��م ج��� ِّم ال��� َّن��� َوالِ وا َ
جل����دَا
�أَ ْو َط������ا َره������ا وق����� ْد ت��ل�� َّق��ت �أ� ْ���س��� َع���دَا
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 -26ث�����م ث����ن����تْ ع���ن���ان���ه���ا ِل َ���ط���ي���ب���ة
 -27امل�صط َفى عَلى ال َورى واملح َتبى
لثم الثرَّ ى من يرثِبٍ
 -28ح َّنتْ �إلى ِ
�يره��ا وم���ا َو َف���تْ
 -29ف����أ َّو َب���تْ يف � َ��س ِ
ر�س ال َفال
كال�سط ِر يف طِ ِ
 -30ف�أ�صبحتْ َّ

 -31مذ �سلَ َكتْ وادي العقيقِ ناثرتْ
 -32ح َّتى �أَ َتتْ ُبطحان ال َت ْ�ش ُكو َو َجى
ف�س َّل َمتْ
 -33و َّ
مي�� َم��ت خ َ
�ير ال��� َورى َ
 -34و َق َّبلَتْ َذ َ
اك ال�َّث�رَّ َ ى َو َ�صا َف َحتْ
 -35عَ�������ا َذتْ ِب����ه و�إ َّن َم����ن عَ�����ا َذ ِب��� ِه
 -36ت�����ش�� َّف�� َع��تْ ب َ���ج���اهِ ��� ِه َو َم�����نْ َغ���دَا
 -37وا���س��ت��غ��ف��رتْ ل�� َذ ْن�� ِب��ه��ا َو َج����� َّد َدتْ
 -38و�أ�صبحتْ يف رو�ض ٍة مِ ��ن َج َّن ٍة
 -39و�����ش����اه����دتْ �آث����������ا َره ف��ع��اي��ن��تْ
�ي�ر ُر� ْ��س�� ِل��ه
��َ � -40ص�� ْف�� َو ُة َخ�� ْل��قِ اهلل َخ ُ
َ -41ل���� ُه َم���ق���ا ُم احل��� ْم���دِ عِ ��� ْن��� َد َر ِّب���� ِه
 -42ي���ق���و ُم فِ��ي�� َن��ا َ���ش��افِ�� ًع��ا ُم��� َ��ش�� َّف�� ًع��ا
َ -43ي���� ْ���ش��� َف��� ُع فِ���ي��� َن���ا ع������ود ًة ل����ب���� ْد�أ ٍة
�����ص بها
 -44ي�س ُمو �إل���ى َو���س��ي��ل�� ٍة ُخ َّ
 -45وي��غ��ت��دِ ي وال��� ُّر� ْ���س���ل �أت���ب���ا ٌع له
ُ -46ي�����ص��د ُر �إذ ي�����ص��د ُر �أم��� َر َم��ا ِل ٍ��ك
هلل و َم���ن َ�أ ْ�ص َفي ُته
 -47ي��ا � َ��ص�� ْف��و َة ا ِ
هلل َ�شفي ًعا �إ َّن يل
 -48ك��نْ يل �إل��ى ا ِ
 -49ظلمتُ َن ْف�سِ ي واع�� َت�� َد ْي��تُ َظاملا
ذنوب فان َثنى
 -50قد �أثقلتْ ظهري ٌ
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خ��ي��ر ال���� َع����امل َ
��ي�ن �أَح����� َم�����دَا
َت�����������ؤُ ُّم َ
باحلب وال ُق ْربِ ال ّر َ�ضى مح َّمدَا
ِّ
�ض بال َّنو ِم َلي ً
مل َت ْغ َتمِ ْ
ال �أَ ْر َم���دَا
���وب ال َف ْد َفدَا
َت�� ْف��رِي ال َفيايف َوتجَ ُ ُ
مِ ���ن ُك��� ّل ُن����ونٍ حت���تَ را ٍء َق��� ْد َب���دَا
� ُ���س���ل َ
���وك ج��� ْم ٍ���ع ك��ال��ع��ق��ي��قِ ب����� ّددَا
وال ت���خ ُ
���اف َد َر ًك��������ا مِ ����ن ال������ َّردَى
����ب � َ���ش���و ُق���ه َت����� َو َّق�����دَا
ت�����س��ل��ي�� َم � َ����ص ٍّ
ب���ال�ُّت�رُّ ْ بِ مِ ��ن��ه َط�� ْر َف��ه��ا امل��� َ��س��هَّ��دَا
َ (*)
ُم ْ�سترَ ْ �شِ دًا َف َق ْد حت�� َّرى َر�شدَا
ل���ه َ���ش��ف��ي�� ًع��ا ي���ن��� ُج م ال���� ّن����ا ِر َغ����دَا
ت���وب��� َة خ َّ
����ط����ا ٍء عَ�����دا �أو اع��� َت���دَى
َم����ن َح��� َّل���هَ���ا َح����� َّل جِ ���ن���ا ًن���ا ُخ��� ُل���دَا
مِ ������� ْن���َب���رَ َ ُه َو َق������ْب������رْ َ ُه وامل����� ْ����س����جِ ����دَا
ا َّت������� َز َر احل��� ْم��� َد وب���امل���ج���دِ ار َت�����دَى
�صي�ص ف��ي�� ِه �أَ ْو َح�����دَا
ي��ق��ا ُم بال َّت ْخ ِ
م�������راج������� ًع�������ا ل��������ر ِّب��������ه ُم������������������� َر ّددَا
وك�������ا َن �أَول��������ى وعَ���لَ���ي��� َن���ا �أَ ْع����������� َودَا
ي����ن ُ
�����ج�����دَا
����ال ف���ي���هَ���ا � ُ����س�����ؤ َل����ه ممُ َ َّ
ب��احل ِّ��ب وال��ق��ربِ ُم َخ ًّ�صا ُم�� ْف�� َردَا
اجلحيم َمالك َق�� ْد َ�أو َردَا
َم��ن يف
ِ
� َ��ص�� ْف�� َو ال�����وِدا ِد يف ال��ه�� َوى ُم���ؤ َّك��دَا
َج���رائ��� ًم���ا � َأخ����ا ُف����هَ����ا مِ ����ن ال������ َّردَى
���ث�ي�را عَ����� َددَا
وج���ئ���تُ ِم ال���� َّذ ْن����بِ َك ً
ِب��� َو ْن���ي���هَ���ا عَ����ن ُك����� ِّل َح����� ٍّد ُم��ق��ع��دَا
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 -51وق���د �أت���ي���تُ ت��ائ�� ًب��ا ُم�����س��ت��غ��فِ�� ًرا
 -52وا���ش��ف�� ْع ف����أن���تَ ���ش��اف�� ٌع م�ش َّف ٌع
� -53أق��� ِب ْ���ل ع��ل َّ��ي ق��د �أت���ي���تُ مقبال
�����رت
 -54ف�ل�ا ت��خ�� ِّي�� ْب��ن��ي َف�������إين ُم جَ ٍ
ٌ
َ -55ه������أ َن����� َذا ُم
����ع��ت�رف مب���ا َج��� َن���تْ
 -56ال ع���م ٌ���ل ُي���� ْزلِ���� ُف����ن����ي وال ي��� ٌد
��ان مِ ���ن ل�� ُدن َ
� -57إ َّال ح��ن ٌ
��ك �أرتجِ���ي
ريين
 -58فا�شفع �إل��ى اهلل ب���أن يج َ
 -59ف�ل�ا ت��خ�� ِّي��ب �أ َم���� ِل����ي َي����ا �أَ َم��� ِل���ي
����ب دَائ���� ًم����ا
� -60إين م���ح ٌّ���ب وامل����ح ُّ
َ���ن ال�� ِّل َ��ح��اقِ ب��ا َّل��ذي
ُ -61م�� َق��� ِّ��ص�� ٌر ع ِ
أرج���������و ب���ح��� ِّب���ي ل��ه��م
 -62ل���ك��� َّن���ن���ي � ُ
 -63وامل���ر ُء م��ع َم��ن يف ال��دُّ ن��ا �أَح�� َّب��ه
 -64و�أرجتِ ����ي مِ �� ْن َ��ك ِب َ�����أن َت�س ِق َيني
�َ -65ص َّلى َ
عليك اهلل َما ه َّبتْ َ�صبا
 -66وم����ا د ََج������ا َل���ي ٌ���ل و َذ َّر � َ����ش����ار ٌِق
َ -67و َخ���� َّ���ص���ك ُ
اهلل مب���ا �أَن�������تَ َل��� ُه
 -68وزاد ََك ُ
اهلل ُع ً
���ل��ا َو ِر ْف������ َع������ ًة

ْ
فاقبل معاذِيري و ُكن يل ُم�س ِعدَا
ف���ي��� َم���ن َغ�������دَا ِب���� َذ ْن���� ِب���� ِه م�����ص�� َّف��دَا
ب��وج��هِ��ك امل�����س��ع��و ِد َح�� َّت��ى �أَ ْ���س�� َع��دَا
َج�����د َ
َاك َي���ا َر َّب ال��� َّن��� َوالِ وال�� َّن��دَى
فح�سبي َ
منك َح�سبي مق�صدَا
يدِ ي َ
رج������و ب��هَ��ا م��ن َ��ك َي���دَا
ُت�����س��عِ��ف��ن��ي �أَ ُ
ب����� ِه جِ ����ن����ا ًن����ا و َن���ع���ي��� ًم���ا � َ����س���� ْر َم����دَا
ال َي�����س��ل��ك��نَّ ب���ي عَ����� َذا ًب�����ا � َ���ص��� َع���دَا
َف��� َق��� ْد �أت���ي���تُ َواف�������دًا ُم�������س�َت�ررَْ ف���دَا
يذك ُر َمن يه َوى َو ُل��و ًع��ا َق�� ْد َغدَا
�أح�������� َّب��������ه ف������ َم������ا ب�����ل�����غ�����تُ �أ َم�������������دَا
ب�������� ْأن �أَ ُك�����������و َن م���ن���ه��� ُم ح��� ًّي���ا َغ�����دَا
َك���� َذا َروي��� َن���ا عَ��� ْن َ
���ك َذ َ
اك ُم��� ْ��س�� َن��دَا
من َح ْو ِ�ض َك ال َع ْذبِ ال َّرويْ و ُتوردَا
و َم��������ا َت���� َغ���� َّن����ى َط������ائِ������ ٌر َو َغ������������ َّردَا
َو َم�����ا لِ���� َو ْخ����دِ عِ ��ي ِ�����س�� ِه َح�����ا ٍد َح����دَا
�أه ٌ���ل َك�� َم��ا هَ�� َدي�� َت�� َن��ا � ُ��س��ب�� َل ال��هُ��دَى
َو� َ���ش��� َر ًف���ا عَ��لَ��ى ال������ َو َرى َو� ُ����س�����ؤْ ُددَا

َّ
ال�شرح:
(« )1ك ��داء املمدودة ب�أعل ��ى مكة عند املح�ص ��ب دار النبي من ذي طوى
�إليها ،و ُكدًى ب�ض ��م الكاف وتنوين الدال :ب�أ�س ��فل مكة عند ذي طوى بقرب �شعب
ال�ش ��افعني ،ومنه ��ا دار النب ��ي �إلى املح�ص ��بَ ،ف َك�أَ َّنه �ض ��رب دائ ��رة يف دخوله
وخروج ��ه ،بات بذي طوى ث ��م نه�ض �إلى �أعلى مكة ،فدخل منها ويف خروجه خرج
من �أ�سفل مكة ،ثم رجع �إلى املح�صب» .معجم البلدان .439/4
( )3ا ِمل ْق َودَُ :
احل ْب ُل ُي َ�ش� � ُّد يف ِّ
الزمام �أَو ال ِّل َج ِام ُت َق ��ا ُد به ال َّدا َّب ُة ،وا ِمل ْق َودَُ :خ ْي ٌط
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425

ﲤﻮز  -آب  /ﻳﻮﻟﻴﻮ  -أﻏﺴﻄﺲ 2019م

6 5

55

وال�س ��ائبة :املهملة من الدواب،
�أَو َ�س�ْي رْ ُي ْج َع ��ل يف ُع ُنق ال َك ْل ِب َ�أو ال َّدا َّب ��ة ُي َقا ُد ِبهَّ .
والأَن�س ��اع� :س ��يو ٌر َم ْ�ض� � ُفو ٌرة ْ
جت َع ُل �أ ِز َّم� � ًة للإبل ،وقد ُت ْن َ�س � ُ�ج َع ِر َ
ي�ض� � ًة ،تجُ ْ َع ُل على
َ�ص ْد ِرها .تاج العرو�س .249/22 ،85/3 ،177/9
(« )4الأخ�شبان :اجلبالن اللذان حتت العقبة مبنى ،وقال ال�سيد علي العلوي:
الأخ�شب ال�شرقي� :أبو قبي�س ،والأخ�شب الغربي :هو املعروف بجبل اخلط ،واخلط
من وادي �إبراهيم ،وقال الأ�ص ��معي :الأخ�ش ��بان� :أبو قبي�س ،وهو اجلبل امل�ش ��رف
ال�صفا ،وهو ما بني حرف �أجياد ال�صغري امل�شرف على ال�صفا �إلى ال�سويداء
على َّ
التي تل ��ي اخلندمة ،وكان ي�س� � َّمى يف اجلاهلية الأمني» .معجم البل���دان ،122/1
وج َعهُ .تاج العرو�س
وال َع ُّل :ال�ش ��رب مرة بعد مرةَ ،
وع َم َد ا َمل َر ُ�ض ُفال ًنا� :أَ ْ�ض� � َنا ُه و�أَ َ
.415/8 ،53/30
يف ال َب ْح ِر يف
(� )6ص ّداء :ماء .معجم البلدان  ،396/3و َك ِاظ َمةَ :ج ٌّو على ِ�س ِ
طريق البحرين من الب�ص ��رة ،بينها وبني الب�ص ��رة مرحلتان ،وفيها ركايا كثرية،
وما�ؤه ��ا �ش ��روب وا�ست�س ��قا�ؤها ظاه ��ر .معج���م البل���دان  ،431/4وت���اج العرو�س
ّ ،365/33
وال�صدا :العط�ش .تاج العرو�س
والكظ :ال�شدة .تاج العرو�س َّ ،264/20
� ،414/38أي �إن هذه املطايا ـ وهو يذكرها ويريد من تقله ـ من �ش ��دة �ش ��وقها �إلى
الديار املقد�س ��ة مل تعب�أ ب�شدة عط�ش ��ها ،ومل ترد املاء العذب املذكور بهذا املو�ضع
إ�سراعا ولهفة �إلى تلك الديار.
� ً
باملح ََّ�صب ،وهو :مو�ضع فيما بني مكة ومنى ،وهو
وح�ص � ْ
�بت� :أي نزلت َ
(َّ )20
�إلى منى �أقرب ،وهو بطحاء مكة ،وهو َخ ْيف بني كنانة .معجم البلدان .62/5
( )22ا َ
خل ْيف :ما انحدر من غلظ اجلبل وارتفع عن م�س ��يل املاء ،ومنه ُ�سمي
م�سجد ا َ
خل ْيف من ِمنى ،معجم البلدان .412/2
( )25ورد البيت اخلام�س والع�شرون يف م�صدره هكذا« :وقت نذور �أو ق�ضت».
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( )29ال َف ْد َف� �دُ :ال َف�ل�ا ُة ا ْلتي ال �ش � ْ�ي َء به ��ا ،وقيل :هي الأَر� ��ض ال َغليظة ذات
َ
ال�ص ْل ُب ال َغ ِليظ .تاج العرو�س .480/8
احل َ�صى .وقيل :ا َمل َكان ُّ
(ِّ )30
وحينئذ يكون
الطر�س :ال�صحيفة ،وال ُّنون :احلوت ،وال َّرا ُءَ :ز َب ُد ال َب ْح ِر،
ٍ
التقدي ��ر �أومن كل حوت ظهر حتت زبد البحر .تاج العرو�س ،231/36 ،194/16
 ،256/1ورمبا يكون مق�صد ال�شاعر بالنون التنوين حتت حرف الراء.
( )32ال َو َجىَ :
احل َفا� ،أَو �أَ َ�ش ُّد منه ،وهو �أَن َي ِر َّق ال َق َد ُم �أَو احلا ِف ُر .تاج العرو�س
.166/40
( )46املق�ص ��ود بكلم ��ة مال ��ك الأول ��ى :اهلل ع ��ز وج ��ل ،واملق�ص ��ود بال َّثانية
المْ َ َل � ُ
�ك المْ ُ َو َّك ُل ِب َج َه َّن � َ�م ،الوارد يف قوله تعال ��ى} :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ{� .سورة الزخرف ،الآية  .77انظر :التحرير والتنوير .259/25
(ِ )50ب َو ْنيها� :أي بتعبها .تاج العرو�س .257/40
( )52م�ص َّف َدا� :أي مق َّيدا .تاج العرو�س .289/8
ال�ش ْم ُ�س ِح َني ت�ش ��رق ،وال َو ْخدُ�َ :س� � َع ُة ا َ
( )66ال�شّ ��ا ِر ُقَّ :
خل ْطو ِة يف ا َمل ْ�ش ِي .تاج
العرو�س .359/37 ،496/25
التَّخريج:
ملء العيبة209 - 207/5 :
()6

وقال ميدح الر�سول [ :من الطويل]

مي فق ْد َج��ا َو َزتْ ك ِْ�شدَا
� -1أَرحها على ر ٍ
 -2ع��ل��ى تِ�� ْع��هِ��ن �أر���س��ل�� ُت��ه��ا يف ع��واه ٍ��ن
� -3أج����ازت ف��ل�� َّف��ت م��ا ل��ه��ا ل��ف��تُ َن��اظ�� ٍر

و�أَنجْ ِ ��د َب ً
الغا قد بلغت بها نجَ ْ ��دَا
جت��� ّد ف�ل�ا ت����أ ُل���و وال َت����أْ َت���ل���ي جِ ���دَّا
�سِ وى ما �إلي ِه َو ْجهُها َو َّجه ال َق�صدَا
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يح ًة
 -4وم�� َّرت عَلى و ّدا َن ع َْجلَى مُ�شِ َ
 -5ملَا �ش َّفها َب ْر ُح ا َ
جلوى َم َّ�سها ال َو َجى
َ -6ف���أَل��قِ ال َع َ�صا ب َ
�ين ال َعقيقِ �إل��ى ُقبا
� -7أ ِن ْ����خ ب��ال�� َع��وايل ت�� ْع�� ُل ب��ال�� ُق��ربِ رتب ًة
����ح���� َّل �أَذاخ��������� ًرا
َ -8و ِر ْد ِب���� َق���� َن����ا ٍة �أو َف ُ
 -9على ِ�إ� َ��ض��م ق��د ك���ا َن م���ور ُد َظ ْمئها
 -10وخ�� ِّي��م ع��ل��ى بطحانها �إ َّن ُت�� ْر َب��ه
َ -11وعَن ُعدْو َت ْي َ�س ْل ٍع َفال ت ْع ُد وا َّت ِبع
ي�ض َ
وخ ْيفِه
 -12وع ِّر�ض بذكري بال ُع َر ِ
َ -13ف���� َث���� َّم ُل���� َب����ا َن ٌ
����ات ِل��� َق��� ْل���ب���ي َق���دمي��� ٌة
 -14وفيها لأب��ن��ا ِء اله َوى �إن عَرف َتهم
 -15هي الدَّا ُر نِع َم الدَّا ُر �أُ�شرِب طِ ي ُبها
 -16ومِ ��ن َح َّر َت ْيهَا َب��ر ُد نِ�يرانِ َ�شوقِها
َ -17ف�لا تحَ ْ �سب ْنها �سبخ ًة ه��ي �إث��م�� ٌد
 -18و َم����ا هُ ����نَّ الب ٌ
حل�سنِها
����ات ول��ك��ن ْ
 -19ك������أ َّن َ���س�� َن��اهَ��ا يف � َ����س���� َوا ِد حِ ���را ِرهَ���ا
 -20فح ّل حِ َماهَا وا�ستخِ ْل مِ ن ج َنابها
َ -21و َ�س ْف ُت ْر َبهَا َت ْ�ش ِف ا َ
جل َوى َف ِب َج ِّوهَا
أل�صق بها َق ْل ًبا ودَا ِو بهَا َ�ش ًجى
 -22و� ِ
أرواح��هَ��ا طِ ��ي ٌ��ب َي���ُ��ض��و ُع ل َنا�شِ قٍ
َ -23ف��� ُ
 -24و ُترب ُتها مِ ن طِ يبها ـ �إن �شم ْم َتها ـ
 -25فمنْ طِ ي ِبها ّ
يب بطيِّبٍ
للطيبِ طِ ٌ
 -26عَليها ج��م ٌ
��ال �أو َل�� َدي�� َه��ا ل َناظِ رِي
مي ُم��ق��ي�� ٌم ح�� ُّب��ه��ا وا���ش�� ِت�� َي��اق��ه��ا
َ -27ق�����دِ ٌ
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و�أَ ْن��� َز َل��� َه���ا مِ ��ن َو ْق���� ِع َ�أ ْخ�� َف��افِ��ه��ا ودَّا
و ُم ْذ عاينتَ جندًا بها عَا َنتِ ال َو ْجدَا
واج�� َع ْ��ل لها �أُ ُح����دًا ح��دَّا
�إل���ى �أُ ُح����دٍ ْ
فقد َج ّد َثا ٍو َح ّل مِ ن َر ْ�سمِ ها ُجدَّا
َو َ�ش ْ�أ خِ َّط ًة نعما َن والأَ ْنع َم ال َف ْردَا
َفعنه َل َق ْد َ�ص َّدتْ �إلى مقمرٍ َ�صدَّا
�شِ فا ٌء لِذي ال�� ُو ِّد الذي دَا ُ�ؤه َ�أ ْودَى
َمراب َع َما للقلبِ عَن ُح ِّبهَا َم ْغدَا
ع�سى ٌ
�سائل َع ِّني َو ْ
�سل يل بها َع ْودَا
بالبا ُتهَا َما َت ْن َق ِ�ضي َقد َ�ص َفتْ ُودَّا
َمعاه ُد عِ ��رف��انٍ بهَا َك�� ُر َم��تْ عَ�� ْه��دَا
قلوب ُمح ّبيها فها ُموا بها َو ْج��دَا
َ
َ��ج�� ًب��ا مِ ��ن َح��� َّرة �أ����س����أرتْ َب��� ْردَا
َف��واع َ
مما بهَا �أع ُي ًنا ُر ْمدَا
فكم قد �شفت َّ
َف َر ْ�ش َن مِ ن الدِّيبا ِج �إ�سترب ًقا َب ْجدَا
البهيم ارتدَى ُب ْردَا
�صبا ٌح مِ ن ال َّليلِ
ِ
ُمنى َطا ِئ ًرا مُينا هدى طال ًعا َ�س ْعدَا
�شفا ُء َج�� ٍو َق�� ْد َ�ش َّف ُه َ�ش ْو ُقهَا َج ْهدَا
وعَ�� ِّف�� ْر بهَا َو ْج�� ًه��ا َو َ�ص ِّع ْر لها َخ��دَّا
ُي َ�ض ِّم ُخ مِ نه الع ِْط َف وال ُّر ْد َن والبرُ ْ دَا
�ير َو َن�����دٌّ َخ��ال��ط��ا عَ��� ْن�َب�رًَ ا َو ْردَا
ع��ب ٌ
مي َث�� َوى فِيهَا ب�أنف�سِ َنا ُي ْفدَى
ك��ر ٍ
َج ُ
�لال َ�س َنا ٍء َّ
وال�ضالل به ُي ْهدَى
قدُمتَ بها َع ْهدًا َف َج ِّد ْد بهَا َع ْهدَا
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� -28ألكن �إليها قد مت��ادتْ ب َ��ي ال َّن َوى
احلب َما القيتُ من َ�ش ْح ِط دَا ِرهَا
-29ففِي ّ

ووج���دِ ي َفلِل َه َوى
 -30و َذ ْرين و�إ َّي��اهَ��ا ْ
َ -31م��ع��اه�� ُد ال ع��ه��دِ ي مب�صر َوجِ �� َّل��ق
بر�سمِ هَا
َ -32تعو�ضتُ مِ ن َم ْق َرا م َق ًّرا ْ
�����اب ل��ه��ا عَ�� ْي ٌ
�����ش ع��ل��ى عَ����� َو ٍز ِب�� ِه
َ -33وط َ
 -34ون���ال���تْ ب��ه��ا م���ا مل مت����نَّ لأج�� ِل��ه
 -35ف�لا َت�� ْل َ��ح��ن��ي يف ُح�� ِّب��هَ��ا �إ َّن ُح�� َّب�� َه��ا
 -36و� ّإن ���ش��م��ي�� ًم��ا م���ن ب��� َ��ش��ام و�إذخِ ����� ٍر
 -37و�أ���ص�� ُب��و �إل���ى َح��� ْو َذا ِئ��� َه���ا َو َجلي ِلهَا
َ -38فد َْعني َو َح ْ�صبا َء العقيقِ َفلي به
� -39أه����ي���� ُم ع�����س��ى َج������دٌّ �إل����ي����ه م��ب�� ِّل�� ٌغ
 -40وي���ا َح��� َّب��� َذا َل�� ْث��مِ ��ي َث�����را ُه �أَ���س��و ُف��ه
َ -41ف َك ْم �س َّح يف َ�ساحاتها �سي ُح عَربتي
 -42حنيني �إليها ف���ا ْرب يف َكلَفِي بها
 -43وك�� ْم ُز ْر ُت�� َه��ا َ�ش ْو ًقا على ُب ْعدِ �ش ًّق ٍة
 -44ومِ ��ن دو ِن��ه��ا ُتل َقى ُح�� َم��ا ُة َح َقائِق
القلب ي�ش َتفِي
� -45أعاو ُد من َ�شوقِي فال ُ
���اج��� ٌة غ�ير ح ِّبها
 -46وم���ا َن�� َزعَ�� ْت��ن��ي َح َ
يطيب بها ِوردِي و�أَ���ص�� ُد ُر َ�صا ِد ًيا
-47
ُ
طاب عن طيبِ َم ْو ِر ٍد
 -48ف َيا َم�صد ًرا ما َ
 -49فك ْم يل بها من و ْقف ٍة َ
و�سط َر ْو َ�ض ٍة
 -50وك��� ْم م��ن م��ق��ا ٍم قم ُته يف مقامِ ها
 -51فيا �سع َد َج��دِّي �إن ثويتُ ِب َر ْب ِعهَا

َفل�ستُ َعلَى ُب ْعدِ ي ووجدِ ي بها َج ْلدَا
هلل � َ��ش��وق��ي َم���ا �أَعَ�����ا َد و َم���ا �أَ ْب����دَى
و ِ
َويل َول��ه��ا َ���ش���أْ ٌن َو َم���ا ���سِ �� ُّره ُي�� ْب��دَى
فح�سبي ج�� َّن ٌ
��ات َو َح ْ�سبي بهَا عِ ��دَا
َ
َف َق َّرتْ ِب ِه َع ْيني و َما َ�سخِ َنتْ ُ�س ْهدَا
َف��لَ�� ْم ت�� َّدكِ�� ْر ع ً
َي�شا ب ُغوطِ تها َر ْغ��دَا
ُم ًنى يف حفافيَ ْ نِيلِها ظ ُّلها ام َتدَّا
لِ����زا ٌم ِل�� َق�� ْل��ب��ي َل�� ْي��� َ��س مِ ��ن��ه��ا َل���ه ُب���دَّا
(**)
لأَ ْ�شهَىلهامن�ش ِّمهاالبا َنوال َوردا
وال �أَ ْب َتغِي �شِ ي َح َ
ال�ش�آم وال ال َّر ْندا
ه��وى بجواه لل ُمحبني قد �أَ ْع��دَى
�أح�������و ُم ع��ل��ى ور ٍد ل���ع��� َّل ب���ه ِو ْردَا
�أُب ِّرد مِ ن �شوقٍ َح َمى َطر َيف الربدَا
َو ُن ِّظ َم جز ُع الد َّْم ِع يف جزعِ ه عِ ْقدَا
لك ُ
َ
اهلل عَن ذِك ِر ال َّربَابِ َو َد ْع د َْعدَا
على ُر َحلٍ َما �سِ ْر ُت َن ًّ�صا وال َو ْخدَا!
َم�����س�� َّوم��ة ح�����ردًا م��ط��هَّ��م��ة ُج����� ْردَا
وال ح ُّبها ُي ْ�سلَى وال َقلقِي َي�� ْه��دَا
و�شوقِي �إليهَا ال ُ�سعا ٌد وال ُ�سعدَى
ب���� ُغ���� َّل���� ِة َظ��������ا ٍم عَ����� َّل����� ُه عَ�����لَ����� ٌه َو ْق��������دَا
�أ َم������ ّر َم���� َذا ًق����ا حِ َ
��ي�ن �أع����ذ َب����ه ِوردَا
َت�� َب�� َّو�أْ ُت مِ ��ن �أَ ْر َج��ا ِئ��ه��ا َج�� َّن�� ًة ًخ�� ْل��دَا!
ب�� ِه َظ��� َّل مِ �� ِّن��ي ظِ ُّ���ل �أَ ْم��نِ��ي ممُ ْ �� َت��دَّا!
ويا َج ّد َ�س ْعدِ ي � ْإن َ�س َع ْيتُ بهَا َجدَّا
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 -52ويا فو َز َ�س ْعيي � ْإن َت َر َّ�س ْمتُ َر ْ�س َمهَا
ُ -53
يق�ضي بط ْيب َة ُع ْم َره
فطوبى ملن ِ
 -54ف�س ّر ِْح َ�سوام ّ
الطرف يف َج َن َباتِها
��ي�ر الأن������ا ِم م�س ّلما
 -55وميِّ����� ْم ب��هَ��ا َخ َ
ني منك وال َت َط�أْ
 -56فط�أْ ِب ُج ُفونِ ال َع ِ
َ -57و َر ِّد ْد حتايا َّ
ال�شوقِ وا�سم ْع لأمرِه
 -58وق���� ْم ن���اد ًم���ا �أو ب��اك�� ًي��ا ���ش��اك�� ًي��ا له
 -59و ُت ْب مِ ن ُذن��وبٍ َق ْد جنيتَ عَديد ٍة
 -60ت�����ش�� َّف�� ْع ب��� ِه فِ��ي��ه��ا عَ��� َ��س��اهَ��ا ب َ��ج��اهِ ��ه
ْ
واع�ترف م َت َن ِّ�ص ً
ال
 -61وال تعتذ ْر بل
 -62مب�� ْث�� َواه َط��ا َب��تْ َط�� ْي�� َب�� ٌة َو َت��� َ��ش�� َّر َف��تْ
مت��ا ُم ا َ
َ -63ف�� َك��ان َ
حل�� ِّج � ْأن يو ِق ُفوا بها
 -64هو امل�صط َفى با ُ
حل ِّب وال ُق ْربِ ُمر َت َ�ضى

وخ����ا ُ
َ -65
هلل وه���و �إم��ا ُم��هُ�� ْم
مت ر���س��لِ ا ِ
ال�سماواتِ معج ٌز
 -66وم�سرا ُه َيرقى يف َّ
 -67ف�����أ ُّي����ه���� ُم يف ف���ع��� ِل���ه ك�������ا َن م��ث��لَ��ه
 -68و َم���ن َظ��� َّل منهم وال��غ��م��ا ُم ُتظِ ُّله
 -69و َمن ذا دعا الأَ ْ�ش َجا َر منهم ف�أ ْق َبلتْ
�ص با َ
و�ض ال ّرويْ يور ُد ال َو َرى
حل ِ
-70ومن ُخ َّ

 -71ون���ا َل م��ن اهلل ال�� َو���سِ ��ي��ل�� َة فاع َتلى
 -72و َمن ذا الذي �أُعُطِ ي َّ
ال�شفا َع َة فاغ َتدَى

 -73فقا َم مقا َم احلمد يحمدُه ال َو َرى
� -74أُح��ي��ل��وا عليه ب��ع�� َد لأْ ٍي ف���أق�� َب��ل��وا
 -75وك�����ا َن ل��ه��ا � ً
أه��ل��ا و َق�����ال� :أن����ا لها
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أس َعى بها َح ْف َدا
ونع َمى لعيني ح َ
ني ْ

نح ًبا ُي�� َب�� ِّو�أْ بهَا ْ
حل��دَا
و�إ َّم���ا َق َ�ضى ْ
تجَ ِ ْد ُطر ًفا ُتهدي عَماك بها ُيهدَى
ف����ك���� ّر ْر عَ���لَ���ى َب������� ْد ٍء حت��� َّي��� َت���ه ع����ودَا
ني �أَ ْر ً�ضا ح َّل مِ ن حلدِ هَا َم ْهدَا
بنعل ِ
ال�س ْم َع َت ْ�س َتمِ ِع ال�� َّردَّا
و�أ ْل���قِ َل�� َد ْي�� ِه َّ
تحَ َ ��� ُّو َل ح��الٍ َم�� َّد فِيها اله َوى َم��دَّا
ذنوبٍ َل َع ْمري َل ْ�ستَ تحُ ْ ِ�صي َلهَا َعدَّا
ُت َك َّف ُر وا�س� ْأل من َموَاهِ ِب ِه ال ِّر ْفدَا
تنق�ض ال َع ْهدَا
هلل ال
أوف بعهدِ ا ِ
و� ِ
ِ
ب َت ْ�شري ِف ِه َح َّتى اغ َت َدتْ لل َو َرى َق ْ�صدَا
َم َطايَاهُ ُم َي���أْ ُت��و َن مِ ��نْ ُح ِّبهَا َو ْف��دَا
ملنح ِة َم��ا �أوال ُه م���واله �أو �أَ ْ���س��دَى
و�أ َّولهم يف ال َف ْ�ضلِ َقد فا َقهُم مجَ ْ دَا
ب��ه َق���د تحَ َ ���دَّاه���م ف��ج��او َزه��م َح���دَّا
ت����ردَّد يف ال�� ّت��خ��ف��ي ِ��ف ع�� َّن��ا ف�� َم��ا ُردَّا
َوف����ا َء �إل��ي��ه ال��� َف���ي ُء ي��ع��مِ ��دُه عَ�� ْم��دَا
�إلي ِه َت ُخدُّ الأَ ْر َ
����ض َط�� ْو ًع��ا له َخ��دَّا
َو ُي�����ص��دِ ُره��م ِر َّي���ا َو َق��� ْد َو َردُوا ِو ْردَا
على ُك�� ّل عَ���الٍ مِ نه ُم � َ��س�� ِّي��دًا َج�� ْع��دَا
ب�� ُزل��ف��ت��ه��ا م��ا م��ن��ه�� ُم �أوح�����دًا َف���� ْردَا
�شفي ًعالهممِ نبعدِ ما�أجهدوا َجهدَا
�إليه عِ ��ج��ا ًال َي ْ�صمدُو َن له َ�ص ْمدَا
ُ
عري�ض اجلا ِه َقد �أَمِ َن ال َّردَّا
و َو َّفى

430

القد�س لـ َّما َب���دَا له
 -76ف َ��ح��نَّ ل���ذِ اك
ِ
 -77و�أل���ه��� َم���ه ُ
اهلل امل���ح���ام��� َد ف��ان�� َث��ن��ى
-78وق��ا َل له :ارف ْع و ُق ْل ُي�سم ْع وفيه ُم
 -79ف����ح���� َّد ل����ه ح�������دًّا لِ�����ق�����و ٍم وك��� َّل��� َم���ا
 -80ف�أخر َج َمن يف ال َّنا ِر َمن َكا َن ُم�ؤمِ ًنا
 -81ف�� َم��ن َذا َل���ه َج����ا ٌه َل��� َد ْي���ه َك َ��ج��اهِ �� ِه
 -82و�آي�� ُت��ه يف ال�� َغ��ا ِر �إ ْذ �أج��ل َ��ب ال��عِ��دَى
َ -83ف�أَ ْع َ�شيتَ َيا نو َر ال ُهدَى �أع َ
ني ال ِعدَى
 -84ف َيا َو ْيلَهم َ�سا ُموه ُ�سو ًءا َو�سامهُم
� -85أ َت����اه���� ْم ب����ق����ر�آنٍ ل�ُيشرُ � ِ���ش���دَهُ ��� ْم ِب��� ِه
ِّ -86
يب�شر َذا َت�� ْق�� َوى َوي��ن��ذِ ُر َم��ن َط َغا
َ -87ف َ�صدُّ وا ع َِن احل ِّق الذي َجاءَهُ م ِبه
 -88و َق��ا ُل��وا :و َل��و َ�ش ْئ َنا جل ْئ َنا مب ْث ِل ِه
� -89أق��� ُّروا على ع َْ��ج�� ٍز ب��� ْإع َ��ج��ا ِز َن ْظمِ ِه
ا�ص ُلو
 -90وه ْم َما ِل ُكو َف ْ�صل اخلِطابِ و َف ِ
َ -91ف���� َم����ا مِ ���� ْن����هُ���� ُم ب������ا ٍد �أب��������ا َن َب���ي���ا ُن���ه
 -92فيا َ�ض َّل َة الأَ ْح�لا ِم �ض ّلوا بجهله ْم
هلل م��ال��كِ �أم�� ِره�� ْم
 -93وه��م َك�� َف�� ُروا ب���ا ِ
 -94وك���� ْم �آي���� ٍة َد َّل�����تْ َوك���� ْم مِ ���ن دالئ���لٍ
���راه�ي�ن ت���وات��� َر ن ْق ُلها
 -95وك���� ْم م��ن ب
ٍ
هلل ي��ا ذاك���� َر ا���س��مِ ��ه
� -96أع���� ْد ذك���� َره ب����ا ِ
 -97و َغ ِّ
���وب ف�����إ َّن���� ُه
�������ن ب�����ذك�����را ُه ال���ق���ل َ
��وب ل�� ُب�� ْع��دِ ِه
 -98ف��ق�� ْد � َ��ص��دِ ئ��تْ مِ �� َّن��ا ق��ل ٌ
واج���� ُل ُم ْنعِما
 -99وج��� ِّل ِب���ه �أح��وا َل��ن��ا ْ

َّ�س و�ص ًفا �ساجدًا خا�ض ًعا ع ْبدَا
َت َقد َ
تقدي�س ُيوايل له ا َ
حل ْمدَا
بتمجيدِ
ٍ
عطه و� َ
و�س ْل ُت َ
أعطى و َما �أَ ْكدَى
ت�ش َّف ْع َ
�أ َت����ى � َ��ش��اف�� ًع��ا فيهم ُي َ��ح��دُّ ل��ه َح���دّا
ا�ستوج َب ا ُ
خل ْلدَا
ومل يب َق �إ َّال َمن َقدِ
َ
و َمن ذا الذي � ْأجدَى عَلينا َك َما �أَ ْجدَى

ع��ل��ي��ه ِل����َي���رَ ْ دُو ُه و َك������ادُوا َل���� ُه َك�� ْي��دَا
َفردُّوا وه ْم َح ًّقا بذاك ال َّردَى �أَ ْردَى
بح ْ�سنى ودادًا فيه ُم وه�� ُم ال ْأع���دَا
ُ
ف���� َردُّوا عَليه ال�� َق�� ْو َل ُك�� ْف�� ًرا ِب�� ِه َردَّا
وعيدًا ملن ْ
يخ َ�شى و َمنْ يَرجتِ ي َو ْعدَا

نهم
َ
وضلُّوا ُغلُ ًّوا ِم ُ

َف َ�صدُّ وا ع َِن الإ ْف َ�صا ِح عَن َز ْعمِ ِه ْم َ�صدَّا

َف َحادُوا ُعدُو ًال َعنْ ُم َعا َر َ�ض ٍة َح ْيدَا
عُ��� َرى ُك�� ِّل َخ ْ��ط��بٍ يف جِ دالهم ُل��دَّا
ا�ض ٌر عَن مثلِ �إبداعِ ه �أَ ْبدَى
وال َح ِ
عكو ًفا على الأ�صنا ِم ق ْد َع َبدُوا ُودَّا
وخ��ا ِل��ق��ه�� ْم ي��دعُ��ون م��ن دُو ِن����ه ِن��دَّا
هلل �أ ْو َ�ض َحتِ ال ُّر ْ�شدَا
ب�صدقِ ر ُِ�سولِ ا ِ
�صي�ص ِه َن ًّ�صا قدِ انتقدت َن ْقدَا
ل َت ْخ ِ
ع��ل��ى َك���بِ���دِ امل�����ش��ت��اقِ �إ َّن َل���ه َب����� ْردَا
���وب م��ح�� ِّب��ي��ه ب��� َت��� ْذك���ارِه تحُ ْ ����دَى
ق���ل ُ
تقا ُعدُها يف احلب عن قر ِبه َ�صدَّا
ب����أن���وارِه قل ًبا م��ن ال�� َّر ْي ِ��ن ُم��� ْ��س�� َودَّا
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 -100ف َمن يل ب� ْأن �أُ ْم�سِ ي و�أُ�صب َح َجا َره
رب �أور ْدن���ا ح َنا َن َ
يك َ
حو�ضه
� -101أي��ا ِّ
 -102وال تختل ْج من دونِه َفن ُكنْ َك َمنْ
 -103و�أَ ْن���عِ��� ْم ب���ر�ؤُ َي���ا ُه ع��ي��و ًن��ا ُ
م�شو َق ًة
 -104و�ش ِّفعه في َنا ف��اع ُ��ف ع َّنا و ِّ
جن َنا
َ -105و َب��� ِّل��� ْغ���ه عَ�� َّن��ا ُك���� َّل حل َ��ظ�� ِة َن��اظِ �� ٍر
 -106وهبنا يقي ًنا م��ن ع���ذابِ جه ّن ٍم
 -107وال ُت ْخ ِز َنا عِ ْن َد احل�سابِ َو َه ِّن َنا
 -108ف���أ���ش��ه�� ُد �أ َّن َ
اهلل �أه������دَا ُه رح��م�� ًة
 -109ف�� َب�� َّل�� َغ َم���ا �أَ ْو َح�����ى �إل��ي��ه َو َح���َّ��ض�� َن��ا
َ -110ف�ص ّلى عليه اهلل َما َو َق َب الدُّ َجى
���َ � -111ص�ل�ا ًة درا ًك������ا دمي���� ًة وع��مِ ��ي�� َم�� ًة
 -112و�أهدَى ال َّت َحا َيا َّ
الط ِّي َباتِ ل َف ْ�ض ِل ِه
 -113و�ص ّلى على الآلِ الكِرا ِم الأُلى ز َك ْوا

�-114أُو ُلوال َف ْ�ضلِ والإف�ضالِ ال ُظل َمعندهم

 -115وع ِّد ْد َلهم َما �شِ ْئتَ مِ ن ُر َتبِ ال ُعلَى
َ -116ف َح َّيهَال بعد الر�سولِ بذ ْكرِهم
ٌ
حقيق عَلي َنا ُح ُّبهم وا ِّت�� َب��اعُ��هُ��م
-117
هلل َح�� ًّق��ا ُن��حِ �� ُّب��هُ�� ْم
 -118حل ِّ��ب ر���س��ولِ ا ِ
ال�سوابقِ وال ُّنهَى
 -119و�أحل ِْق بهم �أه َل َّ
هاج ُروا
ب�ص ْحبتِه ُخ ُّ�صوا ويف ا ِ
ُ -120
هلل َ
� -121أ������ش�����دَّا ُء يف ِديِ������ن ِالإل�������� ِه �أئ���م��� ٌة
 -122عُدو ًال ر�ضا فا ُزوا مِ ن اهلل بال ِّر�ضا
هلل وا َل��� ْوا وعَ��� َّز ُروا
 -123وه��م �شهدا ُء ا ِ
وقلَ :ر َّبنا ارحم َنا و�إخوا َننا الأُلىَ
ْ -124
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َف����أَ ْح��� ِب ْ���ب �إل���ي��� ِه ب���امل��� َرا ِح وب��امل�� ْغ��دَى
ل ُن ْ�س َقى َ�شرا ًبا َمازج َ
امل�سك ُّ
وال�ش ْهدَا
مل��ا را َق م��ن ُدن��ي��اه عَ��ن ِدي��ن��ه ار َت���دَّا
ل���ر�ؤي��� ِت���ه واج���ع ْ���ل ل�� َن��ا ع���ن���دَه ُودَّا
من ال ّنا ِر َم ًّنا مِ ْن َك مِ ن َق ْبلِ � ْأن ُن ْردَى
� َ���ص�ل�ا ًة و َت��� ْ��س��ل��ي�� ًم��ا �إذا ان��ت��ه�� َي��ا ُردَّا
َيقِي َنا َو َت��� ْ��س��دِ ي��دًا َي�� ُك��نْ دُون��ه��ا َ�سدَّا
ب����إك���را ٍم م��ث��وا َن��ا وه�� ِّي ْ��ئ ل�� َن��ا ُر� ْ��ش��دا
ل َنا ف��ه��دَان��ا مِ ��ن ل�� ُدن��ه مب��ا �أَهْ ���دَى
ع��ل��ي��ه و�أدَّى ب����ا َلأم����ا َن���� ِة َم����ا �أَدَّى
�شم�س ُ�ضحى اليو َم َف ْام َتدَّا
وما َم َت َعتْ ٌ

فال ف ْرعُها َي ْذوي َكما عر ُفها َي ْندَى
ومث ُل ال َّت َحا َيا َّ
الط ِّي َباتِ َله ُي ْهدَى
�أ ًب��ا َو� َ��ص�� َف�� ْوا �أُ ًّم���ا لهم َو� َ��س�� َم�� ْوا َج��دَّا
بغي فا�س ُر ْد �آيَ ُ�س�ؤ ُددِهم َ�س ْردَا
وال َ
ف����إ َّن َ
���ك ال تحُ ْ ���ِ��ص��ي َم���آث�� َره��م عَ���دَّا
ال�صحبِ ُح ُّبهُم ُي ْبدَى
حب َّ
ومنقبل ِّ
�إذا ما َهدَوا َق َ�صدًا وهُ ْم بالهدَى �أَهْ دَى

ب��ذل��ك �أو� َ��ص��ان��ا ب��ه ُن��ح��كِ��م ال�� َع�� ْق��دَا
ْ
فامح�ض لك ِّلهم ال��� ُودَّا
�صحاب َته
�إليه وفي ِه َف��ا َر ُق��وا الأَه�� َل وال ُو ْلدَا
َو�شادُوه بال َّت�أييدِ وال َّن�ص ِر فا�ش َتدَّا
إر�ضائِه بل ُغوا ا ُ
جِ هَادًا ويف � َ
جل ْهدَا
واع َت َز ْوا يف َّ
ال�شرى �أُ ْ�سدَا
ا�س ْوا ْ
و�آ َو ْوا َو َو َ
َ
َ
َ
باالميانِ َحازوااخل�صليف�سبقهم�شدَّا
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 -125وب��ي��ن��ه�� ُم ف��اج��م�� ْع ل�� َدي َ��ك وبيننا
تن�س َوامِ ًقا
� -126أال يا � َأخا الإح�سانٍ ال َ
�بر
ق�ب�ر ومِ ��ن ٍ
 -127ف��ق ْ��ف مل�����ش��وقٍ ب�ين ٍ
ْ -128
احلب �أ َّنه
وقلُ :م ْب َع ٌد �أَق�صا ُه يف ِّ
 -129و َل����و �أَ َّن������ه ل��ل�� ُق��ربِ �أَهْ ٌ
������ل َل��ن��ا َل��ه
 -130ع�������س���ا ُه ع���ل���ى ّ
ع��ل��اتِ�����ه ول���ع��� ّل���ه
 -131ف��ك�� ْم َت��وب�� ٍة ق�� ْد َتابها َف�أَ َ�ضاعَها
هلل ي�� َرح�� ُم��ه بها
 -132عَ��� َ��س��ى رح���م��� ٌة ِ
 -133تمُ َ ِّ��ح���ُ��ض�� ُه عَ�� ْف�� ًوا ي��ك ُ
��ون ِب َف ْ�ض ِل ِه
ري الرب ّية �أرتجِ��ي
 -134مدح ُتك يا خ َ
 -135يف ْ
االخرى ويف الدُّ نيا و�أ ْدنى ل ِّ�ش ِّيقٍ
 -136وما يح َتوي نظمِ ي وال نظ ُم ماد ٍح
 -137ولكنّ من ُح ّبي َل��ه �أ ْذ ُك��� ُر ا�س َمه
� -138أُ َح ّلي به َن ْظمِ ي و�أُطر ُِب م�سمعِي
� -139إذا �ص َّح ُودِّي فيك �أو َ�ص َّح َ
منك يل
 -140ع��ل��ي َ��ك ���س�لا ُم اهلل َب����د ًءا وعَ����و َد ًة

ال ِّر َواية:

بدارِك ق ْد � َ
أعط ْي َت َنا َ
امللك واخل ْلدَا
ب�صدقِ ودا ٍد َ
منك م��ا َزا َل معتدَّا
ِ
وق َ
����وف َ���ش ٍ��ج ي��ب��كِ��ي �أح�� َّب�� َت��ه َف�� ْق��دَا
ب َذلك � ٌ
أهل فاقت�ضى ُّ
حظه ال ُب ْعدَا
وب َّل �صدىً مِ ن َ�ش ْوقِه ولـَما ُ�صدَّا
�إذا َج��اءَه م�ستغف ًرا �أجن�� َز ال�� َو ْع��دَا
َفمِ نْ َ�س ِّيئٍ �أَ ْخ َفى مبا َح َ�س ًنا �أَ ْبدَى
ُت��ك�� ِّف�� ُر م��ن َز َّال ِت����� ِه اخل ْ��ط���أَ ال�� َع�� ْم��دَا
لـ ِ َما ق ْد َجنى َع ْمدًا مجُ َ ِّل ُله ُغمدَا
ب��ه َ
منك ُق��ر ًب��ا ال �أرى َب��ع��دَه ُب�� ْع��دَا
ب ُل َ
قياك �أن يلقى الأما َ
وال�سعدَا
ين ّ
محامدَك الالئي َج َم ْع َن َل َك ا َ
حل ْمدَا

َف�أَ ْ�شدُو ِب ِه �شف ًعا و�أ�شدُوا به َف�� ْردَا
و�أج ُلو �صدَى قلبٍ ب�أ�شواقه ال َتدَّا
ِودا ٌد فوج ُد الفقدِ قد َفقد ال َوجدَا
ي��رو ُح ويغدُو طِ ي ُب ُه اخلت َم وامل َبدَا

( )20كذا ورد البيت الع�شرون يف م�صدره.
( )28ورد البي ��ت الثام ��ن والع�ش ��رون يف م�ص ��دره هك ��ذا�( :ألكن ��ي) ،وه ��و
م�ضطرب.
( )42كذا ورد البيت الثاين والأربعون يف م�صدره.
( )78كذا ورد البيت الثامن وال�سبعون يف م�صدره ،وهو م�ضطرب.
( )102ورد البيت الثاين بعد املئة يف م�صدره هكذاَ « :ف َت ُكنْ َك َمنْ ».
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440

433

ﲤﻮز  -آب  /ﻳﻮﻟﻴﻮ  -أﻏﺴﻄﺲ 2019م

6 5

55

( )115وورد البيت اخلام�س ع�شر بعد املئة يف م�صدره هكذا« :وعدِّ ْد َله».
( )131ورد عج ��ز البي ��ت الواحد والثالثني بعد املئة يف م���لء العيبة 206/5
هكذا« :مبا ح�سن �أبدى» ،و�أخذت بالت�صحيح الوارد يف هام�ش املخطوطة.
( )134وورد البيت ال َّرابع والثالثون بعد املئة يف ملء العيبة  166/5برواية:
«و�أمدحه ح ًّبا له �أرجتي ُم ًنى

به منك.»...

( )135وورد البي ��ت اخلام� ��س والثالث ��ون بعد املئ ��ة يف ملء العيب���ة 166/5
برواية« :ب ُلقياه �أن».
ال�ساد�س والثالثون بعد املئة يف ملء العيبة 166/5برواية:
( )136وورد البيت َّ
«محامده الالئي».
َ
ال�سابع والثالثون بعد املئة يف ملء العيبة  206/5برواية:
( )137وورد البيت َّ
«ولكنّ من ُح ّبي َله � َإذا ُذ ِك َر ا�س ُمه».
( )138وورد البيت ال َّثامن والثالثون بعد املئة يف ملء العيبة  167/5برواية:
«�أُ َح ّلي به نطقي».
( )139وورد البيت التَّا�سع والثالثون بعد املئة يف ملء العيبة  167/5برواية:
�صح ُودِّي فيه �أو َ�ص َّح منه يل».
«�إذا َّ
َّ
ال�شرح:
(ِ )1ك ْ�شد :مو�ضع بني مكة واملدينة .معجم ما ا�ستعجم .1130-1129/4
(ِ )2ت ْع ِهن ،بك�س ��ر �أوله وهائه وت�سكني العني و�آخره نون :ا�سم عني ماء ُ�س ِّمي
ال�س ��قيا بني مكة واملدينة .معجم البلدان ،35/2
به مو�ض ��ع على ثالثة �أميال من ُّ
ريق يف َّ َ
خذ غيرْ َ َّ
واهنُ � :أَنْ ت�أْ َ
الم .تاج العرو�س.439/35
وال َع ِ
الط ِ
ال�سيرْ �أو ال َك ِ
( )4و ّدان :ا�س ��م يطلق على «ثالثة موا�ض ��ع� ،أحدها بني مكة واملدينة ،قرية
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جامعة من نواحي الفرع ،بينها وبني هر�ش ��ى �س ��تة �أميال ،وبينها وبني الأبواء نحو
من ثمانية �أميال قريبة من اجلحفة» .معجم البلدان .365/5
( )5ال َو َجىَ :
احل َفا� ،أَو �أَ َ�ش ُّد منه ،وهو �أَن َي ِر َّق ال َق َد ُم �أَو احلا ِف ُر .تاج العرو�س
.166/40
( )6ال َعقيق :مو�ض ��ع باملدينة ،فيه عيون ونخل .معجم البلدان ُ ،139/4قبا:
هو م�سجد قباء.
( )7العوايل :مو�ض ��ع مبكة داخل حدود احلرم .فقد َج ّد َثا ٍو َح ّل ِمن َر ْ�س � ِ�مها
ُج َّدا� :أي قد فاز مقيم بهذا املو�ضع ٍّ
عظيم.
بحظ ٍ
(� )8أَذاخر :مو�ض ��ع ب�ي�ن مكة واملدينة .تاج العرو����س  ،311/7وهام�ش ملء
العيبة  ،200/5و َنعمان :مو�ضع بني مكة والطائف .معجم البلدان .409/5
(�ِ )9إ َ�ضم« :واد بجبال تهامة ،وهو الوادي الذي فيه املدينة ،وي�سمى من عند
املدينة القناة ،ومن �أعلى منها عند ال�س ��د ي�س ��مى ال�شظاة ،ومن عند ال�شظاة �إلى
�أ�سفل ي�سمى �إ�ض ًما» .معجم البلدان .214/1
(� )11سلع :جبل باملدينة املنورة ،وكان الر�سول يبيت فيه ليايل اخلندق.
محا�سن املدينة .168
( )12ال ُع َري�ض :وادي املدينة .معجم البلدان .114/4
( )13بالباته ��ا ما تنق�ض ��ي� :أي َع َط ِ�ش ��ي �إل ��ى هذه احلاجات متوا�ص ��ل .تاج
العرو�س .221/4
أرت� :أبقت .تاج العرو�س .484/11
(� )16أ�س� ْ
( )18الباتٌ  :جمع اللُّو َبة؛ هي الأَ ُ
ر�ض التي قد �أَ ْل َب َ�ستْها ِح َجا َر ٌة ُ�سو ٌد ...ما َبينْ َ
وب ،وال َبجاد :الك�س ��اء املخطط،
ال َّث ِ
الث �إِلى ال َع ْ�ش � ِ�ر ،ف�إِذا كُثرِّ َ ْت ،فهي ال َّال ُب واللُّ ُ
يجم ��ع على ُب ُجد .تاج العرو����س  .399/7 ،222-221/4ويف هام�ش م�ص ��در هذا
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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البي ��ت نق ًال عن هام�ش املخط ��وط املعتمد يف التحقيق ما ن�ص ��ه« :لعله جندً ا� :أي
منجدً ا� ،أو يجدي� :أي ي�ضمخ باجلادي» .وال وجه لهذا الكالم.
وقيل :هو �أَ ْ�س َف ُله ؛ َ
ي�صَ ،
( )23ال ِع ْط ُفَ :
وقيل:
اجل ْن ُب ،وال ُّر ْدنُ  :مق َّد ُم ُك ِّم ال َق ِم ِ
هو ال ُك ُّم ُك ّله ،نا�شق :م�ستن�شق .تاج العرو�س .421/26 ،82/35 ،168/24
(ِ )31ج َّلق« :ا�س ��م لكورة الغوطة كلها ،وقيل :بل هي دم�ش ��ق نف�س ��ها ،وقيل:
جلق مو�ضع بقرية من قرى دم�شق» .معجم البلدان .154/2
(َ )32م ْق َرا� :أ�صلها مقر�أ ،مو�ضع قرب �صنعاء .تاج العرو�س .167/26
( )36كلمة َ
ب�شام :وردت يف ن�ص الق�صيدة هكذا ن�شام ،ومل يتوجه يل املعنى،
واد من نبط من بالد هذيل .معجم البلدان
ف�أخذت بالرواية الواردة يف الهام�شٍ .
.424/1
احل ْو ُذَ :
(َ )37
احل ْو ُط .ال َّر ْندُ�َ :ش � َ�ج ٌر بالبادية َط ِّي ُب ال َّرا ِئ َح ِة ُي�س ��تاك به .تاج
العرو�س .120/8 ،399/9
(� )40أَ�سو ُفه� :أ�ش ّمه .تاج العرو�س .472/23
ال�س�ْيِرِْ  :وهو �أَ ْق َ�ص ��ى م ��ا َت َق ِد ُر علي ��ه ال َّدا َّب ُة .ت���اج العرو�س
( )43ال َّن� ُّ��ص يف َّ
 ،180/18وال َو ْخدُ�َ :س َع ُة ا َ
خل ْطو ِة يف ا َمل ْ�شي .تاج العرو�س .539/37
(َ )44خي ٌل ُم َط َّه َم ٌةَ ،ك ُم َع َّظم ��ة� ،أيُ :م َق َّر َب ٌة مكرمة َع ِزيزَ ُة الأَ ْن ُف ِ�س .واملُ َط َّه ُم:
ال َّر ُ
جل ال َكر ُمي َ
احل َ�س ِب .تاج العرو�س .31/33
مما به من حرارة و�ش ��وق
(َ )47ع َّل� �هُ :ح�َّي�رَّ هَ ،ع َلهٌ :توقان نف�س ��ه ،وق ��دً ا� :أي َّ
وظم�أ .تاج العرو�س .448/36
(َ )52
احل ْفدُ :الإ�سراع .تاج العرو�س .32/8
(َ )71
اجل ْعد :الكرمي اجلواد .تاج العرو�س .502/7
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(� )72أي ما منهم من �أحد ي�ش ��ركه ،فاخت�ص ��ر ال ��كالم لفهم معناه .هام�ش
ملء العيبة .203/5
( )100بامل� � َر ِاح :امل� ��أوى ،وا َمل َر ُاح ،بالفتح :ا َمل ْو ِ�ض� � ُع الذي َي ُروح من ��ه ال َق ْو ُم �أَو
َيروحون ِ�إليه .تاج العرو�س .433 ،42/6
(َ )110و َق َب ال ُّدجى� :أقبل ظالم الليل .تاج العرو�س .356/4
( )115يخاطب ال�شاعر نف�سه يف قوله« :وعدِّ د».
( )124ا َ
خل�صل :الف�ضائل ،و�إ�صابة الهدف .تاج العرو�س .410/28
(ُ )133غمدً ا :م�ستو ًرا .تاج العرو�س .469/8
( )138ال َت َّد�ُ :س ِقي .تاج العرو�س .137/9
التَّخريج:
م���لء العيب���ة ،206-200/5 :والأبي ��ات  138-134 ،98-96يف م���لء العيبة
.167-166/5
()7
وقال[ :من الب�سيط]

وما اعتذارِي َو َقد �أ�صبحتُ َجا َر ُكم

�إن مل ْ
يطل يف ُر ُ�سو ِم الدَّا ِر َت ْردَادِي

التَّخريج:

ملء العيبة.165/5 :

[قافية الراء]
()8

وكتب لبع�ض �إخوانه ي�ستدعيه للزيارة[ :من الكامل]

ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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 -1ي��ا � َ��س�� ِّي��دِ ي �إن َك����ا َن مِ �� ْن َ��ك ِز َي�����ا َر ٌة
أخ�شىع َ
َ �-2
َليكال َكا�شِ ح َ
ال�س َرى
نيمِ ن ُّ
ال�ص َبا
� -3أ ْو ال ف���إ َّن َ��ك ِر َّق���� ٌة تحَ ْ ��كِ��ي َّ

ْ
فاجعل َم َزا َر َك بالأَ َ�صائِلِ وال ُب َك ْر
َر َّي����اك نمَ َّ ����ا ٌم َو َو ْج���ه َ
ُ���ك َك��ال�� َق�� َم�� ْر
َف َع َ
َسي ًما في َّ
سى ُّ
تهب لَنَا ن ِ
الس َحرْ

التَّخريج:

م���لء العيبة ،165/5 :والتحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�ش���ريفة ،20/3
والبيتان  2 ،1يف ال ِع ْقد ال َّثمِ ني يف تاريخ البلد الأمني .438/5
()9
وقال[ :من الوافر]

 -1عَ��� َ��س��ى ا َلأ َّي�����ا ُم � ْأن ُت���دْين ال�� ِّد َي��ارا
َ -2و ُي���ْ��ص�� ِب�� َح � َ��ش�� ْم�� ُل َ�أ ْح��ب��اب��ي َجمِ ي ًعا
َ -3وتمُ ْ ��� ِ��س��ي جِ �ي�ر ُة ال�� َع��لَ�� َم�ْيننْ ِ َ�أهْ �� ِل��ي
 -4ذك ُ
�����رت َم��ق��ي��لَ��ن��ا ب��ال��� َّ��س�� ْف ِ��ح ي��و ًم��ا
 -5و�أب��� َك���اين ال���ف ُ
ِ���راق َف َ���ظ��� َّل د َْم��عِ��ي
َ -6و ِب����ي ال�� َّر َ���ش���أُ ا َّل����ذِ ي َم���ا � َ��ص�� َّد �إ َّال
َ -7ك�� ِل�� ْف��تُ ِب��� ِه مِ ���ن الأَ ْع�������رابِ َم���ا � ْإن
 -8وما َ
قيب َفلَي�س َي ْ�أتِي
يخ�شى ال َّر َ
���ظ
َ -9ي����� ُرو ُع الأُ� ْ���س��� َد يف َف�� َت�� َك��اتِ لحَ ْ ٍ
 -10ومِ ن ٍ
عجبٍ
�صلف َلدَيه وف ْر ِط ْ
َ -11رع��������اه ُ
اهلل يف ُق��������� ْربٍ َو ُب����� ْع�����دٍ
 -12ول��ي��لٍ ب��تُّ �أَ� ْ��ش�� ُك��و َف َ
���رط َوج��دي
� -13أُن���ا� ِ���ش���دُه و َق���� ْد عَ�� ِل�� َق��تْ مَيِ��ي��ن��ي
َ -14متى �أُم�����سِ ��ي و�أ���ص��ب�� ُح ي��ا خليلي
بو�صل َِك يل ٌ
غليل
 -15وه��ل ُي ْ�ش َفى ْ
� -16أك����� ِّت����� ُم ُح���� َّب����ه � َ����ص���� ْو ًن����ا َو َي������أْب�����ى
 -17و�أ�����س����� ُأل َو ْ���ص��لَ��ه َف�������إِذا ال�� َت�� َق�� ْي��ن��ا
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مب��نْ �أَهْ ���� َوى َو َق��� ْد � َ��ش ُّ��ط��وا َم��� َزا َرا
و� ُآخ��������� َذ مِ ���ن���ه��� ُم ب����ال���� ُق���� ْربِ َث������ا َرا
ودَا ُرهُ ������������ ُم َل���� َن����ا َي�����ا � ُ���س��� ْع��� ُد دَا َرا
���ش���رف َف����هَ����ا َج َ
يل ا ِّد َك������ارا
عَ���لَ���ى � ٍ
ع���ل���ى �آث��������ا ِر َم�����ن �أَهْ ���������� َوى ِن���ث���ارا
ل َي ْب ُل َو فيِ اله َوى مِ ِّني ا�صطِ با َرا
�أَدا َر لِ�����ث�����ا َم�����ه �إلاّ عِ �����������ذا َرا
�إذا َم�������ا َزارين �إ َّال ن�����هَ�����ارا
َو َي ْ���ح���كِ���ي َظ�� ْب�� َي�� َة ال������وادِي نِ��ف��ا َرا
�إذا �أب�������ص��� ْر ُت��� ُه ُي���� ْب����دِ ي ا ْز ِورا َرا
وح��ي ُ��ث َث��� َوى َو َح���� َّل َو َ�أي َ
�����ن ���س��ا َرا
�إليه و�أُ ْجمِ ُل َّ
ال�ش ْكوى اختِ�صا َرا
ِب����� ُي����� ْم����� َن�����ا ُه �أُ َق������ ِّب������ ُل������هَ������ا مِ ����������را َرا
��ك َن������از ًال ول���دي َ
ب��ح�� ِّي َ
���ك َج�����ا َرا؟
وح ُّبك يف احل�شا َق�� ْد َ�ش ّب َن��ا َرا؟
ُ
عَ���� ُذويل يف ال��ه��وى �إال ا���ش�� ِت��ه��ا َرا
َت��ع َ
��اظ�� َم��ن��ي ف����أ����س����أَل���ه اغ��� ِت���ف���ا َرا

438

ال ِّر َواية:
ً
ومطبوع ��ا برواية�« :أن
مخطوط ��ا
( )1ورد البي ��ت الأول يف عي���ون التواري���خ
ً
تدنو ...املزارا».
( )2وورد البيت ال َّثاين يف مطبوع عيون التواريخ برواية�« :أخذتهم بالقرب»،
وورد يف املختار من تاريخ ابن اجلزري برواية« :في�صبح».
«ومي�سي ِجري ُة».
( )3وورد البيت ال َّثالث يف ال ِع ْقد ال َّثمِ ني بروايةِ :
( )4وورد البيت ال َّرابع يف املختار من تاريخ ابن اجلزري برواية« :بال�س ��رح
يوما» ،وورد يف مطبوع عيون التواريخ برواية« :منهاج �إلى».
ً
( )5وورد البي ��ت اخلام�س يف املختار من تاريخ اب���ن اجلزري برواية« :فظل
دمعي� ...أثاري من الهوى ف�شارا».
ال�ساد�س يف العقد الثمني ،واملختار من تاريخ ابن اجلزري
( )6وورد البيت َّ
برواية« :ليبلي».
ال�س ��ابع يف املخت���ار م���ن تاري���خ اب���ن اجل���زري برواية�« :إال
( )7وورد البي ��ت َّ
ا�صطبارا».
( )8وورد البي ��ت ال َّثام ��ن يف املخت���ار م���ن تاريخ اب���ن اجل���زري برواية« :وما
تخ�شى».
( )11وورد البيت احلادي ع�ش ��ر يف املختار من تاري���خ ابن اجلزري برواية:
«وحيث نوى».
( )12ورد البي ��ت الثاين ع�ش ��ر يف مطبوع عيون التواري���خ ومخطوطه هكذا:
بت».
«وليلة ُّ
( )14ورد البي ��ت الراب ��ع ع�ش ��ر يف مطبوع عي���ون التواريخ برواي ��ة« :و� َ
إليك
َجا َرا».
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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التَّخريج:
مطب ��وع عي���ون التواري���خ  ،407-406 /11ومخطوط ��ه الورق ��ة ،154/11
والأبي ��ات  9 ،7 ،6 ،3-1يف تاري���خ الإ�س�ل�ام  ،572/15وال ِع ْق���د ال َّثمِ �ي�ن يف تاري���خ
البل���د الأم�ي�ن  ،435/5والأبي ��ات  9-1يف املختار من تاريخ اب���ن اجلزري -324
.325
()10
وكتب �إجازة �إلى (اللخمي))*([ :من اخلفيف]

� -1أح����م���� ُد َ
اهلل وه����و ل��ل��ح��م��دِ �أَهْ ������ ُل
�����ص َح�� َّق��ا
َ -2و�أُ� َ���ص��� ِّل���ي عَ��ل��ى ال����ذي ُخ َّ
� -3أح���م��� َد امل�����ص��ط�� َف��ى وع�ت�ر ِت���ه ال�� ُغ�� ْر
 -4و���س�لا ٌم عَ��ل��ى الأُل����ى َ���ش�� َّي��دُوا ال��عِ�� ْل��ـ
���اظ مِ ���ن ُك���� ِّل جيل
 -5ال���ع���دولِ الأي���ق ِ
� -6أ ّث�������������������روه و�آ َث����������������������� ُروه و�أَ َّد ْو
َ -7ن���� َ���ض��� َرتْ م��ن��ه��م ال���� ُو ُج����و ُه َو َح�����ا ُزوا
َ -8ب����� َّل����� ُغ�����وه َك����� َم�����ا َوع����������� ْوه َو َق����������� َّرتْ
َ -9ح����� َّب����� َذا فِ���ع��� ُل���ه���م و�����ش����ك���� ًرا مل�����س�� َع��ا
َ -10ق ْد � ُ
أجزت «ال َّل ْخمِ ّي مح َّمدًا» احلبـ
 -11ما َ
اقت�ضا ُه ا�ستدعَا ُ�ؤه مِ ن َ�س َما ٍع
-12د�أْ َب �أَهْ لِ الأَدا ِء َّ
بال�ش ْر ِط يف ال َّت�صـ
 -13الف ً
����ظ����ا ب����ال����ذي �أج ُ
���������زت عُ��ل�اه
 -14وم���ب���ي ً���ح���ا ل����ه ال������� ِّروا َي������� َة عَ��� ِّن���ي
�ير �أ���ص��لٍ وال ف ْر
 -15غ�ير را ٍو م��ن غ ِ
�����َ � -16ش����� َك����� َر اهلل � َ����س���� ْع���� َي����ه َو َت����������� َو َّال
 -17وع���ل���ي��� ِه ـ �إذا َر َوى َذاك عَ�� ِّن��ي
 -18ل�����س��تُ � ْأع��ن��ي ال�� َّث�� َن��ا َء ل��ك��نْ عَ��� َ��س��ا ُه
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و�أُ َث���� ِّن����ي �أُ ْث���ن���ي عَ��ل��ي��ه ِب��� ُ��ش�� ْك��رِي
ب��امل��ق��ا ِم امل��ح��م��و ِد ي���وم احل��� ْ��ش�� ِر
ِر و�أ���ص��ح��ا ِب��ه ال�� ُّن��ج��و ِم ال��� ُّزهِ ��� ِر
ـ�� َم و���ش��ادُوا ُب�� َن��اه مِ ��ن ُك��� ِّل َح�ْب�رْ ِ
��اظ يف ُك�� ِّل ع َْ�ص ِر
الثقات احل�� َّف ِ
ري
ُه ك�� َم��ا ُح�� ِّم��ل��وه ُج������ ُو ُزوا بخ ِ
ال�س ْبقِ مِ ن ُوج��و ِه البرِّ ِ
َق َ�ص َب َّ
ـ َي��ا َل�� َع�� ْم��رِي ـ عيو ُنهم بال َّن ْ�ش ِر
هُ ���� ْم ون ً
���ب�ل�ا ب��ه��م ورف���ع��� َة ق���د ِر
حل َ��ج��ى رفي َع ال�� ِّذ ْك�� ِر
ربيب ا ِ
ـ�� َر َ
وَمجَ َ �����������ا ٍز و ُك������� ِّل َن����ظ ٍ����م َو َن���ْث���رِْ
ـحِ يح َّ
وال�ض ْب ِط وابت َغا ِء ال َّت َح ِّري
زادَه ُ
اهلل مِ ����ن عَ���ل��ا ٍء وف ْ���خ��� ِر
َح ْ�س َب َما َق�� ْد َروي��تُ َغري ُم�� َو ِّري
���غ�ي�ر عِ ���ل ٍ���م َ
��ب�ر
ٍع لأ�����ص����لٍ ب ٍ
وخ ِ
ُه وو َّق����������ا ُه ُك������ َّل � ُ�����س�����و ِء و� ُ���ض��� ِّر
��اب ذك��راه ـ �أن ُيط َّي َب ِذ ْك��رِي
ط َ
�أن ُي����وايل ب�� َغ�� ْف�� ِر ذن����بٍ ِ
و���س�ْتررْ ِ

440

 -19هَ�������ذه ن���ف���ث��� ٌة لمِ ُ����� ْ����ض���� َن����ى َو�أَ َّن����������ى
َ -20ز َب َر ْتهَا َي��دَا «�أب��ي ال ُي ْمن» ج��ا ِر الـ
واحل�س ُن»» ا َ
جلد
 -21جنلِ «عبدِ ال َوهَّابِ
َ
 -22عَ�������ا َم � َ���س���ب َ
���ع�ي�ن ث����م ����س���تّ مِ ��ئ�ين
َ -23ح�������امِ �������دًا َر َّب���������ه ُم���� ِن����ي���� ًب����ا �إل���ي���ه

َ
وخ ِط َّ
يل بال�شعر بع َد ْ
ال�ش ْعرِ؟
واحلِ���ج��� ِر
ـ��ل��ـ�� ِه َم����ا ب�ي�ن زم������ز ٍم
ْ
و�س َقى ُ
اهلل ُت ْر َبهُم َ�ص ْو َب َق ْط ِر
ُد َ
�ين َوع ْ
ب��ع��دم��ا �أرب�����ع َم�����ض َ
َ�����ش�� ِر
هلل يف ُك���� ِّل �أَ ْم����� ِر
ُم��� ْ��س�� َت��عِ��ي�� ًن��ا ب����ا ِ

ال ِّر َواية:
( )4ورد البيت ال َّرابع يف جملة العرب برواية« :ن�شروا العلم».
( )6كذا ورد البيت ال�ساد�س يف م�صدره.
( )10وورد البيت العا�شر يف ملء العيبة برواية« :محمدً ا اخلري».
)*( اللخم ��ي :ه ��و �أبو عب ��د اهلل ابن احلكي ��م ،محمد بن عب ��د الرحمن بن
�إبراهي ��م ب ��ن يحيى ،اللخم ��ي ،الرندي ،ذو الوزارت�ي�ن� ،أديب �أري ��ب ،كاتب بليغ،
خطي ��ب مف َّوه ،من �أ�س ��رة لها قدم را�س ��خة يف احلي ��اة ال ِعلم َّية ،كان ج ��ده طبي ًبا،
ول ��د برندة عام (660هـ) ،وت ��ويف مقتو ًال بغرناطة عام ( 807هـ)� ،أخذ العلم عن
والده ،وعن غريه ،ورافق ابن ُر�شيد الفهري م�ؤلف كتاب ملء العيبة يف رحلته �إلى
احلج ،كان مقر ًبا لبع�ض ال�س�ل�اطني ،وكات ًبا له ��م ،ول َّقبه �أحدهم بذي الوزارتني.
ملء العيبة  ،184/5و َن ْفح ِّ
الطيب ( 498/5حتقيق� :إح�سان عبا�س).
التَّخريج:
م���لء العيب���ة ،186-185/5 :وق ��د �أخ ��ذت بت�ص ��حيح امل�ؤلف للبي ��ت الثاين
والع�شرين بعدما �أورده هكذا:
عَ������ا َم َ���س��ب��ع َ
�ين ق���د َت��� َق���� َّ���ض���ت مِ ��ئ��ي�� ًن��ا

ث����م ي����ا �أرب��������ع َم���� َ
���ض�ي�ن َوعَ����� ْ����ش���� ِر

والق�صيدة ما عدا البيت ال َّثاين يف جملة العرب ج  ،10ال�سنة ال َّثالثة1389 ،
�ص � 953-952ض ��من بحث العالمة حمد اجلا�سر املو�س ��وم بـ «احلجاز يف القرن
ال�سابع الهجري على ما يف رحلة ابن ر�شيد الأندل�سي».
َّ
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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()11

وكتب �إلى �صديق له باملن�صورة يف م�صر[ :من الطويل]

�-1أما�شاقك ْم ُ
رو�ضالقتالِ وقد َ�س َرى
ُ
نقع �صابهم و ْب�� ُل َن ْب ِل ِه
-2
وعار�ض ٍ
 -3د ََج���ا لي ُله ب� ًأ�سا وق�� ْد طلَعتْ ِبه
 -4ففا�ضتْ �سرابي ُل َ
أبح ًرا
املفا�ضات � ُ
-5ومالتْ ُغ ُ
ال�سم ِروابت�سمتْ به
�صون ُّ
 -6وح���دّق ن���� ّوا ُر ال�����ش��ي��اتِ و َق��� ْد بدا
باطح وال َّربا
َ -7فمِ ن دَمِ هِم َف ْو َق الأَ ِ
�َ -8سقيناهمخم َرال َّردَى َ
فانت�شوابها
وط َّلتْ على ِت ْل َك ُّ
ُ -9
الطلولِ ِد َما�ؤُهم
 -10فال ظِ �� َّل �إال حت��تَ َخ�� َّف��اقِ َرا َي�� ٍة
�ضرب م�ص َّر ٌع
� -11أقا َم �سنا َد املجدِ
ٌ
 -12وال مه َد �إال �صهو ُة البِيدِ � ْأجردَا
 -13ل َت ْه َن ُك ُم هذي الفتو ُح التي َغدَا

َّ
ال�شرح:

�إل��ي��ك�� ْم ن�سي ُم ال َّن�ص ِر وه��و َّ
معط ُر
َف َ�شا ُموا ب��ه َب���ر َق ال��� َّ��ص��وا ِر ِم ت�شه ُر
بالبي�ض ُم ْقمِ ُر
جنو ُم نِ�صالٍ وهو
ِ
ِب َ��ح�� ِّر �سيولِ ال َع ْ�سك ِر املجر َت�� ْز َخ�� ُر
البي�ض بال َّن�ص ِر تثمِ ُر
�أقاحِ ي ثغو ِر
ِ
َل���ه ٌ
��وا���ش ِ��ن �أَ ْخ�����ض�� ُر
ورق حت��ت اجل ِ
ٌ
�شقيق وم���ن ُزرقِ ا َلأ� ِ���س��� َّن��� ِة َن�� ْو َف�� ُر
ف���� ُك ٌّ����ل ب�����أق����ط����ا ِر ال����ب��ل�ا ِد ُم��� َق َّ
���ط��� ُر
ومل يب َق َم��ن َي ْحمِ ي ِذ َم���ا ًرا َو َي�� ْث���أَ ُر
يف َي ْق ُط ُر
ال�س ِ
وال َم��ا َء �إ َّال َج�� ْوهَ�� ُر َّ
ي���ق ِّ
���ط��� ُع �أج���������زا َء ال����� َق�����وايف وي ُ
���ب�ت�ر
مي��� ُّر ُم�����رو َر ال��� ِّري ِ���ح ب��ال��هَ��ا ِم يع ُ
رث
ورا َح ب��ه��ا الإ�����س��ل�ا ُم وه���و ُم َ��ظ�� َّف�� ُر

(َ )2ف َ�شا ُموا :نظروا .تاج العرو�س 485/32
َ
املفا�ضات :جمع مفا�ضة ،وهي الدرع الوا�سعة .تاج العرو�س .503/18
()4
اجلوا�شنُ  :الدروع .تاج العرو�س .355/34
()6
ِ
( )7نوف� � ُر :عامية ،وه ��و ال َّن ْي َل ْو َفر ،ويق ��ال :ال َّن ْي َن ْو َفر ،بقلب ال�ل�ام نو ًنا ،وهو
أهل م�صر بال َب ْ�شنني،
�ضرب من ال َّرياحني َي ْن ُب ُت يف املياه ال ّراكدة ،وهو املُ�س ّمى عند � ِ
ٌ
ويقوله ال َعوا ُّم :ال َّن ْو َفر .تاج العرو�س .272/14
ناح َيت َْي َ�سرا ِة ال َف َر ِ�س� ،أَو َم ْق َع ُد الفا ِر ِ�س منه� ،أَو
ال�ص ْه َو ُة :ما �أَ ْ�س َه َل من ِ
(َّ )12
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َم ْو ِ�ض ُع ال ِّل ْب ِد منهَ .
نام .تاج العرو�س .451/38
وقيلُ :م�ؤَ َّخ ُر َّ
ال�س ِ
التَّخريج:
ملء العيبة.213/5 :
()12
وقال[ :من الب�سيط]

� -1أَ ْفدِ ي الذي َطا َل ُع ْمري يف مح َّبتِه
 -2و َم����ا � َ��ص��ف��ا ليِ َ وق����تٌ يف َت����أَ ُّل���فِ��� ِه
َ -3ظ�� ِّن��ي �إذا َع���نَّ ليِ َي�� ْو ًم��ا ِب��لَ�� ْف�� َت�� ِت�� ِه
� -4إذا َب��دا َف�� ْه��و َب��� ْد ُر الأُ ْف����قِ َي�� ْن ُ��ظ�� ُر ُه
َ -5ك ْم ُكنْتُ �أَ ْ�ص ُ
رف َط ْريف عَن مَحا�سِ ِن ِه
 -6يا َق ْل ُب َجان ِْب َه َوى َمن َع َّز جان ُب ُه
والقلب ي�ص ُبو وال ُي ْ�صغِي لمِ َ ْع َت َب ٍة
-7
ُ
�ض يل َي ْو ًما َف َ
َ -8ح َّتى َت َع َّر َ
عار�ضني
لب رَهْ �� ًن��ا يف َحبائله
َ -9ف�أَ�صبح ال َق ُ

ل��ك��نْ ب��ه ْ��ج��را ِن�� ِه ق�� ْد ���ض��ا َع �أك��َث�ررَ ُ ُه
�إ َّال وح��������او َل مِ ���� ِّن����ي م����ا ُي����� َك����� ِّد ُر ُه
ع ْ
َ���ط��� ًف���ا عَ����لَ َّ����ي َف���وا� ِ���ش���ي���ه ُي��� َن��� ِّف��� ُر ُه
�أو ان َثنى َف ْه َو ُغ ْ�ص ُن البانِ َي ْه ِ�ص ُر ُه
عَ�� ْم��دًا َو�أَ ْن��هَ��ى ف����ؤَادِي ُث�� َّم �أَ ْز ُج���ر ُه
ف���امل ُ
���وت �أ���س��ه�� ُل م��ا ف��ي��ه و�أَ ْي���� َ���س��� ُر ُه
���ب �أَ ْع����� ُذ ُر ُه
فيه و ُك�� ْن��تُ َل�� َع�� ْم�� ُر احل ِّ
َو ْج�� ٌد به �سا َق يل َما ُكنْتُ َ�أ ْح�� َذ ُر ُه
يا َم�� ْوردًا للهَوى َق ْد َع َّز َم ْ�ص َد ُر ُه

َّ
ال�شرح:

(َ )4ي ْه ِ�ص ُر ُه� :أي يجذبه .تاج العرو�س .435/14
التَّخريج:
ال ِع ْقد ال َّثمِ ني يف تاريخ البلد الأمني .439/5
()13
وقال[ :من الكامل]
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بيامل�صط َفى
�-1أد ِم َّ
ال�صال َة َعلَىال َّن ّ
 -2وت������و َّل �إق����ب����ا ًال ع��ل��ي��ه��ا ُك�� َّل�� َم��ا
 -3ف��ال��ف��خ�� ُر �أج��م�� ُع�� ُه َل��� ُه ف��ت��ل�� َّق�� ُه

التَّخريج:

تخل�ص َ
بذاك من اجلحيم ونارِها
ْ
ه��ت َ
��ف امل���������ؤ ِّذ ُن ُم�����ش��عِ�� ًرا ب�����ش��ع��ا ِره��ا
م��ن َن��� ْوب��� ِة الأ���س��ح��ا ِر ف���و َق م��ن��ا ِره��ا

َن ْف���ح ِّ
الطي���ب  ( 505/7ط� .إح�س ��ان عبا� ��س)( 252/10 ،ط .محيي الدين
عبداحلميد).
الهوامش:

الرائح ِةَ ،ط ِّيب
حاب�َ :ش � َ�ج ٌر َع ِط ُر
�امَ ،ك َ�س ٍ
)*( العرب :قال الزَّبيدي :ال َب�ش � ُ
َ
َّ
الط ْع ِم .تاج العرو�س .289/31
)**( العرب :التو�س� �ـّل باجلاه غري م�ش ��روع و�إمنا امل�ش ��روع التو�سّ ل ب�أ�سماء
اهلل و�صفاته.
(للبحث �صلة)
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العالقة
احلَذاقة بأنواع َ
مل ْر َسل)
(يف اجملاز ا ُ
ألحمد الدمنهوري (ت1192هـ)
(*)

حتقيق :يو�سف ال�سناري

ملخ�ص
هذه ر�س ��الة وجيزة لطيف ��ة ،لأحمد بن عبد املنعم الدمنهوري �ش ��يخ اجلامع
الأزهر( ،ت1192هـ) �شرح فيها بيتني من بحر الرجز ،جمع فيهما �أنواع ال َعالقات
يف املجاز املر�س ��ل ،املدرج �ض ��من علم البالغة� ،أحققها على ثالث ن�س ��خ خطية،
ن�سختني يف املكتبة الظاهرية بدم�شق ،ون�سخة يف مكتبة جامعة امللك �سعود.
-1الدمنهوري
 :1/1ترجمته
ه ��و� :أحم ��د بن عبد املنعم بن يو�س ��ف بن �ص ��يام الدمنهوري� ،ش ��يخ اجلامع
الأزهر ،و�أحد علماء م�صر املكرثين من الت�صنيف ،كان ُيعرف باملذاهبي لدرا�سته
املذاهب الأربعة(.)1
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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 :2/1م�ؤلفاته البالغية
للدمنهوري �أكرث من م�ؤ َّلف يف علم البالغة ،من املمكن �أن �أجملها فيما ي�أتي:
 حلية اللب امل�صون يف �شرح كتاب اجلوهر املكنون للأخ�ضري. �إي�ضاح امل�شكالت من منت اال�ستعارات لل�سمرقندي(.)2 منتهى الإرادات من حتقيق ع�ص ��ام اال�ستعارات( )3وهو حا�شية على �شرحال�سمرقندي.
 احلذاقة ب�أنواع العالقة» .وهي ر�سالتنا.-2الر�سالة
 :1/2ن�سبتها
ن�سبة هذه الر�سالة �إلى الدمنهوري �صحيحة لعدة �أ�سباب؛ هي:
 كونُ امل�ؤلف ذكرها من�س ��وبة �إليه يف كتاب�ي�ن له؛ هما :اللطائف النورية يفاملنح الدمنهورية ،والقول املنيف.
وه ��ذا �أعلى درجات توثيق �أن�س ��اب الكتب ،ب� ��أن ين�ص امل�ؤلف نف�س ��ه يف ثبت
�شيوخه� ،أو يف كتاب له ،على �أن هذا الكتاب من كتبه.
 ذ ْك ُر اجلربتي ،وهو معا�صر له ،الر�سالة من�سوبة �إليه ،وهذا ي�أتي يف الدرجةالثانية من التوثيق.
 كون البغدادي يف �إي�ضاح املكنون ( )400/3ذكرها من�سوبة �إليه.كل هذا جعلني ال �أ�شك يف ن�سبة هذه الر�سالة �إلى ال�شيخ الدمنهوري.
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ُ :2/2عنوانها
ا َ
حلذاق���ة ب�أن���واع ال َعالق���ة؛ وذل ��ك ملجيء ه ��ذا العنوان يف برنام ��ج امل�ؤلف:
اللطائ���ف النورية ،ويف ر�س ��الته :الق���ول املنيف ،ويف ترجمت ��ه من كتاب عجائب
الآثار للجربتي ،ويف كتاب البغدادي �إي�ضاح املكنون.
وقد ورد العنوان يف رواية مرجوحة بن�سخة املكتبة الظاهرية رقم (:)10488
احلذاقة <يف> �أنواع العالقة .وال ي�صح مبا تقدم.
�أما �ض ��بط حركة ُجزْ �أَي العنوان ،ف�ص ��وابه بفتح احل ��اء يف كلمة َ
(احلذاقة)
والعني يف كلمة (ال َعالقة)؛ وذلك لأن امل�ص ��نف قال يف مقدمة الر�س ��الة عن كلمة
(العالقة) ما ن�ص ��ه« :اعلم � اًأول �أن ال ِعالقة بالك�س ��ر ت�س ��تعمل يف الأمور احل�س ��ية
كعالقة ال�سوط ،وبالفتح يف املعنوية ك َعالقة املجاز».
والر�سالة يف �أنواع َعالقات املجاز املر�سل ،فنا�سب الفتح يف كلمة (ال َعالقة).
�أم ��ا كلم ��ة َ
(احلذاقة) ،فيجوز فيها من جه ��ة اللغة الفتح والك�س ��ر؛ �إذ قال املج ُد
�بي القر�آنَ �أو َ
العمل ك�ض ��رب وع ِلمَ ،ح ْذ ًقا
يف القامو����س �ص (« :)873حذق ال�ص � ُّ
احلذاق ُة ،بالك�سر :اال�سم.
وحذاقة ،و ُيك�سر الك ُّل� ،أو ِ
وحذا ًقا َ
َ
ولكن �ض ��رورة ال�سجع تقت�ضي الفتح يف حاء (احلذاقة)؛ تب ًعا للعني يف كلمة
(ال َعالقة) التي تقرر فتحها؛ لي�صبح العنوانَ :
احلذاقة ب�أنواع ال َعالقة.
 :3/2مو�ضوعها
ه ��ي ر�س ��الة يف مبحث من مباح ��ث علم البي ��ان( :املجاز املر�س ��ل) ،حتدث
امل�ص ��نف فيها ع ��ن �أنواع ال َعالقات التي تربط بني اللف ��ظ احلقيقي واللفظ الذي
ق�صد به املجاز.
 تعريف املجاز املر�س ��ل« :هو ا�س ��تعمال اللفظ يف غري ما و�ضع له يف الأ�صل؛لعالقة بني املعنيني احلقيقي واملجازي مع قرينة مانعة من �إرادة املعنى احلقيقي.
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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وال َعالقة :هي ال�ش ��يء الذي يربط بني املعنى الأ�صلي للفظ واملعنى املجازي،
كال�شجاعة يف قولك :ر�أيت �أ�سدً ا ي�ضرب ب�سيفه .فالأ�سد هنا ال يق�صد به احليوان،
و�إمنا يق�صد به الرجل ال�شجاع ...وال َعالقة هي ال�شجاعة»(.)4
وق ��د نظم الدمنهوري �أنواع ال َعالقات يف بيتني ذكر فيهما خم�س ��ة وع�ش ��رين
نوعا من �أنواع ال َعالقات ،فقال:
ً
وح َّل� ،أُ ْل ،وزد ،ث َّم احذِ َفنْ
ج��ا ِو ْرُ ،
ِّ
�بر ،عَ��ل ْ��ق َ�س َب ْب
وعُ��� َّم��� ،ش��ا ِب��هْ� ،إِع��ت ْ

ثم �شرح البيتني يف هذه الر�سالة.

ح��ر ًف��ا م�ضا ًفا� ،أط��ل�� َق��نَّ � ،أب��د َل��نْ
�����ب
ُك����� ِّل ل�������زو ٍم� ،آل������� ٌة���� ،ض���دٌّ َ ،و َج ْ

وقد �صرح امل�صنف ب�أن هذه الأنواع مذكورة يف كتاب املط َّول للتفتازاين ،وهو
�شرح لكتاب تلخي�ص مفتاح العلوم للقزويني.
و�إن علم ��اء البالغ ��ة مختلفون يف عدِّ هذه الأنواع؛ فبع�ض ��هم يجعلها خم�س� � َة
نوعا كما ذكر العلوي يف الطراز ( ،)63/1وبع�ض ��هم يو�ص ��لها �إلى خم�س ��ة
ع�ش� � َر ً
نوعا كما
نوعا كما ذكر امل�صنف ،وبع�ضهم يو�صلها �إلى ثمانية وع�شرين ً
وع�شرين ً
ذكر ابن عا�شور يف موجز البالغة (�ص ، 35ط� .أ�ضواء ال�سلف).
يق ��ول �أمين عب ��د الغني يف الكايف يف البالغة يف �س ��رد ه ��ذه العالقات :وقد
�أح�ص ��ى منها علماء البالغة �أكرث من ع�ش ��رين عالقة؛ منها :ال�سبب ِّية ،امل�سبب ِّية،
�إطالق الكل على البع�ض� ،إطالق البع�ض على الكل� ،إطالق الالزم و�إرادة امللزوم،
�إط�ل�اق امللزوم و�إرادة الالزم� ،إطالق املطل ��ق و�إرادة املقيد� ،إطالق املقيد و�إرادة
املطلق� ،إطالق العام و�إرادة اخلا�ص� ،إطالق اخلا�ص و�إرادة العام� ،إطالق احلال
و�إرادة املح� � ّل� ،إط�ل�اق املح ّل و�إرادة احلال� ،إقامة امل�ض ��اف �إليه مقام امل�ض ��اف،
�إقامة امل�ض ��اف مقام امل�ض ��اف �إليه ،عالقة اجلوار ،اعتبار ما كان عليه ال�ش ��يء،
اعتبار ما ي�ؤول �إليه ال�شيء ،عالقة الآل َّية ،عالقة البدلية والعو�ض� ،إطالق املع ِّرف
بال�ل�ام و�إرادة واح ��د منك ��ر� ،إط�ل�اق النكرة يف الإثب ��ات و�إرادة العم ��وم ،عالقة
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الت�ضاد� .إلى غري ذلك من العالقات� .إلى �أن ذكر امل�شهور منها ،فقال:
 -1الكلية� :أن يذكر الكل ويراد اجلزء.
 -2اجلزئية� :أن يذكر اجلزء ويراد الكل.
املح َّل ويراد َمنْ به� ،أو �أن يذكر املكان ويراد من فيه.
 -3املحل َّية� :أن يذكر َ
 -4احلال َّي ��ة� :أن تذك ��ر َمنْ باملكان �أو ما يف املكان ،وال تريده لكن تريد املكان
نف�سه.
 -5املُجاورة� :أن يكون ال�شيء جماو ًرا لغريه ،فيطلق عليه ا�سمه.
نعب بذكر ال�سبب للداللة
 -6ال�س ��ببية� :أن يذكر ال�سبب ويراد املُ َ�س ِّبب� ،أو �أن رِّ
على النتيجة.
 -7امل�س َّبب َّية� :أن يذكر امل�س َّبب ويراد ال�سبب.
 -8اعتب ��ار م ��ا كان :وذل ��ك حينما يذكر املا�ض ��ي يف احلا�ض ��ر �أو النظر �إلى
ال�شيء مبا كان عليه يف املا�ضي.
 -9اعتبار ما �س ��يكون :وذلك حينما يذكر امل�س ��تقبل يف احلا�ض ��ر� ،أو عندما
تتكلم عن امل�ستقبل يف الوقت احلايل.
-10ال�ضد َّية :ب�أن يطلق اللفظ للداللة به على �ضد معناه.
ثم قال :وتلك �أ�ش ��هر عالقات املجاز املر�س ��ل ،وقد ذك ��ر علماء البالغة عدة
عالق ��ات �أخ ��رى ،ولك ��ن بالنظ ��ر يف هذه العالق ��اتُ ،و ِج ��د �أنها داخل ��ة يف بع�ض
العالقات التي تقدمت ،مما دعانا �إلى عدم التعر�ض لذكرها(.)5
وهذا النوع من االختالف داخل يف اختالف التن ُّوع ،ال اختالف الت�ض ��ا ّد؛ لأن
بع�ض العلماء يدخل ما جعل ق�س ًما م�ستقلاً يف ق�سم متفق عليه ،كما ذكر الأ�ستاذ
�أمين عبد الغني ،وكما �سي�أتي معنا يف كالم العالمة ابن عا�شور .ومن هذه الأنواع
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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ما هو م�ش ��هور ومنه ما دون ذلك ،واملجاز املر�س ��ل يف املرتب ��ة الثانية من الأهمية
عن ��د ال ُب َلغاء وال ُف َ�ص ��حاء ،و�أعل ��ى �أنواع املجاز عندهم اال�س ��تعارة ،ويف هذا يقول
ال�شيخ ابن عا�شور املالكي يف موجز البالغة :العالقة هي املنا�سبة التي بني املعنى
احلقيقي واملعنى املجازي ،والعالقات كثرية� ،أنهاها بع�ض ��هم �إلى ثمان وع�شرين؛
ويعب عنها باجلزئية ن�سبة
و�أ�شهرها امل�ش ��ابة ،وال�سبيبة ،واملجاورة ،والبع�ض ��ية ،رَّ
للجزء والتقييد؛ �أي �إطالق اللفظ املو�ض ��وع ملعنى مقيد على املعنى املطلق ،وامل�آل
اللزوم ُع ْر ًفا ،فاملجاز
و�أ�ض ��دادها .وميكن ردها �إلى امل�شابهة والتالزم؛ لأن املرا َد
ُ
�إن كانت عالقته امل�ش ��ابهة ُ�س ��مي ا�س ��تعارة ،و�إن كانت عالقته غري امل�شابهة ُ�سمي
جما ًزا مر�سلاً  ،وقد يختلط جماز اللزوم بالكناية .و�أهم �أنواع املجاز هو اال�ستعارة
ل�شدة عناية بلغائهم بالت�شبيه وتناف�سهم فيه منذ زمن امرئ القي�س ،ولذلك َ�س َّموا
ب على امل�شابهة باملر�سل؛ لأنه املطلق عن الت�شبيه املعترب عندهم.
ما مل ُي نْ َ
و�أن ��واع ال َعالقات التي ذكره ��ا الدمنهوري يف هذه الر�س ��الة ُتذكر يف مبحث
احلقيق ��ة واملجاز يف كتب البالغ ��ة .وقد حتدث عنها الدمنه ��وري يف كتابه حلية
الل���ب امل�ص���ون يف �ش���رح اجلوهر املكنون للأخ�ض ��ري ،فيقول (� ��ص  :)119املجاز
ق�س ��مان :مفرد ومرك ��ب؛ فاملفرد الكلمة امل�س ��تعملة يف غري ما ُو�ض ��عت له لعالقة
وقرين ��ة مانع ��ة من �إرادته ،كالأ�س ��د ال ��ذي ا�س ��تعمله اللغوي يف الرجل ال�ش ��جاع،
وا�ستعمال اخللع والغ�ض يف الإعرا�ض عما �سوى اهلل تعالى ،فخرج املهمل والغلط
والكناية.
�إل ��ى �أن ق ��ال :ثم املج ��از املفرد� :إما مر�س ��ل ،وهو ما كان ��ت العالقة فيه غري
امل�ش ��ابهة ،كا�س ��تعمال ا�س ��م اجلزء يف الكل كالكلمة يف الكالم وعك�سه كا�ستعمال
الأ�صابع يف الأنامل يف } ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ{ [البقرة ،]19:ومنها� :إطالق
ا�س ��م احلال على املحل وعك�سه ،وقد اجتمعا يف قوله تعالى } ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ{ [الأعراف� ]31:إذ املراد بالزينة الثوب ،وامل�سجد ال�صالة ،ومنها :الآلة
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نحو } ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ{ [ال�ش ��عراء� ]84:أي ذك ًرا ح�س ًنا .فا�ستعمل
الل�س ��ان يف الذكر لأنه �آلته .ومنها :ا�س ��تعمال الظرف يف املظروف ،نحو� :ش ��ربت
ك ��و ًزا� :أي ماء ،وعك�س ��ه نحو } ﯮ ﯯ ﯰ{ [�آل عم ��ران� ]107 :أي اجلنة التي
هي ظرف للرحمة .ومنها �إطالق ا�س ��م امل�س ِّبب على ال�سبب؛ نحو �أمطرت ال�سماء
نبا ًت ��ا؛ �أي غي ًث ��ا ،وعك�س ��ه نحو رعين ��ا غي ًثا؛ �أي نبا ًت ��ا .ومنها اعتبار م ��ا كان نحو
}ﭰ ﭱ ﭲ{ [الن�س ��اء� .]2:سماهم يتامى باعتبار و�صفهم املا�ضي .ومنها
الأول نحو } ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ{ [يو�سف� ]36:أي ع�ص ًريا ي�ؤول �إلى اخلمر ،و�إما
ا�ستعارة وهو ما كانت العالقة فيه امل�شابهة كالأ�سد امل�ستعمل يف الرجل ال�شجاع يف
قولك :ر�أيت �أ�سدً ا يف احلمام .ثم �إن عالقات املجاز املر�سل �أكرث مما ذكره املنت،
ومن �أرادها فعليه مبا كتبناه على ع�صام اال�ستعارات(.)6
 النا�س يف قبول املجاز ورف�ضه:�أهل العلم يف قبول املجاز ورف�ض ��ه على ثالثة �أق ��وال :فريق يثبته مطل ًقا وهو
الأك�ث�ر .وفريق ينفي ��ه مطل ًقا وهم قلة يتزعمهم ابن تيمي ��ة( )7وابن القيم( )8ومن
املعا�ص ��رين ال�شيخ محمد الأمني ال�شنقيطي( ،)9وفريق متو�سط يثبته يف اللغة ويف
القر�آن يف غري �آيات ال�صفات والأ�سماء املتعلقة باهلل جل وعال.
 :4/2ن�شرها
�أم ��ا ن�ش ��ر هذه الر�س ��الة من قب ��ل ،فقد ذكر �ص ��احب معجم تاري���خ الرتاث
العرب���ي يف مكتب���ات الع���امل ( )327/1رقم (� )10أنها ن�ش ��رت ن�ش ��رة حجرية يف
�إ�ستانبول �سنة 1276هـ .ومل �أ�ستطع الوقوف على هذه الن�شرة.
 :5/2و�صف الن�سخ
اعتمدت يف حتقيق هذه الر�س ��الة ال�ص ��غرية على ثالث ن�سخ خطية :ن�سختني
يف املكتبة الظاهرية ،ون�سخة يف مكتبة جامعة امللك ال�سعود.
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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الن�س ��خة الأولى :هي ن�س ��خة محفوظ ��ة يف املكتبة الظاهري ��ة يف �آخر جمموع
برق ��م ( )5016من ورق ��ة (� )116إل ��ى ( ،)117وقبله ��ا كتاب ك�ش���ف اللثام عن
مخدرات الأفهام للدمنهوري � ً
أي�ض ��ا ،وهو �ش ��رح للب�س ��ملة كما قال الدمنهوري يف
اللطائف النورية ،والقول املنيف.
وقد رمزت لهذه الن�سخة بـ(ظ.)1
الن�س ��خة الثاني ��ة :هي ن�س ��خة مف ��ردة محفوظ ��ة يف املكتب ��ة الظاهرية برقم
( )10488يف ورقتني.
رمزت لها بـ(ظ.)2
الن�س ��خة الثالث ��ة :هي ن�س ��خة محفوظة يف مكتب ��ة جامعة امللك �س ��عود برقم
( )2023يف ورقتني.
رمزت لها بـ(�س).
-3التحقيق
منهج اختيار ال�صواب من بني الن�سخ؛ وذلك
ت َِخ ْذتُ يف حتقيق هذه الر�س ��الة َ
لعدم وقويف على الن�س ��خة الأم التي قد َّ
خطها الدمنهوري ،ولعدم وجود فرق كبري
بني الن�سخ الثالث ،ولت�أخر ع�صر امل�ؤلف ،ول�صغر حجم الر�سالة ،كل هذا جعلني
ألتزم ر�سمه يف التحقيق ،واخرتتُ من الن�سخ الثالث القراءة التي
ال �أختار �أ�صلاً � ُ
اطم�أن لها قلبي ب�أنها هي التي َّ
خطها الدمنهوري يف ن�سخته الأم .وقد علقت على
الن� ��ص املحقق بتعليقات مقت�ض ��بة ،فعزوت الآيات ،وع َّرف ��ت بالأعالم ،وو َّثقت ما
قاله الدمنهوري من كتاب املط َّول للتفتازاين وغريه من كتب البالغة.
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ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440

453

ﲤﻮز  -آب  /ﻳﻮﻟﻴﻮ  -أﻏﺴﻄﺲ 2019م

6 5

55

خامتة ن�سخة (ظ)1
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خامتة ن�سخة (ظ)2
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�صفحة عنوان ن�سخة جامعة امللك �سعود ،املرموز لها بـ(�س)
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خامتة ن�سخة (�س)
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الن�ص محق ًقا
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
()10
يا من له الثنا ُء حقيق ًة ولغريه جما ٌز ،ن�س�أ ُل َك �أن ُت�ص ِّلي و ُت�سلم على [من]
و�سالما دائمينْ �إلى
منحتَه غاي َة الإعجاز ،وعلى �آله و�أ�ص ��حابه الطاهرين� ،صال ًة
ً
يوم الدين.
وبع ��د ،فيقول �أحم� � ُد الدمنهوري :هذا بي ��ا ٌن لبيتني( ،)11جمع � ُ�ت فيهما �أنوا َع
ال َعالقة� ،س� ��ألني فيه من له بجانبي نو ُع عالقة ،منحني املولى و�إياه من ف�ض ��له ما
نتم َّناه.
و�سميته ا َ
حلذاقة ب�أنواع ال َعالقة(.)12
ون�ص البيتني(:)13
وح��� َّل� ،أُ ْل ،و ِز ْد ،ث�� َّم اح��ذِ َف��نْ
ج����ا ِو ْرُ ،
وعُ����� َّم��� ،ش��ا ِب��هْ� ،إِ ْع���� َت��ِبْرِ ْ  ،عَ��� ِّل ْ���ق � َ��س�� َب ْ��ب

َح�� ْر ًف��ا ُم�����ض��ا ًف��ا� ،أَ ْط��ل��قَ��نَّ � ،أَ ْب���دِ َل���نْ
������ب
ُك������ ّل ل��������زو ٍم� ،آل�������� ٌة����� ،ض����دٌّ َ ،و َج ْ

ال�س ْوط(،)14
اعلم � اًأول �أن ال ِعالقة بالك�س ��ر ت�ستعمل يف الأمور احل�س َّية ك ِعالقة َّ
نوعها.
العرب َ
وبالفتح( )15يف املعنو َّية ك َعالقة املجاز ،وهذه مما اعتربت ُ
«وال ُي�ش�ت�رط النق ُل عنه ��م يف كل جزء من اجلزئي ��ات؛ لأن �أئمة الأدب كانوا
املجازي على �أن ُينقل عن العرب ن ��و ُع ال َعالق ِة ،ومل يتوقفوا
يتوقف ��ون يف الإط�ل�اق
ِّ
على �أن ت�سمع �آحادها وجزئياتها.
مثلاً  :يجب �أن َيثبت �أن العرب ُيطلقون ا�سم ال�سبب على امل�س ِّبب ،وال يجب �أن
ُي�س� � َمع � ُ
إطالق ال َغ ْيث( )16على النبات .وهذا معنى قولهم :املجاز مو�ض ��وع بالو�ضع
النوعي ال بالو�ضع ال�شخ�صي.
و�أنوا ُع ال َعالق ِة املعتربة كثري ٌة ترتقي ـ على ما ذكروه ـ �إلى خم�سة وع�شرين»(.)17
[كذا يف املط َّول( .)18وقد ُجم َع ْت]( )19يف البيتني.
فالأولى :املُجاورة ،امل�شار �إليها بقويل« :جا ِو ْر».
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مثاله ��ا :ا�س ��تعمال ال َّراوي ��ة( )20يف امل ��زادة(� .)21أي ا ِمل ��زْ َود ال ��ذي ُيجع ��ل فيه
لل�س� � َفر ،وال َّراوية( )23يف الأ�ص ��ل :ا�س� � ٌم للبعري الذي
الزا ُد(� .)22أي
ُ
الطعام املت ََّخ ُذ َّ
ُ
يحمل ا َملزاد َة(.)24
الثانية :احلال َّية( ،)25كقوله تعالى} :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ{(.)26
يت اجلن ُة التي هي مح ُّل الرحم ِة بها جما ًزا.
ف�س ِّم ِ
�أي (يف)( )27اجلنةُ ،
الثالثة :ا َمل َح ِّل َّية ،كقوله تعالى} :ﯫ ﯬ ُ{(.)28
جمل�س ��ه .ف� ُ
إطالق النادي على �أهل ��ه احلا ِّلني فيه جما ٌز،
�أي �أه � َ�ل نا ِد ْي ِه� .أي َ
وال َعالقة كونُ النادي محلاًّ لأهله.
«وح َّل».
وقد �أ�شرتُ �إلى هاتني ال َعالقتني بقويلُ :
�ر خم ًرا يف قوله تعال ��ى } :ﯜ ﯝ ﯞ
الرابع ��ة :الأول َّية ،كت�س ��مي ِة الع�ص�ي ِ
ﯟﯠ {(.)30()29
وقد �أ�شرتُ �إليها( )31بقويلْ �« :أل».
اخلام�سة :زيادة احلرف ،كقوله تعالى} :ﭡ ﭢ{(.)32
ال�ساد�سة :حذفه( ،)33كقوله جل وعال} :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ{(.)34
�أي لي�س مثله �شيء ،و�أن ال ت�ضلوا.
ال�س ��ابعة :زي ��ادة امل�ض ��اف ،كقول ��ه تعال ��ى} :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ{(.)35
املرادُ( :فرعون) نف�سه ،فـ(� ُآل) ِ�صل ٌة.
الثامنة :حذفه( ،)36كقوله تعالى} :ﮚ ﮛ{(. )37
�أي �أه َلها.
وقد �أ�شرتُ �إلى هذه والثالثة قبلها بقويل« :و ِز ْد َّثم احذ َفنْ َح ْر ًفا م�ضا ًفا».
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فالزي ��ادة واحلذف ُم ْن َ�ص� � َّبان على احلرف وامل�ض ��اف .ويف« :احذفنْ » توكيد
بالنون اخلفيفة.
التا�سعة :الإطالق ،كقول ال�شاعر(:)38
ويا ليتَ ك َّل اثنني بينهما ه ًوى

النا�س قب َل اليو ِم يلتقيانِ
من ِ

()39

ـ(اليوم) مطل ٌق واملرا ُد به (يوم القيامة)َّ ،
جنانا اهلل من َه ْوله.
ف
ِ

العا�شرة :التقييد ،كقوله تعالى} :ﯵ ﯶ ﯷ{(.)40
�اب كان ،وقد �أُ ِخ ��ذ هاتان( )41من ق ��ويل(�« :)42أطلق ��نَّ » .الأولى
امل ��رادُُّ � :أي ب � ٍ

بالت�صريح ،والثانية باملقابلة.
احلادي� � َة ع�ش� � َر( :)43البدل َّية ،كقولهم« :ف�ل�ا ٌن � َ
دم �أخي ��ه»� .أي َب َد َله ،وهو
أكل َ
الدِّ ي ُة.
وقد �أ�شرتُ �إليها بقويل�« :أبد َلنْ ».
الثاني َة ع�ش َر( :)44العموم ،كقوله تعالى حكاية عن ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
ﯥ{( .)45لي�س املرا ُد ك َّل امل�سلمني؛ �إذ الأنبيا ُء قبله كانوا م�سلمني.
}ﯣ ﯤ َ
الثالث َة ع�ش َر :اخل�صو�ص ،كقوله تعالى} :ﮉ ﮊ ﮋ{ (.)46
«وعم» .الأولى بالن�ص والثانية باملقابلة.
�أي ِر ْف ًقا .وقد �أُخذ هاتان من قويلَّ :
الرابع� � َة ع�ش� � َر :امل�ش ��ابهة يف ال�ص ��ورة ،ك�إط�ل�اق لفظ فر�س على �ص ��ورتها
منقو�شة على جدار.
وقد �أ�شرتُ �إليها بقويل�« :شا ِبهْ».
اخلام�س َة ع�ش َر :اعتبار ما كان( .)47كقوله تعالى} :ﭰ ﭱ ﭲ{(.)48
�سماهم يتامى باعتبار ما كانوا عليه؛ لأنه ال يتم بعد البلوغ(.)49
وقد �أ�شرتُ �إليها بقويل« :اعت ْرب».
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ال�ساد�س ��ة ع�شرة :التعليق .ك�إطالق امل�صدر على ا�سم املفعول كا َ
خل ْلق مبعنى
َ
املخلوق(.)50
وقد �أ�شرتُ �إليها بقويل« :ع ِّلقْ ».
ال�سبب َّية .كقولك« :رع ْينا غي ًثا»(.)51
ال�سابع َة ع�ش َرَّ :
أمطرت ال�سما ُء َن َبا ًتا»(.)52
الثامن َة ع�ش َر :املُ�سبب َّية .كقولكِ �« :
«�س َب ْب».
وقد �أُخذ هاتان [م ًعا]( )53من قويلَ :
التا�سع َة ع�ش َر :ال ُك ِّل َّية ،كا�ستعمال الأ�صابع يف الأنامل يف قوله تعالى } :ﭲ
ﭳ {(.)54
�أي �أناملهم.
الع�ش ��رون :اجلزئية ،كا�ستعمال العني يف ال َّر ِب ْيئة( :)55وهو ال�شخ�ص الرقيب،
ني جز ٌء منه.
فالع ُ
وقد �أ�شرتُ �إلى هاتني بقويل« :ك َّل» على ما تق َّدم.
احلادية والع�شرون :الالزم َّية ،كقول ال�شاعر(:)56
()57
قو ٌم �إذا حاربوا َ�ش ُّدوا َم�آ ِز َرهُ ْم
[ف�سمي اعتزال الن�ساء] ( )58ب�شدِّ الإزار؛ لأن ال�ش َّد من
�أي اعتزلوا ن�ساءهم؛ ُ
لوازمه.
الثانية والع�ش ��رون :ا َمل ْلزُوم َّية ،كقوله تعالى} :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ{(.)59
ملزوما لها.
�أي يد ُّل .فا�ستعمل الكالم يف الداللة؛ لكونه
ً
«لزوم».
وقد �أ�شرتُ �إلى هاتني بقويلٍ :
الثالثة والع�شرون :الآل َّية ،كقوله تعالى } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ{(.)60
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الذكر؛ لكو ِنه �آل ًة له.
�أي ِذ ْك ًرا ح�س ًنا ،فا�ستعمل الل�سانَ يف ِ
وقد �أ�شرتُ �إليها بقويل�« :آلة».
الرابعة والع�شرون :ال�ضدية.
وهي ت�سمية ال�شيء با�سم �ضده ،كقوله تعالى} :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ{(.)61
ف�سمي ما كان من اهلل وهو ح�سنة ب�ضده وهو �سيئة.
وقد �أ�شرتُ �إليها بقويل�« :ض ٌّد َو َج ْب».
تكملة :وفيه مع ال�ضد(� )62إميا ٌء �إلى وجوب مراعاة املقابل فيما �سبق يف نحو:
«وعم».
َّ
اخلام�سة والع�شرون� :إرادة العموم بالنكرة .كقوله تعالى} :ﭡ ﭢ{(.)63
«وجب» لغ ًة
�أي ك ُّل ٍ
نف�س ،ومل �أذكرها يف النظم؛ ل�ض ��يقه ،ومن ت�أ َّمل يف معنى ْ
�أخذها منه( .واهلل تعالى �أعلم)(.)64
الهوامش:
(*) معهد املخطوطات العربية
( )1للتو�سع يف ترجمته ينظر :برناجمه اللطائف النورية يف املنح الدمنهورية ،وعجائب الآثار للجربتي
(.)41-38/3
( )2ن�ش ��ره �أبو بكر بلقا�س ��م �ض ��يف اجلزائري� ،ض ��من جمموعة ر�س ��ائل يف علم البالغة .ط .دار لبنان
للطباعة والن�شر� ،سنة .2014
( )3ذك ��ره الدمنهوري يف اللطائ ��ف النورية ،ويف القول املنيف ،وذكره اجلربتي يف العجائب (،)41/2
والبغدادي يف �إي�ضاح املكنون (.)570/4
( )4ينظر :الكايف يف البالغة لأمين عبد الغني�( .ص )138بت�صرف.
( )5ينظ ��ر :مبح ��ث املجاز املر�س ��ل يف كت ��اب ال���كايف يف البالغة لأمين عب ��د الغن ��ي ،149-128( ،ط.
التوفيقية).
(� )6أي حا�ش ��يتي على �ش ��رح ع�صام الدين الأ�س ��فراييني (ت944ه) على منت اال�ستعارات لل�سمرقندي.
ينظر :ك�شف الظنون (.)853/1

ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440

463

ﲤﻮز  -آب  /ﻳﻮﻟﻴﻮ  -أﻏﺴﻄﺲ 2019م

6 5

55

( )7للتو�سع يف كالم ابن تيمية ينظر الر�سالة املدنية يف حتقيق املجاز واحلقيقة يف �صفات اهلل (جمموع
الفتاوى .)374-351/6
( )8تكلم عن املجاز يف كتابه ال�صواعق املر�سلة ،و�سماه طاغوتًا!
( )9له ر�سالة يف منع جواز املجاز يف القر�آن يقول ال�شيخ يف مقدمتها :ف�إ َّنا لمَ َّا ر�أينا ُج َّل �أهل هذا الزمان
يقول ��ون بجواز املجاز يف القر�آن ،ومل ينتبهوا لأن هذا املنزل للتَّع ُّبد والإعجاز كله حقائق ولي�س فيه
جم ��از ،و�أن القول فيه باملجاز ذريعة لنفي كثري من �ص ��فات الكمال واجل�ل�ال ،و�أن نفي ما ثبت يف
كتاب �أو �سنة ـ ال �شك يف �أنه ُمحال ـ �أردنا �أن نبني يف هذه الر�سالة ما يفهم منه احلاذق الذائق �أن
القر�آن كله حقائق ،وكيف ميكن �أن يكون �شيء منه غري حقيقة ،وكل كلمة منه بغاية الكمال جديرة
حقيق ��ة؟! �إل ��ى �أن قال :وال ��ذي ندين اهلل به ويلزم قبوله كل من�ص ��ف محقق� :أن ��ه ال يجوز �إطالق
املجاز يف القر�آن مطل ًقا على كال القولني� .أما على القول ب�أنه ال جماز يف اللغة �أ�ص�ًل اً ـ وهو احلق ـ
فعدم املجاز يف القر�آن وا�ض ��ح ،و�أ َّما على القول بوق ��وع املجاز يف اللغة العربية ،فال يجوز القول به
يف القر�آن .ينظر :منع جواز املجاز�( ،ص.)6
(� )10سقط يف (�س).
( )11املثبت من (ظ ،)2ويف (ظ :)1بيان بيتني.
( )12احلذاق ��ة ـ بفت ��ح احلاء وك�س ��رها ـ :املهارة يف كل �ش ��يء .من حذق بك�س ��ر ال ��ذال وفتحها .ينظر:
القامو�س املحيط (�ص.)873
( )13من بحر الرجز.
ال�سوط�َ :سيرْ ٌ يف مقب�ضه .ينظر :العني (.)163/1
( )14عالقة َّ
( )15يف (ظ :)2ويف الفتح.
( )16الغيث :املطر .ينظر :ال�صحاح للجوهري (.)289/1
( )17العبارة بن�صها يف املطول للتفتازاين (�ص.)576-575
( )18هو �شرح على تلخي�ص املفتاح يف العلوم والبيان للقزويني .ينظر :ك�شف الظنون (.)473/1
( )19املثبت من (ظ )2وقد �سقطت يف (ظ )1و(�س).
( )20يف (� ��س) :الرواي ��ة .وكذا يف مطبوعة املط���ول للتفتازاين (� ��ص )575واملثبت يف الن�ص من (ظ1
و .)2ومن هذه امل�صادر :غريب احلديث للقا�سم بن �سالم ( ،)244/1( ،)156/1جمهرة اللغة
البن دريد ( ،)235/1وتهذيب اللغة للأزهري ( ،)225/15والتلخي�ص يف معرفة �أ�سماء الأ�شياء
للع�سكري (�ص) ،واملحكم البن �سيده (.)353/10
( )21قال الزبيدي يف تاج العرو�س ( :)156/8قال �شيخنا :و�إطالق املزادة على الراوية ،وبالعك�س� ،إمنا
هو جماز يف الأ�صح .قالوا� :سميت راوية جما ًزا ،للمجاورة� ،إذ الراوية هي الدابة التي حتملها ،وهو
الذي جزم به يف (املفتاح).
( )22املِزْ َود .بك�سر امليم و�سكون الزاي كمِ ْن رَب ،الزاد .ينظر :تاج العرو�س للزبيدي (.)153/8
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( )23يف (�س) واملطول للتفتازاين (�ص« :)575الراوية» .واملثبت من (ظ 1و.)2
( )24الن�ص يف املطول للتفتازاين (�ص ،)575وقال بعدها :والعالقة كون البعري حاملاً .
( )25ه ��ي �أن يذك ��ر من بامل ��كان �أو ما يف املكان وال تريده ،ولكن تريد املكان نف�س ��ه؛ مث ��ل :نزلتُ بالقوم
ف�أكرموين� .أي نزلت بدار القوم .ينظر :الكايف يف البالغة (�ص.)142
(� )26آل عمران.107 :
( )27زيادة من (�س) و(ظ.)2
( )28العلق.17 :
( )29يو�سف.36 :
(� )30أي عن ًبا .وهذا من ت�سمية ال�شيء باعتبار ما �سيكون� ،أو ما �سي�ؤول �إليه .ينظر :املطول (.)577
( )31يف (�س) :لها.
( )32ال�شورى.11:
(� )33أي وحذف احلرف.
( )34الن�ساء.176:
( )35غافر.46:
(� )36أي وحذف امل�ضاف.
( )37يو�سف.82:
( )38هو عروة بن حزام بن مهاجر ال�ض ��ني� ،أبو �س ��عيد� ،ش ��اعر عذري قتله الغرام ،كان يحب ابنة عمه
(عفراء) ،وي�ش ��بب بها يف �ش ��عره ،له ديوان ،جمعه �أنطوان مح�سن الق َّوال ،وغريه( .ت .نحو .)30
ينظ ��ر :تاريخ الإ�س�ل�ام للذهب ��ي ( ،)189/2وال�ش���عر وال�ش���عراء البن قتيب ��ة ( )607/2والأعالم
للزركلي (.)226/4
( )39من بحر الطويل ،يروى( :من النا�س والأنعام يلتقيان) .ينظر :خزانة الأدب للبغدادي (،)377/3
وك ��ذا يف دي���وان عروة املجموع (�ص ،37ط� .ص ��ادر) ،واملثبت من الن�س ��خ الث�ل�اث كما يف الكليات
للكفوي .وقال� :إطالق ا�سم املطلق على املقيد كقول ال�شاعر:
ويا ليتَ ك َّل اثنني بينهما ه ًوى
النا�س قب َل اليو ِم يلتقيانِ
من ِ
�أي :قبل يوم القيامة .ينظر :الكليات للكفوي �ص (.)139
( )40املائدة.23 :
( )41املثبت من (ظ )2و(ظ )1ويف (�س)� :أخذت هاتني.
( )42املثبت من (ظ :)1من قوله.
( )43كذا يف الأ�صول ،وهو حلن� ،صوابه :ع�شرة� .إذ العدد من واحد �إلى اثنني يطابق التذكري والت�أنيث،
فيقال :احلادي ع�شر ،واحلادية ع�شرة ،والثاين ع�شر والثانية ع�شرة.
( )44كذا يف الأ�صول ،وال�صواب :الثانية ع�شرة ،كما تقدم.
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( )45الأنعام.163 :
( )46الن�ساء.69 :
( )47هو النظر �إلى ال�شيء باعتبار �أ�صله يف املا�ضي .ينظر :املطول (�ص.)577
( )48الن�ساء.2 :
( )49املعنى :لأنه ال يتم ت�سليم الأموال لليتامى �إال بعد بلوغهم.
( )50ي�شري �إلى قوله تعالى( :هَ َذا َخ ْلقُ اللهَّ ِ ) [لقمان� :]11 :أي مخلوقه.
( )51هو �أن يذكر ال�سبب ويراد امل�س ِّبب .فاملعنى :رعينا نباتًا؛ ت�س َّبب يف خروجه الغيث (املطر).
(� )52أي �أمطرت ال�سماء ما ًء ت�س َّبب يف من ِّو النبات.
( )53زيادة من (�س).
( )54البقرة.19 :
( )55يق ��ال :هو ربيئة القوم� :أي عينهم .ورب�أته ��م وارتب�أتهم� :أي رقبتهم .ينظر :تهذيب اللغة للأزهري
( ،)197/15ول�سان العرب البن منظور (.)82/1
( )56الأخطل.
(� )57صدر بيت من بحر الب�سيط ،عجزه:
دون الن�ساء ولو باتتْ ب� ْأطها ِر
مل �أقف عليه يف ديوان ال�شاعر برواية ابن حبيب ،الذي �صنعه ال�سكري ،حتقيق .د .قباوة ،ط .دار
الفكر� ،سوريا  .1996وهو يف جمهرة �أ�شعار العرب لأبي زيد القر�شي ( )918/2البيت رقم (.)49
(� )58سقط يف (�س).
( )59الروم.35 :
( )60ال�شعراء.84 :
( )61ال�شورى.40 :
( )62يف (�س) و (ظ� :)2ضد.
( )63التكوير.14 :
( )64يف (�س) :واهلل �سبحانه وتعالى �أعلم بال�صواب ،و�إليه املرجع وامل�آب ،و�صلى اهلل على �سيدنا محمد
وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعني.
ويف (ظ :)2واهلل تعالى �أعلم بال�ص ��واب و�إليه املرجع وامل�آب واحلمد هلل وحده و�ص ��لى اهلل على من
ال نبي بعده� ،آمني .قال ابن زكري يف مح�صل املقا�صد:
وت�������ل�������ك ع�������������ش������رة ع������ل������ى م�����������رادي
ف����������������أول الأب��������������������واب يف امل������ب������ادي
واال����س���م اال����س���ت���م���داد ح��ك��م ال�����ش��ارع
احل�������د وامل�����و������ض�����وع ث�����م ال����وا�����ض����ع
ون���������������س�������ب�������ة ف������������ائ������������دة ج�����ل�����ي�����ل����� ْه
ت�����������ص�����ور امل�����������س�����ائ�����ل ال����ف���������ض����ي����ل���� ْه
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أعالم
أحمد مطلوب وخديجة احلديثي
حمطات من رحلة احلياة والكلمة
()1
�أ .د .نادية غازي الع ّزاوي *

( )

كانت الفتة اجلدول الأ�س ��بوعي املع ّلقة يف مدخل مم ّر الق�سم مزدانة ب�أ�سماء
علماء و�أدباء ،هم قوام �أ�ساتذة ق�سم اللغة العربية يف كلية الآداب /جامعة بغداد،
فالعني تتن ّقل ما بني :علي جواد الطاهر ،مهدي املخزومي� ،إبراهيم ال�سّ ��امرائي،
�إبراهيم الوائلي� ،أحمد ناجي القي�سي ،عبداجلبار املطلبي� ،صالح خال�ص ،عناد
غزوان ،مح�س ��ن غيا�ض ،يون�س ال�سّ ��امرائي ،بهيجة احل�سني ،داود �سلُّوم ،عدنان
محمد �س ��لمان ،فا�ضل ال�سّ امرائي ،عبدالإله �أحمد.....و.....و ،ثم ي�ستق ّر النظر
على ح�ص ��ة البالغة ممهورة با�س ��م �أحمد مطلوب ،وح�ص ��ة النحو با�سم خديجة
احلديثي؛ هذا الثنائي الذي حفر له ح�ضو ًرا اجتماع ًيا وعلم ًيا متميزً ا يف الو�سطني
اجلامعي والثقايف العام.
فعرفت فيهما
فت بالتلمذة عليهما يف مرحلتي الدرا�سة الأولية والعليا،
ُ
ت�ش� � ّر ُ
اجلدي ��ة يف العل ��م ،املبني عل ��ى قاعدة ر�ص ��ينة من ا ُ
خلل ��ق ال ّرفيع ،وكم ��ا ينبغي
للأ�ستاذ �أن يكون.
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كانا يق ّدمان لنا  -نحن الطلبة  -املادة العلمية ب�أ�س ��لوب �ش ��يق ُيح ّببها �إلينا،
مع حثٍّ م�ستم ٍّر على قراءة املراجع والأ�صول ،والدّ�أب على املتابعة والبحث.
و�أ�ش ��هد �أنّ لهما  -مع تلك الكوكبة من �أ�س ��اتيذنا  -الف�ض � َ�ل ك ّل الف�ضل لي�س
يف ت�أ�سي�س ��نا علم ًي ��ا فح�س ��ب ،بل غر�س ح � ّ�ب العربية فين ��ا ،والإح�س ��ا�س بالزّه ِّو
باالنتماء �إليها ،و�إلى �إجنازات ح�ض ��ارتها وعطاء مبدعيها قد ًميا وحدي ًثا ،انتما ًء
يوما بعد يوم ،بوجه عوامل االخرتاق والغزو الثقايف ،وبوجه �أ�سباب
يزداد �صالبة ً
االنك�سار واخلذالن التي تواجه عربيتنا و�أبناءها يف واقعنا امللتب�س اليوم.
ق� � ّدم الراحالن ب�س ��خاء �س ��نوات العمر م ��ن �أجل خدم ��ة لغة الق ��ر�آن ت�ألي ًفا
وتدري�سا ،بتوا�ضع العلماء املعهود ،وباالن�صراف عن ت ّرهات احلياة ،نحو
وحتقي ًقا
ً
عب �أ�س ��تاذنا �أحمد
هدف �أ�س ��مى هو :خدمة العربية ون�ش ��ر تراثها املجيد ،وكما رّ
مطل ��وب يف مقدمة مو�س ��وعته املهمة معجم امل�ص ��طلحات البالغي ��ة قائ ًال« :هذا
عكفت عليها عك ��وف املتع ّبد ،ونهلت منها
املعج ��م ثمرة �أع ��وام ،و ُزبدة كتب كثارُ ،
�رعت
كما ينهل الظم�آن ،حتى �إذا
�تقريت� ،ش � ُ
ارتويت واطم�أ ّنت نف�س ��ي �إلى ما ا�س � ُ
ُ
يف التبوي ��ب والت�ص ��نيف ،و�أنا �أطوي اللي ��ل والنهار غري ملتف � ٍ�ت �إلى ما حويل من
وخلق م�شت بهم احلياة ،و�سعوا �إليها راغبني ،يف هذا اجل ّو
عامل
ٍ
م�صطخب ميورٍ ،
كتبت هذا ال�سّ فر»(.)1
ُ
()1
ولد �أ�س ��تاذنا يف تكريت يوم الأحد � 10ش ��عبان 1355هج ،املوافق  25ت�شرين
الأول 1936م( ،)2وتخ� � ّرج يف ق�س ��م اللغ ��ة العربية /كلي ��ة الآداب والعلوم /جامعة
بغداد ع ��ام 1375هج1956/م ،بدرجة امتياز خا�ص ��ة ،وكان الأول على الكلية يف
دفعته ،ثم �أكمل درا�س ��ته العليا يف �آداب القاهرة؛ املاج�ستري عن بحثه املو�سوم بـ:
ال�س���كاكي ،بتقدير جيد جدً ا عام 1380هـ1961/م ،وطبع يف بغداد
البالغة عند ّ
عام 1384هـ1964 /م ،والدكتوراه عن �أطروحته املو�س ��ومة بـ :القزويني و�ش���روح
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التلخي�ص ،التي نوق�شت �صبيحة يوم الأحد 14متوز 1963م�23 /صفر 1383هج،
وح�صلت على مرتبة ال�شرف الأولى(.)3
فيم ��ا بعد كتبت امل�ش ��رفة على �أطروحته (د� .س ��هري القلم ��اوي) تقد ًميا لها
م� ً
ؤرخ ��ا ب�إم�ض ��ائها يف 1965/10/20م ح�ي�ن طبعها كتا ًبا ،ت�ض� � ّمن هذا التقدمي
حتلي ًال نقد ًيا لعنا�ص ��ر التّميز يف م�ش ��روع �أحمد مطلوب ،وا�ست�ش ��را ًفا مل�آالته ،بعد
عر�ض لأهمية املو�ضوع ،و�س�ل�امة املنهج الذي اتبعه يف كتابته ،وو�ضعت اليد على
خ�صي�ص ��ة نوعية� ،ست�صبح يف امل�ستقبل خ�صي�صة �أ�سلوبية يف ت�آليفه كلها� ،أعني:
�س ��عة اال�س ��تقراء ،والإحاطة بالظواهر من جوانبها املختلفة ،وقالت يف �ش ��هادتها
بح ��قّ تلميذه ��ا� :إ ّنه «يقيم درا�س ��ته على �أ�س ��ا�س وا�ض ��ح دقيق م ��ن معرفة بكتب
البالغ ��ة و�أعالمها منذ ن�ش� ��أتها حتى ع�ص ��ورها ال ّراكدة ،بل �إ ّن ��ه يتت ّبع يف ح ْيدة
علمية و�ش ��مول وا�س ��ع اجلهود احلديثة ،لي�ض ��ع جهده يف مكانه بني هذه اجلهود؛
حر�ص ��ا منه على �أن يكون اجلهد علميا ّ
منظ ًما م ��ن جهة ،وجماع ًيا ثر ًيا من جهة
ً
تدري�س ��ا وت�ألي ًفا ون�ش ًرا للرتاث البالغي
�أخرى ...ولقد قام الدكتور �أحمد مطلوب
ً
القدمي ،بعمل �ض ��خم عظيم يف هذا امليدان .لقد قام يف َج َلد امل�ؤمن ،ودقة العامل
املتخ�ص�ص ،وعمق �إدراك العربي الأ�صيل بهذا العمل ،حتدوه فيه �أ�شرف الغايات
ّ
و�أنبل املقا�ص ��د .وكان له من َم َلكاته �س�ل�امة نظر ،و�صحة حكم ،ورهافة ِح�سّ  ،ما
جعله ي�س ��تطيع �أن يق� � ّدم هذا الكثري الذي جمعه وب ّوبه ودر�س ��ه ،وربطه باحلديث
لينتفع به النا�س دار�سني وم�ؤلفني .ولقد تق ّدم الدكتور �أحمد مطلوب بهذا الكتاب
يف �ش ��كل ر�س ��الة لنيل درجة الدكتوراه م ��ن جامعة القاهرة ،ق�س ��م اللغة العربية،
وت�ألفت جلنة من الزميلني الأ�س ��تاذ الدكتور عبداحلميد يون�س ،والأ�ستاذ الدكتور
زلت �أذكر يوم امتحان الطالب ،وج ْل�ستنا
عبدالعزيز الأهواين وم ّني المتحانه .وال ُ
بعد املناق�ش ��ة لنت ��داول يف الدرجة التي نق ّدرها له على ر�س ��الته ومناق�ش ��ته م ًعا.
لق ��د اتفقنا يف الدقائ ��ق الأولى على �أنّ التقدير (ممت ��از) ،ثم �أخذنا يف احلديث
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عن �شخ�ص ��ية الطالب ،ومقدار ما ي�س ��تطيع �أن ينفع به طالب ��ه يف جامعة بغداد،
مدحا
وقوم ��ه من ال ّدار�س�ي�ن العرب يف هذا امليدان ،لقد �أف�ض ��نا يف احلديث عنه ً
و�أم ًال ،حتى كدنا نن�س ��ى �أنّ طالبنا ومن ح�ضروا املناق�شة العلنية ينتظرون �إعالن
النتيجة عليهم� .إنّ جز ًءا من �أملنا يف الدكتور �أحمد مطلوب قد حتقق ،ولكنّ �آفاق
زالت �أمام الأ�ستاذ
�آمال الأ�س ��اتذة يف طالبهم وزميلهم الآن ال حت ُّدها حدود ،وما ْ
ال�شّ اب �أحمد مطلوب �آمال و�آمال معقودة عليه ،ذلك �أنه �أهل لتحقيق �أو�سع الآمال
و�أعر�ضها بعون اهلل»(.)4
�أ ّما �أ�س ��تاذتنا د .خديجة ،فقد ولدت يف الب�ص ��رة ثغر العراق البا�س ��م عام
1934م ،وتخرجت يف الكلية نف�س ��ها ،وال�س ��نة نف�س ��ها ،مع زوجها وبدرجة امتياز
خا�ص ��ة ،وح�صلت على املاج�ستري من كلية الآداب /القاهرة 1961م عن ر�سالتها
ال�صرف يف كتاب �سيبويه ،والدكتوراه من الكلية نف�سها 1964م
املو�سومة بـ� :أبنية ّ
�فت جان ًب ��ا من هذه
ع ��ن �أطروحته ��ا املو�س ��ومة بـ� :أب���و حي���ان النحوي .وقد �أر�ش � ْ
فذكرت يف م�س ��ته ّل ر�س ��التها التي طبعتْها كتا ًبا بعد
اللحظات الثمينة يف حياتها،
ْ
ذلك« :يف م�ساء يوم الأحد � 12شباط 1961م ،املوافق � 26شعبان 1380هج ،نوق�ش
ونلت به املاج�س ��تري بدرجة جيد
ه ��ذا البحث يف كلي ��ة الآداب بجامعة القاه ��رةُ ،
ج ًّدا .وكانت جلنة املناق�شة بريا�سة املرحوم الدكتور عبداحلليم النجار امل�شرف،
وع�ضوية الأ�ستاذين اجلليلني :الدكتور �شوقي �ضيف ،والدكتور خليل نامي»(.)5
ال�صرف يف كتاب �سيبويه،
الح ًقا كتب (د� .شوقي �ضيف) تقد ًميا لكتابها �أبنية ّ
قيم فيه نقد ًيا جهدها ومثابرتها ،و�أ�صالة مو�ضوع كتابها ،فقال فيما قال« :قدّرتُ
لل�سيدة خديجة عبدال ّرزاق احلديثي ُبعد ه ّمتها ،حني ر�أيتها حتاول �أن تخو�ض يف
قوة عباب هذا البحر يف م�س ��ته ّل درا�س ��تها اجلامعية العليا ،وك ّلنا نعرف �ص ��عوبة
التخ�ص�ص من
ال�صرفية والنحوية ،وما يفتقر �إليه هذا
ّ
التخ�ص�ص يف الدرا�سات ّ
ّ
عزمية �ص ��ادقة وجهد مخل�ص .وقد �أبت ال�سيدة خديجة �إالّ �أن تبلغ يف ذلك غاية
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عمدت �إلى الأ�صل الذي
بعيدة املنال ،متّخذة �إليها �أ�ش ّد الطرق ع�س ًرا والتوا ًء� ،إذ
ْ
تف ّرع ��ت من ��ه ك ّل املباحث النحوية وال�ص ��رفية ،والذي ال ي�س ��تطيع البحث العلمي
ال�ص ��رف والنحو ،واتخذت منه لبحثها ودر�س ��ها
فيه �إالّ احلاذقون من �أ�ص ��حاب ّ
ت�سجل للباحثة العربية املعا�صرة يف هذا امليدان
مادتها العلمية ،وك�أ ّنها �أرادت �أن ّ
�س ��ب ًقا علميا ،ف�إذا هي ترود جماهل الكتاب ،وتختار �أكرث �أغواره �صعوبة ،و�أق�صد
ال�ص ��رف املليئة بال�شّ عب واملنعطفات والأع�شاب ،وم�ضت تتغ ّلب على ك ّل ما
�أغوار ّ
ال�ص ��رف الالمعة ،بل نا�ضدة منها عقودًا
�ص ��ادفها من ِ�صعاب ،م�س ��تخرجة دُرر ّ
بديعة �ض ّمنتها هذا البحث القيم ....وكان ذلك عم ًال �شا ًّقا ،غري �أنها �أقدمت عليه
غ�ي�ر حافلة مب�ش� � ّقة �أو جهد عنيف تبذله ،بل لك�أنها كانت جتد متعتها اخلال�ص ��ة
فيما تتك ّلف لبحثها من جهد وم�ش ّقة وعناء»(.)6
وه ��ي املثا َب ��رة عينها التي ر�ص ��دها الدكتور �إبراهيم ال�س ��امرائي � ً
أي�ض ��ا ،يف
تقريظه لكتابها كتاب �س���يبويه و�ش���روحه ،فن ّوه مبا بذلت من جهود يف ا�س ��تقراء
املراج ��ع ،وكان ��ت يومها ن�س ��بة غري قليل ��ة منها مخطوط ��ة مل ُتطبع بعدُ ،و�أ�ش ��اد
ب�إحاطتها مبو�ضوعها ،مندفعة نحو ارتياد جوانب وعرة ،م�ست�سهلة يف �سبيل تذليل
امل�ص ��اعب اجلهد وامل�ش ��قة ،وقال يف �ش ��هادة ثمينة � ً
أي�ض ��ا من عامل جليل« :قر�أتُ
مخطوطة كتاب �س���يبويه و�ش���روحه للدكتورة خديجة احلديث ��ي ،وتبني �أنّ امل�ؤلفة
بذل � ْ�ت جهودًا كبرية يف �س�ب�ر �أغوار هذا امل ِع�ي�ن الفيا�ض ،ذلك �أنّ كتاب �س���يبويه
ِ�سفر العربية الأ�صيل ،وم�صدر العربية من الناحية التاريخية .وطريقة �سيبويه يف
الكتاب طريقة ال ّرائد الذي ي�ستك�ش ��ف الغوام�ض واملبهمات �أول م ّرة ،ولذلك ف�إنّ
جهد الدكتورة الفا�ضلة ال ُيق ّدر ،فقد عمدت يف كتابها �إلى ا�ستجالء �سرية �سيبويه
من جمهرة كتب الطبقات ،و�أر�س � ْ�ت قواعد هذه ال�سّ �ي�رة ثابت ًة وا�ض ��حة الأركان،
أبانت ظروفه
ث ��م
ْ
عمدت �إلى الكتاب ،وه ��و اجلزء اجلوهري يف هذه الدرا�س ��ة ،ف� ْ
التّاريخي ��ة ،وكيف ّمت هذا العمل العظيم ،وم�ص ��ادر �س ��يبويه في ��ه ،وجهد امل�ؤلف
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�رحت ذلك بالأ�س ��لوب العلمي الدقيق ،ثم انتقلت �إلى �شروح
ال�شخ�ص ��ي فيه ،و�ش � ْ
الكتاب الكثرية ،وما تي�سّ ر منها الآن ،واملعروف �أنّ هذا الكتاب قد حظي بال�شهرة
الوا�س ��عة واملكانة الالئقة طوال الع�ص ��ور ،ف�أو�ض ��حت �صفحات م�ش ��رقة تاريخية
لهذه ال�شروح التي خدمت الكتاب ،فخدمت امل�ؤلفة العربية خدمة كبرية»(.)7
جمعتهم ��ا احلي ��اة مب ّك ًرا ،فارتبط ��ا اجتماع ًيا منذ مرحلة الدرا�س ��ة الأولية،
و�سارا م ًعا ً
بخطى حثيثة متوازية متنامية ،وارت�شفا العلم من �أ�صوله الرتاثية �أو ًال،
وعلى يد �أ�ساتذة �أعالم بن ْوهما بنا ًء محك ًما ،ع ّرج على ملحات منه �أ�ستاذنا مطلوب
يف بع� ��ض ا�س ��تذكاراته ،حني حت ّدث ع ��ن كتاب �ض ��ياء الدين ب ��ن الأثري اجلامع
«عهد املجمع العلمي العراقي
الكبري يف �صناعة املنظوم من الكالم واملنثور ،ون ّوهِ :
�إل ��ى الدكتور م�ص ��طفى جواد والدكتور جميل �س ��عيد بتحقيق الكت ��اب ،ف�أخرجاه
يف (� )338ص ��فحة ع ��ام 1375هج1956/م يف مطبوعات املجم ��ع ،وكان الدكتور
وعهد �إيل
جميل �س ��عيد يد ّربنا عل ��ى التحقيق به ،وقد فتح لنا طريق ه ��ذا العلمِ ،
و�إل ��ى الدكتورة خديجة احلديثي  -ونحن طالبان يف ال�سّ ��نة ال ّرابعة بكلية الآداب
و�ض ��ع جميع فهار�س ��ه ،فقمنا بذلك وو�ضعنا الفهار�س الت�سعة ،وكان ذلك بداية
 ْخطواتن ��ا يف الفهر�س ��ة والتحقيق ،والف�ض ��ل يرجع يف ذلك �إلى �أ�س ��تاذنا الدكتور
جميل �سعيد»(.)8
مما
مل تكن الطريق �أمامهما هينة لينة كما قد ُيظنّ  ،بل محفوفة بامل�صاعبَّ ،
تط ّلب منهما الإ�ص ��رار والتح ّمل وال�صّرب� ،أ ّمل ببع�ض هذه التحديات �أ�ستاذنا حني
كتب عن ذكرى �أ�س ��تاذه �إبراهيم ال�سّ ��امرائي ،وحادثة ت�ضييع ملفه ال�شخ�صي يف
دائرة البعثات يف مقتبل حياته؛ للحيلولة دون تر�ش ��يحه �إلى فرن�سة للدرا�سة ،لوال
ت ��دا ُرك بع�ض الأخيار للأمر ،فع ّقب  -وقد ا�س ��تدعت الذكرى ذكرى م�ش ��ابهة :-
«هذا ما حدث لأ�س ��تاذي املرحوم الدكتور �أحمد ناجي القي�س ��ي حينما ق ّدم للبعثة
كنت ال َ
أول على الكلية ،ووافق منري القا�ضي
�إلى جامعة طهران ،وما ح�صل يل �إذ ُ
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عل ��ى تعييني معي ��دً ا فيه ��ا ،واختفى �أم ��ر الوزير ،ومل �أع�ث�ر علي ��ه �إالّ بعد ثالثني
عاما»(.)9
ً
وعن معاناة احلياة وم�ص ��اعبها نلم�س �إيحاءات عب ��ارة الإهداء التي ّ
خطتها
الدكت ��ورة خديج ��ة عل ��ى �أول عمل د�شّ ��نت ب ��ه حياته ��ا الأكادميية� ،أعني ر�س ��الة
املاج�س ��تري ،فقالت يف ال�ش ��طر الأول من الإه ��داء�« :إلى وال ��دي اللذ ْي ِن م ّهدا يل
�سبيل احلياة» ،ووراء الكلمات ما وراءها.
()2
وكم ��ا جمعتهما احلي ��اة ،وواءمت ب�ي�ن توجهاتهما واهتماماتهم ��ا ،فقد جمع
بينهم ��ا العمل امل�ش�ت�رك ،وال�س ��يما التحقيق ،وبتناغم وثراء ملحوظ ،ف�ض�ل ً�ا عن
الت�ألي ��ف املنف ��رد يف االخت�ص ��ا�ص الدقيق ل ��ك ّل منهم ��اُ :كت ًبا ،وبحو ًث ��ا ،ومقاالت
�صحفية ،و�أحاديث �إذاعية وتلفازية ،وندوات وم�ؤمترات عربية وعاملية ....وغريها
من الأن�شطة .ويف �أدناه مالمح هذا العطاء املبارك:
الأعمال امل�شرتكة
 -1دي���وان القطام���ي ،حتقي ��ق �إبراهيم ال�سّ ��امرائي و�أحم ��د مطلوب ،ط،1
بريوت 1380هج1960/م.
� -2ش���عر عروة بن حزام ،حتقيق �إبراهيم ال�سامرائي و�أحمد مطلوب ،بغداد
1381هج1961/م.
ال�س���كري ،حتقيق
 -3التم���ام يف تف�س�ي�ر �أ�ش���عار هذي���ل مما �أغفله �أبو �س���عيد ّ
�أحمد ناجي القي�س ��ي ،خديجة احلديثي� ،أحمد مطلوب ،مراجعة م�صطفى جواد،
بغداد 1381هج1962/م.
 -4دي���وان قي����س بن اخلطيم� ،إبراهيم ال�س ��امرائي و�أحم ��د مطلوب ،بغداد
1382هج1962/م.
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 -5دي���وان دي���ك اجل���نّ  ،حتقي ��ق �أحمد مطلوب وعب ��داهلل اجلبوري ،بريوت،
(بال �سنة طبع).
 -6البخالء ،اخلطي ��ب البغدادي ،حتقيق خديجة احلديثي� ،أحمد مطلوب،
�أحمد ناجي القي�سي ،بغداد1384 ،هج1964/م.
 -7التبي���ان يف علم البي���ان ،ابن الزملكاين ،حتقيق خديجة احلديثي و�أحمد
مطلوب ،بغداد 1383هج1964/م.
 -8دور الأدب يف معرك���ة التح��� ّرر والبناء (ج ��زءان)  -وقائع م�ؤمتر الأدباء
العرب اخلام�س� /ش ��باط 1965م ،جمع وتن�س ��يق وتقدمي ،باال�شرتاك مع الدكتور
عبداهلل اجلبوري ،بغداد 1384هج1965/م.
 -9ديوان ديك اجلنّ  ،حتقيق د� .أحمد مطلوب ود .عبداهلل اجلبوري ،بريوت
1386هج1966/م.
 -10من �ش���عر �أبي حيان الأندل�س���ي ،جمع وحتقيق خديجة احلديثي و�أحمد
مطلوب ،بغداد 1386هج1966/م.
 -11الربه���ان يف وج���وه البي���ان ،اب ��ن وه ��ب الكات ��ب ،حتقيقهم ��ا ،بغ ��داد
1387هج1967/م.
 -12اجلم���ان يف ت�ش���بيهات الق���ر�آن ،اب ��ن ناقي ��ا ،حتقيقهم ��ا ،بغ ��داد
1387هج1968/م.
 -13ديوان �أبي حيان الأندل�سي ،حتقيقهما ،بغداد 1387هج1969/م.
 -14الربه���ان الكا�ش���ف ع���ن �إعجاز الق���ر�آن ،الزمل ��كاين ،حتقيقهما ،بغداد
1394هج1974/م.
 -15حتف���ة الأري���ب مبا يف القر�آن من الغريب� ،أبو حيان الأندل�س ��ي ،بغداد
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1397هج1977/م .ط ،2مكتبة لبنان ،بريوت 2001م.
 -16البالغة والتطبيق ،ت�أليف د� .أحمد مطلوب ود .كامل الب�صري ،املو�صل
1402هج1982/م.
 -17الربهان يف �إعجاز القر�آن البن �أبي الإ�ص ��بع امل�صري ،حتقيق د� .أحمد
مطلوب ود .خديجة احلديثي ،بغداد 1426هج2006/م.
 -18معجم الر�س���م (ترجمة دائرة علوم اللغة العربية يف املجمع) ،د� .أحمد
مطلوب مع �آخرين ،بغداد 1429هج2008/م.
 -19الأرقام العربية ،باال�ش�ت�راك مع ال�ش ��يخ محمد ح�س ��ن �آل يا�س�ي�ن ،ود.
جميل املالئكة ود .عادل البكري ،بغداد 1430هج2009 /م.
 -20ن���ازك املالئك���ة ،د� .أحم ��د مطل ��وب ود .و�س ��ن عبداملنع ��م ،بغ ��داد
1432هج2011/م.
الكتب املدر�سية:
 -21قواع���د اللغ���ة العربي���ة لل�ص���فوف الرابع���ة التجارية ،مب�ش ��اركة نوري
حمودي القي�سي وعبداملطلب الها�شمي ،بغداد 1376هج1957/م.
 -22الن�ص���و�ص الأدبية لل�صفوف ال ّرابعة التجارية مب�شاركة نوري القي�سي
وعبداملطلب الها�شمي ،بغداد 1376هج1957 /م.
 -23قواع���د اللغ���ة العربي���ة لل�ص���فوف اخلام�س���ة التجاري���ة ،مب�ش ��اركة
الأ�ستاذين ال�سابقني ،بغداد 1377هج1958/م.
 -24لغتي ،لل�ص ��فوف اخلام�س ��ة االبتدائية (كتاب مدر�س ��ي) ،مب�شاركة د.
خديجة احلديثي و�آخرين ،بغداد 1379هج1959 /م.
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 -25لغتي ،لل�ص ��فوف ال�ساد�س ��ة االبتدائية ،مب�ش ��اركة د .خديجة احلديثي
و�آخرين ،بغداد 1379هج1959/م.
 -26البالغ���ة للمدار����س الإ�س�ل�امية ،مب�ش ��اركة د .عم ��ر امل�ل�ا حوي� ��ش
وعبدالر�ضا �صادق ،بغداد 1399هج1979 /م.
م�ؤلفاته منفر ًدا (رحمه اهلل):
 -1فوح ال�شذا مب�س�ألة كذا ،ابن ه�شام ،حتقيق ،بغداد 1383هج1963/م.
ال�سكاكي ،بغداد 1384هج1964/م.
 -2البالغة عند ّ
 -3القزويني و�شرح التلخي�ص ،بغداد 1387هج1967/م.
 -4النقد الأدبي احلديث يف العراق ،القاهرة 1387هج1968/م.
 -5الر�صايف �آرا�ؤه اللغوية والنقدية ،القاهرة 1389هج1970 /م.
 -6م�صطلحات بالغية ،بغداد 1392هج1972 /م.
 -7اجتاهات النقد الأدبي يف القرن الرابع الهجري ،الكويت1393هج1973/م.
 -8مناهج بالغية ،الكويت 1394هج1973 /م.
 -9عبدالقاه���ر اجلرج���اين :بالغت ��ه ونق ��ده ،بريوت ،الكوي ��ت 1393هج/
1973م.
 -10اجتاه���ات النق���د الأدب���ي يف الق���رن الراب���ع للهج���رة ،ب�ي�روت ـ الكويت
1393هج1973 /م.
 -11فنون بالغية ،بريوت  -الكويت 1395هج1975/م.
 -12دع���وة �إل���ى تعريب العل���وم يف اجلامعات ،ب�ي�روت  -الكويت 1395هج/
1975م.
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� -13أ�ساليب بالغية ،القاهرة ـ الكويت1400هج1980/م.
 -14البالغة العربية ،املو�صل 1400هج1980 /م.
 -15درا�سات بالغية ونقدية ،بغداد 1400هج1980 /م.
 -16البحث البالغي عند العرب ،بغداد 1402هج1982/م.
 -17الأرقام العربية ،عمان 1403هج1983 /م.
 -18البالغة عند اجلاحظ ،بغداد 1403هج1983/م.
 -19حركة التعريب يف العراق ،الكويت 1403هج1983 /م.
 -20معجم امل�صطلحات البالغية وتط ّورها ،ثالثة �أجزاء ،بغداد (1987م-
1983م) ،وطبعت يف جملد واحد ،مكتبة لبنان ،بريوت 1996م ،و�أعيد طبعه عدة
مرات بعد عام 2000م.
ال�صغري (ب�شارة اخلوري) ،عمان 1405هج/
 -21ال�صورة يف �شعر الأخطل ّ
1985م.
-22القروي �شاعر العروبة يف املهجر ،ع ّمان 1406هج1985 /م.
� -23أيها الولد للإمام الغزايل ،حتقيق ،بغداد 1406هج1986 /م.
� -24صور عربية من املهجر اجلنوبي ،بغداد 1406هج1986/م.
 -25بحوث لغوية ،ع ّمان 1407هج1987/م.
 -26ال�شعر يف زمن احلرب ،بغداد 1407هج1987/م.
� -27ضياء الدين بن الأثري� ،سرية ومنهج ،بغداد 1988م.
 -28معج���م النقد العربي الق���دمي ،جزءان ،بغداد 1989م .و�أعاد طبعه يف
جملد واحد بعنوان معجم م�صطلحات النقد العربي القدمي ،بريوت 2001م.
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 -29عي���ون م�ض���يئة :ق���راءة يف �ش���عر كم���ال احلديث���ي ،بغ ��داد 1413ه ��ج/
1993م.
 -30املدينة يف الرتاث ،بغداد 1414هج1994/م.
 -31معجم املالب�س يف ل�سان العرب ،بريوت 1416هج1995/م.
 -32بحوث بالغية ،بغداد 1417هج1996/م.
 -33ف�صول يف ال�شعر ،بغداد 1420هج1999 /م.
 -34املالمح االقت�صادية يف رحلة ابن بطوطة ،بغداد 1420هج1999 /م.
 -35معجم الن�سب بالألف والنون ،بريوت 1421هج2000 /م.
 -36عا�شق بغداد [عن زكي مبارك] ،بغداد 1422هج2001 /م.
 -37بحوث تراثية ،بغداد 1422هج2001 /م.
 -38يف امل�صطلح النقدي ،بغداد 1423هج2002 /م ،ط ،2بريوت 2013م.
 -39يف ال�شعر العربي احلديث ،بغداد 1423هج2002 /م.
 -40معجم النحت يف اللغة العربية ،بريوت 1423هج2002 /م.
احلب واجلمال ،بغداد 1424هج2003 /م.
 -41عبداخلالق فريد� :شاعر ّ
 -42ف�صول يف العربية ،بغداد 1424هج2003/م.
 -43العارف عبدالغني النابل�سي ،بريوت 1425هج2004 /م.
 -44بحوث م�صطلحية ،بغداد 1427هج2006 /م.
 -45غربة الروح (قراءة يف �ش ��عر �إبراهيم ال�سّ ��امرائي) ،بغداد 1428هج/
2007م.
 -46يف املنهج النقدي ،بغداد 1429هج2008/م.
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 -47عرار جند :قراءة يف �شعر عبداهلل العثيمني ،بغداد 1430هج2009/م.
 -48الهيئة العليا للعناية باللغة العربية ،بغداد 1430هج2009/م.
 -49البيئة يف �صحيح م�سلم ،بغداد 1431هج2010/م.
 -50الت�شريع اللغوي وبحوث �أخرى ،بغداد 1432هج2011/م.
 -51معج���م ت�ص���حيح الت�ص���حيح (معج ��م يف الأخط ��اء اللغوي ��ة) ،ب�ي�روت
1433هج2012/م.
 -52معجم �شواهد البالغة العربية ،بريوت 1433هج2012/م.
 -53بحوث نقدية وبالغية ،بغداد 1433هج2012/م.
 -54بحوث �شتى ،بغداد 1434هج2013/م.
ال�صبا� .شعر.
 -55مرافئ ّ
� -56أح ّبك يا عراق� .شعر.
 -57حبيبتي بغداد� .شعر.
 -58حبيبتي وفاء� .شعر.
 -59حبيبتي �سناء� .شعر.
 -60حبيبتي فداء� .شعر.
 -61رفيف املنى� .شعر .مطبعة جامعة ديالى 1433هج2012/م.
� -62أنني الزمن .رباعيات.
� -63أنني ال�شجن .رباعيات.
�-64أنني الوطن .رباعيات.
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� -65ألف ليلة وليلة (عروبتها ،لغتها� ،شعرها) ،بغداد 1433هج2012/م.
 -66بديعيون ،بغداد 1433هج2013 /م.
 -67بحوث �شعرية ،بغداد 1434هج2013/م.
 -68معجم �ألف ليلة وليلة ،بغداد 1434هج2013 /م.
 -69يف ثبج البحر ،مطبعة جامعة ديالى 1434هج2013 /م.
 -70بكائية نقدية ،ديالى 1435هج2014 /م.
� -71أعالم و�أفنان ،بغداد 1435هج2014/م.
� -72أ�صالة الأرقام وال�شهور العربية ،بغداد 1436هج2014/م.
 -73التداولية وبحوث �أخرى ،بغداد 1436هج2015/م.
 -74نبي من العراق ،مطبعة جامعة ديالى 1436هج2015/م.
 -75رفيقة عمري ،مطبعة جامعة ديالى 1436هج2015/م.
 -76مع الآخر ،مطبعة جامعة ديالى 1437هج2016/م.
� -77س�ؤال وجواب � -صور ذاتية ،مطبعة جامعة ديالى 1437هج2016/م.
� -78ألفاظ ح�ضارية (ط ،)2بغداد 1437هج2016/م.
احلب يف اللغة العربية (درا�سة ومعجم) ،بريوت 2016م.
ّ -79
 -80جذور ال�شعر احل ّر ،بغداد 1437هج2016 /م.
 -81بحوث �إ�سالمية ،مطبعة جامعة ديالى 1438هج2017/م.
 -82معامل ال�سرية النبوية ،بغداد 1438هج2017/م.
� -83صحف جممعية ،بغداد 1438هج2017/م.
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 -84لوال حبك ـ �شعر ،بغداد 1438هج2017/م.
 -85هذا جدكم يا �أحفادي (مذكرات) ـ جزءان.
ومن بحوثه ومقاالته:
وهي تزيد على  ،130جمعها يف كتاب بعنوان يف رحاب القلم ،يف �أربعة ع�ش ��ر
جز ًءا ،ن�ش ��ر منها يف حياته �أربعة �أجزاء ،و�س ��يتو ّلى �أبنا�ؤه �إخراج املتبقي مب�شيئة
اهلل .ومن بحوثه:
 اجتاهات البالغة العربية ،جملة كلية الآداب العراقية1962 ،م.ال�صورة ال�شعرية ،بغداد 1966م.
 زكي مبارك وم�صطلح ّ لغة نازك املالئكة ،ن�شر يف الكتاب التذكاري عن ال�شاعرة ،الكويت 1985م. �أبو ربيعة (الدكتور �أحمد ناجي القي�سي) ،جملة املجمع العلمي العراقي،1987 ،38/4م.
 �أث ��ر ابن جن ��ي يف عبدالقاهر وابن الأثري :جملة املجم���ع العلمي العراقي1990 ،41/1م.
 الأثري (محمد بهجة) الإن�سان وال�شاعر1992 ،42/3 === :م. الأرقام العربية1980 ،31/4 === :م. الأ�سلوبية �إلى �أين1988 ،39/3 === :م. �إ�شكالية م�صطلح النقد الأدبي املعا�صر1998 ،45/2 === :م. التنمية اللغوية1990 ،41/2 === :م. تي�سري البالغة1997 ،44/4 === :م. احلداثة1989 ،40/2 === :م.ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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 احلقيقة ال�شرعية وتنمية اللغة العربية1982 ،33/1 === :م. زيادة الألف والنون يف الن�سب1989 ،40/1 === :م. �ش ��رح الكافية البديعية ـ ت�أليف �ص ��في الدين احللي ـ حتقيق ن�سيم ن�شاوي:=== 1987 ،38/1م.
 ِّال�شعرية1989 ،40/4-3=== :م.
 ال�صورة ال�شعرية1999 ،46/1 === :م. عبدالقاهر ونقد الن�صّ ال�شعري1996 ،43/1 === :م. قراءة الن�صّ ال�شعري1997 ،44/1 === :م. لغة املثقفني1988 ،39/4 === :م. امل�صطلح النقدي1987 ،38/4 === :م.املف�صل ب�أ�سماء املالب�س عند العرب،42/1=== :
 منهج دوزي يف املعجم ّ1994م.
 منهج ال�سّ كاكي يف البالغة1963 ،10 === :م. نحو معجم م�صطلحات النقد احلديث1996 ،43/2 === :م. نحو املعاين – ت�أليف الدكتور �أحمد عبدال�س ��تار اجلواري،39/1 === :1988م.
 ن�صيحة امللوك ـ ت�أليف املاوردي الب�صري ـ حتقيق محمد جا�سم احلديثي:=== 1987 ،38/3-2م.
 النقد البالغي1989 ،38/3-2 === :م. -النقد الأدبي يف املرا�س�ل�ات بني نازك املالئك ��ة و�إبراهيم العري�ض ،جملة
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جممع اللغة العربية الأردين ،العدد2007 ،72م(.)10
موحد ،كم ��ا �أراد له
ه ��ذا غي�ض م ��ن في�ض ننتظر� ،ص ��دوره كام ًال يف �س ��فر ّ
امل�ؤلف.
م�ؤلفاتها منفرد ًة (رحمها اهلل):
� -1أبنية ال�ص���رف يف كتاب �س���يبويه ،بغداد 1385هج1965/م ،ط 2ـ بريوت
2003م.
� -2أبو حيان النحوي ،بغداد 1966م.
 -3كتاب �سيبويه و�شروحه1967 ،م.
� -4سيبويه حياته وكتابه1974 ،م.
 -5ال�ش���اهد و�أ�ص���ول النح���و يف كتاب �س���يبويه1394 ،ه ��ج1974/م ،ط– 2
بغداد 1431هج2010/م.
 -6درا�سات يف كتاب �سيبويه ،الكويت 1980م.
 -7موقف النحاة من االحتجاج باحلديث النبوي ال�شريف ،بغداد 1982م.
 -8املدار�س النحوية ،بغداد ط1406 ،1هج1986/م ،ط1410 2هج1990/م،
ط 3مدققة ومنقحة ،عم ��ان 1422هج2001/م ،ط ،4بغداد1434 ،هج2012/م،
وما تزال الطبعات الأخرى تتوالى.
ربد �سريته وم�ؤلفاته ،بغداد 1990م.
 -9امل ّ
 -10بغداد والدر�س النحوي ،بغداد 2001م.
 -11تي�سري النحو وبحوث �أخرى ،بغداد 1428هج2007/م.
 -12رفيق عمري ،مطبعة جامعة ديالى 2014م.
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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بحوثها:
 موقف �سيبويه من القراءات واحلديث ،جملة كلية الآداب/بغداد1971 ،م. العلة النحوية ومدى ظهورها يف كتاب �سيبويه ـ جملة كلية الآداب والرتبيةـ جامعة الكويت 1973م.
 موقف �سيبويه من ال�ضرورة (كتاب درا�سات يف الأدب واللغة) الذي �أ�صدرهق�سم اللغة العربية يف جامعة الكويت1977 ،م.
 اللغة والنحو (مو�سوعة ح�ضارة العراق)1985 ،م. بغداد والدر�س النحوي1985 ،م. القيا�س بني الب�صريني والكوفيني (محا�ضرة يف جامعة الكويت)1985 ،م. ابن جني يف كتاب التمام (ندوة كلية الرتبية يف جامعة املو�صل) 1989م. العروبة والإ�سالم (ندوة جامعة الكوفة)1989 ،م. الت�صغري يف كتاب �سيبويه ول�سان العرب1990 ،م. الت�ص ��حيح اللغ ��وي يف ال�ص ��حافة العراقي ��ة (ن ��دوة كلي ��ة الآداب ـ جامعةاملو�صل)1991 ،م.
ال�صرفية يف همع الهوامع (ندوة جامعة م�ؤتة)1993 ،م.
 الدرا�سات ّال�ص ��ريف يف كتاب �س ��يبويه (م�ؤمتر جامعة الريم ��وك يف �إربد ـ
 امل�ص ��طلح ّالأردن) 1994م ،ن�ش ��ر يف جمل���ة احلكم���ة الت ��ي ت�ص ��در يف لي ��دز بربيطاني ��ا،
1414هج1998/م.
 لغة ال�ض ��اد ،جملة املورد ،بغ ��داد املجلد  ،28ج1421 ،3هج2000/م......ومقاالت ومواد مو�سوعية �أخرى بع�ضها مل ت�صدر �أجزا�ؤها(.)11
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وظ� � ّل قلمهما معطا ًء ،مل يتوقفا عن البحث والت�أليف ،واملناق�ش ��ات وح�ض ��ور
الندوات وامل�ش ��اركة فيها ،حت ��ى داهمهما املر�ض قبيل وفاتهم ��ا ،فق ّدما للأجيال
در�س ��ا عمل ًيا �آخ ��ر يف معنى ه ّمة الع� �المِ  ،ومواظبته على �أداء ر�س ��الته،
اجلديدة ً
بال ّرغم من الظروف اال�س ��تثنائية القاه ��رة يف العراق ،وهما من الق ّلة القليلة من
العلماء الذين مل يهاجروا ،وبقيا يف الوطن ي�ؤديان ر�سالة العلم يف �أو�ضاع حالكة.
(للبحث �صلة)
الهوامش:
(*) اجلامعة امل�ستن�صرية ـ كلية الرتبية
( )1معجم امل�صطلحات البالغية وتطورها ،د� .أحمد مطلوب ،بريوت 2007م� :ص.5
( )2تنظر :ال�سرية العلمية للدكتور محمولة على �شبكة النت ب�صيغة (بدف) ،وينظر :الزوجان العاملان،
�أحمد العالونة ،كتاب املجلة العربية  ،261الريا�ض  2018م� :ص.19
( )3ينظر :القزويني و�شروح التلخي�ص ،مكتبة النه�ضة ،ط ،1بغداد 1387هج1967/م� :ص.9
( )4م.ن� :ص.16-11
(� )5أبنية ال�صرف يف كتاب �سيبويه ،مكتبة النه�ضة ،ط ،1بغداد 1385هج1965/م� :ص.9
( )6م.ن.13 ،12 :
( )7كتاب �سيبويه و�شروحه ،د .خديجة احلديثي ،ط ،1مطابع دار الت�ضامن ،بغداد 1386هج1967/م:
�ص.301
(� )8ض���ياء الدي���ن ب���ن الأثري (�س�ي�رة ومنهج) ،د� .أحم ��د مطلوب ،ط ،1دار ال�ش� ��ؤون الثقافية العامة،
بغداد 1988م� :ص.49
ال�س���امرائي ،د� .أحم ��د مطل ��وب ،مطبع ��ة املجم ��ع العلمي
( )9غرب���ة ال��� ّروح :ق���راءة يف �ش���عر �إبراهي���م ّ
1428هج2007 /م� :ص ،12هام�ش .8
( )10تنظر :ال�س�ي�رة العلمية للدكتور محمولة على �شبكة النت� :ص ،17-11وينظر � ً
أي�ضا :ك�شّ اف جملة
املجمع العلمي العراقي ،د .عبداهلل اجلبوري ،من�شورات املجمع العلمي ،بغداد 1421هج2000/م:
�ص .20 -18
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( )11تنظر :ال�س�ي�رة العلمية للدكتورة محمولة على �ش ��بك النت (ب�صيغة بي دي �إف)� :ص  ،5-2وينظر
� ً
أي�ض ��ا :احلركة اللغوية يف الوطن العربي 1975-1918م (�أدلة بكتبها و�أبحاثها ودرا�ساتها) ،د.
�شكري في�ص ��ل ،مطبوعات مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث ،ط ،1دبي 1412هج1992/م� :ص
.131
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مكتبة

معجم ما ا�ستعجم من �أ�سماء البالد واملوا�ضع؛ لأبي عبيد عبداهلل بن
عبدالعزيز البكري الأندل�سي ،حتقيق الدكتور عبداهلل بن يو�سف الغنيم
والدكتور عبدالعزيز بن نا�صر املانع ،الريا�ض ،مركز حمد اجلا�سر
الثقايف ،وكر�سي الدكتور عبدالعزيز املانع لدرا�سات اللغة العربية و�آدابها
1440هـ2019/م� 5 ،أجزاء
�ص ��در حدي ًثا عن كر�س ��ي الدكتور عبدالعزيز املانع لدرا�س ��ات اللغة العربية
و�آدابه ��ا بال�ش ��راكة مع مرك ��ز حمد الثقايف كتاب معجم ما ا�س���تعجم من �أ�س���ماء
الب�ل�اد واملوا�ض���ع ت�أليف عب ��داهلل بن عبدالعزيز البكري الأندل�س ��ي (ت 487هـ)
وحتقيق العالمِ ني� :أ.د .عبداهلل بن يو�سف الغنيم� ،أ.د .عبدالعزيز بن نا�صر املانع،
ويق ��ع يف خم�س ��ة �أجزاء مرت ًبا ترتي ًب ��ا هجائ ًيا وفاق النظام املغرب ��ي الذي اختاره
امل�ؤلف.
وب�سط لأهمية الكتاب
وقد �شملت املقدمة نبذة موجزة عن حياة امل�ؤلف و�آثاره ٍ
والن�س ��خ املعتم ��دة يف حتقيق ��ه �إذ بلغت اثنتي ع�ش ��رة ن�س ��خة مما �أثرى حوا�ش ��يه
تعليقات مهمة تبني مقدار جهد املح ّق َقني ومدى �إخال�ص نظرهما تدقي ًقا
و�أ�ضاف
ٍ
وحتقي ًقا ا�ستغرق �سنوات ع ّدة.
ويع ��د هذا الكت ��اب من �أهم امل�ص ��ادر اجلغرافي ��ة التي ت�س ��توجب النظر يف
�إعادة حتقيقها ون�ش ��رها ،خا�ص ��ة بعد م�ض ��ي ما يزيد على قرن من الزمان منذ
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
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�إ�ص ��دار (ف�س ��تنفلد) له ،وما يزيد على ن�ص ��ف قرن منذ �ص ��دور ن�شرة م�صطفى
ال�س ��قا ،وهما الطبعتان املتوافرتان لدى كثري من الباحث�ي�ن الآن .والذي دفع �إلى
�إعادة حتقيق الكتاب العثور علر ن�س ��خ ت�ضيف كث ًريا من الن�صو�ص التي �أخلت بها
الن�ش ��رات املطبوعة .ثم �س ��بب �آخر مهم هو الإبقاء على الرتتيب املغربي لأ�سماء
املوا�ضع كما ارت�ضاه البكري –رحمه اهلل -لكتابه.
كما حظي هذا الإ�ص ��دار بعناية عالية حيث ا�س ��تق ّل اجل ��زء اخلام�س ب�أ ْث َبات
الكتاب( :ثبت �أبواب الكتاب ،ثبت املوا�ض ��ع ،ثبت الأعالم ،ثبت ال�ش ��عر)؛ �إ�ضافة
�إلى ثبت امل�صادر واملراجع؛ خدم ًة للكتاب وقارئيه.
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إهداءات إلى مكتبة

 قبيل ��ة ال� � َّردا َّدة :ن�س ��بهم وتاريخهم و�أعرافه ��م وبيئتهم ودياره ��م ،تاريخاجتماعي من خالل قبيلة؛ د .عائ�ض ال َّر َّدادي ،الريا�ض1437 ،هـ2016/م.
 ريجي� ��س بال�ش�ي�ر ()REGIS BLACHERE؛ ح�س�ي�ن ال ��واد ،جائزة امللكفي�ص ��ل ـ الريا� ��ض ،معهد الع ��امل العربي ـ باري�س ،ن�ش ��ر املركز الثق ��ايف للكتاب،
املغرب2019 ،م.
 دوني ��ز ما�س ��ون)DENISE MASSON( ،؛ الهواري غ ��زايل ،جائزة امللكفي�ص ��ل ـ الريا� ��ض ،معهد الع ��امل العربي ـ باري�س ،ن�ش ��ر املركز الثق ��ايف للكتاب،
املغرب2019 ،م.
 ج ��اك بريك ()JACQUES BERQUE؛ م�ص ��طفى �ش ��ريف ،جائزة امللكفي�ص ��ل ـ الريا� ��ض ،معهد الع ��امل العربي ـ باري�س ،ن�ش ��ر املركز الثق ��ايف للكتاب،
املغرب2019 ،م.
 كل ��ود كاهن ()CLAUDE CAHEN؛ عبدال�س ��تار احللوجي ،جائزة امللكفي�ص ��ل ـ الريا� ��ض ،معهد الع ��امل العربي ـ باري�س ،ن�ش ��ر املركز الثق ��ايف للكتاب،
املغرب2019 ،م.
 غو�س ��تاف لوبون ()GUSTAVE LE BON؛ فايز بن علي ال�شهري ،جائزةامللك في�صل ـ الريا�ض ،معهد العامل العربي ـ باري�س ،ن�شر املركز الثقايف للكتاب،
املغرب2019 ،م.
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 م ��ن بدائ ��ع النظم الق ��ر�آين يف حديث القر�آن ع ��ن الق ��ر�آن :ثالثون وقفةبالغية؛ عبدالعزيز بن �صالح العمار ،جائزة دبي الدولية للقر�آن الكرمي.
 الت�ص ��وير البياين يف حدي ��ث القر�آن عن القر�آن :درا�س ��ة بالغية حتليلية؛عبدالعزيز بن �صالح العمار ،جائزة دبي الدولية للقر�آن الكرمي.
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ذو اﻟﻘﻌﺪة وذواﳊﺠﺔ 1440
ﲤﻮز  -آب  /ﻳﻮﻟﻴﻮ  -أﻏﺴﻄﺲ 2019م
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