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نَ ِ
الكالبي
ض بن ثُ َو َمة
اه ُ
ِّ
الهجري
من شعراء القرن الثالث
ّ

(*)

جمع وحتقيق
(**)

عبد العزيز �إبراهيم

مقدمة يف حياته:
 -1ا�سمه ون�سبه:
�يح بن َن ِهيك بن �إمام بن َ
جه�ض ��م بن �ش ��باب بن
هو ناه�ض بن ُثومة بن ن�ص � ِ
بالكالبي
�أن�س بن ربيعة بن كلب بن بكر بن كالب بن ربيعة بن �صع�صعة( .)1يلقب
ّ
ن�س ��بة �إلى قبيلة كالب .وقد وهم ال�س ��يد مرت�ضى �ص ��احب تاج العرو�س يف لقبه،
الكالعي»( )2م�ؤي ��دً ا مبا قاله
فذك ��ر ما ن�ص ��ه« :وهو ناه�ض بن ثوم ��ة بن َن ِ�ص ��يح
ّ
الفريوز�آبادي يف القامو�س( .)3ثم �أ�ض ��اف �ض � ً
�بطا ال�س ��مه بالق ��ول« :و َن ِاه ُ�ض بن
ُث َوم َة» نقله ال�ص ��اغاين (احل�س ��ن بن محمد /ت650هـ �صاحب العباب الزاخر)،
و ُث َومة ب�ضم (الثاء) املث َّلثة.
� -2شخ�صيته:
مل تذكر املظا ُّن التاريخية معلومات عن �شخ�ص ��يته �س ��وى ما ذكره �أبو الفرج
الأ�صفهاين يف �أغانيه �أنه :كان بدو ًّيا جاف ًيا ك�أنه من الوح�ش ،وكان ط ِّيب احلديث،
فار�سا ف�صيح الل�سان ،وكان يقدم الب�صرة ،ف ُيكتب عنه �شعره ،و ُت�ؤخذ عنه اللغة(.)4
ً
ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
ّ
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وعنه نقل من ا�ست�شهد ب�شعره؛ كالراغب الأ�صفهاين يف محا�ضراته( )5وابن �أيبك
َّبيدي يف تاجه( )7ف�ضلاً عن املت�أخرين؛ كجرجي زيدان
ال�صفدي يف وفياته( )6والز ّ
ّ
يف تاريخ ��ه( )8والزركل ��ي يف �أعالمه( . )9ومل �أجد له ذك ًرا يف فهر�س ��ت الندمي� ،أو
فهر�سة ما رواه عن �شيوخه لأبي بكر الإ�شبيلي� ،أو وفيات الأعيان البن خلكان.
ف�إذا حاولنا ان نح ّدد احلقبة الزمنية التي عا�شها ،ف�إنّ هناك �إ�شارة من �أبي
الفرج الأ�ص ��بهاين يف قوله« :روى عنه ال ِّريا�ش � ّ�ي و�أبو �س ��راقة ودماذ وغريهم من
الريا�شي ،وهو
رواة الب�ص ��رة» .وهذا يعني �أنه كان معا�ص ًرا له�ؤالء الثالثة� ،أ َّولهم
ّ
العبا� ��س بن الفرج (ت257هـ)( )10والثالث هو دماذ (رفيع بن �س ��لمة)( )11وكان
كاتب �أب ��ي عبيدة (ت210هـ)� .أما الثاين ،فلم ت�س ��عفني امل�ص ��ادر بالتعريف به.
وجاء ا�س ��مه يف الوايف بالوفيات (�أبو �ش ��راعة)( )12مح َّر ًفا عن رواية الأغاين التي
ال�صفدي .والذي ن�ستفيد منه �أن ه�ؤالء امتدت حياتهم من �أواخر القرن
نقل عنها
ّ
الثاين الهجري حتى جتاوزت الن�صف الأول من القرن الثالث �أيام بني العبا�س.
�أم ��ا وفاته ،ف� ��إنَّ الزركلي يذكره ��ا يف الأعالم()13على وج ��ه التقريب (نحو:
220ه� �ـ835-م) ،م�س ��اير ًة مل ��ا ذه ��ب �إليه جرج ��ي زي ��دان يف تاري ��خ �آداب اللغة
العربي ��ة( ،)14باعتب ��ار ناه�ض بن ثوم ��ة رابع �أربعة جمعهم حتت مظلة �ش ��عراء مل
َّ
يتح�ض ��روا؛ وه ��م كلثوم بن عم ��رو ،وربيعة الرق ��ي ،وعمارة بن عقيل يف الع�ص ��ر
العبا�سي الأول ،دون �أن ُيح ّدد تاريخ ًيا لوفاة ناه�ض ،وا�ستثنى الأول منهم (كلثوم
ّ
ب ��ن عمرو) ،وخ�ص ��ه بتاريخ 220ه� �ـ ،فاتخذ الزركلي ذلك التاري ��خ مقارب ًة لوفاة
ناه�ض.
�أما كنيته ،فقد كان ُيكنى �أبا العطاف ،كما ذكر الأ�صبهاين(.)15
� -3شعر ابن ثومة:
فار�س ��ا
ِّ
ال�س ��مة الت ��ي طبعت �شخ�ص ��ية ناه�ض بن ثومة ،كونه �ش ��اع ًرا بدو ًّيا ً
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ف�صيح الل�سان ،دفعت رواة اللغة يف القرنني الثاين والثالث الهجريني �إلى البحث
يف البادية عن ال�ش ��عراء الذين مل تف�س ��د املدينة ل�سانهم ،وال احل�ضارة طباعهم،
فكان �شعر ناه�ض هو ما َي ْن ُ�شدون �إليه باعتبار �أن �صاحبه بدوي مل يتح�ضر ،واللغة
عند ذاك �ستكون �سليمة مل يدخلها اللحن .وكان ج ُّده َن�صيح �شاع ًرا.
وه ��ذا ما دفع رواة اللغة ـ من �أمثال الريا�ش � ّ�ي ـ �إلى احت�ض ��ان �ش ��عره والأخذ
به ا�ست�ش ��هادًا على �ص ��حة املفردة و�س�ل�امة نطقها ،فرتك لن ��ا َّ
مقطعات تن ُّم عن
هذا التوجه ،ف�ض ًال عن ق�صائد جتاوزت هذه َّ
املقطعات �إلى �أكرث من ثالثني بيتًا،
اخت�صر الأ�صبهاين يف �أغانيه طولها.
�أم ��ا الأغرا�ض ال�ش ��عرية الت ��ي ُع ِرف بها ،فه ��ي الهجاء ال ��ذي َّ
وظفه خلدمة
قبيلت ��ه (كالب) .ف ��كان يهجو رجلاً م ��ن بني احلارث بن كعب ،يق ��ال له نافع بن
�أ�شعر احلارثي ،ف�أثرى عليه ناه�ض؛ �أي كان �أكرث منه �شاعر َّية( .)16وكث ًريا ما هجا
بن ��ي مُنري ،الذين كانت لهم �أيام حرب مع بن ��ي كالب .ولعل هجاء جرير للراعي
النمريي يقربنا من مثلث (كعب /كالب /منري) وهو يقول(:)17
ّ
َف���غُ���� َّ���ض ال َّ
����ط َ
����رف �إن�����ك م���ن مُ َ
��ْي��ر
ن رٍْ

ف��ل�ا ك���ع��� ًب���ا ب���ل���غ���تَ وال ك�لاب��ا

وال يك ��ون الهج ��اء ُم� � ًّرا �إال �إذا ط ّعمه ال�ش ��اعر بالفخر بقبيلت ��ه كالب .فكان
الفخر ً
مالزما ل�ش ��اعر القبيلة ،ومثالنا لذلك ق�صيدته رقم ( )1دون �أن
غر�ض ��ا
ً
ين�سى فرو�سيته ،وفخره بنف�سه كما يف ق�صيدته (/3الأبيات � ،)15-13أو َّ
املقطعة
(ِّ )6
يغطي �أبياته بالو�صف ً
غر�ضا ل�صوره ال�شعرية من حياته يف البادية.
�أما مطالع ق�ص ��ائده ،فهي ال تفارق َطل ِّليات ال�ش ��عر العربي ،ومثالنا �إلى ذلك
مطل ��ع ق�ص ��ائده ( .)10( ،)4( ،)3ولذا جاءت ق�ص ��ائده ال حتم ��ل ر�ؤية عميقة
للحياة قدر ما ت�ص ّور حياة البادية و�صراع الإن�سان فيها من �أجل البقاء ،وما يراه
من ظواهر يف �شعره.
�أما ديوان �شعره ،فلم يرد يف املظان الرتاثية خرب عن جمعه� ،أو قام واحد من
ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
ّ
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اللغوي خالل الع�صر العبا�سي .وهذا
ال ّرواة ب�ص ��نعه� ،إالّ ما �أُخذ عنه لال�ست�شهاد
ّ
ما دفع بي �إلى جمع �ش ��عره الذي ال ي�ص ��نع ديوا ًنا ،بل َّ
مقطعات �أوردتها امل�ص ��ادر
الرتاثية برواية ثانية للن�ص ،متكنت من جمع مئة و�ستة �أبيات ،توزعت ثالثة ع�شر
ن�صا.
ً
خطتي يف هذا املجموع.
 -1رتب � ُ�ت القوايف هجائ ًيا ،وح�س ��ب حركة حرف ال ََّروي (ال�ض ��مة /الفتحة/
الك�سرة /ال�سكون).
� -2أخذت برواية ِق َدم امل�ص ��در .ورتبت امل�صادر ح�سب هذا القدم؛ �أي تاريخ
ال�شعري.
ّ
وفاة امل�ؤلف يف تخريج الن�صّ
 -3نبه ��ت عل ��ى اختالف رواية الن�صّ  ،و�ش ��رحت املفردات ح�س ��ب �أهميتها،
أن�س ��ا بهوام�ش املحققني �إن وجدت ،دون �إهمال املعجم العربي يف حالة عدم
م�ست� ً
وجود املعنى.
 -4حاولت �ض ��بط ال�ش ��كل قدر ما ا�س ��تطعت ،معتمدً ا على امل�ص ��در نف�سه �أو
املعجم �إذا مل ي�ضبط فيه �شك ًال �أو �صحة.
 -5قدمت للق�صيدة �أو َّ
املقطعة بحرها الذي ُنظمت �أبياتها عليه.
 -6ذكرت املنا�سبة التي كانت وراء نظم ال�شعر.
�آمل �أن �أكون قد �أ�ضفت جديدً ا لديوان ال�شعر العربي مبا �صنعته.
الكالبي
�شعر ناه�ض بن ثومة
ّ
(( )1من الوافر)

من�ي�ر
 -1يُ��ح�����ض�����ض��ن��ا عُ�����م�����ارة يف ٍ
 -2وي�����زع�����م �أن����ن����ـ����ا حُ����ـ���� ْزن����ـ����ا و�أن����ـ����ا
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ل��� َي�������شْ���غ���لَ���ه���م ب���ن���ـ���ا وب����ـ����ه �أراب������ـ������وا
����اب
ل����ه����م ج��������ار امل�����ق�����رب�����ة امل���������ص����ـ ُ

500

من���ي���را ه����ل وق��ع��ن��ا
���َ � -3س���ل���وا ع���ن���ا
ً
� -4أمل ت��خ�����ض��ع ل��ه��م �أ���س��ـ�� ٌد ودان��ـ��ت
 -5ون���ح���ن َن���كْ��� ّره���ا ���ش��ع�� ًث��ا علـيهـم
 -6رغ���ب���ن���ا ع����ن دم�������ا ِء ب��ن��ـ��ي قُ���ـ��� َري���ع
 -7وق���ل���ن���ا ل���ل���دل���ي���ل �أقِ���������� ْم �إل���ي���ه���م
���َ -8ص�� َب��ح��ن��اه��م َب������أرع َ
�����ن م��ك��ف��ـ��ه��ـ�� ٍّر
� -9أج َّ
�������ش م���ن ال�����ص��واه��ل ذي دويٍّ
 -10ف����أ����ش���ع��� َل ح�ي�ن ح���ـ��� َّل ب����ـ����وارداتٍ
� -11صبحناهم بها �شعث النوا�صي
 -12فلم ُتغ َمد �سيوف الهند حتـى

���اب
ب����ن����زوت����ه����ا ال����ت����ي ك����ان����ت ت���ـ���ه���ـ ُ
����اب
ل���ه���م ����س���ع���د و�����ض���� َّب����ة وال����ـ����رب����ـ ُ
��اب
ع��ل��ي��ه��ا ال���� ِّ���ش���ي ُ���ب م��ن��ا وال�����ش��ـ��ب��ـ ُ
��اب
�إل������ى ال��� َق���لْ���ع�ي�ن �إن���ه���م���ا ال��ل��ـ��ب��ـ ُ
ِ���ل���اب
ِ�����غ��ْي��ه�����م ك ُ
ف���ل��ا َت�����لْ����� َغ�����ى ل رْ
َي ُّ
���اب
����������دف ك����������أن راي������ َت������ه ال���ـ���ع���ق���ـ ُ
�����راب
ت����ل����وج ال���ب���ي�������ض ف���ي���ه واحل�����ـ ُ
���اب
وث���������ار ل���ن���ق���ع���ه ث������� َّم ان���ـ�������ص���ـ���ب���ـ ُ
��اب
ومل يُ��فْ�� َت��ق م��ن ال�����ص��ب ِ��ح احل��ج ُ
���اب
ت���ع���ي���ل���ت احل����ل����ي����ل���� ُة وال���ـ���ك���ـ���ع���ـ ُ

التخري���ج :الأغ ��اين ( 187/13ما عدا البيت ال�س ��ابع) ،تهذيب اللغة (قلع)
(البيتان ال�س ��اد�س وال�س ��ابع) دون ن�س ��بة ،ال�ص ��حاح (لغو) (عجز البيت) دون
ن�سبة ،تاج العرو�س (قلع) (البيتان ال�ساد�س وال�سابع) ،لغو (ما عدا الثاين).
اختالف الرواية ومعنى املفردات:
 -1ل�ش ��غلهم بد ًال من لي�ش ��غلهم يف تاج العرو�سُ /يح�ص�صنا :يحملنا عليهم.
�أرابو :ت�شككوا.
 -6القلعان :هما �صالءة ُ
و�شريخ ابنا عمرو بن خويل َفة من بني مُنري.
يدب بد ًال من يدف يف تاج العرو�س .يدف :يدب وي�سري بلني.
ُ -8
� -9أخ�ش بد ًال من �أج�ش يف تاج العرو�س� ،أج�ش :الغليظ ال�صوت.
 -10واردات :ه�ضبات عن ي�سار طريق مكة و�أنت قا�صدها.
 -12تعيل ��ت� :أهملت ملوت عائلها .الكعاب :جم ��ع كاعب ،وهي َمن نهد ثديها
وبرز.
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الن�ص :الغارات بني القبائل يف جزيرة العرب ،هي القاعدة يف حياة
منا�سبة ّ
البادي ��ة .فيذك ��ر �أبو الف ��رج الأ�ص ��بهاين �أنّ قبيلة كالب ارحتل ��ت ملقاتلة مُنري يف
ه�ض ��بات يقال لهنَّ واردات ،فقتلوا واجتاحوا ،وف�ضحوا مُن ًريا ثم ان�صرفوا ،فقال
ناه�ض بن ثومة هذا الن�صّ جمي ًبا ُعمارة بن عقيل الذي َح ّر�ض كع ًبا وكال ًبا ابني
ربيعة على منري ب�أبيات مطلعها:
ر�أي���تُ���ك���م���ا ي����ا ابْ����ن����ي رب���ي���ع��� َة خُ���� ْر مُت����ا

����رب ذات ه��ري�� ِر
وعَ�� ّول��تُ��م��ا واحل ُ

 الأغاين .187-186/13(( )2من الطويل)

� -1أال هل �أت��ى كع ًبا على ن���أي داره��م
��ي��ر وج��م��عُ��ه��ا
 -2مب���ا ل��ق��ي��تْ م��ن��ا مُن ٌ
 -3فيا ل��ك ي��و ًم��ا باحلِمى الن��رى له
� -4أق��ام��ت من�ير باحلمى غ�ير رغب ٍة
 -5ر�ؤو��������س و�أو������ص�����ال ي���زاي���ل بينها
 -6ل���ن���ا وق�����ع ٌ
�����ات يف من��ي�ر ت��ت��اب��ع��ت
 -7وقد علمتْ قي�سُ بن عيالن ك ُّلها
� -8أمل ت���ره���م طُ����� ًّرا ع��ل��ي��ن��ا حت��� ّزب���وا
 -9و�إن���ا لنقتا ُد اجل��ي��ا َد على الوجى
��اح��ن��ا
 -10ف��ف��ي �أي ف��� ٍّج م��ا رك��زن��ا ِرم َ

وخذالنهم �أن��ا � َ��س�� َررن��ا بني كعبِ
َغ������دا َة �أت��ي��ن��ا يف ك��ت��ائ��ب��ن��ا ال��غُ��ل��بِ
�شبيهًا وما يف يوم �شيبان من عتبِ
فكان الذي نالت منري من النهبِ
�سِ با ٌع َتد ّلت من �أبا َنينْ َ واله�ضبِ
ب�ضيم على َ�ضيم ونكبٍ على نكبِ
ٍ
ول��ل��ح��رب �أن��ب��اء ب���أن��ا بنو احل��ربِ
َيني من حزبِ
ولي�س لنا �إال ال ُّرد ّ
لأعدائنا من ال ُمدان وال �صقبِ
ٍ
مخوف بن�صب للِعدا حني ال ن�صبِ

التخريج :الأغاين .186-185/13
معاين املفردات:
( )2ال ُغلب :جمع غلباء ،وهي العزيزة املمتنعة.
( )5يزايل :يفارق .الأبانان :جبالن يقال لأحدهما :الأبان الأبي�ض وهو لبني
فزارة ،والأبان الأ�سود لبني �أ�سد .وقال ابن منظور يف الل�سان (ابن) عك�س ذلك.
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( )6نكب :كالنكبة ،وهي امل�صيبة.
( )8ال ُّردين ��ي :الرمح املن�س ��وب �إلى ردينة وهي امر�أة َ�س� � ْمهر .وكانا يق ّومان
الرماح .من حزب :من جماعة تن�صرنا.
( )9الوجى :الوجع يف حافر الفر�س .املدا ّ
ين :القريب وكذلك ال�صقب.
( )10الن�صب :ال�شر.
الن�ص :الغارة التي �ش ��نتها كالب على منري مل ت�ش ��ارك فيها كعب،
منا�س���بة ّ
بالرغم من عمومة كالب وكعب ،كونهما �أبناء ربيعة ،فما كان من ال�شاعر ناه�ض
بن ثومة �إال هجاء كعب .ويف هذا يقول الأ�ص ��بهاين« :وكانت بنو كعب قد اعتزلت
الفريقني ،فلم ت�صب كال ًبا وال من ًريا ،فلما ظفرت كالب قال لهم ناه�ض».
 الأغاين.185/13 :(( )3من الوافر)

� -1أمِ �������ن ط���ل���ل ب����أخ���ط���ب �أ َّب����دت����ه
َ -2وم����� ُّر ال���ده���ر ي���و ًم���ا ب��ع��د ي���و ٍم
 -3ف���ك��� ُل َم���ح��� ّل���ة غ��نِ��ي��ت ب�سلمى
َ -4ت ُط ُّل على اجلفوِن احلزن حتى
 -5ه��ن��ي�� ًئ��ا ل��ل��عِ��دَى ���س��خ ٌ��ط و َزع���� ٌم
 -6ول��ل��ع�ين ال���� ُّرق����ا ُد ف��ق��د �أط��ال��ت
 -7وق���د ق���ال ال���عُ���دا ُة ن���رى ك�لا ًب��ا
 -8ت���داع���وا ل��ل��� َّ��س�لام و�أم�����ر نجُْ���ح
 -9وم������دُّ وا ب��ي��ن��ه��م ب��ح��ب��ال م
جَْ���دٍ
� -10أمل ت َر � ّأن َج ْم َع القوم ُيخ�شى
 -11و� ّأن ال��ق��د َح ح�ين يكون ف��ردًا
 -12و�إن���ك �إن َقب�ضت بها جمي ًعا

ّي ال��ن�����ض��ا ُح
جن����اء ال���وب���ل وال��������د مَُ
ف��م��ا �أب���ق���ى امل�������س���ا ُء وال ال�����ص��ب��ا ُح
ل�������ر َب�������دات ال������ري������اح ب����ه����ا نُ���������وا ُح
دم�����������وع ال������ع���ي��ن ن��������اك��������ز ٌة ن���������زا ُح
ول���ل���ف���رع�ي�ن ب��ي��ن��ه��م��ا ا����ص���ط�ل�ا ُح
م���������س����اه����رة ول����ل����ق����ل����ب ان����ت����ج����ا ُح
وك���ع��� ًب���ا ب��ي�ن ���ص��ل��ح��ه��م��ا اف���ت���ت���ا ُح
وخ��ي��ر الأم�������ر م����ا ف���ي���ه ال���ن���ج���ا ُح
وث���������دي ال � َأج������������دُّ وال � َ����ض���� َب����ا ُح
مي واح������دِ ه������م م���ب���ا ُح
و� ّأن َح���������ر َ
ف���يُ���هْ�������ص��� ُر ال ي����ك ُ
����ون ل����ه اق����ت����دا ُح
�أب����ت م���ا ���س��م��ت واح���ده���ا ال���ق���دا ُح
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� -13أن���ا اخل َّ���ط���ا ُر دون ب��ن��ي ك�لاب
� -14أن���ا احل��ام��ي ل��ه��م ول��ك��ل ق��ر ٍم
� -15أن���ا ال��ل��ي ُ��ث ال���ذي ال يزدهيه
�َ -16سل ال�شعراء عني هل �أق�� َّرت
 -17ف��م��ا ل��ك��واه��ل ال���� ُّ���ش���ع���را ِء بُ���دٌّ
 -18وم���ن ت���وري���ك راك���ب���ه عليهم

وك�����ع�����بٍ �إن �أُت������ي������ح ل���ه���م م���ت���ا ُح
�أ ٌخ ح���������ا ٍم �إذا ج������� ّد ال���� ِّن���������ض����ا ُح
عُ����������وا ُء ال�����ع�����اوي�����اتِ وال ال���ن���ب���ا ُح
ب��ق��ل��ب��ي �أو ع���ف���ت ل���ه��� ُم اجل������را ُح
م����ن ال���� َق���� َت����ب ال�������ذي ف���ي���ه حل����ا ُح
و�إن ك��ره��وا ال��رك��وب و�إن �أالح���وا

التخري���ج :الأغ ��اين  ،183-182/13محا�ض ��رات الأدب ��اء ( 558/1البيتان
العا�شر واحلادي ع�شر).
اختالف الرواية ومعنى املفردات:
(� )1أخط ��ب :ا�س ��م جبل بنجد� .أبدته� :أوح�ش ��ته .جناء� :ش� � ّدة .الدمي :جمع
دمية ،املطر اخلفيف الدائم .الن�ضاح :التي تن�ضح باملاء
( )3غنيت :عمرت .الربدات :جمع ربدة ،وهي الريح كثرية الهبوب.
( )4تط ّل� :أراد بها �أنها تهدر احلزن وتبطله.
( )9الأحد :املقطوع .ال�ضباح :اللني الرقيق املمزوج.
(ُ )10يح�شى :بد ًال من يخ�شى يف الأغاين.
( )11القدح :العود .يه�صر :يك�سر .االقتداح :ال�ضرب به.
( )13اخلطار :الذي يخطر بال�سيف ويهزه معج ًبا .املتاح :ما يتاح ويقدر.
( )14القرم :ال�س ��يد .الن�ض ��اح :الدفاع ،يقال هو يناف ��ح عن قومه؛ �أي يذب
عنهم يف هذا البيت.
( )16عفت :زالت وانقطعت.
( )17القتب :الرحل .اللحاح :العقر والك�سر.
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( )18التوريك :االعتماد على الورك� .أالحوا� :أعر�ضوا.
(*) بع ��د البيت الرابع قال �أبو الفرج الأ�ص ��بهاين« :وهي طويلة يقول فيها»،
وهذا يعني �أن هذه الأبيات هي من الق�صيدة ولي�ست كلها.
الن�ص :ن�ش ��بت معركة بني بني كالب وبني كعب ،لكن العقالء منهم
منا�س���بة ّ
تدخلوا لإيقافها بال�صلح بينهما ،فقال ناه�ض:
(( )4من الطويل)

 -1لمِ َ����نْ طُ���لَ ٌ���ل َب��ْي�نْ َ ال�� َك��ث��ي��ب و�أخْ���طِ ���ب
فارتى فو َق ُه ا َ
ال�سوايف مَ َ
حل َ�صى
َ -2
وج ُّر َّ
 -3و َم ُّر الليايل فهو من طول ما َع َفا

ال�سواحي والهَدام ال َّر�شائ�شُ
َم َح ْته َّ
ف ُّ
���دف ال�� َّن��ق��ا منه مُ��ق��ي�� ٌم وطائ�شُ
رب نام�شُ
كبرُْ ِد اليماين َو ّ�ش ُه احل َ

التخري ��ج :معج ��م البلدان� /أخط ��ب ،تاج العرو� ��س /نه�ض ،خط ��ب (الأول
فقط) ،و�شو�ش (الثالث فقط).
اختالف الرواية ومعنى املفردات:
( )1حمته بد ًال من محته يف معجم البلدان.
ال�سواحي :جمارف الطني.
( )2قومه بد ًال من فوقه يف معجم البلدان.
(َ )3و ْ�ش ُيه بد ًال من و�شه يف تاج العرو�س (نه�ض).
اجلر بد ًال من احلرب يف تاج العرو�س (و�شو�ش).
منا�س���بة الن�ص :يف تف�س�ي�ر ياقوت احلموي ملفردة �أخطب ،و�ض ��ع احتمالني:
�أحدهما كون الكلمة تدل على ا�س ��م تف�ض ��يل والأخرى ا�س ��م جبل بنجد .وهذا هو
ال�شائع الذي �أخذ به �صاحب التاج.
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(( )5من الطويل)

 -1فما العه ُد من �أ�سما َء �إال َم َح ّل ًة
دب فوقها
 -2ب ُر ْمحني �أو باملنحنى َّ

كما خ َّ
ُ��ط يف ظهر الأدمي الرواق�شُ
َ�سفا الري ُح �أو جذع من ال�سهل خا ِد�شُ

التخريج :معجم البلدان ( ُر ْم ٌح)
معنى املفردة:
( )1الرواق�ش :الرق�ش هو تزويق الكالم.
الن����ص :يثن ��ي ناه�ض على قومه باعتب ��ار �أنّ (ذات الرمح) يف ديار
منا�س���بة ّ
بني كالب لبنى عمرو بن ربيعة ،وهي ماء لهم قد حافظوا عليها.
(( )6من الطويل)

� -1أنا ال�شاعر ّ
اخلطا ُر من دُون عام ٍر

بع�ضاملحامنيناه�شُ
ال�ض ْغم�إذ ُ
وذو َّ

بخبط َ
كخ ْب ِط الفيلِ حتى تركته
-2
ٍ

��ات م��ق��ار���شُ
�أُم��ي�� ًم��ا ب��ه مُ�����سْ��ت��دم��ي ٌ

التخريج :احليوان 112/7
معنى املفردة:
( )2الأميم :الذي بلغت طعنته �أم الدماغ .يف احليوان :مقا�ش وال�ص ��واب ما
�أثبتناه.
 كما يرى عبد ال�سالم محمد هارون« :يقال� :أقر�شت ال�شجة ،فهي مقر�شة،�إذا �صدعت العظم ومل ته�شم».
منا�س���بة الن�ص :يتباهى ناه� ��ض بقوته ويقرنها بالفيل الذي �إنْ رمى �أحدهم
�شخ�صا حتته ،ف�إنه لن ينجو من املوت.
ً
(( )7من الب�سيط)

َ -1ت َق َّم َم ال َّرم َل ُّ
بال�ض ْمرين واب ُل ُه
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التخريج :معجم البلدان�ُ /ض ْم ٌر
معنى املفردة:
( )1ال�ضمران :هما ال�ضمر وال�ضائن ،ما�آن لبنى �سلول.
وابله :الوابل :املطر ال�شديد .الرقا�شان :مثنى ر ّق�ش؛ �أي َح�سّ ن اخلط ،وت�أتي
ا�س ًما جلبلني.
الن�ص :يذكر ناه�ض �أن ال�ض ��مرين والرقا�ش�ي�ن يف ملتقى دار كعب
منا�س���بة ّ
وكالب.
(( )8من الوافر)

���� -1س�ل�ا ُم ال��ـ��ل��ـ��ه ي���ا م���ـ���الِ ب��ـ��ن زي��د
 -2ت���ع���ـ��� َّل���ـ��� ْم �أ ّي����ن����ـ����ا ل���ـ���ك���ـ��� ُم ���ص��ـ��دي��ق
����ي ب��ـ��ن��ـ��ي من�ير
 -3ول������و كُ���� َّن����ـ����ا وح����ـ ُّ
 -4و�إن ك���ن���ا ت��ك��ـ��اف��ـَ��فْ��ـ��ن��ـ��ا ق��ـ��ل��ـ��ي ً
�لا
 -5و َه ْي ُ
�ض العظم ي�صبح ذا ان�صداع
��اب امل ُ����� ْر َد مِ ـ َّنـا
 -6ف��ل��ن نن�سى ال�����ش��ب َ
�����ح م��ـ��ن��ـ��ا وم��ـ��ن��ـ��ه��ـ��م
 -7و َن���������� ْو َح ن�����وائ ٍ
 -8ف��ك��ي��ف ي���ك���ون ���ص��ل ٌ��ح ب��ع��ـ��د ه��ـ��ذا
� -9أال ق ْ
ُ�����ل ل��ل��ق��ـ��ب��ـ��ائ��ل م��ـ��ن ت��ـ��م��ـ��ي ٍ��م
 -10ف���زي���دوا ي���ا ب��ـ��ن��ـ��ي زي����دٍ ن��ـ ُ�� َم�� رْـ�ْي�ا
 -11وال تُ��ب��ق��وا على الأع��ـ��داء �شـي ًئا
 -12وج ُ
ـيم
����دت امل��ج�� َد يف ح�� َّي ْ��ي تـم ٍ
 -13نجُ����و ُم ال��ق��وم م��ـ��ا زال���ـ���وا هُ��ـ��دا ًة
ه������ ُم ال������ر�أ�������س امل�����ق�����دَّم م���ـ���ن ت��ـ��م��ـ��ي��م
�إذا م�����ا غ�������اب ن���ـ���ج���ـ��� ٌم �آب ن��ـ��ج��ـ�� ٌم

َ
عليك وخ�ير م��ا �أُه����دي ال�سالمـا
ف�ل�ا ت�����س��ت��ع��ج��ل��وا ف��ي��ن��ا ال��ـ��م��ـ�لام��ـ��ا
عُ����������دا ٌة ال ن������رى �أب������ـ������دًا ���س��ـ�لام��ـ��ا
���رف ال�����س��ي��ف ي��ن��ه��ار ان��ه��دام��ـ��ا
ك���ح ِ
وق����د ظ����نَّ اجل���ه ُ
���ول ب���ه ال��ت��ـ��ئ��ام��ـ��ا
وال ال��� ِّ��ش��ي َ��ب اجل��ح��اجِ �� َح وال��ك��رام��ا
م���������آ َ
مت م����ا جت����ف ل���ه���م ���سِ ��ـ��ج��ـ��ام��ـ��ا
ُ����رج����ي اجل���اه���ل���ون ل���ه���م مت��ـ��ام��ـ��ا
ي ِّ
ِ�����ك ف���ي���ه���ا ال��ك��ـ�لام��ـ��ا
ُ�����������ص مل�����ال ٍ
وخ َّ
هَ�����وان�����ا �إن�������ه يُ��������دْين ال��ـ��ف��ـِ��ط��ـ��ام��ـ��ا
�أع����������� َّز ُ
اهلل ن���ـ�������ص���ـ���رك���ـ���م ودام�����ـ�����ا
ْ������ط ال��هَ��ذل��ق امل����ويف ال�� ِّذم��ام��ا
و َره ِ
وم�������ا زال����������� ُوا لآب���ـ���ي���ه���ـ���م ِزم���ـ���ام���ـ���ا
وغ�����اربُ�����ه�����ا و�أ َوف������اه������ـ������ا َ���س��ـ�� َن��ـ��ام��ـ��ا
�أغ������� ُّر ن�����رى ل��ط��ل��ع��ت��ه اب��ت��ـ�����س��ـ��ام��ـ��ا

ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
ّ

507

أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول /ﺳﺒﺘﻤ -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019م

8 7

55

ف���ه���ذي الب�����ن ثُ����وم���� َة ف��ان�����س��ـ��بُ��ـ��وه��ـ��ا
�ي�ر
و�إن رغِ �����م�����ت ل��������ذاك ب���ن���و ن���ـ ُ��� َم���ـ ٍ

�إل����ي����ه ال اخ���ت���ف���ا َء وال اك��ت��ـ��ت��ـ��ام��ـ��ا
ف��ل��ا زال��������ت �أن����� ُوفُ�����ه�����ـ�����م َرغ���ـ���ام���ـ���ا

التخريج :الأغاين  ،185-184 /13تاج العرو�س /نه�ض (ال�ساد�س ع�شر)/
ثوم (ال�ساد�س ع�شر).
اختالف الرواية ومعنى املفردات:
( )3العرب :يف الأغاين (ولك َّنا ...عدا ٌة)
( )4تكاففناّ :
ال�سيف (بك�سر ال�سني) :جانب ال�شاطئ.
كف بع�ضنا عن بع�ضِّ .
( )5الهي�ض :الك�سر بعد اجلرب.
( )6اجلحاجيح� :سادة القوم .جمعه جحجيح.
( )7ال�سجام :دمع العني وهو ي�سيل.
( )12الهذلق :هو ابن ب�شري �أخو بني عتيبة ابن احلارث بن �شهاب.
( )13الآبي :الكاره.
( )14الغارب :الكاهل� ،أو ما بني ال�سنام والعنق.
(� )16أخت بد ًال من ابن يف تاج العرو�س /نه�ض ،ثوم)
 االكتتام :االختفاء.( )17رغم :ذل .و�أنوفهم رغام� :أي ذليلة.
منا�سبة الن�صّ  :ذكر �أبو الفرج الأ�صبهاين «�أنَّ وقعة كانت بني بني مُ َنري وبني
كالب بنواحي ديار ُم�ض ��ر ،وكانت ال َغ َلبة لكالب ،و�أنّ من ًريا ا�س ��تغاثت ببني متيم.
ومل جتب متيم خو ًفا من تو�س ��ع احلرب ،وعر�ض ��وا ال�ص ��لح ب�ي�ن القبيلتني ،فقال
ناه�ض مح ِّر ً�ضا لرف�ض الو�ساطة.
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(( )9من الوافر)

� -1أغ������ ُّر ي���ف��� ِّر ُج ال ّ���ظ���لْ���م���اء عَ���نْ��� ُه

يُ������� َف�������دَّى ب��������الأعَ�������� َّم وب����الأب����ي���� َن����ا

التخريج :ل�سان العرب� /أبي.
ناه�ض
الن�ص :قال ابن منظور« :و�شاهد قولهم �أبون يف اجلمع قول ِ
منا�س���بة ّ
الكال ّب ��ي ملن ذهب يف هذا الر�أي ،فجاءت لفظ ��ة �أبني جم ًعا جمرو ًرا مع علمنا �أن
�أب جتمع �آباء».
(( )10من الطويل)

� -1أال ي��ا ا�سلـمـا ي��ا �أ ُّي��ه��ـ��ا الـطـلـالن
� -2أ ِب��ي��ن��ا ل��ن��ا حُ�� ِّي��ـ��ي��ت��ـ��م��ـ��ا ال��ـ��ي��و َم �إن��ـ��ن��ـ��ا
-3متىالعه ُدمِ نْ �سلمىالتيب َّتتِ ال ُقوى
 -4وال زال ي��ن��ه ُّ��ل ال���غُ���م���ا ُم عـلـيكـمـا
 -5ف�����إن �أن��ت��م��ا ب�� ّي��ن��ت��ـ��م��ـ��ا �أو �أجـبـتـمـا
 -6وجُ���� َّر احل��ري�� ُر وال��ف��رن�� ُد عـلـيكـمـا
ُ
نظرت ودوين قِي ُد ُرمحني نـظـر ًة
-7
ُ���ن ب��ال��ـ��ع��ـ��اق��ـ�� َري��ن ك��ـ���أن��ـّ��ه��ـ��ا
� -8إل����ى ظُ���ع ِ
 -9ل�سلمى و�أ����س���م���ا َء ال��ل��ـ�� َت��ـ�ْيأنْ �أك��ـ�� َّْن�� َت��ـ��ا
عقب الهج ُر الطويل تـدانـ ًيا
 -10ع�سى ُي ُ
خليلي قد � مُ
أكرثتا اللـوم فـاربـعـا
-11
َّ
� -12إذا مل ْ
ت�صل َ�سلمى و�أ�سما ُء يف ال�صبا
 -13ف��دع ذا ولكن ق��د عجبـتُ لـنـافـع
 -14ع���وى �أ���س��ـ��دًا ال ي��زده��ـ��ي��ه ع��ـ��ـ��وا�ؤه
 -15لعمري لقد قال ابن �أ�شعـ َر نـافـ ٌع
� -16أي����زعُ����م �أن ال��ع��ـ��ام��ـ��ري لـفع ـلـه
 -17وي���ذك���ـ���ر �إن الق���ـ���اه زل����ة َن��ـ��ع��ـِ��ل��ـ��ـ��ه

وه ْ��ل ���س��ا ٌ
مل ب��اقٍ علـى ال َـحـ َدثـانِ
ُمبينان ع��ن َم��ـ��يْ��لٍ بـمـا تـ�سـالنِ
و�أ���س��م��اء �إ َّن العهـد مـنـذ زم��ـ��انِ
�سبي َل ال ّربـى مـن واب��ـ��لٍ ودجـان
ف�لا زل��ت��م��ا بـالـنـبـتِ ت��ـ��رت��ـ��دي��انِ
ب���أذي��ال َرخْ��� َ��ص��اتِ الأكُ��ـ ِّ��ف هـجـانِ
ب��ع��ي��ن�ين �إن�����س��ـ��ان��ـ��اه��ـ��م��ـ��ا غ��ـ��رق��ـ��انِ
ق��رائ ُ��ن م��ن دَو ِح الكـثـيب ثـمـانِ
بقلبي َكنـي َنـي ل��ـ��وع�� ٍة و�ضـمـانِ
وي���ا ُر َّب ه��ج�� ٍر م��ع��ق��ـ��بٍ بـتـدانـي
َك��ف��انيِ م��ا ب��ي ل��و ت��رك��تُ كـفـانـي
بحبل ْيهما َح ْبلي فـمـن تـ�صـالنِ
ومعواه من جن َرا َن حيث عـوانـي
م��ق��ـ��ي��م��ـً��ا ب��ـ��ل��ـ��وذي ي��ذب��ـ��لٍ وذق��ـ��ان
مقالة م��وط��وء الـحـرمي مـهـانِ
ب��ع��اق��ـ��ب�� ٍة مي���ـ���رى ب��ـ��ه ال��ـ��رج��ـ��وانِ
فجىء للذي مل ي�سـتـبـن بـبـيانِ
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 -18ك��ذب��ت ول��ك��ن ب��اب��ن علـبة جـعـفـ ٍر
� -19أ�صيب فلم ُيع َقل وطـل فـلـم ُي َقـد
 -20وح���ق مل��ن ك���ان اب���ن �أ�شـعـر ث��ـ��ائ�� ًرا
ٌ -21
ذليل ذليل الرهط �أعمـى ي�سـومـ ُه
 -22ف��ل��م ي��ب��ـ��ق �إال ق��ـ��ولُ��ـ��ه بـلـ�سـانـه
 -23ه��ج��ا ن��اف�� ٌع كـعـبـًا ل��ـ��ي��درك ِوت��ـ��ره
 -24ومل ُ
تعف من �آث��ار كعبٍ بـوجـهـه
 -25وقد َخ ّ�ضبوا وجه ابن علب َة جعـفـ ٍر
 -26فلم يه ُج كع ًبا نافـ ٌع بـعـد �ضـرب ٍة
 -27فما َ
لك َم ْه ًجى يا بن �أ�شعر فاكتـَعِـم
� -28إذا امل��ر ُء مل ينه�ض فيث�أ ْر بـعـ ِّمـه
� -29أب��ي قي�سُ ع��ي�لانٍ وع�� ّم َ��ي خن ٌ
ـدف
� -30إذا م��ا جت َّمعنا و���س��ارت حِ ��ـ��ذاءن��ـ��ا
� -31أل���ي�������س ن���ب َّ���ي اهلل م�� ّن��ـ��ا م��ـ��ح��ـ��م��ـ�� ٌد
عبا�س وم��ن��ا اب ُ���ن ع ِّمـه
 -32وم��ن��ا اب��ن ٍ
 -33وع��ث��م ُ
��ان وال��� ّ��ص��دي��ق م��ن��ـ��ا و�إن��ـ��ن��ـ��ا
 -34ومنا بنو العبا�س ف�ض ً
ال فمن لكم

ف���دَع م��ا متنـى زل��ـ��تِ الـقـدمـانِ
ف َ
��ذاك الـذي َيخـ َزى بـه الأب��ـ��وانِ
به ّ
الط ُّل حتى يح�شـر الـثـقـالنِ
ب��ن��و ع��ام��ر ���ض��ي��م��ـً��ا ب��ـ��ك��ـ��ل م��ـ��ك��ـ��انِ
وم����ا � َ���ض��� َّر ق ٌ
���اذب بـلـ�سـانِ
����ول ك���ـ ٌ
ومل ي��ه�� ُج ك��ـ��ع��ـ ٌ��ب ن��ـ��اف��ـ��ع��ـً��ا لأوانِ
ق�������وار ُع م��ـ��ن��ـ��ه��ـ��ا ُو� َّ���ض���ـ ٌ���ح وق���ـ���وانِ
خ�ضاب
جنيع ال خـ�ضـاب ِده��ـ��انِ
َ
ٍ
ب�سيف ومل يطعـ ْنـهُـ ُم بـ�سـنـانِ
ٍ
ع��ل��ى ح��ج��ر وا���ص�بر لـكـ ِّل ه��ـ��وانِ
فلي�س يُ��ج�� ّل��ى ال��ـ��ع��ـ��ا ُر بـالـهـذيانِ
ذوا البذخ عند الفجر واخلطرانِ
رب���ي���ع��� ُة مل يُ���� َع����دَل ب��ـ��ن��ـ��ا �أخ����ـ����وانِ
وح���م���ز ُة وال���ع���ب���ا����سُ وال��ع��ـ��م��ـ��رانِ
ع���ل ٌّ���ي �إم�������ا ُم احل����� ِّق واحل��ـ�����س��ـ��ن��ـ��انِ
ل��ن��ع��لَ��م � ّأن ال��ـ��ح��ـ َّ��ق م��ـ��ا ي��ع��ـ��دانِ
هَ���ل ُُّ���م���وه �أو ًال ي��ن��ـ��ط��ـ��ق��ـ��نَّ مي��ـ��انِ

التخري���ج :الأغ ��اين  ،177-175/13ال ��وايف بالوفي ��ات ( 314/20الأول ـ
ال�ساد�س باختالف الرتتيب).
اختالف الرواية ومعنى املفردات:
( )2مثل بد ًال من ميل ،وت�س�أالن بد ًال من ت�ساالن يف الوايف الوفيات.
( )3جاءت (القوى) مع ال�شطر الأول يف الوايف.
بتت :قطعت.
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( )4جاءت (�سبيل) مع ال�شطر الثاين يف الوايف.
الوابل :املطر ال�شديد ،دجان :الأمطار الكثرية.
( )5النبت بد ًال من النور يف الوايف.
( )6الفرند� :ضرب من الثياب .الهجان :البي�ض.
(ِ )7قيد (بك�سر القاف) :القدر واملقدار.
(ُ )8
الظ ُعن (ب�ضم الأول والثاين) :الهودج ،و� ً
أي�ضا املر�أة يف داخله.
(العاقرين)� :أر�ضان يف وادي العقيق .املتمثالت :املتكافئات.
الروح :ال�شجر .الكثب :الرمل.
( )9كنيتي :مثنى كنني� ،أي مكنون :محفوظ.
(� )11أربعا� :أم�سكا وتوقفا.
( )13مغواه� :صوته.
( )14اللوذ :جانب اجلبل وما يطيف به .يذبل وذقان :جبالن.
( )15املوطوء :املدا�س ،املحتقر.
( )16الرجوان :من ا�ستهني به ا�ستهزاء ،والرجا :الناحية.
( )19مل يعقل :مل ي�ؤ َّد د ْي ُنه .الط ّل :هدر الدم.
( )24القوارع :الإ�ص ��ابات .الو�ض ��ح :الإ�ص ��ابة يف الوجه .القواين :ال�شديدة
احلمرة.
( )25النجيع :دم اجلوف.
( )27اكتعم :قال محققو الأغاين عنها« :مل توجد يف املعجمات» � ..أقول� :إنّ
ال�سياق يق ِّربنا �إلى مادة (كعم) التي تعني َ�ش َّد فا ُه .واملراد� :أغلق فمك.
( )29اخلطران� :أن يرفع املحارب رمحه و�سيفه ،ثم ي�ضعها �أخرى،
ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
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منا�س ��بة الن�ص :الق�ص ��يدة هي هجاء نافع بن �أ�ش ��عر احلارثي ،وهو من بني
احلارث بن كعب ،و�سجل انت�صاره عليه بها ،على ر�أي الأ�صبهاين.
(( )11من الوافر)

��� -1سُ��لَ��ي��مْ��ى ل��و َ���ش��ه��دتِ مُ���را َم���راتٍ
� -2إل�����ى اب����ن �أخ���ي���ه���ا مل���ا ا���سْ�� َت��ه�� ّل��ت
 -3ل َ��ط��ا َم��نْ��تِ ال��� َق��� َن���ا َع ومل ت��راع��ي

و َق������ ْد َح���� َ���ش���د ال��ق��ب��ائ��ل َي���نْ���ظ���رانِ
�����ع دَوانِ
�����س����مِ ����ي امل����������وتِ يف َق�����ل ٍ
و�أ����س��� َب���غ���ت ال���قُ��� َن���ا َن ع��ل��ى ال��ب��ن��انِ

التخريج :التعليقات والنوادر .218-217/1
معنى املفردات:
( )1مرامرات :ا�سم مكان.
( )2قلع :قطع من ال�سحاب وك�أنها اجلبال.
( )3القنان :جمع القنُ :كم القمي�ص.
ال�س� � ْهل ُي�س� � َّم ْون الكم
الن�ص :قال �أبو علي ال َه َج َ
منا�س���بة ّ
ري يف تعليقه�« :أهل َ
ال ُق َنان واجلمع �آق ّنه .قال :وال يعرف يف كالمنا غريه».
(( )12من الوافر)

 -1يُ�����ق�����ا ِت����� ُل َم���������� َّر ًة و َي������عِ���ي�� ُ
ن �أُخ�������رى

�����ص��غ��ار وب���ال���هَ���وانِ
َف���� َف���� َّرتْ ب��ال َّ

التخريج :ل�سان العرب (عني) ،تاج العرو�س (عني).
منا�س���بة الن����ص :ا�ست�ش ��هد ابن منظور يف الل�س ��ان على �أن اعت ��ان لنا مبعنى
�أوتاد لنا ...و�أن عانَ لهم كاعتان.
(( )13من الب�سيط)

 -1يا َح َّبذا ع َم ُل ال�شيطان من عمل
َ -2ل َنظر ٌة من �سُ ليمى اليو َم واح��د ٌة
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التخريج :الأغاين .174 /13
معنى املفردة:
( )1حبيها� :أي حبي �إياها.
الن�ص :ا�ست�ش ��هد به الريا�ش � ّ�ي بقوله�« :أن�ش ��دنا ناه�ض بن ثومة �أبو
منا�س���بة ّ
الكالبي هذين البيتني لنف�سه».
العطاف
ّ
الهوامش:
(*) العرب :تن�ش ��ر العرب هذا البحث املت�ض ��من جم ًعا ل�ش ��عر ناه�ض بن ثومة الكالبي على اعتبار �أنه
معاجل ��ة جديدة ل�ش ��عر هذا ال�ش ��اعر ،و�إال ف�إن الباحث م�س ��بوق بجمع �أقدم ل�ش ��عر ناه�ض قام به
الدكت ��ور �إبراهي ��م النج ��ار يف كتابه "جممع الذاكرة� ،أو �ش ��عراء عبا�س ��يون من�س ��يون" (اجلامعة
�تخدما امل�ص ��ادر نف�س ��ها ما عدا يف بع�ض الأبيات .وال يزيد عمل الباحث
التون�س ��ية1987 ،م) م�س � ً
اجلدي ��د عبدالعزي ��ز �إبراهيم (� 106أبيات) على عمل الدكتور النجار ( 99بيتًا) �إال ب�س ��بعة �أبيات
هي 6/7( :و ،7و 9و�3(11أبيات) و.)12
وقد �س ��بق للعالمة حمد اجلا�س ��ر �أن عقب على عم ��ل الدكتور النجار عند �ص ��دوره بتعقيب مفيد،
وذل ��ك ببح ��ث عنوانه "�ش ��عر ناه� ��ض بن ثوم ��ة الكالبي"( ،الع ��رب ج�2 ،1س  25رجب � /ش ��عبان
1410ه� �ـ � -ش ��باط � /آذار (فرباي ��ر  /مار�س) 1990م� ،ص �ص � )23-1أ�ش ��ار في ��ه �إلى �أن النجار
جمع  99بيتًا ،يف �سبع مقطوعات ،وبني �أن �شعر ناه�ض الباقي �أكرث من ذلك ،وا�ستدرك عليه 133
بيتًا ذكرها الهجري يف "التعليقات والنوادر" منها � 3أبيات وردت يف الق�س ��م املطبوع منه (�أوردها
د.عبدالعزيز �إبراهيم يف جمموعة) .وتتمثل الزيادات يف  3ق�صائد طوال ،منها الق�صيدة ال�شينية
الت ��ي �أورد منه ��ا كل من د .النج ��ار ود�.إبراهيم � 7أبيات ،وهي يف "التعليق ��ات والنوادر" تتكون من
 50بيتًا وهذه الزيادات جاءت يف مخطوطة اجلمعية الآ�س ��يوية يف كلكتة يف الهند ،يف الق�س ��م الذي
مل ين�شر يف املطبوعة العراقية ،وقد �أوردها اجلا�سر يف بحثه ،ثم ن�شرها فيما بعد كاملة يف كتابه:
"التعليقات والنوادر ،درا�سة ومختارات" (.)895-888/2
ويح�س ��نْ �ض ��م هـذه الزيادات التي تفوق ما جمعه الباحثان الكرميان (د.النجار ود�.إبراهيم) �إلى
�شعر ناه�ض ،حتى يتكون منه جمموع �شعري م�ستقل ي�ضم �أكرث من  240بيتًا ،مع الإ�شارة �إلى جهود
من �سبق من الباحثني يف اجلمع واال�ستدراك.
�أ.م�.ض.
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(*) الديوانية ـ العراق.
( )1الأغاين .175/13
( )2تاج العرو�س (نه�ض) .54/19
الزبيدي يف التاج ،مادة (لغو) هو« :قال �ش ��يخنا :والبيت ن�س ��بوه لناه�ض الكالعي و�صدره
( )3ما ذكره
ّ
(وقلنا للدليل �أقم �إليهم» :ج .232/29ومل يقل ال�ش ��يخ ،بل قال ما ن�صه يف القامو�س املحيط مادة
(لغو) ُيغ ّلط فيه اجلوهري �ص ��احب ال�ص���حاح فيقول« :وقول اجلوهري لنباح الكلب لغو وا�ست�شهاده
بالبي ��ت باط ��ل .وكالب يف (بيت) اب ��ن �أبي ربيعة بن عام ��ر ال جمع كلب» .ج .386/م ��ع علمنا �أن
اجلوهري يف مادة (لغو) مل يذكر �صاحب البيت ،واكتفى بعجزه( .ج.)2483/6
( )4الأغاين.178 -175 /13 :
( )5محا�ضرات الأدباء ومحاورات ال�شعراء والبلغاء.558/1 :
( )6الوايف بالوفيات.314/20 :
( )7تاج العرو�س من جواهر القامو�س .232/39 ،54/19
( )8تاريخ �آداب اللغة العربية .398/2
( )9الأعالم .6/8
( )10طبقات النحو ّيني واللغو ّيني ،99 /وينظر الفهر�ست.64 /
( )11امل�صدر نف�سه ،181 :وينظر الفهر�ست.60 /
( )12الوايف بالوفيات.314/20 :
( )13الأعالم.6/8 :
( )14تاريخ �آداب اللغة العربية.398/2 :
( )15الأغاين.174/13 :
( )16امل�صدر نف�سه.175/13 :
( )17ديوان جرير.821/2 :
( )18العرب :البيت الثاين يف اجلمل يف النحو للخليل بن �أحمد ،حتقيق قباوة وقافيته (قوار�ش) �ص.215
( )19العرب :و� ً
أي�ضا يف اجلبال والأمكنة واملياه للزمخ�شري �ص.209
وبالد العرب املن�سوب للغدة �ص.151
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عوامل قيام النشاط التجاري البحري
جلنوب اجلزيرة العربية يف العصر اإلسالمي والوسيط
()2
(*)

�أ.د .محمد عبده ال�سروري

 -1اجلزر الواقعة بني ال�صني والهند :توجد عدة جزر وبلدان بني الهند وال�صني
كان ��ت لها عالقات جتارية مع الب�ل�اد العربية وفيها �أنواع ال�س ��لع التجارية ،منها
الآتي:
جزيرت���ا قم���اري وال�ص���نف غرب ال�ص�ي�ن :و�أهم ال�س ��لع التجارية بهما العود
اجليد ،و�أف�ضلها العود ال�صنفي( .)1وي�ستوطن جزيرة ال�صنف «م�سلمون ون�صارى
وعباد الأ�ص ��نام» ،وكان دخول الإ�س�ل�ام �إليها منذ زم ��ن اخلليفة عثمان بن عفان
ُ
ر�ضي اهلل عنه ،ثم ا�ستوطنها العلويون الفا ُّرون من بني �أمية واحلجاج(.)2
وع ��ن ال�س ��لع التجارية الأخرى الت ��ي كانت توجد يف بلدان جزيرة ال�ص ��نف،
فهي« :الكافور واجلوزبوا والب�سبا�س ��ة والقرنف ��ل والقافلة والكبابة» ،ومثلها يوجد
يف جزيرة مالي(.)3
جزي���رة البكبالو����س (النجبالو�س) :ومن �أهم ال�س ��لع املوجودة فيها :العنرب
والنارجي ��ل واحلدي ��د� ،إال �أن �أكرث جتارته ��م باحلديد .وكان ��ت املراكب التجارية
ال�صغرية والكبرية ت�أتي �إليهم ل�شراء هذه ال�سلع(.)4
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جزي ��رة �إندوني�س ��يا  –Indonesiaجاوة : Jawهي م ��ن املراكز التجارية
املهم ��ة التي كان التجار العرب وامل�س ��لمون ي�ص ��لون �إليها .و�أهم ال�س ��لع التجارية
املوجودة بها هي :الأفاوية العطرة والعود الطيب والقاقلي والقامري والقن�ص ��وي
والعودي اجلاوي .بالإ�ضافة �إلى الكافور والقرنفل والب�سبا�سة( .)5وهي ال�سلع التي
كان التجار ي�أتون ال�س ��تريادها .كما وجد بها �س ��لع ثمينة؛ مثل جوز الطيب و�سنبل
الطيب واخللجان والفلفل ،و�أنواع التوابل والعقاقري( ،)6ف�ض�ل ً�ا عن ذلك وجد بها
الغ�ضائر ال�صني التي كانت ت�صدر �إلى �سائر البلدان.
جزي ��رة الرامني �أو الرامي (�س ��ومطرة)  :Sumatraمن املراكز التجارية
التي كانت لها عالقة جتارية مع التجار العرب وامل�سلمني .ومن �أهم ال�سلع التجارية
املوجودة بها :الذهب والف�ضة ،والكافور اجليد ،و�أنواع الأفاوية ،والل�ؤل�ؤ الفائق يف
اجلودة ،والكركدن ،واخليزران ،والبقم ،والنارجيل ،وكان �أهل هذه اجلزيرة �إذا
اجت ��از بالدهم مركب جتاري تبادلوا معهم ال�س ��لع التجاري ��ة ،فيبيعونهم العنرب،
وي�شرتون منهم احلديد(.)7
وكان �أه ��ل ُعم ��ان ومربط من ب�ل�اد اليمن �أحيا ًن ��ا ي�أتون �إلى ه ��ذه اجلزائر
ومعهم �آلة النجارة و�آلة القطع وغريها لقطع ما �أرادوا من خ�شب النارجيل ،وبعد
�أن يجف يحملونه �إلى بالدهم لبيعه ملن ي�صنع منه املراكب وال�صواري .كما �أنهم
ي�ص ��نعون من خوا�صه �أ�شرعة ومن ليفه حبا ًال ي�ستخدمونها لربط اخل�شب بعد �أن
يجف� ،أو ي�س ��تخدمونها بد ًال من امل�سامري يف �ص ��ناعة املراكب التجارية( ،)8وعلى
ذلك ف�إن خ�شب النارجيل كان �أحد ال�سلع التجارية التي كان ي�صنع منها املراكب.
كل ��ه (كلبار) (كله بار)  :Calah barكانت م ��ن �أعظم املوانئ التجارية يف
العامل �آنذاك ،لوقوعها من منت�ص ��ف الطريق البحري املو�ص ��ل بني بالد ال�ص�ي�ن
وب�ل�اد العرب( .)9وعن ن�ش ��اطها التجاري فهي محطة �إنزال وحتميل �أنواع ال�س ��لع
التجاري ��ة ب�ي�ن �أنحاء البل ��دان .ومن حي ��ث وجود ال�س ��لع التجارية بها ،فتو�ص ��ف
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ب�أنه ��ا «جممع الأمتعة من الأعواد والكافور وال�ص ��ندل والعاج والر�ص ��ا�ص القلعي
والأبنو�س والبقم والأفاوية كلها ،وغري ذلك مما يت�س ��ع ويطول �ش ��رحه .واجلهاز
يف هذا الوقت �إليها ومنها �إلى ُعمان واقع»( ،)10وي�س ��كنها للعمل التجاري م�سلمون
�اف يف اجلوهر وكثري ،والتجار ي�أتون
وغريهم .ويتميز الر�ص ��ا�ص القلعي ب�أنه �ص � ٍ
ل�شرائه من �أنحاء الأر�ض(.)11
وي�صف امل�سعودي ن�شاطها التجاري بقوله« :و�إليها تنتهي مراكب �أهل الإ�سالم
من ال�سريافيني وال ُعمانيني يف هذا الوقت ،فيجتمعون مع من يرد من �أر�ض ال�صني
يف مراكبهم»( .)12وال�س ��بب يف ذلك اخلوف من غرق املراكب التجارية الإ�سالمية
لعدم وجود خربة كافية لربابنة املراكب �سلوك الطريق البحري �إلى ال�صني(.)13
ي�ض ��اف �إلى ذلك خوف التجار من ال�ص ��راع ال�سيا�سي الذي ينتج عنه زيادة
ال�ض ��رائب �أو تلف جتارتهم .وكانت هذه احلالة ،وهي تو ُّقف مراكب �أهل ال�ص�ي�ن
والع ��رب وامل�س ��لمني يف كله بار يف بداية القرن الراب ��ع الهجري� .أما ما قبل ذلك،
فقد كانت املراكب ال�ص ��ينية ت�ص ��ل �إلى ُعمان و�س�ي�راف ،يذكر ذلك امل�س ��عودي
بقول ��ه« :وق ��د كانوا يف بدء الزمان بخالف ذلك ،وذلك �أن مراكب ال�ص�ي�ن كانت
ت�أتي بالد ُعمان و�سرياف و�ساحل فار�س و�ساحل البحرين والأُ ُب َّلة والب�صرة»(.)14
�س���رنديب (�س���يالن) :من املراك ��ز التجارية املهم ��ة التي ق ��دم �إليها التجار
الع ��رب ،و�أهم ال�س ��لع املوجودة بها هي� :أن ��واع اليواقيت بجمي ��ع �ألوانها( .)15وهو
«اجلوهر الأحمر والأخ�ضر والأ�صفر»(.)16
كما يوجد بها �أنواع العطر؛ مثل العود والأفـاوية ودابة امل�س ��ك ودابة الزبادة،
بالإ�ض ��افة �إل ��ى البل ��ور واملا�س ،و�أن ��واع الأحجار الكرمي ��ة( ،)17وكان ي�س ��كن هذه
اجلزيرة «م�س ��لمون ون�ص ��ارى ويهود وجمو� ��س وكفرة» ،وكان «ل ��كل طائفة حاكم
ال يبغ ��ي بع�ض ��هم على بع�ض ،وكلهم راجعون �إلى ملك امل�س ��لمني ي�سو�س ��هم بجمع
كلمتهم»(.)18
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وعن ن�ش ��اطها التجاري ،فقد كان�« :إليها تق�ص ��د مراكب �أهل ال�صني و�سائر
بالد امللوك املجاور له» ،كمان كان يق�صدها للتجارة «�أهل ُعمان ومربط من بالد
اليمن»(.)19
 -2الهن���د :كان ��ت ب�ل�اد الهند من �أه ��م البلدان التي كان لها ن�ش ��اط جتاري
مع البلدان العربية والإ�س�ل�امية .وتو�ص ��ف ب�أنها بلد وا�س ��ع كثرية العجائب .وعن
الن�ش ��اط التجاري معها ،فقد كان التجار ي�ص ��لون �إلى املراكز �أو املوانئ التجارية
املنت�ش ��رة عل ��ى �س ��واحلها ويحملون «منها كل طرفة �إلى �س ��ائر الب�ل�اد»� .أما �أهم
ال�س ��لع التجارية املوجودة بها ،فهي الياقوت الأحمر ،وال�صندل الأبي�ض ،وامل�سك،
والزب ��ادة والعن�ب�ر والع ��ود والكاف ��ور ،وجمي ��ع �أنواع الطي ��ب كالقرنفل وال�س ��نبل
والدار�ص ��يني (القرف ��ة) و�أن ��واع العقاق�ي�ر ،والعاج وال�س ��اج والتوتي ��اء ،واملا�س،
والذهب و�سيوف الهند وغريها(.)20
ويعد �س ��احل املليبار ،وهو ال�س ��احل الغرب ��ي للهند� ،أهم مكان انت�ش ��رت فيه
املوان ��ئ �أو املراك ��ز التجارية لكرثة الفلفل فيه ،حيث �أطل ��ق عليه بالد الفلفل(.)21
ولأهمية الفلفل فقد كان يحمل من �أق�ص ��ى امل�شرق �إلى �أق�صى املغرب ،وكان �أهم
املراكز التجارية يف هذا ال�س ��احل هي كومل وقاليق ��ود وهيلي ،التي كانت املراكب
ال�صينية والعربية ت�صل �إليها( .)22ونخت�صر ذكر �أهم املراكز التجارية بالآتي:
كومل ( Kalamكليون) :من �أعظم موانئ الهند ،ويقع على خور من البحر،
كما �أنها «من �أح�س ��ن بالد املليبار»( ،)23وتقع �آخر بالد الفلفل من ال�شرق ،ويوجد
بها حارة خا�صة للم�سلمني وبها جامع(.)24
وعن ن�شاطها التجاري ،فتو�صف �أ�سواقها ب�أنها ِح�سان ،ويوجد بها من التجار
امل�سلمني جماعة كبرية يلقون فيها االحرتام والتقدير ،وكان كبري التجار امل�سلمني
فيه ��ا �أيام زيارة ابن بطوطة هو عالء الدين الإيجي من �أهل �أوى من بالد العراق
وكان راف�ض� � ًّيا� ،أما كبري التجار امل�س ��لمني ،فيها فهو محمد �ش ��اه بندر .ويذكر �أن
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كومل �أول املوانئ املو�ص ��لة من بالد املليبار �إلى ال�ص�ي�ن والعك�س ،ي�صل �إليها �أكرث
التجار القادمني من ال�ص�ي�ن( .)25كما �أنها من �أهم املراكز التجارية مع �إفريقيا،
و� ً
أي�ضا من �أهم املراكز التي منها نقلع املراكب التجارية �إلى عدن(.)26
وت�ص ��نع يف كومل الغ�ض ��ار ال�صيني ،ولونه داكن ،وي�ص� � َّدر �إلى �أنحاء البلدان
العربي ��ة والإ�س�ل�امية عل ��ى �أنه �ص ��يني ،وهو �أقل جودة من الغ�ض ��ار امل�ص ��نوع يف
ال�صني ،الذي يتميز باللون الأبي�ض واملتانة وحتمل احلرارة(.)27
�أم ��ا ع ��ن �أه ��م ال�س ��لع التجاري ��ة فيه ��ا ،فه ��ي الأع�ش ��اب الطبي ��ة والعقاقري
واخليزران وال�س ��اج وغريها ،ومنها تجُ لب هذه ال�س ��لع التجارية �إلى عدن ،ثم �إلى
م�صر وغريها(.)28
قاليقوط �أو كاليكوت  :Calicutيو�ص ��ف مر�ساها ب�أنه «من �أعظم مرا�سي
الدنيا» .وهو بذلك �أحد املوانئ الكبرية �أو املراكز التجارية يف بالد املليبار بالهند.
وعن ن�شاطها التجاري ،فيو�صف ب�أنه «يجتمع بها جتار الآفاق» ،ومن �أهمهم جتار
ال�ص�ي�ن وجاوة و�س ��يالن واملهل واليم ��ن وفار�س .وكان �أمري التج ��ار بها زمن ابن
بطوطة �إبراهيم �شاه بندر من �أهل البحرين� .أما �أ�شهر التجار بها ،فهو الناخوذة
مثق ��ال ،الذي كان ميلك الأم ��وال الطائلة واملراكب التجاري ��ة الكثرية التي كانت
ت�سافر �إلى ال�صني واليمن وفار�س(.)29
وع ��ن �أهم ال�س ��لع التجارية فيه ��ا ،فهي «الأحج ��ار الكرمية والل�ؤل� ��ؤ والعطور
والتوابل والبخور واحلرير ال�صيني»(.)30
منج���رور (ماجنلور)� :أحد املوانئ الكبرية الواقعة على خور كبري ،وهو �أكرب
خور ببالد املليبار .وعن ن�ش ��اطها التج ��اري ،فقد كان ينزلها «معظم جتار فار�س
واليمن» .و�أكرث ما بها من ال�سلع التجارية :الفلفل والزجنبيل.
مدين���ة هيل���ي :من املدن الكبرية ،تو�ص ��ف ب�أنها ح�س ��نة العم ��ارة ،وتقع على
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خور كبري تدخله املراكب الكبرية .وعن ن�ش ��اطها التجاري ،فت�ص ��ل �إليها مراكب
ال�صني ،ويتوافد �إليها الكثري من جتار العرب وامل�سلمني(.)31
�س���ندبور (ج���وا)  :Goaم ��ن املراكز التجاري ��ة املهمة يف ب�ل�اد الهند .وعن
ن�ش ��اطها التجاري ،فتو�ص ��ف ب�أنها جممع الطرق ،ي�س ��توطنها الكث�ي�ر من العرب
والفر�س والهنود وال�ص ��ينني ،وت�ص ��ل �إليه ��ا املراكب التجارية م ��ن ُعمان وهرمز
وعدن وز ْيلع وجدة وكامباي .و�أهم ال�سلع امل�ستوردة منها :احلرير والفلفل والبهار
والزجنبيل والعقاقري وغريها(.)32
ديو  :Dioمن املراكز املهمة يف �إقليم جوجريان بالهند ،وي�س ��توطنها التجار
م ��ن الع ��رب والهنود وغريهم .و�أهم ال�س ��لع التجاري ��ة فيها هي التواب ��ل .كما �أنه
ي�ص ��ل �إليها الكثري من ال�س ��لع التجارية من �أنحاء الهند وال�صني وغريهما ،منها
البور�سلني وامل�سك واحلرير وال�صندل والذهب والف�ضة والل�ؤل�ؤ وغريها(.)33
مراكز بلدان اجلزيرة العربية:
(عمان واليم ��ن) موق ًعا بحر ًّيا
املوق ��ع :حتتل بلدان جن ��وب اجلزيرة العربية ُ
متميزًا ،يتو�س ��ط طرق التجارة البحرية الدولية ،فهي تطل على بحار تت�صل بعدة
بحار �أخرى مو�ص ��لة �إلى عدة بلدان وجزر ،مليئة بال�س ��لع التجارية ،فكان لها دور
كبري يف جلب الن�شاط التجاري البحري �إليها.
وع ��ن �أه ��م البلدان الت ��ي كان لها ن�ش ��اط جتاري بحري مع جن ��وب اجلزيرة
العربية ،فهي من جهة جنوب �ش ��رق �آ�س ��يا :بالد ال�صني ،وبلدان الهند ال�صينية،
وج ��زر �إندوني�س ��يا (ج ��اوة و�س ��ومطرة)  ،وبلدان الهن ��د وال�س ��ند ،وغريها .ومن
جه ��ة جنوب �ش ��رق �إفريقيا :البلدان واجلزر التي يطل ��ق عليها بالد الزجن؛ منها:
موزنبيق ،وتنزانيا ،وال�صومال ،وجزر مدغ�شقر ،والقمر ،وزجنبار وغريها .ومن
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جهة ال�ش ��مال عرب البحر الأحمر :م�ص ��ر ،واحلجاز (مكة واملدينة) ،واحلب�ش ��ة.
وعرب اخلليج العربي فار�س ،والعراق ،وجند ،والبحرين و�سرياف ،وقي�س وغريها.
وعمان ،فقد ورد عن ن�ش ��اطهما
وب�س ��بب هذا املوق ��ع البحري املتميز لليم ��ن ُ
التج ��اري قولهم« :م ��ن �أراد التجارة فعليه بعدن �أو ُعمان �أو م�ص ��ر»( .)34ويف هذا
نخت�ص ��ر و�صف الن�ش ��اط التجاري البحري لأهم موانئ �أو مراكز بلدان اجلزيرة
العربية ُعمان واليمن بالآتي:
ُعم���ان :تق ��ع يف الرك ��ن اجلنوبي ال�ش ��رقي للجزيرة العربي ��ة ،وهي تطل على
مدخ ��ل اخلليج العربي ،وتت�ص ��ل بحر ًّيا بالعدي ��د من البلدان .لذل ��ك كان ل ُعمان
ن�شاط جتاري كبري ،و�أهم ما ورد عن ن�شاطها التجاري ما ين�سب روايته �إلى النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قوله« :من َّ
تعذر عليه الرزق فعليه ب ُعمان»( .)35وتظهر �أهمية
ُعمان� ،إ�ض ��افة �إلى ن�ش ��اطها التج ��اري� ،أنها كانت محطة و�ص ��ل جتاري ،وهي �أن
املراكب التجارية القادمة من ال�ص�ي�ن والهند و�ش ��رق �إفريقيا �إلى فار�س والعراق
و�سرياف والبحرين والب�صرة متر عربها(.)36
و�أه ��م ال�س ��لع التجاري ��ة ب ُعم ��ان :اخليل ال ِعت ��اق التي ت�ص� � َّدر من ظف ��ار �إلى
الهند( ،)37كما كان اللبان ي�ص� � َّدر من ظفار �إلى �س ��ائر البلدان( .)38بالإ�ضافة �إلى
وج ��ود مغا�ص الل�ؤل�ؤ فيها( ،)39منها مغا�ص ال ُّدر بالبحرين ،وو�ص ��ف دُره ب�أح�س ��ن
الأنواع(.)40
وعن ن�ش ��اط �أهم املراكز التجارية يف ُعمان ،فقد اختلف كرب حجم ن�ش ��اطها
من وقت �إلى �آخر بح�س ��ب العوامل ال�سيا�س ��ية �أو االقت�ص ��ادية ،من �أهمها ُ�صحار
وم�سقط وقلهان وظفار وغريها ،نخت�صر �إيرادها بالآتي:
�صُ���حار :تعد ُ�صحار عا�ص ��مة ُعمان ،وتقع على �س ��احل البحر ،وهي من �أهم
املراكز التجارية يف ُعمان ،وتو�ص ��ف ب�أن «بها من التجار والتجارة ما ال يح�ص ��ى
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كرثة» .كما تو�ص ��ف ب�أنها «�أعمر مدينة ب ُعم ��ان و�أكرثها ما ًال ،وال يكاد يعرف على
�ش ��ط بحر فار� ��س ،بجميع الإ�س�ل�ام ،مدينة �أكرث عم ��ارة وما ًال من ُ�ص ��حار»(،)41
وكذلك تو�ص ��ف ُ�ص ��حار ب�أنها «�أقدم مدن ُعمان ،و�أكرثها �أم ��وا ًال قد ًميا وحدي ًثا،
ويق�ص ��دها يف كل �سنة من جتار البالد ما ال يح�صى عددهم ،و�إليها جتلب جميع
ب�ض ��ائع اليمن ،وجتهز منها ب�أن ��واع التجارات ،و�أحوال �أهلها وا�س ��عة ومتاجرهم
مربحة»(.)42
بالإ�ض ��افة �إلى ذلك تو�صف ُ�ص ��حار ب�أنها «دهليز ال�صني وخزانة ال�شرق
ب�صحار جمتمع للتجار ،ومنها
والعراق ومعونة اليمن»( ،)43ف�ض�ل ً�ا عن ذلك «كان ُ
يتجهز لكل بلده و�إلى بالد الهند وال�صني»( .)44هذه الأو�صاف تدل على كرب حجم
الن�ش ��اط التجاري ملدينة ُ�صحار ب ُعمان ،و�أهميتها كمركز جتاري دويل يف الع�صر
الإ�سالمي.
م�س���قط :كان لها ن�شاط جتاري وا�سع ،فتو�ص ��ف ب�أنها «جمتمع املراكب التي
تخ ��رج من ُ�ص ��حار»( ،)45وعن ن�ش ��اطها التجاري م ��ع البلدان ،فقد كانت ال�س ��فن
التجارية ت�سري من م�سقط �إلى كانتون بال�صني مبا�شرة دون توقف( .)46كما كانت
املراكب التجارية ت�سري منها �إلى كومل يف الهند ،ومنها �إلى كله بار يف ماليزيا(.)47
قله���ات :تق ��ع عل ��ى م�س ��احل بح ��ر ُعمان ،وكان ��ت �إح ��دى املوان ��ئ �أو املراكز
التجارية ،و�أكرث ما كانت ال�س ��فن التجارية ت�ص ��ل �إليها من الهند بعد اخلم�سمئة
للهجرة ،وكانت حينها تابعة حلاكم هرمز( .)48وعندما زارها ابن بطوطة و�ص ��ف
�أ�س ��واقها ب�أنها من �أح�سن الأ�س ��واق .وتركزت حياة �أهلها على اعتمادهم التجارة
الت ��ي كان ��ت ت�أتيهم من الهن ��د وغريها .ولذلك كان ��وا يفرحون بو�ص ��ول املراكب
التجارة اليهم(.)49
مرب���اط يف ظف���ار :كانت مرباط فر�ض ��ة ظف ��ار احلبو�ض ��ي ،وكانت املراكب
التجارية ت�ص ��ل �إليها من كلوة يف �شرق �إفريقيا( .)50كما كانت ت�صل �إليها من كلة
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والهند وعدن ،ومنها �إلى ُعمان �أو غريها .و�أهم ال�س ��لع التجارية التي كانت جتلب
منها اللبان ،ومنها يحمل �إلى �سائر البلدان(.)51
وبخ�صو�ص الن�ش ��اط التجاري لأهل ُعمان ،مع ما كان يطلق عليه بالد الزجن
يف �ش ��رق �إفريقيا ،كانت املراكب التجارية ال ُعمانية وال�سريافية تذهب �إلى جزيرة
قنبلو التي يعتقد �أنها اجلزيرة اخل�ض ��راء �أو مدغ�ش ��قر ،و�إلى ُ�سفالة يف موزمبيق
ومدنه ��ا وجزره ��ا ،ومنه ��ا ال ��واق واق جللب ال�س ��لع التجارية م ��ن �أهمها احلديد
والذهب� .إ�ض ��افة �إلى ذلك كان �أهل ُعمان يجلبون منها �إلى بالدهم العاج �أو �سن
الفيل ،ومنها يتم ت�صديرها يف ال�صني والهند(.)52
بالإ�ض ��افة �إلى ذلك كان جممل �أنواع ال�س ��لع التجارية التي كانت �سب ًبا ملجيء
و�س ��فالة والزجن قولهم�« :إمنا جا�ؤوه ��م لأن عندهم من الأمتعة
التج ��ار �إلى قنبلة ُ
ما ي�ص ��لح لبالدهم وال�ص�ي�ن ،مثل العاج والذبل والنمور والعنرب ،ولأنهم يريدون
الزجن ل�صربهم على اخلدمة وجلدهم»(.)53
وبالن�سبة لن�ش ��اط ُعمان التجاري مع بلدان جنوب �شرق �آ�سيا :كانت املراكب
التجاري ��ة يف بع� ��ض الأوقات ت�ص ��ل من ال�ص�ي�ن �إلى ُعمان و�س�ي�راف والب�ص ��رة
مبا�ش ��رة .كما كانت املراكب ال ُعمانية وال�س�ي�رافية ت�سري من م�سقط يف ُعمان �إلى
كانتون يف ال�ص�ي�ن مبا�ش ��رة دون توقف( .)54من ذلك :و�ص ��ل �س ��نة 300هـ مركب
جتاري من ال�ص�ي�ن �إلى ُعمان ميلك جميع ما فيه تاجر واحد ،بلغت ع�ش ��وره �ألف
�أل ��ف دره ��م ون ّيف ،ويف بع� ��ض الأوقات كانت املراكب ال�ص ��ينية وال ُعمانية ت�ص ��ل
�إلى كله بار ،وهي منت�ص ��ف الطريق بني البلدان ،وال ي�س ��مح بعدها ب�سري املراكب
ال�ص ��ينية �إلى ُعمان �أو املراكب ال ُعمانية �إلى ال�ص�ي�ن ،ب�سبب عدم معرفة م�سالك
الطرق البحرية للبلدان� ،أو ب�س ��بب ظروف �سيا�سية متنع و�صول املراكب التجارية
�إلى البلدين مبا�شرة.
كما كانت املراكب التجارية ت�صل �إلى ُعمان من عدة بلدان وجزر من جنوب
ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
ّ

523

أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول /ﺳﺒﺘﻤ -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019م

8 7

55

�ش ��رق �آ�س ��يا ،منها جزيرة ال�ص ��نف وقن�ص ��وه بج ��اوة ،ومن ذلك �أنه و�ص ��ل �أحد
التجار ،وهو محمد بن با�ش ��اد مبركبة التجاري من قن�ص ��وه �إلى ُعمان ،ومن كله
بار يف مالقا ،ومنها قدم �سنة 317هـ مركب جتاري �إلى ُعمان .وورد من �سرنديب
(�س ��يالن) يف �س ��نة 317هـ �إل ��ى ُعمان مركب جتاري بلغت ع�ش ��وره �س ��تمائة �ألف
دينار(.)55
كذلك كانت ملوانئ الهند عالقة جتارية كبرية مع ُعمان ،حيث كانت املراكب
التجارية تتجه من م�سقط ب ُعمان نحو كومل بالهند ومنها �إلى كله بار( .)56والعك�س
من كومل �إلى م�سقط ،ومن كومل �إلى قاليقوط بالهند ،ثم �إلى ظفار ب ُعمان(.)57
اليم���ن :تق ��ع يف الركن اجلنوبي العربي للجزي ��رة العربية على مدخل البحر
الأحمر ،تت�صل عرب البحر بعدة بلدان ،جتلب منها �أنواع ال�سلع التجارية.
وعل ��ى الرغ ��م من �أن ح ��كام اليمن كان ��وا يح�ص ��لون على �أم ��وال كثرية من
الن�ش ��اط الزراعي مل�س ��اعدتهم على ا�س ��تمرار حكمهم وبقاء دولتهم� ،إال �أنه عند
زيادة الن�شاط التجاري لليمن كانت تو�صف ب�أن «غالب �أمواله من موجبات التجار
الوا�صلني من الهند وم�صر واحلب�شة ،مع مالها ومن دخل البالد»(.)58
وعن �أهم ال�سلع التجارية يف اليمن ،فهي الع�صائب ،وهي برود مينية يع�صب
غزلها ،والأدم (اجللود)( .)59والعنرب يف ال�ش ��حر .بالإ�ض ��افة �إلى اجلزع وال�ش ��ب
والكهرباء البحرية واللبان ،الذي كان يوجد بكرثة يف بالد ال�ش ��حر وح�ض ��رموت،
ومنها ت�ص ��در �إلى الهند وال�ص�ي�ن وخرا�س ��ان وجمي ��ع الأقطار .يوج ��د بها ال َّلك،
ويحمل �إلى م�ص ��ر و�إل ��ى جميع البلدان .ويوجد بها كذلك اخليار�ش ��نرب ،والكندر
وال�ص�ب�ر ال�س ��قطري ،والقلقالن ،والق�س ��طل احللو ،والور�س .ومنها ت�ص� � َّدر �إلى
جميع البلدان.
ي�ضاف �إلى ذلك عدة �سلع �صناعية للمن�سوجات؛ منها :احلربات التي حتمل
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ال�س ��حولية ،وكذا
�إل ��ى الكثري من البلدان ،وكذا الأردية والعمائم العدنية والثياب َّ
ال�سيوف التي ت�شتهر بها اليمن ،والتي يقال «�إنها �أ�شرف البلدان �سيو ًفا» .بالإ�ضافة
�إلى ذلك «العقيق والرقيق والنجب �أو الإبل املهرية واخليل ال ِعراب والن�ضار ،وغري
ذلك من �أ�ص ��ناف الأمتعة والتجارات»( .)60هذه ال�س ��لع كان لها دور كبري يف زيادة
الن�ش ��اط التجاري لليمن ،ومن �أهم املراكز التجارية ميناء عدن نخت�صر ن�شاطها
التجارية بالآتي:
عدن :مدينة م�ش ��هورة على �ساحل بحر اليمن« ،يحيط بها اجلبال من جميع
اجلوان ��ب» ،ع ��دا اجلانب البحري الذي ي�س ��تقبل املراكب التجاري ��ة ،كما �أن هذه
مح�ص ��ن
اجلب ��ال يحي ��ط بها البحر من جميع جهاتها .وبذلك فهي ميناء جتاري َّ
من جميع جهاته.
وعن ن�ش ��اطها التجاري تو�صف عدن ب�أنها بلد التجارة« :يجتمع �إليها النا�س،
ويحمل �إليها متاع الهند وال�س ��ند وال�ص�ي�ن واحلب�ش ��ة وفار�س والع ��راق»( .)61كما
تو�صف ب�أنها «من �أعظم املرا�سي باليمن» ،و�أكرب خزانة مالية حل َّكامها.
كما تو�ص ��ف ب�أنها« :محط رحال التجار ،مل تزل بلد جتارة من زمن التبابعة
و�إل ��ى زماننا ،عليها ِترد املراكب الوا�ص ��لة من احلجار وال�س ��ند والهند وال�ص�ي�ن
واحلب�ش ��ة ،وميتار �أه ��ل كل �إقليم منها ما يحتاج �إليه �إقليمهم من الب�ض ��ائع»(،)62
ولذلك قالوا عن ن�شاطها التجاري« :وال يخلو �أ�سبوع من عدة �سفن وجتار واردين
عليها وب�ضائع �شتى ومتاجر منوعة ،واملقيم بها يف مكا�سب وافرة وجتارة مربحة،
ِّ
وحلط املراكب عليها و�إقالعها موا�سم م�شهورة»(.)63
وع ��ن املراك ��ز �أو املوانئ التجارية التي كان لعدن ن�ش ��اط جت ��اري معها ،ففي
�ش ��رق �إفريقيا :زيلع ومقدي�ش ��و وكلوة وجزر القمر( .)64و�ص ��ل مركب جتاري �سنة
626ه� �ـ من ج ��زر القمر �إلى ع ��دن( ،)65يف رحله مبا�ش ��رة دون توقف .ويف جنوب
�ش ��رق �آ�سيا كانت املركب التجارية تتجه محملة ب�أنواع ال�سلع التجارية من كله بار
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�إلى عدن ،والعك�س من عدن �إلى كله .كما كانت املراكب التجارية ت�أتي من كله �إلى
ال�شحر( ،)66ومنها �إلى عدن �أو ُعمان.
ومن ذلك تظهر �أهمية عدن �أنها حلقة و�صل جتاري بني عدة بلدان ،وذلك �أن
املراكب التجارية القادمة من الهند وال�ص�ي�ن و�شرق �إفريقيا �إلى م�صر واحلجاز
واحلب�ش ��ة متر عربها والعك�س ،وعلى ذلك ف�إن عدن كانت �أهم املدن التجارية يف
بالد العرب(.)67
العامل ال�سيا�س���ي :كان للعامل ال�سيا�س ��ي دور كبري يف الت�أثري على الن�ش ��اط
ونق�صا .ونورد منها مثلني من ال�صني واخلليج العربي بالآتي:
التجاري زياد ًة ً
كانت مدن ال�صني التجاريه تتميز ب�سيادة العدل والنظام ،كونها كانت تخ�ضع
حلاكم واحد� ،س ��اعد ذلك على الن�ش ��اط التجاري بني ال�ص�ي�ن والبلدان العربية
والإ�س�ل�امية .ويف تلك الآونة كانت مراكب ال�صني التجارية ت�صل �إلى بالد ُعمان
و�س�ي�راف و�ساحل فار�س و�س ��احل البحرين والأُ ُب َّلة والب�ص ��رة .كما كانت املراكب
التجارية ت�صل من هذه البلدان �إلى ال�صني مبا�شرة دون توقف يف محطات.
ومنذ منت�صف القرن الثالث الهجري ،وبالتحديد �سنة 264هـ ،جرت �أحداث
�سيا�س ��ية �أ َّثرت على الن�شاط التجاري بني ال�ص�ي�ن والبلدان العربية والإ�سالمية،
من �أهمها انعدام العدل والنظام ،ووجود الظلم على التجار� .أدى ذلك �إلى توقف
ذهاب التجار العرب وامل�سلمني �إلى ال�صني مبا�شرة .كما توقف قدوم جتار ال�صني
�إلى البالد العربية مبا�ش ��رة .واتفق الطرفان على جعل مر�س ��ى كله بار يف جزيرة
املاليو محطة رئي�سية اللتقاء جتار البلدين.
وال�س ��بب يف ذلك يرجع �إلى حدوث �ص ��راع �سيا�س ��ي بني ملك ال�ص�ي�ن و�أحد
الطامحني لل�س ��لطة ،وامل�سمى يان�ش ��و ،الذي جت َّمع حوله الكثري من الأن�صار ممن
ميي ��ل �إلى ر�أيه .فاجته بهم �إلى محاربة ملك ال�ص�ي�ن ،ف�ش ��ن الغ ��ارات على مدن
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ال�ص�ي�ن املتعددة ،من �أهمه ��ا مدينة خانفو �أو كانتون ،التي تقع على نهر ال�ص�ي�ن
العظيم ،وكان يق�صدها التجار العرب وامل�سلمون ،وك َّونوا فيها �أكرب جممع جتاري
لهم .وكانت ت�ص ��ل �إليها �أنواع ال�س ��فن التجارية من �أنحاء البلدان؛ مثل الب�ص ��رة
وعم ��ان وم ��دن الهند وجزائ ��ر الزابج �أو �إندوني�س ��يا وال�ص ��نف فيتنام
و�س�ي�راف ُ
وغريه ��ا .ونتج عن مهاجمة يان�ش ��و ملدينة خانفو اال�س ��تيالء عليه ��ا ،وقتل الكثري
م ��ن التج ��ار املوجودين بها م ��ن العرب وامل�س ��لمني واليهود والن�ص ��ارى واملجو�س
وال�صينيني ،قدر عددهم بحوايل مائة وع�شرين �ألف رجل.
كما �ش ��نَّ يان�ش ��و الغارات على العديد من مدن ال�ص�ي�ن الأخ ��رى ،من �أهمها
مدين ��ة خمدان ،التي كان يوجد بها ملك ال�ص�ي�ن ،الذي مل يتمكن من الدفاع عن
مدينته ،فهرب �إلى قرب التبت .وملا �أدرك ملك ال�صني عدم مقدرته على الق�ضاء
على يان�ش ��و الطامح يف ال�س ��لطة ،وعدم متكنه من ا�ستعادة �سلطانه على ال�صني،
ا�ستعان بابن خانقان ملك الرتك .ف�ساعده على ا�ستعادة �سلطانه على ال�صني.
نواح،
ونتج عن هذا ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي تفكك ال�ص�ي�ن �إلى عدة �إم ��ارات �أو ٍ
ا�س ��تقل كل �ص ��احب ناحية بناحيته ،وحاول كل منهم مد نفوذه �إلى ما يجاوره من
املدن والبلدان .وكان ملك ال�ص�ي�ن �آنذاك قد �ض ��عف مال ًّيا وع�س ��كر ًّيا ب�سبب قتل
�أكاب ��ر رجاله وه�ل�اك �أمواله بالتدمري وال�س ��لب .فلم يتمكن من ا�س ��تعادة نفوذه
الفعلي على �أنحاء مدن و�إمارات ال�ص�ي�ن ،فاكتفى بقبول �إعالنهم الطاعة له دون
دفع الأموال.
�أما من جهة ه�ؤالء الأمراء ،فقد عمل كل واحد على فر�ض ال�ضرائب والر�سوم
الكثرية على التجار املجتازين �إماراتهم ،فتكرر دفع الأموال .كما �أدى �إلى ال�سطو
عل ��ى �أم ��وال التجار وظه ��ور الظلم عليه ��م ،ونتج ع ��ن ذلك توقف �س�ي�ر املراكب
التجارية �إلى ال�ص�ي�ن ملا يزيد عن ن�ص ��ف قرن ما بني �س ��نة 264هـ حتى بعد �سنة
 332هـ ،وخالل هذه املدة جعلوا مر�س ��ى كله بار الواقع يف منت�ص ��ف الطريق بني
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ال�ص�ي�ن والبالد العربية محطة رئي�سية اللتقاء الطرفني( .)68وهكذا كان لأحداث
ال�صني ال�سيا�سية �أثر كبري على الن�شاط التجاري.
وم ��ن �ض ��من العوامل ال�سيا�س ��ية امل�ؤثرة على الن�ش ��اط التج ��اري على جنوب
اجلزيرة العربية ،ومنها مرا�سي �سواحل ُعمان ،الآتي:
كان ��ت املراك ��ب التجارية ت�س ��افر م ��ن ميناء ُ�ص ��حار ب ُعمان �إل ��ى �أنحاء بالد
ال�ص�ي�ن� ،إال �أن ذلك حدث له االنقطاع منذ �س ��نة 504هـ ،وال�سبب يف ذلك يرجع
�إلى �أن �ص ��احب جزي ��رة كي�ش� ،أو قي� ��س ،الواقعة يف بحر اخللي ��ج العربي �أو بحر
فار�س ،عمل منذ �سنة 504هـ على حت�صني ميناء كي�ش (قي�س) ال�ستقبال التجارة
به ��دف احل�ص ��ول على الأم ��وال ،فكان يفر� ��ض على كل مركب جت ��اري مير عليه
دينا ًرا ،ثم �أ�ضاف �إليه دره ًما� ،إلى �أن �صار دينا ًرا وع�شرة دراهم(.)69
ثم عمل على �إن�ش ��اء �أ�س ��طول حربي ،فهاجم به مرا�س ��ي ُعمان واليمن ،كما
هاجم ال�س ��فن القادمة من بالد الزابج (�إندوني�س ��يا) والهن ��د ،فخافوا منه� .أدى
ذل ��ك �إل ��ى «انقطاع ال�س ��فر من ُعم ��ان وحتولها �إلى ع ��دن»( ،)70وعل ��ى ذلك كان
لل�صراع ال�سيا�سي يف اخلليج �أثره على الن�شاط التجاري ملرا�سي ُعمان.
الن�ش ��اط الب�شري� :شكل الن�ش ��اط الب�ش ��ري �أهم العوامل الفاعلة التي ارتكز
عليها قيام الن�شاط التجاري البحري وازدهاره فيما بني اجلزيرة العربية والعديد
من البلدان .وميثل ذلك معرفة �أنواع ال�سلع التجارية التي تنتجها كل بلد ،ومعرفة
البل ��دان الت ��ي حتتاجها للقيام بالعم ��ل التجاري ،وهي لب العم ��ل التجاري .وكذا
معرف ��ة حركة الرياح وموا�س ��مها واجتاهاتها ،وكيفية اال�س ��تفادة منها يف ت�س�ي�ر
املراك ��ب التجاري ��ة ،وهي من �أهم عملي ��ة النقل التجاري .وكذل ��ك معرفة املوانئ
ال�ص ��احلة لر�س ��و ال�س ��فن التجارية التي ينتج عنها وجود �أهم املراك ��ز التجارية
للن�شاط التجاري البحري يف العديد من البلدان ،وقد جرى فيما �سبق ا�ستعرا�ض
هذه العوامل ،ي�ض ��اف �إلى ذلك معرفة �صناعة ال�سفن ،وكيفية معرفة التعامل مع
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حركة الرياح لال�ستفادة منها يف النقل التجاري ،ونخت�صر ذلك بالآتي:
 -1معرفة �صناعة ال�سفن :م َّثلت �صناعة ال�سفن التجارية �أهم �أدوار الن�شاط
الب�ش ��ري .كما �أنها من �أهم ركائز قيام هذا الن�شاط .ويف هذا اجلانب ،ف�إنه على
الرغم من قلة وجود الأ�شجار التي ت�صنع منها ال�سفن يف اجلزيرة العربية� ،إال �أن
وعمان كان لهم دور كبري يف جلب الأخ�شاب ال�صاحلة ل�صناعة ال�سفن
�أهل اليمن ُ
التجارية ،وكانت �أهم البلدان التي كرثت فيها الأ�ش ��جار ال�صاحلة ل�صنع ال�سفن:
البل ��دان واجلزر الواقعة فيما بني ال�ص�ي�ن والهن ��د ،ومن �أهمها جزر �إندوني�س ��يا
وماليزيا .من ذلك الآتي:
ِّ
يو�ض ��ح الإدري�س ��ي كيفية جلب الأ�شجار و�صناعة ال�س ��فن منها بقوله« :و�أهل
ُعمان ومربط من بالد اليمن رمبا ق�صدوا �إلى هذه اجلزائر التي فيها النارجيل،
فيقطعون من خ�ش ��ب النارجيل ما �أحبوه ،وي�ص ��نعون من ليفه حبا ًال ،يخرزون به
ذلك اخل�شب ،وين�ش�ؤون منه مراكب ،وي�صنعون منه �صواريها ،ويفتلون من خو�صه
حب ��ا ًال ،ثم يو�س ��قون تلك املراكب بخ�ش ��ب النارجيل ،ومي�ض ��ون ب ��ه �إلى بالدهم،
فيبيعونه هناك ويت�صرفون به»(.)71
كما و�ض ��ح ذلك ال�س�ي�رايف بقوله« :وب ُعمان من يق�صد �إلى هذه اجلزائر التي
فيه ��ا النارجيل ،ومعهم �آالت النجارة وغريها ،فيقطعون من خ�ش ��ب النارجيل ما
ألواح ��ا .ويفتلون من ليف النارجيل م ��ا يخرزون به ذلك
�أرادوا ،ف� ��إذا جف قطع � ً
�شراعا
اخل�شب ،وي�ستعملون منه مرك ًبا ،وينحتون منه �أدقا ًال ،وينتجون من خو�صه ً
وم ��ن ليفه خرابات (حبال) وهي القلو�س عندنا ،ف�إذا فرغوا من جميعه �ش ��حنت
املراكب بالنارجيل ،فق�صد بها ُعمان فبيع»(.)72
وكذل ��ك يذكر ابن بطوطه ذل ��ك بقوله« :القنرب وهو ليف ج ��وز النارجيل...
وت�ص ��نع من ��ه احلبال خلياطة املراكب ،ويحمل �إلى ال�ص�ي�ن والهن ��د واليمن ،وهو
خري من القنب ،وبهذه احلبال تخاط مراكب الهند واليمن؛ لأن ذلك البحر كثري
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احلجارة ،ف�إن كان املركب م�س ًّم ًرا مب�سامري احلديد �صدم احلجارة فانك�سر»(.)73
وعمان �شجر القرظ و�شجر ال�سدر،
ي�ضاف �إلى ذلك �أنه كان يوجد يف اليمن ُ
وا�ستخدمت ل�صناعة ال�سفن.
 -2التعام ��ل الب�ش ��ري يف معرف ��ة حركة هب ��وب الرياح واجتاهه ��ا :نظ ًرا �إلى
�أن اجت ��اه هبوب الرياح كان ي�ش ��كل دو ًرا فاع ًال يف ت�س ��يري املراك ��ب التجارية عرب
البحار بني عدة بلدان ،فكان ال بد من معرفة اجتاه هبوب الرياح وموا�سم هبوبها
و�أوقات �ش ��دتها و�ض ��عفها ،لال�ستفادة يف �س�ي�رهم عرب البحار وف ًقا لهذا االجتاه.
ولذلك ظهر العديد من املعلمني واملر�شدين للطرق البحرية ،و�ضعوا يف ذلك عدة
تعليمات ،ومن �أهم هذه التعليمات:
م ��ن ال�ض ��روري والواج ��ب على املالح�ي�ن معرفة موا�س ��م الرياح ال�ص ��احلة
واملالئم ��ة لل�س ��فر وغري ال�ص ��احلة .ذلك ما يو�ض ��حه ابن ماجد بقول ��ه« :واملعلم
املاهر ال تخفى عليه جميع الأرياح ،وموا�س ��م (�أ�س ��فار) جميع الدنيا ،لأنها مرتبه
على الأرياح...ف�أعرف مواقع جميع املوا�سم والأرياح»(.)74
كما يجب على املالحني معرفة �ش ��دة حركة الرياح �أو �ض ��عفها لتجنب ال�سفر
يف حالة �ش ��دة الرياح �أو هيجان البحر .وذلك ما يو�ضحه امل�سعودي بقوله« :ولكل
م ��ن يركب هذه البحار من النا�س رياح يعرفونها يف �أوقات تكون فيها مها ُّبها ،قد
عل ��م ذلك بالع ��ادات وطول التجارب ،يتوارثون علم ذلك ق ��و ًال وعم ًال ،ولهم فيها
دالئل وعالمات يعملون بها �إ َّبان هيجانه و�أحوال ركوده وثوراته»(.)75
ومن حيث الأعداد ،فمن ال�ضروري على املالح «�أن يعد كل ما يلزم املركب من
النوتية والعدة والأدوات كاحلقة ،والبلد (م�سار الأعماق) والفانو�س ،والرهماجن،
و�أن يفح�ص قبل �سفره احلقة وحجر املغناطي�س.»...
وع ��ن ال�س ��فر �آخر املو�س ��م ،فقد حذر منه اب ��ن ماجد وخا�ص ��ة عندما تكون

8 7

55

ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
ّ
أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول /ﺳﺒﺘﻤ -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019م

530

امل ��دة املتبقية من مو�س ��م ال�س ��فر غري كافي ��ه للرحلة .وال�س ��بب يف ذلك يتمثل يف
زاما واحدً ا عن عبور �أحد
عدم و�ص ��ول املركب «�إلى املكان الذي يق�ص ��ده لت�أخره ً
الر�ؤو�س الهامة كر�أ�س احلد وفرتك وباب املندب»( .)76وهكذا كان من ال�ض ��روري
معرفة اجتاه هبوب الرياح امل�س ��اعدة ل�سري ال�س ��فن التجارية عرب مختلف الطرق
البحرية .وهو جمهود ب�شري ملعرفة العوامل الطبيعية لال�ستفادة منها يف ن�شاطهم
التجاري.
 -3القر�ص ��نة البحرية :انت�ش ��ر ال�س ��طو على �س ��فن البحار ،وهي القر�ص ��نة
البحرية ،منذ فرتة مبكرة من التاريخ الإ�س�ل�امي .وخا�صه على الطريق التجاري
البح ��ري الق ��ادم من بل ��دان الهند وال�ص�ي�ن نحو بل ��دان اخلليج العرب ��ي والبحر
الأحمر .ويحكى �أن �أحد �أ�س ��باب غزو ال�س ��ند هو وجود قرا�ص ��نة الديبل على هذا
الطريق ،نذكرها يف الآتي:
ا�ستعمل وايل العراق احلجاج بن يو�سف الثقفي على ما فتح من ال�سند محمد
ابن هارون بن �أذرع النمريي .ويف واليته �أهدى ملك جزيرة الياقوت �إلى احلجاج
ن�س ��وة م�س ��لمات ولدن يف جزيرته ،مات �أبوهن وكان تاج ًرا .وعند مرور ال�سفينة
ق ��رب الديبل هجم عليه ��ا «قوم من ميد الديب ��ل يف بوارج ،ف�أخذوا ال�س ��فينة مبا
فيه ��ا» ،فا�س ��تجارت امر�أة منهن باحلجاج ،وكانت من بن ��ي يربوع ،فلبى احلجاج
ا�س ��تجارتها ب�إر�س ��ال جي�ش نحو ملك ال�س ��ند امل�س ��مى (داهر) ،يطلب منه تخلية
الن�س ��وة ،فرد عليه� :إمنا �أخذهن ل�ص ��و�ص ال �أقدر عليه ��م» .ولذلك �أمر احلجاج
بغ ��زو بالد ملك ال�س ��ند والديبل ،ف�أر�س ��ل �إليه عبيداهلل بن نبه ��ان فقتل ،ثم كتب
�إلى ُبديل بن طهفة البجلي ،الذي كان ب ُعمان ،ي�أمره امل�سري �إلى الديبل ،وبعد قتله
�أر�سل محمد بن القا�سم الثقفي لفتح ال�سند ،وهو �أ�شهر فاحتي ال�سند(.)77
ويو�ضح امل�س ��عودي جن�س ه�ؤالء الل�ص ��و�ص وبلدانهم والأماكن التي انت�شرت
فيها قر�ص ��نتهم بقوله« :ومنها نهر مهران ال�س ��ند ...فيه جن�س من ال�س ��ند يقال
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له ��م املي ��د ،وهم خلق عظيم حزب لأهل املن�ص ��ورة ،ولهم ب ��وارج يف البحر تقطع
عل ��ى مراكب امل�س ��لمني املجتازة �إلى �أر�ض الهند وال�ص�ي�ن وجدة وال ُقلزم وغريها
كال�شواين يف بحر الروم»(.)78
وعلى ذلك ف�إن �أكرث من ا�شتهروا �آنذاك ب�أنهم (يقطعون يف البحر) هم �أهل
امليد.
كما وجدت القر�ص ��نة على مدخل �ش ��ط العرب يف اخللي ��ج العربي يف �إحدى
جزره امل�سماة البحرين ،و�ص ��ف �أهلها �أنهم «ل�صو�ص يقطعون على املراكب»(،)79
كما و�ص ��فت اجلزي ��رة ب�أنها ال زرع بها وال نخيل وال �إبل؛ �أي �إنها لي�س ��ت �ص ��احلة
للحياة .ولذلك فهي لي�س ��ت البحرين احلالي ��ة؛ لأن جزيرة البحرين احلالية كان
يطلق عليها جزيرة �أوال.
وكذا وجدت القر�ص ��نة يف �أحد احل�ص ��ون ال�ص ��غرية يف عب ��دان �أو عبادان،
و�صف ب�أنه «رباط كان فيه محار�س للقطرية وغريهم من متل�ص�صة البحر ،وبها
على دوام الأيام مرابطون»( .)80ومن امل�س ��تنتج عن و�صفهم بالقطرية �أنهم لي�سوا
م ��ن قطر احلالية؛ لأن مرابطتهم كانت يف عبدان على ال�ش ��اطئ ال�ش ��رقي لبحر
اخلليج العربي ،يف حني �أن قطر على ال�شاطئ الغربي له .ولأن قطر احلالية كانت
مخت�ص ��ة وم�شهورة ب�ص ��ناعة الربود القطرية لي�ست بحاجة �إلى القر�صنة .ورمبا
كان املق�ص ��ود بالقطرية ن�سبة �إلى لب�س ��هم الربود القطرية� ،أو �أنهم من ل�صو�ص
امليد ،كانوا يتخذون من �أطراف قطر محطة النطالقهم �إلى عبدان ،ولذلك �أطلق
عليهم قطرية.
وكذلك اتخذ قرا�ص ��نة الهند من جزيرة �س ��قطرة محط ��ة النطالقهم؛ ذكر
ذل ��ك ياقوت احلموي بقول ��ه« :وكان ي�أوي �إليها بوارج الهن ��د الذين يقطعون على
امل�سافرين من التجار»(.)81
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ويف عهد احلكم الأيوبي لليمن عملوا على �إر�س ��ال ال�ش ��واين حلماية التجارة
من القرا�صنة ،ن�صف ذلك بالآتي:
عندم ��ا فت ��ح توران �ش ��اه الأيوب ��ي اليم ��ن �س ��نة 569ه� �ـ1174/م ،جلب معه
ال�ش ��واين ،وهي ال�س ��فن احلربية ،كل واحدة منها ت�س ��مى �ش ��ونة« ،مزودة ب�أبراج
وق�ل�اع للدفاع والهجوم ،وبها مخ ��ازن للم�ؤن واملياه الع ��ذب»( .)82كما �أنها مزودة
باملقاتل�ي�ن بالأ�س ��لحة والقاذف�ي�ن بالنفط .وظلت هذه ال�ش ��واين را�س ��ية يف ميناء
عدن دون عمل .وعندما تولى حكم اليمن �س ��يف الإ�سالم طغتكني الأيوبي ن�صحه
�أحد التجار با�س ��تخدام ال�س ��فن احلربية �أو ال�شواين حلماية التجارة والبحار من
ل�ص ��و�ص البح ��ر �أو القرا�ص ��نة بقوله له« :انفذ بهذه ال�ش ��واين �إل ��ى البحر يحموا
ال�س� � َّراق» .فعمل بر�أيه« ،ف�أخرج ال�ش ��واين �إلى الهند ،فكانت ال�شواين
البحار من ُّ
ال�س� � َّراق ،فبقوا على حالهم
تقف على ر�أ�س املنادخ يحفظون التجارة من �س ��طوة ُّ
�إلى �سنة 613هـ» .وكان خروج ال�شواين حلماية التجار دون دفع �ضربيه جتارية.
وعندما تولى امللك امل�سعود الأيوبي اليمن ن�صحه بع�ض الأكابر ب�أخذ مبالغ من
املال مقابل احلماية ،وهي التي �س ��ميت ب�ضريبة ال�شواين ،بقولهم له�« :إنه يخرج
من خزانه املولى كل عام لأجل ال�شواين خم�سون �ستون �ألف دينار ّ
بطال ،ف�إن �أخذ
املولى هذا القدر من التجار مل ي�ضرهم ذلك» .وعلى ذلك فر�ضت �ضريبة ع�شور
ال�ش ��واين ،وهي عل ��ى كل �ألف دينار مئة دينار ،وظل ذلك �س ��نة 625هـ ،وهي مدة
حكم امل�س ��عود لليمن .وبعد حكم امل�س ��عود توقف خروج ال�شواين حلماية التجارة،
بينما ظلت �ضريبة ع�شور ال�شواين م�ستمرة(.)83
كم ��ا انت�ش ��رت القر�ص ��نة البحري ��ة يف زمن رح�ل�ات ابن بطوط ��ه؛ ومنها �أن
�سلطان فاكنور بالهند كان �أحد املف�سدين الذين يقطعون البحر وي�سلبون التجار،
وكان ل ��ه نحو ثالث�ي�ن مرك ًبا حربية .ونتيجة لذلك فق ��د كان «من عادات املراكب
�إذا مرت يف مر�س ��ى فاكنور تعطي �ص ��احبه هدية ت�سمى حق البندر ،ومن مل يفعل
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ذلك يعاقب ب�أخذ مركبه بالقوة ،مع منعه من ال�سفر وت�ضعيف الغرامة عليه»(.)84
ونتيجة لتلك القر�صنة البحرية كان البد للمراكب التجارية �أن حتمل «يف كل
مركب من مقاتلني ون َّفاطني»( .)85ومنها مث ًال كانت املراكب ال�صينية الكبرية حتمل
يف كل مركب �أربعمئة من املقاتلني ،منهم الرماة بالرماح والرماة بالنفط(.)86
وتل ��ك كانت �أهم �أعمال القر�ص ��نة البحرية يف الع�ص ��ر الإ�س�ل�امي للتجارة
القادمة من الهند وال�ص�ي�ن نحو بلدان اجلزيرة العربية ،وخا�صة مدخلي اخلليج
العربي والبحر الأحمر.
القواف ��ل البحري ��ة :كان ال�س�ي�ر وف ��ق نظ ��ام القواف ��ل �أح ��د عادات الع�ص ��ر
الإ�س�ل�امي .وهو �سري عدة مراكب جتارية مع بع�ض ��ها البع�ض ،وكان لذلك ال�سري
عدة �أهداف؛ منها� :إر�شاد ال�سفن التجارية التي مل يعرف �أ�صحابها طريق ال�سري
عرب البحار �إلى بع�ض املرا�س ��ي التجارية .ومنها محاولة �إنقاذ الأفراد من الغرق
�إذا تعر�ضت �س ��فينتهم للغرق .ومنها � ً
أي�ضا ال�سري يف مو�سم واحد ،وهو �أن ال�سفر
بني املرا�سي التجارية كان له موا�سم محددة .ومنها كذلك كان الرتافق يف ال�سري
ع�ب�ر الطرقات البحرية يهدف �إلى حماية التجارة من ل�ص ��و�ص البحر ،وهو �أهم
الأهداف .وك�أمثلة لذلك الرتافق �أو �سري القوافل البحرية نذكر الآتي:
يف �س ��نة 136هـ خ ��رج مركب جتاري من �س�ي�راف نحو �ص ��يمور ،وخرج معه
مركبان جتاريان� ،أحدهما لعبد اهلل بن اجلنيد والثاين ل�سب�أ .وكانت هذه الثالثة
املراكب من املو�ص ��وفة بالكرب ،التي كان الواحد منه ��ا يحمل �أل ًفا ومئتي رجل من
التجار واملالحني ،بالإ�ضافة �إلى �أنواع ال�سلع التجارية والأموال والأمتعة.
ومنه ��ا يف �س ��نة 332هـ خرجت من ب�ل�اد الزجن ،وهي جنوب �ش ��رق �إفريقيا،
خم�س ع�شرة مرك ًبا �إلى ُعمان ،ف�سلمت جميعها �إال واحدً ا.
ومنها � ً
أي�ض ��ا �أنه خرج �أحد التجار �س ��نة 325هـ مبركب جتاري من ُعمان مع
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عدة مراكب �إلى جدة ،و�سارت معهم عدة مراكب من عدن وغالفقة وعرث(.)87
وهكذا كان ال�سري عرب الطرق البحرية وف ًقا لنظام الرتافق �أو لقوافل.
اخلامتة:
مما �س ��بق ن�ستنتج �أن الع�ص ��ر الإ�سالمي الو�سيط ،كان من �أهم ع�صور قيام
وازدهار الن�ش ��اط التجاري البحري للعرب وامل�سلمني؛ كونه كان ميثل �أهم املعامل
الرئي�سية التي كان لهم الدور الكبري يف ذلك لن�شاط التجاري البحري مع العديد
من البلدان.
وم ��ا ن�س ��تنتجه � ً
أي�ض ��ا �أن الن�ش ��اط التجاري البح ��ري ارتكز على نوع ال�س ��لع
التجارية ،و�أهميتها ،وكرثة وجودها والطلب عليها ،والن�شاط الب�شري فيها ،وهذا
بدوره �أدى �إلى وجود العديد من املراكز �أو املوانئ التجارية يف العديد من البلدان
املنتج ��ة له ��ذه ال�س ��لع والبلدان امل�س ��تجلبة لها .فربز م ��ن ذلك ازدهار الن�ش ��اط
التجاري البحري للعرب وامل�سلمني �إ َّبان تلك الفرتة.
بالإ�ض ��افة �إلى ذل ��ك ،ف�إن زيادة الن�ش ��اط التجاري البح ��ري كان يرجع �إلى
م�س ��توى التح�ضر الذي �ساد البلدان العربية والإ�سالمية �آنذاك ،ف�ض ًال عن ات�ساع
رقع ��ة العامل�ي�ن العربي والإ�س�ل�امي ،وه ��ذا بدوره نت ��ج عنه زيادة حجم الن�ش ��اط
التجاري البحري وزيادة الطلب واال�ستهالك لتلك ال�سلع التجارية.
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( )8الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق� ،ص ،75ال�سريايف و�سليمان التاجر� ،أخبار ال�صني والهند.90 ،
( )9ال�س�ي�رايف و�س ��ليمان التاجر� ،أخبار ال�ص�ي�ن والهند� ،ص ،75حتقيق يو�س ��ف ال�ش ��اروين ،ن�شر الدار
امل�ص ��رية اللبنانية ،ط1420 ،1هـ2000،م ،امل�س ��عودي ،مروج الذهب� ،140/1 ،أبو احل�س ��ن على
ب ��ن احل�س�ي�ن بن عل ��ي ت 345هـ ،حتقيق محمد مح ��ي الدين ،دار الفكر ،ب�ي�روت ،ط1393 ،5هـ،
1373م ،الع ��اين ،تاري���خ ُعم���ان�� � ،ص ،152عبد الرحمن عبد الكرمي� ،ش ��ركة املطبوع ��ات للتوزيع
والن�شر ،بريوت ،ط2001 ،1م.
( )10ال�س�ي�رايف و�سليمان التاجر� ،أخبار ال�ص�ي�ن والهند ،75 ،القلق�شندي� ،ص���بح الأع�شى� ،80/5 ،أبو
العبا�س احمد ت( 821هـ) ،دار الفكر ،بريوت1987 ،م ،العاين ،تاريخ عُمان.152 ،
( )11الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق.80 ،
( )12امل�سعودي ،مروج الذهب.140/1 ،
( )13القزويني� ،آثار البالد.105 ،
( )14امل�سعودي ،مروج الذهب ،140/1 ،العاين ،تاريخ عُمان.152 ،
( )15الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق.73،74 ،
( )16ال�سريايف و�سليمان التاجر� ،أخبار ال�صني والهند.87 ،
( )17الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق.73 ،
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(� )18شيخ الربوة ،نخبة الدهر.215 ،
( )19ال�سريايف و�سليمان التاجر� ،أخبار ال�صني والهند ،90 ،الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق ،75 ،نعيم ،طرق
التجارة.174 ،
( )20القزويني� ،آثارالبالد ،128-127 ،اجلاحظ ،التب�ص���رة بالتجارة ،هام�ش  ،34القلق�شندي� ،صبح
الأع�شى.62/5 ،
( )21نعيم زكي فهمي ،طرق التجارة� ،ص ،166طرق التجارة الدولية و محطاتها بني ال�ش ��رق و الغرب،
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1393 ،هـ1973 ،م..
( )22ابن بطوطة ،رحلة.561 ،
( )23ابن بطوطة ،رحلة ،568 ،م�ؤن�س ،رحلة ابن بطوطة� ،177 ،شوقي ،جتارة املحيط.189 ،
( )24القلق�شندي� ،صبح الأع�شى.75/5 ،
( )25ابن بطوطة ،رحلة.568 ،
( )26القلق�شندي� ،صبح الأع�شى.75/5 ،
( )27القزويني� ،آثارالبالد ،107 ،نعيم ،طرق التجارة.173 ،
( )28نعيم ،طرق التجارة.173 ،
( )29اب ��ن بطوطة ،رحلة ،564 ،م�ؤن�س ،رحلة ابن بطوطة� ،174،ش ��وقي ،جت���ارة املحيط،190-189 ،
نعيم ،طرق التجارة.168 ،
( )30نعيم ،طرق التجارة.168 ،
( )31ابن بطوطة ،رحلة.560،
(� )32ش ��وقي عب ��د الق ��وي عثمان ،جتارة املحي���ط� ،ص ،188جتارة املحيط الهندي يف ع�ص ��ر ال�س ��يادة
الإ�سالمية 904 -41 ،هـ1498 – 661 -م ،نعيم ،طرق التجارة.172 ،
( )33نعيم ،طرق التجارة.171 ،
( )34املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص� ،43أبو عبد اهلل محمد بن احمد �أبي بكر ت( 380هـ) ،دار �إحياء
ال�ت�راث ،العربي ،بريوت ،ط1987 ،1م ،جمموعة ،تاريخ عُمان� ،صُ ،182ع َمان يف التاريخ ،ن�ش ��ر
وزارة االعالم� ،سلطنة ُع َمان ،لندن ،دار �أمييل للن�شر1995 ،م ،العاين ،تاريخ عُمان ،145 ،حبيب،
ح�صاد.52 ،
( )35القزويني� ،آثارالبالد ،56 ،حبيب ،ح�صاد.52 ،
(  )36ب���در الدي���ن ال�ص���يني ،العالق���ات ب�ي�ن الع���رب وال�ص�ي�ن�� � ،ص ،109مكتب ��ة النه�ض ��ة امل�ص ��رية،
القاهرة،ط1،1370هـ1950-م.
( )37ابن بطوطة ،رحلة.259 ،
( )38القزويني� ،آثارالبالد.61 ،
( )39البكري ،امل�س���الك واملمالك� ،ص� ،369أبو عبيدة (ت 496هـ) ،الدار العربية للكتاب ،بيت احلكمة
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قرطاج -تون�س ،ط 1992 ، 1م.
( )40القزويني� ،آثار البالد.77،
( )41اب ��ن حوق ��ل� ،ص���ورة الأر�ض� ،ص� ،45-44أبو القا�س ��م بن حوق ��ل ،من�ش ��ورات دار مكتبة احلياة،
بريوت ،ط1979 ،م.
( )42الإدري�س ��ي ،نزه���ة امل�ش���تاق ،156 ،احلم�ي�ري ،الرو�ض املعط���ار ،354 ،رمزية ،جت���ارة اخلليج،9 ،
حبيب ،ح�صاد.70 ،
( )43املقد�س ��ي� ،أح�س���ن التقا�س���يم ،87 ،ياقوت احلموي ،معجم البل���دان ،394/3 ،القحطاين ،جتارة
اجلزيرة ،235،يو�سف الغنيم ،جزيرة العرب.137 ،
( )44احلم�ي�ري ،الرو����ض املعطار�� �،ص ،355محم ��د بن عبد املنع ��م ت( 714هـ) ،حتقيق د� /إح�س ��ان
عبا�س ،م�ؤ�س�سة نا�صر .القاهرة ،ط1980 ،2م.
( )45البكري ،امل�سالك واملمالك.367 ،
( )46نعيم ،طرق التجارة.166 ،
( )47اب ��ن الفقي ��ه ،كتاب البلدان� ،ص� ،12أبو بكر احمد بن محمد ( 290هـ) ،مخت�ص ��ر كتاب البلدان،
بريوت :،دار �إحياء الرتاث العربي ،ط1988 ،1م.
( )48ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،393/4 ،ياقوت بن عبد اهلل ت( 626هـ) ،دار �صادر ،بريوت1984 ،م.
( )49ابن بطوطة ،رحلة.271 ،
( )50ال�سابق.259 ،
( )51القزويني� ،آثارالبالد.61 ،
( )52امل�سعودي ،مروج الذهب.7-6/2 ،
( )53بزرك ،عجائب الهند� ،ص ،175بزرك بن �شهريار الناخذاه ،جزائره ،دار �صادر  ،بريوت ،د.ت.
( )54نعيم ،طرق التجارة.166 ،
( )55بزرك ،عجائب الهند.107،70،90،133 ،
( )56ابن الفقيه ،كتاب البلدان.12 ،
( )57ابن بطوطة ،رحلة.638 ،
( )58العم ��ري ،م�س���الك الأب�ص���ار� ،ش ��هاب الدين �أحم ��د ت ( 749هـ ) ،حتقيق �أمين ف�ؤد �س ��يد ،املعهد
الفرن�س ��ي  ،القاهرة ،د .ت ،القلق�ش ��ندي� ،ص���بح الأع�ش���ى ،7/5 ،النا�ص ��ري ،الن�ش���اط التجاري،
�ص ،83علي ح�سني ال�سليمان الن�شاط التجاري يف �شبة اجلزيرة العربية ،مكتبة االجنلو امل�صرية،
ط ،1القاهرة ،د.ت.
( )59املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم.91 ،
( )60البكري ،امل�سالك واملمالك.368 ،362 -361 ،
( )61القزويني� ،آثار البالد.101 ،
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( )62العمري ،م�سالك الأب�صار�،ص ،157القلق�شندي� ،صبح الأع�شى ،11/5،جمموعة ،فر�ضة اليمن279،
( )63العمري ،م�سالك الأب�صار ،157،القلق�شندي� ،صبح الأع�شى.11/5،
( )64ابن بطوطة ،رحلة.252،266 ،
( )65ابن املجاور� ،ص���فة بالد اليمن� ،ص ،117محمد بن م�س ��عود بن على ت( 630هـ) ،حتقيق� :أو�سكر
لوفغرين ،دار التنوير ،بريوت ،ط1986 ،2م.
( )66بزرك ،عجائب الهند.97،130 ،
( )67بدر الدين ال�صيني ،العالقات بني العرب وال�صني.109،
( )68امل�سعودي ،مروج الذهب ،140-137 ،ال�سريايف و�سليمان التاجر� ،أخبار ال�صني.63 ،
( )69ابن املجاور� ،صفة بالد اليمن.188 ،
( )70الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق.157-156 ،
( )71الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق.75/1،
( )72ال�سريايف و�سليمان التاجر� ،أخبار ال�صني والهند.90 ،
( )73ابن بطوطة ،رحلة.576 ،
(� )74شهاب ،فن املالحة.178 ،
( )75امل�سعودي ،مروج الذهب ،112/1 ،جمموعة ،عُمان يف التاريخ.189 ،
(� )76شهاب ،فن املالحة.192 ،189 ،
( )77البالذري ،فتوح البلدان� ،ص ،423ابو احل�س ��ن  ،فتوح البلدان ،حتقيق املنجد ،النه�ضة امل�صرية،
القاهرة ،د.ت.
( )78امل�سعودي ،التنبيه ،29 ،حوراين ،املالحة.209 ،
( )79اب ��ن خرداذبة ،امل�س���الك� ،ص� ،60أبو القا�س ��م :عبيد اهلل بن عب ��د اهلل ت( 300هـ) ،بريوت ،دار
�إحياء الرتاث العربي  ،ط1988 ،1م.
( )80الإ�ص ��طخري ،م�س���الك املمالك � ،ص ،33ابو �إ�سحاق �إبراهيم بن محمد ت( 340هـ) ،دار �صادر،
بريوت ،مطبعة بريل 1937م.
( )81ياقوت احلموي ،معجم البلدان.227/373،3/4 ،
( )82توفيق �س ��لطان ،درا�س���ات يف النظم ،167 ،ال�س ��روري ،محمد عب ��ده  ،احلياة ال�سيا�س���ية� ،ص486
�إ�صدارات وزارة الثقافة و ال�سياحة  ،اليمن  ،بريوت � ،سنة 2004م.
( )83ابن املجاور� ،صفة بالد اليمن.142-141 ،
( )84ابن بطوطة ،رحلة.560 ،
( )85املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم.26 ،
( )86ابن بطوطة ،رحلة.565 ،
( )87بزرك ،عجائب الهند.165 ،93 ،60 ،
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أثر َوحدة السياق الفني
تكون الشعر القدمي
يف ّ
()2
(*)
د.عبداهلل بن �سليم الر�شيد

مظاهر يف ال�صور ال�شعرية:
ال�صورة ال�شعرية التي عليها مدار هذه الفقرة من البحث هي تلك التي ترحل
يف الن�ص ��و�ص ،وتزداد جال ًء يف الن�صو�ص املتحدة ال�سياق ،كهذه العينيات؛ � ْإذ �إن
هذه ال�ص ��ور ت�ؤول �إلى م�ص ��در واحد غال ًبا ،بل �إن بع�ض ال�ص ��ور يتكرر في�ص ��بح
فيعمر ال�ص ��ورة
الت ��ايل ناق�ل ً�ا ملا �أبدعه الأول فح�س ��ب ،وقد تقوى ُم ّنة ال�ش ��اعرِّ ،
تعم ًريا يك�سبها ِج ّد ًة و ُروا ًء.
التفجع
ومبا �أن الق�صائد املدرو�سة م�سلوكة يف غر�ض الرثاء؛ كان ال ب ّد لروح ّ
�أن تظهر �أ�ش ّد ما يكون الظهور ،وهذا يقت�ضي �أن ت�صدر ال�صور عن تخييل ي�ستم ّد
عامله من احلزن والبكاء ،فالق�ص ��ائد قد ت�ص ��بح على ه ��ذا محدودة اخليال؛ لأن
ذاكرة ال�ش ��اعر تختزن �صو ًرا م�ستقاة من ق�صائد �سابقة� ،سواء �أكانت يف ال�سياق
الفن ��ي نف�س ��ه �أم يف غريه ،وقد يطر�أ عليها تط ّور� ،أو قد تو ّلد �ص ��ورة من �ص ��ورة،
وهذا ما �س�أُ ِفي�ض يف تف�صيله يف الأ�سطر الالحقة:
�إن ال�ص ��ور الواردة يف عينية متمم قد تكون هي النواة املركزية التي ت�ش � ّ�ظت
عنها ال�ص ��ور الالحقة عند �أ�صحاب العينيات ،وقد يكون مت ّمم م�ستق ًيا �صوره من
ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
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�ش ��عر �س ��بقهْ ،
والقطع ب�ش ��يء من هذا غري وارد؛ � ْإذ ال دليل عليه ،فلم ي�ص ��لنا ك ُّل
�ش ��عر العرب ،وال�س ّيما �ش ��ع ُر اجلاهلية الأولى .وعلى ذلك ي�ص ��لح �أن ُتتخذ بع�ض
�ص ��ور مت ّمم منطل ًقا للتعديل والزيادة يف بناء ال�صور ،وتغيري عالقاتها الت�شبيهية
واال�ستعارية ،وامليل بها �إلى مزيد من الإيغال املجازي.
بال�سقيا:
�إن ِّ
متم ًما ي�ستق�صي ال�صورةّ ،
ويف�صل جوانبها ،يقول داع ًيا للقرب ُّ

�سقى اهلل � ً
مالك
رب ٍ
أر�ضا ح ّلها ق ُ
ن ب��دمي�� ٍة
و�آث������ َر ���س��ي�� َل ال����وادي��ي� ِ
ف ُمج َت َم َع الأ�سدا ِم من حول �شار ٍع
ف��واهلل ما �أُ�سقي ال��ب�لا َد حل ِّبها

ِهاب الغوادي املُدجناتِ ف�أمرعا
ذ َ
ُت ِّ
ر�ش ُح و�سم ًّيا من النبتِ خِ ر َوعا
ف��ر ّوى جبا َل القريتني َ
ف�ضل َفعا
()1
احلبيب امل��و َّدع��ا
ولك ّنما �أُ�سقي
َ

�ألمِ ّ����������ا ب���ـ���م���ع ٍ���ن ث����م ق������وال ل��ق�بره

�سقتك ال��غ��وادي مرب ًعا ث�� ّم مربعا

بال�س ��قيا ،وا�ستق�ص ��ا ُء ذكر املوا�ض ��ع املحيطة بقرب املرثي �أو
والدعاء للقرب ُّ
القريبة منه� ،أو املف�ض ��ية �إليه ،منهج �س ��لكه ال�شعراء ،وهو من �آثار التعلق بذكرى
املرث ��ي ،وبل ��وغ ح ّد تقدي� ��س ما م ّر به م ��ن �أمكنة« ،وه ��و معنى متوات ��ر يف مراثي
اجلاهلي ��ة»( ،)2غري �أننا نلحظ �أن بع�ض �أ�ص ��حاب العينيات اكتفوا بالدعاء العام،
كاحل�سني بن ُمطري:
املرثي الفار�س
وال�ص ��ورة الكلية التي ت�ش�ت�رك فيها ُج ُّل الق�صائد هي (�صورة ّ
الك ��رمي)� ،إال يف مرث َّي ��ة ابن زيدون؛ لأنه يرثي امر�أ ًة (�أ ّم املعت�ض ��د) ،غري �أن لكل
�شاعر طريقتَه يف ت�شكيل ال�صورة ،وله م�صادره التي ي�ش َرك فيها غ َريه �أو يخالفه،
فمتمم والفرزدق �أعرابيان ،و�أبو متام وابن زيدون ح�ضريان ،و�أ ّول هذين م�شرقي،
ِّ
والآخر �أندل�سي؛ ولهذا جند اختال ًفا يف مك ّونات ال�صورة عند ٍّ
كل منهم ،ويف طرق
البيان التي حاطتها �أو انبنت عليها ،و�إن اتفقت يف هيئتها العامة.
وملتمم واحلارثي خ�صي�ص ��ة التف�صيل الذي ا�س ��تدعته اللوعة ال�صادقة؛ ومل
�أجد يف الق�ص ��ائد الأخرى ما يك�ش ��ف �ص ��د ًقا ولوع� � ًة ونزف م�ش ��اعر كما وجدته
املرثي (الفار�س) يقول مت ّمم:
عندهما ،ففي �صور ّ
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و� ْإن �ض ّر�س الغز ُو الرجا َل ر�أي َته
وما كان َو ّقا ًفا �إذا اخلي ُل �أحج َمتْ
وال ب���� َك����ه����ا ٍم َب��������� ُّزه ع�����ن ع������د ِّوه

�أخااحلربِ َ�صد ًقايفالرجالِ َ�س َميدَعا
وال ط��ائ��� ً��ش��ا ع��ن��د ال���ل���ق���ا ِء مُ�� َد ّف��ع��ا
َّ ()3
�إذا ه��و الق���ى ح��ا���س�� ًرا �أو م��ق��ن��ع��ا

النا�س �أر���س��ا ًال �إليه ك�أمنا
ترى
َ
فمن �صاد ٍر قد � َآب بالرزقِ حامدًا
�أف َ
��ات ب�إبقا ٍء على ال ِع ْر ِ�ض ما َله
والي�ستخِ ُّ�صالقِد َرمندونِ جارِه

ت�����ض�� ّم��ن �أرزا َق ال���عُ���ف���ا ِة ل��ه��م معا
()4
وم���ن وار ٍد ���ش��ا ٍح ب��فِ��ي�� ِه ل��ي��ك��رع��ا
ف�أجن َح �إ ْذ �أك��دى البخي ُل و�أو�ضعا
لي�شب َع واجل ُ
�ي�ران مُي�سون جُ�� َّوعَ��ا

املح ُل بالرثى
جوا ٌد �إذا ما �أل�ص َق ْ

تو�سعا
و���ض��اق ل��ئ��ا ُم ال��ن ِ
��ا���س ع��ن��ه ّ

لقد ا�س ��تغرق ُ
مف�ص ًال دقي ًقا نحو �ستة ع�شر بيتًا من عينية
املرثي و�ص ًفا َّ
و�صف ّ
ُ
الو�صف يف �ص ��ور متالحقة ،م ْف ٍ�ض ُ
بع�ض ��ها �إلى بع�ض ،و�أربى عليه
و�ص ��ي َغ
مت ّممِ ،
احلارثي عددًاْ � ،إذ جاء عنده الو�صف يف نحو خم�سني بيتًا ،ومن نهجه الت�صويري
نف�س ��ا كرمية) ،ثم
ببذل ِ
يلم بالفكرة يف بع�ض الأبيات ،كقوله( :ي�ص ��ونُ ِ
�أن َّ
املال ً
مف�ص ًال:
يعود �إليها ِّ

ثم رجع �إلى الإجمال:

ثم �أر�سل هذه ال�صورة الطريفة:
ك�ساه احليا ُء اجلو َد حتى َل َو ا َّنه

ُ�����ج����� َّر ُد م���ن � ِ���س���رب���ا ِل���ه م���ا مت�� ّن��ع��ا
ي َ

ن��ع��ى َف�� َت�� َي��يْ��ن��ا ل��ل��ط��ع��انِ ول��ل��قِ��رى
خ���ي���ا َري ِْ���ن ك��ان��ا مي��ن��ع��انِ ِذم���ا َرن���ا

ن كانا للحكوم ِة مقنعا
وعَ��د َل�ي ِ
ومعقل من يبكي �إذا الرو ُع �أفزعا

�إن منه ��ج تف�ص ��يل ال�ص ��ورة والإطال ��ة فيه ��ا مخ�ص ��و�ص بهذي ��ن ال�ش ��اعرين
املفجوعني ،فهو يك�شف ما اعتمل يف نف�سيهما من �شدة اللوعة.
َ
و�ص ��د ُقهما يف البكاء ا�ستدعى َ
وااللتذاذ بنثِّ محا�سن املرث َّيينْ ،
طول الن َف�س،
ومل ينطو الت�صوير عندهما على مبالغة تتجاوز احل َّد املقبول ،على خالف ما ظهر
عند الفرزدق مث ًال؛ �إذ �إنه �سار م�سريتَهما يف قوله:
يهرب بها من فراغ قلبه م ��ن احلزن ،فحز ُنه م ّدعى؛
ولكن ��ه مزج بهذا �ص ��و ًرا ُ

ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
ّ

543

أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول /ﺳﺒﺘﻤ -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019م

8 7

55

يك�شفه ما عمد �إليه من مبالغة يف قوله:
فليتَ الربي َد ْين الل َذ ْين تتابعا

مبا �أخ�برا ذاق��ا ال ُّ��ذع َ
��اف امل ُ َ�س َّلعا

فتى ك ــان �شِ ـ ـ ْر ًبا لل ُع ـ ـف ـ ــاةِ ،ومـ ــرت ًعـ ــا
فتى كلما ارتاد ال�شجا ُع من الردى
�إذا �سـ ــاء ي ــو ٌم ف ــي الكري ــه ِة م ــنظ ًرا

ـي�ضمـ ــرتع ــا
ف�أ�صبـ ــحللـ ـه ــند َّيةالـ ـب ـ ِ
م َق ًّرا غـ ــدا َة ال ــم�أزِقِ ارت ــاد م ــ�صرعا
تـ ـ َـ�ص ّ
اله عل ًما �أن �سيـ ـح ـ�سُ ُن َم�س َمعا

وال ب�� َر ًم��ا تُ��ه��دي الن�سا ُء لعر�سِ ه

�إذا ال َق�شْ ُع من َح ِّ�س ال�شتا ِء تقعقعا

ف���ع���ي���ن ّ���ي َّ
ه���ل���ا ت���ب���ك���ي���ان مل���ال���ك

�إذا �أذرتِ ال��ري�� ُح ال َك َ
نيف امل��ر ّف��ع��ا

ريه
ٍ
و�ضيف �إذا �أرغ��ى ُطرو ًقا بع َ

وع����انٍ ث���وى يف ال���قِ��� ِّد ح��ت��ى ت��ك�� َّن��ع��ا

()5

ر�س ْلت
أعظم منهما) ،وقوله( :وقائل ٍة ليت القيام َة �أُ ِ
وقوله( :فال ُرز َء �إال الدينَ � ُ
علين ��ا) .فهذه التعبريات وال�ص ��ور ال تد ُّل �إال على قلب فارغ من ال�ش ��جن ،ي�س�ت�رُ
فراغ ��ه بالتهويل( ،)6الذي تن ّب ��ه �إليه �أبو متام ،فعمد ـ وهو يتحا َزن كالفرزدق ـ �إلى
�س�ت�ر خل ّو قلبه من احلزن بالإيقاع ،م�س ��تعي ًنا باملذهب البديعي يف بناء ال�ص ��ور،
فقال ،وت�أ ّمل امل�سطو َر ما حتته:

�دت ً
منطا مت�ش ��اب ًها من التعبري عن ��د الراث َيني
�إن وح ��دة ال�س ��ياق الفن ��ي �أوج � ْ
ال�صادقني ـ مت ّمم واحلارثي ـ ً
ومنطا �آخر مت�شاب ًها � ً
أي�ضا عند املتحاز َنني ـ الفرزدق
و�أبي متام ـ فالت�ش ��ابه عند الأولني يف م�صادر ال�صور ،وتركيبها وتف�صيلها ،وعند
الآخرين يف اال�ستعانة عليها باملبالغة �أو ال�صنعة.
ألتفت �إلى ال�ص ��ورة الأعرابية ـ ورمبا جاز نعت بع�ض ��ها باجلاهلية ـ ف�أجدُها
و� ُ
�شائعة يف ق�صيدة مت ّمم ،مثلما نقر�أ يف قوله:
()7

اجلدب �أو�ضعا) ،وقوله:
راكب
وقوله:
ِ
(خ�صيب �إذا ما ُ
ٌ
وقوله:

()8

()9

يق ��ول التربي ��زي (ت502هـ) م�ؤ ِّكدً ا �إيغال ال�ص ��ورة يف البيئة الأعرابية ،نق ًال
ُ
الرجل �أرغى بع َريه� ،أي حمله على ال ُّرغا ِء لتجي َبه الإبل
عن الأ�ص ��معي�« :إذا �ض� � ّل
احلي ،ويقال� :إمنا ُيرغي بع َريه �إذا �أتى
الكالب،
ب ُرغائها� ،أو تنبح ل ُرغائه
َ
ُ
فيق�صد ّ
احلي لي�سمعوا ال ُّرغا َء ،فيعلموا �أنه �ضيف ،فيدعوه �إلى منازلهم»(.)10
َّ
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فهذه ال�صور لن جتد م�سل ًكا يف ق�صائد احل�ضريني ،ك�أبي متام وابن زيدون،
�إال تقليدً ا ،ورمبا جاز ع ُّدها يف �س ��ياق كلمة مت ّمم ذات �ص ��بغة لي�ست لغريه ،ولكن
ال�ص ��ورة العامة الت ��ي ُيع َمد فيها �إلى بع�ض طرق البيان ال�ش ��ائعة ،كالت�ش ��بيه مبا
توارد ال�شعراء على الت�شبيه به ،من �سيف وبحر ونحوهما = هذه ال�صورة ظاهرة
ال�سيف يهت ُّز للندى) ،ولأبي
يف ُج ّل الق�ص ��ائد املدرو�سة ،فلمت ّمم( :تراه ك�ص ��د ِر
ِ
مت ��ام وقد نحا نح ًوا تعمري ًّيا لل�ص ��ورة ،ف�أخذ الت�ش ��بيه بال�س ��يف ،ولكنه �أوغل يف
املرثي يف احلرب:
اال�ستعانة باخليال ،وعمد �إلى ت�شبيه مر ّكب ،م�ص ِّو ًرا م�صرع ّ
َ
ال�سيف القى َ�ضرِيب ًة
فما كنتَ �إال

ف ـق ـ ّـطـ ـعـ ـه ــا ثـ ــم ان ـث ـنــى فتـ ـق ـ ّـطعا

وم���ا َوجْ����� ُد �أظ�������آ ٍر ث��ل�اثٍ روائ ٍ����م
ي��ذ ِّك��ر َن ذا ال��ب ِّ��ث احل��زي َ��ن بب ِّثه
فرجعتْ
�إذا �شار ٌِف منهنَّ قامتْ ّ
ب�����أوج���� َد م��ن��ي ي����و َم ق����ام مب��ال ٍ��ك

�أ� َ���ص نْ َ
م���� ًّرا م��ن حُ����وا ٍر وم�صرعا
�ْبَ جَ َ
��س��ج��ع َْ��ن ل��ه��ا معا
�إذا ح�� ّن��ت الأُول�����ى � َ
حني ًنا ف�أبكى َ�شج ُوها ال�َبْرَْ َك �أجمعا
���ص�ي�ر ب����ال����ف����راقِ ف���أ���س��م��ع��ا
مُ����ن����ا ٍد ب���� ٌ

فما �أ ُّم َ�س ْق ـ ــبٍ �أودع ْتـ ــه ق ـ ــرارة
...................................
ب�أوجـ ـ َع مـ ــني يا �سعيـ ـ ـ ُد تــح ُّر ًقا

أر�ض وان�ساحت لرتعى وت ْهجعا
من ال ِ
.......................................
عليك ،ولكن مل �أج ـ ـ ْد عنـك َمـدفع ــا

متمم واحلارثي فح�س ��ب ،وغاب عن
وم ��ن النمط الت�ص ��ويري الذي ظهر عند ِّ
أوج ُه ت�سميته
ق�ص ��ائد الباقني ،ما يدخل يف (التفريع) البديعي عند القدماء ،وال َ
مبني عل ��ى االبتداء بـ(م ��ا) النافية
بـ(ال�ص ��ورة اال�س ��تدارية)( ،)11وهو �أ�س ��لوب ٌّ
العاملة عمل (لي�س) الداخلة على امل�ش� � ّبه به ،ثم يو َرد فيه ُ
و�شياته
بع�ض �أو�ص ��افه ِ
ختم بـ(�أفعل التف�ض ��يل) املقرتن بالباء الزائدة ،خ ًربا لها ،متّ�ص�ل ً�ا
�أو �أحواله ،و ُي ُ
بامل�ش ّبه( .)12وجاءت هذه ال�صورة يف �أربعة �أبيات عند مت ّمم:

وعند احلارثي يف واحد وع�شرين بيتًا� ،أولها:

ولي� ��س عدول ال�ش ��عراء عن هذه الطريقة البيانية عج ��زً ا� ،أو «لأنهم مل يفطنوا
لأبعادها اجلمالية ،وخ�صائ�صها الفنية ،وطاقاتها الإبداعية»( ،)13بل لأنهم �آثروا
� ً
أمناط ��ا ت�ص ��ويرية جديدة ،وال �س ��يما �أبو مت ��ام ذو الفن البديعي امل�ش ��هور ،وابن
زيدون الذي كان يرثي امر�أة �أجنبية.
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�أما ظهورها الالفت للنظر فهو عند احلارثي ،لطول اال�س ��تدارة يف ال�صورة،
�إذ ب�ي�ن (م ��ا) الت ��ي ابتد�أ بها (م ��ا �أ ُّم َ�س� � ْق ٍب) ،و�أفعل التف�ض ��يل امل�س ��بوق بالباء
(ب�أوجع) = بينهما ت�س ��عة ع�شر بيتًا ،اف ّ
نت فيها بتفا�صيل ال�صورة التي بنى عليها
املقط ��ع الأول ،وك�أمن ��ا �أراد بذلك ب َّز �ش� ��أ ِو مت ّمم والف َلج عليه؛ وال�س� � ّيما �أنه مت�أثر
ُ
يعار�ض مت ّم ًما ـ ي�شعر مبقدار ما يحتاج
بق�صيدته ت�أ ُّث ًرا كب ًريا .وال �شك يف �أنه ـ � ْإذ
�إليه من �إظهار املقدرة ،حتى ال ُيو�ص ��ف بال ُكب ّو عن الإبداع .ومن �أجل هذا جاءت
ق�صيدته «�أ�شبه ب�شعر الع�صر الأموي ،بل ب�شعر الع�صر اجلاهلي»(.)14
واحلقّ �أن بني ق�صيدتي مت ّمم واحلارثي �شب ًها كب ًريا ،جعلني �أحكم ب�أن الثانية
منهما معار�ضة للأولى ،وهذا ما ذهب �إليه � ً
أي�ضا خليل مردم (1379هـ)( ،)15وقد
قال ابن املعتز (ت296هـ)� :إن عينية احلارثي «لي�س ��ت بدون ق�ص ��يدة مت ّمم»(،)16
عجز
ثم �أورد ب�ضعة �أبيات من هذه ال�صورة اال�ستدارية وع ّلق قائ ًال« :وهذا كال ٌم ُي ِ
ال�شعرا َء ويف�ضحهم»(.)17
معر� ��ض تل ُّم� ��س �أث ��ر وح ��دة ال�س ��ياق الفن ��ي ـ �أن منط الت�ص ��وير
وامله ��م ـ يف ِ
اال�س ��تداري مل ي�س ��تد ِر ْج من ت�أثروا مبت ّمم ـ كالفرزدق ـ �إلى انتهاج هذه الطريقة،
ورمبا ك�شف هذا َ
�ضعف ت�أثري هذه الوحدة يف اختيار منط دون �آخر.
وم ��ن مظاهر �أثر وحدة ال�س ��ياق :تواط ُ�ؤ بع�ض ال�ش ��عراء عل ��ى توظيف بع�ض
الأعالم ذات ال�صلة باملعنى الك ّلي للق�صائد ،فقد ورد عند كثري منهم لفظ ( ُت ّبع)،
وانفرد بع�ضهم بذكر �آخرين من �أعالم الأمم الهالكة .ومهما يكن ،فهذه الأعالم
تفيد «يف تر�سيخ مبد�أ املماثلة الت�شبيهية واال�ستعارية ،من حيث هي �أعالم �إيحاءٍ .
أ�ساليب
و� ُ
أعالم الإيحاء ت�س ��مو بجمال ّية الن�ص الأدبي؛ لأنها ت�س ��تحيل موا َّد بناء و� َ
�أداء ،دا ّل� � ًة بحقيقته ��ا من حيثُ هي ُم ُث ٌل ُعليا م�ش�ت�ركة� ،أو �شخ�ص ��ية ترتجم عن
نظرة ال�شاعر �إلى الكون»(.)18
وعليه ،ف�إن بع�ض �أ�س ��ماء �أولئك الأعالم فقدت وظيفتها التعيينية ،و�ص ��ارت
�فات دا ّل ��ة� ،أي حاملة ملعنى� ،أي �إنه وقع عدول بها ع ��ن داللة التعيني �إلى داللة
�ص � ٍ
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الو�ص ��ف ( .)19والذي �أعب�أ به هنا �أن بع�ض الق�ص ��ائد العينيات ا�ش�ت�ركت يف هذا
الع ��دول ،ولك ّنه عدو ٌل غري �ص ��ريح يف داللته على االختيار الأ�س ��لوبي؛ لأن �ش ��بهة
التقلي ��د والت�أث ��ر واردة .ثم �إن وحدة ال�س ��ياق الفني ـ كما �أ�س ��لفت ـ ذات ت�أثري بينّ
أمر �آخر ذي �صلة
يف ا�س ��تعمال ا�س ��م ( ُت ّبع) .و�سوف �أ�شري يف مبحث املو�سيقا �إلى � ٍ
بتوظيف الأعالم.
ثم �إن عناية بع�ض ه�ؤالء ال�ش ��عراء بالت�صوير وتكثيفه ،هو مظهر من مظاهر
العدول الأ�س ��لوبي ،ومن�ش� ��أُ العناية بال�ص ��ورة عند ال�ش ��عراء �أنهم ُيلفون الألفاظ
ممتنع ًة عن اال�ستجابة واملطاوعة للتعبري عن املعنى الدقيق الذي يرومون بلوغه،
و�إبالغه ،فيعمدون �إلى ال�ص ��ورة ،التي هي ا�ستدراك على نظام الداللة ،مبراجعة
العالق ��ة بني الأ�س ��ماء وامل�س� � ّميات ،وعليه فال�ص ��ورة الناجحة ال تع�ِّبع رِّ عن نظري
ً
مده�ش ��ا بعيدً ا عن
تعب عنه تعب ًريا جديدً ا
مطابق ملا ُيو�ص � ُ�ف باللغ ��ة العاد ّية ،بل رّ
االبتذال( .)20ولننظر يف قول ج ّو ٍاب ،وقد �ش َّبه نف�سه بالطري م�ستعي ًنا باال�ستعارة:
وري�ش فلم ْ
يزل
لقد كنتُ ذا ركن ٍ

بي الده ُر حتى �أ�صبحا قد ت�ضع�ضعا
َ

�إنن ��ي �أراه مو ّف ًق ��ا يف ابتكار �ص ��ورة ج ّي ��دة غري م�ألوفة ،ولكن ��ه مل يبلغ بها ح ّد
الإدها� ��ش؛ لأن ��ه بقي يف نط ��اق �ض� � ّيق .وك� مّأنا لزّته الوح ��دة ال�س ��ياقية �إلى لفظ
لعجزها عما حتتمله لفظتا ّ
(حتطما) و(تف ّرقا)
(ت�ضع�ضعا) فلم يبلغ بها ما يريدِ ،
مث ًال ،وهما �أقرب �إلى و�صف زوال الطري وذهاب الركن (ويريد به الع�شّ ).
أحر�ص ��هم على
ويب ��دو �أبومت ��ام ـ على ما ُعهد يف �ش ��عره ُ
وعرف عن مذهبه ـ � َ
التج ��اوز الفني يف هذا الباب ،فق�ص ��يدته ـ على ِق َ�ص ��رها ،وعلى �أنه كما �أ�س ��لفت
متحاز ٌن ال حزين ـ منطوية على ب�ضع �صور بديعة ،كقوله:
ٌ
ُ
احلزن فيه جداو ًال
م�صيف �أفا�ض

من الدم ِع ،حتى خِ ل ُته عاد مر َبعا

َ
ال�سيف القى َ�ضرِيب ًة
فما كنتَ �إال

فـ ـق ـ ّـط ـعـهـ ــاثــمان ـثـ ـ ـنــىف ـ ـت ـ ـ ـق ـ ّـطـ ـع ــا

وقوله الآخر:
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وتوا َفى ال�شعراء على توظيف املبالغة يف تركيب ال�صور ـ وفيما �سلف مناذج من
ق�ص ��يدة الفرزدق ـ وهذا ملمح فني ظاه ٌر يف ال�ش ��عر العربي ك ّله ،ولكني �أ�شري يف
هذا املقام �إلى ا�ستاللهم �صو ًرا من �صور �أخرى� ،أو �إعادتهم �صياغتها ،م�ستعينني
يف بنائها بت�شابه الرتاكيب ،و�أعانتهم عليها وحدة ال�سياق ،يقول مت ّمم:
ي�صيب متال ًعا
فلو �أن م��ا �أل��ق��ى
ُ

َ
الركن من �سلمى �إذن لت�ضع�ضعا
�أو

ول���و �أن ي���و َم ْ���ي جُ��م��ع��ت��يْ��ه تتابعا

على جبلٍ �أم�سى ُحطا ًما م�ص َّرعا

وم���ا ل��ك��م��ا ال ت��ب��ك��ي��ان وق���د بكى

من احل�� َزنِ ْ
اله�ض ُب الذي قد تق ّلعا

فلو �أن ط���ودًا م��ن تهامة �ضا َف ُه

من الوجدِ ما قد �ضافني لت�ضع�ضعا

ْ��ب ُمتال ٍِع
�أُ ِ�صبنا مب��ا ل��و �أن هَ�����ض َ

�أُ����ص���ي َ���ب ب���ه الن���ه��� َّد �أو لت�ضع�ضعا

ف��ع��ي��ن َّ��ي� ،إ ْذ �أودى ال���ف ُ
���راق ب���أرب��دٍ

ف�لا جت��مُ��دا �أن ت�����س��ت�� ِه َّ
�لا فتدمعا

ً
افرتا�ضا (لو �أنّ  ،)...وعلى نهجه قال الفرزدق:
وهو ي�أتي باملبالغة

ولك ّنه ترك االفرتا�ض يف بيت �آخر ،وا ّدعى وقوع الأمر وحت ّققه� ،إذ قال:
و�سلك احلارثي وابن زيدون م�سلكهما ،فاحلارثي يقول:

�صح القول ب�أنه �أعاد �صياغة بيت مت ّمم ،فقال:
�أما ابن زيدون ،فربمّ ا ّ

�إن ه ��ذا املورد الواحد يف تركيب ال�ص ��ور ي�ص ��دِّ ق احلكم بـ«�أن ال�ش ��اعر يبدع
يف �س ��ياق من ال�ص ��ور املرتاكمة يف ذاكرته»( ،)21ولهذا كان من و�سائل البحث عن
(�ش ��عرية) الق�ص ��يدة الإحلاح على ك�ش ��ف االمتياز والتف ّرد فيها ،و�إن كان منبن ًيا
على �إبداع �س ��ابق ،وحتى يتّ�ضح هذا �أ�ضرب مثا ًال ب�صورة (الدمع املن�سكب) التي
ت�ش� � ّكل الدائرة الكربى التي اتفقت فيها الق�ص ��ائد ،فقد اف َتـنَّ بع�ض ال�ش ��عراء يف
تركيبها والإ�ضافة �إليها ،ف َلبيد يقول:
وخط ��اب الع�ي�ن مفت ��اح ل�ص ��ورة (البكاء) التي ال ُ
تفارق �ش ��عر الرث ��اء ،ولكنّ
بعد ه ��ذا اخلطاب ،وها هنا جند لبيدً ا ي�س ��تدعي الدمع
ال�ش ��عراء يختلفون فيما َ
من عينيه ا�س ��تدعا ًء مبا�ش� � ًرا (ال جت ُمدا �أن ت�سته َّال) ،ثم ُيردف باخلرب وال ُيكمل
ال�صورة� ،إذ قال:
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ف ًتى ٌ
عارف للح ِّق ال ينك ُر القِرى

لل�ضيف ملآ َن ُم َ
رتعا
ترى َرفدَه
ِ

ف����ع����ي����ن َّ����يَّ ،
����ك
ه���ل���ا ت���ب���ك���ي���ان مل����ال ٍ

َ
الكنيف امل ُ َر ّفعا
�إذا �أذرتِ الري ُح

()22

إحكاما ومتا�س� � ًكا قول
وعل ��ى نهج ��ه يف خط ��اب العينني ،ولكن يف �ص ��ورة �أكرث � ً
مت ّمم:
()23

العجز؛ لأنه ُيذ ّكره َ
بع�ض
فهو ي�س ��تبكي من ي�س ��معه بهذه ال�ص ��ورة الثاوية يف ُ
ملالك يف ذلك
�ش ��مائله الت ��ي ُيبكى عليه لأجلها ،يقول التربيزي�« :أي ه�ل َّ�ا تبكيان ٍ
الوقت ،ل�ش ّدة ا َ
خل َّلة ،و�إطعامه النا�س»(.)24
�رب فابكي مال� � ًكا)؛ وقد «خاطب يف
ث ��م �إن مت ّم ًما �أعاد خطاب العني (ولل�ش � ِ
الأول العينني ،ثم �أفرد بالذكر �إحداهما...لأن �إحداهما ال ّ
تنفك من الأخرى»(.)25
وه ��ذا االفتنان يف تلوين اخلطاب والتكرار َمدعا ٌة لأنْ يعلو م�س ��توى ال�ص ��ورة وما
�أحاط بها عما هي عليه عند لبيد.
ثم اختلفت احلال عند ال�شعراء الالحقني ،فالفرزدق يقول:
ف��ع��ي��ن َّ��ي م���ا امل���وت���ى �����س����وا ٌء ب��ك��اهُ�� ُم

ف��ب��ال��د ِم �إن �أنزفتما امل���ا َء فادمعا

وم����ا ل��ك��م��ا ال ت��ب��ك��ي��ان؟ وق����د بكى

من ا َ
حل َزنِ ْ
اله�ض ُب الذي قد تق ّلعا

ُ
العيون ال��ذي له
هلل ال تق�ضي
ووا ِ

عليها ،ولو �صارتْ مع الدم ِع �أد ُمعا

دما ،وال�صياغة فيها �إن�شائية (با�ستعمال
والإ�ضافة الفنية هنا �أن تبكي العينان ً
فعل الأمر) ،وهي يف هذا املقام �أق ُّل قيمة من ال�ص ��ياغة اخلربية التي ت�ؤ ّكد وقوع
ال�شيء ،وزاد �أن �شفع البيت مبا يك ّثف الت�صوير ،فقال:
وع َدل بها �إلى منحى �آخر ،فقال:
ثم �أخذ �أبو متام ال�صورةَ ،

بالق�س ��م ،ب�أنَّ ك ّل ب ��كاء على املرثي مهما بلغ ال يو ّفيه
فق ��د م ّهد لها ـ كما ترى ـ َ
ح ّقه .وجاء بال�صورة مبت َكرة ،فحتى لو ذابت العيون حتى ت�صري دم ًعا ،فلن تق�ضي
حقّ
فثم �إيغال يف جماز َّية ال�صورة ،وهو �ضرب من التعمري لها.
املرثيّ .
ّ
ث ��م جند ابن زي ��دون يلتقط هذه ال�ص ��ورة (�أن تكون العيون نف�س ��ها دم ًعا)،

ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
ّ

549

أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول /ﺳﺒﺘﻤ -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019م

8 7

55

ولكنه يجعلها للقلب ،ذاه ًبا مذه ًبا جماز ًّيا �أعمق و�أطرف:
ل ُرزئكِ تنه ّل الدموع ،فمثله

�إذا ح��� ّل َو َّد ال��ق��ل ُ��ب ل���و ك���ان مدمعا

فال�صورة �إذن ذات نواة مركزية ّ
ت�شظت عنها �صور ُت ُل ّطف يف �صياغتها ،و�أعان
على توليد بع�ضها من بع�ض وحدة �سياقها الفني ،لأن الغر�ض واحد ،فيالئمه ذكر
البكاء ،والقافية واحدة ،فاال�س ��تعانة بلفظ (دمع) وما ا�ش� �تُقَّ منه منا�س ��ب �سمح
ني � ً
أي�ض ��ا على تعمري ال�ص ��ورة؛ ملا يف نغمات
لأنْ ُي�ؤت ��ى ب ��ه رو ًّيا .واحتاد البحر مع ٌ
التفاعي ��ل وما يجوز وما ال يجوز من زحافات ونحوه ��ا من ت�أثري يف اختيار �ألفاظ
�أو تراكيب ب�أعيانها.
و�أق ��ف ببع�ض ال�ص ��ور الأخرى التي منّ اها بع�ض ��هم� ،أو ك ّررها ،ففي قول �أبي
بعدك بلقعا) �ص ��ورة للوح�شة التي َغ ِ�ش َيت املغنىْ � ،إذ
متام( :و�أ�ص ��بح مغنى اجلو ِد َ
�أقفر من �صاحبه ،وهي عينها ال�صورة التي نقلها ابن زيدون يف قوله:
م�س ِّبح ُة الآن���ا ِء قانت ُة ُّ
ال�ضحى

ث�����وتْ ف���ث���وى م��غ��ن��ى ال�����ت������أ ُّوه بلقعا

املرثي وحاله فح�س ��ب ،ذلك �أن �أبا متام يرثي
واالختالف بينهما يف و�ص ��ف ّ
رج�ل ً�ا� ،أم ��ا ابن زي ��دون فريثي امر�أة؛ ول ��ذا جعل ا َمل ْغن ��ى البلقع هو َم ْغن ��ى الت�أ ُّوه
ملرثي �أبي متام.
والعبادة ،ف�صرفه عن مغنى اجلود الذي كان مالئ ًما ِّ
وعنده ��م جند �ص ��ورة �أخرى تت�ض� � ّمن الفك ��رة الوجودية (�أن عمر الإن�س ��ان
محدود) ،ولكن كيف جاءت عند كل منهم؟ لقد �ص ��اغها لبيد �صياغة �سمحة فلم
يتع ّمل لها� ،إذ قال:
دع���ا �أرب�����دًا دا ٍع جم��ي�� ًب��ا ف�أ�سمعا

ومل ي�����س��ت��ط�� ْع �أن ي�����س��ت��م�� َّر فيمنعا

تفرحنْ يو ًما بنف�سِ ك �إنني
فال
َ

�أرى امل َ
ت�شجعا
��وت َو ّق��ا ًع��ا على من ّ

معر� ��ض خطابه لل�ش ��امت ،فجنح بها �إلى �ص ��ياغة �أكرث
وج ��اء به ��ا مت ّم ��م يف ِ
�شعر ّي ًة� ،إذ ّ
�شخ�ص املوتَ  ،فقال:
ونح ��ا اب ��نُ زياد هذا النحو من الت�ش ��خي�ص ،فجعل امل ��وت كاملوتور الذي طلب
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أهل ُو ّده ،وذلك قو ُله(:)26
ث�أره ،ف�أوقع ْ
ال�صدع بالراثي و� ِ
ع���ذي���ريَ م���ن ده���� ٍر ك�����أين و َت���رتُ���ه

ن ل��� َ��ش��ع��بِ ال����و ِّد �أن يت�صدّعا
ره��ي� ٍ

مف�ص�ل ً�ا القول على طريقته املعهودة،
ثم �أوغل احلارثي يف ت�ش ��خي�ص املوتِّ ،
� ْإذ هو �شديد اال�ستق�صاء والتنويع يف متثيل حزنه وت�صويره( ،)27فقال:
صـــرَّعــــا
بـمــوقعـ ـ ٍةم ـ ـن ــهح ـبــائ ـ ـ َل ُ

وم����ا �أح����� ٌد �إال ل���ه امل ُ
��ص��ب
�����وت ن��ا� ٌ
ُّ
وكل ام��رئٍ منها بـمـن ــزلِ ُقـ ـ ْلع ـ ٍة

و� ْإن و َّلــد الأوال َد فيها وجـ ـ َّمـ ـع ــا

ف�إن ُتر َم عن عُمرٍ تدانى به املدى
َ
ال�سيف القى َ�ضرِيب ًة
فما كنتَ �إال

فخانك حتى مل يج ْد فيك من َزعا
ّ
فتقطعا
فـ ـ ـق ـ ّـطـ ـعـ ـه ــا ث ــم ان ـث ـنـى

غري �أن بيته الأخري ـ وهو ختام الق�ص ��يدة ـ هبط بال�ص ��ورة ،لأنه ك ّرر املعنى
العجز ،وكان �أب ��و متام �أبر َع منه �إذ ختم
ب�ل�ا طائ ��ل ،واعتمد على لغة تقريرية يف ُ
الق�صيدة ببيت ُع َّد من �شوارد �شعره ،وذلك قوله:
املرثي بال�سيف ،ولك ّنه َ
عدل �إلى �صورة �أخرى،
ثم ا�س ��تثمر ابن زيدون ت�ش ��بيه ّ
�إذ قال عن �أ ّم املعت�ضد:
� َأ�ص ْر َفالردى،لو�أنلل�سيفِ م�ض ِر ًبا

��و���س من َزعا
مل��ا ُرع�� َت��ن��ا� ،أو �أن يف ال��ق ِ

فانطوت �ص ��ور ُته على ت�ش ��بيه الت�ش� � ُّبث باحلياة ودفع املوت بفعل مقاتل حمل
وقو�س ��ا ،يدافع عد ًّوا ،ولكنه عجز عن ر ّدهْ � ،إذ مل يبق يف ال�س ��يف م�ض � ِ�ر ٌب،
�س ��ي ًفا ً
القو�س منزَ ع ،وهذا االختالف بني �أبي متام وابن زيدون ي�ؤ ّكد �أثر ال�س ��ياق
وال يف ِ
واملقام يف ت�ش� � ُّكل الق�ص ��يدة ،ويف جنوحها �إلى منط �أ�س ��لوبي دون �آخر ،ف�إن مقام
مقام ُيرثى فيه غريها ،ولهذا ذهب ابن زيدون �إلى مدح الأمري
رثاء �أ ّم الأمري غري ٍ
َ
املخاطب بال�ش ��عر ،وهو من ُيط َمح �إلى
يف �س ��ائر الق�ص ��يدة؛ لأنه ـ �أي الأمري ـ هو
تو�صل به �إلى
�إيقاع الأثر يف نف�سه ،فهو املق�صود الأكرب به� ،أما الأ ّم املرث ّية ٌ
ف�سبب ّ
التق ّرب منه والزُّلفى �إليه.
ثم �إن توارد ال�ش ��عراء على هذا ال�س ��ياق الفني املتّحد ،مل مينع من ا�س ��تئثار
ك ّل منهم مبا ُيفرده عن �أقرانه ،فمت ّمم ـ كما �أ�سلفت ـ �أعرابي ال�صورة ،والفرزدق
ي�ستعني بالف�ضا َءين الديني واالجتماعي يف قوله:
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وق���ائ���ل��� ٍة ل���ي���ت ال���ق���ي���ام��� َة �أُر� ِ����س����ل����تْ

علينا ،ومل ُي ْجروا الربي َد املق ّزعا

ف ًتى عِ َ
ي�ش يف معروفِه بعد موتِه

كما كان بعد ال�سيلِ جم��راه مرتعا

وعند ابن ُمطري �صورة ال ُينا َزع فيها ،قال عنها �أبو هالل� :إنها «�أح�سنُ ما قيل
يف بقاي ��ا �آث ��ار امل ّيت»( ،)28و�أردف مثن ًيا على الق�ص ��يدة ك ِّلها« :و�أن ��ا �أقول� :إن هذه
الأبي ��ات �أرثى ما قيل يف اجلاهلية والإ�س�ل�ام»( ،)29وقال اب ��ن الأثري (ت637هـ):
�إن ال�ص ��ورة من �أغرب ما َ�س ِم َع يف هذا الباب( ،)30يعنيان ت�شبيه املر ّكب باملر ّكب،
وهي قوله:
واحلارثي يجيد تعمري ال�ص ��ور املوروثة ،فقد ا�س ��ت ّل من الكناية امل�ش ��هورة عن
الكلب عن َن ْب ِح
الك ��رمي (جبان الكل ��ب)( )31تعب ًريا جديدً ا� ،إذ قالَ ( :ق ِطي ُع ل�س � ِ
�ان ِ
و�س ِمع� ،إلى تعبري
�ضي ِفه) ،وبهذا عدل عن تركيب ِكنائي ب َرد ت�أثريه ،لكرثة ما قيل ُ
جديد يتو�سّ ل ب�صورة م�شتقة من ال�صورة الأولى ،و�إن كانت �أدنى منـزلة منها.
احلارثي � ً
َفت
أي�ضا �إلى ال�صورة التي افرتعها طرفة يف قوله�( :أرى املوتَ
والت َ
ُّ
الكرام)( )32فقال:
تام
َي ْع ُ
َ
رن��ا ف��اخ�َت�رَ َ مْ�� َن��ه
ر�أت���ه امل��ن��اي��ا خ�ي َ

وك�������نَّ ب���ت���ع���ج���ي���لِ الأَخ�������ايِ���ي���ر نُ���� َّزع����ا

وت��ب��ع ُ��ث ي��ق��ظ��ا َن ال��ت��رابِ ج��ي��ادُه

����ب وي�����س��ط��ع��ا
ون�����ائ����� َم�����ه ح����ت����ى ي����ه َّ

خف�ضتَ جنا َح ُّ
الذ ِّل يف الع ِّز رحم ًة

ل���ه���ا ،وع����زي���� ٌز �أن ت�����ذ َّل وت��خ�����ض��ع��ا

ويوغل يف تركيب �صور مل ِّوح ٍة مبقدرة فنية ،يقول:

وابن زيدون مل يخرج يف ت�صويره عن ف�ضاء (ال�صالح والتد ّين) ،كقوله:

وق ��ويل� :إن ��ه مل يخ ��رج ع ��ن ذلك الف�ض ��اء مخ�ص ��و�ص بالأبي ��ات التي تدخل
مادحا للمعت�ضد ،فهو خارج عن
يف الرثاء� ،أما �س ��ائر الق�ص ��يدة الذي انطلق فيه ً
هذا احلكم .ثم �إن حكمي هذا ال ي�س ��ل ُبه �أنه اقتدر على تركيب �ص ��ور جيدة ،ا�شتقّ
مك ّوناتها من الف�ض ��اء الذي مل ُي ِرد للمرث ّية �أن تخرج عنه ،وهو ف�ض ��اء (ال�صالح
والتد ّين) ،فقد قال مث ًال:
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و�أن ال��� ُّت���ق���ى ق����د �آذن����تْ����ن����ا ب���ف���رق��� ٍة
أم�س باك ًيا
لقد �أجه�ش الإخال�صُ بال ِ
م��ن��ا ٌر م��ن الإمي���انِ مل ي��عْ�� ُد �أن هوى

و� ّأن ال��هُ��دى ق��د ب���ان م��ن��كِ ف��و ّدع��ا
فرج ـ ــعا
علي ـ ِـك ،كما حـ ــنَّ اليق ـ ـنيُ ّ
وح��ب ٌ��ل م��ن التقوى َوهَ���ى ّ
فتقطعا

فه ��ذه ال�ص ��ور املتوالية خارجة عن ف�ض ��اء الت�ص ��وير الذي انتم ��ى �إليه �أغلب
ال�ص ��ور عند �س ��ابقيه ،وهي التي منحت ق�ص ��يدته بع�ض امتيازها وتف ّردها ،و�إن
احتد �سياقها الفني مع �سوابقها.
مظاهر يف املو�سيقا:
�أما الإطار املو�سيقي العام الذي هو الوزن �أو البحر ،فال وجه للوقوف به؛ لأن
البح ��ر واحد ه ��و الطويل ،غري �أنه ميكن ت�أ ّمل بع�ض الظواهر امله ّمة ذات ال�ص ��لة
بوحدة ال�سياق الفني.
و�أبرزها غياب الت�ص ��ريع والتقفية عن �س ��بع من الق�صائد ،فهو مل يظهر �إال
اعتمال
عند �أبي متام ،ويحيى بن زياد ،وابن زيدون .والت�ص ��ريع والتقفية َمظه َرا
ٍ
فني يف الغالب ،و�أثر من �آثار التنقيح ،وهو مت�صل بالغر�ض واملرث ِّيني ،وقد بان �أن
أعر�ض لق�ص ��ائدهم يرثون �إخوانهم ،ورثاء الأخ لي�س
خم�س ��ة من ال�شعراء الذين � ِ
كرثاء غريه؛ ففيه اللوعة والبثُّ ال�ص ��ادق الذي ال يحكمه تك ّلف ،وال ي�س ��يطر عليه
�محا غري جمت َلب ،وال ُي�س ��عى فيه لإر�ض ��اء �سامع ،وال
ا ّدعاء ،فهو يتدفق �س ��ه ًال �س � ً
ال�ستجداء َ
مخاطب ذي منـزلة.
عل ��ى �أن ترك الت�ص ��ريع هو مذه ��ب الكثري م ��ن الفحول .ومن ال�ش ��ائع عند
املج ِّودين �أال ي�أتوا بالقافية �إال يف العجز( ،)33غري �أنهم «جعلوا الت�صريع يف مه ّمات
الق�صائد ،فيما يت� ّأهبون له من ال�شعرّ ،
فدل ذلك على ف�ضل الت�صريع»(.)34
و�أميل � ً
أي�ض ��ا �إلى تف�سري غياب الت�صريع والتقفية عن ق�صائد الفرزدق وابن
�رب من الت�أثر بلبي ��د ومت ّمم ،وال�س� � ّيما الأخريان ،ففي
ُمط�ي�ر
واحلارثي ب�أنه �ض � ٌ
ّ
ق�ص ��ائدهم ما يوحي ب�أنهم مت�أثرون ِج َّد الت�أ ّثر بعينية مت ّمم التي هجم فيها على
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ري الذي احتفره مت ّمم،
غر�ضه ،فلم ي�ص ِّر ْع ومل ُي َق ِّف ،وهذا يعني ان�سياقهم يف ال َق ّ
منطه العايل .واحلارث � ّ�ي �أكرثهم ت�أ ُّث ًرا به ،حتى
و�إيثارهم �أن ُي�س� � َلك �ش ��عرهم يف ِ
ُع ّدت عينيته «مثا ًال للأ�سلوب العربي اخلال�ص»(.)35
وم ��ن املظاه ��ر املو�س ��يقية التي مل تظه ��ر �إال عند لبي ��د ابتداء البي ��ت الأول
مخروما ،يف قوله:
ً
مت وان�� ُدب��ي
ي��ا م َّ���ي ق��وم��ي يف امل�����آ ِ

ف�� ًت��ى ك���ان مم��ن يبتني امل��ج�� َد �أروع����ا

و«ا َ
مبني على الأوتاد
خل ْرم� :إ�س ��قاط احلرف الأول من اجلزء الأول فيما هو ٌّ
(عولن) ،كما
املجموع ��ة»( ،)36ومنه حذف فاء (فعولن) يف �أول الطويل ،فت�ص�ي�ر ُ
مي = عولن) ،وهو �ش ��ائع عند القدماء ،ولكنّ ُن�ض ��ج التجارب
يف هذا البيت (يا ْ
موه ٌم
املو�س ��يقية عند ال�ش ��عراء ـ على ما بدا يل ـ دفعهم �إلى ِّاطراح ��ه؛ فهو ثقيل ِ
بانك�س ��ار الوزن؛ ولذا ق ّل ،بل ندر ،عند ال�ش ��عراء املو ّلدين ومن بعدهم( .)37ورحم
اهلل اخلليل بن �أحمد (ت170هـ) فقد كان ـ لعل ّو ح�سّ ه املو�سيقي ـ ُينكره ،ومل ُي ِجزْ
وقوعه(.)38
وال �ش � ّ�ك يف �أن هذين املظهرين املو�س ��يق ّيني لي�سا ذ َو ْي �صلة بوحدة ال�سياق،
ولك ّني �آثرتُ الإ�شارة �إليهما ،لأنهما يك�شفان �أن تلك الوحدة ـ وال �سيما يف نطاقها
املو�س ��يقي ـ ال تغري ال�ش ��اعر باتّباع ك ّل مظهر فني ،و�أن عند ال�شعراء من النباهة
الفنية ما يجعلهم ّ
يطرحون ما ال يالئم �أذواقهم(.)39
�أما تفعيالت بحر (الطويل) فينبغي ابتدا ًء الإ�ش ��ارة �إلى �أن القول ب�صالحية
ملعان دون �أخ ��رى غري ذي َوجاه ��ة ،ولي�س يف الرتاث ال�ش ��عري ما
بع� ��ض البح ��ور ٍ
وزن
ي�ش ��فع لهذا القول بالقبول ،ولي�س َّثم خ�صائ�ص �سابقة للوزن ،بل يكت�سب ك ُّل ٍ
خ�صائ�صه داخل التجربة ،بحيث ميكن �أن جند ق�صائد متع ّددة من الوزن نف�سه،
َ
ولكنّ كل ق�صيدة تفر�ض على الوزن خ�صائ�ص لي�ست له يف غريها من الق�صائد،
ب�سبب العالقات املتميزة التي ت�ش ّكل الق�صيدة( .)40غري �أن هذا ال مينع من ت�شابه
الق�صائد ذات الوحدة ال�سياقية ،كهذه العينيات.
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والذي يعنيني هنا هو �أن تفعيالت بحر (الطويل) ته ِّيئ لل�ش ��اعر جما ًال رح ًبا
ثنائي التفعيالت (فعولن مفاعيلن)،
لالنزياحات املو�سيقية يف ح�شوه؛ �إذ �إنه بحر ّ
وكل واح ��دة من هاتني التفعيلتني تقبل من التغيريات ما يجعلها َم ِرنة للتعبري عن
امل�شاعر .والتغيريات فيهما ت�أتي على هذا النحو:
التغيريات
التفعيلة
ُ
ُعولن
فعولن
فعول
مفاعي
مفاعلن
مفاعيلن
ورحابة تفعيالت هذا البحر هيّ�أت لل�شعراء الت�صرف يف تراكيبهم و�ألفاظهم دون
�أن ُي�ض ��ط ّروا �إلى �شيء من التك ّلف �أو ارتكاب ال�ضرائر ،فت�شابهت ق�صائدهم من
هذه اجلهة ،فلم �أجد عندهم �شي ًئا ُي�س َلك يف هذا.
بل �إن الزحافات التي �شاعت يف ق�صائد اجلاهليني وكانت م�ستثقلة ،مل تظهر
عندهم ،فجاءت الق�ص ��ائد نا�ض ��جة املو�سيقا ،وهذا يعني �أن املن�شئ واملتلقي كان
ُ
(فعول مفاعلن) التي
لهما �أثر يف من ّو احل�س املو�س ��يقي الذي از َو َّر ع ��ن املجيء بـ
تعرق� � ُل تد ّفق النغم يف ح�ش ��و الطويل ،بل هي توهم �أحيا ًنا ب�أن ال�ش ��اعر خرج عن
الوزن .وتَوايل القب�ض يف هاتني التفعيلتني (فعولن ت�صبح ُ
فعول ،ومفاعيلن ت�صبح
مفاعل ��ن) من الزحاف ��ات التي كانت ظاهر ًة يف �ش ��عر نفر من �ش ��عراء اجلاهلية
كام ��رئ القي�س (ت نحو 80ق هـ)( ،)41ث ��م غلب التنقيح والع ْمد لإكمال التفعيلتني
بعدهم ،وال�س� � ّيما من املو ّلدين وم ��ن ول َيهم ،فافت ّنوا يف جت ّنبها؛ لإيهامها
على َمن َ
أ�سلفت من اختالل الوزن� ،أو لأنها ـ يف �أق ّل �أحوالها ـ جتور على ل ّذة التنغيم.
ما � ُ
وتت ّبع �إحدى تفعيلتي احل�ش ��و (مفاعي ُلن) يف العينيات يك�ش ��ف �أنها جاءت يف
الأغلب تا ّم ًة (مفاعي ُلن) .وهذا هو ال�ش ��ائع يف البحر الطويل على تع ّدد الأغرا�ض
والقوايف؛ وعليه فلي�س لهذه الق�صائد �سمات مخ�صو�صة من هذا ال َق ِر ّي� ،سوى ما
�أملحت �إليه �آن ًفا من ن�ضجها املو�سيقي الذي جعلها مبنجاة من الزحافات الثقيلة.
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و�أم�ض ��ي �إلى كلمات القوايف ،بو�صفها جز ًءا من مو�سيقا الإطار .والذي يلفت
النظر هو �أن �أكرث تلك الق�ص ��ائد ا�ش�ت�ركت يف كلمات ع ��دة اتُّخذت قوايف ،وهذا
بع�ض التف�صيل الذي ال ب ّد منه؛ حتى تت�ضح الر�ؤية ،وي�سهل �إطالق احلكم:
فه ��ذه الأربع الكلمات التالية وردت عند مت ّمم ولبي ��د ،وهي�( :أوجعا� ،أروعا،
املفجعاُ ،ت ّبعا) ،و ِق َ�ص ��ر ق�صيدة لبيد ق ّلل اال�ش�ت�راك يف الألفاظ ،بدليل ا�شرتاك
ّ
ق�ص ��يدتي مت ّمم والفرزدق يف �أربع ع�ش ��رة كلمة ،هي هذه�( :أوجعا ،و ّدعا ،بلقعا،
مفجعا� ،أخ�ض ��عا� ،أجدعاُ ،م َق ّنعا� ،أروعا،
ت�ضع�ض ��عا� ،أجمعاُ ،ت ّبعا ،معا� ،أ�س ��معاَّ ،
�أو�ض ��عا) ،وهذا يك�شف �أن الت�شابه واالئتالف بني ق�صيدتي مت ّمم والفرزدق �أكرث
من ��ه فيما عداهم ��ا ،وللروح الأعرابية وتقارب العهد �أثر يف ذلك ،ف�ض�ل ً�ا على �أن
ق�صيدة الفرزدق كان �أ�شبه باملعار�ضة لق�صيدة مت ّمم.
ووردت ه ��ذه الكلم ��ات اخلم� ��س عند �أبي مت ��ام وابن زيدون( :بلقع ��ا ،و ّدعا،
ِم�س ��معا ،منزَ عاّ ،
تقطعا ،مرتعا) ،ولو طالت ق�صيدة �أبي متام � ً
أي�ضا لزادت ن�سبة
امل�ش�ت َ�رك؛ ف�إن للغر�ض واملقام املتماثلني �أث ًرا يف ا�س ��تدعاء الألفاظ� ،سواء �أكانت
يف القوايف �أم يف ح�شو الأبيات.
�لفت �ش ��ي ًئا من هذا يف التعليق
و�أجلى ما يلفت النظر يف تلك الك ِلم ـ وقد �أ�س � ُ
عل ��ى املعج ��م ـ �أن �أكرثها م�س ��لوك يف �ألفاظ الفجيعة والب ��كاء� ،أو هو مما يقع يف
�سبيل تلك املعاين ،مثل :ت�ضع�ضعا ،م�صرعا� ،أُ�ص َرعاّ ،
تقطعا...؛ فال يجد ال�شاعر
محي�صا من ا�ستعماله ،ولكن هذا ال يعني نفي ت�أ ّثر الحق ب�سابق.
ً
ولكلم ��ات القافية من الأهمية ما يجعلها �أ ًّما والدة ُ
جل� � ّل �ألفاظ البيت ،ت�أ ّمل
مث�ل ً�ا كلمة ( ُت ّبع) التي تخطر يف ذهن ال�ش ��اعر ،را�س ��م ًة �ص ��ورة الهالك ،ف ُيجيل
املعن ��ى يف خاط ��ره ،و ُي َه ْم ِهم به ،ف�إذا هو يتذ ّكر �أمة �أخ ��رى هالكة ،فيعطف عليها
تل ��ك اللفظة التي يريدها للقافي ��ة ( ُت ّبع) ،ويق ّدم قبلها � ً
ألفاظا ّ
تدل على �أن الفناء
�سبيل النا�س ،يقول لبيد:
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وكان �سبي َل النا�س من كان قبلَه

وذاك ال��ذي �أف ــنى �إي ـ ــادًا و ُت ـ ـبـ ـّ ـع ــا

ر يف احل��ي��اةِ ،وقبلنا
وع�شنا ب��خ�ي ٍ

�أ���ص��اب امل��ن��اي��ا ره َ
���ط ك�����س��رى وتُ�� ّب��ع��ا

ويقول مت ّمم:
ويقول الفرزدق:
وابن الأ ِّم �إ ْذ �أدر َك ْتهما ال ـ
على ابنِك ِ

من ــايا ،وقـ ــد �أفــنني ع ــادًا و ُت ّبعا

ه��و امل��ت��عِ�����سُ ال��ن��ع��م��ا َن ق�����س�� ًرا وقبله
وزي���دي ِ���ن ك��ه�لا َن وع��مْ�� ِر ب ِ���ن ع��ام�� ٍر

�أب��ا َك ـ ـرِبٍ والأيـ ـهــمي ـ ِـن و ُت ـ ـبـّعـ ــا
وح��ل��وا َن �أردى عَ��ن��و ًة وال َه َم ْي َ�سعا

ثم جند ذلك مطو ًّال عند احلارثي تطوي ًال َه ْلهل الفكرة بال طائل:

ويقع ك ّل ذلك لأن قوانني االختيار وتَطا ُلب الكلمات واقت�ض ��اء بع�ض ��ها ً
بع�ض ��ا
ت�ؤدي �إلى تو ّقع كلمة بعينها(� ،)42س ��وا ٌء �أكانت كلمة القافية م�س ��تدعية ما قبلها� ،أو
كانت بع�ض �ألفاظ احل�شو مل ّوحة لكلمة القافية مم ّهدة لها.
وم ��ن �أثرها �أن جتعل املعاين مت�ص ��اقبة ،وانظر يف ق ��ول يحيى بن زياد ـ وقد
بنى بيته على لفظ (�أ�صرع) ـ �إذ قال:
م�ضى �صاحبي ،وا�ستقبل ال��ده�� ُر َ�صرعتي وال ب ّد �أن �ألق ــى حِ ـمــامــي فـ ـ�أُ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرع ــا

(�ص ��رعتي)،
فلف ��ظ (�أُ�ص� � َرع) ه ��و ن ��واة البيت ،ومن هذه النواة ا�س� � ُت ّل لفظ َ
(احلمام) ،فجاء املعنى املعهود يف �ص ��ياغة �أراد له ��ا القائل �أن
وا�س� �تُدعي لف ��ظ ِ
تنفرد عن ك ّل تعبري قبلها.
(م�ص َرع) يف قول ج ّواب الأ�سدي:
ومثله لفظ َ

وم��ا م��ن ف�� ًت��ى �إال ـ و�إن ط��ال عم ُره

و�إن عا�ش ـ �إال �سوف ُي�ص َرع َم�ص َرعا

لفظي بني (�أُ�ص َرعَ ،وم�صرع) ،من حيث �إنهما لفظان ال يغيبان
وفيهما متا ُث ٌل ّ
راث يبن ��ي رو َّيه عل ��ى عني مفتوحة مطلقة يف مثل هذا ال�س ��ياق ،وهي � ً
أي�ض ��ا
ع ��ن ٍ
َ
والعي�ش ،فا�ستدعى
نواة البيت لغة ومعنى ،فبلفظ (م�صرع) تذ ّكر ال�شاع ُر العم َر
احلقيقة التي ال جدال فيها.
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وي�صدق ذلك على بع�ض ما ا�شتُقّ من هذا اجلذر (�ص ر ع) ،ومنه ما بدا يف
قول احلارثي الذي مل يخرج عن املعنى الذي �أراده هذان ،يقول:
وم���ا �أح����� ٌد �إال ل���ه امل ُ
��ص��ب
�����وت ن��ا� ٌ

بـمــوقـ ـ ـعـ ـ ٍة من ــه ح ـب ــائ َل �صُ ـ ـ ـ َّرع ـ ــا

جماج َم ق��و ٍم ناكث َ
ني ج��رى بهم

الغي �إبلي�سُ النفاقِ و�أ ْو َ�ضعا
�إلى ِّ

نف�سه
فتى كان ال يدعو �إلى ال�ش ِّر َ

ف����إن ج���اءه ال�����ش�� ُّر ام��ت��ط��اه و�أو���ض��ع��ا

جتد لفظ (�أو�ضعا) يف بيت الفرزدق:
ومن ذلك �أن َ

()43

جت � َ�ده مو ّل ��دً ا يف ذهنه �ألفاظ البيت ودالالته ،وال �س� � ّيما �إذا التفتنا �إلى عالقة
(الإي�ض ��اع) بو�ص ��ف املنافقني يف القر�آن الكرمي } َولأَ ْو َ�ض� � ُع ْوا ِخلاَ ْ َل ُك � ْ�م َي ْب ُغ ْو َن ُك ُم
ْال ِف ْت َن َة{( ،)44فك�أن التفكري يف ا�س ��تعمال لفظ (�أو�ض ��ع) جلب املعنى �إلى ال�شاعر،
وهيّ�أ له � ً
والغي ،والنفاق).
ألفاظا مت�صلة به (ناكثنيّ ،
ولكننا جند هذا اللفظ عند احلارثي يف �س ��ياق م�ض ��ا ّد� ،إذ ا�ستعمله يف �صفة
مدح للمرثي ،فقال:
وم ��ن �أث ��ر كلم ��ات الق ��وايف التي قد تربز يف ذهن ال�ش ��اعر قب ��ل �ألفاظ البيت
كله ��ا� ،أن تكون حاكم ًة للظاهرة البديعية عنده ،مهيمنة على اختياراته ،ولعل هذا
ني مبا يف هذا اجلدول:
املظهر الفني ي�ستب ُ
الفن البديعي النا�شئ عنه
اللفظ امل�ستدعى
كلمة القافية
ق�صيدة احل�سني بن ُمطري
جنا�س
جت ّرعتها
متج ّرعا
طباق
عام ًرا
بلقعا
ق�صيدة احلارثي
جنا�س
�سجعت
ُ�س َّجعا
طباق
�أجدعا
�أن ًفا َح ِم ًّيا
جنا�س ور ّد عجز على ال�صدر
َم ْط َمع
ُم ْط ِمع
قرعتني
َم ْقرعا
جنا�س ور ّد عجز على ال�صدر
ق�صيدة يحيى بن زياد
�صرعتي
�أ�صرعا
ر ّد العجز على ال�صدر
دفعنا
َم ْد َفعا
ر ّد العجز على ال�صدر
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ق�صيدة �أبي متام
طباق
�أ�سمعا
أ�صم
� َّ
طباق
مغنى
بلقعا
جنا�س
ممُ ْ ِع ًرا (جمد ًبا)
ممُ ِرعا
ٌ
طباق
مر َبعا
م�صيف
طباق
منظ ًرا
م�س َمعا
ر ّد العجز على ال�صدر
مرت ًعا
مرت ًعا
طباق
م َف ًّرا
م�ص َرعا
ّ
ّ
جنا�س ور ّد العجز على ال�صدر
فقطعها
تقطعا
�إن كل كلم ��ة يف ق ��وايف الق�ص ��يدة ت ��كاد تك ��ون هي ن ��واة البيت ،وال�س ��يما عند
قد َح ْت ��ه لفظة واحدة ،وهذا ي�ؤ ّكد �أهمية
�أب ��ي متام ،فك ّل فنٍّ بديعي عمد �إليه �إمنا َ
القافي ��ة يف بنية ال�ش ��عر العربي ،و�ش� � ّدة �أثرها يف ا�س ��تدعاء معجم مت�ص ��ل بها،
ُ
�تعرا�ض �شعره ،فهو
واختيار ما يالئم منه .وي�ؤ ّكد هذه الظاهر َة عند �أبي متام ا�س �
«ين�صب القافية للبيت؛ ليع ّلق الأعجاز
غزير املادة من هذه اجلهة ،حتى ُذكر �أنه
ُ
بال�صدور»(.)45
خ�صي�صة فردية،
وهذا مرتبط مب�س� ��ألة اعتماد الأ�سلوب على االختيار ،و�أنه ِ
وهذا ـ و�إن ُع َّد من قوانني الأ�س ��لوبية املعيارية ـ داخ ٌل يف كل االجتاهات الأ�س ��لوبية
الأخرى(.)46
وعودًا على بدءٍ �أقول� :إن كلمة القافية قد تكون هي نواة البيت فيما �أرى ،وقد
تكون هي املهيمنة على ك ّل اختيار يف ح�شوه؛ ولذلك يظهر �أثر وحدة ال�سياق الفني
يف هذا اجلانب ظهو ًرا جل ًّياْ � ،إذ �إن ك ِل َم القوايف يف تلك الق�صائد تت�شابه� ،أو تكون
هي �إياها؛ ملو�ضع احلاجة �إلى التقفية بها ،ومن ّثم تت�شابه الق�صائد غال ًبا.
ولي�ست امل�س�ألة َوق ًفا على مو�ضع احلاجة �إلى التقفية بالعني املفتوحة املطلقة
فح�سب ،بل �إنها مت�صلة بوزن الكلمة ،والوزن متو َّقع م�ؤ ِّثر( ،)47ف�إن بع�ض الكلمات
ال تالئم تفعيلة ال�ض ��رب يف هذا النمط من الطويل (مفاعلن) ،فلو �أراد ال�ش ��اعر
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(فزعا) �أو َ
(�سطعا) ونحوها ملا طاوعه الوزن؛ وعليه
�أن يق ِّفي مبثل (م�ستمتعا) �أو ِ
عددتُ ما �سلف من �أثر وحدة ال�سياق الفني.
مظاهر يف البناء:
مل يظهر لوحدة ال�س ��ياق الفن ��ي �أثر كبري يف البناء ،فلي� ��س َّثم متاثل ظاهر،
بل اختلفت املطالع ،وابتُدئ يف بع�ض ��ها بالتقفية ال بالت�ص ��ريع ،وميكن �أن نجُ ري
هذا احلكم على كل ق�ص ��ائد ال�ش ��عراء القدماء ،وقد ا�س ��تبان اختالف الق�صائد
�روعا يف املعاين ،ولكن معانيها
املدرو�س ��ة طو ًال و ِق َ�ص ًرا ،وا�س ��تهال ًال
وختاما ،و�ش � ً
ً
متقاربة ،وبع�ضها يطابق ً
بع�ضا.
وق ��د حظي بع�ض ابتداءات هذه العين ّيات بثناء النقاد؛ �إذ قيل عن عين ّية ابن
ُمطري كلها� :إنها من �أف�ض ��ل الرثاء(ُ ،)48
وخ� َّ��ص مطلع عين ّية �أبي متام ب�أنه« :لي�س
أ�صم بك الناعي»(.)49
يف ابتداءات املراثي املو َّلدة مثل قولهَّ � :
ومما ينبغي �أن ُي�ش ��ار �إليه ـ وهو ذو �ص ��لة بوحدة ال�س ��ياق الفني ـ �أن يف بع�ض
املطالع متاث ًال ب ِّي ًنا ،فقول الهذيل:
لعمري لقد نادى املنادي فراعني

هو عي ُنه �إال قلي ًال ُ
قول ابن زياد:
�أال ن��� َّوه ال��داع��ي ب��ل��ي��لٍ ف�أ�سمعا

ين مـ ــن ب ـع ـي ــدٍ فـ ـ�أ�س ـم ــعا
غـ ــدا َة ال ُب َو ِ
ب��خِ �� ْرقٍ ك��رمي ك��ان يف ال��ن��ا���س �أروع���ا

ويقاربهما �صد ُر مطلع ابن زيدون�( :أال هل درى الداعي املُ َث ِّو ُب � ْإذ دعا).

واحتدت الق�ص ��ائد كلها يف �أن ابتداءاتها خال�صة للرثاء ،بال مقدمات طللية
وال ن�س ��يب ،ولي�س من عادة ال�ش ��عراء مطل ًقا �أن يق ّدموا بني يدي الرثاء ن�سي ًبا(،)50
امل�ستح�س ��ن ـ على ما يرى بع�ض النقاد ـ �أن ُي�س ��تفتَح الرثاء بالداللة على
بل �إن من
َ
املق�صد ،وال ُي َ�ص َّدر بن�سيب(.)51
متمم مل ُي ْغ ِر احل�س َني بن ُم َطري وال
�أما مقادير الق�ص ��ائد؛ ف�إن طول ق�صيدة ِّ
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�أب ��ا مت ��ام بالإطالة ،ولكنه �أغرى الفرزدق واحلارثي بذل ��ك ،وجاءت بع�ض القطع
الأخرى ق�ص�ي�رة الن َف�س (ج ّواب ال�س ��لمي� 7 :أبيات ،ال ُهذيل ويحيى بن زياد و�أبو
ره ٌو ،يتيح لل�ش ��اعر �أن مي� � َّد به ن َف َ�س
الروي �س ��مح ْ
مت ��ام� 10 :أبي ��ات) ،وعندي �أن ّ
القول ،ولي�س ��ت هذه امل�س� ��ألة مت�ص ��لة بوحدة ال�س ��ياق الفني �إال من هذا اجلانب
فح�س ��ب� ،أعني ثراء املعجم ،وال �س� � ّيما املت�صل منه باختيار كلمات القوايف .وهذا
�أمر تن ّبه �إليه حازم القرطاجني ،ف�أ�شار �إلى �أن موا َّد العبارات عن بع�ض املعاين يف
بع�ض الأوزان قليلة ،فيع ُّز وجود ما يجيء منها عف ًوا من غري احتيال وال تك ّلف(.)52
�أما من حيث ِف َك ُر العينيات وات�س ��ا ُقها وجتاو ُبها و�إف�ض ��ا ُء بع�ض ��ها �إلى بع�ض،
املرثي وبثُّ َّ
ال�ش ��جا غال ًبا على
ّ
فثم تقارب وتباعد؛ ففي ق�ص ��يدة ِّ
متمم كان ت�أبني ِّ
ممزوجا بال�شكوى من ذهاب امل�ؤ ِن�س ،وا�ستطالة ال�شامت ،وتذ ّكر �أحباب
الأبيات،
ً
وخل�صت
�آخرين ،و�أما ق�صيدتا الفرزدق وابن زيدون ففيهما امتزج الرثاء باملدحَ ،
ق�ص ��ائد ابن زياد وج ّواب و�أبي متام لغر�ض ��ها الرئي�س ،فكان ��ت �أقرب �إلى حت ّقق
الوحدة املو�ضوعية .غري �أن ق�صيدة ج ّواب متتاز ب ِف َكر لي�ست يف �سائر الق�صائد،
وه ��ي حت ّفزه للث�أر لأخيه ،و�إب ��ا�ؤه قبول الد َية �أو العفو ع ��ن القاتل ،ولع ّل هذا جعل
ا�شرتاكها مع �سائر الق�صائد يف كلمات القوايف قلي ًال.
ولذلك كله �أثر يف امل�س ��تويات الأ�س ��لوبية ،ويف حت ّقق ال�ش ��عرية يف الن�صو�ص،
ف� ��إن تع ُّدد الأغرا�ض ،وتكاثف ال ِف َكر يف بع�ض ��ها ،مدعاة �إلى ط ��ول الن َف�س ،الذي
ي�س ��تدعي � ً
أي�ض ��ا تع ّدد املن ��ازع الأ�س ��لوبية يف االختي ��ار والعدول ،ويجتل ��ب مزيدً ا
من التجويد الفني ،و�إن جنى �أحيا ًنا على �ش ��عرية التعبري .وي�ش ��هد لهذا ق�ص ��يدة
احلارثي التي امت ّدت يف نحو مئة بيت ،فكان يف �أ�سلوبها تن ّوع وتبا ُين ،ما بني منط
عربي خال�ص ذي طريقة جاهلية ،ومنط جديد مو ّلد مت�أثر ب�أ�ساليب �أهل زمانه.
والذي ينبغي يل �أن �أقف به ـ و�إن �ص ��دق على معظم ال�ش ��عر العربي ـ �أن وحدة
ال�س ��ياق الفني جتعل تداخل الق�صائد وا�شتباه بع�ض ��ها ببع�ض واردًا� ،إذ ميكن �أن
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ُي�ؤخذ بيت من ق�ص ��يدة ف ُيد َرج يف ق�ص ��يدة �أخرى ،فال يكون نا�ش ��زًا عن �سياقها،
وال ع ��ن حت ّدر معانيها ،وجتاوب �ألفاظها .خذ مث�ل ً�ا هذين البيتني ،و�أولهما ملت ّمم
والثاين للبيد ،وقد جعلتُهما متواليني ،وكذلك �أنا فاعل فيما يليهما:
نعيتَ ام�� ًر�أ لو كان حل ُم َك عندَه
فتى ٌ
عارف للح ِّق ال ُينك ُر القِرى
ً

م���� َّزع����ا
لآوا ُه جم����م����و ًع����ا ل����ه �أو مُ َ
لل�ضيف َم��ل��آ َن م َ
ُ�ترع��ا
ت��رى َرف����دَه
ِ

تفرحنْ يو ًما بنف�سِ ك �إنني
فال
َ
النا�س ،من كان قبلَه
وكان �سبي َل ِ

�أرى امل َ
ت�شجعا
���وت َو ّق���ا ًع���ا على م��ن ّ
وذاك ال������ذي �أف����ن����ى �إي����������ادًا وتُ��� َّب���ع���ا

فهما يبدوان مت�ص ��لني وك�أنهما من ق�ص ��يدة واحدة ،ومثلهما قولهما � ً
أي�ض ��ا،
والأول ملت ّمم:
نا�س� � َبه �أن ي�أتي
وه ��ذان �أق ��رب �إلى التالح ��م ،فقول مت ّمم (�أرى املوت َو ّق ًاعا) َ
بعده قول لبيد( :وكان ـ �أي املوتُ ـ �سبيل النا�س).
ومن ذلك هذان البيتان ،و�أولهما البن ُمطري والآخر ليحيى بن زياد:
فكنتَ لدا ِر اجلو ِد يا ُ
معن عام ًرا
فلم َي��بْ�� َل ِذكْ��� ٌر منك كنتَ تجُ ِ ��دّه

فقد �أ�صبحتْ قف ًرا من اجلو ِد َبل َقعا
ج��م��ي ٌ��ل ول���ك���نّ ال��ب��ل��ى ف���ي َ
���ك �أ���س��رع��ا

التحاما يجعلهما �ص � َ
�احلني لأن يكونا يف ق�ص ��يدة
فهما ـ على ما بدا ـ ملتحمان
ً
واحدة.
�إن هذا املظهر غري مخ�صو�ص بوحدة ال�سياق الفني يف هذه الق�صائد فح�سب،
بل هو �ص ��ادق على كل �ش ��عر احتد �سياقه (غر�ض ��ه ووزنه ورو ّيه) ،ورمبا ُع َّد هذا
من �أ�سباب تع ّدد ن�سبة ال�شعر القدمي ،واختالط بع�ض الق�صائد ببع�ض ،وقد ع ّول
بع�ضهم على هذا املظهر ،فاتهم الق�صيدة العربية بالتف ّكك واال�ضطراب(.)53
ولي�س ��ت �إ�شارتي �إلى هذه امل�س� ��ألة غمزً ا من قناة الق�صيدة العربية القدمية،
ولكنها و�ص ��ف خال�ص ،ا�س ��تدعاه ت�أ ّمل �أثر وحدة ال�س ��ياق الفني فح�س ��ب .وعليه
وقفت بها ،وهي املثرية للجدل ـ �أن �أ�ش�ي�ر �إلى ر�أي ح�ص ��يف ِج َّد
يح�س ��ن بي ـ وقد ُ
ُ
احل�صافة حل�سني الواد� ،إذ عر�ض لـ(االنفراط واالنتظام يف الق�صيدة العربية)،
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دار�س ��ا بع�ض الآراء التي اتهمتها بالتف ّكك واال�ض ��طرابُ ،م ِلم ًحا �إلى خ�صو�ص ��ية
ً
الق�ص ��يدة العربية يف ت ّعدد �أغرا�ض ��ها ،و�أثرها يف النهو� ��ض بوظائف يف املجتمع،
ق ّلما نه�ض بها �أدب �آخر ،ثم جعل من �أ�س ��باب تع ّدد الأغرا�ض واملو�ض ��وعات ـ وهو
ما ر�أيته يف بع�ض العينيات ـ �أنها طويلة غال ًبا ،و�أنه �أقرب �إلى االختيار الفني «ذلك
�أنه يتيح لل�ش ��اعر الت�ص ��رف يف ال ��كالم ،يف مقامات متع ّددة ،ب�أ�س ��اليب متن ّوعة،
وع َر�ض � ً
أي�ض ��ا لوحدة املقاطع ،و�أن االكتمال
جت ّنب ال�س ��امع امللل وال�ض ��جر»(َ .)54
الفني فيها ُي َ�ض � ّ�م �إلى اكتمال �آخر متح ّقق يف �سائر املقاطع ،وهو � ً
أي�ضا �ضرب من
االختيار الفني الواعي(.)55
�إن الوحدة الع�ضوية يف العينيات متح ّققة ظاهرة يف بع�ض املقاطع ،وال �س ّيما
يف مقطعي ال�صورة اال�ستدارية امل�شار �إليهما �سل ًفا عند مت ّمم واحلارثي.
�أما وحدة املو�ض ��وع فهي الغالبة عليها ،بل �إن الق�ص ��ائد الأخرى التي اجتمع
واحلارثي وابن زيدون ،لي�ست بعيدة عن هذه
غر�ض ،كعينيات الفرزدق
فيها غ ُري ٍ
ّ
َ
املخاطب� ،أو �إلى �ش ��كوى
الوح ��دة؛ ذلك �أن التخلُّ�ص من الرثاء والت�أبني �إلى مدح
املرثي ،هو ملمح وح ��دة فنية؛ لأن الرثاء هو مدح � ً
أي�ض ��ا،
احل ��ال وامل�آل بع ��د فقد ّ
ولكنّ فيه ـ �أي الرثاء ـ عدو ًال عن �صيغة (�أنت كذا) �إلى �صيغة (كان كذا)(.)56
َ
املخاطب املُعزَّى بعد رثاء الفقيد ،يتح ّمل قو ًال َ
مت�ض� � َّم ًنا هو �أنك
ث ��م �إن مدح
َ
يخ ّف ب�سماعك للرثاء �أثر امل�صيبة؛ ف�أنت �أهل
ـ �أيها
املخاطب ـ عزا ٌء و�س� � َند ،و�أنه ِ
لأن ُيثنى عليك ،و ُت َنثَّ مكار ُمك.
وث � ّ�م �أمر �آخر يف البناء ،وهو �أن خوامت الق�ص ��ائد مت�ش ��ابهة� ،إذ تكاد جتتمع
عل ��ى ذك ��ر احلقيقة الوجودية الك�ب�رى ،وهي �أن الفناء م�ص�ي�ر ِّ
كل حي ،وال �أعني
باخل ��وامت البيت الأخري فح�س ��ب ،بل قد يكون املقطع الأخري كل ��ه خامتة ،وهو ما
يظه ��ر يف عيني ��ة مت ّمم� ،إذ قال يف ختامها�( :أرى املوتَ و ّق ًاعا على من ت�ش � ّ�جعا)،
ويظهر اخلتام يف بيت واحد َ
ت�صريحا ،فمن ال َّل ْمح قول
ملحا �أو
ً
م�ض ّم ٍن ذلك املعنى ً
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لبيد:

حلا ُ
اهلل ه��ذا ال��ده�� َر �إين ر�أي ُته

���ص�ي�را مب���ا ����س���ا َء اب َ
�����ن �آد َم مُ��و َل��ع��ا
ب���� ً

َ
ال�سيف القى َ�ضرِيب ًة
فما كنتَ �إال

فقـ ـ ّـطعها ث ــم انـث ـ ـن ــى فـ ـتـ ـق ـ ّـط ـ ـع ـ ــا

ومنه ختام عينية �أبي متام:

(التقطع = املوت) هو امل�ص�ي�ر احلتْم ِّ
ّ
لكل
فث � َّ�م �إمل ��ا ٌح يف ه ��ذا البيت �إل ��ى �أن
�شيء� ،إذ ال�سيف (احلقيقي) ال املجازي هو كذلك ّ
يوما.
متقطع �أي متك�سّ ر ً
ال�سلمي( :وما من فتًى� ...إال �س ُي�ص َر ُع م�صرعا).
ومن الت�ص ��ريح قول ج ّواب
ّ
وه ��ذا التماث ��ل �أو التق ��ارب يف اخلواتيم من �آثار وحدة ال�س ��ياق الفن ��ي ،التي من
�لفت ـ وحدة الغر�ض ،وهو هنا �أكرث ت�أث ًريا من الركنني
�أركانها امله ّمة ـ على ما �أ�س � ُ
الآخرين ،وحدة الوزن ووحدة القافية.
غر�ض ،وات�صلت مبقام مختلف،
و ُتبا ِين عين ّية ابن زيدون التي احتجنت غ َري ٍ
ببيت الءم مدح املعت�ضد:
ما عداها من العين ّيات ،فقد ختم ابن زيدون الق�صيدة ٍ
ال�س ْعدِ باق ًيا
ودمتَ مل ًّقى �أجن َم َّ

ل���دِ ي ٍ���ن ودن��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ا �أن����ت فخ ُرهـ ــما مـ ــعا

احلجـ ــا ُج ما من م�صيب ٍة
لئن �صـ ـب ــر ّ
من امل�صطفى وامل�صطفى من ثقاتِه

ت ـ ـك ـ ـ ُ
ـون لـم ـ ــرزو ٍء �أج ـ ـ َّل و�أوجـ ـ ـعـ ـ ــا
خليلَ ْيه �إ ْذ ب ـ ــانـ ــا جـم ـيـ ـعـ ـًا فو َّدعـ ــا

وتع ّدد الأغرا�ض ال ينفي ات�ص ��الها وتوا�ش ��جها ،ولو من جهاتها ال�شعورية(.)57
وعليه ف�إن وحدة ال�س ��ياق الفني ـ و�إن �ض� � ّمت غر�ض�ي�ن �أو �أكرث ـ ت�س ��هم يف وحدة
جلي على هذا ،فهو
الأغرا� ��ض �أو تقاربها ،ولننظر يف عينية الف ��رزدق ،فهي مثا ٌل ٌّ
مادحا ،ف�أين وحدة ال�ش ��عور هنا؟ �إنها م�ستم َّدة
يرثي الرجلني ،ويخاطب احلجاج ً
َ
باملخاطب ،ومن موقف ال�ش ��اعر منهما ومنه ،فال�صلة واملوقف
من �ص ��لة املرث َّيينْ
احلجاج ،فك�أ ّنه يتحدث بل�سانه ،بل �إنه جعل
يجعالن ال�ش ��اعر ِّ
متقم ً�صا �شخ�صية ّ
َ
املخاطب هو مدار الق�صيدة ،وهو الذي ُيبت ََد�أ به الكالم ،فاملطلع:
احلجاج
ّ
ثم قال وا�ص ًال مدحه بت�أبني املرث َّيينْ :
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����ج����ا ُج �إال ع��ل��ى ال���ذي
ومل ي��ك��ن احل ّ
وم������ا را َع م���ن���عِ��� ًّي���ا ل�����ه م�����ن �أ ٍخ ل��ه

ه���و ال���دي ُ���ن �أو ف��ق�� ُد الإم������ا ِم ليجزعا
����ن م���ن الأق�������وا ِم م��ث�لاه��م��ا معا
وال اب ٍ

والبحر والوزن ي�س ��همان م ًعا يف ات�ص ��ال الأغرا�ض ،وت�ل�ا�ؤم الف َكر؛ لأن وحدة
النغم ت�ضط ُّر ال�شاعر �إلى الأ�شباه والنظائر من الألفاظ والرتاكيب ،وال �سيما �إذا
ربطنا هذا ببع�ض ما ُيعرف من خ�صائ�ص العربية ،كدوران م�شتقات اجلذر على
معنى ك ّلي واحد ،وت�صاقب الألفاظ لت�صاقب املعاين ،وما �إلى ذلك ،وهو ما يجعل
الق�صيدة يف يد ال�شاعر ِّ
كالط َول املُرخى و ِثنياه يف اليد ،فمن تال�ؤم ال ِف َكر �أن قول
الفرزدق بعد ذلك ب�أبيات:
�سـ ـمـ ـ َّي ْي ر�سولِ اهلل �سمـ ـّاهـ ـم ـ ــا به

� ٌأب مل ي��ك��نْ ع��ن��د املُـ ـ ِلـ ـ َّماتِ �أخ�ضعا

ي�ضمن للفكر َة ال�سابقة (جزع احلجاج على الدين) �أال ُتفلت من يده.
وفيها � ً
يحب �أن ُيذ َكر به،
أي�ضا ـ وهو يخاطب �أم ًريا داهي ًة ـ يقرن �صفا ِته �أو ما ُّ
ب�صفات املرث َّيينْ  ،يف قوله:
� ًأخا كان �أجزى �أي�س َر الأر� ِ��ض كـ ِّلـهـا

العراقـني أجـــمـعــا
و�أجزى اب ـ ـ ـ ُنـ ـ ُه أمــــرَ
ِ

(احلجاج) �إلى ح�س � ِ�ن ت�أ ّتي ��ه �إلى املعاين،
وبه ��ذا ج ��ذب انتب ��اه املتلق ��ي الأول
ّ
وقدرته على �إيقاع الأثر املطلوب من ق�صيدة يف هذا املوقف.
وعليه فقد اجتمع يف ق�صيدة الفرزدق ثالثة �أغرا�ض :الرثاء والتعزية واملدح،
ومل َي ُع ْقها ذلك عن مماثلة الق�ص ��ائد التي اتحّ دت بها يف �س ��ياق فني ،و�إن كان يف
مظاهر ومالمح �أ�سلوبية دون �أخرى.
وم ��ن امله ��م هن ��ا التفريق ب�ي�ن ال�ش ��عر الغنائي الذي بع�ض ��ه مدار درا�س ��تي
هذه ،وبني ال�ش ��عر امللحمي وامل�س ��رحي َ
اللذين يتح ّقق فيهما من الوحدة الع�ضوية
واملو�ضوعية ما ال ميكن �أن ُينتظر من الغنائي؛ فيكفيه �إذن �أن تتحقق فيه الوحدة
حينئذ �أن يتحقق جوه ُرها ،وهو الت�أثري( ،)59الذي يزيد من
ال�شعورية( ،)58وح�س ُبه ٍ
ن�سبة حت ّققه وحدة ال�سياق الفني؛ ذلك �أن ّ
اطراد الف َكر وجتاوبها و�إف�ضاء بع�ضها
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�إلى بع�ض يف نغم واحد (بح ًرا ور ِو ًّيا) هو عند املتلقي العربي من �أبرز ما ي�ستميله
�إلى ال�ش ��عر ،م�ض ��ا ًفا �إليه ما ينطوي عليه من �ش ��عرية �أو �أدبية ،تنقله من محيط
التعبري العادي الذي َم َر َد عليه يف �ش� ��ؤون حياته� ،إلى محيط م�ستعني بلغة �ساحرة
مده�شة.
وبعد ف�أرجو �أن �أكون قد و�ض ��عت اليد على ما ي�س ��تحقّ النظر ت�أ ّم ًال و�إ�ض ��افة
افرتاع ��ا للفك ��رة ،فهي مما تناول ��ه بع�ض الن ّقاد والدار�س�ي�ن من
وا�س ��تدرا ًكا ،ال
ً
ُ
قبل ،بل َر ْو ًزا لها ،و�إحقا ًقا ملا بلغه بع�ض الدار�س�ي�نً ،
ونقا�شا مل�سائل مهمة يف بنية
الق�صيدة العربية القدمية.
�لت �إليه ،ومما هو ذو �ص ��لة
و�أه � ّ�م م ��ا �أراه حر ًّي ��ا بالنظر والت�أ ّم ��ل مما و�ص � ُ
بالأ�س ��ئلة املثارة يف مفتتح البحث ،هو �أن لوحدة ال�س ��ياق الفني �أث ًرا يف ت�ص ��اقب
املعاجم ال�ش ��عرية التي تتوارد على �أل�س ��ن ال�ش ��عراء ،وت�أث�ي ً�را يف بنية القوايف من
حيث هي م�س ��تقاة من معاجم متقاربة� ،أو متماثلة �أحيا ًنا ،و�أث ًرا يف تتابع التعمري
إحلاحا على ِف َكر م�شرتكة �أ ّدت �إليها وحدة الغر�ض ،وكل ذلك
لل�ص ��ور ال�شعرية ،و� ً
ي�أتي يف الغالب مقرت ًنا باالختيار اللغوي ،مت�ص ًال بالبحث عن �شعرية التعبري.
وب ��دا يل � ً
أي�ض ��ا �أنْ لي�س لوحدة ال�س ��ياق الفني �أثر يف م�س ��ائل تت�ص ��ل باللغة
والبناء واملو�سيقا ،و�أن بع�ض ما يف هذه العينيات من �سمات فنية ،هو مما ات�صف
به ال�ش ��عر العربي كله ،فال خ�صو�صية لها من هذا اجلانب ،ولذلك مل �أقف بكثري
و�ضح بها بع�ض ال ِف َكر فح�سب.
منها ،ووقفت ببع�ضها وقفة عجلى؛ لأُ ِ
واهلل املوفق وهو الهادي �إلى �سواء ال�سبيل.
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الهوامش
(*) �أ�ستاذ الأدب والنقد يف كلية اللغة العربية ،جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية ،الريا�ض.
الذه ��اب :جم ��ع َذ ْهبة وهي املطر َ
(ِّ )1
واخل ْر َوع:
ال�س ��حب املظلمة لكثافتهاِ ،
اجلود ،والغوادي املُ ِ
دجناتُّ :
ال�ضعيف ،وجم َت َمع الأ�سدام ،و�شارع َ
و�ضلفع� :أ�سماء موا�ضع.
( )2جمالية املوت.336 ،
وال�س َميدَ ع :اجلميل ال�ش ��جاع املديد القامة ،وال َكهام:
وال�ص � ْ�دقّ :
(� )3ض ّر�س ��ه الغزو� :أ ّثر فيهَّ ،
ال�ص ��لبَّ ،
يح�س ��ن �إعراب (حا�س� � ًرا �أو
الكلي ��ل ،وال َب� �زّ :ال�س�ل�اح .ويف قوله�( :إذا هو القى حا�س� � ًرا �أو مق ّنعا) ُ
مق ّنعا) حالني من ال�ض ��مري امل�س ��ترت يف (الق ��ى) ،لأنه �أق ��وى للمعنى و�أم�ت�ن ،ال �أن ُيعربا مفعولني
للفعل على ما ر�آه بع�ضهم .وعليه ي�صبح املعنى� :إذا هو القى عد ّوه �سوا ٌء �أكان هو حا�س ًرا �أو مق ّنعا،
ف�شجاعته و�إقدامه يف احلالني واحدة.
�شاح بفيه� :أي فاحت له ،والك ْرع :تناول املاء بالفم.
(ٍ )4
ال�سم ال�سريع القتل ال�شديد الفتك.
( )5ال ُّذعاف امل�س ّلعّ :
احلجاج جل�س «للمعزّين،
( )6وي�شهد لتحا ُزن الفرزدق وتك ّلفه الرثا َء اخل ُرب الذي �أورده املربّ د ،وفيه� :أن ّ
وو�ض ��ع بني يديه مر�آة ،وو ّلى النا�س ظهره ،وقعد يف جمل�س ��ه ،فكان ينظر �إلى ما ي�ص ��نعون ،فدخل
احلجاج ذلك منه قال� :أت�ض � ُ
�حك وقد هلك
احلجاج تب�سّ ��م ،فلما ر�أى ّ
الفرزدق ،فلما نظر �إلى فعل ّ
املح ّمدان؟ ف�أن�ش�أ يقول »...ثم �أورد بع�ض �أبيات الق�صيدة .كتاب التعازي واملراثي.201 ،
البم :من ال يدخل مع النا�س يف املي�سر ،لفقره ،وال َق ْ�شع :بيت من جلد.
( )7رَ َ
(� )8أذرت� :ألقت ،والكنيف :حظرية من �شجر تتخذ للإبل.
( )9العاين :الأ�سري ،وثوى� :أقام ،وال ِقدّ :القيد ،وتك ّنع :تق ّب�ض.
(� )10شرح املف�ضليات.954/2 ،
( )11ينظ ��ر :ال�ص���ورة اال�س���تدارية يف ال�ش���عر العرب���ي ،خليل �أبو ذي ��اب ،دار عمار ،ع ّم ��ان ،ط الأولى،
1420هـ1999/م� ،ص .49-48والف�ضل يف ّ
�سك هذا امل�صطلح مل�ؤلف هذا الكتاب.
( )12ينظر :املرجع ال�سابق.22 ،
( )13املرجع ال�سابق.41 ،
( )14ال�شعراء ال�شاميون ،خليل مردم ،دار �صادر ،بريوت ،د.ط ،د.ت� ،ص.299
( )15ينظر :املرجع ال�سابق ،نف�سه.
( )16طبقات ال�شعراء.277-276 ،
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( )17املرجع ال�سابق.277 ،
( )18جمالية املوت.438 ،
( )19ينظر :البالغة والأ�صول.165-164 ،
( )20ينظر :اللغة ال�شعر يف ديوان �أبي متام.75-74 ،
( )21البالغة والأ�صول.224 ،
( )22ال َّر ْفد :ال ِق ْدر.
ألقت ،وال َكنيف :احلظرية التي تتخذ للإبل ،واملُ َر ّفع :املرفوع.
(ْ � )23أذرتْ � :
(� )24شرح املف�ضليات.953/2 ،
( )25امل�صدر ال�سابق.954/2 ،
( )26انفرد كتاب التهاين والتعازي 162 ،بهذا البيت.
( )27ينظر :ال�شعراء ال�شاميون.299 ،289 ،
( )28ديوان املعاين.966/2 ،
( )29املرجع ال�سابق.967/2 ،
( )30ينظر :املثل ال�سائر.153/2 ،
( )31ينظ ��ر :دالئ���ل الإعج���از ،عبدالقاهر اجلرجاين ،قر�أه وعلق عليه :محمود �ش ��اكر ،مطبعة املدين،
القاهرة ،دار املدين ،جدة ،ط الثالثة1413 ،هـ1992/م� ،ص.309-307
( )32ديوان طرفة بن العبد ،حتقيق :درية اخلطيب ولطفي ال�ص ّقال� ،إدارة الثقافة والفنون ،البحرين،
وامل�ؤ�س�سة العربية ،بريوت ،ط الثانية2000 ،م� ،ص.49
( )33ينظر :كتاب القوايف� ،أبو يعلى التنوخي ،حتقيق :عمر الأ�سعد ومحيي الدين رم�ضان ،دار الإر�شاد،
بريوت ،ط الأولى1389 ،هـ1970/م� ،ص ،68-67وفيه �أن ترك الت�ص ��ريع والتقفية ي�س ّمى تخمي ًعا.
وينظر :العمدة.176/1 ،
( )34العمدة.176/1 ،
( )35ال�شعراء ال�شاميون.289 ،
( )36كتاب القوايف.69 ،
( )37راجع ما نقله يو�سف بكار عن الزحافات امل�ستكرهة يف :بناء الق�صيدة يف النقد العربي القدمي يف
�ض ��وء النقد احلديث ،يو�س ��ف بكار ،دار الأندل�س ،بريوت ،ط الثانية1402 ،هـ1982/م� ،ص-171
.173
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( )38ينظر :العمدة.209/1 ،
( )39وبتتب ��ع ق�ص ��ائد كثرية على الطويل يف ع�ص ��ور ع� �دّة ،مل �أجد اخلرم �إال عن ��د املتقدمني ،وق ّلة من
املو َّّلدين ،وميكن عدّه من املظاهر املو�سيقية التي �آلت �إلى الزوال.
( )40ينظر :مفهوم ال�ش���عر درا�س���ة يف الرتاث النقدي ،جابر ع�ص ��فور ،دار التنوير ،بريوت ،ط الثالثة،
1983م� ،ص  .265وينظر فيه ما يلي هذه ال�صفحة ،ففيه نقا�ش علمي ج ّيد لهذه امل�س�ألة.
( )41ويكفي لال�ست�ش ��هاد على هذا �أن ت�س ��تعر�ض مط ّولته ،ففيها على �س ��بيل املثال( :فجئتُ وقد َ
ن�ض � ْ�ت
لنوم ثيا َبها) ،فوزنه( :فجئتُ ُ :
فعول ،وقد َن َ�ض ْت :مفاعلن ،)...وتوايل القب�ض يف هاتني التفعيلتني
ٍ
ثقيل.
( )42ينظر :اجلملة يف ال�شعر العربي ،محمد حما�سة عبداللطيف ،دار غريب ،القاهرة ،د.ط2006 ،م،
�ص.98
(َ � )43
أو�ضع� :أ�سرع.
(� )44سورة التوبة.47 ،
( )45العمدة.209/1 ،
( )46ينظر :البالغة والأ�سلوبية.52 ،
( )47ينظر :اجلملة يف ال�شعر العربي.101 ،
( )48ينظر :العمدة.148/2 ،
( )49العمدة .149/2 ،وينظر :ديوان املعاين.963/2 ،
( )50ينظ ��ر :العم���دة .151/2 ،وا�س� �تُثني من ذلك دالية ُد َريد بن ال�ص� � ّمة يف رثاء �أخي ��ه� ،إذ ابتد�أ فيها
بالن�سيب.
( )51ينظر :منهاج البلغاء ،351 ،و :البالغة والأ�صول.217 ،
( )52ينظر :منهاج البلغاء.210 ،
(� )53أ�ش ��ار الدكتور ح�س�ي�ن الواد �إلى بع�ض ��هم .ينظر :نظر يف ال�ش���عر القدمي ،ح�س�ي�ن الواد ،كر�س ��ي
الدكتور عبد العزيز املانع ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،ط الأولى1431 ،هـ2010/م� ،ص.80
( )54املرجع ال�سابق.85 ،
( )55ينظر :املرجع ال�سابق.93-92 ،
( )56راج ��ع كالم ُقدامة عن الفرق ب�ي�ن الرثاء واملدح يف :نقد ال�ش���عر ،قدامة بن جعفر ،حتقيق :كمال
م�ص ��طفى ،مكتبة اخلاجن ��ي ،القاهرة ،ط الثالث ��ة1398 ،هـ1978/م�� � ،ص ،100وينظر :العمدة،
.147/2
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( )57راج ��ع :وح���دة الق�ص���يدة يف ال�ش���عر العربي حتى نهاية الع�ص���ر العبا�س���ي ،حياة جا�س ��م محمد،
دار العل ��وم ،الريا�ض ،ط الثانية 1406هـ1986/م�� � ،ص .231-216ففيه عر�ض لآراء عدة يف هذه
الق�ضية.
( )58ينظر :وحدة الق�صيدة يف ال�شعر العربي.233 ،
( )59ينظر :املرجع ال�سابق.377 ،
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شعر
املكي (686 - 614هـ)
الي ْمن ابن عساكر
أبي ُ
ّ
جمع و�شرح وتقدمي
()3
د .عبد الرازق حويزي
[قافية ال�سني]
()14

وقال[ :من الطويل]

 -1م َن ُ
ن�س
ازل �إطرابي ومرتب ُع الأُ ِ
َ -2و َح�� َّي��ا و�إن � َ��ش َّ��ط��تْ ِدي���ا ُر �أَحِ �� َّب�� ِت��ي
نجُْ������م
َ -3م���ط���ا ِل��� ُع �أق���م���ا ٍر جم����� َّر ُة �أَ ٍ
ُ
منازل فيها ُك ُّل َم ْلهَى َو ُم�شْ َتهَى
-4
َ -5م����� َراتِ����� ُع غِ ������� ْزالنٍ رب������و ُع �أَحِ ���� َّب���� ٍة
ُّ
محط َ�ص َبا َباتٍ َو َم��نْ��� َ��ش���أُ َ�ص ْب َو ٍة
-6
َ -7غنيتُ بها عَن ُك ِّل َم ْغنى َي�شُ و ُقنِي
َ -8ت َغ َّنتْ بها الأَ ْطيا ُر ال ُ
حلن َم ْع ِبدٍ

َ�س َقاها احليا ب�ي َ
ن امل�� َق َّ��ط ِ��م وامل ْق ِ�س
�إليها على الأَ�شْ َواقِ ُ�أ�صْ ِب ُح َ�أ ْو �أُ ْم�سِ ي
مهب َ�ص ًبا مربى َمهًا ُ
فلك َّ
ال�ش ْم ِ�س
ُّ
َو َم ْه َوى ومحبوبٍ �إلىال َعينْ ِ وال َّن ْف ِ�س
ْ�����س
ِ��ب ل�ل�أُن ِ
م�لاع ُ��ب �أَتْ������� َرابٍ جم��ال ُ
ْ�س
ومنز ُع �أَ�شْ َواقٍ �إلى َح ْ�ض َر ِة ال ُقد ِ
َف�أُ ْن�سِ ي بها عَن َغ رْيِها �أَ َب��دًا ُي ْن�سِ ي
وال َن�� َغ�� ُم ال��عِ��ي��دانِ بال َّن ْق ِر وا َ
�����س
جل ِّ
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 -9و�أطلق فيها امل��ا ُء وه��و ُم َ�س ْل َ�س ٌل
آن�س
 -10وفا َء �إليها ال َفي ُء
فاعجب ل ٍ
ْ
� -11أَحِ ُّن �إليها بالأَ�صائِلِ ُّ
وال�ض َحى
بج ُفونِ ال َعني�صا َف َحتْ ُت ْر َبهَا
-12ولو ُ

َف��م َّ
ُ��ط��ر ٌد � َ��ص َّ��ح��تْ َمبانِيه بال َع ْك ِ�س
إن�س
مِ نال َو ْح ِ�ش�أَو َو ْح�شي ٍةمِ ن َمهاال ِ
ومِ ��ن ُح ِّبها َق�� ْد َم َّ�سنِي � َ��ش�� َب�� ُه امل َ ِّ�س
�أب���� َّل ب��ه امل�����ش��ت ُ
ْ�����س
مل ال�� ّن��ك ِ
��اق مِ ���ن �أ ِ

َّ
ال�شرح:
( )1امل َق َّطم :اجلبل امل�شرف على القرافة ،مقربة ف�سطاط م�صر والقاهرة،
وهو جبل ميتد من �أ�س ��وان وبالد احلب�ش ��ة على �ش ��اطئ النيل ال�شرقي حتى يكون
منقطعه طرف القاهرة ،و ُي َ�س� � َّمى يف ك ّل مو�ض � ٍ�ع با�س ��م ،وعليه م�س ��اجد و�صوامع
لل َّن�صارى ،واملق�س :بني يدي القاهرة على النيل .معجم البلدان .176 – 175/5
يا�ضها .تاج العرو�س .577/39
( )3املها ُة :ال َب َق َر ُة ال َو ْح ِ�ش َّي ُة ل َب ِ
(َ )8م ْع ِب ��د ه ��و :معبد بن وه ��ب املُ َغ ِّني (ت 126هـ)� ،أبو عب ��اد املدين ،نابغة
الغن ��اء العرب � ّ�ي يف الع�ص ��ر الأم ��وي .الأع�ل�ام  ،264/7اجل�س :امل� ��س باليد .تاج
العرو�س .499/15
( )10ال َفي ُء :ما َب ْع َد ال َّز َوال من ِّ
الظ ِّل .تاج العرو�س .354/1
ر�ض ��ه� :إذا َبر�أ ،وال ّن ْك ِ�س :ال�ض ��عف .تاج العرو�س
الرج ُل ِمن َم ِ
(� )12أب َّلَ :ب َّل ُ
.579/16 ،107/28
ال َّتخريج:
ملء العيبة.168/5 :
[قافية العني]
()15
وقال لبع�ض �أو َّدائه ،كان من عادته �أن يزوره كل �شهر ف�أبط أ� عليه[ :من الطويل]
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ف��ك��نْ ب���� ْد َره ال��� َب���ادِي ِل�� َع�����ش��رٍ َو�أَ ْر َب������ ِع
َ
وذاك لمِ َ ْث َوى ال ُغ�صْ ِن �أَ ْن َ�س ُب َم ْو ِ�ض ِع
ملنْ َل ْي َ�س ُي�شْ كِي �إن َ�ش ُ
كوت وال يعِي
ْ����ع يف ال���� ِّد َي����ا ِر مُ������ َو َّز ِع
و�أغ�������دُو ب���� َدم ٍ
َف���ِ��ص��فْ�� ُه َل�� َع�� ِّل��ي �أَ ْن َ�أ َرا ُه بمِ َ �����سْ��م��عِ��ي

� -1إذا ُكنتَ مل َت ْط ُلع هِ ال ًال ل�شهرِنا
� -2أَط��ل��تَ َث���� َوا ًء يف َخ��مِ ��ي��ل�� ِة َر ْو� َ��ض�� ٍة
َ -3و َخ َّل ْف َتنِي َب�ْي�نْ َ ُّ
الط ُلولِ مُنا�شِ دًا
� -4أرو ُح ب��ق��ل��بٍ ل����ل����فِ���� َراقِ مُ������� َر َّو ٍع
 -5وق ْد َفا َتنِي رُ�ؤْ َيا حِ َم َ
اك ِب َناظِ رِي

ال ِّر َواية:

( )1ورد البيت الأول يف ال ِع ْقد ال َّث ِمني برواية« :بع�شر».
التَّخريج:
ملء العيبة ،165/5 :وال ِع ْقد ال َّث ِمني يف تاريخ البلد الأمني .438-437/5
[قافية القاف]
()16
وقال[ :من ال�سريع]
 -1مبُ��ل��ت�� َق��ى ال��� ُّرك���ن�ي�ن َق��لْ��ب��ي َل��ق��ى
 -2لجِ ِ ����ي����ر ِة ا َ
�������ي ع���ل���ى �أَ ْن �أَف
حل ِّ
ر ٌة
 -3ويل عَ��ل��ى � َ��س��ف ِْ��ح ال��� َّ��ص�� َف��ا جِ ��ي� َ
� -4إخ ُ
�����وان � ِ���ص���دْقٍ �أَخْ��لَ�����صُ��وا ُو َّدهُ����م
ال�ص َفا
ال�ص َفا َم ْغ ًنى َو ُح ُّلوا َّ
 -5ح ُّلوا َّ
 -6عَ��هْ��دِ ي بهم مُ��ذ َن�� َف�� ُروا مِ ��ن مِ ًنى
َ -7ف���� َ���س���ا ِئ���لِ الأَحْ����� َي�����ا َء عَ����ن َح�� ِّي��هِ��م
َ -8ت���� َع���� َّر َف����تْ مِ �����نْ َق���ب���ل َت��عْ��ري��فِ��ن��ا
� -9أ���ش��ت��اقُ��ه��م حُ�� ًّب��ا َو َق����� ْد �أَ���صْ�� َب��حُ��وا
َ -10ف���� َق���� ِّب����لِ ال������ ُّرك َ
ْ������ن �إ َذا جِ ���ئْ��� َت��� ُه

َك�� ْم يل و َم��نْ �أَهْ��� َوى بهَا ُم ْل َت َقى
ع����ق ُ
����دت َم�����ا ب���ي��� َن���هُ��� َم���ا املَ���� ْوثِ���� َق����ا
َق��لْ��ب��ي �إل���ي���ه��� ْم ْ
مل َي������ َز ْل � َ��ش�� ِّي�� َق��ا
غُ��� ُ
��ص��ن ال�� َّت��� َ��ص��ايف َب��يْ�� َن��هُ�� ْم �أَ ْو َر َق�����ا
م��ع�� ًن��ى ون����قْ���� ًوا َف����� َث����� َووا ب��ال�� َّن�� َق��ا
عَ��� َ��س��ى ب��جْ�� َم ٍ��ع َج���مْ��� ُع َم���ن فُ�� ِّر َق��ا
�أَنجْ َ �������� َد �أَ ْم �أَ������شْ������أ َم �أَ ْم �أَعْ����� َر َق�����ا؟
�أرواحُ�����ن�����ا َف���ا����ش���ت���ا َق���تِ امل ُ���لْ��� َت��� َق���ى
مِ ��� َّن���ا �إِل���ي���ن���ا يف ال���ه���وى �أَ����شْ��� َو َق���ا
عَ��� ِّن���ي َو َج��������� ِّد ْد َم���� ْوثِ���� ًق����ا مُ���و َث��� َق���ا
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� -11صاف ِْحه َك��ي ُي�صْ َف َح عَ��ن َ�س ِّيئٍ
مي بها
َ -12م���ع���اهِ ��� ٌد عَ����هْ����دِ ي َق������د ٌ
���ص���ب ب��ه��ا لإي��������راقِ ال��� ِّل��� َوى
 -13ف���ا� ُ
بطن َنعما َن هَل
َ -14يا َمو ِق ًفا من ِ
 -15لِ��� َي���لْ��� َت���قِ���ي َم�����ن َح���� ُّي����ه مُ���نْ���ج��� ٌد

ال ِّر َواية:

تجَْ�����ن ا َ
جل��� َن���ى امل ُ���و ِن��� َق���ا
َج�� َن��يْ�� َت��ه ِ
ال مِ �����صْ�� َرهُ��م �أَهْ������ َوى وال جِ �� َّل�� َق��ا
و َب���� ْر َق����ه����ا � ِ����ش���� ْم َو َد ِع الأَبْ������ َر َق������ا
ِ����ف ف���ي َ
���ك مل���ن ُو ِّف��� َق���ا؟
م���ن َم���� ْوق ٍ
ِ������م َب������عْ������ َد ل������ق������ا ٍء َل���� َق����ى
مبُ������تْ������ه ٍ

( )1ورد �صدر البيت الأول يف ال ِع ْقد ال َّث ِمني هكذا« :قلبي لقاكم».
( )4وورد عجز البيت ال َّرابع يف ال ِع ْقد ال َّث ِمني هكذا« :غ�صن الت�صايف بينهم
قد �أورقا» ،وزيادة «قد» ك�سرت البيت.
ال�ص َفا».
( )5وورد البيت اخلام�س يف ملء العيبة بروايةَ « :وحلوا َّ
( )8وورد البيت ال َّثامن يف ال ِع ْقد ال َّث ِمني برواية« :تعرفت من بعد تفريقنا».
إيراق
( )13وورد البي ��ت ال َّثالث ع�ش ��ر يف م ��لء العيبة هكذا« :فا�ص � ُ�ب بها ل ِ
ال ِّل َوى» ،وورد يف العقد الثمني برواية« :فا�ص � ُ�ب بها ال لربق اللوى» ،و�أخذت برواية
هام�شه عن �إحدى ن�سخه املخطوطة.
َّ
ال�شرح:
( )5ن ْق ًوا :نظافة وطهارة .تاج العرو�س .122/40
(ِ )12ج َّ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
(�ِ )13ش � ْ�م :انظ ْر .تاج العرو�س  ،485/32الأَ ْب َرق :جبل مخلوط برمل معجم
البلدان .65/1
( )14بطن نعمانَ  :مو�ضع بني مكة والطائف .معجم البلدان .409/5
( )15منجد� :أي َمن ح ُّيه ب َنجدُ ،متْهم� :أي َمنْ َح ّيه بتهامة.
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التَّخريج:
ملء العيبة ،168 – 167/5 :والأبيات  9-1ما عدا البيت ال َّثاين 13 ،12 ،يف
ال ِع ْقد ال َّث ِمني يف تاريخ البلد الأمني .437-436/5
()17
وقال وقد دعاه الوزير «ابن ِح َّنا»(*) للتدري�س[ :من الب�سيط]

 -1يا َمن َدعَ��اين �إل��ى �أَب��وا ِب�� ِه َك َر ًما
دري�س َم ْد َر َ�س ٍة
 -2و َمن َحدَاين �إلى َت ِ
هلل َج������ا ًرا ال �أَلُ��������و ُذ مبا
� -3أَب����ي����تُ ِ
 -4و�أَ ْن َثني َطا ِئ ًفا مِ ن َح�� ْولِ َك ْع َب ِت ِه

هلل �أَ ْدعُ�����و َك�����ا
�إِنيِّ �إل�����ى َب������ابِ ب���ي���تِ ا ِ
اف �أَ ْحدُو َكا
ال�س ْعي وال َّت ْط َو ِ
�إِنيِّ �إلى َّ
� َ���ش���ي ٌء � ِ���س��� َواه وه����ذا ال��� َق��� ْد ُر َي��كْ��فِ��ي�� َك��ا
�أَ َرى مُ��ل َ
ُ��وك ال��دُّ َن��ا عِ ��نْ��دِ ي ممَ َ ��ا ِل��ي�� َك��ا

(*) الوزي ��ر اب ��ن ِح َّنا هو« :ال�ص ��احب بهاء الدين ب ��ن ِح َّنا علي بن محمد بن
�س ��ليم ،ال�ص ��احب الوزير الكبري بهاء الدين بن ح َّنا امل�ص ��ري� ،أحد رجال الدهر
وعزما ور�أ ًيا ودها ًء وخرب ًة وت�ص ُّر ًفا .ا�ستوزره الظاهر ،وفو�ض �إليه الأمور...
حزما ً
ً
وو َزر بعد الظاهر البنه �سعيد ،وزادت رتبته .وله مدر�سة و ِب ٌّر و�أوقاف .ابتُلي بفقد
ولديه فخر الدين ومحيي الدين ،ف�صرب وجت َّلد .وعا�ش �أرب ًعا و�سبعني �سنة ،وتويف
�سنة �سبع و�سبعني و�ست مائة ،و�ش َّيع اخللق جنازته» .الوايف بال َو َف َيات .30/22
التَّخريج:
مر�آة اجلنان وعربة اليقظان .152/4
()18
وقال[ :من الطويل]
هلل ق��� ْم مُ�� َت�� َم��� ِّ��س��ك��ا
 -1ب���أ���س��ت��ا ِر ب��ي��تِ ا ِ
 -2وال َت ْع َت ِ�ص ْم �إ َّال بح ْبلِ اعتِ�صامِ ِه
َ -3ولُ��� ْذ ب��حِ ��م��ا ُه فا�س َتلِم َث�� َّم فال َتزم

وب����اهلل عُ���� ْذ مِ ���ن ن�����ا ِر ِه � ْأن مَ َ
ت��� َّ��س�� َك��ا
َف��ل�ا ب�����س��وى ت��وف��ي��ق��ه ال مُ َ
ت��� ِّ��س�� َك��ا
َوع َِّ��ظ��م على ال َّت ْق َوى َ�شعا ِئ َر َر ِّب َكا
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َ -4و َج��� ِّد ْد عُ��هُ��ودًا يف مَعاهِ دِ ها ا َّلتِي
َ -5م��ع��اه�� ُد ل���ل���أروا ِح ف��ي��ه��ا َم���ع���ار ٌِف
 -6فمِ ن ُح ِّبها َواف��ي��تَ � َ
أ�شعث �أَغ�برا
 -7ع َ
ُ��ب َت ْزهَى ِب َب ْذ ِل ٍة
َليك �شِ عا َر احل ِّ
 -8فجد َ
َّدت ر�سْ َم ال َو�صْ لِ َبع َد دُرو�سِ ِه
جى
 -9فق َّرة ع ٍ
ني منك ك ْم �سخِ َنتْ َ�ش ً
 -10ويا برد َح ّر َّ
ال�شوقِ مِ ْن َك ِب َو ْق َف ٍة
ف�صافح مي َ
ني اهلل ذكرى لعبدِ ه
-11
ْ
نيا َ
ِّ -12
وق�ضمباب َ
ال�صفا
حلجونِ �إلى َّ
 -13ن��عِ��م��تَ ب��ن��ع��م��انٍ ف��ظ�� َّل �أراكُ���ه���ا
 -14ف ُب َ
�شراك مِ ْنها موقف َع َّز موق ًفا
ُ -15ي َباهِ ي ِب َ��ك ُ
اهلل امل�لا ِئ�� َك�� َة ال ُعلَى
ّ
تعريف الأُلى عَر ُفوا اله َوى
 -16وع ّرفت

-17
ب�شطي �أَالل ث��م يف َ�س ْف ِح نابِتٍ
ْ
أعاجيب ج َّم ٌة
 -18ومن عجبٍ �أ َّن ال
َ
 -19فل َّما َق َ�ضى مِ نها َ
هواك �شُ جو َنه
�-20أف�ضتَ وقد فا�ضتْ َ
عليك �إلى مِ ًنى
 -21فو ّفيتَ ن��ذ ًرا ثم َّ
ق�ضيت لل ُمنى
 -22ف� ْإن مل تكنْ �أه ً
ال لذا ح َّق �أَهْ ِل ِه
 -23وق��ف��تَ ل�� َت��ودي ٍ��ع وق َ
���وف � َ��ش ٍ��ج ج ٍو
 -24وهل يرح ُم البنيُ املجدُّ � َأخا �أَ ً�سى
 -25ولكنَّ �س ْف َح الد َّْم ِع َي�شْ فِي َ�صبا َب ًة
 -26ت�� َز َّو ْد َف َق ْد � ْأعجلتَ مِ ْنهَا ِب َن ْظ َر ٍة
 -27فما يف الدُّ نا وقتٌ َك َو ْقت َِك يف مِ نى

َّ
ال�شرح:
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�إل��ى َم��ن بها َب�� ْر ُح ا�شتياق َِك َ�ش َّف َكا
�����ذاك هَ���واهَ���ا �إذ َ���س��ق َ
َغ َ
��اك َف�� َع�� َّل�� َك��ا
ِ���ف َر َّب���� َك����ا
ت���ل��� ّب���ي لِ�������� َر ّب ب���ال��� َّل���ط���ائ ِ
ت���ب��� َّذلْ��� َت���ه���ا هلل مِ ����ن َزهْ������و مُ��لْ��كِ�� َك��ا
َوطُ��فْ��تَ ك َما ط َ
��اف املح ُّبو َن َق ْبل َكا
بمُِ���نْ��� َي��� ِة قُ����� ْربٍ نِ��لْ�� َت��ه َب���عْ��� َد بُ��عْ��دِ َك��ا
مب���ل���ت��� َزم ت��ن��ه��ي وت�������ش���ر ُح م����ا ِب��� َك���ا
وق ْ
�����ل� :آب ٌ
�����ق وا َف�����ى و َف�����ا ًء ب�� َع��هْ��دِ َك��ا
�شجو َن هوى من �أجلِها طا َل َ�ش ْج ُو َكا
مقيلَك طُ��وب��ى ث�� َّم طُ��وب��ى ِل َي ْهن َكا
ت��ن ُ
��ال ب��ه ال�� ُّزل��ف��ى ويُ���غْ��� َف��� ُر َذنْ��بُ�� َك��ا
َظ ِف ْر َت َل َع ْمرِي ث َّم َق�� ْد َج�� ّد جدُّ َكا
َو َما �أنك ُروا مِ ن بعدِ َذ َ
اك َف َمنْ َل َكا
ت���راو ُح ك��ي ي��رت��ا َح يف احل ِّ��ب قل ُب َكا
ط��لُ��و ٌع ل�سعدٍ يف ُ�أفُ�����ولٍ ل َِ�ش ْم�سِ َكا
دف��ع��تَ �إل����ى َج���م ٍْ���ع ب��ط��ائ�� ِر مُيْ�� ِن�� َك��ا
����ب �أ�����س����را ٍر ب��ه��ا بُ����� َّر َح ُّ��ج�� َك��ا
َم����واه ُ
بها َت َف ًثا مِ ��ن َرمِ ��ي َج��مْ�� ٍر َو َح ْل ِق َكا
ف��ق ْ��لَ :ر ِّب �أَهِّ��لْ�� ِن��ي ل َ
ِ���ذاك ِب َف ْ�ض ِل َكا
ت���و ّدعُ���هَ���ا ح���ز ًن���ا وت�������س���� ُأل عَ���� ْو َد َك����ا
وج ًعا َب َكى؟
َ�شكا ُف ْر َق َة الأَ ْحبابِ �أو ُم َ
ِل��ذِ ي َل ْو َع ٍة َفا�سْ َف ْح ِل َن ْ�أي َِك د َْم َع َكا
ي�س َكا
ع�سى عود ٌة من قبلِ ترح ُل عِ َ
َ
وال مِ ��ثْ�� ُل َن��عْ��م��انِ الأَراكِ ِب���أَ ْر�ِ��ض�� َك��ا

576

( )11الآبقُ  :الآثم .تاج العرو�س .6/25
(� )17أَ َ
الل :ا�س ��م جب ��ل بعرفات .معجم البل ��دان  ،242/1وينظر البيت رقم
( )23من الق�صيدة رقم (.)2
التَّخريج:
ملء العيبة.212 -211/5 :
[قافية الالم]
()19
وقال وقد بعث �إليه �أحد �أ�ص ��حابه فتى ا�س ��مه مح َّمد ي�س ��تدعي منه اخلتمة،
فوجهها �إليه وكتب معه[ :من الكامل]
َّ
ُ���ح��� َّم���دًا وا َف�����ى �إِل���ى
َم������ ْواليَ �إ َّن م َ
ن � َ��ص�� َب��ا َب�� ًة
عَ�� ِل�� َق��تْ ِب��� ِه ُرو ُح الأَمِ ���ي�� ِ

���اك ب���ال��� ِّذكْ��� ِر ا َ
عَ���لْ���ي َ
حل���كِ���ي ِ���م َر����سُ���وال
َف���� َع����لَ����ي����ه نُ������������ ِّز َل حُ������ ُّب������ه َت����نْ����زِي��ل�ا

ال�شرح:

الأمني :هو لقب ال�شاعر نف�سه.
التَّخريج:
ملء العيبة  ،374/5وال ِع ْقد ال َّث ِمني يف تاريخ البلد الأمني .439/5
()20
وقال[ :من الوافر]
� -1أال � ّإن ال���� َّ���ص�ل�ا َة ع��ل��ى ال�� َّر���س��ولِ
 -2ف����� َ����ص���� ِّل ع���ل���ي���ه �إ َّن اهلل ���ص�� ّل��ى
 -3و�����ص���� ِّل ع��ل��ي��ه ق����د ����ص��� ّل���تْ ع��ل��ي��ه
� -4أال � ّإن ال����� َّ����ص��ل�ا َة ع���ل���ي���ه نُ������و ٌر
 -5وت�����ث�����ق�����ي ٌ
����ف
�����ل مل��������ي��������زانٍ َخ����ف����ي ٍ

����ش���ف���ا ٌء ل���ل���ق���ل���وبِ م����ن ال��� َغ���ل���ي���لِ
ع��ل��ي��ه وال ت����ك����و َن����نْ ب��ال��ب��خِ ��ي��لِ
�ْب�ئِ���ي���لِ
م�ل�ائ���ك��� ُة ال���� َّ���س���م���اء ب���جِ رْ َ
ل��دَى ُّ
الظلماتِ يف ال��ي��و ِم املهُولِ
وت��خ��ف��ي ٌ��ف م���ن ال������� ِو ْز ِر ال�� َّث��قِ��ي��لِ
ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
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� -6إذا َ���ص�� ّل��ي��تَ � َ���ص��� ّل���ى اهلل عَ�������شْ��� ًرا
 -7وحت َ��ظ��ى ب��ال��� َّ��ش�� َف��اعَ�� ِة َي���� ْو َم تجُْ�� َف��ى
 -8ف�����أك��ِث�ررِْ �أو �أقِ������ َّل َف�����أَن����تَ تجُْ����� َزى
َ -9ف��� َ��ص�� ِّل عليه تجُْ���� َز َج����زا َء �ِ��ض��ع ٍْ��ف
��ا���س �أك�ث�رُ ه��� ْم � َ��ص�لا ًة
 -10و�أول����ى ال�� َّن ِ
 -11و�أجن����اهُ���� ْم م���ن الأهَ��������والِ ع��ب�� ٌد
ِ���ج���ا ب�����ذِ كْ����� َراه َح��فِ�� ًّي��ا
 -12ف���كُ���ن َل���ه ً
 -13و� َ����ص���� ِّل � َ����ص��ل�ا َة مُ�������شْ��� َت���اقٍ �إل��ي��ه
و�ص ِّل َمدَى ال َّز َمانِ على َر�سُ ولٍ
َ -14
 -15و���ص�� ِّل على حبيبٍ ف���ا َق َف ْ�ض ً
ال
 -16ف�ص َّلى ُ
اهلل �أف�����ض�� ُل م��ن ي�ص ِّلي
 -17و�آت���������ا ُه ال��� َو����س���ي���ل��� َة م�����س��ت��ج��ي�� ًب��ا
 -18و�أَ ْز َل�������� َف��������ه َو� َ����ش���� َّف���� َع����ه ل�����ي������أْ ِوي
وح��� َم���ى حِ �� َم��اه
 -19و� ّأط������� َد � َ���ش��� ْرعَ���ه َ
����ْب���ر ْح َ���ش�� ِري�� ًف��ا
 -20و����ش��� َّر َف���ه ومل َي رْ َ
 -21وزا َد مُ���حِ ��� َّب��� ُه � َ���ش��� َر ًف���ا و َف���خْ��� ًرا
 -22وزا َد عُ��ل�اه م��ن��ه ِب����طُ����ولِ عْ��م��ر
 -23و�أور َد َن�������ا ع��ل��ي��ه احل���و� َ���ض وفْ����دًا

ال ِّر َواية:

ب���واح���د ٍة عَ��ل��ي َ��ك ع��ل��ى ال�� َّر���سُ��ولِ
و َم����ا َل َ
����ك مِ ���ن مُ��ق��ي��لٍ �أو مُ�� ِن��ي��لِ
ب����ذل َ
ر �أَو َق���ل���ي���لِ
����ك مِ ������ن َك����ث��ي� ٍ
َ
وتجُْ�� َز ُم
�ضاعف الأَج�� ِر اجلزِيلِ
ع��ل��ي��ه ِب����� ِه َو َ�أحْ����������� َرى ب���ال��� َق���بُ���ولِ
ب���ه���ا َل�����هِ����� ٌج َب���������د َْل َق��������الٍ وق���ي���لِ
ب���لُ���ق���ي���ا ُه وم���ن���� ِ���ص��� ِب���ه ا َ
جل���� ِل����ي����لِ
ودا ِو ب����ذك����رِه ����س���قْ��� َم ال��� َع��� ِل���ي���لِ
مي مُ�����صْ��ط�� َف��ى َب����� ٍّر َو����صُ���ولِ
َك�����ر ٍ
َم���دى ���ش���أ ِو
الكليم َم��� َع اخلليلِ
ِ
عليه يف ال��� َّ��ص��ب��ا ِح م��ع ا َلأ ِ���ص��ي��لِ
وب����� َّل�����غ����� ُه ن�����ه�����اي����� َة كُ��������� ِّل ������سُ�����ولِ
�إل����ي����ه ال���� َّن����ا�����سُ يف ظِ ٍّ
������ل َظ��� ِل���ي���لِ
����ح���� ِة ال���� َّدلِ����ي����لِ
و�أ َّي������������� َد ُه ب����وا� ِ����ض َ
ف��ي��ج��م��ع ج��م��ل�� َة امل���ج���دِ الأث���ي���لِ
ب���ت���ف�������ض���ي���لٍ و َت������نْ������ ِوي������لٍ َج����زي����لِ
���ص���ي مِ �����ن َم�����وَاهِ ����� ِب����� ِه َط���وي���لِ
ق���� ٍّ
ل رُ
�ُن�وى ب���ال��� ِّر َوى مِ ��ن َ�سل�سبيلِ

ال�س ��ابع يف َن ْفح ِّ
الطيب (ط� .إح�س ��ان عبا� ��س) بروايةَ « :ي ْو َم
( )7ورد البيت َّ
ت َْ�ض َحى».
( )11وردت كلم ��ة (ب ��دل) بت�س ��كني �آخره ��ا يف ه ��ذا البي ��ت يف طبعتي نفح
الطيب ،وقال �إح�س ��ان عبا�س يف هام�ش نفح الطيب تعلي ًقا على ت�س ��كني ( :بدل):
«ويف هذه الق�صائد ت�سامح �أحيا ًنا يف اللغة والإعراب».
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( )15وورد البي ��ت اخلام� ��س ع�ش ��ر يف َن ْف ��ح ِّ
الطيب (ط .محي ��ي الدين عبد
الكالم».
احلميد) برواية« :حاز ف�ض ًال� ...ش�أ ِو
ِ
ال�شرح:
(� )19أَ َّط َد :ث َّبت .تاج العرو�س.302/9
التَّخريج:
َن ْفح ِّ
الطيب ( 505-504/7ط� .إح�سان ع َّبا�س)( 352-351/10 ،ط .محيي
الدين عبد احلميد).
()21
وقال حني �شاهد مثال نعل ال َّر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم[ :من الكامل]
�����ع خ���الٍ
 -1ي���ا مُ��ن ِ
ْ�����ش��دًا يف َر� ِ
���سْ���م َرب ٍ
َ -2د ْع َن��������د َْب �آث��������ا ٍر وذك������� َر َم�����آث���� ٍر
ر َف َح َّب َذا
 -3والث ْم َثرى الأَ َث�� ِر الأث�ي ِ
� -4أَ َث���������� ٌر ل����ه ب���قُ���لُ���و ِب��� َن���ا �أَ َث���������� ٌر ب��ه��ا
 -5ق ِّبل ـ لك الإقبال ـ َن ْعلَي �أَ ْخ ُم ٍ�ص
� -6أل���ِ��ص ْ��ق ب��ه��ا َق��لْ�� ًب��ا يق ٍّلبه ال��ه��وى
��َ � -7ص��افِ��ح ب��ه��ا َخ����دًّا َوعَ��� ِّف��� ْر َوجْ��� َن��� ًة
َ -8ت َ
وانح
�شفيك َح َّر َج ًوى َث َوى َ
بج ٍ
 -9يا �شِ ب َه نعل امل�صطفى ُروحِ ي الفِدا
ُ
العيون و َق�� ْد َن َ���أى
 -10هملتْ مل��ر� َآك
 -11وتذ َّك َرتْ َع ْه َد ال َعقِيقِ َفناثرتْ
ا�صلَتِ احلن َ
ني�إلىالذي
و�ص َبتْ َف َو َ
َ -12
� -13أ ْذك ْرتني َق�� َد ًم��ا لها قِ�� َد ُم ال ُعال
� -14أ ْذ َك ْرتني َمن مل يزل ِذك��ري له

َوار�����س الأَطْ���ل��الِ
ومُ��� َن���ا� ِ���ش���دًا لِ����د ِ
لأحِ ������ َّب������ ٍة َب�����انُ�����وا َوع���������صْ����رٍ خ����الِ
� ْإن فُ���� ْز َت مِ ��ن��ه ب��لَ��ث ِْ��م َذا ال�� ِّت��مْ�� َث��الِ
���شُ��غُ��ل اخل��ل ّ��ي ب��ح ِّ��ب ذاتِ ا َ
خل���الِ
ُ
َح������ َّل ال
����ح���� َّل قِ���ب���الِ
����ه��ل�ال ب����ه م َ
َو َج�لا على الأَ ْو� َ��ص��ابِ والأَ ْو َج���الِ
يف تُ���رب���ه���ا وج������دًا وف َ
������رط ت��غ��الِ
احلب ما َج َن َحتْ �إلى الإباللِ
يف ِّ
لمِ َ َح ِّل َك الأَ�سْ َمى َّ
ال�شرِيفِ ال َعايل
ر َم��ا �إه��م��الِ
َم��ر َم��ى ال��عِ�� َي��انِ ب��غ�ي ِ
� َ���ش���و ًق���ا ع��ق��ي��ق امل���دم��� ِع ال��� َه َّ���ط���الِ
َم�����ا زا َل َب������ايل م���ن���ه يف َب���لْ��� َب���الِ
وف والإف���� َ���ض���الِ
واجل�����و ِد وامل����عْ���� ُر ِ
ي���ع���ت���اد يف الأب������ك������ار والآ� َ������ص������الِ
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 -15لو �أ َّن خ��دّي ُي ْح َت َذى َن ْع ً
ال لهَا
 -16ول��ه��ا امل��ف��اخ�� ُر وامل���آث�� ُر يف ال��دُّ ن��ا
� -17أو �أ َّن �أج��� َف���اين ل���وطء نعالها

ال ِّر َواية:

َل��� َب���لَ��� َغ���تُ مِ ����ن ن��ي��ل امل���ن���ى �آ َم�����ايل
وال��� ِّدي ِ���ن يف الأق������والِ والأف��� َع���الِ
�أَ ْر� ٌ������ض َ���س�� َم��تْ ع���� ّزا ب���ذا الإ ْذاللِ

( )5ورد البيت اخلام�س يف ملء العيبة يف �ص ��لب الق�صيدة ،و�أزهار الريا�ض
يف �أخبار القا�ض ��ي عيا�ض برواية« :نعل �أخم�ص» ،و�أخذت برواية �أخرى وردت يف
البيت ،حيث روي منفردًا ملء العيبة.
ال�سا ِد�س يف ملء العيبة برواية« :وجدً ا على الأو�صاب».
( )6وورد البيت َّ
( )8وورد البيت ال َّث ِامن يف ملء العيبة برواية�« :ستبل حر».
( )9وورد البيت التَّا�سع يف ملء العيبة برواية« :نف�سي الفدا».
( )10وورد البي ��ت العا�ش ��ر مك ��ر ًرا يف م ��لء العيبة هكذا« :عمل ��ت ملر�آك...
َمرقى ال ِع َي ِان».
( )12وورد البيت ال َّثاين ع�شر يف ملء العيبة برواية« :يف احلب بايل».
( )14وورد البيت ال َّرابع ع�ش ��ر يف ملء العيبة يف �ص ��لب الق�ص ��يدة ،و�أزهار
�ال» ،و�أخذت برواية
الريا� ��ض يف �أخبار القا�ض ��ي عيا�ض برواية« :الأبكار والأو�ص � ِ
تكراره يف ملء العيبة حيث ذكر البيت بعد الق�صيدة.
ال�سابع ع�شر يف ملء العيبة برواية« :ملواطئ نعلها».
( )17وورد البيت َّ
َّ
ال�شرح:
( )7التغايل :التجاوز .تاج العرو�س .180/39
الرج ُل ِمن
( )8الإبالل :ال�شفاء من املر�ض .ففي تاج العرو�س َ « :107/28ب َّل ُ
ر�ضه� :إذا َبر�أ».
َم ِ
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ال�س� � ْي ُل عاد ّي ٌة؛ منها :ال َعقيقَ
( )11العقيق� :س� �تّة ِ
موا�ضع ،وهي �أو ِد َية �ش ّقتْها َّ
ذات ِع� � ْرق قب َلها َمب ْر َحلة �أو م ْرح َل َتينْ  ،وهو ميقات �أهل العراق،
ال ��ذي بال ُق ْر ِب من ِ
ولعله املراد هنا .تاج العرو�س .168/26
( )12ال َب ْل َب ِال :الت�شتت ب�سبب كرثة الهموم .تاج العرو�س .114/28
التَّخريج:
ملء العيبة 220 – 218 /5 :دون البيت ال َّرابع ع�شر ،ولكنه روي بعد الق�صيدة
اعتمادًا على �إثبات امل�ؤلف لفروق روايتي الق�ص ��يدة ح�س ��بما �سمعها ووقف عليها،
ال�ساد�س ع�شر
وبتقدمي اخلام�س على ال َّرابع ،وتقدمي ال َّث ِامن على ال�سابع ،وتقدمي َّ
عل ��ى اخلام�س ع�ش ��ر .وفي ��ه :وقال يف البيت الآخ ��ر « َل ْو �أن ،ولو َق � َ
�الَ :و َل َو ان بنقل
احلركة لكان �أف�ص ��ح» ،والق�ص ��يدة يف �أزهار الريا�ض يف �أخبار القا�ض ��ي عيا�ض
 ،262/3واملواه ��ب اللدني ��ة باملن ��ح املحمدي ��ة  ،215/2واملجموع ��ة النبهاني ��ة يف
املدائح النبوية .398/3
()22
وقال مب�سجد ا َ
خليف ِمب َنى[ :من الكامل ]

ني ا َ
ريتي ب َ
ال�صفا
حل ُجونِ �إلى َّ
 -1يا جِ َ
� -2أه����� َوى ِد َي����ا َركُ���� ُم َويل ِب�� ُربُ��وعِ ��هَ��ا
 -3و َي�� ِزي��دُين فِيها ال�� َع�� ُذ ُ
ول َ�ص َبا َب ًة
ُ
ويقول يلَ :لو َق ْد َت َب َّد ْلتَ ال َه َوى
-4
 -5باهلل ُق ْل يلَ :ك َ
يف تحَْ �سُ ُن َ�س ْلوتي
 -6ي��ا �أَهْ����� َل ُودِّي ب��امل َ��ح���َّ��ص��بِ َدعْ���� َو ًة
 -7ه��ل يف ال���ب�ل�ا ِد م��ح�� ّل�� ٌة َم��ع��رو َف�� ٌة
� -8أم يف ال�� َّزم��انِ َكلَيل ِة ال َّن ْف ِر التي

جُْ�� َم ٌ��ل ومُ�� َف���ََّ��ص�� ُل
� َ��ش��وقِ��ي �إل��ي��كُ�� ْم م
َوجْ�������� ٌد يُ��� َث��� ِّب���طُ���ن���ي َوعَ�����هْ����� ٌد �أَ َّو ُل
َف��� َي َ���ظ ُّ���ل يُ��غْ�� ِري��ن��ي �إ َذا َم���ا َي���عْ���ذِ ُل
َف�����أَق ُ
ُ����ولَ :ق��� ْد عَ��� َّز ال��� َغ���دَا َة َت��� َب���دُّ ُل
وح�سْ ن َت َ�صبرُّ ِي ه َْل َي ْج ُم ُل؟
َع ْنهُم ُ
مِ ������ن َن������������ا ِز ٍح ب����ل���� َق����اكُ���� ُم َي���� َت���� َع���� َّل���� ُل
م��ث��ل امل���ع��� َّرف �أو م َ���ح ٌّ���ل يُ��حْ��لَ�� ُل؟
���وارف تجُ���� َز ُل؟
فيها م��ن اهلل ال���ع ِ
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� -9أم م��ث��ل �أي������ا ٍم ت��ق���َّ��ض��ت يف مِ �� ًن��ى
 -10يف ج ْنبِ جمتم ِع ال ِّرفاقِ ومنز ِع الـ

ال ِّر َواية:

ُ��ح َّ��ج�� ُل؟
عمر ال�� َّزم��ان بها �أغ��� ُّر م َ
��اب امل�سب ُل
�أ����ش���واقِ ح�� َّي��اهَ��ا ال��� َّ��س َ��ح ُ

( )3وورد البي ��ت ال َّثال ��ث يف ال ِع ْق ��د ال َّث ِم�ي�ن  ،435-434/5و�ش ��فاء الغ ��رام
ب�أخبار البلد احلرام بروايةَ �« :إذا َما َي ْع ُ
دل» ،وورد يف ال ِع ْقد ال َّث ِمني  217/1برواية:
«العدول ...يعدل» ،وورد يف ُد َّرة الأَ ْ�سالك يف دولة الأتراك برواية« :ملغريني �إذا».
ُ
«ويقولَ :لو» ،وورد يف ال ِع ْقد
( )4وورد البيت ال َّرابع يف ُد َّرة الأَ ْ�س�ل�اك برواية:
ال َّث ِمني برواية« :عز العزاة».
( )5وورد البي ��ت اخلام�س يف ُد َّرة الأَ ْ�س�ل�اك برواي ��ة« :كيف حت�س» ،وورد يف
«ع ْنها
ال ِع ْق ��د ال َّث ِمني  ،435-434/5و�ش ��فاء الغرام ب�أخبار البلد احل ��رام بروايةَ :
«يح ُ�سنُ َ�س ْلوتي ...عنها ...يحمل».
ُ
وح ْ�سن» .وورد يف ال ِع ْقد ال َّث ِمني  217/1بروايةْ :
ال�سابع يف ال ِع ْقد ال َّث ِمني  217/1برواية« :محل حتل ُل».
( )7وورد البيت َّ
َّ
ال�شرح:
(َ )1
ال�س ��كري :مكان
احل ُج � ِ
�ون :جب ��ل ب�أعلى مكة عن ��ده مدافن �أهلها ،وقال ُّ
يلي :على فر�سخ وثلث ...وقال الأَ ْ�ص َم ِع ّي:
من البيت على ميل ون�ص ��ف ،وقال ُّ
ال�س َه ّ
احلجون هو اجلبل امل�شرف الذي بحذاء م�سجد البيعة .معجم البلدان .225/2
املح َّ�ص ُب :مو�ضع فيما بني مكة ومنى ،وهو �إلى منى �أقرب ،وهو بطحاء
(َ )6
مكة ،وهو َخ ْيف بني كنانة .معجم البلدان .62/5
( )7املع َّرف :مو�ضع الوقوف بعرفة .معجم البلدان .155/5
التَّخريج:
�ش ��فاء الغرام ب�أخبار البلد احلرام  ،290/2والزهور املقتطفة من تاريخ مكة
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امل�ش ��رفة  351ما عدا البيت ال�ساد�س فيهما ،وال ِع ْقد ال َّث ِمني يف تاريخ البلد الأمني
ال�س ��اد�س يف هذه امل�ص ��ادر ،والأبيات  6-1فيه /5
 ،217-219/1م ��ا عدا البيت َّ
 ،435-434وتاري ��خ الإ�س�ل�ام  ،572/15والأبيات  5-1يف ُد َّرة الأَ ْ�س�ل�اك يف دولة
الأتراك  ،438/1واملنهل ال�صايف وامل�ستويف بعد الوايف .267/7
[قافية امليم ]
()23
وقال[ :من جمزوء الوافر]

� -1أَ ِرقْ�������������تُ لِ����� َومْ������ ِ�����ض مُ���بْ��� َت���� ِ���س ِ���م
َ -2ف������� ِب�������تُّ ِب���������� ِه � َ����س����ل����ي����م هَ�������� ًوى
 -3تجَ َ �������� َّ�������ش������� َم كُ����������� َّل � َ�����ش�����ا� ِ�����س����� َع����� ٍة
َ -4ف������ َ�����س ْ
�����م
�����ل َن��������������ا ًرا ع����ل����ى عَ�����لَ ٍ
َ -5ورِد ْ َر َّي�����������������ا ع�����ل�����ى َظ������� َم��������إٍ
َ -6وعَ��������� ِّف��������� ْر يف ال�������� ُّر َب��������ا ب���قُ���ب���ا
َ -7و�أْل�������������ص������ق ب������ال���َب��ررَ ى َك���� ِل���� ًف����ا
َ -8و� َ�����س ْ
�����ل عَ�����ن َق�����لْ�����بِ َخ���ائِ���فِ���هِ���م
َ -9ط��������ري�������� َح هَ�������������واه ب����ي����ن����هُ���� َم����ا
����ج ٌ
 -10ف����� َم�����ا يمَ ٌ
����ن
َ�����������ن َل������ َن������ا � َ����ش َ
 -11مب�����ك����� َة ليِ َق�����������دميُ هَ������� ًوى
َ -12ف����������أَ ِّم���������ي ن�����ح����� َوهَ�����ا �أَ َب�������������دًا
�����������ب ق������م������تُ َل�����ه
 -13ل�����������زام احل ِّ
ْ�����ع َ
ْ������ف مِ ��� ًن���ى
وخ������ي ِ
 -14ويف َج�����م ٍ
 -15ويف ع�����رف�����ات ق������ ْد عُ����� ِر َف�����تْ
���������اب َم���� ْر َب����عُ����هَ����ا
 -16وط����ي����ب���� ُة َط َ
����ج ٌ
����ن
� -17إذا َم�������ا َع���������نَّ يل � َ����ش َ
� -18أزو ُر �أَحِ ���������� َّب���������� ًة َك������� ُرمُ�������وا

�أَ� َ��������ض��������ا َء َل����� َن�����ا د َُج����������ى ال ُّ
����ظ����لَ ِ����م
�������م
جلِ �����������ي����������رانٍ ِب�������������������ذِ ي � َ�������س�������لَ ِ
�������ح������� َّل حِ ������ َم������ى َب������ ِن������ي جُ����� َ����ش ِ����م
َف َ
�����م
َب��������������� َدتْ عَ���������ن جِ ������ي������ر ِة ال�����ع�����لَ ِ
���������م
رِوى م���������������ا ٍء ع�����ل�����ى �إِ� َ���������ض ِ
�����م
ب��������خ��������د َِّك َغ َ
�����ي�����ر مُ�����حْ����� َت������ ِ�����ش ِ
������ْب�����ر مِ ��������ن � َ����س���� َق ِ����م
فُ��������������������ؤَادَك َي رْ َ
ْ������ع �أَو ِب َ
ِ������م
������خ������يْ������فِ������ه ِ
ب������� َ������س������ل ٍ
َق���������� ِت����������ي ً
������م
�����ل����ا �إث�����������������ر ب������ي������ ِن������ه ِ
َو َب������������������ ْر َق ال������� َّ������ش������ام ْ
������م
مل �أ� ِ������ش ِ
عَ������� ِل�������قْ�������تُ ِب����������� ِه مِ ���������ن ال��������قِ�������� َد ِم
أم
عَ���������لَ���������ى َخ���������� َب����������بٍ ويف � مَ ِ
م���������ق���������ا َم هَ������������������ ًوى مب�������ل������� َت������� ِز ِم
������م
َل������� َع�������مْ������� ُرك جم����م����ع ُال������هِ������ َم ِ
كِ����������������� َرا ُم عُ�������ه�������و ِدهَ�������ا ال��������قُ�������� ُد ِم
َف�������� َع��������نْ��������هَ��������ا َق ُّ
���������������ط ال َت��������������� ُر ِم
َف��������مِ ��������نْ َح���������������� َر ٍم �إل������������ى َح������������ َر ِم
ِ����م
َك����� ِل�����فْ�����تُ عَ�����لَ�����ى ال������� َّن������� َوى ِب����ه ِ
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 -19و�أ�������سْ������ َع������ى يف ِز َي�������ا َرتِ�������هِ������� ْم

ال ِّر َواية:

ِب�������� َر�أْ� ِ��������س��������ي ال عَ������لَ������ى َق����� َدم�����ي

ي�شم».
( )10ورد البيت العا�شر يف ملء العيبة بروايةْ « :مل ِ
( )12وورد البيت ال َّثاين ع�ش ��ر يف م ��لء العيبة برواية« :على ُجنب» ،وورد يف
ال ِع ْقد ال َّث ِمني برواية« :ف�أم�سي نحوها».
َّ
ال�شرح:
(ُ )6قبا� :أي م�سجد قباء.
البى :الرتاب .تاج العرو�س .165/37
( )7رَ َ
(� )10أَ ِّميَ :ق ْ�ص � ِ�دي .ا َ
خل َب ُب :ا ِلإ ْ�س� � َرا ُع يف ا َمل ْ�ش � ِ�ي .تاج العرو�س،243/31 ،
.329/2
( )16ال َت ُر ِم :ال تطلب �سواها .تاج العرو�س .291/32
التَّخريج:
ال�س ��ابع ع�ش ��ر يف التحفة اللطيفة ،20/3
ملء العيبة ،166-165/5 :والبيت َّ
والأبي ��ات  19-16 ،12-10 ،4-1يف ال ِع ْق ��د ال َّث ِمني يف تاريخ البلد الأمني ،437/5
والبيت  17مكرر فيه .434/5
()24
وقال[ :من اخلفيف]
��َ � -1س��ائِ��لُ��وا ب َ
�ي�ن زم����ز ٍم واحل��طِ ��ي ِ��م
�����ح َ�أن
َ -2خ���ِّب��رُِّ وا ج��ي�ر َة الأَ َب�����اطِ ِ
َ -3م���نْ َت��كُ��نْ دَا َره ال��� َّ��ش���آ ُم َف َ��ط�� ْريف
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مي
عَن فُ�ؤادِي امل�ضنى و َعهْدِ ي القد ِ
حِ ���ل ُ
ْ���ف َوجْ������دٍ ب��ه��م و� َ����ش����وقٍ مُ��قِ��ي ِ��م
ر مُ�������ش���ي ِ���م
ل����ب����روقِ ال������ َّ�����ش������آ ِم غ���ي�� ُ

584

املح�صبِ ال �أهْ ـ
 -4وا�شتياقِي �أَهْ��ل
َّ
 -5ي��ا َرعَ����ى ُ
اهلل َم���ن �أُال ُم َعلَيه ْم
َ -6ن��� َزلُ���وا ب��ال���َّ��ص��مِ ��ي ِ��م مِ �� ِّن��ي َول��كِ��نْ

َّ
ال�شرح:

ـ��ل��ي عَ���ل���ى جِ ��� َّل���قٍ و ِت����ل َ
ْ����ك ال��� ُّر����سُ���و ِم
ر مُ��� ِل���ي ِ���م
وب���ه���م َق������ ْد َغ���������� َد ْو ُت َغ���ي�� َ
َب���ي�� َ
ن َن���ع���م���ا َن دَا َره���������� ْم واجل����م����و ِم

(« )1احلطيم ،بالفتح ثم الك�سر :مبكة ،قال مالك بن �أن�س :هو ما بني املقام
�إل ��ى الباب ،وقال اب ��ن جريج :هو ما بني الركن واملقام وزمزم واحلجر ،وقال ابن
حبيب :هو ما بني الركن الأ�سود �إلى الباب �إلى املقام ،حيث يتحطم النا�س للدعاء،
وقال ابن دريد :كانت اجلاهلية تتحالف هناك ،يتحطمون بالأميان ،فكل من دعا
على ظ ��امل وحلف �إث ًما عجلت عقوبته ،وقال اب ��ن عبا�س :احلطيم :اجلدر مبعنى
ج ��دار الكعبة ،وقال �أبو من�ص ��ور :حجر مكة يقال له احلطي ��م مما يلي امليزاب».
معجم البلدان  .273/2وامليزاب :قناة �أو �أنبوبة ي�ص� � ّرف بها املاء من �سطح بناء
عال .املعجم الو�س ��يط  ،15وهو يف الكعبة ال�شريفة م َّثبت �أعلى جدارها
�أو مو�ض ��ع ٍ
مقابل ِحجر �إ�سماعيل.
الب َقَ ،ي ِ�شي ُمه َ�ش ْي ًما� :إذا َن َظر �إليه .تاج العرو�س .485/32
(�َ )3ش َام رَ ْ
(َ )5
اجلم ��وم :هو �أر�ض لبني ُ�س ��ليم ،وبها كانت �إحدى غزوات النبي �ص ��لى
اهلل عليه و�س ��لم .معجم البل ��دان  ،163/2واجلموم :منطقة بج ��وار مكة املكرمة
عل ��ى طريق ال�س ��يل الكبري الذي يرب ��ط بني مكة املكرمة والطائ ��ف ،ال تزال بهذا
اال�سم �إلى الآن ،ويف عجز البيت تقدمي وت�أخري ،و�أ�صل الكالم �أن الدار بني نعمان
واجلموم ،وال يزال نعمان بهذا اال�س ��م � ً
أي�ض ��ا ،وهو بني مكة والطائف على طريق
الهدا الذي يربط بينهما.
التَّخريج:
عيون التواريخ  ،408/21ومخطوطه الورقة .154/11
ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
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( )1وردت كلم ��ة القافي ��ة يف البي ��ت الأول يف مطبوع عي ��ون التواريخ هكذا:
(امل ِق ِيم) ،وهو حتريف ،والت�صحيح من مخطوطه.
( )2ووردت الكلم ��ة الأولى من البيت الثاين يف مطبوع عيون التواريخ هكذا:
(خريوا) .والت�صحيح من مخطوطه.
( )3ووردت كلم ��ة القافية يف البيت الثالث يف مطب ��وع عيون التواريخ هكذا:
(م�سيم) ،والت�صحيح من مخطوطه.
( )6ووردت كلم ��ة القافية يف البيت ال�س ��اد�س يف مطبوعه ومخطوطه هكذا:
(احلموم) ،وفيها ت�صحيف ،ولعل ال�صواب ما مت �إثباته.
()25
وقال[ :من الرمل]
َ -1م��ن يكنْ �أ���ض َ��ح��ى بنجدٍ ُمغر ًما
هلل �أَمْ����� َ����س����ى � َ��ش َ��ج�� ِن��ي
َ -2ف��� ِب��� َب���ي���تِ ا ِ
� -3إ َّن َق���لْ���ب���ي يف َن���واحِ ���ي���هَ���ا ل�� ًق��ى
َ -4ف���ا����س����أال عَ��� ِّن���ي �إذا َم����ا ج��ئ��تُ�� َم��ا
 -5جت������دَاين ع���ن��� َده���ا َره َ
ْ�������ن هَ���� ًوى
 -6عَ�����ائِ����� ًذا َط�������� ْو ًرا َو َط���������� ْو ًرا الئِ����� ًذا

َّ
ال�شرح:

�����م
و َز ُرو ٍد واحلِ������� َم�������ى وال����� َع�����لَ ِ
وال�������ه������� َوى م����ك����ة ذات احل��������� َر ِم
��ي��ن تِ����ل َ
وفُ���������������ؤَادِي ب َ
����ك احل���ط ِ���م
ب َ
��������ن ال����ب����ي����تِ وامل�����ل�����ت����� َز ِم
���ي���ن رك ِ
وعُ��������ه��������و ٍد ل����ل���� َّت����� َ����ص����اب����ي قُ���������� ُد ِم
ب����حِ ���� َم����ى َم������ن َح���� َّل����ه مل يُ���� َ���ض ِ���م

( )1و َز ُرود :بركة وق�صر وحو�ض ،قالوا� :أول الرمال ال�شيحة ،ثم رمل ال�شقيق
وهي خم�س ��ة �أج ُبل :جبال زرود ،وجبل الغر ومربخ ،وهو �أ�ش ��دها ،وجبل الطريدة،
واحل َمى :املو�ض ��ع
وه ��و �أهونها حتى تبلغ جب ��ال احلجاز .معجم البلدان ِ ،193/3
فيه كلأ يحمى من النا�س �أن يرعوه �أي مينعونهم .معجم البلدان  ،307/2وال َع َل ِم:
اجلبل الطويل .تاج العرو�س .132/33

8 7

55

ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
ّ
أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول /ﺳﺒﺘﻤ -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019م

586

( )3ال َّل َق ��ى :املُ ْل َق ��ى ،وهو ما ُط � ِ�ر َح و ُت � ِ�ر َك ل َه َوا ِنه .ت ��اج العرو�س ،475/39
واحلطم :اجلموع املزدحمة .تاج العرو�س .508/31
ِ
( )4امللتزَ ُم :يطلق على ما بني احلجر الأ�سود وباب الكعبة ال�شريفة .امل�صباح
املنري .353/2
التَّخريج:
ُد َّرة الأَ ْ�سالك يف دولة الأتراك .438/1
()26
وقال يحث �أهل م�ص ��ر على اجلهاد �ض ��د الفرن�س ��ي�س ع ��ام (647هـ)[ :من
الكامل]
 -1ج��ل ٌ��ل �أ����ص���اب َ
���وب ج�����س��ا ُم
���ك واخل���ط ُ
 -2وم�����ص��ي��ب�� ٌة عَ��ظُ�� َم��تْ َ
وخ���ط ٌ���ب َف����ا ِد ٌح
أ�ضحى به الإ�سال ُم منف�ص َم ال ُعرى
َ � -3
َ -4
و���ش�� َك��تْ � َ��ش��ري��ع�� ُة �أح���م���دٍ لـ ُمدِ يلها
 -5ك�سفتْ له َّ
ال�ش ْم�سُ املنري ُة واغ َتدَى
������وب ك�����آ َب���� ٍة
 -6ل���ب�������س���تْ ل����ه الأي����������ا ُم ث َ
�����ش ن��ا�ِ��ض�� ٍر
 -7ذه��ب��تْ ب�����ش��ا���ش�� ُة ك��� ّل ع��ي ٍ
َ -8فال َّر ُ
ن�ض ٌر وال َخ ِ�ض ُل ال ُّربا
و�ض ال ِ
 -9مل ي�سر فيه لنا ال َّن�سيم مُ�� َع َّ��ط�� ًرا
 -10و َت َع َّطلَت �سب ُل ال ِّل�سانِ فال َه َوى
احلبيب فال ِو ٌ
�صال ُيرجتى
 -11ه ََج َر
ُ
 -12وت��ق َّ��ط��ع��ت ذِمم امل�����ودَّة وان��ق���َ��ض��ى
 -13وغ���دا ال��� َّزم���ان ُك�� َم��ا َت����راه وث��غ�� ُره
َ
َ
احلنيف �أهكذا
الدين
 -14يا نا�صرِي

ف��ال��ق��ل ُ��ب دا ٍم وال����دُّ م����و ُع ���سِ ��ج��ا ُم
����اب والأف����ه����ا ُم
ذهِ ����ل����تْ ل���ه الأل����ب ُ
يُ��جْ�� َن��ى ع��ل��ي��ه ب��رغْ��م�� َه��ا ويُ�����ض��ا ُم
َج��� ْور الأُل���ى �إذال َل��ه��ا َق�� ْد َ�سا ُموا
ال�ص َبا ِح َوق�� ْد عَ�لاه َظ�لا ُم
وج�� ُه َّ
َف�� ِل��حُ�� ْزن��ه��ا َح��� َّت���ى امل���� َم����اتِ دَوا ُم
ف َعلَى ال َّتهَاين وال��� ُّ��س��رو ِر َ�سال ُم
���ا����س ف��ي��ه ل��ل��غُ�����ص��ونِ َق���� َوا ُم
َم���ا َم َ
وال������دَّوح َم���ا َغ��� َّن���ى عَ��ل��ي��ه َح��م��ا ُم
��ذب ف��ي��ه َج�����وى وغ�����را ُم
م�����س��ت��ع ٌ
م���ن���ه و َن����قْ����� ُ����ض ودادِه �إب��������را ُم
ز َم ُ
�������ن ال����� ُّ����س����رور ك�����أ َّن����ه �أح���ل��ا ُم
ال ����ض���اح ٌ
����رح����ا وال ب���� َّ���س���ا ُم
���ك ف ً
عنكم ي��ج��ازى دي��نُ��ن��ا الإ���س�لا ُم؟
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� -15أ���سْ��لَ��مْ��تُ��مُ��وه �إل���ى ال��� َّ��ص�� َغ��ار و�أُب��تُ��م
 -16خ���ارتْ عزائ ُمكم َو���شُ�� ِّت��تَ جم ُعكم
���روب الـ ُم َّت َقى َ�س َطوا ُتها
� -17أي��ن احل ُ
ال�صواه ُل ُ�ض َّم ًرا؟ �أين البوا
� -18أي َ��ن َّ
� -19أي��ن ال���َّ��ص��وا ِر ُم �شُ َّر ًعا؟ �أي��ن ال��ذوا
ْ��ج�� َة نف�سِ ه
� -20أي َ���ن ال��ذي ق��د َب���ا َع مُ��ه َ
�-21أينالكرمياخلِيم؟�أين�أخوال َو َغى؟
 -22ال َت�����ض��عُ��فُ��وا جُ��ب�� ًن��ا وال تته َّي ُبوا
حل َ��ج��ا
َ -23ل��كُ�� ُم ال��ك��رام�� ُة وامل��ه��اب�� ُة وا ِ
َ -24ل���كُ��� ُم امل��ث��وب��ة واجل�����زاء امل��ر َت���َ��ض��ى
� -25أن����تُ���� ْم ب����ر�����ضْ����وانِ الإل������ه وق���ر ِب���ه
 -26ك���� ْم ف��ي��ك�� ُم م���ن ب���ا����س���لٍ ف�� َت��ك��اتُ��ه
��دج��ج ي��و َم الكريه ِة ما اج َتلَى
 -27وم ّ
 -28خ��� ّوا� ُ���ض غ��م��ر ِة ك��� ِّل َم����� ْوتٍ ك��اف ٌ��ل
ناك�صا
 -29يُ��ردي ال َفوار�س معل ًما ال ً
 -30وي�����ش��نّ يف الأع������دا ِء غ����ار َة َب��� ِأ���س�� ِه
 -31وم�� َد َّرع�ين �إذا ال�� َّردَى ي��و َم ال َو َغى
القلوبعَلىالدُّرو ِع َو َج َّر ُدواالـ
-32لب�سُ وا
َ
نفو�سهم ل��نُ�����ص��ر ِة ِدي�� ِن��ه��م
 -33ب��� َذلُ���وا َ
ال�س ْرمَدِ يَّ ف�أبعدوا
 -34رامُ��وا ال َّنعي َم َّ
نحوا �إلى العلياء فاه َت َجروا املنى
َ -35ج ُ
َ -36قد �أعر ُبوا لغ َة ال�� َّردَى يف ْ
حلنِهم
� -37أفْ�� َع��ال��ه��م تُ��بْ��ن��ى عَ��لَ��ى َح�� َر َك��ات��ه��ا:
ُ � -38
إخوان ِ�صدْقٍ  :منه ُم من قد َق َ�ضى
و�س َف َح َّب َذا مِ نْ ُم�شْترَ ٍ
 -39باعُوا ال ُّن ُف َ
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ٌ
���ق�ت�رن ب��ك��م وال������� َّذا ُم
وال����ع����ا ُر م
وت���ق َّ
���ط���ع���ت َم�����ا ب��ي��ن��ك��م �أرح�������ا ُم
م��ن��ك��م؟ و�أي����ن ال��ك�� ُّر والإق������دا ُم؟
ِ���س�� ُل زُ�ؤَّ ًرا وال��� َف���ار����سُ امل���ق���دَا ُم؟
ب�� ُل ُر َّع�� ًف��ا؟ �أي��ن الفتى ال��ه�� ّم��ا ُم؟
هللِ؟ ف��ه��و عَ��لَ��ى ال����� َّردَى ح���� ّوا ُم؟
�أين َ
الذين عن ال ِعدَى َما َحا ُموا؟
َم����ن ����ش����أنُ��� ُه ال ُ
إذالل والإرغ�������ا ُم
والأَي����������� ُد والآرا ُء والأَحْ�����ل�����ا ُم
وع���ل���ي���ه���م الآ� َ�������ص�������ا ُر والآ َث������������ا ُم
م��ن��ه��م �أح ّ
�������ق وف���ي���ك���م الأع���ل���ا ُم
ال�ض َ
ال�صار ُم َّ
م�ضا ُم
يح ُنو لدَيها َّ
�إ َّال َو َق�������� ْد ن��ث��رت ع��ل��ي��ه ال����هَ����ا ُم
دي َ
�������ن الإل���������� ِه ِب���� َن���������ص���� ِر ِه ق������� ّوا ُم
����روب تُ�� َق��ا ُم
ي���و َم ال��هِ��ي��ا َج �إذا احل ُ
��ش��ب ����ض��� َرا ُم
َف���ل��� َن���ا ِر عَ���� ْز َم���� ِت���� ِه ي��� ّ
ِ���ش��ي��م��تْ ب����وارقُ����ه َوحُ������� ّم حِ ��� َم���ا ُم
ـ�� َع�� َزم��اتِ فهي لهم َل�� َع��مْ�� ُرك ال ُم
ف���ل���هُ���م ع���ل���ي���ه ح�����رم����� ٌة وذ َم���������ا ُم
يف َن���ي��� ِل��� ِه َم����ر ًم����ى وعَ������� َّز م������ َرا ُم
َف��� َع���لَ���ى ج��فُ��ون��ه��م امل���ن���ا ُم َح������ َرا ُم
َف��لَ��ه��م ِب����أَلْ���� ِ���س��� َن��� ٍة ال���� ِّرم����ا ِح َك�ل�ا ُم
ك�سْ ُر ال ِعدَى واحل�� ْذ ُف والإد َغ��ا ُم
ن��ح�� ًب��ا َومِ ���نْ���ه���م َم����ن َل����ه ي�����س�� َت��ا ُم
َر ٌّب َل�����دي�����ه ال����ِب����رِ ُّ والإن������� َع�������ا ُم
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 -40ف��ع��لَ��ى ن��ف��و���سِ ��ه��م ال��زك��ي�� ِة رح�� َم�� ٌة
 -41وعلى وجوهِ هم البه َّي ِة ن�ضر ُة الـ
 -42ج���� َّن ُ
���ح���تْ �أب���وابُ���ه���ا
����ات ع�����دْن فُ��� ّت َ
� -43أرواحُ���ه���م تحَ��ي��ا َوتحُْ��ب�ر بالـ ُمنى
 -44و���سُ��قُ��وا � َ��ش��را ًب��ا م��ن رح��ي��قٍ �س ْل�سلٍ
ْ�����ش�� ُرو َن ِب��نِ��عْ�� َم�� ٍة و َك���� َرا َم���� ٍة
َ -45ي�����سْ�� َت��ب ِ
َ -46
ح�ضروا حظري َة ُقدْ�سِ ِه فتن َّع ُموا
 -47هذي امل َعايل هل لها مِ ن طالبٍ ؟
ال�سعاد ُة ق�� ْد �أط�� َّل َ�س َحا ُبها
 -48ه��ذي َّ
 -49هذي جِ ُ
نان اخللدِ حتت َ�سيوفِكم
 -50تجُ��ل��ى عليكم ح��و ُره��ا وق�صو ُرها
 -51وت��ن�� َّف�����س��تْ �أن��ف��ا���سُ��ه��ا مِ �����سْ��ك�� َّي��ة النـ
 -52ربحتْ جتار ُتكم �أَال فا�س َت ْب�شِ ُروا
 -53ي��ا �أخ�����و َة الإ����س�ل�ا ِم ك��ي َ��ف ق�� َع��د ُ
مت
 -54ورق����������د ُ
مت ع���ن���ه وع ُ
���ي���ن عَ���������� ُد ِّو ِه
 -55عدمتْ نفو�سُ كم الأب�� َّي�� ُة نخو َة الـ
� -56أ ْم ه ْ��ل ت��رى َر�ِ��ض�� َي��تْ ِب��ذِ ّل��ة دِينِها
كنائ�س ال ُيرى
� -57أم�ستْ م�ساج ُد ُكم
َ
 -58ال ُي�سم ُع ال�� َّت���أذي ُ��ن يف َع َر َ�صاتها
ليب على املناب ِر وانبرَ َ ى الـ
ُ -59ر ِف َع َّ
ال�ص ُ
َ -60و َغ����دا م��ن��ا ُر احل ّ���ق م��ن��ه��د َم ال ُبنا
العلم فهي َمحيل ٌة
 -61در���س��تْ ر���س��و ُم ِ
 -62وحت َّك َمتْ ِف َر ُق َّ
ال�ضالل ِة يف الهدى
 -63فالبيتُ والأَرك ُ
يندب ركنه الـ
����ان ُ

مِ �������ن رب����ه����م وحت�����ي����� ٌة و� َ�����س��ل��ا ُم
�إج��ل��الِ َم��و� ٌ
��ص��ول ب��ه��ا الإك����� َرا ُم
ل���ه��� ُم و َم�����ثْ����� َوى حُ����ظ����و ٍة وم��� َق���ا ُم
مل الأَج����� َ����س����ا ُم
وك������أَنمَّ�����ا مل َت����������أْ ِ
ُ
ال�س ُ
حيق خ َتا ُم
ع��ذبٍ ل��ه
امل�سك َّ
م���ن رب���هِّ���م هَ����ذا ال�� َّن��ع��ي�� ُم ال��� َّت���ا ُم
ب������ج������وارِه ف����هُ����م ل�����دي����� ِه ك�������� َرا ُم
هَ����ا �أن����تُ���� ُم ع���نْ��� َه���ا ال����� َغ�����دَا َة ِن��� َي���ا ُم
ب���دَتِ ال ُّ��ط��ل ُ
والح���تِ الأعْ�ل�ا ُم
��ول َ
وب����ه����ا �إل����ي����ك���� ْم َل�����وع����� ٌة وهُ����� َي�����ا ُم
وي�����ش��وقُ��ه��ا ����ش��� َع ٌ���ث ب��ك��م وكِ��ل��ا ُم
ـنفحات ال ُ
�ضال احلمى وخُ�� َزا ُم
ه��ات��ي َ��ك � ُ
���سُ���وق امل���ك��� ُرمَ���اتِ تُ��� َق���ا ُم
عنن�صْ رِهو�أَ َرىال ِعدَى َق ْد َقا ُموا؟
�����س ت��ن��ا ُم
ب��ال��ب��غْ��ي وال ُّ���ظ���ف���رانِ ل��ي َ
�إمي�����انِ َف��ه��ي ل َ
����ذاك ل��ي�����س تُ�ل�ا ُم
ف��لَ��ه��ا امل���� َذ َّل���� ُة م��ن��ه والإجْ��������� َرا ُم؟
زح���ا ُم
ف��ي�� َه��ا ل��ك��م ع��ن�� َد ال َّ
�����ص�لا ِة َ
َخ َ
ال�صال ُة ت َقا ُم
��وف ال��عِ��دَا ِة وال َّ
ـ��ن��اقُ��و���سُ ف��ي��ه ب�����شِ �� ْركِ��ه��م �إعْ��ل�ا ُم
ُ
واحل��ل��ال َح����� َرا ُم
ف���احلِ���ر ُم ح ٌّ���ل
وت��� َب��� َّد َل���تْ مِ ���ن َب���عْ���دِ ه الأَحْ���� َك����ا ُم
َف���� َت���������ص���� َّي���� َدتْ �آ��������س�������ا َد ُه الآ َرا ُم
ـ��واهِ ��ي القوى واحل ُّ��ج والإح��� َرا ُم
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وال�ص َفا
 -64واحلِج ُر وامل�س َعى ومرو ُة َّ
 -65م��ا ط�� َّل َن��ع��م ُ
��ان الأَراكِ وال َ�س َقى
 -66و َت���� َغ��َّي�رَّ َ تْ ���ص��ف�� ُة ال��� َّز َم���انِ لأَجْ��� ِل��� ِه
َّ -67
ري ٍة
فال�ش ْم�سُ َت ْبدُو وهي َغري ُم ِن َ
 -68و َنب ُّيها ال��ه��ادِي ِب َطيب َة َق��د َ�ش َكا
 -69نُ���� ِ���س َ���خ���تْ ���ش��رائ��عُ��ه وبُ������دِّل دي��نُ��ه
 -70يا ُع�صْ ب َة ال َّتوحيدِ َك َ
يف حت َّكم الـ
ني لدِ ي ِن َنا
 -71وع�لا عَلى احل�� ِّق اليق ِ
 -72مِ ي ُلوا عليه وا�س َتعِي ُنوا وا�صبرُِ وا
 -73و َت َر َّق ُبوا ال َّن�ص َر ال َعزي َز َو�أَ ْو َب��� َة الـ
 -74ال ب���� ّد مِ ����ن َي�����و ٍم ي�����ش��ي ُ��ب ل��ه�� ْولِ�� ِه
 -75ال مت��ت�رُ وا يف هُ��لْ��كِ َق���� ْو ٍم َك�� َّذبُ��وا
 -76ي���ا مُ����دَّعِ ����ي ِدي َ
������ن امل�����س��ي ِ��ح و�إ َّن�����ه
َ -77غ مُ ُ
انتحى
��َّي�رَّْت دي َ���ن
امل�سيح َو َم���ا َ
ِ
�ي�ر ال�ب�ر َّي��� ِة �أح���م���دَا
 -78وح�����س��دمت خ َ
-79هيهات نو ُر َّ
َ
لي�س ْ
مبخ َت ٍف
ال�ش ْم ِ�س َ
 -80مِ ��� َّن���ا ع��ل��ي��ه � َ���ص�ل�ا ُة � َ���ص���ا ٍد � َ���ص���ادِق
 -81يا َباعِ َث ْ
ر ال�� َو َرى
املخ َتا ِر مِ ن َخ�ي ِ
�ي�ر م�����س���ؤولٍ و�أك������ر َم مُ��نْ��ع ٍِ��م
 -82ي��ا خ َ
 -83ي��ا َك��ا���شِ َ��ف ال�� َغ�� َّم��اء يُ��ظْ��لَ��م َخ ْطبها
 -84ان�����صُ��ر � َ��ش��ري�� َع�� َت�� َن��ا و� َ���س��� ِّد ْد �أَم��� َر َن���ا
َ��ج��ل َد َم����ا َر ال�� َك��افِ��ري َ��ن َو�أَ ْردِهِ ������م
 -85ع ِّ
َ -86و�أَ حِت ل��ه��م مِ َ��ح�� ًن��ا َت�����أَ َّج���� ُج َن���ا ُرهَ���ا
 -87واحل ُل عَزائ َمهم َ
و�ش ِّتتْ جم َعهُم
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والأب����ط����ح����انِ وزم��������ز ٌم وم���� َق����ا ُم
مِ ��ن ب��ع��دِ ه وادِي ال�� َع��ق��ي��قِ َغ�� َم��ا ُم
و َت����� َن����� َّك����� َرتْ مِ �����ن ب�����عْ�����دِ ِه الأ َّي��������ا ُم
حُ��� ْز ًن���ا وم���ا َزا َن ال���ه�ل�ا َل َ
مت���ا ُم
َب َّ��ث ا َ
ي�س يُ��� َرا ُم
جل��� َوى َف َ��ج�� َواه َل َ
وانح َّل من �سِ لك ال�� َّزم��انِ َ
نظا ُم
ث��ال ُ
��وث فيكم وال��عُ��لَ��ى �أق َ�����س��ا ُم؟
َم����ن دي���نُ���ه ال���ب���ه��� َت ُ
���ان والإي����هَ����ا ُم
ال تُ���� ْد ِب���� ُروا َولْ��� َت���ثْ���بُ���تِ ا َلأقْ�������دَا ُم
���ب ف���ر ُّب��� َن���ا ع َّ
َ��ل��ا ُم
ـ���� َف���� َر ِج ال���ق���ري َ
َف�� ْو ُد ال َولِيدِ و َي ْف َ�ش ُل ِّ
ال�ض ْر َغا ُم
َف��لَ��� َ��س�� ْو َف َي��ا َق�� ْومِ ��ي َي��ك ُ
ُ��ون لِ��� َزا ُم
ِل�� َي��طُ��ول م��ن��ه مل��ا ا َّدع����� ْوه خِ ��� َ��ص��ا ُم
ُ��و���س��ى و َم����ا َق���� ْد ���س��نَّ �إب���راهَ���ا ُم
م َ
ف���� ِل���� َن����ع���� ِت����ه يف ك���ت��� ِب���ك���م �إب������هَ������ا ُم
����ف َك��� َت���مْ��� َت��� ُه مَ َّ
وامل�������س���ك ُك����ي َ
ن������ا ُم
�����رق ال���� ُّ���س���ع���و ِد ي َ
ول��� َن���ا ب���ه ب ُ
ُ�����ش��ا ُم
ف���ه���و ال�������ذي ل���ل���مُ��� َّت���قِ�ي�ن �إ َم��������ا ُم
وم��ري�� َد َم���ا جت��� َرى ب��ه الأقْ��ل�ا ُم
ف��لَ�� َه��ا عَ��لَ��ى � َ��س�� َع�� ِة ال�� َف���َ��ض��ا ِء ر َك���ا ُم
فلنا احل��را���س�� ُة َ
منك والإع َ��ظ��ا ُم
ا�ستع�صا ُم
َح�� َّت��ى ي��ك��و َن لهم ب�� َن��ا
َ
ي����ب����دُو عَ���ل���ي���هَ���ا َزف���������ر ٌة َو َق����� َت�����ا ُم
َح�� َّت��ى يُ���� َرى ل��� ُوجُ���و ِده���م �إعْ�����دَا ُم

590

���ب � َ��س��عْ�� َي��ه��م
 -88و�أَ ِذ َّل عِ ��� َّز َت���ه���م وخ��� ِّي ْ
 -89وار� ْأب َث َ�أى الإ�سال ِم واجرب َك�سْ َره

ا�ست�سال ُم
ليكو َن مِ ْنهُم ل��ل�� َّردَى
َ
َح���� َّت����ى َي�����عُ�����و َد و� َ���ش���م���لُ���ه مُ���ل��� َت���ا ُم

َّ
ال�شرح:

يطهاَ ،ي ْع ِني
( )19الذواب ُل� :ص ��فة للرماح�ُ ،س� � ِّميت بذلك ِل ُي ْب ِ�س� � َها و ُل ُ�ص ��وق ِل ِ
ِق ْ�ش� � َرها .جمهرة اللغة  ،305/1واملخ�ص ���ص  ،22/2الرعف� :سرعة الطعن .تاج
العرو�س .354/23
ال�س ِج َّية َّ
والط ِبي َعة .تاج العرو�س .134/32
(ِ )21
اخل ُيمَّ :
( )23الأ ْيد :القوة .املعجم الو�سيط .34
( )24الآ�صار :الأحمال الثقيلة .املعجم الو�سيط .19
(َّ )26
ال�ض ْم َ�ض ُام :الذي َي ْح َت ِوي على ُك ّل َ�ش ْيء َي ُ�ض ُّمه �إلى َن ْف ِ�سه .تاج العرو�س
.544/32
مد ّج ُج :الب�س الدرع ،مالزم لل�س�ل�اح ا�س ��تعدادًا للحرب .تاج العرو�س
(َ )27
.548/5
( )29املع َلم :املقدام ،بحيث يكون دليال لغريه .تاج العرو�س .132/33
( )38ي�ست َُام :يعر�ض .تاج العرو�س .428/32
(َّ )50
ال�ش� � َعثُ بالتحريك َم ْ�ص � َ�د ُر الأَ ْ�ش� � َع ِث ،لل ُم ْغ�َب رَ ِّ الر ّْ�أ ِ�س .ت ��اج العرو�س
الم :اجلراح .املعجم الو�سيط .796
ِ ،279/5
والك ُ
ال�ض � ُ
(َّ )51
النا�س �أنْ
الب ُّيِ .
واحل َمىَ :م ْو ِ�ض ٌع ِفي ِه َكلأٌ ُي ْح َمى من ِ
ال�س � ْ�د ُر رَ ِّ
�الِّ :
ُي ْرعى .تاج العرو�س .477/37 ،359/29
احل ْرم :من احلرام ،وهو املمنوع فعله .املعجم الو�سيط .169
(ِ )60
إبراه ُام :ا�سم �أعجمي ،وهو لغة يف �إبراهيم .ل�سان العرب( .برهم).
(َ � )77
ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
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(�َ )80ص ٍاد :ظامئ مت�شوق .تاج العرو�س .306/8
( )86ال َقت َُام :الغبار تاج العرو�س .225/33
( )89ال َث�أى :الأَ ْم ُر ال َع ِظ ُيم َي َق ُع ب َني ال َق ْو ِم .تاج العرو�س .262/37
التَّخريج:
ملء العيبة217 - 214/5 :
()27
وقال[ :من الكامل]
رب َ���ص�� ّل ع��ل��ى ال�� َّن��ب��ي و�آل���ه
 -1ي��ا ِّ
 -2واخ�صُ �صْ ختو َم َ�سالمنا بجنا ِب ِه
 -3واحر�سْ �شريع َته و�أو�ضح �سُ ْبلَهَا
 -4و�أد ْم ك���رام��� َت���ه و�أع�������لِ َم���ن���ا َره
 -5وارف ْع له ال َّد َر َجاتِ يف ُر َتبِ ال ُعال
َ
يديك ُزل َفى َموق ٍِف
 -6و�أ ِق ْمه بني
 -7و�أن ْ
����ل �ش َفاعته و�أور ْد َح�� ْو� َ��ض��ه
َ -8ي�������شْ��� َت���اقُ���ه َو َي����عُ����وقُ����ه عُ����لَ ٌ����ق به
 -9و�أَ حِْ
ت َل���ه َم���ا ال يُ����� َرا ُم ح�صو ُله
 -10وله عَليه يف الأ�صائِلِ ُّ
وال�ض َحى
 -11وب�� ِه �إل��ى تقبيلِ َم�� ْوطِ ��ئِ َن ْع ِل ِه

ال ِّر َواية:

� َ���ص���ل���وات���ن���ا م�����ا دَام����������تِ الأي���������ا ُم
ك��امل�����س��كِ ي��ع�� َب ُ��ق فُ��� َّ��ض ع��ن��ه خِ ��ت��ا ُم
ت����ب����دُو ب���ه���ا ل���ل���� َّ���س���ال���كِ الأع���ل���ا ُم
و�أنِ�����لْ����� ُه �أع���ل���ى م���ا ل���دي َ
���ك يُ�����را ُم
ف��ه��و ال����ذي ل��ل��مُ�� ْر ِ���ش��دِ ي��ن �إِ َم������ا ُم
ل��ل َ��ح��مْ��دِ َم���ا لِ���� ِ���س��� َواه ف��ي�� ِه م��ق��ا ُم
َم��������نْ َل������و �أت�������������اه ...م���ن���ه �أُوا ُم
ل�����ز َم�����ان�����ه و َز َم����������ا َن���������� ٌة و�����س����ق����ا ُم
�إ ّال ب�����لُ�����ق�����ي�����ا ُه وعَ������������� َّز م���������را ُم
تُ�����هْ�����دَى �إل�����ي����� ِه حت���� ّي���� ٌة و� َ����س��ل�ا ُم
َوجْ������� ٌد ل���ه ب�ي�ن ال���� ُّ���ض���لُ���و ِع �أُوا ُم

ال�س ��ابع يف َن ْفح ِّ
الطيب (ط� .إح�س ��ان عبا�س) هكذا:
( )7وورد عج ��ز البيت َّ
وام» ،وورد يف (ط .محيي الدين عبد احلميد) هكذا«َ :منْ َلو
َ«منْ َلو �أتاه ...منه �أُ ُ
وام» ،وي�صح ب�إ�ضافة كلمةُ ( :يب ُّل).
�أتاه ي�شتكى منه �أُ ُ
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( )9وورد �ص ��در البيت التَّا�س ��ع يف َن ْفح ِّ
الطيب (ط �إح�س ��ان عبا�س) برواية:
«فب ِه �إليه ُغ ّل ٌة َما ت َْ�ش َت ِفي».
َّ
ال�شرح:
( )8ال ُع َلق :الأ�شغال ،والزَّمانة :العاهة .تاج العرو�س .153/35 ،196/26
( )11الأوام :العط�ش .تاج العرو�س  ،253/31وتكررت كلمة القافية هنا ويف
البيت ال�سابع فن�ش�أ عيب الإيطاء.
التَّخريج:
نف ��ح الطي ��ب( 504/7ط� .إح�س ��ان عبا� ��س)( 351 – 350/10 ،ط .محيي
الدين عبد احلميد) ما عدا البيت ال َّث ِامن.
()28
وقال يف و�صف كتاب[ :من الطويل]
وجاءتْ �إلي َنا من َ
لدنك ر َِ�سا َل ٌة
َ -1
 -2تحَ َ دَّثت فيها بالبالغ ِة ُم ْعجِ ًزا
ا�ضلِ
َ -3كتِي َب ُة َف�ضل �أ ْم ِك َتا َب ُة َف ِ
� -4أَ َخ ُّط َي َرا ٍع �أَ ْم َق َنا ا َ
خل ِّط �أُ�شْ ِرعَتْ
� -5أَ�سِ ْح ٌر َح ٌ
الل �أم هِ ي اخل ْم ُر ُح ِّللَتْ
�-6أَ َر ْو َ�ض ُة ُح�سْ ٍن َث َّم ُم ْذ مَْ
ن َن َمال َّندى

ال ِّر َواية:

عَلى َف رْ
�ْت� ٍة يف �آي��ه��ا ال�� ِّذكْ�� ُر ُم ْح َك ُم
ملَ����نْ َرا َم����هَ����ا َف��ال�� َّل��ف ُ
ْ��ظ ُد ٌّر مُ�� َن َّ��ظ�� ُم
وا�ضلِ �أُ ْل ِه ُموا
�أُو ُلو ال َف ْ�ضلِ منها لل َف ِ
ْ���ب ال�� َك��مِ ِّ��ي امل ُ��� َ��ص�� ِّم�� ُم
يُ����� َرا ُع ل��هَ��ا َق���ل ُ
لِ���� َ���ش���ا ِر ِب���هَ���ا ال َل����غْ���� َو فِ��ي��ه��ا يُ�����ؤَ ِّث���� ُم
َخ�� َم��ا ِئ��لَ��ه��ا عَ��نْ�� َه��ا ال َّن�سيم امل ُ��ه��يْ�� ِن�� ُم

( )1ورد البي ��ت الأول يف ال ِع ْق ��د ال َّث ِم�ي�ن برواي ��ة« :منك ر�س ��الة * على َفترْ ٍة
قر�آنها».
( )2وورد البيت ال َّثاين يف ملء العيبة برواية« :تحَ َ َّديت ...ال َف ْ�ض ِل فيها».
( )3وورد البيت ال َّثالث يف ملء العيبة بروايةَ « :ك ِتي َب ُة َف�صل».
ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
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زن׃ ،وورد عجزه
ال�ساد�س يف ملء العيبة برواية�« :أَ َر ْو َ�ض ُة َح ٍ
( )6وورد البيت َّ
«ع ْند ال َّن�سيم املهيتم».
يف ال ِع ْقد ال َّث ِمني بروايةَ :
َّ
ال�شرح:
( )6املهينم :وال َّن َّم ُام ،وال َّن َّم ُامَ :ن ْب ٌت َط ِّي ُب ال ِّر ِيح�ِ ،ص� � َف ٌة َغا ِل َب ٌة�ُ ،س � ِّ�مي ِبذ ِل َك
ِل ُ�س ُطو ِع َرا ِئ َح ِت ِهَ ،ف َي ِنم على َح ِام ِل ِه ،تاج العرو�س .11/34 ،126/34
التَّخريج:
ملء العيبة ،221/5 :ال ِع ْقد ال َّث ِمني يف تاريخ البلد الأمني .438/5
[قافية النون]
()29
وكتب يف �إجازة (�أبي محمد الطبريي)(*)[ :من الطويل]
ُ � -1
احل�سنْ
أجزت الطبريي ال َّند َْب َذا املنهج َ
 -2رواي����������� َة َم�������ا عَ����� ِّن�����ي ي�����ج�����و ُز لِ���� َن����اقِ����ل
جم����ا ًزا َو َم�����سْ��مُ��و ًع��ا على ُو���س��ع َخطره
َ -3
-4على َّ
حيح َّ
بطالف ًِظا
وال�ض ِ
ال�ش ِ
رطيفال َّت�صْ ِ
 -5و َم�����ا ه���و م���و� ٌ
���ص���ول و َم�����ا ه���و مُ��� ْر� َ���س ٌ���ل
������������زت َل������ه ُ
َ � -6أج ُ
واهلل ي�������ش���كُ��� ُر � َ���س���عْ��� َي���ه
� -7أ َف������ ْد َن������اه هَ�����ذا َوه�����و َل����و َق����د �أَ َف�����ا َد َن�����ا
 -8وه����ذا َل��� َع���مْ���رِي َخ ُّ
����ط جنْ����لِ «عَ��� َ��س��اك��ر
 -9ل�����س��ب��ع�ي َ
ن عَ����ا ًم����ا َب����عْ���� َد عَ�������شْ��� ٍر َو�أَ ْرب��������ع
نا َ
 -10مب���ك���ة م����ا َب���ي�� َ
حل����طِ ����ي ِ����م َو َزمْ���������� َز ٍم

الف ال َّز َمنْ
كد�أبِ �شُ يو ِخ ال ِع ْل ِم يف َ�س ِ
مم���ا َ�صحيح ومِ ���ن َح��� َ��س��نْ
رواي���ت��� ُه َّ
ونظ ًما ون ً
رثا وهو يف ذاك مُ�ؤمتنْ
ال�س َننْ
به من َم َ�سانيدِ ِّ
ال�ص َحا ِح �أو ُّ
و َما فيه ٌ
تعليق و َما فيهَ :عنْ  ،و َعنْ
َو َيرعَاه لل َّت ْبلي ِغ يف احلِ�� ِّل َّ
والظ َعنْ
ل��� َك���ا َن ل���ه �أَهْ���ل��ا َو َك�������ا َن ِب����� ِه َق���مِ ���نْ
�أبي ال ُي ْمن جار اهلل وابن�أبياحل�سنْ »
و�ست مئ َ
ني َق ْد َت َق َّ�ضتْ مِ ن ال َّزمنْ
���ش��ك��و ًرا مل��ا َ�أ ْواله َم����واله ُذو امل��ن��نْ

ال ِّر َواية:
الطربي».
( )1ورد البيت الأول يف جملة العرب برواية�« :أجزتُ
ّ
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(*) �أبو محمد الطبريي هو :عبد اهلل بن الوزير �أبي عبد اهلل ُم َح َّم ِد ِبن عبد
اهلل الطبريي ،ال�شري�ش ��ي املولد ،ال�س ��بتي املن�ش�أ ،ثم التون�س ��ي الدار .ملء العيبة
268/1 ،170/1
التَّخريج:
ملء العيبة  .187-186 /5والق�صيدة ـ ما عدا البيت العا�شر ـ يف جملة العرب
ج  ،10ال�س ��نة ال َّثالثة� ،1389 ،ص � 953ضمن بحث العالمة حمد اجلا�سر املو�سوم
ال�سابع الهجري على ما يف رحلة ابن ر�شيد الأندل�سي».
بـ «احلجاز يف القرن َّ
()30
وقال مت�شو ًقا �إلى زيارة امل�سجد النبوي[ :من الب�سيط]
َ -1ق َ�ضى �شُ ُجو ًنا و َماَ َق َّ�ضى َله َ�ش َج َنا
تر�سم َر���س�� َم ال���دَّا ِر َي ْن ُد ُبها
�َ -2ص ٌّب َّ
 -3وي�س� ُأل ال�� َّرب�� َع َع ْنهُم �أ َّي��� ًة َ�سلَ ُكوا
اب؟ � َ
أين َث َو ْوا؟
َ -4يا دَا ُر َما َفع َل الأَ ْح َب ُ
َ
واوح�شتِي له ُم
 -5يا ُطو َل َو ْجدِ ي بهم
� -6سُ ْق ًيا ِل َعهْدِ كِ َيا دَا َر اله َوى َفلَ َق ْد
احلي ه َْل مِ ن عَود ٍة له ُم
 -7يا ُم ْن َتدَى ِّ
 -8ه�� ُم الأَحِ �� َّب�� ُة َك��م �أَبْ�� َق��وا َل���دَيّ لهم
هلل َما َن ُ
ق�ضوا عَهدِ ي وال َر َف ُ�ضوا
َ -9تا ِ
 -10ال َت ْب ُعدُوا َو َبلى! ُ
واهلل َق ْد َب ُعدُوا
وانتدبعَجِ ً
ال
دبامل َغاين
-11دَع َع ْن َك َن َ
ْ
 -12و�س ْر �إلى َ
امل�صط َفى الهادِي الو َرى َفلَه

هلل � َ��س�� ِّي��دِ َن��ا
 -13ال��ه��ا���شِ ��مِ ِّ��ي َر����سُ���ولِ ا ِ
�َ -14ص َّلى عَليه �إل ُه ال َع ْر ِ�ش َما َو َخدتْ

وك ْم َتـ َم َّنى وهَل ُي ْع َطى الـ ُمحِ ّب ُمنى؟
َب���ع���د الأَحِ ����� َّب����� ِة لمَ َّ�����ا َف��������ا َر َق ال��� َّ��س�� َك�� َن��ا
�����س َن���افِ���عُ��� ُه �أَ ْن َي�����س���أ َل ال�� ِّد َم�� َن��ا
ول��ي َ
�أَ�أَ���شْ���أَمُ��وا �أ ْم ِب ُي ْم َنى َق�� ْد َن�� َووا يمَ َ َنا؟
َو َ
فرط َ�ش ْوقِي �إلى َمن َع ْن َك َق ْد َظ َع َنا
فيك ُب ِّلغ َنا الـ ُم َنى َز َم�� َن��ا
بو�صل ِه ْم ِ
ِ
تُ���دْنيِ ب�� َه��ا َو َط���� ًرا مِ ��ن َن���از ٍح َ
وط�� َن��ا؟
�آث���ا َر ُح�سْ َنى َو َك��� ْم َق�� ْد �آ َث���� ُروا َح َ�س َنا
ُودِّي وال �أت���ب���ع���وا يف َم�� ِّن��ه��م مِ �� َن�� َن��ا
و� َ��ش َّ��ط��تِ ال�����دَّا ُر وامل���ث��� َوى ب��هِ�� ْم َو ِب�� َن��ا
�����س يُ��غْ�� ِن��ي َ��ك َن����د ٌْب َغ����ا َد َر البد َنا
َف��لَ��ي َ
ر َو َن��ى
تُ�� ْزج��ى امل��ط ُّ��ي ف َن ْه ِن ْههَا ب�� َغ�ي ِ
َفهو ال��� َّر� ُ
ؤوف ب َنا وه��و َّ
ال�شفي ُع َل َنا
ُ��ج��اجُ��ه بُ�� ُد َن��ا
ي�س َو َم���ا �أَ���شْ�� َع�� َرتْ ح َّ
عِ ٌ
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ال ِّر َواية:
( )2ورد البيت ال َّثاين يف ال ِع ْقد ال َّث ِمني برواية« :بر�سم ر�سيم».
( )5ورد البيت اخلام�س يف ال ِع ْقد ال َّث ِمني بروايةَ « :و ُ
فرط َ�ش� � ْو ِقي َمن َع ْن َك»،
ب�سقوط �إلى.
احلي».
( )7وورد البيت َّ
ال�سابع يف ال ِع ْقد ال َّث ِمني برواية« :يا ُمبت َِدي ّ
( )8وورد البيت ال َّث ِامن يف ال ِع ْقد ال َّث ِمني برواية�« :أَ ْب َقوا لهم �أث ًراَ ...ق ْد �أبر�أوا
َح َ�س َنا».
( )9وورد البي ��ت التَّا�س ��ع يف العق ��د الثم�ي�ن برواي ��ةُ « :ودِّي وال �إب َت َغ ��وا» ،وهو
حتريف من النا�سخ �أو الطابع.
( )10وورد البيت العا�شر يف ال ِع ْقد ال َّث ِمني برواية« :ال َت ْب ُعدُون بلى«.
التَّخريج:
ملء العيب ��ة ،210-209/5 :والأبيات  10-1يف ال ِع ْق ��د ال َّث ِمني يف تاريخ البلد
الأمني .436-435/5
()31
وقال[ :من الرمل ]
 -1ي����ا ن��������زو ًال َب���ي��ن � َ����س����ل ٍْ����ع وقُ���� َب����اء
هلل �إين َزائِ������������� ٌر
 -2و َن��������� َع��������� ْم وا ِ
� -3إ َّن َم�������نْ �أَ َّم حِ ����� َم�����اكُ����� ْم �آمِ ً
���ل���ا
 -4ف��ا���ش�� َف��عُ��وا يل َق��� ْد َت��� َ��ش�� َّف��عْ��تُ ب��كُ�� ْم

ال ِّر َواية:

جئ ُت ُك ْم �أَ���سْ�� َع��ى عَ��لَ��ى �شُ ّق ِة َب ْينِي
مل�� َغ��ان��ي��كُ�� ْم عَ���لَ���ى َر�أْ� ِ����س����ي َوعَ��يْ��ن��ي
را َح ب���امل����أْمُ���ولِ ممَْ���لُ���و َء ال�� َي�� َدي ِ��ن
��ْي��ن
لِ���� َو�����ص����الٍ وا ّت������ َ�����ص�����الٍ دَائ����� َم نِْ

( )1ورد البيت الأول يف ُد َّرة الأَ ْ�سالك برواية« :و ُق َباَ ...ع َلى َر�أْ ِ�سي َو َع ْيني».
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( )2وورد البي ��ت ال َّث ��اين يف ُد َّرة الأَ ْ�س�ل�اك برواية�« :آتي َزا ِئ ًرا ...على ُ�ش� � َّق ِة
َبينْ » ،وورد يف التُّحفة ال َّلطيفة محر ًفا هكذا« :وعني».
( )4وورد البيت ال َّرابع يف ُد َّرة الأَ ْ�سالك برواية« :بو�صال».
التَّخريج:

التَّخريج :تاريخ الإ�سالم  ،572/15و ُد َّرة الأَ ْ�سالك يف دولة الأتراك ،439/1
والتحف ��ة اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�ش ��ريفة  ،20/3وال ِع ْقد ال َّث ِمني يف تاريخ البلد
الأمني .435/5
()32
وقال[ :من الب�سيط]
إن�سا َن َعينْ ٍ َ �أنْ��تَ َناظِ ُرها
� -1أوح�شتَ � َ
-2وا�شتقتُ ت َ
ال�س َجا َياال ُغ َّر البر َِحتْ
ِلك َّ

إن�سانِ
يا َمن ُم َح َّيا ُه َي�سْ ِبي كُ�� َّل � َ
ت��ه��دِ ي َلأ ْر َواحِ ���� َن����ا �أَ ْروا َح َري��ح��انِ

َّ
ال�شرح:
(� )1أوح�ش � َ�ت� :أي �أوجدتَ الإح�س ��ا�س بالوحدة .معجم اللغة العربية املعا�صرة
.2413
التَّخريج:
مطبوع عيون التواريخ  ،408/21ومخطوطه الورقة .154/11
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الهوامش:
(*) كلية اللغة العربية ،جامعة الأزهر.
تق�سيم البحث:
(� )1ص( 28-1الألف والباء).
(� )2ص( 53-29التاء ـ الراء).
(� )3ص( 80-54ال�سني ـ �آخر القوايف).
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تذييل واستدراك على بحث

شرح المية العرب بني املربد والتربيزي

(*)

�أ� .سامح جمدي �سعيد

�رحا منها� 26 :شرحا
بلغ عدد �ش ��روح المية العرب ـــ على مبلغ علمي ــــ � 46ش � ً
ً
مطبوعا ،و�أربعة �شروح غري
�شرحا محق ًقا
ً
مخطوطا ،وثالثة �شروح مفقودة ،وً 13
�شرحا معا�ص ًرا ،و64
مفردة ،هذا غري ال�شروح جمهولة امل�ؤلف ،بالإ�ضافة �إلى ً 14
وبحث ودرا�سة يف الدوريات واملجالت املح َّكمة.
كتاب ور�سال ٍة علمية ٍ
ما بني ٍ
و�إليكم فروق الإح�صاء الببليوجرايف:
التعديل
املجلة
بلغ عدد �شروحها 45
�شرحا
بلغ عدد �شروحها ً 46
�شرحا
ً
�شرحا محق ًقا
�شرحا محق ًقا
ً 13
ً 12
�شرحا معا�ص ًرا
�شرحا معا�ص ًرا
ً 14
ً 12
 64ما بني كتاب ور�سالة علمية وبحث
 12بح ًثا ودرا�سة علمية
ودرا�سة
�أما عن حتقيق الن�سبة ال�صحيحة لهذا ال�شرح املن�سوب للمربد ،فقد راود
بع�ض الباحثني ـ �أعني :الأ�ستاذ محمود �إمام �أحمد عبد اللطيف ،املُعيد بق�سم
الدرا�سات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ( )1ـ ٌ
�شك كبري يف َك ْو ِن �شارح
هذه الق�صيدة قد تتلمذ على يد الثالثة العلماء :املربد وثعلب والف�ضل اليزيدي،
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ورقات �أر�سلها �إ َّ
يل بخط يده ،م�ؤرخة �صبيحة اخلمي�س � 10شعبان
وذكر ذلك يف ٍ
1436هـ 28 /مايو 2015م.
وهذا منوذج من ر�سالته بخط يده �إ َّ
يل

ف�أدرت الأمر على وجوهه باح ًثا يف كتب الرتاجم ،ف�إذ بها تذكر �أن �أ�شهر
من ا�شرتك يف التلمذة على الثالثة ،وتلقى العلم عنهم هو� :أبو احل�سن علي
بن �سليمان بن الف�ضل البغدادي النحوي ،املعروف بالأخف�ش ال�صغري( 235ـ
315هـ) ،فقد �أخذ العلم عن املربد وثعلب والزمهما ،وكان �أكرث مالزمة للمربد،
وكذا �سمع من الف�ضل اليزيدي و�أبي العيناء وغريهم من علماء الب�صرة والكوفة.
ومن �أ�شهر تالمذته� :أبو عبيد اهلل املرزباين ،واملعافى اجلريري.
ال�سري“ :وبرع يف العربية..وغريه �أو�سع يف الآداب منه..
قال عنه الذهبي يف ِّ
()2
وكان مو َّث ًقا”.
ومن ت�آليفه:
االختيارين،الأنواء ،التثنية واجلمع ،تف�س�ي�ر ر�س ��الة كتاب �سيبويه ،اجلراد،
�شرح كتاب �سيبويهَّ ،
املهذب.
م�صادر ترجمته:
الفهر�س ��ت للن ��دمي ( ،)256/1البداي ��ة والنهاية الب ��ن كثري (،)168/11
الوايف بالوفيات لل�ص ��فدي (� ،)96/21س�ي�ر �أعالم النبالء للذهبي (،)480/14
النجوم الزاهرة البن تغري بردي ( ،)219/3بغية الوعاة لل�س ��يوطي (،)167/2
نزه ��ة الألباء الب ��ن الأنب ��اري (� ،)185إنباه ال ��رواة للقفط ��ي ( ،)276/2وفيات
الأعي ��ان الب ��ن خلكان (� ،)310/3ش ��ذرات الذهب البن العم ��اد ( ،)73/4تاريخ
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مدينة ال�س�ل�ام للخطيب البغدادي ( ،)433/11الأن�س ��اب لل�س ��معاين (،)96/1
املنتظم البن اجلوزي (.)271/13
غري �أنيِّ ال �أملك الآن دلي ًال قو ًّيا لإثبات �صحة هذه الن�سبة ،وامل�س�ألة حتتاج
�إلى مزيد من البحث والنظر.
ولكم �أن تت�أملوا خامتة البحث ،وتالحظوا اختالف النتيجة:
التعديل
جملة العرب

وعلي ��ه ف� ��إن ه ��ذا ال�ش ��رح يظل
وعليه فيمكن القول� :إن هذا ال�شرح
هو لأب ��ي العبا�س محمد ب ��ن يزيد املربد من�س ��و ًبا ـ على ال�ش ��ك ـ لأب ��ي العبا�س
�إلى �أن تظهر الب ِّينة على خالف ذلك .محم ��د بن يزيد املربد �إل ��ى �أن تظهر
رجحة خالف ذلك.
و�أما ال�ش ��رح الذي حققه د .محمود الب ِّينة املُ ِّ
و�أم ��ا ال�ش ��رح ال ��ذي حقق ��ه د.
العام ��ودي ون�س ��به �إل ��ى التربي ��زي ،فال
ي�ص ��ح �أن يكون ل ��ه؛ وال�س ��يما �أنه اعتمد محمود العامودي ،فال ي�صح �أن يكون
�وع مبكتبة للتربيزي؛ ال�س ��يما وقد اعتمد ن�سخة
ن�س ��خة جمهولة �ض ��من جمم � ٍ
جمموع مبكتبة برلني
برل�ي�ن مل يذك ��ر بياناته ��ا ،و�أغلب الظن جمهولة �ض ��من
ٍ
�أنها ن�سخة م�شوهة مم�سوخة منقولة من مل يذكر بياناتها.
�شرح املربد ،والعلم عند اهلل.
ويغل ��ب على الظ ��ن الراجح �أنها
ن�س ��خة منقولة من ال�ش ��رح املن�س ��وب
للم�ب�رد ،وم ��ا فيهم ��ا م ��ن اختالفات
ي�سرية �إمنا يرجع لت�صرفات ال ُّن�ساخ؛
وذلك ملا يف ال�شرح املن�سوب للتربيزي
ت�شابه
وال�ش ��رح املن�س ��وب للمربد من ٍ
ن�ص واحد.
كبري حتى لك�أنهما ٌّ

ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
ّ

601

أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول /ﺳﺒﺘﻤ -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019م

8 7

55

قائمة وراقية (ببليوجرافيا)
جهود العلماء وعنايتهم بالمية العرب و�صاحبها قد ًميا وحدي ًثا
�أو ًال :ال�شروح املخطوطة:
()3
�1 .1شرح �أبي العبا�س �أَحمد بن يحيى ثعلب (291هـ).
�2 .2شرح من�سوب لأبي بكر بن دريد (321هـ).
()5
الرتكي.
�3 .3شرح محمد بن احل�سني بن �أَبي الجك
ّ
()4

ريي
�4 .4ش ��رح �أب ��ي البق ��اء كمال الدي ��ن محمد بن مو�س ��ى بن عي�س ��ى ال َّد ِم ّ
()6
(808هـ).
�5 .5شرح مهذب الدين �أبي ن�صر محمد بن يحيى بن كرم النحوي �أَ َّلفه �سنة
()7
1170هـ.
()8
�6 .6شرح �سليمان بن محمد بن �أحمد بن زيد بن �سليم �أَ َّلفه �سنة 1192هـ.
�7 .7ش ��رح �أب ��ي اخل�ي�ر عب ��د الرحم ��ن ب ��ن عب ��د اهلل بن ح�س�ي�ن ال�س ��ويدي
()9
(1200هـ).
()10
�8 .8شرح عمر بن احل�سن بن م�سافر الأموي �أَ َّلفه �سنة 1232هـ.
�9 .9ش ��رح محمـد �س ��عيد بـن عبـد اللطيف بـن عبـد ال ��رزاق البغدادي ،كان
()11
حيـا �سنـة 1266هـ.
�1010شرح �أحمد بن محمد بن �إ�سماعيل املعايف التهامي ال�ضحوي (1280هـ)(.)12
�1111شرح احل�سن بن �أحمد املعروف بعاك�ش ال�ضمدي اليمني (1281هـ)

()13

�1212ش ��رح محم ��د الطي ��ب ب ��ن محم ��د �ص ��الح ب ��ن محم ��د العل ��وي املالكي
()14
(1334هـ).
� 1313شرح محمد �صديق بن محمد �صالح الرامبوري (1334هـ)
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()15

�1414شرح �أبي بكر بن العربي بن محمد البناين الفا�سي (1335هـ).

()16

�1515شرح لعبد الرحمن بن محمد.

()17

الع�صامي الدم�شقي.
�1616شرح ملحمد
ّ

()18

ال�صفدي.
�1717شرح ملحمد اخلالدي
ّ

()19

التازي.
�1818شرح لعبد الهادي
ّ

()20

املجو�سي.
�1919شرح مل�ؤلف يدعى:
ّ

()21

�2020ش ��رح بالفار�س ��ية لغالم ح�س�ي�ن ال�ش�ي�رازي املع ��روف بقامو�س كو�ش ��ي
()22
(1339هـ).
�2121شرح الالميات ،حل�سني بن عبد اجلليل برادة.

()23

�2222شرح ملحمد بابا ال�صحراوي ال�شنقيطي (1344هـ).

()24

�2323شرح ملحمد املكي بن محمد البطاوري (1355هـ).

()25

�2424شرح لعبد الكرمي بن احل�سني الزين (1360هـ).

()26

�2525شرح حلكمت بن محمد �شريف الطرابل�سي (1364هـ).

()27

�2626شرح ملحمد بن باباه القناين ال�شنقيطي (1382هـ).

()28

ثانيا :ال�شروح املفقودة:
�2727شرح �أبي جعفر النحا�س (338هـ).

()29

�2828شرح �أبي زكريا يحيى بن علي املعروف باخلطيب التربيزي (502هـ).

()30

ال�صفدي (764هـ).
�2929شرح �صالح الدين خليل بن �أيبك
ّ

()31

ثالثا :ال�شروح غري املفردة:
تعر�ض بع�ض ال�ش ��راح �إلى �ش ��رح المية العرب �ض ��من كتبهم التي احتوت
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ن�صو�صا �أخرى غريها ،ومن ذلك:
ً
�3030ش ��رح ابن طيفور البغدادي (280هـ) �ض ��من كتابه :الق�صائد املفردات
()32
التي ال مثل لها.
�3131ش ��رح مل�ؤلف جمهول م ��ن القرن الراب ��ع يف كتابه :املنتخب يف محا�س ��ن
()33
�أ�شعار العرب.
�3232ش ��رح �أبي ال�سعادات هبة اهلل بن علي بن محمد احل�سيني املعروف بابن
()34
ال�شجري (542هـ) يف كتابه :مختارات �شعراء العرب.
�3333ش ��رح عبد القادر ب ��ن عمر البغ ��دادي (1093هـ) �ض ��من كتابه :خزانة
()35
الأدب.
رابعاً :ال�شروح املحققة املن�شورة:
�3434شرح املربد (285هـ).

()36

�3535شرح الزمخ�شري (538هـ).

()37

�3636شرح �أبي البقاء العكربي (616هـ).

()38

طي
�3737ش ��رح يحيى بن عب ��د احلميد احللبي الغ�س ��اين املعروف باب ��ن �أبي ّ
()39
النجار (630هـ).
�3838ش ��رح من�س ��وب ملحم ��د ب ��ن عب ��د اهلل بن مال ��ك� :ص ��احب �ألفي ��ة النحو
()40
(672هـ).
()41
�3939شرح م�ؤيد بن عبد اللطيف ال َّن ْق ُج َوانيِّ كتبه �سنة 983هـ.
املاغو�سي (بعد 1016هـ).
�4040شرح �أبي جمعة �سعيد بن م�سعود ال�صنهاجي
ّ

()42

� 4141شرح �أبي الإخال�ص جاد اهلل الغنيمي الفيومي (بعد 1101هـ).

()43

�4242شرح محمد بن القا�سم بن محمد بن زاكور الفا�سي (1120هـ).

()44
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� 4343ش ��رح �أبي الربكات عبد اهلل بن احل�س�ي�ن بن مرعي الدوري ال�س ��ويدي
()45
(1174هـ).
�4444شرح عطاء اهلل بن �أحمد بن عطاء اهلل الأزهري امل�صري (1186هـ

()46

�4545شرح �سليمان بن عبد اهلل ال�شاوي العبيدي البغدادي (1140هـ).

()47

�4646شرح محمد محمود بن التالميد الرتُكزي ال�شنقيطي (1320هـ).
خام�ساً :ال�شروح احلديثة:

()48

�4747شرح ال�شيخ حمزة فتح اهلل �ضمن كتابه“ :املواهب الفتحية”.
�رحا مقار ًنا مع لغات �س ��امية
�4848ش ��رح ف� ��ؤاد ح�س ��نني عل ��ي ،وقدم له ��ا �ش � ً
()50
�أخرى
()49

�4949شرح محمد ناجي الق�شطيني �ضمن كتابه« :املختارات».

()51

�5050شرح ال�سيد �إبراهيم بن عبا�س الر�ضوي احل�سني (ت1377هـ1957/م).

()52

�5151شرح محمد بديع �شريف �ضمن كتابه »:ن�شيد ال�صحراء».

()53

�5252ش ��رح د .عب ��د احلليم حنفي �ض ��من كتابه� »:ش ��عر ال�ص ��عاليك منهجه
وخ�صائ�صه» ،ثم �أفرد ال�شرح بعد ذلك يف كتابه »:المية العرب لل�شنفرى
()54
�شرح ودرا�سة».
�5353شرح يو�سف اليو�سف �ضمن كتابه « :مقاالت يف ال�شعر اجلاهلي».

()55

�5454ش ��رح د .محمد علي �أبو حمدة يف كتابه :التذوق اجلمايل لالمية العرب
()56
لل�شنفرى.
�5555ش ��رح د .علي مح�سن مال اهلل �ض ��من كتابه « :تاريخ الأدب العربي قبل
()57
الإ�سالم».
5656المية العرب لل�شنفرى ،بعناية ودرا�سة د�.صالح الدين الهواري.
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�5757ش ��رح محم ��ود �أبو ناجي �ض ��من كتابه“ :ال�ش ��نفرى �ش ��اعر ال�ص ��حراء
()59
أبي”.
ال ّ
�5858ش ��رح المية العرب (ال�شنفرية) لل�شيخ �أحماد بن �أبا الأبهمي الدمياين.
()60

�5959شرح ال�شيخ محمد عبد اهلل بن محمد �سعيد بن �أُب َّياه ال�شنقيطي املُلقب
()61
“ ُب ِوم َّية”.
()62
�6060شرح و�إعراب المية ال�شنفرى ،عبد الرحمن بن عوف ُكونيِ .
�ساد�س ًا :الدرا�سات املعا�صرة:
6161المية العرب الكربى ،ر�ضا ال�شبيبي.

()63

6262درا�سة يف المية العرب لل�شنفرى ،لغزيوي علي.

()64

6363من �ش ��عرنا و�شعرهم :الذئب بني ال�شنفرى والفرزدق والبحرتي و�ألفريد
()65
دوفيني.
()66
6464المية العرب بني ال َّنحل والتوثيق ،عادل الفريجات.
مي مظفر.
�6565سريالية ال�صورة يف المية ال�شنفرىّ ،

()67

6666المية العرب درا�سة تاريخية نقدية ،محمد م�شعل الطويرقي.

()68

6767المية العرب لل�شنفرى ،عبد العزيز �إبراهيم.

()69

6868القيم العربية يف المية العرب (درا�سة موجزة مبقدمة كتاب :بلوغ الأرب
()70
يف �شرح المية العرب) ،محمد عبد الرزاق عرفان.
 6969المية العرب �أو رحلة التوح�ش (درا�س ��ة تطبيقية حول مفهوم الوحدة يف
()71
الن�ص ال�شعري) ،د� .سعود دخيل الرحيلي.
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7070المية العرب لل�شنفرى ،د .زينب عبد العزيز العمري.

()72

7171ال�ش ��نفرى والميت ��ه يف ميزان ال�ش ��اهد النحوي ،د.عب ��د اهلل علي محمد
()73
�إبراهيم.
7272ر�أيي يف الق�صيدة امل�شهورة بالمية العرب ،زكي ذاكر العاين.

()74

7373ال�ص ��علكة ل ��دى ال�ش ��نفرى وداللته ��ا االجتماعي ��ة والنف�س ��ية ،د.ف�ض ��ل
()75
الع َّماري.
7474الرام ��وز املقلوب ال�ش ��نفرى �أواخ ��ر القرن ال�س ��اد�س املي�ل�ادي� ،أندريه
ميكل(.)76
7575مالمح املر�أة يف �ش ��عر ال�شنفرى الأزدي :قراءة بيانية ،وجدان عبد الإله
()77
ال�صايغ.
7676اجله ��ود اللغوي ��ة والنحوية يف �ش ��روح المية العرب ،ب�ش ��رى عبد الرزاق
()78
العذاري.
منوذجا ،د.عادل
7777الن�ص اجلاهلي بني تل ِّق َيينْ قدمي وحديث..المية العرب
ً
()79
الفريجات.
7878عذابات ال�شنفرى :قراءة يف �سريته و�شعره ،فاروق �أ�سليم.

()80

7979امل�س ��ائل النحوية والت�صريفية يف �ش ��روح المية العرب حتى �أواخر القرن
()81
ال�سابع الهجري..جم ًعا ودرا�سة� ،أحمد بن عبد اهلل الق�شعمي.
�8080أزل ته ��اداه التنائ ��ف �أطحل..قراءة يف المية العرب لل�ش ��نفرى ،مربوك
()82
املناعي.
8181ق ��راءة يف المي ��ات الأمم :الع ��رب والعج ��م واليهود والهن ��ود ،د.محمود
()83
الربداوي.
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�8282ش ��عر ال�ش ��نفرى الأزدي..درا�س ��ة توثيقية وحتقيقية ،محم ��ود عبد اهلل
()84
اجلادر.
�8383صوت اجل�سد الفاعل يف �شعر ال�شنفرى ،عبد الكرمي يعقوب.
�8484أث ��ر البيئ ��ة يف بني ��ة ال�ش ��عر اجلاهلي م ��ن خ�ل�ال معلقة َط َرف ��ة والمية
()86
ال�شنفرى ،د.منى �إبراهيم الد�سوقي.
()85

8585اللغة ال�شعرية عند ال�شنفرى..درا�سة و�صفية حتليلية ،الب�شري املناعي

()87

العنربي
�8686شعر ال�شنفرى درا�سة �أدبية من منظور لغوي ،ابت�سام حمزة
ّ
()89
8787فكرة االنتماء يف المية ال�شنفرى الأزدي ،د.جا�سم بن �صالح الدليمي
()88

8888مخطوطة غمي�س ��ة لكتاب نادر يف �ش ��رح المية العرب لل�ش ��نفرى ،د.عزة
()90
ح�سن.
8989قراءة يف المية ال�شنفرى يف �ضوء علم اجتماع الأدب ،د.عبد اهلل محمد
()91
عي�سى الغزايل.
9090اجلملة اال�سمية يف �ش ��عر ال�شنفرى..درا�سة نحوية تطبيقية� ،أمرية �أبكر
()92
خليل �إ�سماعيل.
أمنوذجا،
9191الذهنية الفردي ��ة باملخيال اجلمعي ..المية العرب لل�ش ��نفرى � ً
()93
د.عبد الفتاح �أحمد يو�سف.
9292المي ��ة العرب لل�ش ��نفرى..معجم ودرا�س ��ة داللية ،د.ن ��دى عبد الرحمن
()94
ال�شايع.
9393الأ�س ��لوب يف المية العرب لل�شنفرى..درا�سة يف البنية اللغوية ،ر�شيد بن
()95
ق�سيمة.
9494جدلية الأنا والآخر يف المية العرب لل�شنفرى ،د�.أ�سماء �شم�س الدين

()96

9595ال�شنفرى :ال�صعلوك الذي خلع قومه� ،إبراهيم محمود ال�صغري .
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()97

�9696س� ��ؤال الن�ص و�إ�ش ��كالية تقاطع النزوع الإن�ساين مع املرجعيات اجلمعية
()98
داخل ن�ص المية العرب ،د.عبد الفتاح �أحمد يو�سف.
9797جدلي ��ة العالقة ب�ي�ن المية ال�ش ��نفرى و�س ��ينية ال ُبح�ُت�ررُ ّي :لوحتا الذئب
()99
منوذجا ،د.ح�سن فالح بكور.
و�أنطاكيا
ً
9898المية العرب..توثيق وت�أ�صيل ،نزار عوين.

()100

9999قراءة يف المية العرب لل�شنفرى الأزدي ،د�.أحمد دروي�ش.

()101

10100المية العرب بني ال�شنفرى وخلف الأحمر ،با�سم �إدري�س قا�سم.

()102

10101فاعلية املعنى النحوي يف �إ�ض ��اءة الن�ص ��و�ص ال�شعرية..درا�سة يف المية
()103
العرب لل�شنفرى ،ر�شيد بن ق�سيمة.
10102المية العرب بني النفي والإثبات ،عبد اللطيف حمودي الطائي.

()104

10103الت�شبيه يف المية العرب..درا�سة نف�سية ،د.محمد �أحمد �أمني �أحمد.

()105

10104درا�سة نقدية يف ت�سمية المية العرب ،د� .سيد محمد مو�سوي.

()106

10105ر�ؤية الإبداع اجلمالية يف المية ال�شنفرى ،د.منال عي�سى.

()107

10106المية العرب بني التوا�ص ��ل والقطيعة..مقاربة حجاجية ،د.عبد الرحمن
()108
�أحمد �إ�سماعيل كرم الدين.
10107المية العرب..درا�سة نحوية ن�صية ،د.ع�صام عبد املن�صف �أبو زيد.

()109

10108المية العرب� :س ��يميائية الأمومة وال�س� ��ؤال الطوباوي..بحث يف م�س ��الك
()110
املعنى ،د.محمد مو�سى العب�سي.
10109البني ��ة الإيقاعي ��ة يف المية العرب لل�ش ��نفرى ،د.خالد ب ��ن ميالد محمد
()111
العود.
11110الإيقاع ال�ص ��وتي يف المية العرب لل�شنفرى..درا�س ��ة �أ�سلوبية �إح�صائية،
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د.محمود ح�سني عبيد اهلل العزازمة.

()112

أمنوذجا،
11111مظاهر التمرد يف ال�ش ��عر اجلاهلي..عنرتة وطرفة وال�شنفرى � ً
()113
د�.سعدية ح�سني الربغثي.
11112الت�ش ��كيل اال�س ��تعاري والكنائ ��ي يف المي ��ة العرب ،د.محم ��د �أحمد �أمني
()114
�أحمد.
11113الذئب والقطا يف المية العرب لل�شنفرى..درا�سة حتليلية ،د.عبد اجلليل
()115
ح�سن �صر�صور .
11114داللة ال�س ��يميائية يف المية العرب لل�ش ��نفرى درا�س ��ة وحتليل� ،ش ��هريار
()116
همتي ،وجهانكري �أمريي ،ومهدي بور�آذار.
11115قراءة جديدة لن�شيد ال�صحراء ،عوريب كاظم جمي�سر.

()117

11116قراءة جديدة لن�شيد ال�صحراء المية العرب� ،إبراهيم علي �شكر.

()118

11117القيم الأخالقية يف المية ال�ش ��نفرى ،انت�صار مهدي عبد اهلل ال�صديق.
()119

11118لوحة الذئاب يف المية ال�شنفرى ،ظهري خ�ضر ال�شعراين.

()120

11119الداللة ال�صوتية يف المية العرب لل�شنفرى ،رم�ضان محمود محمد.

()121

منوذجا ،د.محمود �س ��ليم محمد
12120لغ ��ة الفردية واملكان..المية ال�ش ��نفرى
ً
()122
هياجنة.
12121الهج ��رة �إلى عامل الوح�ش يف المية ال�شنفرى..درا�س ��ة ل�س ��انية ن�ص ��ية،
()123
د.عاطف محمد كنعان.
12122ال�صورة ال�شعرية يف المية العرب ،د.الب�شري �إبراهيم �أبو �شوفة.
12123حتديد املعنى يف �ش ��رح المية ال�ش ��نفرى :درا�س ��ة حتليلي ��ة دُ .ط ْلبة عبد
()125
ال�ستار م�سعود.
()124
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12124نزعة االغرتاب يف �شعر ال�شنفرى يف �ضوء املنهج النف�سي ،د .عمر محمد
�إبراهيم محمد (.)126
الهوامش:
(*) تنظر العرب �س ،54ج 3و ،4رم�ضان و�شوال 1439هـ  /مايو  -يونيو 2018م �ص �ص .234 - 207
حت�ص ��ل على املاج�س ��تري عن ر�س ��الته»:مقدمات الكت���ب الأدبي���ة يف الأندل�س من الق���رن اخلام�س
(َّ )1
الهجري وحتى �س���قوط غرناطة :درا�س ��ة حتليلية للن�ص املوازي» ،حتت �إ�شراف :د .عبد احلميد
�شيحة ،وقد �أُ ِجيزَ ت بتقدير :ممتاز ،وذلك يوم االثنني 2017/8/14م.
( )2انظر� :سري �أعالم النبالء)480/14( ،
( )3تاريخ الأدب العربي لربوكلمان (.)108/1
( )4بروكلم ��ان ( ،)107/1ومن ��ه ن�س ��خة مبكتبة برلني حتت رقم (�)7468ض ��من جمموع �أوله ر�س ��الة
املق�ص ��ور واملمدود البن دريد ،ثم �ش ��رح المية العرب ملجهول ،ثم �ش ��رح بانت �س ��عاد لأبي الربكات
الأنباري ،ثم ق�ص ��يدة ثائية البن دريد ،ولي�س يف �ش ��رح الالمية ما ي�شري �إلى كونه البن دريد ،ولعل
من َن َ�س َبه �إليه نظر �إلى �أول املجموع و�آخره .قلت :وعن هذه الن�سخة جمهولة امل�ؤلف حققه د.محمود
العامودي ونفاه عن املربد ون�سبه للتربيزي!!
( )5بروكلمان ( ،)108/1وقد كتبه �سنة (698هـ) ،وا�سمه :عقد درر الأدب يف �شرح المية العرب ،وله
ن�سخة بخط امل�ؤلف يف �أيا �صوفية حتت رقم ( )3145يف  84ورقة ،و�أخرى يف تون�س بالزيتونة حتت
رقم ( )10030يف  47ورقة ،و�أخرى بجامعة بطر�سربج حتت رقم (.)732
( )6فهر�س مخطوطات املجمع العلمي العراقي (.)387/2
(� )7سيزكني ( ،)55/2نوادر املخطوطات العربية يف مكتبات تركيا (.)2971/1
( )8فهر�س املخطوطات الأدبية يف دار �صدام للمخطوطات� ،ص(.)390
( )9جامع ال�شروح واحلوا�شي ،عبد اهلل بن محمد احلب�شي (.)789/ 3
( )10فهر�س املخطوطات الأدبية يف دار �صدام للمخطوطات� ،ص(.)389
( )11فهر�س املخطوطات الأدبية يف دار �صدام للمخطوطات� ،ص(.)389
( )12جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)790/ 3
( )13انظر مقدمة د.علي بن نا�صر غالب يف حتقيقه ل�شعر َّ
ال�ش ْن َف َرى الأزدي مل�ؤرج بن عمرو ال�سدو�سي،
�ص(.)13
( )14جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)790/ 3
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( )15جامع ال�ش���روح واحلوا�ش���ي ( ،)790/ 3وا�س ��مه :االنتقاد على العالمة محمد ال�ش ��نقيطي يف رده
على عاك�ش ال�ضمدي.
( )16جامع ال�شروح واحلوا�شي ( ،)790/ 3وا�سمه :حل امل�شكالت املنتدب يف �شرح المية العرب.
(� )17س���يزكني ( ،)54/2وله ن�س ��خة مبكتبة جامعة ا�س ��تنابول حتت رقم ( )874يف  15ورقة ،وا�سمه:
خال�صة الأدب على المية العرب.
(� )18س���يزكني ( ،)54/2ول ��ه ن�س ��خة بخط امل�ؤلف مبكتبة �أ�س ��عد �أفندي حتت رق ��م ( ،)2798و�أخرى
مبكتبة عاطف �أفندي حتت رقم [� ]2192ضمن جمموع (17ب ـ23ب) ،م�ؤرخة 1103هـ.
(� )19سيزكني (.)54/2
(� )20سيزكني (.)54/2
(� )21سيزكني (.)55/2
(� )22سيزكني (.)55/2
( )23فهر�س املخطوطات الأدبية بدار �صدام للمخطوطات� ،ص (.)388
( )34جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)791-790/ 3
( )35جامع ال�شروح واحلوا�شي ( ،)791/ 3وا�سمه :هامية الطرب يف �شرح المية العرب.
( )26جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)791/ 3
( )27جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)791/ 3
( )28جامع ال�شروح واحلوا�شي ( ،)791/ 3وا�سمه :عود الطرب يف �شرح المية العرب.
( )29انظر� :شرح الق�صائد الت�سع امل�شهورات لأبي جعفر النحا�س ،حتقيق د�.أحمد خطاب (.)27/1
( )30خزانة الأدب للبغدادي ( ،)341/3بروكلمان (.)109/1
العمري يف كتابه :الرو�ض الن�ضر يف ترجمة �أدباء الع�صر ،حتقيق
( )31ذكره ع�صام الدين بن عثمان
ّ
�سليم النعيمي (.)405/1
(ُ )32طبع بتحقيق د .مح�سن غيا�ض ،من�شورات عويدات – بريوت1398 ،هـ 1977 /م.
( )33املنتخ���ب يف محا�س���ن �أ�ش���عار الع���رب املن�س���وب للثعالب���ي مل�ؤلف جمهول من الق ��رن الرابع ،حتقيق
د.عادل �س ��ليمان جمال�� � ،ص(291ـ  ،)302مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،الطبع ��ة الثانية1427 ،هـ/
2006م.
(ُ )34طبع �أوال بعناية :محمود ح�سن زناتي �سنة 1344هـ1926/م ،ثم بتحقيق علي محمد البجاوي� ،ص
(72ـ  ،)106دار النه�ضة ،القاهرة1385 ،هـ1961/م.
( )35وقد �شرح منها ثمانية ع�شر بيتـًا فقط ،وقد قام بجمعها يف �سلك واحد وحققها د.محمود العامودي
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ون�شرها مبجلة جامعة الأزهر بغزة ،املجلد ( ،)13العدد الأول �سنة1432هـ2011/م.
( )36بروكلم���ان (  ،)105/1وق ��د قابلته على �س ��ت ن�س ��خ خطية و�ش ��ارفت على �إمتام حتقيقه� ،ض ��من
متطلب ��ات احل�ص ��ول عل ��ى دبل ��وم عل ��وم املخط ��وط م ��ن معه ��د املخطوط ��ات العربية ه ��ذا العام
1438هـ2017/م.
(� )37ص ��در �أول مرة بعناية :عبد ر�س ��ول البخاري مع ال�شرح املن�س ��وب للمربد و�شرح ابن زاكور الفا�سي
مبطبع ��ة اجلوائب �س ��نة 1300هـ ،ثم بعناية محم ��د �أمني اخلاجني بالقاهرة ط� ،2س ��نة 1324هـ
 ،و�أخ ��رى بعناي ��ة عب ��د املعني امللوحي حت ��ت عن ��وان :الالميتان (المية العرب لل�ش ��نفرى ب�ش ��رح
الزمخ�ش ��ري ،والمي ��ة العجم للطغرائي ب�ش ��رح ال�ص ��فدي) وزارة الثقافة والن�ش ��ر بدم�ش ��ق �س ��نة
1961م ،وحققه د.محمد �إبراهيم حور ،مطبعة �سعد الدين بدم�شق1408 ،هـ1987/م.
( )38وا�س ��مه� :إعراب المية ال�ش���نفرى ،طبع هذا ال�ش ��رح �أوال يف جملة املجمع العلمي العراقي ،املجلد
( ،)33اجلزء الأول1402 ،هـ1982 /م ،بتحقيق د.محمد خري احللواين ،ثم ن�ش ��ره م�س ��تق ًال بدار
الآفاق اجلديدة ببريوت 1403هـ1983 /م.
وحققه كذلك د.رجب �إبراهيم ال�ش ��حات ،ون�ش ��ره �ض ��من كتاب درا�س���ات عربية و�إ�سالمية مهداة �إلى
ال�ش ��يخ محمود �ش ��اكر 1403هـ1982/م� ،ص( ،)279 -243و ُيعد �ش ��رح العكربي تلخي�ص� �ـًا ل�شرح
الزمخ�شري ال�سابق.
وحققه كذلك محمد �أديب عبد الواحد جمران ،بريوت ،املكتب الإ�سالمي1404 ،هـ1984/م.
( )39بروكلم���ان ( ،)108/1وتاري���خ ال�ت�راث العربي ل�س ��يزكني ( ،)53/2وا�س ��مه :املنتخب يف �ش ��رح
بجدة،
المي ��ة الع ��رب ،وقد حققه م�ؤخ ��را  :د� .إبراهيم بن محمد البط�ش ��ان ،ون�ش ��رته دار املنهاج ُ
1437هـ2016/م ،وانظر :يحي بن �أبي طي احللبي امل�ؤرخ والأديب وكتابه :املنتخب يف �شرح المية
العرب ،د.عمر عبد ال�سالم تدمري ،بحث من�شور مبجلة تاريخ العرب والعامل ـ لبنان ،جملد ()35
عدد (1432 ،)249هـ2011 /م� ،ص ( 3ـ .)18
( )40منه ن�سخة مبكتبة في�ض اهلل �أفندي حتت رقم (� )2129ضمن جمموع (�92أ ـ 96ب) ،انظر :نوادر
املخطوطات العربية يف مكتبات تركيا ( ،)172/1وقد حققه د.محمود العامودي ،ون�ش ��ره مبجلة
جامع ��ة النجاح الوطنية يف غزة ،املجلد ( )14العدد الثاين1421 ،هـ2000/م ،وال ت�ص ��ح ن�س ��بته
�إلى ابن مالك؛ فلي�س فيه ما يدل على كونه له ،ال�سيما و�أن امل�صادر التي ترجمت البن مالك ـ على
وفرته وكرثتها ـ مل تن�سب له هذا الكتاب ،والأمر يحتاج �إلى توثيق ودرا�سة.
(� )41سيزكني ( ،)53/2وقد حققه د.محمود العامودي ون�شره مبجلة جامعة جر�ش للبحوث والدرا�سات
بالأردن ،يف � 48صفحة ،املجلد( ،)3عدد (� ،)2ص ( 147ـ 1420 ،)189هـ1999/م.
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( )42وا�س ��مه� :إحتاف ذوي الأرب مبقا�ص���د المية العرب ،وقد حققه د.محمد �أمني امل�ؤدب يف ر�س ��الة
الدبل ��وم الع ��ايل بكلية الآداب جامع ��ة الرباط باملغرب يف جزئني �س ��نة 1997م ،انظ ��ر :من نوادر
مخطوط ��ات املكتبة املغربية�� � ،ص( ،)194وطبعه بعد ذلك م�ؤخ ًرا بدار الأمان بالرباط وتوزيع دار
الكتب العلمية بريوت.
(� )43س ��يزكني ( ،)53/2وا�س ��مه :عنوان الأدب ب�ش ��رح المية العرب ،وقد حقق ��ه د.محمود العامودي،
ون�شره مبطبعة املقداد بغزة ـ فل�سطني 1417هـ1997/م.
( )44وا�س ��مه :تفريج الكرب عن قلوب �أهل الأدب يف معرفة المية العرب� ،ص ��در �أول مرة بعناية :عبد
ر�س ��ول البخاري مع ال�شرح املن�سوب للمربد و�شرح الزمخ�شري مبطبعة اجلوائب �سنة 1300هـ ،ثم
حقق ��ه د.محمود العامودي ،ون�ش ��ره مبطبعة املقداد بغزة – فل�س ��طني1415 ،هـ1995/م .وكذلك
علي �إبراهيم كردي يف دم�شق 1995م.
(� )45س���يزكني ( ،)54/2وقد حققه ع�ص ��ام عكلة عبد القهار الكبي�س ��ي يف ر�س ��الته للماج�س ��تري بكلية
الرتبية ق�سم اللغة العربية جامعة الأَنبار بالعراق 1422هـ2001/م.
( )46وا�س ��مه :نهاي���ة الأرب يف �ش���رح المي���ة الع���رب ،حقق ��ه �أو ًال :د.عبد اهلل عبيد الغزايل ،ون�ش ��ره يف
حوليات كليات الآداب بالكويت احلولية  ،12الر�س ��الة  ،74وذلك �س ��نة 1414هـ1991/م .ثم حققه
بعد ذلك د.محمود العامودي ،ون�شره بدار الب�شري ،غزة – فل�سطني1416 ،هـ1995/م.
(� )47س���يزكني ( ،)54/2وق ��د حقق ��ه مهند جميد برعي العبيدي يف ر�س ��الته للماج�س ��تري بكلية اللغة
العربي ��ة جامعة بغ ��داد بالعراق1424 ،هـ2003/م ،وانظر :مخطوط �س ��كب الأدب يف �ش ��رح المية
العرب و�أهميته يف ا�س ��تقراء تاريخ العراق خالل الن�ص ��ف الثاين من القرن الثاين ع�شر الهجري،
الب�سام ،بحث من�ش ��ور مبجلة الدارة ال�سعودية يف � 29صفحة ،املجلد ( )35عدد
د.علي بن ح�س�ي�ن َّ
(1430 ،)4هـ2009/م� ،ص ( 155ـ .)183
( )48بروكلمان (� ،)108/1سيزكني( ،)55/2وا�سمه� :إحقاق احلق وتربيء العرب مما �أحدثه عاك�ش
اليمني يف لغتهم والمية العرب ،وقد حققه :رائد بن �سعد ال�شالحي ،دار غرا�س – الكويت ،ط،1
1426هـ2005/م.
( )49املواه���ب الفتحي���ة ،طبع بالقاهرة لأول مرة �س ��نة1312هـ1891/م ،و�أعادت طبعه مكتبة الرتاث
بالقاهرة ،بتحقيق �أ�ستاذنا د .محمود �إبراهيم الر�ضواين ( 164/1ـ .)186
( )50يف بحث ن�ش ��ره مبجلة كلية الآداب – جامعة ف�ؤاد الأول (القاهرة) ،يف � 22ص ��فحة ،املجلد ()10
اجلزء (� ،)1ص ( 45ـ 1369 ،)66هـ1948/م.
( )51مختارات محمد ناجي الق�شطيني ،دار اجلمهورية بغداد� ،ص(1389 ،)374-333هـ1968/م.
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( )52وقد فرغ منه �س ��نة 1356هـ1936/م ،ون�ش ��رته محققا د� .أ�س ��ماء محمد ح�سن هيتو ،دار الفارابي
للمعارف ـ دم�شق ،ط1430 ،1هـ ،2009/وخرج يف � 245صفحة.
( )53ن�شيد ال�صحراء ،مكتبة دار احلياة ،بريوت1389 ،هـ1968/م.
(� )54شعر ال�صعاليك ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة� ،ص(1400 ،)178-160هـ1979/م.
( )55مقاالت يف ال�شعر اجلاهلي ،دار احلقائق  -بريوت� ،ص(1403 ،)293-209هـ1982/م.
( )56طبع هذا ال�شرح مبكتبة الأق�صى بعمان الأردن1402 ،هـ1982/م ،وهي ر�سالة من القطع ال�صغري
يف (�)84ص ��فحة ،ثم طبعه مرة �أخرى حتت ا�سم :يف التذوق الأ�س���لوبي واللغوي لالمية العرب،
بدار عمار بالأردن 1424هـ2003/م.
( )57تاريخ الأدب العربي قبل الإ�سالم ،بغداد� ،ص(1410 ،)418-407هـ1989/م.
( )58طبعة املكتبة الع�ص ��رية ـ �ص ��يدا بريوت ،يف كتيب من القطع ال�ص ��غري يقع يف � 104ص ��فحة ،ط،1
1427هـ2006/م.
أبي ،وزارة الثقافة اجلزائرية� ،ص(1428 ،)134-105هـ2007/م.
( )59ال�شنفرى �شاعر ال�صحراء ال ّ
( )60وق ��د ف ��رغ ال�ش ��يخ من هذا ال�ش ��رح يف رم�ض ��ان 1392ه� �ـ1971/م ،ولكن ��ه ُط ِبع يف ربـي ��ع الآخر
1431هـ2010/م .ويقع هذا ال�شرح يف � 26صفحة.
(� )61ض ��من كتاب :الأمايل اللغوية يف املجال�س الكويتية ،امل�ش ��تملة على �ش ��رح ق�ص ��يدة كعب والمية
ال�ش ��نفرى واملعلقات ال�س ��بع ،قيدها د .وليد عبد اهلل املني�س� ،إ�ص ��دارات جملة الوعي الإ�س�ل�امي
بالكويت ،العدد(1436 ،)101هـ  2015/م� ،ص(.)124-73
جوف ال َفرى ب�شرح و�إعراب المية ال�شنفرى ،وطبعته دار املرياث النبوي باجلزائر،
( )62و�س َّماهَ :ج ْو ُب ِ
يف جملد �صغري يقع يف � 252صفحة ،الطبعة الأولى 1436هـ2015/م.
( )63بحث من�ش ��ور مبجلة املجمع العلمي العربي ـ دم�ش ��ق ،يف � 4ص ��فحات ،املجلد ( )6اجلزء ( 11ـ
� ،)12ص ( 551ـ 1345 ،)554هـ1926/م.
( )64مق ��ال من�ش ��ور مبجل���ة دعوة احل���ق املغربية ،يف � 4ص ��فحات ،عدد ( )2ال�س ��نة (� ،)15ص ( 98ـ
1392 ،)101هـ1972/م.
( )65بحث من�ش ��ور مبجلة :الآداب الأجنبية ـ �س ��وريا ،يف � 12صفحة ،عدد (� ،)196ص ( 171ـ ،)182
1395هـ1975/م.
( )66بحث من�ش ��ور مبجلة :املعرفة ـ وزارة الثقافة باجلمهورية ال�س ��ورية ،يف � 14صفحة ،عدد (،)196
� ��ص ( 111ـ 1398 ،)124ه� �ـ1978/م ،ث ��م ن�ش ��ره بعد ذلك يف كتاب ��ه� :إ�ض ��اءات يف النقد الأدبي،
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من�شورات دار �أ�سامة ـ دم�شق ،ط1400 ،1هـ1980/م� ،ص( 51ـ .)74
( )67بحث من�شور مبجلة الأقالم ،ال�سنة ( )18العدد (� ،)8ص ( 24ـ 1404 ،)29هـ1983/م.
( )68ر�سالة ماج�ستري بكلية اللغة العربية – جامعة �أم القرى مبكة املكرمة1407 ،هـ1987/م.
(ُ )69ن ِ�شر �ضمن �سل�سلة املو�سوعة ال�صغرية ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ببغداد1408 ،هـ1988/م.
( )70وهي م�س ��تلة من ر�س ��الته للماج�ستري كما ُذ ِكر يف املقدمة انظر �ص ( ،)9وت�شغل هذه الدرا�سة 22
�صفحة� ،ص (26ـ  ،)47دار احلديث ـ القاهرة1409 ،هـ1989/م.
( )71بحث من�شور مبركز بحوث كلية الآداب جامعة امللك �سعود بالريا�ض ،يف � 65صفحة ،عدد (،)22
1412هـ1991/م.
( )72بح ��ث من�ش ��ور مبجل���ة :كلي���ة الآداب ـ جامع ��ة بنها ،يف � 42ص ��فحة ،عدد (�� � ،)1ص ( 27ـ ،)68
1413هـ1992/م.
( )73بح ��ث من�ش ��ور مبجل���ة :كلية اللغ���ة العربي���ة ـ جامعة الأزهر فرع الزقازيق ،يف � 46ص ��فحة ،عدد
(� ،)15ص ( 300ـ 1416 ،)345هـ1995/م.
( )74بحث من�شور مبجلة �آداب اجلامعة امل�ستن�صرية بالعراق ،العدد(1417 ،)27هـ1996/م.
( )75بحث من�ش ��ور مبجلة :كلية الآداب ـ جامعة امللك �س ��عود ،يف � 36ص ��فحة ،املجلد ( )8العدد (،)2
�ص ( 243ـ 1417 ،)278هـ1996/م.
( )76بحث من�شور مبجلة :العلوم الإن�سانية ـ البحرين ،يف � 12صفحة ،العدد الأول� ،ص ( 217ـ ،)228
1419هـ1998/م.
( )77بح ��ث من�ش ��ور مبجل���ة :العرب ،يف � 17ص ��فحة ،املجلد ( )34العدد ( 5ـ �� � ،)6ص ( 351ـ ،)367
1420هـ1999/م.
( )78ر�سالة ماج�ستري بكلية العلوم الإ�سالمية بجامعة بغداد1421 ،هـ2000/م.
بج َّدة ،يف � 48ص ��فحة ،املجلد ( )2اجلزء
( )79بح ��ث من�ش ��ور مبجل���ة :جذور ـ النادي الأدب ��ي الثقايف ُ
(� ،)4ص ( 163ـ 1421 ،)210هـ2000/م.
( )80بحث من�ش ��ور مبجلة :املعرفة ـ وزارة الثقافة باجلمهورية ال�س ��ورية ،يف � 20ص ��فحة ،ال�سنة ()39
عدد (� ،)445ص ( 219ـ 1421 ،)238هـ2000/م.
( )81ر�سالة دكتوراه ،بكلية اللغة العربية ـ جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية1422 ،هـ2001/م.
( )82بح ��ث من�ش ��ور مبجل���ة :حوليات اجلامعة التون�س���ية ،يف � 16ص ��فحة ،الع ��دد (� ،)45ص ( 141ـ
1422 ،)156هـ2001/م.
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( )83بحث من�شور مبجلة :الرتاث العربي ـ �سوريا ،يف � 36صفحة ،املجلد ( )21العدد ( 83ـ � ،)84ص
( 88ـ 1422 ،)123هـ2001/م.
( )84بحث من�ش ��ور مبجلة :املورد العراقية ،يف � 8ص ��فحات ،املجلد ( )30العدد (� ،)1ص ( 53ـ ،)60
1423هـ2002/م.
( )85بحث من�شور مبجلة :جامعة ت�شرين للبحوث والدرا�سات العلمية ـ �سوريا ،يف � 22صفحة ،املجلد
( )25اجلزء (� ،)18ص ( 119ـ 1424 ،)140هـ2003/م.
( )86بحث من�ش ��ور مبجلة :كلية الرتبية (الق�س ��م الأدبي) ـ جامعة عني �ش ��م�س ،يف � 66صفحة ،املجلد
( )11العدد (� ،)1ص ( 141ـ 1426 ،)206هـ2005/م.
( )87ر�س ��الة ماج�س ��تري بق�س ��م اللغة العربية و�آدابه ��ا بكلي ��ة الآداب واللغات ـ جامع ��ة اجلزائر ،يف 34
�صفحة ،العام الدرا�سي  1426ـ 1427هـ  2005 /ـ 2006م.
( )88بحث ن�شر مفردًا يف � 80صفحة ،وطبعه :مركز الن�شر العلمي بجامعة امللك عبد العزيز بال�سعودية،
1427هـ2006/م.
بج َّدة ،يف � 24ص ��فحة ،املجلد ( )11اجلزء
( )89بح ��ث من�ش ��ور مبجل���ة :جذورـ النادي الأدب ��ي الثقايف ُ
(� ،)25ص (61ـ 1428 ،)84هـ2007/م.
( )90بحث من�ش ��ور مبجلة :التاريخ العربي ـ املغرب ،يف � 19ص ��فحة ،الع ��دد (� ،)41ص (137ـ ،)155
1428هـ2007/م.
( )91بحث من�ش ��ور مبجلة :ر�سالة امل�ش���رق ـ مركز الدرا�سات ال�شرقية بجامعة القاهرة ،يف � 41صفحة،
املجلد ( )20العدد ( 1ـ � ،)4ص ( 249ـ 1428 ،)289هـ2007/م.
( )92ر�سالة ماج�ستري ،بكلية اللغة العربية ـ جامعة �أم درمان الإ�سالمية بال�سودان1429 ،هـ2008/م.
( )93بح ��ث مق� � َّدم مل�ؤمت ��ر النقد الدويل الثاين ع�ش ��ر وعنوانه( :تداخل الفنون الأدبية) ـ ق�س ��م اللغة
العربي ��ة و�آدابه ��ا بكلية الآداب ـ جامعة الريموك ـ الأردن ،يف � 22ص ��فحة ،املجلد (� ،)1ص ( 858ـ
1429 ،)879هـ2008/م.
(� )94أ�صدرته مكتبة لبنان نا�شرون ،يف جملدة �صغرية من � 167صفحة ،ط1429 ،1هـ2008/م.
( )95ر�سالة ماج�ستري بق�سم الأدب بكلية الآداب واللغات ـ جامعة محمد خي�ضر ـ ب�سكرة باجلزائر ،يف
� 180صفحة ،العام الدرا�سي  1429ـ 1430هـ  2008 /ـ 2009م
( )96بح ��ث من�ش ��ور مبجلة :كلي���ة الآداب ـ جامعة بنها ،يف � 108ص ��فحة ،عدد ( )21اجلزء (� ،)1ص
( 19ـ 1430 ،)126هـ2009/م.
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( )97بحث من�ش ��ور مبجلة املعرفة �س ��وريا ،يف � 9ص ��فحات ،عدد ( )591ال�سنة (� ،)51ص (،)46-37
محرم 1434هـ/كانون الأول 2012م.
( )98بحث من�شور مبجلة :بونة للبحوث والدرا�سات ـ اجلزائر ،يف � 72صفحة ،عدد ( 11ـ  )12اجلزء
(� ،)1ص ( 15ـ 1430 ،)86هـ2009/م .ون�شره مرة �أخرى مخت�ص ًرا مبجلة :عامل الفكر ـ الكويت،
يف � 32صفحة ،املجلد ( )40العدد (� ،)3ص ( 177ـ 1433 ،)208هـ2012/م.
( )99بحث من�شور مبجلة :احتاد اجلامعات العربية للآداب بالأردن ،يف � 28صفحة ،املجلد( )7العدد
(� ،)3ص ( 563ـ 1431 ،)590هـ2010/م.
( )100بحث من�ش ��ور مبجلة :املعرفةـ وزارة الثقافة باجلمهورية ال�سورية ،يف � 8صفحات ،ال�سنة ()49
العدد (� ،)566ص (316ـ 1431 ،)323هـ2010/م.
( )101بحث من�ش ��ور �ضمن كتابه:يف النقد التطبيقي محاورات مع ن�صو�ص �شعرية ونرثية ،املجل�س
الأعلى للثقافةـ القاهرة� ،ص ( 13ـ 1431 ،)29هـ2010/م.
( )102بحث مطول يقع يف حوايل �س ��تني �ص ��فحة ،ن�شر مبجلة الرتبية والعلم باملو�صل ،املجلد (،)18
العدد الأول1432 ،هـ2011/م.
( )103بحث من�ش ��ور مبجلة� :أبحاث يف اللغة والأدب جامعة ب�س ��كرة باجلزائر ،يف � 17ص ��فحة ،العدد
(� ،)7ص ( 231ـ 1432 ،)247هـ2011/م.
( )104بحث من�ش ��ور مبجلة :املجمع العلمي العراقي ،يف � 24ص ��فحة ،املجلد ( )59اجلزء (� ،)2ص
( 123ـ 1433 ،)146هـ2012/م ،ثم ن�ش ��ره مرة �أخرى ـ مخت�ص� � ًرا ـ مبجلة العرب يف � 14ص ��فحة،
جزء ( 7ـ  )8ال�سنة (� ،)53ص( 393ـ � ،)406صفر 1439هـ /نوفمرب 2017م.
( )105بحث من�شور مبجلة :الدرا�سات الإن�سانية بكلية الآداب ـ جامعة دنقلة بال�سودان ،يف � 13صفحة،
العدد (� ،)8ص ( 187ـ 1433 ،)199هـ2012/م.
( )106بح ��ث من�ش ��ور مبجل���ة درا�س���ات يف اللغ���ة العربية و�آدابه���ا ـ �إيران ،يف�20ص ��فحة ،العدد(،)11
�ص(1433 ،)150 -131هـ2012/م.
( )107بحث من�ش ��ور مبجلة :جامعة البعث للعلوم الإن�س���انية ـ �س ��وريا ،يف � 30ص ��فحة ،املجلد ()35
العدد (� ،)9ص ( 159ـ 1434 ،)188هـ2013/م.
( )108بح ��ث من�ش ��ور مبجل���ة :العلوم العربية ـ عم ��ادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن �س ��عود
الإ�سالمية ،يف � 57صفحة� ،ص ( 137ـ  ،)193عام 1434هـ2013/م.
( )109بحث من�ش ��ور مبجلة :كلية الآداب ـ جامعة طنطا ،يف � 50ص ��فحة ،العدد ( )27اجلزء (� ،)1ص
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( 1ـ 1435 ،)50هـ2014/م.
( )110بحث من�شور باملجلة الأردنية يف اللغة العربية و�آدابها ،يف � 84صفحة ،املجلد( )10العدد (،)2
�ص ( 79ـ 1435 ،)126هـ2014/م.
( )111بح ��ث من�ش ��ور مبجل���ة :كلية الدعوة الإ�س�ل�امية ـ ليبي ��ا ،العدد (�� � ،)28ص( 237ـ  ،)266عام
1435هـ2014/م.
( )112بحث من�شور مبجلة :امل�شكاة للعلوم الإن�سانية واالجتماعية ـ ت�صدرها جامعة العلوم الإ�سالمية
العاملية بالأردن ،يف � 37صفحة ،املجلد الأول العدد (� ،)2ص ( 491ـ  ،)537رجب 1435هـ2014/م.
( )113بحث من�ش ��ور مبجلة :الثقافة والتنمية ـ وزارة الثقافة امل�ص ��رية ،يف � 61ص ��فحة ،ال�سنة ()15
العدد (� ،)83ص ( 173ـ 1435 ،)233هـ2014/م.
( )114بحث من�ش ��ور مبجلة :العلوم الإن�س���انية ـ جامعة ال�س ��ودان للعلوم والتكنولوجيا ،يف � 13ص ��فحة،
املجلد ( )15العدد (� ،)2ص ( 221ـ 1435 ،)233هـ2014/م.
( )115بحث من�ش ��ور مبجلة :جامعة الأق�ص���ى ـ غزة ،يف � 27ص ��فحة ،املجلد ( )9العدد (� ،)1ص( 27ـ
1435 ،)53هـ2014/م.
( )116بحث من�شور مبجلة� :إ�ضاءات نقدية ـ جامعة �آزاد الإ�سالمية ب�إيران ،يف � 18صفحة ،ال�سنة ()4
العدد( � ،)14ص(1435 ،)86-69هـ2014/م.
( )117بحث من�ش ��ور مبجلة :كلية الرتبية الأ�سا�س���ية ـ اجلامعة امل�ستن�ص ��رية بالعراق ،يف � 16صفحة،
العدد (� ،)88ص ( 209ـ 1436 ،)224هـ2015/م.
( )118بحث من�ش ��ور مبجلة :العربية والرتجمة ـ بريوت ،يف � 14ص ��فحة ،العدد ( )23ال�سنة ال�سابعة،
�ص( 203ـ 1436 ،)216هـ2015/م.
( )119بحث من�ش ��ور باملجلة العلمية جلامعة الإمام املهدي بال�س ��ودان ،يف � 21صفحة ،العدد (� ،)6ص
( 53ـ 1436 ،)73هـ2015/م.
( )120بحث من�شور مبجلة :املعرفة ـ وزارة الثقافة باجلمهورية ال�سورية ،يف � 9صفحات ،ال�سنة ()54
عدد (� ،)620ص ( 253ـ 1436 ،)261هـ2015/م.
( )121بحث من�ش ��ور مبجلة :كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة ،يف � 99ص ��فحة ،العدد (� ،)93ص (69
ـ 1437 ،)167هـ2016/م.
( )122بحث من�ش ��ور مبجلة :درا�س���ات للعلوم الإن�س���انية واالجتماعية ـ الأردن ،يف � 11ص ��فحة ،املجلد
( )43العدد (� ،)2ص ( 715ـ 1437 ،)725هـ2016/م.
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( )123بحث من�شور باملجلة الأردنية يف اللغة العربية و�آدابها ،يف � 51صفحة ،املجلد( )12العدد (،)4
�ص ( 140ـ 1437 ،)190هـ2016/م.
( )124بحث من�ش ��ور باملجلة العلمية لكلية الرتبية جامعة م�ص ��راته ـ ليبيا ،يف � 30صفحة ،املجلد الأول
العدد (� ،)5ص( 237ـ 1437 ،)266هـ2016 /م.
( )125بحث من�شور مبجلة الأندل�س (�إ�صدار خا�ص)� 90 ،صفحة ،املجلد الأول( ،العدد  )3ذو القعدة
1437هـ�/سبتمرب 2016م.
( )126بح ��ثُ ق َّدم ��ه �إلى امل�ؤمتر الدويل الثاين« :الرتاث العربي الإ�س�ل�امي :الر�ص ��يد والعمل واملثاقفة
واحل�ض ��ور» ،ال ��ذي نظم ��ه معهد املخطوط ��ات العربية بالتع ��اون مع مركزي :حتقي ��ق املخطوطات
بجامع ��ة قناة ال�س ��وي�س و�إحياء الرتاث العلمي بجامعة بغداد ،وال ��ذي انعقد بالقاهرة يوم الأربعاء
واخلمي�س  6-5جمادى الثاين 1439هـ 22-21/فرباير 2018م.
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أعالم
أحمد مطلوب وخديجة احلديثي
حمطات من رحلة احلياة والكلمة
�أ .د .نادية غازي الع ّزاوي

(*)

()3

لع� � ّل �أب ��رز ما يلحظه م ��ن يد ّقق النظ ��ر يف ثب ��ت عنوانات م�ؤلف ��ات الدكتور
مطل ��وب ت�ألي ًفا وحتقي ًقا ومراجع ًة ً
وعر�ض ��ا� ،أنّ منجزه رح ��ب مرتامي الأطراف،
التخ�ص�ص الدقيق على نحو ما نلم�س عند
متن ّوع االهتمامات ،مل يقف عند حدود
ّ
تخ�ص�صها اللغوي� .أ ّما قلم د.
�أ�ستاذتنا احلديثي ،التي ظلت محافظة على جمال ّ
مطلوب فغزير� ،س ��اح يف جماالت متنوعة :البالغة وتاريخ البالغة ،تاريخ النقد،
الرتاجم وال�سّ ري ،الكتابة الإبداعية يف ال�شعر والنرث ،ف�ض ًال عن درا�ساته النقدية
التطبيقية ،التي تعاملت ب�أريحية مع ال ّن�ص ��و�ص ،فلم تقت�صر على ع�صر �أو حقبة
�أو اجت ��اه؛ لقد تن ّقل بني الن�ص ��و�ص الرتاثية واحلديثة ،بغ� ��ض النظر عن �أحكامه
ال�ص ��غري ،والقروي،
النقدي ��ة عليها ،كتب عن �ش ��عر �أبي حيان النحوي ،والأخطل ّ
ونازك املالئكة ،و�ش ��عر �إبراهيم ال�سّ ��امرائي ،وكتب ع ��ن القزويني كما كتب عن
زكي مبارك واجلاحظ والآمدي و�أبي هالل الع�س ��كري .ف�ض�ل ً�ا عن خو�ض ��ه غمار
ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
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الت�ألي ��ف املعجم ��ي؛ �إذ �أ ّلف عددًا من املعاجم التخ�ص�ص ��ية ،لع ��ل �آخرها معجم
�أل ��ف ليلة وليلة ،و�س� ��أفرد له حدي ًثا م�س ��تق ًال يف نهاية الفق ��رة؛ لأهميته وانفتاحه
عل ��ى �إمكانات م�س ��تقبلية دع ��ا �إليها امل�ؤلف ،فهو ي�ؤمن بحيوية ال�ص ��لة الع�ض ��وية
بني القدمي واجلديد ،والرتافد ال�ص ��حيح فيما بينهما ،كيف ال وهو َمنْ د�أب على
الق ��ول« :املج ّدد �إن مل ي�ص ��در عن الرتاث يظ ّل بعيدً ا عن الأ�ص ��الة؛ لأنّ التجديد
در�سا»( ،)1و�أ ّكد الفكرة يف مو�ضع �آخر« :و�إنّ املج ّدد لن يقدر �أن ُيث ّبت
قتْل القدمي ً
در�سا وبح ًثا ،وينفذ �إلى �أعماق
�أقدامه يف ّ
خ�ضم احلياة الأدبية ما مل يقتل القدمي ً
الدرا�س ��ات ك ّلها»( .)2كما ميكننا ر�صد عدد من املهيمنات على منجزه ،م َّثل ق�سم
منها بواعث ومنطلقات الختيار مو�ضوعات ت�آليفه؛ منها:
ميت �إليها ب�ص ��لة :لغ ًة وق�ض ��ايا ورمو ًزا
 -1نزعت ��ه العروبية ،و�إميانه بك ّل ما ّ
ً
وتاريخا ،فهو حري�ص على ت�س ��ليط الأ�ض ��واء عليه ��ا ،و�إبراز ك ّل ما
و�شخ�ص ��يات
من �ش� ��أنه الك�شف عن ال ِقيم ال�س ��امقة الكامنة فيها ،والأمثلة العليا التي �أبرزتها،
متت �إلى هذه الأمة امل�ش� � ّرفة التي ينت�سب �إليها
يلتقط ال�ش ��اردة والواردة مادامت ّ
هوي ًة وقل ًبا وقل ًما م ًعا.
ومن املفيد �أن �أ�ضع بني يدي القارئ الكرمي ن�صّ ال ّر�سالة الإخوانية التي بعثها
ال ّراحل �إلى ال�شّ اعر املهجري (جورج كعدي) عام 1975م ،ليلم�س كيف يت�صاعد
مت هديتك الثمينة
من حروفها عبق العروبة بك ّل ما تعنيه الكلمة من مع ًنى« :ت�س ّل ُ
وحد بني قلوبنا
(الديوان اجلديد) ،و�س ��ررتُ به �أميا �س ��رور ،وحمدتُ اهلل ال ��ذي ّ
ال�ص ��حارى ال�شا�س ��عات ،والبحار
على ُبع ��د ال ّدار ،ف�أ�ص ��بحنا بنعمته �إخوا ًنا� .إنّ ّ
الهادرات ،واجلبال ال�شّ ��اهقات ،مل حتل يف يوم من الأيام بني الإخوة العرب ،و�إنّ
الذين تركوا ديارهم ظلوا �أوفياء لها مخل�صني .وقد ع ّلمتنا احلياة �أنّ �أمة العرب
كبت ،وما تل ��ك �إالّ غفوة تر ُّق ��ب �أو كبوة تو ُّث ��ب ،و�أنّ ما يف
خال ��دة مهم ��ا غف � ْ�ت �أو ْ
عروقنا من دماء عربية �س ��تظ ّل ال�ص ��وت الهادر يف �س ��بيل التح ّرر واالنعتاق .وقد
عكفت عليه وت�أمل � ُ�ت كلماته ،ف�إذا هو
جت ّل ��ى ذل ��ك يف (الديوان اجلديد) ،ال ��ذي ُ
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وحب للوط ��ن و�إخال�ص للأمة� .إ ّنك �أيه ��ا الأخ الكرمي ملن املجاهدين
�إمي ��ان باهلل ّ
الأب ��رار ،والأبطال الأح ��رار ،الذين �س ��يخلدهم تاريخ هذه الأمة حينما ين�ص ��ف
�أبناءها املغرتبني ،و�إنّ كلماتك �ستورق ،و�إنّ �أبياتك �ستزهر ،و�إنّ ق�صائدك �ستثمر
ب�إذن اهلل ،ويومئذ يفرح امل�ؤمنون:
�أخ�����ي � ْإن ن�������أتْ ب���ك ب��ول��ي��ف��ي��ا
ك���������أنيّ �أراك و�أ�����ص����غ����ي �إل����ى
و� ّإن ق�������ص���ي َ
���دك يف ���ص��دق��ه
ح��ن��ن��تَ �إل���ى الأرز ح��ت��ى هفتْ
و���صُ��غ��ت ل��ي��ع��رب �أ���س��م��ى ه�� ًوى
������ش������رف ب��������اذ ٍخ
وذل����������ك م������ن �
ٍ
ظ��ل��ل��تَ ع��ل��ى غ���رب��� ٍة م���ن ن���وىً
وت���ب���ق���ى وت���ب���ق���ى �أب������ ًّي������ا ك��م��ا
مم������ا ب���ن��� ْوا
ف�������ش���ع���رك �أخ����ل����د ّ

ف����أن���ت ه��ن��ا ال���� ّ���ش���اع��� ُر امل���لْ��� َه��� ُم
ن���دائ���ك وال���� ُ
���ش���وق ق���د يُ��ل��ه�� ُم
رج��م��وا
لأق���وى م��ن ال��� ّ��ش ّ��ك �إذ ّ
ج�����ب�����ال وغ����� ّن�����ت ل����ه����ا �أجن������� ُم
ي���ظ��� ّل ـ ك��م��ا ���ص��غ�� َت��ه ـ ي��ب�����س�� ُم
من����ا ل����ك م����ا امل����ج���� ُد �إ ّال ه��� ُم
ت����غ����ن����ي ودا�ؤك ال ي���رح���م
ع����ه����دن����اك ي����ا �أي����ه����ا الأك��������ر ُم
()3
وح�� ّب��ك �أ� ُ
���ص���دق ب��ل �أع���ظ��� ُم»

وتربز العروبة يف ت�ص� � ّديه ال�شّ ��جاع لك ّل ما يخد�ش �ص ��فاء اللغة العربية؛ من
دعوات �إلى العامية �أو العجمة� ،أو �إدخال �أ�صوات جديدة على منظومتها الأ�صلية،
�أو التحوي ��ر والتغي�ي�ر يف حروفها ،وغريها من بدع �ش ��اعت يف مراحل مختلفة من
تاريخن ��ا املعا�ص ��ر ،كان لديه ،مثله مثل �أي غيور على عربيته ،ا�ست�ش ��عار دقيق ملا
مت ّثله هذه الدعوات من م�ؤامرات خبيثة ت�س ��تهدف محو الوجود العربي وتاريخه،
با�س ��تهداف �أه ��م رموزه :هذه اللغ ��ة العظيمة وعاء كتابنا املق ّد� ��س العظيم .حتى
اختياره ال�شخ�صيات التي در�سها ،مل يجر االختيار مبعزل عن نزعاتهم العروبية،
فكانت الأ�ص ��داء تتجاوب فيما بينه وبينهم ،جتد م�ص ��داق ذلك يف درا�س ��ته عن
�شخ�صا
ال�شاعر القروي ،و�شعراء املهجر اجلنوبي ،وزكي مبارك ،الذي �أعجب به ً
ونتاجا وموق ًفا ،فقال عنه ب�إكبار« :ن�ش� ��أ زكي ن�ش� ��أة عربي ��ة ،وعا�ش يف بيئة ريفية
ً
حب العرب والإ�سالم يف نف�سه بعد �أن التحق
ُتقيم للإ�سالم والعروبة وز ًنا ،وت� َّأ�صل ّ
ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
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وتخ�ص�ص يف اجلامعة باللغة
بالأزهر ال�شّ ريف ،ودر�س العربية والفقه الإ�سالميّ ،
العربية ،وح�صل فيها على ثالث �شهادات للدكتوراه ،وكان لهذا �أثر كبري يف نزعته
العربية التي ت� ّأ�ص ْلت و�أ�صبحت عقيدة را�سخة ،وازداد �إميانه بالعروبة بعد عودته
مما
م ��ن باري�س �س ��نة 1931م ،و�أخذ ين�ش ��ر الكتب والبحوث ع ��ن الأدب العربيّ ،
جع ��ل الدكتور (�إبراهي ��م ناجي) يلومه ويدعوه �إلى الكتابة عن الأدب الفرن�س ��ي،
ولكنّ ال�ش ��اعر �أبى ذلك؛ لأ ّنه نذر نف�سه خلدمة الأمة العربية وق�ضاياها الفكرية،
والدفاع عن العروبة ...وات�ص ��ل وهو يف العراق بدعاة الوحدة العربية ،وعمل من
()4
�أجلها» .
ومن املنطلق نف�سه كتاباه عن القروي �شاعر العروبة ،و�صور عربية من املهجر
اجلنوبي ،وقد در�س �أ�ش ��عارهم املفعمة بال ّرموز العربية والإ�سالمية ،مع �أنّ عددًا
غري قليل منهم لي�سوا م�سلمني ،ولكنّ نب�ض العروبة جمع بينهم يف مغرتبهم ،وهو
بع�ض ما �أثار �إعجابه فيهم ،فكان يطرب لأمثال قول (توفيق بربر):
يف ع��روق��ي د ُم ال��ع��روب�� ِة يجري
ع����رب����ي �أن��������ا ورغ��������م اغ��ت�راب����ي

وه����ي ع��ن��دي �أع����� ّز م���ن �أوالدي
()5
مل � ْ
أزل م��ول�� ًع��ا ب��ح ّ��ب ال�����ض��ا ِد

ودر�س نقد ًّيا �أثر املرجعيات الرتاثية يف �أ�شعارهم ،فقد تتلمذوا على �أ�ساطني ال�شعر
العربي اجلاهليني والإ�سالميني والعبا�سيني ،فال غرابة �إذا ما تركت ب�صماتها يف
�ص ��ور ه�ؤالء ال�ش ��عراء املعا�ص ��رين ومعجمهم اللفظي ،ويف �إيقاعاتهم .وقبل هذا
ال�صور ،الأ�ساليب� ....إلخ،
وذاك ر�صد جت ّليات لغة القر�آن يف �شعرهم :العباراتّ ،
فوجد اقتبا�سات كاملة من ال�سّ ور القر�آنية يف تلك الن�صو�ص ،على نحو ما ورد يف
املر�صعة
ق�ص ��يدة (جورج �ص ��يدح)  -مث ًال -املعنونة( :الأمري �ش ��كيب �أر�سالن)ّ ،
باقتبا�سات مبا�شرة من (�سورة مرمي):
ت������ت������وا�������ص������ ْو َن ب�����اجل�����ه�����اد ك����م����ا �أو
� ْإن ع��ك��ف��ت��م ع���ل���ى ث��������را ُه ف���ن���اج���وا
�������ش������اورو ُه يف �أم�����رك�����م وا����س���ت���م���دوا

وت�ستم ّر بقية الأبيات على هذه ال�شاكلة(.)6
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م����ن ع���ل���ي ل�������س���ان �����ص����دقٍ ع��ل��ي��ا
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توجه ��ه هذا ،وبحك ��م تو ّليه قرابة عقدين م�س� ��ؤولية رئا�س ��ة الهيئة
و�ض ��من ُّ
الوطنية العليا يف العراق للحفاظ على لغة ال�ض ��اد ،وعمله املت�ص ��ل يف جلنة اللغة
العربي ��ة يف املجم ��ع العلم ��ي العراقي ،ثم توليه من ��ذ عام 2007م رئا�س ��ة املجمع
العلمي ،فقد ُعني عناية مبا�ش ��رة بق�ض ��ية التعريب ،و�أ ّلف �أكرث من درا�سة عنها،
وع ��ن �أهميته ��ا يف احلياة الثقافي ��ة واجلامعية ،ومنها :كتاب ��ه :حركة التعريب يف
الع ��راق� ،أورد فيه تف�ص ��يالت غنية عن اجلهود التي ُبذل ��ت منذ ثالثينات القرن
وال�ص ��حف ،ث ��م يف �أروقة املجمع
الع�ش ��رين يف املدار� ��س والكليات ،ويف املجالت ّ
العلم ��ي يف تعري ��ب امل�ص ��طلحات الأجنبي ��ة الواف ��دة ،وعر�ض مل�س ��ائل دقيقة عن
مفاهي ��م( :الرتجمة) ،و(الدخي ��ل) ،و (املو ّلد) ،و (النح ��ت) .....والإجراءات
وخ�ص ���ص مباحث لت�أ�ص ��يل ق�ض ��ية التعريب ،منه ��ا( :املع ّرب
املتخ ��ذة ب�ش� ��أنهاّ ،
والقر�آن الكرمي)( ،املع ّرب واال�ش ��تقاق)( ،املع ّرب والقيا�س) ،و(الآراء اخلالفية
يف تعريب الأعالم) قد ًميا وحدي ًثا ،وناق�ش با�ستفا�ض ��ة جان ًبا من قرارات املجامع
العربي ��ة يف هذه امل�س� ��ألة ،وكانت ل ��ه ردود على بع�ض العلماء فيم ��ا ذهبوا �إليه يف
بع�ض هذه امل�س ��ائل ،ومنها ر�أي (د.عبا�س ح�سن) يف تب ّني فكرة عاملية امل�صطلح،
الذي قد ي�س� � ّوغ عنده ا�ستعمال بع�ض الأ�صوات غري الأ�صيلة يف لغتنا ،وهو ما وجد
فيه �أ�س ��تاذنا محاذير معين ��ة ،ن ّبه عليها يف قوله« :فلي�س هناك م�ص ��طلح عاملي،
ولكنّ الذي ر�آه يرجع �إلى �أنّ اللغات الأوربية ت�صدر عن �أ�صول م�شرتكة كاليونانية
والالتينية ،ولذلك تت�ش ��ابه امل�ص ��طلحات �أو تقرتب ،و�أين هذا م ��ن اللغة العربية
اال�ش ��تقاقية ذات الأ�ص ��ل املختلف عن �أ�ص ��ول اللغات الأوربية؟ �إنّ دخول الألفاظ
الأوربي ��ة يف لغة من جن�س ��ها ال يف�س ��دها كما ُيف�س ��د اللغ ��ة العربي ��ة ،و�إنّ الركون
�إل ��ى ال ّراحة التي دعا �إليه ��ا موت للأمة ولغتها ،فمتى �س ��هل الأمر �أمام الباحثني
اجلادي ��ن ،ومتى جاء العل ��م رخا ًء من غري عناء؟ �إنّ احلف ��اظ على العربية وبذل
اجلهود يف و�ضع امل�صطلحات ،والدقة يف اختيار الألفاظ �أهم ما ينبغي العناية به
لتحتفظ الأمة بنقائها ،وت�صون كيانها ،فال تذوب يف �شعوب الأر�ض»( .)7ور ّكز على
عر�ض جهود �شخ�ص ��يات وجد �أنّ من حقها على الأجي ��ال اجلديدة �أن َّ
تطلع على
�أدواره ��م التاريخية ال ّرائدة يف التعريب يف العراق� :أمني املعلوف ،رزوق عي�س ��ى،
ﺮم وﺻﻔﺮ 1441
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ع ّز الدين التنوخي ،عبدامل�س ��يح وزير ،جميل �ص ��دقي الزهاوي ،ال ّر�ص ��ايف ،الأب
الكرملي ،محمد بهجة الأثري ،د .جواد علي ،محمد ر�ض ��ا ال�ش ��بيبي ،م�ص ��طفى
جواد ،د .جميل املالئكة .....و�آخرين من العلماء.
و�أنهى الكتاب بت�أكيد �ضرورة توافر مبادئ �أ�سا�سية ،لت�سري عملية التعريب يف
م�س ��ارها ال�صحيح ال�شّ ��مويل؛ منها :الإميان املبدئي بالتعريب ،والوعي ب�ضرورته
رئي�س ��ا يف احلفاظ على الهوية العربية لأبنائها ،وتفعيل هذا
ّ
امللحة بو�ص ��فه رك ًنا ً
الوعي باتخاذ القرارال�سّ يا�س ��ي احلازم بقانون ملزم لتطبيق التعريب يف مفا�صل
حياة ال�شعب ،وعقد الندوات والربامج التوعوية وامل�ؤمترات ،والتن�سيق بني مراكز
التعريب املختلفة يف الوطن العربي ،ف�ض ًال عن توحيد اجلهود بني املجامع العلمية
املختلفة يف بالدنا العربية(.)8
من م�ؤلفاته الأخرية درا�ساته عن كتاب �ألف ليلة وليلة ،الذي ت ّوجها مبعجم،
يثبت ب�أد ّلة ن�صية �أنها عربية الأ�صول
حاول من خالل التحليل والعمل املعجمي �أن ْ
م�سرحا جرت فيه �أحداثها،
والفروع ،من جوانب ثالثة :البيئة العربية التي كانت
ً
ثم النزعة الإ�سالمية يف الت�صوير والو�صف ،ثم �أخ ًريا الأ�سلوب .فقد ّ
وظفت هذه
احلكايات كث ًريا من الرموز والعبارات الإ�س�ل�امية ،ا�ستق�صاها يف التحليل ،منها:
عبارات الب�س ��ملة واحلوقلة والت�سبيح ،و�أ�س ��ماء اهلل احل�سنى والفرائ�ض اخلم�س،
والقراءات القر�آنيةال�سّ بع والع�شر والأربع ع�شر ،والق�ص�ص القر�آين� :آدم وحواء،
قوم لوط ،ق�ص ��ة النبي مو�س ��ى و�ش ��عيب ،ق�صة النبي �س ��ليمان وقدراته اخلارقة،
ف�ض ًال عن جوانب �أخرى تنهل من الثقافة الإ�سالمية من وجوه مختلفة.
قلت� :أمل
و�أ ّكد يف مقدمة الكتاب« :و�س� ��ألني �سائل :ما لك ولهذه ال ّدرا�سات؟ ُ
�أن ��ذر حياتي للحفاظ على �س�ل�امة اللغة العربية ،و�ص ��ون تراثه ��ا وازدهارها؟ �أال
نلت �أنك�ص عن خدمة �أمتي ،و�أ�شغل نف�سي مبا ال يق ّدم
نلت ما ُ
يعيبني �أنني بعدما ُ
وال ي� ّؤخر� ،أو مبا يف�س ��د العقول و ُي ّ
عطل القدرات؟ �إنّ كتاب �ألف ليلة وليلة �أ�ص ��ابه
ال�ضّ ��يم من الأجانب ،وبع�ض العرب وامل�س ��لمني� ،أما ي�س ��تحقّ ال ّدر�س لإعادته �إلى
�أرومته؟»(.)9
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يتو�صل �إلى ت�ص ّوره هذا ب�أحكام انفعالية م�سبقة ،ولكن بالدرا�سة التحليلية
مل ّ
املت�أنية ،التي ت ّوجها مبعجم عنوانه :معجم �ألف ليلة وليلة� ،ض � ّ�م �أكرث من ()500
لفظ ��ة من �ألفاظ احل�ض ��ارة يف هذه احلكاي ��ات ،رتّبها �ألفبائ ًّيا ،وه ��ي تنتمي �إلى
ت�س ��عة ع�ش ��ر حق ًال دالل ًّي ��ا :املالب�س ،العط ��ور� ،أدوات الزينة ،الطع ��ام (الفواكه،
احللوى) ،ال�ش ��راب ،الأدوات واملواد ،املقايي�س واملكاييل ،العملة ،املهن والأعمال،
الأمكنة ،احليوانات ،الطيور والدواجن ،النباتات ،و�سائل النقل ....وغريها.
كان ي ��ورد اللفظة م�ش ��فوعة بن�� �صّ �أو �أكرث م ��ن احلكاية ،ثم يف�سّ ��ر املعنى،
ويذكر معها بع�ض التعليقات التو�ضيحية املهمة ،عن تاريخ دخول اللفظة� ،أو موتها
واندثارها� ،أو بقائها م�س ��تعملة �إلى يومنا هذا ،مع تغري الداللة حي ًنا �أو ثباتها كما
هي ،ومن ّب ًها �أحيا ًنا على اال�ستعمال املجازي للفظة يف الن�صّ املقتب�س ،وما فيه من
مفارقات �أحيا ًنا؛ كقوله:
 (الب ��اب الع ��ايل).....« :مق ّر ال�ص ��در الأعظ ��م رئي�س ال ��وزراء يف الدولةالعثماني ��ة يف عهد ال�س ��لطان عبداحلميد الأول (1204ه ��ج1780 -م) ،وقد بقي
َع َل ًما على ريا�سة الوزارة �إلى �أن انقر�ضت الدولة»(.)13
 (البهلوان) «....امل�صارع ،امل�شعبذ ،ويراد به احلاكم �أو امل�سيطر» (.)21(احل�صة) ...« :امل ّدة من الزمن ،برهة ،حلظة ،و ُت�ستعمل الآن مبعنى زمن
ّ
املحا�ضرة يف التدري�س» (.)39
ومل ُ
تخل تعليقاته من �إ�شارات بالغية؛ كقوله:
خذت
 (خلريطة) ...« :وعاء من جلد �أو نحوه ُي�ش ّد على ما فيه ،ومن هذه �أُ ْكلمة اخلريطة التي هي ر�سم للكرة الأر�ضية ونحوها ،ويبدو �أنّ اخلريطة مبعناها
احلا�ضر كانت تو�ضع يف الوعاء (اخلريطة) ،ف�أُخذ اال�سم منها على �سبيل املجاز
املر�سل» (.)45
 وممّ ا يقع �ض ��من امل�شرتك اللفظي( :ال ّد�س ��ت) ،وقد قال عنها« :يف هذينالن�ص�ي�ن مبعنى ال ِقدر الذي ُيطبخ فيه .وت�أتي الكلمة مبعنى الكر�س ��ي ،والكانون،
والقاعدة» (.)52
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ومن تعليقاته اخلا�ص ��ة ببع�ض �أ�س ��ماء الأعالم :م ��ا ورد يف تعليقه على لفظة
(�شم�سة)« :ا�سم امر�أة ،وكان اال�سم م�ستعم ًال يف القرن الع�شرين» (.)81
 ّ(الطفر)�« :سري ُي�ش ّد به حزام ال�سّ رج على ال ّدابة ،ويكون حتت ذنبها ،وهو
(التّفر) يف العراق» (.)91
 وممّ ��ا يندرج حتت الرتاكيب ولي�س الألفاظ املفردة( :عال العال)�...« :أيمن �أجود ما يكون ،والتزال م�ستعملة حتى هذه الأيام» (.)95
 ومن �ألفاظ الطعام التي �أوردها يف معجمه( :الع�صيدة) ،وقال عنها....« :ت�شبه ال�شوربة ،وكانت ُت�صنع يف العراق من الطحني وال�سّ من واملاء» (.)99
 (املر�س ��وم)...« :الأم ��ر املكت ��وب ،واجلم ��ع (املرا�س ��يم) ،ومنه ��ا الآن:(املرا�سيم اجلمهورية)» (.)139
وبالرغم من هذه التعليقات املفيدة ،فقد م ّرت كثري من الألفاظ الأخرى من
غ�ي�ر تنبي ��ه ،مع �أنها ما زال ��ت متداولة يف كالم النا�س يف �أيامن ��ا هذه ،يف العراق
وبالد ال�ش ��ام وم�ص ��ر وبقاع �أخرى ،ومبا ي�ؤ ّكد فكرة ال�سريورة اللغوية ،وا�ستحالة
اندثارها ،مادام اخل َلف ي�أخذ عن ال�سّ لف ،والتوا�صل بني الأجيال قد ًميا وحدي ًثا.
�يت عددًا م ��ن هذه املواد اللغوي ��ة التي مازال ��ت متداولة يف كالم
وقد �أح�ص � ُ
العرب مل ين ّبه عليها امل�ؤلف؛ منها:
الأزعر ،الإ�سكافية ،الإ�سطبل ،الأفندي ،البخت ،الربدعة ،الربن�س ،البيا�ض
(مبعنى اجل�صّ ) ،الرتبة (مبعنى املقربة) ،الت�شوي�ش ،التقدمة (مبعنى الهدية)،
اجلزارة ،احل ��اوي ،احلرامي ،احل�شّ ��ا�ش ،احلالوة ،احلوال ��ة ،احلوت ،احلو�ش،
اخل ��ان ،اخلتمة ،اخل ��رج ،اخلويل ،الداي ��ة ،الدبو�س ،الدخان ،ال ��درج ،ال ّدهان،
ال�س ��فرة ،ال�سّ ��فوف ،ال�سّ ماط ،ال�سّ ��يخ ،ال�شرطة،
الدهليز ،ال�سّ ��اعي ،ال�سّ ��بحةُ ،
ال�ص ��يوان ،الطاقية ،الطرية ،العائلة ،العرب،
ال�ص ��ومعةّ ،
ال�ش � ّ�طار ،ال�شّ معدانّ ،
العري�س ،العري�ش ��ة ،العريف ،العمالء ،العيال ،الغ�ب�رة ،الغوطة ،الغيط ،القاعة،
القانون (�آلة مو�سيقية) ،القر�صة (رغيف اخلبز) ،الق�صعة ،القما�ش ،القنطرة،
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القه ��وة ،الكباب ،الكعك ،الكوفية ،امل�ص ��اطب ،املطمورة ،املقايل (جمع مقالة)،
املق�ص ��ورة ،املكت ��وب (�أي ال ّر�س ��الة) ،املك�سّ ��رات ،املاله ��ي ،النق ��وط ،الهراوة،
الهر�س ،الوزيرة ،الو�صيفة ،الوطن ،الوطواط ،الوكالة ،اليمام.
�إنّ ه ��ذا النم ��ط من املعاجم مفيد جدً ا يف ا�س ��تقراء ال ��كالم املو َّلد ،ومعرفة
ع�ص ��ور تداوله ،و�أ�صوله الف�صيحة والدخيلة ،و�صلته بعربيتنا اليوم ،وهو م�شروع
دعا امل�ؤلف �إلى ا�ستكماله ،مبراجعة مو�سوعات الع�صور املت�أخرة خا�صة ،والتنقيب
والتح ّري فيها.
 -2جهوده يف جمال امل�ص ��طلحُ :عني ال ّراحل بامل�ص ��طلح؛ لأ ّنه القطب الذي
ت ��دور عليه مادة العلم ،واملفتاح املركزي الذي ي�س� � ّهل الولوج الآمن وال�س ��ليم �إلى
تل ّقي م�سائله بو�ضوح ،ومن خالله تتح ّدد مقا�صد الباحثني وامل�ؤلفني برتكيز ودقة،
وتنتق ��ل بي�س ��ر وانتظام �إلى املتلق�ي�ن ،و�إهماله ي�ؤدي �إلى امل�ش ��كالت التي تواجهنا
اليوم ،ب�س ��بب الفو�ضى يف ا�ستعمال امل�صطلحات ،وما يرتتب عليها من ا�ضطراب
الدالل ��ة ،واللب�س يف الفه ��م والإدراك .وبحكم عمله الطوي ��ل يف املجامع العلمية،
وال�س ��يما املجمع العلمي العراقي ،فقد كان على �صلة مبا�شرة باجلهود املبذولة يف
و�ضع امل�ص ��طلحات اجلديدة و�ص ��ناعتها وتوليدها ،م�ؤكدً ا �ضرورة مراعاة جملة
من الأ�س�س ال�صحية وال�صحيحة يف و�ضع امل�صطلحات ،و�ضمان �سريورتها ،منها:
 �أهمية اتفاق �أهل االخت�صا�ص على داللة امل�صطلح على الفكرة املرادة. وج ��ود املنا�س ��بة القوي ��ة �أو امل�ش ��ابهة ال�سل�س ��ة بني املعنى اجلدي ��د واملعنىاللغوي ،لتج ُّنب اال�س ��تيالد الق�س ��ري ـ �إذا �ص � ّ�ح الو�ص ��ف ـ فمثل هذه احلالة ت�ؤْذن
م�سب ًقا بف�شل االختيار.
 االكتفاء مب�صطلح واحد للمفهوم الواحد؛ للحيلولة دون التع ّدد غري امل�س ّوغ،وحر�صا على ا�ستقرار اال�ستعمال من غري ارتباك �أو تداخل.
ً
 العناية بال�صياغة اللفظية للم�صطلح ،وامليل �إلى اللفظة امل�أنو�سة ،وجتاوزاحلو�ش ��ي والغري ��ب ،والثقيل على الل�س ��ان .وتف�ض ��يل اللفظة املف ��ردة على خيار
الرتكيب� ،أو العبارة املط ّولة.
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 اال�س ��تفادة م ��ن اخل�ب�رة املرتاكم ��ة ال ��واردة �إلينا م ��ن تراثنا ،وا�س ��تثمارامل�ص ��طلحات الرتاثية ،و�إعادة تفعيلها مبا ي�ض ��اف �إليها من مفاهيم م�ستحدثة؛
فهجر هذه امل�ص ��طلحات من �ض ��روب القطيعة املرفو�ض ��ة ب�ي�ن القدمي واجلديد.
ْ
ف�ض�ل ً�ا عن �ش ��روط وتو�ص ��يات فرعي ��ة �أخرى دع ��ا �إل ��ى الأخذ بها :ع ��ن النحت
واال�شتقاق ،و�شروط التعريب ومح ّدداته(.)10
وكان كثري االنزعاج من الفو�ض ��ى يف ا�س ��تعمال امل�ص ��طلح يف واقعنا الثقايف
املعا�ص ��ر ،حتى �ص ��ار كثري من امل�ؤلفني يذيلون كتبهم بقوائم بامل�ص ��طلحات التي
وردت فيه ��ا م ��ع دالالتها ،وتتفاقم احلال ��ة �أكرث مع اختالف املرجعي ��ات الثقافية
الأجنبي ��ة الت ��ي نه ��ل منه ��ا ه� ��ؤالء امل�ؤلفون ،ممّ ��ا يتّ�ض ��ح جل ًّيا يف ا�س ��تعماالتهم
اال�صطالحية التي ي�شوبها التداخل والتناق�ض �أحيا ًنا �أخرى.
وقد �أخذ على عاتقه و�ضع بع�ض اللبنات يف هذا املجال ،فكان معجماه :معجم
امل�ص ��طلحات البالغية وتطورها ،الذي ا�ش ��تمل على �ألف ومئة م�صطلح ،ومعجم
م�صطلحا.
م�صطلحات النقد العربي ،وقوامه ثمامنئة وثمانية ع�شر
ً
وه ��ذان املعجم ��ان ـ بح ��قّ ـ وا�س ��طة عق ��د منج ��زه؛ مل ��ا فيهم ��ا م ��ن �إحاطة
وا�ستق�ص ��اء ،وتف�ص ��يالت قيمة من امل�س ��ائل اخلالفية ،وح�س ��ن اختيار ال�شّ واهد
ال ّدالة على م�ض ��مون امل�ص ��طلحات ،ف�أغلب امل ��واد يف املعجمينْ مكتن ��زة بالأمثلة
املعزّزة للمادة امل�ش ��روحة ،ومبا يجعل الفائدة م�ض ��اعفة للق ّراء؛ لأ ّنهم لي�س ��وا يف
حاجة �إلى املفاهيم النظرية املجردة فح�س ��ب ،بل ال بد من �أن ت�أتي م�ش ��فوعة مبا
يجلوها �أمامهم ،ويق ّربها �إلى مداركهم.
لق ��د اختار جمال اال�ص ��طالحينْ البالغ ��ي والنقدي الق ��دمي؛ لتداخلهما يف
مراحل كثرية يف عدة قرون ،كما اختار املجال الرتاثي؛ لأنه �أراد �أن ي�ؤ�س ���س على
نح ٍو �صحيح منطل ًقا من البداية ،لكي ي� ّؤ�صل ملن �سيتلوه ،وهو ما ق�صده بقوله�« :إنّ
�ص ��دور املعجمني دعوة مخل�صة �إلى و�ض ��ع املعجم النقدي احلديث ،و�إذا كانا قد
ر�سوما تقيد اخلطى»(.)11
وقفا عند القدمي ،فذلك ما �أريد لهما؛ ليكونا منطل ًقا ال ً
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كان ت�ص ��نيفه هذي ��ن املعجم�ي�ن حلظة م ��ن حلم ق ��دمي ،طامل ��ا راوده وراود
الباحث�ي�ن املعا�ص ��رين� ،أعني :ت�أليف املعج ��م التاريخي ال�شّ ��امل لألفاظ العربية،
الذي ير�ص ��د التطور الداليل للألفاظ ،وحركة تداولها يف الن�ص ��و�ص بني مختلف
الع�صور.
ال�صرف زاوية �صغرية من هذا احللم العري�ض،
تخري الراحل بجهده الفردي ّ
فكان يجمع مواد امل�صطلحات البالغية والنقدية وعي ُنه ترنو �إلى الأمنية الكربى،
ولأنّ ما ال يدرك ك ّله ال يترُ ك بع�ضه ،كما اعتاد �أ�سالفنا �أن يقولوا بهممهم العالية،
وعلى نحو ما �أف�صح يف قوله:
«و�أول خطوة �إلى الرتاث البالغي درا�س ��ة م�ص ��طلحاتها وتط ّورها ،و�إبرازها
يتم ذلك �إالّ بو�ض ��ع معجم يجمع جزئياتها ،وين�سّ قها
بثوبها العربي الأ�ص ��يل ،ولن ّ
يف عر� ��ض تاريخ ��ي ُيظهر تط ّورها ،ويح ّدد معاملها ،وق ��د ظهرت هذه الفكرة منذ
�سنوات طويلة ،ولكنّ الو�صول �إلى و�ضع معجم كان حل ًما بعيدً ا؛ لأنّ تاريخ البالغة
العربي ��ة طوي ��ل ،ولأنّ القدم ��اء مل يلمح ��وا التط ��ور �إالّ مبا يخدم �أه ��داف الكتب
التي �أ ّلفوها؛ لأنهم مل يق�ص ��دوا �إلى التاريخ ق�ص ��دً ا ،ومل ي�س ��عوا �إلى و�ضع معجم
البالغة التاريخي �سع ًيا ،ولكنّ الدعوة �إلى و�ضع معجم تاريخي للغة العربية ظلت
ترت ّدد»(.)12
و�أخذ على �أهل املجامع اللغوية والعلمية العربية اهتمامهم ب�ألفاظ احل�ضارة
واملخرتع ��ات احلديث ��ة� ،أك�ث�ر من عنايته ��م باال�ص ��طالحات الل�س ��انية والنقدية
والبالغية؛ لأن الأولى تت�ص ��ل بحياة النا�س على نح ٍو مبا�ش ��ر ،ومتعلقة بحاجاتهم
املادي ��ة واال�س ��تهالكية اليومية ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن حر�ص اجلميع عل ��ى تغطية جماالت
التق� � ّدم التقني والعلمي ،بينما �أهملت العلوم الإن�س ��انية وجهازها اال�ص ��طالحي،
�أو مل جت ��د االهتم ��ام املماثل ،وع ّد ذلك من الإخالل وع ��دم التوازن الطبيعي بني
اجتاهات املعارف ،بل اجتاهات احلياة بعامة.
 -3ومن بواعث الت�أليف عنده � ً
أي�ض ��ا :مواجهة الن�سيان والإهمال الذي ُمنيت
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به بع�ض ال�شخ�ص ��يات؛ �إذ انح�سرت عنها �أ�ضواء ال�شهرة ،و�أغفلهم الدار�سون� ،أو
مل يتناولوه ��م بال�ش ��مولية املرج ّوة ،فالت�أليف عند �أ�س ��تاذي يف بع�ض جوانبه محو
للن�س ��يان� ،أو �إزالة لل�ض ��يم والإجحاف ،الحظ  -مث�ل ً�ا  -كيف حت ّدث عن (جورج
كعدي) يف كتابه عن �ش ��عراء املهجر اجلنوبي يف ثمانينات القرن املا�ضي« :ولي�س
�ضت لأدباء املهجر �إالّ �أ�سطر قليلة �أو �إ�شارات عابرة �إلى كعدي،
يف الكتب التي تع ّر ْ
ق ّدي�س العروبة يف بوليفيا؛ لأنّ تلك الكتب اهت ّمت مبن ا�شتهروا� ،أو حامت حولهم
الدعاية ،ومل يكن جورج كعدي واحدً ا منهم»(.)13
وهو ال ّدافع نف�س ��ه تقري ًبا الذي حداه �إلى الكتاب ��ة عن (زكي مبارك) ،الذي
ومبدعا ،و�آمله �أن يغفله النقاد
ق ��ر�أه يف مرحلة مبكرة من حياته ،وت�أثر به �إن�س ��ا ًنا
ً
يف العقود الأخرية ،حتى كادت �صفحته �أن تطوى ،فن ّبه:
«وقد ن�س ��يه م�ؤرخو الأدب ،وهو الأديب الكبري الذي حارب اال�ستعمار ،ونادى
بالوحدة العربية ،يوم كان لدعاة الإقليمية والتغريب َح ْول َ
وط ْول ،وخا�ض من �أجل
ذلك املعارك مع الأقطاب ...ودافع عن �أ�صالة الفكر العربي ،ون ّدد بدعاة الإقليمية
وعمالء اال�س ��تعمار ..وكانت مواقف ��ه القومية والوطني ��ة والوجدانية تعي�ش معي،
م�ضيت يف القراءة �أزداد �أ�س ًفا على ما لقي من ظلم و�إجحاف»(.)14
وكنت ك ّلما
ُ
ُ
حتى درا�ساته التي �أ ّلفها يف ه�ؤالء الأعالم ،ف�إ ّنه كان يتخري اجلوانب املجهولة
كاف.
من نتاجاتهم� ،أو املهملة التي مل ُت�س ّلط عليها الأ�ضواء على نح ٍو ٍ
لقد �أ ّلف عام 1970م كتابه ال ّر�صايف� :آرا�ؤه اللغوية والنقدية ،وق ّدم له قائ ًال:
«لقد عرف النا�س ال ّر�صايف �شاع ًرا عظي ًما ،ومل يعرفوه عاملًا لغو ًّيا و�أدي ًبا لوذع ًّيا؛
�صدرت واملقاالت التي ُكتبتُ ،عنيت عناية كبرية ب�شعره
لأنّ معظم الدرا�سات التي
ْ
و�آرائه ال�سّ يا�س ��ية واالجتماعية ،ومن هنا كان الب ّد من �إظهار هذا اجلانب امل�شرق
وعر�ضه ،ليدخل ال ّر�صايف يف الدرا�سات اللغوية والنقدية احلديثة»(.)15
ومل يكت � ِ�ف بذل ��ك لتحقيق هذا اله ��دف ،فجمع (مقاالته اللغوي ��ة) ومللم نثار
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جهوده؛ لتكون بني يدي« :الباحثني العرب يف ك ّل مكان ،وا�س ��تكمال �صورة البحث
قت يف ال�صحف،
الذي ا�س ��تم ّد �أ�ص ��وله منها ،وحفظها يف كتاب واحد ،بعد �أن تف ّر ْ
و�أ�صبحت بعيدة عن �أيدي ال ّدار�سني»(.)16
وهكذا ت�ض ��افرت البواعث الوجداني ��ة والعلمية الأكادميي ��ة يف منجزه :كت ًبا
ودرا�س ��ات ومعاجم ،مكتوبة بلغة ف�ص ��يحة علمية ،عذبة ح�ي�ن تكتنفها العواطف
واللواع ��ج ،كي ��ف ال وقد جمع بني د ّقة قلم العالمِ  ،وبني طراوة قلم ال�ش ��اعر ،وهي
مزية مل تتوافر لكثريين من الأعالم.
 -4ومن �آرائه املهمة :ع ّده الن�صّ الأدبي� ،ش ��ع ًرا كان �أم ن ًرثا ،وثيقة تاريخية
وجغرافية و�سيا�س ��ية واجتماعي ��ة ،ال غنى للباحث عنها ،مع خ�صو�ص ��ية اجلانب
الإبداعي الذي يف ال�ش ��عر ،فهو ي�ؤم ��ن �أنّ « :كتب التاريخ من �أهم م�ص ��ادر �إعادة
ال�ص ��ور التي ي�سعى الباحث �إلى �أن
كتابته ،ولكنها ال تغني وحدها يف ر�س ��م جميع ّ
ير�سمها حلقبة تاريخية �أو حلالة من الأحوال ،والب ّد ـ لإ�ضاءة بع�ض اجلوانب ـ من
ال ّرجوع �إلى م�صادر �أخرى تفتح الطريق �أمام الباحث ،وجتعله قاد ًرا على املوازنة
واحلكم ،ور�س ��م �ص ��ورة جل َّية حلدث �أو حلالة �أو لواقع ،وال�شعر من هذه امل�صادر
التي تق ّدم مادة ناب�ضة باحلياة؛ ملا فيه من جمال التعبري ،وخيال الت�صوير ،وقوة
الت�أثري ،ولأ ّنه يلقي �ض ��وء على الأحداث ،ويك�ش ��ف عن جوان ��ب ربمّ ا �أهملتها كتب
التاريخ ،وقد ُتن ّبه �إ�ش ��ارات فيه �إلى البحث والتنق�ي�ر ومتابعة الأحداث يف املظان
املختلفة؛ للت�أ ّكد منها� ،أو اال�س ��تعانة بها يف ر�س ��م الوقائع وال�شخ�صيات ،والتعبري
ع ّما يف ال�ضمائر ،ممّ ا مل ت�ستط ْع كتب التاريخ ت�صويره»(.)17
وهكذا �أفاد من �شعر �شعراء الع�صر العبا�سي الأول يف ا�ستقراء مالمح ت�ش ّكل
املدينة العبا�س ��ية ،وحتوّالت احلياة فيها ،وبخا�ص ��ة بغداد ،كم ��ا �أفاد من م�ؤلفات
اجلاحظ يف الك�شف عن طبقات خ�صبة من احلياة االجتماعية يف مدينة الب�صرة،
ال جندها يف حوليات امل�ؤرخني املعروفة ،لأنّ عني الأديب املرهف وجدان ًّيا ونف�س ًّيا
غال ًبا ما ت�ست�ش ��عر مبج�سّ اتها الداخلية الر�ؤيوية اخلا�صة تف�صيالت غنية ،تف�صح
عن عالقاته اجلدلية املر ّكبة ت�أث ًرا وت�أث ًريا باملكان والزّمان والب�شر من حوله.
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مكتبة

كتاب «بحوث ومقاالت يف تاريخ املدينة املنورة»
بقلم ال�شيخ حمد اجلا�سر
يح ��وي ه ��ذا الكتاب ب�ي�ن د ّفتيه م ��ا ُعني ب ��ه ع ّالم ��ة اجلزيرة ال�ش ��يخ حمد
أبحاث بلغت � 845صفحة من القطع
اجلا�سر يف تاريخ املدينة املن ّورة من
مقاالت و� ٍ
ٍ
املتو�س ��طُ ،رتبت مو�ض ��وعاته ترتي ًبا تاريخ ًّيا ح�سب ن�ش ��رها ،بجمع املتجان�س من
واخت�ص بالبح ��وث واملقاالت التي بلغت 26؛ لكرثة ما �أنتجه
املو�ض ��وعات املف َّرقة،
َّ
ال�ش ��يخ حمد عن املدينة :حتقي ًقا وبحو ًثا ومقاالت له ولغريه ،ون�ش� � ًرا ملا يخ�ص ��ها
يف الرحالت ،عالوة على ما يف كتبه بعامة عنها ،واختتم الكتاب بفهر�س ��ة علمية
دقيق ��ة ملا ورد فيه م ��ن الأعالم ،والأ�س ��ر والقبائل والأقوام ،والبلدان واملوا�ض ��ع،
والكتب ،وال�صحف واملجالت.
وقد �ص ��در ه ��ذا الكتاب عن مرك ��ز حمد اجلا�س ��ر الثقايف بعد ق ��راءة �أ ّولية
للدكت ��ور عبدالعزيز الهالبي ،ث � َّ�م �أواله الدكتور عائ�ض ال� � ّر ّدادي عنايته مراجع ًة
وتدقي ًق ��ا ،مبا حباه اهلل من خربة ودراية يف تاري ��خ املدينة املن ّورة ،بدت يف نتاجه
العلمي ّ ال ّر�ص�ي�ن ،الذي نال �إ�ش ��ادة ع َّالمة اجلزيرة ال�شيخ حمد اجلا�سر ـ رحمه
اهلل ـ وا�ستح�سانه.
ويجيء هذا الإ�ص ��دار يف �س ��ياق العناي ��ة رّ
بالتاث العلم � ّ�ي لعلاّ مة اجلزيرة،
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الذي ما زال املركز يزويه بتن�ض ��يد ما ائتلف ،وتن�سيق ما اختلف يف �شتّى احلقول
ال�سري والرتاجم ،والتاريخ ،والبلدان ،والقبائل ،والأن�ساب ،وال َّرحالت،
العلم ّية من ِّ
واملرا�سالت؛ ت�سهي ًال ل�سبيل التز ّود منهاً ،
وحفظا لهذه الذخرية العلمية.
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