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األفضلية بني السيف والقلم
يف الشعر العربي
ح�سن �شهاب الدين

أمم ح�ضاراتها بعلم بنـَّاء ي�ش ��م ُل كاف َة فرو ِع املعرف ِة والبد لها كذلك
ت�ش ��ي ُد ال ُ
�اري بقو ٍة ُ
ترتب�ص بها،
الهدم التي
�أن حتمي منجزها احل�ض � َّ
تقف يف وج� � ِه ِ
ُ
معاول ِ
والأم ��ة العربي ��ة – كغريه ��ا من الأمم – اتخ ��ذت من القلم دربا �إل ��ى بلوغ الغاية
املن�شودة من الرقي احل�ضاري القائم على العلم واملعرفة وا�ستعانت �أي�ضا بال�سيف
فاتخذت منه درعا حتمي به ما �ش ��اده العلم ,وقد �ش ��اء ال�شاعر العربي �أن يفا�ضل
بني هاتني الأداتني يف ق�صائده ,ولع َّل ال�شاعر العبا�سي �أبا متام كان �أبا عذرة هذه
افتتح ق�ص ��يدته اخلالدة يف ع ُّمورية مبطلعه ��ا الطنـَّان الذي مال
املفا�ض ��لة حيث َ
فيه �إلى جهة ال�س ��يف ,ولع َّل هذا الفتح اجلليل الذي قامت به جيو�ش املعت�ص ��م يف
فتح �أمنع مدن الروم هو الذي �أملى على مجُ دِّ ِد ال�ش ��عر العربي هذه املفا�ض ��لة؛ �إال
�أنها �ص ��ارت ُ�سنـَّة لل�ش ��عراء من بعده ،فجاء املتنبي الأخلد و�أعلن �أي�ضا ان�ضمامه
حلزب ال�سيف ك�أ�ستاذه �أبي متام ,وما زالت ال�شعراء تلقي بدالئها وترمي ب�آرائها
القلم و�ص� � َّر َح
فمنه ��م َمنْ �ش ��اي َع �أبا متام واملتنبي ,ومنه ��م َمن انطوى حتت لوا ِء ِ
بهذا ت�ص ��ريحا ال �ش ��ك فيه �إذ ر�أى ق�ص ��بة يراع عمياء تهدي الربية على ر�أي ابن
نبات ��ة ال�س ��عدي ,والب ��د �أن نقرر �أن لي�س كل ال�ش ��عراء مقتنع متاما مب ��ا �أبداه من
وجهة نظر ،بل رمبا كانت مكانة املمدوح هي التي متلي على ال�شاعر هذا الر�أي �أو
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غريه ،فمثال �إذا كان املمدوح �أديبا �أو �ش ��اع ًرا �أومن �أ�ص ��حاب القلم؛ �أو ذا وظيفة
يف دي ��وان الأمري ،فالبد حينئذ لل�ش ��اعر �أن ميحو �آية ال�س ��يف ,ويجع ��ل �آية القلم
مب�ص ��رة� ,أما �إذا كان املمدوح بط ًال مغوا ًرا فالنتيجة معروفة ،وهناك بالطبع من
جمع بني ا ُ
حل�سنيني ,ورمبا كان ال�شاعر وا�صفا حاله ،وقارئا واقعه كاملتنبي مث ًال,
وقد دفعتنا هذه الظاهرة �إلى تتبعها لدى ال�ش ��عراء يف محاولة ب�س ��يطة ال�ستقراء
�أثر هذه الظاهرة يف �شعرنا العربي ،فاخرتنا عدة �شعراء من فحول ال�شعر العربي
ذوي الأثر ،ورحنا نتتبع ما جادت به قرائحهم يف هذا ال�ش� ��أن ولعلنا بذلك ن�س ��د
ثلمة يف البحث الأدبي ,ون�ضع يدينا على طرائق تفكري ال�شعراء.
بني ال�سيف والقلم
جاء ال�س � ُ
العربي بل واحت� � َّل مكا ًنا رح ًبا يف
�عرنا
القلم يف �ش � ِ
ِّ
�يف �س ��ابقا على ِ
ال�ص ��فحات الأول ��ى م ��ن ديواننا اخلالد ,وا�س ��تولى عل ��ى حلظات �إبداع �ش ��ديدة
ال�ص ��فاء يف حياة ه�ؤالء الفر�س ��ان اجلاهليني الذين كان ال�سيف �صاحبهم ورفيق
حلهم وترحالهم كما عرب عن ذلك طرفة بن العبد بقوله(:)1
َف����آ َل���ي���تُ ال َي��ن�� َف ُّ��ك َك�����ش��ح��ي ِب��ط��ا َن��ـ��ـ�� ًة
�أَخ�����ي ثِ��� َق��� ٍة ال َي��ن�� َث��ن��ي عَ����ن � َ��ض��ري�� َب�� ٍة
ُح�����س��ا ٍم �إِذا م���ا ُق���م���تُ ُم��ن�� َت���ِ��ص��ـ�� ًرا ِب��� ِه

ِلع ـَ�ضبٍ َرقي ــقِ َ
ني ُم َه َّندِ
ال�شف َر َت ِ
�إِذا قي َل َمـ ـه ـ ـ ً
ال قا َل حاجـ ِ ُز ُه َقدي
ب َ
ع�ضدِ
ي�س مِ ِ
َكفى ال َعو َد مِ ن ُه ال َبد ُء َل َ

أمي� ،أو �ش ��به �أم � ٍّ�ي ،مل يعرف القراءة
ويب ��دو ذل ��ك طبيعي ��ا يف جمتمع � ٍّ
والتدوين �إال قليال؛ لذا كانَ اتّكاء ال�شعراء على ال�سيف يف ت�شييد جمدهم اخلا�ص،
فتفننوا يف و�صفه .ويكفينا الو�صف البالغ الذي �أتى به �شاعر م�ضر �أو�س بن حجر
�إذ يقول(:)2
َو�أَب����� َي َ
�����������ض هِ ����ن����دِ ي����اً َك����������أَ َّن غِ ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��را َر ُه
�إِذا � ُ���س��� َّل مِ ����ن َج���ف ٍ���ن َت���أَك��ـ��ـَّ��ـ��ـ��ـ�� َل َ�أث������ ُر ُه
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َت��ل���أ ُل������ؤُ َب������رقٍ يف َح�� ِب��ـ��ـ��ـ ٍّ��ي َت�� َك�� َّل�لا
ني َت�أَ ُّكال
عَلى مِ ثلِ مِ �صحا ِة ال ُل َج ِ

804

َك��������أَ َّن َم������د ََّب ال��� َن���م���لِ َي��� َّت��� ِب��� ُع ال��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُرب��ى
عَ��ل��ى � َ��ص��ف َ��ح�� َت��ي�� ِه مِ ���ن ُم���ت���ونِ ج�لائِ�� ِه

َو َم�����د َر َج َذ ٍّر خ َ
���اف َب����رداً َف���أَ���س��هَ�لا
ن�صال
َكفى ِبا َّلذي �أُبلي َو�أَن َعتُ ُم ُ

�أم ��ا القلم فكان يبدو على ا�س ��تحياء يف بع�ض املطالع الطللية حيث ي�ش ��به به
الر�سم الدار�س كقول املر ِّق�ش الأكرب(:)3
ال��������������دَّا ُر َق������� ْف������� ٌر وال������� ُّر� ُ�������س�������و ُم َك���م���ا

َر َّق َ
مي َق���لَ��� ْم
�����������ش يف َظ����� ْه����� ِر الأَ ِد ِ

وقول الأخن�س بن �شهاب (:)4

�ل�اب��� َن��� ِة حِ ���ط���ـّ���ا َن ب ِ���ن َق��ي��� ٍ��س َم���ن���از ٌِل
َف ِ

َكما مَ َّ
ن��� َق ال�� ُع��ن��وا َن يف ال��� َر ِّق كات ُِب

ومن خالد ال�شعر بيت لبيد بن ربيعة الرائع(:)5

يول ع َِ��ن ُ
ال�س ُ
الطلولِ َك َ�أ َّنها
َو َج�لا ُ

ت���������دُّ ُم����ت����و َن����ه����ا �أَق��ل�ا ُم����ه����ا
ُز ُب���������� ٌر جُ ِ

وهكذا �شالت ِكفة القلم يف امليزان ورحجت ِكفة ال�سيف �إال �أن الع�صور التالية
والأجيال البازغة �س ��تدرك قيمة القلم فقد انت�ش ��رت القراءة يف اجلزيرة العربية
وذلك بعد غزوة بدر بحكمة نبوية �ساطعة .حيث كان على كل �أ�سري يريد �أن يفدي
نف�س ��ه �أن يعلم ع�ش ��رة من امل�ؤمنني وهكذا درج العرب على عادة القراءة ،وعرفوا
قيمة العلم ،ونال ال�ش ��عرا َء �ش ��يء من ذلك عظيم ,ود�أب ال�شعراء على ذكر القلم
والكتابة ،و�ش ��يئا ف�شيئا بد�أ القلم يزاحم ال�سيف يف مكانته ,ويف دواوين ال�شعراء،
عدل ونظرة �س ��ريعة يف ِ�س ��فر اخلريدة اخلالد للعماد
على م ِّر الع�ص ��ور� ،ش ��اه ُد ٍ
الأ�صفهاين مثال  -وهو يب�سط جناحه على الع�صر الأيوبي ب�أكمله تقريبا  -تطلعنا
على مدى تو�س ��ع ال�ش ��عراء يف و�ص ��ف القلم وعدة الكتابة وك�أنها من م�س ��تلزمات
ق�ص ��يدة املدح ,ولكن ل�شيء ما مل يتطرق ال�شعراء منذ القدم للعالقة بني ال�سيف
والقل ��م جدِّ ي ��ا �أو الت�س ��ا�ؤل عن �أيهما �ص ��احب ال�س ��بق والف�ض ��ل يف بن ��اء دعائم
احل�ض ��ارة ,وكان على مجُ دِّ ِد ال�شعر �أبي متام حبيب بن �أو�س �أن يكون فاحت الباب
يف املفا�ض ��لة بينهما ،فقال ق�ص ��يدته الرائعة التي يوحي مطلعها ب�إدراك ال�شاعر
الواعي ب�أهمية الأداتني يف احلياة ،ولكن ذلك مل مينعه من تف�ضيل ال�سيف وب�شكل
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قاطع فقال(:)6

ال��� َ��س��ي ُ��ف َ�أ����ص���د َُق �أَن��ـ��ـ��ـ��ـ��ب��ا ًء مِ َ���ن الك ـ ـ ُ ُتبِ

يف َح ِّد ِه ا َ
حلدُّ َب َ
ني اجلِ ِّد َواللَعِبِ

َّ
وظل مطل ُع �أبي متام ي�ش ��غ ُل ال�ش ��عرا َء فمنهم َمنْ ي�ؤي ��د ،ومنهم َمنْ يعار�ض.
والطريف �أنَّ منهم من اتخذ من كلمات البيت نف�س ��ه و�س ��يلة الت�أييد �أو املعار�ضة,
فال�صاحب �شرف الدين ي�ؤيد �أبا متام بكلمات بيته فيقول(:)7
�����ب ُم������ؤَ َّل����� َف����� ٌة
َو�إِ ْن �أَ َت����������تْ مِ ���� ْن����هُ���� ُم ُك����� ْت ٌ

فال�س ْي ُف �أَ ْ�صد َُق َ�أ ْنبا ًء مِ ن ال ُك ُتبِ
َّ

ولكن ابن نباته امل�صري يعار�ض هذا الر�أي فيقول(:)8

وك���ل���ـَّ���م���ت���ن���ا �����س����ي ُ
����وف ال����ك����ت����ب ق���ائ���ل��� ًة

ال�سيف � ُ
ُ
أ�صدق �أنباء من الكتب
ما

و�سوف منا�ش ��ي ال�شعراء مقتب�سني من دواوينهم ما ي�ؤيد �أو يعار�ض كل فريق
ذاكرين حجج هذا ودالئل ذلك ،منتهجني منهجا زمنيا يف تقدمي ال�ش ��عراء بح�سب
�سني وفاتهم.
ولك ��ن من الأهمية مبكان �أن نعر�ض لأبيات �أخرى لأبي متام ا�س ��تطاع بها �أن
ي�ؤرخ لو�ص ��ف القلم يف ال�ش ��عر؛ ف�ص ��ار ك�أنه ال�سابق �أي�ض ��ا لهذا .وهي رغم عدم
تعر�ض ��ها للمفا�ض ��لة بني القلم وال�س ��يف �إال �أنها �أبيات اتك�أ ال�شعراء عليها كثريا،
واتخذوا من تعبري «القلم الأعلى» الذي ابتكره �ش ��اعرنا ُ�سلـَّما يرتقون فيه لو�صف
القلم ،ورمبا �أي�ضا للمفا�ضلة بينه وبني ال�سيف وهذه هي الأبيات(:)9
َل َ
����ك ال��� َق���لَ��� ُم الأَع���ل���ى ا َّل�����ذي ِب��� َ��ش��ب��ات��ـ��ـِ�� ِه
َل������ ُه ا َ
خل������لَ ُ
������وات ال���ل���ا ِء َل������وال نجَ��ـ��ـِ�� ُّي��ه��ا
����اب الأَف�����اع�����ي ال����ق����اتِ��ل�اتِ ل��ـُ��ع��ا ُب�� ُه
ُل����ع ُ
َل������� ُه ري����� َق����� ٌة َط���ـ���ـ ٌّ���ل َول���ـَ���ـ��� ِك���ـ���ـ���نَّ َوق��� َع���ه���ا
ِ����ب
َف�����ص��ي ٌ��ح �إِذا ِا���س�� َت��ن َ��ط��ق�� َت�� ُه َوه����� َو راك ٌ
م�س الل َ
�إِذا ما اِم َتطى ا َ
ِطاف َو ُ�أف ِر َغت
خل َ
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فا�ص ُل
�صاب مِ َن الأَم ِر ال ُكلى َوامل َ ِ
ُت ُ
لك ت َ
ِلك املَحافـ ِ ُل
لـَما اح َت َفلَت لِل ُم ِ
َو�أَريُ ا َ
جلنى ا�شتا َرت ُه �أَيدٍ عَوا�سِ ـ ُل
ب���آِث��ا ِر ِه يف َ
ال�شرقِ َوال�� َغ��ربِ وا ِبـ ُل
َو�أَع َ��ج�� ُم �إِن َ
خاطب َت ُه َوه�� َو راجِ ـ ُل
هي َحوافِـ ُل
َعلَي ِه �شِ ُ
عاب الفِك ِر َو َ

806

�أَط���اعَ���ت��� ُه �أَط َ
�������راف ال�� َق��ن��ا َو َت��� َق��� َّو� َ���ض���ت
ِ���ي َو�أَق�� َب��لَ��ت
�إِذا ا���س�� َت��ع�� َز َز ال���ذِ ه َ���ن ال��� َذك َّ
َو َق�����د َر َف���� َدت���� ُه ا َ
خل��ن��ـ��ـ��� َ��ص��رانِ َو� َ����ش���� َّددَت
َر�أَي�������تَ َج��ل��ي ً
�لا � َ��ش���أ ُن��ـ��ـ��ـ�� ُه َوه����� َو ُم���ره ٌ
َ���ف

قوي�ضاخلِيا ِما َ
ِل َنجوا ُه َت َ
جلحافـ ِ ُل
هي �أَ�سا ِف ُل
�أَعالي ِه يف الق ِ
ِرطا�س َو َ
الث َنواحي ـ ِه ال َث ُ
َث َ
الث الأَنامـ ـ ِ ُل
نى َو َ�سميناً َخــط ُب ُه َوه َو ناحِ ُل
َ�ض ً

وقد ا�س ��تويف �أبو متام يف �أبياته �أو�ص ��اف القلم ،ومل يرتك لغريه من ال�شعراء
�إال الدوران يف فلك �أبياته ،وال ي�ضيفون �إال بع�ض الرتو�ش التي �أهملتها تلك اللوحة
الرائعة ,وقد ذكرنا هذه الأبيات يف و�ص ��ف القلم لأنها �أ ُّم ذلك الباب ،كما ذكرنا
�أبيات �أو�س بن حجر يف و�صف ال�سيف لرنى كيف تفرعت الت�شبيهات والأو�صاف،
وظلت متم�سكة باجلذور الأولى التي غر�سها املبدعان الكبريان ,و�أبو متام �صاحب
هذا ال ِغرا�س هو رافع لواء �أف�ض ��لية ال�س ��يف؛ لذا �س ��تكون محطتنا الأولى مع هذا
الفريق بدون �أن يكون ذلك ر�أينا ال�شخ�صي و�إمنا ر�أينا ال�شخ�صي هو ما ذكرنا يف
الكلمات الأولى من هذا البحث.
�أف�ضلية ال�سيف:
بق�ص ��يدة خالدة �أ َّرخ �أبو متام (231هـ) النت�صار العرب امل�سلمني على الروم
وبلغت الق�صيدة مبلغا ت�ستحقه من ال�شهرة فطارت على ِّ
كل ل�سان و�صارت ن�شيدا
حما�س ��يا محف ��ورا يف الوجدان العرب ��ي وكم من �ش ��اعر رام التحليق بجناحيه يف
�أفقه الرحب فق�ص ��ر عن ذلك �,إال �أن �أبا متام قد ابتدع ُ�س ��نة �ص ��ار ك�أنه ال�سابق
�إليها – كما �س ��بق وذكرنا  -يف ا�س ��تخدام ال�س ��يف والقلم معا واملفا�ض ��لة بينهما
يف ال�ش ��عر وتبعه �أي�ضا ال�شعراء يف ذلك كل بح�سب ر�أيه ،وهذه هي �أبيات �شاعرنا
ال�شهرية(:)10
ال��� َ��س��ي ُ��ف َ�أ���ص��ـ��ـ��د َُق �أَن��ـ��ـ��ـ��ـ��ب��ا ًء مِ َ
����ن ال��ك��ـُ��ت��ـُ��بِ
ُ
ال�صحائ ِِف يف
ال�صفائ ِِح ال ���س��و ُد َ
بي�ض َ

يف َح ِّد ِه ا َ
حلدُّ َب َ
ني اجلِ ِّد َواللَعِبِ
ُمتو ِنهِنَّ َجال ُء َ
ال�ش ِّك َوال ِريَبِ
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
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وجند �أنّ ال�ش ��اعر مل ي�صرح بلفظ القلم ،و�إمنا اكتفى بالإ�شارة �إلى �أثر هذا
القلم (الكتب) ،وبذلك فتح �أبو متام ذلك الباب ،وتبعه املتنبي (354هـ) م�صرحا
هذه املرة بلفظ القلم ،ويف لهجة حادة و�إن تكن مريرة فقال(:)11
م��ا ِزل����تُ �أُ����ض���حِ ُ���ك �إِب���ل���ي ُك�� َّل��م��ا َن َ��ظ�� َرت
���س�ي�ره���ا َب َ
��ي�ن �أَ����ص���ن���ا ٍم �أُ���ش��اهِ ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُده��ا
�أُ� ُ
َح��� ّت���ى َر َج��ع��ـ��ـ��تُ َو�أَق��ل�ام����ي َق����وائِ���� ُل يل
اك��� ُت���ب ِب��ن��ا �أَ َب��������داً َب���ع��� َد ال�� ِك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ت��ابِ ِب��� ِه
�أَ���س�� َم��ع�� ِت��ن��ي َودَوائ��������ي م���ا �أَ� َ���ش���ـ���ـ���ـ���رتِ ِب��� ِه
حاج َت ُه
َم ِ��ن اِق َت�ضـى بِ�سِ وى ال��هِ��ن��دِ يِّ َ

�إِل��ى َم ِ��ن اِخ َت َ�ض َبت �أَخفا ُفها ِب�� َد ِم
ال�ص َن ِم
َوال �أُ���ش��اهِ �� ُد فيها عِ َّف ـ ـ َة َ
ي�س املَج ُد لِل َقلَ ِم
ِل�س ِ
املَج ُد ل َ
يف َل َ
ـياف َك��ا َ
َف���إِنمَّ��ا َن ُ
خل�� َد ِم
حن ِللأَ�س ـ ِ
َف����إِن َغ ـ ـ ـفِلتُ َف��دائ��ي قِ�� َّل�� ُة ال َفه َِم
�����اب ُك��� َّل � ُ��س��ـ��ـ��ـ���ؤالٍ عَ���ن هَ���لٍ ِب��لَ ِ��م
�أَج َ

�إذن ف�ش ��اعر العرب الأكرب ي�ص ��رح بال مواربة �أن املجد لل�سيف ولي�س للقلم,
عاك�س ��ا بذلك ر�أي ابن الرومي الذي ر�أى ال�سيوف
بل جعل القلم ً
خادما لل�س ��يفً ،
خادمة للأقالم ،يف �أبيات رائعة ت�أتي يف مو�ضعها.
وبتوقيع ال�ش ��اعر الفار�س �أبي فرا�س احلم ��داين (357هـ) ت�أتي هذه الأبيات
التي �أبدعها �إثر مناظرة بينه وبني الدم�س ��تق وهو يف �أ�س ��ره .فقال له الدم�س ��تق:
احلرب” .فر َّد عليه �أبو فرا�س ب�ش ��جاعته املعهودة
“�إمنا �أنتم ُكتَّاب وال تعرفون
َ
قائ�ل�ا ”:نح ��ن نط�أ � َ
أر�ض ��ك ُمنذ �س ��تني �س ��نة بال�س ��يوف �أم بالأق�ل�ام؟” ثم قال
ق�صيدته البائية الرائعة التي �أولها(:)12
�أَ َت�������زعَ������� ُم ي���ا� َ���ض���خ��� َم ال����لَ����غ����ادي����دِ �أَ َّن����ن����ا

وفيها يقول منت�صرا لل�سيف على القلم:

�أَت�����وعِ ����� ُدن�����ا ِب������ا َ
حل������ربِ َح���� ّت����ى َك�����أَ َّن����ن����ا
َل�� َق��د َج َم َعتنا ا َ
����رب مِ ��ن َق��ب��لِ هَ���ذِ ِه
حل ُ

حلربِ ال َنعر ُِفا َ
حن�أُ�سو ُدا َ
َو َن ُ
حلربا

َو�إِ ّي َ
ع�صب ِبها َقل ُبنا عَ�صبا
اك مَل ُي َ
َف�� ُك�� ّن��ا ِب��ه��ا �أُ� ْ���س���داً َو ُك���ن���تَ ِب��ه��ا َكلبا

ثم يعدد �ضحايا حروب امل�سلمني فيهم قائال له �أن ي�س�ألهم:
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�أَ مَل ُت��ف�� ِن��هِ��م َق ً
���ت�ل�ا َو َ�أ�����س���� ًرا � ُ��س��ي��و ُف��ن��ا
ِب����أَق�ل�امِ ���ن���ا �أُج�����حِ َ
�����رت �أَم ِب��� ُ��س��ي��وفِ��ن��ا

َو�أُ�س ُد َّ
ال�شرىاملَلأى َو ِ�إن َج ُمدَت ُرعبا
ال�شـرى ُقدنا �إِ َل َ
َو�أُ�س َد َ
يك �أَ ِم ال ُكتبا

وتبدو لهجة ال�ش ��اعر ال�ساخرة من هذا اجلاهل يف ثنايا �أبياته التي ت�شع قوة
وم�ضاء.
وه ��ذا �أبو الفرج الببغاء (398هـ) من كبار �ش ��عراء هذا الع�ص ��ر ي�ؤكد فكرة
�سابقيه بقوله(:)13
ِ�ض �ضا َقت الأَ ُ
�سيح ُة عَن
يف عار ٍ
ر�ض ال َف َ
�������رب َوال ُب���ع��� ٌد
َك�����أَن����ـ����ـَّ���� ُه ال����لَ����ي���� ُل ال ُق ٌ
َي��ه��دي ال�� ُغ��ب��ا ُر ِ�إ َل��ي�� ِه َ
م�س كا�سِ َف ًة
ال�ش َ
� َ���ش��� َّق ال�� َغ��� َ��ض��ن�� َف�� ُر �آج������ا َم ال���� ِرم����ا ِح ِب��� ِه
��را���س�� َل ال��� َده��� َر يف ا َلأع������دا ِء عَ��ز َم��ت�� ُه
َف َ

� ُ��س��را ُه �إِذ �سا َل فيها َ�سي ُل ُه ال��عِ�� َر ُم
َي��خ��ف��ي عَ��لَ��ي��ـ��ـ��ـ�� ِه َوال َف ُّ���ج َوال عل ُم
َك����أَ َّن���ه���ا ف���ي��� ِه � ِ���س��� ٌّر َل��ي��� َ��س َي��ن�� َك�� ِت�� ُم
َوامل َ ُ
�����وت ُي�س ـ ـ ِف ُر �أَح��ي��ان��اً َو َي��ل�� َت�� ِث�� ُم
ال�س ُ
يف ال ال َقلَ ُم
َوكا َتب ال َن�ص َر عَن ُه َ

وال�ش ��اعر يبد�أ بو�ص ��ف ذلك اجلي�ش الذي �سال يف الأر�ض �سيله العرم,
ثم تو�س ��ل الت�شبيه ليهول �أمر اجلي�ش ف�ص ��وره بالليل املت�سع بال نهاية وك�أنه مت�أثر
بقول النابغة الذبياين(:)14
َف ِ������إ َّن َ
�����ك َك���ال���لَ���ي���لِ ا َّل������ذي هُ ����� َو ُم���د ِرك���ي

َو ِ�إن خِ لتُ �أَ َّن املُن َت�أى ع َ
َنك وا�سِ ُع

ويبالغ �أي�ض ��ا يف و�ص ��ف غبار ذلك اجلي�ش را�س� � ًما لل�ش ��م�س الكا�سفة �صورة
باد غري منكتم ,ومي�ض ��ي ال�شاعر البارع يف و�صف
رائعة ،جاع ًال منها �س� � ًّرا ولكنه ٍ
�صورة ذلك ال�شجاع الذي يخو�ض �آجام الرماح واملوت هناك �شخ�ص ي�سفر �أحيانا
ويلتث ��م �أحيانا �أخرى ،حتى ي�ص ��ل �إلى بيته املن�ش ��ود الذي جعل ال�س ��يف �أحق من
القلم يف مكاتبة الن�صر.
�أما ال�ش ��ريف الر�ضي (406هـ) في�ص ��رح ب�أف�ضلية ال�سيف يف ا�سرتداد احلق
فيقول(:)15
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� َ���س����أَخ ُ
���ف ف ً
ِ���ع�ل�ا
����ح���� ِّد ال���� َ���س���ي ِ
���ط��� ُب���ه���ا ِب َ
َو� ُآخ��������� ُذه���������ا َو ِ�إن ُرغِ ������� َم�������ت �أُن ٌ
����������وف

����ن َق ٌ
���اب
��������ول َ�أو خِ ���ط ُ
�إِذا مَل ُي����غ ِ
��������اب
ُم���غ���ـ���ال���ـ���ـَ��� َب��� ًة َو ِ�إن ذل�����ـَّ�����ت ِرق ُ

ويف بيتني له �آخرين ال يبخ�س القلم حقه فيقول(:)16

�إِ َّن ال����� َذوا ِب����� َل َوالأَق����ـ����ـ��ل�ا َم �أَر� ِ��ش�� َي��ـ��ـ��ـ��ـ�� ٌة
َل��ي��� َ��س ال��� ُ��س��ي ُ
َ���ن الأَق��ل��ا ِم ُمغ ِن َي ًة
��وف ع ِ

�إِل���ى ال ُعلى لمِ ُ��ل��وكِ ال��عُ��ربِ َوال�� َع َ��ج ِ��م
يف َوال�� َت��ق��دي�� ِر لِل َقلَ ِم
ال�� َف��ريُ ِللـ َـ�س ِ

�إذن البد من ال�سيف والقلم معا البتناء املكارم والعلى ،فلي�ست ال�سيوف على
فريها مغنية عن تقدير الأقالم.
ويفتتح ابن قالق�س (567هـ) بايئته بتقدمي ال�سيف بال مراء فيقول(:)17
ن�������������س������ َخ اجل���������������دُّ م���������ق���������ا َل ال����ل����ع����ب

���ف ح����دي َ
وم����ح����ا ال�������س���ي ُ
����ث ال���ك���ت���بِ

ويوافقه معا�صره عمارة اليمني (569هـ) يف تف�ضيل ال�سيف و�إن كانت �أبياته
�أكرث حدة فيقول(:)18
ال���ع���ل��� ُم م���ذ ك����ان م���ح���ت���ا ٌج �إل�����ى ال��ع��ل ِ��م
وخ��ي�ر خ��ل��ـَّ��ي َ��ك �إن غ���ام َ
��ش��رف
���رت يف � ٍ
�إن امل�����ع�����ايل ع�����رو������س غ��ي��ر وا����ص���ل��� ٍة

القلم
ِ
ال�سيف ت�ستغني عن ِ
و�شفرة ُ
ع���زم ي��ف��رق ب�ين الـ ــ�ساق وال��ق��د ِم
�إن مل تخلـ ِّ ْق ردائ��ي��ه��ا بن�ضــح د ِم

وال�شاعر ذو وعي حاد بدور ال�سيف وي�ؤكد �أن �شفرته تكفي وحدها ،و�صاحبها
م�ستغن بال �شك عن القلم.
ٍ
وي�أت ��ي دور ابن املقرب العي ��وين (629هـ) ال ليعلن ميله لل�س ��يف فقط ولكنه
�أي�ضا ي�سخر من القلم فيقول(:)19
َم��� ِل ٌ
���ك َح��م��ى َج��� َن���ب���اتِ املُ���ل���كِ ُم��ع�� َت�� ِز ًم��ا
يف �أَم�ضى يف ال�� َع�� ُد ِّو َو�إِن
ال�س ِ
َو َ�شكلَ ُة َّ

ال�سيفِ ال بِ�َي�رَ ا ٍع ُغطـ َّ يف َج َم ِم
ِب َ
ف ـُلـَّت َم�ضا ِر ُب ُه مِ ن َ�شكلَ ِة ال َقلَ ِم

وقد كان �ش ��اعرنا مت�ش� � ِّب ًعا بهذه الفكرة ،وهي حتما نتيجة ملا القاه يف حياته؛
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لذا ن�سمعه يقول مرة �أخرى(:)20

َم��لَ�� ُك��وا الأَق���ال���ي��� َم ال��عِ��ظ��ا َم َو�أَه��لَ��ه��ا

�����ض ال الأَق���ل���ا ِم
ِب���املُ���رهَ���ف���اتِ ال��ب��ي ِ

ويهدر �صوت ابن معتوق املو�سوي (1087هـ) وك�أنه �صليل ال�سيوف التي متحو
�آيتها �آية القلم فن�سمعه يقول(:)21
ٌ
�سيف ب ِه ُن َ�س ُخ ال�� ّت��ورا ِة قد ُن�سِ َختْ

و�آي�����ة ُ ال��� ّ��س��ي ِ��ف تمَ��ح��و �آي����� َة ال��ق��لَ ِ��م

ونتوقف لدى ابن مع�صوم احل�سني (1119هـ) �صاحب ال�سفر اخلالد �سالفة
الع�صر فرناه يف�ضل ال�سيف �أي�ضا يف قوله(:)22
خل ِّ
��و���ش ا َ
������ط �أَمن���لَ���ه
ي���ا م��ت��ع�� ًب��ا ب��ن��ق��ـ ِ
راح���ت الأَق��ل�ام ُ
تنق�ش ُه
دَع عَ��ن َ��ك م��ا َ

َو�سـاه َر الل ـّيلِ مَل َير ُقـد َو مَل َي َن ِم
القلم
يف َ�صفح ِة
ِ
ال�سيفما ُيغني ِ
عن ِ

ومي�ضي ركب ال�شعر يف ع�صرنا احلديث كا�ش ًفا عن �شعراء ال يزالون ي�ؤمنون
ب�أهمية ال�س ��يف بل ب�أف�ض ��ليته على القلم ،رغم ما تر�سله �شم�س العلم يف ع�صرنا
من �أ�ض ��واء بازغة ،مخالفني بذلك الأغلبية املعا�صرة التي ر�أت القلم خري و�سيلة
للتقدم ،و�أن لغة العلم �أعلى �صوتا من لغة ال�سيف .و�سنعر�ض لر�أيهم ولكن على �أن
نرهف ال�سمع له�ؤالء املبدعني الكبار ,و�أولهم عبد املح�سن الكاظمي �شاعر العرب
(1935م) يف الميته املجلجلة �إذ يقول(:)23
َو ِ�إن مَل َي��ك��ن ح��ك��م ال��ي��را ِع بع ــادلٍ
ي�س �سواء َواخلطى تتبع اخلطى
َو َل َ

ف� ّإن رجوع ال�سيف يف النا�س �أَ ُ
عدل
غداة ال َوغى �شاكي ال�سالح و� ُ
أعزل

ولي�س غري ًبا على �شاعر العرب �أن تكون هذه لغته يف ق�صيد ينرثه على �أقدام
فل�سطني ذات احلق ال�ضائع ومطلع ق�صيدته الرائعة :
ف��ل�����س��ط�ين ِ�إ ّن ال���ق�������ص��� َد ال ي���ت���ح��� ّول

و ِ�إ َّن �صعابِ الأم��� ِر �سوف تذ ّل ُل

وهذا �شاعر فل�سطني الكبري �إبراهيم طوقان (1941م) يخاطب يف ق�صيدته
املجاهد الأغر �صالح الدين الأيوبي فيقول له (:)24
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
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َل َ
�������������ك يف ال�������ت�������اري�������خ َ�أي�������������������ام غ������رر

َك���ت���ب���ت ِب���ال���� َ���س���ي���ف ال ِب���ال��� َق���لَ���م

ولل�شاعر الرائد م�ص ��طفى الغالييني (1944م) م�ستنه�ضا بني وطنه هذان
البيتان الرائعان(:)25
هُ �� ُّب��وا ِل�� َك��� ْ��س�� ِر ُقي ــو ٍد ط ـ ــا َل َم ْح ِب ُ�س ُك ْم
ال َي�� ْد َف�� ُع ا َ
خل ْ��ط َ��ب � ْإن َي�� ْن��ز ِْل ِبنا ُخ َط ٌب

فيهـا ف�أَ ْنت ْم ُحما ُة املجدِ من قِ�� َد ِم
�إِ َّن ا َ
ال�س ْي ِف ال ال َقلَ ِم
طيب َخطِ ُ
خل َ
يب َّ

وليكن �ش ��اعر الع ��راق معروف الر�ص ��ايف (1949م) محطتن ��ا الأخرية لهذه
الكوكبة املت�ألقة من �شعرائنا الكبار الذين �ساروا على نهج �أبي متام واملتنبي ور�أوا
ال�سيف � ُ
َ
أ�صدق �أنبا ًء من ال ُكتُب ونختار له(:)26
�أنَّ
�أال انه�ض و�ش ِّمر �أيها ال�شـرق للحرب
وال ت��غ�ترر �أن قــيل ع�صـر تــمدُّ ن
�أل�����س��تَ ت��راه��م ب�ين مــ�صر وت��ون�����س

ونختار �أي�ضا(:)27
وامل����ج���� َد ال َت���ب��� ِن���ـ���ه �إال ع���ل���ى �أ����س���� ٍ���س
رب املُ��ل��ك حار�سه
ل��و مل ي��ك ال�سيف ّ

وق ِّبل غِ رار ال�سيف وا�سل هوى الكتبِ
ف�إ َّن الذي قالـ ــوه من �أكذب الكذبِ
أباحوا حِ مى الإ�سالم بالقتل والنهبِ
� ُ
م��ن احلـ ــديد و�إ ّال فـه ــو منهد ُم
ما قام ي�سعى على ر�أ���س له القل ُم

وللر�صايف حجته يف ذلك وهي:
�إن �أ���س��م��ع��ت �أل�����س��ن الأق��ل��ام ظاملها
ف��ل��ل��ح�����س��ام ���ص��ل��ي ٌ��ل ي��رمت��ي ���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رراً
ه����بِ ال�ي�راع���ة ردء ال�����س��ي��ف ت��ـ��ـ��ـ���أزره
ُ
البي�ض مفخـ ــر ٌة
فالعلم ما قار َنته
و�إمن��ا العي�ش للأقوى فمن َ�ض ُعفت

َ
بع�ض الــ�صرير كمن يبكي وينظل ُم
مـفـت ـ ِّ ًقا �إذن َم���ن يف �إذن����ه �صم ُم
فهلعلىالنا�سغريال�سيفمحتك ُم
واحلـ ـ ُّـق ما وازرته ال�سمر محرت ُم
�أرك��ان��ـ��ه فهو يف ال��ث��اوي��ن ُم��خ�َت�رَ ُم

و�س ��وف نرى �أن الر�ص ��ايف خالف ن َّده الزه ��اوي يف ر�أي ��ه �إذ كان هذا الأخري
يعرتف بتقدمي القلم على ال�سيف .
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�أف�ضل َّية القلم:
ي�أتي ابن الرومي (283هـ) على ر�أ�س ال�ش ��عراء الذين ر�أوا للقلم ف�ض�ل�ا على
ال�س ��يف وقد كرر ر�أيه يف ع َّدة موا�ضع من ِ�شعره مما يذهب بنا �إلى االطمئنان �أن
هذا الر�أي هو ما يعتقد فعال ومل تكن ظروف املدح هي الداعية لذلك ومن �أبياته
يف تف�ضيل القلم(:)28
ُ
�إن يخدم القل َم
ال�سيف الذي خ�ضعتْ
�����وت وامل ُ
ف�����امل ُ
���������وت ال �����ش����ي ٌء ي��غ��ـ��ـ��ـ��ال�� ُب�� ُه
ك���ذا ق�����ض��ى اهلل ل�ل�أق��ـ��ـ�لا ِم م��ذ ُب��ري��ـ��تْ

مم
���اب ودان����ت خ��وف��ه الأ ُ
ل��ه ال���رق ُ
ما زال يتبع ما يجري به القل ُم
َ
ال�سيوف لها مذ �أُره َفتْ خد ُم
�أن

وله �أي�ضا م�ؤكدا فكرته الرائدة (:)29
ل��ع��م�� ُرك م��ا ال�����س��ي ُ��ف ���س��ي��ف ال��ك��م ِّ��ي

ب����������أخ َ
���������وف م�������ن ق�����ل�����م ال������ك������ا ِت������بِ

كما �أنه يرى القلم عدة الن�صر التي تغني عن ال�سيف(:)30

ف���ل���ـْ���ت���ـُ���ن���ـْ���� َ���ص��� َر َّن ع���ل���ى ال ُّ
���ط���غ���ـ���ـ���ا ِة ب��ه

ول����ـْ����ت����ـُ����ك����ـْ���� َف��َي�نَ َّ ال�������س���ي َ
���ف ب���ال���ق���ل ِ���م

ويحظى القلم بن�صري كبري �آخر هو البحرتي (284هـ)� ،شيخ ال�صناعة ورب
الرومي و�أكرب منه �س ًّنا� ،إال �أنه تويف بعده
الرباعة كما يقال عنه ،وهو معا�ص ٌر البن
ِّ
بع ��ام واحد ،وه ��و ُ
جيب �إال يف هذا ال ��ر�أي ،فلقد خالفه وذلك
تلميذ �أبي مت ��ام ال َّن ُ
بقوله(:)31
م���ا ال���� َ���س���ي ُ
���ف عَ�����ض��ب��اً ُي�������ض���ي ُء رو َن���� ُق���� ُه

�أَم�ضى عَلى النائِباتِ مِ ��ن َقلَمِ ه

وق ��د قدمنا ابن الرومي لي�س فقط لأ�س ��بقية وفاته عن البحرتي بل لو�ض ��وح
فكرة تف�ضيل القلم عن نظريه البحرتي .ورغم �أن بيت البحرتي يف معر�ض املديح
�إال �أن ��ه حمل لنا خال�ص ��ة ر�أي �أحد كبار ال�ش ��عراء العرب ،بل �أح ��د �أركان الإبداع
ال�ش ��عري ,وي�أتي ال�شاعر الناقد �أبو هالل الع�سكري (395هـ) في�ؤيد �سابقيه ،و�إن
�أ�ض ��اف لونا جدي ��دا للوحة؛ فابن الرومي اكتفي ب�أن ال�س ��يوف خ ��دم للأقالم �إال
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
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الع�سكري ال يكتفي بذلك بل يزيد على ذلك بقوله(:)32
����م
ال����� َك�����ت ُ
�����ب عَ������ق������ ُل � َ�������ش�������ـ�������وا ِر ُد ال����كِ����لَ ِ
خل ِّ
ِب�������ا َ
�ِث�
�������ط ُن����ظ����ـ����ـِّ���� َم ُك����ـ����ـ����ـ ُّ����ل ُم���ن���ت���ـ���ـ���ـ َ رٍِ
����ح����ي ُ
����ث َت����ع���� ِر ُف���� ُه
َوال����� َ����س����ي����فِ َوه��������� َو ِب َ

�������ط َخ���ي ُ
خل ُّ
َوا َ
���ط َف����رائِ����دِ احلِ��� َك ِ���م
مِ ���ن���ه���ا َو ُف������ ِّ�����ص����� َل ُك ُّ
�������ل ُم���ن��� َت���ظِ ِ���م
َف ٌ
�����ر������ض عَ����لَ����ي���� ِه ع�����ب�����ا َد ُة ال��� َق���لَ ِ���م

ومن كبار ال�شعراء ابن نباتة ال�سعدي (405هـ) الذي �شايع القلم يف �أكرث من
مو�ضع م�ؤكدا فكرته ،وم�ضيفا �أي�ضا لونا جديدا ،فهو ال يكتفي بتفوق الأقالم على
ال�سيوف و�إمنا يرى �أي�ضا تفوقها على الرماح ونختار له هذه النماذج الأربعة التي
�ضمها ديوانه الكبري(: )33
�إذا ط������اع������ن������وك ب������� ُ������ص������ ِّم ال�������ر َم�������ا
ومل �أَ َر م��������ن ق������ب������ ِل������ ِه ن����اطِ ����ـ����ـ���� ًق����ا

ِح ط���اع���ن���تَ ب���ال��� َق���لَ ِ���م املِ���� ْدعَ����� ِ����س
ب��ف�����ص��لِ اخلِ�����ط�����ابِ ومل َي��� ْن��� ِب���� ِ���س

وله :)34(..
م����ا ت�������ص��� َن��� ُع ال���ب���ي ُ
�������ض ب���اجل���م���اج ِ���م م��ا

و:)35(..
���������رح���������تْ ك����ت����ب����ه����م ب����ال����عِ���� َت����ا
وم���������ا َب َ
َي������ ُف������ ُّل������و َن ح������� َّد ال ُّ
�����ظ�����ب�����ى ب�����ال����� ُّر َق�����ى

ت�����ص��ن�� ُع ه����ذي الأق����ل���ا ُم وال�������� َو َر ُق
بِ َت������ق������ر ُع ق���ل���ـ��� َب َ
���ك ح���ت���ى �أَ مَ ْ
ل
وال َي���ب��� ُل��� ُغ ال�����س��ي��ف ك���ي��� َد ال��� َق���لَ��� ْم

وله �أي�ضا(:)36

ت���ت���ظ���ل��� ُم الأ�������س������ي ُ
������اف م�����ن �أق���ل��امِ ������ ِه

رح ُم ُهنّ من مل َي ْر َح ِم
فيكا ُد َي َ

�أم ��ا اب ��ن باب ��ك (410هـ) فيق ��ف متحديا الفريق الآخر الذي يف�ض ��ل
ال�سيف وينعتهم بالكذب قائال(:)37
ك�������ذب ال�����زاع�����م�����ـ�����ون �أن امل���ع���ـ���ـ���ايل
�إمن�������ا امل����ج����د وال�����ن�����دى وامل�������س���اع���ي

يف �����ص����دور امل���ث���ق���ف���ات ال����دوام����ي
وال��������ردى يف �أ���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ن�� ِة الأق���ـ���ـ�ل�ام

ونتق ��دم خط ��وات لن�س ��تمع �إلى �أبي احل�س ��ن التهامي (416هـ) قا�ض ��يا على
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امل�شرفية ب�أنها تطيع �أوامر الأقالم(:)38
ل���� ِب����ق الأَن�������امِ �������لِ ِب�����ال����� ِرم�����ا ِح َوط����المَ����ا
����ط َق ُّ
م���ا َق َّ
����ط �إِل�����ى ال���ع���دى َق��ل��م��اً له
َق�����ل�����م ُي����ق����ل����م ُظ������ف������ َر ُك��������� ِّل م���ـ���ـ���ل��� َّم��� ٍة

�أَغ����ن����ى عَ�����ن الأَرم������������ا ِح ِب������الأَق���ل��ا ِم
�����ص��م�����ص��ا ِم
��������اب ِب������ ِه عَ�����ن ال ِ
�إِال َون َ
َوي���ك���ـ���ـ���ـ ُّ
���ف َك َّ
�������ف ن����ـَ����وائِ����ب الأَ ّي�����������ا ِم

ويف �أبيات ك�أنها ملعات الربق ي�ش ��هد مهي ��ار الديلمي (428هـ) للقلم �أنه �أكرث
�شجاعة من ال�سيف اجلبان!(:)39
�����ُب����� ال���������������س�������ي ُ
وي�����������ج نُ ُ
�������ف ف����ت���������س����ـ����ـ����ـ
ي���������ب���������ع ُ
���������ث ب������������أ� ُ�����������س�����������ه ال�����������������ردى
ي���������ق���������� ُّ���������ص ع���������ن���������ك �أخ����������ر�����������س����������اً

ومن �شعره �أي�ضا(:)40
و�إذا ان��ت�����ض��ـ��ى الأ ْق���ل���ا َم م���ن �أغ��م��اده��ا

����������ل ال�������������ي�������������را َع ال�������ب َ
ـ����������ت ُّ
�������ط���ل���ا
�إل������������������ى ال�������ن�������ف�������و��������س ُر� ُ���������س����ل����ا
م����������ا د َّق �أو م����������ا �أَ���������ش�������� َك����ل���ا
طفقت تـَلـَثـَّم باحليا الأ���س��ي ُ
��اف

وهذا ر�أي فيل�سوف ال�شعراء و�شيخ املعرة �أبي العالء (449هـ) (: )41
��ي��ر مِ ��������ن عِ ��������دًى
ال ُت��������ه��������ا ِون ِب������ َ�����ص�����غ ٍ

مي���ا َك�����س��ـَ�� َر ال��� ُرم��� َح ال�� َق��لَ��م
َف��� َق���د ً

وي�أت ��ي �ش ��اعر ال�ش ��ام يف وقت ��ه اب ��ن حيو�س (473هـ) لي ��ديل بر�أيه
يف �أبيات �ص ��يغت مبهارة م�ض ��يفة لون احلرب الأ�سود الذي يك�س ��و اللوحة ثوبا من
الأنوار(:)42
َو ُم َ
����ظ���� َّف���� َر الأَق���ـ���ـ���ـ���ـ�ل�ا ِم َك����م �أَردى ب��ـِ��ه��ا
َ���ج��� ًب���ا َل���ه���ا تجَ�����ري ِب�����أَ�����س���� َو َد ف��احِ ��ـ��ـ ٍ��م
ع َ
مَت�ضي ِب َ��ح��ي ُ��ث ُت���رى ال��� ُ��س��ي ُ
��وف َكليلَ ًة

َم�� ِل��ـ�� ًك��ا َو َر َّو َع َج��ح�� َف��ـ ً
�لا َج���ـ��� ّرارا
يـَك�سو ال ُّ��ط��رو� َ��س َظ�لا ُم�� ُه �أَن���وارا
َو َت ُ
طول َح ُ
يث َترى الرِما ُح قِ�صارا

وهذا ل�سان �أرجان نا�صح الدين الأرجاين (544هـ) يف�ضل القلم ويجعله على
نحوله �أم�ضى من ال�سيوف يف يد ال�شجعان(:)43
َق�����لَ����� ٌم ن�����اح ٌ
�����ل ب���� ُي���� ْم����ن����ا ُه �أَم���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���� َ���ض���ى

بي�ض ب���أمي��انِ �شِ ْجعه
من ُ�س ٍ
يوف ٍ
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ُم���� ْع����جِ ���� ٌز �آم����� َن�����تْ ب����ه ُف����� َ����ض��ل�ا ُء ال���� ْد

دَهْ ���� ِر ُط���� ّراً ل��ه ولل َفـ ْـ�ضلِ �شـ ِ ْرعه

وله معار�ضا دالية احل�صري ال�شهرية(:)44

وت�����ـُ�����دي�����ـ����� ُر �أن����امِ ����ـ����ـ����ـ����ل����ـ����ـُ����ه َق���ـ���ـ���ـ���ل���ـَ���م���اً
�����������ص وق����ـ����ـ����ـ����د ح������� َ������ص������دوه ل���ه
َي�����ق����� َت ُّ
و َي���������زي��������� ُد َم���������ض����ـ����ـ����ـ����ا ُء َم�����������ض�����ار ِب�����ه

����ك ُي�������ؤَط������ـّ������دُه
َك���� ِل����ف����ـ����ـ����ـ����اً ب����املُ����ل����ـ����ـ ْ ِ
م�����ن ه���������ا ِم عِ ������������دا ُه ف��� َي ْ���ح���ـ���� ُ���ص���ده
َف���� ُي����ـ����ـ����ـ����ق����� ِّ����ص���� ُر ع���ن���ـ���ـ���ه ُم����هَ����ن����ـَّ����دُه

وله:)45(..

ل�������ه َق��������لَ�������� ٌم �إن هَ�������������� َّزه يف ك����ت����اب���� ٍة

�أ َب���� َّر على � َ��س�� ْي ِ��ف ال��ك��مِ ِّ��ي املُ�صالت

والبن ال�س ��اعاتي (604هـ) �أبيات يف تف�ض ��يل القلم �أتى بها على و�صف كثري
وب ��دال م ��ن �أن يكتفي بتف�ض ��يل القلم على ال�س ��يف فقط جعل �س ��طوره ك�ص ��فوف
جحافل .والبد لنا �أن نتذكر �أن املمدوح يف هذه الق�ص ��يدة هو القا�ض ��ي الفا�ض ��ل
املت�سنم ذروة البالغة يف زمانه وهي(:)46
وذوالقلمالعذباللغىالع�ضبيفالوغى
�إذا خ����اف م��ن��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُه ن���ب���ـ���و ًة ����س���نّ ب��امل��دى
وم���ن ع��ـ��ج��بٍ ي��ه��ـ��وى وي��ن��ح��ل ج�سم ُه
ف��ه��ل ���ص��ـ��ـ��ـ��درت ع��ن�� ُه �إل��ـ��ـ��ـ��ـ��ى ك���ل م���ارقٍ
ج����ي����ا ُد ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��زال ك��ف��ـ��ـ��ـ��ـَّ��ه��نَّ ب�����ش��ـ��ـ��ك��ل�� ِه
����س���واك ُ���ن �إال يف وغ����ى ف��ه��ي ���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� َّز ٌب
ح���وت �أل���ف���اتٍ ك��ال��ع��وايل م�ض ـ ـ ـ ــاف ًة
ولي�ست حوا�شي طر�سه غ�ير �ســاحلٍ
ت������را ُه مل���ا ي��ح��ت��ـ��ـ��ل��ه م���ن عجـ ـ ـ ـ ــائــب
ف��ل��و �أ َّم ذاك ال��ي�� َّم �سح ــبان وائ ـ ـ ـ ــل

�إذا قيل :هل من قائلٍ �أو منازلِ ؟
ومل تتــعاقبه �أك ُّ
����ف ال ـ ــ�صياقلِ
وم��ا ك ُّ��ل م��ن ي��ه��وى ���س��واه بناحلِ
�سطو ُر كتابٍ �أم �صفوف جحافلِ
ف�����أيُّ ج��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ٍد كف ـ ـَّها �أيُّ �شـاكلِ
ع������وا ٍد ع��ل��ى �أع�����دائ����� ِه ب��ال��ط��وائ��لِ
�إل���ى ك��� ّل ال ٍم �أ�ش ـ ـ ــبهت الم ن��اب��لِ
لبحر ب��ن��انٍ ك ُّ���ل ب ـح ـ ٍر ب�سـ ــاحلِ
كعطف �أخيه البحر ج َّم الأفاكلِ
مل���ا ك����ان م���ن ذاك الأت�����ي ب��ـ��ـ��ـ��وائ��لِ

ويف مديح القا�ض ��ي الفا�ض ��ل �أي�ض ��ا يتعمد ابن �س ��ناء امللك (608هـ)
تف�ضيل القلم على ٍّ
كل من ال�سيف والرمح يف ملحة بالغة الذكاء نظرا ملكانة املمدوح
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الأدبية فيقول(:)47
وب������ك������ف������ـ������ـِّ������ه ال�������ـ�������ق�������ل������� ُم ال�����ـ�����ـ�����ـ�����ذي
�������������ط ح َّ
�إِن خ َّ
��������ح��������ه��������ا
���������ط���������م ُر ْم َ

َي����� ْ����س����قِ����ي ال�������� ُع��������دَا َة حِ ���م���ا َم���ه���ا
�أَو ������ص�����ـَ�����ا َل ف����ـ���� َّل ُح���� َ���س���ا َم���ه���ا

وجنتاز الع�ص ��ر الأيوبي �إلى الع�ص ��ر اململوكي ،لنقف على ر�أي �شعرائه والبد
�أن يكون يف مقدمتهم ال�شاعر الكبري �صفي الدين احللي (750هـ) وهو من م�ؤيدي
القلم بل ومن املغالني يف تف�ضيله يف �أكرث من مو�ضع منها (:)48
يف َك���� ِّف���� ِه ال��� َق���لَ��� ُم ا َّل������ذي َخ�����ض��ـَ�� َع��ت َل��� ُه
َو� َ���س���ط���ا عَ���ل���ى الأَرم���������ا ِح َوه������ َو َرب��ي�� ُب��ه��ا
َق���لَ��� ٌم َف�����رى َك��� ِب��� َد الأُ������س�����و ِد َوم���ـ���ا َرع���ى
م���ا ����ش���اهَ��� َد الأَم���ـ���ـ��� ُ
م������ َة ري�� ِق��ـ��ـ�� ِه
ـ�ل�اك جَ َّ

ُ
ال�صفا ِح َو ُف ُّل َحدُّ َ�شــباتِها
بي�ض َ
َو�أَلي ـ ُفها يف الــغابِ عِ ن َد َنباتِها
َح��� َّق اجل��ـِ��وا ِر َل�� ُه��نَّ يف �أَ َجــماتِها
�إِال َو َج َّ
���ف ال��ري ُ��ق ف ــي َلهَواتِـها

و�أرى �أن �ش ��اعرنا كان موفق ��ا �إل ��ى حد بعيد يف اجلنا�س ال ��ذي ز َّين به البيت
الأخري  ,وله � ً
أي�ضا(:)49
َي���������رو ُع ُج����ي َ
����و�����ش احل������ا ِدث������اتِ َي�����راعُ����� ُه

َو ُيفني الأَعادي َقب َل �أَ�سيا ِف ِه الذِ ك ُر

ويف�ضله على الرماح �أي�ضا:)50(..

َل َ
�����ك ال��� َق���لَ��� ُم ا َّل������ذي َق���� ُ���ص���ـ��� َرت َل�� َدي��ـ��ـ��ـ�� ِه
خل َ
َي�������������را ٌع را َع ِب������ا ُ
������ط������بِ ال������� َزواه�������ي
َف���ف���ي َي�������و ِم ال���� َن����دى َي����ج����ري َف��� ُي���ج���دي

طِ ُ
ال�سم ِر يف َح ــربٍ َو�سِ ِلم
���وال ُ
َج�سي َم ا َ
خلطبِ َوه َو َن ُ
�سم
حيف جِ ِ
َويف َي��و ِم ال�� َردى َيرمي َف ُي�صمي

وي�ضيف �صفي الدين الزرد �إلى لوحتنا قائال(:)51

َل َ
�����ك ال����َي���رَ ا ُع ا َّل������ذيِ �إن هُ ����� َّز ع���امِ ��� ُل��� ُه

البي�ض َوال َز َر ُد
الب ِ
غن عَن ُه ِ�ص ُ
مَل ُت ِ

ويوافقه معا�ص ��ره �شاعر امل�شرق ابن نباتة امل�صري (768هـ) ويرى �أن القلم
يغني عن ال�سالح(:)52
وذو ال���ق���ل���م ال�������ذي �إن ق������ال �أغ���ن���ى

ع���ن ا���س��ت�����س��م��اع ق��ع��ق��ع��ة ال�����س�لاح
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وله البيت الذي �سبق وذكرناه والذي يتحدى به �إمامه يف ال�شعر(:)53

وك���ل���م���ت���ن���ا �����س����ي ُ
����وف ال����ك����ت����ب ق���ائ���ل��� ًة

ال�سيف � ُ
ُ
أ�صدق �أنبا َء من الكتب
ما

ونختار من �شعراء الأندل�س ابن زمرك (795هـ) وهو على مخالفته �أبا متام
ال يتورع عن ا�ستخدام تعبريه «لك القلم الأعلى» فيقول(:)54
لك القلم الأع��ل��ى ال��ذي ط��ال فخره
ُت���ق��� ِّل���د �أج����ي����اد ال��ـ��ـ��ط��رو���س مت��ائ�� ًم��ـ��ا
فاح ـ ـ َم َّر �إذ غدا
ته َّي َب َك القرطا�س ْ
ك������ ّأن ري���ا����ض ال َ��ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر���س خ���دُّ م����و ّر ٌد
ف�������ش���ارة ه����ذا امل��ل��ـ��ـ��ـ��ك رائ���ق���ة ا ُ
حل��ل��ى

ال�س ُم ِر
على املرهفات البي�ض وال َأ�سل ُّ
ب�����ص��ن�� َف ْ��ي لآلٍ م���ن ن��ظ��ام وم���ن نرث
ُي���ق ُِّ���ل ب���ح���و ًرا م��ن �أن���ام��� ِل َ
���ك ال�� َع��ـ��ـ��� ْ��ش�� ِر
ُي َ
احلِ��ْب�
���ش���ي ال���ع���ذار م���ن
رْ ِ
����ط���� ْرزه و� ُ
ب����أل���وي���ة ح��م��ر وب��ال���ُّ��ص��ح��ف احل��م�� ِر

وي�ستخدم نف�س التعبري �شعار اليمن الهبل (1079هـ ) مخالفا �أي�ضا �صاحب
التوقيع الأول بامتالكه(:)55
ل َ��ك ال َقلم الأَع��لَ��ى ا ّل��ذي �إن �سلَ ْل َت ُه

ت��خ ُ
��اف ���س��ي��وف ال��ه��ن��دِ ���س��ط��وة ب��ا���سِ �� ِه

ويتلوه معا�صره الأمري منجك (1080هـ) وهما يقفان �سويا يف مرحلة
و�سطى بني القدماء و�شعراء ع�صر النه�ضة فيقول(:)56
َل َ
���ك ال�� َق��لَ��م ا َّل���ذي َي���زري َم�ض ًّيا

َل���دى الأَح��ك��ام ِبال َع�ضب ال َيماين

ويرتك نا�ص ��يف اليازجي (1871م) هذا البيت �ش ��اهدا على تف�ض ��يله للقلم
ومكررا فكرة ابن الرومي(:)57
قا َمتْ َلدَي ِه ُ�س ُ
يوفالهِندِ كا َ
خل َد ِم

هذا ال�َي�رَ ا ُع الذي ا�ستخدَمتَ عامِ لَ ُه

�إال �أن الرائد الكبري البارودي ( )1904يعد بحق �أول �ش ��عراء النه�ضة عر�ضا
للفكرة ورمبا كان عليه ذلك فهو موقظ ال�ش ��عر من رقدته الطويلة ولذا حني �أدلى
واع ونظر
بر�أيه بني ال�س ��يف والقلم مل يك ��ن مقلدا لليازجي بل كان �ص ��احب فكر ٍ
ثاقب فقال(:)58
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ِب��� ُق��� َّو ِة ا ْل��عِ�� ْل ِ��م َت��ق��ـ��ـ��ـْ�� َوى � َ��ش�� ْو َك�� ُة الأُ َم��ـ ِ��م
َك ْم َبينْ َ َما َت ْلف ُِظ الأَ ْ�س َي ُ
اف مِ نْ َعلَــقٍ
ا�س َكا َن ا ْل َف ْ�ض ُل َب ْي َن ُه ُم
َل ْو �أَ ْن َ�ص َف ال َّن ُ
َف ْاعك ِْف َعلَى ا ْل ِعل ـ ْ ِم َت ْب ُل ْغ َ�ش ْ�أ َو َم ْن ِز َل ٍة
َفلَ ْي َ�س َي ْجنِي ثِ�� َم��ا َر الـْف ـ ـ ـ ـ َ ْو ِز َيا ِن َع ًة

وب �إِ َلى ا ْل َقلَ ِم
َفالحْ ُ ْك ُم فيِ الدَّهْ ِر َم ْن ُ�س ٌ
َو َب�ْي�نْ َ َما َت ْن ُف ُث الأَ ْق�لا ُم مـ ـ ِنْ حِ َك ِم
ِب َقطـ ـ ْ َر ٍة مِ ��نْ مِ ���دَا ٍد ال ِب َ�سـف ـْكِ َد ِم
فيِ ا ْل َف ْ�ضلِ َم ْح ُفو َف ٍة ِبا ْل ِع ِّز َوا ْل َك َر ِم
مِ نْ َج َّن ِة ا ْل ِع ْل ِم �إِال َ�ص ــاد ُِق الـ ْ ِه َم ِم

�أبي ��ات ت�ش ��ع حياة ولغ ��ة م�ص ��فاة نخلتها القرون حتى �ص ��ار �صل�ص ��الها بيد
البارودي؛ف�أبدع بها كيفما�شاء.
وي�أتي �شوقي (1932م) وناهيك ب�أمري ال�شعراء متمما عمل البارودي و�شريكه
يف اخللود �إن مل يكن �س ��ابقه ،ليف�ض ��ل القلم ويرى �أننا يف ع�ص ��ر العلم ال ال�سيف
فيقول(: )59
ال�سيفِ كوين دَو َل َة ال َقلَ ِم
يا دَو َل َة َ
�ي�ر ُم��ن�� َه��دِ ِم
ـلم َغ ُ
َو ُك ُّ����ل ُب��ـ��ن��ي��انِ عِ ـ ٍ
َو َ�س َّوتِ ا َ
رب َب َ
هم َوال ُبه َِم
حل ُ
ني ال َب ِ
َمن ال ُيقِم ُرك َن ُه الع ُ
ِرفان مَل َيقـ ُ ِم

هَ�����ذا ال��� َزم���ـ���ـ ُ
���ان ت��ـُ��ن��ادي�� ُك��ـ��م َح����وا ِدث����ـُ���� ُه
يف َي��ه��دِ ُم َف��ج��راً م��ا َبنى َ�س َحراً
ال�س ُ
َف َ
َقد َ
ع�ص ُم ُه
مات يف ال�سِ ِلم َمن ال َر�أيَ َي ِ
َو�أَ����ص��� َب��� َح ال��عِ��ل�� ُم ُرك��ـ��ـ��ـ��ـ َ��ن الآخِ ���ذي َ
���ن ِب��ـ�� ِه

ومن روائعه اخلالدة(:)60
يمَ�����ض��ـ��ي َو ُي���ن�������س���ى ال����ع����المَ����و َن َو ِ�إنمَّ��������ا

وله:)61(..

َو�أَع�����������������ا َر واتِ�������رل�������و َج�����ل����ا َل َي������راعِ ������ ِه

ال�س ُ
يوف َو َتخ ُل ُد الأَقال ُم
َتبقى ُ
َف َج ُ
الل َ
صري
ال�س ِ
يف عَن ُه َق� ُ
ذاك َ

ومن �أ�ش ��رف ما قيل يف ال�ش ��عر هذان البيتان من نهج الربدة ير ُّد بها �ش ��اعر
العرب وامل�سلمني قول اجلهالء(:)62
ق���ال���وا َغ������ َز َ
وت َو ُر�����س���� ُل اللهَ ِ م���ا ُب��عِ��ث��وا
َج��ه ٌ��ل َو َت�����ض��ل��ي�� ُل �أَح���ل��ا ٍم َو� َ��س��ف��ـ��ـ��� َ��س َ��ط�� ٌة

ف�س َوال ج��ا�ؤوا ل َِ�سفكِ َد ِم
ِل َقتلِ َن ٍ
تح ِبال َقلَ ِم
ال�س ِ
َف َتحتَ ِب َ
يف َبع َد ال َف ِ
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ويقف �ش ��اعر العراق الزهاوي (1936م) وراء �شوقي والبارودي متابعا لهما
فيقول(:)63
�إن�����������ـَّ�����������ا ب�����ع�����������ص�����ـ�����ر ف�������ي�������ه ب����ال����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ
ك�����������م م���������������رة ق�����������د غ��������ل��������ب ال������� ْ������س������ـ

ـ������ـ������ع������ل������م ت�����������������س��������ود الأم�����������ـ����������� ُم
ـ������� َ������س������ي َ
������ف اجل��������������������را َز ال�����ق�����ل����� ُم

وهذا �ش ��اعر الإ�س�ل�ام اخلالد �أحمد محرم (1945م) يف�ضل القلم ويرى يف
العلم �س َّر اخللود(:)64
ُم����ره ُ
َ����ف الأق���ل���ا ِم ي����أت���ي يف ال��و َغ��ى
� ّإن ل���ل���ع���ل���ـ���ـ���م َل������ ِ�����س�����ـ�����ـ����� ّراً ج���ـ ً
���ل�ل�ا

الفتح ما ُيعيِي ا ُ
حل�ساما
من جليل ِ
ن�����س��ت��ف��ي�� ُد ا ُ
خل���ل��� َد م��ن��ـ��ـ��ه وال����دّوام����ا

ونختتم ب�أحد كبار �ش ��عراء م�ص ��ر وهو �أحمد الكا�ش ��ف (1948م) الذي �أ َّيد
فكرة �سابقيه ببيانه الرائع فقال(:)65
و�أ�����ش����دُّ م���ن ���س��ي��ف ال���ك���م ِّ���ي ون����اره

ق���ل���م ي����ج����ادل �أو ل���� ٌ
���س���ان ي��خ��ط ُ��ب

ومن خالد �شعره (:)66
وح���������س����ا ُم����ك ال���������ص����م���������ص����ا ُم ُم��� ْف���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ

���ي��ن
ـ����ـ����ـ����ت����ق���� ٌر �إل�����������ى ال�����ق�����ل�����م ِامل������ب ِ

وبعد ا�ستعرا�ض هذه النماذج لكبار �شعرائنا البد �أن ن�شري �إلى عدة مالحظات
منها:
�أنن ��ا مل نذك ��ر كل م ��ا قال ��ه ال�ش ��عراء يف هذا ال�ص ��دد فهذا �أم ��ر يخرج عن
اال�ستق�ص ��اء ولكننا عر�ض ��نا �إلى ما ير�س ��م لنا �صورة تو�ض ��يحية ال تف�صيلية عن
املو�ضوع محط البحث.
الأمر الثاين� :أننا الحظنا �أن �شعراء الع�صور املت�أخرة كانوا اكرث �إدراكا لفكرة
القلم وخا�صة �شعراء ع�صر النه�ضة التي انتهى البحث لديهم وبالتايل مالت ِكفة
القلم عن ال�سيف وهذا وا�ضح من النماذج ال�شعرية وهو �أمر مل نتعمده .
و�أخ�ي�را يبدي لنا البحث �ص ��ورة رائع ��ة لأمتنا العربية من خالل �ش ��عرائها،
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فنتبني �ش ��غف ه ��ذه الأمة بالعلم و�أدوات ��ه ،كما �أنها تعرف للق ��وة قدرها يف حفظ
احلق.

الهوامش:
( )1ديوان طرفة بن العبد �ش ��رح الأعلم ال�ش ��نتمري ،حتقيق درية اخلطيب ولطفي ال�ص ��قال ،امل�ؤ�س�س ��ة
العربية للدرا�سات والن�شر -بريوت ط� -2000/ 2ص.54
( )2ديوان �أو�س بن حجر ،حتقيق د.محمد يو�سف جنم  -دار �صادر بريوت ط� 1979-1399 3ص.85/84
( )3ديوان املرق�شني ،حتقيق كارين �صادر – دار �صادر بريوت � 1998/ 1ص.67
( )4املف�ض ��ليات ،حتقيق و�ش ��رح �أحمد محمد �ش ��اكر وعبد ال�س�ل�ام هارون -دار املع ��ارف القاهرة ط6
�ص.304
(� )5شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،حققه وقدم له د�.إح�سان عبا�س� -سل�سلة الرتاث العربي (-)8
الكويت� 1962ص.299
( )6ديوان �أبي متام ب�شرح اخلطيب التربيزي ،ج ،1حتقيق محمد عبد عزام دار املعارف القاهرة ط/5
�ص.40
( )7ديوان ال�ص ��احب �شرف الدين الأن�صاري ،عني بتحقيقه د.عمر مو�سى با�شا مطبوعات جممع اللغة
العربية بدم�شق الط� /ص.87
( )8ابن نباتة امل�ص ��ري ،ملتزم الطبع محمد القلقيلي ط 1مبطبعة التمدن بعابدين م�صر 1905/1323
�ص.41
( )9ديوان �أبي متام ،م�صدر �سابق ،ج� /3ص 122وما بعدها.
( )10امل�صدر ال�سابق ج�/1ص.40
(� )11ش ��رح دي ��وان املتنبي ،و�ض ��عه عبد الرحم ��ن الربقوق ��ي ج 4دار الكتاب العربي /ب�ي�روت – لبنان
1407هـ 1986 -م  -ط�/2ص.292/291
( )12ديوان �أبي فرا�س احلمداين رواية ابن خالويه ،ج ،2عني بجمعه ون�ش ��ره وتعليق حوا�ش ��يه وو�ض ��ع
فهار�سه د�.سامي الدهان املعهد الفرن�سي بدم�شق  -بريوت �1944/1363ص.36
( )13يتيمة الدهر يف محا�سن �أهل الع�صر ،ت�أليف �أبي من�صورعبد امللك الثعالبي الني�سابوري ج� 1شرح
وحتقيق د.مفيد قميحة دار الكتب العلمية بريوت ط� /1983-1403/1ص.329
( )14ديوان النابغة الذبياين� ،سل�سلة ذخائر العرب ( )25حتقيق محمد �أو الف�ضل �إبراهيم دار املعارف
ط �2ص.38
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( )15ديوان ال�ش ��ريف الر�ض ��ي ،ج� ،1ش ��رحه وعلق عليه و�ض ��بطه وقدم له د.محمود م�ص ��طفى حالوي
�شركة دار الأرقم بن �أبي الأرقم بريوت لبنان
ط �/1999-1419 /1ص.189
( )16امل�صدر ال�سابق ج� 2ص.326
( )17ديوان ابن قالق�س حتقيق د�.سهام الفريح مكتبة املعال الكويت ط� /1988-1408/1ص.370
( )18النك ��ت الع�ص ��رية يف �أخبار الوزراء امل�ص ��رية ،اعتنى بت�ص ��حيحه هرتويغ درن�ب�رغ مكتبة مدبويل
القاهرة ط� 1991-1411/2ص.353/352
( )19دي ��وان ابن املقرب العيوين و�ش ��رحه ،ج 2حتقيق د�.أحمد مو�س ��ى اخلطيب من �إ�ص ��دارات م�ؤ�س ��ة
جائزة عبد العزيز �سعود البابطني للإبداع ال�شعري �/2002ص.967
( )20امل�صدر ال�سابق �ص.868
( )21ديوان ابن معتوق ،دار �ص ��ادر ،عن ن�س ��خة قدمية �ض ��بطه ووقف على طبعه املعلم �سعيد ال�شرتوين
اللبناين �ص.13
( )22دي ��وان ابن مع�ص ��وم ،حقق ��ه و�أعد تكملته �ش ��اكر هادي �ش ��كر عاملالكتب مكتبة النه�ض ��ة العربية
ط� 1988-1408/1ص.638
( )23الأعمال ال�ش ��عرية الكاملة ل�شاعر العرب عبد املح�سن الكاظمي ،حققها ون�شرها حكمت اجلارحي
دار احلكمة لندن ط� 2002/1ص.497/496
( )24ق�ص ��يدة مو�سم النبي مو�س ��ى ،الأعمال ال�ش ��عرية الكاملة� ،إبراهيم طوقان قدم له �إح�سان عبا�س
وفدوى طوقان امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر بريوت ط� 1993/2ص.130
( )25دي ��وان الغالييني ،املكتبة الع�ص ��رية� ,ص ��يدا بريوت ط1413/ 1هـ 1993 -م  /ق�ص ��يدة �ص ��خرة
ال�شمم �ص.118
( )26ديوان الر�ص ��ايف� ,أمت �شرحه و�صححه م�صطفى ال�سقا ,الهيئة العامة لق�صور الثقافة ,ط� 5سل�سلة
�آفاق عربية عدد نوفمرب ودي�سمرب(� 2004/)85-84ص.480
( )27امل�صدر ال�سابق �ص.402/401
( )28ديوان ابن الرومي ،ج� ،3شرح الأ�ستاذ �أحمد ح�سن ب�سج دار الكتب العلمية – بريوت ط1423 /3هـ
 2002م � /ص284( )29امل�صدر ال�سابق ج� 1ص.105
( )30امل�صدر ال�سابق ج�3ص.305
البحرتي ،املجلد ،4عني بتحقيقه و�ش ��رحه والتعليق عليه ح�س ��ن كامل ال�ص�ي�ريف ط 3دار
( )31دي ��وان
ّ
املعارف/القاهرة �ص.2064
( )32ديوان املعاين ،للإمام اللغوي الأديب �أبي هالل الع�س ��كري ،ج� ،2ش ��رحه و�ضبط ن�صه �أحمد ح�سن
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ب�سج دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط� 1994-1414/1ص.423
( )33ديوان ابن نباته ال�س ��عدي ،ج ،2درا�س ��ة وحتقيق عبد الأمري مهدي حبيب الطائي من�شورات وزارة
الإعالم – اجلمهورية العراقية – �سل�سلة كتب الرتاث (� 1977 )56ص.268
( )34امل�صدر ال�سابق ج� 2ص.345
( )35امل�صدر ال�سابق ج� 2ص.118
( )36امل�صدر ال�سابق ج� 1ص .352
( )37يتيمة الدهر ،م�صدر �سابق ج� 3ص.147
( )38ديوان التهامي� ،شرح وحتقيق د.علي جنيب عطوي دار ومكتبة الهالل بريوت لبنان� 1986ص.372
( )39دي ��وان مهي ��ار الديلم ��ي ،ج ،3مطبع ��ة دار الكت ��ب امل�ص ��رية باعتن ��اء �أحمد ن�س ��يم ط-1344/1
�1925ص.146/145
( )40امل�صدر ال�سابق ج� 2ص.280
(� )41شرح اللزوميات ،ج ،3حتقيق جمموعة من الباحثني �إ�شراف د.ح�سني ن�صار مركز حتقيق الرتاث
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب � 1994ص.189
( )42ديوان ابن حيو�س ،املجلد الأول ،عني بن�ش ��ره وحتقيقه خليل مردم بك دار �ص ��ادر بريوت -1404
� 1984ص.307
( )43ديوان الأرجاين ،املجلد الثاين ،تقدمي و�ض ��بط و�ش ��رح قدري مايو دار اجليل بريوت ط-1418/1
� 1998ص.50
( )44امل�صدر ال�سابق املجلد الأول �ص.235/234
( )45امل�صدر ال�سابق �ص.150
( )46ديوان ابن ال�س ��اعاتي ،ج ،2عني بتحقيقه ون�ش ��ره �أني�س املقد�س ��ي من�ش ��ورات كلية العلوم والآداب
اجلامعة الأمريكية يف بريوت �سل�سلة العلوم ال�شرقية (�/1938 )12ص.29
( )47ديوان ابن �سناء امللك ،ج ،2حتقيق محمد �إبراهيم ن�صر دار الكاتب لعربي القاهرة 1969-1388
�ص.288
( )48ديوان �صفي الدين احللي ،تقدمي كرم الب�ستاين دار �صادر بريوت – الط �ص.172
( )49امل�صدر ال�سابق �ص.378
( )50امل�صدر ال�سابق �ص.305
( )51امل�صدر ال�سابق �ص.134
( )52ديوان ابن نباته امل�صري ،م�صدر �سابق �ص.103
( )53امل�صدر ال�سابق �ص.41
( )54دي ��وان ابن زمرك الأندل�س ��ي ،حققه وقدم له وو�ض ��ع فهار�س ��ه د.محمد توفي ��ق النيفر دار الغرب
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الإ�سالمي ط� 1996/1ص.423
( )55دي ��وان الهب ��ل �أمري �ش ��عراء اليمن ،حققه �أحمد بن محمد ال�ش ��امي الدار اليمنية للن�ش ��ر والتوزيع
ط� 1987-1407/2ص.437
( )56ديوان منجك با�ش ��ا ،حتقيق محمد با�س ��ل عيون ال�س ��ود من�ش ��ورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب
وزارة الثقافة دم�شق� 2009ص.61
( )57ديوان نا�صيف اليازجي ،فهر�سه ووقف على طبعه نظري عبود /دار مارون عبود � /1983ص.281
( )58ديوان البارودي ،حققه و�ض ��بطه و�ش ��رحه علي اجلارم ومحمد �ش ��فيق معروف دار العودة بريوت
� 1998ص.511
( )59ال�شوق ّيات ،حتقيق وتبويب و�ضبط وتعليق د.علي عبد املنعم عبد احلميد/ال�شركة امل�صر ّية العامل ّية
للن�شر �سل�سلة ال�شعر وال�شعراء /ط �أولى 2000ق�صيدة حتية للرتك �ص.307
( )60امل�صدر ال�سابق ق�صيدة الأ�سطول العثماين �ص.448
( )61امل�صدر ال�سابق ق�صيدة ذكرى هيجو �ص.767
( )62امل�صدر ال�سابق ق�صيدة نهج الربدة �ص.222
( )63دي ��وان جمي ��ل �ص ��دقي الزهاوي� ،ش ��رح وتقدمي انط ��وان الق� � َّوال دار الفكر العربي ب�ي�روت لبنان
ط� 2004/1ص.385
( )64دي ��وان محرم,اجل ��زء الأول ،ال�سيا�س ��يات,2جمعه وحققه و�ش ��رحه محمود �أحم ��د محرم,مكتبة
الفالح  -الكويت ,ط1404 ,1هـ1984/م �ص.678
( )65ديوان الكا�ش ��ف ,درا�س ��ة وحتقي ��ق وتعليق �أ.د.محمد �إبراهيم اجليو�ش ��ي الهيئة امل�ص ��رية العامة
للكتاب�/1978ص.231
( )66امل�صدر ال�سابق �ص.64
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نشأة مدينة زبيد وتطورها يف تهامة
اليمن
�أ.د /محمد عبده ال�سروري

مقدمة :متثل ن�ش� ��أة امل ��دن �أهمية كبرية للخالفة الإ�س�ل�امية والدول التابعة
لها ،من حيث النواحي ال�سيا�س ��ية والإدارية والعلمية والتجارية .ولذلك ف�إن ن�ش�أة
امل ��دن تع�ب�ر عن �أه ��م املعامل الت ��ي تتطلبها الدول ��ة واحلكام لأنها تع ��زز حكمهم
و�سلطانهم.
وقد تعددت �أهداف ن�ش�أة املدن الإ�سالمية وذلك بح�سب احلاجة ال�ستخدامها،
وم ��ن �أهمه ��ا جعلها عوا�ص ��م للأقاليم �أو البل ��دان ،وكذا جعلها مراك ��ز �إدارية �أو
محطات جتارية �أو موانئ �أو غري ذلك.
ويتن ��اول ه ��ذا البحث موقع املدينة والت�س ��ميات املتعددة التي �س ��بقت ن�ش� ��أة
املدينة ،ومنها ت�س ��مية املكان الذي ظهرت فيه مدينة زبيد� ،أهمها ت�س ��مية القرية
واملخالف والق�صبة و الكورة وامل�صر ،ثم ظهرت ت�سمية املدينة كعا�صمة للإقليم.
وت�ش ��كل ن�ش�أة مدينة زبيد �أهمية كبرية لإقليم تهامة واليمن كله ،كونها كانت
عا�ص ��مة للإقليم وعا�صمة لليمن ،وقد جاء اختيار موقع مدينة زبيد لوقوعها على
طريق التجارة من عدن �إلى مكة وال�شام وكذا طريق احلجاج �إلى مكة.
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ويتحدث البحث عن زمن ن�ش�أة مدينة زبيد ،وا�سم �أول من �أن�شاها وهو محمد
ب ��ن زياد؛ وايل اخلالفة العبا�س ��ية لتهام ��ة ،وذلك بداية الق ��رن الثالث الهجري،
وبالتحديد �سنة 204هـ819/م ،ح�سب ما �أوردته امل�صادر اليمنية ،رغم اعرتا�ض
بع�ض الباحثني املعا�صرين على هذا التحديد.
ويذكر البحث �أهم ال�ش ��روط املطلوبة لن�ش� ��أة املدن يف الع�ص ��ر الإ�س�ل�امي،
ومنها زبي ��د ومن �أهمها اعتدال هوائها ،وقربها م ��ن املياه واملراعي واالحتطاب،
وك ��ذا قربه ��ا من الأرا�ض ��ي الزراعية ،بالإ�ض ��افة �إل ��ى وقوعها عل ��ى ملتقى طرق
جتاري ��ة ،وهذه ال�ش ��روط كانت متوافرة يف مدينة زبي ��د ،لوقوعها على وادي زبيد
وعلى الطريق التجاري املو�صل �إلى مكة وال�شام.
كم ��ا يتح ��دث البحث عن �ش ��كل بن ��اء املدينة وت�س ��ويرها ومادة البن ��اء فيها
وم�ساحتها ،بالإ�ضافة �إلى دور الإمارة فيها.
وعل ��ى ذلك فقد كان الهدف الرئي�س ��ي من ن�ش� ��أة مدينة زبي ��د جعلها مركزًا
�إدار ًّي ��ا ومق� � ًّرا حل ��كام �إقليم تهام ��ة واليمن للخالفة العبا�س ��ية ،وذل ��ك ما ذكره
اخلزرج ��ي بقوله« :فجعلها ابن زياد دار ملكه وم�س ��تقر �إقامت ��ه»( ،)1هذا �أهم ما
جاء يف البحث ،ون�ستعر�ضه بالآتي:
أرا�ض
زبي ��د واد ًي ��ا :يعد وادي زبيد من �أودي ��ة تهامة اليمن ،وهو عب ��ارة عن � ٍ
خ�ص ��بة تقع عل ��ى جانبي جمرى املياه القادمة من �سل�س ��لة من اجلبال ال�ش ��رقية
لزبيد ،وهذه املياه نوعان:
�إحداهما :مياه العيون املتدفقة با�س ��تمرار طيلة �أيام ال�سنة ،مع مراعاة �أنها
قد تقل �أو تكرث بح�سب غزارة مو�سم الأمطار.
والآخر :مياه �س ��يول الأمطار الت ��ي ت�أتي �إلى وادي زبيد بع ��د هطول الأمطار
مبا�شرة على ال�سل�سلة اجلبلية ال�شرقية لزبيد ،وتعمل هذه املياه �سواء مياه العيون
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ري �أرا�ض ��ي وادي زبيد؛ فين�ش�أ من ذلك وادي خ�صب
�أو مياه �س ��يول الأمطار على ّ
مليء باملزروعات.
وكما هو معروف ب�أن تهامة تعني الأرا�ضي املنخف�ضة ،وهي الأرا�ضي الواقعة
بني �س ��احل البحر و�سل�س ��لة اجلبال املمتدة عرب �أر�ض ��ي اليمن واحلجاز( .)2ف�إنه
نظ� � ًرا لطول تهامة على امتداد �س ��واحل اليم ��ن واحلجاز ،وانحدار �أرا�ض ��يه من
اجلبال �إلى ال�س ��احل ،ف�إن جريان مياه العيون ومياه �س ��يول الأمطار الهاطلة على
جب ��ال اليمن واحلجاز ت�س�ي�ر منحدرة من اجلبال حتى ال�س ��احل ،م�ش ��كلة �أودية
تقطع �أر�ض تهامة من جهة العر�ض(.)3
ولذلك ف�إن وادي زبيد من الأودية التي تقطع �أرا�ضي تهامة من ناحية العر�ض.
كم ��ا �أنه يق ��ع بني واديني هما وادي نخل ��ة جنو ًبا ووادي رمع �ش ��ما ًال( ،)4وميتد من
�س ��هول اجلبال املحاذية لبالد رمية وو�ص ��اب حتى �سواحل البحر الأحمر ،ويقدر
طول م�ساحته ما بني �أربع مراحل(� ،)5إلى خم�س مراحل(.)6
وي�ش�ي�ر ابن املجاور �إلى “�أن جميع �أرا�ض ��ي زبيد كانت حمى مهلهل وكليب”،
عل ��ى اعتب ��ار �أنّ بل ��د م ��وزع ه ��ي “�أر� ��ض مهله ��ل وكلي ��ب الت ��ي وقعت به ��ا حرب
الب�سو�س”(.)7
ويف القدمي كان يطلق على وادي زبيد ا�س ��م (احل�ص ��يب) ذكر ذلك اجلندي
فقال“ :وادي زبيد م�شهور ،وكان يقال له احل�صيب”(.)8
وم ��ن املع ��روف �أن وادي زبيد م ��ن الأودية القدمية ا�س� � ًما وجريا ًنا ،ومما
ي ��دل على ذلك �أنه حينما قدم الأ�ش ��عريون �إلى املدينة املنورة لإعالن �إ�س�ل�امهم
دعا الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم لزبيد بالربكة ،يف حديث �أورده ابن الدبيع عن
الإمام البيهقي يف دالئل النبوة ي�س ��نده �إلى عب ��د الرازق عن معمر بقوله( :بلغني
�أن ��ه ملا قدم الأ�ش ��عريون من اليمن على الر�س ��ول �ص ��ل اهلل عليه و�س ��لم قال لهم:
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من �أين جئتم؟ قالوا :من زبيد ،قال النبي �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم“ :بارك اهلل يف
زبيد” ،رددها ثالث مرات ويف الرابعة بارك لرمع)(.)9
زبيد قري ًة :ا�شتهر وادي زبيد يف البداية بو�صفه قرية ت�سمى احل�صيب ،وهي
ن�سبة �إلى احل�صيب بن عبد �شم�س بن وائل( .)10ثم حتول ا�سم احل�صيب �إلى زبيد،
وانح�ص ��ر ا�س ��م احل�ص ��يب على قرية يف وادي زبيد .وهي قرية للأ�ش ��عريني(،)11
وقرية احل�ص ��يب من القرى القدمية لوادي زبيد ،وذلك ما يت�ض ��ح مما ذكره ابن
املجاور من �أن ا�سم زبيد ورد على ل�سان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عندما بعث
معاذ بن جبل �إلى اليمن حيث قال له( :يا معاذ �إذا و�ص ��لت �إلى �أر�ض احل�ص ��يب
فهرول ف�إن بها ن�ساء ي�شبهن حور العني)(.)12
وا�س ��تمرت قرية احل�صيب �إحدى قرى وادي زبيد ملدة من الزمن ،رمبا امتد
ذل ��ك �إلى بداية القرن الثالث الهج ��ري .وعلي الرغم من عدم حتديد موقع قرية
احل�ص ��يب يف وادي زبيد� ،إال �أنه من املرجح �أن ه ��ذه القرية هي التي حتولت �إلى
مدين ��ة زبيد فيما بعد� .أو �أنها ن�ش� ��أت على قرب من ه ��ذه القرية ،فغلب فيما بعد
ا�سم مدينة زبيد على قرية احل�صيب فاندثر هذا اال�سم وظهر ا�سم زبيد.
زبيد مخال ًفا :مل يقت�ص ��ر �إطالق ا�س ��م زبيد على وادي زبيد نف�سه ،بل ات�سع
�طلحا يطلق على �أرا�ضي وا�سعة �س ��ميت مخالف زبيد،
هذا اال�س ��م لي�صبح م�ص � ً
(واملخالف عند �أهل اليمن عبارة عن قطر وا�سع)( .)13وقد ظهرت هذه الت�سمية
قدميا عندما ُق ِّ�سمت اليمن �إدار ًّيا �إلى مخاليف ،والذي مبوجبه �أ�صبحت زبيد �أحد
مخاليف اليمن( .)14وكما يت�ضح �أن تق�سيم اليمن �إدار ًّيا �إلى مخاليف ظهر قد ًميا،
م ��ن املرج ��ح �أنه يرجع �إلى فرتة ما قبل الإ�س�ل�ام .وظل ا�س ��م مخالف ي�س ��تخدم
يف الع�ص ��ر الإ�س�ل�امي الأول لفرتة من الزمن �إلى �أن تال�شت هذه الت�سمية وحلت
محلها ت�سميات �أخرى.
ومل يكن هناك حدود مت�س ��اوية للمخالف يف اليمن .فقد يتكون املخالف من
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مناطق وا�س ��عة وقد يقت�صر على مناطق �ص ��غرية ،وهذا يعتمد على �شكل املنطقة
من الناحية اجلغرافية من حيث الت�ض ��اري�س من وجود جبال حاجزة بني املنطقة
والأخرى ،ووجود �ص ��حاري ،وزيادة ونق�ص عدد ال�س ��كان م ��ن منطقة �إلى �أخرى
وغريه.
زبي ��د محج ًة :نظ ًرا لأن احلج �أحد �أركان الدين الإ�س�ل�امي اخلم�س ��ة ،فمنذ
دخول الإ�سالم اليمن ن�شط طريق احلجاج القادم من مناطق اليمن املتعددة �إلى
مكة ،ومنها الطريق املار من عدن عرب و�س ��ط تهامة .والذي مير عرب زبيد ،حيث
�أ�ص ��بحت زبيد م ��ن �أهم محطات قوافل احلجاج والتج ��ار ،وذلك ملا تتمتع به من
�صفات ت�ؤهلها لأن تكون محطة لقوافل احلجاج والتجار ،مثل توفر املياه والأقوات
و�أماك ��ن وقاي ��ة امل�س ��افرين من ح ��رارة ال�ش ��م�س (الفندق ��ة) ،وهي م ��ا يحتاجه
امل�سافرون للحج والتجارة.
ومب ��ا �أن املحج ��ة هي الطريق الت ��ي يعرب فيها احلجاج �إلى مك ��ة ،ف�إنه نتيجة
لتزايد ن�ش ��اط احلجاج والتجار يف اليمن يف �ص ��در الإ�س�ل�ام فق ��د وجد يف تهامة
طريقان رئي�س ��ان خلدمة احلجاج والتجارة فيهما عدة محطات� .أحدهما :طريق
ال�س ��احل ال ��ذي مير من عدن عرب ع ��دة محطات منها املن ��دب ،واملخا ،اخلوخة،
الأهواب ،غالفقة ،احلردة ،ال�شرجة ،واملعقر ،عرث ،حلى  ،ال�سرين ،جدة ،مكة.
والآخر :الطريق الذي ي�س ��مى طريق اجلادة ال�سلطانية� ،أو الطريق الر�سمي
للدول ��ة ،الذي ي�س�ي�ر من عدن عرب عدة محط ��ات ،منها موزع ،حي� ��س ،ثم زبيد،
وف�ش ��ال ،القحمة ،الكدراء ،مقرة ،املهجم ،جيزان ،ال�س ��اعد ،ثم يلتقي مع طريق
ال�ساحل ،ويفرتقان يف ال�سرين في�سري �أحدهما �إلى مكة والآخر �إلى جدة(.)15
ومن الوا�ض ��ح �أن ت�س ��ميات هذه املحطات حدث فيها بع�ض التغيري من ع�صر
�إلى �آخ ��ر ،فمثال ماذكره الهمداين املتوفى �س ��نة (350هـ961/م) من �أن محجة
ع ��دن ال�س ��ائرة �إلى زبيد ثم مك ��ة كانت تعرب ع�ب�ر عدة محطات منه ��ا :املخنق،
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احلجار ،امل�س ��يل ،ع�ب�رة ،كهال ��ة ،املاجلية ،املعقدي ��ة ،ثم زبيد ،املعق ��ر ،الكدرا،
املهجم(� ،)16إلى �أن ت�صل �إلى مكة� ،أو �أن هناك طر ًقا قدمية وطر ًقا حديثة.
وكما يت�ض ��ح �أن هذا التغري ناجت عن �ص ��فات اقت�صادية و�س ��كانية وجغرافية
و�سيا�س ��ية وغريه من حيث توف ��ر املياه وامل�ؤن (املرية) والفندقة واال�س ��واق وتوفر
احلماية ،وقد ا�ستخدمت بع�ض هذه املحطات كمدن �إدارية و�سيا�سية .وعلى ذلك
ف� ��إن زبيد ظه ��رت كمحطة ملحجة عدن منذ بداية دخول اليمن الإ�س�ل�ام .وازداد
ن�ش ��اطها �أكرث عندما �أ�ص ��بحت طريق اجلادة ال�س ��لطانية وهي الطريق الر�سمية
لربيد الدولة الإ�س�ل�امية بعبوره عرب زبيد ،ثم ازدادت �أهمية زبيد تظهر بو�ض ��وح
عندما �أ�ص ��بحت مدينة �إدارية و�سيا�سية منذ بداية القرن الثالث الهجري وما تال
ذلك من قرون.
اهتم ب�إ�ص�ل�اح ه ��ذه املحج ��ة �أو الطريق الت ��ي تربط فيما
ومن �ض ��من م ��ن ّ
ب�ي�ن ح�ض ��رموت وع ��دن وزبي ��د ومكة ،القائد احل�س�ي�ن بن �س�ل�امة املتوفى �س ��نة
(426ه� �ـ1035/م) ،ال ��ذي �أن�ش� ��أ اجلوام ��ع واملن ��ارات واملحط ��ات املتع ��ددة من
ح�ض ��رموت �إل ��ى عدن ثم �إلى مكة ،يف م�س ��افة تبلغ ع�ش ��رين مرحل ��ةُ ،بني يف كل
مرحلة جامع وم�أذنة وبئر(.)17
زبيد ق�ص ��ب ًة :الق�ص ��بة تعن ��ي العا�ص ��مة(� ،)18أو املركز الرئي�س ��ي للبلد ،وقد
ظهر م�ص ��طلح الق�صبة �ضمن التق�س ��يم الإداري للأرا�ضي الإ�سالمية .فمن هذه
املقد�سي الأرا�ضي الإ�سالمية �إلى �أربعة ع�شر �إقليما،
التق�س ��يمات الإدارية تق�سيم
ِّ
و�ض ��ع اجلزي ��رة العربية �إقليما من ه ��ذه الأقاليم� .أما اليمن فقد جعلها مو�ض� � ًعا
وا�س ��عا ولي� ��س �إقلي ًما .كم ��ا عمل على تق�س ��يم (توزيع) الأقاليم �إل ��ى كور وهي ما
يعادل امل�ص ��ر وق�سم الكورة �أو امل�ص ��ر �إلى عدة ق�صبات والق�صبة �إلى عدة مدن.
ويف هذا ال�ش� ��أن قال املقد�س ��ي“ :اعلم �أ ّنا جعلنا الأم�ص ��ار كامللوك ،والق�ص ��بات
كاحلجاب ،واملدن كاجلند”(.)19
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ويف نطاق اعتبار زبيد ق�ص ��بة ها ّمة لتهامة البد لنا من ا�س ��تعرا�ض تق�س ��يم
اليم ��ن �إدار ًّيا ،فاملقد�س ��ي جعل اليمن ق�س ��مني� ،أحدهما :تهامة وق�ص ��بته زبيد،
والآخ ��ر :جن ��د اليمن وق�ص ��بته �ص ��نعاء .وذلك مايو�ض ��حه بقول ��ه“ :و�أما اليمن
فق�سمان ما كان نحو البحر فهو غور وا�سمه تهامة ق�صبته زبيد ...و�أما ماكان من
ناحية اجلبال فهو بالد بارد ي�سمى جند ق�صبتها �صنعاء”(.)20
وهناك تق�س ��يم �آخر لليمن م�ش ��ابه لهذا التق�س ��يم ،وهو �أنها ق�س ��مت �إلى
ق�س ��مني� ،أحدهما :اجلب ��ال والآخر :التهائم( .)21كذلك وجد تق�س ��يم ثالث لليمن
لدى امل�ؤرخني اليمنيني يقرتب من تلك التق�س ��يمات ال�سابقة ،وهو �أن اليمن ق�سّ م
�إل ��ى ميني ِني� ،أحدهم ��ا اليمن الأعلى وق�ص ��بته �ص ��نعاء ،والآخر :اليمن الأ�س ��فل
وق�صبته زبيد(.)22
وكما يت�ض ��ح �أن هذه التق�س ��يمات م�ش ��تقة من طبيعي ��ة اليمن اجلغرافية،
خا�صا ق�صبته �صنعاء ،و�أن املناطق
وهي �أن املناطق اجلبلية املرتفعة ُجعلت ق�س ًما ًّ
خا�صا ق�صبته زبيد .كما يظهر �أن هذه الت�سمية
املنخف�ضة وهي تهامة ُجعلت ق�س ًما ًّ
ظهرت عندما جعلت تهامة تابعة �إدار ّيا ملكة ،وذلك �أواخر القرن الثالث الهجري.
يف حني �أن اجلبال ظلت �إقليما م�ستق ًال بنف�سه ،وبالن�سبة لت�سمية اليمن الأ�سفل مل
تظل مح�صورة يف تهامة وحدها فقد �شملت هذه الت�سمية مناطق �أخرى من اليمن
وه ��ي مناطق جبلية مثل اجلند وتعز وذي جبلة و �إب .ورمبا يرجع ذلك �إلى وجود
دويالت م�س ��تقلة يف هذه املناطق وظهور هذه املناطق عوا�ص ��م لهذه الدويالت يف
تل ��ك املناطق ،مثل الدولة ال�ص ��ليحية التي جعلت عا�ص ��متها ذي جبل ��ة ،والدولة
الأيوبية والر�سولية التي جعلت عا�صمتها تعز.
ومن الوا�ض ��ح �أن هناك ت�شاب ًها فيما بني هذه التق�سيمات الثالثة �سواء �أ كان
يطلق على هذين الق�سمني �إما جند اليمن �أو تهامة اليمن� ،أو اجلبال والتهائم� ،أو
اليمن الأعلى واليمن الأ�سفل .فكل هذه التق�سيمات تهدف �إلى معنى واحد هو �أن
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زبيد ق�صبة للمناطق املنخف�ض ��ة �سواء �سميت تهامة �أو التهائم �أو اليمن الأ�سفل.
و�أن �ص ��نعاء ق�صبة للمناطق املرتفعة �سواء �سميت جند اليمن �أو اجلبال �أو اليمن
الأعلى.
وكما يت�ض ��ح �أن هناك ً
ترابطا فيما بني املدن والتق�س ��يم الإداري ،فلما كانت
زبيد من �أهم املدن التهامية �سيا�س� � ًّيا و�إدر ًّيا فقد اعتربت ق�صبته اليمن الأ�سفل،
�أو ق�ص ��بته تهامة .وملا كانت �ص ��نعاء من �أهم مدن اجلبال فقد اعتربت ق�ص ��بته
جند اليمن �أو اجلبال �أو اليمن الأعلى.
وكما يظهر �أن هذه التق�سيمات الثالثة ظهرت عندما وجدت يف تهامة اليمن
دولة م�ستقلة ،وذلك يف القرن الثالث الهجري ،وهي ظهور تبعية تهامة ملكة �إداريا
وظهور دويالت م�س ��تقلة يف تهامة مثل الدول ��ة الزيادية ،ثم الدولة النجاحية ،ثم
دولة بني مهدي.
وميك ��ن اعتب ��ار زبيد كق�ص ��بة لتهام ��ة لأنها متيزت بعدة ممي ��زات ،منها
كرب امل�س ��احة ،و�أنها محل �إقامة ملوك اليمن �أثنا حكم الدولة الزيدية والنجاحية
وبني مهدي ،وتوفر الرخاء االقت�ص ��ادي واملياه احللوة� ،إ�ضافة �إلى وجود الأ�سواق
واحلمامات وغريه()23؛ وعلى ذلك فان زبيد ظهرت كق�صبة عندما ق�سمت اليمن
�إلى ق�سمني.
زبيد كور ًة :يورد الهمداين �أن زبيد كورة تهامة( .)24والكورة قد تعني املخالف
�أو الق�ص ��بة �أو امل�ص ��ر �أو املدين ��ة؛ وه ��ذه م�ص ��طلحات مرتادفة م ��ع وجود بع�ض
الفوارق فيما بينهما.
ون�س ��تنتج من ذلك كله �أن زبيد �أطلقت عليها عدة �أ�سماء؛ ف�أطلق عليها ا�سم
وادي زبيد �أو احل�ص ��يب ثم �أطلق عليها مخالف زبيد �أو ق�ص ��بة تهامة �أو م�ص ��ر
تهام ��ة ،وذلك نتيجة لتطور مدينة زبيد التاريخي وتق�س ��يمها الإداري وال�سيا�س ��ي
وغريه.
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زبيد م�ص� � ًرا :وعلى الرغم من �أنّ املقد�س ��ي يعترب مدينة زبيد ق�صبة لتهامة
�إال �أنه يعود ويذكر زبيد �أنها �أحد الأم�صار �إلى جانب مدينة عرث ومدينة �صنعاء،
وكما هو وا�ض ��ح فامل�ص ��ر لدى املقد�س ��ي �أكرب من الق�ص ��بة� ،إذ يقول�« :إ ّنا جعلنا
حل ّجاب ،واملدن كا ُ
الأم�صار كامللوك ،والق�صبات كا ُ
جلند» .وعلى ذلك ف�إن هناك
تطو ًرا يف مفهوم م�صطلح زبيد من ق�صبة �إلى م�صر.
وبالن�س ��بة لتعريف امل�ص ��ر لدى املقد�س ��ي ف�إن ��ه يقول عنه ب�أن ��ه «كل بلد ح ّله
وجمعت �إليه الدواوين ،وقلدت منه الأعمال� ،أو �أ�ض ��يفت �إليه
ال�س ��لطان الأعظمُ ،
مدن الأقاليم»� .أما الفقهاء فيعرفون امل�صر ب�أنه :كل بلد جامع تقام فيه احلدود،
ويحله �أمري ،ويقوم بنفقته وبجمع ر�س ��تاقه .وعند �أهل اللغة :امل�ص ��ر كل ما حجز
ب�ي�ن جهت�ي�ن .وعند العوام :امل�ص ��ر كل بلد كب�ي�ر جليل ( .)25وقد يعني التم�ص�ي�ر
(ن�ش�أة املدينة) ويت�ضح ذلك من قول ياقوت احلموي عن مدينة قلهات يف ُعمان:
“وال �أظنها مت�صرت �إال بعد اخلم�سمائة” (.)26
ون�ستنتج من ذلك �أن امل�صر هو املدينة الكبرية التي توجد بها دواوين وجي�ش
و�أ�س ��واق .وذلك ماي�ؤكده �أ�صحاب اللغة ب�أن املدينة هي “امل�صر اجلامع”(� ،)27أي
�أنّ امل�ص ��ر مدينة رئي�سية لدولة م�ستقلة �سواء �أكانت هذه الدولة مت�سعة الأطراف
والكرب �أو محدودة امل�ساحة ،بخالف الق�صبة التي تعترب �أحد املدن الرئي�سية� ،أي
�أن امل�ص ��ر عا�صمة للبلد بكاملها ،يف حني �أن الق�صبة عا�صمة لأحد �أقاليم البلد.
ق�صبات.
�أي �أنّ البلد لها م�ص ٌر واح ٌد ولها عدة
ٍ
زبيد مدين ًة :املدينة يف اللغة هي احل�ض ��ارة وات�ساع العمران� .أو هي (امل�صر
اجلام ��ع)( ،)28واملدينة قد يكون حجمها �ص ��غ ًريا �أو متو�س � ً�طا �أو كب ًريا ،وقد تكون
املدينة ن�ش�أت لأهداف ع�سكرية �أو �سيا�سية �أو �إدارية �أو جتارية �أو غريه .وقد تكون
املدينة مركزًا رئي�س� � ًّيا للإقليم �أو املخالف �أو الق�ص ��بة �أو البل ��د �أو الناحية .وقد
تكون املدينة فر�ص ��ة جتارية للبلد؛ وعلى ذلك فما موقع مدينة زبيد من م�سميات
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هذه املدن املتعددة؟
تطور تدرج ن�ش� ��أة مدينة زبيد من قرية �إلى محطة لقوافل احلجاج والتجار،
�إلى مدينة ملخالف �أو ق�ص ��بة �أو كورة �أو م�ص ��ر كما �س ��بق ذكره� ،إلى �أن �أ�صبحت
مدينة �إدارية و�سيا�سية منذ بداية القرن الثالث الهجري ح�سب ما ذكرته امل�صادر
اليمنية .نو�ضح ذلك بالآتي:
ظهر ا�س ��م زبيد بو�ص ��فها مدينة يف عدة م�صادر ،من ذلك �أن الهمداين (ت
350ه� �ـ961/م) ذك ��ر �أن زبيد �أحد مدن جزيرة العرب عندم ��ا ذكر �أطوال مدن
العرب امل�ش ��هورة وعرو�ضها ،حيث �أو�ضح �أن عر�ض مدينة زبيد كان مياثل عر�ض
مدين ��ة ظفار؛ وهو ثالثة ع�ش ��ر درجة ون�ص ��ف .وطولها مئة وت�س ��ع ع�ش ��رة درجة
وربع(.)29
كذلك ذكر الو�ص ��ابي (ت 782هـ� )1380/أن مدينة زبيد واملعقر والكدراء �أو
املهجم وبلجة كانت حتت حكم الأمري اجلليل عبد اهلل بن يو�س ��ف ال�شراحي ،وهو
الذي عا�ص ��ر اخلليفة امل�أمون العبا�س ��ي ،وهو الذي ظ َّل موال ًيا للخالفة العبا�س ��ية
بالدعوة لها و�ضرب ال�سكة با�سمها �إلى حني امتناعه عن �إر�سال �أي مقررات مالية
لهم ،وا�ستمر م�ستقال �إلى �أن �سيطر على تهامة بنو زياد(.)30
�سنة ظهور مدينة زبيد :جتمع امل�صادر اليمنية على �أن �سنة بناء مدينة زبيد
كمدينة �إدارية و�سيا�س ��ية هي �س ��نة 204هـ819/م ،وهي ال�س ��نة التي ظهرت فيها
دول ��ة بني زياد يف تهامة اليم ��ن ب�أمر من اخلليفة امل�أمون العبا�س ��ي� ،إالّ �أنّ بع�ض
امل�ؤرخني يرون �أنّ هذا التاريخ �أو هذه ال�سنة يكتنفها بع�ض الغمو�ض من عدة نواح
منها:
�أوال� :أن امل�ص ��ادر الإ�س�ل�امية الهامة ،مثل :الطربي وابن الأثري وابن كثري ال
تذكر ظهور دولة بني زياد يف تهامة اليمن يف هذه ال�سنة.
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ثاني ��ا� :أن ظه ��ور دول ��ة بني زياد يف ه ��ذا التاريخ مل تكن وا�ض ��حة املعامل يف
رجح كل من القا�ضي محمد
امل�صادر اليمنية نف�سها التي ذكر هذا التاريخ؛ لذلك ّ
الأكوع وعبد الرحمن ال�ش ��جاع �أن ظهور دولة بني زياد كان يف بداية القرن الرابع
الهجري ،ولي�س يف بداية القرن الثالث الهجري(.)31
وعلى الرغم من وجود �إ�ش ��ارة ب�أنّ �آل ال�ش ��راحي حكموا و�ص ��اب وتهامة ومن
�أهمهم الأمري عبد اهلل بن يو�سف ال�شراحي الذي عا�صر امل�أمون العبا�سي ،و�أن �آل
ال�شراحي ظلوا يحكمون تهامة حتى ظهور بني زياد� ،إال �أننا ال ن�ستطيع اجلزم ب�أنّ
رئي�سا ومق ًّرا �إدار ًيا و�سيا�س ًّيا لآل ال�شراحي.
مدينة زبيد كانت مركزًا ً
ت�أ�س ��ي�س مدينة زبيد �إدار ًّيا و�سيا�س� � ًّيا� :أوردت امل�ص ��ادر اليمنية عدة روايات
حتك ��ي كيفية ظهور مدينة زبيد كمدينة �إدارية و�سيا�س ��ية ،وه ��ي مرتبطة بظهور
دول ��ة بن ��ي زياد كدولة م�س ��تقلة يف تهامة اليم ��ن ،وتابعة للخالفة العبا�س ��ية وهي
الآتي:
الرواي ��ة الأولى� :أورد ابن املجاور رواية فحواها �أنه كان يخرج يف �أر�ض زبيد
كل يوم �س ��تمائة فار�س يتقاتلون فيها ،وا�س ��تمر القتال بينهم �إلى �أن م ّل بع�ض ��هم
ً
بع�ض ��ا .ولذلك اجته جمع من م�شايخهم نحو العراق لعر�ض امل�شكلة على اخلالفة
العبا�س ��ية حللها ،فو�ص ��لوا �إلى بغداد يف خالفة محمد الأمني بن هارون الر�ش ��يد
ال ��ذي تول ��ى اخلالفة خالل الأع ��وام (198-193ه� �ـ813-808/م) فلما و�ص ��لوا
�إليه �ش ��رحوا له حالهم وق�ض ��يتهم وقالوا له« :نحن قوم من ال�ش ��اعر وجميعنا بنو
ع ��م ويجرى بينن ��ا قتال» .وعمل امل�أم ��ون على حل اخلالف فيم ��ا بينهم ب�أن جعل
�إم ��ارة البالد لأكربهم �س� � ًنا ،ثم للذي يلي ��ه ،ثم للذي يليه ،وهك ��ذا حتى �آخرهم
وه ��و اخلام�س .ومل ��ا اقتنعوا بهذا ال ��ر�أي خرجوا م ��ن بغداد عائدي ��ن نحو تهامة
اليم ��ن ،فمات �أكربهم يف الطريق ف�أ�ص ��بح الذي يليه ه ��و املتويل للأمر ،ثم مات
الث ��اين ،وهكذا �إلى �أن مات الرابع قرب زبيد .ونظرا لذلك ت�ش ��اءم اخلام�س من
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ه ��ذا احلادث وموت الأربعة ،فلما دخل زبيد عزل نف�س ��ه ع ��ن الوالية ،وولى زبيد
�أح ��د �أبناء عمومته ،فجباها و�أر�س ��ل مبا جباه من �أم ��وال �إلى بغداد مقر اخلالفة
العبا�س ��ية .ومل ��ا ُق ِتل محم ��د الأمني رف�ض ه ��ذا الوايل طاعة اخلالفة العبا�س ��ية،
فتغلب على ما حتت بدية من نفوذ وقطع �إر�سال اجلباية �إلى اخلالفة العبا�سية يف
عهد امل�أمون و�أ�صبح يجبي اخلراج ل�صاحله.
الرواية الثانية� :أوردها ابن املجاور �أي�ض ��ا ،وحتكى �أن اخلليفة محمد الأمني
بن هارون الر�ش ��يد و ّلى على تهامة اليمن محمد بن زياد بن محمود بن من�ص ��ور،
قوما
فلما �س ��ار محمد بن زياد نحو تهامة اليمن وو�ص ��ل �أر�ض احل�صيب وجد بها ً
يقتتلون بها كل يوم �إلى �ضحوة النهار .فعمل على الإ�صالح بينهم وحل خالفاتهم،
وبع ��د ح ��ل خالفهم بنى له ق�ص� � ًرا يف غالفقة على �س ��احل البح ��ر الأحمر ،وهي
فر�ض ��ة زبيد .ثم ب ��د�أ يكون له دولة يف تهامة اليمن .فا�ش�ت�ري له �ألف عبد ،وقيل
�أنه جلب جم ًعا عظي ًما من ع�س ��اكر العراق ،وبعد �أن �ص ��ار لديه جي�ش قوي ،عمل
على املكر ب�أهل احل�ص ��يب ،بالق�ضاء عليهم واال�س ��تيالء على ال�سلطة يف بالدهم
عن طريق �إقامة �ض ��يافة لهم ،وهي �أنه دعا كبار م�ش ��ايخ �أر�ض احل�ص ��يب وكبار
قبائل الأ�شاعر �إلى ح�ضور م�أدبة طعام �أقامها �إكراما لهم ،فلما ح�ضروا وان�شغلوا
ب ��الأكل وال�ش ��رب وهم يف �أمان هج ��م عليهم عبيده بال�س ��يف فقتلوهم جميعا ومل
ين ��ج منهم �أحد ،ثم اجته �إلى مقاتلة من حوله من قبائل القرى املختلفة يف �أر�ض
احل�صيب ،ومل يرتك قتالهم حتى �أذعنوا له بالطاعة واخل�ضوع ل�سلطانه ،ولذلك
عمل على بناء دولته(.)32
الرواية الثالثة� :أوردها عمارة وعدة م�ص ��ادر ميني ��ة �أخرى ،وهي �أنه بعد �أن
متكن اخلليفة العبا�س ��ي امل�أمون من التغلب على �أخيه محمد الأمني وا�ستولى على
اخلالف ��ة ،ب ��د�أ يفت�ش ع ّمن وقف �ض ��ده وحاربه ،ومن وقف يف �ص ��ف �أخيه الأمني
فج ِلب �إليه كل من َّ
�شك فيه بهدف معاقبتهم والرواية كالآتي:
ُ
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يف �س ��نة 199هـ قدم �إلى امل�أمون عدة رجال يقدرون مبائة رجل ،منهم رجل
من ولد عبيد اهلل بن زياد ،ورجل من ولد �سليمان بن ه�شام ،ورجل من بني تغلب،
فلما ح�ض ��روا �إلى اخلليفة امل�أمون حاوره ��م ثم �أمر بقتل الأمويني وهما الرجالن
اللذان من ولد عبيد اهلل بن زياد ومن ولد �س ��ليمان بن ه�ش ��ام .و�آنذاك عمل ابن
زي ��اد على ا�س ��تعطاف امل�أمون بقوله له :م ��ا �أكذب النا�س يا �أم�ي�ر امل�ؤمنني� ،إنهم
يزعمون �أنك حليم كثري العفو متورع عن �س ��فك الدماء بغري حق ،ف�إن كنت تقتلنا
على ذنوبنا ف�إ ّنا مل نخرج يدً ا عن الطاعة ومل نفارق يف بيعتك ر�أي اجلماعة ،و�إن
كن ��ت تقتلنا ع ��ن جناية بني �أمية فيكم فاهلل يقول« :وال ت ��زروا وازرة وزر �أخرى»،
و�آنذاك ا�ستح�سن امل�أمون كالم ابن زياد فعفا عنهم جميعا.
ثم �أمر ب�ضمهم �إلى جي�ش وزيره �أبي العبا�س ،الف�ضل بن �سهل؛ ذي الريا�ستني،
�أو �أخيه احل�سن بن �سهل(.)33
ويف �س ��نة 202هـ817/م و�صل كتاب من عامل اخلالفة العبا�سية على اليمن،
ي�شرح فيه خروج قبيلة الأ�شاعر وعك يف تهامة اليمن عن طاعة اخلالفة العبا�سية؛
لذلك �أراد اخلليفة امل�أمون �إر�س ��ال �أحد رجاله للق�ض ��اء على هذا اخلروج ،فطلب
امل�أمون من وزيره الف�ضل بن �سهل �أن ينظر له من يوجهه �إلى اليمن ل�سد خللها(.)34
ف�أثنى ابن �س ��هل عند امل�أمون على ثالثة رجال هم :محمد بن زياد ،وابن �سليمان
املرواين ،والتغلبي .و�أنهم من �أعيان الرجال و�أهل الكفاءة و�أ�ش ��ار �إليه �أن يبعثهم
�إلى تهامة اليمن ،و�أن يكون ابن زياد �أم ًريا وابن ه�ش ��ام وزي ًرا والتغلبي قا�ض� � ًيا �أو
حاك ًما ومفت ًيا ،وعلى ذلك خرج ه�ؤالء الثالثة من بغداد نحو اليمن ،فحجوا �س ��نة
203هـ818/م ثم �س ��اروا نحو تهامة اليمن فو�صلوا �سنة 204هـ819/م ،ففتحوها
بع ��د عدة ح ��روب بينهم وبني العرب بها ،ثم عملوا عل ��ى اختطاط مدينة زبيد يف
�شعبان �سنة 819/204م( .)35تلك هي حكاية (ق�صة) ظهور دولة بني زياد وبداية
اختطاط مدينة زبيد كما حتكيها امل�صادر اليمنية.
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الرواي ��ة الرابع ��ة� :أوردها ابن خل ��دون ،وحتكي �أن محمد ب ��ن زياد قدم على
امل�أمون مع وفد وجوه �أهل اليمن ،فا�ستعطف امل�أمون و�ضمن له حفاظه اليمن من
العلويني ( ،)36وكما هو وا�ض ��ح �أن ابن خلدون اخت�ص ��ر الروايات الثالث يف رواية
واحدة ،و�أ�ضاف �إليها حفاظ اليمن من العلويني.
�أ�سباب اختيار مدينة زبيد :ظهرت روايتان ب�ش�أن اختيار مدينة زبيد وهما:
الر�أي الأول :وهو �أن ال�س ��بب الذي جع ��ل محمد بن زياد يتجه الختيار مدينة
زبي ��د هو و�ص ��ية اخلليفة امل�أمون العبا�س ��ي له ب�أن يتخذ مدينة يف بالد الأ�ش ��اعر
بوادي زبيد(.)37
ال ��ر�أي الثاين :هو �أن محمد بن زياد بعد خروجه من مكة متج ًها نحو اليمن،
عمل يف كل منزل ينزله على فح�ص تربة �أر�ضه ملعرفة خ�صوبة هذه الأر�ض وجودة
رائحتها ،وذلك بهدف اتخاذها مق ًّرا حلكمه ،وا�ستمر على هذه احلالة بالفح�ص
لكل �أر�ض مير بها �إلى �أن و�ص ��ل �إلى �أر�ض احل�ص ��يب ،ف�أخذ من �أر�ضه كف تراب
ف�ش ّمه ،وملا ر�أى �أنه �صالح للإقامة به بجودة رائحته وخ�صوبة �أر�ضه �أمر �أ�صحابه
ورج ��ال دولته �أن يقميوا بها ،وف�س ��ر ذلك لرجاله ب�أن �أر�ض احل�ص ��يب هي �أر�ض
نزهة زبدة بالد تهامة()38؛ لذلك ال�سبب بنيت مدينة زبيد.
وعل ��ى ذلك ف�إن بداية اختيار محمد بن زياد لزبيد كمدينة كان هدفه جعلها
مدينة �إدارية بالدرجة الأولى� ،إ�ضافة �إلى �أنها كانت تعترب محطة لقوافل احلجاج
والتج ��ار .ومل تتط ��ور مدينة زبيد �إلى مدينة �سيا�س ��ية �إال بع ��د �أن ظهرت الدولة
الزيادية كقوة م�ؤثرة يف املنطقة ،وذلك كما نرجح منذ بداية الن�ص ��ف الثاين من
القرن الثاين للهجرة عندما ت�ش ��كل حتالف �سيا�س ��ي فيما بني جعفر املناخي وابن
زياد.
ومن امل�ستنتج �أنه نظ ًرا ال�شتعال احلرب فيما بني عرب تهامة ،وبالتحديد يف
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�أر�ض الأ�ش ��اعر يف زبيد .وكذلك خ ��روج عك القريبة من زبيد على نفوذ اخلالفة
العبا�س ��ية ،فقد اجته هدف اخلالفة �إلى �إر�س ��ال من ي�س ��تطيع حل م�شاكل تهامة
اليمن ،ف�أر�س ��لوا �إليها ابن زياد وابن ه�ش ��ام والتغلبي ليحلوا م�شاكل �أهل تهامة.
وعمل ه�ؤالء الثالثة على اختيار مقر منا�س ��ب لعملهم الإداري ،فجاء اختيارهم
على منطقة زبيد.
�أر� ��ض مدينة زبيد :عن ��د تخطيط مدينة زبيد كانت الأرا�ض ��ي التي اختربت
لتك ��ون مدينة لزبيد عب ��ارة عن خبت مليء ب�أ�ش ��جار الأراك وعقدة طرفاء ،ومن
حولها انت�شرت ق�صور وقرى جماعة �أحدها املتامة والنفري من غربي البلد ،وهما
مدينت ��ان عظيمتان ،ومن جملة عظمتهما �أنه كان يخرج منهما كل جمعة وخمي�س
خم�س ��مائة رقي�ص لزيارة ال�ص ��احلني .والأخرى خنيجر �شرقي البلد ،بالإ�ضافة
�إلى وا�س ��ط ما بني الغرب واجلنوب ،والتي كان يخرج منها كل يوم �ستمائة فار�س
يتالقون يف �أر�ض زبيد للمحاربة ،وظلوا يف حرب م�ستمرة حتى مل بع�ضهم بع�ضا.
�أما يف القدمي فقد كانت جميع �أرا�ض ��ي زبيد عبارة عن حمى كليب ومهلهل،
وكانت الأر�ض مخ�ض ��رة دائما ذات ريا�ض و�أ�ش ��جار ووحو�ش ،فبقي ذلك احلمى
عل ��ى حاله ذلك �إل ��ى �أن وقعت احلرب بني القوم �أربعني خريفا .واملق�ص ��ود بهذه
احلرب هي حرب الب�س ��و�س التي ن�شبت يف بلد مهلهل وكليب وهي �أر�ض موزع كما
يذكر ذلك ابن املجاور ،وامتدت �إلى زبيد.
ثم حتولت تلك الأر�ض املخ�ض ��رة �إلى �أر�ض قاحلة من جراء ردم و�س ��د �أعني
املياه املنت�شرة يف �أر�ض زبيد وما حولها .وذلك بفعل معن بن زائدة ال�شيباين كما
يرجح ابن املجاور(.)39
موق ��ع مدينة زبيد :تقع مدينة زبيد يف موقع و�س ��ط ب�ي�ن اجلبال والبحر؛ �أي
�أن اجلبال تقع �ش ��رق مدينة زبيد على م�سافة ن�صف يوم (�أي :ثالثني كيلو مرتًا)
كما �أن البحر يقع غربها على م�س ��افة مماثلة وهي ن�ص ��ف يوم .وقد بنيت مدينة
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زبي ��د على �س ��فح وادي زبيد من اجلهة ال�ش ��مالية له .فهي بذل ��ك تقع بني واديني
�أحدهما وادي زبيد امل�ش ��هور الذي يق ��ع جنوب زبيد ،والآخر وادي رمع والذي يقع
�ش ��مال مدينة زبيد .وهما الواديان اللذان دعا لهما الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
بالربك ��ة .وبذل ��ك «فهي مدين ��ة مباركة بني وادي�ي�ن مباركني ( .)40كم ��ا �أن مدينة
زبيد تقع على طريق تهامة الو�س ��طى امل�سمى طريق اجلادة ال�سلطانية �أو الطريق
الر�سمي للدولة ،وهي الطريق املو�صلة ما بني عدن ومكة عرب عدة محطات ،منها
َحي�س ثم زبيد ثم ف�شال ثم القحمة ثم الكدراء �أو املهجم(.)41
�ش ��روط اختي ��ار موقع مدينة زبي ��د :من ال�ش ��روط الهامة التي �س ��اهمت يف
اختيار مدينة زبيد هي �أنها تقع يف منطقة زراعية خ�ص ��بة وهي وادي زبيد ،ففيه
املي ��اه اجلارية املتدفقة من العيون ومن ال�س ��يول التي تق ��دم من اجلبال املجاورة
مراع للدواب ،و�أ�ش ��جار لالحتطاب ي�س ��تخدمها ال�س ��كان
لزبي ��د ،كما يوج ��د بها ٍ
ملواقدهم ،كذلك فهي مالئمة لل�س ��كن العتدال هوائه ��ا ،وذلك لأنها اختطت «يف
و�ضع طيب �أ�ص ًال ومح ًّال وهوا ًء ( .)42ولذلك فهي بنيت يف مكان يوجد به عدد كبري
من ال�سكان ،وه�ؤالء ال�سكان عامل م�ساعد حلماية املدينة من �أي اعتداء خارجي
عليه ��ا ،الإ�ض ��افة �إلى �أنها تقع على الطريق �أو املحج ��ة القادمة من عدن �إلى مكة
بقواف ��ل احلجاج والتجار ،فتوجد بها الأ�س ��واق والفندقة وغريه .وكذلك فهي تقع
يف موق ��ع على الن�ص ��ف ما بني البحر واجلبال؛ ولذلك كل ��ه فموقعها مالئم لبناء
املدن.
وهي بهذه املوا�ص ��فات توافق �شروط اختيار املدن عند املنظرين الإ�سالميني
الذين حددوا �شروط اختيار املدن الإ�سالمية .ب�ستة �شروط هي:
�1 .1سعة املياه امل�ستعذبة.
2 .2مكان املياه امل�ستمدة.
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3 .3اعتدال املكان وجودة الهواء.
4 .4القرب من املرعي واالحتطاب.
5 .5حت�صني منازلها من االعتداء والدعار.
�6 .6أن يحيط بها �سور يعني �أهلها(.)43
كذل ��ك حدد ابن �أبي الربيع ثمانية �ش ��روط يجب على احلاكم مراعاتها عند
اختيار �أي مدينة هي:
�1 .1أن ي�سوق �إليها املاء العذب ل ُي�شرب ،حتى ي�سهل تناوله من غري ع�سف.
�2 .2أن يقدر طرقها و�شوارعها ،حتى تتنا�سب وال ت�ضيق.
�3 .3أن يبني فيها جام ًعا لل�صالة يف و�سطها؛ ليقرب على جميع �أهلها.
�4 .4أن يقدر �أ�سواقها بح�سب كفايتها؛ لينال �سكانها حوائجهم من قرب.
�5 .5أن مييز قبائل �ساكنيها ب�أن ال يجمع �أ�ضدادًا مختلفة متباينة.
�6 .6إن �أراد �س ��كناها فلي�سكن �أف�سح �أطرافها ،و�أن يجعل خوا�صه كن ًفا له من
�سائر جهاته.
�7 .7أن يحوطها ب�سور؛ خوف اغتيال الأعداد ،لأنها بجملتها دار واحدة.
�8 .8أن ينق ��ل �إليها م ��ن �أهل العلم وال�ص ��نائع بقدر احلاجة ل�س ��كانها ،حتى
يكتفوا بهم وي�ستغنوا عن اخلروج �إلى غريها (.)44
�ش ��كل املدينة :بنيت مدينة زبيد على �ش ��كل دائري من اللنب والطني ،ولذلك
و�ص ��فت ب�أنها «مدينة مدورة ال�ش ��كل عجيبة الو�ض ��ع»( .)45وكما يت�ضح �أن بناءها
بهذا ال�شكل املدور يرجع �إلى عدة �أ�سباب منها �أو ًال :وجود مادة اللنب يف وادي زبيد
نظ ًرا خل�صوبة تربتها ووجود املياه بها بكميات منا�سبة .وعدم توفر احلجارة بها
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�أو قريب ��ا منها؛ لأن احلجار توجد يف اجلبال وهي على بعد ن�ص ��ف يوم من زبيد.
ومنها ثانيا� :أن ال�شكل املدور منا�سب لبناء الأ�سوار املمتدة ،وذلك بهدف متا�سك
البناء و�إعطاء ال�س ��ور قوة ،ومنها ثال ًثا� :أنها بنيت مدورة على �ش ��كل مدينة بغداد
ولذلك �س ��ميت بغداد اليمن ،وبنا�ؤها بهذا ال�ش ��كل املدور ي ��دل على �أنها بنيت يف
العهد العبا�س ��ي ،كما يت�ض ��ح �أن ال�ش ��كل املدور ملدينة زبيد جاء عندما بني �س ��ور
مدينة زبيد ،وذلك بعد اكتمال بناء املدينة.
ت�س ��وير مدينة زبيد :من الأهداف الأ�سا�سية لت�س ��وير مدينة زبيد هي حماية
ما بها من �أفراد وح ّكام و�أموال وغريه .ويف البداية كانت مدينة زبيد غري م�سورة
و�أول �إ�شارة لوجود �سور ملدينة زبيد من الناحية الزمانية لتتابع الأحداث ما ذكره
الو�ص ��ابي (ت 782هـ1380م) �إذ ذكر يف معر� ��ض حديثه عن الأمري عبد اهلل بن
يو�س ��ف ال�شراحي �أنه حكم مدينة زبيد و�س ��ورها واملعقر والكدراء واملهجم .وكان
هذا ال�شراحي معا�صر ًا للخليفة العبا�سي امل�أمون ( .)46ولكننا ال ن�ستطيع �أن جنزم
ب� ��أن مدين ��ة زبيد قد ظهر لها �س ��ور يف ذلك الوق ��ت و�أن عبد اهلل بن يو�س ��ف قد
اتخذها عا�ص ��مة له .ولكن ما ميكن ا�ستنتاجه �أن مدينة زبيد �آنذاك كانت محجة
�أو محط ��ة لقواف ��ل احلجاج والتج ��ار؛ ولذلك فهي كانت مدينة غري م�س ��ورة ،و�أن
عبارة الت�س ��وير جاءت مت�أخرة عن زمن الو�ص ��ابي يف الت�ألي ��ف ،وذلك بعد ظهور
�سور ملدينة زبيد.
وت�أتي �أهم �إ�ش ��ارة لت�سوير مدينة زبيد ما ذكره املقد�سي (ت 388هـ998/م)
الذي ذكر �أن مدينة زبيد كان عليها “ح�ص ��ن من الطني ب�أربعة �أبواب”( .)47ومن
خالل ذلك ميكن �أن ن�ستنتج �أن بداية ت�سوير مدينة زبيد جاء يف بداية القرن الرابع
الهجري ،وذلك بعد �أن تعر�ضت لهجمات علي بن الف�ضل يف �سنة 293هـ906/م،
ومن املرجح �أن �أول من بنى �سور املدينة هو الأمري الزيادي �إبراهيم بن زياد الذي
حكم زبيد منذ �سنة  310هـ حتى 343هـ(.)48
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وبالن�س ��بة للم�ص ��ادر اليمنية فهي تذك ��ر �أن �أول من �أدار �س ��و ًرا حول مدينة
زبيد هو القائد احل�سني بن �سالمة املتوفى �سنة (425هـ1033/م)( .)49ولكن من
املرجح �أن احل�س�ي�ن بن �س�ل�امة هو �أول من جدد �س ��ور مدينة زبيد .ثم ا�س ��تمرت
عجلة جتديد ال�سور يف عهد الكثري ممن تولوا الإمارة يف زبيد ،من ذلك جتدد
�س ��ورها م ��رة �أخرى يف عه ��د الدولة النجاحي ��ة ،يف عهد وزارة م ��ن اهلل الفاتكي
(520-517هـ1126-1123/م)( ،)50وملا متكن علي بن مهدي من اال�ستيالء على
زبيد �سنة 554هـ1159/م ،عمل ابنه مهدي بن علي على حتديد �سور املدينة �سنة
560ه� �ـ1164/م .وذلك نتيجة لتعر�ض ال�س ��ور للخراب من جراء محا�ص ��رة ابن
مهدي للمدينة و�ض ��رب �سورها �أواخر الدولة النجاحية ،ويف عهد الدولة الأيوبية
عمل �سيف الإ�س�ل�ام طغتكني على جتديد ال�سور �سنة (589هـ1193/م)( .)51كما
عمل �سيف الإ�سالم طغتكني على �إدارة �سور �آخر بجانب �سور مدينة زبيد ال�سابق
وجعله ذا طول وا�سع و�أمر جنده �أن ي�سكنوا ما بني ال�سورين بدوابهم و�أموالهم(.)52
مادة بناء ال�سور :كانت املادة التي بني بها �سور مدينة زبيد اللنب والطني(.)53
وكان ارتفاع ال�س ��ور يقدر بحوايل ع�ش ��رة �أذرع( .)54ومن املنطقي �أن ُيبنى ال�س ��ور
بالل�ب�ن والط�ي�ن لأن مادتي الط�ي�ن واللنب هما املتوافر من م ��واد يف وادي زبيد يف
حني �أن احلجارة كانت بعيدة عن املدينة بحوايل  25كم �أو ن�ص ��ف يوم ،وبالن�سبة
ملادة بناء الأبواب و�شراريف ال�سور فقد بنيت من احلجارة( ،)55ويعد هذا من قبل
التزيني لل�سور وحماية له من الت�آكل.
الأب ��راج :وهي م ��ن �أهم العالمات املميزة للأ�س ��وار ،وقد ذك ��ر ابن املجاور
�أن ��ه ع ّد �أبراج مدينة زبيد بنف�س ��ه فوجد �أن عددها حوايل (مائة وت�س ��عة �أبراج)
ذراعا .وق ّدر م�س ��احة الربج
وح�س ��ب امل�س ��افة بني الربج والآخ ��ر فوجدها ثمانني ً
برجا واح ��دً ا ف�إنه وجده (مائ ��ة ذراع) ،وبعملية
بحوايل (ع�ش ��رين ً
ذراع ��ا)� .إال ً
ح�س ��ابية مل�س ��احة عدد الأبراج وامل�س ��افة فيما بينهم وجد ابن املجاور �أن م�ساحة
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دور مدينة زبيد تقدر بحوايل ع�شرة �آالف وت�سعمائة ذراع(.)56
ومن الوا�ضح �أن لبناء �أبراج �سور مدينة زبيد هدفني �أ�سا�سيني هما:
1 .1تقوية �سور مدينة زبيد حتى الي�سقط ،نظ ًرا لطوله.
2 .2و�ض ��ع حامي ��ات يف هذه الأبراج حلرا�س ��ة �س ��ور املدينة من �أي ت�س ��لق له
من قبل الل�ص ��و�ص والذعار� ،أو حماية املدينة من ت�س ��لق �س ��ورها من �أي
هجمات معادية قادمة نحو املدينة من اخلارج.
الأب ��واب :مما ال�ش ��ك فيه �أن وج ��ود الأبواب يقرتب مع وجود �س ��ور للمدينة،
و�أول �إ�ش ��ارة له ��ذه الأبواب ما ذكره املقد�س ��ي (ت 388ه� �ـ998/م) من �أن ملدينة
زبي ��د �أربع ��ة �أب ��واب ،كل باب ينف ��ذ �إلى جهة من اجله ��ات الأربع الأ�ص ��لية ،وهي
ال�ش ��مال واجلنوب وال�شرق والغرب .وذكر �أ�سماء هذه الأبواب بح�سب اجلهة التي
ينفذ �إليها ،وهذه الأبواب هي:
الباب الأول :وينفذ �إلى اجلهة ال�ش ��رقية ،وي�س ��مى باب ال�ش ��بارق؛ ن�سبة �إلى
قري ��ة ال�ش ��بارق ،وهي من قرى وادي زبيد .ومنها يتجه �إل ��ى املناطق اجلبلية مثل
رمية وو�صاب وح�صون قوارير وال�شرف وغريها.
الباب الثاين :وينفذ �إلى اجلنوب ،وي�س ��مى باب عدن؛ ن�س ��بة �إلى مدينة عدن
جنوب تهامة ،وهي املدينة التجارية الهامة لليمن.
الب ��اب الثال ��ث :وينفذ �إلى الغرب ،وي�س ��مى ب ��اب غالفقة؛ ن�س ��بة �إلى مدينة
غالفقة املطلة على �ساحل البحر الأحمر ،وهي فر�ضة مدينة زبيد وواديها.
الباب الرابع :وينفذ �إلى ال�ش ��مال ،وي�س ��مى باب ه�ش ��ام عند املقد�سي ،ولعل
اال�سم الأ�صح لهذا الباب هو باب �سهام؛ ن�سبة �إلى وادي �سهام �شمال مدينة زبيد،
�أو باب ال�ش ��ام ن�س ��بة �إلى �ش ��مال مدينة زبيد؛ لأن املناطق ال�ش ��مالية ملدينة زبيد
�أو �ص ��نعاء ظل يطلق عليها ال�شام مبا يعني ال�ش ��مال ،واملناطق اجلنوبية لزبيد �أو
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�صنعاء ظل يطلق عليها اليمن مبا يعني اجلنوب.
مل تظل مدينة زبيد محتفظة ب�أ�سماء �أبوابها القدمية كما ذكرها املقد�سي،
بل تغريت ت�سمية هذه الأبواب يف امل�صادر اليمنية على النحو الآتي:
1 .1الب ��اب اجلنوب ��ي :الذي كان ي�س ��مى ب ��اب عدن ،حت ��ول ا�س ��مه �إلى باب
ال ُق ْرتب؛ ن�س ��بة �إلى قرية يف وادي زبيد جن ��وب مدينة زبيد ،وفيها يتجه
�إلى عدن �أو مييل �إلى اجلبال اجلنوبية لزبيد.
2 .2الب ��اب الغرب ��ي :الذي كان ي�س ��مى باب غالفق ��ة ،حتول ا�س ��مه �إلى باب
النخيل؛ ن�سبة �إلى �أر�ض النخيل املزروعة غرب مدينة زبيد.
3 .3الباب ال�شمايل :الذي كان ي�سمى باب ال�شام� ،سمي باب �سهام ن�سبة �إلى
وادي �س ��هام الواقع �ش ��مال مدينة زبيد ،وهذا الباب يعترب (وجه املدينة
وقرتها).
4 .4الباب ال�ش ��رقي :ظل ي�س ��مى بنف�س ا�س ��مه الق ��دمي ،وهو باب ُ
ال�ش� � َبارق؛
وذلك نظ ًرا لأنه �سمي با�سم املنطقة التي ينفذ �إليها وهي قرية هامة من
قرى وادي زبيد(.)57
ومن خالل عر�ض تلك الأ�سماء لأبواب مدينة زبيد جند �أن هذه الأ�سماء لها
عالق ��ة بقوة الدولة يف تهامة و�ض ��عفها� ،أو مركزية دول ��ة تهامة وعدم مركزيتها،
�إذ �إن هذه الأبواب كانت ت�س ��مى با�س ��م املناطق التي ت�ص ��ل �إليها مركزية الدولة
احلاكم ��ة لزبي ��د ،فلم ��ا كانت نفوذ حكومة زبيد ت�ص ��ل �إلى عدن ث ��م �إلى غالفقة
و�أطراف تهامة امل�س ��مى ال�شام �س ��ميت هذه الأبواب ب�أ�سماء �أطراف املناطق التي
ت�ص ��ل �إليها نفوذ الدولة و�سلطانها ،وملا تغري هذا املفهوم ،و�أ�صبحت حكومة زبيد
مح�ص ��ورة يف زبيد وما حولها �أو عندما ظهرت لعدن دولة م�س ��تقلة هي دولة بني
مع ��ن وظهرت لبني طرف يف �ش ��مال تهامة دولة م�س ��تقلة ،وكذلك ظهور دويالت
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م�س ��تقلة يف �ص ��نعاء وذي جبلة وتعز ،ف�ض�ل ً�ا عن بداية ظهور دولة ابن مهدي يف
�س ��واحل زبيد مثل العنربة وغالفقة وغريها� ،أ�ص ��بحت مركزية الدولة يف زبيد ال
ت�س ��تطيع الو�صول �إلى هذه املناطق التي كانت �ضمن �أطراف تهامة .لذلك تبدلت
�أ�س ��ماء ه ��ذه الأبواب ب�أ�س ��ماء املناطق القريب ��ة من مدينة زبيد .كما هو مو�ض ��ح
�س ��اب ًقا� ،إ�ض ��افة �إلى تزايد حركة ن�ش ��اط ال�س ��كان حول مدينة زبيد �أجرب حكومة
زبيد �أن ت�س ��مي هذه الأبواب ب�أ�س ��ماء القرى القريبة ملدينة زبيد نف�سها؛ كي تكون
�أكرث داللة وو�ضوح ًا له�ؤالء ال�سكان.
وباملقارنة �إلى كرب م�س ��احة مدينة زبيد واقت�ص ��ار مخططي هذه املدينة على
فت ��ح �أربعة �أبواب فقط جند �أن ذل ��ك يهدف �إلى متكن من يحكم مدينة زبيد من
حمايتها ب�س ��هوله وي�س ��ر� ،إذ �إنهم لو فتحوا عدة �أبواب يف كل جهة �سي�ص ��بح من
ال�ص ��عب عليهم حماي ��ة املدينة من �أي هجمات خارجي ��ة قادمة من جهات اليمن
املتعددة؛ ولذلك اقت�صر فتحهم للأبواب الأربعة التي تنفذ �إلى اجلهات الأ�صلية،
وذلك ل�ض ��رورة عب ��ور رعايا وموظفي وجن ��د الدولة القائم ��ة يف مدينة زبيد من
اجلهات الأربع دون م�شقة الدوران حول مدينة زبيد.
ت�س ��مية زبيد� :أورد ابن املجاور عدة روايات ب�ش� ��أن ت�س ��مية زبيد بهذا اال�سم
معظمها ال ن�س ��تطيع الركون �إلى ت�ص ��ديقها ،ولكن ن�ستعر�ض ��ها هنا ملعرفة الآراء
املتعددة حول ا�سمها وهي كالآتي:
�1 .1أن زبيدً ا ُ�س ��ميت بزبيد لأن مل ًكا من ملوك اليمن من التبابعة كان ي�سمي
الزبا َه َل َك؛ �أيِ :ب َيد .ف�سميت زبيد باجلمع بني ا�سمه (زبا) وكلمة (بيد)
التي تعني مهلكة.
�ُ 2 .2س ��ميت زبيد با�س ��م الناقة التي كان ا�س ��مها زبيد ،التي كانت ترعي من
جملة الإبل بني عقدة من الأ�ش ��جار يف تلك املنطقة ،فلما ع�ض ��ت الناقة
�سمي املو�ضع با�سمها زبيد.
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�ُ 3 .3س ��ميت زبيد با�س ��م امر�أة كانت ت�س ��مى زبيدً ا ،وكانت ت�سكن ر�أ�س وادي
زبيد.
�ُ 4 .4س ��ميت زبيد با�س ��م زبيدة بنت جعفر بن �أبي جعفر املن�صور كما يرجح
ابن املجاور ،وذلك يف خالفة الأمني؛ لأنها هي التي �سعت يف بناء مدينة
زبيد ،و�أن الذي بنى لها دا ًرا فيما بني زبيد ورمع هو محمد املن�ص ��ور بن
زياد ،الذي �أر�سله الأمني �إلى تهامة اليمن.
�ُ 5 .5س ��ميت زبيد بهذا اال�س ��م كونها كانت تت�ص ��ف ب�أنها زب ��دة بالد تهامة،
وذلك على ل�س ��ان محمد بن زي ��اد عندما تولى تهامة اليمن وو�ص ��ل �إلى
�أر�ض احل�ص ��يب ،ف�أخذ من الأر�ض كف تراب ف�ش� � ّمه فلما ر�آه طي ًبا قال
لأفراد دولته� :أقيموا بنا هاهنا .فلما �س�ألوه عن �سبب ذلك قال لهم :لأن
هذه الأر�ض �أر�ض نزه ،زبدة هذه البالد .ثم �س�ألوه عن دليل �صحة كالمه
فق ��ال :لأنها طيب ��ة بني واديني  -يعني وادي زبيد وادي رمع  -وعلي ذلك
�س ��كنوا ذلك املو�ضع وبنوا مدينة �س ��موها زبيدً ا ،وما ا�شتق زبيد �إال لأنها
الزبدة على ما جرى يف اليوم الأول.
كذل ��ك �أورد ابن املجاور رواية �أخرى تقول�( :إمنا �س ��ميت زبيد زبيدً ا لأن لها
واديا ي�سمى وادي زبيد ،ف�سميت البلد با�سم الوادي)( .)58وهذه الرواية هي الأكرث
ترجيحا ،وي�ؤيد هذه الرواية عدة م�ص ��ادر منها ورد �أن زبيد “ا�س ��م وادي باليمن
ً
للأ�شعريني� ،إليه تن�سب املدينة ،فيقال :مدينة زبيد؛ لأنها من �أر�ضه”( .)59ومنها
ما �أورده الهمداين من �أنّ “مدينة زبيد �س ��ميت با�س ��م الوادي نف�سه” ( .)60وهذه
الآراء الأخرية التي تذكر �أنّ ت�س ��مية مدينة زبيد ن�س ��بة �إلى وادي زبيد هي الأكرث
ترجيحا والأكرث معقولية والأكرث �صحة.
ً
حج ��م مدينة زبيد :ت ��درج كرب حجم مدينة زبيد من قري ��ة بها عدة دور �إلى
مدين ��ة مخططة به ��ا الكثري من امل�س ��اكن والأ�س ��واق وغريه ،فف ��ي بداية مراحل
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ن�ش� ��أة مدينة زبيد كانت من «�أكرب مدن اليمن بعد �ص ��نعاء»( .)61وكما يت�ض ��ح �أن
الو�ص ��ف يرجع �إلى القرون الأولى للهجرة حتى الق ��رن اخلام�س الهجري .وذلك
عندما كانت �ص ��نعاء عا�ص ��مة لوالة اخلالفة العبا�س ��ية ثم لدولة �آل يعفر والدولة
ال�صليحية ،فقد تو�سع ال�صليحيون يف بناء مدينة �صنعاء حتى �صارت �أكرب مدينة
يف اليمن .وبعد انتقال عا�ص ��مة ال�صليحيني �إلى ذي جبلة ق ّلت يف �صنعاء العمارة
وق� � ّل فيها ال�س ��كان ،ويف هذا الوقت وما تاله من قرون ات�س ��عت العمارة يف مدينة
زبيد ف�أ�صبحت �أكرب مدن اليمن ،وذلك ما يو�ضحه ابن الديبع ب�أن زبيدً ا �أ�صبحت
“�أعظم مدن اليمن و�أكرب من �ص ��نعاء”( .)62وكما يت�ضح �أن ذلك االت�ساع ملدينة
زبيد يف عهد الدولة النجاحية والدولة الأيوبية.
م�س ��احة مدينة زبي ��د :تعد امل�س ��احة من �أه ��م مميزات امل ��دن ،وهي عالقة
مميزة بني املدن الكبرية واملدن ال�ص ��غرية ،وبالن�س ��بة مل�ساحة مدينة زبيد عندما
كانت قاعدة هامة حلكام اليمن ،كانت عبارة عن مدينة كبرية ووا�س ��عة .فو�صف
ابن املجاور م�س ��احتها يف �أواخر حكم الدولة الأيوبية لليمن ب�أنها بلغت ت�س ��عمائة
وخم�س ��ة و�أربعني ميعادًا� ،إال �أن هذه امل�س ��احة مل تظل كما هي يف منت�ص ��ف حكم
الدولة الر�س ��ولية فقد تناق�ص ��ت هذه امل�س ��احة مبق ��دار الثلث؛ وذل ��ك نظ ًرا لأن
عا�صمة دولة بني ر�سول كانت هي مدينة تعز ،ولي�س مدينة زبيد ،ولذلك تقا�صرت
م�س ��احة زبي ��د ،ففي زبيد �س ��نة 733هـ1332/م بلغت م�س ��احتها حوايل �س ��تمائة
حت
و�س ��تة وثالثني ميعادا(� .)63أما بالن�س ��بة البن الديبع فقد ذكر �أن زبيدً ا “ ُم ِ�س ْ
�س ��نة 767هـ1365/م يف عهد الدولة الأف�ضلية فجاءت م�س ��احتها �ستمائة و�أربعة
وع�ش ��رين ميعادًا ون�ص ��ف ميعاد من غري اختب ��ار ،وبعد االختبار جاء م�س ��احتها
�س ��تمائة وثمانني ميع ��ادا( .)64ورمبا يعود ذلك �إلى �أن ال�س ��ور الت ��ايل ملدينة زبيد
الذي بناه طغتكني جلنوده هو الذي تخرب وانتهى ب�سبب انتقال اجلند �إلى مدينة
تعز خلدمة الدولة الر�سولية.
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دارة الإمارة :يعد دار الإمارة يف �أهم املعامل التي تعرب عن وجود �سلطة �إدارية
�أو �سيا�س ��ية يف �أي مدينة .وبالن�س ��بة ملدينة زبيد فقد وجد بها عدة دور للأمارة.
تعددت �أ�س ��ماء هذه الدور فالبع�ض ي�س ��ميها (دار امللك) والبع�ض الأخر ي�سميها
(ق�صر الإمارة) وبع�ضهم ي�سميها (الدار ال�سلطانية) ،وهذه الأ�سماء كلها تهدف
�إلى بناء دار كمقر للحكام يف مدينة زبيد .وكما يبدو �أن تعدد هذه الأ�س ��ماء ناجت
عن تعدد الدويالت التي حكمت تهامة اليمن ،ونورد هنا دُو َر الإمارة التي �س ��ميت
بهذه الأ�سماء يف مدينة زبيد وهي:
�أول �إ�ش ��ارة �إلى وجود دار للملك يف مدينة زبيد هي الدار التي بناءها القائد
�ش ��حار ب ��ن جعفر يف عه ��د الدولة الزيادية ،والتي �س ��ميت با�س ��م بانيها وهي دار
�ش ��حار �أو دار املل ��ك .وهي عبارة عن دار كب�ي�رة ذات طول وعر�ض كبريين .وكان
بنا�ؤه ��ا يف مكان مالئ ��م ملدينة زبيد ،وهو مقاطع طريق امل ��ارة عرب زبيد؛ ولذلك
عال ج ًّدا بحيث ينظ ��ر منه �إلى من يعرب الطريق القادم �إلى
باب ٍ
ُبن ��ي لهذه الدار ٌ
زبيد على بعد فر�سخني .وكما يت�ضح �أن بناء هذا الباب بهذا العلو من �أجل �إحكام
مراقب ��ة العابرين عل ��ى الطريق ،وذلك م ��ن �أجل معرفة نوع اجلي� ��ش القادم �إلى
مدين ��ة زبيد �أهو جي�ش �ص ��ديق �أم جي�ش عدو مهاجم ملدين ��ة زبيد؛ لكي ينذر �أهل
املدينة لال�س ��تعداد لهذا اجلي�ش املهاجم بالدفاع عن املدينة �أو الهروب منها �إلى
اجلب ��ال والنجاة ب�أنف�س ��هم �أو غري ذلك .بالإ�ض ��افة �إلى ذل ��ك معرفة وقت قدوم
القوافل التجارية �أو قوافل احلجاج.
وم ��ن �أجل حماية هذا البناء املرتف ��ع و دار الإمارة هذه من الهدم والتخريب
والت�س ��لق م ��ن قبل �أي جي� ��ش مهاجم .فقد بنى �ش ��خار بن جعفر ح ��ول داره هذه
خند ًق ��ا ً
عري�ض ��ا وعظي ًما ،يحق ��ق لهذه ال ��دار احلماية والأمان ملا به ��ا من �أموال
و�أنف� ��س .وعن املادة الت ��ي بنيت بها هذه الدار فق ��د كان بنا�ؤها بالآجر واجل�ص،
وكان بنا�ؤه ��ا محك ًما ووثي ًقا يوفر لها احلماي ��ة والأمان ،وقد ظلت هذه الدار دا ًرا
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ي�س ��كنها كل من يتولى حكم مدينة زبيد ،نظ ًرا حل�صانتها وكربها و�إحكام بنائها
وا�ش ��تماله على حت�ص ��ينات مالئمة ملن ي�س ��كنها ،وقد بقي باب هذه الدار الطويل
قائ ًما على حالته تلك �إلى �أن �أمر بهدمه امللك امل�سعود الأيوبي يو�سف بن �أبي بكر
�سنة 618هـ1221/م� ،أو واليه على مدينة زبيد �أبيك العزيزي ،وبعد تهدميه �أخذ
�آجره وبنى به دو ًرا له(.)65
مل تظل هذه الدار هي الدار الوحيدة التي بنيت يف مدينة زبيد كدار للأمارة،
بل ا�س ��تمر حكام تهامة يف بناء دور متعددة حلكمهم ،فقد ُب ِنيت يف �أواخر الدولة
الزيادية دار �أخرى للأمارة �س ��ميت (دار امللك) �أي�ضا ،وهي الدار التي �سجن بها
القائد نفي�س موالة الأمري الزيادي وعمته ،قد ظال بها م�سجونني حتى ماتا .كذلك
بنيت دار يف مدينة زبيد يف عهد حكم الدولة ال�ص ��ليحية لتهامة� ،س ��ميت (الدار
ال�سلطانية) وهي الدار التي �سكن جيا�ش بجانبها عندما �أراد ا�ستعادة نفوذه على
مدينة زبيد من �أيدي ال�صليحيني ،كما �أن ً
جيا�شا عندما ثار يف مدينة زبيد ت�سلم
دار الإم ��ارة من ال�ص ��ليحيني مبا فيها من �أموال وم� ��ؤن .ويف عهد عبد الواحد بن
جيا� ��ش ُو ِج ��دت دار للإمارة يف مدين ��ة زبيد ،وهي الدار التي ا�س ��تولى عليها عبد
الواحد عندما ثار على ابن �أخيه فاتك بن جيا�ش( ،)66ويو�ضح العمري عن م�ساكن
احل ��كام قوله“ :و�أما م�س ��اكن امللك فنهاية يف العظمة وفر�ش الرخام وال�س ��قوف
املدهون”( .)67كذلك ُو ِجدت دار للإمارة يف عهد من�صور بن فاتك ُ�سميت (ق�صر
الإم ��ارة ) ،وه ��ي الدار التي ا�س ��تدعى �إليها الأم�ي ُ�ر وزي َره �أني� ��س الفاتكي لوليمة
عندما �ش ��ك بعدم �إخال�صه لواليته وت�آمره عليه ،والتي �أدت �إلى قتل الوزير �أني�س
الفاتك ��ي ( ،)68وهكذا ُو ِجدت دار للإمارة يف مدينة زبيد ثم ا�س ��تمرت عملية بناء
دور للأمارة فيها يف عهد الدولة الأيوبية والدولة الر�سولية.
دور احلكام :مما ال�شك فيه �أن الأمراء والوزراء والق�ضاة وكبار رجال الدولة
من قادة وغريهم الذين حكموا تهامة عملوا على بناء دور خا�ص ��ة لهم يف مدينة
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رئي�سا حلكام دويالت تهامة اليمن ،وهي غري الدور التي
زبيد ،التي كانت مركزً ا ً
بنيت للدولة �أو ُ�س ِّميت بدور الإمارة ،ومن ذلك الآتي:
من �أهم الإ�ش ��ارات يف بداية بناء الأمراء ق�ص ��و ًرا لهم يف تهامة ما ذكره ابن
املج ��اور من �أن محمد ب ��ن زياد  -الذي والّه الأمني على تهام ��ة اليمن  -هو الذي
بد�أ يف بناء ق�ص ��ر له ،وكان ذلك عندما جاء ابن زياد �إلى احل�ص ��يب؛ وهي زبيد،
فوج ��د بها قوم ��ا يقتتلون يف كل يوم �إلى �ض ��حوة النهار ويفرتق ��ون ،فدخل بينهم
وبن ��ى ق�ص� � ًرا على ب ��اب غالفقة ،وبعد ذلك جلب له ً
جي�ش ��ا كب ًريا وا�س ��تولى على
مدين ��ة زبي ��د ،وعمل على اختطاطها وبناء دو ٍر له( .)69ا�س ��تمر حكام تهامة يبنون
له ��م دو ًرا يف مدين ��ة زبيد طيلة بق ��اء الدولة الزيادية وما تبعه ��ا من دويالت مثل
الدولة النجاحية وغريها.
ويف عهد حكم الدولة ال�ص ��ليحية لتهامة اليمن بنى الأعز بن علي ال�صليحي
(ت448ه� �ـ1056 /م) دا ًرا له يف مدينة زبيد� ،س ��ميت با�س ��مه؛ �أي :دار الأعز بن
ال�ص ��يلحي ،وذلك �أثناء حكمه لتهامة اليمن نائ ًبا عن �أبيه علي ال�ص ��ليحي ،وهي
الدار التي فر�شها الوزير علي بن القم جليا�ش بن جناح عندما تعاون معه لإعادة
حكمه على تهامة اليمن ،كما �أن الوزير علي ابن القم كانت له دار يف مدينة زبيد،
وهي الدار التي كان الوزير وابنه يالعبان جيا�ش بها ال�شطرجن ،والتي ح�صل بها
التعارف بني الطرفني ثم التعاون على الق�ضاء على حكم ال�صليحي يف تهامة(.)70
ويف عه ��د ات�س ��اع نف ��وذ وزراء الدول ��ة النجاحي ��ة ،يف �أواخ ��ر عهده ��ا ،بنى
ع ��دة وزراء دو ًرا له ��م يف مدين ��ة زبيد ،م ��ن ذلك ما بن ��اه الوزير �أني� ��س الفاتكي
(ت520هـ1126/م) الذي بنى له دا ًرا كبرية �أطلق عليها ق�ص ًرا كب ًريا .وات�صفت
هذه الدار �أو الق�ص ��ر بال�س ��عة والكرب حيث ا�ش ��تملت على حج ��رات كبار ،وكانت
ذراعا ،مبا يعادل
�أر�ض ��ية هذه احلجرات وا�س ��عة� ،إذ بلغ عر�ض كل قاعة ثالث�ي�ن ً
ذراعا ،ما يعادل ع�شرين مرتًا،
خم�س ��ة ع�شر مرتًا .وبلغ عر�ض كل جمل�س �أربعني ً
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�أم ��ا طول القاعة واملجل�س فق ��د كان �أكرب من ذلك .كما كان للحرة علم �أم الأمري
من�ص ��ور بن فاتك النجاحي دار لها وهي الدار التي تربى بها معظم وزراء الدولة
النجاحي ��ة ،و�أي�ض ��ا كان للوزي ��ر مفلح الفاتك ��ي دار له يف مدينة زبي ��د وهي الدار
التي ُقتل بها ابنه من�ص ��ور بن مفلح الفاتكي غ ��د ًرا من قبل الوزير �إقبال الفاتكي
بعد منحه الأمان .كذلك كان للوزير �س ��رور الفاتك ��ي دار له يف مدينة زبيد ،وهي
الدار التي كان يجتمع �إليها الكثري من النا�س ،ممن يرغبون يف لقاء الوزير �سرور
لق�ض ��اء حاجاتهم �أو حل م�ش ��اكلهم .ويف عه ��د دولة بني مه ��دي والدولة الأيوبية
ودولة بني ر�س ��ول ُبني الكث�ي�ر من الدور ملن كان يحكم تهام ��ة ،ويتخذ من مدينة
زبيد مق ًرا له .كذلك كان لكاتب الوزير مفلح الفاتكي ،وهو حمري بن �أ�س ��عد دا ًرا
يف مدين ��ة زبيد .وهي الدار التي تربى بها �أغلب جواري و�س ��راري تهامة .وتع ّلمنَ
فيها (الغناء ،والطبخ ،وخزن الثياب ،وعمل الطيب)(.)71
وبالن�س ��بة ملا حوته املدينة من جوامع وم�س ��اجد ،ودوره ��ا يف احلياة العلمية
ملدينة زبيد ،وكذا الن�شاط التجاري فيها من حيث وجود الأ�سواق التجارية و�أنواع
ال�س ��لع ،وطرق املدينة وحواريها وحماماتها ،واحلرف املوجودة فيها ،فقد تركتها
لبحث �آخر يعالج هذه املو�ضوعات.
اخلامتة :تعد ن�ش�أة مدينة زبيد من �أهم املعامل التاريخية واحل�ضارية ومنها
الإدارية وال�سيا�سية والعلمية لإقليم تهامة ولبالد اليمن وللخالفة العبا�سية ،كون
ه ��ذه املدينة ظلت طيل ��ة وجود اخلالفة العبا�س ��ية موالية لها �سيا�س� � ًّيا ومذهب ًّيا،
ومل تخ ��رج عن طاعتها ،وكان حكام مدينة زبيد والة يمُ ْ َنحون تقليدً ا من اخلالفة
العبا�سية بحكم اليمن ،ولذلك �أطاعهم زعامات قبائل بلدان اليمن و�أقاليمها.
وقد �أعطت ن�ش� ��أة مدين ��ة زبيد �إقليم تهامة دو ًرا كب ًريا يف التاريخ ال�سيا�س ��ي
واحل�ض ��اري لليم ��ن ،كما كان لن�ش� ��أة مدينة زبيد دو ٌر كبري و�أهمي ��ة كبرية لتاريخ
الدول ��ة الزيادية يف اليمن ،والدول التي جاءت بعدها ،وجعلت من زبيد عا�ص ��مة
لها.
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ومن الوا�ض ��ح �أن �ش ��روط ن�ش� ��أة مدينة زبيد مث ��ل وجود الأرا�ض ��ي الزراعية
اخل�صبة جعلت مدينة زبيد ت�ستمر عا�صمة �إدارية و�سيا�سية للكثري من دول اليمن.
الهوامش
( )1اخلزرجي� ،ش ��م�س الدين ابو احل�س ��ن بن ابي بكر ت( 812هـ) :الع�س ��جد امل�سبوك فيمن ويل اليمن
من امللوك ،مخطوط م�صور ،دار الفكر ،دم�شق� ،صورة ثانية 1981م � ،ص .97
( )2احلم ��وي� ،ش ��هاب الدين ياقوت بن عبد اهلل ،معج ��م البلدان ،دار �إحياء ال�ت�راث العربي ،بريوت،
1399هـ1979/م� ،.ص .78
( )3الهمداين  :احل�س ��ن بن احمد بن يعقوب ت( 334هـ)� :صفة جزيره العرب ،حتقيق :محمد االكوع،
ن�شر مركز الدرا�سات اليمني ،طبع بريوت ط1983 ،3م� ،.ص.131
( )4الهمداين� ،صفة جزيرة العرب131،132،
( )5اب ��ن حوق ��ل� :أبو القا�س ��م ب ��ن حوقل� ،ص ��ورة الأر�ض ،من�ش ��ورات دار مكتبة احلي ��اة ،بريوت ،ط،1
1979م� ،.ص.32
( )6عمارة :جنم الدين ابو محمد عمارة بن ابي احل�س ��ن احلكمي :النكت الع�ص ��رية يف اخبار الوزارة
امل�صرية ،حتقيق هرتريغ درنربغ ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،ط1991 ،2م� ،.ص.66
( )7ابن املجاور :محمد بن م�سعود بن على ت( 630هـ) �صفة بالد اليمن ومكة وبع�ض احلجاز ،حتقيق:
او�سكر لوفغرين ،دار التنوير ،بريوت ،ط1986 ،2م� ،.ص .63،93
( )8اجلندي� :أبوعبداللـه بهاء الدين محمد بن يو�سف بن يعقوب اجلندي ال�سك�سكي (ت .بعد 732هـ/
1322م).ال�س ��لوك يف طبقات العلماء وامللوك ،جـ ،2 ، 1حتقيق محمد الأكوع ،ن�ش ��ر وزارة االعالم
اليمني ��ة  ،1/20دار التنوي ��ر للطباعة والن�ش ��ر ،بريوت ،ط� ،1س ��نة 1403ه� �ـ1983 /م،221، .عن
االكليل .44/2
( )9اب ��ن الديب ��ع :عبدالرحمن بن علي بن الديبع ال�ش ��يباين (ت944 .هـ1537 /م) ،بغية امل�س ��تفيد يف
تاريخ مدينة زبيد  ،حتقيق عبداللـه احلب�ش ��ي .ن�ش ��ر مركز الدرا�س ��ات اليمنية� ،ص ��نعاء 1979م،.
�ص ، 18اجلندي ،ال�س ��لوك ،222،اخلزرجي� ،ش ��م�س الدين ابو احل�س ��ن بن ابي بكر ت( 812هـ):
الع�س ��جد امل�س ��بوك فيمن ويل اليمن من امللوك ،مخطوط م�ص ��ور ،دار الفكر ،دم�شق� ،صورة ثانية
1981م� ،.ص.6
( )10الهمداين� ،صفة.232،
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( )11الهمداين� ،صفة جزيرة العرب.96،
( )12ابن املجاورة� ،صفة بالد اليمن.82،
( )13عمارة ،تاريخ اليمن.84،
( )14اب ��ن خرداذب ��ة ،ابو القا�س ��م :عبيد اهلل بن عب ��د اهلل ت(300هـ) امل�س ��الك واملمالك ،دار احياء
الرتاث العربي ،بريوت  ،ط1988 ،1م� ،.ص.122،127
( )15عمارة ،تاريخ اليمن.81-76،
( )16الهمداين� ،صفة جزيرة العرب.304،
( )17عمارة ،تاريخ اليمن ،71،اخلزرجي ،الع�سجد.100،
( )18ياقوت احلموي ،معجم البلدان.503،
( )19املقد�سي ،ابو عبد اهلل محمد بن احمد ابي بكر ت( 380هـ) :اح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم،
دار احياء الرتاث ،العربي ،بريوت ،ط1987 ،1م� ،.ص.54،55
( )20املقد�سي ،اح�سن التقا�سيم.85-74،84،
( )21عمارة ،تاريخ اليمن ،47،ابن املجاورة� ،صفة بالد اليمن.67،
( )22اخلزرجي ،الع�س ��جد ،7-5،ابن الديبع :عبد الرحمن بن علي :قرة العيون ب�أخبار اليمن امليمون،
حتقيق محمد االكوع ،مطبعة ال�سعادة ،القاهرة 1977 ،م� ،.ص.33،36-32
( )23جبار.70 ،
( )24الهمداين� ،صفة جزيرة العرب.232،
( )25املقد�سي ،اح�سن التقا�سيم.55-54،
( )36ياقوت احلموي ،معجم البلدان.4393 ،
( )27املعجم ،الو�سيط.576،
( )28املعجم ،الو�سيط.576،
( )29الهمداين� ،صفة جزيرة العرب.81 ،
( )30الو�صابي ،تاريخ و�صاب ،101،ال�شجاع.149،
( )31اجلندي ،ال�س ��لوك ،حتقيق االكوع ،هام�ش ،227-222،ال�شجاع :عبد الرحمن عبد الواحد ،اليمن
يف عيون الرحالة ،ط ،1دار الفكر  ،دم�شق1413 ،هـ1993/م.
( )32ابن املجاور� ،صفة بالد اليمن.68-65،
( )33عمارة ،تاريخ اليمن ،41-38،ابن املجاورة� ،صفة بالد اليمن ،66،الو�صابي احلب�شي :وجيه الدين
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن عمر احلب�ش ��ي الو�ص ��ابي (ت782 .هـ) ،تاريخ و�ص ��اب
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امل�س ��مى االعتبار يف التواريخ والآثار ،حتقيق عبداللـه احلب�ش ��ي ن�ش ��ر مركز الدرا�س ��ات والبحوث
اليمني� ،صنعاء ،طبع دار العودة ،بريوت ،ط1979 ، 1م� ،.ص ،21اجلندي ،ال�سلوك .220/1
( )34اجلندي ،ال�سلوك .220/1
( )35عم ��ارة ،تاري ��خ اليم ��ن ،45-42،اب ��ن املج ��اورة� ،ص ��فة ب�ل�اد اليم ��ن ،67-66،الو�ص ��ابي ،تاريخ
و�صاب ،21،اجلندي ،ال�سلوك  ،220/1ابن الديبع ،قرة العيون.323-320،
( )36اب ��ن خل ��دون :عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (ت808 .ه� �ـ1406 /م) ،تاريخ ابن خلدون ،دار
الكتاب اللبناين ،بريوت� ،سنة 1982م .اليمن من ابن خلدون.559 ،
( )37اجلندي ،ال�سلوك ،221/1،ابن الديبع ،بغية امل�ستفيد.39،
( )38ابن املجاور� ،صفة بالد اليمن.96 ،
( )39ابن املجاور� ،صفة بالد اليمن.65-64،
( )40ابن الديبع ،الف�ضل املزيد ،48-47،ابن الديبع ،بغية امل�ستفيد ،43،ابن الديبع ،قرة العيون،322،
عبد الرحمن عبد اللـه احل�ض ��رمي :زبيد العا�ص ��مة الأولى يف اليمن بعد الإ�س�ل�ام ،جملة احلكمة
عدد  /15ال�سنة الثانية� ،أغ�سط�س 1972م1392/هـ � ،ص .28
( )41عمارة ،تاريخ اليمن،78 ،ابن الديبع ،بغية امل�ستفيد ،43،ابن الديبع ،قرة العيون.322،
( )42ابن الديبع ،الف�ضل املزيد.47،
( )43اب ��ن �أب ��ي الربيع� ،س ��لوك املال ��ك يف تدبرياملمالك�،ص،190حتقيق ناجي التكريت ��ي،دار االندل�س
بريوت،ط،3،1983م.
( )44ابن �أبي الربيع� ،سلوك املالك � ،ص .192
( )45اب ��ن الديبع ،الف�ض ��ل املزيد ،47،ابن الديبع ،بغية امل�س ��تفيد ،43،ابن الديب ��ع ،قرة العيون،322،
اخلزرجي ،الع�سجد،
( )46الو�صابي ،تاريخ و�صاب.101 ،
( )47املقد�سي ،اح�سن التقا�سيم.84،
( )48ابن جرير ،تاريخ �صنعاء.91،
( )49ابن املجاور� ،صفة بالد اليمن،73 ،اخلزرجي ،الع�سجد ،101،ابن الديبع ،الف�ضل املزيد ،29،ابن
الديبع ،بغية امل�ستفيد ،35،ابن الديبع ،قرة العيون ،331،احل�ضرمي ،زبيد.24،
( )50عمارة ،تاريخ اليمن ،210،احل�ضرمي ،زبيد.24،
( )51اخلزرجي ،الع�سجد ،،ابن الديبع ،الف�ضل املزيد ،49،ابن الديبع ،بغية امل�ستفيد ،35،ابن الديبع،
قرة العيون ،331،احل�ضرمي ،زبيد.24،
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( )52ابن املجاور� ،صفة بالد اليمن.74،
( )53ابن املجاور� ،صفة بالد اليمن ،74،ابن الدبيع ،الف�ضل املزيد.49،
( )54ابن املجاور� ،صفة بالد اليمن ،74،ابن الدبيع ،الف�ضل املزيد.49،
( )55ابن الديبع ،الف�ضل املزيد،49،اخلزرجي ،الع�سجد.102،
( )56ابن املجاور� ،صفة بالد اليمن.74،
( )57اخلزرجي ،الع�س ��جد ،102،ابن الديبع ،الف�ض ��ل املزيد ،49،ابن الديبع ،بغية امل�س ��تفيد،36-35،
ابن الديبع ،قرة العيون ،334-331،احل�ضرمي ،زبيد.25،
( )58ابن املجاور� ،صفة يالد اليمن.70-69،
( )59اجلندي ،ال�سلوك.221،
( )60الهمداين� ،صفة جزيرة العرب.232،
( )61البكري� ،أبو عبيدة (ت 496هـ) :امل�س ��الك واملمالك ،الدار العربية للكتاب ،بيت احلكمة قرطاج-
تون�س ،ط  1992 ، 1م �،ص .365
( )62ابن الديبع ،الف�ضل املزيد.48،
( )63اخلزرجي ،الع�سجد.102،
( )64ابن الديبع ،الف�ضل املزيد.50،
( )65ابن املجاور� ،صفة بالد اليمن ،78،احل�ضرمي ،زبيد.26-25،
( )66عمارة ،تاريخ اليمن.210،204،207.280،
( )67العمري� ،ش ��هاب الدين احمد بن يحيى بن ف�ض ��ل اهلل ت( 749هـ) :م�س ��الك الأب�صار يف ممالك
الأم�ص ��ار ،حتقيق� :أمين ف�ؤاد  ،املعهد العلمي الفرن�سي للأثار ال�شرقية بالقاهرة ،د.ت� ،.ص،152
القلق�ش ��ندي� ،أبو العبا�س �أحمد� ،صبح الأع�شى ،الهيئة العامة لق�صور الكتاب ،الذخائر ،134 ،ط،
2004م.
( )68عمارة ،تاريخ اليمن.210،
( )69ابن املجاور� ،صفة بالد اليمن.69-68 ،
( )70عمارة ،تاريخ اليمن.206-205،
( )71عمارة ،تاريخ اليمن.227-222،
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أبيات التمثيل واالستئناس وأثرها يف
التقعيد النحوي
�أ.د .ع�صام الكو�سى

�إنّ م ��ن يطالع م�ص ��نفات النحويني يقف على م�ص ��طلحات خم�س ��ة تعاورها
النحاة ،وهي اال�س ��تدالل ،واال�ست�ش ��هاد ،واالحتجاج ،والتمثيل ،واال�ستئنا�س .فهل
لكل منها اً
لهذه امل�صطلحات داللة واحدة �أم �أنَّ ٍّ
خا�صا بها؟
مدلول ً
�إن اال�س ��تدالل واال�ست�ش ��هاد يعنيان معن � ً�ى واحدً ا ،ومل ميي ��ز النحاة بينهما،
فكالهما يعني :ا�ستح�ض ��ار امل�س ��موع من كالم العرب من �أجل تقرير قاعدة ما �أو
ت�أكيدها )1(،بيد �أن املالحظ يف م�صنفات النحاة الأوائل �شيوع م�صطلح اال�ستدالل
بكرثة يف تقدميهم للم�سموع الذي ي�ستدل به ،ف�سيبويه يقول« :والدليل على ذلك،
وي�س ��تدل عل ��ى ذلك ،ويد ّلك على ذل ��ك» ( .)2والفراء (207ه)( )3يقول« :ي�س ��تدل
به ،فذلك دليل ،ال�س ��تدللت على ذلك» )4(،واملربد (285ه)( )5يقول :والدليل على
ذلك( ،)6وهذا يدلك على .و�أبو بكر الأنباري(328( )7ه) يقول« :مل ُيقم عليه دليلاً
ت�ص ��ح به حجته» ،وقال�« :إال بدليل يزيل اللب�س عن ال�سامعني»( )8فالنحاة كوفيني
وب�صريني �شاع هذا امل�صطلح بكرثة يف كتبهم.
�أما م�صطلح اال�ست�شهاد فقد كان ناد ًرا يف م�صنفاتهم ،وقد وقفت عليه عند
املربد حينما قال« :ال�ش ��اهد على ذلك ..وي�ست�شهدون على ذلك»( )9وعند �أبي بكر
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الأنباري �إذ قال« :ف�إنه ال يحتاج �إلى �شاهد ،فجعل هذا �شاهدً ا لقوله…»( )10وقد
()11
�شاع هذا امل�صطلح لدى النحاة املت�أخرين �أكرث من م�صطلح اال�ستدالل.
�أما م�ص ��طلح االحتجاج فلم يكن �ش ��ائ ًعا كامل�صطلحني ال�سابقني ،ومن يدقق
يف �أق ��وال النح ��اة يجد �أنهم مل ي�س ��تخدموا هذا امل�ص ��طلح �إال يف موا�ض ��ع قليلة،
()12
با�ستثناء �أبي بكر االنباري الذي ا�ستعمله بكرثة م�ساو ًيا بينه وبني الدليل.
�أما ُجل النحاة فهم مل ي�س ��تخدموه عب ًثا ،بل ا�س ��تخدموه يف موا�ضع اخلالف
النح ��وي� ،إم ��ا لدح�ض ر�أي �أو لإثبات �ص ��حة ر�أي �آخر ،فنقر�أ عند �س ��يبويه قوله:
«وهذه حجج �س ��معت من العرب ،ذكر هذا حجة لقول ��هُ « :رب رجل و�أخيه� ،إال انه
يحت ��ج اخللي ��ل ب�أن املعنى معن ��ى الالم»( )13وعن ��د الفراء قول ��ه« :والكتاب �أعرب
و�أقوى حجة من ال�ش ��عر ،وهذه حجة ملن ك�س ��ر ،ففي ذلك حجة ،ولي�س هذا بحجة
()14
للك�سائي».
وعند املربد قوله« :ال حجة يف البيت ،فال يثبت �إال بحجة ،حجة من ر�أى».
فه�ؤالء النحاة مل ي�سلكوا هذا املنهج عن هوى يف نفو�سهم ،و�إمنا �ساروا على �سنن
الق ��ر�آن الكرمي ،فقد ا�س ��تخدم هذا اللف ��ظ �إما لإبطال دلي ��ل �أو لتقوية ر�أي ،قال
إبراهيم
إبراهيم يف ر ّب ِه �أنْ �أتاه اهلل املُ ْل َك � ْإذ قال �
حاج �
ُ
َ
تعال ��ى� } :أمل ت َر �إلى الذي َّ
أميت قال �إبراهيم ف�إنَ َ
اهلل ي�أتي بال�ش ��م�س
ربي الذي يحيى ومييت قال �أنا �أحيي و� ُ
من امل�ش ��رق ف�أت بها من املغرب َف ُب ِه َت ال ��ذي كفر واهلل ال يهدي القوم الظاملني{
()16وقال � ً
أي�ض ��ا }:ها �أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيما لي�س لكم
()17
به علم واهلل يعلم و�أنتم ال تعلمون{.

()15

�أما م�ص ��طلحا التمثيل واال�س ��تئنا�س فهما ا�س ��تدالل ب�أمثلة ي�ؤت ��ى بها لت�أييد
قاعدة �أو تو�ض ��يحها ،وال ي�شرتط فيها �أن تكون مما يحتج به من الكالم )18(.وهي
�إم ��ا ل�ش ��عراء محدثني و�ض ��عهم علماء العربية خ ��ارج حدود االحتج ��اج الزمانية
واملكاني ��ة� ،أو �أن النحاة ذكروها للتقوية والتو�ض ��يح ،ولي�س من �أجل بناء القاعدة
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قال �س ��يبويه« :وزعم اخلليل رحمه اهلل ،حيث مثل ن�ص ��ب وحده وخم�س ��تهم� ،أنه
كقولك �أفردتهم �إفرادًا فهذا متثيل ولكنه مل ي�س ��تعمل يف الكالم ،ومثل خم�س ��تهم
()19
قول ال�شماخ:
�أتتني �سلَ ْيم َق َّ�ضها بق�ضي�ضها

مُ�����س��ح ح���ويل ب��ال��ب��ق��ي��ع �سِ بالها
ت ِّ

ً
انق�ضا�ضا ،ومررت بهم ق�ضهم بق�ضي�ضهم ،ك�أنه يقول:
ك�أنه قال :انق�ضا�ضهم� ،أي
لاً ()20
ً
انق�ضا�ضا ،فهذا متثيل ،و�إن مل يتكلم به ،كما كان �إفرادًا متثي ».
مررت بهم
وقد ر�أت د .خديجة احلديثي �أن �أغلب �ش ��واهد �س ��يبويه «التي مل ين�س ��بها مل
تك ��ن تذك ��ر �إال تقوية ومتثيلاً ملا بني علي ��ه الباب من الآي ��ات القر�آنية� ،أو الكالم
ال ��وارد ع ��ن الع ��رب� ،أو الأمثلة التي �س ��معها ونقلت له» )21(.و�أظ ��ن �أن هذا الر�أي
يفتقر �إلى الدقة واملو�ضوعية .
م ��ن خ�ل�ال ما تقدم ن�س ��تطيع �أن منيز بني ال�ش ��اهد واملثال ،فال�س ��مة الأولى
لل�ش ��اهد �أنه من ع�ص ��ر االحتجاج وت�س ��تنبط منه القواعد� ،أما املثال فال ي�شرتط
فيه �أن يكون من ع�صر االحتجاج ،وي�أتي لتو�ضيح القاعدة ولي�س ال�ستنباطها ،قال
البغدادي(1093( )22هـ)ُ :معل ًقا على قول الكميت(:)23
رب
طربت وما �شو ًقا �إلى البي�ض �أَ ْط ُ

وال لع ًبا مني وذو ال�شيب َي ْل َع ُب

« و�أجاب ُّ
ال�ش� � ُم ّني ب�أن امل�صنف مل ي�ست�شهد بالبيت على حذف الهمزة؛ و�إمنا مثل
به له ،واملثال ال يقت�ضي عدم احتماله غري املمثل له ،بخالف ال�شاهد ف�إنه يقت�ضي
ذلك .والفرق بينهما �أن املثال جزئي ذكر لإي�ض ��اح القاعدة وال�شاهد جزئي ذكر
لإثباتها .وهذا اجلواب فيه نظر ف�إن �صريح كالم امل�صنف انه �شاهد ،ف�إنه ب�صدد
اال�س ��تدالل ال التمثيل ،وما �أبداه من الفرق بني ال�ش ��اهد واملثال �صحيح يف نف�سه».
( )24وال�س ��مة الثانية التي ن�ستخل�ص ��ها من قول البغدادي �أن ال�ش ��اهد ال ميكن �أن
ي� ��ؤول ت�أوي�ًل اً يخالف ما �أتي به ��ا من �أجله ،قال محمد محي ��ي الدين عبداحلميد
«ومتى جاز يف هذا ال�ش ��اهد هذان الوجهان مل ي�ص ��لح �أن يكون دليلاً على �إحدى
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اللغت�ي�ن بعينه ��ا ،لأن الدليل متى تطرق �إليه االحتمال �س ��قط به اال�س ��تدالل».
و�أكد هذا القول د .محمد عبدو فلفل يف تعريفه لل�شاهد حني قال�« :إنه دليل ن�صي
يعود �إلى ما عرف لدى النحاة بع�ص ��ور االحتجاج� ،أتي به لبناء القاعدة وال ميكن
()26
ت�أويله على وجه غريها ،و�إال ُعد اً
مثال و�إن كان من ع�صور االحتجاج».

()25

وميكننا �أن ن�س ��تخل�ص مما تقدم �أن الفرق بني ال�شاهد واملثال وا�ضح وجلي؛
فالأول ت�س ��تنبط من ��ه القاعدة� ،أم ��ا الثاين فيذك ��ر للت�أكيد على �ص ��حة القاعدة
وتو�ض ��يحها )27(.والعالقة بينه وبني التقعيد هي عالقة م�شابهة ومقاربة ،وال يفيد
يف �إثبات التقعيد �إثبا ًتا قطع ًيا ،وغياب الأول يفقد القاعدة م�شروعيتها� ،أما غياب
الثاين فال يفقدها م�ش ��روعتيهاْ � ،إذ ال ميثل التقعيد متثيلاً مبا�ش ًرا ،بل يكون هذا
امل�سموع تاب ًعا لتقعيد �آخر ومن باب �آخر ،ولكن ي�ؤتى به ال�شتماله على �شيء يقارب
التقعي ��د يف بع�ض عنا�ص ��ره �أو يف �س ��لوك لغوي ما ،حيث يتخذ التقعيد وامل�س ��موع
م�سل ًكا مت�شاب ًها يف تركيبهما.
من هذا اال�س ��تئنا�س ما يكون بق�ص ��د توجيه حركة �إعرابية ظاهرة �أو تقدير
�إعراب ال يظهر ،ففي حديث �سيبويه عن �إعراب امل�صدر بعد «� اّإل» يف مثل قولهم:
علي فالنٌ» قال« :واحلجة على �أن هذا يف مو�ضع رفع �أنّ
«ما َم َنعني � اّإل �أن يغ�ض � َ�ب ّ
�أب ��ا اخلطاب ح ّدثنا �أنه �س ��مع من العرب املوثوق بهم من ين�ش ��د ه ��ذا البيت رف ًعا
للكناين:
�����ص��ونٍ ذاتِ َ �أ ْوق�����الِ
ح��م��ام�� ٌة يف ُغ ُ

مل مين ِع ُّ
ْ
رب مِ ن ْها َغيرُ �أَ ْن َن َط َقتْ
ال�ش َ

نا�س ��ا من العرب ين�ص ��بون هذا الذي يف مو�ض ��ع رف ��ع ،فقال اخلليل،
وزعم ��وا �أنّ ً
مئذ» يف كل مو�ضع ،فكذلك «غري �أنْ نطقت»
رحمه اهلل :هذا كن�ص ��ب بع�ض ��هم «ي َو ٍ
وكما قال النابغة:
على ح َ
ني عاتبتَ
ال�صبا
امل�شيب على ّ
َ

َو ُق�� ْل��تَ �أملّ���ا �أَ�ْ��ص�� ُح َّ
وال�ش ْي ُب واز ُع

ك�أنه جعل «حني» و«عاتبت» ا�س ًما واحدً ا».

()28
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ن�ص ��ا يف القاع ��دة ،فالعالقة بني
ف� ��إن دققنا يف هذا امل�س ��موع جند �أ ّنه لي�س ً
البي ��ت الأول وبني التقعيد تقوم على جتاذب «غري» وما بعد «� اّإل» يف الإعراب ،فهو
ا�س ��تئنا�س ولي�س ا�ست�ش ��هادًا� ،إذ ال �س ��بيل �إلى �إثبات �أنّ ما بعد � اّإل مرفوع يف تلكم
احلالة �إال ب�إثبات رفع «غري» التي ت�أخذ حكم امل�س ��تثنى يف الإعراب .وكذلك الأمر
يف املثال النرثي والبيت الثاين لي�س ا�ست�ش ��هادًا؛ بل هو ا�ستئنا�س � ً
أي�ضا ،والعالقة
التي تربط بينه وبني امل�س ��ت�أن�س له عالقة م�ش ��ابهة ،حيث ُبني ��ت «غري» كما بنيت
«يومئذ» وكما بنيت «حني» وكان ح ّقها اجلر ،فهذا نظري ذاك.
�إنّ اال�س ��تئنا�س يك ��ون مبا�ش� � ًرا حينم ��ا تكون العالقة وا�ض ��حة ب�ي�ن التقعيد
وامل�س ��موع امل�ست�أن�س به ،وهي عالقة قائمة على املقاربة ،بحيث يكون هذا امل�سموع
مقار ًبا للتقعيد يف �ش ��يء من عنا�ص ��ره الرتكيبية ،ونرى �أن ّجل القواعد امل�ست�أن�س
لها تقوم من باب التجويز الذي ال يتناق�ض مع الأ�ص ��ول ،ففي حديث �س ��يبويه عن
ْ
أذاهب ن�سا�ؤُ َك،
حذف التاء من الفعل قال« :واعلم �أنه من قالَ :ذ َه َب ن�سا�ؤك قالٌ � :
وم ��ن قال} )29(:فمن ج ��اءه م ْو ِع َظ ٌة ِمنْ َر ِّبه{ قال� :أجائ ��ي موعظة ،تذهب الهاء
()30
ههنا كما تذهب التاء من الفعل .وكان �أبو عمرو يقر�أ} :خا�ش ًعا �أب�صا ُرهم{،
()31
قال ال�شاعر ،وهو �أبو ذ�ؤيب الهذيل:
َب����ع����ي���� ُد ال������ ُغ������زا ِة ف���م���ا � ْإن َي�������� َز ُال (م)

ُم���ْ��ض َ��ط��م�� ًرا ُط���� َّر َت����اه َط��ل��ي��ح��اوق

وقال الفرزدق:

()32

َو ُك����� َّن�����ا َو ِر ْث������ن������ا ُه ع���ل���ى عَ����هْ����دِ ُت���ب ٍ���ع

ط��وي�ًل�اً � َ��س��واري��ه ���ش��دي��دًا دع��ائ�� ُم�� ْه

وقال الفرزدق � ً
أي�ضا:

()33

��������م م����������������آث���������������ر ُه ُق������������� ْع������������� ُد ِد
ل��������ئ��������ي ٍ

َق���� َرن����ب����ى ي����ح ُّ
����ك َق����� َف�����ا ُم������ ْق������ر ٍِف

وقال �آخر ،وهو �أبو زبيد:

()34

مـ ُ ْ�ستحنٌّ بها الريا ُح فما َيجتا ُبها (م)

يف ال َّ
����������ظ�����ل����ا ِم ك���������� ُل ه�����ج�����و ٍد
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 ..وه ��ذا يف ال�ش ��عر �أكرث من �أن �أح�ص ��يه لك ،ومن قال ذه ��ب فالنة قال� :أذاهب
()35
فالنة و�أحا�ضر القا�ضي امر�أ ٌة».
ن�ص ��ا يف ح ��ذف التاء من الفع ��ل ،بل جاء بها
�إن جمي ��ع هذه الأبيات لي�س ��ت ً
لي�ست�أن�س بجواز حذف التاء من الفعل ،و�إذا كان ا�سم الفاعل وغريه من امل�شتقات
يعم ��ل عم ��ل فعله ،ويجوز ح ��ذف التاء منه ميك ��ن � ًإذا �أن نحذفها م ��ن الفعل وهو
الأ�ص ��ل .فالعالقة بني الفعل وامل�ش ��تقات هي عالقة مقاربة وم�شابهة يف عملهما،
وهو ا�ستئنا�س مبا�شر للقاعدة التي يريد.
وقد ي�أتي اال�ستئنا�س �أحيا ًنا غري مبا�شر ،والعالقة بني امل�ست�أن�س له وامل�ست�أن�س
به هي عالقة م�ش ��ابهة � ً
أي�ض ��ا ،ولكنّ هذه امل�ش ��ابهة ال ينظر �إليها يف �ضوء تقارب
التقعيد ،بل ينظر �إليها يف �ضوء تقارب الت�صرف بينهما ،وهذا امل�سموع امل�ست�أن�س
به ب�ص ��ورة غري مبا�ش ��رة هو يف جملته خ ��ارج على التقعيد ،والهدف منه ت�س ��ويغ
امل�س ��ت�أن�س له وقبول ��ه باملقارنة مع امل�س ��ت�أن�س به ،ففي حديث �س ��يبويه عن حذف
املفع ��ول م ��ن احلافظات والذاك ��رات يف قول ��ه تعال ��ى) )36(:واحلافظني فروجهم
�ات والذاكرين اهلل كث ًريا والذاكرات( ـ قال« :فلم ُيعمل الآخر فيما عمل
واحلافظ � ِ
فيه الأول ا�س ��تغنا ًء عنه ،ومثل ذلك« :ونخلع ونرتك من يفجرك» وجاء يف ال�ش ��عر
()37
من اال�ستغناء �أ�شـ ّد من هذا ،وذلك قول قي�س بن اخلطيم:
َن�����ح ُ
�����ن مب�����ا ع���ن���دن���ا و�أَ ْن��������������تَ مب��ا

ُ
مختلف
را������ض وال��������ر�أيُ
عِ ���� ْن����د ََك ٍ

وقال �ضابئ الربجمي:

ف��م��نْ ي ُ
���ك �أَ ْم�����س��ى ب��امل��دي��ن��ة َر ْح�� ُل��ه

����ب
ف������������إين وق���������ي���������ا ًرا ب�����ه�����ا ل����غ����ري ُ

 ..فو�ضع يف مو�ضع اخلرب لفظ الواحد ،لأنه قد علم �أن املخاطب �سي�ستدل به على
�أنّ الآخرين يف هذه ال�ص ��فة ،والأول �أجود لأنه مل ي�ض ��ع واحدً ا يف مو�ضع جمع وال
جم ًعا يف مو�ض ��ع واحد )38(».ف�سيبويه �أورد هذه ال�ش ��واهد ليدلل على جواز حذف
املفعول الذي هو ف�ض ��لة ،وعلى عدم جودة حذف خرب املبتد�أ لأنه عمدة ف�إذا كان
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ال ��ذي ي�س ��تحق عدم احل ��ذف مت حذفه ،فجواز ح ��ذف الذي ي�س ��تغنى عنه �أولى،
وبذلك �س ّوغ با�ستئنا�س غري مبا�شر حذف املفعول به.
�إنّ العالق ��ة بني امل�س ��ت�أن�س له وامل�س ��ت�أن�س به قد تبدو عالقة منف�ص ��مة على
ن�صا يف امل�ست�أن�س له ،وال يدخالن
امل�س ��توى التقعيدي ،حيث ال يكون امل�س ��ت�أن�س به ً
يف بنية تقعيدية واحدة؛ بيد �أن هذا امل�س ��ت�أن�س به كان يفيد ب�ص ��ورة غري مبا�شرة
التقعيد امل�س ��ت�أن�س له ،حينما ال ت�س ��عف الذاكرة يف ا�ستح�ضار ال�شاهد الذي ّ
يدل
عليه ب�صورة مطلقة ومبا�شرة.
وثمة مالحظة مهمة يف هذا ال�س ��ياق وهي �أن امل�س ��موع الذي ي�أتي به النحوي
ا�ستئنا�س ��ا يف مو�ض ��ع «ما» ،قد ي�أتي به هو �أو غريه من النحاة �ش ��اهدً ا يف مو�ض ��ع
ً
�آخر� ،س ��واء �أكان مو�ض ��ع ال�ش ��اهد نف�س ��ه �أم غريه ،ومن ذلك ق ��ول زهري بن �أبي
�سلمى:
َ
بدا يل �أين ل�ستُ
مدرك ما م�ضى

وال ���س��اب��قٍ ���ش��ي�� ًئ��ا �إذا ك����ا َن جائيا

فقد جاء يف مو�ضع �شاهدً ا على �إعمال ا�سم الفاعل الذي جرى جمرى الفاعل،
ا�ستئنا�س ��ا للحمل على املعنى(، )40ويف مو�ضع �آخر �شاهدً ا
وجاء يف موا�ض ��ع �أخرى
ً
للعط ��ف عل ��ى التوهم» )41(.فهذا ال�ش ��اهد وغريه دفع النحويني �إل ��ى عدم التمييز
بني امل�س ��موع الذي ي�أتي �شاهدً ا على التقعيد وامل�سموع الذي ُي�ؤتى به لال�ستئنا�س،
و�أطلقوا على جميع هذا امل�س ��موع؛ وال �س ��يما ما جاء يف كتب املتقدمني من النحاة
�ش ��واهد� )42(،إذ كان من ال�صعوبة مبكان و�سم هذا البيت بال�شاهد �أو باملثال ،ومع
ابتع ��اد النحويني عن ع�ص ��ر االحتج ��اج وازدياد خرقهم للمقيا� ��س الزماين ،من
خالل �إيرادهم �شع ًرا ل�شعراء من خارج ع�صر االحتجاج ،و�سموا باملولدين �أ�صبح
يطلق على هذه الأ�ش ��عار� ،أعني �أ�شعار املولدين الذين توفوا بعد (151هـ) �،أبيات
التمثيل واال�س ��تئنا�س لأنّ معظمها مل ي�أت ال�س ��تنباط القواعد ،بل لغر�ض تو�ضيح
هذا التقعيد وت�أكيده.

()39
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تط ّور ا�ستخدام �أبيات التمثيل واال�ستئنا�س:
حينم ��ا بد�أ العلماء الأوائ ��ل يف جمع اللغة جعلوا الف�ص ��احة قبلتهم يف كل ما
يجمعون من �إ�ش ��عار ،ولذلك ق�سموا ال�شعراء على طبقات �أربع تب ًعا ل�سني وفاتهم،
قال البغدادي« :و�أقول الكالم الذي ي�ست�ش ��هد به نوعان �ش ��عر وغريه ،فقائل الأول
قد ق�س� � ّمه العلم ��اء على طبقات �أرب ��ع :الطبقة الأولى ال�ش ��عراء اجلاهليون ،وهم
قبل الإ�س�ل�ام كامرئ القي�س والأع�ش ��ى ،والثانية املخ�ضرمون :وهم الذين �أدركوا
اجلاهلية والإ�س�ل�ام كلبيد وح�س ��ان ،والثالثة املتقدمون ،ويقال لهم الإ�سالميون،
وهم الذين كانوا يف �ص ��در الإ�س�ل�ام كجرير والفرزدق ،والرابع ��ة املو ّلدون ويقال
لهم املحدثون ،وهم من بعدهم �إلى زماننا كب�شار بن برد و�أبي نوا�س ..فالطبقتان
إجماعا ،و�أما الثالثة فال�ص ��حيح �صحة اال�ست�شهاد
الأوليان ي�ست�ش ��هد ب�ش ��عرهما � ً
بكالمهم… و�أما الرابعة فال�ص ��حيح �أنه ال ي�ست�ش ��هد بكالمه ��ا مطل ًقا ،وقيل
()43
ي�ست�شهد بكالم من يوثق به منهم واختاره الزمخ�شري».
وتب ًعا لهذا القول جند �أنّ النحاة الأوائل حاولوا �أن ي�سريوا وفق هذا الإجماع
يف عدم اال�س ��تدالل لقواعدهم � اّإل ب�أ�ش ��عار الطبقات الثالث الأولى ،فمنْ يعد �إلى
م�ص ��نفات النحوي�ي�ن الأوائ ��ل و يتتبع التطور الزمن ��ي ف�إنه يج ��د �أن �أبا عمرو بن
العالء مل يكن ي�ست�شهد ب�أ�شعار الإ�سالميني كالفرزدق وجرير ،وكان يع ّد �شعرهم
مولدً ا ،وكان يقول« :لقد َح ُ�سنَ هذا املولد حتى لقد هممت �أن �آمر �صبياننا برواية
()44
�شعره».
�أم ��ا جيل العلماء الذي جاء بعده فقد احتج ب�ش ��عر الإ�س�ل�اميني ،ونقل ثعلب
()45
عن الأ�ص ��معي �أنه قال« :ختم ال�ش ��عر ب�إبراهيم بن هرمة وه ��و �آخر احلجج».
وكان معظ ��م النحاة متم�س� � ًكا به ��ذا املقيا�س وكانت غالبية �ش ��واهدهم ل�ش ��عراء
الطبقات الثالث الأولى ،بل كان من النادر اال�س ��تدالل ب�ش ��واهد ل�شعراء من غري
هذه الطبقات.
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ومع مت�سّ ��ك النحاة بهذا املقيا�س جند �أنهم مل ي�ستطيعوا �أن ي�ص ّموا �آذانهم
عن �ش ��عر املولدين ،فقد قيل �إن �س ��يبويه احتج ببع�ض �ش ��عر ب�ش ��ار بن برد تقر ًبا
()47
�إليه )46(،وقيل �إن املرب ّد احتج ب�شيء من �شعر �أبي متام يف كتابه اال�شتقاق.
�إن ا�ست�ش ��هاد �س ��يبويه ب�شعر لب�ش ��ار بن برد مل يثبت� ،أما ال�شاهد الذي ن�سب
()48
�إلى ب�شار وهو قول ال�شاعر:
َو َم��ا كل ذي ُل��بٍ مب� َ
ؤتيك ُن ْ�ص َح ُه

���ح��� ُه ب��لَ��ب��ي��بِ
وم�����ا ك����� ُل م��������ؤتٍ ُن���� ْ���ص َ

فقد اختلف يف ن�س ��بته فن�س ��ب �إلى �أبي الأ�س ��ود الد�ؤيل و�إلى مودود العنربي ،ومل
ين�سبه �أحد من العلماء �إلى ب�شار بن برد ،وقد خل�ص د .خالد جمعة �إلى �أن «ق�صة
ا�ست�شهاد �سيبويه ب�شعر ب�شار لي�ست ثابتة ،ومن اجلائز �أن �سيبويه كان يذكر بع�ض
�ش ��عر ب�ش ��ار يف جمال�سه دون �أن يق�ص ��د �إلى االحتجاج به ،بل ل َع ّله كان ي�ستخدمه
()49
للتمثيل».
و�إذا كان ا�ست�ش ��هاد �س ��يبويه ب�ش ��عر ب�ش ��ار مل يثبت ،ف�إنّ ا�ست�ش ��هاده ب�ش ��عر
غريه من املولدين حقيقة ثابتة .فقد ا�ست�ش ��هد بخم�س ��ة �شواهد ل�شعراء �أدرجهم
اللغوي ��ون العرب يف قائمة املولدين؛ وهم� :أبان الالحقي (200هـ) وخلف الأحمر
(180هـ) ،و�أبو حية النمريي (بعد 180هـ).
حرجا يف �إيراد �شعر بع�ض املولدين،
�أما اجليل الذي جاء بعد �سيبويه فلم يجد ً
و�إن كان معظم ��ه لبيان املعاين ،قال ابن جن ��ي�« :إن املعاين يتناهبها املو ّلدون كما
يتناهبه ��ا املتق ّدم ��ون ،وقد كان �أبو العبا�س وهو الكث�ي�ر التعقب جل ّلة النا�س احتج
ب�ش ��يء من �ش ��عر حبيب بن �أو�س (231هـ) يف كتابه اال�ش ��تقاق ملا كان غر�ضه فيه
معناه دون لفظه ف�أن�شد له:
ل���� ْو ر�أي���ن���ا ال��ت��وك��ي�� َد ُخ ّ
َ��ج�� ٍز
���ط��� َة ع ْ

م��ا � َ��ش�� َف�� ْع��ن��ا الآذا َن ب��ال��ت��ث��وي��بِ »

()50

وقد �أفرد املربد با ًبا يف “الكامل” ح�ش ��د فيه جمموعة من �أ�ش ��عار املولدين ،قال
فيها “حكيمة م�ستح�س ��نة يحتاج �إليها للتمثل ،لأنها �أ�ش ��كل بالدهر وي�س ��تعار من
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�ألفاظها يف املخاطبات واخلطب والكتب”.

()51

ومع ات�ساع اله ّوة الزمانية بني نحاة القرون الالحقة وبني النحاة الأوائل بد�أت
قيود االحتجاج ب�ش ��عر املولدين ت�ض ��عف ،وبد�أ بع�ض النحويني يك�سر هذه القيود،
()52
ف�أب ��و علي الفار�س ��ي احتج لأبي حي ��ة النمريي ولأبي متام يف كتابه الإي�ض ��اح،
واحتج � ً
أي�ض ��ا بغري �شاهد يف باقي م�صنفاته ،وحاول بع�ض العلماء ت�سويغ احتجاج
()53
الفار�سي ب�أ�شعار �أبي متام وغريه من املولدين عرب حجج واهية وغري مقنعة».
�أما �أبو القا�س ��م الزمخ�شري الذي وجد يف احلدود التي و�ضعها النحاة �شي ًئا
من التع�س ��ف فقد احتج ب�ش ��عر �أبي متام ودافع عن �ص ��نيعه هذا بقوله“ :وهو �إن
كان محد ًثا ال ي�ست�ش ��هد ب�ش ��عره يف اللغة ،فهو من علماء العربية ،فاجعل ما يقوله
مبنزل ��ة ما يرويه �أال ترى �إلى قول العلماء :الدليل عليه بيت احلما�س ��ة ،فيقتنعون
بذل ��ك لوثوقه ��م بروايت ��ه و�إتقانه )54(”.ومع ذلك كان ج ّل �ش ��واهده يف الك�ش ��اف
واملف�صل ل�شعراء من ع�صر االحتجاج ،و�أ�شعار املو ّلدين التي �أوردها يف م�صنفاته
ّ
كانت يف معظمها ل�ش ��رح بع�ض املعاين �أو لتخطئة بع�ض ال�ش ��عراء املولدين ،كقول
�أبي نوا�س(199( )55هـ):
ك� ّأن ُ�صغرى وكربى من فواقعها

أر����ض م��ن الذهب
ح�صبا ُء ُد ٍّر على � ٍ

قال ابن يعي�ش“ :ف�أما قول ابن هانئ :فقد عابه بع�ض ��هم لكونه ا�س ��تعملها نكرة،
وهذا ال�ض ��رب من ال�صفات ال ي�س ��تعمل �إال معر ًفا” )56(.وقال البغدادي« :على �أنّ
�أبا نوا�س قد حلن فيه با�س ��تعمال « ُفعلى» دون �أل ،ودون �إ�ض ��افة و�أول من نبه على
()57
املف�صل».
حلنه الزمخ�شري يف ّ
وم ��ا �إن جاء القرن ال�س ��ابع حتى غدت �أ�ش ��عار املولدين تظهر يف م�ص ��نفات
()58
املف�ص ��ل للخوارزمي
النحاة دون ا�س ��تحياء ،وقد ظهر ذلك بو�ض ��وح يف �شرح ّ
(617هـ) �إذ ح�ش ��د �أكرث من �سبعني �شاهدً ا من �أ�شعار املولدين ،وكان لأبي العالء
املع ��ري احل ��ظ الأوفر من هذه ال�ش ��واهد .وكان يف �إيراده لهذه ال�ش ��واهد مرتددًا
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فتارة يذكر �أن الغر�ض من �إيراده هذا ال�ش ��اهد هو اال�ستئنا�س كقوله« :و�إن �شئت
فا�ست�أن�س يف هذا الباب بقول الفا�ضل �أبي العالء(449( )59هـ):
َو َت�� ْك�� ُت�� ُم فيه ال��ع��ا���ص��ف ُ
��ات نفو�سها

ف��ل�� ْو عَ��� َ��ص�� َف��تْ ب��ال�� ّن�� ْب��تِ ْ
مل ي��ت���أو ِد

ويف حديثه عن قول العرب “فاها لفيك” �أي قبلتك الداهية،قال :ومما ي�ؤن�س من
هذا الباب قول �أبي الطيب(354( )60هـ):
[ َق ّب ْل ُتها َو ُدم��وع��ي م�� ْز ُج �أدمعها]

()61

��وف ف ًما ل��ف ِ��م»
وقبلتني على خ ٍ

وم ��ن ذلك � ً
أي�ض ��ا قوله“ :اال�س ��تفهام يجري جمرى النفي ،وذل ��ك �إذا كان �إنكا ًرا
ومما ي�ست�أن�س به يف هذا الباب قوله البحرتي(284( )62هـ):
مل ُت��� ْع َ
�إذا ه��ي ْ
���ط امل��ن��ى يف وداده���ا

َو ِد ْد ُت وه ْ��ل َن ْف ُ�س ام��رئٍ مبلوم ٍة

�أال ترى �أ ّنه �أدخل الباء يف خرب املبتد�أ الذي دخل عليه اال�ستفهام”.

()63

ويف �أحايني �أخرى كان يرف�ض اال�ست�شهاد ب�أ�شعار املولدين ،ومن ذلك ما قاله
يف بيت ربيعة الر ّقي (198هـ):
مت
ي���زي���دِ ُ���س��لَ��ي ٍ��م والأغ������� ّر اب����ن ح���ا ِ

ل�شتان ما َبينْ َ اليزيدين يف الندى

ممن ال ي�ست�شهد ب�شعره لأ ّنه مو ّلد”.
”هو ّ
وتارة كان يحتج ب�أ�ش ��عار املو ّلدين مبا�ش ��رة ففي حديث ��ه عن اجلملة احلالية
�ارعا ؛ف�إ ّم ��ا مثبتًا فال حاجة
�ارعا قال�“ :أ ّما �أن يكون م�ض � ً
الت ��ي يكون فعلها م�ض � ً
في ��ه �إلى ال ��واو ..و�إ ّما منف ًي ��ا ،فيجوز فيه الأم ��ران� ،إما بدون الواو كقول �أع�ش ��ى
()65
همدان:
()64

ر �إل������ى ح��م��ي��م
م�������س�ي�ري ال �أ�����س��ي� ُ

[وكا َن ����س���ف���اه��� ًة م���ن���ا وجهل]

و�إ ّما مع الواو فنظريه بيت �أبي الطيب:

()66

عجب]
[�أ�شك ُو النوى وله ْم من عربتي ُ

َ
كذاك �أ�شكو وال �أ�شكو �سوى الكللِ »

()67

وق ��ال يف تخفي ��ف الهمز“ :يقول ال�ش ��يخ كم ��ا �أنّ �إبدال التاء م ��ن الواو غري كثري،
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فكذل ��ك الإب ��دال من هذه الهمزة ،ف�إن �س� ��ألت :فكيف ت�ص ��نع مع هذا الت�ض ��ييق
ال�شديد مبا ح�شي به �أ�شعار املتقدمني واملت�أخرين من تخفيف الهمزة نحو ..وبيت
()68
ال�سقط:
ر ملغ َن ِم
�أدن����ى ال��ف��وار� ِ��س َم���نْ ُي��غ�ي ُ

ْ
[فاجعل ُم����غ����ا َر َك ل��ل��م��ك��ارم ُتك َر ِم]

و�إمنا� :أدن�أ من الدناءة ،ومنه بيت �أبي متام:

()69

ك��� ِل ٌ
�����رب احل���م���دِ َي���� ْزعُ���� ُم �أ ّن����� ُه
���ف ب ِّ

ال ُي��ب��ت��دى ب����د ٌء �إذا ْ
مل ُي��� ْت��� َم��� َم»

()70

وقال يف النداء �:إن “حرف النداء ينزل تنزيل الفعل ،ولذلك انت�ص ��ب به املفعول
()71
املطلق ويف بيت العراقيات:
ف�����ي�����ا َل ن���������زا ٍر د َْع�������������� َو ًة ُم�������ض���ري��� ًة

[ ِب َح ُ
يث ال ُّر َد ْي ِن َّي ُ
ات بالد ِم َت ْرع ُُف]

َو َي ْغبط ال َ
أر�ض مِ ْنها ُ
حيث حل بها

َويح�س ُد اخلي َل منها �أيها رك��ب��ا»

()72

وقال يف “�أي” املو�صولية ”:ومما يكون فيه “�أي” مبعنى الذي ما كان من الكالم
()73
مثل كالم �أبي الطيب:
()74

وقال يف نيابة الالم عن الإ�ض ��افة“ :و�إن �أردت �أن تعرف نيابة الالم عن الإ�ض ��افة
()75
فت�أمل بيت العراقيات:
ه ُميفالر�ضىكاملا ِءي�سرتيفالظبي

وكالنار فيها حني ي�سل ُبها ْ
ال�سخ ُط

فالالم يف ال�سّ خط لو مل تكن نائبة عن الإ�ضافة لف�سد املعنى برمته”.

()76

�إن اخلوارزمي يف �إيراده هذه ال�ش ��واهد وغريها تبقى نظرته العامة �إلى هذه
ال�ش ��واهد �أقل من نظرته �إلى ال�ش ��واهد التي تنتمي �إلى ع�ص ��ر االحتجاج� ،إذ �إنّ
هناك الكثري من ال�شواهد التي �أوردها كان تبيان املعنى هو الغر�ض الرئي�سي من
�إيرادها يف م�صنفه.
�أ ّم ��ا ابن احلاجب (646هـ) فقد �أورد يف �أماليه عددًا من �ش ��واهد املولدين،
وكان الع ��دد الأكرب للمتنبي �إذ �أورد له خم�س ��ة ع�ش ��ر بي ًت ��ا ،كان الغر�ض منها �إ ّما
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�شرح معنى �أو توجيهه و�إ ّما �إعراب بع�ض املفردات ،ومن ذلك قوله:

()11

َو َل���� ْو َق��لَ�� ًم��ا �أل��ق��ي��تُ يف ���ش�� ِّق َر�أْ� ِ���س��� ِه

من ِّ
ُ
ال�س ْق ِم ما
خط كاتبِ
غريت ِ
من ّ

قال ابن احلاجب“ :يروى بالرفع والن�ص ��ب ،ولكنّ الن�ص ��ب هو الوجه؛ لأن “لو”
()77
حرف �شرط يقت�ضي الفعل الزما مثل �إن”.
وقال املتنبي:

()78

�أبلى الهوى �أَ َ�سفا َي ْو َم ال َّنوى َبدَين

َوف��ر َق اله َْج ُر ب َ
�ين اجل ْف ِن وال َو َ�س ِن

قال ابن احلاجب�“ :أ�س� � ًفا يجوز �أن يكون اً
مفعول من �أجله ،وكان القيا�س يقت�ض ��ي
()79
جميء الالم� ،إذ لي�س هو لفاعل الفعل املعلل فيكون حذفها ل�ضرورة ال�شعر”.
وقال املتنبي:

()80

�أَمِ ْ
���ط َع ْن َك ت�شبيهي مبا وك�أمنا

ف��م��ا �أح�����د ف���وق���ي وال �أَ َح�������� ٌد مثلي

قال ابن احلاجب“ :توهم �أن “ما” للت�شبيه ولي�س الأمر على ما توهم ،وال تعرف
()81
“ما” للت�شبيه”.
وقال املتنبي:

()82

قا�س ْيتُ م��ا َق َتال
�أح��ي��ا و�أَ ْي��� َ��س�� ُر م��ا َ

وال��ب ُ
�ين ج��ا ٍر على َ�ض ْعفِي وم��ا عَ�� َد َال

�ارعا ح ��ذف منه همزة
ق ��ال اب ��ن احلاج ��ب“ :يجوز �أن تك ��ون “�أحيا” فعلاً م�ض � ً
()83
اال�ستفهام للإنكار”.
وقال املتنبي:

�أح�����������ا ٌد �أم � ُ�����س�����دا� ٌ�����س يف �أُح����������ا ٍد

ل����� َي����� ْي�����لَ����� ُت�����ن�����ا امل������ن������وط������ ُة ب����ال����ت����ن����ا ِد

ق ��ال اب ��ن احلاجب“ :يجوز �أن تكون “�أم” مت�ص ��لة ويكون قد ح ��ذف الهمزة من
()84
“�أحاد” �ضرورة ،ويجوز �أن تكون “�أم” منقطعة فيكون “�أحاد” خ ًربا”.
�أما ابن برهان العكربي(456( )85هـ) فقد كان مقلاّ يف ا�ستئنا�س ��ه ب�أ�ش ��عار
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املو ّلدي ��ن �إذا ما قورن بغريه من معا�ص ��ريه ،فقد �أورد �أربعة �ش ��واهد ،اثنني منها
()86
كانا لغر�ض املعنى ،مثل قول �أبي متام:
َخ��� ْر َق���ا ُء ي�� ْل�� َع ُ��ب ب��ال�� ُع��ق��ول حبا ُبها

َك���� َت����ل����عُّ����بِ الأ ْف�������ع�������الِ يف الأ� ْ����س����م����ا ِء

الذي قال قبل �إيراده“ :والقيا�س يف الأ�سماء �أن تكون معمولة معربة م�صروفة غري
عاملة ،فعملها ا�ستح�س ��ان ،والقيا�س يف الأفعال �أن تك ��ون عاملة مبنية ،ف�إعرابها
()87
ا�سـتح�سـان قال ال�شاعر :وهو الطائي الأكرب [البيت]”.
�أ ّما البيتان الآخران فقد �أوردهما لق�ضايا نحوية� ،أحدهما عد ّه من ال�ضرورة
ال�شعرية ،ومل ين�سبه مكتف ًيا بالقول“ :يقول محمد ـ يعني املربد ـ �إن �ضرورة ال�شعر
()88
ت�س ّوغ ا�ستعمال “عند” ا�ستعمال “ َز ْي ٍد” نحو قول بع�ض املحدثني:
ُك��������������� َّل عِ ����������� ْن�����������دٍ ل َ
������������ك عِ �������� ْن��������دي

ال ُي�����������������س��������اوى ن�������� ْ�������ص ُ
�������ف عِ ������� ْن�������دِ

وثانيهما �أورده نقلاً عن ابن جني ،فقد قال“ :قال �أبو الفتح عثمان بن جني :قال
()89
حبيب:
�ي�ر امل���ؤم��ن�ين بها
ب�ستُ �أم َ
َل�� َق�� ْد َل ْ
آداب َو ْح َ�ش َتها
غريب ٌة
تون�س ال ُ
ُ

َح�� ْل��ي��ا ن���ظ���ام���ا ُه ب��ي��تٌ ����س���ا َر �أ ْو َم�� َث�� ُل
ف���م���ا حت������ ُل ع���ل���ى َق����������� ْو ٍم ف�ت�رحت��� ُل

القيا�س ن�صب “ترحتل” على قولك“ :ما ت�أتينا فتحدثنا”.

()90

�أما ر�ض ��ي الدين اال�س�ت�رباذي (686هـ) الذي �شرح كافية ابن احلاجب فقد
�أورد �ش ��واهد كثرية من �أ�ش ��عار املو ّلدي ��ن ،ففي حديثه عن ت�أخ�ي�ر اخلرب يف قوله
“�س�ل�ام عليك :خ�ش ��ية اللب�س قال“ :و�إمنا ت� ّأخر اخلرب مع كونه جا ًرا وجمرو ًرا
لتق ��دمي الأه ��م وللتبادر �إلى ما هو املراد� ،إذ لو قدم ��ت اخلرب وقلت :عليك ،فقبل
�أن تقول�“ :س�ل�ام” ،رمبا يذهب الوهم �إلى اللعنة ،فيظن �أنّ املراد :عليك اللعنة،
()91
ولهذا انخزل �أبو متام وترك الإن�شاد على ما يحكي ،ملا ابتد�أ الق�صيدة وقال:
على مِ ْثلهِا مِ ��نْ َ�أ ْر ُب ٍ����ع َوم�لاع��بِ
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ُ
م�صونات الدمو ِع ال�سواكب»
�أُذِيلَتْ

()92

870

ويف حديثه عن جميء احلال ا�س ًما جامدً ا م� اًؤول مب�شتق ا�ست�أن�س بقول املتنبي:

()93

َب������ َدتْ َق��� َم��� ًرا وم���ال���تَ ُخ����وط ب���انٍ

���َب��ا َو َر َن������������تْ غ����زاال
وف َ
������اح������تْ عَ������ ْن رَ ً

وا�ست�ش ��هد ب�ش ��عر املتنبي � ً
أي�ضا يف حديثه عن �ض ��مري ال�ش�أن قال“ :وقد يخرب عن
()94
�ضمري الأمر امل�ستفهم عنه تقدي ًرا ،باملفرد ،تقول :هو الدهر ،قال �أبو الطيب:
ُ
هُ �� َو الب ُ
احلزائق
ني حتى ما َت َ�أنى

وي����ا َق��� ْل���بِ ح��ت��ى �أن�����تَ مم����نْ �أُف ُ
������ارق

ك�أنه قال� :أي �شيء وقع من امل�صائب ،فقال :هو البني”.

()95

ومم ��ا ّ
يدل على عدم متييز الر�ض ��ي بني �ش ��واهد ع�ص ��ر االحتجاج و�أ�ش ��عار
املو ّلدين �أنه يف موا�ض ��ع كان يقدم �أ�ش ��عار املو ّلدين على �أ�ش ��عار من يحتج ب�شعره،
فف ��ي حديثه عن وجوب تقدمي الفاعل عل ��ى املفعول به �إذا يقع بعد �إال قال“ :ف�إذا
ثب ��ت هذا ،ف�إن وقع معمول �أخرى قبل “�إل” بعد امل�س ��تثنى غري الثالثة املذكورة.
()96
�إ ّما مرفوع �أو من�صوب ،وال يكون �إال يف ال�شعر كقوله:
حي �سِ َ
واك و ْ
مل تق ْم
ك� ْأن مل يمَ ُتْ ٌ

ع���ل���ى �أح��������دٍ �إلاّ ع���ل���ي َ
���ك ال���� َّن����وائ���� ُح

وكقوله:

()97

ال �أَ� ْ���ش��� َت���ه���ي ي���ا ْق������ ُوم �إلاّ ك��اره��ا

������اب الأم����ي��� ِ
ر وال دف�������ا َع احل���اج���بِ
ب َ

�أ�ض ��مروا له عاملاً �آخر من جن�س الأ ّول� ،أي :قامت النوائح ،و�أ�ش ��تهي باب الأمري
كارها” )98(.فالبيت الأول لأ�ش ��جع ال�س ��لمي (195هـ) ،وهو من ال�شعراء املو ّلدين
بينما البيت الثاين فهو ملو�س ��ى بن جابر احلنفي ،وهو من ال�ش ��عراء الذين يحتج
ب�شعرهم.
ومع ذلك نراه يف مو�ض ��ع �آخر ي�ست�ش ��هد ب�ش ��عرهم؛ وهو عامل �أن اال�ست�شهاد
ب�ش ��عرهم لي�س اً
مقبول ،ففي حديثه عن �أنّ “�س ��واء” ت�س ّد م�س ّد جواب ال�شرط يف
قولنا �”:س ��واء عل � ّ�ي �أقمت �أم قعدت” قال�“ :إن معنى �س ��واء �أقمت �أم قعدت ،وال
�أبايل �أقمت �أم قعدت يف احلقيقة واحد ،وال �أبايل لي�س خ ًربا ملبتدً ا ،بل املعنى� :إنْ
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�أقمت �أو قعدت فال �أبايل بهما ،وقول ابن �سينا (428هـ):
�سِ ّيان عِ ْندي � ْإن بروا و� ْإن فجروا

َف��لَ�� ْي��� َ��س َي ْ��ج��ري ع��ل��ى �أَ ْم��ث��ال��ه��م َق��لَ�� ُم

يقوي ذلك ،و�إن مل يكن اال�ست�شهاد مبثله مر�ضيا”.
وقد ع ّلق البغدادي على ا�ست�شهاد الر�ضي بهذا ال�شاهد بقوله“ :وال يخفى �أن
كالم ابن �س ��يناء كما ال ي�صح اال�ست�ش ��هاد به ال ي�صح التقوية به ،على �أنه ال يلزم
من كون �شيئني متفقني معنى اتفاقهما �إعرا ًبا ،وك�أنّ ال�شارح املحقق مل ي�ستح�ضر
()100
قول الفرزدق:
()99

ِ�ص ال ُع ْ�س ُر َب ْ�س ًطا مِ نْ �أكفهم
ال ُي ْنق ُ

�سِ ّيا َن ذل��ك � ْإن �أث��� َروا و� ْإن عدموا

ولو ا�ستح�ضره ما عدل عنه”

()101

�إن ما فعله الر�ضي دفع النحاة من بعده �إلى الأخذ ب�شواهده واالحتجاج بها،
كما فعل �أبو القا�س ��م املرادي(749( )102هـ) الذي احتج يف كتابه بغري �ش ��اهد من
()103
�أ�شعار املولدين ،فقد احتج بقول �أبي نوا�س:
� ّإن َم������نْ � َ����س����ا َد ث����م � َ����س����اد �أَ ُب�������وه

ُث������م َق������� ْد � َ�����س�����اد َق����� ْب����� َل ذل������ك ج������دُّ ُه

عل ��ى جميء “ثم” ملجرد الرتتيب يف الذك ��ر دون اعتبار الرتاخي والبعد بني تلك
()104
الدرج “وهذا ال�شاهد احتج به الر�ضي على امل�س�ألة نف�سها.
واحتج املرادي على زيادة الباء يف مفعول كفى بقول �أبي الطيب:

()105

كفى بج�سمي ُن��ح��وال �أ ّن��ن��ي رج ٌ��ل

ل����وال ُم َ��خ َ
��اط��ب��ت��ي �إ َّي������اك مَ ْ
ل َت���� َرن

وعلى ك�سر الم امل�ستغاث به بقول �أبي الطيب:

()106

فيا َ�ش ْوقِ ما �أَ ْبقى ويايل من النوى

[ويا د َْم ِع ما �أجرى ويا َق ْلبِ ما �أ�صبى]

�أما �أبو حيان الأندل�س ��ي فقد ظل متم�سّ ًكا مبقايي�س النحاة الزمانية واملكانية �أكرث
م ��ن غريه م ��ن النحاة الذين عا�ص ��روه ،و�أما ما �أورده من �أبي ��ات لبع�ض املولدين
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فق ��د جاء بها لي�س ��ت لالحتجاج و�إمنا لبيان املع ��اين �أو للحديث عن زالت العلماء
يف تخريج بع�ض �أبيات املولدين� ،أو يف مو�ضع الذم لهذه الأ�شعار ،ففي حديثه عن
()107
زالت العلماء قال“ :وقال الأحمر يف قول �أبي نوا�س:
�أَ� ْ�����س����� َرع مِ �����نْ ْق�����ول ق���ط���ا ٍة ق َّ��ط��ا

ُ
[يكتال خزا َن ال�صحارى الرقطا]

قال� :أخط�أ يف قوله ّ
“قطا” م�شددة� ،إمنا يقولون “قطا” مخففة ،قال �أبو محمد:
�أ�ص ��اب �أبو نوا�س و�أخط�أ الأحمر لإعجابه بنف�س ��ه وتوهمه �أنه محيط بعلم العرب
كله ،وق ُد ذكر ّ
“قطا” بالت�شديد يف �شعر من هو حجة يف العربية”( .)108و�أبو حيان
مل يقبل به �إال لورود مثله يف �شعر من هو حجة يف العربية.
ويف معر�ض حديثه عن �إدخال الالم على “�إنّ ” قال :ي�ضطر ال�شاعر فيدخل
ال�ل�ام قب ��ل “�إنّ ” وذلك مع �إبداله الهاء من الهمزة ،وقد ي�ض ��طر في�أتي بالمني،
()109
نحو “لهنك قائم” وهو قبيح ،وقد جاء به بع�ض املولدين ،وهو حبيب:
�أرب��ي��ع��ن��ا يف خ��م�����س ع�����ش��ر َة ح��ج�� ًة

ح����� ًق�����ا ل����ه����ن َ
����ك ل����ل����رب����ي����ع الأزه����������� ِر

ف�أب ��و حي ��ان بني �أن ذلك �ض ��رورة قبيح ��ة ،و�أظن �أن �س ��بب �إطالق ��ه هذا احلكم
جميءهذه ال�ضرورة يف �شعر املولدين الذين ال يحتج ب�أ�شعارهم.
�أما ابن ه�شام الأن�صاري فقد ح�شد يف م�صنفاته الكثري من �أ�شعار املولدين
وكان لأب ��ي الطيب املتنبي احل�ض ��ور الأبرز بني ال�ش ��عراء املولدي ��ن �،إذ �أورد له يف
“مغني اللبيب” وحده �أكرث من ثمانية ع�شر بيتًا ،يليه ابن دريد ثم �أبو نوا�س.
�إن منهج ابن ه�ش ��ام يف �إيراد هذه الأبيات مل يكن مت�س� � ًقا ،ف�أحيا ًنا كان يورد
�أبيات املولدين لال�س ��تئنا�س بعد �إن ت�سبق ب�ش ��واهد قر�آنية� ،أو ب�شواهد من ع�صر
()110
االحتجاج ،ففي حديثه عن زيادة الباء يف ا�سم لي�س امل�ؤخر احتج بقوله تعالى:
) َل ْي َ�س ال َرب ب�أنْ ُتولوا( حيث قرئ بن�ص ��ب ال َّرب ،وا�س ��ت�أن�س بق ��ول محمود ال َو ّراق:
()111
(225هـ)
�أَ َل����� ْي������ َ�����س عَ���ج���ي��� ًب���ا ب����������أ َن ال��ف��ت��ى

�������ض ال�������ذي يف ي��� َدي���ه
����ص����اب ب���ب���ع ِ
ُي����� ُ
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ويف حديث ��ه ع ��ن تعلق اجلار واملجرور بالفعل وب�ش ��بهه احتج بقول ��ه تعالى) )112(:
�أنعمت عليهم غري املغ�ضوب عليهم( ،وا�ست�أن�س بقول ابن دريد(321( )113هـ):
مث َل ْا�ش ِت َعالِ ال ّنا ِر يف ج�� ْزلِ ال َغ َ�ضى

وا����ش���ت���ع��� َل امل���ب���ي ُ
�������ض يف م����� ْ����س���� َو ّد ِه

ويف حديثه عن ن�صب “ليت” لال�سم واخلرب احتج بقول العجاج:
أيام ال�صبا رواجعا
يا َل ْي َت � َ
وا�ست�أن�س بقول ابن املعتز (296هـ)

()114

ر فقلتُ لها:
َم���رتْ بنا �سح ًرا ط�ي ٌ

ط���وب���اك ي���ا ل��ي��ت��ن��ي �إي�������اكِ ط���وب���اكِ

ويف حديث ��ه عن �إعمال “ال” العامل ��ة عمل “لي�س” باملعارف احت ��ج بقول النابغة
()115
اجلعدي:
َو َح�� َّل��تْ َ���س��وا َد ال��ق�� ْل��بِ ال �أن���ا باغ ًيا

� ِ���س���واه���ا ،وال َع����نْ ُح�� ِّب��ه��ا ُم�َت�رَ اخ��ي��ا

وا�ست�أن�س بقول املتنبي:

()116

خال�صا من الأذى
�إذا اجلو ُد مل ُيرزق
ً

ف�لا احل��م�� ُد مك�سو ًبا وال امل ُ
����ال باقيا

ويف حديثه عن عطف ما حقه التثنية واجلمع احتج بقول الفرزدق:

()117

� ّإن ال�������رزي������� َة ال رزي���������� َة مِ ��ث��ل��ه��ا

فِ������ ْق ُ
������دان مِ ���� ْث����ل م���ح���م���دٍ و ُم���ح���م���دِ

وا�ست�أن�س بقول �أبي نوا�س:

()118

�أَ َق��� ْم��� َن���ا ب��ه��ا ي��و ًم��ا وي��و ًم��ا وث��ال�� ًث��ا

وي����و ًم����ا ل���ه ي�����و َم ال��ت�رح����لِ خ��ام��� ُ��س

و�أحيا ًنا كان يورد بيت اال�ستئنا�س بني �شاهدين من ع�صر االحتجاج ،ففي حديثه
عن حذف ا�سم “لكن” احتج بقول الفرزدق:
َف���لَ��� ْو ك��ن��تَ � َ��ض�� ِّب�� ًّي��ا ع���ر ْف���تَ ق��راب��ت��ي

زجن���������ي ع����ظ����ي���� ُم امل�������ش���اف��� ِر
ول�����ك�����ن
ٌّ

وا�ست�أن�س بقول املتنبي:

()119

ُ
الع�شق قلب ُه
وما كنتُ ممن يدخ ُل
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ثم احتج بقول �أمية بن �أبي ال�صلت:

()120

ول���ك���نَّ م����نْ ال ي��ل��ق �أم������� ًرا ي��ن��وب�� ُه

������زل ب������ه وه��������و �أع ُ
ب����ع����دت����ه ي������ن ْ
���������زل

و�أحيا ًنا �أخرى كان يحتج بقول ال�شاعر املولد ومن ثم يورد �شاهدً ا �آخر مما يحتج
ب ��ه فف ��ي حديثه ع ��ن �إ�ض ��افة “�إذ” �إلى اجلمل ��ة الفعلية ،قال“ :ق ��د يحذف �أحد
�ش ��طري اجلملة ،فيظن من ال خربة له �أنها �أ�ضيفت �إلى املفرد”( )121واحتج بقول
()122
ابن املعتز:
ه��ل ترجعن ليال ق��د م�ضني لنا

وال��ع��ي�����ش م��ن��ق��ل��ب �إذ ذاك �أف��ن��ان��ا؟

ومن ثم �أورد �شاهدً ا �آخر للأخطل؛ وهو قوله:

()123

ك���ان���تْ م����ن ُ
����ازل �أُلاَّ ٍف عَ���هِ���د ُت���هُ��� ُم

نحن �إ ْذ َ
�إ ْذ ُ
النا�س �إخوانا
ذاك دو َن
ِ

ونراه يف موا�ض ��ع �أخرى يحتج ب�أ�ش ��عار املولدين فح�س ��ب ،فف ��ي حديثه عن دخول
()124
“ما” الكافة على حرف اجلر الباء ،احتج بقول مطيع بن �إيا�س (169هـ):
َف���ل���ئِ���نْ � ِ�����ص����� ْر َت ال حت��ي�ر ج���واب���ا

ل���ب���م���ا ق�����د ت�������رى و�أن������������تَ خ���ط���ي ُ���ب

ويف حديثه عن اقرتان اجلملة االعرتا�ض ��ية بالواو مع ت�صديرها بامل�ضارع املثبت
()125
احتج بقول �أبي الطيب:
ي����ا ح����ادي����ي ع�ي�ره���ا َو�أَ ْح���� َ���س���ب��� ُن���ي
ق�����ف�����ا ق�����ل�����ي��ًل��اً ب�����ه�����ا ع������ل������يَ ،
ف��ل��ا

�أُ ْو َج����������������� ُد م����ي���� ًت����ا ق����ب����ي���� َل �أف����ق����ده����ا
�أق��������������� َّل مِ �������������نْ ن��������ظ��������ر ِة �أزو ُده������������������ا

ويف حديث ��ه ع ��ن مع ��اين “ك�أنّ ” ق ��ال �إن من معانيه ��ا التقريب ،قال ��ه الكوفيون،
()126
وحملوا عليه “ك�أنك بال�ش ��تاء مقبل” و”ك�أنك بالف ��رج � ِآت” .وقول احلريري
(516هـ):
������������������ك ت������ن������ح ُ
ين ب َ
������ط
ك����������������������������أ ِ

[�إلى

��������ح��������دِ
ال��������ل ْ

وت ْن َغ ّط]

ويف حديث ��ه ع ��ن “ال” النافية للجن�س ،قال�“ :إمنا يظهر ن�ص ��ب ا�س ��مها �إذا كان
()127
ً
خاف�ضا نحو“ :ال �صاحب جود ممقوت” وقول �أبي الطيب:

اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441

875

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط/ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2020م

12 11

55

فال َث ْو َب جمدٍ َغيرْ َ َث ْوبٍ ابن �أحمدٍ

ع����ل����ى �أح����������دٍ �إال ِب�������� ُل���������ؤْم ُم������ َر َق������ ُع

�أو راف ًع ��ا نحو“ :ال ح�س� � ًنا فعله مذموم” ونا�ص� � ًبا نحو“ :ال طال ًعا جبلاً حا�ض ��ر”
()128
ومنه“ :ال خ ًريا من زيد عندنا” وقول �أبي الطيب:
َق������ َف������ا ق����ل����ي��ًل�اً ب����ه����ا ع����ل����ي ف َ
��ل�ا

�أق��������� َّل مِ ��������نْ ن�����ظ�����ر ٍة �أزوده�����������������ا»

()129

وكان �أحيا ًنا يورد بع�ض �شواهد املو ّلدين لو�صفها باللحن �أو لت�ضعيفها ،ففي حديثه
()130
عن وجوب حذف خرب املبتد�أ بعد “لوال” ّ
حلن �أبا العالء املعري يف قوله:
الرعب منه ُك َّل ع َْ�ضبٍ ]
[يذيب
ُ
ُ

مي���������س���� ُك���� ُه َل���� َ���س���اال
ف����ل����وال ال����غ����م���� ُد ْ

و�أورد � ً
أي�ض ��ا عددًا من �أبيات املولدين بق�صد توجيه �إعراب كلمة �أو ت�أويل تركيب،
()131
ففي حديثه عن “�أي” �أورد قول �أبي الطيب:
�أيَّ َي���������� ْو ٍم �����س���� َر ْرت����ن����ي ب���و����ص���الٍ

ْ
مل ت����� ُرع�����ن�����ي ث���ل���اث������� ًة ب�����������ص�����دو ِد

وقال“ :لي�ست فيه” �أي “مو�صولة ،لأن املو�صولة ال ت�ضاف �إال �إلى املعرفة”
ويف حديثه عن «�أم» �أورد قول �أبي الطيب:

()132

�أُح����������اد �أ ْم � ُ�����س�����دَا� ٍ�����س يف �أُ َح����������ا ٍد

ُل����� َي����� ْي�����لَ����� ُت�����ن�����ا امل������ن������وط������ ُة ب����ال����ت���� َن����ا ِد

وقال“ :ف�إنْ قدرتها مت�صلة ،فاملعنى �أنه ا�ستطال الليلةَّ ،
ف�شك �أواحدة هي �أم �ست
اجتمعت يف واحدة فطلب التعيني ..وعلى هذا يكون قد حذف الهمزة قبل “�أحاد”
ويك ��ون تقدمي اخلرب ،وهو “�أحاد” على املبتد�أ وه ��و “لييلتنا تقد ًميا واج ًبا ..و�إنْ
قدرته ��ا منقطعة فاملعنى �أنه �أخرب عن ليلته ب�أنه ��ا ليلة واحدة ثم نظر �إلى طولها
()133
ف�شك ،جنزم ب�أنها �ست يف ليلة ف�أَ�ض َر َب”.
�راحا ل�شواهد من
�أ ّما النحاة الذين جا�ؤوا بعد ابن ه�ش ��ام فكان معظمهم �ش � ً
�س ��بقوهم من النحاة ؛كالإمام العيني الذي �ش ��رح �ش ��واهد الألفية ،وال�ش ��يخ عبد
القادر البغدادي الذي �ش ��رح �شواهد الكافية و�ش ��واهد املغني ،وال�شنقيطي الذي
�شرح �شواهد الهمع .وكانت �شواهد املولدين الذي وردت يف م�صنفاتهم قد تعر�ض
لها النحاة من قبل ومل ي�أتوا ب�شواهد جديدة � اّإل ما ندر.
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قيمة �شواهد التمثيل واال�ستئنا�س يف بناء القاعدة النحوية
بينت فيما �سبق �أن العالقة بني امل�ست�أن�س له وامل�ست�أن�س به هي عالقة تباينية
على امل�س ��توى التقعي ��دي الظاهر ،بيد �أننا جند على امل�س ��توى التقعيدي الداخلي
�أن �أبيات اال�س ��تئنا�س �أدت غر�ض�ي�ن يف �آن ،وال�سيما �أبيات اال�ستئنا�س التي ينتمي
�أ�صحابها �إلى ع�ص ��ر االحتجاج ،فهي من جهة قامت بتو�ضيح م�ستوى تقعيدي مل
ن�صا فيه ،فجاءت هذه الأبيات
ت�س ��عف الذاكرة يف ا�ستح�ضار امل�سموع الذي يكون ً
وو�ض ��حت القاع ��دة بامل�ش ��ابهة واملقاربة �أو بالت�ض ��اد والتعاك�س ،وم ��ن جهة ثانية
ا�س ��تنبط من هذه ال�ش ��واهد عدد من القواعد �أو م�ستويات تقعيدية �أخرى ،بقطع
النظر عن هذه امل�س ��تويات �إن كانت هذه امل�س ��تويات جائزة �أو �ش ��اذة �أو مرفو�ضة
باملقارنة مع م�س ��توى التقعيد املطرد ،و�أعطت للنحاة مت�س� � ًعا من احلرية الفكرية
ليقلبوا وجوه الت�أويل وترجيح بع�ضها على بع�ض.
�أم ��ا �أبي ��ات اال�س ��تئنا�س التي عد �أ�ص ��حابها م ��ن املولدين فيب ��دو �أن الهدف
م ��ن �إيرادها مل يكن يتجاوز محاولة ت�س ��ويغ امل�س ��ت�أن�س له وت�أكيده ،وال�س ��يما بعد
ات�س ��اع الفرجة الزماني ��ة بني املتعلمني والنح ��اة الأوائل ،ف�أ�ص ��بح املتعلم بحاجة
�إلى مزيد من ال�ش ��واهد كي ترت�سخ القاعدة يف ذهنه ،فلم يجد النحاة املت�أخرون
بدً ا من ا�ستح�ض ��ار امل�س ��موع الذي كان �سائدً ا يف عهدهم �أو يف عهد قريب منهم،
فمفردات ه�ؤالء ال�شعراء و�أ�س ��اليبهم كانت معروفة ومفهومة ،ولي�ست غريبة عن
�أذهان النا�س ،فهي قد نالت ق�س � ً�طا من التم ّدن بحكم حياة �ش ��عرائها يف املدن �أو
احتكاكهم ب�أهل احل�ضر.
محرجا مع هذه ال�ش ��واهد� ،إذ تكمن الفائدة
وقد بينت �أن معظم النحاة كان
ً
بها ولكنه ال ي�س ��تطيع �أن يعدها �ش ��اهدً ا يف الوقت نف�س ��ه ،فكان بع�ض ��هم يذكرها
ويذكر �أن �ص ��احبها مولد ال يحتج ب�شعره ،بل �إنّ بع�ضهم كان يوردها لإظهار خط�أ
ال�ش ��عراء يف بع�ض املوا�ض ��ع ،الأمر الذي يدفع باملتلقي االبتع ��اد عن هذا اخلط�أ،
وبذلك يكون النحوي قد �أو�صل املتلقي �إلى امل�ستوى التقعيدي املطلوب بالت�ضاد.
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�أما القواعد التي �أقامها بع�ض املت�أخرين على بع�ض هذه الأبيات فهي قواعد
فرعية ،وال تدخل يف ح ّيز امل�ستوى التقعيدي املطرد ،ولكنها �أعطت �صورة وا�ضحة
عن تطور ا�ستخدام مفردات العربية وتراكيبها تب ًعا للتطور الزمني ،الذي ينعك�س
على كل �ش ��يء مبا فيه ا�س ��تخدام اللغة التي هي �أداة التعبري والتوا�صل بني الب�شر
جمي ًعا.
الهوامش
( )1انظر معجم امل�ص ��طلحات النحوية لـ .د .محمد �سمري اللبدي �ص  61و 83و ،119م�ؤ�س�سة الر�سالة،
ودار الفرقان بريوت ط1406 ،2ه1986م.
( )2انظر كتاب �سيبويه  83/1ـ  281ـ  298ـ  359و 162/2ـ  173ـ …384
( )3م ��ن �أع�ل�ام نحاة الكوفة� ،أخذ النحو عن الك�س ��ائي له م�ص ��نفات كثرية يف النح ��و واللغة والقر�آن،
انظر ترجمته يف� :إنباه الرواة  ،17 – 1/4القفطي (علي بن يو�س ��ف) .حتقيق محمد �أبو الف�ض ��ل
�إبراهي ��م .دار الفك ��ر العرب ��ي ،القاهرة ،وم�ؤ�س�س ��ة الكت ��ب الثقافية ،بريوت ط .1986 ،1و�إ�ش ��ارة
التعي�ي�ن � ��ص  ،347اليم ��اين (عبد الباق ��ي بن عبد املجي ��د) .حتقيق د .عبد املجيد دياب� .ش ��ركة
الطباع ��ة ال�س ��عودية ،الريا�ض 1986 ،1406م .وبغي ��ة الوعاة  ،233ال�س ��يوطي (جالل الدين عبد
الرحمن ابن الكمال) .دار الفكر ،ط1979 ،2م.
( )4انظر معاين القر�آن للفراء  17/1و 30و 35و ،362حتقيق محمد علي النجار ،و�أحمد يو�سف جناتي.
عامل الكتب ،بريوت ،ط1403 ،3هـ1983-م.
( )5محمد بن يزيد� ،أبو العبا�س ،قر�أ كتاب �س ��يبويه على اجلرمي ثم املازين ،له ت�ص ��انيف كثرية .انظر
ترجمته يف� :إنباه الرواة ،253-241/3و�إ�شارة التعيني �ص ،342وبغية الوعاة.271-269/1
( )6انظ ��ر املقت�ض ��ب للم�ب�رد  79/1ـ  136ـ  105ـ  227و 136/2و ،363/3امل�ب�رد .حتقي ��ق عبد اخلالق
ع�ضيمة .عامل الكتب ،بريوت ،الط ،الت.
( )7محمد بن القا�س ��م� ،أحد �أئمة الكوفة امل�ش ��هورين له ت�ص ��انيف كثرية ،انظر ترجمته يف �إنباه الرواة
 ،209 – 201/3و�إ�شارة التعيني �ص  ،335وبغية الوعاة .214 – 212/1
( )8انظر الزاهر للأنباري  52/1و 138/1و ،392/2حتقيق حامت �ص ��الح ال�ض ��امن .م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بريوت ،ط1،1412هـ1992م .والأ�ضداد له � ً
أي�ضا �ص  ،228 ،27حتقيق محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم،
الكويت ،ط1960 ،1م.
( )9انظر املقت�ضب .235/1 ،132/1
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( )10انظر الأ�ضداد .252 ،210 ،107 ،196 ،75
( )11انظ ��ر �ش ��رح الكافي ��ة للر�ض ��ي  ،188/1تعليق يو�س ��ف ح�س ��ن عمر .م�ؤ�س�س ��ة ال�ص ��ادق طهران،
1398ه-ـ1978م .و�ش ��رح �ش ��ذور الذهب البن ه�ش ��ام �ص  ،363حتقيق محم ��د محيي الدين عبد
احلمي ��د .ال ط ،الت .وخزان ��ة الأدب للبغدادي  ،21/1حتقيق و�ش ��رح عبد ال�س�ل�ام محمد هارون.
مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1981 ،1م ،وطبعة دار �صادر ،بريوت ،وهي املق�صودة عند الإطالق.
( )12انظر الأ�ضداد  ،307 ،46 ،37 ،33 ،29والزاهر �ص .392/2 ،47/2 ،99/1 ،13/1 ،5/1 ،20/2
( )13الكت ��اب  56/2 ،255/1و ،129/3حتقيق و�ش ��رح عبد ال�س�ل�ام محمد ه ��ارون ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ،ط1988 ،3م.
( )14معاين القر�آن للفراء  14/1و 247و 311و .291/2
( )15املقت�ضب  52/2و 153/3و367/4
( )16البقرة .258/2
(� )17آل عمران 65/3
( )18انظر معجم امل�صطلحات النحوية �ص .208
( )19ديوان ال�شماخ �ص ،290حتقيق �صالح الدين الهادي ،دار املعارف ،م�صر ،ط1968 ،1م.
( )20الكتاب  ،374/1وانظر  323/1و .354
( )21ال�شاهد و�أ�صول النحو يف كتاب �سيبويه لـ د .خديجة احلديثي �ص  ،115مطبوعات جامعة الكويت،
1394هـ1974م.
( )22عب ��د الق ��ادر بن عمر ،عالمة بالأدب والتاريخ والأخبار م ��ن م�ؤلفاته خزانة الأدب ،انظر ترجمته
يف الأعالم للزركلي .41/2
(� )23ش ��رح الها�ش ��ميات �ص ،15تف�س�ي�ر �أبي ريا�ش �أحمد بن �إبراهيم القي�س ��ي .حتقيق ونوري حمودي
القي�سي ،عامل الكتب ،بريوت ،ط.2،1986
(� )24ش ��رح �أبي ��ات املغن ��ي للبغ ��دادي  30/1ـ  ،31حتقيق عبد العزي ��ز رباح؛ و�أحمد دق ��اق .دار امل�أمون
للرتاث ،دم�شق.1973 ،
( )25االنت�ص ��اف من الإن�ص ��اف ملحمد محي الدين عبد احلميد على هام�ش الإن�ص ��اف البن الأنباري
 ،16/1دار الفكر ،الب ،الط ،الت.
( )26عبد القادر البغدادي ومنهجه يف �ش ��رح ال�ش ��واهد لـ د .محمد عبدو فلفل �ص  ،130جامعة دم�ش ��ق
1990م.
( )27انظر معجم امل�صطلحات ال�صرفية والنحوية �ص .119
( )28كتاب �سيبويه  329/2ـ .330
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( )29البقرة  .275/2وانظر معجم القراءات القر�آنية  ،215/1حيث قر�أها احل�س ��ن و�أبي :جاءته…”
�إعداد د� .أحمد مختار عمر ود عبد العال مكرم .طبعة �إيران1412 ،ه1991 ،م.
( )30القلم  ،43/68واملعارج  ،44/70ومل �أجد هذه القراءة يف معجم القراءات القر�آنية.
(� )31ش ��رح �أ�ش ��عار الهذليني � ،202/1ص ��نعة �أبي �س ��عيد ال�سكري ،رواية �أبي احل�س ��ن علي ،حققه عبد
ال�س ��تار �أحمد فراج ،راجعه محمود �ش ��اكر ،مكتبة دار العروبة القاهرة ،الط ،الت .وله يف الكتاب
 ،44/2و�ش ��رح �أبيات �س ��يبويه لل�سريايف  ،18/2دار امل�أمون للرتاث ،دم�شق وبريوت ،الط1979 ،م.
وبال ن�سبة يف املقت�ضب .147/2
( )32يف ديوان ��ه  ،207/2دار �ص ��ادر ،ب�ي�روت ،الط ،الت ،وهي املرادة عند الإطالق ،وطبعة ال�ص ��اوي،
1354هـ1936-م .وله يف الكتاب  ،44/2و�شرح �أبيات �سيبويه .292/1
( )33يف ديوانه  ،175/1وله يف الكتاب  ،44/2و�شرح �شواهد الإي�ضاح �ص  ،396وبال ن�سبة يف املقت�ضب
.147/2
( )34يف ديوانه �ص  ،54وله يف الكتاب  ،45/2و�شرح �أبيات �سيبويه .434/1
( )35الكتاب  43/2ـ .45
( )36الأحزاب .35/33
( )37يف ملح ��ق ديوان ��ه � ��ص  ،239حتقي ��ق نا�ص ��ر الدي ��ن الأ�س ��د .مكتب ��ة العروب ��ة ،القاه ��رة ،ط،1
1381ه1962-م .ول ��ه يف الكت ��اب  ،75/1واملقا�ص ��د النحوي ��ة  ،557/1للعيني ،مطب ��وع مع خزانة
الأدب ،دار �صادر ،الط ،الت .ولعمرو بن امرئ القي�س يف �شرح �أبيات �سيبويه  ،279/1ولدرهم بن
زيد يف الإن�صاف .95/1
( )38الكتاب  74/1ـ .76
( )39الكتاب .165/1
( )40الكتاب .160/4 ،51/3 ،29/3
( )41الكتاب .100/3
(� )42شرح الأعلم ال�شنتمري على ذيل كتاب �سيبويه (ط .بوالق 1316هـ) .3/1
( )43اخلزانة 3/1ـ.4
( )44اخلزانة .3/1
( )45اخلزانة .4/1
( )46انظ ��ر الأغاين  ،207/3الأ�ص ��فهاين ،دار الفكر ،بريوت ،ط ،2الت ،وهم ��ي املرادة عند الإطالق.
وطبعة دار الثقافة ،بريوت 1983م .واخلزانة ،4/1
( )47انظر اخل�صائ�ص  23/1ـ  ،24حتقيق محمد علي النجار ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،الط ،الت.
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( )48لأبي الأ�س ��ود الد�ؤيل يف ديوانه �ص  ،45حتقيق محمد ح�س ��ن �آل يا�س�ي�ن .ال نا�ش ��ر ،ط1982 ،1م.
و�ش ��رح �أبيات �سيبويه  ،438/2و�ش ��رح �شواهد الإي�ض ��اح �ص  ،636ولأبي الأ�سود �أو ملودود العنربي
يف �شرح �شواهد املغني �ص  ،542وبال ن�سبة يف الكتاب  ،443/4والهمع  ،95/2ن�شر مكتبة الكليات
الأزهرية ،القاهرة ،ط1327 ،1هـ.
(� )49ش ��واهد ال�ش ��عر يف كتاب �س ��يبويه � ��ص  ،298د .خالد جمعة .مكتب ��ة دار العروب ��ة ،الكويت ،ط،1
1400ه1980-م.
( )50اخل�ص ��ائ�ص  .24/1والبيت يف ديوان �أبي متام � ،126/1ش ��رح اخلطيب التربيزي .حتقيق محمد
عبده عزام ،دار املعارف ،م�صر ،ط1976 ،3م.
( )51الكامل يف اللغة والأدب  ،233/1املربد (�أبو العبا�س محمد بن يزيد) .م�ؤ�س�س ��ة املعارف ،بريوت،
الط ،الت.
( )52انظر الإي�ضاح �ص .102 ،33
( )53انظر �ش ��رح الإي�ض ��اح البن ب ��ري �ص  ،112ووفيات الأعي ��ان  ،233/1حتقيق �إح�س ��ان عبا�س ،دار
�صادر ،بريوت ،الط ،الت.
( )54الك�شاف للزمخ�شري  207/1ـ  ،208مطبعة اال�ستقامة – دار الطباعة امل�صرية 1981م.
( )55ديوان �أبي نوا�س � ،77/1شرحه لإيليا حاوي ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،ط1983 ،1م.
(� )56ش ��رح املف�ص ��ل البن يعي� ��ش  ،102/6وانظر مغني اللبيب �ص  ،498حتقي ��ق د .مازن مبارك وعلى
حمد اهلل .دار الفكر ،بريوت 1392هـ.
(� )57شرح �أبيات املغني .174/6
(� )58أبو محمد ،جمد الدين القا�سم بن احل�سني ،املعروف ب�صدر الأفا�ضل ،من �أعالم العربية له على
املف�صل ثالثة �شروح .انظر ترجمته يف بغية الوعاة  252/2ـ .253
(� )59سقط الزند �ص  ،113و�شرح املف�صل للخوارزمي (التخمري) �ص  ،447/4حتقيق د .عبد الرحمن
العثيمني .دار الغرب الإ�سالمي ،ط1990 ،1م.
( )60ديوان املتنبي � ،153/4شرحه لعبد الرحمن الربقوقي .دار الكتاب العربي ،بريوت1407،هـ1986م.
(� )61شرح املف�صل (التخمري) .314/1
( )62ديوان البحرتي  ،674/2حتقيق ح�سن كامل ال�صرييف .دار املعارف مب�صر.1977 ،
(� )63شرح املف�صل (التخمري) .291/1
(� )64شرح املف�صل (التخمري) .254/2
( )65له يف دالئل الإعجاز �ص  ،209حتقيق محمود محمد �ش ��اكر .مكتبة اخلاجني ،م�ص ��ر ،الط ،الت.
والتخمري .441/1
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( )66ديوان املتنبي .199/3
( )67التخمري  440/1ـ .441
( )68ديوان �سقط الزند �ص  ،126لأبي العالء املعري� .شرحه د .عمر فاروق الطباع .دار الأرقم ،بريوت،
ط1418 ،1هـ1998-م .والتخمري .267/4
( )69ديوانه  ،251/3وروايته فيه :مل يبتد�أ عرف ،وال �شاهد فيه.
( )70التخمري .276/4
( )71العراقي ��ات :ج ��زء م ��ن دي ��وان الأبيوردي (507ه� �ـ)  ،437/1حتقيق د .عمر الأ�س ��عد .م�ؤ�س�س ��ة
الر�سالة ،بريوت ،ط1407 ،2هـ1987-م.
( )72التخمري .214/4
( )73ديوانه  ،243/1ورواية الديوانُ :
أر�ض… وحت�س ُد ُ
وتغبط ال ُ
اخليل…
( )74التخمري  217/2ـ .218
( )75ديوان الأبيوردي  ،189/1و�صدره يف الديوان هم يف الر�ضى كاملاء َي ْ�س نَ ُ
ت يف الظبا..
( )76التخمري . 20 / 2
(� )77أم ��ايل بن احلاجب  ،615/2عمرو بن عثمان،ـ درا�س ��ة وحتقيق فخر �س ��ليمان قدارة .دار اجليل،
بريوت ،دار عمار ،عمان ،ط .1989 ،1وانظر مغني اللبيب �ص  354ـ .355
( )78ديوانه .317/4
( )79الأمايل .648/2
( )80ديوانه  281/3وفيه :مبا وك�أنه..
( )81الأمايل .624/2
( )82ديوانه .282/3
( )83الأمايل .625/2وهذا هو ال�صواب؛ فهو من �شواهد حذف الهمزة.انظر مغني اللبيب �ص.20
( )84الأمايل  ،676/2وانظر � ً
أي�ضا .662 ،673 ،671 ،670 ،632 ،630 ،627/2
( )85عبد الواحد بن علي� ،إمام يف النحو واللغة .انظر ترجمته يف �إنباه الرواة  ،213/2و�إ�شارة التعيني
�ص  ،199وبغية الوعاة .120/2
( )86ديوانه �ص .29/1
(� )87ش ��رح اللمع  ،159/1للعبكري .حتقيق د .فائز فار�س .من�ش ��ورات ق�سم الرتاث العربي يف الكويت،
ط1404 ،1ه -ـ1984م.
( )88مل �أقف على قائله وهو يف �شرح اللمع .125/1
( )89ديوانه �ص  19/3ـ .20
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(� )90شرح اللمع .406/2
( )91ديوانه �ص .198/1
(� )92شرح الر�ضي .235/1
( )93ديوانه �ص  ،340/3و�شرح الر�ضي .33/2
( )94ديوانه �ص .82/3
(� )95شرح الر�ضي .465/2
( )96لأ�شجع ال�سلمي يف ديوانه �ص � ،20ضمن «الأ�شجع ال�سلمي ،حياته و�شعره» .د .خليل بنيان احل�سون.
دار امل�س�ي�رة ،ب�ي�روت ،ط1401 ،1هـ1981-م .وله يف �ش ��رح ديوان احلما�س ��ة للمرزوقي �ص ،858
واملقا�صد النحوية  ،575/3واخلزانة .143/1
( )97ملو�سى بن جابر احلنفي يف �شرح ديوان احلما�سة للمرزوقي �ص  ،363واخلزانة .145/1
(� )98شرح الر�ضي  194/1ـ .195
(� )99شرح الر�ضي  194/1ـ  ،195وانظر اخلزانة  464/4ـ .465
( )100ديوانه .181/2
( )101خزانة الأدب .464/4
( )102بدر الدين ،احل�س ��ن بن قا�س ��م م ��ن �أعالم العربية ،تتلم ��ذ على �أبي حيان الأندل�س ��ي وغريه ،له
م�صنفات كثرية .انظر ترجمته يف بغية الوعاة .517/1
( )103ديوانه �ص  ،355/1وروي فيه« :قل ملن �ساد ثم �ساد �أبوه قبله ثم قبل ذلك جده».
( )104اجلن ��ى ال ��داين � ��ص  ،428حتقيق فخر الدين قب ��اوة ومحمد نبيل فا�ض ��ل .دار الآفاق اجلديدة،
بريوت ،ط1983 ،2م .وانظر �شرح الر�ضي  ،390/4ومغني اللبيب �ص .160
( )105اجلنى الداين �ص .53
( )106ديوانه �ص  ،185/1واجلنى الدانى �ص .103
( )107ديوانه �ص .93/2
( )108تذكرة النحاة �ص  ،423حتقيق عفيف عبد الرحمن ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط1986 ،1م.
( )109ديوانه  ،193/2وتذكر النحاة �ص .429
( )110البقرة .177/2
(� )111أم ��ايل املرت�ض ��ى  ،608/1ال�ش ��ريف املرت�ض ��ى (علي بن احل�س�ي�ن) .حتقيق محمد �أبو الف�ض ��ل
�إبراهيم .دار �إحياء الكتب العربية ،م�صر ،ط1373 ،1هـ1954-م .ومغني اللبيب �ص .149
( )112الفاحتة .7/1
(� )113ش ��رح مق�ص ��ورة ابن دريد �ص � ،14ص ��نعة اخلطيب التربيزي ،حتقيق فخر الدين قباوة ،املكتبة
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العربية ،حلب ،ط1389 ،1هـ 1978-م .ومغني اللبيب �ص .566
( )114ديوانه � ،399/2شرحه جميد طراد ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط1415 ،1هـ1995 -م.
( )115ديوان ��ه � ��ص  ،171ول ��ه يف اجلن ��ى الداين � ��ص  ،293وتخلي�ص ال�ش ��واهد �ص  ،294البن ه�ش ��ام
الأن�ص ��اري ،حتقيق وتعليق عبا�س م�صطفى ال�صاحلي ،املكتبة العربية ،بريوت ،ط .1986 ،1وبال
ن�سبة يف الهمع .125/1
( )116ديوانه �ص .419/4
( )117ديوانه �ص  ،161/1ومغني اللبيب �ص  ،465و�شرح الت�صريح  ،138/2خلالد الأزهري .وبهام�شه
حا�شية ي�س ين زين الدين .دار �إحياء الكتب العربي ،عي�سى البابي احللبي و�شركاه ،القاهرة ،الط،
الت .والهمع .129/2
( )118ديوانه �ص .7/2
( )119ديوانه �ص .48/3
( )120ديوانه �ص  ،433حتقيق عبد احلفيظ ال�سطلي ،املطبعة التعاونية ،دم�شق1972 ،م .وله يف الكتاب
 ،73/3والإن�صاف  ،181/1وبال ن�سبة يف مغني اللبيب �ص .384
( )121مغني اللبيب �ص .117
( )122لي� ��س يف ديوانه .وه ��و يف الأغاين (ط .دار الثقافة)  289/10والرواية فيه :والدار جامعة �أزمان
�أزمانا».
( )123لي�س يف ديوانه ،ينظر� :ش ��رح ديوان الأخطل� ،ص ��نفه �إيليا �سليم حاوي .ن�شر وتوزيع دار الثقافة،
لبنان1968،م .وهو يف مغني اللبيب �ص .117
( )124ديوانه �ص � ،38ضمن �شعراء عبا�سيون ،وفيه :رمبا قد ترى ..وال �شاهد فيه .حتقيق يون�س �أحمد
ال�سامرائي .عامل الكتب ،بريوت ،ط1987 ،1م .وانظر مغني اللبيب �ص .408
( )125ديوانه  18/2ـ  .19وانظر مغني اللبيب �ص .521
( )126مقامات احلريري �ص  ،97دار �صادر ،بريوت1400 ،هـ .وانظر مغني اللبيب �ص .254
( )127ديوانه .347/2
( )128ديوانه .19/2
( )129مغني اللبيب �ص .313
( )130ديوان �سقط الزند �ص  ،105ومغني اللبيب �ص .702
( )131ديوانه .44/2
( )132مغني اللبيب �ص .110
( )133مغني اللبيب �ص  ،69وانظر فيه � ً
أي�ضا� :ص .703 ،548 ،498 ،354 ،294 ،211 ،119
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التشبيه املعيب يف الرتاث العربي
الدكتور� /إبراهيم عبد الفتاح رم�ضان
كلية الآداب  -جامعة املنوفية

احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم ر�سول اهلل ،و�آله و�أ�صحابه �أجمعني.
وبعد:
فق ��د حتدث القدماء ع ��ن عالمات جودة الت�ش ��بيه ،وذكروا منه ��ا �أن يلتقط
ال�ش ��اعر وجه ال�شبه البعيد بني الأ�شياء املتباعدة ،وعدوا ذلك �أمارة حذق ومتيز،
وقد ورد يف تراثنا من ذلك روايات كثرية تثبت طرب ال�س ��امعني �إذا جمع ال�شاعر
ب�ي�ن الأ�ش ��ياء املتباع ��دة� ،أو جمع بني ال�ض ��ب والنون كم ��ا يقول ��ون؛ ورد يف كتاب
الت�ش ��بيهات البن �أبي عون قوله« :ومنه الت�ش ��بيه الواقع النادر كقول امرئ القي�س
يف العقاب:
وياب�سا
ري رط ًبا
قلوب الط ِ
ك�أ َّن َ
ً

��اب واحل��� ُ
��ش��ف ال��ب��الِ
ل��دى وك��ره��ا ال��ع��ن ُ

ت���زج���ي �أغ�����نَّ ك������أ َّن �إب������ر َة روق���� ِه

����ص����اب م���ن ال��������دوا ِة م����دا َده����ا»
ق��ل��م �أ� َ

عدي بن الرقاع يف و�صف الثور الربي:
وكقول ّ

ويف ق�صة بيت عدي بن الرقاع �شيء طريف «قال �أبو بكر محمد بن يحيى ال�صويل:
قلت قول عدي بن الرقاع العاملي ،يف �ص ��فة طرف قرن الر�ش ��ا ،وهو ولد الظبي،
وت�شبيهه بالقلم قال عدي:
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ت���زج���ي �أغ�������نَّ ك��������أ َّن �إب���������ر َة روق����ه

ق��ل��م �أ�����ص����اب م���ن ال�������دواة م���داده���ا

ويروى �أن جري ًرا قال  -وكان حا�ض� � ًرا  -لعدي وهو ين�شد هذه الق�صيدة :ملا �أن�شد
�ص ��در البي ��ت رحمته وقلت :هلك .فلم ��ا �أك َم َل عجزه حالت الرحمة ح�س ��دً ا” (.)1
ويف خزانة الأدب �أن الفرزدق �أي�ض ��ا كان حا�ضرا هذه الواقعة “ويف رواية �أن هذه
الوليد بن عبد امللك بح�ض ��رة جرير
عدي بن الرقاع َ
الق�ص ��ة حدثت حني �أن�ش ��د ُّ
والفرزدق ق�صيدته التي مطلعها:
عرف الديار توهما فاعتادها
حتى انتهى �إلى قوله:
تزجي �أغن ك�أن �إبرة روقه
ثم �ش ��غل الوليد عن اال�ستماع فقطع عدي الإن�ش ��اد فقال الفرزدق جلرير ما
تراه يقول؟ فقال جرير �أراه ي�ستلب بها مثال .فقال الفرزدق� :إنه �سيقول:
قلم �أ�صاب من الدواة مدادها
فلم ��ا ع ��اد الوليد �إلى اال�س ��تماع ،وعاد عدي �إلى الإن�ش ��اد ق ��ال البيت ،فقال
�معت �ص ��در بيته رحمته ،فلما �أن�ش ��د عجزه انقلبت الرحمة
الفرزدق :واهلل ملّا �س � ُ
ح�س ��دً ا»( .)2قال عبد القاهر« :فهل كانت رحمته يف الأولى واحل�س ��د يف الثانية �إال
لأنه ر�آه حني افتتح الت�شبيه قد ذكر ما ال يح�ضر له يف �أول الفكر �شبه ،وحني �أمته
�صادفه قد ظفر ب�أقرب �صفة من �أبعد مو�صوف»(.)3
ومن الق�ص ���ص التي ت�ش ��هد القتنا�ص ال�ش ��به القريب بني الأ�ش ��ياء املتباعدة
�أي�ضا هذه الرواية التي بطلها البحرتي و�أبو متام ،قال الآمدي“ :وقد �أخربين �أنا
رج ٌل من �أهل اجلزيرة  -ويكنى �أبا الو�ضاح ،وكان عاملا ب�شعر �أبي متام والبحرتي
و�أخبارهم ��ا � -أن الق�ص ��يدة التي �س ��معها �أبو متام من البح�ت�ري عند محمد بن
يو�سف وكان �أول اجتماعهما وتعارفهما الق�صيدة التي �أولها:
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فيم ابتداركم املالم ولوعا؟
و�أنه ملا بلغ �إلى قوله فيها:
����خ ُ
يف م���ن���زلٍ ���ض��ن ٍ��ك َت َ
����ال ب���ه ال��ق��ن��ا

بني ال�ضلوع �إذا انحنني �ضلوعا

نه�ض �إليه �أبو متام فقبل بني عينيه� ،سرو ًرا به ،وحتف ًيا بالطائ ّية ،ثم قال� :أبى اهلل
�إال �أن يكون ال�شعر مين ًيا”(.)4
فالنقاد –�إذن -كانت تعجبهم هذه الأمور التي يت�أنق فيها ال�ش ��اعر ،ويلتقط
ال�ش ��به القريب بني الأ�ش ��ياء املتباعدة ،لكنني �أالحظ يف الق�ص ��تني املذكورتني �أن
الذي �أبدى �إعجابه بالت�شبيه هو يف احلقيقة �شاعر ،ونقد ال�شاعر غري نقد الناقد،
لأن ال�ش ��اعر حني ينقد يع ��رف مدى املعاناة التي يقع فيها �ص ��احبه .ويف احلالني
ال�سابقني كان االنفعال من ال�شاعر املتلقي عاطفيا؛ فجرير �أعلن �أنه َح َ�س َد عد ًّيا،
و�أبو متام مل يتمالك نف�سه فقام و َق َّب َل البحرتي بني عينيه.
وق ��د عدد النقاد للت�ش ��بيه اجليد �ش � ً
�روطا �أخرى غري هذا ال�ش ��رط ،بيد �أنه
لي�س كل ت�شبيه مت فيه اجلمع بني �أمرين متباعدين يعد جيدً ا؛ فقد يجمع ال�شاعر
بينهم ��ا ولكن يعاب عليه هذا اجلمع ،وم ��ن �أمثلة ذلك قول �أبي محجن الثقفي يف
و�صف قينة:
وترفع ال�صوت �أحيا ًنا وتخف�ضه

ك��م��ا ي��ط��ن ذب�����اب ال���رو����ض���ة ال��غ��رد

ف�أي قينة حتب �أن ت�شبه بالذباب؟ وقد �سرق بيت عنرتة وقلبه ف�أف�سده.

وكذلك نقول فيما ذكره ابن ر�ش ��يق“ :وقد ا�ستب�ش ��ع قوم قول الآخر ي�ص ��ف
ً
رو�ضا:
ك������������أن �����ش����ق����ائ����ق ال�����ن�����ع�����م�����ان ف���ي���ه

ث����ي����اب ق�����د روي�������ن م�����ن ال����دم����اء

فهذا و�إن كان ت�ش ��بي ًها م�ص ��ي ًبا ف�إن فيه ب�شاعة ذكر الدماء ،ولو قال من الع�صفر
مث�ل ً�ا �أو ما �ش ��اكله لكان �أوق ��ع يف النف�س و�أق ��رب �إلى الأن�س»( .)5وم ��ن هنا كانت
فكرة درا�سة الت�شبيه املعيب للوقوف على الأ�سباب التي جتعل هذا الت�شبيه معي ًبا،
وال�صور التي ذكرها النقاد لعيب الت�شبيه ،وجدير بالذكر �أن هذه الدرا�سة �سوف
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تقف موق ًفا ناقدً ا لأقوال ال�س ��ابقني؛ م�ص� � ّوبة من الأمثلة ما تراه �صوا ًباّ .
ومخطئة
من الأمثلة ما تراه غري ذلك .ول�س ��نا بحاجة �إلى التذكري ب�أن العلوم الإن�س ��انية –
عموما -والأدب والنقد –خ�صو�ص ��ا -عر�ضة الختالف الآراء؛ فقد يعجب البيت
الواحد ناقدً ا وال يعجب �آخر .وال حد فا�ص ًال يف هذا الأمر �سوى الذوق ،لكن يبقى
�شرط مهم يجعل النقد مو�ضوع ًّيا؛ وهو التعليل للحكم الذي مييل �إليه الناقد ،ولو
كان هذا التعليل به �ش ��طط لكنه يبقى �س ��ب ًبا لإعجاب املعج ��ب ،ورف�ض الراف�ض،
وبذلك نخرج من الأحكام العامة التي كان يطلقها ال�سابقون دون تعليل.
والدرا�سة �سوف تدور حول خم�سة مباحث:
الأولُ :ب ْع ُد ال�شبه بني الطرفني �أو �ضعفه.
الثاين :ب�شاعة امل�شبه به.
الثالث :عدم �شهرة امل�شبه به بالوجه.
الرابع :حذف وجه ال�شبه الغريب.
اخلام�س :خط�أ معنى يف بيت فيه ت�شبيه.
املبحث الأولُ :ب ْع ُد ال�شبه بني الطرفني �أو انعدامه.
قد ي�شبه ال�شاعر �شي ًئا ب�آخر غري �أنّ وجه ال�شبه ال يكون جام ًعا بني الطرفني،
�أو يكون بينهما �ش ��به �ض ��عيف ال يقوى على اجلمع بني امل�شبه وامل�شبه به ،ومن هنا
عاب النقاد هذا الت�ش ��بيه لعدم ال�شبه �أو �ضعفه وفيما يلي �أمثلة لهذا العيب الذي
ي�سقطون الت�شبيه ب�سببه.
( )1 / 1قال �ساعدة بن ج�ؤية:
وما زلتَ ترجو نيل �سلمى وودها
مال حاجبيك ال�شيـب حتى ك�أنه
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�شبه ال�شعر الأبي�ض يف حاجبيه بظباء �سوانح وبوارح ولي�س هنالك وجه �شبه وا�ضح
بني امل�ش ��به وامل�ش ��به به .يقول �أبو هالل يف معر�ض بيان عيب الت�شبيه« :و�إذا �شبه
معيب �أي�ضا ،كقول �ساعدة بن
–�أي�ضا� -صغ ًريا بكبري ،ولي�س بينهما مقاربة ،فهو ٌ
ج�ؤي ��ة ...وذكر البيتني»( .)6وذكر ابن الأث�ي�ر �أن البيت معيب كذلك ،يقول« :فمن
ذلك قول بع�ضهم:
مال حاجبيك ال�شيب حتى ك�أنه

ظ���ب���ا ٌء ج����رت م��ن��ه��ا ���س��ن��ي ٌ��ح وب����ارح

ك�ساها رطيب الري�ش فاعتدلت له

ق������دا ٌح ك����أع���ن���اق ال���ظ���ب���اء ال���ف���وارق

طربت  وهاجتك  الظباء   ال�سوارح

غ����داة غ����دا م����ن����ه����ا �����س����ن����ي����ح وب����ارح

ج���رى يل ط�ي�ر يف ح��م��ام ح��ذرت��ه

عليك ابن عمرو من �سنيح وبارح

وكذلك قول الآخر ي�صف ال�سهام:

ف�إنه �ش ��به ال�س ��هام ب�أعناق الظباء ،وذلك من �أبعد الت�ش ��بيهات»( .)7ويالحظ �أن
ابن الأثري عاب ت�ش ��بيه ال�ش ��عرات البي�ض التي يف احلاجب حني �ش ��بهت بالظباء،
وعاب �أي�ض ��ا ال�سهام حني �ش ��بهت ب�أعناق الظباء .وعلى الرغم من عيب الت�شبيه
يف احلالت�ي�ن �إال �أنني �أرى �أن هذا العيب مل ي� ِأت من ُب ْعد الوجه بني الطرفني ولكن
من املبالغة التي �ض � َّ�خمت ال�ش ��عرات البي�ض يف احلاجب فجعلتها ظبا ًء ،بيد �أنني
�أج ��د لها وج ًها �إذ �إن قرب ال�ش ��عرات من العني ي�ض ��خمها فرتى ال�ص ��غري كب ًريا،
واملخاط ��ب -ويق�ص ��د به نف�س ��ه على طريقة التجري ��د -قد ملأ ال�ش ��يب حاجبيه
ونزل على عينيه حتى �ص ��ار ال�ش ��عر الأبي�ض يخ ّيل �إليه �أنه يرى الظباء التي توليه
ميا�س ��رها (�س ��نيح) ،وظباء �أخرى تولي ��ه ميامنها (بارح) .وقول ��ه« :جرى منها
�س ��نيح وبارح» هذا كالم �سائر �أقرب �إلى التعبري امل�س ��كوك� ،أو العبارة اجلاهزة،
وقد ورد هذا التعبري يف كالم كثريين؛ يقول عنرتة:
وقالت اخلن�ساء يف رثاء �أخيها �صخر:

والعرب يجعلون ال�سنيح ما يجري من جهة اليمني �إلى الي�سار فيعطيك ميا�سره
من طري �أو ظباء �أو غريها ،وهذا يتفاءلون به ،والبارح ما يجري من جهة الي�سار
�إلى اليمني فيعطيك ميامنه ،وهذا يت�ش ��اءمون منه .والق�صد يف البيت الذي معنا
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الإ�ش ��ارة �إلى حالة اال�ض ��طراب التي �صار �إليها ال�شاعر وقد �صار �إلى مرحلة �سوء
الكرب ف�أ�ص ��بح يرى غري ال�شيء �ش ��يئا ،ومن هنا �أرى �أنه مل يخطئ ولي�س الت�شبيه
معي ًبا .وكان �أبو هالل قد تنبه لأ�ص ��ل الوجه وهو ت�ش ��بيه �ص ��غري بكبري ،لكنه قال:
ولي�س بينهما مقاربة ،ونقل كالمه الدكتور ب�سيوين ف ّيود ،وعاب الت�شبيه �أي�ضا ب�أنه
ال مقاربة بني الطرفني( .)8وقد �أو�ضحت ما يق�صده ال�شاعر و�أن هذا الت�شبيه جيد
ملنا�سبة احلالة النف�سية التي يتحدث عنها ال�شاعر ،فما زال يرجو و َّد �سلمى حتى
�شاب ،وملأ ال�شع ُر ال ُ
أبي�ض حاجبيه ،و�صار يف حالة رثة ال يهتم فيها ب�إكرام �شعره
وال ّ
كف ال�ش ��عر الزائد من حاجبيه ،ف�ص ��ار هذا ال�ش ��عر يخ ّيل �إليه �أ�ش ��ياء؛ فريى
ال�ش ��عرات املبثوثات على �أنها ظباء ،ولي�س ��ت كذلك ،و�إمنا �أو�ص ��له �إلى ذلك �سوء
احلال والغرام الذي ال يربحه ،على الرغم من كرب �س ��نه و�ش ��يب �ش ��عره ،حيث مل
يكن ال�شيب له زاج ًرا وال ناه ًيا عن حب �سلمى� .أما ت�شبيه ال�سهام ب�أعناق الظباء
فلي�س اخلط�أ فيه من جهة الوجه ،ولكن من املبالغة التي �أحلقت ال�ص ��غري مبا هو
�أ�ضخم.
( )2 / 1يرى ابن الأثري �أن قول الفرزدق:
مي�شون يف حلق احلديد كما م�شت جرب اجلمال بها الكحيل امل�شعل
بعيد الوجه ،مبعنى �أن اجلامع بني الطرفني لي�س وا�ض � ً�حا ،يقول ابن الأثري:
الرجال يف دروع الزرد باجلمال ا ُ
َ
جل ْر ِب ،وهذا من الت�شبيه البعيد؛ لأنه �إن
«�ش� � َّبه
�أراد ال�سوا َد ،فال مقاربة بينهما يف اللون؛ لأن لون احلديد �أبي�ض ،ومن �أجل ذلك
�سميت ال�س ��يوف بالبي�ض ،ومع كون هذا الت�ش ��بيه بعيدً ا ،ف�إنه ت�شبيه �سخيف»(.)9
وقال املراغي عن ت�شبيه �أبي نوا�س للحبب ب�صغار النمل« :هذا ت�شبيه بعيد ركيك،
غث اللفظ ب�شعه ،فهو قد �شبه احلبب بنمل �صغار ينحدر من جبل ،و�شبيه به قول
الفرزدق:
مي�شون يف حلق احلديد كما م�شت جرب اجلمال بها الكحيل امل�شعل
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فقد �ش ��به الرجال يف دروع الزرد باجلم ��ال اجلرب ،وذلك من البعد مبكان؛
لأنه �إن �أراد ال�س ��واد فال مقارب ��ة بينهما فيه ،ف�إن لون حديد ال ��دروع �أبي�ض ،و�إن
�أراد �ش ��يئا �آخر فلي�س بوا�ض ��ح مع ما فيه من ال�س ��خف»( .)10وقال ب�س ��يوين فيود:
«�ش ��به الرجال يف حلق احلديد باجلمال اجلرب ،وهو ت�ش ��بيه بعي ��د؛ لأنه �إن �أراد
ال�س ��واد فال مقاربة بينهم ��ا يف اللون� ،إذ احلديد �أبي�ض .و�إن �أراد �ش ��ي ًئا �آخر فهو
غري وا�ض ��ح .ومع ما فيه من البعد ففيه �سخف وغثاثة؛ لتنافيه مع الذوق والطباع
ال�سليمة»(.)11
ولعلن ��ا حلظن ��ا �أن �ألف ��اظ ابن الأث�ي�ر قد �أعي ��دت يف كتب املت�أخري ��ن بعده،
ف�ت�رددت بن�ص ��ها ،والتعليل هو عينه ،واحلق �أن البي ��ت يحتاج �إلى نظرة من جهة
�أخرى ،فال�س ��يف المع ولي�س �أبي�ض ،وت�س ��ميته بالأبي�ض تغليب ،و�س ��بب عيب هذا
البي ��ت لي�س يف ق�ض ��ية الل ��ون ،و�إمنا يف ت�ش ��بيه اجلي�ش باجلم ��ال اجلرباء ،فهذا
الت�شبيه من الت�شبيهات املنفرة؛ فلي�س هناك جي�ش يحب �أن ي�شبه �أفراده باجلمال
املطلية بالقار؛ لأنها جرباء.
ويب ��دو �أن اب ��ن الأثري ومن جاء بع ��ده مل يتنبهوا لقول الف ��رزدق :بها ال ُك َحيل
املُ ْ�ش� � َعل؛ وما توحي به كلمة امل�ش ��عل التي تعني �أن �ص ��احب هذه الإبل قد �أكرث من
و�ض ��ع القار عليها ف�ص ��ارت تلمع .وهذا يرجح �أن الت�ش ��بيه لي�س به عيب من جهة
اللون ،ولكن من كونه منفرا ،تنبو النف�س عن ا�ست�س ��اغته .وي�ش ��هد لذلك �أي�ضا ما
نقله ابن عبد ربه من قول �أفنون التغلبي(:)12
مي�شون يف حلق احل��دي��د كما َ
م�شتْ
واجل����م���� ُع م����ن ذه������لٍ ك�������� ّأن َزه����اءه����م

�أُ� ْ���س��� ُد ال��ع��ري ِ��ن ب��ي��وم ن��ح�����س مظلم
ُج��� ْر ُب اجلِ �� َم��الِ يقودها ابنا َق ْ�شعم

ووا�ض ��ح كل الو�ض ��وح �أن الف ��رزدق ق ��د �أخذ منه املعن ��ى ،فال�ش ��طر الأول م�أخوذ
بن�ص ��ه ،بيد �أن امل�ش ��به به مختل ��ف ،ولكن ال بد م ��ن التنبه �إلى دالل ��ة قوله :بيوم
نح� ��س مظلم ،وما يفيد من دالل ��ة اللون ودوره يف �أداء املعن ��ى؛ كما �أن كلمة َزهاء
بفتح الزاي� -أ�س ��همت يف �أداء املعنى لأنها تعني زه ��اء لون هذا اجلمع .واملعنىاﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
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�أن �ألوانهم مثل �ألوان اجلمال اجلرباء .وبيتا التغلبي �أح�س ��ن من جهة املعنى؛ لأن
ذكر اليوم النح�س املظلم َّ
وط�أ لذكر اجلمال اجلرب ،فعددهم ،و�شكلهم ،وم�شيهم
ي�ش ��به اجلمال التي �صفتها كذا .والق�صد ت�شبيه ِم�شي ٍة بمِ ِ �شي ٍة؛ فبنو ي�شكر مي�شون
ِم�ش ��ي ًة فيه ��ا نزق وب�س ��الة؛ لأنهم يحمون العرين ،وبنو ذهل مي�ش ��ون م�ش ��ية فيها
رزانة ،و�أمامهم قائدان ي�ش ��بهان الن�سور .ولي�س للفرزدق من ف�ضل �سوى �أنه جعل
البيت�ي�ن بيتًا واحدً ا .وبذلك نرى �أن بيت الفرزدق م�أخوذ من غريه ،و�أن الت�ش ��بيه
لي�س معي ًبا ب�سبب بعد الوجه بني الطرفني �أو انعدامه ،ولكن العيب كان ب�سبب كون
امل�ش ��به به منف ًرا ت�ش ��مئز منه النف�س؛ �إذ �إن ت�شبيه البطل الكمي باجلمل الأجرب
يقب� ��ض النف�س ،وال يجد له من ميتدح به �ش ��ر ًفا ،بل ه ��و �إلى الذم �أقرب ،كما �أننا
نرى �أن بيتي التغلبي �أح�سن و�أف�ضل من بيت الفرزدق حيث مهد للت�شبيه مبا جعل
املتلقي ال ينفر منه.
( )3 / 1قال ابن �شرف القريواين:
غ��ي�ري ج��ن��ى و�أن������ا امل���ع���اق���ب فيكم

()13

ف ـكـ ـ�أننــي �سبـ ـ ــاب ــة املتن ـ ـ ـ ــدم

ع ��اب اب ��ن ر�ش ��يق هذا البي ��ت ،و�أخذ النقاد كالم ��ه ،وكرروه ،فعاب
الدكتور ب�سيوين ف ّيود هذا البيت« :لعدم حتقق وجه ال�شبه يف امل�شبه به»( .)14ولكن
وجد من ميت ��دح البيت ويجعله من �أبيات املعاين ،ومن املبتكرات ،ومن الإغراب،
فكالم ابن �أبي الإ�صبع يفيد ا�ستح�سانه للبيت ،وقد ذكر البغدادي يف اخلزانة ما
يفيد اال�ستح�سان كذلك ،فبعد �أن ذكر ق�صة ابن �شرف مع ابن ر�شيق ،وما كان من
مدخل َل ُه فيِ ال�شّ ْعر»( .)15و�أقول� :إن
نقد ابن ر�شيق له قالَ « :و َه َذا تدقيق فل�سفي ال ْ
اعرتا�ض ابن ر�ش ��يق جيد ،لكن ميكن القول �أي�ض ��ا :قد يكون اجلاين غري الإن�سان
ويكون ندمه على ما مل يقرتف فيع�ض ال�س ��بابة ،وقد يكون اجلاين ع�ض ًوا �آخر من
�أع�ض ��اء اجل�سم ويكون الع�ض لل�س ��بابة ...وهكذا ميكن �إيجاد تعليالت �أخرى ترد
على ابن ر�شيق ،ويبقى ال�شعر كالزهر ي�شم وال يدعك ،وال يزيده التدقيق الفل�سفي
�إال تعقيدً ا ،ويذهب بروائه الوقوف عند �أمور تدخل يف خبايا العقل والفكر.
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( )4 / 1قال �سلمة بن اخلر�شب:

َت�������������أَ َّو َب������������ ُه خ������ي ٌ
������ال مِ ��������ن � ُ���س���ل���ي��� َم

مي
�����ن ال���غ���ر ُ
ك���م���ا ي���ع���ت���اد ذا ال����� َّدي ِ

يقول الدكتور محمد �أبو مو�سى�« :إن اجلمع بني املتباعدين لي�س �أ�ص ًال حل�سن
�حيحا من ناحية
الت�ش ��بيه هك ��ذا بالإط�ل�اق ،ولكنه يك ��ون �إذا كان هذا اجلمع �ص � ً
مغزى الت�شبيه واملق�صود منه؛ �أعني وجود العالقة ال�صحيحة القوية ،ومن ناحية
ح� ��س النف�س بالطرفني جمموع�ي�ن؛ �أعني �أن يكون بينهما منا�س ��بة ومالءمة من
جهة ما يثريان يف النف�س من م�شاعر و�أحوال»( .)16وقد نقل الدكتور �أبو مو�سى من
عبد القاهر قوله« :واعلم �أنيّ
فت ال�شيء ببعيد عنه يف
ُ
ل�ست �أقول لك� :إنك متى �أَ َّل َ
�شرط ،وهو
اجلن�س على اجلملة فقد �أ�صبت و�أح�سنت ،ولكن �أقوله بعد ٍ
تقييد وبعد ٍ
�صحيحا اً
معقول ،وجتد
ت�صيب بني املختلفني يف اجلن�س ويف ظاهر الأمر �شب ًها
�أن
ً
َ
�وي بينهما مذه ًبا ،و�إليهما �سبيلاً  ،وحتى يكون ائتالفهما
لل ُمالءمة والت�أليف ال�س � ّ
الذي يوجب ت�ش ��بيهك ،من حيث العقل َ
واحل ْد�س ،يف و�ض ��وح اختالفهما من حيث
واحل�سّ »(.)17
ال َعني ِ
فال�ش ��اعر جمع بني ت�أويب اخليال وت�أويب الغرمي ،وال جامع بينهما �إال جام ًعا
�اح الغرمي ،وهذا
عقل ًّيا ي�ص ��حح ه ��ذا ال�ش ��به؛ لأن اخليال ُيل ُّح على ال�ش ��اعر �إحل � َ
يعني �ش ��دة تعلقه به ،ولكن اجلمع لي�س م�س ��تقي ًما من ناحية احلد�س على ما ذكر
عبد القاهر ،ولي�س ��ت املالءمة �س ��و ّية .فاجلمع بني ت�أويب اخلي ��ال وت�أويب الغرمي
في ��ه فروق جوهرية يدركها احل�س ،فت�أويب اخليال محمود ،يتم ّنى �ص ��احبه عدم
مفارقت ��ه ،وت�أويب الغرمي مبغو�ض مكروه ،يتمنى ذو الدين �أال يرى الغرمي .كذلك
الف�ت�رة الت ��ي يت�أوب فيها الغ ��رام طويلة مقارن ��ة بت�أويب الغرمي ،فل ��و كان الغرمي
ثقي�ل ً�ا لذه ��ب �إل ��ى ذي الدين مرة كل ي ��وم� ،أما ت�أويب الغرام فه ��و يف كل حلظة.
فيكون امل�ش ��به �أقوى يف ال�ص ��فة من امل�ش ��به به ،وهذا عيب يف الت�شبيه .وق�س على
ذل ��ك فرو ًقا �أخرى ال يخطئها من يفكر يف املعنيني .ومن هنا كان الت�ش ��بيه معي ًبا
على الرغم من �أن بني الطرفني �ش ��ب ًها ،لكنه �ش ��به غري �صحيح من جهة احلد�س
واحل�س .فال�شاعر قد جمع بني متباعدين �إال �أن الوجه ال ي�سلم من النقد.
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( )5 / 1قال املتنبي:
بليت بلى الأطالل �إن مل �أقف بها وقوف �شحيح �ضاع يف الرتب خامته
عاب خ�صوم املتنبي عليه هذا الت�شبيه فقالوا� :أراد التناهي يف �إطالة الوقوف
�شحهُ؟
فبالغ يف تق�ص�ي�ره فكم ع�س ��ى هذا ال�شحيح �أن يقف على خامته ،مهما بلغ ُّ
واخل ��امت مما ال يخفى يف الرتاب �إذا طلب ،وال ي�ص ��عب احل�ص ��ول عليه �إذا فت�ش
عنه(.)18
ولكن القا�ض ��ي اجلرجاين يرى �أن املتنبي« :مل يرد الت�س ��وية بني الوقوفني يف
خارجا عن حد
القدر والزمان وال�صورة ،و�إمنا يريد وقو ًفا زائدً ا على القدر املعتاد ً
االعتدال ،كما �أن وقوف ال�شحيح يزيد على ما يعرف يف �أمثاله ،وعلى ما جرت به
العادة يف �أ�ض ��رابه ،وقال :فهذا وجه ال �أرى به ب� ًأ�سا يف ت�صحيح املعنى»( .)19وهذا
يعني � ً
أي�ضا �أن املنظور البالغي يف النقد يو�سع من داللة القاعدة البالغية ليحتوي
املعاين املتداولة بني طريف الت�شبيه يف الن�ص ال�شعري ،و�أخذ القا�ضي اجلرجاين
به ��ذا االجت ��اه الأدبي يف محاجة م ��ن يتوه ��م �أن املعنى بظاهر الن�ص ال�ش ��عري،
لأنه يرى�« :أن الت�ش ��بيه والتمثيل قد يقع تارة بال�ص ��ورة وال�صفة ،و�أخرى باحلال
والطريق ��ة» وهي ر�ؤية تو�س ��ع القاعدة البالغية بتعدد الطرق التي ت�ص� � ّور املعنى.
وعليه ف�أغرا�ض ال�شعراء يف ت�شبيه احلاالت ومتثيلها �أغرا�ض خا�صة ت�ستمد �أوجه
ال�ش ��به من ملحظ عميق يتعدى ظاهر الأ�ش ��ياء �إلى �أمر يقع يف الت�صور والتخييل
ويتح�صل ب�ضرب من الت�أول»(.)20
وكان �أبو العالء املعري قد احتج للمتنبي بقوله« :وو�صف نف�سه بطول الوقوف،
و�شبه وقوفه بوقوف �شحيح �ضاع خامته ،فهو يطلبه ،وينظر �إلى الأر�ض لعله يظهر
له ،وقد جاء نحو من هذا يف و�صف الإبل ،قال الراجز:
ـــــم
�إذا َق َطعــْنَ َع َل ًما بـــَ َدا عـــ َل ْ
يبح ْثنَ َب ْح ًثا ك ُم ِ�ضلاَّ ِت ا َ
خل َد ْم
حتى َت َوا َفينْ َ بنا �إلى َح َك ْم»

()21
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كم ��ا �أن القا�ض ��ي اجلرجاين احت ��ج للمتنبي �أي�ض ��ا بقوله« :و�إمن ��ا هو كقول
ال�شاعر:
ُر ّب ل����ي����لٍ �أم�������� ّد م����ن ن��� َف���� ِ���س ال��ع��ا

� ِ����ش����قِ ط������ولاً ق���ط��� ْع��� ُت���ه ب���ان��� ِت���ح���ابِ

نف�سه ام ِتداد �أق�صر �أجزا ِء الليل،
ونحن نعلم �أنّ العا�ش ��ق بال ًغا ما بل َغ ال ميتد ُ
أنفا�س ال تحُ �ص ��ى؛ كائن ًة
و�أن ال�س ��اعة الواح ��دة من �س ��اعاته ال تنق�ض ��ي �إال ع ��ن � ٍ
م ��ا كان ��ت يف امتدادها وطوله ،و�إمنا مرا ُد ال�ش ��اعر �أن اللي ��ل زائ ٌد يف الطول على
مقادير الليايل كزيادة ن َف ِ�س العا�ش ��ق على الأنفا�س؛ فهذا وج ٌه ال �أرى به ب� ًأ�س ��ا يف
كنت ال �أرى �أن ي� َؤخذ ال�ش ��اعر بهذه الدقائق الفل�سفية ما مل
ت�ص ��حيح املعنى ،و�إن ُ
َ
ي� ْ
التعمل لها ،في�ؤخذ حينئذ بحكمه ،و ُيطالب مبا جنى على
نف�سه بها ،ويتك ّلف
أخذ َ
نف�س ��ه»( .)22على �أن الواحدي -وهو �أحد �ش ��راح ديوان املتنبي -جعل وجه ال�ش ��به
�ش ��ي ًئا �آخر ،يقول« :وقال �أبو الف�ض ��ل العرو�ضي :مل يلتزم هذا ال�س�ؤال بل نقول :مل
ُي ِرد �أبو الطيب قد َر وقوف ال�شحيح ،بل �أراد �صورة وقوفه؛ ف�شبه هيئة وقوف نف�سه
بهيئة وقوف ال�شحيح؛ وذلك �أن ال�شحيح �إذا طلب اخلامت احتاج �إلى االنحناء ليقع
ب�صره على اخلامت ،ولو كان بدل اخلامت �شي َئا �أعظم منه كاخللخال وال�سوار لكان
قيام ،فال يحتاج �إلى االنحناء ،ولو كان �ص ��غ ًريا كال�ش ��ذرة والدرة لكان
يطلبه عن ٍ
يطلبه قاعدً ا ،فهو يقول� :إن مل �أقف بها منحن ًيا لو�ض ��ع اليد على الكبد واالنطواء
عليها كوقوف ال�شحيح الطالب اخلامت»(.)23
كما �أن الها�شمي كان قد ا�ستح�سن هذا الت�شبيه يف كتابه :جواهر البالغة
فقال« :ومن �أبدع الت�شبيهات قول املتنبي:
َبلِيتُ ِبلى الأط�لال �إن مل �أق��ف بها

وقوف �شحيح �ضاع يف الرتب خامته

يدعو ال�ش ��اعر :على نف�س ��ه بال ِبلى والفناء� ،إذا هو مل يقف بالأطالل ،ليذكر
عه ��د من كان ��وا بها ،ثم �أراد �أن ي�ص ��ور لك هيئة وقوفه ،فقال :كما يقف �ش ��حيح
فق ��د خامته يف الرتاب ،من كان يو َّفق �إلى ت�ص ��وير حال الذاهل املتحري املحزون،
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املطرق بر�أ�س ��ه ،املنتقل من مكان �إلى مكان يف ا�ض ��طراب وده�ش ��ة ،بحال �شحيح
فقد يف الرتاب خا ًمتا ثمي ًنا»(.)24
وم ��ن خالل ما �س ��بق جن ��د �أن كث�ي ً�را م ��ن النقاد ق ��د �أثنوا عل ��ى البيت
وا�ستح�سنوا هذا الت�شبيه ،و�أن الذين عابوا على املتنبي هذا الت�شبيه قد رد عليهم
خارجا عن
القا�ض ��ي اجلرجاين ب� ��أن املتنبي يريد وقو ًفا زائدً ا على الق ��در املعتاد ً
ح ��د االعت ��دال ،كما �أن وقوف ال�ش ��حيح يزي ��د على ما يع ��رف يف �أمثاله .حيث مل
املحتجون عنه يف االعتذار
يرت�ض دف ��اع املدافعني عن املتنبي بقوله« :وقد ذه ��ب
ّ
مذاهب ال �أر�ض ��ى �أكرثها ،و�أق َر ُب ما يقال يف الإن�ص ��اف ما �أقوله �إن �ش ��اء اهلل
له
َ
تعالى»( .)25ثم ع ّقب على ما ذهب �إليه بقوله« :فهذا واهلل هو النقد العجيب الذي
غف ��ل النا�س عنه ،بل عموا و�ص ��موا» وقد نقل الدكتور ب�س ��يوين فيود رد القا�ض ��ي
اجلرجاين ومل ي�شر �إليه(.)26
( )6 / 1قال ال�شاعر:
رب ل����ي����ل �أم����������د يف ن����ف���������س ال���ع���ا

����ش���ق ط������ولاً ق��ط��ع��ت��ه ب��ان��ت��ح��اب

يروى هذا البيت للو�أواء الدم�شقي ،وهو مذكور يف كتب البالغيني �شاهدً ا على
�ص ��حة الت�شبيه يف بيت املتنبي الذي يقول فيه :بليت بلى الأطالل .فقال الواحدي
يف �ش ��رحه لديوان املتنبي« :وقوف ال�شحيح و�إن كان ال يطول كل الطول فقد يكون
�أطول من وقوف غريه ،فجاز �ضرب املثل به ...وقد علمنا �أن �أق�صر ليل �أطول من
نف�س العا�شق ،ولكن ملا كان نف�س العا�شق �أم ّد من نف�س غريه ،جاز �ضرب املثل به،
و�إنْ مل يبلغ النهاية يف الطول .وكذلك قول الآخر:
ول���ي���ل ك��ظ��ل ال���رم���ح ق�����ص��ر ط��ول��ه

د ُم ال��� ِّزقِ عنا وا�صطفاق املزاهر

مل ��ا كان ظ ��ل الرمح �أطول من ظ ��ل غريه جعل ��ه الغاية يف الط ��ول»( .)27وذكر
القا�ض ��ي اجلرجاين قري ًبا من هذا ال ��كالم فقال« :ونحن نعلم �أنّ العا�ش ��ق بال ًغا
نف�سه ام ِتداد �أق�صر �أجزا ِء الليل ،و�أن ال�ساعة الواحدة من �ساعاته
ما بل َغ ال ميتد ُ
أنفا�س ال تحُ �ص ��ى؛ كائن ًة ما كانت يف امتدادها وطولها ،و�إمنا
ال تنق�ض ��ي �إال عن � ٍ
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مرا ُد ال�ش ��اعر �أن الليل زائ ٌد يف الطول على مقادير الليايل كزيادة ن َف ِ�س العا�ش ��ق
على الأنفا�س؛ فهذا وج ٌه ال �أرى به ب� ًأ�سا يف ت�صحيح املعنى»( .)28ويف �سمط اللآلئ
للبك ��ري م ��ا هو قريب من هذا ال ��كالم حيث يقول« :ونحن نعلم �أن نف�س العا�ش ��ق
بال ًغا ما بلغ ال ميتد �إلى �أقل ما يتجز�أ من دقائق �س ��اعة من �س ��اعات الليل ،و�إمنا
يريد �أنه زائد على مقادير الليل كزيادة نف�س العا�ش ��ق على الأنفا�س ،وكذلك قول
اب ��ن الطرثية :وي ��وم كظل الرمح  ...و�إمن ��ا يريد �أن طوله يزيد عل ��ى طول الأيام
كزيادة طول ظل الرمح على طول ظل حامله»(.)29
وذكر الدكتور ب�س ��يوين فيود كالم الواحدي مخت�صرا فقال« :فنف�س العا�شق
مهم ��ا بلغ م ��ن الطول ال ميتد امتداد �أق�ص ��ر �أجزاء الليل ،وال�ش ��اعر �إمنا �أراد �أن
الليل زائد يف الطول على مقادير الليايل ،كزيادة نف�س العا�شق على الأنفا�س»(.)30
ومن خالل كالم النقاد ال�سابق نالحظ �أنهم قد �أتوا بهذا البيت �شاهدً ا للبيت
ال�سابق ،ومل يعبه �أحد ،و�إن كان البالغيون املت�أخرون �أمثال الدكتور ب�سيوين فيود
قد ذكره يف حديثه عن الت�شبيهات املعيبة ،غري �أنه مل يعبه بل �أتى باالحتجاج له،
والدفاع عن �صاحبه.
( )7 / 1قال �أبو نوا�س يف اخلمر:
و�إذا م����������ا امل����������������اء واق�����ع�����ه�����ـ�����ا
ل��������������ؤل��������������ؤات ي������ن������ح������ـ������درن ب���ه���ا

�أظ������ه������رت ����ش���ك�ل�ا م������ن ال����غ����زل
ك�����ان�����ح�����دار ال������������ذ ّر م������ن ج��ب��ـ��ل

ف�ش ّبه احلبب يف انحداره بنمل �صغار ينحدر من جبل ،وهذا من البعيد،
على غاية ال يحتاج فيها �إلى بيان و�إي�ضاح .كما يقول ابن الأثري( .)31وجعله املراغي
م ��ن القبي ��ح املردود فقال« :والقبيح هو ما مل يف بالغر�ض لعدم وجود وجه �ش ��به
بني ال�ش ��به وامل�شبه به� ،أو مع وجوده ،لكن على بعد ،وما �أحق مثل هذا باال�ستكراه
والذم ،و�أي �شيء �أولى بنفور الطبع ال�سليم منه ،وذلك كقول �أبي نوا�س [ال�سابق]
ي�صف اخلمر فهذا ت�شبيه بعيد ركيك ،غث اللفظ ب�شعه ،فهو قد �شبه احلبب بنمل
�صغار ينحدر من جبل»( .)32ونقل الدكتور عبد العزيز عتيق كالم ابن الأثري(.)33
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وعلى الرغم من وجود ال�ش ��به بني الطرفني �إال �أن ب�ش ��اعة امل�ش ��به به يف هذا
روحا من اال�شمئزاز ،حيث �إن احلال حال �شرب ،ومتتع
املوقف تلقي على ال�سامع ً
باخلم ��ر ،وذكر النمل ال�ص ��غري املنحدر م ��ن اجلبل يجعل النف� ��س ت�أنف ،والقلب
ينقب�ض ،ذلك �أن وجود النمل يف امل�أكول �أو امل�ش ��روب من الأمور امل�ستكرهة للآكل
�أو ال�شارب .ومن هنا كان هذا الت�شبيه �ساقطا؛ «ف�إنه و�إن كان م�صي ًبا لعني ال�شبه،
ف�إن ��ه غري طيب يف النف�س ،وال م�س ��تقر على القل ��ب»( .)34وكان ابن الأثري قد ذكر
�أن هذا الت�شبيه من البعيد ،وذكر املراغي �أن �سبب عيب الت�شبيه عدم وجود �شبه
بني امل�شبه وامل�شبه به .و�أرى �أن ال�سبب يف عيب هذا الت�شبيه هو ب�شاعة امل�شبه به.
( )8 / 1قال املتنبي:
وج��رى على ال��ورق النجيع القاين

ف��ك���أن��ه ال���ن���ارجن يف الأغ�����ص��ان

قال العكربي يف �ش ��رح هذا البيت« :ملا قتلوا ومتزقت �شعورهم على �شجر اجلبال
ا�س ��و ّدت ،وملا جرى على ورق �ش ��جر اجلبال دما�ؤهم احم ّر ،ف�ص ��ار حلمرته ك�أنه
النارجن يف الأغ�ص ��ان .وهو ح�س ��ن»( .)35وجعل الثعالبي هذا الت�ش ��بيه من الأ�شياء
التي تفرد بها املتنبي «وهو �أي�ضا مما مل ي�سبق �إليه ،وتفرد به ،و�أظهر فيه احلذق
بح�سن النقل ،و�أعرب عن جودة الت�صرف والتلعب بالكالم »...ثم ذكر البيت(.)36
على �أن ابن الأثري قد عاب على املتنبي هذا الت�شبيه ،فقال“ :ومن الت�شبيهات
الباردة قول �أبي الطيب املتنبي [ال�سابق] ،وهذا ت�شبيه ينكره �أهل التج�سيم ،و�إذا
ق�س ��مت الت�شبيهات بني البعد ،والربد حاز طريف ذلك التق�سيم”( .)37ووافقه على
عيب الت�ش ��بيه ال�ص ��فدي وا�ص ًفا �إياه بالت�ش ��بيه البارد ،ثم قال�« :أقول :لعمري �إنه
معذور يف هذا ،وهو من �سقطات املتنبي التي ينحط فيها»(.)38
كما عاب �أحمد م�ص ��طفى املراغي البيت قائال�« :إذ ال م�شاكلة بني لون الدم
ولون النارجن»( .)39فال�س ��بب عند ابن الأثري وال�ص ��فدي هو برودة هذا الت�ش ��بيه،
وال�س ��بب عن ��د املراغي عدم امل�ش ��ابهة �أو انعدام الوجه بني الطرف�ي�ن .و�أميل �إلى
ر�أي اب ��ن الأثري دون ر�أي املراغي فالنارجن عند متام طيبه يكون �أحمر اللون ،وقد
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ذكر ال�صفدي من الأ�شعار ما ي�ؤيد ذلك فقال« :وملا عك�س �أبو املطرف بن �أبي بكر
املخزومي معنى �أبي الطيب يف ت�شبيه نارجنة يف نهر جاء ح�س ًنا .ف�إنه قال:
وم����ن����ظ����ـ����ـ����ـ����رٍ �أ ّرق��������ن��������ي ح�����س��ن��ه
�أب�����������ص�����رت�����ه ي���ح���م���ـ���ل ن����ارجن����ة
ود ّرج�����������ت ري�������ح ال�������ص���ب���ا م��ت��ن��ه

م������ن �أزرقٍ ي���ن�������س���اب ك������الأرق������م
ط�����اف�����ي����� ًة ح�����م�����ـ�����ـ�����راء ك����ال����ع����ن����دم
ملّ���������ا ان�����ب�����رت وه���������ي ب�������ه ت����رمت����ي

وامل�����������اء ف�������وق ����ص���ف���ائ���ه ن�����ارجن����� ٌة
ح�����م�����راء ق���ان���ي���ة الأدمي ك����أ ّن���ه���ا

ت���ط���ف���و ب�����ه وع����ج����اج����ه ي���ت���م��� ّوج
����ب ي��ت��وهّ ��ج
و����س���ط امل����ج���� ّرة ك����وك ٌ

وقال ابن فتحون يف ذلك:

ف�أتى باملعنى يف بيتني ،و�أبو املطرف يف �أربعة ف�أطال.

وذكرت بقول �أبي املطرف ،قول القا�ضي عيا�ض رحمه اهلل تعالى:
ك������������أنمّ�����������ا ال������������������زرع وخ������ام������ات������ه
ك�������ت�������ائ�������ب جت�������ف�������ل م�������ه�������زوم������� ًة

املبحث الثاين :ب�شاعة امل�شبه به.

وق����د ت���ب���دّت ف��ي��ه �أي������دي ال���ري���اح
()40
�شقائق ال ّنعمان فيها ج���راح»

ومن عيوب الت�ش ��بيه �أن يكون امل�شبه به ب�ش� � ًعا تنفر منه النف�س ،وي�شمئز منه
اخلاطر ،وقد ذكر النقاد ت�ش ��بيهات يف غاية اجلودة �إذا نظرنا للوجه الذي يجمع
بني الطرفني “امل�ش ��به وامل�ش ��به به” لكن ملا كان امل�ش ��به به منف ًرا �سقط الت�شبيه،
و�صار معي ًبا؛ فلي�س كل وجه يجمع بني الطرفني ي�ستلزم جودة هذا الت�شبيه ،و�إمنا
الب ��د من النظر �إلى امل�ش ��به به ومدى مالءمته لل�ص ��ورة الكائنة مع امل�ش ��به .ومن
�أمثلة امل�شبه به املنفر ما يلي:
( )1 / 2قال ال�شاعر:
ك����������أن �����ش����ق����ائ����ق ال����ن����ع����م����ان ف��ي��ه

ث���ي���اب ق���د روي�����ن م���ن ال���دم���اء

يقول ابن ر�شيق( :وقد ا�ستب�شع قوم قول الآخر ي�صف ً
رو�ضا:
ك����������أن �����ش����ق����ائ����ق ال����ن����ع����م����ان ف��ي��ه

ث���ي���اب ق���د روي�����ن م���ن ال���دم���اء

فهذا و�إن كان ت�ش ��بي ًها م�ص ��ي ًبا ف�إن فيه ب�شاعة ذكر الدماء ،ولو قال من الع�صفر
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مثلاً �أو ما �شاكله لكان �أوقع يف النف�س و�أقرب �إلى الأن�س”( .)41اعرتف ابن ر�شيق
ب�أن وجه ال�ش ��به اجلامع بني الطرفني وجه م�ص ��يب ،وكان عيب الت�شبيه من وجه
�آخ ��ر؛ هو �أن امل�ش ��به ب ��ه منفر .وذكر نح ًوا م ��ن ذلك احلم ��وي يف اخلزانة فقال:
«وعدوا من الت�شابيه التي هي غري بليغة ،قول ال�شاعر يف و�صف الرو�ض [ثم ذكر
البيت] فهذا و�إن كان ت�ش ��بي ًها م�ض ��ي ًئا ،ف�إن فيه ب�ش ��اعة كرثة الدماء ،التي تعاف
الأنف�س اللطيفة ر�ؤيتها»( .)42وذكر ابن حجة �أن هذا ت�شبيه م�ضيء -و�إن كنت �أرى
�أن الأح�س ��ن منها م�ص ��يب ورمبا كان هذا ت�صحيفا من املحقق -لكنه �أرجع �سبب
عيب الت�ش ��بيه �أي�ض ��ا �إلى ب�شاعة امل�ش ��به به .ومثل ذلك ذكر ابن مع�صوم يف �أنوار
الربيع �إذ ع ّده ت�ش ��بي ًها م�ستب�ش� � ًعا ،ثم ع ّلق« :ف�إن الثياب امل�ض ��رجة بالدماء مما
تع ��اف الأنف�س ر�ؤيتها»( .)43وعابه �أي�ض ��ا �أحمد �أمني يف كت ��اب :النقد الأدبي(.)44
وكذلك قال الدكتور محمد �أبو مو�سى« :قد يتحقق اجلمع بني املتباعدين ،ويق�ضي
البالغيون يف الت�ش ��بيه بال�س ��قوط وال�ضعف؛ وذلك �إذا كان اجلمع بني املتباعدين
�حيحا من ناحية ،وغري �ص ��حيح م ��ن ناحية �أخرى؛ فال�ش ��اعر جمع بني
جم ًع ��ا �ص � ً
�ش ��يئني متباعدين جدً ا� :شقائق النعمان والثياب املروية بالدم ،واجلامع احلمرة،
وهي وا�ض ��حة يف الطرفني ،ولكن هذا الت�ش ��بيه ت�شبيه �س ��اقط عند البالغيني� ،أو
م�ستب�شع –كما قالوا -لإيحا�ش وحيه ،ونبو موقعه من النف�س»(.)45
ونخل�ص مما �س ��بق �إلى �أن اجلمع بني املتباعدين عن�ص ��ر مهم من عنا�ص ��ر
ج ��ودة الت�ش ��بيه ولكن البد من الأخذ يف االعتبار داللة امل�ش ��به ب ��ه ،وما يوحي من
�إيحاءات ،حتى ال يعاب الت�شبيه.
( )2 / 2قال �أبو عون الكاتب:
ت��ل�اع����ب����ه����ا ك�������ف امل�������������زاج م���ح���ب���ة
ف���ت���زب���د م�����ن ت���ي���ه ع���ل���ي���ه ك����أن���ه���ـ���ا

لها ،وليجري ذات بينهما الأن�س
غريرة خـدر قد تخبطها املـ ـ ـ ـ ُّـ�س

ق ��ال ابن ر�ش ��يق“ :فل ��و �أن يف هذا كل بديع لكان مقيتًا ب�ش� � ًعا ،ومن ذا يطيب
له �أن ي�ش ��رب �شي ًئا ي�شبه بزبد امل�ص ��روع ،وقد تخبطه ال�شيطان من امل�س؟!”(.)46
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وامل�ش ��به به من ِّفر ،ال ت�س ُّر النف�س ،بل يقب�ضها ،يف موقف الأن�س الذي يتحدث عنه
ال�ش ��اعر؛ ف�سبب �سقوط هذا الت�شبيه ب�شاعة امل�شبه به .ويقول ابن حجة احلموي:
«وتقرر �أن املولدين ومن تبعهم رغبوا عن ت�شابيه العرب؛ لأنها مع عقادة الرتكيب
مل ت�س ��فر عن كبري �أمر .وقال ابن ر�ش ��يق ،يف العمدة� :إن طريق العرب خولفت يف
كثري من ال�شعر �إلى ما هو �أليق بالوقت و�أم�سّ ب�أهله ،ف�إن القينة اجلميلة مل تر�ض
�أن ت�ش ��به نف�س ��ها بالذباب ،كما قال �أبو محجنُ .
ومثل ذلك قول ابن عون الكاتب،
فب�ش ��اعة هذا الت�ش ��بيه متجها الأذواق ال�ص ��حيحة ،وتنفر منها الطباع ال�سليمة،
ف�إن �أهل الذوق ما يطيب لهم �أن ي�شربوا �شي ًئا ي�شبه زبد امل�صروع»(.)47
وم ��ن خ�ل�ال كالم ابن ر�ش ��يق وابن حجة جند �س ��بب عيب الت�ش ��بيه هو
ب�ش ��اعة امل�ش ��به به حيث ال �أحد –يف موقف ال�ش ��رب -يحب �أن ي�شبه له ما ي�شربه
بزبد امل�صروع”.
( )3 / 2قال ال�شنفرى:
ت���راه���ا ك����أذن���اب احل�����س��ي��ل ����ص���وادرا

وق���د نهلت م��ن ال��دم��اء وعلت

احل�سيل :جمع ح�سيلة ،وهي �أوالد البقر�“ .شبه ال�سيوف ب�أذناب احل�سيل �إذا
ر�أت �أمهاتها فجعلت حترك �أذنابها ،وال َّن َهل وال َع َلل هنا لل�سيوف �أي �شربت وكررت
ال�شرب من الدماء” (.)48
ويقول الدكتور :يو�س ��ف خليف�“ :أما ال�ش ��نفرى في�ستغل �أوالد البقر يف ر�سم
�ص ��ورة غريبة ،فهو ي�شبه �سيوف رفاقه ال�ص ��عاليك م�شرعة يف �أيديهم وهي تنهل
م ��ن دماء �أعدائه ��م وتعل ب�أوالد البق ��ر ال�ص ��غار �إذا ر�أت �أمهاتها فجعلت حترك
�أذنابها ،وهي �ص ��ورة ت�س ��تمد غرابتها من هذه املفارقة بني طريف الت�ش ��بيه� :أوالد
البقر ال�ص ��غرية ،و�سيوف ال�ص ��عاليك املخ�ض ��بة بالدماء”( .)49وعلى الرغم من
�إ�ش ��ادة الدكتور يو�سف خليف بهذا الت�ش ��بيه �إال �أن الدكتور ب�سيوين فيود قد عاب
على ال�ش ��اعر ت�ش ��بيهه هذا فقال�« :شبه حركة ال�س ��يوف وقد ارتوت بدماء القتلى
بحركة �أذناب احل�سيل عندما تلتقي ب�أمهاتها ،فهي حترك �أذنابها فرحة باللقاء.
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�صحيحا وبخا�صة �إذا اعتربنا �أن لون الدماء قد قرب بني
ووجه ال�شبه –و�إن كان
ً
لون الأذناب ولون ال�س ��يوف� ،إال �أن الذوق ال�سليم ينفر من مثل هذا الت�شبيه»(.)50
و�أرى �أن هذا الت�ش ��بيه الأولى به �أن يكون �س ��بب عيبه هو ُب ْعد وجه ال�شبه ال ب�شاعة
امل�شبه به �أو النفور منه .ف�أنا ال �أرى �شب ًها بني �أذناب احل�سيل وال�سيوف ،ولو كانت
عليها الدماء.
( )4 / 2قول م�سلم بن الوليد �صريع الغواين:
قال �أبو هالل الع�سكري يف ديوان املعاين :والنا�س ي�ستح�سنون قول م�سلم بن
الوليد:
ف�أق�سمت �أن�سى الداعيات �إلى ال�صبا
فغط ـ ــت بكفيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ثم ــار نحورهـ ـ ــا

وقد فاج�أتها العني وال�سرت واقـ ــع
ك�أيديالأ�س ــارى�أثقلتهااجلوامع

وهو ح�س ��ن ج ��دا”( .)51و�أثنى الثعالبي على هذا البي ��ت فقال« :ثمار النحور:
هي الثدي ،من َقول ُم�سلم بن ا ْل َو ِليد َوهُ َو من ا�ستعاراته الحْ َ َ�س َنة� ،أَخذه ديك الجْ ِ نّ
احلم�صي َف َق َال:
ظللت ب َها �أجنى ثمار نحورها فتو�سعني �س ًّبا و�أو�سعها �صربا (.)52
وع ��اب البي ��ت ابن ر�ش ��يق فق ��ال“ :و�أجرى النا� ��س هذا املجرى قول �ص ��ريع
الغواين على �أنه مل يقع لأحد مثله ،فهذا ت�ش ��بيه م�ص ��يب جدً ا� ،إال �أنهم عابوه مبا
بينت ،و�إمنا �أ�شار �إلى قول النابغة:
ويخططن بالعيدان يف كل منزل ويخب�أن رمان الثدي النواهد(.)53
ن�صا يف الت�صوير البياين(.)54
ونقل الدكتور محمد �أبو مو�سى كالم ابن ر�شيق ًّ
ولعل وجه عيب الت�ش ��بيه �أن امل�ش ��به به من ِّفر ،فال مقارنة بني منظر اليدين اللتني
تو�ض ��عان على الثديني ،وه ��ذا منظر محب ��وب ،ومنظر الأيادي التي تو�ض ��ع فيها
املجامع –وهي احلديد الثقيل الذي يو�ض ��ع يف يدي الأ�سري حتى ال يهرب .فبينما
تنب�سط النف�س وتن�شرح عند ذكر امل�شبه� ،إذا بها تنقب�ض وت�ضيق عند ذكر امل�شبه
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به .ومن هنا عيب هذا الت�شبيه على ال�شاعر.
( )5 / 2وقال امر�ؤ القي�س:
�أ�ساريع ظبي �أو م�ساويك �إ�سحل

وت��ع��ط��و ب��رخ�����ص غ�ي�ر �شثن ك�أنه

يقول ابن ر�ش ��يق“ :وقد �أتت القدماء بت�شبيهات رغب املولدون �إال القليل عن
�اعا لها ،و�إن كانت بديعة يف ذاتها ،مثل قول امرئ القي�س [ال�سابق]
مثلها ا�ستب�ش � ً
فالبنانة ال محالة �شبيهة بالأ�سروعة ،وهي دودة تكون يف الرمل ،وت�سمى جماعتها
بنات النقا ،و�إياها عنى ذو الرمة بقوله:
بنات النقا تخفى م��را ًرا وتظهر

خ����راع����ي����ب �أم������ث������ال ك���������أن ب��ن��ان��ه��ا

وبيا�ض ��ا ،اً
فهي ك�أح�س ��ن البنان :لي ًناً ،
وطول ،وا�س ��توا ًء ،ودقة ،وحمرة ر�أ�س،
ك�أنه ظفر قد �أ�صابه احلناء ،ورمبا كان ر�أ�سها �أ�سود� ،إال �أن نف�س احل�ضري املولد
�إذا �سمعت قول �أبي نوا�س يف �صفة الك�أ�س:
�إذا اعرت�ضتها العني �صف مداري

ت���ع���اط���ي���ك���ه���ا ك������ف ك�����������أن ب���ن���ان���ه���ا

�أو قول علي بن العبا�س؛ ابن الرومي:
�سقى اهلل ق�ص ًرا بالر�صافة �شاقني
�أ�شار بق�ضب ـ ــان من ال ــدر قم ــعت

ب���أع�لاه ق�صري ال���دالل ر�صايف
ي��واق��ي��ت ح��م�� ًرا فا�ستباح عفايف

وقول عبد اهلل بن املعتز:
�أ���ش��رن على خ��وف ب���أغ�����ص��ان ف�ضة

م�����ق�����وم�����ة �أث�������م�������اره�������ن ع���ق���ي���ق

كان ذل ��ك �أح ��ب �إليها من ت�ش ��بيه البن ��ان بالدود يف بيت ام ��رئ القي�س ،و�إن
كان ت�ش ��بيهه �أ�شد �إ�ص ��ابة”( .)55فامل�ش ��به به من ِّفر ولذلك عيب على امرئ القي�س
ه ��ذا الت�ش ��بيه ،مع �أن وجه ال�ش ��به متحق ��ق يف الطرف�ي�ن« .فام ��ر�ؤ القي�س يقول:
�إن �ص ��احبته تتناول الأ�ش ��ياء ببنان �أو �أ�ص ��ابع رخ�ص ��ة لينة ناعمة ،ثم ي�شبه تلك
الأنامل بدود الرمل �أو امل�س ��اويك املتخذة من �ش ��جر الإ�س ��حل .فقد يكون ت�ش ��بيه
البنان بهذا ال�ضرب من الدود م�صيبا من جهة اللني والبيا�ض والطول واال�ستواء
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والدقة ،ولكنه يف الوقت ذاته يح�ض ��ر �إلى الذهن �ص ��ورة الدود ،ويف ذلك ما فيه
م ��ن نف ��ور النف�س وا�ش ��مئزازها .وم ��ن هنا يتطرق القب ��ح �إلى هذا الت�ش ��بيه على
�إ�ص ��ابته� .أما ت�شبيه البنان مب�ساويك الإ�سحل فجار جمرى غريه من ت�شبيهاتهم؛
لأنهم ي�ص ��فونها بالأقالم والعنم وما �أ�ش ��به ذلك .والبنان قريب ال�شبه من �أعواد
امل�ساويك يف القدر واال�ستواء ونعومة امللم�س»(.)56
�حيحا،
�إذن لي�س اجلامع بني الطرفني هو –وحده -الذي يجعل الت�ش ��بيه �ص � ً
و�إمنا البد من مالحظة �إيحاء امل�شبه به ،ومدى ت�أثريه يف جودة الت�شبيه �أو رداءته؛
فلي�ست هناك امر�أة حتب �أن ي�شبه بنانها بالدود.
( )6 / 2قال العرجي:
ي����دب ه���واه���ا يف ع��ظ��ام��ي وح��ب��ه��ا

كما دب يف املل�سوع �سم العقارب

فت�ش ��بيه دبي ��ب الهوى يف العظ ��ام بدبيب �س ��م العقارب يف املل�س ��وع غاية يف
الب�ش ��اعة .فاحلب روح ت�س ��ري يف دم املحب ،وتوا�ص ��ل قلبي يروى ظم�أ العا�ش ��ق،
ولي�س �س� � ًّما ،يقتل املل�س ��وع ،وهالكا يهلك املنهو�ش ،كما �أن ال�ش ��اعر جعل ال�س � َّ�م
لعقرب ،و�أ�ش ��د ما تو�ص ��ف به املر�أة �أن يقال لها� :أنت عقرب� .ص ��حيح �أن ال�شاعر
يريد وجه �شبه يجمع بني الطرفني؛ هو �سرعة االنت�شار وعموم اجل�سد� ،إال �أنه كان
ميكن �أن يعرب عنه بت�شبيه �آخر� ،إال �أنه �آثر هذه ال�صورة التي تنفر ،وهذا الت�شبيه
ال�صادم للمحبوب ،وامل�ؤرق للنقاد كذلك؛ حيث �سي�سعى بع�ضهم �إلى التما�س وجه
له ،بينما �س ��يخطئه �آخرون .و�أرى �أن ال�شاعر مخطئ يف هذا الت�شبيه؛ لأن امل�شبه
به من ِّفر وبه ب�شاعة ال تو�صف.
( )7 / 2قال �أبو محجن الثقفي يف و�صف قينة:
وت��رف��ع ال�����ص��وت �أح��ي��ان��ا وتخف�ضه

كما يطن ذب��اب الرو�ضة الغرد

قال ابن ر�ش ��يق تعلي ًقا على هذا البيت“ :ف�أي قينة حتب �أن ت�ش ��به بالذباب؟
وقد �س ��رق بيت عنرتة وقلبه ف�أف�سده”( .)57و�شرح الدكتور عبد العزيز عتيق كالم
ابن ر�ش ��يق قائال« :فقد �ش� � ّبه القينة وهي ترفع �ص ��وتها �أحيانا ،وتخف�ضه بالغناء
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بطنني الذباب الغرد يف الرو�ضة .فهذا الت�شبيه و�إن كان م�صيبا لعني ال�شبه ،ف�إ ّنه
غري طيب يف النف�س ،وال م�س ��تقر على القلب .ف�أي قينة حتب �أن ت�ش ��به بالذباب،
و�أن ي�ش ��به غنا�ؤها بطنني الذباب؟ ومع هذا فقد �س ��رق �أبو محجن هذا الت�ش ��بيه،
ومل يح�س ��ن ا�س ��تخدامه فقلبه و�أف�س ��ده� .أجل لقد �س ��رقه من قول عنرتة العب�سي
ي�صف ذباب رو�ضة:
وخ��ل�ا ال����ذب����اب ب��ه��ا ف��ل��ي�����س ب��ب��ارح

غ�����ردا ك��ف��ع��ل ال�������ش���ارب امل�ت�رمن

و�ش ��تان بني ت�ش ��بيه وت�ش ��بيه .و�أين قول �أبي محجن من قول ب�ش ��ار يف و�صف
قينة:
ت�������ص���ل���ى ل����ه����ا �آذان�������ن�������ا وع���ي���ون���ن���ا

�إذا ما التقينا والقلوب دواعي

()58

و�س� ��أل ال�س� ��ؤال نف�س ��ه �أحمد �أمني يف كتابه النقد الأدبي( .)59والبيت �ض ��من
�أبيات قالها يف اخلمر:
�إن كانت اخلمر قد عزت وقد منعت
فقد � أباكرها �صر ف ـ ـ ــا و �أ�ش ـ ــربه ـ ــا
وقد تقـ ـ ـ ــوم على ر �أ�سي مغنـ ـ ـيـ ـ ــة
وترفع ال�ص ـ ـ ـ ــوت� أحيا ًنا وتخف�ضه

وحال من دونها اال�سالم واحلرج
�أ�شفي بها علتي �صــر ف ــا و �أمتزج
له ـ ــا ا ذ ا ر جعت يف �صو تها غنج
كمـ ــا يطن ذباب الرو�ضة الهزج

ووا�ض ��ح من الأبيات �أنه ميدح القينة ال يذمها ،وهنا ي�صبح �س�ؤال ابن ر�شيق
منطق ًّيا ،فكيف تر�ض ��ى مغنية �أن يكون �ص ��وتها ك�ص ��وت الذباب؟ ومن هنا نقول:
�إن الوج ��ه اجلام ��ع بني الطرفني �ص ��حيح ،بيد �أن امل�ش ��به به قبيح ،وب�ش ��اعة هذا
الطرف قد ان�سحبت منه �إلى امل�شبه فعيب على ال�شاعر ت�شبيهه؛ ذلك �أن الق�صد
من الت�ش ��بيه هو �إحلاق ناق�ص بكامل ،فك�أن الذباب هو كامل ال�ص ��فة يف الغناء،
واملغني ��ة ملحق ��ة به ،وما من �ش ��ك �أن �إيحاءات امل�ش ��به به تنتقل �إلى امل�ش ��به لأنه
الأ�صل يف العملية الت�شبيهية كلها ،وهو الذي ي�ؤتى به لبيان حال امل�شبه� ،أو تقريره
�أو غري ذلك.
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( )8 / 2قال النابغة:
ن��ظ��رت �إل���ي���ك ب��ح��اج��ة مل تق�ضها

نظر ال�سقيم �إل���ى وج���وه العود

ق ��ال ابن ر�ش ��يق“ :وك�أين �أرى بع�ض م ��ن ال يح�س ��ن �إال االعرتا�ض بال حجة
ق ��د نع ��ى على هذا املذهب ،وق ��ال :رد على امرئ القي�س ،ومل �أفع ��ل ،ولكني بينت
�أن طريق العرب القدماء يف كثري من ال�ش ��عر قد خولفت �إلى ما هو �أليق بالوقت،
و�أ�شكل ب�أهله .وقد عاب الأ�صمعي بني يدي الر�شيد قول النابغة:
ن��ظ��رت �إل��ي��ك ب��ح��اج��ة مل تق�ضها

نظر ال�سقيم �إل���ى وج���وه العود

على �أنه ت�شبيه ال يلحق ،وال ي�شق غبار �صاحبه ،ومل يجد فيه املطعن �إال بذكر
ال�س ��قيم؛ ف�إن ��ه رغب عن ت�ش ��بيه املحبوبة به ،وف�ض ��ل عليه قول ع ��دي بن الرقاع
العاملي:
وك����أن���ه���ا و����س���ط ال��ن�����س��اء �أع��اره��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
و���س�� َن��ان �أق�����ص��ده ال��ن��ع��ا���س ف��ر َّن�� َق��تْ
ْ

عينيه �أح����ور م��ن ج�����آذر جا�سم
يف عينه ���سِ �� َن�� ٌة ولي�س ب��ن��ائ��م(.)60

وكان الأعل ��م ال�ش ��نتمري قد �أثنى على النابغة ،واختار من �ش ��عره �أبيا ًتا ذكر
�أنها من تفرداته ،ومنها هذا البيت فقال( :ومن معانيه املبتدعة قوله:
نبئت �أن �أبا قانو�س �أوعدين وال قرار على ز�أر من الأ�سد
وقوله...:
حتى يقول“ :وقوله:
نظرت �إليك بحاجة مل تق�ضها نظر ال�سقيم �إلى وجوه العود
وقد �أخذه �أبو نوا�س فقال:
�ضعيفة كر الطرف حت�سب �أنها قريبة عهد بالإفاقة من �سقم”(.)61
كذلك جعله ابن �س ��عيد الأندل�س ��ي من �أغ ��زل ما قالته الع ��رب يقول“ :ومن
فرائد ن�سيبه قوله:
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�سقط الن�صيف ومل ت��رد �إ�سقاطه
ن��ظ��رت �إل���ي���ك ب��ح��اج��ة مل تق�ضها
ل���و �أن���ه���ا ع��ر���ض��ت لأ���ش��م��ط راه���ب
ل���رن���ا ل��ر�ؤي��ت��ه��ا وح�����س��ـ��ن ح��دي��ث��ه��ا
زع�������م ال����ه����م����ام ب����������أن ف�����اه�����ا ب�����ارد
زع������م ال���ه���م���ـ���ام ومل �أذق���������ه ب����أن���ه
جت���ل���و ب���ق���ادم���ت���ي ح���م���ام���ة �أي���ك���ة
ك����الأق����ح����وان غ������داة غ����ب ���س��م��ائ��ه

ف���ت���ن���اول���ت���ه وات���ق���ت���ـ���ـ���ـ���ن���ا ب��ال��ي��د
نظر ال�سقيم �إل���ى وج���وه العود
ع���ب���د الإل��������ه �����ص����ـ����رورة م��ت��ع��ب��د
وخل���ال���ه ر����ش���دًا و�إن مل ي��ر���ش��د
ع�����ـ�����ذب م���ق���ب���ل���ه ����ش���ه���ي امل�������ورد
ع���ذب م��ت��ى م��ا ذق��ت��ه ق��ل��ت :ازدد
ب��������ردًا �أ�����س����ف ل���ث���ات���ه ب���الإث���م���ـ���د
ج���ف���ـ���ت �أع����ال����ي����ه و�أ�����س����ف����ل����ه ن��د

والبيت الثاين عندهم من �أغزل ما قالته العرب ،وعابه الأ�ص ��معي لذكر
ال�سقم يف �صفتها» ( .)62ومن الوا�ضح �أن �سبب عيب البيت هو ت�شبيه نظرة املحبوبة
وهي فاترة اللحظ بنظرة ال�س ��قيم .وكان ال�شاعر �شديد الثقة بنف�سه ،ورمبا ذلك
ما �أوقعه يف هذا الت�ش ��بيه املعيب ،يقول الأ�س ��تاذ محمد اخل�ض ��ر ح�س�ي�ن( :ورمبا
�أ�ص ��يب ال�ش ��اعر من اعتماده عل ��ى براعته ومكانة �س ��معته� ،إذ كثريا ما ي�س ��تفيد
ال�ش ��اعر من املقام وال�ش ��هرة ،التي يدركها بني قومه ،فيتلقون �ش ��عره با�ستح�سان
ف ��وق ما يتلقون به �ش ��عر غريه ،ممن مل يقم لهم �ص ��يت ،و�إن كان يف نف�س ��ه �أبعد
�أم ��دً ا ،و�أحكم ن�س � ً�جا .فكرثة الإجادة ،و�س ��عة الذكر قد ت�ؤثر يف همة ال�ش ��اعر يف
بع� ��ض الأحيان ،فيلقي الق�ص ��يدة عل ��ى عالتها ،وال َي ْحمل نف�س ��ه على التدقيق يف
نقده ��ا .ومن ثم ترى �أكرث الذين يقعون يف هذه العرثات �إمنا هم كبار ال�ش ��عراء،
واملكرثون منهم ك�أبي متام واملتنبي ومن كان يف طبقتهم.
وي�ؤكد لك �أن �س ��يئات ال�شعراء يف هذا ال�صدد �إمنا ل�صقت بهم من جهة
عدم نقدهم املعنى بعد �أن تقذفه القريحة نقدً ا واف ًيا �إما ل�ضيق الوقت� ،أو اغرتا ًرا
مبا ملكوا من الرباعة ،و�أحرزوا من ال�ش ��هرة� ،أن �أحدهم قد تر�سل قريحته معنى
فيقع منه موقع الإعجاب حتى �إذا �أعاد النظر مرة ثانية انك�ش ��ف له من م�س ��اويه
م ��ا يجعله يف �أ�س ��ف على �إذاعته� ،أو يف ارتياح من عدم اط�ل�اع النا�س عليه .ومن
املحتمل �أن ي�ص ��وغ ال�ش ��اعر املعنى فت�أخذ جهة احل�سن بقلبه م� ً
أخذا بلي ًغا ثم يعرث
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يف �ص ��ورته على وجه من اخللل ،وال يتمكن من تالفيه ،و�إكمال نق�ص ��ه �إال برف�ض
ال�ص ��ورة من �أ�ص ��لها .وحيث يرى �أن جهة احل�س ��ن �أرجح ،ويرجو �أن ت�س ��بل على
ذلك املغمز ف�ض ��ل ردائها ،فال ي�شعر به الناقدون ،يبقي �صورة املعنى على حالها،
ويجيزها للرواة ،وهو ب�صري بعلتها .وال �أخال �أن النابغة حني قال:
ن��ظ��رت �إل���ي���ك ب��ح��اج��ة مل تق�ضها

نظر ال�سقيم �إل��ى وج��وه العود

مل يخد� ��ش عاطفت ��ه �أن ي�ض ��ع املحبوبة مبنزلة ال�س ��قيم ،ولكنه عز عليه �أن
ْ
ي�ض � ِ�رب عن هذا الت�ش ��بيه الذي ال يلحق �ش�أوه ،و�إن وخزه لفظ ال�سقيم يف �ضمريه
وخ ��زات بالغة)( .)63وهذا التحليل جيد .فال �ش ��ك �أن النابغة كان يعلم ما يف بيته
من عيب لكنه �ضن بهذه ال�صورة واحتملها على ما فيها من عيب.
املبحث الثالث :عدم �شهرة امل�شبه به بالوجه.
م ��ن �أغرا�ض الت�ش ��بيه �أن يبني امل�ش ��به به حال امل�ش ��به� ،أو يق ��رر حاله ،وهذا
ي�س ��تلزم �أن يكون امل�شبه به معرو ًفا لدى ال�سامع ،و�أن يكون �أ�شهر من امل�شبه بهذا
الوجه � ً
أي�ض ��ا .ومن �أ�سباب عيب الت�شبيه �أن يكون امل�شبه �أكرث �شهرة من امل�شبه به
بوجه ال�شبه� .أو �أن يكون غري م�شهور بوجه ال�شبه .و�سنذكر مثاال يكون فيه امل�شبه
�أعرف بوجه ال�ش ��به من امل�ش ��به به .ومثاال �آخر يكون امل�ش ��به به غري م�شهور بوجه
ال�شبه:
(� / 1 / 3أ) قال البحرتي:
ع��ل��ى ب���اب قن�سرين وال��ل��ي��ل الط��خ

ج����وان����ب����ه م������ن ظ���ل���م���ة مب������داد

البي ��ت جيد عند الآمدي يف املوازنة ،فبعد ذك ��ر عدة �أبيات يقول( :وقد كرر
يف ه ��ذه الأبي ��ات معن ��ى واحدً ا يف ثالثة �أبي ��ات متوالية ،وه ��ذا مل يكن من عادته
ومذهبه ،وال عرفت له مثله ،وذلك قوله:
 ............والليل ال طخ
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وقوله:
خ�ضنب م�شي ًبا اً
نازل ب�سواد

.......................
وقوله:
...........................

لبو�س حديد �أو لبا�س حداد

وكان يف بي ��ت واحد من هذه الثالثة الأبيات كفاي ��ة ،ولكنه جاء بهذه الثالثة
القلب يف طريف
املع ��اين الختالفه ��ا)( .)64يقول عبد القاه ��ر( :و�إمنا ميتنع ه ��ذا ُ
الت�شبيه ،ل�سبب يعر�ض يف البني َف َي ْم َن ُع منه ،وال يكون من �صميم الو�صف امل�شرتك
بني ال�ش ��يئني امل�ش� � َّب ِه �أحدُهما بالآخر ،فمن ذلك ،وهو �أقواه فيم ��ا �أظنُّ � ،أن يكون
بني ال�ش ��يئني تفاوتٌ �ش ��ديد يف الو�ص ��ف الذي لأجله ُت�ش ِّبه ،ثم ق�ص ��دتَ �أن ُتلحق
الناق� َ��ص منهما بالزائد ،مبالغ ًة ودالل ًة على �أنه ُ
يف�ض ��ل �أمثاله فيه ،بيانُ هذا� :أن
ال�سواد كخافية الغراب ،والقا ِر ،ونحو ذلك ،ف�إذا
هاهنا �أ�شيا َء هي �أ�صو ٌل يف �شدة َّ
عك�سا ملا ُيوجبه العقلً ،
ونق�ضا للعادة،
�ش� � ّب َ
هت �شي ًئا بها كان ُ
طلب العك�س يف ذاك ً
لأن الواجب �أن ُي َثبت امل�شكوك فيه بالقيا�س على املعروف ،ال �أن ُيتَك َّلف يف املعروف
ٌ
املجهول وما لي�س مبوجود على احلقيق ��ة ،ف�أنت �إذا قلت يف
تعريف بقيا�س ��ه عل ��ى
ِ
�ش ��يء :هو َ
كخا ِفية الغراب ،فقد �أردت �أن ُتثبت له �س ��وادًا زائ ��دً ا على ما ُيع َهد يف
ت�صحح زياد ًة هي جمهولة له ،و�إذا مل يكن هاهنا ما يزيد على خافية
جن�سه ،و�أن ِّ
الغراب يف ال�س ��واد ،فليت �ش ��عري ما الذي تريد من قيا�س ��ه على غريه فيه ،ولهذا
املعنى َ�ض ُعف بيت البحرتي:
على ب��اب قِ�� َّن�����س��ري َ��ن وال��ل��ي�� ُل الط ٌ��خ

َج����� َوان����� َب�����ه م����ن ُظ���ل���م��� ٍة مب������دا ِد

وذاك �أن املداد لي�س من الأ�ش ��ياء التي ال مزيد عليها يف ال�س ��واد ،كيف
و ُر َّب ِم َد ٍاد فاقد اللونُ ،
والليل بال�سواد و�ش ّدته �أحقّ و�أحرى �أن يكون مثلاً � ،أال ترى
�إلى ابن الرومي حيث قال ال�سريع:
����اب ال��ل��ي��لِ
���ْب�� �أب�����ي ح��ف ٍ
�����ص ُل���� َع ُ
حِ رْ ُ

َي�������س���ي��� ُل ل��ل���إخ�����وان �أيَّ � َ���س��� ْي���لِ

اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441

909

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط/ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2020م

12 11

55

فبالغ يف و�ص ��ف احلرب بال�س ��واد حني �ش� � ّبهه بالليل ،وك�أن البحرتي نظر �إلى
ق�س ،ثم تركه للقافية �إلى املداد)( .)65ونقل
قول العا ّمة يف ال�ش ��يء الأ�سود هو كال ِّن ِ
عب ��د املتعال ال�ص ��عيدي كالم عبد القاه ��ر يف بغية الإي�ض ��اح( .)66كما نقله �أحمد
مطلوب يف معجم امل�صطلحات البالغية(.)67
يقول اخلطيب القزويني يف �أغرا�ض الت�شبيه( :وهذه الأربعة تقت�ضى �أن يكون
وجه ال�شّ ��به فى امل�ش� � ّبه به �أ ّمت ،وهو به �أ�ش ��هر)( .)68وف�سر ال�س ��بكي كالمه بقوله:
(قال امل�ص ��نف� :إن (هذه الأمور الأربعة تقت�ضى �أن يكون وجه ال�شبه يف امل�شبه به
�أمت وهو) �أي امل�ش ��به «به» �أى بوجه ال�ش ��به «�أ�شهر»؛ لأن امل�ش ��به به كاملبينّ املع ّرف
للم�ش ��به فليك ��ن �أو�ض ��ح ،لأن التعريف �إمنا يكون بالأو�ض ��ح ،وهذه العلة وا�ض ��حة
بالن�سبة �إلى ا�شرتاط كونه �أ�شهر� ،أما كونه فيه �أمت ،فهذه العلة ال تقت�ضيه ،ثم كون
وجه ال�شبه �أمت ينافى ما �إذا ق�صد بيان مقدار حاله ،وهو �أحد الأمور الأربعة ،ثم
كون وجه ال�شبه فى امل�شبه به �أمت ،ال اخت�صا�ص له بهذه الأربعة ،بل كل ت�شبيه كان
الغر�ض به عائدا للم�ش ��به كذلك ،كما �ص ��رح به ال�سكاكى .والنظر يقت�ضيه �أي�ضا،
ولهذه القاعدة قال املعرى:
ظلمناك فى ت�شبيه �صدغيك بامل�سك

وقاعدة الت�شبيه نق�صان ما يحكى

ثم �سي�أتى من كالم امل�صنف ما يقت�ضى ذلك ،ويخالف ما ذكره هنا.
وقد اعرت�ض على هذه القاعدة ب�أن �ص�ل�اة اهلل تعالى على نبيه محمد �ص� � ّلى
اهلل عليه و�س� � ّلم �ش ��بهت بال�ص�ل�اة على �إبراهيم �ص� � ّلى اهلل عليه و�س� � ّلم فى قوله
عليه ال�ص�ل�اة وال�سّ الم ”:-قولوا اللهم �ص � ِّ�ل على محمد” .و�أجيب عنه ب�أجوبةم�شهورة ،تقت�ضى ت�سليم هذه القاعدة ،ولذلك عيب على البحرتى قوله:
على ب��اب ق ّن�سرين ،وال�� ّل��ي��ل الطخ

ج����وان����ب����ه م������ن ظ���ل���م���ة مب������داد

ف� ��إن املداد قد يكون فاقد ال�س ��واد ال�ش ��ديد ،بخالف الليل ف�إن �س ��واده �أبلغ،
وهذا لي�س ت�شبيها لفظيا بل هو ا�ستعارة.)69().
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ووا�ضح �أن ال�ش ��اعر �شبه الليل باملداد ،واملداد لي�س هو املثال يف ال�سواد ،كما
�أن ��ه لي� ��س هو الغاية التي ي�ض ��رب بها املثل يف وجه ال�ش ��به .ومن هنا �ض ��عف هذا
الت�شبيه (الذي هو �أ�صل اال�ستعارة) وعيب على البحرتي.
( / 2 / 3ب) قال النابغة:
�أت�����ي�����ت�����ك ع������اري������ا خ����ل����ق����ا ث���ي���اب���ي
ف�����أل����ف����ي����ت الأم�������ان�������ة مل ت��خ��ن��ه��ا

ع���ل���ى وج�����ل ت���ظ���ن ب����ي ال��ظ��ن��ون
ك����ذل����ك ك�������ان ن�������وح ال ي��خ��ـ��ـ��ون

ذكر اجلاحظ �أن هذا البيت منحول على النابغة ،ثم قال( :ولي�س لهذا الكالم
وجه ،و�إنمّ ا ذلك كقولهم :كان داود ال يخون ،وكذلك كان مو�س ��ى ال يخون عليهما
ال�سالم .وهم و�إن مل يكونوا يف حال من احلاالت �أ�صحاب خيانة ،وال جتوز عليهم،
ف�إنّ ال ّنا�س �إنمّ ا ي�ضربون املثل بال�شيء النادر من فعل الرجال ومن �سائر �أمورهم،
كما قالوا :عي�س ��ى بن مرمي روح اهلل ،ومو�سى كليم اهلل ،و�إبراهيم خليل الرحمن،
�ص ��لى اهلل عليهم و�سلم .ولو ذكر ذاكر ال�صرب على البالء فقال :كذلك كان �أ ّيوب
ال يجزع كان قوال �صحيحا .ولو قال :كان كذلك نوح عليه ال�سالم ال يجزع مل تكن
الكلم ��ة �أعطيت ح ّقها .ولو ذكر االحتمال وجت ّرع الغيظ فقال :وكذلك كان معاوية
ال ي�س ��فه ،وكان حامت ال يفح�ش ،لكان كالما م�ص ��روفا ع ��ن جهته ولو قال :كذلك
كان حامت ال يبخل لكان ذلك كالما معروفا ،ولكان القول قد وقع موقعه ،و�إن كان
حامت ال يعرف بق ّلة االحتمال ،وبالتّ�س ّرع �إلى املكاف�أة.
خعي ال يقول:
�عبي ال مينع ،وكان ال ّن ّ
ولو قال� :س� ��ألتك فمنعتني ،وقد كان ال�شّ � ّ
ممن يعط ��ي ويختار «نعم» على
«ال» ،ل ��كان غري محمود يف جه ��ة البيان ،و�إن كان ّ
«ال» .ولك ��ن ملّا مل يكن ذلك هو امل�ش ��هور من �أمرهما ،مل ت�ص ��رف الأمثال �إليهما،
ومل ت�ضرب بهما)(.)70
فال�ش ��اعر قد اختار يف �س ��يدنا نوح �ص ��فة مل ي�ش ��تهر بها على الرغم من �أن
�أن ��ه قال على نف�س ��ه� :إنه �أمني يف �س ��ورة ال�ش ��عراءَ } :ك َّذ َب ْت َق ْو ُم ُن ٍوح المْ ُ ْر َ�س� � ِل َ
ني{
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(�} )105إِ ْذ َق � َ
�ال َل ُه � ْ�م َ�أ ُخوهُ � ْ�م ُنو ٌح �أَ اَل َت َّت ُق ��ونَ {(� })106إِنيِّ َل ُك ْم َر ُ�س ��و ٌل َ�أ ِمنيٌ{
} َفا َّت ُقوا اللهَّ َ َو�أَ ِطي ُع ِون{( )108غري �أنه مل ي�شتهر بهذه ال�صفة ،وكل الأنبياء �أمناء،
فل ��و ق ��ال :كذلك كان هود �أو لوط �أو �ش ��يث �أو غري ذلك من الأنبياء ما �ض ��ر ذلك
�ش ��ي ًئا .والأ�صل �أن يكون امل�ش ��به به م�شهورا بوجه ال�ش ��به؛ فنوح م�شهور عنه طول
العم ��ر ،و�إبراهي ��م خليل اهلل ،ومو�س ��ى كلي ��م اهلل ...وهكذا .وم ��ن هنا عيب هذا
الت�شبيه الذي جاء ب�صفة –وجه �شبه -مل ي�شتهر به امل�شبه.

()107

غري �أننا نلمح يف هذا الت�شبيه دراية بالر�سل ال�سابقني من �شاعر جاهلي،
�أملح �إلى �أبعد الأنبياء زم ًنا وهو نوح ،كما �أن له �إ�ش ��ارات �أخرى �إلى �أنبياء �آخرين
كما يف قوله:
َف��ت��ل َ��ك ُت��ب�� ِل�� ُغ��ن��ي ال�� ُّن��ع��م��ـ��ـ��ـ��ا َن �أ َّن ل�� ُه
ا�س ُي�ش ِب ُه ُه
وال �أ َرى فاعِ لاً يف ال َّن ِ
�إ ّال � ُ��س��ل��ي��م��ـ��ـ��ـ��ا َن �إذ ق����ا َل الإل������ ُه ل�� ُه
وخ ِّي ِ�س اجلِ َّ���ن �إنيّ قد �أَ ِذ ْن���تُ له ْم

ا�س يف الأد َنى ويف ال َب َعدِ
ف�ضلاً على ال َّن ِ
وال �أُحا�شِ ي مِ ـ ــن الأ ْق��� َوا ِم من � َأح��دِ
فاح ُد ْدها عـ ِـن ال َف َندِ
ُق ْم يف الرب َّي ِة ْ
َي��ـ�� ْب�� ُن��و َن َت�� ْد ُم�� َر ب��ـ��ال���ُّ��ص�� َّف��ا ِح وال�� َع�� َم��دِ

املبحث الرابع :حذف وجه ال�شبه الغريب.
م ��ن املقرر يف باب الت�ش ��بيه �أن وجه ال�ش ��به �إذا كان غريب ��ا ال ميكن للمتلقي
التو�صل �إليه وجب الن�ص عليه .ف�إذا حذفه املتكلم وقع ال�سامع يف اللب�س ،وبالتايل
ي�ص ��بح الت�ش ��بيه معيبا؛ لأن كل حذف البد له من دليل ،والبد �أي�ض ��ا معه من �أمن
اللب�س .ومن �أمثلة ما حذف فيه الوجه ف�أوقع املتلقي يف اللب�س ما يلي:
( )1 / 4قال ال�شاعر:
ب�����ل ل�����و ر�أت������ن������ي �أخ��������ت ج�ي�ران���ن���ا

�إذ �أن������ا يف ال�������دار ك�������أين ح��م��ار

والت�ش ��بيه باحلم ��ار يفهم منه الب�ل�ادة والغب ��اء ،ولذلك قال امل�ب�رد( :و�أما
الت�ش ��بيه البعي ��د الذي ال يقوم بنف�س ��ه ،فكقوله� :إذ �أنا يف ال ��دار ك�أين حمارف�إمنا
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�أراد ال�ص ��حة ،فه ��ذا بعيد؛ لأن ال�س ��امع �إمنا ي�س ��تدل عليه بغ�ي�ره .وقال اهلل جل
وعز وهذا البني الوا�ض ��حَ } :ك َم َث ِل الحْ ِ َما ِر َي ْح ِم ُل َ�أ ْ�س َفا ًرا{ وال�سفر الكتاب ،وقال:
وها َك َم َث ِل الحْ ِ َم ��ا ِر{ يف �أنهم قد تعاموا
}م َث � ُ�ل ا َّل ِذينَ ُح ِّم ُل ��وا ال َّت ْو َرا َة ُث � َّ�م لمَ ْ َي ْح ِم ُل َ
َ
عنها .و�أ�ض ��ربوا عن حدودها و�أمرها ونهيها ،حتى �ص ��اروا كاحلمار الذي يحمل
الكتب وال يعلم ما فيها)( .)71وقد �س ��مى املربد هذا الت�ش ��بيه� :أخ�ش ��ن الكالم(.)72
واعترب الدكتور ب�س ��يوين فيود هذا الت�شبيه معي ًبا ب�سبب ذكر احلمار ب�إطالق دون
الن�ص على الوجه ،غري �أنه �أ ّول البيت بوجه غريب مل يرده ال�ش ��اعر فقال�( :ش ��به
نف�س ��ه باحلمار يف �ش ��دة الغرية؛ فهم يقولون� :أغري من حمار) ( .)73وهذا الت�أويل
غري مق�ص ��ود ،و�إمنا يريد ال�ش ��اعر �أنه جلد قوي يعمل يف خدمة �أهل الدار .ونحن
نقول ذلك يف العامية امل�ص ��رية؛ ف�إذا �أريد التعب�ي�ر عن مدى قوة الرجل قيل :هو
حمار �ش ��غل .غري �أنها ال تخلو من �إهانة وع ��دم تقدير لعمله �أحيا ًنا .وبالتايل ف�أنا
�أرى �أن الوج ��ه لي�س الغرية ،فالكالم لي�س فيه م ��ا يفيد الغرية من قريب �أو بعيد،
ووجه ال�ش ��به املحذوف يلقي على الت�شبيه اً
ظالل من اللب�س ال يت�ضح معه املق�صود
فيقع يف النف�س خالف ما يريد ال�ش ��اعر .يقول الدكتور محمد �أبو مو�س ��ى( :ويرد
املربد قول ال�شاعر ي�صف قوته وجالدته ل�صاحبته:
ب�����ل ل�����و ر�أت������ن������ي �أخ��������ت ج�ي�ران���ن���ا

�إذ �أن������ا يف ال�������دار ك�������أين ح��م��ار

لأن احلمار يرد يف �س ��ياق البالدة والغفلة والذلة ،و�شهر بهذه املعاين ،و�صار
و�صحيحا -مل ي�سلم من
ك�أنه رمز لها ،ف�إذا لوحظ فيه معنى �آخر –و�إن كان ثابتًا
ً
العيب؛ لأن املعنى الأول وثيق ال�صلة باللفظ)(.)74
( )2 / 4قال �أبو متام:
�أن���������ت دل��������و وذو ال������ ّ�����س�����م�����اح �أب������و
�أي�����ه�����ا ال������ ّدل������و ال ع���دم���ت���ك دل�����وا

مو�سى قليب و�أن��ت دل��و القليب
ال�صليب
من جياد الدّالء �صلب ّ

ق ��ال �أبو هالل( :ومما عيب يف هذا الباب “يق�ص ��د ب ��اب املماثلة” قوله...:
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وذك ��ر البيت�ي�ن)( .)75وع ��اب البيتني كذل ��ك ابن الأثري فق ��د علق عليهم ��ا بقوله:
(ومراده من ذلك �أنه جعله �سببا لعطاء امل�شار �إليه ،كما �أن الدلو �سبب يف امتياح
امل ��اء من القليب ،ومل يبلغ ه ��ذا املعنى من الإغراب �إلى حد يدندن �أبو متام حوله
ه ��ذه الدندن ��ة ،ويلقيه يف هذا املثال ال�س ��خيف ،عل ��ى �أنه مل يقنع بهذه ال�س ��قطة
القبيحة يف �شعره ،بل �أوردها يف موا�ضع �أخرى منه ،فمن ذلك قوله:
م����ا زال ي���ه���ذي ب����امل����ك����ارم وال���ع�ل�ا

ح��ت��ى ظ��ن��ن��ا �أن�����ه م���ح���م���وم)(.)76

قبيحا ،فلي�س يتحقق للممدوح �شرف
ومع حذف الوجه جند للم�شبه به �إيحا ًء ً
حني ي�شبه بالدلو ،وقد كان �أبو متام واملتنبي جريئني يف حديثهما �إلى املمدوحني،
ورمبا يرجع ذلك �إلى �شهرتهما� ،أو �إلى ثقتهما الزائدة ب�أنف�سهما ،كما ذكر محمد
اخل�ض ��ر ح�س�ي�ن قبل ذلك ،وقد �أراد �أبو متام �أن ميدح فذم .وكان ابن �س ��نان قد
ذكر �أن من �ش ��روط ف�ص ��احة الكلمة �أال يكون قد �شاع ا�س ��تعمالها يف معنى كريه؛
امتزاجا ال تتخل�ص منه حني ت�س ��تعمل يف
لأن الكلمة متتزج بها الدالالت املختلفة
ً
غريه ،فكلمة الدلو ترد مبعنى برج الدلو ففيها معنى االرتفاع وال�س ��مو ،ولكنها ملا
كانت ت�س ��تعمل يف الدلو املعروف مل يح�س ��ن �أن ت�شبه الرجل العظيم بالدلو .يقول
ابن �سنان( :ومن هذا النحو قول �أبي متام:
م����ت����ف����ج����ر ن������ادم������ت������ه ف����ك�����أن����ن����ي

ل���ل���دل���و �أو ل���ل���م���رزم�ي�ن ن���دمي

فالدل ��و ها هنا �أح ��د الربوج وال �أختاره ملوافقته ا�س ��م الدل ��و املعروف .و�أنت
جت ��د ب�أق ��رب ت�أمل فرق ما بني قول القائل ملن ميدح ��ه� :أنت املرزم جودا ،واجلنة
كرما ،والكنيف لطريد الدهر �سعة.
ملن تق�صده الأيام عزا .وبني قوله� :أنت الدلو ً
وح ْ�س ��ن �أحدهما و ُق ْبح الآخر ظاهر ال خفاء به)( .)77بل قد
واملعنيان �ص ��حيحانُ .
يكون �إيحاء امل�شبه به قو ًيا لدرجة �أنه لو ذكر الوجه مل ي�ستطع املتلقي �أن ينتقل من
�إ�سار الوجه امل�شهور ،كما يف قول:
�أن����ت ك��ال��ك��ل��ب يف ح��ف��اظ��ك للعهد
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غ�ي�ر �أن ذك ��ر الوجه هنا هو الذي من ��ع حرا�س املتوكل من الفتك بال�ش ��اعر،
فذك ��ر الوجه يك�ش ��ف عن دخيلة ال�ش ��اعر� ،أما ترك الت�ش ��بيه جمم�ل�ا ال وجه فيه
فيجع ��ل النف�س تذه ��ب فيه كل مذهب ،غري �أن تف�س�ي�ره على اجلان ��ب �أقرب �إلى
املتلقي ،ولهذا يعاب الت�شبيه.
( )3 / 4قال املرار الأ�سدي:
وخ������ال ع���ل���ى خ���� ّدي����ك ي���ب���دو ك����أ ّن���ه

�سنا البدر فى دعجاء باد دجونها

قال قدامة بن جعفر( :من عيوب معانى ال�شعر «مخالفة العرف» والإتيان مبا
لي�س فى العادة والطبع؛ مثل قول امل ّرار:
وخ������ال ع���ل���ى خ���� ّدي����ك ي���ب���دو ك����أن���ه

�سنا البدر فى دعجاء باد دجونها

فاملتع ��ارف املعل ��وم �أنّ اخليالن �س ��ود �أو ما قاربها فى ذل ��ك اللون ،واخلدود
احل�س ��ان �إمنا ه ��ى البي�ض ،وبذلك تنعت ،ف�أتى هذا ال�ش ��اعر بقل ��ب املعنى)(.)78
ونقل املرزباين نقد قدامة لل�شاعر يف كتابه املو�شح( .)79وقال �أبو هالل الع�سكري:
(ومن عيوب املعنى مخالفة العرف وذكر ما لي�س فى العادة كقول املرار:
وخ������ال ع���ل���ى خ���� ّدي����ك ي���ب���دو ك����أ ّن���ه

�سنا البدر فى دعجاء باد دجونها

واملعروف �أن اخليالن �سود �أو �سمر ،واخلدود احل�سان �إمنا هي البي�ض ،ف�أتى
هذا ال�ش ��اعر بقلب املعنى)( .)80وعاب هذا الت�ش ��بيه ابن �سنان � ً
أي�ضا فقال( :و�أما
رديء الت�ش ��بيه فكق ��ول املرار  ...لأن اخل ��دود بي�ض ،واملتع ��ارف �أن يكون اخلال
�أ�سود .فت�شبيه اخلدود بالليل ،واخلال ب�ضوء البدر ت�شبيه ناق�ض للعادة)( .)81كما
عاب املظفر العلوي البيت فقال( :وينبغي لل�ش ��اعر �أال يخالف ال�شعراء املتقدمني
يف عوائدهم �إذا �ش ��بهوا ،ومقا�صدهم �إذا �أيقظوا ونبهوا ،ف�إن ذلك مما يعاب به،
ويعد من ذنوبه� .أال ترى العلماء كيف عابوا على املرار قوله:
وخ������ال ع���ل���ى خ���دي���ك ي���ب���دو ك����أن���ه

�سنا البدر يف دعجاء باد دجونها
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واملعل ��وم �أن اخل ��ال �أ�س ��ود ،واخلد �أبي� ��ض ،فعك�س املرار وجعل اخلال ك�س ��نا
البدر نورا ،واخلد كالليل �س ��وادا ،وهذا غري ما جرت به عادة ال�ش ��عراء يف و�صف
اخل ��ال)( .)82وعاب البيت � ً
أي�ض ��ا �أحمد تيمور فقال تعلي ًقا على البيت( :فو�ص ��ف
اخلال بالبيا�ض ،والوجه بال�س ��واد ،وهو خالف املتعارف ،اللهم �إال �أن يكون حكى
الواق ��ع ،ول ��و كان كذلك ما عابه علي ��ه �أئمة الأدب ونقده ال�ش ��عر كاملرزباين و�أبي
هالل وقدامة وغريهم)(.)83
وقد يكون �سبب عيب النقاد للبيت هو حذف وجه ال�شبه؛ فرمبا ق�صد �إلى
احلج ��م؛ فحجم اخل ��ال يف اخلد كحجم القمر يف اللي ��ل .ويكون حذف الوجه هو
الذي �أوقع ال�ش ��اعر يف هذا التناق�ض وجعل النقاد يعيبونه .لكن يبقى ال�ش ��اعر –
حقيقة -قد جعل اخلال �أبي�ض واخلد �أ�سود ،فخالف العرف والعادة ،كذلك خالف
احلقيقة.
( )2 / 4قال ال�شاعر(:)84
ك���������أنمّ��������ا اخل�������ي���ل���ان ف�������ى وج����ه����ه

ك�������واك�������ب �أح��������دق��������ن ب����ال����ب����در

�شبه ال�شاعر اخليالن يف وجه املحبوبة بالكواكب ،واخليالن �سود ،والكواكب
بي�ض ��اء ،فقلب ال�ش ��اعر ال�ص ��ورة ،و�إن كان �أخف من املرار يف بيته ال�س ��ابق؛ لأن
ال�شاعر هنا جعل اخلد �أبي�ض حني �شبهه بالبدر� ،أما املرار فجعل اخلد �أ�سود حني
�شبهه بالليل .وقد بينّ �أبو هالل �أنه ميكن التما�س العذر لل�شاعر فقال( :وميكن �أن
يحتج لهذا ال�ش ��اعر ب�أن يقال� :ش� � ّبه اخليالن بالكواكب من جهة اال�ستدارة ال من
جهة ال ّلون .واجليد فى �صفة اخلال قول م�سلم:
وخ��ال كخال ال��ب��در ف��ى وج��ه مثله

لقينا املنى فيه فحاجزنا البذل

وقال العبا�س بن الأحنف:
خل��ال ب���ذات اخل���ال �أح�����س��ن عندنا

ال�سوداء فى و�ضح البدر)(.)85
من النكتة ّ

ويف دف ��اع �أبي هالل عن ال�ش ��اعر م ��ا يفيد قيمة ذكر وجه ال�ش ��به حني يكون
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الوج ��ه غريبا غري معهود ،ومع ذلك يبقى ت�ش ��بيه اخل ��ال بالكوكب قل ًقا يف محله.
وال يقولن قائل� :إن الكوكب مظلم بطبعه ،و�إمنا ي�ستمد نوره من ال�شم�س .ذلك �أن
العرب قدميا مل يكونوا يعرفون ذلك ،حيث �إن هذا من مكت�شفات العلم احلديث.
املبحث اخلام�س :خط�أ معنى يف بيت فيه ت�شبيه.
ق ��د يكون الت�ش ��بيه نف�س ��ه غري معيب ،لكن ال�ش ��اعر يف البيت ال ��ذي وقع فيه
الت�شبيه قد �أخط�أ يف معنى من املعاين ،في�صبح البيت معي ًبا وين�سحب احلكم على
الت�شبيه لأنه واقع �ضمن البيت املعيب .ومن �أمثلة ذلك ما ي�أتي:
( )1 / 5قال الك ّميت يف و�صف ال ِق ْدر:

ك������������� ّأن ال����غ����ط����ام����ط م������ن غ��ل��ي��ه��ا

�أراج�����ي�����ز �أ����س���ل���م ت��ه��ج��و غ���ف���ارا

قال اجلاحظ( :جعل الأراجيز التي �شبهها يف لغطها والتفافها ب�صوت غليان
القدر ،لأ�سلم دون غفار)( .)86وال�شاعر ي�شبه �صوت غليان القدر بالأراجيز ،ولي�س
ي�شبه الأراجيز ب�صوت القدر كما ذكر اجلاحظ .وللبيت ق�صة ذكرها املربد فقال:
زيد �أن�شد ن�صي ًبا فا�ستمع له ،فكان فيما �أن�شده:
(وحدثت �أن الكميت بن ٍ
وق������د ر�أي�����ن�����ا ب���ه���ا ح���������و ًرا م��ن��ع��م��ة

بي�ضا تكامل فيها ُّ
ً
وال�شنب
الدل
ُ

فثنى ن�ص ��يب خن�ص ��ره ،فقال له الكميت :ما ت�صنع? فقال� :أح�صي خط�أك،
تباعدت يف قولك“ :تكمل فيها الدل وال�شنب” .هال قلت كما قال ذو الرمة:
مل����ي����اء يف ����ش���ف���ت���ي���ه���ا ُح��������وة ل���ع���� ٌ���س

�شنب
ويف ال��ل��ث��اث ويف �أن��ي��اب��ه��ا ُ

ثم �أن�شده يف �أخرى:
ك�����������أن ال����غ����ط����ام����ط م������ن ج���ري���ه���ا

�أراج�����ي�����ز �أ����س���ل���م ت��ه��ج��و غ���ف���ارا

فقال له :ن�ص ��يب :ما هجت �أ�سلم غفا ًرا قط ،فا�س ��تحيا الكميت ف�سكت)(.)87
وق ��ال ابن �س ��نان( :ومم ��ا َيحتاج �إليه الت�ش ��بيه� :أن يك ��ون الأمر امل�ش ��به به واق ًعا
م�ش ��اهدً ا معرو ًفا غ�ي�ر م�س ��تنكر؛ ليوافق ذلك املق�ص ��ود بالت�ش ��بيه والتمثيل من
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الإي�ضاح والبيان .ولهذا عاب ن�صيب على الكميت قوله:
ك�����������أن ال����غ����ط����ام����ط م������ن غ��ل��ي��ه��ا

�أراج�����ي�����ز �أ����س���ل���م ت��ه��ج��و غ���ف���ارا

وق ��ال ل ��ه� :أخط�أت ما َه َج ْت �أ�س ��لم غفارا قط .و�أراد ن�ص ��يب من الكميت �أن
يك ��ون �ش� � ّبه ب�ش ��يء واقع معروف ،وه ��ذا كما يق ��ال :كانت مناق�ض ��ة فالن وفالن
�صحيحا .ولو قيل :ك�أن مناق�ضتهما
مناق�ض َة جرير والفرزدق .فيكون هذا الكالم
ً
�حيحا� .إذ كان
مناق�ض� � ُة الأحو�ص وعم ��ر بن �أبي ربيعة مل يكن ذلك الت�ش ��بيه �ص � ً
امل�شبه به مل يقع)(.)88
وذك ��ر �أحمد تيم ��ور �أن (الكميت كانت ل ��ه جدتان �أدركت ��ا اجلاهلية ،فكانتا
ت�ص ��فان له البادية و�أمورها ،وتخربانه ب�أخبار النا�س يف اجلاهلية ،ف�إذا �ش ��ك يف
�شعر �أو خرب عر�ضه عليهما فتخربانه ،فمن هناك كان علمه .قلنا :وقد ر�أيت كيف
مل يغنه و�ص ��ف اجلدتني �ش ��ي ًئا ،فوقع فيما �أحتاج �إلى االعتذار منه)( .)89فالبيت
فيه خط�أ يف املعنى لأن �أ�س ��لم وغفار مل يتهاجيا ،لكن يف البيت ت�ش ��بيه قد �أ�ص ��ابه
من رذاذ هذا اخلط�أ املعنوي الذي رده �أحمد تيمور �إلى جهل ال�ش ��اعر مبا يذكره؛
لبعده عنه.
( )2 / 5قال �أمين بن خرمي:
ف��������إن�������ا ق�������د وج�������دن�������ا �أم ب�������ش���ر

ك���������أم الأ������س�����د م������ذك������ا ًرا ول������ودا

ذك ��ر قدامة بن جعفر �أن ال�ش ��اعر هن ��ا قد �أخط�أ ب�أن جعل �أم الأ�س ��ود كثرية
الوالدة ،وهذا يخالف الطبيعة ،فقال“ :وقال � ً
أي�ضا �أمين بن خرمي يف ب�شر:
������ف
ف���ل���و �أع�����ط�����اك ب�������ش���ر �أل��������ف �أل ٍ
���س���رج���ا خلنجا
و�أع����ق����ب م��دح��ت��ي � ً
ف��������إن�������ا ق�������د وج�������دن�������ا �أم ب�������ش���ر

ر�أى ح���� ًق����ا ع���ل���ي���ه �أن ي����زي����دا
و�أب����ي���������ض ج����وزج����ان���� ًي����ا ع���ق���ودا
ك���������أم الأ������س�����د م������ذك������ا ًرا ول������ودا

فجميع هذا املدح على غري ال�ص ��واب ،وذل ��ك �أنه �أوم�أ �إلى املدح بالتناهي يف
اجل ��ود � اًأول ،ثم �أف�س ��ده يف البيت الثاين بذكر ال�س ��رج وغريه ،ث ��م ذكر يف البيت
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ذما �أقرب ،وذلك �أنه جعل �أمه ولودًا ،والنا�س جممعون
الثالث ما هو �إلى �أن يكون ً
على �أن نتاج احليوانات الكرمية يكون �أع�سر ،ومنه قول ال�شاعر:
و�أم ال�صقر مقالت نزور”(.)90

ب����غ����اث ال����ط��ي�ر �أك���ث��ره������ا ف ً
����راخ����ا

وقال �أحمد تيمور“ :قالوا� :أخط�أ يف �أن جعل �أم الأ�س ��د ولودًا؛ لأن احليوانات
الكرمية ع�سرة نزرة النتاج ،وال�صواب قول كثري:
ب����غ����اث ال����ط��ي�ر �أك���ث��ره������ا ف ً
����راخ����ا

و�أم ال�������ص���ق���ر م�����ق��ل��ات ن�����زور

كذا يف املوازنة وال�صناعتني ،وهو املعروف وامل�شهور .ومثله ما �أن�شده �صاحب
الل�سان يف مادة ( َق َل َت) لبع�ضهم:
ك���أم الأ���س��د كامتة ال�شكاة”(.)91

ل�������ن�������ا �أم ب�������ه�������ا ق��������ل��������تٌ ون����������زر

وه ��ذا نق ��د منطق ��ي �إذ �إن �أم الأ�س ��ود لو كانت ول ��ودا الختل الت ��وازن البيئي
فالأ�س ��د يف حيات ��ه ي� ��أكل حيوانات كثرية ،ب ��ل ال يكاد يخلو يوم حت ��ى يقتل حيوا ًنا
وي�أكله ،ولذلك جعل اهلل تعالى تنا�س ��ل الأ�س ��ود قليال ،وتنا�سل احليوانات الأخرى
كثريا حتى يحدث هذا التوازن .ومن هنا جاء خط�أ ال�شاعر.
فر�سا:
( )3 / 5قال امر�ؤ القي�س ي�صف ً
ل������ه������ا م�����ت�����ن�����ت�����ان خ������ظ������ات������ا ك���م���ا

�أك��������ب ع����ل����ى �����س����اع����دي����ه ال���ن���م���ر

“يق ��ال :هو خاظي الب�ض ��يع� ،إذا كان كثري اللح ��م مكتنزه .وقوله :خظاتا،
في ��ه ق ��والن� :أحدهما� :أنه �أراد خظات ��ان ،كما قال �أبو دواد ،فح ��ذف نون التثنية.
يق ��ال :منت خظاة ،ومتنة خظ ��اة .والآخر� :أنه �أراد خظتا� ،أي :ارتفعتا ،فا�ض ��طر
فزاد �أل ًفا .والقول الأول �أجود .وقوله :كما �أكب على �ساعديه النمر� ،أراد :ك�أن فوق
متنها من ًرا بار ًكا ،لكرثة حلم املنت .اه .وال يخفى �أن هذا ال وجه له ،وال�صواب ما
قاله ثعلب� ،أي :يف �ص�ل�ابة �س ��اعد النمر� ،إذا اعتمد على ي ��ده”( .)92ويقول �أحمد
تيمور“ :ومما �أخذ على امرئ القي�س قوله يف و�صف فر�س � ً
أي�ضا:
ل������ه������ا م�����ت�����ن�����ت�����ان خ������ظ������ات������ا ك���م���ا

�أك��������ب ع����ل����ى �����س����اع����دي����ه ال���ن���م���ر
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ومعنى اخلظاة :املكتنزة� ،أراد لها متنان كثريا اللحم ك�ساعدي النمر البارك
يف الغلظ ،ولي�س هذا مما متدح به اجلياد ،و�إمنا امل�ستحب يف املنت والوجه التعريق
كما قال طفيل:
معرفة الأحلى تلوح متونها
ويف الل�سان“ .وي�ستحب من الفر�س �أن يكون معروق اخلدين قال:
قد �أ�شهد الغارة ال�شعواء حتملني

جرداء معروقة اللحيني �سرحوب

وي ��روى :معرق ��ة اجلنب�ي�ن ،و�إذا عرى حلياها م ��ن اللحم فهو م ��ن عالمات
عتقها ،وفر�س معرق� :إذا كان م�ضم ًرا ،يقال :عرق فر�سك تعري ًقا� ،أي �أجره حتى
يعرق وي�ض ��مر ويذهب رهل حلمه” انتهى”( .)93وذكر الرافعي �أن «علماء املعاين
والنحو والعرو�ض انتقدوه جمي ًعا ،و�أخذوا عليه �أ�ش ��ياء كثرية ،ولكن مات االنتقاد،
وبقي ��ت الألف ��اظ حية ،حتى �إن �أكرث ما قالوه ال يعرف اليوم ،ومل يورد منه �ش ��راح
ديوان ��ه �إال القلي ��ل؛ ولعلهم فعلوا ذل ��ك ليتكاف�أ االنتقاد مع �ش ��هرة الرجل ،وه�ؤالء
�أ�صحاب البيان ما زالوا يط�أطئون من الغدائر امل�ست�شزرات يف كالمه ،وي�ضربونها
مثلاً يف التنافر والثقل ،ولكن «م�ست�ش ��زرات» هذه كانت قد ر�سخت قبلهم حتى مل
ي�ستطيعوا �أن يحدروها عن منزلتها من ال�شهرة ،وذلك من عجائب امرئ القي�س،
ف�إن له � ً
ألفاظا و�إن كانت �أحجا ًرا� ،إال �أنها ثابتة من �ش ��هرته يف جبل»( .)94ويالحظ
�أن العي ��ب ال ��ذي عيب على امرئ القي�س لي�س يف �ص ��لب الت�ش ��بيه ،ولكنه عيب يف
املعنى الذي بني عليه الت�ش ��بيه؛ ف�إن لفظة «خظاتا» بها م�شكالت نحوية ومعنوية؛
فالنحوي ��ة هي ح ��ذف النون من املثنى دون �إ�ض ��افة ،واملعنوية ف�إنه ��ا تعني اكتناز
اللحم وهي �ص ��فة لي�ست محمودة يف الفر�س .و�صدق الرافعي يف قوله� :إنها لفظة
ت�شبه احلجر.
( )3 / 5قال ال�شماخ ي�صف ناقته:
ف���ن���ع���م امل������ع���ت��رى رك���������دت �إل����ي����ه
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رحى حيزومها كرحى الطحني
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قال املرزباين يف املو�شح“ :وقول ال�شماخ:
ف����ن����ع����م امل�����ع�����ت�����زى رح�����ل�����ت �إل����ي����ه

رحى حيزومها كرحى ّ
الطحني

و�إمنا تو�صف النجائب ب�صغر الكركرة ولطف ّ
اخلف”.
أ�صمعى على ال�شّ ماخ قوله:
وقال �أبو هالل“ :و�أخذ ال ّ
رحى حيزومها كرحى ّ
الطحني
احتج لل�ش ��ماخ� :إمنا �شبهها
بال�صغر( .)96فقال من ّ
وقال :ال�س ��عدانة تو�ص ��ف ّ
بال ّرحى ل�صالبتها ،كما قال:
قالئ�ص يطحنّ احل�صى بالكراكر”
وقال ابن ر�ش ��يق“ :وخط�أ ال�ش ��ماخ يف قوله يف و�ص ��ف ناقته :رحى حيزومها
كرحى الطحني ظنه ي�ص ��فها بالكرب ،وهو عيب ال محالة ،و�إمنا و�صفها بال�صالبة
ال غ�ي�ر” .وذك ��ر �أحمد تيمور وجه ال�ش ��به الذي كان �س ��ب ًبا يف عي ��ب البيت فقال:
“احليزوم :ال�ص ��در .والرحى الأولى :الكركرة ،وهي ما مي�س الأر�ض من �ص ��در
البعري �إذا برك� ،شبهها يف العظم بالرحى التي يطحن بها”(.)97
ومن الوا�ض ��ح �أن �سبب عيب هذا الت�ش ��بيه حذف وجه ال�شبه الذي يجمع بني
امل�شبه وامل�شبه به ،ولو �أن ال�شاعر ذكره لكان قد �أعفى نف�سه من م�آخذ النقاد ،ما
جعل بع�ضهم يقدر هذا الوجه املحذوف فيجعله ال�صالبة ،ولي�س العظم .وبالفعل
لو كان وجه ال�ش ��به هو العظم لكان ال�شاعر مخط ًئا؛ لأن الكركرة تو�صف بال�صغر
ولي� ��س بال ِع َظ ��م� .أم ��ا �إذا كان الوجه هو ال�ص�ل�ابة فهذا مقب ��ول؛ لأن الرحى من
�صالبتها يطحن بها احلب ،وقد و�صف ال�شاعر الآخر النوق ب�أنها تطحن احل�صى
بالكراكر ،فقوى وجهة نظر من يدافعون عن ال�شاعر ب�أن الوجه هو ال�صالبة.
( )4 / 5قال �أبو النجم الراجز:
�أخن�س يف مثل الكظام مخطم ْه
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“ومما �أخذ عليه قوله يف البعري:
قال ابن قتيبةّ :
�أخن�س يف مثل الكظام مخطمه
والأخن�س :الق�صري امل�شافر ،وهذا عيب ،و�إنمّ ا تو�صف امل�شافر بال�سبوطة.
القنى التي يجرى فيها املاء”( .)98وكرر ابن عبد ربه كالم ابن قتيبة
والكظامّ :
يف العقد الفريد( .)99كما نقل �أبو هالل كالم ابن قتيبة كذلك يف ال�صناعتني(.)100
وذك ��ر محقق ال�ص ��ناعتني �أن الكظام جمع كاظم ،والكاظم من الإبل :العط�ش ��ان
الياب�س اجلوف .واملخطمة �أي :املخطومة باخلطام ،قال ابن �س ��يده :واخلطام كل
ما و�ض ��ع يف �أن ��ف البعري ليقاد به .وناق ��ة مخطومة ،ونوق ّ
مخطمة �ش ��دد للكرثة،
وخففت هنا للوزن(.)101
والعيب هنا يف امل�شبه؛ حيث جعل البعري �أخن�س ق�صري امل�شفر ،وهذا الو�صف
لي�س �ص ��فة مدح للبعري ،و�إمنا الأ�ص ��ل �أن تو�صف امل�ش ��افر بالطول ،فمن الوا�ضح
هنا �أن العيب يف معنى ورد فيه الت�شبيه ،وقد �أخذ عليه النقاد هذا اخلط�أ وعابوه
عليه ،و�إن كان ال�ش ��اعر ي�ص ��ف الواقع� ،إال �أن النقاد طالبوه باحلالة املثالية .فقد
يك ��ون بعريه �أخن�س ،وهو ي�ص ��ف بعريه الذي ه ��ذه حاله� .أما النقاد فقد و�ض ��عوا
�صفات مثالية لكل ع�ضو من �أع�ضاء البعري وطالبوا ال�شعراء �أن يلتزموا بها.
( )5 / 5قال ب�شامة بن الغدير يف قوله ي�صف راحلته:
و�������ص������در ل����ه����ا م���ه���ي���ع ك���اخل���ل���ي���ف

ت�����خ�����ال ب�����������أن ع����ل����ي����ه ���ش��ل��ي�لا

وقال ابن ر�شيق“ :وخطّ�أ الأ�صمعي ب�شامة بن الغدير يف قوله ي�صف راحلته:
و�������ص������در ل����ه����ا م���ه���ي���ع ك���اخل���ل���ي���ف

ت�����خ�����ال ب�����������أن ع����ل����ي����ه ���ش��ل��ي�لا

لأن من �ص ��فة النجائب قلة الوبر”( .)102و�ش ��رح البيت �أحمد تيمور بقوله�« :أي لها
�ص ��در وا�س ��ع كالطريق يف اجلبل تخال عليه م�س � ً�حا من �صوف� ،أو �شعر ،لكرثة ما
عليه من الوبر .قال ابن ر�ش ��يق يف العمدة� :إن الأ�ص ��معي خط�أه فيه لأن من �صفة
النجائب قلة الوبر»( .)103ووا�ض ��ح � ً
أي�ض ��ا �أن تخطيء الأ�صمعي لب�شامة بن الغدير
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يقوم على ما اعتربه الأ�ص ��معي مثاال وحاكم �إليه ال�ش ��اعر ،وقد يكون هذا ال�شاعر
قد و�ص ��ف احلال والواقع ،وكان النقاد العرب قد و�ضعوا �صفات مثالية لكل ع�ضو
من �أع�ض ��اء الناقة والفر�س ،وطلبوا من ال�شعراء �أال يخرجوا عنها ،و�إال اتهموهم
باخلط�أ .ولي�س من الواجب واحلتم �أن يكون من �صفات النجائب قلة الوبر ،وكذلك
لي�س من �صفات البالدة كرثته ،و�إمنا هو ر�أي الأ�صمعي ،فيما يراه ،وال يزال النقد
العرب ��ي مت�أث ًرا بالآراء الذاتية؛ من مثل :هذا �أغزل بيت قالته العرب ،وهذا �أمدح
بيت ،وهذا �أو�ص ��ف بيت ...وهكذا ،وقد �س� � َّموا بع�ض الق�صائد باليتيمة كق�صيدة
�س ��ويد ب ��ن �أبي كاهل ،وهذه �أحكام ذاتية ت�أثرية� ،أقل م ��ا يقال فيها �أنها تعرب عن
ر�أي �شخ�صي� ،أو ر�ؤية ذاتية للناقد ،وال يلزم منها �أن تكون �صوا ًبا على �إطالقها.
( )6 / 5قال عمر بن جل�أ من �أرجوزة و�ص ��ف فيها �إبله ،فجعلها كاجلبال يف
عظم اخللق ،ثم قال يف فحلها:
َّ
كالظ ِرب ال ْأ�سـ َو ِد من ورائها
ني من خفائها
ج َّر العجو ِز ال ِّث َ
والظرب :اجلبل ال�صغري ،وال يو�صف الفحل ب�أنه �أ�صغر من �إناثه يف اخللقة .وقد
عاب ذلك عليه جرير فكان ذلك �أحد الأ�س ��باب التي �أوقعت املهاجاة بينهما(.)104
وق ��د ق ��ال جرير لعمرَ « :و�أَنا �أحتاج ِ�إ َلى �أَن �أ�س ��رق �ش ��عر عمر َوهُ � � َو ا ْل َقا ِئل فيِ �إ ِبله
ال�ص� � ِغري فيِ
وو�ص ��فها َح َّت ��ى جعل َها كاجلبال َّثم جع ��ل َفحل َها كالظرب َوهُ َو الجْ َ َبل َّ
الغلظ من الأَ ْر�ض»( .)105ومن �س ��ياق الق�صة يت�ضح لنا �أن ابن لقمان –الذي دخل
علي ��ه عم ��ر بن جل�أ ليمدحه -قد �أوقع بني ال�ش ��اعرين ،ووا�ض ��ح �أن هذا الو�ص ��ف
عي به عمر بن جل�أ ،وهذا م ��ن الفطرة التي اعتاد النا�س
معي ��ب؛ لأن جري� � ًرا قد رّ
عليها ،حيث ال ي�ص ��ح �أن يو�صف الفحل ب�ص ��فة جتعله �أقل من �أنثاه .ولهذا العيب
وجاه ��ة مبا ركب يف الذكور من حب الظهور �أمام الأنثى بالقوة والفحولة واملظهر
احل�سن.
العجاج� ،أو ابنه ر�ؤبة:
( )7 / 5قال ّ
ك��ن��ت��م ك���م���ن �أدخ�������ل يف ج���ح���ر ي���دا

ف�أخط�أ الأف��ع��ى والق��ى الأ���س��ودا
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قال ابن قتيبة“ :جعل الأفعى دون الأ�سود ،وهي فوقه يف امل�ض ّرة”( .)106ومعنى
البيت� :أنكم ظننتم �أنكم جنومت من �ش ��ر فوقعتم يف �ش ��ر �أ�ش ��د من ��ه ،كمن �أخط�أ
الأفعى فالقى الأ�س ��ود .فجعل الأفعى �أقل خط ًرا من الثعبان الأ�س ��ود .والأ�صل هو
العك�س؛ �إذ الأفعى ال يعدلها يف �شرها و�سمها �شيء .واخلط�أ هنا لي�س يف الت�شبيه،
ولكن يف املعنى الذي بني عليه الت�ش ��بيه .وهو خط�أ يعود �إلى �أن ال�ش ��اعر ال يعرف
تف�ص ��يل هذا الأمر فهو يعرف الأفعى ،ويعرف الأ�سود على وجه الإجمال ،لكنه ال
يعرف تف�ص ��يال �أيهما �أ�شد �ش� � ًّرا من الآخر .ومن الأمور املتفق عليها بعد االطالع
على حياة الرب ّية �أن الأفعى �أ�ش ��د بني جن�سها على حياة الإن�سان وغريه .ومن هنا
كان ه ��ذا اخلط� ��أ واردًا .وكان ابن قتيبة مح ًقا يف ذكر هذا امل�أخذ على ال�ش ��اعر.
وقد نقل النقاد كالم ابن قتيبة بعده بن�صه.
( )8 / 5قال امل�س ّيب بن عل�س يف الناقة:
وك�������������أن غ������ارب������ه������ا رب������اوة م���خ���رم

()107

ومت���د ث��ن��ي جديلها ب�����ش��راع

قال ابن قتيبة“ :و�أُخذ عليه قوله يف الناقة:
وك������������� ّأن غ����ارب����ه����ا رب�����������اوة م���خ���رم

ومت������ ّد ث���ن���ي ج���دي���ل���ه���ا ب�����ش��راع

�أراد :مت� � ّد جديله ��ا بعنق طويل ��ة .واجلديل :الزم ��ام .و�أراد �أن ي�ش� � ّبه العنق
أعرابى :مل يعرف ال�شراع من الدقل”(.)108
بال ّدقل ف�ش� � ّبهها بال�شّ ��راع .قال ابن ال ّ
وقد رد ابن قتيبة هذا العيب وا�ست�ش ��هد له ب�ش ��عر لأبي النجم ،فقال« :ولي�س هذا
عندي غلطا ،وال�ش ��راع يكون على الدقل ،ف�س� � ّمى با�س ��مه ،والعرب ت�س ّمي ال�شىء
با�سم غريه �إذا كان معه وب�سببهّ ،
يدل على ذلك قول �أبى ال ّنجم:
ك���������� ّأن �أه�����������دام ال��� ّن�������س���ي���ل امل��ن�����س��ل

ع��ل��ى ي��دي��ه��ا وال ّ�����ش��راع الأط���ول

�أراد بقايا الوبر على يديهاوعنقها ،ف�س ّمى العنق �شراعا”(.)109
وعاب البيت �أبو هالل لكنه عاب � ً
أي�ضا على �أبي النجم �شعره ،ثم عاد واعتذر
له فقال�( :أراد �أن ي�ش ّبه عنقها بال ّدقل ،ف�ش ّبهها بال�شّ راع .وتبعه �أبو النجم فقال:
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ك���������� ّأن �أه�����������دام ال��� ّن�������س���ي���ل امل��ن�����س��ل

ع��ل��ى ي��دي��ه��ا وال ّ�����ش��راع الأط���ول

واجليد منه قول ذى الرمة:
وه�����اد ك���ج���ذع ال�������س���اج ����س���ام ي��ق��وده

م��ع��رق �أح��ن��اء ال���ّ��ص��ب�� ّي�ين �أ���ش��دق

وق ��ال �أبو حامت :ال�شّ ��راع :العنق ،يقال :للعنق ال�ش ��راع والثليل والهادي ،ف�إذا
�ص � ّ�حت هذه الرواية فاملعنى �صحيح فى قول �أبى النجم”( .)110وقال �أحمد تيمور:
«�أراد و�ص ��ف هذه الناقة بطول العنق .وت�شبيهه بالدقل ،وهو خ�شبة طويلة ت�شد يف
و�س ��ط ال�سفينة ميد عليها ال�شراع فقال :ك�أن زمامها ممدود ب�شراع لطول عنقها،
ف�أخذوا عليه ذكره ال�ش ��راع بدل الدقل .وقال بع�ض ��هم� :إمنا �أراد بال�شراع :الدقل
�إذ كان ال�ش ��راع ً
منوطا به ،ومثله ال يعد خط� ��أ ،وملن يريد �أن يخطئه من وجه �آخر
�أن يق ��ول� :أراد �أن ميدحها فذ ّمها؛ لأن ط ��ول العنق يف الإبل هجنة عند �أبي عمرو
والأ�صمعي ،وكانا يعيبان على ر�ؤبة قوله يف و�صف بعري:
ع�������ن دو���������س��������ري ب�����ت�����ع م���ل���م���ل���م��� ْه

يف ج�����س��م خ���دل �صلهبي عممه

غري �أن حمزة بن علي الب�ص ��ري خط�أهما يف هذا الزعم فقال يف التنبيهات:
“قولهما طول العنق هجنة رد على كالم العرب امل�أثور ،و�شعرهم امل�شهور ،ال على
ر�ؤبة وحده ،وهذا �س ��بي ٌل َمن َر ِك َبه �ض� � ّل ،ومن ن�صره جهل” ثم �أورد قول من قال:
(�أبني الإبل عتقا �أطولها عنقا) و�س ��اق ع�شرين �ش ��اهدً ا من كالم العرب تفند ما
ذهبا �إليه”(.)111
ويالح ��ظ �أن امل�أخ ��ذ الذي �أخ ��ذه النقاد قد فنده بع�ض ��هم؛ كابن قتيبة الذي
قال :ولي�س هذا عندي غلطا ،وال�ش ��راع يكون على الدقل ،ف�س� � ّمى با�سمه .والتم�س
�أبو هالل عذ ًرا لأبي النجم يف بيته حني ا�ست�شهد بكالم لأبي حامت ،على �أن �أحمد
تيمور قد بر�أ امل�س ��يب بن عل�س من اخلط�أ ،ثم ع ��اد وخط�أه من وجه �آخر ثم دافع
عنه .وبذلك جند �أن ال�شاعر غري مخطئ� ،إذا حملنا قوله ب�شراع على �أنه الدقل،
لعالقة املجاورة.
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( )9 / 5قال العجاج ي�صف بعريه:
ك�����������أن ع���ي���ن���ي���ه م������ن ال���غ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ����ؤور
�����ص��ي�رت����ا ب���ال���ن�������ض���ح وال���ت�������ص���ب�ي�ر

ق��ل��ت��ان �أو ح��وج��ل��ت��ا ق ـ ـ ـ ـ ــارور
�صال�صل ال��زي��ت �إل��ى ال�شطور

البي ��ت معي ��ب عن ��د اب ��ن عب ��د رب ��ه يف العق ��د الفري ��د ،حي ��ث يق ��ول:
“احلوجلتان :القارورتان ،جعل الزجاج ين�ضح وير�شح”( .)112والبيت معيب � ً
أي�ضا
يف ال�صناعتني( .)113وقال �أحمد تيمور« :ال َق ْل ُت (بفتح ف�سكون) :النقرة يف اجلبل
مت�س ��ك باملاء .واحلوجلة :القارورة .وال�صال�ص ��ل هنا :بقايا الزيت� ،ش ��به عينيه
حني غارتا بقارورتني بقى ما فيهما من الزيت �إلى ن�صفيهما ب�سبب الن�ضح .قالوا:
وقد �أخط�أ لأنه جعل الزجاج ين�ضح وير�شح ،و�إمنا تن�ضح اجلرار ونحوها»(.)114
والبي ��ت الأول فيه ت�ش ��بيهان :الأول ت�ش ��بيه العين�ي�ن الغائرت�ي�ن بالقلتان؛ �أي
احلفرتني اللتني مت�س ��كان املاء يف �أعلى اجلبل ،وقد و�ص ��ل املاء فيهما من الغ�ؤور
�إلى ن�ص ��فيهما .وهذا ت�شبيه �ص ��حيح ال غبار عليه� .أما الت�شبيه الثاين فهو ت�شبيه
العين�ي�ن باحلوجلت�ي�ن؛ وهم ��ا القارورت ��ان ،اللتان بقى م ��ا فيهما م ��ن الزيت �إلى
ن�ص ��فيهما ب�سبب الن�ضح .ومعلوم �أن القارورة ال تن�ضح� .إمنا الن�ضح يكون للآنية
الفخاري ��ة كاجل ��رار والقلل وغريه ��ا .واخلط�أ هن ��ا مل يكن يف الت�ش ��بيه ولكن يف
تف�صيل مت�صل بامل�شبه به.
( )10 / 5قال امل ّرار بن منقذ ي�صف نخلاً :
ك��������������أن ف������روع������ه������ا يف ك��������ل ري������ح

ج��������وا ٍر ب����ال����ذوائ����ب ي��ن��ت�����ص��ي��ن��ا

يري ��د( :ك�أن هذه النخل �إذا �أمالتها الريح ،وتالقى �س ��عفهاَ ،ج َوا ٍر يتنازعن،
ويتبارين ب�أن ت�أخذ الواحدة بنا�ص ��ية الأخرى .فذهب �أبو عمرو والأ�صمعي �إلى �أن
املرار مل يكن له علم بالنخل يف و�ص ��فها بتقارب النباتات؛ لأن �أف�ض ��ل الغر�س ما
بوعد بينه .ومما و�ضعته العرب على �أل�سنة الأ�شياء قول النخلة الأخرى:
ِ
�أب�����������ع�����������دي ظ�������ل�������ي م����������ن ظ�����ل�����كِ
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وتبعهما �أبو حنيفة الدينوي يف كتاب النبات ،فقال يف تف�سري هذا البيت :هذا
من التقارب حتى ينال �سعف بع�ضه �سعف بع�ض ،وذلك هو َ
احل َ�صر� ،أي الت�ضايق.
ورد عليه ��م علي بن حمزة الب�ص ��ري يف “التنبيهات” بكالم طويل خال�ص ��ته� :أن
احل�ص ��ر تقارب م ��ا بني الأ�ص ��ول ،وهو مذم ��ومَّ ،
وخط�أهم يف زعمه ��م �أن النخل
يتنا�ص ��ى من احل�ص ��ر؛ لأن �س ��بيله �أن يباعد بني غر�س ��ه ،ولكن من جيد نعته �أن
ميتد جريده ،ويكرث خو�صه ،ويت�صل بع�ضه ببع�ض حتى ال ترى منه ال�شم�س ،ومينع
الطري من �أن ت�ش ��قه ،و�إنّ ما روى عن الأ�ص ��معي على ل�س ��ان النخلة نقله عنه �أبو
حنيفة ،وهو مخالف ملا نقله عنه �أبو حامت فقال“ :قال الأ�ص ��معي :يف َم َثل للفر�س
والنب ��ط :تقول النخل ��ة لأختها :تباعدي عني ،و�أنا �أحم ��ل حملك وحملي” �أي فلم
يذكر فيه تباعد الظل .ثم �ص ّوب قول امل ّرار وقال :ال �شيء �أح�سن من هذا الو�صف
للنخل ،وا�ست�شهد على �صحة كالمه بقول ذكوان العجلي:
ن��وا���ض��ر غل ًبا ق��د ت��دان��ت ر�ؤو���س��ه��ا
ت��رى البا�سقات ال��ع��م منها ك�أنها
ب��ع��ي��دة ب�ي�ن ال�����زرع ال ذات ح�شوة

من النبت حتى ما يطري غرابها
ظ��ع��ائ��ن م�����ض��روب ع��ل��ي��ه��ا قبابها
()115
ق�صار وال �صعل �سريع ذهابها»

و�أرى �أن تخطيء �أبي عمرو والأ�ص ��معي لل�ش ��اعر لي�س يف محل ��ه ،و�أما متابعة �أبي
حنيفة لهما فلي�س ب�شيء �إذ �إن الذين يكتبون يف علم النبات قد ًميا كانوا يجمعون
كل م ��ا كتب عنه� ،س ��واء �أكان املكتوب عن ��ه دقي ًقا �أو غري دقي ��ق .و�أما رد علي بن
حم ��زة فهو رد جيد �أ�ص ��اب به مو�ض ��عه؛ حني قرر �أن َ
احل َ�ص ��ر ه ��و تقارب املنبت
وه ��و معيب� ،أما تقارب ال�س ��عف فلي�س فيه �ش ��يء ،وي�ؤيد كالمه ق ��ول امل ّرار :جوا ٍر
بالذوائب ينت�صينا .و”الذوائب” هي �أعلى ما يف اجلارية ،و”ينت�صينا” �أي ت�أخذ
كل واحدة منهن بنا�ص ��ية الأخرى .ووا�ض ��ح �أن �أبا عمرو والأ�صمعي -وتبعهما �أبو
حنيف ��ة -نظروا �إل ��ى االلتحام املفهوم من قوله :بالذوائب ينت�ص ��ينا ،ومل ينظروا
�إل ��ى املعنى اللغوي للكلمتني .كما �أن ال�ش ��طر الأول يفهم من ��ه بع�ض التباعد ،ف�إن
التالح ��م ال يك ��ون �إال مع هبوب الريح التي متيل بع�ض ال�س ��عف ليلتحم مع �س ��عف
النخلة الأخرى.
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441

927

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط/ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2020م

12 11

55

( )11 / 5قال زهري بن �أبي �سلمى:
يحيل يف ج���دول حت��ب��و �ضفادعه
يخرجن م��ن �شربات م��ا�ؤه��ا طحل

حبو اجلواري ترى يف مائه ُن ُطقا
على اجلذوع يخفن الغ ّم والغرقا

وب اجل ��واري وال�ص ��بيان �إذا لعبوا.
ومعن ��ى “يحيل :ي�ص ��ب .وحبو اجل ��واريُ :و ُث ُ
والنطق :الطرائق التي تعلو املاء� .شبهها بجمع النطاق؛ لأنها درجات يعلو بع�ضها
ً
بع�ض ��ا ،ويكون ذلك مع كرثة املاء وهبوب الريح .وال�شربةُ :ح َو ْي ٌ�ض كهيئة املقطف
يتخذ يف �أ�ص ��ل النخلة ،فيملأ ماء ل�ش ��رب النخلة .وطحل� :أخ�ضر �إلى غربة ،جعل
ال�ش ��ربات ذات �ض ��فادع �إ�ش ��ارة �إلى �أن ماءه ��ا ال ينقطع”( .)116وع ��اب ابن قتيبة
الغم والغرق،
البي ��ت الثاين فقال« :وقالوا :لي�س خروج ال�ض ��فادع من املاء مخافة ّ
و�إمنا ذلك لأ ّنهنّ َي ِب ْ�ض ��نَ فى ال�ش ��طوط»( .)117وقال � ً
أي�ضا�« :إمنا تخرج ملا �أعلمتك
ال مل ��ا ذ َك ��ر من خوف الغم والغ ��رق ،وهذا البيت مما غ ّلط فيه زهري ،وال�ش ��ربات
�شبيهة باحليا�ض يف �أ�صول النخل متلأ ماء لت�شرب النخلة ،واحدتها َ�ش َر َبة»(.)118
ونقل ابن عبد ربه كالم ابن قتيبة لكنه و�ض ��ع كلمة «يبنت» مو�ض ��ع كلمة «يب�ض ��ن»
فق ��ال« :وقال ��وا :لي�س خروج ال�ض ��فادع من املاء مخافة الغم والغ ��رق ،و�إمنا ذلك
لأنهن يبنت يف ال�ش ��طوط» ( .)119وقال القا�ض ��ي اجلرجاين« :وال�ض ��فادع ال تخاف
�ش ��ي ًئا من ذلك»( .)120وعاب البيت �أي�ض ��ا ابن �سنان فقال« :وعيب على زهري قوله
يف ال�ضفادع:
يخرجن من �شربات ما�ؤها طحل على اجلذوع يخفن الغم والغرقا
وقيل :ال�ض ��فادع ال تخرج من املاء خوف الغم والغرق”( .)121و�أما ابن ر�ش ��يق
فق ��د نظر للبيت نظ ��رة مخالفة حاول فيها �أن ي�ص ��حح فهم قول ال�ش ��اعر فحمل
الكالم على املبالغة .فقال« :كذلك اعرتفوا لزهري يف قوله ي�صف ال�ضفادع:
يخرجن من �شربات ما�ؤها طحل على اجلذوع يخفن الغمر والغرقا
فق ��ال :مل ي ��رد �أنها تخاف الغ ��رق على احلقيقة ،ولكنها ع ��ادة من هرب من
احلي ��وان من امل ��اء ،فك�أنه مبالغة يف الت�ش ��بيه ،كما قال اهلل عز وج ��ل( :و�إن كان
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مكره ��م لتزول من ��ه اجلبال) وق ��ال( :وبلغت القل ��وب احلناجر) والق ��ول فيهما
محمول على كاد .هكذا ذكر احلذاق من املف�س ��رين ،مع �أنا جند الأماكن البعيدة
القعر من البحار ال تقربها دابة ،خو ًفا على نف�سها من الهلكة ،فك�أنه �أراد املبالغة
يف كرثة ماء هذه ال�شربات ،و�إمنا اقتدى فيه بقول �أو�س بن حجر:
فباكرن جونا للعالجيم فوقه جمال�س غرقى ال يحال ناهله”(.)122
ومن الوا�ض ��ح هنا �أن ال�ش ��اعر ال يق�ص ��د �أن يكون كالمه على ظاهره ،و�إمنا
ه ��و تعبري كنائي؛ فهو ال يق�ص ��د ظاهر اللفظ ولكن يق�ص ��د م ��ا وراءه من معنى،
فالكناي ��ة لفظ يطلقه املتكلم وال يريده ،وي�س ��معه املتلقي ويفهم منه غري ظاهره.
فال�ش ��اعر يريد �أن يكني عن كرثة ماء هذه ال�ش ��ربات .وم ��ن املالحظ �أن تخطيء
ال�شاعر مل يكن يف الت�شبيه ولكن يف معنى مرتبط بالت�شبيه؛ فالبيت الثاين �إكمال
للمعنى الذي ورد فيه الت�شبيه.
اخلامتة
مل يخ�ص �أحد من البالغيني الت�شبيه املعيب بدرا�سة ت�صنف �شواهده ،وتذكر
�أ�س ��باب عيبه ،وتناق�ش هذه الأ�س ��باب لتوافق ما تراه –ح�س ��ب ر�ؤيتها� -ص ��وابا،
ِّ
وتخط ��ئ ما تراه خط�أ .وقد نه�ض ��ت هذه الدرا�س ��ة للقيام به ��ذه املهمة .وتناولت
الدرا�سة خم�سة مباحث :الأولُ :ب ْع ُد ال�شبه بني الطرفني �أو �ضعفه .الثاين :ب�شاعة
امل�شبه به .الثالث :عدم �شهرة امل�شبه به بالوجه .الرابع :حذف وجه ال�شبه الغريب.
اخلام�س :خط�أ معنى يف بيت فيه ت�ش ��بيه .وقد تو�صلت �إلى نتائج عديدة تلمح �إلى
�أهمها تاركة ما تبقى ملطالعة البحث ،والوقوف على دقائقه .ومن �أهم النتائج:
 1 .1اهت ��م البالغي ��ون ب�ض ��رورة التق ��اط وجه ال�ش ��به القريب بني الأ�ش ��ياء
املتباعدة ،وعدوا ذلك �أمارة حذق ومهارة.
� 2 .2أن ا�ستيفاء عنا�صر الت�شبيه وحدها ال يكفي جلعل الت�شبيه ح�س ًنا.
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 3 .3جمعت الدرا�سة �أقوال النقاد يف البيت الواحد وناق�شتها.
 4 .4من �أ�س ��باب �ضعف الت�ش ��بيه �أن يكون الوجه بعيدا ال يدرك �إال بعد جهد
وم�شقة.
� 5 .5أن رغبة ال�شاعر يف املبالغة ال�شديدة قد جتعل الت�شبيه معي ًبا.
 6 .6ق ��د تكون حالة ال�ش ��اعر النف�س ��ية التي مي ��ر بها هي ال�س ��بب يف الإتيان
بت�شبيه غريب يعيبه النقاد؛ كاحلزن على ال�شباب املن�صرم ونحوه.
 7 .7ذكر النقاد �س ��ب ًبا لعيب الت�ش ��بيه وباملناق�شة تبني �أنه �س ��بب �آخر� ،أو �أن
الت�شبيه لي�س مبعيب.
 8 .8كان الهوى �سب ًبا يف عيب بع�ض الت�شبيهات وت�صحيحها؛ فمن كره �شاع ًرا
عاب عليه كل �شيء ،ومن �أحب �شاع ًرا التم�س له ما ي�صحح ت�شبيهه.
 9 .9قد يكون ال�شبه بني الطرفني متحق ًقا ويعاب الت�شبيه لأن امل�شبه به من ِّفر،
ال تقبله الأذواق ال�سليمة.
�1010أح ��د الأ�س ��باب التي توق ��ع ال�ش ��اعر يف اخلط�أ ثقت ��ه ال�ش ��ديدة برباعته
و�شهرته� ،أو اكتفا�ؤه ب�أول خاطر وعدم التنقيح.
1111قد يكون �س ��بب عيب الت�ش ��بيه حذف وجه ال�ش ��به امللب�س؛ فال يعلم ماذا
يريد من الت�شبيه؟
1212كان �أب ��و متام واملتنبي جريئ�ي�ن يف حديثهما �إلى املمدوحني ،ورمبا يرجع
ذل ��ك �إلى �ش ��هرتهما� ،أو �إل ��ى ثقتهما الزائ ��دة ب�أنف�س ��هما ،ولذلك عيب
عليهما �شيء كثري.
1313ق ��د ال يكون العيب يف الت�ش ��بيه نف�س ��ه ،ولكن يف املعنى الذي ق�ص ��د فيه
الت�شبيه.
وهناك نتائج �أخرى مبثوثة يف ثنايا الدرا�سة� ،أتركها للقارئ الكرمي ،على �أن
الدرا�سة قد رجعت لكثري من كتب الرتاث الأدبية والبالغية واللغوية ،وا�ستخرجت
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منها ما يت�ص ��ل بنقطة البحث .وبذل �ص ��احبها جهدً ا كب ًريا لكنه يف جانب خدمة
اللغة والعلم قليل .ف�إن �أ�صابت فذلك ما رجاه الباحث ،و�إن كانت الأخرى فح�سبها
املحاولة.
واهلل من وراء الق�صد وهو ح�سبي ونعم الوكيل
الهوامش
(� )1أدب الكتّاب� ،أبو بكر ال�صويل ،ن�سخه وعنى بت�صحيحه وتعليق حوا�شيه :محمد بهحة الأثري ،ونظر
فيه عالمة العراق :ال�سيد محمود �شكري الآلو�سي ،املطبعة ال�سلفية ،مب�صر ،املكتبة العربية ،ببغداد،
1341هـ.
( )2خزانة الأدب وغاية الأرب ،احلموي ،223 /1 ،حتقيق :ع�ص ��ام �ش ��عيتو ،ط ،1دار ومكتبة الهالل –
بريوت1987 ،م.
(� )3أ�س ��رار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين ،قر�أه وعلق عليه :محمود �ش ��اكر ،مطبعة املدين بالقاهرة،
دار املدين بجدة.
( )4املوازنة بني �أبي متام والبحرتي ،الآمدي ،حتقيق اجلزء الثالث :د .عبد اهلل املحارب ،دار املعارف،
1994م.
( )5العمدة ،ابن ر�شيق ،300 /1 ،ت :محمد محيي الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،ط1981 ،5م..
( )6كتاب ال�صناعتني� ،أبو هالل الع�سكري ،257 ،ت :علي محمد البجاوي ومحمد �أبو الف�ضل �إبراهيم،
املكتبة الع�صرية ،بريوت 1419 ،هـ.
( )7املثل ال�س ��ائر يف �أدب الكاتب وال�ش ��اعر ،ابن الأثري ،123/ 2 ،ت :د� .أحمد احلويف و د .بدوي طبانة،
دار نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر والتوزيع ،الفجالة ،القاهرة ،د.ت.
( )8علم البيان ،د .ب�س ��يوين ف ّيود ،130 ،م�ؤ�س�س ��ة املختار بالقاهرة ،ودار املعامل الثقافية بال�سعودية ،ط
1998 ،2م.
( )9املثل ال�سائر ،ابن الأثري ،123 /2 ،مرجع �سابق.
( )10عل ��وم البالغ ��ة :البيان ،املعاين ،البديع� ،أحمد بن م�ص ��طفى املراغ ��ي ،238 ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،د.ت.
( )11علم البيان :درا�سة حتليلية مل�سائل البيان ،د /ب�سيوين فيود ،129 ،مرجع �سابق.
( )12العقد الفريد ،ابن عبد ربه ،115 /1 ،ت :مفيد محمد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بريوت1404 ،ه/
1983م .و�أفنون من �ش ��عراء تغلب يف اجلاهلية ،وا�س ��مه ظامل وقيل�“ :صرمي بن مع�شر بن ذهل بن
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تيم بن عمرو بن مالك” التغلبي .يقال� :إنه مات مبو�ض ��ع يقال له�“ :إالهة” بطريق ال�ش ��ام ،بلدغة
حي ��ة ،و�أن كاهن ��ا كان قد قال له� :إنك مت ��وت مبكان يقال له �إالهة ،فمات به .ينظر( :املف�ص ��ل يف
تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،د .جواد علي ،62 / 18 ،دار ال�ساقي ،بريوت ،ط 2001 ،4م).
( )13قال ابن �أبي الإ�صبع “يف حترير التحبري” :ومن الإغراب قول ابن �شرف القريواين:
غريي جنى ،و�أنا املعاقب فيكم  ...فك�أنني �سبابة املتندم
لو مل يب ّغ�ض ��ه عنده ابن ر�شيق ،حني �أن�شده �إياه وقال هل �سمعت بهذا املعنى؟ فقال� :سمعته ،و�أخذته �أنت
و�أف�سدته! فقال ممن؟ فقال :من النابغة الذبياين حيث يقول:
وكلفتني ذنب امرئٍ وتركته  ...كذي العر يكوى غريه وهو راتع
و�أم ��ا �إف�س ��اده فلأنك قلت يف �ص ��در بيتك� :إنك عوقب ��ت بجناية غريك ،ومل يعاقب �ص ��احب اجلناية؛ ثم
قلت يف عجز بيتك� :إن �صاحب اجلناية قد �شركك يف العقوبة .فتناق�ض معناك :وذلك �أنك �شبهت
نف�سك ب�سبابة املتندم؛ و�سبابة املتندم �أول �شيء ي�أمل يف املتندم ،ثم ي�شركها املتندم يف الأمل؛ ف�إنه
مدرك حقيقته؛ وحقيقته -على املذهب
متى ت�أمل ع�ض ��و من احليوان ت�أمل كله؛ لأن املدرك م ��ن كل ٍ
واملكوي من الإبل ي�أمل وما به عر �ألبتة ،و�صاحب العر ال ي�أمل
ال�ص ��حيح -هي جملته امل�شاهدة منه،
ّ
جمل ًة .فمن ههنا �أخذت املعنى و�أف�سدته( .حترير التحبري ،ابن �أبي الإ�صبع امل�صري ،ت :د .حفني
محمد �شرف ،510-509 ،املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية1963 ،م).
( )14علم البيان ،د .ب�سيوين ف ّيود ،133 ،مرجع �سابق.
( )15خزانة الأدب ولب لباب ل�س ��ان العرب ،عبد القادر البغدادي ،حتقيق و�ش ��رح :عبد ال�س�ل�ام محمد
هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1418 ،4 :هـ1997 /م.
( )16الت�ص ��وير البياين :درا�س ��ة حتليلية مل�س ��ائل البيان ،دكتور :محمد �أبو مو�س ��ى ،128 ،مكتبة وهبة،
القاهرة ،ط1993 ،3م.
(� )17أ�س ��رار البالغة ،عب ��د القاهر اجلرجاين ،151 ،ق ��ر�أه وعلق عليه :محمود �ش ��اكر ،مطبعة املدين
بالقاهرة ،دار املدين بجدة.
( )18الو�س ��اطة بني املتنبي وخ�ص ��ومه ،علي بن عبد العزير القا�ض ��ي اجلرج ��اين ،471 ،ت :محمد �أبو
الف�ضل �إبراهيم ،علي محمد البجاوي ،مطبعة عي�سى البابي احللبي.
( )19ال�سابق.
( )20معايري البالغة :كيف تقر�أ الن�ص� ،أو كيف جت ّرد الأن�ساق من مكنوناتها ودالالتها؟ د .ماهر مهدي
هالل ،مقال على ال�شبكة الدولية (الإنرتنت) من موقعhttp://www.matarmatar. :
./33853/net/threads
( )21الالمع العزيزي� :شرح ديوان املتنبي� ،أبو العالء املعري ،1135 ،ت :د :عبد اهلل بن �صالح الفالح،
دار ال�صحوة للن�شر والتوزيع ،القاهرة1436 ،ه.
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( )22الو�س ��اطة بني املتنبي وخ�ص ��ومه ،علي بن عبد العزير القا�ض ��ي اجلرج ��اين ،471 ،ت :محمد �أبو
الف�ضل �إبراهيم ،علي محمد البجاوي ،مطبعة عي�سى البابي احللبي1966 ،م.
(� )23شرح ديوان املتنبي ،الواحدي ،375 ،ت :فريدرخ ديرتي�صي ،طبعة برلني1861 ،م.
( )24جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع� ،أحمد �إبراهيم الها�شمي ،246 ،ت :د :يو�سف ال�صميلي،
املكتبة الع�صرية ،بريوت.
( )25الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،القا�ضي اجلرجاين ،471 ،مرجع �سابق.
( )26علم البيان ،د .ب�سيوين فيود ،132 ،مرجع �سابق.
(� )27شرح ديوان املتنبي ،الواحدي ،375 ،مرجع �سابق.
( )28الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،القا�ضي اجلرجاين ،472 ،مرجع �سابق.
(� )29س ��مط اللآيل يف �ش ��رح �أمايل الق ��ايل ،عبد اهلل بن عب ��د العزيز البك ��ري ،938 ،ت :عبد العزيز
امليمني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1935 ،م.
( )30علم البيان ،د .ب�سيوين فيود ،132 ،مرجع �سابق.
( )31املثل ال�سائر ،ابن الأثري ،403 /1 ،مرجع �سابق.
( )32علوم البالغة :املعاين والبيان والبديع� ،أحمد م�صطفى املراغي ،238 ،مرجع �سابق.
( )33علم البيان ،د :عبد العزيز عتيق ،131 ،دار النه�ض ��ة العربية للطباعة والن�ش ��ر والتوزيع ،بريوت،
لبنان.1985 ،
( )34العمدة ،ابن ر�شيق ،301 ،ت :محمد محيي الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،ط1981 ،5م.
(� )35ش ��رح دي ��وان املتنبي� ،أبو البقاء العكربي ،527/2 ،ت :د .عمر ف ��اروق الط ّباع ،دار الأرقم بن �أبي
الأرقم ،بريوت ،لبنان١٤٣٨ ،هـ.
(� )36أب ��و الطي ��ب املتنبي :وما له وما عليه ،الثعالب ��ي ،113،ت :محمد محيي الدين عبد احلميد ،مكتبة
احل�سني التجارية ،القاهرةـ ،د.ت.
( )37املثل ال�سائر ،ابن الأثري ،124/2 ،مرجع �سابق.
( )38ن�صرة الثائر على املثل ال�سائر� ،صالح الدين ال�صفدي ،278 ،ت :محمد علي �سلطاين ،مطبوعات
جممع اللغة العربية بدم�شق1971 ،م.
( )39علوم البالغة :املعاين والبيان والبديع� ،أحمد م�صطفى املراغي ،239 ،مرجع �سابق.
( )40ن�صرة الثائر على املثل ال�سائر� ،صالح الدين ال�صفدي ،278 ،مرجع �سابق.
( )41العمدة ،ابن ر�شيق ،300 ،مرجع �سابق.
( )42خزانة الأدب ،ابن حجة احلموي ،398 /1 ،ت :ع�ص ��ام �ش ��عيتو ،دار ومكتبة الهالل ،بريوت ،ط،1
1987م.
(� )43أنوار الربيع يف �أنواع البديع� ،ص ��در الدين ابن مع�ص ��وم ،234 /5 ،ت� :ش ��اكر هادي �شكر ،مطبعة
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النعمان ،النجف الأ�شرف ،العراق ،ط1969 ،1م.
( )44النقد الأدبي� ،أحمد �أمني ،231 /1 ،جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر ،القاهرة1952 ،م.
( )45الت�صوير البياين ،د .محمد �أبو مو�سى ،125 -124 ،مرجع �سابق.
( )46العمدة ،ابن ر�شيق ،301 ،مرجع �سابق.
( )47خزانة الأدب ،ابن حجة احلموي ،398 /1 ،مرجع �سابق.
( )48يف تاري ��خ الأدب اجلاهل ��ي ،عل ��ي اجلن ��دي ،442 ،مكتب ��ة دار الرتاث ،طبع ��ة دار ال�ت�راث الأول،
1412هـ1991 /م.
( )49ال�شعراء ال�صعاليك يف الع�صر اجلاهلي ،د .يو�سف خليف ،300 ،دار املعارف ،ط1978 ،3م.
( )50علم البيان ،د .ب�سيوين فيود ،131 ،مرجع �سابق.
( )51ديوان املعاين� ،أبو هالل الع�س ��كري ،153 ،ت� :أحمد ح�س ��ن ب�سج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1994م.
( )52ثمار القلوب يف امل�ضاف واملن�سوب ،الثعالبي ،339 ،دار املعارف ،القاهرة1985 ،م.
( )53العمدة ،ابن ر�شيق ،302 ،مرجع �سابق.
( )54الت�صوير البياين ،د .محمد �أبو مو�سى ،126 ،مرجع �سابق.
( )55العمدة ،ابن ر�شيق ،300 -299 /1 ،مرجع �سابق.
( )56علم البيان ،د .عبد العزيز عتيق ،133 -132 ،مرجع �سابق.
( )57العمدة ،ابن ر�شيق ،302 /1 ،مرجع �سابق.
( )58علم البيان ،د .عبد العزيز عتيق ،133 ،مرجع �سابق.
( )59النقد الأدبي� ،أحمد �أمني ،232 /1 ،مرجع �سابق.
( )60العمدة ،ابن ر�شيق ،301 /1 ،مرجع �سابق.
(� )61أ�ش ��عار ال�ش ��عراء ال�س ��تة اجلاهليني ،الأعلم ال�ش ��نتمري ،181 -180 /1 ،ت :د .محمد عبد املنعم
خفاجي ،ملتزم الطبع والن�شر :عبد احلميد �أحمد حنفي ،ط 1963 ،3م.
( )62ن�ش ��وة الط ��رب يف تاري ��خ جاهلية العرب ،ابن �س ��عيد الأندل�س ��ي ،571 ،ت :الدكتور ن�ص ��رت عبد
الرحمن ،مكتبة الأق�صى ،عمان ،الأردن1982 ،م.
( )63اخليال يف ال�شعر العربي ،محمد اخل�ضر ح�سني ،51 -50 ،املكتبة العربية يف دم�شق1922 ،م.
( )64املوازن ��ة بني �أبي متام والبحرتي ،الآم ��دي ،615 /3 ،حتقيق اجلزء الثالث :د .عبد اهلل املحارب،
دار املعارف1994 ،م.
(� )65أ�س ��رار البالغ ��ة ،عب ��د القاهر اجلرج ��اين ،221 -220 ،قر�أه وعلق عليه :محمود �ش ��اكر ،مطبعة
املدين بالقاهرة ،دار املدين بجدة.
( )66بغية الإي�ضاح ،عبد املتعال ال�صعيدي ،416 /3 ،مكتبة الآداب ،ط2005 ،17م
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( )67معجم امل�صطلحات البالغية ،د� .أحمد مطلوب ،209 /2 ،مطبعة املجمع العلمي العراقي1986 ،م.
( )68عرو�س الأفراح يف �ش ��رح تلخي�ص املفتاح ،بهاء الدين ال�س ��بكي ،81 /2 ،ت :الدكتور عبد احلميد
هنداوي ،املكتبة الع�صرية للطباعة والن�شر ،بريوت ،لبنان ،ط 1423 ،1هـ 2003 /م.
( )69ال�سابق.
( )70احليوان ،اجلاحظ ،380 /2 ،ت :محمد با�سل عيون ال�سود ،دار الكتب العلمية ،بريوت1424 ،ه.
( )71الكام ��ل يف اللغ ��ة والأدب ،امل�ب�رد ،98 /3 ،ت :محم ��د �أب ��و الف�ض ��ل �إبراهيم ،دار الفك ��ر العربي،
القاهرة ،ط1417 ،3هـ1997 /م.
( )72ال�س ��ابق ،ونق ��ل هذا ال ��كالم د� .أحمد مطلوب يف :معجم امل�ص ��طلحات البالغية ،178 /2 ،مرجع
�سابق.
( )73علم البيان ،د .ب�سيوين فيود ،132 ،مرجع �سابق.
( )74الت�صوير البياين ،د .محمد �أبو مو�سى ،127 ،مرجع �سابق.
( )75كتاب ال�صناعتني� ،أبو هالل الع�سكري ،356 ،مرجع �سابق.
( )76املثل ال�سائر ،ابن الأثري ،185 /3 ،مرجع �سابق.
(� )77سر الف�صاحة ،ابن �سنان اخلفاجي ،86 -85 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1982 ،1م.
( )78نقد ال�شعر ،قدامة بن جعفر ،84 ،مطبعة اجلوائب ،ق�سطنطينية ،ط1302 ،1ه.
( )79املو�شح ،املرزباين ،295 ،مرجع �سابق.
( )80كتاب ال�صناعتني� ،أبو هالل الع�سكري ،97 -96 ،مرجع �سابق.
(� )81سر الف�صاحة ،ابن �سنان اخلفاجي ،254 ،مرجع �سابق.
( )82ن�ض ��رة الإغري�ض يف ن�صرة القري�ض ،املظفر العلوي ،437 ،ت :د .نهى عارف احل�سن ،مطبوعات
جممع اللغة العربية بدم�شق1976 ،م.
(� )83أوه ��ام �ش ��عراء الع ��رب يف املعاين� ،أحم ��د تيمور ،59 ،جلنة ن�ش ��ر امل�ؤلفات التيموري ��ة ،مطابع دار
الكتاب العربي ،القاهرة ،ط1950 ،1م.
( )84البيت غري من�س ��وب يف :كتاب الت�شبيهات ،ابن �أبي عون ،392 ،ت :محمد عبد املعني خان ،مطبعة
جامعة كمربدج ،د.ت .وهو غري من�س ��وب �أي�ض ��ا يف :كتاب ال�ص ��ناعتني� ،أبو هالل الع�س ��كري،97 ،
مرجع �س ��ابق .وكذا يف :التذكرة احلمدونية ،محمد بن احل�س ��ن بن محمد بن علي بن حمدون/6 ،
 ،222دار �صادر ،بريوت ،ط1417 ،1ه.
( )85كتاب ال�ص ��ناعتني� ،أبو هالل الع�س ��كري ،97 -96 ،مرجع �س ��ابق .ونقل �أحمد بن علي القلق�شندي
كالم �أبي هالل يف كتابه� :صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،199 /2 ،دار الكتب امل�صرية ،القاهرة،
1913م.
( )86البي ��ان والتبي�ي�ن ،اجلاحظ ،224 /2 ،ت :عبد ال�س�ل�ام هارون ،مكتبة اخلاجن ��ي ،القاهرة ،ط،7
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1998م.
( )87الكام ��ل يف اللغ ��ة والأدب ،املربد ،119 /2 ،مرجع �س ��ابق .والق�ص ��ة يف املو�ش ��ح للمرزباين،250 ،
مرجع �سابق .ويف ال�صناعتني لأبي هالل ،98 ،مرجع �سابق .ويف التذكرة احلمدونية البن حمدون،
 ،289 /7مرجع �سابق .ويف تاريخ �آداب العرب ،الرافعي ،59 /3 ،دار الكتاب العربي.
(� )88سر الف�صاحة ،ابن �سنان ،253 ،مرجع �سابق.
(� )89أوهام �شعراء العرب يف املعاين� ،أحمد تيمور ،6 -5 ،مرجع �سابق.
( )90نقد ال�شعر ،قدامة بن جعفر ،73 ،مرجع �سابق .ونقل كالمه �أبو هالل يف ال�صناعتني ،100 ،مرجع
�سابق .واملرزباين يف املو�شح ،284 ،مرجع �سابق.
(� )91أوهام �شعراء العرب يف املعاين� ،أحمد تيمور ،6 -5 ،مرجع �سابق.
( )92خزانة الأدب ولب لباب ل�س ��ان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادي ،178 /9 ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ،ط 1418 ،4هـ  1997 -م.
(� )93أوهام �شعراء العرب يف املعاين� ،أحمد تيمور ،19،مرجع �سابق.
( )94تاريخ �آداب العرب ،م�صطفى �صادق الرافعي ،131 /3،مرجع �سابق.
( )95الرحى الأولى :كركرة البعري والناقة؛ �أي :زور البعري الذي �إذا برك �أ�صاب الأر�ض ،وهي ناتئة عن
ج�س ��مه كالقر�ص ��ة .وقيل هي ال�ص ��در من كل ذي خف .واحليزوم :ال�صدر ،وقيل الو�سط( .ينظر:
ال�صناعتني.)114 ،
( )96العرب :ال�سعدانة :هي بروز م�ستدير �صلب يف بطن البعري� ،إذا برك اعتمد عليها.
(� )97أوهام �شعراء العرب يف املعاين� ،أحمد تيمور ،23،مرجع �سابق.
( )98ال�شعر وال�شعراء ،ابن قتيبة ،593 /2 ،دار احلديث ،القاهرة ،ط2،1958م.
( )99العقد الفريد ،ابن عبد ربه ،216 /6 ،مرجع �سابق.
( )100كتاب ال�صناعتني� ،أبو هالل الع�سكري ،91 ،مرجع �سابق.
( )101ال�سابق.
( )102العمدة ،ابن ر�شيق ،248 /2 ،مرجع �سابق.
(� )103أوهام �شعراء العرب يف املعاين� ،أحمد تيمور ،26 ،مرجع �سابق.
( )104لهذا املو�ض ��وع ق�ص ��ة رواها املرزباين يف املو�ش ��ح ،قال( :وحدثني �أحمد بن عبد اهلل ،وعبد اهلل
بن يحيى الع�سكريان ،قاال :حدثنا العنزي ،قال :حدثني علي بن �إ�سماعيل اليزيدي ،قال� :أخربين
الأثرم ،قال� :أخربين �أبو عبيدة ،قال :حدثني منتجع بن نبهان التيمي -ويقال من عدى -قال :دخل
عمر بن جل�أ على [ابن] لقمان اخلزاعي -وكان على �صدقات بنى متيم -ف�أن�شده بيتا وهو قوله:
تريدين �أن �أر�ضى و�أنت بخيلة ومن ذا الذى ير�ضى الأخلاّ ء بالبخل؟
فقال :لقد �أن�ش ��دين هذا البيت جرير .فقال عمر� :س ��رقه واهلل مني جرير .فقال :فبينا هو عنده �إذ دخل

12 11

55

اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط/ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2020م

936

علي ��ه جري ��ر ،فقال ل ��ه ابن لقمان :من يقول ه ��ذا؟ فقد زعم عمر بن جل�أ �أنك �س ��رقته منه .قال:
فتنازعا .فقال جرير� :أنا �أ�س ��رقه منك ،و�أنت و�ص ��فت �إبلك حتى �إذا جعلتها مثل اله�ضاب ،و�صفت
فحله ��ا ّ
كالظرب الأ�س ��ود من ورائها؟( .املو�ش ��ح ،املرزباين ،170 -169 ،مرجع �س ��ابق .والق�ص ��ة
بتفا�ص ��يل �أوفى و�أكرث يف�( :ش ��رح نقائ�ض جرير والفرزدق� ،أبو عبي ��دة معمر بن املثنى-655 /2 ،
 ،656ت :محم ��د �إبراهيم حور  -وليد محمود خال� ��ص ،املجمع الثقايف� ،أبو ظبي ،الإمارات ،ط ،2
1998م) .وكذل ��ك يف :خزان ��ة الأدب ولب لباب ل�س ��ان العرب ،البغ ��دادي ،302 -301 /2 ،مرجع
�سابق.
( )105خزانة الأدب ،البغدادي ،302 /2 ،مرجع �سابق.
( )106ال�ش ��عر وال�ش ��عراء ،ابن قتيبة ،582 /2 ،مرجع �س ��ابق .وبنحو هذه الألفاظ يف :ال�صناعتني� ،أبو
هالل ،90 ،مرجع �س ��ابق .وكذلك يف :الو�س ��اطة ،القا�ض ��ي اجلرجاين ،13 ،مرجع �سابق .وكذلك
يف :العق ��د الفري ��د ،ابن عبد ربه ،210 /6 ،مرجع �س ��ابق .والبيت من�س ��وب للعجاج �أو ابنه ر�ؤبة يف
كتاب :احليوان ،اجلاحظ ،324 /2 ،ت :محمد با�س ��ل عيون ال�سود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط
1424 ،2هـ� .أما بقية الكتب فن�سبته �إلى ر�ؤبة.
( )107الغارب :مقدم ال�س ��نام .والرباوة :ما ارتفع من الأر� ��ض واملخرم :منقطع �أنف اجلبل .واجلديل:
الزم ��ام .و�أ�ص ��ل اجلدل :الفتل .وثني ��ة :ما انثني من ��ه� .أراد� :أنها طويلة العنق ,ت�س ��تغرق جديلها.
وقوله :ب�شراع �أي :بعنق طويلة.
( )108ال�شعر وال�شعراء ،ابن قتيبة ،176 -175 /1 ،مرجع �سابق.
( )109ال�سابق.
( )110كتاب ال�صناعتني� ،أبو هالل الع�سكري ،72 ،مرجع �سابق.
(� )111أوهام �شعراء العرب يف املعاين� ،أحمد تيمور ،30 -29 ،مرجع �سابق.
( )112العقد الفريد ،ابن عبد ربه ،210 /6 ،مرجع �سابق.
( )113كتاب ال�صناعتني� ،أبو هالل الع�سكري ،90 ،مرجع �سابق.
(� )114أوهام ال�شعراء العرب يف املعاين� ،أحمد تيمور ،31 -30 ،مرجع �سابق.
(� )115أوهام ال�شعراء العرب يف املعاين� ،أحمد تيمور ،33 -32 ،مرجع �سابق.
(� )116أ�شعار ال�شعراء ال�ستة اجلاهليني ،الأعلم ال�شنتمري ،306 -305 /1 ،مرجع �سابق.
( )117ال�شعر وال�شعراء ،ابن قتيبة ،151 /1 ،مرجع �سابق.
( )118املعاين الكبري يف �أبيات املعاين ،ابن قتيبة ،639 /2 ،ت :امل�ست�شرق د �سامل الكرنكوي (ت 1373
هـ) ،وعبد الرحمن بن يحيى بن علي اليماين ( 1386 - 1313هـ ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية،
حي ��در �آب ��اد الدكن  بالهند ط1368 ،1هـ1949 ،م ،ثم �ص ��ورتها :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان
ط 1405 ،1هـ1984 /م.
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( )119العقد الفريد ،ابن عبدربه ،205 /6 ،مرجع �سابق.
( )120الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،القا�ضي اجلرجاين ،11 /1 ،مرجع �سابق.
(� )121سر الف�صاحة ،ابن �سنان ،262 ،مرجع �سابق.
( )122العمدة ،ابن ر�ش ��يق ،251 /2 ،مرجع �س ��ابق .قال اجلاحظ( :جون قال :يريد غديرا كثري املاء.
قال :و�إذا كرث املاء وكرث عمقه ا�س ��و ّد يف العني .والعالجيم :ال�ضفادع ال�سود؛ وجعلها غرقى ،يقول:
هي فيما �ش ��اءت من املاء ،كقولك :فالن يف خري غامر من قبل فالن .وجعل لها جمال�س حول املاء
وفوقه ،لأن هذه الأجنا�س -التي تعي�ش مع ال�س ��مك يف املاء -ولي�س ��ت ب�س ��مك� -أكرث حاالتهن �إذ مل
تكن �س ��مكا خال�ص ��ا �أن تظهر على �شطوط املياه ،ويف املوا�ضع التي تبي�ض فيها من الدّغل [ال�شجر
الكثيف امللتف] .وذلك كال�سّ ��رطان وال�سّ لحفاة ،وال ّرق [ال�سلحفاة املائية] ،وال�ضفدع ،وكلب املاء،
و�أ�شباه ذلك( .احليوان ،اجلاحظ ،282 /5 ،مرجع �سابق).
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أعالم
أعالم يف الظل:
عبداهلل بن إبراهيم العسكر
(1437-1372هـ2016-1952/م)
عرفت ��ه يف النادي الأدبي ،ويف املجال� ��س الثقافية ،ويف زيارات بع�ض العلماء،
وتكرر لقائي به يف جمل�س ال�ش ��يخ حمد بن �إبراهيم احلقيل – رحمهم اهلل – �إذ
كانت جل�سته �صباح اخلمي�س ،وتوثقت عالقتي به يف اجتماعات دورية مع عدد من
زمالئه �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود ،وبعد �أن �أ�صبح ع�ضو ًا مبجل�س
ال�ش ��ورى تكرر لقائي به يف معر�ض الكتاب الدويل بالقاهرة ،وكنا نق�ضي �ساعات
طويلة نهار ًا يف املعر�ض ويف امل�ساء نت�سامر يف املنزل.
لق ��د وجدت يف الأ�س ��تاذ الدكتور عبداهلل ب ��ن �إبراهيم بن عبداهلل الع�س ��كر
ال�ص ��دق والوفاء واحرتام الآخر مما حببني به ،ف�ص ��رت �أزوره ويزورين ونتبادل
الكتب ،ونناق�ش بع�ض املوا�ض ��يع الثقافية واالجتماعي ��ة التي نتناولها يف كتاباتنا،
وهو متخ�ص�ص بالتاريخ وله ولع مبتابعة ما ين�شر عن اململكة واجلزيرة يف املا�ضي
منذ �صدر الإ�سالم.
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عندم ��ا كتبت ع ��ن معتمدي امللك عبدالعزيز ووكالئه يف اخلارج ،ات�ص ��ل بي
و�ش ��جعني ،وقال �إن هذا املو�ضوع مل ي�س ��بق بحثه �أو الكتابة عن هذه ال�شخ�صيات
املن�س ��ية ،وعندما فزت بجائزة الأمري �س ��لمان (امللك) لدرا�سات تاريخ اجلزيرة
العربي ��ة لع ��ام 1427هـ بارك و�ش ��جعني على جمع ما كتب من مق ��االت يف كتاب،
وهكذا بعد �أن و�ص ��لتني بع�ض املعلومات والوثائق وال�ص ��ور م ��ن �أبناء و�أحفاد من
كتبت عنهم ،هي�أت الكتاب و�أ�ض ��فت له ترجمة مل ي�س ��بق ن�ش ��رها للوزير عبداهلل
ال�سليمان احلمدان ،وبحكم �أنه قد عمل لدى وكيل امللك يف الهند عبداهلل الفوزان
�ش ��يخ جتار الهند .طلب ��ت منه التقدمي للكت ��اب فرحب ،وكتب كالم� � ًا جمي ًال عن
الكتاب وم�ؤلفه.
دعوت ��ه لزي ��ارة مكتبة امللك فهد الوطنية والت�س ��جيل معه (التاريخ ال�ش ��فهي
للمملك ��ة) فلم يرتدد ،وكانت زيارته يوم 1436/2/25هـ ،وقد روى �أهم املحطات
يف حيات ��ه ،حيث ول ��د باملجمعة عام 1372هـ1952/م ،ون�ش� ��أ وترع ��رع بها وتلقى
مبادئ علومه بها ،وف�ض ��ل �أن يوا�ص ��ل درا�سته باملدر�س ��ة الثانوية الأولى باملجمعة
رغم �أن غريه يف�ض ��ل املعه ��د العلمي لوجود مكاف�أة مالية للط�ل�اب ،معل ًال بوجود
جماالت تخ�ص�ص كثرية ،وكان حري�ص ًا على �إتقان اللغة الإجنليزية.
انتق ��ل للريا� ��ض ليلتحق بجامعة امللك �س ��عود كلي ��ة الرتبية واخت ��ار التاريخ،
وتخ�ص ���ص يف (تاري ��خ اجلزي ��رة العربي ��ة) ،واخت ��ار بحث ��ه اجلامع ��ي (احلالة
االقت�صادية عند عرب اجلنوب يف الع�صر القدمي) عام 1394هـ.
ابتعثته اجلامعة لدرا�سته يف جامعة لو�س �أجنل�س بوالية كاليفورنيا بالواليات
املتحدة.
وقد زار ال�شيخ حمد اجلا�سر يف منزله ب�صحبة �صديقه الدكتور حمد الدخ ِّيل
– عن ��د زيارت ��ه للمملك ��ة يف العطلة – لي�س ��ت�أن�س بر�أيه حول تخ�ص�ص ��ه بتاريخ
اجلزيرة العربية وبالتحديد فيما يت�صل بتاريخ اليمامة يف ع�صر �صدر الإ�سالم،
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واختار اليمامة لأنها تقع يف و�سط جند ،وقدم �أطروحته للدكتوراه عن تاريخها يف
القرن ال�ساد�س وال�سابع بعد امليالد ،وا�ستدرك قائ ًال �أنه عمل مدر�س ًا يف متو�سطة
اب ��ن زيدون بالريا� ��ض مدة عام 1395هـ ،ث ��م عني معيد ًا يف جامعة امللك �س ��عود
ليبتعث بعد ذلك لأمريكا ،و�أنهى مرحلة املاج�س ��تري ع ��ام 1401هـ1980/م ،عاد
بعدها لأمريكا لدرا�س ��ة الدكتوراه باجلامعة نف�س ��ها ،وح�صل على الدكتوراه عام
1406هـ1986/م ،بعد �أن �أجيز بحثه عن تاريخ اليمامة وهو (ال�سيا�سة الإقليمية:
درا�سة حالة :اليمامة يف القرنني ال�ساد�س وال�سابع امليالديني).
عاد للمملكة ف�أ�ص ��بح ع�ضو جمل�س كلية الآداب ،ورئي�س ق�سم التاريخ ،وع�ضو
مركز البحوث بكلية الآداب ،وع�ضو مركز الرتجمة بجامعة امللك �سعود ،وع�ضوية
عدد من اللجان يف ق�س ��م التاريخ ويف اجلامعة .ثم �أ�ص ��بح م�ست�ش ��ار ًا غري متفرغ
ل ��دى وزارة الثقاف ��ة والإعالم ،ووزارة التعلي ��م العايل ،ودارة املل ��ك عبدالعزيز،
والهيئة العليا لتطوير الريا�ض ،وع�ضو وفد اململكة مل�ؤمتر اليون�سكو مل�ؤمترات عدة،
وم�ست�ش ��ار ملدد متفرقة مل�ؤ�س�س ��ة امللك خالد اخلريية� ،إ�ض ��افة لع�ض ��وية اجلمعية
التاريخية ال�س ��عودية مدى احلياة ،وجمعية درا�س ��ات ال�ش ��رق الأو�س ��ط ب�أمريكا،
وجمعية الآثار ال�سعودية ،واجلمعية اجلغرافية الأمريكية ،واحتاد امل�ؤرخني العرب
بالقاهرة ،وجمعية ال�شرق الأو�سط يف الع�صور الو�سطى ب�أمريكا ،وجمعية التاريخ
والآثار بدول جمل�س التعاون ،واحتاد الآثاريني العرب بالقاهرة.
اخت�ي�ر ع�ض ��و ًا مبجل�س ال�ش ��ورى وملدة ثم ��ان �س ��نوات ،عمل خاللها رئي�س� � ًا
للجنة ال�ش� ��ؤون اخلارجية ثالث مرات� ،إ�ضافة لكتاباته ال�صحفية وبالذات مقاله
الأ�سبوعي بجريدة الريا�ض ،وله مقال بعنوان (�شوريات) من جملة ال�شورى.
قبل وفاته رحمه اهلل ب�أيام التقيته مبنزل ال�ص ��ديق م�ش ��اري بالغنيم احتفا ًال
بتعي�ي�ن الدكتور معجب الزهراين مدير ًا ملعهد العامل العربي بباري�س ،فكان يحثه
على فتح الأب ��واب والنوافذ ويوثق العالقات الثقافي ��ة والفكرية بني �أبناء العروبة
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والفرن�سيني ،ومحو ما علق ب�أذهانهم من �أن العرب �إرهابيون ،واتفقا على �أن �أول
خطوة يخطوها معجب عند ذهابه �إلى هناك �أن ي�ضع �إكلي ًال من الزهور يف مكان
اجلرمية التي �أرتكبها �أحد الإرهابيني يف ني�س بفرن�سا.
كنت م�ش ��ارك ًا معه قبل ثالثة �أ�ش ��هر من وفاته – رحم ��ه اهلل – يف املهرجان
الثقايف اخلام�س الذي اعتاد مركز �ص ��الح بن �ص ��الح الثقايف بعنيزة �أن يقيمه كل
�سنتني ،وكان دورنا مع الدكتور فايز احلربي التحدث عن التاريخ ال�شفهي و�أهمية
ر�صده وحفظه قبل رحيل كبار ال�سن فنفقد الكثري من م�صادر التاريخ.
وكنت معه قبل �أ�شهر ن�شارك بندوة ثقافية مبركز ال�شيخ حمد اجلا�سر الثقايف
بالريا�ض عن (جتربتي مع الت�أريخ ال�شفهي) ب�إدارة الدكتور عبداهلل املنيف.
وكان كث�ي�ر ًا ما يهديني م ��ا ي�ؤلفه �أو يرتجمه من �أعمال تاريخية .وكان رحيله
املر يوم اخلمي�س 1437/10/23هـ 2016/6/29م بحادث مروري وهو خارج من
مكتبة الإ�سكندرية.
•قال عنه زميله الأ�س ��تاذ الدكتور �س ��عد البازعي يرثيه يف جريدة ال�شرق
الأو�س ��ط ..« :وكان ذلك الرحيل يل فجيعة �شخ�ص ��ية لقربي من الراحل
ومعرفت ��ي ببع�ض �إجنازات ��ه و�أهميته من ثم للم�ش ��هد الثقايف يف اململكة
الت ��ي عمل م ��ن �أجلها ومن �أج ��ل الوطن العربي والإ�س�ل�امي �إجما ًال بكل
جهد و�إخال�ص ...للدكتور الع�س ��كر ح�ضور يف امل�ش ��هد الثقايف ال�سعودي
على ثالثة م�س ��تويات :الأكادميي �أو العلمي ،وم�س ��توى الكتابة ال�صحفية
�إل ��ى جانب الرتجمة ...املنجز الثقايف الذي �س� � ُيبقي الدكتور عبداهلل يف
الذاكرة يتمث ��ل يف جانبني :كتاباته التاريخية عن منطقة اليمامة (جند
حالي ًا) ..ومو�ض ��وع عدد م ��ن الأبحاث والرتجمات الت ��ي �أجنزها ،ويعد
الدكتور الع�س ��كر من �أبرز املخت�ص�ي�ن بتاريخ تل ��ك املنطقة من اجلزيرة
العربية..
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ترجم خم�س ��ة كت ��ب1 :ـ التاريخ ال�ش ��فهي لروب ��رت بريك�س2 .ـ دعوة ال�ش ��يخ
محم ��د بن عبدالوهاب من الإحياء والإ�ص�ل�اح �إلى اجلهاد العاملي لناتانادي لوجن
با� ��س3 .ـ الدعوة الوهابية واململكة العربية ال�س ��عودية لديفيد كمنز4 .ـ الن�س ��اء
يف الرتاجم الإ�س�ل�امية لروث رودد5 .ـ كتابة التاريخ يف اململكة العربية ال�سعودية
العوملة والدولة يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط لبورك ماتيا�س ديرتمان� .إ�ض ��افة لرحلة فتح
اهلل �صايغ احللبي.
�إ�ض ��افة مل�ؤلف ��ات نذك ��ر منه ��ا1 :ـ احلالة االقت�ص ��ادية عند ع ��رب اجلنوب،
2ـ حتقي ��ق التاريخ الإ�س�ل�امي3 ،ـ امل�ؤلفات النادرة عن اململك ��ة4 ،ـ �أطل�س التاريخ
ال�سعودي باال�شرتاك5 ،ـ معجم التاريخ ال�سعودي6 ،ـ رجال حول امللك عبدالعزيز،
7ـ تاري ��خ اليمام ��ة يف �ص ��در الإ�س�ل�ام� ،إ�ض ��افة لكثري م ��ن الأبحاث والدرا�س ��ات
واملقاالت وغريها.
•جم ��ع الدكتور محمد امل�ش ��وح من باب الوفاء ما كت ��ب عنه من مراثي يف
ال�ص ��حافة ون�ش ��رها بني دفت ��ي كتاب بعن ��وان( :فقيد الثقاف ��ة والتاريخ
د.عبداهلل بن �إبراهيم الع�س ��كر) �ص ��در عن دار الثلوثية للن�شر والتوزيع
1438هـ 2017م بـ� 170صفحة لـ 47كاتب ًا.
�إ�ض ��افة لإعادة ن�ش ��ر ما �س ��بق �أن �س ��جل �أثناء �إقامة حفل تكرمي ��ه يف ثلوثية
محمد امل�شوح م�ساء الثالثاء 1436/2/3هـ.
•ترجمت له م�ؤ�س�س ��ة عكاظ لل�صحافة والن�ش ��ر بـ(مو�سوعة ال�شخ�صيات
ال�سعودية) ط ،2ج.2
« حا�ص ��ل عل ��ى دكتوراه الفل�س ��فة من جامع ��ة كاليفورنيا بلو� ��س �أجنلو�س يف
�أمريكا عام 1406هـ 1985م ،التخ�ص�ص العام :تاريخ ،التخ�ص�ص الدقيق :تاريخ
�إ�س�ل�امي والتاريخ الو�س ��يط للجزيرة العربية ،عمل ا�س ��تاذ ًا ورئي�س ق�سم التاريخ
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بجامعة امللك �س ��عود ،وا�س ��تاذ ًا زائ ��ر ًا يف جامع ��ة كاليفورنيا يف لو� ��س �أجنلو�س،
وجامعة وا�ش ��نطن يف �س ��ياتل ،وباحث ًا علمي ًا يف جامعة لندن وجامعة ال�سوربون يف
باري�س ،عني ع�ضو ًا مبجل�س ال�شورى يف 1430هـ 2009م�...إلخ».
ولعلي �أ�شري على عجالة لكتابني �أحدهما مرتجم ن�شرا يف دار جداول.
الأول( :الدعوة الوهابية واململكة العربية ال�سعودية) ت�أليف ديفيد كمنز ط،1
2012م�342 ،صفحة.
« هذا الكتاب �س ��ياحة فكري ��ة وتاريخية ماتعة ت�أخذ القارئ من و�س ��ط جند
وتعي ��ده �إليها بعد �أن تط ّوف به يف ربوع اجلزيرة العربية وخارجها ،وهي �س ��ياحة
علمية جتمع بني الفكر الديني واملذهبي وبني العمل ال�سيا�س ��ي يف مفتتح الع�صور
احلديثة للجزيرة العربية ...ويحمد لهذا الكتاب ا�ستعماله م�صادر جند التاريخية
يف تف�سري بع�ض مفا�صل التاريخ العثماين ذات ال�صلة بالتاريخ ال�سعودي والدعوة
ال�سلفية.
وق ��ام امل�ؤل ��ف بفح�ص مو�ض ��وعي للنقا�ش ��ات احلا ّدة ب�ي�ن الدعوة ال�س ��لفية
وخ�ص ��ومها ،وا�ستطاع مبهن ِّية �أن يف�صل بني احلجج الكثرية ،وفور �صدور الكتاب
بطبعته الإجنليزية ا�ستقبل ا�ستقبا ًال وا�سع ًا”.
الثاين( :تاريخ اليمامة يف �ص ��در الإ�س�ل�ام ..محاولة للفهم) ت�أليف الدكتور
عبداهلل �إبراهيم الع�سكر ،ط2012 ،1م� 272 ،صفحة.
« مل ي�س ��تقطب تاريخ اليمامة �إال كتابات قليل ��ة ،ومعظم ما كتب عنه ي�أتي يف
�س ��ياق حروب الردة �أو مقرون ًا بتاريخ احلجاز ،من هذا فلم يحظ بدرا�سة مو�سعة
ت�شمل مدة زمنية طويلة كما هو احلال يف هذا الكتاب ،الذي يدر�س تاريخ اليمامة
قبل الإ�سالم ،ويف �صدر الإ�سالم ،ويعاجله كمنظومة واحدة.
يرى م�ؤلف الكتاب �أن تاريخ اليمامة يف �صدر الإ�سالم يحتاج �إلى معاودة تبينّ
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جممله وت�أثريه على تاريخ اجلزيرة العربية ورمبا التاريخ الإ�سالمي برمته ،ويبدو
من غري املنطقي النظر �إلى تاريخ اليمامة من زاوية الردة �أو نبوءة م�سيلمة ،ذلك
�أن اليمامة منطقة وا�س ��عة وغنية مبقايي�س القرنني ال�س ��اد�س وال�سابع امليالديني،
وهي �شهدت حراك ًا �سيا�سي ًا قبل الإ�سالم وبعده ال ميكن �إغفاله.
محاول ��ة تف�س�ي�ر تاري ��خ اليمام ��ة من منظ ��ور جدي ��د مل ي�س ��بق �أن ُطرق من
قبل ب�ش ��كل يتيح الو�ص ��ول �إلى نتائج غري م�س ��بوقة ،لهذا فح�ص امل�ؤلف امل�ص ��ادر
التاريخية والدينية واملذهبية واالقت�ص ��ادية واجلغرافية والأدبية والرتاجم وكتب
املال واخلراج وال�سيا�سة وكتب اللغة واملعاجم وغريها من �أجل التقاط كل �شاردة
وواردة لإع ��ادة بن ��اء جمم ��ل تاريخ اليمامة يف �ص ��در الإ�س�ل�ام ،ث ��م طبق مفهوم
النظرية الإقليمية لتف�س�ي�ر تاريخ اليمامة .لهذا فقد جاء عنوان هذا الكتاب ب�أنه
محاولة لفهم تاريخ اليمامة يف �صدر الإ�سالم”.
					

محمد بن عبدالرزاق الق�شعمي
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فهارس
فهار�س �أعداد ال�سّ نة اخلام�سة واخلم�سني
 -1ال ُكتّاب واملع ّلقون.
 -2املو�ضوعات العامة.
 -3الأعالم.
 -4القبائل والأ�سر واجلماعات.
 -5الكتب واملجالت وال�صحف.
 -6املوا�ضع.
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فهار�س ال�سنة اخلام�سة واخلم�سني
�أو ًال  :الك ّتاب واملعلقون
�أحمد �إ�سماعيل عبدالكرمي 133
�أحمد برهان 738
�أحمد بن محمد ال�ضبيب 314 ،155 ،7
�أحمد عبداللطيف بلتاجي 125
�أحمد متفكر 297
�إ�سلم بن ال�سبتي 375
العرابي خل�ضر 87
�أمين غبا�شي 733
بن عيني عبداهلل 761 ،189
ح�سني محمد �شكري 33
حليم حماد �سليمان 705
�سامح جمدي �سعيد 599
�سعود بن �سليمان اليو�سف 11

عبدالرازق حويزي 571 ،419 ،227
عبدالعزيز �إبراهيم 497
عبداللطيف بن نا�صر احلميدان 161
عبداهلل بن �سليم الر�شيد 541 ،321
في�صل عبداهلل بني حمد 253
محمد الدربي 645 ،269 ،59
محمد زغلول عامر 725
محمد عبده ال�سروري 515 ،347
محمد عويد ال�ساير 395 ،207
مزاحم عالوي ال�شاهري 105
نادية غازي العزاوي 777 ،621 ،467
يو�سف ال�سناري 445

ثان ًيا :املو�ضوعات العا ّمة
�أب ��و عامر الف�ض ��ل ب ��ن �إ�س ��ماعيل اجلرجاين:
حياته وما تبقى من �شعره207
�أثر وحدة ال�سياق الفني يف تكون ال�شعر القدمي
541 ،321
�أحمد ال�شرقاوي �إقبال (�أعالم العرب) 297
�أعالم العرب� :أحمد مطلوب وخديجة احلديثي
777 ،621 ،467
افتتاحية 7
البي ��ان يف �أن ي�ث�رب لي�س ��ت مدين ��ة �س ��يد ولد
عدنان 33
احلذاقة ب�أنواع العالقة يف املجاز املر�سل ،445
459
ال�ش ��يخ الإمام �أبو عامر الف�ض ��ل بن �إ�س ��ماعيل
اجلرجاين 395
القحفازي النحوي� :شعره ونرثه 705
امل�ستدرك على معجم �سمات الإبل 375
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املقام يف الدر�س البالغي 87
الن�ص ��يحة عن ��د الإم ��ام الأوزاعي ،درا�س ��ة يف
عالقته مع ال�سلطة واملجتمع 105
ببليوجرافي ��ة الأعم ��ال الت ��ي تناول ��ت املعج ��م
التاريخي 645
بري ��د الع ��رب :تعقيب عل ��ى مقالة :ن�ش ��وء بلد
الزبري النجدي �أوائل القرن 12هـ783
تذييل وا�س ��تدراك على بح ��ث المية العرب بني
املربد والتربيزي 599
متام ح�سان (�أعالم العرب) 133
ر�سالة يف �إعراب ال�شهادة 733
�ش ��عر �أبي اليمن بن ع�س ��اكر املكي ،419 ،227
571
عالقة الأدب والنقد بالنف�س والأحا�سي�س 761
عوامل قيام الن�ش ��اط التجاري البحري جلنوب
اجلزي ��رة العربي ��ة يف الع�ص ��ر الإ�س�ل�امي
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منهج الت�أريخ يف مظهر التقدي�س 725
والو�سيط 515 ،347
ناه� ��ض بن ثوم ��ة الكالبي ،من �ش ��عراء القرن
قراءة يف الت�أويل عند نقادنا القدامى 189
مراجعة نقدية لتحقيق ر�س ��الة (�إ�ستربق)  ،59الثالث الهجري 497
ن�ش ��وء بل ��دة الزب�ي�ر النجدي ��ة �أوائ ��ل الق ��رن
269
م�ستدرك ثالث على ديوان ح�سان بن ثابت 12( 125هـ18/م) 161
مظاهر احتذاء الرتاث يف �شعر ابن خمي�س 11

ثال ًثا :الأعالم
الأب الكرملي 626
�أبان الالحقي 865
ابت�سام حمزة العنربي 608
�إبران 180
�إبراهي ��م (عليه ال�س�ل�ام) ،256 ،87 ،51 ،47
912 ،911 ،910 ،591 ،590 ،578
�إبراهي ��م ال�س ��امرائي ،473 ،472 ،471 ،467
676 ،657 ،647 ،621 ،478
�إبراهيم العيا�شي 44
�إبراهيم الفداغ 174
�إبراهيم الوائلي 467
�إبراهيم �أني�س 134
�إبراهيم بن �أبي يحيى 45
�إبراهيم بن �أدهم 115
�إبراهيم بن �إ�سماعيل بن �إ�سحاق 780
�إبراهيم بن الأمري محمد نور الدين العبا�س ��ي
786
�إبراهيم بن �سليمان 180
�إبراهيم بن �سليمان الأزهري الأن�صاري 60
�إبراهيم بن محمد الزجاج 287
�إبراهي ��م ب ��ن م ��راد ،664 ،662 ،659 ،652
679 ،675 ،670 ،666
�إبراهيم بن هرمة 864
�إبراهيم رفعت 261
�إبراهيم �شاه بندر 519

�إبراهيم �شبوح 679
�إبراهيم طوقان 811
�إبراهيم عبداملجيد اللبان 136
�إبراهيم علي �شكر 610
�إبراهيم محمود ال�صغري 608
�إبراهيم ناجي 624
ابن �أبي الأزهر 254
اب ��ن �أبي الإ�ص ��بع امل�ص ��ري ،475 ،204 -201
892
ابن �أبي الربيع 841 ،175
ابن �أبي الع�شرين 113
ابن �أبي حامت 67
ابن �أبي طي النجار 604
ابن �أبي عتيق 194
ابن �أبي عون 885
ابن �أبي الجك الرتكي 602
اب ��ن الأثري ،389 ،258 ،200 ،199 ،198 ،166
899 ،898 ،897 ،891 ،890 ،889 ،834 ،552
ابن الأزرق 120
ابن الأعرابي 925 ،385 ،380
ابن الأنباري 600
ابن الأُير 201
ابن الباذ�ش 779
ابن التعاويذي 66
ابن اجلزري 299
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اب ��ن بطوط ��ة ،363 ،358 ،172 ،165 ،164
ابن اجلوزي 601 ،308 ،163 ،162
533 ،529 ،522 ،519 ،518 ،368 -365
ابن احلاج 779
اب ��ن احلاجب  ،779 ،707 ،277 ،273 ،61 ،60ابن تغري بردي 600
ابن تيمية 451
869 ،868
ابن جبري 259 ،258 ،256
ابن احل�سني 411
ابن جريج 585
ابن اخلطيب 68
ابن جندل القرطبي 779
ابن الدبيع 848 ،827
ابن جني 870 ،865 ،283 ،282
ابن الدهان النحوي 780
ابن الرومي  910 ،903 ،818 ،813 ،808 ،773ابن حبيب 585
ابن حجة احلموي 901 ،900 ،96
ابن الزبري 780
ابن حنا 229
ابن الزبري العا�صمي 780
ابن حوقل 164 ،162
ابن الزملكاين 474
ابن حيو�س 815
ابن ال�ساعاتي 816
ابن خالويه 144
ابن ال�سراج 779
ابن خانقان 527
ابن ال�سكيت 385 ،379
ابن خروف 779
ابن ال�سمني 282 ،279 ،271
ابن خفاجة 21
ابن ال�شجري� ،أبو ال�سعادات 604
ابن خلدون 838 ،348 ،175
ابن ال�ضائع 779
ابن خلكان 600 ،498 ،105 ،79 ،63
ابن الطرثية 897
ابن در�ستويه 779
ابن العماد 600
اب ��ن دري ��د ،380 ،378 ،295 ،244 ،70 ،61
ابن القيم 451
اب ��ن املج ��اور 874 ،873 ،602 ،585 ،388 ،384 -382 ،836 ،835 ،828 ،827 ،358
ابن دقيق العيد 303 ،35
851 ،848 ،847 ،846 ،843 ،839
ابن ر�أ�س اجلالوت 54 ،51
ابن املطري 422
ابن ر�شد 308
ابن املعتز 903 ،875 ،874 ،546
ابن ر�شيد ال�سبتي 233 ،230
ابن املف�سر الدم�شقي 736
ابن ر�شيد الفهري 441
ابن املقرب العيوين 810
اب ��ن ر�ش ��يق ،767 ،203 ،194 ،192 ،94 ،18
ابن املنذر 129
،906 ،905 ،903 -900 ،899 ،892 ،887
ابن النا�صف القرطبي 780
929 ،923 ،921
ابن النحا�س 779
ابن زاكور ،محمد بن القا�سم 604
ابن الوردي 60
ابن زمرك 818
ابن الوكيل 411
ابن زياد 839 ،550
ابن بابك 814
اب ��ن زي ��دون ،329 ،328 ،325 ،324 ،26 ،19
ابن برهان العكربي 869
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 ،551-548 ،545 ،542 ،332،334 ،331 ،330ابن كثري 834 ،600 ،295 ،275 ،114 ،63
ابن كمال الوزير 84 ،70 ،63
941 ،564 ،563 ،561 ،560 ،556 ،553
ابن لقمان 924
ابن �سعيد الأندل�سي 907
ابن ماجد 530
ابن �سالم 323
ابن ماجه 45
ابن �سليم� ،سليمان بن محمد 602
ابن مالك 604 ،299 ،294 ،60
ابن �سليمان املرواين 837
اب ��ن محي�ص ��ن ،278 ،276 -274 ،269 ،59
ابن �سناء امللك 816
296 ،285 ،281
ابن �سنان 929 ،918 ،915 ،914
ابن مطري 553 ،552 ،336 ،331
ابن �سيد اللغوي 779
ابن �سيده  922 ،388 ،387 ،384 ،382 ،380ابن معتوق املو�سوي 811
ابن مع�صوم 900 ،811
ابن �سيناء 872
ابن معط 779
ابن �شاكر الكتبي 707
ابن معقل الأزدي 795
ابن �شرف القريواين 892
ابن منظ ��ور ،389 ،387 ،382 ،379 ،283 ،63
ابن طباطبا العلوي 770 ،766 ،194
919 ،512 ،509 ،502
ابن طيفور البغدادي 604
ابن مهدي 846
ابن ظافر 422
ابن ناقيا 474
ابن عامر 287 ،85 ،63
ابن نباتة ال�سعدي 814 ،803
ابن عبا�س 585
ابن نباتة امل�صري 817 ،806
ابن عبد ربه 929 ،926 ،922 ،891
ابن ن�صحان 715
ابن عبدال�سالم 422
ابن ه�شام 873 ،476 ،303 ،287 ،61
ابن ع�ساكر 114 ،113
ابن ه�شام اللخمي 779
ابن عطية 36
ابن ي�سعون 779
ابن عليان الطائي 169
ابن يعي�ش 866
ابن عون الكاتب 901
�أبو �إ�سحاق الإلبريي 795
ابن عي�سى 36
�أبو �إ�سحاق الزجاج 779
ابن غالب 378
�أبو �إ�سحاق الفزاري 117 ،116
ابن غنام = ح�سني بن �أبي بكر بن غنام
�أبو الأ�سود الد�ؤيل 865
ابن فار�س 661 ،654 ،389 ،383 ،381
�أبو البقاء الرندي 23 ،22
ابن فتحون 899
�أبو البقاء العكربي 779 ،604 ،271 ،63
ابن قا�ضي ميلة 208
اب ��ن قتيب ��ة � ،767 ،766 ،765 ،764 ،378 ،90أبو احل�سن التهامي 814
�أبو احل�سن بن الطراوة 780
926 ،925 ،924 ،922 ،919 ،772 ،771
�أبو ال�صفاء ال�صفدي 710
ابن قالق�س 810
�أبو الطيب املتنبي 795
ابن قي�س الرقيات 194
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�أبو بكر بن جماهد 67
�أبو العبا�س 865 ،837
�أبو بلج 119 ،112
�أبو العبا�س العناين 779
�أب ��و متام ،329 ،328 ،325 ،324 ،78 ،24 ،16
�أبو العبا�س الون�شري�سي 308
،550 ،549 ،547 ،545 ،544 ،542 ،331
�أبو العبا�س ثعلب 780
�أبو العالء املعري 805 ،803 ،564 ،561 ،559 ،556 ،553 ،551 ،815 ،780 ،779 ،773 ،767
 ،868 ،866 ،865 ،818 ،813 ،812 ،808910 ،894 ،876 ،867 ،866
931 ،914 ،907 ،887 ،886 ،873 ،870
�أبو العيناء 600
�أب ��و جعف ��ر املن�ص ��ور ،111 ،109-107 ،105
�أبو الفدا 705
255 ،254 ،120 ،113
�أبو الفرج الببغاء 809
�أبو جعفر النحا�س 603
�أبو الف�ضل 213 ،121
�أبو حامت 927 ،926 ،925 ،277
�أبو الف�ضل الرازي 281
�أبو حامت ال�سج�ستاين 780 ،63
�أبو الف�ضل ال�صفار 779
�أبو حنيفة 117
�أبو الف�ضل العرو�ضي 895
�أبو حنيفة الدينوي 928 ،927
�أبو القا�سم املرادي 872
�أب ��و حي ��ان الأندل�س ��ي ،621 ،474 ،283 ،60
�أبو املحا�سن �سعد 211
873 ،872 ،780 ،779 ،778
�أبو املطرف بن �أبو بكر املخزومي 899
�أب ��و املواهب احل�س ��ن بن �س ��ليمان ب ��ن طالوت �أبو حية النمريي 866 ،865
�أبو دواد 920
املهديل 363
�أبو ذ�ؤيب الهذيل 861
�أبو النجم 926 ،925 ،922
�أبو زبيد الطائي 861
�أبو الن�صر �شيخ 261
�أبو زيد 389 ،386 ،381 ،380
�أبو الو�ضاح 886
�أبو �سراقة (�أبو �شراعة) 498
�أبو �إليا�س 247
�أبو اليم ��ن � ،240 ،234 ،232 ،231 ،230 ،229أبو �سعد ابن رام�ش 210
�أبو �سعيد اخلدري 48
421
�أبو �سعيد ال�سريايف 780 ،779
�أبو اليمن جار اهلل 594 ،441
�أب ��و عامر اجلرج ��اين ،210 ،209 ،208 ،207
�أبو �أيوب الأن�صاري 51
،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211
�أبو بكر 275
412 ،399 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218
�أبو بكر الأنباري 858 ،857
�أبو عبدالغني امل�صري 779
�أبو بكر اخل�شني 779
�أبو عبداهلل بن الفخار 779
�أبو بكر اخلفاف 779
�أبو عبيد (ابن �س�ل�ام) ،380 ،378،379 ،270
�أبو بكر ال�صديق 766 ،246 ،56 ،49
389 ،388 ،387 ،382 ،381
�أبو بكر املراغي 779
�أبو عبيد البكري 488 ،487
�أبو بكر بن الأنباري 301
�أبو عبيد اهلل املرزباين 600
�أبو بكر بن احل�سن املراغي 41 ،40
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�أب ��و عبي ��دة (معمر ب ��ن املثن ��ى) ،36 ،35 ،34
498 ،378 ،377 ،376
�أبو عبيل 40
�أبو علي ال�شلوبني 780 ،779
�أبو علي الفار�سي 866 ،780 ،270 ،246 ،63
�أبو علي القايل 301
�أبو عمر اجلرمي 780
�أبو عمران اجلوين 63
�أب ��و عم ��رو ب ��ن الع�ل�اء ،864 ،861 ،379 ،63
928 ،97 ،925
�أبو عون الكاتب 900
�أبو غ�سان (محمد الكناين) 53 ،34
�أبو كرب (�أ�سعد بن مالك احلمريي) 557
�أبو محجن الثقفي 905 ،904 ،901 ،887
�أبو محمد الطبريي 595 ،594
�أبو م�سهر 114
�أبو مهدي 380
�أبو مو�سى الأ�شعري 50 ،45
�أبو ن�صر ال�صفار 780
�أبو نوا� ��س ،890 ،874 ،873 ،872 ،866 ،864
906 ،903 ،897
�أبو هريرة 116 ،51 ،48 ،47
�أبو هالل الع�سكري ،376 ،326 ،324 ،95 ،93
،902 ،890 ،889 ،814 ،813 ،770 ،621 ،552
926 ،925 ،922 ،921 ،917 ،916 ،915 ،914
�أبو وجزة 272
�أبو يعلى الباهلي 780
�أبوبكر ال�صديق 510
�أبوبكر محمد بن يحيى 885
�أبيك العزيزي 850
�إح�سان الن�ص 665 ،664 ،660 ،655
�إح�سان طه 593 ،592
�إح�س ��ان عبا� ��س ،578 ،444 ،441 ،296 ،295
579

�أحماد ال�سو�سي 300
�أحمد �أفندي 64
�أحمد �أكرام 303 ،298
�أحمد البايبي 676
�أحم ��د الدمنه ��وري ،450 ،448 ،446 ،445
459 ،452
�أحمد ال�سباعي 155
�أحمد ال�شايب 768 ،761
�أحمد ال�شرقاوي �إقبال ،304 ،299 ،298 ،297
307 ،305
�أحمد ال�ضبيب 783 ،670
�أحمد العايد 656
�أحمد الكا�شف 820
�أحمد الكن�سو�سي 303
�أحمد �أمني 905 ،900 ،773 ،767
�أحمد برماد 663
�أحمد بن �إبراهيم بن الزبري 779
�أحمد ب ��ن العبا�س اجلياليل ال�ش ��رقاوي ،297
298
�أحمد بن برهان الدين با�ش �أعيان 180 ،167
�أحمد بن حنبل 42
�أحمد بن عبداهلل الق�شعمي 607
�أحمد بن عبداهلل املقد�سي 232
�أحمد بن علي بن خلف ال�شريازي 210
�أحم ��د بن محمد �أبو احلارث ،742 ،736 ،735
749
�أحمد بن من�صور بن خلف املغربي 210
�أحم ��د تيم ��ور ،923 ،920 ،919 ،918 ،916
926 ،925
�أحمد دروي�ش 609
�أحمد �شاكر 295 ،294
�أحمد �شحالن 668
�أحمد �شفيق اخلطيب 673 ،668
�أحمد عبدالبا�سط 657
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
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�أحمد علم الدين اجلندي 150
�أحمد محرم 820
�أحمد محمد قدور 652 – 651
�أحمد م�صطفى املراغي 899 ،898 ،897 ،890
�أحم ��د مطل ��وب ،472 ،470 ،469 ،468 ،467
910 ،777 ،621 ،475 ،474 ،473
�أحمد ناجي القي�سي 474 ،473 ،472 ،467
�أحمد ولد احلاج املحجوب 302
الأحو�ص 918
الأخ�ضري 450
الأخطل 875
الأخطل ال�صغري 621
الأخف�ش 750 ،739 ،737 ،733
الأخف�ش الأو�سط 779 ،269
الأخف�ش ال�صغري 780 ،779 ،600
الأخن�س بن �شهاب 805
الإدري�س ��ي ،365 ،364 ،361 ،360 ،255 ،164
366
�آدم (عليه ال�سالم) 626
�آدموف 177
�أربد بن قي�س 550 ،548 ،325
�أرجان نا�صر الدين الأرجاين 815
�أرمانو�س 211
الأزرقي 255
الأزه ��ري (�ص ��احب الت�ص ��ريح) ،738 ،733
750 ،739
الأزهري (محمد بن �أحم ��د) ،379 ،162 ،44
585 ،389 ،387 ،386 ،382 ،381
الأزهري ،عطاء اهلل بن �أحمد 605
�إ�سحاق رحماين 656
الإ�سكندر 64
�أ�سماء بنت �أبي بكر 178 ،50
�أ�سماء �شم�س الدين 608
�إ�سماعيل �أحمد عمايرة 680 ،659 ،650
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�إ�سماعيل مظهر 682 ،662 ،661
الأ�شبيلي� ,أبوبكر 498
�أ�شجع ال�سلمي 871
الأ�صبهاين� ,أبو الفرج ،502 ،599 ،498 ،497
512 ،508 ،505 ،503
الأ�ص ��معي ،426 ،388-377 ،325 ،204 ،202
،921 ،907 ،906 ،864 ،582 ،544 ،375
928 ،927 ،926 ،923
�أ�صيل محمد كاظم 59
الأعز علي بن علي ال�صليحي 851
الأع�شى 864 ،763 ،752 ،742 ،741
�أع�شى همدان 867
الأعلم ال�شنتمري 906 ،780 ،779
الأغر بن حامت 867
�أفنون التغلبي 892 ،891
�إقبال الفاتكي 852
الأق�شهري 38
اكتمال رجب 671
�ألفون�سو 171
�أم املعت�ضد 551 ،542 ،325
�آمال محمد ربيع 658
الإمام الغزايل 477
الإمام زيد 362
�أمبارك العدلوين 309
�أمبارك الغرا�س ،ال�سي ابريك 304
الآمدي 909 ،886 ،766 ،621 ،82
ام ��ر�ؤ القي� ��س ،555 ،205 -201 ،194 -191
،921-919 ،906 ،903 ،885 ،864
الأموي ،عمر بن احل�سن بن م�سافر 602
�أمية بن �أبي ال�صلت 875
الأمري الزيادي �إبراهيم بن زياد 850 ،842
الأمري �سيف الدين تنكز 707
الأمري منجك 818
�أمرية �أبكر خليل �إ�سماعيل 608

954

911
الأمني (اخلليفة) 851 ،847 ،836 ،835
بحرق 303
�أمني اخلويل 772
البخاري .421 ،50 ،45
�أمني الدين ابن القبقابي 711
بدر الدين الزرك�شي 35
�أمني عبدالكرمي باربو 655
البدر بن النحوية 706
�أمني معلوف 625
البدر بن جماعة 706
انت�صار مهدي عبداهلل ال�صديق 610
البدر بن دانيال 706
�أندريه ميكل 607
البدراوي زهران 647
الأندل�سي ,ابن ر�شيد 595
بديع الزمان الهمداين 795
�أن�س بن دروي�ش العبا�سي 790 ،789 ،180
الرباء بن عازب 47
�أن�س بن مالك 162 ،51
برادة ،ح�سني بن عبد اجلليل 603
�أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل 295
برتران �آرثر 141
�أنو�شروان 401
الربزايل 422
�أني�س الفاتكي 851 ،850
بر�سباي ،الأ�شرف 261
الأهوازي 295 ،275 ،63
الأوزاعي  .120-113 ،111 ،110 ،108-105الربهان بن الدرجي 706
البزار 51 ،50
�أو�س بن حجر 929 ،807 ،804
بزرك 364
�إيا�س با�شا 171 ،170 ،168
ب�س ��يوين ف ّي ��ود ،897 ،896 ،892 ،891 ،890
�أيتم�ش 261
913 ،901
الإيجي ,عالء الدين 518
ب�شار بن برد 905 ،865 ،864 ،773
�أمين بن خرمي 918
ب�شارة اخلوري 477
�أمين عبدالغني 449 ،448
الأيهمان (الأيهم الأول والأيهم بن جبلة)  557ب�شامة بن الغدير 923
ب�شر بن املعتمر 765
�أيوب (عليه ال�سالم) 911
ب�شرى عبدالرزاق العذاري 607
الأيوبي ,توران �شاه 533
الب�شري �إبراهيم �أبو �شوفة 610
الأيوبي� ,سيف الإ�سالم طغتكني 533
الب�شري املناعي 608
باتكني الرومي النا�صري 165 ،164 ،163
البطاوري ،محمد املكي بن محمد 603
الباح�سني 174
بطر�س الب�ستاين 176
الباخرزي .218 ،211 ،208
البغدادي 447 ،446
بادي�س بن ح ّبو�س ال�صنهاجي 795
البغ ��دادي ،عبدالق ��ادر ب ��ن عم ��ر ،859 ،604
البارودي 820 ،819 ،818
892 ،876 ،872 ،866 ،864
با�سم �إدري�س قا�سم 609
البغدادي ،محمد �سعيد بن عبداللطيف 602
الباقالين 779
البغوي 288 ،287 ،63
البجلي ,بديل بن طهفة 531
البحرتي  -908 ،887 ،867 ،813 ،26 ،25 ،20البكري (�أبو عبيد) 897
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
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جربيل عليه ال�سالم 766 ،50 ،49
بكري محمد احلاج 669
اجلرجاين القا�ضي 90 ،89 ،63 ،15
بلها�شمي محمد 303
جرجي زيدان 498
البلوي 260
جرير 763 ،383 ،24
البلوي املالكي 208
جرير 924 ،918 ،886 ،864 ،499
البناين� ،أبو بكر بن العربي 603
اجلعربي 270 ،86 ،63
بهيجة احل�سني 467
جعفر املناخي 838
بورك ماتيا�س ديرتمان 943
ُبوم َّي ��ة ،محم ��د عبداهلل بن محمد ال�ش ��نقيطي جعفر النا�صري 300
جعفر بن عبلة 510
606
جمال الدين بن عالء الدين بن غامن 718
البي�ضاوي 277
جمعان الغامدي 652
البيهقي 827 ،211
اجلميح الأ�سدي 386
تاج الدين اليماين 718
جميل املالئكة 626 ،475
التازي ،عبدالهادي 603
جميل بثينة 773
التربيزي 601 ،599 ،549 ،544 ،78 ،63
جميل �سعيد 472
تبع احلمريي 557
جميل �صدقي الزهاوي 626
الرتكزي ،محمد محمود بن التالميد 605
اجلندي (�أبو عبداهلل ال�سك�سكي) 827
الرتمذي 51
جهانكري �أمريي 610
التفتازاين 448
جواب الأ�سدي 332 ،331 ،328 ،325 ،324
التكملة 377
متام ح�سان  ،139 ،138 ،137 ،134 ،133 ،96جواب ال�سلمي 564 ،561 ،557 ،547
جواد علي 626
151 ،149-141
اجلواليقي 294 ،68 ،67 ،66 ،62
ترنيرو 167
جورج �صيدح 624
توفيق بربر 624
جورج كعدي 632 ،622
التوجني 224
اجلوهري 712 ،290 ،289 ،42
الثعالبي 902 ،898
جيا�ش بن جناح 851 ،850
ثعلب (�أبو العبا�س) 864 ،602 ،600 ،599
جريار تروبو 780
الثقفي ,محمد بن القا�سم 531
جيليان تايلور 660
جابر بن عبداهلل 51
اجلاح ��ظ  ،633 ،621 ،377 ،96 ،93 ،90-88حامت الطائي 911 ،200 ،199 ،194 ،193
حامت بن �صالح ال�ضامن 375
917 ،911
احلامتي 25
اجلاد الأ�صفهاين 258
احلارثي ,نافع بن �أ�شجع 512
اجلاربردي 290 ،289 ،63 ،61
احلارثي ,نافع بن �أ�شعر 499
جا�سم بن �صالح الدليمي 608
احلارث ��ي ،عبداملل ��ك ،545 ،544 ،543 ،542
اجلربتي 447 ،446
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،558 ،557 ،554 ،553 ،552 ،551 ،546
563 ،561
حازم القرطاجني 561 ،327
حافظ �إ�سماعيلي 663 ،650
احلاكم 48
حبيب اهلل قربان املظاهري املدين 35 ،34
احلبيب الن�صراوي 677 ،661 ،648
احلجاج 324
احلجاج بن يو�سف 565 ،564 ،531 ،515
احلريري 875 ،795
ح�س ��ان بن ثابت ،752 ،742 ،741 ،125،126
864 ،766
احل�سن 275
احل�سن الب�صري 178 ،171 ،163 ،162 ،63
ح�سن اجلربتي 730 ،729
ح�سن الكبري 165
احل�سن اليو�سي 308
احل�سن بن �سهل 837
احل�سن بن ع�ساكر ،زين الأمناء 232
ح�سن بن محمد ال�س ��عيد العبا�سي ،734 ،733
،742 ،741 ،740 ،739 ،738 ،737 ،735
749 ،745 ،744 ،743
ح�سن حمزة 676 ،664
ح�سن دردير 666
ح�سن فالح بكور 609
ح�سني الإ�سالمبويل 791
احل�سني الزبيدي 421
ح�سني الع�شاري 788
ح�سني الواد 562
ح�سني با�شا �أفرا�سياب 173
ح�سني بن �أبي بكر بن غنام 179
احل�سني بن �أحمد اخلوايف (�أبو علي) 415
ح�س�ي�ن بن خلف �آل ال�ش ��يخ خزعل ،790 ،789
791

احل�سني بن �سالمة 843 ،830
ح�سني بن عبداهلل العمري 376
احل�س�ي�ن ب ��ن مط�ي�ر الأ�س ��دي ،325 ،324
562 ،560 ،558 ،542 ،339 ،328،329
احل�سني كنوان 658
ح�سني محمد علي �شكري 233
ح�سني محمد ن�صار 657
احل�صري القريواين 816
احل�صيب بن عبد �شم�س بن وائل 828
حطان بن قي�س 805
احلطيئة 764
حف�ص 275 ،63
احلكيم الرتمذي 48
حلمي خليل 674
حلوان بن عمر بن عامر 557
احللواين القريواين 208
حليم حماد �سليمان 210
حم ��د اجلا�س ��ر ،635 ،595 ،487 ،441 ،230
942 ،940
حمد الدخ ّيل 940
حمد بن �إبراهيم احلقيل 939
احلمداين �أبو فرا�س 808
حمزة بن عبداملطلب 510 ،53 ،41 ،40
حمزة بن علي الب�صري 926
حمزة فتح اهلل 605
حمود بن مانع بن �شبيب 177
حميد العزوي 668
حميد العوا�ضي 648
حميدان ال�شويعر 180
حميدة ال�صويل 679
حمري بن �أ�سعد 852
حنان �صديق 660
حواء 626
حياة �شرارة 777
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
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الدردير 303
خاقاين 75
الدقيقي 69 ،63
خالد اليعبودي 675 ،669 ،668 ،660
دلدار عبدالغفور الكردي 667
خالد بن الوليد 127 ،47
دماذ ,رفيع بن �سلمة 498
خالد بن عبدالعزيز (امللك) 941
الدمريي� ،أبو البقاء محمد 602
خالد بن ميالد محمد العود 609
دونالد كينديك 660
خالد بوزياين 670
ديفيد كمنز 944 ،943
خالد جمعة 865
ديك اجلن احلم�صي 902
خالد عبد فزاع 59
ديال�س �أولريى 141
اخلالديني 795
خديج ��ة احلديث ��ي  ،621 ،474-470 ،467الدمياين� ،أحماد بن �أبا الأبهمي 606
ذقان 511
859 ،778-776
ذكوان العجلي 927
خديجة بنت خويلد 233
الذهبي 600 ،107
اخلزرجي (�أبو احل�سن ابن �أبي بكر) 826
ذو الرمة 925 ،917 ،903 ،379
اخلطابي 386
ذو مخرب 45
اخلطيب الإ�سكايف 779
را�شد اخلالوي 17
اخلطيب البغدادي 601 ،474
را�شد الع�ساكر 180
اخلطيب التربيزي 603
را�شد بن حمدان الأحيوي 375
اخلطيب القزويني 910
الراعي النمريي 499
خلف الأحمر 865
اخلليل بن �أحمد  ،858 ،724 ،554 ،387 ،376الراغب الأ�صفهاين 498
رافع بن خديج 51
860 ،859
الرافعي 921 ،920 ،761
خليل مردم 546
الرامبوري ،محمد �صديق 602
خليل نامي 470
الربيع 108
خندف 510
ّ
ربيعة الرقي 867
اخلن�ساء 889
ربيعة بن عامر 510 ،503 ،502
اخلوارزمي 868 ،866
الرحايل الفاروق 303
الدارقطني 38
ردة اهلل بن �ضيف 94
داريجان غار داوادزه 668
ردينة 503
داليا البدري 660
رزوق عي�سى 625
الداين 284
رزين بن معاوية العبدري الأندل�سي 40
الداين 63
ر�ستم بن فرخ زاذ 247
داهر 531
ر�سطالي�س 64
داود (عليه ال�سالم) 911
الر�شيد (اخلليفة) 906
داود �سلوم 467
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الر�شيد العطار 422
ر�شيد بلحبيب 648
ر�شيد بن ق�سيمة 609 ،608
الر�صايف 632 ،626
الر�ضوي ،ال�سيد �إبراهيم بن عبا�س 605
الر�ضي الإ�سرتابادي ،871 ،870 ،68 ،61 ،60
872
رفيق ح�سن احلليمي 664 ،657
الرقي ,ربيعة 498
الرماين 780 ،779
رم�ضان عبدالتواب 647
رم�ضان محمود محمد 610
ر�ؤبة 926 ،924 ،384 ،276
روبرت بريك�س 943
روبرت دي بوجراند 141
روث رودد 943
روي�س 271 ،63
ال ّريا�شي ,العبا�س بن الفرج 513 ،499 ،498
ريا�ض ح�سن الطائي 233
الريكي 789 ،788
الرئي�س �أبو الف�ضل 401
الزبا (ملك تبعي) 846
الزباء 383
زبان بن العالء� ،أبو عمرو 85
زبيدة بنت جعفر بن �أبي عفر 847
الزبي ��دي ,مرت�ض ��ى -385 ،383-381 ،377
505 ،498 ،497 ،444 ،388
الزبري النجدي 783
الزب�ي�ر ب ��ن الع ��وام ،162 ،161 ،47 ،46 ،33
،178 ،176 ،174 ،172 ،171 ،170 ،164
182 ،181
الزبري بن بكار 48 ،43 ،39
الزجاج 750 ،739 ،737 ،733 ،63
الزركلي 498 ،236 ،71

زكي ذاكر العاين 607
زكي مبارك 632 ،623 ،621 ،478
زكية ال�سائح دحماين 676
الزمخ�ش ��ري ،272 ،244 ،37 ،36 ،35 ،34
866 ،864 ،779 ،604 ،386 ،278 ،276 ،273
الزهاوي 820 ،812
زهري بن �أبي �سلمى929 ،928 ،863 ،763
زياد بن عبيداهلل احلارثي 255 ،254
الزيادي 780
زيد بن ثابت 51
زيد بن كهالن 557
الزين ،عبدالكرمي بن احل�سني 603
زينب عبدالعزيز العمري 607
�سابور بن هرمز 246 ،241
�ساعدة بن ج�ؤية 889 ،888
�سامل �شاكر 146
�سام بن نوح 40
�سامي مكي العاين 224 ،223 ،209 ،208
�سامية امللة 774
ال�سبكي 910
ال�سجزي 421
�سحبان وائل 816
�سحيم بن وثيل 63
ال�سخاوي 38
�سراقة بن مالك املدجلي 246 ،240
�سرور الفاتكي 852
ال�سري الرفاء 795
ال�سرين 829
�سعد البازعي 942
�سعد م�صلوح 149
�سعدية ح�سني الربغثي 610
�س ��عود ب ��ن عبدالعزي ��ز (املل ��ك) ،940 ،939
944 ،941
�سعود دخيل الرحيلي 606
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865 ،862 ،861 ،860 ،859 ،858 ،857
�سعيد احلارثي 325
�سيجموند فرويد 772
ال�سعيد الزاهري 653
�سيد حنفي ح�سنني 125
�سعيد الغامني 125
�سيد علي العلوي 426
�سعيد امل�صلوحي 299
�سيد علي ري�س 170
�سعيد املغناوي 666
�سيد قطب 773 ،770 ،769 ،767
�سعيد بن الظاهر 574
�سيد محمد مو�سوي 609
�سعيد بن عبدالرحيم 545
ال�سريايف� ,أبو زيد ح�سن 529
�سعيد بن عبدالعزيز 114
�سيف الإ�سالم طغتكني 848 ،843
�سفيان الثوري 118 ،117
ال�سيوطي 600 ،295 ،67
�سفينة 42
�شاكر الفحام 655
ال�سكاكي 910 ،92
�شاكر عبداحلميد 774
ال�سكري� ،أبو �سعيد 582
ال�ش ��اهد البو�ش ��يخي ،676 ،671 ،665 ،654
�سلطان عبداهلل املعانى 675
678
�سلمان الفار�سي 54 ،51
ال�شاهدي 60
�سلمان بن عبدالعزيز (امللك) 940
ال�شاوي� ،سليمان بن عبداهلل 605
�سلمة بن اخلر�شب 893
�شبل الدولة 410
�سليم بن �سليمان (ال�سلطان) 171 ،170
ال�شبيبي ،محمد ر�ضا 626 ،606
�سليمان (عليه ال�سالم) 912 ،626
�شحار بن جعفر 849
�سليمان العايد 648
�شداد بن �أو�س 50
�سليمان بن �إبراهيم اجلري�ش 313
�شرف الدين التربيزي 367
�سليمان بن �صالح الدخيل 155
ال�شرف الفزاري 706
�سليمان بن عبدالرحمن 114
�شريخ بن عمرو 501
�سليمان بن ه�شام 837
�سليمان محمد �أمني (�سليمان احللبي)  731ال�شريف الإدري�سي 529
ال�شريف اجلرجاين 83
ال�سمعاين ،عبدالكرمي 601
ال�شريف الر�ضي 809
�سهل بن حنيف 51
�شعار اليمن الهبل 818
�سهري القلماوي 469
�شعبان الرفاعي 179 ،173
ال�سهيلي 381
�شعبان بن ح�سن ،الأ�شرف 261
ال�سهيلي ،عبدالرحمن 582
ُّ
شّ
ال� عبي 911
�سويد بن �أبي كاهل 923
ال�س ��ويدي� ،أب ��و الربكات عبداهلل بن احل�س�ي�ن �شعيب (عليه ال�سالم) 626
�شكيب �أر�سالن 624
605
ال�شلوبني ال�صغري 779
ال�سويدي� ،أبو اخلري عبدالرحمن 602
�س ��يبويه  ،600 ،781-778 ،471 ،150 ،139ال�شماخ 921 ،858

12 11

55

اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط/ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2020م

960

ال�شم�س احلريري 706
ُّ
ال�شم ّني 859
ال�شنفرى 901
ال�شنقيطي (�أحمد بن الأمني) 876
ال�شنقيطي ،محمد بابا ال�صحراوي 603
ال�شهاب اخلفاجي 64
�شهاب الدين املو�صلي 791 ،790
�شهريار همتي 610
�شهل بن �شيبان 379
�شوقي 820 ،819
�شوقي املعري 678
�شوقي �ضيف 761 ،657 ،470 ،228
�شيث 912
ال�شيخ الرئي�س �أبو ربيعة 407 ،406
ال�شيخ كمال الدين بن الزملكاين 707
ال�شيخ جنم الدين 713 ،710
�شيذلة 288
ال�ص ��احب ب ��ن عب ��اد ،380 ،379 ،377 ،376
388 ،386 ،383
ال�صاحب بهاء الدين بن حنا 575
ال�صاحب �شرف الدين 806
�ص ��ادق عبداهلل �أبو �س ��ليمان ،675 ،673 ،668
678
�صالح بلعيد 677 ،669
�صالح بن �صالح 942
�صالح بن علي العبا�سي 119
�صباح احللبي 647
�صخر 889
�صدام ح�سني 143
ال�ص ��غاين ،383 ،382 ،381 ،380 ،379 ،377
497 ،388 ،387 ،385 ،384
ال�ص ��فدي ،498 ،422 ،311 ،212 ،79 ،63
899 ،898 ،718 ،708 ،706 ،603 ،600
ال�صفدي ،محمد اخلالدي 603

ال�صفراوي 275
�صفي الدين احللي 817 ،482
�صالءة بن عمرو 501
�صالح الدين الأيوبي 811
�صالح الدين الهواري 605
�صالح خال�ص 467
ال�صنهاجي� ،أبو جمعة �سعيد بن م�سعود 604
�ضابئ الربجمي 862
ال�ضّ ّحاك 67 ،63
ال�ضحوي� ،أحمد بن محمد 602
�ضياء الدين الأثري 472
الطاهر بن عا�شو 450 ،449
الطائي الأكرب 870
الطرباين 42،45
الطربي 834 ،671
الطرابل�سي ،حكمت بن محمد �شريف 603
طرفة بن العبد 804 ،552
الطفيل 388 ،47
طلبة عبدال�ستار م�سعود 610
طلحة بن عبيداهلل ،178 ،176 ،170 ،163 ،46
787
طليحة الأ�سدي 127
طه الراوي 302
طه ح�سني 773
الطيب البكو�ش 649
الطيب املريني دنيا 309
الظاهر (امللك) 261
الظاهر برقوق 261
الظاهر بيبري�س 260
ظريف الأعظمي 165
ظهري خ�ضر ال�شعراين 610
عادل البكري 475
عادل الفريجات 607 ،606
عا�صم بن �أبي النجود 63
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عبدالرحمن بن اجلوزي 49
عا�صم بن بهدلة 85
عبدالرحمن بن احلارث 53
عا�صم بن عمر بن عبدالعزيز 326
عبدالرحمن بن خلدون 726 ،725
عاطف محمد كنعان 610
عاك� ��ش ال�ض ��مدي اليمني ،احل�س ��ن ب ��ن �أحمد عبدالرحمن بن عوف 46
عبدالرحمن بن عوف ُكوين 606
602
عبدالرحمن بن محمد 603
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها 50
عبدالرحمن بودرع 672 ،663
عائ�ض ال ّر ّدادي 635
عبدالرحمن محجوبي 654
عبا�س ال�صوري 662 ،658
عبدالرحمن منيف 155
العبا�س بن الأحنف 917
عبدالرحيم ن�صار 12
عبا�س بن �سعد 401
عبدالرزاق ال�صانع 179 ،175-172
العبا�س بن عبداملطلب .510 ،109
عبدالرزاق بن همام (راوية حديث) 827
العبا�س بن مزيد 105
عبدالرزاق بنور 660
عبا�س ح�سن 625
عبد العلي الدوغ�ي�ري  ،661 ،656 ،650 ،647عبدالرزاق م�سلك 657
عبدالر�ضا �صادق 476
678
عبدال�ستار جعرب 666
عبدالإله �أحمد 467
عبدال�سالم اجليلي 165
عبداجلبار املطلبي 467
عبدال�سالم الكبري الأول العبا�سي 787
عبداجلليل بلقزيز 303
عبدال�سالم ب عبدالقادر 179
عبداجلليل ح�سن �صر�صور 610
عبدال�س�ل�ام بن عبدالقادر الكوازي العبا�س ��ي
عبداحلق لخَ واجة 680 ،652
788
عبداحلكيم الأني�س 231
عبدال�سالم بن علي ال�ساري 167
عبداحلليم النجار 470
عبدال�سالم هارون 506 ،295
عبداحلليم حنفي 605
عبدال�ص ��مد ب ��ن عبدالوه ��اب� ،أب ��و اليمن بن
عبداحلميد الأول (ال�سلطان) 627
ع�ساكر 227
عبداحلميد يون�س 469
عبدالعزيز (ال�سلطان) 174
عبدالرازق حويزي 209 ،207
عبدالرحمن �أحمد �إ�سماعيل كرم الدين  609عبدالعزيز �إبراهيم 606
عبدالعزيز �أحميد 651
عبدالرحمن �آل ال�شيخ 179
عبدالعزيز �آل �سعود (امللك) 941 ،940
عبدالرحمن الإمام 669
عبدالعزيز الأهواين 469
عبدالرحمن اجلربتي 731 -725
عبدالعزيز التويجري 670
عبدالرحمن احلاج �صالح 672 ،669
عبدالعزيز العلي 179 ،175 ،174 ،173 ،172
عبدالرحمن ال�سليمان 659 ،658
عبدالعزيز املانع 795
عبدالرحمن ال�شجاع 835
عبدالعزيز املهيوبي 660
عبدالرحمن العارف 651
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عبدالعزيز الهالبي 635
عبدالعزي ��ز ب ��ن عبدال�س�ل�ام بن �أبي القا�س ��م
ال�سلمي 232
عبدالعزيز بن يو�سف� ،ش ��رف ال�صاحلني� ،أبو
القا�سم 409 ،408
عبدالعزيز بنعبداهلل 667
عبدالعزيز عتيق 905 ،897
عبدالعزيز نا�صر املانع 487
عبدالعظيم ال�شناوي 295
عبدالغافر بن �إ�سماعيل الفار�سي 210
عبدالغني �أبو العزم 673
عبدالفتاح �أحمد يو�سف 609 ،608
عبدالفتاح احللو 295
عبدالقادر البغدادي 63 ،61 ،60 ،59
عبدالقادر الكبري الأول العبا�سي 787
عبدالقادر املازين 773
عبدالقادر امل�سيويف 304
عبدالقادر با�ش �أعيان 177 ،165
عبدالقادر بن عمر البغدادي 61
عبدالق ��ادر في�ض ��ي ب ��ن عبدالواحد العبا�س ��ي
785 ،784
عبدالقاهر اجلرج ��اين ،195 ،150 ،145 ،97
،764 ،763 ،210 ،209 ،208 ،198 ،197 ،196
910 ،908 ،893 ،886 ،773 ،770 ،769 ،766
عبدالكرمي اجلهيمان 155
عبدالكرمي الزبيدي 647
عبدالكرمي النه�شلي 193 ،192
عبدالكرمي بن �صالح الطويان 313
عبدالكرمي خليفة 677 ،674
عبدالكرمي م�صلح 662
عبدالكرمي يعقوب 608
عبداللطيف احلميدان ،788 ،785 ،784 ،783
793 ،790 ،789
عبداللطيف بن �صالح بن محمد الوهيبي 312

عبداللطيف بن يا�سني العبا�سي 784
عبداللطيف حمودي الطائي 609
عبداهلل اجلبوري 474
عبداهلل ال�سامل ال�صباح 173
عبداهلل ال�سليمان احلمدان 940
عبداهلل العثيمني 479
عبداهلل الغمال�س 172
عبداهلل الفوزان 940
عبداهلل املنيف 942
عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر ،943 ،942 ،939
944
عبداهلل بن اجلنيد 534
عبداهلل بن جابر بن عتيك 42
عبداهلل بن ح�سن �آل ال�شيخ 18
عب ��داهلل بن خمي�س ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11
28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،17
عبداهلل بن زيد 51
عبداهلل بن �سليمان �أبا اخليل 313
عبداهلل بن �سليمان املرزوقي 313
عبداهلل بن عبا�س 510 ،67 ،63 ،47 ،35 ،34
عبداهلل بن عبدالعزيز (امللك) 669 ،660
عبداهلل بن علي 114 ،105
عبداهلل بن عمر 42
عبداهلل بن عمر بن عبدالعزيز 326
عبداهلل بن محمد بن علي� ،أبو العبا�س ال�سفاح
111
عبداهلل بن م�سعود 48 ،46
عبداهلل بن يو�س ��ف ال�ش ��راحي (الأمري) ،834
842 ،835
عبداهلل بن يو�سف الغنيم 487
عبداهلل �ض ��ياء الدي ��ن بن عبدالواح ��د الكبري
العبا�سي 784
عبداهلل علي محمد �إبراهيم 607
عبداهلل محمد الغزايل 608
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عبداملتعال ال�صعيدي 910
عبداملجيد بن حمادو 663 ،648
عبداملح�سن الثبيتي 677
عبدامل�سيح وزير 626
عبداملطلب الها�شمي 475
عبدامللك احلارثي 336 ،335 ،334 ،331
عبدامللك بن عبدالرحيم احلارثي ،325 ،324
329 ،328
عبدامللك بن مروان 254
عبداملنعم ال�سيد جدامي 664
عبداملنعم عبداهلل محمد 672
عبدامل�ؤمن البغدادي 40
عبدالهادي التازي 658 ،655
عبدالواح ��د الكب�ي�ر بن عبداللطيف العبا�س ��ي
784
عبدالواحد بن جيا�ش 850
عبدالواحد �ص ��فاء الدين بن عبداهلل العبا�سي
784
عبده الراجحي 651
عبيد 47
عبيد اهلل بن زياد 837
عبيد اهلل بن نبهان 531
عبيداهلل القر�شي 779
عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة 46
عتبة بن غزوان 785
عتبة بن م�سعود 46
عثمان بن ب�شر 179
عثم ��ان بن عف ��ان (اخلليف ��ة) ،126 ،51047
515 ،254
عثمان بن عفان امل�صري (التاجر) 368
العجاج 926 ،924 ،874
عدنان اخلطيب 683
عدنان محمد �سلمان 467
عدي بن الرقاع 906 ،886 ،885
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العرجي 904
عريف ال�شريازي 70 ،63
عز الدين ابن جماعة 780
عز الدين البو�شيخي 653 ،649 ،648
عزالدين التنوخي 626
عزة ح�سن 608
العزيز باهلل 258
ع�صام عبد املن�صف �أبو زيد 609
الع�صامي ،محمد 603
عطاء بن اخلفاف 116
العقاد 773
عقبة بن علقمة البريوتي 114
العكربي 898
عكرمة 67 ،63
عالء الدين بن العطار 233
العالء بن املطرز 706
عالل التجاين 298
علقمة بن عبدة 16
علو�ش كمال 780
علي احل�سني 664
علي ال�ساري 167
علي ال�سباعي رافع 303
علي ال�سمهودي ،42 ،41 ،39 ،38 ،36 ،35 ،34
52 ،50 ،49 ،46 ،45 ،44 ،43
علي ال�شرقي 172
علي ال�صليحي 851
عل ��ي القا�س ��مي ،661 ،658 -656 ،650 ،649
679 ،675 ،670 ،664
علي الهروي� ،أبو احل�سن 163
علي با�شا 177
علي ب ��ن �أب ��ي طال ��ب (اخلليف ��ة) ،170 ،125
510 ،404
علي بن احل�سن الهنائي الأزدي (كراع النمل)
375

964

علي بن احل�س ��ن بن هبة اهلل� ،أبو القا�س ��م ابن عمر �صابر عبداجلليل 650
عمر محمد �إبراهيم محمد 611
ع�ساكر 232
عمر مهديوي 658
علي بن العبا�س 903
عمرو بن �أ�سود 383
علي بن الف�ضل 842
عمرو بن كلثوم 25 ،24
علي بن القحم 851
العمري (ابن ف�ضل اهلل) 850
علي بن املعلم التاروتي 308
عمعق البخاري 70 ،63
علي بن املهدي 843
عناد غزوان 467
علي بن ح�سان 233
عنرب� ،أبو امل�سك 162
علي بن حمزة الب�صري 928 ،927
عنرت العب�سي 383
علي بن عبدالعزيز اجلرجاين 191 ،190
عنرتة 905 ،889 ،887 ،763
علي بن عبداهلل املو�سوي 174
عوريب كاظم جمي�سر 610
علي بن عي�سى الربعي 779
عوف بن اخلرع التيمي 387
علي بن مو�سى املدينة 42
عي ال�سمهودي 37
علي توفيق احلمد 667 ،655
عيا�ض بن مو�سى اليح�صبي 40
علي جواد الطاهر 467
عيا�ض ،القا�ضي 298
علي حافظ 43
عي�سى بن علي 112
علي خان بن عبداهلل خان املو�سوي 176
عي�سى بن مرمي (عليه ال�سالم) 911 ،590
علي مح�سن مال اهلل 605
العيني (محمود بن �أحمد) 876
العماد الأ�صفهاين 805
العيني عفيف الدين الكويف 779
عمارة اليمني 836 ،810
عيينة بن ح�صن 127
عمارة بن عقيل 502 ،500 ،498
غازي الق�صيبي 14
عمر �آغا 791 ،790
غازي با�شا 66
عمر املال حوي�ش 476
غازي بن عبداملجيد 744
عمر بن �أبي ربيعة 918 ،773
عمر بن �أحمد الأن�صاري (ال�شيخ)  422 ،421الغزايل حرب 20
عمر بن اخلط ��اب (اخلليف ��ة)  ،114 ،56 ،49غزيوي علي 606
غطا�س عبدامللك خ�شبة 673
785 ،510 ،298 ،254
فاتك بن جيا�ش 850
عمر بن ح�سن �آل ال�شيخ 26
فاروق �أ�سليم 607
عمر بن خويلد الهذيل 325
فاروق �شو�شة 670
عمر بن زياد 325
الفا�سي 261 ،259 ،258 ،257 ،255
عمر بن �سامل اخلزاعي 326
فا�ضل ال�سامرائي 467
عمر بن �شبة النمريي 51 ،38 ،37 ،34
فاطنة نهاري 672
عمر بن عامر 557
الفاكهي 255
عمر بن جل�أ 924 ،923
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
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فايز احلربي 942
فخر الدين بن بهاء الدين بن حنا 574
الفراء 858 ،857
فرج بن الظاهر ،امللك النا�صر 261
فرحات الدري�سي 656
الفردو�سي 69 ،63
الف ��رزدق ،333 ،331 ،329 ،328 ،325 ،324
،546 ،544 ،543 ،542 ،377 ،336 ،335
،558 ،557 ،556 ،553 ،551 ،549 ،548
،864 ،861 ،765 ،565 ،564 ،563 ،561
918 ،892 ،891 ،890 ،886 ،874 ،872
فرويد 774
فريدة زمرد 671
ف�ستنفلد 488
ف�ضل العماري 338
ف�ضل العماري 607
ف�ضل اليزيدي 600 ،599
الف�ضل بن �إ�سماعيل� ،أبو عامر اجلرجاين 207
الفند الزماين 379
فهد بن عبدالعزيز (امللك) 940 ،678
ف�ؤاد ح�سنني علي 605
فيديركو كورينطي 656
فريث 145
الفريوز�آبادي (املج ��د) ،63 ،52 ،43 ،41 ،39
497 ،447 ،377 ،288 ،71
في�شر 683 ،681 ،674 ،647 ،646
في�ص ��ل ب ��ن عبدالعزي ��ز (املل ��ك) ،736 ،143
744
الفيومي ،جاد اهلل الغنيمي 604
قازان 713
القا�سم بن �سالم� ،أبو عبيد 67 ،63
قا�سم طه 649
القا�ض ��ي اجلرج ��اين ،895 ،894 ،770 ،15
929 ،896
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القا�ضي الفا�ضل 816
القا�ضي تاج الدين الأردويلي 367
القا�ضي عيا�ض 899
قالون 287
قامو�س كو�شي ،غالم ح�سني ال�شريازي 603
قان�صوه الغوري 261
القباقبي 284 ،63
قتيبة ال�شهابي 674
قحطان 129
القحفازي 724 ،723 ،722 ،707 ،706 ،705
قدامة 919 ،916 ،915 ،766
قربان املظاهري املدين 50
قرة 127
القرطاجني 766
القروي ,ر�شيد اخلوري 624 ،623 ،621
القزويني 621 ،448 ،361 ،92
الق�سطالين 275 ،67
الق�شطيني ،محمد ناجي 605
الق�شريي 275 ،67
قطب 761
القفطي 600
القلق�شندي 360
قلوب (جارية) 722 ،708
القناين ،محمد بن باباه 603
القوي�سني 303
قيدر 129
قي�س بن اخلطيم 862
قي�س بن عيالن 510
الكاظمي عبداملح�سن 811
كامل الب�صري 475
كثي عزة 919
رّ
كراع 389 ،386 ،385 ،384 ،383 ،382 ،381
الك�سائي 858 ،85
ك�سرى 557 ،129
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كعب الأحبار 49 ،45
الكالب ��ي ,ناه�ض ب ��ن ثوم ��ة ،509 ،500 ،497
،513
كلثوم بن عمرو 498
كليب بن ربيعة 839 ،827
كليبري 731
كمال ب�شر 655
كمال لعناين 658
الكميت بن زيد 918 ،917 ،859
لبيد ب ��ن ربيع ��ة ،335 ،331 ،328 ،325 ،324
،553 ،550 ،549 ،548 ،382 ،338 ،336
864 ،805 ،564 ،562 ،556 ،554
ملى فائق جميل العاين 664
لوط (عليه ال�سالم) 912 ،626
الليث 382 ،381
ليث �شاكر محمود 652
ليلى الأخيلية 325
ما �سينيون 173
مارتيني 146
املازين 779 ،773
ما�سنيون 163
مالك 427 ،424
مالك بن �أن�س 585 ،118 ،117 ،42 ،34
مالك بن �سنان 53
مالك بن نوي ��رة ،545 ،544 ،542 ،325 ،127
549
ماليوف�سكي 99
امل�أم ��ون (اخلليف ��ة) ،837 ،836 ،835 ،834
842 ،838
مانع بن را�شد بن مغام�س 169
مانع بن �شبيب 177 ،176
ماين الثنوي 79
املاوردي 36 ،35
امل�ب�رد ،733 ،604 ،601 ،600 ،599 ،323

،858 ،857 ،780 ،779 ،750 ،739 ،737
917 ،913 ،870 ،865
املربمان 779
مربوك املناعي 607
متمم بن نوي ��رة ،331 ،330 ،328 ،325 ،323
-548 ،546 -542 ،339 ،338 ،336 ،333
563 -560 ،557 ،556 ،554 ،553 ،551
املتنب ��ي ،767 ،191 ،190 ،64 ،26 ،18 ،16
،869 ،868 ،867 ،812 ،808 ،804 ،803
،899 ،898 ،896 ،895 ،894 ،876 -871
931 ،914 ،907
املتوكل (اخلليفة) 915
جماهد بن جرب 67
املجد التون�سي 706
جمد الدين املبارك بن الأثري 51
جمدي محمد اخلواجي 228
املجو�سي 603
املحبي 59
مح�سن بن فالح امل�شع�شع 166
مح�سن غيا�ض 467
محمد ﷺ ،427،431 ،424 ،335 ،129 ،105 ،49
،461 ،444 ،440 ،425 ،389 ،435 ،432
،595 ،592 ،585 ،579 ،578 ،521 ،510
،741 ،740 ،734 ،723 ،722 ،716 ،709
911 ،910 ،795 ،766 ،753 ،752 ،742
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم 295
محمد �أبو مو�سى 913 ،902 ،900 ،893
محمد �أحمد �أمني �أحمد 610 ،609
محمد �أزهري 651
محمد الأكوع 835
محمد الأمني ال�شنقيطي 451
محمد الأوزاعي 675
محمد البنداري 667
محمد التوجني .223 ،209 ،208
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441

967

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط/ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2020م

12 11

55

محمد بن حميد 325
محمد اخل�ضر ح�سني 914 ،907
محمد بن خليفة النبهاين 172 ،165
محمد الدحماين 679
محم ��د بن زي ��اد ،847 ،838 ،837 ،836 ،826
محمد الديداوي 654
851
محمد ال�سرار 675
محمد بن �سعد 46
محمد ال�شرقي 298
محمد بن �سعود (الإمام) 745 ،744 ،743
محمد الطيب العلوي 602
محمد بن �سالم اجلمحي 228
محمد العبيدي 648
محمد بن �سريين 178 ،163 ،162 ،49
محمد العرو�سي املطوي 676
محمد بن عبدالرحمن اللخمي 441 ،440
محمد املجموعي 789 ،180
محمد بن عبداهلل اخلطيب اخل�صيبي 26
محمد امل�شوح 943
محمد ب ��ن عبدالوهاب (ال�ش ��يخ) ،179 ،172
محمد املهدي (اخلليفة) 256 ،255
793 ،791 ،790 ،789 ،788 ،180
محمد املوقت 306
محمد ب ��ن عثمان (ابن مغام� ��س) ،171 ،169
محمد النف�س الزكية 107
301 ،300
محمد الهدلق 795
محمد بن عجالن 115
محمد الينبعي 677
محمد بن علي اجلذامي 780
محمد �أمني الكواز 167
محمد بن عي�سى 116
محمد �أمني عايل العبا�سي 784
محمد بن قالوون 260
محمد با�شا 181
محمد بن كمال الدين احل�سيني 60
محمد بداغ 173
محمد بن حل�سن الدباغ 302
محمد بديع �شريف 605
محمد بن مانع 181
محمد بن �إبراهيم 308 ،306
محمد بن �إبراهيم بن عثمان الديوريكي  ،736محمد بن محمد بن عبداهلل الإدري�سي 52
محمد بن محمود النجار 45 ،39
746
محمد بن مغام�س 167
محمد بن �أحمد الأزهري 52
محمد بن مكرم بن منظور 71
محمد بن �أحمد العمري 375
محمد بن يحيى بن علي الكناين 39 ،38
محمد بن �أحمد املطري 40
محمد بن يو�سف 886 ،325
محمد بن احلجاج 325
محمد بن احل�س ��ن بن زبالة  ،39 ،38 ،37 ،34محمد بنبني 308
محمد بن�شريفة 647
55 ،46 ،45 ،43
محمد بهجة الأثري 626
محمد بن املعطي ال�سرغيني 298
محمد بو �ستة ،ال�سي �أمان 303
محمد بن املن�صور ،املهدي 111 ،109
محمد بوداق 173
محمد بن املنكدر 51
محمد جمعة الدربي 675
محمد بن با�شاد 524
محمد حجي 308
محمد بن جرير الطربي 39
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محمود العامودي 601
محمد ح�سن �آل �شيخ 125
محمود الوراق 873
محمد ح�سن �آل يا�سني 475 ،376
محم ��د ح�س ��ن عبدالعزي ��ز  ،660 ،653 ،649محمود �إمام �أحمد 599
محمود بن �إبراهيم الكوازي العبا�سي 788
681 ،680 ،671 ،669 ،667 ،664 ،661
محمود بن عبدالكرمي املجموعي 789
محمد حلمي هليل 653
محمود بن عمر بن محمد الزمخ�شري 273
محمد خلف اهلل 772 ،770
محمود ح�سني عبيد اهلل العزازمة 610
محمد خليفة الدناع 150
محمود �سليم محمد هياجنة 610
محمد خليفة النبهاين 179 ،174
محمود �شاكر �ساجت اجلنابي 210
محمد خليل املرادي 730
محمد ر�شاد احلمزاوي  673 ،667 ،666 ،650محمود عبداهلل اجلادر 608
محمود فهمي حجازي 672
محمد �سوي�سي 663
محمود مبارك عبيدات 661
محمد �شاه بندر 518
محي الدين بن بهاء الدين بن حنا 574
محمد �شندول 662
محي ��ي الدي ��ن عبداحلمي ��د ،592 ،579 ،444
محمد عبدالرزاق الق�شعمي 155
593
محمد عبدالرزاق عرفان 606
املختار ال�سباعي 303
محمد عبداهلل الفريح 313
املرادي 287
محمد عبده فلفل 860
املرار الأ�سدي 916 ،915
محمد عثمان 303
امل ّرار بن منقذ 928 ،927
محمد عثمان املراك�شي 306 ،305
مرا�ص ��د االطالع على �أ�س ��ماء الأمكنة والبقاع
محمد علي �أبو حمدة 605
40
محمد فداغ 174
املراغي 96
محمد محيي الدين عبداحلميد 859
املربد 162
محمد مرت�ضى الزبيدي 730 ،308
املرزباين 921 ،916 ،915
محمد م�شرى 667-666
املرزوقي 289 ،63
محمد م�شعل الطويرقي 606
املر�سي 422
محمد م�صطفى القباج 662
املرق�ش الأكرب 805
محمد مندور 761
مزرد 383
محمد مو�سى العب�سي 609
امل�ست�ضيء باهلل (اخلليفة) 259
محمد نبيل طريفي 295
امل�سجد احلرام 254
محمد يون�س 151
امل�سعود الأيوبي 850 ،533
محمود �أبو ناجي 606
م�سعود اخلوند 668 ،667
محمود �أحمد طحان 665
م�سعود دادوان 670
محمود الربداوي 607
امل�سعودي 364
محمود الطناحي 295
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
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امل�سعودي ,علي بن احل�سني  531 ،530 ،517املعتمد (اخلليفة) 257
معجب الزهراين 941
م�سلم 45
املع ّدل 284 ،63
م�سلم بن الوليد 917 ،902
معروف الر�صايف 812
امل�سيب بن عل�س 926 ،924 ،388
املعط ��ل اله ��ذيل ،333 ،328،331 ،325 ،324
م�سيلمة الكذاب 945 ،127
561 ،560 ،339 ،338 ،336 ،335
م�شاري بالغنيم 941
معقل بن خويلد 328 ،324
م�شلح املريخي 262
املعلم ملطى 727
م�صطفى ال�سقا 488
معمر بن املثنى� ،أبو عبيدة 41 ،40 ،39
م�صطفى الغالييني 812
معمر بن را�شد (راوي احلديث) 827
م�صطفى اليعقوبي 647
م�صطفى بن كمال الدين ال�صديقي  179 ،178معن بن زائدة 839 ،562 ،542 ،339 ،325
مفلح الفاتكي 852
م�صطفى جواد 473
املقتفي لأمر اهلل (اخلليفة) 259 ،258
م�صطفى جواد 626
املقداد بن الأ�سود 47
م�صطفى �سويف 774
املقد�سي (محمد بن �أحمد) ،833 ،831 ،830
م�صطفى عبداملولى 670
م�صطفى عمار منال ،845 ،844 ،842 235 ،233 ،232 ،231
املقنع الكندي 20
م�صطفى محمد �صالح 647
مكي بن �أبي طالب 278 ،63
م�صطفى يو�سف عبد احلي 677
املكي� ,أبو اليمن ابن ع�ساكر 571
م�صعب بن الزبري 54 ،51
ملك الروم 410
م�ضطفى جواد 472
من اهلل الفاتكي 843
املطرزي 83
منال عي�سى 609
املطري 52
منت�صر �أمني 669 ،663 ،650 ،649
مطهر بن علي الإرياين 376
املنتفق بن عقيل 175
مطيع بن �إيا�س 875
املنذري 422
املظفر (امللك) 262
من�صور الكتبي 707
املظفر العلوي 916
من�صور بن فاتك 852 ،850
معاذ بن جبل 828
املن�صور الجني 261
املعافى اجلريري 600
املن�صور� ،أبو جعفر 257
معاوية (اخلليفة) 911
منى �إبراهيم الد�سوقي 608
معبد 24
منية احلمامي 681
معبد بن وهب 572 ،571
منري القا�ضي 472
املعتز باهلل ال�سعيد ،677 ،664 ،655 ،653
مهدي املخزومي 467
املعت�صم (اخلليفة) 803
مهدي بن علي 843
املعت�ضد 564 ،552
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نزار عوين 609
مهدي بور �آذار 610
نزيه ق�سي�س 650
مهلهل 839 ،827
ن�سيم ن�شاوي 482
مهنا بن رحمة املنتفقي 167
ن�ش�أت احلمارنة 671 ،666
مهيار الديلمي 815
ن�شوان احلمريي 389 ،383 ،376
مودود العنربي 865
ن�صر بن �صالح بن مردا�س� ،شبل الدولة 211
موري�س ميكاييل لوي�س 141
مو�سى (عليه ال�س�ل�ام)  ،626 ،590 ،578 ،45ن�صيب 918 ،917
الن�صري بن الطباع 422
912
الن�ضر بن �شميل 382 ،380
مو�سى بن جابر احلنفي 871
النعمان بن املنذر 912 ،557
املوفق باهلل (اخلليفة) 257
النقجواين ،م�ؤيد بن عبداللطيف 604
مي مظفر 606
النمريي ,محمد بن هارون 531
النابغة 763
نواري �سعودي �أبو زيد 678
النابغة اجلعدي 874
النابغة الذبياين  ،908 ،906 ،902 ،860 ،809نوح (عليه ال�سالم) 912 ،911
نور الدين علي بن �إ�سماعيل ال�صفدي 710
911
نور الدين غمام عمارة 654
نابليون بونابرت 729
نوري حمودي القي�سي 475
ناتانادي لوجن 943
النووي = يحيى بن �شرف محيي الدين النووي
الناخوذة مثقال 519
نيبور 179 ،173
نازك املالئكة 778 ،777 ،621
هارون بن محمد بن �إ�سحاق بن مو�سى 257
نا�صر الدين الأ�سد 672
الها�شمي (�أحمد) 895
نا�صر الدين �سعيوين 673
الها�شمي ال�سرغيني بنمرية 303
نا�صر خ�سرو 257
الهجري� ,أبو علي 512
النا�صر لدين اهلل 163
الهذلق ,ابن ب�شري 508 ،507
نا�صيف اليازجي 818
الهذيل 384
نافع 287 ،275 ،63
الهرمزان 241
نافع بن �أ�شعر 510 ،509
ه�شام بن عبدامللك 118
ناه�ض بن ثومة 508 -505 ،503 ،502
الهقل بن زياد 117
النبهاين 170
هال العقيلي 247
النجا�شي 45
الهمداين 847 ،834 ،832 ،829
النجم ال�شقراوي 706
الهمي�سع بن حمري 557
النحوي� ،أبو ن�صر محمد 602
هود (عليه ال�سالم) 912 ،129
ال ّنخعي 911
هوالكو 785
ندى عبدالرحمن ال�شايع 608
الواحدي (�أبو احل�سن علي) 897 ،896 ،895
الندمي 600 ،498
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يرثب بن قانية 40
وا�صل بن �أبي جميل 105
يحياوي حفيظة 669
الو�أواء الدم�شقي 896
يحيى القطان 117
وجدان عبدالإله ال�صايغ 607
يحيى بن احل�س ��ن بن جعف ��ر العبيدي العقيقي
ور�ش 271 ،63
38
الوزير املغربي 209
يحيى بن جعدة 46
و�سن عبداملنعم 475
الو�ص ��ابي ،وجيه الدين عبدالرحمن احلبي�شي يحيى ب ��ن زي ��اد ،335 ،331 ،328 ،325 ،324
562 ،561 ،560 ،558 ،557 ،553 ،339
842 ،834
يحيى بن �سعيد الأن�صاري 114
وفاء الوفا ب�أخبار دار امل�صطفى 46
يحيى بن �شرف ،محيي الدين النووي 236
الوليد بن عبدامللك (اخلليفة) 886
يزيد �سليم (ابن �أ�سيد) 867
الوليد بن مزيد 117
ي�شبك 261
وليد عرفات 125،126
ميينة م�صطفاي 670
وليم ر�سل 141
يو�سف اليو�سف 605
الون�شري�سي� ،أبو العبا�س 308
يو�سف بن �سعيد ال�سريايف 779
وهبة الزحيلي 681
يو�سف بن يعقوب 257
يا�سني �سري بن عبدالواحد العبا�سي 784
ياقوت بن عبداهلل احلم ��وي  ،54 ،46 ،45 ،40يو�سف خليف 901
يو�سف محمد عبداهلل 376
833 ،532 ،505 ،212 ،165 ،162
يون�س ال�سامرائي 467
يان�شو 527 ،526

راب ًعا :القبائل والأ�سر واجلماعات

�آل فرعون 460
�أ�سد 502 ،501 ،127
�آل مغام�س 786
�أ�سلم 918 ،917
�آل ها�شم 376
�آل البيت 432
�آل يعفر 848
�آل ال�شراحي 835
الأبازة 729
�آل الكوازي 787
�آل با� ��ش �أعي ��ان العبا�س ��يني  ،787 ،786 ،785الأتراك 410
الأزهريون 730 ،727
788
الأ�شاعر (قبيلة) 837
�آل ب�صري 143
الأ�شعريون 847 ،836 ،827 ،827
�آل �شبيب 176 ،166
الأعراب 378
�آل عبد املناف 736 ،735
�آل عبدال�س�ل�ام العبا�س ��يني  ،786 ،785 ،787الأفغان 180
الأملان 681
788
الأمويون 837 ،515 ،228 ،162 ،114 ،106
�آل عمرو 378
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731 ،181 ،179 ،177 ،173 ،172
الأن�صار 128 ،126 ،55 ،47 ،46 ،44 ،42
العجم 810
الأوروبيون 793 ،792 ،730
العراقيون565
الأو�س 43 ،41
الع ��رب ،381 ،379 ،367 ،363 ،359 ،347
البدو 403
،526 ،520 ،517 ،516 ،459،508 ،410 ،389
الربتغاليون 169 ،168
،763 ،709 ،682 ،681 ،535 ،528،622 ،527
الب�صريون 782 ،781
،808 ،807 ،805 ،788 ،781 ،769 ،765
البالد امل�صرية 715
،858 ،857 ،837 ،819 ،813 ،811 ،810
البيزنطيون 106
،906 ،901 ،889 ،873 ،867 ،860 ،859
الرتك 527
942 ،927 ،926 ،925 ،923 ،907
اجلاهليون 771 ،624 ،555
العقيالت 314 ،312
اجلعيدية 728
العلويون 838 ،515
احل�ضر 403
العمالق 43
احلنابلة 792 ،163
العمانوين 362 ،355
احلنفية 792 ،707
الفاطميون 257
اخلزرج 41،43
الفداغ 174
الرباب 501
الفر�س 793 ،792 ،520
الرفاعية 792
الفرن�سي�س 731 ،730 ،727 ،726 ،725
الروم 807 ،803 ،247 ،167
الفرن�سيون ،730 ،729 ،728 ،727 ،726 ،587
الزجن 523 ،363
942 ،731
ال�سرافيون 517 ،362 ،355
القبط 121
ال�سنو�سية 792
الكرج�ستان 729
ال�شاذلية 792
الكوازية 793 ،792
ال�شافعية 792 ،707
الكوفيون 875 ،782 ،781
ال�شيعة 792 ،172
الكيالنية 792
ال�صحابة 440 ،432
املالكية 792
ال�صفويون 793 ،177،792
املانوية 79
ال�صليبيون 792 ،260
املجو�س 587 ،367
ال�صليحيون 850 ،848
امل�ست�شرقون 781
ال�صوفيون 793 ،792 ،791
امل�س ��لمون ،516 ،735 ،727 ،726 ،367 ،347
ال�صينيون 527 ،520
العبا�سيون 626 ،535 ،532 ،527 ،526 ،520 ،518 ،258 ،257 ،255 ،114 ،112 ،106
امل�شركون 793 ،766 ،750 ،740 ،738
624
املغول 792 ،165 ،164
العرتة (�آل البيت) 440
العثمانيون  ،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،161املماليك 728 ،261 ،260 ،168
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
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املنتفق .181 ،177 ،176 ،170 ،169 ،168
املهاجرون .54،55 ،53 ،43
املولدون .555
املولوية 792
امليد 532
النحويون 739 ،737 ،734 ،733
الن�صارى 729 ،727 ،572 ،527 ،367 ،121
النق�شبندية 792
الهنود 520
اليمنيون 831 ،828
اليه ��ود ،517 ،367 ،121 ،55 ،44 ،43 ،39
727 ،527
اليونانيون 729
�أهل �أوى 518
�أهل تهامة 839
�أهل م�صر 442
�إياد 562 ،557 ،381
با�ش �أعيان 785 ،167
بنو احلارث بن كعب 512 ،499
بنو العبا�س 510 ،498 ،114 ،105
بنو النجار 128
بنو تغلب 837
بنو متيم .765 ،508 ،507 ،244 ،174
بنو ج�شم بن بكر 583 ،376
بنو جمح 254
بنو حارثة 36
بنو حارثة بن احلارث 41
بنو حديلة 42
بنو حرام 166 ،165
بنو حنيفة 127
بنو ر�سول 852 ،848
بنو زرارة 387
بنو زياد 837 ،835 ،834
بنو زيد 507
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بنو �سلول 507
بنو ُ�سليم 585
بنو �شيبان 175
بنو طرف 845
بنو عامر 510 ،175
بنو عمرو بن ربيعة 506
بنو عمرو بن عوف 46
بنو فزارة 502 ،387
بنو قريع 501
بنو كالب 508 -501 ،499
بنو كليب 376
بنو كنانة 426
بنو حليان 243
بنو مازن 164
بنو معاوية 42
بنو معن 845
بنو مهدي 852 ،832
بنو منري 499 ،383
بنو هذيل 244
بنو يربوع 531
بهراء 381
تبع 562 ،557
تغلب 381
حمري 129
خفاجة 325
ذبيان 127
�سعد 501
�سليم 867 ،859
�شمر 174
�شيبان 381
�ضب 377
�ضبة 501
عاد 557

974

عرب اجلاهلية 375
عرب اجلنوب 940
عرب تهامة 838
غفار 918 ،917
قحطان 129
قري�ش 766 ،240
قي�س بن عيالن 502
كعب 510 ،507 ،505 ،504 ،503 ،502 ،499

كندة 128
كهالن 129
م�ضر 804
منري 508 ،507 ،503 ،502 ،501 ،500
هذيل 243 ،165
واردات 502
وائل 816

خام�سا :الكتب واملجالت وال�صحف
ً

�أبجد العلوم 236
�أبكار الأفكار 82
ابن �آجروم 299
ابن الرومي حياته و�شعره (العقاد) 773
ابن وهب الكاتب 474
�أبنية ال�صرف يف كتاب �سيبويه 483 ،470
�أبو حيان النحوي 483 ،470
�أبو عمران اجلوين 288
اجتاه ��ات النق ��د الأدب ��ي يف الق ��رن الراب ��ع
الهجري 476
�إحتاف الزائر و�إطراف املقيم لل�سائر يف زيارة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم 233
�أث ��ر البيئ ��ة يف بنية ال�ش ��عر اجلاهلي من خالل
معلقة طرفة والمية ال�شنفرى 608
�أثر العلم يف املجتمع 141
�أث ��ر كتب غري ��ب احلدي ��ث يف ت�ألي ��ف املعاجم
اللغوية العربية 661
�أحاديث ال�سفر 233
�أحاديث عيد الفطر 233
�أحبك يا عراق 479
�أخبار املدينة 51 ،38
�أخبار دار الهجرة 40
�أزل ته ��اداه التنائ ��ف �أطح ��ل :ق ��راءة يف المية
العرب لل�شنفرى 607

�أزهار الريا�ض يف �أخبار القا�ضي عيا�ض ،580
581
�أ�ساليب بالغية 477
�أ�سرار البالغة 773 ،195 ،97
�أ�صالة الأرقام وال�شهور العربية 480
�أطل�س التاريخ ال�سعودي (الع�سكر) 943
�إعراب القر�آن 287
�إعالم ال�ساجد ب�أحكام امل�ساجد 35
�أعالم يف الظل 155
�أعالم و�أفنان 480
�أعم ��ال امل�ؤمت ��ر العلم ��ي الدويل الث ��اين (كلية
اللغة العربية بالزقازيق) 667
�أعم ��ال م�ؤمت ��ر �ص ��يانة وحف ��ظ املخطوط ��ات
الإ�سالمية 679
�أعم ��ال ن ��دوة املعج ��م التاريخي للغ ��ة العربية
ق�ض ��اياه النظرية واملنهجي ��ة والتطبيقية ،647
-667 ،663 ،662 ،660-657 ،655-649
680 ،677 ،670
�أعيان الع�صر و�أعوان الن�صر 411
الإتقان 288
االختيارين 600
الأدب ال�شعبي يف جزيرة العرب 12
الأرقام العربية 477 ،475
اال�ست�شهاد يف املعجم اللغوي التاريخي 647
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الأ�س ���س النف�س ��ية للإب ��داع الفن ��ي يف ال�ش ��عر
خا�صة 774
الأ�س ���س النف�س ��ية للإب ��داع الفني يف الق�ص ��ة
الق�صرية 774
الأ�س�س النف�سية للإبداع الفني يف امل�سرح 774
الأ�س ��لوب يف المية العرب لل�شنفرى :درا�سة يف
البنية اللغوية 608
الإ�صابة يف متييز ال�صحابة 295
الأ�صمعيات 295
الأ�ص ��ول درا�س ��ة �إب�س ��تيمولوجية لأ�صول الفكر
اللغوي العربي 140
الأطباء يف �أل�سنة ال�شعراء 311
الأعالم 572 ،498 ،236
الأغ ��اين ،503 ،502 ،501 ،499 ،498 ،497
513 ،511 ،510 ،508 ،504
الألف ��اظ الأعجمية يف القر�آن الكرمي :درا�س ��ة
تاريخية معجمية 647
الأمايل 287
الأمثال 67
الأن�ساب 601
االتقان يف علوم القر�آن 67
الأمنوذج يف النحو 273
الأنواء 600
الإي�ضاح (الفار�سي) 866
الإيق ��اع ال�ص ��وتي يف المي ��ة العرب لل�ش ��نفرى:
درا�سة �أ�سلوبية �إح�صائية 609
البحث البالغي عند العرب 477
البحر الزخار 51 ،50
البحر املحيط 295 ،283
البخالء 474
البداية والنهاية .705 ،600 ،295
الربهان الكا�شف عن �إعجاز القر�آن 474
الربهان يف �إعجاز القر�آن 475
الربهان يف وجه البيان 474
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البالغة العربية 477
البالغة عند اجلاحظ 477
البالغة عند ال�سكاكي 476 ،468
البالغة للمدار�س الإ�سالمية 476
البالغة والتطبيق 475
البالغة وعلم النف�س 772
البنية الإيقاعية يف المية العرب لل�شنفرى 609
البيان يف روائع القر�آن 143 ،140
البيان يف علوم القر�آن 211
البيان والتبيني 88
البيان والتح�صيل 308
البيئة يف �صحيح م�سلم 479
التاريخ ال�شفهي (بريك�س) 943
التبيان يف علم البيان 474
التثنية واجلمع 600
التحرير والتنوير 427
التحفة 300
التحفة ال�شاهدية 60
التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�ش ��ريفة ،38
597 ،584 ،438
التداولية وبحوث �أخرى 480
التذوق اجلمايل لالمية العرب لل�شنفرى 605
الرت�صيف يف الت�صريف 271
الت�شبيه يف المية العرب :درا�سة نف�سية 609
الت�شبيهات (ابن �أبي عون) 885
الت�شريع اللغوي 479
الت�ش ��كيل اال�س ��تعاري والكنائي يف المية العرب
610
الت�صوير الفني يف القر�آن والكرمي 773
التطور اللغوي (رم�ضان عبدالتواب) 647
التطور اللغوي التاريخي (ال�سامرائي) 647
التعري ��ف مب ��ا �آن�س ��ت الهج ��رة من مع ��امل دار
الهجرة 52 ،42 ،40
التعليقات والنوادر 512
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التكملة 387 ،385
التمام يف تف�س�ي�ر �أ�ش ��عار هذيل مما �أغفله �أبو
�سعيد ال�سكري 473
التمهي ��د يف اكت�س ��اب اللغ ��ة العربي ��ة لغ�ي�ر
الناطقني بها 140
التنبيهات (الب�صري) 927 ،926
التوراة 54 ،51 ،45
التي ��ارات الفكرية التي �أثرت يف درا�س ��ة الأدب
772
اجلام ��ع الكبري يف �ص ��ناعة املنظوم من الكالم
واملنثور 472
اجلبال والأمكنة واملياه 244
اجلراد 600
اجلمان يف ت�شبيهان القر�آن 474
اجلملة اال�س ��مية يف �ش ��عر ال�ش ��نفرى :درا�س ��ة
نحوية تطبيقية 608
اجلمهرة 71
اجلنى الداين 287
اجلهود اللغوية والنحوية يف �شروح المية العرب
607
اجلواهر النفا�س 233
احلاجبية 707
احلال ��ة االقت�ص ��ادية عن ��د ع ��رب اجلن ��وب
(الع�سكر) 943
احلب يف اللغة العربية 480
احلج ��از يف القرن ال�س ��ابع الهجري على ما يف
رحلة ابن ر�شيد الأندل�سي 441 ،422
احلذاقة ب�أنواع العالقة 447 ،446
احليوان 506
اخلريدة 303
اخل�صائ�ص يف اللغة 276
اخلال�صة النحوية 140 ،60،139
اخللق الداثر واملقيم ال�سائر 234
الدر امل�صون 295 ،280 ،279 ،271 ،68

الدرة الثمينة يف �أخبار املدينة 45 ،39
ال ��درر الكامن ��ة ،715 ،714 ،713 ،708 295
719 ،717
الدرر املبثثة يف الغرر املثلثة 71
الدع ��وة الوهابية واململك ��ة العربية ال�س ��عودية
(كمنز) 944 ،943
الدقائق 236
الداللة ال�صوتية يف المية العرب لل�شنفرى 610
الذهني ��ة الفردي ��ة باملخي ��ال اجلمع ��ي :المي ��ة
أمنوذجا 608
العرب لل�شنفرى � ً
الذئ ��ب والقط ��ا يف المي ��ة الع ��رب لل�ش ��نفرى:
درا�سة حتليلية 610
الرام ��وز املقل ��وب ال�ش ��نفرى �أواخ ��ر الق ��رن
ال�ساد�س امليالدي 607
الرحمة يف الطب واحلكمة 302 ،300
الر�صايف �آرا�ؤه اللغوية والنقدية 632 ،476
الرو�ض 381
الرو�ضة الفردو�سية واحل�ضرة القد�سية 38
الزهور املقتطفة من تاريخ مكة 582
ال�سبعة 67
ال�شافية البن احلاجب 61
ال�شاهد و�أ�صول النحو يف كتاب �سيبويه 483
ال�شعر العربي احلديث 478
ال�شعر يف زمن احلرب 477
ال�ش ��عر يف مك ��ة املكرم ��ة واملدين ��ة املن ��ورة يف
القرن�ي�ن ال�س ��ابع والثام ��ن الهجريني :درا�س ��ة
مو�ضوعية فنية 228
ال�شعر وال�شعراء (ابن قتيبة) 772 ،767
ال�ش ��عر والغناء يف املدينة ومكة لع�ضر بني �أمية
228
أبي 606
ال�شنفرى �شاعر ال�صحراء ال ّ
ال�ش ��نفرى والميته يف ميزان ال�ش ��اهد النحوي
607
ال�شنفرى :ال�صعلوك الذي خلع قومه 608
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ال�شوارد 12
ال�صحاح 501
ال�ص ��علكة لدى ال�ش ��نفرى وداللتها االجتماعية
والنف�سية 607
ال�صناعتني 926 ،922 ،919 ،93
ال�صورة ال�شعرية يف المية العرب 610
ال�صورة يف �شعر الأخطل ال�صغري 477
الطبقات الكبري 46
العارف عبدالغني النابل�سي 478
العباب الزاخر 497 ،386
العراقيات (الأبيوردي) 868
العقائد الن�سفية 302
العق ��د الثمني يف تاريخ البلد الأمني ،259،438
،577 ،575 ،574 ،573 ،442 ،439،440
597 ،596 ،594 ،593 ،584 ،583 ،582
العقد الفريد 926 ،922
العقيالت م�آثر الأجداد على ظهور اجلياد 313
العمدة (ابن ر�شيق) 923 ،901 ،767
العني 243
الغريب امل�صنف 67
�ألف ليلة وليلة 626
�ألف ليلة وليلة :عروبتها لغتها �شعرها 480
�ألفاظ ح�ضارية 480
الفروق يف اللغة 93
الف�صحى من �أفواه البلغاء 310
الفكر العربي ومكانته يف التاريخ 141
الفكر اللغوي اجلديد 140
الفهر�ست 600 ،498
�ألفية ابن مالك 303 ،302
القامو� ��س املحيط ،288 ،84 ،83 ،78 ،73 ،71
497 ،447 ،290
القروي �شاعر العروب يف املهجر 624 ،477
القزويني و�شرح التلخي�ص 476 ،468
الق�ص ��ائد املف ��ردات الت ��ي ال مث ��ل له ��ا (اب ��ن
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طيفور) 604
القول املنيف 452 ،447 ،446
القيم الأخالقية لالمية ال�شنفرى 610
القيم العربية يف المية العرب 606
الك�شاف عن حقائق التنزيل ،68 ،67 ،36 ،35
866 ،276
الك�شاف يف التف�سري 273
الك�شف والتنبيه على الو�صف والت�شبيه 403
اللطائف 282
اللطائف النورية 446،447،452
اللغة ال�ش ��عرية عند ال�ش ��نفرى :درا�سة و�صفية
حتليلية 608
اللغة العربية معناها ومبناها .149 ،143 ،140
اللغة العربية والعوملة .670
اللغة بني املعيارية والو�صفية 149 ،140
اللغة يف املجتمع 141
اللمحة لأبي حيان 60
اللمع يف النحو 276
اللوامح 67
املربد �سريته وم�ؤلفاته 483
املبهج 274
املجاز بني اليمامة واحلجاز 12
املجاز بني مكة واحلجاز 22
املجلة العربية 12
املجموعة النبهانية يف املدائح النبوية 581
املحا�ضرات يف الأدب واللغة 308
املحت�سب يف القراءات 283 ،282 ،276
املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز 36
املحيط يف اللغة 376
املختار من تاريخ ابن اجلزري 440 ،439
املختارات (الق�شطيني) 605
املخ�ص�ص 591
املدار�س النحوية 483
املدينة بني املا�ضي واحلا�ضر 44

978

املدينة يف الرتاث 478
املر�شد املعني 300 ،299
امل�س ��ائل النحوية والت�ص ��ريفية يف �شروح المية
الع ��رب حت ��ى �أواخر الق ��رن ال�س ��ابع الهجري:
جم ًعا ودرا�سة 607
امل�ستدرك 48
امل�ستق�صى من �أمثال العرب 414
امل�صباح املنري 587 ،295 ،78
امل�صطلح النقدي 478
املطول 459 ،448
املعج ��م التاريخ ��ي اجلغرايف ال�سيا�س ��ي للدول
والبلدان واملناطق 667
املعج ��م التاريخي يف �ض ��وء املعجمي ��ة احلديثة
667
املعجم التاريخي للبلدان والدول 668
املعج ��م التاريخ ��ي للغة العربي ��ة ،ر�ؤى ومالمح
،669 ،666 ،664 ،660 ،658 ،653 ،649
678 ،675 ،672 ،671
املعج ��م التاريخي للغة العربي ��ة ،وثائق ومناذج
،671 ،662 ،661 ،660 ،653 ،650 ،649
،681 ،680 ،672
املعج ��م التاريخ ��ي للم�ص ��طلحات احلديثي ��ة
املعرفة 671
املعج ��م التاريخ ��ي للم�ص ��طلحات القر�آني ��ة
املعرفة يف تف�سري الطربي 671
املعج ��م التاريخ ��ي� ،أه ��م الأح ��داث والأعالم
والأماكن مرتبة ترتيبا �أبجد ًّيا 667
املعجم العربي التاريخي 679 ،654
املعجم الكبري للطرباين 45 ،42
املعجم اللغوي التاريخي (في�ش ��ر) ،674 ،646
681
املعجم املو�سيقي الكبري 673
املعجم الو�سيط 591 ،585 ،245
املعجمية العربية ق�ضايا و�آفاق 663 ،649

املعرب 294 ،83 ،66 ،62
املعربات 83 ،68 ،67
املغامن املطابة يف معامل طابة 52 ،41 ،39
املف�صل يف النحو 866 ،289 ،273
املقرب 707
املق�صور واملمدود 67
املالمح االقت�صادية يف رحلة ابن بطوطة 478
املنتخب يف محا�سن �أ�شعار العرب 604
املنتخب من كتاب ال�سياق لتاريخ ني�سابور ،212
375
املنتظم 601
املنهاج 277
املنهل ال�صايف وامل�ستويف بعد الوايف 583
املهذب 600
املواد واملداخل يف املعجم التاريخي 677
املوازنة بني �ش ��عر �أب ��ي متام والبح�ت�ري ،909
919
املواهب الفتحية (حمزة فتح اهلل) 605
املواهب اللدنية باملنح املحمدية 581
املو�شح 921 ،915
املوط�أ 42
امل�ؤلفات النادرة عن اململكة (الع�سكر) 943
النجوم الزاهرة 600
الن ��دوة الدولي ��ة الأول ��ى ملخت�ب�ر �إع ��داد اللغة
العربية – الل�سانيات العربية املقارنة 650
الن�ساء يف الرتاجم الإ�سالمية (رودد) 943
الن� ��ص اجلاهل ��ي ب�ي�ن تل ِّقيني ق ��دمي وحديث:
منوذجا 607
المية العرب
ً
الن�ص واخلطاب والإجراء 141
الن�صو�ص الأدبية لل�ص ��فوف الرابعة التجارية
475
النقد الأدبي (�أحمد �أمني) 905 ،900
النقد الأدبي احلديث يف العراق 476
النكت والعيون 36
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النهاية يف غريب احلديث 52
الهج ��رة �إلى عامل الوح�ش يف المية ال�ش ��نفرى:
درا�سة ل�سانية ن�صية 610
الهيئة العليا للعناية بالعربية 479
ال ��وايف بالوفيات ،399 ،397 ،396 ،395 ،209
،312 ،411 ،410 ،408 ،403 ،402 ،400
،510 ،498 ،422 ،417 ،416 ،415 ،413
،711 ،710 ،708 ،705 ،600 ،575 ،511
722 ،721 ،719 ،718 ،717 ،715 ،714 ،713
الوجيز يف �شرحقراءات القر�أة الثمانية 295
الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه 190
الو�شي املرقوم يف بيان �أحوال العلوم 236
الوفا بتعريف ف�ضائل امل�صطفى 49
اليمامة 12
�أمايل ابن احلاجب 868
�إنباه الرواة 600
�أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل 277
�أنوار الربيع يف �أنواع البديع 900 ،411
�أنني الزمن 479
�أنني ال�شجن 479
�أنني الوطن 479
�أهازيج احلرب 12
�إي�ضاح امل�شكالت من منت اال�ستعارات 446
�إي�ضاح املكنون 447 ،446
�أيها الولد 477
بانت �سعاد يف �إملامات �شتى 309
بحوث �إ�سالمية 480
بحوث بالغية 478
بحوث تراثية 478
بحوث �شتى 479
بحوث �شعرية 480
بحوث لغوية 477
بحوث لغوية ونقدية 479
بحوث م�صطلحية 478
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بحوث ومقاالت يف تاريخ املدينة املنورة 635
بديعيون 480
ب�ستان العارفني 236
ب�شار (املازين) 773
ب�صائر ذوي التمييز 71
بغداد والدر�س النحوي 483
بغية الأريب يف و�صال احلبيب 788
بغية الإي�ضاح (ال�صعيدي) 910
بغية الطلب 247
بغية الوعاة 715 ،705 ،600 ،411 ،295
بكائية نقدية 480
بالدنا والزيت 12
بلوغ الأرب يف �شرح المية العرب 606
ت ��اج العرو� ��س ،247 ،246 ،245 ،243،244
،427 ،426 ،422 ،421 ،420 ،385 ،380
،497 ،443 ،442 ،437 ،436 ،435 ،434
،574 ،572 ،512 ،508 ،505 ،501 ،498
،586 ،585 ،584 ،581 ،580 ،579 ،577
594 ،593 ،592 ،591 ،587
تاج امللوك 301 ،300
تاريخ �أبي الفدا 705
تاريخ �آداب اللغة العربية 498
تاريخ الأدب العربي يف العراق 61
تاريخ الأدب العربي قبل الإ�سالم 605
تاريخ الإ�سالم 597 ،583 ،440 ،246
تاريخ اليمامة يف �ص ��در الإ�س�ل�ام (الع�س ��كر)
944 ،943
تاريخ بيهق 409 ،211
تاريخ دم�شق 232
تاريخ مدينة ال�سالم 600
ت�أ�ص ��يل اجلذور اللغوي ��ة يف املعجم العربي ،يف
�سبيل معجم تاريخي للعربية 650
حتديد املعنى يف �ش ��رح المية ال�شنفرى :درا�سة
حتليلية 610

980

حتفة ابن عا�صم 299
حتفة الأريب مبا يف القر�آن من الغريب 474
حتفة الزائر 233
حتقيق التاريخ الإ�سالمي (الع�سكر) 943
حتقيق الن�ص ��رة بتلخي�ص مع ��امل دار الهجرة
41 ،40
تخريج الأ�شعار ال�سائرة 310
تخريج املعيار 308
تذكرة ال�صفدي 79
تذييل وفيات الأعيان 236
تراجم الأدباء 61
ت�صريف العزي 302
ت�ص ��ور ع ��ام يف التدري ��ب على ق�ض ��ايا املعجم
العربي التاريخي 659
تط ��ور الألف ��اظ الدينية ب�ي�ن ال�ش ��عر اجلاهلي
والقر�آن الكرمي 647
تعليقات على ديوان �ش ��اعر احلمراء محمد بن
�إبراهيم 310
تف�سري البغوي 295 ،288
تف�سري البي�ضاوي 295
تف�سري الطربي 671
تف�سري ر�سالة كتاب �سيبويه 600
تف�سري جماهد 67
تلخي�ص مفتاح العلوم 448
متامي الدرر يف مناقب ال�سادة الغرر 167 ،166
تنبي ��ه العارف الب�ص�ي�ر عل ��ى �أ�س ��رار احلزب
الكبري 308
تهذيب الأ�سماء واللغات 236
تهذيب اللغة 501 ،387 ،385 ،380 ،52
تي�سري النحو وبحوث �أخرى 483
جامع البيان يف ت�أويل القر�آن 39
جبل �أالل 244
جدلي ��ة الأنا والآخر يف المية العرب لل�ش ��نفرى
608

جدلي ��ة العالق ��ة بني المية ال�ش ��نفرى و�س ��ينية
منوذجا 609
البحرتي :لوحتا الذئب و�أنطاكية
ً
جذور ال�شعر احلر 480
ج ��زء متث ��ال نعل النبي �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم
233
جزء حديث �أبي عمري 233
جزء يف جبل حراء 234
ج ��زء يف ذكر ف�ض ��ائل ال�ص�ل�اة على الر�س ��ول
�صلى اهلل عليه و�سلم 234
ج ��زء في ��ه �أحادي ��ث �ش ��هر رم�ض ��ان يف ف�ض ��ل
�صيامه وقيامه 233
جمل املجرادي 299
جمهرة اللغة 591 ،295
جميل بثينة (العقاد) 773
جهود معهد الدرا�س ��ات امل�ص ��طلحية يف خدمة
ال�سنة امل�شرفة 665
جواهر البالغة (الها�شمي) 895
حا�ش ��ية عل ��ى كت ��اب ال ��درة الثمين ��ة يف �أخبار
املدينة 233
حبيبتي بغداد 479
حبيبتي �سناء 479
حبيبتي فداء 479
حبيبتي وفاء 479
حركة التعريب يف العراق 477
ح�صاد ال�سنني من حقول العربية 140
ح�صاد اله�شيم 773
حل الرموز 284
حلية اللب امل�صون 450 ،446
حياة الأرواح والدليل �إلى طريق ال�صالح 67
حياة احليوان الكربى 245
خري ��دة الق�ص ��ر ،402 ،397 ،395 ،209،210
416 ،415 ،413
خزانة الأدب (البغدادي) 892 ،604 ،60
خزانة الأدب (احلموي) 900 ،886
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خال�صة الأثر 61 ،59
خواطر من ت�أمل لغة القر�آن 140
درا�سات العلوم الإن�سانية واالجتماعية 680
درا�سات بالغية ونقدية 477
درا�سات يف الأدب واللغة 484
درا�سات يف كتاب �سيبويه 483
درا�سات م�صطلحية (كتاب) 678 ،654 ،665
درا�سة �ص ��وتية للهجة الكرنك يف �صعيد م�صر
135
درا�س ��ة �ص ��وتية وفونولوجي ��ة للهج ��ة ع ��دن يف
جنوب بالد العرب 135
درا�سة يف المية العرب لل�شنفرى 606
درا�سة نقدية يف ت�سمية المية العرب 609
درة الأ�س�ل�اك يف دول ��ة الأت ��راك ،583 ،582
697 ،596 ،587
دعوة ال�ش ��يخ محم ��د عبدالوهاب م ��ن الإحياء
والإ�ص�ل�اح �إلى اجله ��اد العاملي (ل ��وجن با�س)
943
دعوة �إلى تعريب العلوم يف اجلامعات 476
دالل ��ة ال�س ��يميائية يف المية العرب لل�ش ��نفرى:
درا�سة وحتليل 610
دالئل الإعجاز 197 ،97
دالئل النبوة (البيهقي) 827
دمي ��ة الق�ص ��ر ،223 ،218 ،211 ،209 ،208
،400 ،399 ،398 ،397 ،396 ،395 ،224
،409 ،408 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403
،417 ،416 ،413 ،412 ،411 ،410
دور الأدب يف معركة التحرر والبناء 474
ديوان �أبي الطيب املتنبي 795
ديوان �أبي متام 78
ديوان �أبي حيان الأندل�سي 474
ديوان الت�ضمني 311
ديوان القطامي 473
ديوان املعاين (الع�سكري) 902
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ديوان ديك اجلن 474
ديوان ر�ؤبة 276
ديوان �سبط ابن التعاويذي 66
ديوان �شاعر احلمراء محمد بن �إبراهيم 308
ديوان قي�س بن اخلطيم 473
ر�أيي يف الق�صيدة امل�شهورة بالمية العرب 607
ربيع الأبرار 412
رجال حول امللك عبدالعزيز (الع�سكر) 943
رحلة ابن ر�شيد ال�سبتي 230
رحلة فتح اهلل �صايغ احللبي 943
رحلة يف املعجم التاريخي 676 ،657
رفيف املنى 479
رفيقة عمري 483 ،480
رم ��وز م ��ن ال�ش ��عر ال�ش ��عبي تب ��ع م ��ن �أ�ص ��لها
الف�صيح 17
ر�ؤية الإبداع اجلمالية يف المية ال�شنفرى 609
ريا�ض ال�صاحلني من كالم �سيد املر�سلني 236
زهر الريا�ض املف�صح عن املقا�صد والأغرا�ض
275
�سبع محا�ضرات يف مو�ضوعات �شتى 311
�سريالية ال�صورة يف المية ال�شنفرى 606
�سقط الزند 868
�سلم الأخ�ضري 303 ،302
�سلوة الغرباء 211
�سمط اللآلئ 897
�س�ؤال الن�ص و�إ�شكالية تقاطع النزوع الإن�ساين
مع املرجعيات اجلمعية داخل ن�ص المية العرب
609
�س�ؤال وجواب 480
�س�ؤاالت احلاكم 38
�سيبويه حياته وكتابه 483
�سري �أعالم النبالء 600
�سرية ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب 789
�شاعر احلمراء يف الغربال 309

982

�شرح المية العرب (الرامبوري) 602
�شذرات الذهب 715 ،705 ،600
�شرح المية العرب (الزمخ�شري) 604
�شرح الإملام ب�أحاديث الأحكام 35
�شرح المية العرب (الزين) 603
�شرح التحفة ال�شاهدية 60
�ش ��رح المية العرب (ال�س ��ويدي� ،أبو الربكات)
�شرح ال�شافية للر�ضي 290 ،68،289
605
�شرح الف�صيح 289
�شرح المية العرب (ال�سويدي� ،أبو اخلري) 602
�شرح الكافية 277
�شرح المية العرب (ال�شاوي) 605
�شرح الكافية للر�ضي 67
�ش ��رح المية العرب (ال�ش ��نقيطي ،محمد بابا)
�شرح الالميات (برادة) 603
603
�شرح املف�صل 866
�شرح المية العرب (ال�صفدي) 603
�شرح بانت �سعاد 303
�شرح المية العرب (ال�صفدي ،محمد) 603
�شرح ديوان �أبي متام 78
�شرح المية العرب (ال�صنهاجي) 604
�شرح ديوان املتنبي (الواحدي) 896
�شرح المية العرب (ال�ضحوي) 602
�شرح �شواهد ال�شافية 61
�شرح المية العرب (الطرابل�سي) 603
�شرح �شواهد �شرح التحفة الوردية 60
�شرح المية العرب (الع�صامي) 603
�شرح �شواهد �شرح �شافية ابن احلاجب 60
�شرح المية العرب (العكربي) 604
�شرح �شواهد مغني اللبيب 61
�شرح المية العرب (الفيومي) 604
�شرح �شواهد مق�صورة ابن دريد 61
�شرح المية العرب (القناين) 603
�شرح كتاب �سيبويه 600
�شرح المية العرب (املربد) 604
�شرح المية العجم 303
�شرح المية العرب (ابن �أبي طي النجار) � 604شرح المية العرب (املجو�سي) 603
�شرح المية العرب (النحا�س) 603
�شرح المية العرب (ابن �أبي الجك) 602
�شرح المية العرب (النحوي) 602
�شرح المية العرب (ابن دريد) 602
�شرح المية العرب (النقجواين) 604
�شرح المية العرب (ابن زاكور) 604
�شرح المية العرب (بومية) 605
�شرح المية العرب (ابن �سليم) 602
�شرح المية العرب (ثعلب) 602
�شرح المية العرب (ابن مالك) 604
�ش ��رح المية الع ��رب (عبدالرحمن بن محمد)
�شرح المية العرب (الأزهري) 605
603
�شرح المية العرب (الأموي) 602
�شرح المية العرب (عكا�ش ال�ضمدي) 602
�شرح المية العرب (البطاوري) 603
�شرح المية العرب (البغدادي ،محمد) � 602شرح المية العرب (ف�ؤاد ح�سنني) 605
�شرح المية العرب (قامو�س كو�شي) 603
�شرح المية العرب (البناين) 603
�شرح المية العرب (محمد الطيب) 602
�شرح المية العرب (التازي) 603
�شرح المية العرب ال�شنفرية (الدمياين) 606
�شرح المية العرب (الرتكزي) 605
�شرح المية العرب (اخلطيب التربيزي) � 603شرح و�إعراب المية ال�شنفرى 606
�ش ��عر ال�ش ��نفرى الأزدي :درا�س ��ة توثيقي ��ة
�شرح المية العرب (الدمريي) 602
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وحتقيقية 608
�ش ��عر ال�شنفرى درا�س ��ة �أدبية من منظور لغوي
608
�شعر ال�صعاليك منهجه وخ�صائ�صه 605
�شعر عروة بن حزام 473
�شفاء الغرام 582 ،261 ،259
�ش ��فاء الغليل فيما يف كالب العرب من الدخيل
64
�ش ��م�س العل ��وم ودواء كالم العرب م ��ن الكلوم
376
�شهر يف دم�شق 12
�شواهد �شرح الكافية 60
�صحف جممعية 480
�صحيح م�سلم 303
�ص ��ناعة املعج ��م التاريخي للغ ��ة العربية ،649
658
�صوت اجل�سد الفاعل يف �شعر ال�شنفرى 608
�صور عربية من املهجر اجلنوبي 624 ،477
�ضوء امل�صباح 707
�ضياء الدين بن الأثري� :سرية ومنهج 477
طبقات ال�شافعية الكربى 295
طبقات املف�سرين 411
طبقات فحول ال�شعراء 228
طرائف الطرف 400 ،312
عا�شق بغداد 478
عبادات ال�شيخ خليل 300
عبداخلالق فريد 478
عبدالقاهر اجلرجاين بالغته ونقده 476
عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار 731
عذابات ال�ش ��نفرى :قراءة يف �س�ي�رته و�ش ��عره
607
عرار جند 479
عرفات 244
عرو�ض الورقة 289
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عروق الذهب من �أ�شعار العرب 211
عقود اجلمان 236
على ربى اليمامة 13 ،12
عمدة الأحكام 303
عمر بن �أبي ربيعة (العقاد) 773
عني الأزرق 41
عيون الأخبار 585 ،440
عيون التواريخ 586 ،439
عيون م�ضيئة 478
غاية النهاية 85
غربة الروح 478
غزوة دمياط 234
فاعلي ��ة املعنى النحوي يف �إ�ض ��اءة الن�ص ��و�ص
ال�شعرية :درا�سة يف المية العرب لل�شنفرى 609
ف�صول يف ال�شعر 478
ف�صول يف العربية 478
ف�صول من تاريخ املدينة املنورة 43
ف�ضائل �أم امل�ؤمنني خديجة 233
فقي ��د الثقاف ��ة والتاري ��خ عبداهلل ب ��ن �إبراهيم
ع�سكر 93
فكرة االنتماء يف المية ال�شنفرى الأزدي 608
ف ��ن حترير املعجم ��ات يف جممع اللغ ��ة العربية
670
فنون الأفنان يف علوم القر�آن 308
فنون بالغية 476
فهار�س املعيار 309
ف ��وات الوفي ��ات ،708 ،707 ،705 ،295 ،236
715 ،713 ،711 ،710
فوح ال�شذا يف م�س�ألة كذا 476
يف اللغز وما �إليه 309
يف املنهج النقدي 478
يف دبج البحر 480
يف رحاب القلم 481
يف علم اللغة التاريخي (البدراوي زهران) 647
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قامو�س �أفعولة 310
قامو�س الفعال يف الأدواء 310
قامو� ��س الفعال ��ة يف ال�ص ��ناعات واحل ��رف
والأفعال 310
قامو�س الفعول 310
قامو�س لوروبار التاريخي 676
قامو�س مفعلة ال�سببية 310
قراءة جديدة لن�شيد ال�صحراء (عوريب) 610
قراءة جديدة لن�ش ��يد ال�ص ��حراء المية العرب
(�شكر) 610
قراءة يف الميات الأمم :العرب والعجم واليهود
والهنود 607
قراءة يف المية ال�ش ��نفرى يف �ضوء علم اجتماع
الأدب 608
قراءة يف المية العرب لل�شنفرى الأزدي 609
قطر الندى 303
قالئد ال�شرف 211
قواع ��د اللغ ��ة العربي ��ة لل�ص ��فوف اخلام�س ��ة
التجارية 475
قواعد اللغة العربية لل�صفوف الرابعة التجارية
475
الكايف يف البالغة 448
كافية ابن احلاجب 870
كتاب الإبل 375
كتاب النبات (الدينوري) 927
كت ��اب الوقائع اخلا�ص بن ��دوة اجلهود املبذولة
يف خدمة ال�سنة النبوية من بداية القرن الرابع
ع�شر الهجري �إلى اليوم 654
كتاب �سيبوبه 484 ،472 ،471 ،139
كتاب �سيبويه و�شروحه (احلديثي) ،780 ،778
780
كتاب �سيبويه و�شروحه 483 ،471
كتاب يف اجلن 311
كتاب ��ة التاري ��خ يف اململك ��ة العربية ال�س ��عودية

العوملة والدولة يف ال�ش ��رق الأو�سط (ديرتمان)
943
كتب و�شخ�صيات 773
ك�شف اللثام عن مخدرات الأفهام 452
ك�شكول التف�سري 311
كنوز الذهب يف تاريخ حلب 410
المية الأفعال 302 ،299
المية العرب ،607 ،606 ،603 ،602 ،599
المية العرب الكربى (ال�شبيبي) 606
المية العرب �أو رحلة التوح�ش 606
المية الع ��رب بني التوا�ص ��ل والقطيعة :مقاربة
حجاجية 609
المية العرب بني ال�شنفرى وخلف الأحمر 609
المية العرب بني النحل والتوثيق 606
المية العرب بني النفي والإثبات 609
المية العرب درا�سة تاريخية نقدية 606
المية العرب لل�شنفرى (الهواري) 605
المي ��ة الع ��رب لل�ش ��نفرى �ش ��رح ودرا�س ��ة
(عبداحلليم حنفي) 605
المية العرب لل�ش ��نفرى :معجم ودرا�س ��ة داللية
608
المية العرب :توثيق وت�أ�صيل 609
المية العرب :درا�سة نحوية ن�صية 609
المي ��ة الع ��رب� :س ��يميائية الأموم ��ة وال�س� ��ؤال
الطوباوي :بحث يف م�سالك املعنى 609
حلن العامة والتطور اللغوي 647
ل�س ��ان الع ��رب ،509 ،502 ،385 ،380 ،282
920 ،919 ،591 ،512
لطائف الإ�شارات 275 ،67
لعبة ال�شطرجن يف ما�ضيها الإ�سالمي 309
منوذجا 610
لغة الفردية واملكان :المية ال�شنفرى ً
لغتي 476 ،475
ملع ال�ش ��هاب يف �س�ي�رة محمد ب ��ن عبدالوهاب
788 ،180
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لوحة الذئاب يف المية ال�شنفرى 610
لوال حبك 481
ما جاء يف ال�ضب عن العرب 309
جمربات الديربي 301 ،299
جملة �آفاق �أدبية 679
جملة الأثر 680
جملة البالغ 125
جملة التاريخ العربي 675
جملة التعريب 678
جملة اجلزيرة 11
جملة اجلنان 656
جملة احلكمة 484
جملة احلياة الثقافية 679
جملة الدارة 262
جملة الذاكرة 663
جملة ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية 665
جملة ال�شورى 941
جمل ��ة الع ��رب ،422،441 ،421 ،375 ،230
783 ،681 ،676 ،601 ،595 ،594
جملة الل�سان العربي 678 ،661 ،655
جملة الل�سانيات العربية 660
جمل ��ة اللغ ��ة العربي ��ة (املجل� ��س الأعل ��ى للغة
العربية) 669
جملة املجلة 662
جمل ��ة املجم ��ع اجلزائ ��ري للغة العربي ��ة ،672
675 ،673
جملة املجمع العلمي العراقي 481
جمل ��ة املعجمي ��ة ،656 ،654 ،652 ،650 ،649
،666 ،663 ،662 ،661 ،660 ،659 ،657
679 ،676 ،674 ،672 ،667
جملة املقتطف 661
جملة املمار�سات اللغوية 669 ،668 ،662 ،658
جملة امل�ؤرخ العربي 675
جملة املورد 484
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جملة الوعي الإ�سالمي 664 ،657
جملة ترجمان 659
جملة درا�س ��ات م�ص ��طلحية ،651 ،650 ،648
،668 ،665 ،663 ،658 ،655 ،653 ،652
680 ،679 ،677
جملة درا�سات معا�صرة 672
جملة ر�سالة امل�شرق 658
جملة كلية الآداب 664 ،484
جملة كلية الآداب العراقية 481
جملة كلية الآداب والرتبية 484
جملة كلية الرتبية بجامعة وا�سط 59
جمل ��ة كلي ��ة اللغة العربي ��ة (جامع ��ة �أم درمان
الإ�سالمية) 669
جمل ��ة جممع اللغ ��ة العربية (القاه ��رة) ،647
،667 ،666 ،662 ،657 ،655 ،651 ،649
680 ،678 ،677 ،674 ،672 ،670 ،669 ،668
جمل ��ة جممع اللغ ��ة العربي ��ة (دم�ش ��ق) ،659
671 ،669 ،666 ،665
جملة جممع اللغة العربية (ع َّمان) 652
جملة مرك ��ز بحوث ودرا�س ��ات املدين ��ة النورة
231
محا�سن املدينة 435
محا�ضرات الأدباء 504 ،498
مختارات �شعراء العرب 604
مختارات من ديوان �شاعر احلمراء 309
مخت�صر ابن حاجب 707
مخت�صر خليل 303 ،302
مخت�صر فيه مولد الر�سول �صلى اهلل عليه 234
مخطوطة الورقة 597 ،585
مخطوط ��ة غمي�س ��ة لكتاب نادر يف �ش ��رح المية
العرب لل�شنفرى 608
مر�آة اجلنان وعربة اليقظان 575
مر�آة الزمان 705
مرافئ ال�صبا 479
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م�سالك الأب�صار ،715 ،714 ،713 ،710 ،708
722 ،721 ،720 ،719
م�سالك الثقافة الإغريقية �إلى العرب 141
م�سند �أحمد 42
م�شارق الأنوار على �صحاح الأخبار 40
م�شكل �إعراب القر�آن 279
م�صطلحات بالغية 476
مطبوع عيون التواريخ 597
مظاه ��ر التم ��رد يف ال�ش ��عر اجلاهل ��ي :عنرتة
أمنوذجا 610
وطرفة وال�شنفرى � ً
مظهر التقدي�س بذهاب دولة الفرن�سي�س ،725
731 ،726
مع الآخر 480
معامل ال�سرية النبوية 480
معاين القر�آن 287
معج ��م الأدب ��اء ،401 ،399 ،396 ،209،212
،415 ،414 ،411 ،410 ،408،409 ،404 ،402
416
معجم البل ��دان ،244،409 ،243 ،46 ،45 ،40
،506 ،505 ،436 ،435 ،434 ،426 ،425
586 ،585 ،582 ،577 ،574 ،572 ،507
معجم التاريخ ال�سعودي (الع�سكر) 943
معج ��م الدوحة التاريخ ��ي للغ ��ة العربية ،645
681
معجم الر�سم 475
معجم �ألف ليلة وليلة 627 ،622 ،480
معجم �ألفاظ احلياة العامة يف الأردن 682
معجم اللغة العربية املعا�صرة 597 ،243
معجمامل�صطلحاتالبالغية910،630،477،468
معجم املعاجم العربية 308
معجم املالب�س يف ل�سان العرب 478
معجم النحت يف اللغة العربية 478
معجم الن�سب بالألف والنون 478
معجم النقد العربي القدمي 477

معجم اليمامة 12
معجم تاريخ ال�ت�راث العربي يف مكتبات العامل
451
معجم تاريخ ��ي للأماكن والبل ��دان اجلزائرية
673
معجم ت�صحيح الت�صحيح 479
معج ��م دم�ش ��ق التاريخ ��ي للأماك ��ن والأحياء
وامل�ش ��يدات ومواقعه ��ا وتاريخه ��ا كما وردت يف
ن�صو�ص امل�ؤرخني 674
معجم �شواهد البالغة العربية 479
معجم في�شر بني طبعتني جممعيتني 681
معجم في�شر مقدمة ومنوذج منه 674 ،646
معجم ما ا�س ��تعجم من �أ�س ��ماء العلوم والفنون
واملذاهب 310
معجم ماا�ستعجم من �أ�س ��ماء البالد واملوا�ضع
487 ،434 ،244
معجم م�صطلحات النقد العربي 630
معجم م�صطلحات النقد العربي القدمي 477
مغني اللبيب 873 ،287 ،61
مقاالت يف ال�ش ��عر اجلاهلي (يو�سف اليو�سف)
605
مقاالت يف اللغة والأدب 140
مقامات احلريري 795
مقايي�س اللغة 661 ،654
مقدمة ابن �آجروم 303
مقدمة ابن اجلزري يف التجويد 300 ،299
مكتبة اجلالل ال�سيوطي 309
مكتبة ال�صالح ال�صفدي 311
ملء العيبة ،434 ،427 ،422 ،421 ،247 ،233
،574 ،573 ،443،572 ،441 ،438 ،437 ،435
،593 ،592 ،584 ،581 ،580 ،577 ،575
596 ،595 ،594
مالمح املر�أة يف �ش ��عر ال�شنفرى الأزدي :قراءة
بيانية 607
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ملخ�ص معج ��م اللغة العربية بني �آمال الإعداد
ومقدمات الإجناز 673
من �أحاديث ال�سمر 12
من املعجم اخلليلي �إلى املعجم التاريخي 675
م ��ن الوجهة النف�س ��ية يف درا�س ��ة الأدب ونقده
773
من روائع الن�صو�ص املغربية 662
من �شعر �أبي حيان الأندل�سي 474
م ��ن �ش ��عرنا و�ش ��عرهم :الذئب بني ال�ش ��نفرى
والفرزدق والبحرتي و�ألفريد دوفيني 606
مناهج البحث يف اللغة 149 ،143 ،140
مناهج بالغية 476
منتهى الإرادات من حتقيق ع�صام اال�ستعارات
446
منجم العمران 176
منهاج الطالبني 236
موجز البالغة 450
مو�سوعة ال�شخ�صيات ال�سعودية 943
مو�سوعة تاريخ الب�صرة 785
مو�سوعة ح�ضارة العراق 484
موقف النحاة من االحتج ��اج باحلديث النبوي
ال�شريف 483
م�ؤلفات اجلاحظ م�ص ��درا من م�صادر معجم
اللغة العربية التاريخي 677
نازك املالئكة 475
نبي من العراق 480
نح ��و معجم تاريخ ��ي للغة العربي ��ة ،652 ،648
681 ،680 ،678 ،677 ،664 ،663
ندوة املعجم العربي التاريخي ،ق�ضاياه وو�سائل
�إجن ��ازه ،662 ،661 ،657 ،656 ،650 ،649
676 ،674 ،672 ،667 ،666 ،663
ن ��دوة عناية اململكة العربية ال�س ��عودية بالقر�آن
الكرمي وعلومه 678
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ندوة ق�ض ��ايا املعجم العربي التاريخي النظرية
والتطبيقية ،679 ،676 ،666 ،661 ،660 ،659
681
ندوة م�ش ��روع املعجم التاريخي للم�ص ��طلحات
احلديثية 681 ،675 ،666 ،665
نزع ��ة االغرتاب يف �ش ��عر ال�ش ��نفرى يف �ض ��وء
املنهج النف�سي 611
نزهة الألباء 600
نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الآفاق 52
ن�ش�أة النحو العربي يف �ضوء كتاب �سيبويه 780
ن�شيد ال�صحراء 605
ن�صو�ص تربوية 309
نظري ��ة عبدالقاه ��ر اجلرج ��اين يف �أ�س ��رار
البالغة 773
نظم الزواوي يف اجلمل 299
نفح الطيب 593 ،592 ،579 ،578 ،444 ،441
مناذج مختارة ملواد م ��ن املعجم التاريخي للغة
العربية وم�صادرها 681 ،672
نوادر الأ�صول يف معرفة �أحاديث الر�سول 48
هدية العارفني 61
هذا جدكم يا �أحفادي 481
و�صف املدينة املنورة 42
وفاء الوفا ب�أخبار دار امل�ص ��طفى ،37 ،34،35
52 ،49 ،43 ،42 ،39
وفيات الأعيان 600 ،498 ،296
ي�س�ألك النا�س 311

988

�ساد�سا :املوا�ضع
ً

الأردن ،663 ،661 ،650 ،484 ،314 ،313 ،61
�إب 831
682 ،680 ،676 ،675
�أبانان 502
الأزهر 624 ،135
�إبران 171
الإ�سكندرية 942 ،232
�أبو قبي�س 426
�أالل (جبل بعرفات) .577 ،576
�أثرب 41
الأندل�س 818 ،209 ،23
�أجياد 426
الأهواب 829
�أحد 428
الأهواز 163
�أخطب 505 ،504 ،503
البح ��ر الأحم ��ر ،534 ،531 ،524 ،521 ،168
�أذاخر 435
844 ،827
�إربد 676 ،484
البحر املتو�سط 171
�أر�ض الأ�شاعر 839
البحرين 532 ،521 ،519 ،426
�أر�ض احلطيب 838
الربكة 43 ،41 ،40
�أر�ض الزجن 362
الب�ص ��رة ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162
�أر�ض العرب 352
،177 ،176 ،173 ،171 ،170 ،169 ،168
�أرمينية 111
،470 ،426 ،367 ،181 ،180 ،179 ،178
�إ�ستانبول 176 ،61
،527 ،526 ،523 ،521 ،517 ،498 ،497
�أ�سرتاباذ 410 ،215 ،209
،789 ،788 ،786 ،785 ،784 ،633 ،600
�إ�سنا 273
793 ،792 ،791 ،790
�أ�سوان 572
البقيع 859 ،235 ،52 ،51
�آ�سيا 365 ،359
البيت احلرام 259
�أ�ش�أم (ال�شام) 573
التبت 527
�إ�ضم 428 ،435
اجلار 244
�أعرقا (العراق) 573
اجلامع الأزهر 60
�إفريقيا 519 ،365 ،363 ،359 ،358
اجلامع ال�سيفي 720
�أك�سفورد 682
اجلامع ��ة اليو�س ��فية ،304 ،302 ،301 ،300
الأبرقا (جبل) 574
305
الأبطحان 590
اجلحفة 435
الأب ّلة 785 ،526 ،517
اجلرف 56 ،55 ،54 ،46 ،44 ،38 ،37 ،34
الأبواء 435
الأح�س ��اء  ،381 ،380 ،377 ،362 ،179 ،177اجلزائ ��ر ،663 ،662 ،658 ،171،654 ،169
680 ،675 ،674 ،673 ،672 ،669 ،668
389 ،388 ،387 ،386 ،385 ،383 ،382
اجلزيرة اخل�ضراء 363
الأخ�شبان 426 ،423
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اجلزيرة العربي ��ة ،355 ،354 ،313 ،230 ،15
،365 ،362 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356
،942 ،940 ،939 ،830 ،805 ،529 ،528
945 ،944 ،943
اجلموم 585
اجلند 831
اجليزة 728
احلب�شة 526 ،525 ،524 ،521 ،365 ،50 ،48
احلج ��از ،526 ،525 ،521 ،229 ،174 ،12
830 ،827 ،595
احلجر (حجر �إ�سماعيل) 590 ،585
احلجر الأ�سود 585
احلجون ،582 ،581 ،576 ،423
احلردة 829
احلرم 435 ،232
احلزم 243
احل�صيب 851 ،847 ،836 ،832 ،827 ،827
احلطيم 594 ،585 ،584
احلناكية 57
احلويزة 174
اخللي ��ج العرب ��ي ،531 ،526 ،521 ،168 ،166
534 ،532
اخلندمة 426
اخلن�ساء (كن�ساي) 367
اخلوخة 829
الدار البي�ضاء 667 ،656
الدرعية 11
الدريهمية 182 ،175
الدوحة 682 ،681 ،647 ،646 ،645
الرب ��اط ،670 ،662 ،661 ،656 ،655 ،136
،678 ،675 ،673
الريا� ��ض ،744 ،743 ،736 ،676 ،487 ،16
942 ،941 ،940 ،789 ،783
الزبارة احلمراء 44
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الزب�ي�ر ،174 ،173 ،172 ،170 ،166 ،161
،785 ،181 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175
789 ،787
الزهرة 42
الزيتون 367
ال�ساعد 829
ال�سدر 435
ال�س ��عودية ،669 ،660 ،155 ،143 ،19 ،11
942 ،941 ،939 ،783 ،745 ،744 ،736 ،676
ال�سند 531 ،525 ،520 ،352
ال�سودان 669 ،313 ،136
ال�سويرقية 57
ال�سريان 829
ال�سيل الكبري 585
ال�سيال 369
ال�ش ��ارقة ،665 ،664 ،659 ،655 ،654 ،646
672 ،670
ال�ش ��ام ،178 ،176 ،129 ،114 ،113 ،60 ،37
،730 ،729 ،728 ،628 ،584 ،583 ،247
826 ،825
ال�شحر 526 ،524 ،357 ،356
ال�شرجة 829
ال�شرف 844
ال�شظاة 435
ال�شقيق 586
ال�شيحة 586
ال�ص ��فا ،426 ،423 ،421 ،419 ،259 ،238
590 ،581 ،576
ال�صنف (غرب ال�صني) 515
ال�صنف فيتنام 527
ال�صومال 520 ،364
ال�ص�ي�ن ،354 ،353 ،352 ،351 ،347 ،129
،516 ،515 ،369 ،368 ،367 ،356،366 ،355
،524 ،523 ،522 ،521 ،520 ،519 ،518 ،517

990

534 ،532 ،531 ،529 ،528 ،527 ،526 ،525
ال�ضمران 507 ،506
الطائ ��ف ،574 ،435 ،246 ،243 ،109 ،11
585
العاقران 511 ،509
العذراء 45
العذيب 244 ،238
الع ��راق ،314 ،313 ،232 ،180 ،170 ،163
،625 ،624 ،531 ،525 ،522 ،521 ،518 ،470
836 ،835 ،820 ،812 ،679 ،675 ،664 ،628
العري�ض 435 ،428 ،43
العقبة 426
العقيق 581 ،579 ،435 ،429 ،428 ،44
العنربة 846
العوايل 435 ،43
العي�ص 57
العيون 43
الغابة 43
الفرع 435
الفيحا 22
الفيوم 670
القاد�سية 247
القا�صمة 45
القاه ��رة ،469 ،468 ،232 ،136 ،134 ،12
،649 ،648 ،647 ،599 ،572 ،477 ،470
،662 ،660 ،658 ،657 ،655 ،653 ،651
،670 ،669 ،668 ،667 ،666 ،665 ،664
،678 ،677 ،675 ،674 ،673 ،672 ،671
941 ،939 ،773 ،728 ،680
القبلة 168 ،167
القبلية 37
القحمة 840 ،829
القد�س 571
القرافة 572

الق�صيم 789 ،313
القف 39
القلزم 532
القناة 435
القنيطرة (املغرب) 651
الكدراء 842 ،840 ،834 ،830 ،829
الكرك 675
الكرنك 135 ،134
الكعبة ال�ش ��ريفة ،262 ،261 ،259 ،258 ،172
587 ،585
الكوفة 600
الكوي ��ت ،182 ،178 ،175 ،173 ،172 ،62
778 ،665 ،664 ،657 ،484 ،483 ،477 ،476
املاجلية 830
�أملانيا 681
املتامة 839
املجبورة 45
املجمع العلمي العراقي 12
املجمعة 940
املحبة 45
املحبوبة 45
املح�صب 585 ،582 ،581 ،426 ،425
املخا 829
املخنق 829
املدر�سة الأحمدية بحلب 62
املدين ��ة املن ��ورة -54 ،52-45 ،42 -38 ،34
،234 ،230 ،228 ،227 ،207 ،174 ،128 ،57
827 ،743 ،635 ،435 ،434 ،236
املربد 785 ،165 ،163
املرحومة 45
املروة 421 ،419
املروى 590
امل�س ��جد احلرام ،257 ،256 ،255 ،253 ،229
262 ،261 ،259 ،258
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
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امل�سجد النبوي 743 ،595 ،232
امل�سعى 590
امل�سكينة 45
امل�سيل 830
امل�شراق 785 ،173 ،167
املعرف (مو�ضع الوقوف بعرفة) 582 ،581
املعقدية 830
املعقر 842 ،834 ،830 ،829
املغ ��رب ،652 ،651 ،650 ،648 ،143 ،20
،659 ،658 ،657 ،656 ،655 ،654 ،653
،668 ،667 ،666 ،665 ،663 ،662 ،661
680 ،679 ،678 ،677 ،675 ،673 ،671 ،670
املق�س 572 ،571
املقطم 572 ،571
املكتبة الظاهرية 455 ،453 ،233
امللتزم 587 ،586
امللقى 11
املنا�صع 52
املنتف ��ق ،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166
175
املندب 829
املن�صورة 532 ،442
املهجم ،842 ،840 ،834 ،830 ،829
املهرة 357
املهل 519
املو�صل 477 ،475 ،171
النجف 170
النفري 839
النقرا�شي 134
النيل 572
الهدا 585
الهند ،352،353 ،347 ،168 ،166 ،163 ،129
،368 ،367 ،365 ،362 ،357 ،356 ،355 ،354
،522 ،521 ،520 ،519 ،518 ،515 ،501
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،529 ،528 ،527 ،526 ،525 ،524 ،523
940 ،818 ،750 ،741 ،534 ،533 ،532 ،531
الهند ال�صينية 520
الواق واق 523
الواليات املتحدة الأمريكية 843 ،841 ،940
اليمام ��ة ،940 ،265 ،127 ،45 ،25 ،21 ،12
945 ،944 ،942 ،941
اليم ��ن ،353 ،352 ،347 ،262 ،171 ،129
،521 ،520 ،519 ،382 ،368 ،360 ،355
،533 ،530 ،529 ،528 ،525 ،524 ،522
،831 ،830 ،829 ،828 ،827 ،826 ،825 ،583
853 ،852 ،848 ،847 ،846 ،845 ،838 ،837
اليمن الأ�سفل 832 ،831
اليمن الأعلى 832 ،831
�أم درمان 669
�إمبابة 728
�أمريكا 135
�أجند (جند) 573
�إندوني�سيا 520 ،367 ،365 ،362 ،360
�أنطاكية 247
باب �إبراهيم 261
باب البقالني 255
باب البقيع 53
باب الرحمة 258
باب ال�سهام (زبيد) 845 ،844
باب ال�شبارق (زبيد) 845 ،844
باب ال�شمال (زبيد) 844
باب ال�صفا 256
باب ال ُقرتب (زبيد) 845
باب املربد 162
باب النخيل (زبيد) 845
باب �أيالن 298
باب �سويقة 53
باب عدن (زبيد) 845 ،844
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باب علي 259 ،257
باب غالفقة (زبيد) 851 ،845 ،844
باب ه�شام (زبيد) 844
باري�س 944 ،941 ،624
بحر اخلليج العربي 528
بحر الروم 532
بحر فار�س 522
بدر 805 ،57
بربرة 365
بركة الأزبكية 728
برلني 601
بريدة 314 ،313
بريطانيا 484
بطحاء مكة 582
بطحان 424 ،42
بطن الرمة 175
بطن نعمان 574
بعلبك 120 ،119 ،105
بغ ��داد ،170 ،168 ،165 ،163 ،125 ،20 ،12
-473 ،470 ،468 ،467 ،232 ،181 ،178
،679 ،675 ،664 ،633 ،484 ،483 ،480
842 ،837 ،836 ،835 ،786 ،785
بقيع الغرقد 56 ،52
بالد الأ�شاعر 838
بالد احلب�شة 572
بالد الزابج (�إندوني�سيا) 528
بالد الزجن ،523 ،520 ،364 ،363 ،360 ،359
534
بالد ال�شام 313
بالد العرب 526 ،357
بالد الفلفل 518
بالد الليميني 361
بالد املليبار 519
بالد اليمن 518 ،516

بالد تهامة 838
بالد رمية 827
بلجة 834
بلخ�شان 403
بلن�سية 23
مببا 363
بوانا 22
بوليفيا 632 ،623
بئر رومة 44
بئر ميمون 255
ب�ي�روت ،475 ،474 ،233 ،294 ،121 ،105
،678 ،668 ،667 ،480،658 ،479 ،478 ،476
682
بي�ش 22
بي�ض 22
بيهق 409
تربيز 171
تدمر 912
ت�شامبا 355
تعز 848 ،846 ،831
تع�شر 22
تعهن 434
تكريت 468
تنزانيا 520 ،364
تهام ��ة ،827 ،826 ،825 ،574 ،548 ،435
،840 ،835 ،834 ،833 ،832 ،831 ،829
852 ،851 ،850 ،846 ،845
تهام ��ة اليم ��ن ،836 ،835 ،834 ،832 ،826
851 ،849 ،847 ،839 ،837
توبنجن (مدينة �أملانية) 681
توكني 366
تون� ��س ،657 ،656 ،654 ،652 ،650 ،649
،667 ،666 ،663 ،662 ،661 ،660 ،659
812 ،682 ،679 ،676 ،674 ،673
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ثور 57
جابرة 45
جازان 22
جامع العرب 168
جامع تنكز 707
جامعة الأنبار 210
جامعة اخلرطوم 138 ،136 ،135
جامعة القاد�سية 59
جامعة القاهرة 134
جامعة امللك �سعود 457
جامعة امللك عبدالعزيز 136
جامعة �أم القرى 136
جامعة لندن 134
جامعة محمد اخلام�س 136
جامعة وا�سط 59
جاوة 524 ،519
جبال احلجاز 586
جبال القريتني 542
جبل �أحد 53
جبل اخلط 426
جبل الطريدة 586
جبل الغر 86
جبل حراء 234
جبل �سنام 175
جبل طويق 25 ،21
جبل لبنان 119
جدة 829 ،532 ،520
جرجان 211 ،210 ،209
جزر القمر 525 ،520
جزر �إندوني�سيا 529
جزر مدغ�شقر 520
جزيرة البكبالو�س 515
جزيرة الرامني (�سومطرة) 516
جزيرة الزابج 527 ،362 ،360
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جزيرة ال�صنف 524
جزيرة العرب 834
جزيرة القمر 358
جزيرة املاليو 526
جزيرة الواق واق 369 ،360
جزيرة الياقوت 531
جزيرة �إندوني�سيا 515
جزيرة �أوال 532
جزيرة جاوة 520
جزيرة �سقطرى 532
جزيرة �سومطرة 520
جزيرة قنبلو 523 ،363 ،358 ،357
جزيرة قن�صوة 524
جزيرة كي�ش (قي�س) 528
جزيرة مالي 515
جزيرة هرمز 168 ،167
ج�سطة 360
جالجل 26
جلق 585 ،574 ،436
جنوب �إفريقيا 357
جن ��وب اجلزي ��رة العربي ��ة ،349 ،348 ،347
528 ،520 ،354 ،353 ،352
جنوب �شرق �أ�سيا 525 ،524 ،520
جنوب �شرق �أفريقيا 534 ،520
جوان �شو 367
جوجريان 520
جويبدة 176 ،170
جيان 23
جيزان 829
ح�صون قوارير 844
ح�ضرموت 830 ،514
حلب 232 ،181 ،171 ،168 ،62
حلى 829
حنتو�ش 105
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رمع 847 ،828
حنمطة 361
ري�سوت 357 ،356
حنني 246
رمي 22
حي باب �أيالن 298
رمية 844
حي درب �ضبا�شي 300
زبالة 56 ،54 ،39 ،38 ،37 ،34
حي�س 840 ،829
زبيد ،832 ،831 ،830 ،829 ،828 ،826 ،825
خانتون 367
،840 ،839 ،838 ،837 ،836 ،834 ،833
خانفو (كانتون) 527 ،355
،847 ،846 ،845 ،844 ،843 ،842 ،841
خرا�سان 524
853 ،852 ،851 ،850 ،849 ،848
خزانة �أيا �صوفيا 61
زرود 586
خمدان 527 ،368 ،367
زغابة 39
خنيجر 839
زمزم 594 ،590 ،585 ،584
خيرب 57
زجنبار 520 ،363
خيف بني كنانة 582
زهران 16
خيف منى 583
زيلع 525 ،520 ،365 ،358
دار احلديث الأ�شرفية 710
�ساحل البحر الأحمر 836
دار الكتب امل�صرية 62
�ساحل البحرين 526 ،517
درب املجاط 298
�ساحل املليبار 518
د�سرت 129
دم�شق � ،445 ،436 ،208 ،162 ،111 ،105 ،12ساحل فار�س 526 ،517
� ،674 ،671 ،668 ،666 ،665 ،659 ،574سب�أ 534
�سدير 180 ،178 ،174
730 ،715 ،707 ،706 ،678 ،677
�سرنديب (�سيالن) 524 ،517 ،352
دمياط 234 ،232
�س ��فالة ،363 ،362 ،361 ،360 ،358 ،357
دندمة 361
523 ،364
دمنوطة 361
�سفح ال�صفا 573
ديار م�ضر 508
�سفح نابت 576
ديو 520
�سفوان 162
ذات عرق 581
�سقال 368
ذراع (الب�صرة) 785
�سلع 711 ،596 ،583 ،435 ،428
ذقان 509
�سلمى (جبل لطيئ) 548
ذو �سلم 583
�سمرقند 129
ذو طوى 425
�سندابل 368
ذي جبلة 848 ،846 ،831
�سندان 352
رابطة العامل الإ�سالمي 141
�سندبور (جوا) 520
رمحان 506
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441
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�سوريا ،674 ،671 ،668 ،666 ،665 ،313 ،62
677
�سو�سة (�سوجة) 368
�سويداء 426
�سويقة 53
�سياتل 944
�س�ي�راف ،523 ،521 ،517 ،367 ،360 ،357
534 ،527 ،526
�سيالن 519
�شاطبة 23
�شاطئ النيل ال�شرقي 572
�شرق �أ�سيا 523
�ش ��رق �إفريقي ��ا ،523 ،522 ،521 ،353 ،347
526 ،525
�شط العرب 532
�شعب ال�شافعني 425
�شنقيط 389
�شرياز 362 ،163
�صبيا 22
�ص ��حار ،521 ،364 ،363 ،358 ،356 ،355
522
�صعيد م�صر 273 ،135
�صفورية 116
�ص ��نعاء ،845 ،844 ،833 ،832 ،831 ،436
848 ،846
�صوف فواله (�صوف فوالت) 355
�صيمور 534
�صني ال�صني 368
�ضلفع 542
طابة 56 ،49 ،47 ،45 ،33
طرابل�س 656
طنجة 659
طهران 472
طيبة 590 ،583 ،430 ،56 ،50 ،49 ،47 ،45
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ظفار 524 ،522 ،521 ،358 ،357 ،356
عبدان (عبادان) 532
عربة 830
عتود 22
عرث 833 ،829 ،535
عدن ،519 ،363 ،358 ،357 ،356 ،355 ،135
،825 ،535 ،528 ،526 ،525 ،523 ،520
845 ،844 ،840 ،830 ،829
عرفات 722 ،583 ،577 ،423 ،243
عقاب 44
عك 839 ،837
ُعم ��ان ،358 ،357 ،356 ،355 ،353 ،347
،518 ،517 ،516 ،367 ،366 ،364 ،360
،527 ،526 ،524 ،523 ،522 ،521 ،520
833 ،534 ،531 ،530 ،529 ،528
ع ّمان 663 ،650 ،483 ،477
عمورية 803
عنيزة 942
عري 57
عيون حمزة 41
غامد 16
غرناطة 795
غزنة 211
غالفقة 846 ،844 ،845 ،836 ،829 ،535
فار�س 528 ،525 ،521 ،519 ،166 ،129
فا�س ،655 ،654 ،653 ،652 ،651 ،650 ،648
،671 ،668 ،666 ،665 ،663 ،658 ،657
680 ،679 ،677
فاكنور 533
فتوح لبنان 119
فر�ضة زبيد 836
فر�ضة ظفار احلبو�ضي 522
فرن�سا 942 ،673
ف�سطاط م�صر 572
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كهالة 830
ف�شال 840 ،829
كورة الغوطة 574
فل�سطني 811 ،314 ،313 ،16
كوريا 369
فوكني 368
كومل (كليون) 524 ،522 ،519 ،518
قاليقال 112 ،111
كومل ملي ،357 ،356 ،355
قاليقود 524 ،519 ،518
كومة �أبي احلمراء الراب�ض 44
قاليقوط 357 ،356
قباء  596 ،584 ،583 ،435 ،428 ،52 ،43 ،42كويبدة 176 ،170
الجو�س 135
قربان 43 ،42
لبن ��ان ،667 ،658 ،656 ،475 ،119 ،17 ،16
قرطاج 673 ،672 ،654
682 ،678 ،668
قرية احل�صيب 828
لندن 944 ،785 ،679
قرية ال�شبارق 844
لو�س �أجنل�س 944 ،943 ،940
ق�صبة تهامة 832
لوقني 366
قطر 532
ليبانتو 172
قلهات 833 ،522 ،356 ،355
لية 22
قلهان 521
ليدز 484
قمارى 515
مافيا 363
قنا 134
مالقا 524
قناة 56 ،55 ،54 ،46 ،38 ،37 ،34
ماليزيا 529 ،522
قنبلو 364
متالع (جبل لبني عامر) 548
ق ّن�سرين 911 ،910 ،909
متبنى 363
قنطرة الدكة (م�صر) 728
جممع اللغة العربية بالقاهرة 136 ،12
قي�س 521
محلة العجم 165
كاظمة 426 ،423
محلة بني حرام 165
كاليفورنيا 944 ،943 ،940
محلة هذيل 165
كامباي 520
مخالف زبيد 832 ،828
كانتون 523 ،522 ،367 ،356 ،355
مدر�سة دار العلوم 134
كجرات 356
مدر�سة �سيدي بوحربة 298
كداء ،422
مدغ�شقر 523 ،363
كدى 425 ،422
مدينة ظفار 834
ك�ساب 243
كله (كل ��ه ب ��ار)  ،524 ،523 ،522 ،516 ،356مدينة هيلي 519
مراك�ش 306
526 ،525
مرامرات 512
كلوة 525 ،522 ،363 ،362 ،358
مرباط 522
كلية دار العلوم 136 ،135 ،134
اﳉﻤﺎدﻳّﺎن 1441

997

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ-ﺷﺒﺎط/ﻳﻨﺎﻳﺮ-ﻓاﻳﺮ 2020م

12 11

55

مربخ 586
مر�سى كله بار 527
مر�سية 23
مركز �أبي ت�شت 134
م�سجد البيعة 582
م�سجد اخليف 581
م�سجد الزبري بن العوام 172
م�سجد الغمامة 56
م�سقط 524 ،523 ،522 ،521 ،356 ،355
م�ص ��ر ،229 ،168 ،136 ،135 ،134 ،60 ،15
،314 ،313 ،294 ،273 ،261 ،258 ،232
،526 ،524 ،521 ،519 ،445 ،442 ،368
،651 ،649 ،648 ،647 ،628 ،587 ،574
،666 ،665 ،664 ،662 ،660 ،657 ،654
،673 ،672 ،671 ،670 ،669 ،668 ،667
،726 ،715 ،680 ،678 ،677 ،675 ،674
،749 ،741 ،731 ،730 ،729 ،728 ،727
820 ،812 ،773
م�صر تهامة 832
معهد الدرا�سات ال�شرقية والإفريقية 134
مقام �إبراهيم 590 ،262
مقربة باب �أغمات 311
مقدي�شو 525 ،364 ،358
مقر�أ 436
مقرة 829
مكة ،141 ،136 ،109 ،110 ،51 ،48 ،46 ،11
،231 ،230 ،229 ،228 ،227 ،175 ،172
،253 ،244 ،243 ،236 ،234 ،233 ،232
،574 ،435 ،434 ،426 ،425 ،255 ،254
،825 ،746 ،736 ،594 ،586 ،585 ،582
840 ،838 ،832 ،831 ،830 ،829 ،826
مكتبة الأ�سد 62
مكتبة عا�شر �أفندي 61
مكنا�س 671
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مكنبلو 363
ملندة 364
ملي 352
منب�سة 364
منجرور (ماجنلور) 519
منى 582 ،581 ،576 ،573 ،426 ،423 ،232
مهد الذهب 57
موريتانيا 389
موزع 839 ،829 ،827
موزنبيق 523 ،520 ،360
ميد الديبل 531
ميناء �صحار 528
ميناء عدن 533 ،525
جند ،179 ،177 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172
،711 ،586 ،574 ،521 ،313 ،181 ،180
941 ،790 ،789
جند اليمن 832 ،831
جنران 509
نعمان 590 ،585
نعمان الأراك 428 ،243 ،236
نهر الأبلة 166
نهر ال�صني 527
نهر الع�شار 166
نهر ذراع (قرية) 173
نهر مرة 163
نهر مهران ال�سند 531
نيجرييا 135
ني�س 942
ني�س ��ابور ،411 ،409 ،216 ،212 ،211 ،209
412
هاجن ت�شو 367
هانوي 366
هجر 45
هر�شى 435
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وا�سط 39
هرمز 522 ،520 ،171 ،169
وجدة 143
هيلي 518
ودان 434 ،243
وادي �إبراهيم 426
ورقلة 680 ،663
وادي الباطن 175
و�سط جند 944
وادي العقيق 590 ،424
و�صاب 844 ،835 ،827
وادي الفرع 57
ياج 244
وادي رمع 847 ،840 ،827
وادي زبيد  ،840 ،838 ،832 ،828 ،827 ،826يرثب ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33
424 ،56 ،55 ،54 ،50 ،49 ،48 ،46 ،45 ،44
847 ،845 ،844 ،843 ،841
يذبل 511 ،509
وادي �سهام 845 ،844
ينبع 57
وادي نخلة 827
يوفى 361
وادي ياج 244
واردات 501
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