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َّ
غلبـي
الســفاح ال َّت
ّ
ملنس ِّيني
من شعراء اجلاهلية ا َ
و�ص ــي
محمـد عبد ال�شايف ال ُق ِ

م ��ا ِم ��ن ع�ص � ٍ�ر م ��ن الع�ص ��ور � اَّإل ويوجد ب� � ِه �شع ��راء حالفهم ح ��ظ ال�شهرة
والذيوع واالنت�شار؛ و�شعراء � َآخ ��رون جفاهم احلظ؛ و�سقطوا من �سل�سلة ال�شعراء
الذهبية ،وغابوا عن تاريخ الأدب ،و�ضاعت ق�صائدهم ،و�أهملهم الن ّقاد ،و َن�س َيهم
الدار�سون!
َّغلبي» (  69 –00ق.هـ555 – 00 /م)� ،أحد ال�شعراء الذين
و ُيع ُّد «ال�س َّفاح الت ّ
ْمل يحالفهم حظ ال�شهرة ،كغري ِه من جمايليه؛ الذين ط ّبقت ُ�شهرتهم الآفاق!
َّغلبي؟ و�إلى � ّأي احلقب ينتمي؟ وما هي امل�صادر التاريخية
فمن هو ال�س َّفاح الت ّ
الت ��ي �أ�شارت �إلي ��ه؟ وما هي ق�ضاي ��اه ِّ
ال�شعرية؟ وما هو موقع ��ه يف ميزان النقد؟
اختفت �أ�شعاره وق�صائده؟!
وملاذا
ْ
جاهلي ف ��ذ ،وفار�س ج ّرار من
تق ��ول بطاق ��ة �أحواله االجتماعية� :إن ��ه �شاعر
ّ
فوار� ��س ع�صره! ينح � ِ�در من (تغلب) ،وهي من �أعظم قبائ ��ل ربيعة �ش�أ ًنا يف بالد
ُعمي بن
العرب؛ التي تنت�سب �إلى :تغلب بن وائل بن قا�سط بن هنب بن �أ ْف�صى بن د ّ
جديلة بن �أ�سد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنانْ � .أي� :أنها من عرب ال�شمال.
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و�أ�ش َه ��ر ْ
بط َن نْي ِمن تغلب بنو ج�شم بن بكر ،وبنو مالك بن بكر؛ رهط ال�سفاح
التغلبي ،وقبيلته الأقربون .ومنازلهم كانت باجلزيرة ال ُفراتية.
ّ
�أ َّما عن ديانة تغلب :في�ؤكد ابنُ قتيبة �أنَّ الن�صرانية كانت «يف ربيعة ،وغثان،
وبع�ض ق�ضاعة  .)1(»...وي�شري ابن حزم الأندل�سي �إلى ديانات العرب يف اجلاهلية،
فيق ��ول(�« :)2إنَّ �إيادًا كلها ،وربيعة ك ّلها ،وبك ًرا ،وتغلب ،والنمر ،وعبد القي�س كلهم
ن�صارى».
�أ َّما ع ��ن حياتها ال�سيا�سية فه ��ي مفعمة بالقتال والغ ��زوات والغارات� ،ش�أنها
�ش� ��أن قبائل �شمال اجلزيرة العربية؛ لأنَّ هذه القبائل «�أكرث بداوة و�أعرابيةِ ،ومن
طبعها :اخل�صومة ،والتنازع ،والتحا�سد .ومل جتتمع مع ٌّد كلها �إالَّ على ثالثة رهط
من ر�ؤ�ساء العرب ،وهم(:)3
1 .1عام ��ر بن ّ
الظ ��رب :قائد مع ّد (يوم البي ��داء) وه ��ي �أول وقعة كانت بني
تهامة واليمن.
2 .2ربيع ��ة بن احلارث بن م ّرة :والد كل ْيب ،وقائد مع ّد يوم ال�سَّالن ،وهو يوم
بني تهامة واليمن � ً
أي�ضا.
3 .3كلي ��ب بن ربيعة :قائ ��د مع ّد (ي ��وم خزاز)،وهو اليوم ال ��ذي �أظهرت لنا
التغلبي م�شيدة بدوره في ��ه .ومن ِ�شعر كليب
امل�ص ��ادر �شخ�صي ��ة ال�س ّفاح
ّ
نف�سه الذي يذكر فيه وقعة (خزاز)()4قوله:
حطان َ�صربي َو جَندَتي َغ�������������دا َة َخ�������������زا ٍز َوا ُ
حل����������ق ُ
َل َقد َع َر َفت َق ُ
����������وق دوان
مي َو�أَو َرث������� ُت�������ه�������ا ُذ اّ ًل ِب����� ِ����ص����دقِ طِ ����ع����ان
ف�س مِ ن ُذ ِّل حِ رَ ٍ
َغ��دا َة َ�ش َفيتُ ال َّن َ
َز َل���ف���تُ �إِ َل��ي��هِ��م ِب��ال��� َّ��ص��ف��ا ِئ ِ��ح َوال�� َق��ن��ا ع���ل���ى ك����� ّل َل����ي����ثٍ مِ �����ن َب���ن���ي َغ َ
���ط���ف���انِ
َووائِ�������� ُل َق����د َج����� َّذت َم����ق����ا ِد َم َي���ع��� ُربٍ َف���� َ���ص��� َّد َق���ه���ا يف � َ���ص���خ��� ِره���ا ال���� َث���� َق��ل�انِ
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وق ��د خرج من تغلب عدد من م�شاهري �شع ��راء اجلاهلية ،منهم – كما يقول
لوي�س �شيخو(:)5
ُكل ْي ��ب وائ ��ل ،املهلهل �أخو ُكل ْي ��ب ،الأخن�س بن �شهاب ،جابر ب ��ن ُح َن ّى� ،أُفنون
التغلبي؛ وهو
(�ص�ي�رمي بن مع�ش ��ر)َ ،عمرية بن ُجعيل ،عمرو بن كلث ��وم ،وال�سَّ َّفاح
ّ
مو�ضوع هذا البحث.
«ال�س َّفاح» و�أخباره:
حياة َّ
«ال�سف ��اح» ه ��و �سلمة بن خالد ب ��ن كعب بن زهري ،من بن ��ي مالك بن بكر بن
حبي ��ب التغلب � ّ�ي .ج ّده كعب بن زه�ي�ر ،امل�شهور :بـ� �ـ(ذو الربة)()6الذي يفتخر به
عمرو بن كلثوم يف ُمع ّلقته:
َوذو ال��ُب��رُ َ ِة ا َّل����ذي ُح��� ِّدث���تَ عَ��ن�� ُه

ِب������ ِه ُن���ح��� َم���ى َو َن����ح����مِ ����ي املُ�� ْل َ��ج��ئ��ي��ن��ا

وق ��د ُل ِّق َب بال�سفاح (يوم ال ُكالب الأول)؛ «لأن ��ه ملَّا دنا من ال ُكالب -وهو ماء
بني الب�صرة والكوفة -عمد �إلى مزاد �أ�صحابه ،ف�ش َّقها و�سفح ماءها ،وقال :ال ما َء
لكم �إال ما القوم؛ فقاتلوا ،و�إالَّ فموتوا عط�شا» ،و�إلى هذا ي�شري الأخطل وهو ميدح
قومه ،ويهجو جري ًرا:
����ي ال���لَ���ذا
�أَ َب�����ن�����ي ُك���لَ���ي���بٍ �إِ َّن عَ���� َّم َّ
�����س�� ّف��ا ُح َظ��� َّم����أَ َخ��ي��لَ�� ُه
َو�أَخ���وهُ ���م���ا ال َ

َق����� َت��ل��ا املُ�������ل َ
�������وك َو َف����� َّك�����ك�����ا الأَغ�����ل����اال
َح���� ّت����ى َو َرد َن جِ ����ب����ى ال����� ُك��ل��ابِ ِن���ه���اال

مقداما ،يقال له:
وفار�سا
ً
كان «ال�سفاح» �أحد ُخطباء تغلب يف حرب الب�سو�س؛ ً
فار� ��س ( ُنباك) –و ُنباك فر�سه– الذي يفتخر به يف قوله لعمرو بن لأْي(�)7ساخ ًرا
من بني الزمان ،قائ ًال:
َف�������������� يِّإن ل��������نْ ُي����� َف�����ا ِرق�����ن�����ي ُن�����ب ٌ
�����اك

���ب ِدي��ن��ا
ي����رى ال��� ّت���ع���دا َء وال��� ّت���ق���ري َ

وكان –� ً
أي�ض ��ا -ج� � ّرار قومه «يوم كاظمة» .وكانت العرب تقول للرجل �إذا قاد
�أل ًفا :ج َّرا ًرا.
ﺮم وﺻﻔﺮ 1443
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ومل مت ُّدنا امل�ص ��ادر بكث ٍري من �أخبار ال�سفاح� ،سوى ما يت�صل بدوره يف بع�ض
ح ��روب تغلب ،وه ��ذه يف احلقيقة معلوم ��ات دون حجمه بكثري؛ �إذ �إن ��ه كان قائدً ا
مظف� � ًرا ثق ��ة يف (يوم خ ��زاز) ،ودوره يف (ي ��وم ال� � ُكالب الأول) ،وبينهما ما يربو
التغلبي قد ذك ��ر �أيامه يف كتابه
عل ��ى ن�صف الق ��رن بكث�ي�ر ،و�إنْ كان ال�شم�شاطي
ّ
“الأنوار ومحا�سن الأ�شعار”؛ والتي تربز مواقفه احلربية ،وجتلي منزلته يف قومه
ويف غريهم ،وبخا�صة �أعدا�ؤهم بنو بكر بن وائل.
ه ��ذا� ،أ َّما عن (ي ��وم خزاز)()8الذي خرجت فيه قبيلتا بك ��ر وتغلبَ ،ي�ش ّد من
�أزرهم ��ا قبائ ��ل �أخرى من مع ّد ،بقي ��ادة كليب بن وائل ،لرتفع ع ��ن كاهليها ال ِّنري
اليمن ��ي ،وا�ستطاعتا �أن تهزما جم ��وع َم ْذحج ِمن عرب اجلنوب –فقد جعل كل ْيب
ال�سف ��اح التغلبي على مقدمته يف ذلك اليوم« ،و�أمرهم �أن يوقدوا على خزار نا ًرا؛
ليهتدوا بها .وقال له� :إنْ غ�شيك العدو ف�أوقد نار ْيـن».
فل َّم ��ا و�صل ��ت «مذح ��ج» بجموعها �إلى خزاز لي�ل�ا؛ �صدع ال�سف ��اح مبا �أمر به
«فلما ر�أى ُكل ْيب النار ْيـن �أقبل �إليهم بجموعه ،ف�ص ّبحهم  ...واقتتلوا قتا ًال �شديدً ا،
�أكرثوا فيه من القتل ،فانهزمت مذحج ،وانف�ضت جموعها» .ويف ذلك اليوم يقول
ال�سفاح التغلبي مفتخ ًرا(:)9
َو َل�����ي�����ل����� َة ب������تُّ �أُوقِ������������� ُد يف َخ�������زازي
� ُ���ض��� ِل��� ْل���ن م���ن ال���� ُّ���س���ه���اد و ُك������نَّ ل��وال
ف���مِ ��� ْل���ن م���� َع ال���� َّ���ص���ب���ا ِح ع��ل��ى ُج�����ذا ٍم

هَ�����������د ْي�����������تُ ك������ت������ائ������ ًب������ا م�������ت�������ح���ِّي���رِّ اتِ
� ُ���س���ه���ا ُد ال����ق����و ِم – َ�أ ْح َ�س ُب– ه����اديِ����اتِ

و
�����وف ُم�����������ش�����هّ�����راتِ
لخْ�������������م ب�����ال������ ُّ�����س�����ي ِ
ٍ

ويقول � ً
أي�ضا:
���ش��ف��ي��ن��ا ال�� ّن��ف�����س م���ن �أ ْوالد ع���ا ٍد
و���س��ق��ن��ا اخل���ي��� َل م��ل��ج��م�� ًة �إل��ي��ه��م
ُ

و�أ ْوردن������������اهُ ������������ ُم َح������� ْو َ
��������ض الحِ������م������ا ِم
ب������� ُف�������ر��������س�������انٍ غ��������ط��������ارف�������� ٍة ك�����������را ِم

وقد افتخر بهذا اليوم بع�ض �شعراء تغلب ،منهم عمرو بن كلثوم يف قوله(:)10
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ون����ح ُ
����ن غ�������دا َة ُ�أ ْوقِ����������� َد يف خ�����زازي
ب���ن���ا اه����ت����دتِ ال���ق���ب���ائ��� ُل مِ �����ن م��ع�� ٍّد

َر َف��������� ْدن���������ا ف����������و َق رف����������دِ ال����� َّراف�����دي�����ن�����ا
ب��������ن��������ا َر ْي�������� َن��������ا و ُك���������� َّن����������ا املُ������وق������دي������ن������ا

ومنهم الفرزدق يف قوله من ق�صيدة يخاطب بها جري ًرا ،ويهجوه(:)11
ل����وال ف����وار� ُ����س ت��غ��ل َ��ب اب���ن��� ِة وائ����لٍ
َ
وامللوك و�أوقدوا
ال�صفائ َح
�ضربوا َّ

دخ����������ل ال���������ع���������د ُّو ع����ل����ي����ك ك���������� َّل م�����ك�����انِ
ن��������ار ْي��������ن �أ������ش�����رف�����ت�����ا ع�����ل�����ى ال�������� ِّن����ي���رانِ

ه ��ذا ،وق ��د �صور �أبو عبيدة معمر بن املثنى يف روايته لــ«يوم ال ُكالب الأول»
التغلبي على االنتقام من عدوه ،فيقول(:)12
مدى �إ�صرار ال�سفاح
ّ
« ...ث ��م ورد �سلمة ببني تغلب� ،سوعد ،وجماعة النا�س .قال :وعلى بني تغلب
ال�سف ��اح؛ وه ��و� :سلمة بن خالد بن زهري بن كعب بن �أ�سام ��ة بن مالك بن بكر بن
حبيب ،وهو يقول:
هلل َل����������نْ حَ ُ
ت������� ُّل�������و ُه
و� َ�������س�������اجِ ������� ًرا وا ِ

���ل���اب م�������ا ُ ؤ� َن�������ا ف َ
����خ���� ُّل����و ْه
ِ�إ ّن ال������� ُك َ

َّثم ي�ضمن روايته بع�ض ما قاله ال�سفاح بعد انت�صاره يف هذا اليوم ،فيقول:
«وقال ال�سفاح يف ذلك (مخاطبا �إحدى ن�سائه):

�أَن ك��ي َ��ف َ�صف َق ْتنا ُذهْ ���� َل ب َ���ن َ�شيبانا
َف��� َي���خ��� ُر ُج املَ������ر ُء مِ ����ن َث���و َب���ي��� ِه عُ��ري��ان��ا
َو�أَج������� َزرون�������ا �أَب�������ا َ���س��ل��م��ى َو ُ���س��ف��ي��ان��ا

�����ب ال��� َّده��� ِر ُذو غِ ٍ
َه�ّل�اّ � َ��س���أَل��ت َو َري ُ
�َي�ررَ
�صن ِ�إذ �شا َلت َنعا َم ُتهُم
�أَم��ا َبنو ا ِ
حل ِ
�����اب َف���� َو َّل����ون����ا ُظ����ه����و َرهُ ���� ُم
�أَم�������ا ال����� ِرب ُ

وقال ال�سفاح يف ذلك � ً
أي�ضا:
����ل���اب ع����ل����ى ق����ومِ ����ن����ا
وردن������������ا ال�������� ُك َ
وق���������د َج������م������ ُع������وا ج�����م����� َع�����ه����� ْم ك���� َّل����ه

���س���ن و ْر ٍد ل��ه��ي��ج��ا ���ش��ع��ارا
ب����أح���� ِ
وج���م��� َع ال���� ِّرب����اب ل��ن��ا م�����س��ت��ع��ارا

�أ َّم ��ا عن وف ��اة ال�سفاح التغلب ��ي ،فقد قيل �إن ��ه ُق ِتل يف �أُ َخر ي ��وم الكالب نحو
555م .وي�ؤك ��د هذا التاريخ «منذر اجلبوري» الذي انتهى من خالل احلوادث التي
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كان ذكرها ث ّمة �إلى �إمكانية القول« :ب�أن ال ُكالب الأول يعود يف تاريخه �إلى �أواخر
الن�صف الأول من القرن ال�ساد�س امليالدي»(.)13
�أغرا�ض ال�سفاح ّ
ال�شعرية:
قليلة هي امل�صادر التي تناولت ِ�شعر ال�سفاح والأيام التي �شارك فيها .واكتفى
بع�ضه ��ا ب�إي ��راد بع�ض الأبي ��ات �أو املقطوعات ل ��ه .و�أقدم هذه امل�ص ��ادر هو كتاب
(نقائ� ��ض جرير والأخطل) املن�سوب لأب ��ي متام؛ الذي يت�ضمن �أحد ع�شر بيتًا من
مقطوعتي؛ الأولى� :ستة �أبيات ،والثانية :خم�سة �أبيات.
ِ�شعره ،جاءت يف
نْ
اهتماما ب�شعر ال�سفاح فه ��و (كتاب الأنوار ومحا�سن
�أ َّما �أكرث ه ��ذه امل�صادر
ً
الأ�شع ��ار) لأبي احل�سن على بن محمد بن املطهر الع ��دوي املعروف بال�شم�شاطي
–م ��ن رج ��ال القرن الرابع الهجريَّ ،
ولعل ِ�سر هذا االهتمام هو �أن امل�ؤلف من بني
ع ��دي من تغل ��ب ،كما �أنه كان يف خدم ��ة بني حمدان (احلمداني�ي�ن) ،وهم بطن
م ��ن بط ��ون تغلب؛ فال غراب ��ة �أن يجمع يف عهده ��م ما ُيعلي ِم ��ن قدرهم ،وي�شيد
مبحتده ��م– ومظهر هذا االهتمام �أن الكتاب قد احتوى على ( )44بيتًا من �شعر
ال�سفاح موزعة يف ثالث مقطعات ،وق�صيدتني(.)14
�أ َّما َح ُّظ �شعر ال�سَّ َّفاح يف الع�صر احلديث ،فقد نلتم�سه يف ثالث جتارب(:)15
التجربة الأولى :قام بها «لوي�س �شيخو» يف ُم�صنفه (كتاب �شعراء الن�صرانية
يف اجلاهلي ��ة) ،حيث جعل ال�سَّ َّفاح ممن يدين ��ون بالن�صرانية ،وترجم له ترجمة
و�سج ��ل من ِ�شع ��ره ع�شرة �أبيات فق ��ط ،جاءت يف ع ��دة مقطعات ،وبيت
وجي ��زةّ ،
مفرد.
التجرب ��ة الثانية :قام بها «�أمين مي ��دان» يف جمعه (�شعراء تغلب) وحتقيقه.
وكان َح ُّظ ال�سَّ َّفاح منه اثنني وع�شرين بيتًا فقط.
�أ َّم ��ا التجربة الثالثة :فق ��د قام بها الدكتور «علي �أبو زي ��د» يف كتابه (�شعراء
تغلب يف اجلاهلية� :أخبارهم و�أ�شعارهم) ،وها هو ذا يقول يف ترجمته لل�سفاح:
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ولي� ��س لل�سفاح دي ��وان ِ�شعر معروف ،ومل ي�ص ��ل �إلينا من ِ�شع ��ره �إالَّ ما تناثر
يف ثناي ��ا �أخبار الأيام الت ��ي �شارك فيها ،ومل نقف له �إالَّ عل ��ى عدد من املقطعات
جمموع �أبياتها ثالثة و�ستون بيتًا.
وعلى الرغم من قلة هذا العدد الذي و�صل �إلينا من �شعره؛ ف�إننا ن�ستطيع �أن
نق ��ف على �أهم �أغرا�ضه ،و�أب ��رز �سماته الفنية؛ حيث يدور ِ�شعر ال�سفاح الذي بني
وقدحا ،وعتا ًبا ،وتهديدً ا،
ومدحاً ،
�أيدينا –مهما تعددت �أغرا�ضه :و�ص ًفا ،وفخ ًراً ،
وحكمة– يدور هذا ال�شعر يف دائرة املعارك واحلروب ،وال يخرج منها.
فها هو ذا ال�شم�شاطي التغلبي ُيحدِّ ثنا عن (يوم �أقطان �ساجرا)( .)16فيقول:
حبي التغلبي �أغار على بكر بن وائل ،يف خيل من
كان �سبب هذا اليوم �أن كثيف بن ّ
تغلب فظفر بهم ،و�أكرث القتل والأ�سر فيهم ،وغنم �س ْب ًيا و َنع ًما كثرية.
وحلق ��ه من بني ُذهل بن ثعلبة يف خيل من بك ��ر بن وائل؛ مالك بن ال�صامت
الوطي�س
فحمي
ُ
– «و�أُ ُّم ��ه َكوم� � ُة بنت �ضليع ،وبها كان ين�سب» وعمرو بن الزّبانَ ،
بينهم ،و�أُ ِ�سر كثيف؛ �أ�سره مالك وعمرو ثم اختلفا يف �أمره؛ حيث ا َّدعى ك ٌّل منهما
�أن ��ه هو الذي �أ�سره .و�أخ ًريا احتكما �إل ��ى كثيف نف�سه ،ف�شهد ملالك بن كومة؛ مما
�أغ�ض ��ب عم ًرا على كثيف ،ولطم وجهه .وهنا ث ��ار مالك ،و�أنكر على عمرو فعلته،
وا�شرتى ن�صيبه مبائة من الإبل ،و�أعتق كثي ًفا للطمة عمرو �إياه.
فق ��ال َك ِثي � ٌ�ف :يا ُ
راما ،وال
مالك� ،أَ َما و ِدي � ِ�ن �آبائك ال �أُ ِح ُّل َح�ل َ�ا ًال وال �أُح ِّرم َح ً
َوج ْب َت ا ِمل ّن َة
يمَ � � ُّ�س ر�أْ�سي ِغ ْ�س� � ٌل ،حتى �أُد ِر َك ما �ص َن َع بي عم ٌرو ،و�أَ ّما �أَن � َ�ت فقد ا�ست َ
علي .وقال َك ِث ٌ
يف:
َّ
َح���لَ��� ْف���تُ مب���ا َل��� َّب���ي ل���ه ُك ُّ����ل ُم ْ���ح���ر ٍم
مَيِ��ي�� ًن��ا َ�أ َرى مِ ���نْ �آلِ َز َّب�����انِ َوا ِت����� ًرا
َج������ َزا ًء مب���ا َ�أ� ْ����س����دَى �إِ َّ
يل �أَخ���وه��� ُم
و�أَ ْجزِي مبَا �أَ ْ�سدَى من ا َ
ي ما ِل ًكا
خل رْ ِ

ل����ه لمِ ّ������� ٌة ُح���� َّف����تْ م����ن ال���� َّ���ش���ع��� ِر ا َ
جل���� ْث����لِ
ل�� َي ْ��ط�� ُل َ��ب م�� ّن��ي دُو َن َق���اطِ ���ع��� ِة ا َ
حل��� ْب���لِ
ِل��ي�� ْع��لَ�� َم �أَ ّن احلِ ��� ْل��� َم �أَ ْد َن������ى م��ن ا َ
جل�� ْه��لِ
�أُ َكافيِ َذ ِوي الأَ ْح�سابِ وال َف ْ�ضلِ بال َف ْ�ضلِ
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وظل ٌ
نفر من
كثيف بعد ذلك مدة؛ منتظ ًرا الفر�صة التي واتته حني خرج �ست ُة ٍ
بن ��ي الزبان فيهم عمرو؛ لطلب � ٍإبل ن� � ّدت منهم ،حني وجدوها ،نحروا ولد واحدة
منه ��ا قد نتجت لوقته ��ا ،وبينما هم ي�أكل ��ون؛ �إذ ر�آهم (خوتع ��ة) –وهو رجل من
غفيل ��ة ب ��ن قا�سط– الذي �ضربت العرب املثل به ،فقي ��ل�« :أ�ش�أم من خوتعة»؛ فف َّر
فار�س ��ا ،ف�أخذهم مقتد ًرا،
ً
م�سرع ��ا؛ وع ّرف كثي ًفا خربه ��م .فركب ت ًّوا يف �أربعني ً
وقتله ��م «وجع ��ل رءو�سه ��م يف غ ��رارة (مخالة) وعلقه ��ا يف عن ��ق ال ُّدهيم –ناقة
لعم ��رو بن الزبان– وفيها يقول العرب «�أ�ش�أم من ال ُّدهيم» مثال ،و»�أثقل من َح ْم ِل
ال ُّدهيم».
وحني و�صلت الناقة �إلى الزبان ،ونظر ر�ؤو�س �أبنائه� ،صرخ م�ستنجدً ا بقومه،
ف ُهرع ��وا �إليه من كل �ص ْوب ،بيد �أنهم ظل ��وا جمي ًعا حي ًنا من الدهر ال يعرفون عن
ا ُ
جلناة �شي ًئا ،حتى وقف عمرو بن لأُي على احلقيقة كاملة ،بد ًءا من الغفلي الذي
َّ
حينئذ�آلى الزب ��ان على نف�سه �أالَّ يح ِّرم
دل عليه ��م ،ونهاية مب ��ن قتلهم وم ّثل بهمٍ .
“دم ُغفل � ٍّ�ي �أب ��دً ا ،حتى يد ّلوه على عد ّوه ،كما د ّلوا على بنيه ،ويدرك ث�أره من بني
تغلب” .و�أن�شد يف ذلك �شع ًرا ،منه قوله م�ص ِّو ًراُ ،مح ِّر ً�ضا ،مهددًا:
�إِ ّن������نِ������ي ق������ ْد َ�أ َت�����������تْ �إِ َّ
يل َق��� ُل���و� ِ���ص���ي
عُ���ْ��ض��لَ��ة حَ ْ
ت���مِ ��� ُل ال���دَهِ َّ���ي مِ َ
����ن الأَ ْم����� ِر
َق������� َت������� ُل�������وا � ِ������س������ َّت������ ًة ب������� َغ���ْي���رْ َق����� ِت�����ي�����لٍ
���ب �أَو جَ َّ
ِ�إن نجَ������تْ جَ ْ
ن����ـ
ن��������� َو ًة ب��� َت���غ��� ِل َ
ق���� ْب���� َل َ�أن َن������ ْث�������أَ َر ال���ق��� ِت���ي��� َل ب��� َق��� ْت���لَ���ي
ف������لَ������ق������ ْد َن��������ا َل�������� َن��������ا ِب��������ذل��������ك ع��������ا ٌر

ب���������أُم��������و ٍر َي�����طِ �����ي����� ُح ف���ي���ه���ا ال�����كِ�����ب�����ا ُر
وف�������ي�������ه�������ا َت������������ َ�����������ش�����������دُّ ٌد ونِ������������ َف������������ا ُر
ذل َ
�������ك ال ُّ
���������ذ ُّل َب����� ْع�����دهُ ����� ْم وال���� َّ���ص���غ���ا ُر
ـ��������تْ ع�����لَ�����ى َن�������أْيِ������ه������ا ُغ���� َف����ي����ل���� َة دا ُر
ب���� ْع���� َد َق���� ْت����لَ����ى و ُت���� ْن���� َق َ
���������ض الأَ ْو َت�������������ا ُر
و َك������� َف�������ا َن�������ا ِب������������ذِ ي ال����������� َّر ِز َّي����������� ِة ع������ا ُر

التغلبي يف �ش�أن ه ��ذه املغاورة ،وما �صنعه كثيف ببني
ه ��ذا ،وقد قال ال�سّ فاح
ّ
الزبانُ ،م َع ِّر ً�ضا بهم ،متهك ًما بعمرو بن لأْ ٍي:
أ�َ َال ي������ا ل����ل َّ
����ن ل������� ْو � َ����س����ر ْي���� َن����ا
����ظ���� َع����ائ ِ
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ف�����لَ����� ّم�����ا �أَ ْن �أَ َت نْ َ
��������ْي��������ن ع����ل����ى َث����مِ ����ي����لٍ
�أَ َال م�����ن ُم����� ْب����� ِل����� ٌغ عَ����� ْم�����رو ب َ
������ن لأْ ٍي
ف������لَ������م َن������ ْق������ ُت������ ْل������هُ������ ُم ب�������������� َد ٍم ول������كِ������نْ

�����ج�����ا� ِ�����س����� َد وا ْرت������ َد ْي������ َن������ا
َت��������������������أَ َّز ْر َن امل َ َ
ب���������������أَ َّن َب�������� َن��������ا َن ِول���������دتِ��������� ِه َل�����د ْي����� َن�����ا
هَ��������وا ُن��������هُ�������� ُم و ُل�������و ُم�������ه������� ُم ع����لَ���� ْي���� َن����ا

وي�ش�ي�ر ال�شم�شاط ��ي �أن ال ّزب ��ان ظل ع�شر �سن�ي�ن مل يدرك ث� ��أره ،حتى جاءه
(وق� � ٌ�ش) –وه ��و رجل من ُغفيلة– ف�أ�س َّر �إليه �أن ً
بع�ضا م ��ن �أعدائه (بالأ َقاطن)؛
فنه�ض الزبان فو ًرا ،ونادى :يا َلبكر ،ف ُهرع �إليه بنو ثعلبة و�سار بهم ،وفاج�أ �أعداءه
وقت ��ل منهم ثالثة ع�شر رج�ل�ا؛ منهم «�أبو مح ّياة بن زهري؛ ع � ّ�م ال�سفاح» ،وغريه
ممن ورد يف قول عمرو بن لأي �شامتًا ،مفتخ ًرا:
�أال َم�������ن ُم�����ب����� ِل����� ُغ ال�����������س����� ّف�����ا ِح �أَ ّن���������ا
َق����� َت����� ْل����� َن�����ا م�����ال����� ًك�����ا و�أَخ��������������اه عَ������ ْم������ ًرا
و�أَن����������������ا َل���������ن ُي������� َق������� ِّو َم�������ن�������ا ثِ������� َق ٌ
�������اف
َق����� َت����� ْل����� َن�����ا ُك����� ْم ب����� َق����� ْت َ
��ل��ان�����ا ،و ِز ْد َن�������������ا

ه����ي����ر م�����ا ا ْب���� َت���� َغ���� ْي���� َن����ا
َق���� َت���� ْل���� َن����ا ع�����ن ُز ٍ
���������ي ب���ن���ي �أُ� َ������س������ا َم������ َة وا� ْ���ش��� َت��� َف��� ْي��� َن���ا
َ
وح َّ
�����ح ُ
�����ن ا ْل���ت��� َق��� ْي��� َن���ا
وال � َ������ض������ ْر ٌب ِ �إذا ن ْ
�����ح����� ّي�����ا َة ْاخ���� َت����لَ���� ْي���� َن����ا
�������������س �أَ ِب����������ي ُم َ
ور�أْ� َ

وتق ��ول الرواية« :فقالت بنو تَغ ِل ��ب لل�سّ فاح �أَ ِج ْب َع ْم ًرا فقال :ال� ،أَ ْو َت ْفعلوا كما
القوم» .ويبدو �أن ّ
م�شاطي بحكم تع�صّ به لقومه بني تغلبْ ،مل ُي ِ�شر �إلى ما
ال�ش
ف َع َل ُ
ّ
�صنعه الزبان بجثث القتلى ...من حيث تفيد رواية �أبي متام(�)17أن الزّبان قتلهم،
التغلبي
وق ��ذف جيفهم بالأقطانتني ،وهي ركية – �أي بئ ��ر ،وهذا ما �أ ّكده ال�سفاح
ّ
بقوله من�ص ًفا ،معات ًبا ،مهددًا خ�صمه:
�أَب�����ن�����ي �أَب��������ي � َ���س���ع���دٍ َو�أَن������ ُت������م �إخ�������� َو ٌة
َه���ّل��اّ ِب َ
��ي��ر ُك����� ُم َك��� َف���ف��� ُت���م � َ���ش��� َّر ُك���م
�����خ ِ
َه��ّل�اّ َخ��� َ��ش��ي�� ُت��م �أَن �أُ�����ص����اد َِف مِ ��ث��لَ��ه��ا
ن َركِ���� َّي���� ًة
َم����ل����أوا مِ �����ن الأَق����ط����ا َن���� َت��ي� ِ
َق����� َت�����ل�����وا َت����� َع����� ِّن����� َي����� ًة ِب�����ظِ ����� َّن����� ِة واحِ ��������دٍ
ف���ي���دي َل���� ُك����م َره ٌ
�������ن ِب����� َي�����و ٍم ُم��ف ِ�����س��دٍ

�����اب َب���ع���د ال����� َي�����و ِم � َ����ش����ي ٌء �أَف���� َق���� ُم
َوعِ �����ت ُ
عَ��� ِّن���ي َو مَل ُي��ه�� َت��ك َل��� ُك���م ِب����ي َم���ح��� َر ُم
مِ ���ن��� ُك���م َف��� َت�ت�رك���ك���م َك����� َم�����نْ ال َي���ع���لَ��� ُم
مِ ������ ّن������ا َو�آ ُب����������������وا �����س����المِ��ي�ن َو ُغ������ ِّن������ ُم������وا
���ك املُ���ق ِّ
تِ���ل َ
���ط��� ُر مِ ����ن �أ� ِ���س��� َّرتِ���ه���ا ال������ َّد ُم
������اب � َ���ص���ي���لَ��� ُم
َو ِب������ َوق������ َع������ ٍة ف���ي���ه���ا عِ ������ق ٌ
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ه ��ذا وتت�ص ��ل �أحداث (يوم بطن حنني) ب�أحداث ما قبل ��هْ � ،إذ �إن ال�سفاح قد
رح ��ل ببن ��ي مالك وبني ج�شم؛ فظن ��ت بكر بن وائل �أن بني تغل ��ب قد رحلت خو ًفا
منهم «ف�أمنوا ،وقالوا :ال ترجع تغلب �إلى عزها� ،أو يرجع �إليها كليب».
فلي) وجماع ًة من
وكان الزب ��ان بعد �أن �أدرك ث�أره ،قد �أطلق �سراح (و ْق ٍ�ش ال ُغ ّ
التغلبي
–وهم يف طريقهم �إلى �أهاليهم– خروج ال�سفاح
ال ُغ َفليّني معه .وت�صادف
ْ
ّ
يري ��د بكر بن وائل ،ف�أخذهم «وقال :ه ��ذا �أول ّ
أحب �إ َّ
يل من ظفري
الظفر ،ه�ؤالء � ُّ
ببني ثعلبة بن عكابة ،فقتلهم».
وحت�سّ � ��س ال�سفاح طريق ��ه �إلى بكر بن وائ ��ل ،و�أر�سل طالئع ��ه وعيونه �إليهم
فح ��زروا بيوته ��م «ف�إذا هي ن ّيف و�ست ��ون بيتًا» .وملَّا قرب ال�سف ��اح منها عند طلوع
لي�سقي َنعم ��ه ،وهو ينادي برفيق ل ��ه� :أ ْو ِردْهُ نَّ يا
غالما ْميت ��ح دل ًوا
الفج ��ر «�سمع ً
ْ
َ
ع ��وف .فقال ال�سف ��اح :لبيك لبيك و�ص ��ب عليهم اخليل ،فلم ينه� ��ض القوم حتى
وا�سطه ��م البيوت ،فقتل منه ��م ثمانية وخم�سني رجال ،و�أفل ��ت نفر يف �سواد الليل
و�أخذ ر�ؤو�سهم على الإبل .وقالت بنو تغلب لل�سَّ فاح� :أجب الآن عمرو بن لأْ ٍي ،فقال:
�أ َّم ��ا اليوم فنعم» .وقالوا�ص ًفا م�سريته �إلى عدوه ،متهك ًما بهم ،مفتخ ًرا بد ْرك ث�أره
منهم(:)18
�����ن ُق��� ًّب���ا
َج���ل���ب��� َن���ا اخل����ي���� َل م����ن َق����� َن����� َو ْي ِ
����ح����ه���� ْم جِ ������هَ������ا ًرا
ولمَ ّ����������ا � َ������ص������ا َح � َ����ص����ائ ُ
ف����لَ���� َّب���� ْي����تُ ال����� َّ����ص���� ِري���� َخ و ْ
مل َي������ َر ْو َن������ا
وا���س�� َت ْ
�����ض�� َع�� ْف��تُ م��ن��ه�� ْم
ف��� ِن��� ْل���تُ ال����� َّث������أْ َر ْ
����ي ُغ��� َف��� ْي���لَ��� َة َق������ ْد � َ��ش�� َف�� ْي�� َن��ا
ومِ �������نْ َح���� َّي ْ
�������ن ُذهْ ���������لٍ
�أَ َال َي�������ا �آ َل َث����� ْع�����لَ����� َب�����ة ب ِ

ف���������������أَ ْو َر ْد َن��������������ا َن�������وَاحِ ������� َي�������هَ�������ا ُح���� َن���� ْي���� َن����ا
�أَ َال ي������ا عَ������������� ْو ُف َ�أ ْو ِر ْده����������������������ا عَ����لَ���� ْي���� َن����ا
وال َح������ ُّ�����س�����وا ب����ن����ا َح������ َّت������ى ْاع���� َت����لَ���� ْي���� َن����ا
مِ َ
�������ن ال���� َق���� ْت����لَ����ى مب�����ا َ�أ� ْ���������س��������� َد ْوا ِ�إ َل����� ْي����� َن�����ا
ُن����� ُف�����و� َ�����س َب����ن����ي �أَ ِب������ي������ َن������ا وا� ْ����ش���� َت���� َف���� ْي����ن����ا
�أَ ُج������ ْر َن������ا يف ال���عِ���ق���اب �أَم اهْ ���� َت���� َد ْي���� َن����ا؟!

ويب ��دو �أن ال�سّ ف ��اح كان مزهُ ًّوا �سعيدً ا مبا ح ّقق (ي ��وم بطن حنني)؛ �إذ �إنه ملَّا
رج ��ع �إلى قوم ��ه طفق يعزف على قيثارة �شعره؛ وا�ص ًف ��ا معركته؛ م�شيدً ا ب�شجاعة
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جنوده وب�سالتهم و�أ�صالتهم وخربتهم ،واكتمال �أدواتهم؛ مفتخ ًرا بقوته و�شجاعته
وبالئه ،قائال:
و َك������ ِت������ي������ب������ ٍة َل������ َّف������ ْف������ ُت������هَ������ا ب���� َك���� ِت����ي����ب���� ٍة
َخ����� ْر� َ�����س�����ا َء ظ������اهِ ������ َر ِة الأَدَا ِة ك����أَ ّن���ه���ا
ف��ي��ه��ا ال���� ُك���� َم����ا ُة َب��� ُن���و ال���� ُك���� َم����ا ِة ك����أَن���هُ��� ْم
ُ��ب ب َ�����أ ْي����دِ ي ال�� َق��اب��� ِ��س�ي َ
ن �إِ َذا َب���دتْ
� ُ��ش��ه ٌ
مِ ������نْ ُك������ ِّل �أَ ْر َو َع مَ�����اجِ �����دٍ ذي مِ ������ َّر ٍة

ومنها قوله مفتخ ًرا ببالئه:

و َغ��� ِ��ش��ي��تُ َق�� ْي��� ً��س��ا يف ال�� َق�� ِل��ي��بِ ُغ��� َد ّي��� ًة
و����ض��� َر ْب���تُ يف َ�أ ْب َ
���ط���ال���هِ��� ْم ف�� َت َ��ج�� َّد ُل��وا

������خ ُ
� َ����ش���� ْه���� َب����ا َء ب����ا� ِ����س����ل���� ٍة ُي َ
������اف َردَاهَ�����������ا
ِ��ي��رهَ�����ا ب����لَ َ
����ظ����اهَ����ا
�����ب � َ�����س�����ع ُ
َن����������ا ٌر ُي������ َ�����ش ُّ
وا َ
خل����� ْي����� ُل َت���� ْع رُ ُ
��ُث� يف ال���� َو َغ����ى ب�� َق�� َن��اهَ��ا
ب������أَ ُك����� ِّف�����هِ����� ْم َب�����هَ����� َر ال َّ
������ظ���ل��ا َم � َ���س��� َن���اهَ���ا
���ص���ى ب��� ُك َ
�ل�اهَ���ا
�أَ َّن��������ى �إِ َذا لحَ ِ����� َق�����تْ ُخ���� ً
َ
وط����� َع����� ْن�����تُ �أَ َّول ف������ا ِر� ٍ������س �أُو َالهَ������������ا
وح��� َم��� ْل���تُ ُم��� ْه���رى َو ْ���س َ��ط��هَ��ا ف َ��ح�� َم��اهَ��ا
َ

ومنها قوله متهك ًما بعمرو بن لأُي ،ومفتخ ًرا بنف�سه وقومه:

مب ْع َ�شرِي؟!
ُق ْ��ل ال ْب ِ��ن ْلأ ٍي ه َْ��ل َث����أَ ْر ُت َ
هلل د ُّر ب����ن����ي ُز َه�������ْي������رْ ٍ يف ال����� َو َغ�����ى
ِ

�أَ ْم هَ������ل ُم��������� َغ���������ا َو َر ٌة وال �أَ ْغ����� َ����ش����اهَ����ا
َي������ ْو َم ال ِّ
���ط��� َع���انِ �إِ َذا ا ْن��� َت��� َم���ى قِ��� ْر َن���اهَ���ا

هم له يف حياته �إالَّ ت�أريث احلروب ،و�إ�شعال
ويبدو كذلك �أن ال�سّ فاح
التغلبي ال َّ
ّ
املع ��ارك ،واخلروج من معركة �إلى �أخرى؛ فها ه ��و ذا ال�شم�شاطي ميدنا ب�أحداث
يوم � َآخر ،نرى ال�سفاح فيه ملج�أ ملن ي�ستغيث به ،وحماية ملن يلج�أ �إليه –مما ي�ؤكد
فار�سا مغوا ًرا– كما نراه يف ه ��ذا اليوم قائدً ا مظف ًرا،
ُبع ��د �صيته ،و�سم ��و منزلته ً
و ُمن�ص ًف ��ا ،هذا اليوم هو (يوم لتغلب على هوازن)– يوم �أن خرج ال�سفاح يف خيل
احلي،
غف�ي�رة من بني تغلب نا�ش ��دً ا الغارة على بني متيمَ ،ب ْيد �أنه مل يجاوز بيوت ّ
حتى التقى يف حلك الليل براكب يتغ ّنى قائال(:)19
ه ْ��ل م��ن َر ُ���س��ولٍ �إل���ى ال��� َّ��س�� ّف��ا ِح ُي ْ��خ�ِبُرِ ُ ه

�ْين مِ ���نْ َن���ْ��ص��رٍ وم��ن ُج َ�ش ِم
�أَ َّن ال�� َق�� ِب��ي��لَ نْ ِ
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� َ��س��ا ُروا �إِل��ى ا َ
خل�� ْي ِ��ف �أَ ْن��� َ��ص��ا ًرا لإِ ْخ َوتِه ْم
�إِ ّم��������ا َت��� َن��� ْل���هُ��� ْم ب������أَ ْم�����رٍ ُك���� ْن����تَ َت�����أْ ُم���� ُل����ه
�إِ يّن �إِ َذا َذ َك�������� َرتْ َن�� ْف ِ�����س��ي َغ�� ِن��ي�� َم�� َت��ه�� ْم
َل ْ�����س�� َن��ا �إل����ى ُج��� َ��ش��م َن���هْ���دِ ي ِر َي��ا� َ��س�� َت��ه��ا

ف����ال����دَّا ُر ت�� ْن��ع ُ
�����ش ب��ال�� ِّن ْ�����س��وانِ وال�� َّن�� َع ِ��م
�أَو َي ْ�س ِب ُقوا َت ْنه َِ�س ال�� َك�� َّف�ْيِنْ ِ مِ ��نْ َن�� َد ِم
َج��ا���ش��تْ �إِ َّ
م
يل و َل�� ْي�����س الأَ ْم������ ُر ب�����الأَ مَ ِ
ُ�ص ِم
َي��ا ا ْب َ���ن ال���كِ��� َرا ِم و َال عَ�� ْم��رٍ و وال ع َ

ال�سفاح من ��ه �أنه رجل من خثعم كان جا ًرا لبن ��ي ُج�شم ،و�أنهم خرجوا
وع ِل � َ�م
ُ
لين�صروا هوازن على قومه ...وهنا يقول اخلثعمي مخاط ًبا ال�سفاح:
«فعاه ��دت َ
اهلل �أن �أقود �إليهم فر�سان تغلب ،فكن � ُ�ت رئي�سها وزمامها .فقال:
ف�سر
م ��ا �أردنا غري متي ��م ،و�إنَّ عهدنا بهوازن لقريب ،ولك ��ن ُم َ�ش ّفعوك بحاجتكِ ،
�أمامنا».
كعب وكالب ون�صر
القوم على ماءٍ لهم« ،وقد اجتم ��ع ٌ
و�س ��اروا حتى �ص َّبح ��وا َ
وج�شم وغدانة؛ مخافة الغارة عليهم ورئي�س القوم ُعمارة بن مالك ،فاقتتلوا قتا ًال
ُ
�شدي ��دً ا ،وحم ��ل ُعمارة على ال�سف ��اح فطعنه ف�صرعه .ولكن بن ��و زهري قد حاموا
ري ممن
حوله ،وا�ستنقذوه ،فركب فر�سه مغ�ض ًبا ،و�ش َّد على ُعمارة فقتله ،و ُقتل كث ٌ
مع ��ه على ر�أ�سه ��م عبداهلل بن كعب ب ��ن �ضباب ،فانهزموا هزمي ��ة منكرة ،وغنم
فاح ما يف دارهم من َن َعم ،و�سبى �س ْب ًيا كث ًريا.
ال�سَّ ُ
ه ��ذا ،وقد ق ��ال ال�سفاح يف قتله عام ��رة ومحاماة بني زه�ي�ر عليه .ويف قوله
�إن�صاف للخ�صم؛ قوته وعدته؛ واعرتاف بجميل قومه والتفافهم حوله ،و�إنقاذهم
ٌ
وو�صف ملعركته؛ وفخ ٌر بقوته وظفره:
له ،و�إ�شاد ٌة ب�شجاعتهم وخربتهم؛
�����ي َب������ ُن������و ُزه����ْي����رٍْ
ل����ق����د ح�������ا َم�������تْ ع�����ل َّ
َغ����������دَا َة عُ������ َم������ا َر ُة ا ُ
جل���� َ���ش���م ُّ���ي َي���� ْ���س��� ُم���و
ِ�����ق �أَ ْي َ
������ط َ
�����خ�����ف ُ
ع����لَ����ى ق������ َّب������ا َء َت ْ
���ل��اهَ������ا
ف���� َي ْ
����ط���� ُع���� ُن���� ِن����ي و�أَ ْط������� ُع������� ُن�������ه خِ َ
��ل�ا� ً����س����ا
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�������ض ال����هِ���� ْن����دِ والأَ� َ������س������لِ احلِ�������� َرا ِر
ب��� ِب���ي ِ
����ح����لِ يف � َ����ض���� َب���� ِع ال���ب��� َك���ا ِر
� ُ����س���� ُم���� َّو ال���� َف ْ
������ْت������ن ك�����املَ������ َ�����س�����دِ املُ������� َغ�������ا ِر
������س����� ُن�����ون امل َ نِْ
�����ص�� ْق�� ِر �أَ ْع���� َ���ش َ
���ا����ش ال��قِ�� َف��ا ِر
ك َ��خ ْ��ط ِ��ف ال َّ

542

َم����� ِل����� ًّي�����ا ُث���������� َّم َ�أ� ْ��������ض��������ر ُب�������� ُه ب���� َع����� ْ����ض����بٍ
ف َ
�����خ����� َّر لِ������ َو ْج������هِ������ ِه َي����ك���� ُب����و � َ����ص���� ِري���� ًع����ا

َ������ب ال����� َّ����ش����را ِر
���ي��ر ُظ����� َب�����ا ُت����� ُه َل������ه َ
ُت������طِ ُ
ك���������������أَ َّن �����ش����ئ����ون����ه����ا فِ�������لَ ُ
�������ق ال����� ُّن�����ج�����ا ِر

ال�س َّفاح �إلى قومه «�أقبل عليه بع�ض ن�سائه تلو ُمه على كرثة غزواته،
وملَّ ��ا رجع َّ
ومبا�ش ��رة احل ��رب بنف�سه ،فقال» –ويف قوله �إ�شادة بع َّدت ��ه� :سيفه وفر�سه؛ وفخر
بنف�س ��ه وبالئه يف املعارك وبخا�صة يوم هوازن؛ وفي ��ه كذلك التغ ِّني بفر�سان بني
تغلب مبداهم ومح�ضرهم–:
َت�� ُق ُ
��ول اب�� َن�� ُة ال�� َع�� ْم��رِيِّ َم��ا َل َ��ك ال َن�� َرى
عَ�������� َت��������ادُك م���ن���ه���ا لأْ َم������������� ٌة ُت���� َّب����عِ���� َّي���� ٌة
������ي ك َ
و�أَ�������س������ َم������ ُر َخ ِّ
������������أ َّن ُك���� ُع����و َب����ه
������ط ٌّ
و�أَ ْج��������� َر ُد مِ ��� ْث��� ُل ال����قِ���� ْد ِح َج��������أْ ٌب ك����أَ َّن���ه

ومنها قوله:

�������ك ل���و �أَ ْب���� َ���ص��� ْر ِت���ن���ي ي����� ْو َم � َ��ص�� َّب��ح��تْ
و�إِ َّن ِ
عَ��لَ�� ْي�� َه��ا الأُ َل�����ى مِ ���نْ َت�� ْغ��ل َ��ب ا ْب��ن�� ِة َوائِ����لٍ
لأَي��� َق��� ْن���تِ �أَ يّن َف���ا ِر� ُ���س ا َ
خل��� ْي���لِ وا َّل����ذِ ي
����ي يف ح���� َّي ْ����ي ُف���� َق���� ْي ٍ����م و َن��� ْه���� َ���ش���ل
ك���� َي���� ْو َم َّ

ل���ك ال����دَّهْ ���� َر ِ�إ َّال هَ����� َّم َح������ ْربٍ َت َ�����س�� َّع�� ُر
�������ض م��ن َم����ا ِء ا َ
و�أَ ْب��� َي ُ
حل���دِ ي���دِ ومِ �� ْغ�� َف�� ُر
َن���� َوى ال�� َق��� ْ��س��بِ ف��ي��ه ك��ال ُّ��ذ َب��ال�� ِة َي�� ْزهَ�� ُر
�ي�ن ُم��� َن��� َّف��� ُر
َظ��� ِل���ي��� ٌم ب�����أَ ْع����لَ����ى ال��� َّر ْق���م��� َت ِ

هَ�������� َوا ِز َن �أَ ْم����� َث ُ
�ي�ن � ُ��ض�� َّم�� ُر
�����ال ال���� َّ���س��� َراحِ ِ
مي امل َ ْجدِ َم ْبدًى و َم ْح َ�ض ُر
ل ُه ْم يف َق��دِ ِ
�إِل����ي����ه ال����� َع����� َواليِ وال���� َّ���ص���فِ���ي��� ُح املُ���� َذ َّك���� ُر
وج��ع�� َف�� ُر
وال مِ �� ْث�� َل م��ا َالق���ى ال���ِّ��ض�� َب ُ
��اب َ

وا�ضحا جل ًّيا عند ال�س ّفاح ،يف حني جاءت احلكمة
هذا؛ وقد يبدو طابع الفخر ً
العمري يف
قليل� � ًة �سطحية فيم ��ا و�صلنا من �شعره ،منها قوله مخاط ًب ��ا زوجه ابنة
ّ
الق�صيدة ال�سابقة:
ف��ق��ل��تُ َل��ه��ا :ال ال��� َغ��� ْزو ُي����دْين م��ن�� ّي�� ًة

َو َل���نْ َي�� ْد َف�� َع الإ� ْ��ش�� َف ُ
��اق م��ا ُك�� ْن��تُ �أَ ْح���� َذ ُر

وقوله من �شعر بعد انت�صاره (يوم الكالب الأول) مخاط ًبا زوجه:

ه َّ
���ب ال�� َّده��ر ذو غِ �َيررَ ٍ
�لا ���س���أل��تِ وري ُ

�أن َ
كيف �صفقتنا ُذهْ ��� َل ب��ن �شيبانا؟!
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�شاعرية ال�سفاح يف ميزان النقد:
�أ) اللغة والأ�سلوب :
التغلبي» �صورة من حياته التي ال تعرف الراحة واال�ستقرار،
�شاعرية «ال�سفاح
ّ
وال ت�سم ��ح ل ��ه بفر�صة للت�أم ��ل يف اختيار �ألفاظ ��ه� ،أو �صياغة معاني ��ه� ،أو ت�صوير
�أفكاره؛ كما مل ُته ِّيئ له �أمر مراجعتها و�إعادة النظر فيها لتنقيحها �ش�أن �أ�صحاب
احلول ّي ��ات من ال�شعراءْ ،بل جاء �شعره ابن اللحظ ��ة اخلاطفة� ،صاد ًرا يف �ألفاظه
ومعاني ��ه و�ص ��وره عن بيئت ��ه العامة ،ومهمته اخلا�ص ��ة يف حياته –قائ ��دً ا حرب ًّيا،
يع�ش ��ق احلروب ،ويطرب ل�صلي ��ل ال�سيوف ،ويل ُّذ له منظر الدماء– ومن َث َّم نرى
خ ّف ��ة يف الألفاظ ،و�سهولة يف الأ�سل ��وب ،و ُقر ًبا يف الت�صوير وتد ّف ًقا يف املو�سيقى»،
واملنظ ��وم اجل ّي ��د ما خرج مخرج املنث ��ور يف �سال�سته ،و�سهولت ��ه ،وا�ستوائه ،وقلة
�ضروراته»(.)20
مل يخ ��رج ال�سفاح التغلبي عن الواقعية يف �شعره ،وقد التزم بعر�ض الأحداث
والظ ��روف واملالب�سات التي �أحاطت بها �أو دفعت �إليها فقط ،دون النظرة املثالية
وعني بالتعبري عنها تعب ًريا �صاد ًقا �أمي ًنا ،ال تكلُّف
�إليه ��ا ،كما اعتمد على الوقائعُ ،
فيه وال تهويل.
وم ��ن مظاهر التزامه بتلك الواقعية :ك�ث�ر ُة ورود �أ�سماء القبائل والأعالم –
الذين لهم �أثر يف معاركه ،وظهور يف حياته– يف �شعره ،مثل:
(ج ��ذام وخل ��م – ذهل ب ��ن �شيب ��ان – � ْآل ثعلبة بن ذهل – بن ��و احل�صن –
ال ّرب ��اب – ال�ضب ��اب – هوازن – فق ْيم ونه�شل – بنو �أبي �سعد – عمارة بن مالك
�سيد هوازن – عمرو بن لأْ ٍي من �أ�شراف بكر بن وائل يف اجلاهلية ،وفار�س مجِ ْ لز
– �أب ��و �سلم ��ى ،وه ��و «هرمي بن رياح بن يربوع بن حارثة بن �سليط بن يربوع» –
و�سفيان «بن حارثة بن �سليط بن يربوع ( ،وقيل) :ابن �سعدان جارية ابن �سليط»
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– بنو زهري – ابنة العمري وهي �إحدى ن�سائه) ،وغري ذلك مما ورد يف �شعره.
وم ��ن مظاهر التزامه بالواقعي ��ة � ً
أي�ضا :كرثة ورود �أ�سم ��اء الأماكن واجلبال
واملياه التي دارت معاركه فيها و�أحوالها ،مثل:
خ ��زاز– ال ��كالب– �ساج ��ر –الأقطانت ��ان –الرقمتان –قن ��وان –حنني –
ُث َم ْيل– القليب ،وغريها.
ه ��ذا ،وال�سف ��اح التغلبي ال ي�صور معاركه �إال بعد االنته ��اء منها ،ومن َث َّم كان
موقف ��ه منها موقف القا� ��ص �أو احلاكي ،ولعل هذا كان م ��ن �أ�سباب �شيوع الأفعال
يف �شع ��ره  ،حيث بلغت اجلمل الفعلية –يف هذا القدر الذي و�صل �إلينا من �شعره،
وه ��و ( )63بي ًت ��ا– بلغت هذه اجلم ��ل ( )115جملة .كان ن�صي ��ب اجلملة الفعلية
املا�ضوي ��ة منها ( ،)70وحظ اجلمل ��ة امل�ضارعية (� ،)42أ َّما فع ��ل الأمر فقد ورد
( )3مرات فقط.
وال غراب ��ة �أن ي�س ��ود الفعل املا�ضي يف �شعره – ْبل ي�سود يف املقطوعة الواحدة
�أحيا ًنا فاملا�ضي من �أقوى الو�سائل لت�أكيد احلوادث وتقريرها.
على �أن ال�سّ فاح �إذا �أراد �أن يعيد ت�صوير هذه الأحداث �أمام ال َآخر –وبخا�صة
زوجه– فق ��د تتعادل اجلمل امل�ضارعي ��ة واملا�ضو ّية ،وقد تتف� � ّوق الأولى عليها؛ لمِ ا
للجمل ��ة امل�ضارعي ��ة من قيم ٍة ت�صوير ّي ��ة ،وما تفيده الأفع ��ال امل�ضارعة من جتدد
وا�ستم ��رار يجعالن للأحداث ح�ض ��و ًرا مت� ً
صال ،وك�أنها تق ��ع يف الوقت احلا�ضر،
وتتوالى �أمام املتلقي.
وم ��ن الأدلة على ذلك ق�صيدته الرائية التي يخاط ��ب فيها زوجه التي تلومه
عل ��ى كرثة غزواته ومبا�ش ��رة احلرب بنف�س ��ه .والق�صيدة من خم�س ��ة ع�شر بيتًا،
ت�شتم ��ل على خم� ��س ع�شرة جملة فعلية فعلها م�ض ��ارع ،و�إحدى ع�شرة جملة فعلها
ما�ض ،ومنها:
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���ول اب�� َن�� ُة ال�� َع�� ْم��رِيِّ َم���ا َل َ
َت��� ُق ُ
���ك ال َن��� َرى
ف��ق��ل��تُ َل���ه���ا :ال ال���� َغ���� ْزو ُي�����دْين م��ن�� ّي�� ًة
�����ص�� ْرتِ��ن��ي ي���� ْو َم � َ��ص�� َّب ْ��ح��تْ
و�إِ َّن ِ
������ك ل��و �أَ ْب َ
�أُعَ���� ِّر� ُ����ض����هَ����ا ل���ل َّ���ط��� ْع ِ���ن يف ُك����� ّل َغ��� ْم���ر ٍة
لأَي��� َق��� ْن���تِ �أَ يّن َف���ا ِر� ُ���س ا َ
خل��� ْي���لِ وا َّل����ذِ ي

ل���ك ال����دَّهْ ���� َر ِ�إ َّال هَ����� َّم َح������ ْربٍ َت َ�����س�� َّع�� ُر
َو َل���نْ َي�� ْد َف�� َع الإ� ْ��ش�� َف ُ
��اق م��ا ُك�� ْن��تُ �أَ ْح���� َذ ُر
هَ�������� َوا ِز َن �أَ ْم����� َث ُ
�ي�ن � ُ��ض�� َّم�� ُر
�����ال ال���� َّ���س��� َراحِ ِ
ف��� َت�������س���لَ��� ُم �أَ ْح������ َي������ا ًن������ا وحِ ����ي���� ًن����ا ُت��� َع��� َّف��� ُر
ع��ل��ي��ه ال����� َع����� َواليِ وال���� َّ���ص���فِ���ي��� ُح املُ���� َذ َّك���� ُر

ه ��ذا ،و�إذا ك ّنا نرى �أن موق ��ف ال�سفاح من جتاربه موقف القا�ص �أ ْو احلاكي؛
ف�إنن ��ا كذلك نح�� �سّ �أن كل جتربة م ��ن جتاربه� ،أو كل مقطعة م ��ن مقطعاته تمُ ِّثل
ق�صة ق�ص�ي�رةُ ،عني فيها ال�سفاح بر�سم �شخ�صياته ،و�إبراز ال�صفات التي تتميز
بها كل �شخ�صية منها؛ كما ُعني بعر�ض الأحداث ،وحتديد زمانها ومكانها ،كقوله
بعد انت�صاره يف (يوم ال ُكالب الأول)؛ مخاط ًبا زوجه:
������ب ال��� َده��� ِر ُذو غِ ٍ
َه��ّل�اّ َ���س���أَل��ت َو َري ُ
�َي�ررَ
� َ����ص����دُّ وا عَ����ن امل������ا ِء َي�������س��� ُق���و َن ذا َك��لَ��م
�������ي مِ ������ن ا َ
ن �أُ َّب������هَ������ ٌة
حل������ َّي���ي�� ِ
يف ُك������� ِّل َح ٍّ
��ص��ن �إِذ �شا َلت َنعا َم ُتهُم
�أَم���ا َبنو احلِ��� ِ
������اب َف���� َو َّل����ون����ا ُظ����ه����و َرهُ ���� ُم
�أَم�������ا ال������ ِّرب ُ

�أَن ك��ي َ��ف � َ��ص�� َف��ق�� ُت��ن��ا ُذهْ ���� َل ب َ���ن َ�شيبانا
َو َن��ح ُ��ن َن�سقي عَ��ل��ى الأَح�����س��ا ِء َكلمانا
����َث���� َم���غ���ب ً
�����ن �أَك رَُ
َو َن�����ح ُ
���وط���ا َو َج����ذالن����ا
َف��� َي���خ��� ُر ُج املَ������ر ُء مِ ����ن َث���و َب���ي��� ِه عُ��ري��ان��ا
َو�أَج������� َزرون�������ا �أَب�������ا � ُ���س��� ْل���م���ى َو ُ���س��ف��ي��ان��ا

فف ��ي ه ��ذه الأق�صو�ص ��ة –�أ ْو املقطوعة– نرى م ��دى احتفاء ال�شاع ��ر ِبذ ْكر
ال�شخ�صيات التي تتمثل يف �شخ�صيته و�شخ�صية بني زهري املنت�صرين املظفرين:
(�صفقتن ��ا – ونح ��ن ن�سق ��ي  -ونح ��ن �أك�ث�ر  – ...و(ن ��ا) يف قول ��ه ( َف َو َّلون ��ا)،
(و� ْأجزرون ��ا) .كما تتمثل يف �شخ�صي ��ة �أعدائه عامة (ذهل بن �شيبان) ،ثم (بني
احل�ص ��ن) ،منه ��م الذين غنموا ال ��ذل والعار ،ثم (ال ِّرباب) الذي ��ن فروا� ،أو كما
يق ��ول �أبو متام(« :)21وكان �شرحبيل يف متيم وال ِّرباب ،فولت متيم وال ِّرباب» -،مع
ما حتمله عبارة ال�سفاح يف �ش�أنهم من تهكم ،و�إقذاع يف قولهَ ( :ف َو َّلونا ُظهو َرهُ ُم)،
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و�سفيان ،وما نالهما من مهانة القتل التي تتبدى يف قول
ثم �شخ�صيتي �أبي ُ�سلمى ُ
ال�سف ��احَ ( :و�أَ ْجزَ رون ��ا) ك�أنهما حيوانان ُقدِّ ما للذبح جن ��اة لإخوانهم� ،أو فدية ملن
جنا منهم.
�أ َّم ��ا الأحداث يف تلك الأق�صو�صة فوا�ضح ��ة يف جمريات املعركة من (�صفق
ذهل بن �شيبان) ،و�ص ّدهم عن املاء ،وهزمية بني احل�صن وتفرق كلمتهم ،وفرار
و�سفيان.
ال ِّرباب ،وقتل –جزر– �أبي ُ�سلمى ُ
�أ َّم ��ا املكان فه ��و (ال ُكالب :بني الب�صرة والكوفة وذل ��ك على ب�ضع ع�شرة ليلة
م ��ن اليمام ��ة) ،كما يق ��ول �أبو عبي ��دة( ،)22وقد ح� � َّد َده ال�سَّ َّف ��اح يف �أق�صو�صته –
مقطوعته– بقوله:
�ُ��ص��دّوا عن امل��اء ،ما ي�س ُقون ذا كلَ ٍم

ون��ح��ن ن�سقي ع��ل��ى الإح�����س��اء كلمانا

�أ َّم ��ا الزمان فهو وقت وقوع القتال بني الفريق�ي�ن ،وهو الوقت الذي حلت فيه
الهزمية ببني �شيبان ،كما �أ�شار ال�سفاح يف قوله:
������ب ال��� َده��� ِر ُذو غِ ٍ
َه��ّل�اّ َ���س���أَل��ت َو َري ُ
�َي�ررَ
� َ����ص����دُّ وا عَ����ن امل������ا ِء َي�������س��� ُق���و َن ذا َك��لَ��م

�أَن ك��ي َ��ف � َ��ص�� َف��ق�� ُت��ن��ا ُذهْ ���� َل ب َ���ن َ�شيبانا
َو َن��ح ُ��ن َن�سقي عَ��ل��ى الأَح�����س��ا ِء َكلمانا

� ْأي :ي ��وم ُ�ص� � ُّدوا عن املاء ،وهذا الزمن ي�شري �إلي ��ه �أبو عبيدة معمر بن املثنى
يف قول ��ه(« :)23فاقتتل القوم قت ��ا ًال �شديدً ا ،وثبت بع�ضهم لبع�ض حتى �إذا كان � ِآخر
النه ��ار م ��ن ذلك اليوم خذلت بنو حنظلة وعمرو بن متي ��م وال ِّرباب بك َر بن وائل،
وتغلب ،لي�س
وان�صرف ��ت بن ��و �سعد و�ألفافها عن بن ��ي تغلب ،و�صرب ابنا ٍ
وائل بك� � ٌر ٌ
معه ��م غيرْ هم حتى غ�شيهم الليل ،ونادى منادي �ش َر ْحبيل :من �أتاين بر�أ�س �سلمة
فل ��ه مائ ��ة من الإبل ،ونادى منادي �سلمة :من �أت ��اين بر�أ�س �شرحبيل فله مائة من
الإبل � »...إلى �آخر �أحداث ذلك اليوم «يوم ال ُكالب الأول».
ه ��ذا ،ومن �أب ��رز �سمات ال�سَّ َّف ��اح الأ�سلوبية :اتكا�ؤه على الو�ص ��ف ،وميله �إلى
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تع� � ّدد ال�صفات ،وكرثة املرتادفات ،ف� ً
ضال عن ولع ��ه بتو�ضيح ال�شيء بعد �إبهامه،
وتف�صيل ��ه بعد �إجماله ،وبيان هيئته عند مالب�س ��ة احلدث له .و�أجود الو�صف «ما
ي�ستوع ��ب �أكرث معاين املو�ص ��وف ،حتى ك�أنه ي�ص� � ّور املو�صوف لك ،ف�ت�راه ُن ْ�ص َب
عينك»( ،)24كما يقول �أبو هالل الع�سكري.
ومن �شواهد ذلك يف �شعر ال�سفاح قوله يف (يوم خزاز):
� َ��ش�� َف��ي��ن��ا ال��� َّن���ف���� َ���س م���ن �أ ْوال ِد ع���ا ٍد
و� ُ���س���ق���ن���ا اخل����ي���� َل م���ل���ج���م��� ًة �إل���ي���ه���م

و�أ ْور ْدن�����������اهُ ����������� ُم َح������ ْو َ
�������ض الحِ�����م�����ا ِم
ب������ ُف������ر�������س������انٍ غ������ط������ارف������ ٍة كِ������������را ِم

وقوله ملَّا رجع �إلى قومه (يوم بطن حنني):

و َك����� ِت�����ي�����ب����� ٍة َل����� َّف����� ْف����� ُت�����هَ�����ا ب��� َك���تِ���ي���ب��� ٍة
َخ���� ْر� َ����س����ا َء ظ�����اهِ ����� َر ِة ا َلأدَا ِة ك����أَ ّن���ه���ا

�����خ ُ
� َ���ش��� ْه��� َب���ا َء ب���ا� ِ���س���ل��� ٍة ُي َ
�����اف َردَاهَ��������ا
��ي�رهَ����ا ب���لَ َ
���ظ���اهَ���ا
����ب � َ����س���� ِع ُ
َن��������ا ٌر ُي����� َ����ش ُّ

مل يعتمد ال�سَّ فاح يف التعبري عن هذه الأحداث يف �شعره على عن�صري ال�سرد
واحلك ��ي ،وتعدد ال�صفات وحدهماْ ،بل جند لعن�صر احلوار �أث ًرا يف ن�سيج �أ�سلوبه
وحيويته على ما يظهر من قوله مخاط ًبا زوجه:
ه َّ
���ب ال���دَّهْ ��� ِر ذو غِ �َيررَ ٍ
�لا ���س���أل��تِ وري ُ

وقوله مخاط ًبا �إياها � ً
أي�ضا:

ت��ق ُ
��ول اب��ن�� ُة ال��ع��م��رِيِّ م��ال َ��ك ال َن�� َرى
ف��ق��ل��تُ ل��ه��ا :ال ال���غ���ز ُو ُي����دْين من ّي ًة

� ْأن كيف �صفقنا ُذهْ ��� َل ب��ن �شيبانا؟

ل َ
��ك ال�� َّده�� َر �إ َّال هَ��� َّم ح���ربٍ ُت��� َ��س�� ِّع�� ُر؟
ول��ن يدف َع ال ُ
إ�شفاق ما كنت �أح�� َذ ُر

هذا ،ومما زاد خ ّفة تعبري ال�سفاح يف �شعره تنو ُع �أ�سلوبه بني اخلرب والإن�شاء،
كقوله يف نهاية ق�صيدته ،بعد عودته من (يوم بطن حنني) وانت�صاره:
ق ْ��ل لأب��ن لأْ ٍي :هل ث���أَرت مب ْع َ�شري
زه����ي����ر يف ال����وغ����ى
هلل َد ُّر ب����ن����ي
ٍ
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�أم ه�����ل ُم������غ������ار ٌة وال � ْأغ���������ش����اه����ا؟
ي����و َم ال ِّ
���ط���ع���انِ �إذا ان��ت��م��ى قِ�� ْر َن��اه��ا

548

وقوله« :ملا رجع �إلى بني تغلب ،وقد قتل بني الزبان»:

�أَ َال ي�����ا ل����ل َّ
����ن ل������� ْو � َ����س����ر ْي���� َن����ا
����ظ���� َع����ائ ِ
ف�����لَ����� ّم�����ا �أَ ْن �أَ َت نْ َ
��������ْي��������ن ع����ل����ى َث����مِ ����ي����لٍ
�أَ َال م�����ن ُم����� ْب����� ِل����� ٌغ عَ����� ْم�����رو ب َ
������ن لأْ ٍي
ف������لَ������م َن������ ْق������ ُت������ ْل������هُ������ ُم ب�������������� َد ٍم ول������كِ������نْ

َل�����ع����� ّل ا َ
خل������� ْي������� َل ي��� ْق���� ِ���ض���ي���ه���نّ َد ْي����� َن�����ا
�����ج�����ا� ِ�����س����� َد وا ْرت������ َد ْي������ َن������ا
َت���������������������أَ َّز ْر َن امل َ َ
ب����������������أَ ّن َب��������� َن���������ا َن ِول����������دتِ���������� ِه َل�����د ْي����� َن�����ا
هَ��������وا ُن��������هُ�������� ُم و ُل��������و ُم��������ه�������� ُم ع����لَ���� ْي���� َن����ا

وم ��ن الأ�سالي ��ب ال�شائع ��ة الت ��ي َّ
وظفها ال�سف ��اح يف ِ�شع ��ره؛ ت�أكي ��دً ا ملعانيه،
أ�سلوب التقدمي والت�أخري الذي يرى فيه عبد القاهر اجلرجاين
وجتديدً ا لعباراته � ُ
جم املحا�سن ،كثري الت�ص ّرف ،بعيد الغاية ،ال يزال يف ّرت
�أن ��ه« :باب كثري الفوائدّ ،
لك عن بديعه ،ويق�ضي بك �إلى لطيفه ،وال تزال ترى �شع ًرا يروقك م�سمعه ،يلطف
لدي ��ك موقعه ،ث ��م تنظر فتجد �سب ��ب �أن راقك ُ
ولطف عندك؛ �أن ُق ��دِّ م فيه �شيء
وح ّول اللفظ عن مكان �إلى مكان»(.)25
ُ
وم ��ن �شواه ��ده قول ال�سفاح من ق�صيدته التي يخاط ��ب فيها زوجه – مزه ًّوا
بخيله ورجله:

�����ص�� ْرتِ��ن��ي ي���� ْو َم � َ��ص�� َّب ْ��ح��تْ
و ِ�إ َّن ِ
������ك ل��و �أَ ْب َ
�أُعَ���� ِّر� ُ����ض����هَ����ا ل���ل َّ���ط���ع ِ���ن يف ُك������ ّل َغ���� ْم����ر ٍة
عَ��لَ�� ْي�� َه��ا الأُ َل�����ى مِ ���نْ َت�� ْغ��ل َ��ب ا ْب��ن�� ِة َوائِ����لٍ
لأَي��� َق��� ْن���تِ �أَ يّن َف���ا ِر� ُ���س ا َ
خل��� ْي���لِ وا َّل����ذِ ي

هَ�������� َوا ِز َن �أَ ْم����� َث ُ
�ي�ن � ُ��ض�� َّم�� ُر
�����ال ال���� َّ���س��� َراحِ ِ
ف��� َت�������س���لَ��� ُم �أَ ْح������ َي������ا ًن������ا وحِ ����ي���� ًن����ا ُت��� َع��� َّف��� ُر
مي امل َ ْجدِ َم ْبدًى و َم ْح َ�ض ُر
ل ُه ْم يف َق��دِ ِ
ِ�إل����ي����ه ال����� َع����� َواليِ وال���� َّ���ص���فِ���ي��� ُح املُ���� َذ َّك���� ُر

وقول ��ه م ��ن ق�صيدته الت ��ي تغ َّنى بها ملَّ ��ا رجع �إل ��ى قومه (يوم بط ��ن ُحنني)
باكتمال �أدواتها:
منت�ص ًرا على بني ثعلبة ،م�ش ًريا �إلى كتيبته ،فخو ًرا
ِ

ف��ي��ه��ا ال��� ُك��� َم���ا ُة َب��� ُن���و ال��� ُك��� َم���ا ِة ك����أَ َّن���هُ��� ْم
ُ��ب ب َ�����أ ْي����دِ ي ال�� َق��اب��� ِ��س�ي َ
ن �إِ َذا َب���دتْ
� ُ��ش��ه ٌ

وا َ
خل���� ْي���� ُل َت���� ْع رُ ُ
��ُث� يف ال���� َو َغ����ى ب�� َق�� َن��اهَ��ا
ب�����أَ ُك���� ِّف����هِ���� ْم َب�����هَ����� َر ال َّ
�����ظ��ل��ا َم � َ���س��� َن���اهَ���ا
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ب) ال�ص ــورة الفن ّيــة :
ال�صورة يف �شعر ال�سَّ َّفاح جزئية غال ًبا ،وهي قريبة ب�سيطة تعتمد على الت�شبيه
و�ضوح ��ا ،ويك�سبه ت�أكيدً ا .ولع� � َّل ال�سبب يف قربه ��ا وب�ساطتها
ال ��ذي يزي ��د املعنى
ً
انتزاعه ��ا م ��ن البيئة اجلاهلية؛ حروبه ��ا و�صحرائها ،وعاداته ��ا وتقاليدها .ومن
مناذج ال�صورة اجلزئية ،قوله يف و�صف (كتيبة):
خ����ر�����س����ا َء ظ�����اه�����ر ِة الأداة ك����أن���ه���ا

�����س�����ع��ي��ره�����ا ب���ل���ظ���اه���ا
�����ب �
ُ
ن�����������ا ٌر ي�����������ش ُّ

وقوله يف و�صف �سيفه وفر�سه:

������ي ك َ
و�أَ�������س������ َم������ ُر َخ ِّ
������������أ ّن ُك���� ُع����و َب���� ُه
������ط ٌّ
و�أَ ْج��������� َر ُد مِ ��� ْث��� ُل ال����قِ���� ْد ِح َج��������أْ ٌب ك����أَ َّن���ه

َن���� َوى ال�� َق��� ْ��س��بِ ف��ي��ه ك��ال ُّ��ذ َب��ال�� ِة َي�� ْزهَ�� ُر
�ي�ن ُم��� َن��� َّف��� ُر
َظ��� ِل���ي��� ٌم ب�����أَ ْع����لَ����ى ال��� َّر ْق���م��� َت ِ

وقول ��ه كناية عن ظفره وانت�ص ��اره على بكر بن وائل وم ��ن انتمى �إليهم «يوم
الكالب الأول»:
����ل����اب ع�����ل�����ى ق����ومِ ����ن����ا
وردن�������������ا ال��������� ُك َ
وق���������د ج������ َم������ ُع������وا ج�����م����� َع�����ه����� ْم ُك����� َّل�����ه

�����س�����ن ِو ْر ٍد ل���ه��� ْي���ج���ا � ِ����ش����ع����ارا
ب������ ْأح������ ِ
وج�����م�����ع ال�������� ِّرب��������اب ل����ن����ا ُم�������س���ت���ع���ارا

ت�ضم عن�صر احلركة،
هذا ،وقد تو ّفرت يف �شعر ال�سّ فاح ال�صورة ال ُك ّل ّية التي ُّ
والل ��ون ،وال�ص ��وت ،وال�شكل ،وغريه ��ا؛ كقوله يف قتال ه ��وازن ،ورئي�سهم يف هذه
اجل�شمي الذي حم ��ل على ال�سفاح فطعن ��ه ،وحامت بنو
الغ ��ارة ُعمارة بن مال ��ك
ّ
زهري عل ��ى ال�سفاح حتى ا�ستنقذوه ،فركب مغ�ض ًبا ،ف�شد على عمارة فقتله .وهذا
ال�شعر ُيعد من املن�صفات:

�����ي َب������ ُن������و ُزه����ْي����رٍْ
ل����ق����د ح�������ا َم�������تْ ع�����ل َّ
َغ����������دَا َة عُ������ َم������ا َر ُة ا ُ
جل���� َ���ش���م ُّ���ي َي���� ْ���س��� ُم���و
ِ�����ق �أَ ْي َ
������ط َ
�����خ�����ف ُ
ع����لَ����ى ق������ َّب������ا َء َت ْ
���ل��اهَ������ا
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�������ض ال����هِ���� ْن����دِ والأَ� َ������س������لِ احلِ�������� َرا ِر
ب��� ِب���ي ِ
����ح����لِ يف � َ����ض���� َب���� ِع ال���ب��� َك���ا ِر
� ُ����س���� ُم���� َّو ال���� َف ْ
������ْت������ن ك�����املَ������ َ�����س�����دِ املُ������� َغ�������ا ِر
������س����� ُن�����ون امل َ نِْ

550

ف���� َي ْ
����ط���� ُع���� ُن���� ِن����ي و�أَ ْط������� ُع������� ُن�������ه خِ ��ل�ا� ً����س����ا
َم����� ِل����� ًّي�����ا ُث���������� َّم َ�أ� ْ��������ض��������ر ُب�������� ُه ب���� َع����� ْ����ض����بٍ
ف َ
�����خ����� َّر لِ������ َو ْج������هِ������ ِه َي����ك���� ُب����و � َ����ص���� ِري���� ًع����ا

�����ص�� ْق�� ِر �أَ ْع���� َ���ش َ
���ا����ش ال��قِ�� َف��ا ِر
ك َ��خ ْ��ط��فِ ال َّ
َ������ب ال����� َّ����ش����را ِر
���ي��ر ُظ����� َب�����ا ُت����� ُه َل������ه َ
ُت������طِ ُ
ك���������������أَ َّن �����ش����ئ����ون����ه����ا فِ�������لَ ُ
�������ق ال����� ُّن�����ج�����ا ِر

وم ��ن مناذج ال�ص ��ورة الكلي ��ة يف �شعره � ً
أي�ض ��ا قو ُله من ق�صي ��دة م�ش ًريا �إلى
�صنيعه يف قتال بني الزّبان (يوم بطن حنني):
����������وف َب��� َع��� ْث��� ُت���هُ��� ْم
وعِ ���� َ���ص���ا َب��� ٍة � ُ���ش��� ِّم الأُ ُن ِ
ف��� َ��س�� َر ْي��تُ يف َو ْع����ثِ ال َّ���ظ َ
�ل�ا ِم �أَ ُق���و ُده��� ْم
و َغ��� ِ��ش��ي��تُ َق�� ْي ً�����س��ا يف ال�� َق�� ِل��ي��بِ ُغ��� َد َّي��� ًة
و����ض��� َر ْب���تُ يف َ�أ ْب َ
����ط����ال����هِ���� ْم ف��� َت َ���ج��� َّد ُل���وا
َح��� َّت���ى َر�أَي��������تُ ا َ
خل���ي��� َل َب��� ْع��� َد � َ���س��� َوا ِدهَ���ا
َي������ ْع رُ ْ
���ُث�� َن يف عَ����لَ����قِ ال��� َّن���جِ ���ي���ع و َت��������ا َر ًة

��ل�ا و َق������ ْد َم������ا َل ال���� َك���� َرى ب ُ���ط َ
َل���� ْي ً
�ل�اهَ���ا
ح�� َّت��ى َر�أَ ْي�������تُ ال��� َّ��ش�� ْم��� َ��س َزا َل �ُ��ض َ��ح��اهَ��ا
َ
وط����� َع����� ْن�����تُ �أَ َّول ف������ا ِر� ٍ������س �أُو َالهَ������������ا
وح��� َم��� ْل���تُ ُم��� ْه���رى َو ْ���س َ��ط��هَ��ا ف َ��ح�� َم��اهَ��ا
َ
ُك�� ْم��تَ ا ُ
جل�� ُل��و ِد ُخ�� ِ���ض نْ َ
�ْب� مِ ���نْ َج�� ْر َح��اهَ��ا
َو� ْ��س َ
��ط ال�� َع َ��ج��ا ِج َي َ��ط ْ���أن مِ ���نْ �َ��ص�� ْرعَ��اهَ��ا

ج) املو�سيقى:
“ال�شع ��ر كالم منظ ��وم بان عن املنثور ال ��ذي ي�ستعمله النا�س يف مخاطبتهم؛
وف�سد على
مب ��ا ُخ�� �صَّ به من النظم ال ��ذي �إن ُعدل به عن جهتهّ ،
جمت ��ه الأ�سماع ُ
ال ��ذوق �-أ ْو كم ��ا يقول الدكت ��ور� /إبراهيم �أني� ��س« :)26(-كان القدم ��اء من علماء
العربي ��ة ال ي ��رون يف ال�شعر �أم� � ًرا جديدً ا ،مييزه من النرث �إال م ��ا ي�شتمل عليه من
الأوزان والقوايف».
التغلبي قد وقفت من وجهة الوزن،
واملو�سيقى اخلارجية لل�شعر امل�أثور لل�سفاح
ّ
عند بحور خم�سة فقط ،هي:
1 .1بح ��ر الواف ��ر الذي جاءت علي ��ه خم�س مقطعات ،جمم ��وع �أبياتها ()22
بيتًا .منها قوله:
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ول����ي����ل���� َة ب�������تُّ �أُوقِ��������������� ُد يف َخ��������زازي
� ُ���ض��� ِل��� ْل َ���ن م����ن ال���� ُّ���س���ه���ا ِد و ُك�������نَّ ل���وال
ف���مِ ��� ْل َ���ن م���ع ال���� َّ���ص���ب���ا ِح ع��ل��ى ُج�����ذا ٍم

هَ���������د ْي���������تُ ك�����ت�����ائ����� ًب�����ا م�����ت�����ح��ِّي��رِّ اتِ
� ُ��س��ه��ا ُد ال��ق��و ِم –�أَ ْح َ�س ُب– ه��اديِ��اتِ
و
����وف ُم���������ش����هّ����راتِ
لخْ����������م ب����ال����� ُّ����س����ي ِ
ٍ

ومنها قوله:
� َ��ش�� َف��ي��ن��ا ال��� َّن���ف���� َ���س م����ن �أ ْوالد ع����ا ٍد
و� ُ���س���ق���ن���ا اخل����ي���� َل ُم���ل���ج���م��� ًة �إل��ي��ه��م

و�أ ْو َر ْدن�����������اهُ ����������� ُم َح������ ْو َ
�������ض الحِ����م����ا ِم
ب������ ُف������ر�������س������انٍ غ�������ط�������ارف������� ٍة ك����������را ِم

ا�ستخدما فيما �أث ��ر لل�سفاح من
وال غراب ��ة �أن يك ��ون بح ��ر الوافر هو الأك�ث�ر
ً
�شع ��ر؛ لأنه بحر ذو خ�صو�ص ّية �أ�ش ��ار �إليها الناقد الدكت ��ور /عبداهلل الط ّيب ،يف
قول ��ه(« :)27الواف ��ر بحر م�سرع النغم ��ات متالحقها ،مع وقفة قوي ��ة ُ�س ْرعان ما
يتبعه ��ا �إ�سراع وتالحق ،وه ��ذا يتطلب من ال�شاعر �أن ي�أتي مبعانيه ُد َف ًعا ُد َف ًعا ك�أنه
يخرجها من م�ضخة ،ولهذا ف�إنك �أكرث ما جتد الوافر يف نظم ال�شعراء ذا �أ�ساليب
تغلب عليها اخلطابة التي يتج ّلى فيها عن�صر التكرار واملزاوجة واملطابقة».
و�أح�س ��ن ما ي�صل ��ح يف �إظهار الغ�ضب يف معر�ض الهج ��اء والفخر ،والتفخيم
يف معر� ��ض املدح ،على نحو م ��ا ا�ستخدمه ال�سفاح التغلب � ّ�ي يف مقطعاته التي بني
القوي ال ّأخاذ.
�أيدينا ،والتي يبدو فيها هذا التدفق املو�سيقي ،وهذا النغم ّ
 )2بحر الكامل الذي جاء عليه ( )19بيتًا ،ت�شتمل على ق�صيدة تقع يف ()13
بيتًا ،وهي التي قالها ملَّا رجع �إلى قومه (يوم بطن حنني) مطلعها:
وك�����ت�����ي�����ب����� ٍة ل����� ّف����� ْف�����ت�����ه�����ا ب���ك���ت���ي���ب��� ٍة

����ش���ه���ب���ا َء ب���ا����س���ل��� ٍة ُي�����خ ُ
�����اف رداه������ا

كم ��ا ت�شتمل الأبي ��ات التي جاءت عل ��ى (بحر الكامل) عل ��ى مقطعة يف ()6
�أبي ��ات .وهي التي �أن�شدها بعد �أن قتل الزبان جماعة من تغلب ،وقذف جيفهم يف
الأقطانتني ،ومنها قوله:
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ن َركِ���� َّي���� ًة
َم���ل����أوا مِ ����ن الأَق����ط����ا َن���� َت��ي� ِ
َق���� َت����ل����وا َت���� َع���� ِّن���� َي���� ًة ِب َ
�����ظ����� َّن����� ِة واحِ ��������دٍ

مِ ����� ّن�����ا َو�آب������������وا �����س����المِ��ي�ن َو ُغ����� ِّن����� ُم�����وا
ِت���ل َ
���ك املُ���ق ّ���ط��� ُر مِ ���ن �أ� ِ���س��� َّر ِت���ه���ا ال���� َد ُم

وق ��د وف ��ق ال�سفاح يف اختيار بح ��ر الكامل نغ ًما عا ًّما لهات�ي�ن التجربتني؛ لأنَّ
جر�س الكامل ينا�سب مّ
الرتن والزَّجر وما �إلى ذلك« ،وهو �أكرث بحور ال�شعر جلجل ًة
ترمني
وح ��ركات .وفي ��ه لون خا�ص من املو�سيق ��ى يجعله فخ ًما جلي ًال م ��ع عن�صر
ّ
ظاه ��ر ...وهو بحر ك�أمنا خلق للتغ ِّني املح�ض� ،سوا ٌء �أريد به ج ٌّد �أم هزل .ودندنة
تفعيالته من النوع اجلهري الوا�ضح الذي يهجم على ال�سامع مع املعنى والعواطف
وال�صور حتى ال ميكن ف�صله عنها بحال من الأحوال»(.)28
 )3بح ��ر الطويل الذي جاء �إطا ًرا لق�صي ��دة واحدة ،تقع يف ( )15بيتًا ،وهي
�أطول ما و�صل �إلينا من �شعره ،قالها حني عودته من معركة له على هوازن ،بعد �أن
المته بع�ض ن�سائه على كرث غزواته ،ومبا�شرة احلرب بنف�سه .ومطلعها:
ت��ق ُ
��ول اب��ن�� ُة العمريِّ م��ال َ��ك ال َن��رى

ل َ
���ك ال���دَّهْ ��� َر �إال هَ���� َّم ح����ربٍ ُت��� َ��س�� ِّع�� ُر

ويلم مبنا�سبتها ،ثم يق ��ر�أ �أبياتها؛ وما
وم ��ن يقف على بيئة هذه الق�صي ��دةّ ،
فيها من اجتاه �إلى الإخبار والق�ص ،والتف�صيل يف داخل نطاق التلميح والإ�شارة؛
وم ��ا فيها � ً
أي�ضا من رغبة يف الت�أكيد والتعميق؛ وما فيها كذلك من �شعور بالعظمة
واالختي ��ال واملباهاة؛ وم ��ا يتطلبه كل ذلك من مو�سيقى هادئة ،ونغم رائق ،ونف�س
طوي ��ل؛ ُي�س ّل ��م مبدى توفي ��ق ال�سّ فاح يف ال�ض ��رب على �أوتار بح ��ر الطويل يف هذه
التجربة؛ فهو بحر ي�صلح لكل هذه املعاين والعواطف.
 )4بح ��ر الب�سي ��ط الذي جاء �إطا ًرا ملقطعة واحدة فق ��ط ،تقع يف(� )5أبيات،
�أن�شده ��ا ال�سّ ف ��اح التغلب � ّ�ي بعد انت�ص ��اره «ي ��وم ال� � ُكالب الأول» ،مخاط ًبا زوجه،
ومطلعها:
ه َّ
����ب ال��دَّهْ �� ِر ذو غِ �َيررَ ٍ
�لا ���س���أل��تِ ور ْي ُ

� ْأن َ
كيف َ�صف َق َتنا ُذهْ �� َل بن �شيبانا؟
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 )5بح ��ر املتقارب ال ��ذي جاء �إطا ًرا لبيت�ْي�ننْ فقط –مم ��ا ورد �إلينا من �شعر
ال�سفاح– �أن�شدهما «يوم ال ُكالب الأول» ،وهما:
����ل���اب ع����ل����ى ق����ومِ ����ن����ا
وردن������������ا ال�������� ُك َ
وق��������د ج������ َم������ ُع������وا ج����م���� َع����ه���� ْم ُك���� َّل����ه

����س����ن ِو ْر ٍد ل���ه��� ْي���ج���ا � ِ���ش���ع���ارا
ب����� ْأح����� ِ
وج�����م����� َع ال������ ِّرب������اب ل���ن���ا ُم�������س���ت���ع���ارا

البيتي من تد ُّفق م�شاعر الزهو واختيال ال�شاعر مبوقفه،
ووا�ضح ما يف هذ ْين نْ
ونب ��ذه وتهكم ��ه بخ�صمه .وقد وفق يف اختي ��اره بح ًرا َ
�سهل النغ ��م �سهول ُة معانيه،
من�سا ًبا ان�سياب عواطفه ،مرتفع الإيقاع ارتفاع لذته وفرحته ،م�ضطرد التفاعيل،
ا�ضطراد وجدانه ورق�صات قلبه.
ه ��ذا ،وق ��د توفرت املو�سيقى الداخلي ��ة يف �شعر ال�سفاح التغلب ��ي ،و�إن جاءت
عف� � ًوا ال �صنع ��ة فيها وال تكلف ،و�أبرزه ��ا عن�صر الإيقاع املتمث ��ل يف التكرار ،وكل
تكرار مهما يكن نوعه ت�ستفاد منه زيادة النغم وتقوية اجلر�س.
�أ ّم ��ا ملاذا �سقط “ال�سفاح” م ��ن “�سل�سلة ال�شعراء الذهبية”؟ وكيف �ضاعت
ق�صائده؟!
فجر املواجع ،وينك�أ اجلراح ،ويلطم الوجوه ،و ُيج ّدد الأحزان...
فهذا �س�ؤال ُي ِّ
وال �أُريد �أن � َ
أفي�ض يف احلديث ِمن حيث �أفا�ض النا�س!

الهوامش
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( )1املعارف البن قتيبة� ،ص ـ  ،621حتقيق :ثروت عكا�شة .دار املعارف مب�صر ،الطبعة الرابعة 1981م.
( )2جمهرة �أن�ساب العرب البن حزم الأندل�سي� ،ص ـ ،491دار املعارف مب�صر ،الطبعة الرابعة1977 ،م.
( )3العق���د الفري���د الب���ن عب���د رب���ه� ،213 /5 ،شرح� :أحم���د �أمني؛ �أحم���د الزين .دار الكت���اب العربي–
بريوت.
(� )4أيام العرب و�أثرها يف ال�شعر اجلاهلي ،ملنذر اجلبوري� ،صـ.99
(� )5شعراء ال�صرانية يف اجلاهلية ،لوي�س �شيخو ،156 / 1 :مكتبة الآداب ،القاهرة 1982 /م.
( )6ال�س ّفاح -ال�شاعر التغلبي� :صــ ،9د .محمد عبد احلميد �سامل ،بحث غري من�شور.
مل ْز (معجم
( )7عم���رو ب���ن لأي ب���ن مو�ألة ب���ن عائذ بن ثعلبة من �أ�شراف بكر بن وائ���ل ،وهو فار�س جِ ْ
ال�شعراء� ،صـ .)24
(� )8أيام العرب و�أثرها يف ال�شعر اجلاهلي� /ص ــ ،134مرجع �سابق.
(� )9شعراء تغلب ،169 / 2 :،على �أبو زيد ،الكويت – ال�سل�سلة الرتاثية ،الطبعة الأولى2000 ،م.
( )10جمهرة �أ�شعار العرب ،291 – 290 ،مرجع �سابق.
( )11نقائ�ض جرير والفرزدق�،صـ ،361لأبي عبيدة معمر بن املثنى التيمي الب�صري ،بريوت1968 ،م.
( )12املرجع ال�سابق� ،صـ ـ .454
(�)13شعراء الن�صرانية ،183 /1 :مرجع �سابق.
( )14وقد وقعت الق�صيدة الأولى يف ( )13بي ًتا؛ يف يوم بطن حنني – انظر �شعراء تغلب �صـ ،260 -258
والق�صيدة الثانية يف ( )15بيتا ،يف يوم الغلبة على هوازن.
( )15ال�س ّفاح -ال�شاعر التغلبي� :صــ ،43مرجع �سابق.
()16كت���اب الأن���وار ومحا�س���ن الأ�شع���ار؛ لأب���ي احل�س���ن عل���ى ب���ن محمد بن املطه���ر الع���دوي ،املعروف
بال�شم�شاط���ي،246 /1 ،حتقي���ق د /ال�سي���د محم���د يو�س���ف .الكوي���ت – �سل�سل���ة ال�ت�راث العرب���ي،
1977م.
( )17املن�سوب �إليه ،نقائ�ض جرير والأخطل� ،صـ .82
( )18كتاب الأنوار،257/1 ،مرجع �سابق.
( )19كتاب الأنوار ،)261/1،مرجع �سابق.
( )20كتاب ال�صناعتني؛ �ص ـ  ،171لأبي هالل الع�سكري .حتقيق :علي محمد البجاوي ،مكتبة احللبي،
القاهرة1971 ،م.
( )21نقائ�ض جرير والأخطل�،صـ ،120مرجع �سابق.
( )22املرجع ال�سابق .353/1
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( )23املرجع ال�سابق� ،صـ .454
( )24كتاب ال�صناعتني� ،صــ ،129مرجع �سابق.
( )25كتاب دالئل الإعجاز� ،صـ  .16عبد القاهر اجلرجاين .مكتبة اخلاجني بالقاهرة1984 ،م.
( )26مو�سيقى ال�شعر� ،صــ� .14إبراهيم �أني�س ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،ط 1972 /4م.
( )27املر�ش���د �إل���ى فهم �أ�شع���ار العرب و�صناعتها 332 /1؛ عبد اهلل الطي���ب ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة
الثانية1970 ،م.
( )28املرجع ال�سابق�،صـ.246
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ِّ
بالشعر
التم ُّثل
دراسة نقد َّية
د .عب���د احلمي���د محم���د ُ�ش َعي���ب
املُق ِّدم���ة:
ِّ
وحكمة العرب ،و�شاهد
وح َّج ��ة الأدبِ ،
ال�شع� � ُر َق ْي ُد الأخب ��ار ،و َب ِري ُد الأمثالُ ،
وقا�ض عدل ،ول � ِّ
�كل �أُ َّمة ل�سان ،ول�س ��انُ العرب هو ِّ
ال�شعر؛ يلج� ��ؤون �إليه يف
ثب ��تٍ ،
الأمور املُه َّمة واخلطوب املُ ِل َّمة.
بال�شعر �ضرب م ��ن اال�ستعانة بال َّنظ ��م ،ولون من التَّعب�ي�ر ِّ
والتم ُّث ��ل ِّ
بال�شعر،
ج�س ��د التَّوا�صل بني الإن�سان والفنِّ  ،و ُي�ص� � ِّور التَّفاعل بني احلياة وال َّنظم ،و ُيربز
ُي ِّ
ال�شع ��ر ،و�إع ��ادة �إنتاج ال َّنظ ��م .وهو(�أي التم ُّث ��ل ِّ
دور املُتلق ��ي يف �إحي ��اء ِّ
بال�شعر)
ظاه ��رة �أدب َّي ��ة عريق ��ة ،له يف حي ��اة العرب دور ب ��ارز ،و�أثر وا�ض ��ح ،ومع ذلك مل
يل ��قَ عناية من الأدباء وال ُّنقاد ،ومل َ
يحظ باهتم ��ام الباحثني والدار�سني؛ فما زال
احلدي ��ث عنه-فيما �أعلمُ -مبع ًرثا يف ثنايا الكتب ،وتقت�صر غاية الت�أليف فيه على
ذك ��ر �أمثلة و�شواه ��د فح�سب من غري ت�أ�صيل �أو حتليل ،وه ��و ما دفعني للكتابة يف
املو�ضوع؛ رغب ًة يف ت�سليط ال�ضوء عليه ،و�إبراز معامله ،و�إظهار مرا�سمه ،والوقوف
عل ��ى ح ��دوده وق�ضاياه ،والإجابة عن كثري من الأ�سئل ��ة املتعلقة به مثل :ما مفهوم
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التَّم ُّثل ِّ
بال�شعر؟ وما هي الأغرا�ض التي دار حولها؟ وما �صورته يف النقد الأدبي؟
وم ��ن �أعالم هذا الفنِّ ؟ وهل هناك قيم نقدية خا�صة بهذا الفن؟ وما دور املُتم ِّثل
يف بعث ِّ
ال�شعر و�إحيائه؟�...إلخ
وجدير ِّ
بالذكر الإ�شارة �إلى ما وقفت عليه من درا�سات �سابقة يف املو�ضوع وهي
درا�سة العالَّ مة احلافظ الدكتور محمد بن �إبراهيم احلمد (التَّم ُّثل ِّ
بال�شعر) ،وقد
متا�سَّ مع ��ي يف العنوان ،واختلف يف امل�ضمون؛ فكتابه امتداد َّ
للظاهرة يف الع�صر
احلدي ��ث؛ فجعله ذيلاً على كتاب �أبيات اال�ست�شهاد البن فار�س ،وجمع فيه �سل�سلة
من الأبيات ال�صَّ احلة للتَّم ُّثل بها يف �شتى املُنا�سبات.
مت البحث �إلى ُمقدِّ م ��ة وخم�سة مباحث وخامتة وفهر�سني على
ه ��ذا وقد ق�سَّ ُ
ال َّنحو الآتي:
املُقدمة :وفيها �سبب الكتابة يف املو�ضوعُ ،
وخ َّطة البحث بالتَّف�صيل.
املبحث الأول :التَّم ُّثل ِّ
بال�شعر حدوده ون�ش�أته.
املبحث الثاين :التَّم ُّثل ِّ
بال�شعر وق�ضاياه املو�ضوعية.
املبحث الثالث :التَّم ُّثل ِّ
بال�شعر والنقد الأدبي.
املبحث الرابع� :أعالم التم ُّثل ِّ
بال�شعر.
املبحث اخلام�س :مناذج من التم ُّثل ِّ
بال�شعر حتت جمهر النقد.
ثم جاءت اخلامتة ُمت�ضمنة �أهم النتائج ،وتالها فهر�سا املراجع واملو�ضوعات.
و�شرطت فيما �أذكره من �أمثلة على مدار البحث �أن تكون مما ورد يف امل�صادر
حتت م�صطلح التم ُّثل� ،أو �أن تكون مما ال خالف يف داللته على الظاهرة.
وجدي ��ر بالذكر الإ�ش ��ار ُة �إل ��ى �أين ا�ستخدم � ُ�ت املنهج التَّكا ُمل ��ي على ح�سب
التزمت بتوثي ��ق ال ُّن�صو�ص ،و�ضبط
مجُ ري ��ات الدرا�س ��ة ومتطلبات البحث ،وق ��د
ُ
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الأ�شع ��ار ً
تاما ،ون�سبتها ما ا�ستطعت �إلى ذلك �سبيلاً  ،و�ضبط ما �أَ ْ�ش َكل من
�ضبطا ًّ
الأماك ��ن والأ�سم ��اء ،والرتجمة لغري امل�شاهري من الأع�ل�ام ،واالكتفاء مع غريهم
بذك ��ر تواري ��خ وفياته ��م ،مقت�ص ًرا عل ��ى التاري ��خ الهجري فق ��ط يف �شتى مناحي
البحث.
و�أخ ًريا يدي ��ن هذا البحث بالف�ضل يف دقة حوا�شيه وغزارة م�صادره للعاملني
اجلليلني؛ الأ�ستاذ الدكتور عبد املجيد محمد الإ�سداوي والأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم
�صربي را�شد حفظهما اهلل.
املبحث الأول
التم ُّثل ِّ
بال�شعر حدوده ون�ش�أته
مفهوم ال َّثم ُّثل ِّ
بال�شعر:
التَّم ُّث ��ل لغ ًة :م�أخوذ من ا َمل َثل ،وا َمل َثل :ال�شيء الذي ُي ْ�ض َرب ل�شيء مثلاً ف ُي ْج َعل
ال�ص َف ��ة ق ��ال تعال ��ى :ﭽﭭﭮﭯﭰﭼ (الفت ��ح،)29 :
مثل ��ه ،وا َمل َث ��لِّ :
وا َمل َث ��ل :الآية قال تعالى يف �صفة امل�سي ��ح :ﭽﯷﯸﯹﯺﯻﭼ
(الزخرف ،)59 :وا ِمل ْث ��ل :كلمة تدل على الت�سوية (امل�ساواة) والتكاف�ؤ يف املقدار،
ال�شب ��ه َّ
وا ِمل ْث ��لَّ :
وال�شكلَ ،وم َّث ُلت ل ��ه كذا متثي�ًل:اً � :إذا �ص َّورت له ِمثا َل ��ه ،والتِّمثال:
ال�ص ��ورة ق ��ال تعال ��ى :ﭽﮅﮆﮇﮈﮉﭼ (م ��رمي ،)17 :وامتثل � ُ�ت
ُّ
الأمر :احتذي ُت ��ه ،واملِثال :القالب الذي ُيق َّدر على مثله ،وتمَ َ َّثل به :ت�ش َّبه به ،وتمَ َ َّثل
فالن� :ضرب مثلاً  ،وتمَ َ َّثل بال�شيء� :ضربه مثلاً  ،قال َجري ٌر:
وال��� َّت��� ْغ��� ِل��� ِب ُّ���ي �إ َذا َت��� َن ْ���ح��� َن��� َح ل��ل��قِ�� َرى

ت������ َّث������ َل الأَ ْم������ َث اَ
َح َّ
������ك ا� ْ����س���� َت���� ُه َو مَ َ
������ال

ومت َّث ��ل� :إذا �أن�ش ��د بيتًا ثم � َآخر ث ��م � َآخر ،ومتثل ِّ
بال�شع ��ر� :إذا �أن�شده مرة بعد
مرة(.)1
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ن�ش ��د املُتم ِّثل �شع ًرا يف مق ��ام ينا�سبه؛ ل ُيع�ِّب نرِّ عن غر�ضه،
وا�صطالح ��ا� :أن ُي ِ
ً
و ُي�ص ِّور �شعوره جتاه ق�ض َّية من الق�ضايا �أو موقف من مواقف احلياة.
والغالب �أن يكون ِّ
ال�شعر لغري املُتم ِّثل كما يف مت ُّثل النبي ببيت َط َر َفة بن ال َع ْبد
(60ق.هـ) عندما ا�ستبط�أ خ ًربا(:)2
� َ��س�� ُت�� ْب��دِ ي َل َ
���ك الأَ َّي�����ا ُم َم��ا ُك�� ْن��تَ َج��اهِ �ًلااً

َو َي���أْ ِت��ي َ��ك ِب��الأَ ْخ�� َب��ا ِر َم��نْ مَ ْ
ل ُت��� َز ِّو ِد

ومن ��ه مت ُّثل علي بن �أبي طالب (ت40هـ) يف ِ�ص ِّفني عندما خالفه �أ�صحابه يف
ق�ضية التحكيم وخرجوا عليه(:)3
�أَ َم���� ْر ُت����هُ���� ْم �أَ ْم������رِي بمِ ُ��� ْن��� َع��� َر ِج ال�� ِّل�� َوى

َفلَ ْم َي ْ�س َت ِبي ُنوا ال ُّر ْ�ش َد �إَ اَّل ُ�ض َحى ال َغدِ

وعلى ذلك جرت معظم الأمثلة ،و�سي�أتي ذكر كثري من هذا ال َّنوع يف ت�ضاعيف
الدرا�سة.
ويج ��وز �أن يكون ِّ
ال�شعر لل ُمتم ِّثل نف�سه� ،أجراه على ل�سانه يتم َّثل به ولكن هذا
ال َّنوع قليل ،ومنه مت ُّثل الأعرابية( )4التي كانت جتل�س �إلى ن�ساء النبي(:)5
َو َي����� ْو ُم ال�� ِو� َ��ش��ا ِح مِ ���نْ َت�� َع��اجِ ��ي��بِ َر ِّب�� َن��ا

�أَ اَل �إِ َّن����� ُه مِ ���نْ َب��� ْل��� َد ِة ال�� ُك�� ْف�� ِر َ�أ جْ َ
ن�����ان

فلم ��ا �أكرثت من التم ُّثل به؛ �س�ألته ��ا �أم امل�ؤمنني عائ�شة-ر�ضي اهلل عنها-عن
ر�سا ،و ُف ِق َد و�شاح ،فاتهمها الق ��وم به ،فحملوا عليها ،ومل
ذلك فقال ��ت� :شهدتُ ُع ً
يقبلوا منها اً
احل َد�أة و�ألقته ،فلما ظهرت
قول وال ُعذ ًرا؛ فا�ستغاثت الغ َّياث ،فجاءت ِ
براءته ��ا ،اعت ��ذروا لها ،فل ��م تقبل منه ��م ،وكان ذلك �سبب هجرته ��ا �إلى املدينة
و�إ�سالمها.
وم ��ن ذلك مت ُّثل عبد اهلل بن رواحة ر�ض ��ي اهلل عنه (ت8هـ) يوم ُم ْ�ؤتَة ب�شعر
من نظمه يرجو فيه الفوز بال�شهادة ،يقول مخاط ًبا ناقته(:)6
�إِ َذا �أَ ْد َن���� ْي����تِ����نِ����ي َو َح���� َم���� ْل����تِ َر ْح��� ِل���ي
����ك َف���ا ْن��� َع���مِ ���ي َو َخ����َل����ااَ كِ َذ ٌّم
َف����� َ����ش�����أْ َن ِ
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�����������ع َب���� ْع���� َد الحْ ِ���� َ���س���ا ِء
َم����� ِ����س َ
��ي�ر َة �أَ ْر َب ٍ
َو اَل �أَ ْرجِ ���������� ْع ِ�إ َل��������ى �أَهْ ����� ِل�����ي َو َرائِ�������ي

560

و� َآب المْ ُ������ ْ�����س����� ِل����� ُم�����و َن َو َغ����������������ا َد ُرون
َو َردَّكِ ُك ُّ
�������ل ذِي َن����� َ����س����بٍ َق���� ِري����بٍ
هُ ���� َن����ال َ
ِ����ك اَل ُ�أ َب������������اليِ َ َط����� ْل����� َع َب��� ْع���لٍ

����ض ال��� َّ��ش��ا ِم ُم��� ْ��ش�� َت��ه َِ��ي ال��� َّث��� َوا ِء
ِب����أَ ْر ِ
ال َخ�������ا ِء
ِ�إ َل������ى ال��� َّر ْح��� َم ِ���ن ُم��� ْن��� َق���طِ ��� َع ْ ِإ
()8
َو اَل َن ْ
�����خ�����لٍ َ�أ� َ����س����افِ���� ُل����هَ����ا ِر َوا ِء
()7

ومن ��ه مت ُّثل بالل ب ��ن عقيل بن جرير( )9ب�شعره ،ق ��ال�« :سمعتني �أعرابية و�أنا
�أمت َّثل �شع ًرا قلتُه:
ِ����م
َو َك������ ْم َل��� ْي���لَ��� ٍة َق���� ْد ِب��� ُّت��� َه���ا َغ��ْي��رْ َ �آث ٍ

بمِ َ ْه ُ�ضو َم ِة ال َك ْ�ش َح ِ
ني َر َيا َن ِة ال َق ْلبِ

فقالت يل :اَّ
أثمت حربك اهلل»(.)10
هل � َ
والتم ُّث ��ل ِّ
بال�شع ��ر قريب من التمثي ��ل ،وهو ما يعرف عن ��د البالغيني بت�شبيه
التمثي ��ل كقول ��ه تعال ��ى :ﭽﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗﭼ (الكه ��ف ،)45 :وقول ��ه �صلى اهلل علي ��ه و�سلم َ«م َث ِلي َو َم َث ُل ُك � ْ�م َك َم َث ِل َر ُج ٍل

�أَ ْو َق � َ�د َن ��ا ًراَ ،ف َج َع َل الجْ َ َن ��ا ِد ُب َوا ْل َف َر ُ
ا�ش َي َق ْعنَ ِفي َه ��اَ ،وهُ َو َي ُذ ُّبهُنَّ َع ْن َه ��اَ ،و�أَ َنا � ِآخ ٌذ
ِب ُح َج ِز ُك � ْ�م َع � ِ�ن ال َّنا ِرَ ،و َ�أ ْن ُت � ْ�م َت َف َّل ُتونَ ِمنْ َي ِدي»( ،)11ولكنْ َث َّم ��ة اختالف بني الت َم ُّثل
وت�شبي ��ه التمثيل يف غاية الأهمية؛ وهو �أن الت َم ُّثل �أو�سع �ضر ًبا و�أعمق م�سل ًكا في�أتي
متثيلاً وغري متثيل ،تتداخل فيه خيوط الإبداع بني ال�شاعر واملتلقي ،وبني الإن�شاء
والإن�ش ��اد ،ف�ضلاً عن التطابق الكامل ،واالحتاد التام ،والتبا�س احلدود ،والتعبري
عن النف�س ِّ
بال�شعر بطريقة فن َّية ُمده�شة( ،)12وقد �أدرك بياجيه ()jean piaget
االحتاد يف ُّ
ال�شعور بني املن�شئ واملُتم ِّثل ،واملالءمة بني املا�ضي واحلا�ضر من خالل
الت َم ُّث ��ل ب�صفة عامة يف قوله« :الت َم ُّث ��ل ن�شاط عقلي يتجه �إلى �إدماج مو�ضوع معني
�أو موقف معني يف مخطط نف�سي �أ�شمل»( ،)13واملو�ضوع املعني واملوقف املعني يكون
يف احلا�ض ��ر ،واملخطط الأ�شمل هو اخت ��زال النف�س ملو�ضوعات قدمية �أو حكايات
�سابقة؛ فعندما تواجه النف�س موق ًفا جديدً ا طار ًئا ف�إنها ت�ستجيب �إليه بتكييفه مع
املخططات ال�سابقة(.)14
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التم ُّثل ِّ
بال�شعر و�صلته بامل�صطلحات الأخرى
بني التم ُّثل ِّ
بال�شعر واال�ست�شهاد به:
اال�ست�شه ��اد ِّ
بال�شعر ن ��وع من االختي ��ارات ُي َ�س َّمى (�شع ��ر ال�شواهد) يكون يف
�شت ��ى العلوم والفنون ،وهو م�أخ ��وذ من ال�شاهد ،وال�شاهد ه ��و الربهان والدليل،
قال تعالى :ﭽﮢﮣﮤﮥﭼ (يو�سف ،)26 :فيكون ِّ
ال�شعر دليلاً ،
تقوم به ا ُ
حل َّجة ،ويثبت به الدليل ،ويت�ضح به الر�أي يف تف�سري معنى �أو �شرح م�س�ألة
�أو ح � ِ�ل ُمع�ضلة�...إل ��خ� ،أ َّما التَّم ُّثل ِّ
جتربة وجداني ��ة ،وق�ضية �إن�سان َّية،
بال�شعر فهو ِ
يلج� ��أ فيه ��ا املُتم ِّثل للتَّعب�ي�ر ِّ
بال�شعر عن معانات ��ه ال َّنف�س َّية ،وما مي ��ور يف وجدانه.
واال�ست�شه ��اد م�س�ألة عقل َّية خال�صة يجنح فيها العق ��ل للبحث عن الدليل وا ُ
حل َّجة
بعي ��دً ا عن معاين الأبي ��ات ،بينما الت َم ُّثل تعبري عن وجيب القل ��ب و�أنني ال ُّروح من
خالل معاين الأبيات.
�أم ��ا من ناحية امل�صطلح؛ فالتم ُّثل � ُّ
أخف يف لفظ ��ه ،و�أد ُّق يف بنائه؛ ففيه عبق
الف ��نِّ  ،ورائحة ِّ
ال�شعرُّ ،
حت�س به النف� ��س ،بخالف اال�ست�شهاد الذي
وي�شف عن ما ُّ
ث ُق ��ل لفظه لطول ��ه ،وتقا�سمته حق ��ول متباع ��دة (اجلهاد-العلم-الق�ضاء) ،ف�إن
ُ�س ِّمي الت َم ُّثل ِّ
بال�شعر ا�ست�شهادًا فهو من باب املجاز والت�شابه الظاهري لي�س غري،
وعليه جاء كتاب �أبيات اال�ست�شهاد البن فار�س.
بني الت َم ُّثل ِّ
بال�شعر وامل َ َثل:
املث ��ل �أ�سبق يف الوج ��ود من الت َم ُّثل ِّ
بال�شع ��ر ك�أ�سبق َّية النرث للنظ ��م ،والت َم ُّثل
م�أخوذ من املثل فما ُ�س ِّمي املثل مثلاً �إال لت َم ُّثل النا�س به قال اجلاحظ« :واملثل الذي
يتم َّثل به النا�س ،)15(»...واملثل كما يعرفه املرزوقي« :جملة من القول َ
مقت�ضب ٌة من
�أ�صلها� ،أو مر�سل ٌة بذاتها ،فتت�سم بالقبول ،وت�شتهر بالتداول ،فتُن َقل عما وردت فيه
�إلى ِّ
كل ما ي�صح َق ْ�ص ُده بها من غري تغيري يلحقها يف لفظها»( ،)16والتم ُّثل ِّ
بال�شعر
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محم ��ول يف ُم�س َّماه ومعناه على باب املثل ،جا ٍر جم ��راه؛ لأنه �شعر �سائر ُي�ش َّبه فيه
م�ضربه مبورده غال ًبا ،ويفارقه يف �أن التم ُّثل ِّ
بال�شعر ي�أتي موجزً ا �أو مطن ًبا ،بيتًا �أو
�أبيا ًت ��ا ،ولي�س بال�ضرورة �أن ي�شتمل على ِح َكمة �أو حكاية ،ويجوز �أن يلحقه التغيري
والتبديل على ما يرى املُتم ِّثل كما �سي�أتي.
بال�شعر هو الأمثال ِّ
يبقى �س�ؤال مهم ال بديل عن طرحه :هل التم ُّثل ِّ
ال�شعر َّية؟
و�أق ��ول :املث ��ل ِّ
ال�شعري هو �أن ي�أت ��ي ال�شاعر يف بيت �أو بع� ��ض بيت مبا يجري
معنى ن ��ادرٍ ،كالأمثال يف �شعر
جم ��رى املثل؛ ال�شتماله عل ��ى حكمة �أو موعظ ��ة �أو ً
النابغ ��ة الذبي ��اين وزه�ي�ر بن �أب ��ي �سلمى م ��ن القدم ��اء و�أبي مت ��ام واملتنبي من
املحدثني�...إلخ ،ولي�س هذا من التم ُّثل يف �شيء؛ لأن الت َم ُّثل مرحلة تالية للإن�شاء،
ُي�ستخ � َ�دم فيها ِّ
ال�شعر للتعبري عن مو�ضوعات جديدة ،ث ��م �إنه لي�س بال�ضرورة �أن
ال�شعري ،فهناك من ِّ
ُيتم َّثل باملثل ِّ
ال�شعر ما ُيتم َّثل به ولي�س مبثل �شعري ،وعليه �إذا
ن�ش ��د املثل ِّ
ال�شعري يف منا�سب ��ات مختلفة على جهة الت�أ�سي والوعظ والتعبري عن
�أُ ِ
غر�ض جديد كان مت ُّثلاً و�إال يبقى مثلاً �شعر ًّيا خارج نطاق الظاهرة.
بني التم ُّثل ِّ
بال�شعر والرواية والإن�شاد:
الرواي ��ة :م�ص ��در روى ،وروى احلديثَ ِّ
وال�شعر :ي ْرويه ِرواي ��ة ،ورجل را ٍو :هو
الذي يروي َّ
ال�شعر ،قال الفرزدق:
�أَ َم���ا َك��ا َن فيِ َم�� ْع��دَا َن َوال��فِ��ي��لِ �َ ،شاغِ ٌل

ِل�� َع�� ْن�� َب�����س�� َة ال����� َّرا ِوي عَ��لَ َّ��ي ال�� َق��� َ��ص��ا ِئ��دَا

ويق ��ال :ر َّوى فالن فال ًنا �شع ًرا� :إذا ر َّواه ل ��ه حتى يحفظه ال َّراوية عنه .ورجل
راوية :كثري ال ِّرواية ،واجلمع ُرواة(.)17
فالرواية :عمل ُي ْق َ�صد به حفظ ِّ
ال�شعر وحمله ونقله �إلى اجلمهور عرب الزمن
من خالل رواة مخت�صني ِّ
بال�شعر و�ضروبه.
فالغر� ��ض الأ�سا�س م ��ن الرواية هو نق ��ل ِّ
ال�شعر ،بينما الغر� ��ض الأ�سا�س من
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التم ُّثل هو التعبري عن �آمال املُتم ِّثل و�آالمه�...إلخ ،ومن الإ�شارات التي ُت ْظ ِهر الفرق
بينهم ��ا ما ُح ِكي ع ��ن قا�ضي الب�صرة َ�س� � َّوار بن عبداهلل(ت156ه� �ـ)( ،)18عندما
ق�صده رجل من بني َدا ِرم ليقيم �شهادة عنده فتم َّثل ب�شعر للأ�سود بن َي ْع ُفر ،فقال
له َ�س َّوار� :أتروي هذا ِّ
ال�شعر؟ قال :ال ،قال� :أفتعرف من يقوله؟ قال :ال ،قال َ�س َّوار:
رجل من قومك له هذه النباهة وقد قال مثل هذه احلكمة ال ترويها وال تعرفه(!)19
�أم ��ا الإن�شاد :فم�ص ��در �أن�شد ،والإن�شادَ :ر ْف ُع ال�صَّ ��وت ،ومنه ن�شدتُ ال�ضَّ الة:
رفعت �صوتي بطلبها ،ومنه ن�شد ِّ
ال�شعر� :أَ�شاد بذكره ،و�أَن�شده �إذا رفعه ،وتنا�شدوا
ُ
ِّ
بع�ضا ،وال َّن ِ�شي ُد من الأَ�شعار :ما ُي َ
ال�شعر� :أَن�شد بع�ضهم ً
تنا�ش ُد(.)20
فالإن�ش ��اد :هو �إلقاء ِّ
ال�شعر يف املنتدي ��ات واملحافل على اجلمهور� ،سواء �ألقاه
ال�شاع ��ر �أو ال َّراوي ��ة �أو غريهما ،والهدف منه هو �إذاع ��ة ِّ
ال�شعر بهدف الت�أثري يف
ممزوجا مبا حتتويه طريقة الإلق ��اء من مُّ
الرتن والطرب الذي يجري به
ال�سَّ ام ��ع،
ً
الطب ��ع ،وهو رديف الغناء ،ولي�س الغناء ِّ
احلداء به � ً
أي�ضا من التم ُّثل يف
بال�شعر وال ِ
�ش ��يء؛ لأن ِّ
ال�شعر يف هذه الأحوال الثالثة-الإن�شاد والغناء واحلداء -مازال رهن
ال�شاعر(� ،)21أم ��ا التم ُّثل فهو �إن�شا ٌد ِّ
جترب ��ة َّ
جتربة جديدة
لل�شعر ُق ِ�صد ب ��ه �إن�شاء ِ
للمتم ِّث ��ل ،فهو طريق من ُطرق التعبري ِّ
بال�شع ��ر �أ�شبه باملنولوج يف الق�صة(احلوار
الداخل ��ي) ،ال يخل ��ط من ي�سمعه بينه وب�ي�ن الرواية والإن�شاد والغن ��اء؛ لأنها هذه
الثالث ��ة �شج ��ى ال�شاعر والتم ُّثل �شج ��ى املُت َم ِّثل؛ لأن لل ُمتم ِّثل ق�ضي ��ة جديدة ودو ًرا
يخ�ص ��ه ،لي�س كالدور ال ��ذي ي�ؤديه املُم ِّث ��ل يف ال�سينم ��ا وامل�سرح .ورمبا
جوهر ًي ��ا ُّ
ا�ستخدم الناقل والناقد جما ًزا وتو�س ًعا �أن�شد يف موطن مت َّثل ال العك�س.
بني التم ُّثل ِّ
بال�شعر والت�ضمني:
التم ُّثل �أقدم يف الن�ش�أة من الت�ضمني ،و�أ�شهر منه ،لذلك �أحال عليه النقاد يف
مقيا�سا له ،فقالوا يف ح ��د الت�ضمني« :هو ق�صدك �إلى
تعري ��ف الت�ضمني ،وجعلوه
ً
البيت من ِّ
ال�شعر �أو الق�سيم فت�أتي به يف �أواخر �شعرك �أو يف و�سطه كاملُتم ِّثل»(.)22
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فهما ي�شرتكان يف املقدار واحلج ��م وطريقة الإيراد ،فكالهما يكون-غال ًبا-
ن ��ذ ًرا ي�س�ي ً�را؛ البيت والبيت�ي�ن والثالث ��ة ،وال يقع ��ان –غال ًبا -ابت ��دا ًء ،وكالهما
ال�صلة عنه ،بيد
ي�ستخ ��دم يف مو�ض ��وع جديد مت�صلاً بالغر�ض الق ��دمي �أو منقطع ِّ
�أن الت�ضم�ي�ن ال يق ��ع �إال يف ِّ
إيداعا�...إلخ� ،أما التم ُّثل
ال�شعر ت�أكي ��دً ا �أو ا�ستعان ��ة �أو � ً
فيقع يف غري ِّ
ال�شعر كاحلوار واملقامة واخلطابة والر�سائل والتوقيعات�...إلخ ،قال
اجلاح ��ظ« :و�أك�ث�ر اخلطباء ال يتم َّثل ��ون يف خطبهم الطوال ب�شيء م ��ن ِّ
ال�شعر وال
يكرهونه يف الر�سائل �إال �أن تكون �إلى اخللفاء»(.)23
قل ��ت :والفي�ص ��ل يف عدِّ ِّ
ال�شعر حيثم ��ا ورد مت ُّثلاً من عدمه ه ��و حكم النقاد
والقرين ��ة وال�سي ��اق و�أال ين�ص ��رف �إل ��ى غ�ي�ره م ��ن الفن ��ون كالرواي ��ة والإن�ش ��اد
واال�ست�شهاد�...إلخ.
ن�ش�أة التم ُّثل ِّ
بال�شعر:
بال�شعر قدمي الن�ش�أة؛ ظهر مع �أولية ِّ
التَّم ُّثل ِّ
ال�شعر العربي ،وفطن له ال�شعراء
من ��ذ الع�صر اجلاهلي ،و�أدركوا كو َنه �سب ًب ��ا من �أ�سباب جودة النظم ،وطري ًقا من
طرق خلود ِّ
ال�شعر ،قال املُ َ�س َّيب بن َع َل�س(ت ق هـ)وا�ص ًفا �شعره(:)24
��َل�ُهْ ����دِ َي����نَّ َم���� َع ال���� ِّر َي����ا ِح َق���ِ��ص��ي�� َد ًة
َف َ أ
َت������� ِر ُد املِ����� َي�����ا َه َف���� َم����ا َت ُ
�������زال َغ��� ِري��� َب��� ًة

مِ ���� ِّن����ي ُم��� َغ���ل��� َغ���لَ��� ًة ِ�إ َل��������ى ال��� َق��� ْع��� َق���ا ِع
ن مَ َ
فيِ ال������ َق������ ْو ِم َب���ي�� َ
ت����� ُّث�����لٍ َو� َ����س���� َم����ا ِع

ومن ��ه و�صف كعب بن زهري(ت26هـ) ل�شاعريته و�شاعرية ا ُ
حلطيئة ،وحديثه
عن ِر ْف َعة التم ُّثل وجودته(:)25
َف�� َم��نْ ِل�� ْل�� َق�� َوافيِ ؟ َ�شا َنهَا َم��نْ َي ُحو ُكهَا
َي���� ُق ُ
����ول َف��ل�ا َي��� ْع��� َي���ى ِب���� َ���ش���ي ٍء َي��� ُق���و ُل��� ُه
َك�� َف�� ْي�� ُت َ��ك اَل َت ْل َقى مِ َ��ن ال�� َّن��ا� ِ��س َواحِ ���دًا
ُي���� َث���� ِّق���� ُف����هَ����ا َح���� َّت����ى َت������ ِل���ي�� َ
ن ُم��� ُت���و ُن���هَ���ا

����ب َو َف������� َّو َز َج������ ْر َو ُل
�إِ َذا َم����ا َث����� َوى َك���� ْع ٌ
َومِ �����نْ َق��ا ِئ�� ِل��ي�� َه��ا َم���نْ ُي ِ�����س��ي ُء َو َي�� ْع�� َم�� ُل
َت���� َن َّ
����خ���� َل مِ ��� ْن���هَ���ا مِ ���� ْث���� َل َم������ا َي��� َت��� َن َّ���خ��� ُل
َف��� َي��� ْق���� ُ���ص��� ُر عَ��� َن���هَ���ا ُك ُّ
�����ل َم����ا ُي��� َت��� َم��� َّث��� ُل
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وامت ��د حدي ��ث ال�شعراء عنه �إل ��ى الع�صر الأموي ،ق ��ال الفرزدق(ت110هـ)
م�ش ًريا �إلى ال َّت َم ُّثل من �شعر اجلاهليني يف موطن افتخاره ب�شعره(:)26

َوالأَ ْع������ َ�����ش����� َي�����انِ ِك��َلهاَ هُ ���� َم����ا َو ُم���� َر َّق ٌ
���������ش

َو�أَ ُخ��������و ُق���� َ���ض���اعَ��� َة َق����و ُل���� ُه ُي��� َت��� َم��� َّث��� ُل

()27

وظ� � َّل تقدي ��ر ال�شعراء لأثره ور�صده ��م له عرب ع�ص ��ور الأدب ،وعلى امتداد
احلقب(.)28
ِ
وتبق ��ى �سل�سلة من الق�ضايا اجلوهرية املُتع ِّلقة بالتم ُّثل ِّ
بال�شعر يف حاجة �إلى
تف�سري وتف�صيل �أولها :احلديث عن �أغرا�ضه ومحاور مو�ضوعاته�...إلخ.
املبحث الثاين
ال َّتم ُّثل ِّ
بال�شعر وق�ضاياه املو�ضوعية
هذا باب قد جعلتُه للحديث عن �أغرا�ض التم ُّثل ِّ
بال�شعر وق�ضاياه املو�ضوع َّية،
واملع ��اين الت ��ي يتناولها؛ فم�ضمون ِّ
ال�شعر باب ُمهم يف بنائ ��ه ،و�أفكاره ركن رئي�س
بال�شعر �ضرب من ِّ
يف �إن�شائه ،فهو غاية املتكلم وال�سامع ،والتم ُّثل ِّ
ال�شعر ،ومن َّثم
ت�ب�رز كثري من الأ�سئل ��ة املُه َّمة املُتع ِّلقة به من هذا اجلان ��ب منها :ما هي �أغرا�ض
بال�شعر؟ وهل هناك اختالف بينها وبني �أغرا�ض ِّ
التم ُّثل ِّ
ال�شعر؟ وهل ميكن حتويل
ِّ
ال�شعر يف التم ُّثل عن �أغرا�ضه الأ�صلية؟�...إلخ
�أغرا�ض التم ُّثل ِّ
بال�شعر:
يج ��ري التم ُّثل على �أغرا�ض ِّ
ال�شع ��ر املُتعارف عليها؛ املدح والرثاء والفخر...
�إل ��خ فيق�صد املُتم ِّثل بتم ُّثله م ��ا يق�صده َّ
ال�شاعر بق�صيدته؛ وم ��ن �أغرا�ض التم ُّثل
ِّ
بال�شع ��ر الذائع ��ة املدح ،ومن �أمثلت ��ه :ملا قدم املُهلب بن �أب ��ي ُ�ص ْفرة على احلجاج
�أجل�سه بجانبه ،و�أظهر �إكرامه وب َّره ثم قال(:)29
َو َق������� ِّل�������دُوا �أَ ْم�������� َر ُك�������� ْم للِهَّ ِ َد ُّر ُك��������� ُم

8 7

57

ﺮم وﺻﻔﺮ 1443
ّ

آب  -أﻳﻠﻮل /أﻏﺴﻄﺲ  -ﺳﺒﺘﻤ 2021م

���ب ال����� ِّذ َرا ِع ِب َ����أ ْم��� ِر ا َ
حل���� ْربِ ُم ْ�ض َط ِل َعا
َر ْح َ

566

اَل َي ْ��ط�� َع�� ُم ال�� َّن�� ْو َم �إِ اَّل َر ْي َ
����ث َي ْب َع ُث ُه
اَل ُم�ْت�رْ َ ًف��ا �إِ ْن َر َخ��ا ُء ال َع ْي ِ�ش َ�سا َع َد ُه
َم��ا َزا َل َي ْح ُل ُب َد َّر ال��دَّهْ �� ِر �أَ���ش ُ��ط�� َر ُه
َح َّتى ْا�س َت َم َّرتْ َعلَى � َ��ش�� ْز ٍر َمرِي َر ُت ُه

َ����م َي��� َك���ا ُد َح���� َ���ش���ا ُه َي�� ْق���ِ��ص�� ُم ال���ِّ��ض�� ْل�� َع��ا
ه ٌّ
َو َال �إِ َذا ع َّ
َ�������ض َم����� ْك����� ُرو ٌه ِب����� ِه َخ��� َ��ش�� َع��ا
َي������� ُك ُ
�������ون ُم����� َت����� ِب����� ًع�����ا َط�������������� ْو ًرا َو ُم����� َّت����� َب����� َع�����ا
ُم ْ�س َت ْح ِك َم ال���� َّر�أَي اَل َق ْ��ح�� ًم��ا َو اَل َ�ض َرعَا

فمدح ��ه احلجاج من خالل التم ُّثل بالقوة وال�شجاعة والثبات ،واخلربة ب�أمور
احلروب ،وعدم الفزع من امل�صائب �أو اخل�ضوع للنوائب.
واملدح بالتم ُّثل ق�صده كثري من متم ِّثلي ِّ
علي بن �أبي طالب
ال�شعر ،من ذلك �أن َّ
ر�ضي اهلل عنه كان يحب همدان و ُيق ِّربهم لن�صرتهم له ،ودفاعهم عنه ،وكان �إذا
ر�أى �أحدً ا منهم مت َّثل بقول ال�شاعر(:)30
َن���ا َدي���تُ هَ���� ْم����دَا َن َوالأَ ْب��������� َو ُاب ُم�� ْغ��لَ�� َق�� ٌة
ان مَ ْ
َك���ال���هِ��� ْن���دِ َو يِ ِّ
ل ُت�� ْف��لَ ْ��ل َم َ
�����ض��ا ِر ُب�� ُه

���ح��� َة ال��� َب���ابِ
َومِ ���� ْث���� ُل هَ����� ْم�����دَا َن � َ���س��� َّن���ي َف��� ْت َ
������ب َغ����ْي���رْ ُ َو َّج��������ابِ
َو ْج��������� ٌه َج����مِ ����ي ٌ����ل َو َق������ ْل ٌ

واملع ��اين التي ي�سلكها املادح يف التم ُّثل هي معاين �شعر املدح من ذكر ف�ضائل
النف� ��س؛ ال�شجاعة والكرم والوفاء وح�س ��ن ال�سيا�سة�...إلخ؛ لأ َّنها ُمع َّدة �سل ًفا ،فال
ميك ��ن اخلروج عليها ،لكنها غال ًبا توجد يف املمدوح اجلديد ،ولي�س مدحه بها من
قبيل املجاز واملبالغة.
وم ��ن الأغرا�ض الت ��ي ي�أتي التم ُّثل عليه ��ا كث ًريا ال ِّرثاء ،ومن ��ه مت ُّثل ُقتيبة بن
احلجاج بقول احلطيئة(:)31
ُم�سلم(ت96هـ) حني �أتاه موت َّ

َل�� َع�� ْم��رِي َل�� ِن�� ْع�� َم املَ��� ْر ُء مِ ��نْ �آلِ َج ْع َف ٍر
َل َق ْد َف�� َق��دُوا َع ْز ًما َج ِليلاً َو� ُ��س ْ���ؤ ُددًا
ل �أَ ْم��لَ ْ��ل َح َياتِي َو�إِ ْن مَ ُ
�إِ َذا عِ ْ�شتَ مَ ْ
ت��تْ
َو َم���ا َك���ا َن َب�� ْي�� ِن��ي َل��� ْو َل��قِ��ي�� ُت َ��ك َ�سالمِ ًا

����ح����و َرا َن �أَ ْم���� َ���س���ى �أَ ْع���لَ��� َق��� ْت��� ُه ا َ
حل��� َب���ا ِئ��� ُل
ِب َ
���ج���اهِ ��� ُل
َوحِ ���� ْل���� ًم����ا �أَ� ِ����ص����ي��ًل�ااً َخ���ا َل��� َف��� ْت��� ُه امل َ َ
َف���� َم����ا فيِ َح����� َي�����ا ٍة َب���� ْع���� َد َم����� ْوت َ
ِ�����ك َط����ا ِئ���� ُل
َو َب�����ْي����نْ َ ال����غِ���� َن����ى �إِ َّال َل����� َي�����الٍ َق��َل�اَ ئِ���� ُل
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ومت َّثل بهذه الأبيات �أبو العيناء(ت282هـ) معز ًيا �سليمان بن وهب(ت272هـ)
ملا مات �أخوه احل�سن(ت250ه� �ـ) )32(:فقال �سليمان� :أح�سن اهلل جزاءك ،وو�صل
�إخ ��اءك� ،إن هذا ملن �أح�سن ِّ
وي
ال�شعر ...ولكنى �أق ��ول كما قال كعب بن �سعد ال َغ َن ِّ
يرثي �أخاه �أبا ا ِمل ْغوار(:)33

�أَخِ ����يَ ،م��ا �أَخِ ����ي ،اَل َف��احِ ٌ
�����ش عِ �� ْن�� َد َب ْي ِت ِه
َح�� ِل��ي�� ٌم �إِ َذا َم��ا � َ���س��� ْو َر ُة ا َ
جل�� ْه��لِ �أَ ْط��لَ�� َق��تْ
َح�� ِب��ي ٌ��ب �إِ َل�����ى ال������� ُّز َّوا ِر غِ ��� ْ��ش�� َي ُ
��ان َب�� ْي�� ِت�� ِه
�إِ َذا َم���ا َت��������� َراءَا ُه ال���� ِّر َج ُ
����ال حَ َ
ت�� َّف ُ��ظ��وا

�����وب
َو اَل َو َر ٌع عِ ������ ْن������ َد ال����� ِّل����� َق�����ا ِء هَ����� ُي ُ
ُح َبى َّ
وب
ال�ش ْيبِ  ،لِل َّن ْف ِ�س ال َّل ُجو ِج َغ ُل ُ
�������ب
َج����مِ ����ي���� ُل امل ُ َ
���ب وَهْ ������� ُو َ�أ ِري ُ
���ح��� َّي���ا � َ���ش َّ
َف���لَ��� ْم ُت��� ْن َ
���ط���قِ ال����� َع����� ْو َرا ُء وَهْ ������ ُو َق��� ِري ُ���ب

وق ��د ح ��از هذا التم ُّث ��ل �إعج ��اب ال�سامع�ي�ن .وكال النموذجني جي ��د ،بيد �أن
معنى و�أبرع ت�صوي ًرا ،وهو الأق ��رب �إلى طبيعة احل�سن بن
النم ��وذج الثاين �أغ ��زر ً
فار�سا ُمحار ًبا.
وهب؛ فقد كان �أدي ًبا كات ًبا ال ً
وثال ��ث الأغرا�ض الت ��ي ت�أتي يف التم ُّث ��ل ِّ
بال�شعر هو الفخر ،ومن ��ه مت ُّثل يزيد
ب ��ن معاوية بعد غلبته لأهل املدين ��ة �سنة ()63ثالث و�ستني من الهجرة يف موقعة
َ
احل َّرة(:)34
����ج����هَ����لَ����نْ َ�أ َح����������� ٌد عَ���لَ���ي��� َن���ا
�أَ اَل اَل َي ْ
َل��� َن���ا ال���دُّ ْن��� َي���ا َو َم�����نْ �أَ� ْ���ض َ���ح���ى عَ��لَ�� ْي�� َه��ا

َف��� َن ْ���ج���هَ��� َل َف������ ْو َق َج��� ْه���لِ ا َ
جل��اهِ �� ِل��ي�� َن��ا
َ ()35
َو َن�� ْب��طِ ُ
�����ش حِ �ي َ
ن َن ْبطِ ُ�ش َق��ا ِد ِري��ن��ا

مت َّثل من الق�صي ��دة ب ُلبابها ،وهو�-أي يزيد� -أحق بهذه الأبيات من عمرو بن
كلثوم ل�سعة ُملكة وعظم �سلطانه وقوة بط�شه ،ولكن معناها فيه �شيء من الإ�سراف
يف القوة والتجرب الذي ي�أباه الإ�سالم.
و�أح�س ��ن من ��ه مت ُّثل عبداملل ��ك بن مروان ملا قت � َ�ل ُم ْ�ص َع َب ب ��ن الزبري ،ودخل
الكوف ��ة ،و�صعد املنرب ،وافتخر ،وهدد وتوعد ،ومت َّثل ب�أبيات قي�س بن رفاعة ،وهي
طويلة اكتفيت منها بقوله(:)36

8 7

57

ﺮم وﺻﻔﺮ 1443
ّ

آب  -أﻳﻠﻮل /أﻏﺴﻄﺲ  -ﺳﺒﺘﻤ 2021م

568

َم���نْ َي���ْ��ص�� َل َن����ارِي ِب�َل�اَ َذ ْن����بٍ َو اَل تِ��� َر ٍة
م���اهَ��� َر ٌة
�أَ َن�����ا ال�� َّن��ذِ ي�� ُر َل��� ُك��� ْم مِ �� ِّن��ي جُ َ
َف���إِ ْن ع ََ�صي ُت ْم َم َقاليِ ال َيو َم َف ْاعترَ ِ ُفوا
َل���َت���رَْ جِ ������� ُع�������نَّ �أَ َح�������ا ِدي������� ًث�������ا ُم����لَ���� َّع���� َن���� ًة

مي َغ���ْي��رْ ِ َغ�����دَّا ِر
َي���� ْ���ص��� َل ِب���� َن����ا ِر َك������� ِر ٍ
َك����ي اَل ُ �أ اَل َم عَ���لَ���ى َن��� ْه ٍ���ي َو ِ�إ ْن�������� َذا ِر
�أَ ْن � َ��س�� ْو َف َت�� ْل�� َق��و َن خِ �� ْز ًي��ا َظ��اهِ �� َر ال�� َع��ا ِر
َل�� ْه�� َو املُ��قِ��ي ِ��م َو َل��� ْه��� َو املُ��� ْد ِل ِ���ج ال��� َّ��س��ارِي

ففي ��ه العظة والن�ص ��ح والعقاب ،وهو م�سلك جيد م ��ن القائد واحلاكم الذي
يريد التخويف والزجر ال الفخر والقتل.
وم ��ن الأغرا� ��ض ال�شائع ��ة يف التم ُّثل االعت ��ذار ،ومنه ما مت َّثل ب ��ه الف�ضل بن
الربيع(ت208هـ) كاتب الأم�ي�ن يطلب العفو من امل�أمون بعد قتله الأمني ،وانقياد
اخلالفة له(:)37

َ����ن الإِ ْج����������� َرا ِم َح��� َّت���ى َك�����أَ َّن���� ُه
� َ���ص��� ُف���و ٌح ع ِ
َو َل��� ْي���� َ���س ُي��� َب���اليِ �أَ ْن َي��� ُك���و َن ِب���� ِه الأَ َذى

مِ َن ال َع ْف ِو مَ ْ
م ِر َما
ل َي ْعر ِْف مِ َن ال َّن ِ
ا�س جُ ْ
�إِ َذا َم��ا الأَ َذى مَ ْ
ل َي ْغ َ�ش ِب��ا ْل�� ُك�� ْر ِه ُم ْ�س ِل َما

وما �أح�سن كلمة(�صفوح) التي ته�ش لها النف�س .و�أح�سن منه ما مت َّثل به �سهل
بن هارون(ت215هـ) مع �صاحب له قد وجد عليه(:)38
ِ�إ ْن َت�� ْع ُ��ف َع���نْ عَ��� ْب���دِ َك املُ�����سِ ��يء َف��فِ��ي
����ق مِ ������نْ َخ َ
�أَ َت������ ْي������تُ َم�����ا �أَ� ْ����س���� َت����حِ ُ
����ط�����إٍ

����ن
عَ����� ْف�����و َِك َم����������أْ َوى ال��� َف���� ْ���ض���لِ َواملِ���� َن ِ
�����س ِ��ن
َف ُ
����ج���� ْد بمِ َ�����ا َت���� ْ���س��� َت���حِ ُ���ق مِ �����نْ َح َ

ففيه اعرتاف بالذنب ،وعبودية و�ضراعة ،وثناء ومدح ،وهو ما ي�شرح النف�س،
ويحركها للعفو.
ودونه مت ُّثل جعفر بن عثمان املُ
أندل�سي(ت372هـ)( )39يطلب العفو
�صحفي ال
ِّ
ِّ
من املن�صور بن �أبي عامر(ت393هـ)(:)40
عَ������ َف������ا ُ
اهلل عَ������ ْن َ
������ك �أَ اَل ُح������ ْر َم������ ٌة
��������ب َو مَ ْ
ل َ�أ ْع����� َت�����مِ ����� ْد ُه
َل����ئِ����نْ َج������ َّل َذ ْن ٌ
�أَ مَ ْ
ل َت��������� َر عَ������� ْب�������دًا عَ����������دَا َط������������ ْو َر ُه

َت�������� ُع��������و ُذ ِب������ َع������ ْف������و َِك �أَ ْن �أُ ْب�������� َع��������دَا
َف�����������أَ ْن����������تَ �أَ َج ُّ
���������������ل َو�أَ ْع�����������لَ�����������ى َي��������دَا
َو َم������� ْو ًل�������ى عَ���� َف����ا َو َر� ِ������ش������ي������دًا هَ������دَى
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َو ُم������ ْف������� ِ������س������ َد َ�أ ْم���������������� ٍر َت���َل��ااَ َف������ ْي������ َت������ ُه
�أَقِ����� ْل�����نِ�����ي �أَ َق��������ا َل َ
��������ك َم�������نْ مَ ْ
ل َي������� َز ْل

َف������� َع�������ا َد َف������أَ� ْ�����ص�����لَ����� َح َم������ا َ�أ ْف������ َ�����س�����دَا
���ك َو َي������ ْ�����ص�����ر ُِف عَ���� ْن َ
َي���قِ���ي َ
����ك ال������� َّردَى

والأبي ��ات على ما فيها من ُح�سن جتايف طبيعة االعتذار؛ ال�شتمالها على عدم
تعظي ��م املخاطب (عن ��ك -عفوك�-أنت�-أقلني-يقيك) ،ورمب ��ا كان لهذا دور يف
ع ��دم العفو عنه ،ولكنه من جان ��ب �آخر ينا�سب ابن امل�صحف ��ي الذي كان حاج ًبا
واملن�صور كات ًبا .و�أبرع من اجلميع يف مت ُّثله متيم بن جميل( )41يف اعتذاره للخليفة
ال�صغار ،و َت ْركهم يف مهب
ال�صبي ��ة ِّ
املعت�صم(ت227ه� �ـ) ،فقد َ�ض َّم َنه حدي ًثا عن ِّ
الريح وعوادي الزمان بال �ساتر �أو عائل(:)42

َو َم�������ا َح�������� ْز يِن َ�أ يِّن �أَ ُم ُ
�����������وت َو�إِ َّن������ ِن������ي
َو َل��� ِك���نَّ َخ�� ْل��فِ��ي �ِ��ص�� ْب�� َي�� ًة َق��� ْد َت�� َر ْك�� ُت��هُ�� ْم
َك���������أَ ِيّن �أَ َراهُ ��������� ْم حِ ��ْي�َنْ َ �أُ ْن���� َع����ى ِ�إ َل��� ْي���هُ��� ُم
َف����إِ ْن عِ ْ�شتُ ع ُ
َا�شوا َخاف ِِ�ض َ
ني ِب ِن ْع َم ٍة

َ ألَ ْع������لَ������ ُم �أَ َّن املَ��������� ْو َت � َ����ش����ي ٌء ُم������ؤَ َّق�����تُ
َو�أ ْك������ َب������ادُهُ ������ ْم مِ ������نْ َح����� ْ����س���� َر ٍة َت��� َت��� َف��� َّت���تُ
َو َق��� ْد َخ�� َم��� ُ��ش��وا ِت�� ْل َ��ك ال��� ُو ُج���و َه َو� َ��ص�� َّو ُت��وا
�أَ ُذو ُد ال����� َّردَى عَ�� ْن��هُ�� ْم َو�إِ ْن ُم���تُّ َم�� َّو ُت��وا

بال�صبية
فقال له املعت�صم :قد غفرتُ لك ،ووهبتُك هلل ول�صبيتك .واالعتذار ِّ
مجَ لبة للعفو ،فقد عفا اهلل عن �أو�س بن ال�صامت وزوجه َخ ْو َلة بنت ثعلبة (�صاحبة
ال�صبية ،وعفا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن �أبي َعزَّة ال�شاعر
املُجادل ��ة) ب�سبب ِّ
بال�صبية.
لل�صبية ،وعفا عمر ر�ضي اهلل عنه عن احلطيئة العتذاره ِّ
ِّ
وم ��ن �أبرز �أغرا� ��ض التم ُّث ��ل ِّ
احلكم ��ة ،فهي معدن التم ُّث ��ل وجوهره،
بال�شعر ِ
ُي�ستخ ��دم ِّ
ال�شعر فيها كاملثل ،و�أكرث ما يكون يف الأبي ��ات املفردة التي ت�شتمل على
معن ��ى �ش ��رود �أو فريد ،وه ��و ما ي�سمى بالأمث ��ال ِّ
ال�شعرية ،ومن ذل ��ك ما يقال يف
ال�شجاعة(:)43
َل��� ِّب ْ���ث َق�� ِل��ي�ًل�اً َي��� ْل َ���ح���قِ ال��هَ�� ْي َ��ج��ا َح�� َم ْ��ل
َم��ا �أَ ْح��� َ��س َ��ن املَ��� ْو َت �إِ َذا َح���ا َن الأَ َج ْ
����ل

()44

متثل به �سعد بن معاذ ر�ضي اهلل عنه(ت5هـ) يوم اخلندق.
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ومن ذلك مت ُّثل عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما(ت68هـ) ملا خرج احل�سني
ابن علي(ت61هـ) من مكة وخال اجلو فيها لعبد اهلل بن الزبري( ت73هـ)(:)45
َي��������ا َل��������كِ مِ ����������نْ ُق�������َّب������رَّ َ ٍة بمِ َ ����� ْع����� َم����� ِر
ا���ص��فِ��رِي
َخ�َل�اَ َل ِ
���ك الجْ َ ���� ُّو َف�� ِب��ي�� ِ���ض��ي َو ْ
َو َن������� ِّق�������رِي َم������ا � ِ����ش���� ْئ����تِ �أَ ْن ُت���� َن���� ِّق����رِي

ومن ذلك مت ُّث ��ل اخلليل بن �أحمد الفراهيدي(ت170ه� �ـ) كلما �ضاقت عليه
ُ�سبل الرزق(:)46
َو�إِ َذا ِا ْف�� َت�� َق�� ْر َت �إِ َل���ى ال�� َذ َخ��ائِ�� ِر مَ ْ
ت�� ْد
ل جَ ِ

ُذ ْخ������ ًرا َي��� ُك ُ
�����ص��ال ِِ��ح الأَ ْع���� َم����الِ
���ون َك َ

ويالح ��ظ البحث ت�أخر بع�ض الأغرا�ض ال�شعري ��ة يف التم ُّثل ِّ
بال�شعر كالهجاء
والغزل ،وغياب البع�ض الآخر كالو�صف.
�أغرا�ض التم ُّثل ِّ
بال�شعر بني الكرثة والقلة:
�إذا �أردن ��ا �أن نت�ص ��ور كرثة �أغرا�ض التم ُّثل ِّ
بال�شعر بدق ��ة ،فعلينا �أن ُنح ِّررها
ال�شعر ،ون�ض ��ع اً
بدل منه ��ا (مقامات التم ُّث ��ل ِّ
م ��ن ارتباطها ب�أغرا� ��ض ِّ
بال�شعر)،
ون�ستطي ��ع �أن نقف على �أثر ذلك من خالل (�أبيات اال�ست�شهاد) البن فار�س ،فقد
مقاما للتم ُّثل ِّ
بال�شعر منها :ما ُي َت َم َّثل به عند
ذك ��ر فيه ( )133مئة وثالثة وثالثني ً
ال ِعت ��اب ،والأمل ،وال�شكوى ،والزي ��ارة ،وال�س�ؤال ،والتحذير ،و َتغ�ُّيلارُّ احلال ،ور�ؤية
غائ ��ب ،وعند الوعد واملِطال�...إلخ ،وهذه املقامات قابلة للزيادة على ح�سب َتغيرُّ
الأح ��وال ،وت�ص ُّرف املُتم ِّثل يف املقال ،ومن ث � َّ�م ف�أغرا�ض التم ُّثل ِّ
بال�شعر �أغزر من
ال�شعر؛ لأنه�-أي التم ُّثل -ي�شارك ِّ
�أغرا� ��ض ِّ
ال�شعر يف ُج ِّل �أغرا�ضه ،وي�شارك النرث
يف ِّ
كل �أغرا�ض ��ه ،و�أغرا�ض النرث �أوفر من �أغرا� ��ض ِّ
ال�شعر ،ومو�ضوعاته �أكرث من
واحللم والزهد...
�أن تحُ ��د ،في�أتي التم ُّثل يف املع ��اين الفرعية كال�صَّرب واحل ��زم ِ
�إلخ ،ومن هذه املعاين الفرع َّية التم ُّثل يف ال�شوق واحلنني �إلى الأوطان ،ومنه مت ُّثل
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بالل بن رباح ر�ضي اهلل عنه ملا هاجر �إلى املدينة فغلبه ال�شوق �إلى مكة ،فقال وقد
�أ�شرف على الهالك(:)47
�أَ اَل َل��� ْي���تَ � ِ��ش�� ْع��رِي ه ْ
َ���ل �أَ ِب���ي�َتّنََّ َل�� ْي��لَ�� ًة
َوه ْ
م��� َّن��� ٍة
َ�����ل �أَ ِرد َْن َي���� ْو ًم����ا مِ ���ي���ا َه جَ َ

ِب��� َف��� ٍّخ َو َح������� ْوليِ ِ�إ ْذخِ ������� ٌر َو َج��� ِل���ي��� ُل
َوه ْ
َ������ل َي���� ْب���� ُد َو ْن ليِ � َ���ش���ا َم��� ٌة َو َط��فِ��ي�� ُل

()48

ومن التَّذكري بال َّرحيل مت ُّثل احل�سن الب�صري(ت110هـ) بقول ال�شاعر(:)49

������اب َو ُك ُّ
������ل ال��� َّن���ا� ِ���س دَاخِ ��� ُل��� ُه
املَ������ ْو ُت َب ٌ

َف��لَ�� ْي��تَ ���شِ �� ْع��رِي َب�� ْع�� َد ال�� َب��ابِ َم��ا ال���دَّا ُر

�ري يحيى بن عبادة بن
وم ��ن �إظهار ال� � ُو ِّد والترَّ حيب مت ُّثل �أبي امليمون ال ُق َ�ش�ي ِّ
ري(ت288هـ تقري ًبا) بيته زائ ًرا(:)50
َج َّحاف وهو داخل على �أبي علي ال َه َج ِّ
َح��� َّي���ا الإِ َل�������� ُه َخ���� َي����ا َل َم�����نْ َل����� ْو َزا َر َن������ا

عَ������� َد َد ال��� َّل��� َي���اليِ خِ ���� ْل����تُ َذ َ
اك َق�� ِل��ي�َلَ

�أغرا�ض التم ُّثل ِّ
بال�شعر بني التبعية واال�ستقالل:
التم ُّث ��ل ِّ
بال�شعر ي�أتي غال ًبا تاب ًعا لغريه ،وم�سبو ًقا بحديث �أو حوار ،والتم ُّثل يف
ه ��ذه احلالة م�شارك لغريه يف غر�ض الكالم ،يتع ��اون مع النرث على �إمتامه ،ودور
التم ُّثل ِّ
(ال�شعر) يقت�صر يف هذه احلالة على الت�أكيد والإعانة ،وقد ي�ستقل التم ُّثل
بنف�س ��ه ،وي�ست ��ويل على الغر�ض كله ،فال ي�سبق ��ه وال يلحقه كالم يف غر�ضه ،ومن
ذل ��ك مل ��ا ر�أت �أم امل�ؤمنني عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها -النب ��ي �صلى اهلل عليه و�سلم
يوم ��ا وقد َع ِرق وجهه ،وت�ل��ألأ جبينه ،فقالت :لو ر�آك �أبو كب�ي�ر ال ُهذ ِّ
يل لعلم �أنك
ً
�أحق ب�شعره فقال لها :وما يقول يا عائ�شة �أبو كبري؟ قالت :يقول(:)51
َو ُم������َب�����رَ�أٌ مِ ������نْ ُك������ ِّل ُغ���َّب��رَرَِّ َح��� ْي���� َ���ض��� ٍة
َف���������إِ َذا َن َ
����ظ���� ْر َت �إِ َل������ى �أَ� ِ�����س����� َّر ِة َو ْج���هِ��� ِه

َو َف����� َ����س����ا ِد ُم���� ْر� ِ����ض���� َع���� ٍة َودَا ٍء َم��� ْغ��� ِي���لِ
ِ�����ض املُ��� َت��� َه��� ِّل���لِ
َب���� ِر َق����تْ َك���َب���رَ قِ ال���� َع����ار ِ

وم ��ن ذلك ملا حب�س الر�شي ��د �أبا العتاهية ،وبينما هو يف ال�سجن ذاهلاً يعاين
الوجد و�آالم احلب�س ،وجد رجلاً �صاب ًرا �صامتًا ثم مت َّثل الرجل فج�أة(:)52

8 7

57

ﺮم وﺻﻔﺮ 1443
ّ

آب  -أﻳﻠﻮل /أﻏﺴﻄﺲ  -ﺳﺒﺘﻤ 2021م

572

َت����� َع����� َّو ْد ُت َم���� َّ���س ال����ُّ���ض��� ِر َح��� َّت���ى �أَلِ��� ْف��� ُت��� ُه
َو� َ����ص��َّيرَرَّ َ يِن َي ْ���أ ِ���س��ي مِ َ
���ن ال�� َّن��ا� ِ��س َواثِ��� ًق���ا

ال�صبرْ ِ
َو�أَ ْ�سلَ َمنِي ُح ْ�س ُن ال َع َزا ِء �إِ َلى َّ
هلل مِ نْ َح ْي ُث اَل �أَ ْدرِي
ِب ُح ْ�س ِن َ�صنِي ِع ا ِ

هك ��ذا مت َّثل بها الرج ��ل مل ي�سبقها حدي ��ث ومل يتبعها حديث ،فج ��اء التم ُّثل
م�ستول ًيا على الغر�ض كله ال ي�شاركه فيه غريه.
ومن ��ه مت ُّثل علي بن عي�س ��ى بن اجلراح(ت334هـ) ملا ا�ست ��وزه املقتدر ،ور�أى
اجتماع النا�س عليه ،وكان د ِّي ًنا فقي ًها عاملًا باحلديث فتم َّثل بقول �أبي العتاهية(:)53
ا�س ِ �إ َّال َم�� َع الدُّ ْن َيا َو َ�صاحِ ِبهَا
َم��ا ال َّن ُ
ُي�� َع ِّ��ظ�� ُم��و َن �أَ َخ����ا ال��دُّ ْن�� َي��ا َف�����إِ ْن َو َث�� َب��تْ

َف�� َك�� ْي�� َف�� َم��ا ا ْن�� َق��لَ�� َب��تْ َي��� ْو ًم���ا ِب��� ِه ا ْن�� َق��لَ�� ُب��وا
َي��� ْو ًم���ا عَ��لَ�� ْي�� ِه بمِ َ���ا اَل َي��� ْ��ش�� َت��هِ��ي َو َث�� ُب��وا

التم ُّثل ونقل ِّ
ال�شعر �إلى �أغرا�ض جديدة:
م ��ن املع ��روف �أن التم ُّثل �إن�شاء من �إن�شاء ،و�أخذ من بن ��اء ،و�أن املُتم ِّثل يقطع
ج ��ز ًءا من ق�صي ��دة �سابقة وي�ستخدمه ��ا يف منا�سبة خا�صة به ،وهن ��ا �س�ؤال مهم
ه ��ل ي�أتي التم ُّث ��ل يف غر�ض ِّ
ال�شعر ال�سابق نف�سه دائ ًما؟ �أم يجوز حتويله ونقله �إلى
�أغرا�ض جديدة؟
بتتبع �شواهدالتم ُّثل ِّ
تبي ُمفارقةبع�ضالأ�شعارلغر�ضهاالأ�صلي،وحتويلها
بال�شعر نَّ
�إلى �أغرا�ض جدي ��دة؛ من ذلك ما فعله يحيى بن مالك بن عائذ(ت376هـ)( )54حني
دخل امل�سجد وال�صالة ُتقام فتم َّثل ب�أعلى �صوته(:)55
َي���ا رَبِ اَل َت��� ْ��س�� ُل�� َب�� ِّن��ي ُح�� َّب��هَ��ا َ�أ َب�����دًا

َو َي���� ْر َح���� ُم ُ
اهلل عَ��� ْب���دًا َق�����ا َل �آمِ ��ي�� َن��ا

فنق ��ل البي ��ت من الغزل �إل ��ى ِّ
ال�شعر الدين ��ي ،لك ��ن و�إن كان الغر�ض مختل ًفا
يف الظاه ��ر �إال �أن العاطف ��ة ُمتح ��دة يف الباط ��ن ،والغر�ض ��ان يجمعهم ��ا ج ��ذر
واحد(احلب).
ومن ذلك مت ُّثل املكتفي باهلل(ت295هـ) ملا مر�ض وزيره القا�سم بن عبيداهلل
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اب ��ن �سليمان(ت291ه� �ـ) وا�ستخلف ابن �أخيه عبد الوهاب ب ��ن احل�سن ،وزار �أبو
القا�سم املكتفي ،فلما خرج من عنده مت َّثل املكتفي(:)56
����اح����ا ُف َ
������������ؤا ُد ُه
َولمَ َّ��������ا �أَ َب��������ى �إِ اَّل جِ ���� َم ً
َت��� َ��س�� َّل��ى ِب����أُ ْخ��� َرى َغ�ْيِرِْ هَ���ا َف ِ������إ َذا ا َّل�� ِت��ي

ُو مَ ْ
ل َي ْ�س ُل َع��نْ َل ْيلَى بمِ َ��الٍ َو اَل َ �أهْ ��لِ
َت َ�س َّلى ِبهَا ُت�� ْغ��رِي ِبلَ ْيلَى َو اَل ُت ْ�سلِي

ومن املالحظ �أن �أكرث النقل والتغيري يقع يف �شعر الغزل()57؛ وهذه الإ�شارات
تدل على ما بني الغزل و�سائر �أغرا�ض ِّ
ال�شعر من و�شائج و�صالت.
جدية �أغرا�ض التم ُّثل ِّ
بال�شعر:
بق ��ي �أن �أنوه �إلى جدية �أغرا� ��ض التم ُّثل ِّ
بال�شعر ورزانته ��ا ،وخلوها من اللهو
واملج ��ون ،وجميئها يف مو�ضوع ��ات مهمة ،فندر �أن جتد مت ُّث�ًل اً يف فح�ش� ،أو خمر
ال�سر يف ذل ��ك �إلى �شرف �أع�ل�ام التم ُّثل
�أو غ ��زل ماج ��ن �أو هج ��اء ،ورمبا يرج ��ع ِّ
ومكانتهم -و�سي�أتي احلدي ��ث عنهم -فكلهم �سادة نجُ ُ ب من الذين �إذا مروا على
الله ��و م ُّروا كراما ،وهذا يعك�س من جانب �آخ ��ر �صورة احلياة العربية املبنية على
واجلدِّ وامل�ؤ�س�سة على ال ِع َّفة والف�ضيلة.
الكفاح ِ

املبحث الثالث
التم ُّثل ِّ
بال�شعر والنقد الأدبي
اهتمام النقد بال َّتم ُّثل ِّ
بال�شعر:
ه ��ل احتفى النقد الأدب ��ي بالتم ُّثل ِّ
بال�شع ��ر كم�صطلح نق ��دي وظاهرة �أدبية
واجتماعي ��ة؟ ه ��ل تناولها من كاف ��ة الزوايا؟ وكيف ارت�سم ��ت الظاهرة يف مخيلة
النقاد؟
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ظه ��ر التَّم ُّث ��ل ِّ
بال�شع ��ر يف مدون ��ات النق ��د الأولى عل ��ى ا�ستحي ��اء يف �صورة
�أخب ��ار �أدبية جمردة ،ي�ستدعيه �سرد الأخب ��ار واحلديث عن ال�شعراء ،فذكره ابن
�سالم(ت231ه� �ـ) �أرب ��ع مرات( )58من غ�ي�ر تعليق ،وتو�سَّ ع اب ��ن ُقتيبة(ت276هـ)
يف تناول ��ه للظاهرة عل ��ى نحو ير�شح القول ب�أن التم ُّث ��ل كان �أحد �أدوات الناقد يف
تق ��ومي النتاج ِّ
ال�شع ��ري ،وتت ُّبع �أثره يف املجتمع ،ف� ��أورده(� )24أرب ًعا وع�شرين مرة
تقري ًب ��ا(� ،)59س َّل ��ط ال�ضوء فيها عل ��ى الق�ضية من زاوية فني ��ة خال�صة؛ هي زاوية
ِّ
ال�شع ��ر َّ
وال�شاعر ،ف ��كان يذكر الأبيات الت ��ي يتم َّثل به ��ا النا�س–غال ًبا -من �شعر
ال�شاع ��ر من غ�ي�ر تف�صيل ملو�ضوع التم ُّث ��ل وق�صته� ،أو دور املتم ِّث ��ل فيه ،من ذلك
قوله عن امرئ القي�س« :ومما ُي َت َم َّثل به من �شعره قوله:
َو َق��������� ْد َط������ َّو ْف������تُ فيِ الآ َف�����������اقِ َح��� َّت���ى

َر�ِ��ض�� ْي��تُ مِ َ���ن ال�� َغ�� ِن��ي�� َم�� ِة ِب����الإِ َي����ابِ »

()60

ور�ؤيته على جاللتها �أحاد َّية النظرة؛ لأنه اهتم بزاوية ال�شاعر ،و�أهمل زاوية
املُتم ِّث ��ل ،بينما ربط ابن ر�شيق(ت456هـ) بني املثل والتم ُّثل ،ف�أعلى من قيمة املثل
ب�سب ��ب التم ُّث ��ل ،ونق ��ل ر�أي حماد يف رفعة �شع ��ر النابغة ل�صح ��ة التم ُّثل منه ببيت
�أو ن�صفه ،و�ضرب اً
مثال بقوله:
َح��لَ�� ْف��تُ َف��لَ�� ْم َ�أ ْت����� ُر ْك ِل َن ْف�سِ َك ِر ْي�� َب�� ًة

َ��ب
َو َل ْي َ�س َو َرا َء ا ِ
هلل ِل ْل َم ْر ِء َم�� ْذه ُ

()61

لل�شعر ،وجعله املثل ِّ
وذك ��ر تق�سيم عب ��د الكرمي ِّ
ال�شع ��ري من �أجل �أق�سامه يف
قوله« :واملثل العائد على من مت َّثل به باخلري»(.)62
ث َّمة اجتاه �آخر للتم ُّثل يف النقد الأدبي؛ وهو محاولة تزويد القارئ مبا ي�ص ُلح
ل ��ه من ِّ
ال�شعر ،وقد جاء هذا عرب �سل�سلة م ��ن امل�ؤلفات جمع فيها النقد ما ي�صلح
للتم ُّث ��ل وطرحه على اجلمهور من ذل ��ك( :ر�سالة يف �أعجاز �أبيات تغني يف التم ُّثل
ع ��ن �صدورها) للمربد(ت285هـ) جم ��ع فيها (� )84أربعة وثمان�ي�ن �شط ًرا لأعجاز
�أبي ��ات ت�صلح للتم ُّث ��ل بها ،جمعها ملختل ��ف ال�شعراء ما بني م�شه ��ور ومغمور حتى
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الع�صر العبا�س ��ي ،وت�ضمنت الر�سالة كث ًريا مما ُ�ش ِهر من �أبيات التم ُّثل( ،)63ومما
�أورده من الأمثلة قول زهري بن �أبي ُ�سلمى (ت13ق.هـ):
����ح����ا َل���� َة �أَ ْن َي���� ْ���ش��� َت���ا َق م����نْ عَ��� ِ��ش�� َق��ا
َو اَل َم َ

وقول ال ُق َطامي(ت130هـ):

َو َق������� ْد َي���� ُك ُ
����ون َم����� َع املُ���� ْ���س��� َت��� ْع���جِ ���لِ ال���� َّز َل���� ُل

وقول ُن َ�صيب(108هـ):

َو َل��� ْو َ�س َك ُتوا َ�أ ْث�� َن��تْ عَ��لَ�� ْي َ��ك ا َ
حل�� َق��ا ِئ ُ��ب

()64

وم ��ن املالحظ �أن الر�سالة خلت م ��ن ال�شرح والتف�سري ،وم ��ن تعريف التم ُّثل
وقيمته.
ونلق ��ى (�أبيات اال�ست�شهاد) الب ��ن فار�س(ت395هـ) ،وق ��د جمع فيه()133
مقاما للتم ُّثل تقري ًبا� ،ساقه ��ا على ل�سان رجل �أديب بارع �أعد
مئ ��ة وثالثة وثالثني ً
للأم ��ور ُعدتها بل�سان ف�صيح ونهج مليح ،ومهد لها عل ��ى ل�سانه بذكر ما ينا�سبها
م ��ن املواقف والأحوال .وغالب م ��ا ذكره �أبياتٌ مفردة �إال ع�ش ��رة مناذج ك ٌّل منها
بيتان ،ومنوذجان ن�صف بيت ،وكان يكتفي بذكر مثال واحد يف كل منا�سبة �إال يف
�س ��ت منا�سبات ذك ��ر فيها مثالني .وجممل ما ذكره من �أبي ��ات( )149مئة وت�سعة
و�أربعني بيتًا .ومن �أمثلته ،و�إذا ح�ضر رئي�س من الر�ؤ�ساء و�أراد مدحه �أن�شد:
�أُ ْف���� َق ال��� َّ��س�� َم��ا ِء َل�� َن��ا َل��تْ َك�� ُّف�� ُه الأُ ُف�� َق��ا

َل�� ْو َن���ا َل َح ٌّ��ي مِ َ��ن ال��دُّ ْن�� َي��ا بمِ َ �� ْك�� ُر َم�� ٍة

و�إذا فخر مبن تقدم �أن�شد:

ريو َن َخ ْل َف َنا
ا�س َما �سِ ْر َنا َي�سِ ُ
َت َرى ال َّن َ

ا�س َو َّق ُفوا
َو ِ�إ ْن َن ْح ُن �أَ ْو َم���أْ َن��ا ِ�إ َل��ى ال َّن ِ

و�إذا �أخذ �إن�سان يتهم �أحدً ا غريه �أن�شد:
حل������ ْر َب َي ْ��ج�� ِن��ي�� َه��ا ر َِج ٌ
َر�أَ ْي�������تُ ا َ
�����ال
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()65

واب ��ن فار�س و�إن تو�سَّ ع يف تناول الظاهرة والإ�ش ��ادة بها ،كان تناوله ك�سابقه
ِخل ًوا من �أي �إ�شارات نقدية عن الظاهرة.
ونلق ��ى �أب ��ا من�ص ��ور الثعالبي(ت429هـ) وكتابه التمثي ��ل واملحا�ضرة ،جمع
في ��ه ما ي�صلح للتم ُّث ��ل من القر�آن وال�سنة ،و�أقوال �سل ��ف الأمة ،وبثَّ يف ت�ضاعيفه
م ��ا ي�ص ُلح للتم ُّثل ب ��ه من ِّ
ال�شعر ،وعق ��د يف الف�صل الأول عنوا ًنا مل ��ا يتم َّثل به من
�شع ��ر اجلاهليني والإ�سالمي�ي�ن واملُحدث�ي�ن واملولدين�...إل ��خ( .)66ونلقى جار اهلل
الزمخ�شري(ت538هـ) وكتابه (ديوان التم ُّثل)( ،)67ومل ي�صل الكتاب ،والغالب من
عنوان ��ه �أنه ا�شتمل على التم ُّثل ِّ
بال�شعر ،وي�أتي بعده ال َّن ْه َر َوايل(ت988هـ)( )68وقد
�ألف كتابه (التمثيل واملحا�ضرة بالأبيات املفردة النادرة)( ،)69وقد ق�صره �صاحبه
عل ��ى التم ُّثل ِّ
بال�شعر ،وجعله يف الأبيات املفردة دون غريها ،وتطورت الفكرة عند
الوزير ح�سني ر�ضا با�شا من وزراء الدولة العثمانية (ت بعد 1320هـ)( ،)70وكتابه
(�أح�سن ما قيل يف م�صاريع التمثيل) غاب الكتاب يف طي الن�سيان ،و بقي العنوان
يوح ��ي ب�أنه جمع في ��ه �أبيا ًتا ت�ص ُلح للتم ُّثل م ��ن العربية والفار�سي ��ة والرتكية(،)71
ونلقى يف الع�ص ��ر احلديث محمد بن �إبراهيم احلمد(1385هـ )72()000-وكتابه
(التم ُّث ��ل ِّ
بال�شعر) ،وقد جعله �صاحبه ذيلاً على كت ��اب (�أبيات اال�ست�شهاد) البن
مقاما للتم ُّث ��ل لل�شعراء من
فار� ��س ،جمع في ��ه(� )428أربع مئة وثماني ��ة وع�شرين ً
�شتى الع�صور ،وكان ي�أتي يف املقام الواحد بال�شاهد واالثنني والثالثة( ،)73والكتاب
ك�سابقيه خال من �أي �إ�شارات نقدية عن الظاهرة.
وجت ��در الإ�شارة �إل ��ى �سل�سلة من الكتب تناولت املو�ض ��وع �ضمن مو�ضوعاتها
�س�أكتفي بالتمثيل لها مبثالني الأول :نهاية الأرب يف فنون الأدب للنويري(ت733هـ)،
�أفرد فيه عنوا ًن ��ا للتم ُّثل ،تناول فيه ما ُيتَم َّثل به من �شعر اجلاهليني واملخ�ضرمني
والإ�سالميني�...إلخ .والثاين :زهر الأكم يف الأمثال واحلكم لليو�سي(ت1102هـ)،
ذك ��ر فيه باب الأمثال ال�شعري ��ة و�ص َّدره باحلديث عن التم ُّث ��ل ِّ
بال�شعر( ،)74وهذه
الكتب ال تختلف يف ر�ؤيتها عن الكتب ال�سابقة.
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نخ ُل� ��ص م ��ن ذلك �إلى �أن النقد الأدب ��ي تن َّبه للتم ُّثل ِّ
بال�شع ��ر و�أثره ،ور�صده،
ورفده ب�سل�سلة من امل�ؤلفات ُتغذي الظاهرة و ُتن ِّميها ،ولكن يف هذه وتلك مل يتناوله
بالدرا�سة والتحليل.
ثم ��ة دور �آخر قام به النقد يف حديثه عن التم ُّث ��ل ِّ
بال�شعر ينبغي الإ�شارة �إليه
ول ��و يف ُعجالة ،وه ��و �أن النقد الأدبي وقف عند بع�ض النماذج بالنقد ،و�س�أكتفي-
ل�ضيق املقام -مبثالني:
فم ��ن التم ُّث ��ل احل�س ��ن؛ مل ��ا دخ ��ل من ��ذر ب ��ن �سعي ��د قا�ض ��ي اجلماع ��ة
بقرطبة(ت355ه� �ـ) على عبد الرحمن النا�صر (ت354ه� �ـ) وهو يبني الزهراء،
فوعظه منذر بن �سعيد لإ�سرافه يف البناء ،فتم َّثل النا�صر:

هِ ��� َم��� ُم املُ���� ُل����وكِ �إِ َذا �أَ َرادُوا ِذ ْك��� َرهَ���ا
�أَ َو َم��ا َت��� َرى ال��هَ�� َر َم�ْي�نْ ِ َق��� ْد َب��قِ�� َي��ا َو َك��� ْم

مِ ����نْ َب��� ْع���دِ هِ ��� ْم َف��� ِب َ����أ ْل���� ُ���س ِ���ن ال�� ُب�� ْن�� َي��انِ
ُم���� ْل ٌ
�����ح�����ا ُه َح����������� َواد ُِث الأَ ْز َم����������انِ
����ك َم َ

ق ��ال ا َمل َّق ِري« :ف� ��إن كان �شعره فقد بلغ فيه غاية الإح�س ��ان ،و�إن كان مت َّثل به
فقد ا�ستحقه بالتم ُّثل يف هذا املكان»(.)75
قلت:
وق ��د اخرتت هذا النم ��وذج لنفا�سته ونفا�سة التعليق علي ��ه؛ فالنموذج م�ؤ�شر
عل ��ى �أن املغرب العربي ي�شارك �صنوه امل�شرق يف االحتفاء بالظاهرة ومنوها ،و�إن
ب ��دا االهتمام بها يف املغرب �أقل من امل�ش ��رق بكثري� .أما نفا�سة التعليق عليه فلأن
ا َمل َّق � ِ�ر َّي �صاحب النفح حكم ب�شاعرية املُتم ِّثل (النا�ص ��ر) ،و�أنه �أحق بالأبيات من
من�شئها حل�سن مت ُّثله بها.
وجهة نظر النا�صر �صحيحة؛ ف ِع َظم البناء يدل على عظمة الباين قال تعالى:
وع� � َّد ُه القر�آن من
ﭽﮟﮠﮡﮢﮣﮤﭼ (ال�شع ��راءَ ،)149 :
مفاخر عاد وعظمتها فقال :ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭼ (الفجر.)8-6 :
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بناء الرجال �أجدى و�أنفع من بناء البالد ،لذا كان اخلليفة امل�أمون(ت218هـ)
بارعا يف مت ُّثله ملا ر�أى �أخاه املعت�صم (ت227هـ) ُي ِع ُّد الرجال وابنه َيت َِّخذ ال�ضياع
ً
ف�أن�شد(:)76
ي ُه َي ْبنِي ال ُق َرى
َي ْبنِي ال ِّر َجا َل َو َغ رْ ُ
َق�� ِل ٌ��ق ِب��� َك رْ َ
�ْث� ِة َم��الِ�� ِه َو���سِ �َل�اَ حِ �� ِه

� َ���ش��� َّت���ا َن َب���ْي��نْ َ َم��������� َزا ِر ٍع َور َِج������الِ
َح��� َّت���ى ُي��� َف��� ِّر َق��� ُه عَ��لَ��ى الأَ ْب َ
���ط���الِ

وهلل د ُّر احلطيئة يف �إ�شادته ببناء الأجماد ال بناء البالد(:)77

�أو َل��ئ َ
ِ��ك َق��� ْو ٌم �إِ ْن َب�� َن��وا َ�أ ْح��� َ��س�� ُن��وا ال ُب َنى

َو�إِ ْن عَا َهدُوا �أَ ْو ُفوا َو�إِ ْن َع َقدُوا َ�شدُّ وا

�أم ��ا التم ُّثل املعيب فمنه ما مت َّثل به يزيد بن معاوية(ت64هـ) يف وقعة َ
احل َّرة
ري(ت63هـ) على �أهل املدينة(:)78
ملَّا بلغه انت�صار قائده ُم�سلم بن ُع ْق َبة املُ ِّ
َل��� ْي���تَ �أَ� ْ���ش��� َي���اخِ ���ي ِب���� َب���� ْد ٍر � َ���ش���هِ���دُوا

َج���� َز َع ا َ
خل������ ْز َر ِج مِ ���نْ َو ْق���� ِع الأَ� َ���س ْ���ل

و�أقول:
الكالم يف ن�سبة التم ُّثل �إلى يزيد كثري ،واحتمال كذبه عليه كبري ،ولكن �أورده
كثري من ال ِّثقات من�سو ًبا �إليه ،والف�صل يف �صحة الن�سبة يوم الف�صل(.)79
اعرت� ��ض كثري من الأعالم -واحل ��ق معهم -على مت ُّثل يزيد بهذا البيت حتى
و�صل الأمر �إلى اتهامه بالنفاق وتكفريه ولعنه(.)80
ل ��و كان عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ح ًّيا لعاقبه عقا ًبا �شديدً ا على مت ُّثله
ه ��ذا ،فق ��د َع َّذر يف �أقل منه حني م َّر رجل من ُمزينة على باب رجل من الأن�صار،
وكان يتّهم بامر�أته فتم َّثل:
ه َْ��ل َم��ا َع ِل ْمتَ َو َم��ا ْا�س ُتود َْعتَ َم ْك ُتو ُم

�أَ ْم َح ْب ُلهَا �إِ ْذ َن���أَ ْت َ
��ك ال�� َي�� ْو َم َم���ْ��ص�� ُرو ُم؟

رب ا ْل َب ْيت َع َل ْي ِه عمر ،ف�أمر به عمر َف ُح َّد(.)81
فا�ستعدى ُّ
رمبا دفع يزيد �إلى هذا التم ُّثل ما كانت ُتك ُّنه بنو �أمية من �ضغينة لأهل املدينة
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ملقتل عثمان ر�ضي اهلل عنه بني ظهرانيهم ،وخلروجهم عليهم بعد مقتل احل�سني
�ضجر من �أهل
ر�ض ��ي اهلل عنه ،واخلزرج ُث َّل ��ة منهم ،وكان يزيد -قبل ذلك -مل ��ا ِ
املدين ��ة قال لكعب بن ُج َعيل(ت55ه� �ـ تقري ًبا)�“ :إن عبد الرحم ��ن بن ح�سَّ ان قد
قوما
ف�ضحن ��ا ،فاه � ُ�ج الأن�صار! فق ��ال له كع ��ب� :أرادِّي �أنت �إلى ال�ش ��رك! �أ�أهجو ً
ن�صروا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�آ َو ْوه؟”( ،)82فهجاهم ال ْأخ َطل.
املبحث الرابع
�أعالم التم ُّثل ِّ
بال�شعر
هذا باب ق�صدنا فيه وج ًها جديدً ا من وجوه التم ُّثل ِّ
بال�شعر ،وهو احلديث عن
�أعالم ��ه وجنومه ،لنقف على �أثر املُتم ِّثل يف ِّ
ال�شع ��ر ،ون�ستبني مدى انت�شار التم ُّثل
ِّ
بال�شعر بني العرب ،ونك�شف عن مدى تقديرهم له على اختالف م�شاربهم ،وتنوع
مذاهبه ��م ،و�شرطن ��ا فيمن نورد ذكره يف هذا الباب �أن يكون ممن ُ�ش ِهد له بكرثة
بال�شعر� ،أو ممن نال مت ُّثله ً
التم ُّثل ِّ
حظا موفو ًرا من ال�شهرة.
و�أول م ��ن نلقى يف هذا الباب حبيب ��ي و�شفيعي ،ر�سول ال�سالم وهادي الأنام؛
محمد �صلى اهلل عليه و�س ّلم يتم َّثل بقول ال�شاعر(« :كفى بالإ�سالم وال�شيب للمرء
ناهيا) فقال �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه :يا ر�سول اهلل! �إمنا قال ال�شاعر :كفى بال�شيب
والإ�س�ل�ام للم ��رء ناهيا .فجعل �أبو بك ��ر ر�ضي اهلل عنه يق ��ول بال�شيب والإ�سالم،
والنبي �صلى اهلل عليه و�س ّلم يقول« :بالإ�سالم وال�شيب»  ،فقال �أبو بكر � :أ�شهد �أنك
ر�سول اهلل ،ما علمك اهلل ِّ
ال�شعر وما ينبغي لك»(.)83
والبيت لعبد بني َ
احل ْ�س َحا�س(ت40هـ) ومتامه(:)84

عُ����� َم��ْي��رْ َ َة َو ِّد ْع�ِ ،إ ْن جَ َ
ت�����هَّ����� ْز َت َغ���ا ِد َي���ا

َك َفى َّ
ال�ش ْي ُب َوا ِلإ ْ�سلاَ ُم ِل ْل َم ْر ِء َناهِ َيا

فق ��دم ال�شي ��ب على الإ�سالم ول ��و كان هذا يف غري ِّ
ال�شعر م ��ا قبلتُه منه ،وقد
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�صح ��ح النبي �صلى اهلل علي ��ه و�س ّلم ما وقع فيه ال�شاعر م ��ن خط�أ فقدم الإ�سالم
َّ
على ال�شيب ،وال ب�أ�س يف هذا ،فالبيت ملك لل ُمتم ِّثل ،يجوز له �أن يقدم وي�ؤخر فيه
�أو ُيغ�ِّيرِرِّ كلم ��ة ب�أخرى يراها �أح�سن يف مو�ضعها و�أثبت يف معناها؛ لأن العرب �إمنا
يتم َّثلون ِّ
بال�شعر لغري الغر�ض الذي قامت به الرواية(.)85
ومن �أعالمه الثاين التايل املحمود م�شهدهُ ،م ِذ ُّل الدنيا ُم ِع ُّز الآخرة ال�صديق
�أبو بكر ر�ضي اهلل عنه(ت13هـ) يف موطن ذكر منن الأن�صار وف�ضائلهم قال« :ما
وجدتُ لنا ولهذا احلي من الأن�صار مثلاً �إال ما قال ُط َفيل ال َغ َن ِو ِّي:
َج��� َزى ُ
اهلل عَ�� َّن��ا َج�� ْع�� َف�� ًرا حِ َ
�ي�ن �أَ ْز َل��� َق���تْ
�أَ َب�������� ْوا �أَ ْن مَيَ��� ُّل���و َن���ا َو َل������ ْو �أَ َّن �أُ َّم��� َن���ا
هُ ���� ْم َخ�� َّل ُ��ط��و َن��ا ِب��ال�� ُّن�� ُف��و� ِ��س َو�أَلجْ َ ��� ُئ���وا

ِب��� َن���ا َن��� ْع��� ُل��� َن���ا فيِ ال����وَاطِ ����ئِ��ي� َ
ن َف���� َز َّل����تِ
ُت��َل��اَ قِ�����ي ا َّل�������ذي ال َق���������� ْو ُه مِ ���� َّن����ا لمَ َ���� َّل����تِ
َ َ َّ ()86
����ج���� َراتٍ �أَ َد َف�����������أَتْ َو�أظ�����ل�����تِ
�إِ َل�����ى ُح ُ

وه ��ذا التم ُّثل لقطة ق�ص�ي�رة مكثفة ،تنط ��وي على وح ��دة االنطباع واحلدث
متاما ،عامرة بال�صدق العاطفيُ ،تربز يف جالء ف�ضل الأن�صار
كالق�صة الق�صرية ً
وبره ��م ب�إخوانهم املهاجرين ،وت�صور على وجه دقيق �أبرز وجوه امل�ؤاخاة بينهما،
وق ��د ا�ستطاع �أبو بكرر�ضي اهلل عنه من خالل مت ُّثل ��ه �أن يجمع بني طريف الق�ض َّية
املهاجري ��ن والأن�ص ��ار متالحمني يف م�شه ��د واحد ،وهو –�أي ه ��ذا التم ُّثل -مي ِّثل
�ضر ًبا من �ضروب �أ�سلمة ِّ
ال�شعر وحتويل م�ساره،؛ كان يف اجلاهلية ُي رِّعب عن ق�ض َّية
�إن�سان َّية ،ف�صار بعد الإ�سالم ُي رِّعب عن ق�ضية �إ�سالم َّية (�إمنا امل�ؤمنون �إخوة).
وم ��ن �أعالم التم ُّثل ِّ
بال�شعر اخلليفة العادل ،الفاروق عمر بن اخلطاب ر�ضي
اهلل عنه (ت23هـ) ما عر�ض له �أمر �إال مت َّثل فيه ببيت من ِّ
ال�شعر(.)87
حج م َّر ب ��وادي َ�ض َج َنان( )88فذكر نعمة اهلل عليه،
روى �أن ��ه ر�ضي اهلل عنه ملا َّ
وذك ��ر �أنه كان ُم�ست�ضع ًف ��ا يرعى �إبلاً للخطاب يف هذا ال ��وادي ،وقد �أم�سى اليوم
خليفة للم�سلمني لي�س بينه وبني اهلل �أحد ،ثم مت َّثل(:)89
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م����ا َت���� َرى َت�� ْب�� َق��ى َب��� َ��ش��ا� َ��ش�� ُت�� ُه
اَل � َ���ش���ي َء مِ َّ
مَ ْ
ل ُت��� ْغ ِ���ن َع���نْ هُ ��� ْر ُم��� ٍز َي��� ْو ًم���ا َخ�� َزائِ�� ُن�� ُه
َو اَل � ُ��س��لَ�� ْي�� َم��ا َن ِ�إ ْذ جَ ْ
ت�����رِي ال���� ِّر َي����ا ُح َل�� ُه

َي�� ْب�� َق��ى الإِ َل���� ُه َو ُي����ودِى امل َ ُ
���ال َوا ْل��� َو َل��� ُد
َوا ُ
خل ْل َد َق ْد َحا َو َلتْ عَا ٌد َف َما َخلَدُوا
وَاجلِ ُّ��ن َوا ِلإ ْن��� ُ��س فِي َما َب ْي َنهَا َت�� ِر ُد

نف�سا زك َّي ��ة طيبة مل يفتنه ��ا زخرف الدني ��ا ،ومل تغرت بعظم
ومت ُّثل ��ه ي�ص ��ور ً
مكان ��ه ،و�سع ��ة �سلطانه ،فكل نعيم ال محالة زائل ،وهو وغريه من مت ُّثالت عمر بن
يج�سد توجهه الإ�سالمي يف ِّ
ال�شعر ونقده.
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ِّ
وم ��ن �أع�ل�ام التم ُّث ��ل ِّ
بال�شعر اخلليف ��ة ال�شهي ��د عثمان بن عف ��ان ر�ضي اهلل
عنه(ت35هـ) يف ر�سالته لعلي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه يوم الدار(:)90
�أم ��ا بعد ،ف�إنه قد جاوز املاء ال ُّزب ��ى ،وبلغ احلزام ُّ
الط ْب َيي( ،)91وجتاوز الأمر
بي قدره ،وطمع َّيف من ال يدفع عن نف�سه:
َف������إِ ْن ُك��� ْن���تُ َم�����أْ ُك اً
����ول َف��� ُك���نْ َخ��ْيَرْ َ �آكِ���لٍ

َو�إِ اَّل َف�������أَ ْد ِر ْك������نِ������ي َومل َّ���������ا �أُ َم���������� َّزقِ

والتم ُّث ��ل ي�صور ح ��ال اخلليفة املحا�صر �أدق ت�صوير ،وو�ضع ��ه التم ُّثل يف �آخر
الر�سال ��ة يجعله ا ُ
خلال�صة وا َ
خلال�ص .ومن الطريف �أن هذا البيت ميمون الطائر
يوم �إن�شائه ويوم �إن�شاده؛ ملا �سمعه ال ُّنعمان بن املُنذر قال َ
ل�ش�أْ�س بن َن َهار (املُ َمزَّق
علي �أر�سل ح�س ًنا وح�سي ًنا حلرا�سة
ال َع ْب ِدي) :ال �آكلك وال �أُ ِوكلك غريي ،وملا �سمعه ٌّ
عثمان ،وملا مت َّثل به بختيار �سارع ع�ضد الدولة البويهي لنجدته ،وملا مت َّثل به �أ�سد
الدي ��ن محمد بن احل�سن �أر�سل ال�سلط ��ان الر�سويل لنجدته ،وملا مت َّثل به اخلليفة
امل�ستن�صر ،نجَ َ َد ُه البدر اجلمايل ونزل بجي�شه م�صر(.)92
ومن �أعالم التم ُّثل ِّ
بال�شعر علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه (ت40هـ) ومن
ذل ��ك مت ُّثله ،وقد �شاه ��د طلحة بن عبيد اهلل مقتوال يف موقع ��ة اجلمل( ،)93فقال:
يت
علي �أبا محمد �أن �أراك ُم َع َّفرا حتت جنوم ال�سماء ويف بطون الأودية�َ ،ش َف ُ
�أَ ْع ِز ْز َّ
وقتلت مع�شري! �إلى اهلل �أ�شكو ُع َجري و ُب َجري ثم مت َّثل(:)94
نف�سي ُ
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َف�� ًت��ى َك���ا َن ُي�� ْد ِن��ي�� ِه ال ِغ َنى مِ ��نْ َ�صدِ ي ِق ِه
َف���� ًت����ى اَل َي���� ُع����دُّ املَ��������ا َل َر ًّب�������ا َو اَل ُت����� َرى
ال�س ْي َف فيِ ال�� َّر ْو ِع َح َّق ُه
َف ًتى َكا َن ُي ْعطِ ي َّ
َوهَ��� َّو َن َو ْج���دِ ي �أَ َّن�� ِن��ي � َ��س�� ْو َف �أَ ْغ�� َت��دِ ي

�إِ َذا َم��ا هُ �� َو ْا�س َت ْغ َنى َو ُي�� ْب��عِ�� ُد ُه ال َف ْق ُر
ِب���� ِه َج��� ْف��� ُو ٌة ِ�إ ْن َن����ا َل َم اً
����ال َو اَل ِك�ْب�رْ ُ
�إِ َذا َث�� َّو َب الدَّاعِ ي َو َت ْ�ش َقى ِب ِه ا ُ
جل ْز ُر
َعلَى �إِ ْث�� ِر ِه َي ْو ًما َو�إِ ْن ُن ِّف َ�س ال ُع ْم ُر

يعب عن مرحلة ع�صيبة من حياة ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم و ُي ْظ ِهر
ومت ُّثل ��ه رِّ
�أن م ��ا ُتك ُّن ��ه النفو�س يناق�ض ما تفعل ��ه ال�سيوف والرتو�س .وت�ص� � ُّرف الإمام علي
ر�ض ��ي اهلل عنه يف ِّ
ال�شعر ب�إهمال ال ِّن�سبة والتق ��دمي والت�أخري وظروف اال�ستدعاء
ترق ��ى به ��ذا التم ُّثل �إلى دائ ��رة الإبداع الفن ��ي ،فالتم ُّثل ِّ
بال�شعر م ��ن رجاله �أ�شبه
ب�إن�شائه وارجتاله.
وم ��ن �أعالم التم ُّثل ِّ
بال�شعر احل�صان ال َّر َزان املرب�أة النقية �أمي عائ�شة ر�ضي
اهلل عنها(ت58هـ) وقد مت َّثلت(:)95
����ن ُي��� َع ُ
َ������ب ال����ذِ ي َ
���ا����ش فيِ َ�أ ْك��� َن���افِ���هِ��� ْم
َذه َ

َو َب���قِ���ي���تُ فيِ َخ��� ْل ٍ���ف َك���جِ ��� ْل���دِ الأَ ْج������� َربِ

والب ��كاء والأمل منه ��ا �سائغ مقبول ،وكفاها فراق النب ��ي لها ،فتلك م�صيبة ال
تعدله ��ا م�صيبة ،فما بالها وقد �أدركت زمن الف�ت�ن ،وخا�ضت موقعة اجلمل ،وهلل
د ُّر ُ�سفي ��ان ب ��ن ُعيين ��ة! ي�أ�سى عل ��ى ما و�صل �إليه م ��ن علم ومكانة لف ��راق الأحبة
ويتم َّثل(:)96
َخ��لَ��تِ ال��� ِّد َي���ا ُر َف��� ُ��س��د ُْت َغ�ْي�ررْ َ ُم��� َ��س�� َّو ِد

َومِ َ
����ن ال��� َّ��ش�� َق��ا ِء َت�� َف�� ُّردِي ِب��ال��� ُّ��س�� ْو ُد ِد

وم ��ن �أع�ل�ام التم ُّثل ِّ
بال�شعر معاوية ب ��ن �أبي �سفيان(ت60ه� �ـ) واحل�سني بن
علي(ت61هـ) -ر�ضي اهلل عنهما -وهذا متثل طريف يجمع بينهما؛ مر�ض معاوية
ً
مر�ضا �شديدً ا ،فجاءه احل�سني يعوده ،فقال معاوية� :ساندوين وجت َّلد وحتامل على
نف�سه ومت َّثل(:)97
َو جَ َ
ت����� ُّل�����دِ ي ِل���ل���� َّ���ش���امِ ��� ِت َ
�ي�ن �أُ ِري����هُ���� ُم

�أَ يِّن لِ���� َري����بِ ال�����دَّهْ ����� ِر اَل �أَ َت���� َ���ض��� ْع���� َ���ض��� ُع
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ف�س َّلم احل�سني ثم مت َّثل:

َو�إِ َذا املَ�� ِن�� َّي�� ُة �أَ ْن��� َ��ش�� َب��تْ �أَ ْظ��� َف���ا َرهَ���ا

�أَ ْل������ َف������ ْي������تُ ُك������� َّل مَتِ�����ي����� َم����� ٍة اَل َت���� ْن���� َف���� ُع

والعرب و�إن ت�شعبت بها امل�سالك ،واختلفت املذاهب ،فاملورد واحد؛ جمع بني
اخل�صم�ي�ن يف التم ُّثل ق�صيدة واح ��دة لأبي ذ�ؤيب ال ُهذ ِّ
يل .ومت ُّثلهم ��ا يحمل َن َف ً�سا
وا�ضحا ،ولكنه مل يجز على االثن�ي�ن ،فكالهما �أعرف ب�صاحبه� ،صحيح
�سيا�س ًي ��ا
ً
يف مت ُّثله.
وم ��ن �أعالم التم ُّثل ِّ
بال�شعر عبد امللك بن مروان(ت86هـ) ،وكان وفد الكوفة
دخل عليهَ ،ف َك َّل َم ُه رجل طويل �آدم ف�أعجبه بيانه فتم َّثل(:)98
َو�إِ َّن عِ ��������� َرا ًرا �إِ ْن َي���� ُك����نْ َغ���ْي�َرْ َ َوا� ِ����ض ٍ����ح

َف���إِ يِّن �أُحِ ُّ��ب ا َ
جل�� ْو َن َذا امل َ ْنكِبِ ال َع َم ْم

علي ،فلم ��ا �س�أله عن �سبب �ضحكه،
ف�ضح ��ك الرجل ،فق ��ال عبد امللكُ :ر ُّدوه َّ
قال� :أنا ِع َرار يا �أمري امل�ؤمنني ،ف�أكرمه عبد امللك و�سامره �سائر يومه.
ه ��ذا بيت م ��ن ق�صيدة طويلة لعم ��رو بن َ�ش�أْ� ��س يزجر زوج ��ه ويحذرها من
الإ�ساءة ل َع َرار ابنه وفيها يقول:
�أَ َرا َدتْ عِ �������� َرا ًرا ِب����ال����هَ���� َوانِ َو َم������نْ ُي����� ِر ْد
َف ِ�����إ ْن ُك�� ْن��تِ مِ �� ِّن��ي َ�أ ْو ُت�� ِري��دِ ْي َ��ن ُ�ص ْح َبتِي

����ي ِب����ال����هَ���� َوانِ َف��� َق��� ْد َظ��لَ�� ْم
عِ �������� َرا ًرا ُب���� َن َّ
الَ َد ْم
��ون َل��� ُه َك��ال��� َّ��س�� ْم ِ��ن ُر َّب����تْ َل��� ُه ْ أ
َف�� ُك يِ

البيت(ع َرار) .ومن
وم ��ن الطريف توارد ال�شاعر واملتم ِّثل على من قي ��ل فيه
ِ
الوا�ض ��ح �أن عب ��د امللك ُي� ِّؤ�س� ��س بتم ُّثله �إل ��ى �أن مناحي اجلمال كث�ي�رة ومتعددة،
و�أف�ضله ��ا الل�سان والقلب؛ فاملرء ب�أ�صغريه قلب ��ه ول�سانه (بيانه وجنانه) ،وهلل د ُّر
�إبراهي ��م ب ��ن املهدي(ت224هـ) ،وكان ق ��د خرج على امل�أم ��ون (ت218هـ) فقال
ل ��ه امل�أم ��ون هاز ًئا بعد �أن ق ��در عليه� :أنت اخلليف ��ة الأ�سود؟! فتم َّث ��ل �إبراهيم بن
املهدي(:)99
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�أَ ْ�ش َعا ُر َع ْبدِ َبنِي ا َ
ا�س ُق ْم َن َل ُه
حل ْ�س َح ِ
�إِ ْن ُك�� ْن��تُ عَ��� ْب���دًا َف�� َن�� ْف�����سِ ��ي ُح���� َّر ٌة َك�� َر ًم��ا

عِ ْن َد ال َف َخا ِر َم َقا َم الأَ�ْ��ص��لِ َوال�� َورِقِ
�ض ا ُ
�أَ ْو �أَ� ْ��س�� َو َد اجلِ ْلدِ ِ�إ يِّن َ�أ ْب َي ُ
خل ُلقِ

فقد يكون القبح اً
جمال �إذا �صفت النف�س ،وطاب بها الأن�س(.)100
هذا عدا �سل�سلة من الأعالم َ�ش ِهدت لها كتب الرتاجم �أنهم يكرثون من التم ُّثل
ِّ
بال�شع ��ر� ،س�أكتف ��ي بالإ�شارة �إلى بع�ضهم من الأندل� ��س خا�صة؛ لأن البحث دار يف
�سائ ��ر ف�صول ��ه على �أعالم التم ُّث ��ل ِّ
بال�شعر يف امل�شرق ،من ه� ��ؤالء� :أم الهناء بنت
القا�ضي �أبي محمد عب ��د احلق بن عطية� ،سمعت �أباها ،وكانت حا�ضرة النادرة،
�سريع ��ة التم ُّثل ِّ
بال�شع ��ر ،ومن مت ُّثلها ملا ويل �أبوها ق�ض ��اء ا َمل ِر َّية دخل داره وعيناه
تذرفان ملفارقة وطنه ،ف�أن�شدته ُمتم ِّثلة:
َت��� ْب���ك َ
ِ�ي�ن فيِ َف������� َر ٍح َوفيِ �أَ ْح������������� َزانِ

َي���ا َع��ْي�نْ ُ � َ���ص���ا َر ال���د َّْم��� ُع عِ ��� ْن���دَكِ عَ����ا َد ًة

()101

ومنه ��م �إبراهي ��م بن يحيى بن محمد ب ��ن خليفة بن ينق م ��ن �شاطبة ...من
الأدباء وال ُكتَّاب ،وكان ُيكرث التم َّثل بالأ�شعار(.)102
وبعد...؛
فم ��ا �أكرث �أعالم التم ُّثل ِّ
بال�شعر! ول ��وال الإطالة ،وخوف املاللة ،لذكرتُ مئات
الأعالم ،وفيما ذكرت غنى وكفاية ،وخال�صة القول يف ذلك:
بال�شعر من الع ��رب يف مو�ضع ال�سواد من العني؛ فزادوا ِّ
�أع�ل�ام التم ُّثل ِّ
ال�شعر
بتم ُّثله ��م ب ��ه ُعل ًوا ونفا�س ��ة ورفع ��ة ،و�إن مل َي ْ�ص ُدق قول الفرزدق ع ��ن العالقة بني
ِّ
ال�شعر و ُمن�شئه(:)103
َو َخ����ْي���رْ ُ ال���� ِّ���ش��� ْع��� ِر �أَ� ْ�����ش����� َر ُف����� ُه َر َج������ال

َو� َ����ش���� ُر ال���� ِّ���ش��� ْع��� ِر َم����ا َق������ا َل ال�� َع�� ِب��ي�� ُد

ف�إنه َي ْ�صدُق على ِّ
ال�شعر واملُتم ِّثل به.
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�أعالم التم ُّثل ِّ
ال�شعراء ،ي�ضاهون �أعالم ُّ
بال�شعر من غري ُّ
ال�شعراء يف كرثتهم
وتنوعهم واختالف مذاهبهم.
�أك�ث�رت العرب من التم ُّثل ِّ
بال�شع ��ر و�أن�شدته يف بنات الده ��ر ،وت�س َّلت به عن
النوائب ،ف�صفت لها الأيام ،وراقت لها احلياة.
املبحث اخلام�س
مناذج من التم ُّثل ِّ
بال�شعر
حتت جمهر النقد
اً
ه ��ذا باب قد خ�ص�صته للحديث عن التم ُّثل ِّ
متناول
بال�شعر من وجهة نقدية،
منا�سب ��ة التم ُّث ��ل و�أبعاده ،و ُمرب ًزا مقومات ��ه اجلمالية والفني ��ة ،ومواز ًنا بينه وبني
غريه من �شواهد التم ُّثل ،ومن ذلك:
ملا �أر�سل عبد امللك بن مروان احلجاج بن يو�سف الثقفي �أم ًريا على العراق،
وقلوبه ��ا مازالت ُمع َّلقة باب ��ن الزُّبري ،و�أهلها يتقاع�سون عن اخلروج مع املُهلب بن
وج ِمع
�أبي ُ�صفرة لقتال اخلوارج ،فنزل احلجاج الكوفة ،وق�صد موكبه م�سجدهاُ ،
َّ
وا�ستهل خطبته ال�شهرية ُمتم ِّثل(:)104
له النا�س ،ف�صعد املِنرب
�أَ َن�������ا ا ْب ُ
������ن َج��َل��اَ َو َط����َّل����اَّ ُع ال��� َّث��� َن���ا َي���ا

َم��� َت���ى َ�أ� َ����ض���� ِع ال���عِ��� َم���ا َم��� َة َت��� ْع��� ِر ُف���ون

و�أقول:
مل ينف ��رد احلجاج بالتم ُّثل ِّبال�شعر يف �أول اخلطبة ،فقد �سبقه عبد اهلل بن
الزبري؛ ملا زاره وفد العراق يف مكة ،ف�س�ألهم عن �أخيه ُم�صعب ،ف�أثنوا عليه خ ًريا،
ف�صعد املنرب وبد�أ متم ِّثل(:)105
������ون
��������ون ُث��������� َّم َج������ َّر ُب يِ
َق�������� ْد َج�������� َّر ُب يِ
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مِ ��������نْ َغ������� ْل������� َو َت���ْي���نِْ َومِ َ
������������ن المْ ِ������� ِئ���ْي���نِْ
َح����� َّت�����ى �إِ َذا � َ�����ش�����ا ُب�����وا َو� َ����ش���� َّي���� ُب����ون
()106
����ان ُث������ َّم � َ���س��� َّي��� ُب���ون
َخ���� َّل���� ْوا عِ ���� َن يِ

ومت َّث ��ل بالبيتني نف�سهما وكي ��ع بن ح�سَّ ان التميمي يف �ص ��در خطبته بعد قتله
ُق َت ْي َبة بن ُم�سلم �سنة96هجرية(.)107
•امتل ��ك احلج ��اج هذا البي ��ت بتم ُّثله ب ��هُ ،
ف�ش ِهر ب ��ه ،ومل ينازعه �أحد يف
التم ُّثل به على م ِّر الع�صور.
•يق ��ال �إن احلج ��اج مت َّثل اً
حال تنا�س ��ب البيت ،ف�صعد ا ِملن�ب�ر ُمل َّث ًما ،وظ َّل
ُبرهة �صامتًا ،فمنح مت ُّثله حيو َّية و�إثارة.
•البيت مبا ي�شتمل عليه من مف ��ردات فن َّية (�أنا-ابن جال-طالع الثنايا)
ُي رِّعب عن قوة وكربياء الأمري الطاغي.
•عزَّز احلجاج مت ُّثله هذا بتم ُّثل يف �آخر اخلطبة ،ف�شد من �أزر مت ُّثله الأول
وعب عن مراده(:)108
رَّ
هَ����� َذا �أَ َو ُان ال���� َّ���ش���دِ َف���ا� ْ���ش��� َت���دِّي زِيمَ ْ
َق����� ْد َل��� َّف���هَ���ا ال��� َّل��� ْي��� ُل ِب����� َ����س���� َّواقٍ ُح َ
���ط��� ْم
َل��� ْي���� َ���س ِب������ َراعِ ������ي ِ�إ ِب����������لٍ َو اَل َغ��� َن��� ْم
������ج������ َزا ٍر عَ����لَ����ى َظ���� ْه���� ِر َو� َ����ض���� ْم
َو اَل ِب َ

•مجُ م ��ل ما وقفت علية من مت ُّثل احلجاج ِّ
و�سا،
بال�شع ��ر ي�صوره �أم ًريا َ�ش ُم ً
�صعب ا َملرا�س ،ر َّكاب ال�صعاب مع حزم وعزم(.)109
ومن التم ُّث ��ل ِّ
بال�شعر ملا مات الوليد بن عبد امللك(ت96هـ) وويل �سليمان بن
عبد امللك(ت99هـ) اخلالفة عزل مح ّمد بن القا�سم الثقفي(ت98هـ) عن �إمارة
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ال�س ْن ��د لنقمته عليه ،وو َّلى عليها يزيد بن �أبى َك ْب َ�ش ��ة ال�سَّ ْك َ�س ِك َّي(ت96هـ) ،ف�أخذ
ِّ
يزيد محمدً ا وحمله �إلى العراق ُمق َّيدً ا ،فقال محمد ُمتم ِّثل(:)110
ُ���ون َو َ�أيُّ َف�� ًت��ى َ�أ� َ���ض���اعُ���وا
�أَ� َ���ض���اع يِ

لِ�����ي����� َو ِم َك���� ِر ْي����هَ���� ٍة َو� ِ������س������دَا ِد َث��� ْغ��� ِر

و�أقول:
•ه ��ذا بي ��ت طائر وقري ��ب من ��ه يف معن ��اه ويف ظ ��روف �إن�شائه ق ��ول �أبي
فرا�س(:)111
َ�س َي ْذ ُك ُر يِن َق ْومِ ي �إِ َذا َج�� َّد جِ دُّ هُ ْم

َوفيِ اللَ ْيلَ ِة َّ
الظ ْل َما ِء ُي ْف َت َق ُد ال َب ْد ُر

فكالهم ��ا قيل يف احلب�س ،و�صاحباهما يعانيان القهر؛ بيد �أن الأول ق�ضى يف
حب�سه ،والثاين فك �أ�سره.
•هذا البيت مالذ املغلوبني و�أني�س املقهورين؛ يدور على �أل�سنة املُتم ِّثلني على
م ِّر الزَّمن؛ مت َّثل به عبد اهلل بن علي ملا حب�سه �أبو جعفر املن�صور ،ومت َّثل
ب ��ه جار �أبي حنيفة املُغ ِّني ،فلما �أخ ��ذه الع�س�س� ،شفع له �أبو حنيفة ،وقال
ل ��ه :هل �أ�ضعناك؟ و مت َّثل به َك َّنا�س الب�صرة يف حواره مع الأ�صمعي(،)112
ال�صحاب كثريي التم ُّثل به يف زمن ال�شبيبة يف حجرات الدرا�سة.
وكان ِّ
البي ��ت وم ��ا ينطوي عليه من ا�ستن ��كار ظاهر ،وما ي�شتم ��ل عليه من مقومات
فار�سا ،وبطلاً محار ًبا.
فنية (�أي فتى -يوم كريهة�-سداد ثغر) ي�صوره �أم ًريا ً
ومن ذلك مت ُّثل �سل�سة من �أعالم الأمة بقول َب َ�شامة بن الغدير:

�أَ ُذ ُّل ا َ
حل����� َي�����ا ِة َوخِ ����������� ْزيُ املَ���� َم����اتِ
َف�����������إِ ْن َك��������ا َن اَل ُب��������� َّد مِ ��������نْ َواحِ ��������دٍ

َو ُك�����ًّل����اًّ �أَ َرا ُه َط���� َع����ا ًم����ا َو ِب����ي��َلَ
يا َجمِ يل
َف�سِ ُ
ريوا �إِ َل��ى املَ�� ْوتِ َ�س رْ ً

و�أقول:
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•هلل د ُّر الع ��رب! ي�ؤث ��رون املوت يف ِعزٍّ على احلي ��اة يف ُذ ٍّل ،ويرفعون �شعار
(املن َّي ��ة وال الدن َّي ��ة)؛ هذه الأبيات مت َّثل به ��ا احل�سني ر�ضي اهلل عنه يوم
قتله ،وزيد بن علي بن احل�سني ،ومروان بن محمد �آخر خلفاء بني �أمية،
واب ��ن مل�سلم ��ة بن عبد امللك بن م ��روان ،ومحارب �شج ��اع (امر�أة يف زي
رجل) ،وقد ُب ِذل لهم جمي ًعا الأمان ف�أبوا(.)113
• ُت ��رى هل تواردهم على هذا التم ُّثل م ��ن قبيل امل�صادفة �أم وراءه �سر من
الأ�سرار؟!
•هذا التم ُّثل فيه انك�سار من ي�شعر بقرب الهزمية ودنو الأجل ،وقريب منه
مت ُّث ��ل اخلليفة املن�صور(ت158هـ) حني �أتاه خروج �إبراهيم بن عبد اهلل
بن احل�سن بن علي بن �أبي طالب(ت145هـ) بالب�صرة(:)114
َو َ���س�� ْو َم�� ُة ُذلٍ جَ ْ
ن�� َع�� ُل املَ���� ْو َت دُو َن��هَ��ا

َن ُق ُ
ول ِبهَا ِل ْل َم ْوتِ �أَهْ �ًل�اً َو َم ْر َح َبا

و�أي ��ن هذا وذاك من قوله تعالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ

(التوب ��ة ،)111 :وق ��د تدارك �أبو متام (ت231هـ) ه ��ذا النق�ص يف رثائه جلعفر
الطائي(:)115
َم��� ُث��� َل املَ������ ْو ُت َب��ْي��نْ َ عَ�� ْي�� َن�� ْي�� ِه َوال ُّ
�����ذ ُل
ُث����� َّم � َ����س����ا َرتْ ِب����� ِه ا َ
حل��� َم��� َّي��� ُة ُق��� ْد ًم���ا

َو ُك�����ًّل�����اًّ َر�آ ُه َخ ْ
�����ط����� ًب�����ا عَ���ظِ ���ي��� َم���ا
������ات ال�����عِ�����دَا َو َم َ
َف�������أَ َم َ
مي����ا
����������ات َك���� ِر َ

فجعل ��ه يقت ��ل الأع ��داء � اًأول ثم ميوت ثان ًي ��ا ،وما �أحلى (كرمي ��ا) التي ت�صور
النهاية (املوت) يف �شمم وكربياء ،وهو املعنى النفي�س نف�سه الذي ق�صده ُم ْ�ص َعب
ب ��ن الزُّبري(ت71هـ) وقد �أب ��ى �أن يلني بعد �أن تف َّرق عنه جن ��ده ،وقد رف�ض �أمان
عبد امللك ،ولب�س �سالحه وانطلق متم ِّثل(:)116
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َع��َل�اَ َم َت��� ُق ُ
���ول ال��� َّ��س��ي ُ��ف ُي�� ْث��قِ�� ُل عَ��ا ِت��قِ��ي
� َ��س���أَ ْح��مِ ��ي�� ُك�� ُم َح�� َّت��ى �أَ ُم َ
������وت َو َم����نْ مَيُ���تْ

�إِ َذا �أَ َن���ا مَ ْ
ال�ص ْع َبا
����ب ِب�� ِه املَ�� ْر َك َ��ب َّ
ل �أَ ْر َك ْ
مي����ا َف��َل�اَ َل������ ْو ٌم عَ���لَ��� ْي��� ِه َو اَل عَ�� ْت�� َب��ا
َك���� ِر ً

و�أح�س ��ن من اجلمي ��ع مت ُّثل املُ َه َّلب بن �أبي ُ�ص ْف َرة(ت83ه� �ـ) ل�شجاعته ملَّا ِليم
على �إقدامه على موارد التهلكة(:)117
َت�����أَ َّخ���� ْر ُت �أَ� ْ��س�� َت�� ْب��قِ��ي ا َ
حل��� َي���ا َة َف��لَ�� ْم �أَجِ ���د لِ�� َن�� ْف ِ�����س��ي َح���� َي����ا ًة مِ ���� ْث���� َل �أَ ْن �أَ َت���� َق���� َّد َم����ا

وه ��ذا مت ُّث� � ٌل �أوردته جلودة معناه وعظي ��م نفعه ،وما ينط ��وي عليه من معنى
نفي� ��س :كان قي�س بن منقد الكن ��اين(ت ق.هـ) يهوى ُن ْع َم ��ى ا ُ
خلزاعية ،وملَّا دعته
يف ي ��وم زينة للمحادثة ،ذبح لها وللن�سوة معها ،فلما �أَ َك ْلنَ و ُق ْمنَ ترك الفا�ضل من
الطعام على الأر�ض ثم مت َّثل(:)118
ل َي ُكنْ ل َّ
�إِ َذا مَ ْ
ي فيِ َزا ِد [عُز َوةٍ]
ِلط رْ ِ

()119

�����ص��ي ٌ��ب َف���لَ��� ْي���� ُ���س���وا فيِ ال������� َو َرى ِب����كِ���� َرا ِم
َن ِ

و�أقول:
•ه ��ذا مت ُّثل طري ��ف رائع �شع ��اره (وللطري من زاد الك ��رام ن�صيب) ،وهو
يفي�ض بالتعاطف والألفة بني الإن�سان والطري واحليوان ،وهو يتوافق �أميا
توافق م ��ع الإ�سالم ،قال تعال ��ى حكاية عن �سليم ��ان والنملة :ﭽﮢ
ﮣﮤﮥﭼ (النم ��ل ،)19 :و�سبح ��ان م ��ن �أ َّم ��ن الطري يف بلده
احلرام! وهدي نبيه �صلى اهلل عليه و�س ّلم يفي�ض رحمة باحليوان.
•هذا التم ُّثل لي�س �ضر ًبا من اخليال يف عامل الب�شر؛ فقد كان عبد املطلب
جد النبي الأكرم يطعم النا�س ،ويفي�ض كرمه ،فيطعم الوح�ش والطري يف
ُق َل ��ل اجلبال( ،)120ومن مفاخر العرب مجُ ِ ري َّ
الطري ،ومجُ ِ ري َ
اجل َراد(،)121
وهلل د ُّر عم ��رو ب ��ن العا�ص! ح�ي�ن ع�ش�ش ��ت ُق ْم ِر َّية عل ��ى ُف�سطاطه فقال:
بحمانا دعوها حتى تطري فراخها( ،)122وكان فخر الدين الرازي
حت َّر َم ْت ِ
در�سا يف امل�سج ��د يف خوارزم فدخلت
محم ��د بن عمر(ت606ه� �ـ) ُيلقي ً
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حمامة يطردها عقاب ،فاحتمت بالرازي ،فع�صمها وعطف عليها ،فقال
ابن ُع َن نْي(ت630هـ) -وكان حا�ض ًرا -على البديهة(:)123

َم���نْ َن��� َّب����أَ ال���� َو ْر َق����ا َء �أَ َّن َم َ��ح�� َّل�� ُك�� ْم
َو َف���� َدتْ عَ��لَ�� ْي َ��ك َو َق��� ْد َت��دَا َن��ى َح ْت ُفهَا
َو َل����� ْو ا َّن��� َه���ا حُ ْ
ت��� َب���ى بمِ َ�����الٍ اَل ْن�� َث�� َن��تْ

َح������� َر ٌم َو�أَ َّن َ
ِ��ف
���ج����أٌ ِل��ل َ��خ��ائ ِ
��������ك َم���ل َ
َف َ��ح�� َي�� ْو َت��هَ��ا ِب�� َب�� َق��ائِ��هَ��ا امل ُ ْ�����س�� َت���أ َن ِ��ف
اح��� َت��� ْي َ
���ك ِب�� َن��ائِ��لٍ ُم�� َت��� َ��ض��اعِ ِ��ف
مِ ���نْ َر َ

وم ��ن تلك ال�صور ملا َقتَل �أ�ش�أم العرب عبي ��د اهلل بن زياد(ت67هـ) احل�سني
وح ِم َلت الر�أ�س ال�شريف �إلى يزيد بن معاوية مت َّثل(:)124
ابن علي ر�ضي اهلل عنهُ ،
َي��� َف��� ِّل��� ْق َ���ن هَ����ا ًم����ا مِ ������نْ ر َِج���������الٍ �أَعِ �������� َّز ٍة

عَ��لَ�� ْي�� َن��ا َوهُ ���� ْم َك���ا ُن���وا �أَع َّ
َ�����ق َو�أَ ْظ���لَ��� َم���ا

وكانيفالأ�سرىعليبناحل�سنير�ضياهللعنه فقال:كالماهلل�أولىبكثممت َّثل:

ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ (احلديد.)23-22 :

فعب ��ث يزيد بلحيته ثم متثل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ (ال�شورى.)30 :

و�أقول:

•التم ُّث ��ل مورد عذب تزاحم فيه املعجزان (الق ��ر�آن ِّ
وال�شعر) ،وتعاقبا يف
كثري م ��ن امل�شاهد ،ي�أت ��ي القر�آن � اًأول وي�أت ��ي ِّ
ال�شعر تال ًي ��ا ،ومن موا�ضع
اجتماعهم ��ا :ما دار ب�ي�ن علي بن �أبي طالب ر�ض ��ي اهلل عنه والأ�سود بن
َي ْع ُف ��ر ،وت ��وارد االثنان على ل�س ��ان عبد اهلل بن احل�سن ب ��ن علي بن �أبي
طالب(.)125
•كال املُتم ِّثلني يرمي لغاية تقابل غاية �صاحبه ،وملَّا كان القر�آن �أعلى منزلة
مقاما َع َدل يزيد �إلى التم ُّثل بالقر�آن ليتكاف�أ مع مت ُّثل �صاحبه.
و�أجل ً
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•وهذا مت ُّثل رائع من معاوية بن �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنه يف �ساحة املوت؛
حيث النق�ص ،وال�شعور بالعجز؛ م�صيبة ال ُتد َفع ،ونازلة ال ُتر َفع(:)126
�أَ اَل َم�����نْ ُم���� ْب���� ِل���� ُغ ال��� ُّن��� ْع��� َم���ا َن عَ�� ِّن��ي
َف����ه ْ
َ����ل مِ ������نْ َخ�����الِ�����دٍ �إِ َّم�������ا هَ��لَ�� ْك�� َن��ا

َع��َل�اَ ِن���� َي���� َة َو َم������ا ُي��� ْغ��� ِن���ي ال���� ِّ���س��� َرا ُر
َوه ْ
َ�������ل ِب�����املَ����� ْوتِ َي����ا َل���ل��� َّن���ا� ِ���س! عَ����ا ُر

والغاية من هذا التمثل وا�ضحة ،رفع النق�ص املحتوم يف مو�ضع الكمال املعلوم،
وقريب منه متثل علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه و�أبي العبا�س ال�سفاح(:)127
َو َم����ا َم�� ْي�� َت�� ٌة ِ�إ ْن مِ �� ُّت��هَ��ا َغ��ْي�رْ َ عَ��اجِ �� ٍز

ِب�� َع��ا ٍر �إِ َذا َم��ا َغ��ا َل��تْ ال َّن ْف َ�س َغ ْو ُلهَا

وقريب منهم مت ُّثل احل�سني بن علي ر�ضي اهلل عنه يوم قتله بكربالء(:)128
َف����لَ���� ْو َخ����لَ���� َد املُ����� ُل ُ
�����وك �إِ َذ ْن َخ���لَ��� ْد َن���ا
�إِ َذا َم����ا ال�����دَّهْ ����� ُر َج����� َّر عَ���لَ���ى ُ�أ َن����ا� ٍ����س
َف���� ُق ْ
����ل لِ���ل���� َّ���ش���امِ ��� ِت َ
�ي�ن ِب���� َن����ا َ �أفِ����ي���� ُق����وا

ِ����ي ال������كِ������ َرا ُم �إِ َذ ْن َب���قِ��� ْي��� َن���ا
َو َل�������� ْو َب����ق َ
َك����َل���اَ كِ��������لَ�������� ُه �أَ َن������������������ا َخ َب������� َآخ������ ِر ْي������ َن������ا
َ���س�� َي�� ْل�� َق��ى ال���� َّ���ش���امِ ��� ُت���و َن َك��� َم���ا َل��قِ�� ْي�� َن��ا

ال �شمات ��ة يف امل ��وت ،وهلل د ُّر ل�سان الدين ب ��ن اخلطيب(ت776هـ) حني ُقدِّ م
وح�سَّ اده فقال(:)129
للقتل ،و�سط �شانئيه ُ
َب��� ُع��� ْد َن���ا َو ِ�إ ْن َج����ا َو َر ْت���� َن����ا ال�� ُب�� ُي��وتْ
َو ُك���� َّن����ا عِ َ
���ظ���ا ًم���ا َف���� ِ���ص��� ْر َن���ا عِ َ��ظ��ا ًم��ا
����ن ا َ
َ�����ب ا ْب ُ
خل��طِ ��ي��بِ
َف��� ُق ْ���ل لِ�� ْل��عِ��دَا َذه َ
َو َم�������نْ َك������ا َن َي����� ْف����� َر ُح مِ ��� ْن���هُ��� ْم َل��� ُه

������ح ُ
������ن � ُ���ص��� ُم���وتْ
َوجِ ����� ْئ����� َن�����ا ِب������� َو ْع ٍ
�������ظ َو َن ْ
َو ُك������ َّن������ا َن������ ُق ُ
������ح ُ
������ن ُق������وتْ
������وت َف�����هَ�����ا َن ْ
َو َف َ
������������اتَ ،و َم����������نْ َذا ال��������ذِ ي اَل َي���� ُف����وتْ
َف���� ُق ْ
ي������وتْ
����ل َي����� ْف����� َر ُح ال������ َي������ ْو َم َم������نْ اَل مَ ُ

الأبيات حتتوى على بع�ض مظاهر العظمة (النعمان-هلكنا) ،وبع�ض مظاهر
احلرية (هل-هل-يا للنا�س) ،وهو ما ينا�سب اخلليفة واملُ�صاب.
وخال�صة القول يف ذلك:
بال�شعر؛ فمنها ما يرجع �إلى ما يف ِّ
تنوع ��ت مناحي اجلم ��ال يف التم ُّثل ِّ
ال�شعر
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م ��ن خي ��ال وجمال يوم �إن�شائ ��ه ،ومنها ما يرج ��ع �إلى املنا�سبة ب�ي�ن احلالني؛ يوم
�إن�شائه ويوم �إن�شاده ،وثمة قيم جمالية �أخرى يفر�ضها ت�ص ُّرف املُتم ِّثل يف ِّ
ال�شعر،
وظروف اال�ستدعاء ،وطرق الأداء.
اخلامتة
احلم ��د هلل ال ��ذي بف�ضله تت� � ُّم ال�صاحلات ،و�أ�صل ��ي و�أ�سلم عل ��ى خري خلقه
و�أف�ضل ر�سله �سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه ...وبعد؛
جنحت يف ت�سلي ��ط ال�ضوء على الت َم ُّثل
ف�أرج ��و بعد هذا العر� ��ض �أن �أكون قد
ُ
ِّ
أ�صبت يف عر� ��ض ق�ضاياه
بال�شع ��ر ،ووفي � ُ�ت يف احلدي ��ث عن ح ��دوده و�أبع ��اده ،و� ُ
املو�ضوعية والفن َّية ،وتلك �أهم النتائج التي تو�صَّ ل �إليها البحث:
بال�شعر ظاهرة �أدبية واجتماعية ن�ش�أت من بدايات ِّ
1 .1التم ُّثل ِّ
ال�شعر العربي،
وامت َّدت عرب ع�صوره املختلفة.
بال�شع ��ر �صورة م ��ن �صور ت�أث�ي�ر ِّ
2 .2التم ُّث ��ل ِّ
ال�شعر يف املجتم ��ع ،ومعيار من
معاي�ي�ر جناح العم ��ل الأدبي ،ووجه من وج ��وه الق ��راءة الت�أويل َّية املُعلنة
وامل�شروعة ِّ
لل�شعر العربي.
3 .3التم ُّث ��ل ِّ
بال�شعر فن �أدبي خا�ص باملتلقي ،ي�ش�ت�رك به النا�س مع ال�شعراء
يف نظم ِّ
ال�شعر.
�4 .4إذا كان ��ت �أغرا� ��ض ِّ
ال�شعر تنح�ص ��ر يف ب�ضعة �أغرا� ��ض ال تتعداها ف�إن
�أغرا�ض التم ُّثل يف كرثتها وتنوعها تتخطاها.
�5 .5إذا كان ِّ
ال�شع ��ر ُيع�ِّب� ررِّ عن وجدان ُّ
ال�شعراء و�أغرا�ضه ��م ف�إن التم ُّثل ُي رِّعب
عن �آمال غري ُّ
ال�شعراء و�آالمهم.
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بال�شع ��ر نب� ��ض ِّ
�6 .6أع�ل�ام التَّم ُّث ��ل ِّ
ال�شع ��رُ ،
و�شري ��ان حياته ،و�س ��ر �شهرته
وانت�شاره؛ فكم من بيت ُع ِرف مبن�شده ومل يعرف مبن�شئه.
�سلمت عاطفة
يوما رغبة التك�سب وال َّنوال فقد ْ
�7 .7إذا �شابت عاطفة ال�شاعر ً
املُتم ِّثل من الزيف وطلب املال.
بال�شعر ِّ
8 .8التم ُّث ��ل ِّ
كال�شعر ي ��وم �أن بد�أ؛ �أبيات ين�شده ��ا الرجل يف حاجته،
ويتم َّثل بها يف خا�صته.
ِّ 9 .9
ال�شعر يف التم ُّثل ي�صري مل ًكا لل ُمتم ِّثل به ،فمن ح ِّقه �أن ُيح ِّوله عن غر�ضه
الذي قيل فيه ،و�أن يت�ص َّرف فيه بالتغيري والتبديل على ما ينا�سبه.
�صحح يف النق ��د احلديث ت�سمية
1010م ��ن الأخط ��اء ال�شائعة التي يج ��ب �أن ُت َّ
التم ُّثل ِّ
بال�شعر يف فنون النرث ت�ضمي ًنا.
�1111آم ��ل بعد ه ��ذه الدرا�سة �أن يلقى التم ُّثل ِّ
بال�شع ��ر عناية �أكرث ،و�أن يحظى
بدرا�س ��ات تك�ش ��ف عن �أبع ��اده ،و�أن يغ ��دو عنوا ًن ��ا من عناوي ��ن الأدب،
ومو�ضوعا من مو�ضوعات النقد.
ً
فهر�س امل�صادر واملراجع

•االختيارين ،الأخف�ش الأ�صغر ،حت :فخر الدين قباوة ،ط ،2م�ؤ�س�سة الر�سالة1404 ،هـ-
1984م.
•�أ�سا�س البالغة للزمخ�شري ،ط-دار الفكر1399 ،هـ 1979-م.
•الأ�شباه والنظائر للخالديني� ،أبي بكر محمد و�أبي عثمان �سعيد ابني ها�شم ،حت :ال�سيد
محمد يو�سف-ط جلنة الت�أليف.
ال�سكري ،حت :عبد ال�ستار �أحمد فراج ،ط مطبعة املدين.
•�أ�شعار الهذليني �أبي �سعيد ُّ
•الأ�صمعي ��ات ،حت� :أحمد محمد �شاكر وعبد ال�سالم محمد ه ��ارون ،ط ،7دار املعارف.
م�صر1993م.
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•�إعت ��اب الكتاب ،ابن الأب ��ار الق�ضاعي ،حت� :صال ��ح الأ�شرت ،ط ،1جمم ��ع اللغة العربية
بدم�شق 1380هـ1961-م.
•الأعالم ،الزركلي ،ط ،15دار العلم للماليني2002 ،م.
•الأغاين لأبي الفرج الأ�صفهاين ،ط الهيئة امل�صرية العامة للكتاب2010،م.
•الأمايل للقايل ،حت :محمد عبد اجلواد الأ�صمعي ،ط ،2دار الكتب امل�صرية1344 ،ه.
•الأمث ��ال ،اب ��ن �سالم اله ��روي ،حت :عبد املجي ��د قطام� ��ش ،ط ،1دار امل�أم ��ون للرتاث،
1400هـ 1980 -م.
•�أن�س ��اب الأ�شراف ،البالذري ،حت� :سهي ��ل زكار و�آخرين ،ط ،1دار الفكر ،بريوت 1417
هـ 1996 -م.
•�أن�ساب اخليل البن ه�شام الكلبي ،حت� :أحمد زكي با�شا ،ط دار الكتب امل�صرية1424 ،هـ.
•�أن ��وار الربيع يف �أنواع البديع ،ابن مع�صوم املدين ،حت� :شاكر هادي �شكر ،ط ،1مطبعة
النجف الأ�شرف1388 ،هـ1969-م.
•�إي�ضاح املكنون� ،إ�سماعيل با�شا البغدادي ،ط دار �إحياء الرتاث العربي.
•البداي ��ة والنهاية ،ابن كثري ،حت :علي �ش�ي�ري ،ط ،1دار �إحياء الرتاث العربي1418 ،هـ
 1988م.•بالغ ��ات الن�ساء� ،أحم ��د بن �أبي طاهر بن طيفور ،مطبعة مدر�س ��ة والدة عبا�س الأول،
القاهرة 1326هـ 1908 -م.
•البي ��ان والتبيني ،اجلاحظ ،حت :عبد ال�سالم ه ��ارون ،ط ،7مكتبة اخلاجني ،القاهرة،
1418هـ1988 -م.
•تاري ��خ �آداب الع ��رب ،م�صطف ��ى �ص ��ادق الرافع ��ي ،ط ،1دار ابن اجل ��وزي ،القاهرة،
2010م.
•تاريخ علماء الأندل�س ،ابن الفر�ضي ،عنى بن�شره عزت العطار ،ط ،2مكتبة اخلاجني،
القاهرة  1408هـ 1988 -م.
•تزيني الأ�سواق ،داود بن عمر الأنطاكي ،حت :محمد التوجني ،ط ،1عامل الكتب بريوت،
1413هـ 1993 -م.
•التعازي واملراثي ،املربد ،حت� :إبراهيم محمد ح�سن اجلمل ،ط نه�ضة م�صر.
•التعليقات والنوادر� ،أبو علي الهجري ،ترتيب حمد اجلا�سر ،ط1413 ،1هـ1992-م.
•التكمل ��ة لكت ��اب ال�صلة ،ابن الآبار الق�ضاعي ،حت :عبد ال�س�ل�ام الهرا�س ،ط دار الفكر
للطباعة ،لبنان1415 ،هـ1995 -م.
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•التلخي� ��ص احلب�ي�ر يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري ،اب ��ن حجر الع�سقالين ،حت� :أبو
عا�صم ح�سن بن عبا�س بن قطب ،ط ،1م�ؤ�س�سة قرطبة ،م�صر1416 ،هـ1995-م.
•التم ُّثل ِّ
بال�شع ��ر ،دكتور محمد بن �إبراهيم احلمد ،ط ،1دار احل�ضارة للن�شر والتوزيع،
1429هـ2018-م.
•التمثي ��ل واملحا�ض ��رة ،الثعالبي ،حت :د .عب ��د الفتاح محمد احلل ��و ،ط ،2الدار العربية
للكتاب1983 ،م.
•ج ��ذوة املقتب�س يف ذكر والة الأندل� ��س ،ا ُ
حلميدي ،ط الدار امل�صري ��ة للت�أليف والن�شر،
القاهرة 1966م.
•اجللي� ��س ال�صال ��ح ال ��كايف والأني� ��س النا�ص ��ح ال�ش ��ايف� ،أبو الف ��رج املعافى ب ��ن زكريا
النهرواين ،حت :محمد مر�سي اخلويل ،ط ،1عامل الكتب1413 ،هـ1993-م.
•جمهرة �أ�شعار العرب ،القر�شي ،حت :علي محمد البجاوي ،ط نه�ضة م�صر.
•جمه ��رة الأمث ��ال� ،أبو هالل الع�سك ��ري ،حت :محمد �أب ��و الف�ضل �إبراهي ��م وعبد املجيد
قطام�ش ،ط ،2دار اجليل ،بريوت 1408هـ 1988-م.
•احلما�س ��ة الب�صرية� ،أبو الف ��رج علي بن احل�سن الب�صري ،حت :ع ��ادل �سليمان جمال،
ط ،1مكتبة اخلاجني1420 ،هـ1999 -م.
•حلي ��ة الأولي ��اء وطبقات الأ�صفي ��اء� ،أبو نعيم �أحمد بن عب ��د اهلل الأ�صفهاين ،ط ،1دار
الكتب ،العلمية1409 ،هـ1988-م.
•حلية املحا�ضرة ،احلامتي ،حت :جعفر الكتاين ،ط دار الر�شيد ،العراق1979 ،م.
•حياة احليوان الكربى ،الدمريي ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت 1424 ،هـ.
•احلي ��وان ،اجلاح ��ظ ،حت :عبد ال�سالم محمد ه ��ارون ،ط ،1دار �إحياء الرتاث العربي،
1431هـ 2010-م.
•دي ��وان الأخط ��ل� ،صنعة ال�سكري ،حت :د .فخ ��ر الدين قب ��اوة ،ط ،4دار الفكر ،دم�شق،
1996م.
•ديوان الأع�شى ،حت :محمد ح�سني ،ط مكتبة الآداب باجلماميز.
•دي ��وان �أبي مت ��ام ب�شرح اخلطيب التربيزي ،حت :الدكتور محم ��د عبده عزام ،ط ،4دار
املعارف ،م�صر.
•ديوان جرير ب�شرح محمد بن حبيب ،حت :د .نعمان محمد �أمني طه ،ط ،3دار املعارف،
م�صر.
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•دي ��وان احلطيئ ��ة برواية اب ��ن ال�سكيت ،حت :د .مفي ��د محمد قميح ��ة ،ط  ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت1413 ،هـ1993-م.
•ديوان ُ�س َحيم ،حت :عبد العزيز امليمني ،ط دار الكتب امل�صرية1369 ،هـ 1950-م.
•ديوان �شكيب �أر�سالن ،ت�صحيح :محمد ر�شيد ر�ضا ،مطبعة املنار1354 ،هـ1935-م.
•دي ��وان طرفة بن العب ��د ب�شرح الأعلم ال�شنتمري ،حت :دري ��ة اخلطيب ولطفي ال�صقال،
ط ،2امل�ؤ�س�سة العربية .بريوت2000م.
•دي ��وان عبد اهلل بن رواحة ،وليد ق�ص ��اب ،ط ،1دار العلوم للطباعة والن�شر1401 ،هـ-
1981م.
•ديوان �أبي العتاهية ،ط دار بريوت1406 ،هـ1986-م.
•دي ��وان عمرو ب ��ن كلثوم ،جمع وحت� :إميل بديع يعقوب ،ط دار الكتاب العربي1411 ،هـ-
1991م.
•ديوان ابن عنني ،حت :خليل مردم بك ،ط ،2دار �صادر ،بريوت.
•ديوان �أبي فرا�س احلمداين� ،شرح :خليل الدويهي ،ط ،2دار الكتاب العربي1414 ،هـ-
1994م.
•ديوان الفرزدق ،تعليق :على فاعور ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1407 ،هـ 1987-م.
•دي ��وان كعب ب ��ن زهري ب�شرح �أبي �سعيد ال�سك ��ري ،ط ،3دار الكتب امل�صرية1432 ،هـ-
2002م.
•ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،حت� :إح�سان عبا ،ط وزارة الإر�شاد الكويت1962 ،م.
•دي ��وان ابن ُنبات ��ة ال�سعدي ،حت :عبد الأم�ي�ر مهدي حبيب الطائ ��ي ،ط وزارة الإعالم.
العراق1397 ،هـ1977-م.
•ديوان ابن هانئ الأندل�سي ،ط دار بريوت للطباعة والن�شر1980،م.
•�سنن الرتمذي ،حت� :أحمد محمد �شاكر و�آخرين ،ط ،2م�صطفى البابي احللبي ،م�صر،
1395هـ 1975 -م.
•ال�سن ��ن امل�أث ��ورة ،ال�شافعي ،حت :عبد املعط ��ي �أمني قلعج ��ي ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت،
1406هـ.
•�س�ي�ر �أعالم النبالء ،الذهبي ،حت� :شعيب الأرن ��ا�ؤوط ،ط ،3م�ؤ�س�سة الر�سالة1405 ،هـ
1985م.•�ش ��ذرات الذهب يف �أخبار من ذهب ،ابن العماد احلنبلي ،حت :محمود الأرنا�ؤوط ،ط،1
دار ابن كثري ،دم�شق 1406 ،هـ 1986 -م.
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•�ش ��رح الت�سهيل ،محب الدين محم ��د بن يو�سف التميمي ،حت :محم ��د العزازي ،ط دار
الكتب العلمية.
•�شرح ديوان احلما�سة ،املرزوقي ،حت� :أحمد �أمني وعبد ال�سالم هارون ،ط ،1دار اجليل،
1411هـ1991-م.
•�شرح ديوان زهري ،ثعلب ،حت :فخر الدين قباوة ،ط ،3مكتبة هارون الر�شيد1428 ،هـ-
2008م.
• ِّ
ال�شع ��ر وال�شع ��راء ،ابن قتيبة ،حت� :أحم ��د محمد �شاك ��ر ،ط ،1دار احلديث ،القاهرة،
1417هـ1996-م.
•�صبح الأع�شى ،القلق�شندي ،حت :يو�سف علي طويل ،ط ،1دار الفكر ،دم�شق1987 ،م.
•�صحيح م�سلم ،حت :محمد ف�ؤاد عبد الباقي ،ط دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
•ربيع الأبرار ون�صو�ص الأخيار ،الزمخ�شري ،ط ،1م�ؤ�س�سة الأعلمي ،بريوت1412 ،هـ.
•ر�سالة يف �أعجاز �أبيات تغني يف التمثيل عن �صدورها للمربد �ضمن نوادر املخطوطات،
حت :عبد ال�سالم محمد هارون ،ط ،1دار اجليل ،بريوت1411 ،هـ1991-م.
•رفع الإ�صر عن ق�ضاة م�صر ،ابن حجر الع�سقالين ،حت :الدكتور علي محمد عمر ،ط،1
مكتبة اخلاجني ،القاهرة1418 ،هـ 1998 -م.
•الرو� ��ض املعط ��ار يف خرب الأقطار ،احلمريي ،حت� :إح�سان عبا� ��س ،ط ،2م�ؤ�س�سة نا�صر
للثقافة1980 ،م.
•زه ��ر الآداب وثمر الألب ��اب ،احل�صري ،حت :يو�سف على طوي ��ل ،ط دار الكتب العلمية،
بريوت 1417 ،هـ 1997 -م.
•زه ��ر الأكم يف الأمثال واحلكم ،اليو�سي ،حت :محم ��د حجي ومحمد الأخ�ضر ،ط ،1دار
الثقافة ،املغرب1401 ،هـ 1981-م.
•العقد الفريد ،ابن عبدربه ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1404 ،هـ.
•العق ��ود الل�ؤل�ؤي ��ة يف تاري ��خ الدولة الر�سولي ��ة ،علي بن احل�سن بن �أب ��ي بكر بن احل�سن
اخلزرج ��ي ،حت :محمد ب�سيوين ع�س ��ل و�آخري ��ن ،ط ،1دار الآداب ،بريوت 1403 ،هـ -
1983م.
•العمدة ،اب ��ن ر�شيق ،حت :محمد محيي الدين عبد احلميد ،ط ،5دار اجليل1401 ،هـ-
1981م.
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•الع�ي�ن ،اخلليل بن �أحمد ،حت :مه ��دي مخزومي و�إبراهيم ال�سامرائ ��ي ،ط م�ؤ�س�سة دار
الهجرة1409 ،هـ.
•عي ��ون الأخب ��ار ،ابن قتيبة ،حت :منذر محم ��د �سعيد �أبو �شع ��ر ،ط ،1املكتب الإ�سالمي،
بريوت 1429هـ2008-م.
•الف ��رج بع ��د ال�ش ��دة ،التنوخي ،حت :عب ��ود ال�شال ��ج ،ط دار �صادر ،ب�ي�روت1398 ،هـ -
1978م.
•قراءة الرتاث النقدي ،جابر ع�صفور ،ط ،1م�ؤ�س�سة عيبال للدرا�سات والن�شر1991 ،م.
•ق�ص ��ة الأدب يف احلج ��از ،عبد اهلل عبد اجلبار ومحمد عب ��د املنعم خفاجي ،ط مكتبة
الكليات الأزهرية.
•الكامل يف التاريخ ،ابن الأثري ،حت :عمر عبد ال�سالم تدمري ،ط ،1دار الكتاب العربي،
بريوت1417 ،هـ 1997 -م.
•الكامل يف اللغة والأدب ،املربد ،حت :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،ط ،3دار الفكر العربي،
م�صر1417 ،هـ 1997-م.
•ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون ،حاجي خليفة ،ط 1941م.
•ل�سان العرب ،ابن منظور ،ط دار �صادر ،بريوت.
•ل�س ��ان املي ��زان ،ابن حج ��ر الع�سق�ل�اين ،حت :عبد الفتاح �أب ��و غ ��دة ،ط ،1دار الب�شائر
الإ�سالمية 2002م.
•جمال�س ثعلب ،حت :عبد ال�سالم محمد هارون ،ط ،2دار املعارف ،م�صر.
•املجال�س ��ة وجواهر العلم� ،أبو بكر �أحمد بن مروان الدينوري ،حت� :أبو عبيدة م�شهور بن
ح�سن �آل �سلمان ،ط دار ابن حزم ،بريوت1419 ،هـ.
•جممع الأمثال ،امليداين ،حت :محمد محيي الدين عبد احلميد ،ط دار املعرفة ،بريوت،
لبنان.
•مخت�صر �صحيح البخاري ،الألباين ،ط ،1مكتبة املعارف ،الريا�ض1422 ،هـ 2002 -م.
•املزهر يف علوم اللغة ،ال�سيوطي ،حت :محمد �أحمد جاد املولى و�آخرين ،ط ،3مكتبة دار
الرتاث ،م�صر.
•معجم الأدباء ،ياقوت احلموي ،حت� :إح�سان عبا�س ،ط ،1دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت،
1414هـ1993-م.
•معجم البلدان ،ياقوت احلموي ،ط ،2دار �صادر ،بريوت1995 ،م.
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•معج ��م ال�شع ��راء ،املرزباين ،حت :عب ��د ال�ستار �أحمد ف ��راج ،ط الهيئ ��ة العامة لق�صور
الثقافة.
•معج ��م امل�ؤلف�ي�ن ،عم ��ر بن ر�ضا كحال ��ة ،ط مكتبة املثن ��ى ،ب�ي�روت ،دار �إحياء الرتاث
العربي بريوت.
•معج ��م املع ��امل اجلغرافي ��ة يف ال�س�ي�رة النبوية ،عاتق ب ��ن غيث ،ط ،1دار مك ��ة للن�شر
والتوزيع 1402هـ1982 -م.
•املنتظ ��م يف تاري ��خ الأمم وامللوك ،جمال الدين �أبو الف ��رج بن اجلوزي ،حت :محمد عبد
الق ��ادر عط ��ا وم�صطفى عبد القادر عط ��ا ،ط ،1دار الكتب العلمي ��ة ،بريوت1412 ،هـ
1992م.•مواد البيان ،علي بن خلف ،حت :ح�سني عبد اللطيف ،ط جامعة الفاحت ،ليبيا1982 ،م.
•نقد النرث ،قدامة بن جعفر ،ط دار الكتب العلمية1400،هـ1980-م.
•ن ��وادر املخطوطات ،حت :عبد ال�سالم محم ��د هارون ،ط ،1دار اجليل ،بريوت1411 ،هـ
1991م.•نهاية الأرب يف فنون الأدب ،النويري ،حت :مفيد قمحية ،ط ،1دار الكتب العلمية.
•وح ��ي القلم ،م�صطفى �ص ��ادق الرافعي ،حت� :سعد كرمي ،ط مكتب ��ة الإميان املن�صورة،
1419هـ1999-م.
•وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،حت� :إح�سان عبا�س ،ط دار �صادر .بريوت.

الهوامش
( )1ينظر :مادة (م ث ل) يف معجم العني ،اخلليل بن �أحمد ،حت :مهدي مخزومي و�إبراهيم ال�سامرائي،
ط م�ؤ�س�س ��ة دار الهج ��رة1409 ،هـ� ،أ�سا�س البالغة للزمخ�ش ��ري ،ط دار الفكر 1399هـ 1979-م،
ل�س ��ان العرب الب ��ن منظور ،ط دار �صادر ،بريوت ،وبيت جري ��ر يف ديوانه ب�شرح محمد بن حبيب،
 ،52/1حت :د .نعمان محمد �أمني طه ،ط ،3دار املعارف ،م�صر.
( )2ينظ ��ر� :سنن الرتم ��ذي ،الرتمذي ،139/5 ،حت� :أحمد محمد �شاكر و�آخرين ،ط ،2م�صطفى البابي
احللبي ،م�صر 1395هـ 1975 -م ،وبيت طرفة يف ِّ
ال�شعر وال�شعراء ،ابن قتيبة ،192/1 ،حت� :أحمد
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محم ��د �شاكر ،ط ،1دار احلدي ��ث .القاهرة1417 ،ه� �ـ1996م ،وديوانه ب�شرح الأعل ��م ال�شنتمري،
�ص ،58حت :درية اخلطيب ولطفي ال�صقال ،ط ،2امل�ؤ�س�سة العربية ،بريوت2000،م.
( )3ينظر يف ذلك :الأغاين لأبي الفرج الأ�صفهاين ،10/10 ،ط الهيئة امل�صرية العامة للكتاب2010،م،
ال�صمة ،ينظر :الأ�صمعيات ،الأ�صمعي�� � ،ص ،107حت� :أحمد محمد �شاكر وعبد
والبي ��ت لدُري ��د بن ِّ
ال�سالم محمد هارون ،ط ،7دار املعارف ،م�صر1993 ،مِّ ،
وال�شعر وال�شعراء.750/2 ،
(� )4أمة �سوداء م�سكينة ،ظلمها قومها ،وجاروا عليها؛ فهاجرت �إلى املدينة و�أ�سلمت ،وجعل لها الر�سول
ِخب ��ا ًء يف امل�سج ��د ،ماتت لي�ًل اً�ا فدفنها ال�صحابة ،فلم ��ا علم ر�سول اهلل ،ذهب �إل ��ى قربها ،و�صلى
عليه ��ا .ينظ ��ر :مخت�صر �صحي ��ح البخ ��اري ،164/1 ،الألب ��اين ،ط ،1مكتبة املع ��ارف ،الريا�ض،
1422هـ 2002 -م.
( )5ينظر يف ذلك :مخت�صر �صحيح البخاري.159/1
( )6ينظر :حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء� ،أبو نعيم �أحمد بن عبد اهلل الأ�صفهاين ،119/1 ،ط ،1دار
الكتب العلمية1409 ،هـ1988-م ،وينظر يف �أبيات ابن رواحة :ديوان عبد اهلل بن رواحة ،حت :وليد
ق�صاب� ،ص ،151ط ،1دار العلوم للطباعة والن�شر1401 ،هـ1981-م مع اختالف ي�سري.
( )7الثواء :طول املقام .ل�سان العرب (ث و ا).
( )8بعل :كل زرع �أو �شجر ال ُي ْ�س َقى .ل�سان العرب (ب ع ل).
( )9ال�صحي ��ح �أن عقي ًال ابنُ ب�ل�ال ،ولي�س العك�س .ينظر :معجم ال�شع ��راء للمرزباين� ،ص ،78حت :عبد
ال�ست ��ار �أحم ��د فراج ،ط الهيئة العامة لق�ص ��ور الثقافة .م�صر ،العم ��دة ،307/2 :والبيت من�سوب
لعم ��ارة بن عقي ��ل بن جري ��ر (ت239هـ) ينظر� :ش ��رح الت�سهي ��ل ،محب الدين محم ��د بن يو�سف
التميمي ،479/3 ،حت :محمد العزازي ،ط دار الكتب العلمية.
( )10ينظ ��ر :بالغ ��ات الن�ساء� ،أحمد بن �أبي طاهر ب ��ن طيفور� ،ص ،163مطبع ��ة مدر�سة والدة عبا�س
الأول ،القاه ��رة 1326ه� �ـ 1908 -م ،وممن مت َّثل ب�شعره ه�شام بن عبد املل ��ك ،ومل يكن له �إال بيت
واحد ،فكان يكرث التمثل به:
�إِ َذا �أَ ْنتَ لمَ ْ َت ْع ِ�ص ال َه َوى َقاد ََك ال َه َوى �إِ َلى َب ْع ِ�ض َما ِفي ِه َع َل ْي َك َم َق ُال
ينظر� :أن�ساب الأ�شراف.375/8
(� )11صحيح م�سلم ،1790/4 ،حت :محمد ف�ؤاد عبد الباقي ،ط دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
( )12ت�شه ��د كث�ي ٌ�ر من مواطن ذكر التَّم ُّثل-كما �سي�أتي� -أن ��ه (�أي التَّم ُّثل ِّ
بال�شعر) انفجار وهلي مفاجئ
ب ��دون �إع ��داد م�سبق -ك�أنه �إله ��ام -ا�ستجابة ملوقف طارئ .وهو بذلك يت�شابه م ��ع �إن�شاء ِّ
ال�شعر يف
وخ�صو�صا �شعر البديهة واالرجتال.
طريقة ا�ستدعائه �إلى حدٍ بعيد،
ً
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( )13قراءة الرتاث النقدي ،جابر ع�صفور� ،ص ،97ط ،1م�ؤ�س�سة عيبال للدرا�سات والن�شر1991 ،م.
( )14ينظر :قراءة الرتاث النقدي �ص.54
( )15احلي ��وان ،اجلاح ��ظ ،104/2 ،حت :عبد ال�سالم محم ��د هارون ،ط ،1دار �إحي ��اء الرتاث العربي،
1431هـ2010-م.
( )16املزه ��ر يف علوم اللغة ،ال�سيوط ��ي ،486/1 ،حت :محمد �أحمد جاد املولى و�آخرين ،ط ،3مكتبة دار
الرتاث .م�صر ،ويتفق العلماء على هذا التعريف �ضم ًنا �أو �صراحة .ينظر يف ذلك :جممع الأمثال،
املي ��داين ،1/1 ،حت :محمد محيي الدين عبد احلمي ��د ،ط دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،وزهر الأكم
يف الأمث ��ال واحلك ��م ،اليو�سي ،2/1 ،حت :محمد حجي ومحمد الأخ�ضر ،ط ،1دار الثقافة ،املغرب،
1401ه� �ـ 1981-م ،وق�ص ��ة الأدب يف احلجاز ،عبد اهلل عبد اجلبار ومحم ��د عبد املنعم خفاجي،
�ص ،261ط مكتبة الكليات الأزهرية.
( )17ل�سان العرب مادة (ر و ي).
(� )18أب ��و عب ��د اهلل َ�س َّوار بن عبد اهلل بن قدامة ال َع َن رَبيِّ التَّمِ يمِ ِّي قا�ضي الب�صرة ،روى عن بكر بن عبد
اهلل واحل�سن الب�صري ،تولى ق�ضاء الب�صرة لأبي جعفر املن�صور ،فكان دي ًنا اً
عادل محمود ال�سرية،
ق ��ال له املن�صورُ :م ِلئت بك الأر�ض اً
عدل ،وملا ق�ض ��ى لتاجر على �أحد قادة املن�صور يف �أر�ض ،وكان
املن�ص ��ور كتب �إليه �أن يدفعها لقائده ف�أبى ،فقال املن�صور :ملأتُها واهلل عدال� ،صار ق�ضاتي تردين
�إل ��ى احلق .تويف رحم ��ه اهلل �سنة 156هـ .ينظر يف ترجمته :ل�سان املي ��زان ،ابن حجر الع�سقالين،
 ،213/4حت :عبد الفتاح �أبو غدة ،ط ،1دار الب�شائر الإ�سالمية2002 ،م.
( )19ينظر :الأغاين  16/13بت�صرف ي�سري.
( )20ل�سان العرب مادة (ن �ش د).
( )21ف َّرق ابن قتيبة بني الغناء والتم ُّثل ،فذكر ما ُيتم َّثل به من �شعر امرئ القي�س ثم قال( :ومما يتغنى
ب ��ه من �شعره :قفا نبك م ��ن ذكرى حبيب ومنزل) ينظر :ال�شعر وال�شعراء ،ابن قتيبة ،113/1،حت:
�أحمد محمد �شاكر ،ط ،1دار احلديث .القاهرة1417 ،هـ1996-م.
( )22العم ��دة الب ��ن ر�شي ��ق ،84/2 ،حت :محمد محيي الدي ��ن عبد احلمي ��د ،ط ،5دار اجليل1401 ،هـ-
مقيا�س ��ا لالجت�ل�اب واال�ستلحاق .ينظ ��ر :حلية املحا�ض ��رة ،احلامتي،
1981م ،وجعل ��ه احلامت ��ي
ً
 ،59/2حت :جعفر الكتاين ،ط دار الر�شيد ،العراق1979 ،م.
( )23البي ��ان والتبي�ي�ن ،اجلاحظ ،188/1 ،حت :عب ��د ال�سالم هارون ،ط ،7مكتب ��ة اخلاجني ،القاهرة،
1418ه� �ـ1988 -م ،وتابع ��ه يف ه ��ذ القول قدامة بن جعف ��ر يف نقد النرث ،وعلي ب ��ن خلف يف مواد
البي ��ان والقلق�شندي يف �صب ��ح الأع�شى .ينظر :نقد النرث ،قدامة بن جعف ��ر� ،ص ،97ط دار الكتب
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العلمية1400ه� �ـ1980-م ،ومواد البيان ،علي بن خل ��ف ،123 ،حت :ح�سني عبد اللطيف ،ط جامعة
الف ��احت .ليبيا 1982م ،و�صبح الأع�شى ،القلق�شن ��دي ،296-295-299/6 ،حت :يو�سف علي طويل،
ط 1دار الفك ��ر ،دم�ش ��ق 1987م .وذكر �أبو الفرج �أمثلة ت�ؤكد ذلك .ينظر على �سبيل املثال :الأغاين
.22/21
( )24االختياري ��ن ،الأخف� ��ش الأ�صغر� ،ص ،323حت :فخر الدين قباوة ،ط ،2م�ؤ�س�سة الر�سالة1404 ،هـ-
1984م.
( )25طبق ��ات فحول ال�شعراء ،ابن �سالم ا ُ
جلمحي ،104/1 ،حت :محمود محمد �شاكر ،ط الهيئة العامة
لق�ص ��ور الثقاف ��ة .م�صر ،ديوان كعب بن زهري ب�شرح �أبي �سعي ��د ال�سكري� ،ص ،60ط ،3دار الكتب
امل�صرية1432ه� �ـ2002-م مع اختالف ي�س�ي�ر ،واخرتت رواية (طبقات فح ��ول ال�شعراء) يف املنت
ل�سالمة مرجع ال�ضمائر فيها.
( )26دي ��وان الفرزدق�� � ،ص ،493تعليق على فاعور ،ط ،1دار الكت ��ب العلمية .بريوت1407هـ 1987-م،
وينظر منوذج �آخر �ص.422
( )27الأع�شي ��ان� :أع�ش ��ى قي�س و�أع�شى باهلة .ومرق�ش :هو املرق�ش الأكرب عوف بن �سعد بن مالك .و�أخو
ق�ضاعة� :أبو َّ
الط َم َحان ال َق ْي ِن ِّي.
( )28من ذلك قول جرير(ت110هـ):
َت ُق ُ
اف
اف َوال ِّر ْد ِف َوالأَ َن ِام ِل ال ِّل َط ِ
ول َذاتُ امل ِْط َر ِف ال َه ْف َه ِ
َذهَ ْبتَ فيِ تمَ َ ُّث ِل ال َق َواف
ِ�إ َّن َك ِمنْ ِذي َغزَ ٍل لجَ َ افيِ
وقول ا ُ
ميي (ت212هـ) وا�ص ًفا �شعره:
خل َر ِّ
ِمنْ ُك ِّل َغا ِئ َر ٍة ِ�إ َذا َو َّج ْه ُت َها َط َل َع ْت ِب َها ال ُّر ْك َبانُ ُك َّل نجِ َ ا ِد
َط ْو ًرا يمُ َ ِّث ُل َها املُ ُل ُ
وك َوتَا َر ًة َب نْ َي ال ُّن ِديِّ ُت َر ُ
ا�ض َوالأَ ْك َبا ِد
وقول �أبي متام(ت231هـ) يف �شعره:
ُو ُيزْ هَ ى َل ُه َق ْو ٌم َولمَ ْ يمُ ْ دَ ُحوا ِب ِه �إِ َذا َم َث َل ال َّرا ِوي ِب َها �أَ ْو تمَ َ ثَّل
وقول ابن هانئ الأندل�سي(ت362هـ):
ولمَ َا َ�شهِ ْدتَ ِمنَ ال َو َقا ِئ ِع �إِ َّن َها �أ ْب َقى ِمنَ ِّ
ال�ش ْع ِر ا َّل ِذي ُي َت َم َّث ُل
وقول ابن ُنباتة(ت405هـ) يف مدح بهاء الدولة:
َو َك ْم ِم ْث ِل َها ليِ ِف َ
يك ِمنْ ُم َت َم ِّث ٍل َو َب ْي ٍت َ�ش ُر ٍود اَل َيزَ ال ُي ِغ ُري
وقول �شكيب �أر�سالن (ت1366هـ) يف رثاء �أحمد �شوقي:
َي َت َم َّث ُل ال َع ْ�ص ُر َ
احل ِد ْيثُ ِب ِ�ش ْع ِر ِه َحقَّ ال َت ْم ُّث ِل ِمنْ َجمِ ْي ِع ِج َها ِت ِه
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ِيخ فيِ َ�ص َف َحا ِت ِه
َو َل ُر َّب َب ْي ٍت َي�س َت ِق ُّل ِب ُج ْم َل ٍة ُت ْغ ِنى َع ِن التَّار ِ
ينظ ��ر يف ذلك على الرتتيب :ديوان جرير ب�ش ��رح محمد بن حبيب ،733/1الأ�شباه والنظائر للخالديني،
�أبي بكر محمد و�أبي عثمان �سعيد ابني ها�شم ،226/1 ،حت :ال�سيد محمد يو�سف ،ط جلنة الت�أليف
والرتجمة والن�شر1965م ،وديوان �أبي متام ب�شرح اخلطيب التربيزي ،110/3 ،حت :الدكتور محمد
عبده عزام ،ط ،4دار املعارف .م�صر ،وديوان ابن هانئ الأندل�سي� ،ص ،288ط دار بريوت للطباعة
والن�شر1980م ،وديوان ابن ُنباتة ال�سعدي ،424/2 ،حت :عبد الأمري مهدي حبيب الطائي ،ط وزارة
الإع�ل�ام .العراق1397هـ1977-م ،وديوان �شكيب �أر�سالن�� � ،ص ،84ت�صحيح :محمد ر�شيد ر�ضا،
�صفحا؛ لأن
مطبعة املنار1354هـ1935-م ،هذا عدا �أ�شعار كثرية تتحدث عن التم ُّثل �أعر�ضتُ عنها ً
يخ�صوه ِّ
بال�شعر.
ال�شعراء ق�صدوا فيها التم ُّثل ً
عموما دون �أن ُّ
( )29الكامل  ،113/2والأبيات ل َل ِقيط بن َم ْع َمر يف ِّ
ال�شعر وال�شعراء ما عدا البيت الثاين .ينظر :ال�شعر
وال�شعراء.201/1
( )30العقد الفريد ،339/3والأبيات لعمرو بن براقة .الأ�شباه والنظائر للخالديني.203/2
( )31الأ�شباه والنظائر للخالديني ،334/2والأبيات من�سوبة للحطيئة يف الأ�شباه والنظائر ،والبيت الأول
والث ��اين يف ديوانه برواية ابن ال�سكيت� ،ص ،149حت :مفيد محمد قميحة ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت1413 ،هـ1993-م.
()32ينظ ��ر :زه ��ر الآداب وثم ��ر الألباب ،احل�ص ��ري ،42/2 ،حت :يو�س ��ف على طوي ��ل ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت 1417هـ1997 -م.
( )44ينظ ��ر :زه ��ر الآداب ،42/2والأبي ��ات يف جمه ��رة �أ�شعار الع ��رب ملحمد بن كعب ب ��ن �سعد ال َغنوي
م ��ع اختالف ي�س�ي�ر .ينظر :جمهرة �أ�شعار الع ��رب ،القر�شي� ،ص 556وما بعده ��ا ،حت :علي محمد
البجاوي ،ط نه�ضة م�صر.
( )34موقع ��ة حربية بني يزيد بن معاوية و�أهل املدينة �سنة63هجرية ،خرجوا على يزيد ،وطردوا واليه؛
ب�سبب جوره وقتله احل�سني ،وانت�صر جي�ش يزيد ،ون َّكل ببع�ض ال�صحابة .ينظر يف ذلك� :سري �أعالم
النبالء ،الذهبي ،324/3 ،حت� :شعيب الأرنا�ؤوط ،ط ،3م�ؤ�س�سة الر�سالة 1405 .هـ 1985 /م.
( )35العق ��د الفري ��د ،ابن عبد ربه ،344/5 ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،والأبيات لعمرو بن كلثوم.
ينظ ��ر :دي ��وان عم ��رو بن كلث ��وم ،90-78 ،جم ��ع وحت� :إميل بديع يعق ��وب ،ط دار الكت ��اب العربي،
1411هـ1991-م.
(� )36أمايل القايل  ،11/1والأبيات لقي�س بن رفاعة الواقفي .ينظر :احلما�سة الب�صرية� ،أبو الفرج علي
بن احل�سن الب�صري ،104/1 ،حت :عادل �سليمان جمال ،ط ،1مكتبة اخلاجني1420 ،هـ1999 -م.
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(� )37إعتاب الكتاب ،ابن الأبار الق�ضاعي� ،ص ،102حت� :صالح الأ�شرت ،ط ،1جممع اللغة العربية بدم�شق
1380هـ1961-م ،والأبيات من�سوبة للح�سن بن رجاء الكاتب .امل�صدر نف�سه �ص .91
(� )38إعت ��اب الكتاب � ��ص ،164والبيتان لأبي اجلهم يخاطب جناح بن �سلمة عامل املتوكل .ينظر :عيون
الأخب ��ار ،517/2وال�شط ��ر الثاين م ��ن البيت الأول فيهَ :ف ْ�ض ِل � َ�ك َم�أْ ًوى ِلل�صَّ ْف � ِ�ح َوا ِمل َن ِن ،وبه ي�صح
الوزن.
(� )39أب ��و احل�سن جعفر ب ��ن عثمان املعروف باب ��ن املُ�صحفي ،عامل �شاعر ،كان وزي� � ًرا وحاج ًبا للحكم
امل�ستن�ص ��ر باهلل(ت366ه� �ـ) ،وحاج ًب ��ا البن ��ه ه�ش ��ام امل�ؤي ��د ،حت ��ى ا�ستول ��ى املن�ص ��ور ب ��ن �أب ��ي
عامر(ت393ه� �ـ) على الأمور ،و�شاركه يف الوزارة ملكانته من �صبح �أم ه�شام امل�ؤيد ،فنكب جعف ًرا،
وحب�سه وقتله �سنة 372هجرية .ينظر :جذوة املقتب�س �ص.187
(� )40إعتاب الكتاب �ص ،95والأبيات لعلي بن اجلهم .ينظر :الأغاين 228/10خالية من البيت الأخري.
( )41غاي ��ة م ��ا ُنق ��ل عنه �أنه متيم بن جمي ��ل ال�سدو�سي ،كان �أق ��ام على �شاطئ الف ��رات ،ودعا لنف�سه،
فاجتم ��ع �إليه كثري من الأعراب ،وعظم �أمره ،فوكل ب ��ه املعت�صم مالك بن طوق ،فظفر به ،وحمله
�إليه موث ًقا ،ف�أح�سن االعتذار ،فعفى عنه املعت�صم و�أح�سن �إليه .ينظر يف ذلك :زهر الآداب.180/2
( )42ينظ ��ر :العم ��دة ،195/1والأبيات ترد يف امل�صادر بني الإن�شاء والتم ُّث ��ل .ينظر :الفرج بعد ال�شدة،
التنوخي ،90/4 ،حت :عبود ال�شاجلي ،ط دار �صادر .بريوت 1398هـ 1978 -م.
( )43الأمث ��ال ،ابن �سالم اله ��روي� ،ص ،317حت :عبد املجيد قطام� ��ش ،ط ،1دار امل�أمون للرتاث 1400
هـ1980 -م ،ومل �أقف على ن�سبة البيت.
(َ )44ح َم ��ل :هو حمل بن بدر الفزاري �أح ��د �أبطال حرب (داح�س والغرباء) ،وكان و�ضع كمي ًنا ي�صد به
عاما،
داح� ��س عن الغاية ،وي�ضمن ف ��وز الغرباء فر�س �أخيه ُحذيفة بن بدر ،فهاجت احلرب �أربعني ً
قتل ��ه قي�س بن زهري العب�س ��ي .ينظر� :شرح ديوان احلما�سة للمرزوق ��ي حما�سية رقم-203/1-44
 429حما�سية رقم ،147حت� :أحمد �أمني وعبد ال�سالم هارون ،ط ،1دار اجليل1411هـ 1991-م.
( )45الكام ��ل يف التاريخ ،ابن الأثري ،149/3 ،حت :عم ��ر عبد ال�سالم تدمري ،ط ،1دار الكتاب العربي،
بريوت1417 .هـ 1997 -م ،وال�شعر من�سوب لطرفة بن العبد .ينظر :ال�شعر وال�شعراء.188/1
( )46ينظ ��ر :وفي ��ات الأعيان ،ابن خل ��كان ،248/2 ،حت� :إح�سان عبا� ��س ،ط دار �صادر .بريوت ،والبيت
من�سوب للأخطل .ينظر :طبقات فحول ال�شعراء ،493/1والبيت يف ديوان الأخطل �صنعة ال�سكري،
�ص ،110حت :فخر الدين قباوة ،ط ،4دار الفكر .دم�شق1996م.
( )47ينظ ��ر :التعازي واملراثي ،املربد� ،ص ،262حت� :إبراهيم محمد ح�سن اجلمل ،ط نه�ضة م�صر ،ومل
�أقف على ن�سبة الأبيات لغري بالل.
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( )48فخ وجمنة :مو�ضعان يف مكة� .شامة وطفيل :جبالن يف مكة.
( )49الأغ ��اين ،305/21والبي ��ت من�س ��وب لأبي العتاهية .ينظ ��ر :ديوان �أبي العتاهي ��ة� ،ص ،168ط دار
ب�ي�روت 1406هـ1986-م ،والبي ��ت لي�س له؛ لأن احل�س ��ن الب�صري مات قبل �أن يول ��د �أبو العتاهية
عاما.
بع�شرين ً
( )50ينظ ��ر :التعليق ��ات والن ��وادر� ،أبو علي ال َه َج ��ريِّ � ،ص ،920ترتيب :حمد اجلا�س ��ر ،ط1413 ،1هـ-
1992م.
( )51زهر الأكم يف الأمثال واحلكم ،50/1و�أبيات �أبي كبري يف� :شرح �أ�شعار الهذليني.1073/3
( )52وفي ��ات الأعي ��ان ،244/1والبيتان لأب ��ي الأ�سود ال ��د�ؤيل .ينظر :معجم الأدب ��اء ،ياقوت احلموي،
 ،1473/4حت� :إح�سان عبا�س ،ط ،1دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت 1414هـ 1993 -م.
(� )53إعتاب الكتاب �ص ،178والبيتان من�سوبان لأبي العتاهية .ينظر :ديوان �أبي العتاهية �ص.35
(� )54أب ��و زكري ��ا يحيى ب ��ن مالك بن عائذ القرطب ��ي الأندل�سي ،الإمام املج ��ود ،احلافظ املحقق� ،سمع
بالأندل� ��س ث ��م رحل �إلى امل�شرق ف�أخ ��ذ العلم مب�صر وبغ ��داد ،وعاد �إلى الأندل� ��س فظل يحدث بها
وين�شر العلم �إلى �أن مات �سنة376هـ .ينظر يف ترجمته :تاريخ علماء الأندل�س ،ابن الفر�ضي ،عنى
بن�شره عزت العطار ،ط ،2مكتبة اخلاجني ،القاهرة  1408هـ 1988 -م.
( )55ج ��ذوة املقتب� ��س يف ذك ��ر والة الأندل�س ،ا ُ
حلميدي�� � ،ص ،107ط الدار امل�صري ��ة للت�أليف والن�شر،
القاه ��رة 1966م ،والبيت ملجنون ليلى .ينظر :ديوان جمنون ليلى� ،ص ،210حت :عبد ال�ستار �أحمد
فراج ،ط مكتبة م�صر.
( )56املنتظ ��م يف تاري ��خ الأمم واملل ��وك� ،أبو الفرج بن اجل ��وزي ،27/13 ،حت :محمد عب ��د القادر عطا
وم�صطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية .بريوت1412 ،هـ 1992-م ،والبيتان من�سوبان
لدعبل بن علي اخلزاعي .ينظر :ديوان دعبل.
( )57ينظر :العقد الفريد.140/4 ،21/2
( )58ينظر طبقات فحول ال�شعراء.710/2 ،244-141-140/1:
( )59ينظ ��ر ال�شع ��ر وال�شع ��راء -310-269-256-239-198-187-183-162-160-140-112/1
.879-878-819-726-724-722-647-641/2 ،513-421-362-318-323
( )60ال�شعر وال�شعراء ،112/1وكان هذا نهجه غال ًبا يف �سائر ال�شواهد.
( )61ينظر العمدة ،282/1 :وبيت النابغة يف طبقات فحول ال�شعراء ،56/1وال�شعر وال�شعراء.159/1
( )62العمدة.118/1
( )63ينظ ��ر :ر�سال ��ة يف �أعجاز �أبيات تغن ��ي يف التمثيل عن �صدورها للمربد �ضم ��ن نوادر املخطوطات،
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�ص ،179حت :عبد ال�سالم محمد هارون ،ط ،1دار اجليل .بريوت1411هـ1991-م.
( )64ر�سال ��ة يف �أعجاز �أبيات تغن ��ي يف التمثيل عن �صدورها يف نوادر املخطوطات �ص،185-188-184
وينظ ��ر يف الأبي ��ات عل ��ى الرتتيب� :شرح ديوان زه�ي�ر لثعلب� ،ص ،54حت :فخر الدي ��ن قباوة ،ط،3
مكتبة هارون الر�شيد1428 ،هـ2008-م ،وال�شعر وال�شعراء.726/2 ،410/1
( )65ينظر� :أبي ��ات اال�ست�شهاد لأحمد بن فار�س �ضمن نوادر املخطوطات على الرتتيب� ،ص،166-163
والأبي ��ات لزهري وجمه ��ول والفرزدق .ينظر فيها عل ��ى الرتتيب� :شرح ديوان زه�ي�ر لثعلب �ص،51
وعيون الأخبار ،ابن قتيبة ،63/2 ،حت :منذر محمد �سعيد �أبو �شعر ،ط ،1املكتب الإ�سالمي .بريوت
1429هـ2008-م ،وديوان الفرزدق �ص.393
()66ينظ ��ر :التمثيل واملحا�ض ��رة ،الثعالبي� ،ص ،45حت :د .عبد الفتاح محمد احللو ،ط ،2الدار العربية
للكتاب1983م.
( )67ك�ش ��ف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون ،حاجي خليفة ،781/1 ،ط1941م ،وورد با�سم (ديوان
التمثي ��ل) يف بع�ض الكتب ينظر يف ذلك :معجم الأدب ��اء ،2691/1وفيات الأعيان� ،169/5شذرات
الذه ��ب يف �أخبار م ��ن ذهب ،ابن العماد احلنبل ��ي ،195/6 ،حت :محمود الأرن ��ا�ؤوط ،ط 1دار ابن
كثري .دم�شق 1406هـ 1986 -م.
( )68قط ��ب الدين محمد ب ��ن �أحمد بن محمد بن قا�ضي خ ��ان محمود ال َّن ْه َر َوايل ،فقي ��ه م�ؤرخ �شاعر،
غزي ��ر الت�ألي ��ف ،م ��ن �أهل مكة ،تعل ��م مب�صر ،و ُن ِّ�ص ��ب مفتيا مبكة .ل ��ه :الإعالم ب�أع�ل�ام بلد اهلل
احل ��رام ،ال�ب�رق اليماين يف الفتح العثم ��اين ،التمثيل واملحا�ضرة بالأبيات املف ��ردة النادرة .ينظر
يف ترجمت ��ه� :إي�ض ��اح املكن ��ون� ،إ�سماعيل با�شا البغ ��دادي ،320/3 ،ط دار �إحي ��اء الرتاث العربي،
الأعالم ،الزركلي ،7/6 ،ط ،15دار العلم للماليني2002م.
(� )69إي�ضاح املكنون.320/3
( )70ح�س�ي�ن ر�ض ��ا بن ع�صمت الرومي وزير �أديب ،من وزراء الدول ��ة العثمانية ،له العديد من امل�ؤلفات
منهاُ :لباب االنتخاب يف احلكم ونوادر الكلم ،جراب الأدب يف النوادر واحلكايات يف �أربع جملدات،
كان ح ًّيا �سنة1320هـ .ينظر يف ترجمته� :إي�ضاح املكنون ،33/3معجم امل�ؤلفني ،عمر ر�ضا كحالة،
 ،7/4ط مكتبة املثنى ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي بريوت.
( )71ينظر� :إي�ضاح املكنون.33/3
( )72محم ��د ب ��ن �إبراهيم احلمد ولد يف الزلفي باململكة العربية ال�سعودية �سنة 1385هـ ،ون�ش�أ يف كنف
�أبي ��ه �أمري منطق ��ة الزلفي ،تدرج يف مراحل التعلي ��م املختلفة ،ح�صل �إج ��ازة يف اللغة العربية من
جامع ��ة الإمام محمد بن �سعود1409هـ ،ثم التح ��ق بق�سم العقيدة بجامعة �أم درمان يف ال�سودان،
وح�ص ��ل ع ��ل املاج�ستري ث ��م الدكتوراه ،ل ��ه العديد م ��ن امل�ؤلفات الديني ��ة ،ويعمل �أ�ست � ً
�اذا يف كلية
ﺮم وﺻﻔﺮ 1443
ّ

607

آب  -أﻳﻠﻮل /أﻏﺴﻄﺲ  -ﺳﺒﺘﻤ 2021م

8 7

57

ال�شريع ��ة جامع ��ة الق�صيم .ينظر يف ترجمت ��ه :املوقع الر�سمي للدكتور محم ��د بن �إبراهيم احلمد
www.m-alhamad.com

( )73ينظر :التم ُّثل ِّ
بال�شعر ،دكتور محمد بن �إبراهيم احلمد ،ط ،1دار احل�ضارة للن�شر والتوزيع1429هـ-
2018م.
( )74ينظ ��ر :نهاي ��ة الأرب يف فنون الأدب ،النوي ��ري ،64/3 ،حت :مفيد قمحية ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت1424 ،هـ2004-م ،زهر الأكم يف الأمثال واحلكم.50/1
( )75نفح الطيب ،575/1ومل �أقف على ن�سبة الأبيات ،ولعلها له.
( )76التذكرة احلمدونية ،48/2والأبيات من�سوبة فيها لأبي عبد الرحمن الأعمى.
( )77دي ��وان احلطيئ ��ة برواية و�شرح ابن ال�سكيت� ،ص ،72درا�سة :مفيد محمد قميحة ،ط ،1دار الكتب
العلمية .بريوت1413هـ1993-م.
(� )78أن�س ��اب الأ�شراف ،الب�ل�اذري ،333/5 ،حت� :سهيل زكار و�آخرين ،ط ،1دار الفكر .بريوت 1417هـ
 1996م ،والبي ��ت لعب ��د اهلل ب ��ن الزِّ َب ْع َرى يف غزوة �أح ��د .ينظر :طبقات فح ��ول ال�شعراء238/1والرواية فيه (�ضجر اخلزرج) .و(جزع اخلزرج) �أح�سن و�أدق لأنها �أمكن يف الفزع واخلوف.
( )79ينظر على �سبيل املثال :العقد الفريد.139/5
( )80ينظ ��ر :ال�سابق ال�صفحة نف�سه ��ا ،169/7 ،والبداية والنهاية ،ابن كثري ،209/8 ،حت :علي �شريي،
ط ،1دار �إحياء الرتاث العربي1408 ،هـ 1988 -م.
( )81ينظر :طبقات فحول ال�شعراء ،140/1والبيت لعلقمة الفحل :ال�سابق.139/1
( )82ال�شعر وال�شعراء ،649/2وقوله( :ف�ضحنا) لأن عبد الرحمن بن ح�سان �شبب برملة بنت معاوية.
( )83املجال�س ��ة وجواه ��ر العلم� ،أبو بكر �أحمد بن مروان الدين ��وري ،216/4 ،حت� :أبو عبيدة م�شهور بن
ح�س ��ن �آل �سلمان ،ط دار اب ��ن حزم بريوت 1419هـ ،التلخي�ص احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي
الكب�ي�ر ،ابن حجر الع�سق�ل�اين ،272/3 ،حت� :أبو عا�صم ح�سن بن عبا� ��س بن قطب ،ط ،1م�ؤ�س�سة
قرطب ��ة .م�صر1416ه� �ـ1995-م ،وقد متثل النبيِّ r
بال�شعر ب�ضع م ��رات ،من ذلك متثلُّه بقول ابن
رواحة:
الل ُه َّم �إِنَّ الأَ ْج َر �أَ ْج ُر ال ِآخ َر ْه َفا ْر َح ِم الأَ ْن َ�صا َر َواملُ َه ِاج َر ْه
ومت َّثل يوم بناء م�سجده ال�شريف ب�شعر رجل من امل�سلمني:
احل َم ُال اَل ِح َم ُال َخ ْي رَ ْب هَ َذا �أ َب ُّر َر َّب َنا! و�أَ ْط َه ْر
هَ َذا ِ
مخت�ص ��ر �صحي ��ح البخاري ،599/2وبيت ابن رواحة يف ديوانه � ��ص 141والرواية(:الهم �إن العي�ش
عي�ش الآخرة).
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ومت َّثل بقول �أمية بن ال�صلت:
ِ�إنْ َت ْغ ِف ْر ال َّل ُه َّم َت ْغ ِف ْر َج ًّما َو�أَ ُّي َع ْبدٍ َل َك اَل �أَلمََّا
�سنن الرتمذي ،296/5 ،الرتمذي ،حت� :أحمد �شاكر ،ط ،2مطبعة م�صطفى البابي احللبي .م�صر 1395
هـ 1975 -م .وبيت �أمية يف طبقات فحول ال�شعراء.367/1
( )84ينظ ��ر :طبقات فحول ال�شع ��راء  ،187/1وديوان ُ�س َحيم� ،ص ،16حت :عب ��د العزيز امليمني ،ط دار
الكتب امل�صرية1369هـ 1950-م.
( )85ينظ ��ر :تاري ��خ �آداب الع ��رب ،م�صطف ��ى �ص ��ادق الرافع ��ي ،261/1 ،ط ،1دار اب ��ن اجل ��وزي.
القاهرة2010م.
( )86ينظر :ال�سنن امل�أثورة ،ال�شافعي� ،ص ،253حت :عبد املعطي �أمني قلعجي ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت.
1406هـ ،جمال�س ثعلب ،313/2 ،حت :عبد ال�سالم محمد هارون ،ط ،2دار املعارف .م�صر ،و�أبيات
طفيل يف الأغاين.368/15
( )87ينظر :زهر الأكم يف الأمثال واحلكم-اليو�سي.50/1
(�َ )88ض َج َن ��ان َ
و�ض ْج َن ��ان :جبي ��ل عل ��ى طريق املدين ��ة ،بينه وبني مك ��ة خم�سة وع�شرون مي�ًل اً  ،ويعرف
بح� � َّرة املح�سنية ،ذك ��ره النبي يف ق�ص ��ة الإ�سراء واملع ��راج .ينظر :معجم البل ��دان ،ياقوت
الي ��وم َ
احلم ��وي ،453/3ط ،2دار �ص ��ادر .ب�ي�روت 1995م ،معجم املعامل اجلغرافي ��ة يف ال�سرية النبوية،
عاتق بن غيث� ،ص ،183ط ،1دار مكة للن�شر والتوزيع 1402هـ1982 -م.
( )89ينظ ��ر :زه ��ر الآداب وثم ��ر الألب ��اب ،45/1والأبي ��ات لورقة بن نوف ��ل .ينظ ��ر :الأغاين121/3مع
اختالف الرواية يف البيت الأخري.
( )90العمدة البن ر�شيق ،256/1والبيت للممزق العبدي .ينظر :طبقات فحول ال�شعراء ،274/1وال�شعر
وال�شعراء.399/1
(ُّ )91
الط ْب َي�ْي�نْ  :مثن ��ى مفرده :طبي ب�ضم �أول ��ه وفتحه ،وهو �ضرع الناقة ومو�ض ��ع الأخالف من اخليل.
الل�سان(ط ب ي)
( )92الكام ��ل يف التاريخ ،324/7العقود الل�ؤل�ؤية يف تاريخ الدولة الر�سولية ،علي بن احل�سن بن �أبي بكر
ب ��ن احل�سن بن وها�س اخلزرج ��ي ،122/1 ،حت :محمد ب�سيوين ع�سل و�آخري ��ن ،ط ،1دار الآداب،
ب�ي�روت1403 .ه� �ـ 1983 -م ،رف ��ع الإ�صر ع ��ن ق�ضاة م�صر ،اب ��ن حجر الع�سق�ل�اين� ،ص ،91حت:
الدكتور علي محمد عمر ،ط ،1مكتبة اخلاجني .القاهرة 1418هـ 1998 -م.
( )93موقع ��ة حربي ��ة بني عائ�شة وطلحة والزبري وب�ي�ن علي بن �أبي طال ��ب� yسنة36هجرية يف الب�صرة
ب�سبب مطالبة الثالثة بالث�أر لدم عثمانyمخالفني ر�أي علي بت�أجيله ،وانتهت املعركة بانت�صار علي
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ومقتل طلحة والزبري .ينظر :البداية والنهاية.257/7
( )94الكام ��ل يف اللغة والأدب ،املربد ،173/1 ،حت :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،ط ،3دار الفكر العربي.
ل�س َل َم ��ة ا ُ
جل ْع ِفي يرثي �أخاه يف ديوان احلما�سة �إال البيت الثاين،
م�صر1417ه� �ـ 1997-م ،والأبيات َ
مع اختالف الرتتيب .ينظر� :شرح ديوان احلما�سة للمرزوقي1081/2حما�سية رقم.385
()95ينظ ��ر� :أن�س ��اب الأ�ش ��راف ،416/1والبيت من�سوب للبي ��د .ينظر :ديوان لبيد ب ��ن ربيعة العامري،
�ص ،157حت� :إح�سان عبا�س ،ط وزارة الإر�شاد الكويت1962م.
( )96ينظر :العقد الفريد ،148/2والبيت من�سوب حلارثة بن بدر .ينظر :البيان والتبيني.219/3
()97ينظ ��ر :التع ��ازي واملراثي � ��ص ،44والبيتان لأبي ذ�ؤي ��ب الهذيل .ينظر� :شرح �أ�شع ��ار الهذليني �أبي
ال�سكري ،8-10/1 ،حت :عبد ال�ستار �أحمد فراج ،ط مطبعة املدين.
�سعيد ُّ
( )98ينظ ��ر :ال�شعر وال�شع ��راء ،426/1والأبيات لعمرو ب ��ن َ�ش�أْ�س يف ِع َرار ابن ��ه .ينظر :طبقات فحول
ال�شعراء ،200/1وال�شعر وال�شعراء.425/1
( )99ينظر :العقد الفريد .132/2و�أبيات عبد بني َ
احل ْ�س َحا�س يف الأغاين ،304/22وديوانه �ص.55
( )100ينظر مقال (قبح جميل) :وحي القلم ،م�صطفى �صادق الرافعي ،121/1 ،حت� :سعد كرمي الفقي،
ط مكتبة الإميان املن�صورة1419هـ1999-م .
( )101التكمل ��ة لكتاب ال�صل ��ة ،ابن الأبار الق�ضاعي ،257/4 ،حت :عبد ال�س�ل�ام الهرا�س ،ط دار الفكر
للطباع ��ة ،لبن ��ان1415 .هـ1995 -م ،ومل �أقف على ن�سبة البيت ،غ�ي�ر �أن ابن الأبار ذكر �أن البيت
�أورده عبد الدائم بن مرزوق القريواين يف �شرحه ل�شعر املتنبي .ينظر :ال�سابق .258/4
( )102التكملة لكتاب ال�صلة.130/1
()103الكامل للمربد.154/1
ل�س َح ْي ��م ب ��ن َو ِثي ��ل ال ِّر َي ِاح � ِّ�ي .ينظر :طبق ��ات فحول
( )104ينظ ��ر :البي ��ان والتبي�ي�ن ،308/2والبي ��ت ُ
ال�شعراء.579/2
()105ينظ ��ر� :أمايل القايل ،283/1 ،حت :محمد عبد اجلواد الأ�صمعي ،ط ،2دار الكتب امل�صرية 1344
هـ 1926 -م .ومل �أقف على ن�سبة الأبيات ولعلها البن الزبري نف�سه.
( )106غلوة :قدر رمية �سهم .الل�سان(غ ل ا)� .س َّيب  :ترك .الل�سان(�س ي ب).
( )107الكامل يف التاريخ.77/4
( )108والأبي ��ات للأخن�س بن �شهاب التغلبي يحث فر�سه على الإقدام .ينظر� :أن�ساب اخليل البن ه�شام
الكلبي� ،ص ،85حت� :أحمد زكي با�شا ،ط دار الكتب امل�صرية 1424هـ ،ويف �أكرث امل�صادر ل ُر َ�ش ْيد بن
ُر َمي�ض ال َع َنزي .ينظر :احلما�سة الب�صرية 319/1حما�سية رقم ،218الأغاين.254/15
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( )109وقف ��ت للحجاج عل ��ى ب�ضع مرات مت َّثل فيها ِّ
بال�شعر .ينظر يف ذل ��ك :الأمثال البن �سالم الهروي
� ��ص ،269ال�شعر وال�شع ��راء ،641-432،2-421-160-1الكامل للم�ب�رد،263/3 ،80/215،2/1
العقد الفريد.306/5
( )110الكامل يف التاريخ .62/4والبيت للعرجي :ينظر :ال�شعر وال�شعراء.574/2
()111دي ��وان �أبي فرا�س احلم ��داين� ،ص� ،165شرح :خليل الدويه ��ي ،ط 2دار الكتاب العربي1414هـ-
1994م.
( )112ينظر :الأغاين .429-428 /1
( )113ينظ ��ر يف ذلك على الرتتيب :الأ�شباه والنظائر للخالديني ،306/2عيون الأخبار ،284/1الكامل
الب ��ن الأثري ،16/5اجللي�س ال�صالح الكايف والأني�س النا�صح ال�ش ��ايف� ،أبو الفرج املعافى بن زكريا
النه ��رواين ،227/1 ،حت :محم ��د مر�سي اخل ��ويل ،ط ،1ع ��امل الكتب1413ه� �ـ1993-م ،والأبيات
ل َب َ�شامة بن الغدير املُ ِّريِّ  .ينظر :طبقات فحول ال�شعراء 726/2مع اختالف ي�سري.
( )114ربي ��ع الأبرار ون�صو�ص الأخيار للزمخ�ش ��ري ،343/2 ،ط ،1م�ؤ�س�سة الأعلمي ،بريوت  1412هـ ،
والبيت ل�سالمة بن جندل يف امل�صدر نف�سه.
( )115ديوان �أبي متام ب�شرح التربيزي.205/4
( )116اجللي� ��س ال�صالح الكايف والأني�س النا�صح ال�ش ��ايف ،457/1والأبيات لطريف العنربي ،ومل �أقف
على ن�سبتها له يف غري هذا املو�ضع �إال يف تاريخ دم�شق.
للح�صني بن ا ُ
حلمام املُ ِّري  .ينظر� :شرح حما�سة �أبي متام
( )117ينظ ��ر :عيون الأخبار ،193/1والبيت ُ
للمرزوقي197/1حما�سية رقم.41
( )118تزي�ي�ن الأ�سواق ،داود بن عمر الأنطاكي ،254/2 ،حت :محمد التوجني ،ط ،1عامل الكتب بريوت
1413هـ  ،1993 -و�أ�شار امل�ؤلف �أن البيت حلامت الطائي ،ومل �أقف على البيت يف غري هذا املو�ضع.
( )119ما بني معقوفني ورد يف الكتاب هكذا ،و�أظنه ت�صحيف و�صوابه (عروة).
( )120حياة احليوان الكربى ،الدمريي ،213/2 ،ط ،2دار الكتب العلمية .بريوت  1424هـ.
( )121ينظر :جمهرة الأمثال� ،أبو هالل الع�سكري ،134/2 ،حت :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم وعبد املجيد
قطام�ش ،ط ،2دار اجليل .بريوت1408هـ 1988-م.
()122ينظر :وحي القلم للرافعي.10/1
( )123ديوان ابن عنني� ،ص ،95حت :خليل مردم بك ،ط ،2دار �صادر .بريوت.
للح�ص�ي�ن ب ��ن ا ُ
حلم ��ام املُ ��ريِّ  .ينظر �ش ��رح احلما�سة
( )124ينظ ��ر :العق ��د الفري ��د ،131/5والبي ��ت ُ
للمرزوقي199/1حما�سية رقم41مع اختالف ي�سري.
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( )125ينظر على الرتتيب :الأغاين ،15/19زهر الآداب .89/1
( )126الرو� ��ض املعط ��ار يف خرب الأقطار ،احلمريي� ،ص ،298حت� :إح�س ��ان عبا�س ،ط ،2م�ؤ�س�سة نا�صر
للثقافة1980م ،والبيتان ل َع ِديِّ بن زيد العبادي ملا حب�سه النعمان .ينظر :ال�شعر وال�شعراء.229/1
( )127الكام ��ل يف التاريخ ،559/2والتذك ��رة احلمدونية  ،30/2والبيت من�سوب للأع�شى .ينظر :ديوان
الأع�شى� ،ص ،177حت :محمد ح�سني ،ط مكتبة الآداب باجلماميز.
(� )128أن ��وار الربيع يف �أن ��واع البديع ،ابن مع�صوم املدين ،34/5 ،حت� :شاك ��ر هادي �شكر ،ط ،1مطبعة
بي خال الفرزدق .ينظر :ينظر
النج ��ف الأ�شرف1388هـ1969-م ،والأبيات لل َعلاَ ء بن َق َر َظ ��ة ال�ضَّ ِّ
البيت الثاين والثالث يف :ال�شعر وال�شعراء.478/2
( )129نفح الطيب.111/5
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سيل العرم وسد مأرب..
تساؤالت عن االنهيار الكبري
توفي���ق ال�سامع���ي
مقدم���ة:
هطل ��ت �سي ��ول جارفة يف �شهر (�أبري ��ل2020م) على معظ ��م اليمن ،وخلفت
�أ�ضرا ًرا ب�شرية ومادية كبرية ،وخا�صة يف محافظة م�أرب،بعثت يف مخيلة اليمنيني
حادثة هي من �أهم �أحداث التاريخ اليمني ،والتي د َّونها القر�آن الكرمي دون غريه
من امل�صادر ،وهي حادثة «�سيل العرم» ،وما علق بها من �أ�ساطري وحكايات كثرية
م�ضرب الأمثال عند العرب.
�صارت
َ
د ّون الق ��ر�آن الك ��رمي ق�ص ��ة �سي ��ل الع ��رم ،ال ��ذي �أر�سل ��ه على ق ��وم �سب�أ يف
اليم ��ن ،ب�سب ��ب �إعرا�ضه ��م ع ��ن �شكر نعم ��ة اهلل بطلب الرتح ��ال و ُبع ��د الأ�سفار
وع ��دم اال�ستق ��رار ،كما هو وا�ضح م ��ن �سياق الآي ��ات القر�آنية ال ��واردة يف �سورة
(�سب� ��أ) من قول ��ه تعال ��ى:ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
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ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﭝ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﭼ.

وتعترب هذه الق�صة واحلادثة محط ًة مف�صلي ًة يف تاريخ اليمن؛ �إذ ترتَّب عليها
الكث�ي�ر من الأ�شياء ،والتي عدت مبثابة زلزال كب�ي�ر يف اجلزيرة العربية برمتها،
وتاريخا فا� ً
ً
صال يف اجلزيرة كلها.
امت�ل��أت كت ��ب ال�س�ي�ر والتاري ��خ عن ��د الإخباريني به ��ذه الق�صة فزي ��د فيها
و�أُنق� ��ص ،و ُكتب ��ت حوله ��ا الأ�ساطري الكثرية منه ��ا اخلرافية ومنه ��ا الإبداعية يف
اخلي ��ال والتدوي ��ن والتنبي�ش يف الذاك ��رة ،ومل تكن كذلك ل ��وال �أن القر�آن الكرمي
جعلها من �إحدى عربه وق�ص�صه و�أحداثه الكثرية.
فالكت ��ب التاريخي ��ة الإخبارية حتكي عن هجرة كب�ي�رة لليمنيني من �أر�ضهم
�إل ��ى مختلف البقاع� ،سواء داخل اجلزي ��رة العربية �أو خارجها ،يف ال�شام والعراق
وم�صر و�أفريقيا.
رمب ��ا مل يثرِ ه ��ذا الأمر اهتمام الكث�ي�ر من امل�ؤرخني الآثاري�ي�ن �أو الباحثني،
للتوفي ��ق ب�ي�ن م ��ا رواه الإخباري ��ون يف كتبه ��م والآثاري ��ون الباحث ��ون يف النقو�ش
واملدون ��ات اليمنية باخلط ��وط املختلف ��ة،ويف امل�ساكن وما خلف ��ه الإن�سان اليمني
واحل�ض ��ارة اليمنية ،با�ستثناء امل�ؤرخ الكبري جواد علي الذي ف�صَّ ل يف هذه امل�س�ألة
�أيمَّ ��ا تف�صيل يف مو�سوعته «املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم» ،وكذلك ب�شيء
م ��ن الإ�ش ��ارات واللملمات املختلفة للربوفي�سور يو�سف محم ��د عبداهلل� ،أو لبع�ض
الباحثني الآثاريني الآخرين الذين يقفون عند النقو�ش املجردة بالإح�صاء ودرا�سة
تاريخها ،وكل له غايته منها من ا�ستق�صاء وجمع �أو درا�سة لغوية�...إلخ.
ويف ه ��ذا البحث حاولنا –ق ��در الإمكان– �أن ن�ستق�صي ه ��ذه امل�صادر التي
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حتدث ��ت عن �سد م�أرب وق�صة �سيل العرم املذكورة يف القر�آن الكرمي،ونوفق بينها
وبني الواقع.
مدخل:
ُع ِرف ��ت اليمن على م� � ِّر الع�ص ��ور ببنائها لل�س ��دود وخزانات املي ��اه ،و�إجراء
ال�سواقي/الأف�ل�اج املختلفة ك�أنهار �صناعية لو�سائ ��ل ري متطورة جتلب املياه من
�أماكن بعيدة ،من �أودية و�أنهار �إلى املدن والقرى املختلفة لالنتفاع بها ،وا�شتهرت
الكث�ي�ر من ال�سدود اليمنية يف الدول ال�سب�أية والقتبانية واحلمريية واحل�ضرمية،
وم ��ن ذلك �أبيات �شعرية ن�سب ��ت للملك احلمريي �أبي كرب �أ�سعد (�أ�سعد الكامل)
يقول فيها:
و َر ْي������د ُ
َان َق���ْ��ص��رِي يف َظ�� َف��ار و َم��ن��زِيل
أر�ضيح�صبٍ
علىاجل َّن ِةاخل�ضرا ِءمن� ِ
أر�������ض ت��� ُ
��ص��دق ق��و َل��ن��ا
م����آث��� ُرن���ا يف ال ِ

ب���هَ���ا �أ� َّ������س ج�����دِّي دو َرن�������ا وامل��ن��اه�لا
ث��م��ان��و َن ����س���دًّا ت���ق ُ
���ذف امل�����ا َء �سائال
�إذا م���ا ط��ل�� ْب��ن��ا ����ش���اه���دًا �أو دالئ�ل�ا

وم ��ن ه ��ذه ال�س ��دود« :ق�صع ��ان» و»رب ��وان» ،وه ��و �س� � ّد قت ��اب( ،)1و�شحران،
وطمح ��ان ،و�سد عباد ،و�سد حلج ،وهو �سد عراي�س ،و�سد �سحر ،و�سد ذي �شمال،
و�س ��د ذي رعني ،و�سد نقاطة ،و�سد ن�ضار وهران ،و�سد ال�شعباين ،و�سد النوا�سي،
و�س ��د اخلانق ب�صعدة ،و�سد ريعان ،و�سد �سيان ،و�سد �شبام ،و�سد دعان وغريها.
وذكر «الهمداين» �أن يف مخالف «يح�ضب العلو» [يح�صب يرمي] ثمانني �سدً ا(.)2
و�س� � ُّد «اخلان ��ق» �س ٌّد ين�س ��ب �إلى «نوال ب ��ن عتيك» مولى �سيف ب ��ن ذي يزن،
ومظهره يف «اخلنفرين«من رحبان .وقد خ َّربه»�إبراهيم بن مو�سى العلوي( »)3بعد
هدم �صعدة(.)4
�سدود جاهلي ��ة �أخرى �أقيم ��ت يف موا�ضع متعددة م ��ن العربية
وهن ��اك �آث ��ار ٍ
�سد قتباين �أقيم عند مو�ضع «هجر بن حميد» بوادي بيحان،
اجلنوبي ��ة ،منها �آثار ٍّ
وق ��د در�س ��ه وو�صفه «ب ��وون» ،كان ي�سقي مبائ ��ه منطقة وا�سعة م ��ن �أر�ض مملكة
قتبان(.)5
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�سد �آخ ��ر �أقيم عن ��د «�شب ��وة» ،و�س � ٍّ�د �آخر عند
و�آث ��ار �س ��د «مرخ ��ة» ،و�آث ��ار ٍّ
«احلري�ض ��ة» ،تفرعت منه �شبكة من القنوات واملج ��اري لإي�صال املاء �إلى املزارع
والأر�ضني اخل�صبة التي تعي�ش عليها(.)6
«وا�ستب ��د �س ُّد م�أرب من بني �سائر �سدود جزيرة العرب باال�سم والذكر ،ونال
وال�س�ي�ر والأخبار ،ولذكر الق ��ر�آن لـ«�سيل العرم»،
مكان ��ة كب�ي�رة يف كتب التف�سري ِّ
توجه �أنظار علماء التف�سري واللغة والأخبار �إليه ،ويف خلود ا�سمه
ن�صي � ٌ�ب كبري يف ُّ
ق�ص�صا عنه وعن كيفية خرابه ،وت�شتت �شمل �سب�أ
�إلى الآن .وقد روى �أهل الأخبار
ً
ب�سببه ،ونزوحهم �إلى موا�ضع بعيدة عن ديارهم القدمية.
ويع� � ّد �س ُّد «م�أرب» من �أهم ال�سدود التي �أقيمت يف اليمن ويف جزيرة العرب،
وق ��د بني من �أج ��ل ال�سيطرة على مياه الأمطار وال�سيول الت ��ي تتدفق منها لوقاية
امل ��زارع والقرى منه ��ا ،ولالحتفاظ بهذه ال�سي ��ول لال�ستفادة منه ��ا �إذا انقطعت
الأمطار ،و�إرواء مناطق وا�سعة من الأر�ضني ،جيدة الرتبة ،خ�صبة مثمرة»(.)7
ق�صة �سيل العرم التي �أ�شار �إليها القر�آن وو َّثقها كحدث ملرة واحدة يف التاريخ
�شذ َر َ
على �إثرها مت متزيق اليمنيني َ
مذ َر يف البالد املجاورة وحتى البالد البعيدة،
لتن�ش� ��أ على �إثرها �شع ��وب و�أوطان وممالك جديدة ك َّونت فيم ��ا بعد بع�ض �شعوب
العامل العربي ،ظلت من �أهم الأحداث املحرية تاريخ ًّيا ،وتالعب بها الإخباريون.
فق ��د م�ضت معظم التفا�س�ي�ر وال�سري الإخباري ��ة التاريخية تق� ُّ��ص علينا �أن
�سيل العرم �أر�سل على م�أرب و�سدها ،والذي انهار بفعل ال�سيل والق�صة اخلرافية
للف� ��أر ،وب�سبب هذا االنهي ��ار كانت هجرة اليمنيني �إلى مناط ��ق �شتى من املحيط
الإقليمي ،وتكوين الكثري من ال�شعوب واملمالك فيها.
وم ��ن ذلك مث ًال م ��ا جاء يف تف�سري اب ��ن كثري من ق�ص�ص كث�ي�رة ملخ�صها:
«وذكر غري واحد ومنهم ابن عبا�س ووهب بن منبه وقتادة وال�ضحاك �أن اهلل -عز
وجل -ملا �أراد عقوبتهم [�أهل �سب�أ] ب�إر�سال العرم عليهم بعث على ال�سدِّ داب ًة من
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الأر�ض ،يقال لها« :اجلرذ» نقبته .قال وهب بن منبه :وقد كانوا يجدون يف كتبهم
�أن �سب ��ب خراب هذا ال�سد هو اجلرذ ،فكان ��وا ير�صدون عنده ال�سنانري بره ًة من
الزمان ،فلما جاء الق ��در غلبت الف�أ ُر ال�سنان َري ،ووجلت �إلى ال�سد فنقبته ،فانهار
عليهم»(.)8
لك ��ن وبقليل من الدرا�سة والتمحي�ص لكل تلك الروايات �سنتوقف عند بع�ض
املفاهيم والوقائع التاريخية بعيدً ا عن احلكايات الأ�سطورية التي تفتقد لكثري من
الدق ��ة ،كون كثري مما ذهبت �إليه �أقوال املف�سري ��ن كانت رج ًما بالغيب ،ال ت�ستند
�إل ��ى �شاهد �أو دليل مادي على الأر�ض ،و�سن�أخذ تل ��ك الدرا�سات من خالل الآثار
والتاريخ و�إعمال احلجة واملنطق والعقل ،لن�صل �إلى نتيجة مر�ضية للمنهج العقلي
والبحث ��ي اليوم ،وكذلك �سن�سرد من خالل هذه الدرا�س ��ة عدد املرات التي تد َّمر
فيها ال�سد ،و�إعادة �إعماره وترميمه من جديد.
بناء ال�سد وتهدمه:
تفتق ��ر الأرا�ضي اليمنية �إلى �أنه ��ار طبيعية جتري فيها طوال العام لالعتماد
عليها يف الزراعة ،كما هو احلال مث ًال يف م�صر وال�سودان مع وجود نهر النيل� ،أو
بالد الرافدين مع وجود نهري دجلة والفرات ،وهي �أنهار كونت ح�ضارات زراعية
يف تل ��ك الدول ،وا�ستق ��را ًرا �سكان ًّيا كب ًريا ،فاليمنيون يعتم ��دون يف زراعتهم على
مياه الأمطار املو�سمية يف ال�صيف وقليل من الربيع واخلريف.
ري زراعي
تل ��ك احلاجة للمياه جعل ��ت الإن�سان اليمني يفكر يف �إن�ش ��اء منط ٍّ
يعو�ض ��ه عن الأنه ��ار الطبيعية التي جتري ط ��وال العام ،فاهتدى �إل ��ى فكرة بناء
ال�س ��دود واحلواج ��ز املائية وامل�آجل والربك ،و�إن�شاء القن ��وات والأفالج التي تنقل
املياه من �أماكن بعيدة ليخزنها وي�ستفيد منها عند احلاجة �إليها �شتا ًء.
من هنا جاءت فكرة بناء �سد م�أرب يف مملكة �سب�أ القدمية ،وغريه من ال�سدود
اليمني ��ة الأخرى ،ومت درا�سة موقع �إن�شائه بعناية فائقة؛ ف�إقامته يف ميزاب اليمن
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ال�شرق ��ي ،ومن خلف ��ه �سل�سلة جبلية مفتوح ��ة عبارة عن حو�ض �صخ ��ري ب�إمكانه
خزن ماليني الأطنان من املياه.
و«�شيد �س� � ُّد م�أرب يف وادي �أذنة بني م�أزمي اجلبل�ي�ن؛ البلق ال�شمايل والبلق
الأو�سط ،وجب ��ال البلق هي �سل�سلة من اجلبال ت�ؤل ��ف احلاجز الأخري للمرتفعات
ال�شرقي ��ة ،قبل �أن تلتقي بال�صحراء ،وال�صحراء املعنية هي ذلك اجلزء من فالة
اليم ��ن �أو (جرز اليمن ال�شرقي) الذي ميتد بني م�أرب و�شبوة ،وت�صب فيه معظم
�أودية امل�شرق ،وي�سميه اجلغرافيون العرب مبفازة �صيهد ،ويطلق عليه حال ًّيا ا�سم
(رمل ��ة ال�سبعتني) .وبني م�أزمي اجلبلني املذكورين ي�ضيق وادي �أذنة بحيث يكون
�سد ،وتت�سع منطقة التجم ��ع يف �أعلى امل�ضيق ،حيث
موق ًع ��ا طبيع ًّيا ي�صل ��ح لإقامة ٍّ
تبدو وك�أنها حو�ض مثايل الحتواء املياه .ووادي �أذنة هو (�أذنت يف النقو�ش اليمنية
القدمية) وهو �أعظ ��م �أودية اليمن وميزابه ال�شرقي»( .)9تنظر ال�صورة رقم ()1
(�صورة ال�سد والوادي).
ولبناء ال�سد وظيفت ��ان رئي�ستان؛ الأولى :حفظ الأرا�ضي الزراعية من جرف
ال�سي ��ول املتدفقة ،والث ��اين تخزين املياه لال�ستفادة منه ��ا يف الري يف غري مو�سم
الأمطار.
ويعت�ب�ر �س ��د م�أرب �أول ال�س ��دود يف اليمن ويف جزيرة الع ��رب على الإطالق،
حيث مل ُيذكر �س ٌّد يف اجلزيرة العربية قبل هذا ال�سد.
لك ��ن خ�ل�ال هذه الفرتة �أو م ��ا قبلها يف القرن الثامن املي�ل�ادي ،مل يكن �سد
م� ��أرب (رحاب) هو وحده ال ��ذي �شيد ،فقد وجد �سد خا� ��ص؛ ملكية خا�صة لأحد
املواطن�ي�ن ،وقد ذك ��ره نق�ش م�سندي �صغري يف متحف م� ��أرب بنوع خط املحراث،
يتحدث عن امتالك هذا الرجل ل�سد خا�ص.
ويع ��ود تاريخ هذا النق�ش �إلى نهاية الق ��رن الثامن قبل امليالد( ،)10ورمبا كان
�أق ��دم النقو� ��ش التي تتحدث عن ال�س ��دود الأخرى حتى الآن ،كون ��ه ي�سبق تواريخ
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النقو�ش التي تتحدث عن �سد م�أرب الكبري (رحاب) وبخط املحراث القدمي(.)11
يقول النق�ش املكون من ثالثة �أ�سطر:
ل ي ح ي /ع �س ي
و ب ن ي /م �أ
خذن
واملعنى:
ليحيى امتلك
وبنى
�سدهو(.)12
وم ��ن خالل الأبحاث ومراجعة تاري ��خ �إن�شاء �سد م�أرب جند �أن �سد م�أرب مت
بن ��ا�ؤه وترميمه �أكرث من ثماين مرات بني فرتات متباعدة ،وتهدم �أكرث من ثماين
م ��رات � ً
أي�ضا ،منها ته� � ُّدم كلي ،ومنها ته ُّدم جزئي ،ويف كل م ��رة يتم �إعادة بنائه
وترميمه.
ويع ��ود بناء �سد م� ��أرب البناء الأول ،على ر�أي �أك�ث�ر الباحثني وامل�ؤرخني� ،إلى
الق ��رن الثامن قبل امليالد� ،أي حوايل بعد بلقي� ��س بقرنني من الزمن ،ومنهم من
يعي ��د بناءه �إلى نهاية الأل ��ف الثانية قبل امليالد� ،أي قبل عهد بلقي�س بحوايل مائة
عام �أو يزيد.
وي ��رى الع ��امل الآثاري النم�ساوي «� ”GLASERأن عه ��د البناء الأول لل�سد
يع ��ود �إلى ما ب�ي�ن 700و 750قبل املي�ل�اد (القرن الثامن) ،وقد بق ��ي قائ ًما ي�ؤدي
واجبه �إلى حوالى ال�سنة « »575بعد امليالد(.)13
وانف ��رد ع ��امل الآث ��ار اليمني ��ة الربوفي�سور يو�س ��ف محمد عب ��داهلل من بني
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امل�ؤرخ�ي�ن والباحث�ي�ن بالقول �إن �إن�ش ��اء ال�سد يعود �إلى الق ��رن اخلام�س ع�شر قبل
امليالد(.)14
وال توج ��د ب�ي�ن �أيدين ��ا ن�صو�ص م�سندي ��ة عن �أول رج ��ل �أو حاك ��م �أقام هذا
ال�س ��د ،وعن العهد ال ��ذي مت فيه البناء ،كم ��ا هو حال الن�صو� ��ص الأخرى� ،سواء
عن اال�ستحداثات والبناءات والرتميمات الأخرى �أو تدوين �أحداث ال�سيول ،وعلى
وج ��ه اخل�صو�ص «�سيل العرم» ،رغم �أن اليمنيني القدامى كانوا ال يرتكون �شاردة
وال واردة �إال ودونوه ��ا ب�ش ��كل نقو� ��ش م�سندية ،وتف�سري هذا الأم ��ر الأقرب للواقع
ه ��و �أنه مل يتم العث ��ور بع ُد على مثل هذه النقو�ش ،وق ��د ي�أتي زمن تكت�شف وتظهر
للعيان.
فق ��د د َّون اليمنيون حادثة حمم بركان �سائل �أ�ص ��اب حوايل �صنعاء وعمران
من قرب جبل «�ضني» ،وال تزال �آثاره حتى اليوم ،وقد ذكره النق�ش بـ«الثيل» ،وهذا
النق� ��ش حقق ��ه امل�ؤرخ مطهر الإري ��اين ،ويوجد النق�ش يف خرب ��ة همدان ،وهو من
�أهم النقو�ش التي تدل على الكوارث الطبيعية وخا�صة ما عرف يف القر�آن الكرمي
بق�ص ��ة �أ�صح ��اب اجلنة من �ضروان ،يف �سورة القل ��م ،والتي يرجحها الإرياين يف
ه ��ذه احلادثة( ،)15غري �أنها مل تكن كذلك الختالف موا�صفاتها يف القر�آن الكرمي
عما هو يف النق�ش.
�صحي ��ح �أن النقو� ��ش تذكر �أن �سيو ًال مختلفة هدم ��ت ال�سد بني فرتة و�أخرى،
لكن مل يذكر � ٌّأي منها الآثار الكربى املرتتبة على تلك التهدمات والت�صدعات؛ لأن
ما ذكر يف القر�آن الكرمي يعترب حد ًثا جل ًال و�ضخ ًما ترتب عليه التمزيق والتهجري
كما تذكره الآيات.
ويظه ��ر م ��ن بع�ض الكتاب ��ات املحفورة على ج ��دران ال�سد بامل�سن ��د �أن جملة
حت�سين ��ات وتعمريات �أدخلت عليه يف �أوقات مختلفة قبل امليالد وبعدها ،و�آخرها
ه ��و �إ�صالح �أبرهة احلب�شي الذي مت على �إث ��ر ت�صدعه �سنة  542للميالد .ويظهر
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ت�صدع ��ا �آخر وق ��ع لل�س ّد يف �أيام طفولة الر�سول �صل ��ى اهلل عليه و�سلم ،وذلك
�أن
ً
يف ح ��وايل ال�سن ��ة « »575للمي�ل�اد ،ومل يتم �إ�صالح ��ه بعد ذلك ،ب�سب ��ب التدهور
االقت�ص ��ادي لليم ��ن الذي ح ��دث يف هذا العه ��د ،وارتب ��اك الأو�ض ��اع ال�سيا�سية،
وا�ضط ��راب الأم ��ن ،وانت�ش ��ار الث ��ورات يف كل م ��كان ،وتدخل الأجان ��ب يف �ش�ؤون
الب�ل�اد ،فت�ص ��دع ق�سم كبري منه ،ومل يهت ��م �أحد من احلكام ب�إعادت ��ه �إلى �أ�صله
ب�إ�صالح ��ه وترميمه ،وحتول ��ت بذلك الأر�ضون اخل�صبة الت ��ي كانت تروى مبائه،
والتي كانت وا�سعة �إلى �أر�ضني موات ،غطتها الطبيعة بطبقة من الرمال والأتربة،
و�ألب�سته ��ا �أك�سية ال�صحراء احلزينة ،حدادًا عل ��ى فراقها لذلك ال�س ّد العتيد(،)16
حت ��ى مت �إعادة بنائه يف يوليو 1984م من الق ��رن املا�ضي يف عهد الرئي�س ال�سابق
عل ��ي عبداهلل �صالح على يد ال�شي ��خ زايد بن �سلطان رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة.
توج ��د نقو� ��ش م�سندية «على حجارة ال�سد القدمي الباقي ��ة �إلى �أيام تعود �إلى
عه ��د «املكاربة» .و�أول ا�سم يرد يف ه ��ذه النقو�ش التوثيقية لعمل ال�سد �أو �إ�صالحه
ه ��و �سمهعل ��ي ينوف بن ذم ��ار عل ��ي( ،)17وذلك يف النق� ��ش املرموز �إلي ��ه بـ CIH
 ،)18(623والنق� ��ش يذكر عملية �إ�ص�ل�اح يف ال�سد ،ولي�س �إن�شائه من ال�صفر ،وقام
بحف ��ر �ساقية يف ال�سد فقط.ونف�س الأمر ما قام به من بعده ابنه املكرب «يثع �أمر
بني» من عملية �إ�صالح و�إجراء �ساقية من ال�سد.
يف حني يذكر جواد علي �أن املكرب «كرب �إل بني بن يثع �أمر» ،ببناء جزء من
ال�سد وتقوية �أجزائه الأخرى .كما قام امللوك ب�إ�ضافة �أجزاء جديدة �إليه ،وتقوية
الأج ��زاء القدمية منه ،ومن ه�ؤالء امللك «ذم ��ار علي ذرح» ملك �سب�أ ،وامللك «يدع
�إيل وتر»( .)19لكن بالعودة �إلى النق�ش فقد عمل عملية �إ�صالح فقط.
وهن ��اك �إ�ش ��ارة ب�سيط ��ة �إلى بن ��اء ال�سدود واحلواج ��ز املائية وقن ��وات الري
املختلف ��ة يف م� ��أرب وردت يف الفق ��رة الثانية من نق�ش الن�صر ل»ك ��رب �إيل وتار»،
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لكنها مل تف�صل يف هذا البناء �أو تن�سبه �إلى «العرم» مث ًال ،كما جاء يف نق�ش �أبرهة
احلب�شي ك�آخر الإ�صالحات والرتميمات لهذا ال�سد.
تق ��ول فقرة نق�ش الن�صر ،كما �أوردها امل�ؤرخ ج ��واد علي« :ووهبت �أر�ض �سب�أ
مط� � ًرا �سال يف الأودية ،ف�أخ ��ذت الأر�ض زخرفها بالنب ��ات ،و�إذ مكنته من �إن�شاء
ال�سدود ،وح�ص ��ر ال�سيول حتى �صار يف الإمكان �إ�سقاء الأر�ضني املرتفعة ،و�إحياء
الأماكن الت ��ي حرمت املاء ،كذلك �إحياء �أر�ضني وا�سع ��ة ب�إن�شاء �سد حل�صر مياه
الأمط ��ار يت�ص ��ل بقناة «عه ��ل» ل�سقي «ماودن» «م� ��أدون» والأر�ض�ي�ن الأخرى التي
مل تك ��ن املياه ت�صل �إليه ��ا ،فو�صلت �إليها بامتالء حو�ض ال�س ��د باملاء ،حتى �سقت
«موت ��رم» «موتر» التي جاءها املاء من «هودم» «هودمي» «هودي» ،وب�إن�شائه م�سايل
�أو�صلت املياه �إلى «ميدعم» «ميدع» و«وتر» و«وقه» ،ونظم الري يف «رمين» «رميان»
حت ��ى �صارت املي ��اه ت�سقي كل �أر� ��ض»( ،)20مع اختالف الق ��راءات للنق�ش من قبل
باحثني �آخرين ولكن بتقارب كبري.
يف بع� ��ض النقو� ��ش املوجودة عل ��ى حائط ال�سد تذك ��ر �إما عملي ��ات الرتميم
والإ�صالح ،و�إما �أ�سماء املكاربة (امللوك) بدون حتديد عمل لهم يف ال�سد ،كما هو
حال نق�ش املكرب «�سمه علي ينوف بن ذمار علي» وابنه «يثع �أمر بني» مث ًال اللذين
ورد ا�سمهما و�صفتهما دون �أي ذكر للعمل( ،)21وهذا يدل على �أن ال�سد مل يكن من
�إن�شائهم ��ا ،و�إمنا من عمل من قبلهم م ��ن املكاربة/الزعماء وامللوك ،وهم رمموا
و�أ�صلحوا فقط ،الأمر الذي يعني قدم ت�أ�سي�س ال�سد عن زمنهم.
وهن ��اك �إ�ش ��ارة مهم ��ة �أخ ��رى � ً
أي�ضا ع ��ن تاري ��خ ت�أ�سي� ��س ال�سد ب�أنه ��ا تعود
�إل ��ى م ��ا قب ��ل الأل ��ف الأول قبل املي�ل�اد ،وه ��ي �أن مختل ��ف امل�ؤرخ�ي�ن والباحثني
يجمع ��ون عل ��ى �أن زم ��ن املكارب ��ة �سبق ��ت بكث�ي�ر ف�ت�رة املل ��وك ،ونحن جن ��د �أن
بلقي� ��س مث ًال كان ��ت يف القرن العا�ش ��ر ق.م ،وقد ذكرها الق ��ر�آن الكرمي بو�صفها
ملك ��ة ال مكربة ،وهن ��اك فرق بني املك ��رب وامللك كما ه ��و معلوم،فاملكرب املقدم
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وكب�ي�ر الكهن ��ة املق ��رب م ��ن الإل ��ه �أو كب�ي�ر �سدن ��ة املعب ��د ،يف ح�ي�ن املل ��ك كبري
الق ��وم و�سيده ��م واملتحك ��م يف �ش�ؤونه ��م ،وم ��ن هنا كان و�ص ��ف بلقي� ��س بامللكة:
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭼ ،ويف النقو�ش
على ال�سد وردت �صفة «مكرب» ولي�س «ملك» مبعنى �أن �إن�شاء ال�سد كان �أقدم من
الفرتة املحددة بالقرن الثامن قبل امليالد.
ويرى «فون وزمن» �أن امللك احلمريي ذمار علي يهرب ( 100ب.م) غزا م�أرب
وق ��ام هو وابنه «ثاران» برتميم �س ��د م�أرب وبناء املوا�ضع التي تخربت منه؛ وذلك
لأنه كان قد تخرب ،وذكر �أن تخ ُّرب ال�سد هذا هو تخ ُّرب مل ي�صل خربه �إلينا(.)22
كم ��ا تهدم �سد م� ��أرب للمرة الثاني ��ة يف عهد امللك احلمريي «ث ��اران يهنعم»
بح�س ��ب نق� ��ش م�سندي يرمز ل ��ه ب� �ـ ،671 Jammeوقيام امللك “ث ��اران يهنعم”
ب�إ�صالح ��ه و�إعادته �إلى ما كان عليه .ويكون ه ��ذا اخلرب هو ثاين خرب ي�صل �إلينا
مدو ًنا يف كتابات امل�سند عن ت�صدع ال�سد �إلى هذا العهد(.)23
وكذل ��ك �أ�صل ��ح امللك «�شمر يهرع�ش» هذا ال�سد ،كم ��ا رممه امللك «�شرحبيل
أق�ساما منه �سنة « »450للميالد،
يعفر» يف �سنة « »449للميالد ،ولكن املياه جرفت � ً
�أي بعد �سنة من الرتميمات ،فا�ضطر �إلى �إعادة �إ�صالحه وتقويته(.)24
وا�ستخدم اليمنيون يف بناء ال�سد الر�صا�ص والربونز ،وهي نف�س التقنية التي
ا�ستخدمه ��ا ذو القرنني يف بناء �سد ي�أجوج وم�أجوج ،وهي �إحدى الأدلة على �أن ذا
القرنني ملك ميني والتقنية مينية(.)25
يف بن ��اء ال�سد واحلواجز ا�ستخدمت حجارة اقتطعت من ال�صخور ،وعوجلت
مبه ��ارة وحذق حتى تو�ضع بع�ضها فوق بع�ض ،وتثبت وتتما�سك وتكون ك�أنها قطعة
�صلدة واحدة .ونحتت ال�صخور ،بحيث �صارت تتداخل بع�ضها يف بع�ض ،ب�أن يدخل
ر�أ� ��س من �صخرة يف فتحة مقابل ��ة لها ،فتكون كاملفتاح يف القفل ،وبذلك تتما�سك
ً
ارتباطا وثي ًقا ،وتكون ك�أنها �صخ ��رة واحدة .وقد وجد �أن
ه ��ذه ال�صخ ��ور وترتبط
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بع� ��ض الأحجار قد ربطت بع�ضها ببع�ض بقطع م ��ن ق�ضبان �أ�سطوانية من املعدن
املك ��ون م ��ن الر�صا�ص والنحا�س يبلغ ط ��ول الواحد منها حوال ��ى «� »16سنتميرتًا،
وقطره ��ا حوالى الثالثة �سنتمرتات ون�صف ،وذلك ب�صب املعدن يف ثقب احلجر،
ف� ��إذا جمد و�صار عل ��ى �شكل «م�سمار» ،يو�ضع احلجر املطاب ��ق الذي �صمم ليكون
فوق ��ه يف مو�ضعه ب�إدخال «امل�سمار» يف الثق ��ب املعمول يف اجلهة ال�سفلى من ذلك
احلجر ،وبذلك يرتبط احلجران بع�ضهما ببع�ض برباط قوي محكم.
وق ��د اتخذت هذه الطريقة ل�ش ��د �أزر ال�سد ،وليك ��ون يف �إمكانه الوقوف �أمام
�ضغط املاء وخطر وقوع الزالزل� .أما املادة التي ا�ستعملت يف البناء لربط الأحجار
بع�ضها ببع�ض فهي من �أح�سن �أنواع اجلب�س  ،Gipsوقد ت�صلب هذا اجلب�س الذي
طليت به واجهات ال�سد � ً
أي�ضا حتى �صار ك�أ�صلب �أنواع ال�سمنت(.)26
وقد �أق ��ام املهند�سون �أبوا ًبا لدخول املياه منها وخروجها ،كما �أن�ش�أوا فتحات
لتق�سيم املي ��اه وتوزيعها على املجاري وال�سواقي تفتح وتقفل بح�سب حاجة املزارع
والأماكن �إلى املياه .وال يزال بع�ض جدر ال�سد قائ ًما ،و�آثار ال�سواقي واملجاري التي
كانت جتري فيها املياه من احلو�ض باقية ،وهي تدل على مهارة مهند�سي الري يف
ذل ��ك العهد ،وعلى براعتهم يف كيفية اال�ستفادة من الأر�ض ومن الطبيعة خلدمة
الإن�سان.
وبارعا ال�ستيعاب الكثري من املتغريات وامل�ؤثرات
ُ�ص ِّم ��م ال�سد ت�صمي ًما بدي ًعا ً
م ��ن خالل ال�سي ��ول ،مثل الطاق ��ة اال�ستيعابية للمياه ،وكذلك كمي ��ة الطمي الذي
ميكن �أن ي�صاحب ال�سيول لت�ستقر يف ال�سد.
وعم ��ل ال�سبئيون لل�سد م�صدات حتويلية مدعم ��ة باملعدن كي تتلقى �صدمات
ال�سي ��ول الواثبة وال�ساقط ��ة من اجلبال فتخفف ال�صدمة عل ��ى حائط ال�سد حتى
ال يتحط ��م مع كمية الطم ��ي الكبرية التي حتمله ��ا ال�سيول ،كم ��ا ا�ستبقوه ب�سدود
حتويلية �صغرية على حوافه ،وبالقرب �سدود �أخرى ومنها �سد حباب�ض.
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حي ��ث «قدر العلماء الذين عنوا بدرا�سة الرت�سبات يف باطن ال�سد �أن انك�سار
(الع ��رم) ب�سبب الرت�سبات اخل�شنة ممك ��ن �أن يحدث كل قرن مرة واحدة .ومما
قد ي�ؤيد مثل هذا اال�ستنتاج ما رود يف النقو�ش اليمنية القدمية ،حيث تذكر ت�صدع
�سد م�أرب يف الفرتات املت�أخرة ثالث مرات ،وت�ؤرخ لذلك مبا�شرة �أو بطريقة غري
مبا�شرة بالتقومي احلمريي»(.)27
ويرى (� )Brunoأنه �إذا كان �سعة �سد م�أرب الكبري يف بداية �أمره حوايل 55
مليون مرت مكعب ،وكان حجم الطمي النازل �سنو ًّيا �إلى داخل بحرية ال�سد حوايل
اثن�ي�ن ون�صف مليون مرت مكعب ،و�إذا كان بالتايل متو�سط قوة اندفاع ال�سيول يف
ال�سد ملدة عامني حوايل  950مرتًا مكع ًبا يف الثانية ،ومتو�سط ع�شر �سنوات 3750
حينئذ ال تقدر على ا�ستيعاب تلك
م�ت�ر ًا مكعب ًا يف الثانية؛ ف�إن طاقة �أي �سد عادي ٍ
ال�سي ��ول وطميه ��ا وقوة اندفاعها ،ب ��ل �إن ج�سم �أي �سد ع ��ادي ال ميكن �أن ي�صمد
�أمامه ��ا لفرتة �أكرث من قرن .ولهذا ف�إن �سد م� ��أرب العظيم قد ُ�ص ِّمم و�شيد بدقة
ومتان ��ة و�إح ��كام بحيث يخدم الغر�ض من ��ه قرون ًا طويلة ،وبحي ��ث ال يتهدم ال�سد
ومرافق ��ه جميعها �إن انك�سر جداره مرة يف كل ق ��رن ،و�إمنا يكون االنك�سار مبثابة
تنفي�س لباطن ال�سد املمتلئ بالطمي(.)28
دونت النقو�ش عمليات بناء ال�سد وترميماته املختلفة و�إ�صالحه بعد انهياراته
املتع ��ددة ،وذكرت تلك النقو�ش بع�ض �أ�سباب وعوامل تهدم ال�سد ،ومنها ال�سيول،
لكنه ��ا مل ت�شر �إلى �أية �أ�سباب �أخرى من التي رواها الإخباريون كالف�أر مث ًال وغري
ذل ��ك ،وكذلك مل تذك ��ر تواريخها �إال قلي�ل ً�ا القرتانها ببع�ض ف�ت�رات امللوك ،ومل
تذك ��ر هجرة وال �أ�سبابها ،لكنه ��ا تذكر �إعادة �إ�صالحه وترميم ��ه وت�ستمر احلياة
ب�شكل طبيعي.
با�ستثن ��اء نق�ش با�سم jamme651ذكر �أن �سيو ًال كبرية كانت تهدد م�أرب يف
زمن امللك “�شمر يهرع�ش” ،ف�أمر قائد اجلي�ش ب�أن يقوم على ر�أ�س قوة كبرية من
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جي� ��ش �سب�أ ومن كبار (همدان) و(�آل بتع) بتقوية �سور م�أرب وحت�صينه وحمايته
م ��ن مداهمة ال�سيول ل ��ه ،وب�إن�شاء �سدود وموانع ملنع الأم ��واج العاتية من اكت�ساح
م� ��أرب والأماكن الأخ ��رى وذلك مبن جمعهم من النا�س م ��ن �سوادهم و�ساداتهم
للقي ��ام بهذه الأعمال(.)29وه ��ذه �إ�شارة مهمة �إلى �أن م� ��أرب تظل مهددة بال�سيول
طوال فرتتها ،الأمر الذي يدعم القول �إن �سيل العرم فع ًال كان م�سلط ًا على م�أرب
و�سدها يف مختلف الفرتات.
وه ��ذا يذهب بن ��ا بعيد ًا عن كل تلك التفا�سري القائم ��ة على التخر�ص �أو رواة
الأخبار مببالغاتهم وعدم تنقيحهم للمعلومة والبحث عن م�صادر موثوقة لها.
وبناء على هذه الدالئل املادية من النقو�ش؛ فعلى �أية حادثة ته ُّدم من �أحداثه
املختلف ��ة ميكن �أن ن�سقط عليها حادثة �سيل العرم؟ وهل يف كل حادثة تهدم يكون
ق ��د ح ��دث �سيل عرم فكان يتجدد بتج ��دد بناء ال�سد ،وبني بنائ ��ه وته ُّدمه عوامل
مطردة؟!
�إذا م ��ا �أُ�سقط ��ت الآيات على م� ��أرب و�سدها فق ��ط ،ف�إننا من خ�ل�ال الر�ؤية
املج ��ردة للمكان وبحثه �سنالح ��ظ �أنه ال يوجد خراب كبري حت ��ى ي�ضطر ال�سكان
للهج ��رة وانتهاء ح�ضارة �سب�أ بهذا التهدم ،وال ميكن لليمنيني كلهم ترك بالدهم
والهج ��رة منها �إل ��ى العامل ب�سبب ال�سد؛ لأن اخلراب �سيك ��ون مح�صور ًا يف م�أرب
فق ��ط ،واليم ��ن و�إمرباطوريتها كان ��ت مرتامية الأطراف ،ف� ��إذا ح�صل خراب يف
م�أرب ف�أين ذهبت بقية املدن وبقية ال�سكان؟!
وم ��ن خ�ل�ال النقو�ش التي م ��رت بنا عل ��ى ذكر م ��ن �أقاموا �س ��دود ًا مختلفة
وترميمات متعددة �سنجد �أن يف م�أرب حوايل �ستة �سدود مختلفة ذكرتها النقو�ش،
ومل يذكر �أي من تلك النقو�ش �سد العرم (�سد م�أرب الكبري) �إال يف الفرتة املت�أخرة
بعد امليالد ،وقد كان ال�سد ي�سمى ب�سد «رحبم» (رحاب).
فمث�ل ً�ا :املكرب «�سمه علي ين ��وف» ذكر �أنه بنى �سد «رحب ��م» (رحاب) ،ومل
يح ��دد مكان ه ��ذا ال�سد ،ث ��م جاء من بع ��ده ابنه املل ��ك «يثع �أمر ب�ي�ن» وبنى �سد
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«حبب�ضم» (حباب�ض) ومل يع ��رف مكانه بال�ضبط �أي�ض ًا ،كما قام بتو�سيع وترميم
�س ��د «رح ��اب» ،وجاء م ��ن بعدهما «كرب �إيل وت ��ر» وذكر �أنه �أن�ش�أ �س ��دود ًا ،ونظم
قن ��وات للري ،وو�سَّ ع بع�ض ال�سدود لي�صل املاء �إلى احلرتني اللتني مل ي�صل �إليهما
املاء لل�سقي.
لكن النق�ش املو�سوم بـ  514 Glaserكان �أكرث تخ�صي�ص ًا للعمل الذي قام به
املكرب “�سمه علي ينوف” يف �أنه “ثقب حاجزً ا من احلجر ،وفتح ثغرة فيه ملرور
املي ��اه منها �إلى �سد “رحبم” “رحاب” لت�سيل �إل ��ى منطقة “ي�سرن” (ي�سران)،
وهي منطق ��ة ورد ا�سمها يف كتابات عديدة ،وكانت تغذيها م�سايل وقنوات عديدة
ت�أتي باملاء من حو�ض هذا امل�سند ،وتبتلع ماءها من م�سيل “ذ َّنة” وهو من امل�سايل
الكب�ي�رة ،فتغذي � ً
أر�ضا خ�صب ��ة”( ،)30وهذا يك�شف �أنه مل يكن �أول من بنى ال�سد،
فقد جاء على �سد قائم وموجود ،و�إمنا رمم بع�ض �أجزائه وو�سعه وقام ب�إ�صالحات
وا�ستحداثات معينة فيه.
وهن ��ا تربز العديد من الأ�سئلةّ � :أي من ه ��ذه ال�سدود هو �سد م�أرب التاريخي
والذي ي�سمى ب�سد العرم؟ و�أين ذهبت كل تلك ال�سدود التي مل يتبقَ لها �أثر اليوم
�س ��وى �سد م�أرب الكبري؟ �أم �إنها اندثرت وتهدمت فع ًال بفعل �سيل العرم املذكور،
�أم �إن �س ��د «رحبم» (رحاب) هو نف�سه �سد م� ��أرب فذاك ا�سم تخ�صي�ص والأخري
ن�سبة للبلد؟!
الإجابة على هذه الأ�سئلة �ستقودنا �إلى حتديد خراب ال�سدود ،وحتديد تاريخ
وزم ��ن �سي ��ل العرم ،وما �شهدته اليم ��ن من هجرات �أولية بطبيع ��ة احلال ولي�ست
هج ��رات كب�ي�رة؛ لأن احلياة يف م� ��أرب ا�ستم ��رت واململكة قائم ��ة والنقو�ش تدلنا
عل ��ى ذلك� ،إال �أن توجد فجوة تاريخية واكت�شافات جديدة تقلب كل اال�ستنتاجات
وامل�سلمات التاريخية وترتيبات الأحداث التي رتبها امل�ؤرخون حتى اليوم.
وق ��د ُذكر ا�سم ال�س ��د يف كتابات عدة من �أهمها كتابة ت�ش�ي�ر �إلى تعمري هذا
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املك ��رب [�سمه عل ��ي ينوف] �س ��د «رحبم» «رح ��اب» لل�سيطرة على مي ��اه الأمطار
واال�ستف ��ادة من ال�سيول .وهو جزء من امل�ش ��روع املعروف بـ «�سد م�أرب» الذي منا
على مرور الأيام ،وتو�سع حتى كمل يف زمن «�شمر يهرع�ش» يف نهاية القرن الثالث
للميالد ،ف�صارت ت�ستفيد منه م�ساحة وا�سعة من الأر�ض ،وقد بقي قائ ًما �إلى قبيل
وع� � َّد �سقوطه نكبة كبرية من النكبات الت ��ي �أ�صابت العربية اجلنوبية،
الإ�س�ل�امُ ،
حت ��ى ُ�ضرب ب�سقوطه املثل ،فقيل« :تفرقوا �أيدي �سب�أ»؛ ذلك لأن �سقوطه �أدى �إلى
تف ��رق ال�سبئيني ،و�إلى هجرتهم من بالدهم الت ��ي ولدوا فيها ،و�إلى تفرقهم �شذ َر
مذ َر يف البالد(.)31
لك ��ن جواد عل ��ي كان �أكرث حتديد ًا وتخ�صي�ص ًا لالنهي ��ار الكبري الذي ورد يف
الق ��ر�آن و«�أن تل ًفا �أ�صابه بعد ذلك فيما بني ال�سنة « 542ب .م ».وال�سنة « 570ب.
م ،».فل ��م ي�صلح فرتك النا�س مزارعهم ،وا�ضطروا �إلى الهجرة منها ،و�إلى ذلك
وردت الإ�ش ��ارة يف القر�آن الك ��رمي»(� )32أي قبل �إعادة �أبرهة احلب�شي بناءه ،ومتثل
هذه احلادث ��ة قاعدة �أ�سا�سية اعتمد عليها الإخباري ��ون يف رواياتهم حول التهدم
والتهجري.
وهن ��ا الب ��د �أن ن�ش�ي�ر �إل ��ى �أن الآي ��ات يف الق ��ر�آن الك ��رمي خ�صت �أه ��ل �سب�أ
به ��ذا اخل ��راب ،يف حني مل ت� ِأت الأع ��وام � 570 – 542إال وقد كان ��ت نهاية الدولة
احلمريية –بح�س ��ب بع�ض الت�صنيفات والتق�سيمات -الت ��ي حكمت اليمن ونقلت
العا�صمة �إلى ظفار يح�صب ،وم�أرب مل متثل بعدها �أي ثقل ال �سيا�سي وال �سكاين،
والق ��ر�آن الك ��رمي �أكرث حتدي ��د ًا وتخ�صي�ص� � ًا ودقة وهو يذك ��ر �أهل �سب� ��أ ،لو �أراد
احلمريي�ي�ن لأ�شار �إل ��ى التبابعة مث ًال ،كما �أ�شار �إليهم يف �س ��ور �أخرى من القر�آن
ﭽﯰﯱﯲﯳﯴﭼالدخان( .)37والق ��وم الذين عاقبهم اهلل �أهل �سب�أ ال حمري،
خا�ص ��ة �أن الذي ��ن طلبوا املباع ��دة يف الأ�سفار ه ��م ال�سبئيون التج ��ار امل�شتهرون
بالتجارة ولي� ��س احلمرييني ،وبالتايل ف�إن ال�سبئيني ه ��م املخ�صو�صون بالعقوبة،
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ول ��و خ�ص ب�سيل العرم ال�سدود فقد كانت ال�سدود منت�شرة �أكرث يف يح�صب و�أكرث
م ��ن م ��كان يف اليمن يف زمن احلمرييني ،و�إليها ت�شري الأبي ��ات املن�سوبة �إلى التبع
�أ�سعد الكامل بقوله:
و َر ْي��������د ُ
�����ص��ري يف َظ��� َف���ار و َم��ن��زيل
َان َق ْ
أر�ض يح�صبٍ
على اجل َّن ِة اخل�ضرا ِء من � ِ
م����آث��� ُرن���ا يف الأر� ِ��������ض ت���� ُ
���ص���دق ق��و َل��ن��ا

ب���ه���ا �أ� َّ��������س ج������دِّي دو َرن���������ا وامل���ن���اه�ل�ا
ث���م���ان���و َن ����س���دًّا ت���ق ُ
���ذف امل������ا َء ���س��ائ�لا
�إذا م����ا ط��ل�� ْب��ن��ا ����ش���اه���دًا �أو دالئ��ل�ا

كذلك ف�إن الفرتة احلمريية وتاريخها هي من �أ�صدق الفرتات اليمنية تاريخ ًا
وترابط ًا وو�ضوح ًا يف تواريخها و�أحداثها ،ومل تكن فيها فجوات زمنية وحدثية كما
ه ��و احلال مع �سب� ��أ �أو معني �أو قتبان و�أو�سان وح�ضرم ��وت ،و�أكرث الفرتات تدوين ًا
واهتمام� � ًا بالنقو�ش ،فلو كان حدث ال�سي ��ل يف عهدها لوجدناه مدون ًا يف نق�ش من
النقو�ش �إال �أن تكون هذه النقو�ش غري مكت�شفة بعد.
غ�ي�ر �أن كثري ًا من امل�ؤرخني والباحث�ي�ن الآثاريني يقولون ال وجود مل�سمى دولة
حمري؛ فالدولة هي دولة �سب�أ تعاقبت عليها بع�ض الأ�سر ومنها �أ�سر من احلمرييني
الريداني�ي�ن ،خا�صة و�أن ت�سمية �سب�أ ظل ��ت حتى االحتالل احلب�شي وجميء �أبرهة
وهو �آخر من ت�سمى مبلوك �سب�أ وذي ريدان وح�ضرموت ومينت و�أعرابهم يف طود
وتهامة ،وبالتايل ف�إن نعتهم يف القر�آن بال�سبئيني �صحيحة مائة يف املائة.
م ��ا ن�شاهده من بقاي ��ا �سد م�أرب الي ��وم لي�س مبا كان عليه م ��ن البناء الأول
املتق ��دم لدول ��ة �سب�أ ،بل هو م ��ن �آخر عملية للبن ��اء يف عهد �أبره ��ة؛ لأننا ال جند
تلك املوا�صفات الأولى ال�ستخدام بع�ض املواد يف البناء كالر�صا�ص املذاب وغريه،
ونظ ��ر ًا لتهدمه ح ��وايل �سبع مرات ف�إن م ��ا بقي من �أطالله هو لآخ ��ر عملية بناء
وترميم.
وعلى هذا الأمر ف�إن النقو�ش املوجودة اليوم على ما تبقى من �آثار ال�سد �إمنا
ه ��ي نقو�ش قدمية يف حجارة �أعي ��د البناء بها و�إ�ضافتها �إل ��ى حائط ال�سد ،الأمر
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الذي يعني �ضي ��اع الكثري منها يف حوادث ال�سيول املختلفة ،وقد تكون مطمورة يف
الطم ��ي والأتربة حول ال�سد ،وقد يتم الك�ش ��ف يوم ًا ما عن نقو�ش �أخرى لل�سد من
تلك احلجارة املفقودة تقودنا �إلى الباين الأول امل�ؤ�س�س لل�سد.
وه ��ذا ي� ��ؤازره الت�سمية اجلدي ��دة لل�س ��د (العرم) عل ��ى اعتبار �أنه ��ا ت�سمية
حمريية ولفظ حمريي دخيل على �سب�أ بدليل �أن اللفظ (العرم) مل تذكره � ٌّأي من
النقو�ش ال�سبئية بعك�س النقو�ش احلمريية التي ثبتت هذه الت�سمية؛ �إذ �إن النقو�ش
ال�سبئي ��ة واملعينية والقتباني ��ة كانت تطلق عليه ا�سم “م�أذن” (�سد) ولي�س “ع رم
ن” (العرم) الذي ثبته القر�آن الكرمي.
كان ��ت ت�سمي ��ة ال�سد/احلاج ��ز يف الق ��رن الأول ق.م ي�سم ��ى “ك ل و ت ن”
(كلوتن) كما يف نق�ش .)33(3913 -RES
كم ��ا �أطلق اال�س ��م «ح ر ت» (�سد) ،ولكن هنا يق�صد ب ��ه ال�سد ال�صغري قليل
االرتفاع وهو �سد ت�صريف .وكذلك ي�سمى «ع �ض د م» (�سد حتويل).
يف عه ��د املل ��ك «�شمر يهرع� ��ش» يف القرن الثال ��ث امليالدي ح�صل ��ت �أمطار
و�سيول جارفة �أدت �إلى تهدم �سور املدينة وق�صري همدان وبتع ،و�أمر امللك «�شمر
يهرع� ��ش» ب�إعادة �أ�سوار و�أبراج �سور مدينة �سب�أ الذي تهدم بفعل ال�سيول اجلارفة
(ذ ع ب ن).
كذل ��ك ف� ��إن امل�سافة الزمني ��ة بني �آخر تهدم ل ��ه �أو بني عملي ��ة �إ�صالح له يف
عه ��د ال�سبئيني كان يف زمن «يدع �إل وتر» قبل املي�ل�اد ،وبني عملية �إن�شاء وترميم
و�إ�ص�ل�اح يف العه ��د احلمريي بعد امليالد وحتديد ًا يف زم ��ن امللك «�شمر يهرع�ش»
وم ��ا قام به من �إ�صالح ،تعترب م�سافة زمنية بعيدة يرجح فيها �أن �سيل العرم كان
ما بني هاتني الفرتتني.
وهذه تعترب ثالث قرائن متتالية قد ترقى �إلى م�ستوى �أدلة ب�أن ال�سيل ح�صل
خالل هذه الفرتة ،وخرجت بع� ��ض الهجرات منها لتك ِّون املمالك الأخرى ولتكون
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امل�ساف ��ة الزمنية معقولة خالل القرن الأول قبل امليالد �أو القرن الأول بعد امليالد
لتكوين هذه املمالك؛ �إذ ال يعقل �أن يتم �إن�شاء ممالك قوية �إلى حد ما (الغ�سا�سنة
يف ال�ش ��ام واملناذرة يف العراق ،والأزد يف عمان) يف الفرتة الب�سيطة قبل الإ�سالم
عل ��ى ر�أي م ��ن يق ��ول �إن العرم جاء بع ��د �إن�شاء �أبره ��ة احلب�شي ال�س ��د �أو يف �آخر
�إ�صالح له قبل �أبرهة يف عهد �شرح �إل يعفر.
هن ��اك قرينة رابعة �أي�ض� � ًا ترقى �إلى م�ستوى الدلي ��ل وهي يف نق�ش (GAM
)671يف عه ��د امللكني «ثاران يهنعم» وابنه «ملك كرب ي�أمن» ،ذكر هذا النق�ش �أن
امللك «ثاران يهنعم» �أمر اجلي�ش والأعراب املنا�صرين التوجه �إلى ال�سد (عرمن)
الذي تهدم عند مو�ضع حباب�ض (ثربت عرمن بحبب�ض) ومو�ضع رحبنت (الرحبة)
فتداعت جدران ��ه ومبانيه و�أحوا�ض ��ه و�سدوده الفرعية و«م�ضرف ��ن» (م�ضارفه)
وخرب ما مق ��داره �سبعون (�شوحطم) وحمدوا الإله املقه و�سبحوه؛ لأنه ا�ستجاب
لدعائهم فحب� ��س الأمطار وال�سيول والأمواج عنهم حتى مت العمل و�أقاموا الأ�س�س
واجلدران وال�سد(.)34
وهن ��ا يف هذه الفرتة ،ويف هذا النق�ش ،ظه ��ر �أول ذكر لت�سمية ال�سد بالعرم،
وذكره بلفظ «ع ر م ن» (العرم).
ويظهر من خالل النق�ش �أنهم مازالوا على دين الوثنية قبل �أن ي�ؤمنوا بديانة
التوحي ��د التي �آمنوا بها من بعد هذا امللك ،من خالل هذا املعتقد بغري اهلل ميكن
�أن يكون ال�سيل هذا �أي�ض ًا �ضمن العقوبة املر�سلة عليهم.
وم ��ن خالل �سياق الن� ��ص ف�إن هذا اخل ��راب والتهدم مل يك ��ن بذلك الكبري
ال ��ذي يدمر املنطق ��ة ويهجر �أهله ��ا وميزقهم يف الأر�ض ،فق ��د مت تاليف اخلراب
و�إ�صالح ��ه ،لكن ما ي�ست�شهد منه على وجه التحديد �أن �أمر ال�سيول م�شكلة م�ؤرقة
مل�أرب ولل�سدود عموم ًا ،وتظل تهديد ًا قائم ًا.
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ولذل ��ك جن ��د معظ ��م النقو�ش يف الف�ت�رة ال�سبئي ��ة املت�أخرة ،والت ��ي ي�سميها
البع� ��ض بالعهد احلمريي (بعد امليالد) ،والتي تذكر �سد م�أرب و�سيولها ،تتحدث
ه ��ذه النقو�ش �إم ��ا عن خراب ال�س ��د� ،أو تقدمي نذور وقراب�ي�ن حلمايته من التلف
وال�ض ��رر ،بعك� ��س بع�ض النقو� ��ش القدمية التي مل تذك ��ر �إال ته ��دم ال�سد وعملية
�إ�صالح ��ه وترميم ��ه ،وهي قليلة بالنظر �إلى العهود املت�أخ ��رة ،مما يعزز القول �إن
�سيل العرم املذكور يف القر�آن �إمنا كان يف العهود املت�أخرة ل�سب�أ ،ومن دقة القر�آن
لتقرير واقع احلال �أنه ذكرها با�سم �سب�أ ومل تذكر با�سم حمري.
فنج ��د هذا اخلراب املتعدد لل�سد ،حتى يف �إط ��ار حكم امللك الواحد يتعر�ض
ال�س ��د لعدة انهيارات و�إ�صالحات� ،سواء كانت جزئية �أم كلية ،مما يعك�س �أهميته
الكربى لدى ال�سبئيني.

فف ��ي عه ��د امللك «�شرح �إل يعفر ب ��ن �أبي كرب �أ�سعد» [�أ�سع ��د الكامل] تهدم
ال�س ��د مرت�ي�ن؛ حيث قام ب�إ�صالح ��ه الإ�صالح الأول �سن ��ة 564ح و565ح = 449م
و450م ،بح�س ��ب ن�ص م�سن ��دي ( ،)554 GLASERوهو وثيقة تتعلق ب�سد م�أرب
ال�شه�ي�ر ،ذك ��ر فيه هذين الإ�صالحني وحج ��م الإنفاق عليهما ،ومق ��دار امل�شاركة
املجتمعية يف البناء ،وخارطة توزيع العمل وامل�شاركة بني القبائل اليمنية(.)35
ٌ
ب�سيطة،فنق�ش يذكره بعام واح ��د ،ونق�ش �آخر
مل يلب ��ث ه ��ذا الإ�صالح ف�ت�رة
يذك ��ر ب�ست ��ة �أعوام حتى �أتى �سي ��ل كبري خ َّربه جمدد ًا ،ث ��م مت الإ�صالح الآخر يف
ال�سن ��ة التي تليه ��ا (�أي�ض ًا مو�ض ��ح يف نف�س النق� ��ش امل�سندي) ،م ��ا ا�ضطر بع�ض
املزارعني �إلى الهجرة وترك املنطقة.
يف ح�ي�ن ُذك ��ر ،يف مو�ضع �آخر عند دار�س�ي�ن �آخرين وبنق�ش �آخ ��ر� ،أن عملية
الإ�ص�ل�اح الثالثة كانت �سن ��ة 457م� ،أي بعد �سبعة �أعوام م ��ن التهدم الأول ولي�س
عام� � ًا واحد ًا ،كما يذك ��ره النق�ش الآخر ال ��ذي يرمز �إليه ب� �ـB،Gar Sharahbil
.)36(Aمم ��ا يعن ��ي �أن عملية انهيار ال�سد و�إ�صالحه،فف ��ي عهد «�شرحبئل» حدثت
ثالث ��ة تهدمات و�إ�صالح ��ات؛ الأول وقد قام ب�إ�صالحه ،والث ��اين الذي حدث بعد
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الإ�ص�ل�اح الأول بع ��ام واح ��د ،والثالث ال ��ذي مت �إ�صالح ��ه بعد �سب ��ع �سنوات من
احلادث ��ة الأولى ،خا�صة و�أن نق�شني لـ «�شرحبئل يعفر» يذكران العام الأول و�سبعة
�أع ��وام �أخرى ،مما يعني �أن هذه احلوادث املتعاقب ��ة جعلت ه�ؤالء القوم يي�أ�سون،
ورمبا ترتبت عليه بع�ض الهجرات.
وم ��ع كل عملية �إ�صالح م ��ن هذه الإ�صالحات يتم �إدخال م ��واد جديدة تكون
متين ��ة وداعمة لهذه الإ�صالحات وتقوية ال�سد ،ومن ذلك ما ذكره النق�ش ال�سابق
ل�شرحبئ ��ل يعفر ال ��ذي يرمز �إلي ��ه بـCIH540من �أنهم ط َّعم ��وا احلجارة و�شقوق
ال�س ��د ب�صفائح احلديد وبالقم ��ط (املالزم) املثبتة للجدران ،كم ��ا دعموا �أ�سفل
ال�سد بحجارة �أخرى ،و�أزالوا الطمي والرت�سبات من �أ�سفل ال�سد(.)37
وم ��ن ناحي ��ة ال�شواه ��د املادية وذكر ه ��ذه الهجرة يف الن� ��ص ،تعترب الأقرب
�إل ��ى رواي ��ة الإخباريني بتفرق �أي ��ادي �سب�أ ،وحادث ��ة �سيل الع ��رم يف القر�آن ،لكن
تل ��ك الهجرات كان ��ت ب�سيطة جد ًا لبع�ض املزارعني املقيم�ي�ن حوايل ال�سد الذين
خافوا من تكرار مداهمة ال�سيول لأرا�ضيهم ،وكانت الهجرة الداخلية �إلى املناطق
اجلبلي ��ة ومنه ��ا �صنعاء ،وهنا بد�أ جنم �صنعاء يف الظهور ،لكن على �أية حال تظل
هي الأقرب �إلى واقع الهدم والتهجري ولو بن�سبة معينة.
فق ��د ذكر يف الن�ص هجرة بع� ��ض املزارعني والقبائل من ح ��ول ال�سد ،ولكن
اقت�ص ��ر على منطقة الرحبة الذي ي�سمى ال�سد با�سمها ،ومل ُتذكر �أ�سماء القبائل
الت ��ي هاجرت ،ول ��و كان الن�ص د َّون ا�س ��م القبائل التي هاجرت ل ��كان �س َّهل على
امل�ؤرخني والباحثني اليوم كثري ًا من تلك املع�ضالت.
لك ��ن من نواحي �أخرى مل تكن مبقدار تلك الهجرة التي مت املبالغة فيها ،و�أن
�شعوب� � ًا وممالك �أخرى منت وترعرعت ب�سببها ،ومل تك ��ن هجرة خارجية كبرية،
فهي قبل البعثة النبوية ب�أقل من مائتي عام� ،إال �أن تكون هجرة �أ�سرية تغلبت على
ملك قبائل �أخرى بعد فرتة من الزمن ف�صارت تن�سب �إليها.
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الأم ��ر الآخ ��ر من �شواه ��د الن�ص اللغوي ��ة والعقائدية الديني ��ة مل تذكر لفظ
«الع ��رم» ،ومل ت�ص ِّور حجم ال�سي ��ل �إن كان كبري ًا �أو �أقل من كبري ،ذلك الذي ترك
�ص ��دىً تاريخي� � ًا حد نزول �آيات قر�آني ��ة توثقه ،والذي كان يعت�ب�ر �أكرب من زلزال
للمنطقة.
فالآي ��ات القر�آني ��ة تق ��ول �إن ال�سي ��ل �أر�س ��ل عقوب ��ة عل ��ى �أه ��ل �سب� � أ�
ب�سب ��ب الإعرا� ��ض والكف ��ر ب�أنع ��م اهلل ،وب�سب ��ب جت ��اري وطل ��ب بع ��د الأ�سف ��ار
ﭽﮗﮘﮙﮚﮛ...ﭼ �سب� ��أ(� )219أي�ض ًا ،يف حني الن�ص امل�سندي يوثق
�أنهم كانوا على ديانة التوحيد امل�ؤمنة ب�إله ال�سموات والأر�ض ،ومفتتح الن�ص يذكر
ه ��ذا الأمر بالقول« :بن�صر ورداء �إلهن بعل �سم�ي�ن و�أر�ضن� ،»...أي :بن�صر وعون
�إله ال�سموات والأر�ض مت هذا العمل!
املالح ��ظ يف النق�ش الأول ((554 CIHل�شرحبئل �أنه مل يذكر �إله ال�سموات،
وكان في ��ه نق� ��ص ،....وال �أية �آله ��ة �أخرى ،يف حني ذكر النق� ��ش الأخري(B،Gar
� )Sharahbil Aإله ال�سموات والأر�ض ،وهذا يعني حتو ًال عقائدي ًا يف عهده.
لك ��ن يبقى هذا الن� ��ص ،وهذا احلدث ،هو �أقرب ال�شواه ��د والدالئل للحدث
وللواق ��ع اجلديد بعده م ��ن هجرة وغ�ي�ره ،با�ستثناء معار�ضة الآي ��ات يف اجلانب
العقائدي ،والرتحال �أي�ض ًا (باعد بني �أ�سفارنا) ،وهذا يدعم ما �أ�شرنا �إليه �سابق ًا
�أن الإعرا� ��ض والكفر مل يكونا كفر ًا عقائدي ًا ديني� � ًا ،بل كفر النعمة والبطر وعدم
ال�شكر.
لكن يف كل الأحوال ا�ستمرت م�أرب يف الزراعة ،وا�ستمرت واحدة من العوا�صم
ال�سيا�سي ��ة للدولة ،ومل يتم هجرها هجر ًا كام ًال ،وا�ستمرت كذلك عمليات �إعادة
بن ��اء ال�سد و�إ�صالحاته وترميماته ،كما تقول ال�شواهد الن�صية للنقو�ش امل�سندية،
وبعده ��ا كان الإ�صالح الأخ�ي�ر لأبرهة احلب�شي وتهدمه بع ��د ذلك التهدم الأخري
�أي�ض ًا.
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وجن ��د �أن بني عملي ��ة الإ�صالح الأخ�ي�رة (الثالثة) يف عهد املل ��ك «�شرحبئل
يعف ��ر» وب�ي�ن �إ�ص�ل�اح �أبرهة قراب ��ة مائة ع ��ام� ،إذ كان الإ�ص�ل�اح الأخري يف عهد
�شرحبئ ��ل عام 457م ،ويف عهد �أبرهة 543م ،مبعن ��ى �أن التهدم الرابع لل�سد كان
بعد �شرحبئل مما ا�ضطر �أبرهة احلب�شي لإعادة بنائه ،وكان هو البناء الأخري.
خالل هذه الفرتة ح�صلت �صراعات داخلية و�ضعف داخل الدولة ال�سبئية،فكان
االحتالل احلب�شي الثالث لليمن ،وهي قرينة ت�ساند الآيات ﭽﮠﮡﮢﭼ.
م ��ن يزر �أر� ��ض ال�سد وجمرى ال�سيل منه ال يجد �آث ��ار ًا خلراب كبري ميكن له
تهج�ي�ر كافة ال�سكان م ��ن م�أرب ،فما وجدن ��اه عبارة عن قن ��اة (�سائلة) ب�سيطة
ان�سيابي ��ة للماء حتى ي�صل وجهته ،وقد كانت مدن وقرى م�أرب تقع على ه�ضابها
املرتفعة قلي ًال عن م�ستوى �سطح الأر�ض ،ال ت�صل �إليها مياه ال�سد باخلراب ،وخري
�شاه ��د عل ��ى ذلك عا�صمة املدينة القدمية التي كان ��ت يف �أجمة مرتفعة قلي ًال عن
�سطح الأر�ض.
ث ��م �إن ال�سد مل يكن كافي ًا ل�سقيا جنتني حل�ضارة ممتدة طو ًال وعر�ض ًا ولو يف
م�أرب وحدها كحقول زراعية مرتامية الأطراف؛ فلقد كان ال�سد �أقل حجم ًا بكثري
مم ��ا هو عليه اليوم ،و�أرا�ضي م� ��أرب الزراعية مل تكن هي املعروفة اليوم ،بل �إنها
على امتداد املنطقة كله ��ا ،وقد غطتها الرمال بفعل الت�صحر الزاحف عليها؛ �أي
ري �أخرى غري ال�سد .فال�سد ال ��ذي كان مبني ًا باملوا�صفات التي
�أن هن ��اك عوامل ٍّ
وردت يف نق� ��ش �أبرهة احلب�ش ��ي بارتفاع واحد و�أربعني ذراع� � ًا ،وطول  45ذراع ًا،
وعر� ��ض �أربعة ع�شر ذراع ًا ،كم ��ا قدر �أنه ي�سق ��ي  9600هكتار.وعلى املجمل فقد
«كان �سعة ال�سد املائية تقدر «بحوايل  55مليون مرت مكعب»(.)38
يف اعتقادي �أن ال�سيل مل يكن مقت�صر ًا على م�أرب فقط ،و�إن كان هو الأبرز،
ب ��ل كان يف عموم اليمن ،ورمبا يف وقت واحد ب�سبب دخول اليمن مبا ي�سمى اليوم
منخف�ض ًا جوي ًا داهم معظم الأرا�ضي اليمنية بحيث خربت معظم زراعة اليمنيني،
ﺮم وﺻﻔﺮ 1443
ّ

635

آب  -أﻳﻠﻮل /أﻏﺴﻄﺲ  -ﺳﺒﺘﻤ 2021م

8 7

57

خا�ص ��ة و�أن اليمنيني يعتمدون على �سي ��ول الأمطار وجريان الأودية لري زراعتهم
كما هو حال �أودية تهامة و�أبني وتعز وغريها ،وما بني فرتة زمنية و�أخرى تتعر�ض
كث�ي�ر من الأودية اليمنية ل�سيول جارفة تخرب معها الكثري من املزارع ،وهو �أ�شبه
عم اليمن كلها.
عم الأر�ض ،وهذا باعتقادي َّ
بطوفان نوح الذي َّ
ت�سمية العرم:
ب�إلقاء نظرة جوية على جبلي ال�سد عن ميني و�شمال �سنجد �أنه �أ�شبه بحاجب
و�سد جبلي طبيعي منتهى �سل�سلة اجلبال الغربية وال�شمالية الغربية وبداية ال�سهل
وال�صحراء ،جعلت و�سطها ثغرة ب�شكل ميزاب �إذا ُ�سدت كونت بحرية طبيعية.
ه ��ذا احلاج ��ب احلاجز من خالل �صفت ��ه ،فهو ي�شبه «ال ُع ��رم» ،ورمبا جاءت
الت�سمي ��ة من ه ��ذه ال�صفة املكانية واجلغرافية.ففي اللغ ��ة اليمنية القدمية والتي
«عرم ًا»..
م ��ا زالت محكية �إلى اليوم ف�إن كثري ًا م ��ن اليمنيني ي�سمي حاجب العني ُ
(تنظر ال�صورة رقم.)1
وكث�ي�رة هي املناطق يف اليمن التي ت�سمى «ال ُع� � ْرم» من مناطق جبلية ،ومنها
منطقة العرم بني �شبوة و�أبني مث ًال.
وغالب ًا تطل ��ق الت�سميات عند اليمنيني على الأماكن من خالل �صفاتها وواقع
حالها.
«ويق ��ال لل�سد (عرمن) يف العربيات اجلنوبي ��ة� ،أي :العرم ،فلفظة (العرم)
تعني ال�سد عند اليمانيني القدماء ،ومل تكن علم ًا على �سد معني� ،أعني �سد م�أرب.
وقد وردت يف القر�آن الكرمي يف قوله تعالى:ﭽﭪﭫﭬﭭﭼ»(.)39

وهن ��اك عدة تف�سريات مل�سمى «الع ��رم» يف القر�آن ،فمن قائل �أنه لفظ مياين
يطل ��ق على ال�سيل الكبري ،ومن قائل ب�أن ��ه احلاجب وهو ال�سد ،ومن قائل هو ا�سم
ال�سد ،ومن قائل �إنه ا�سم املنطقة واجلبل القائم عليها ال�سد.
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معان و�أو�صاف كلها تنطبق
وجند يف ل�سان العرب البن منظور �أن للفظ عدة ٍ
عل ��ى ح ��ال �سد م� ��أرب ،فهو يعني ال�س ��د ،ويعني احلاج ��ز ،ويعني ال ��وادي ،وا�سم
م ��ن �أ�سماء اجلرذ ،وه ��و امل�سناة (ثغرة جبل ،ثغرة ال�ش ��يء) ،وال�شديد ،والكثري،
وال�سيل ،واملُزا ِرع �...إلخ .و�أن�شد بن بري للجعدي:
م���ـ���ن ����س���ب����أ احل���ا����ض���ري���ن م��������أرب �إذ

()40

ي��ب��ن��ون م���ن دون ���س��ي��ل��ه ال���ع���رم���ا

ويب ��دو تعا�ضد كل هذه الألفاظ التعريفية ملكان واحد هو الذي غلب رواية �أن
�سيل العرم مت �إ�سقاطه على ال�سد.
فالنقو�ش ال�سبئي ��ة ت�سمي ال�سيل اجلارف«ذ ع ب ن» ،كما يف نق�ش()JA735
الذي ي�ؤرخ ب�سنة تبع «كرب بن ودد �إل بن كرب» ،ويتحدث عن �أمطار غزيرة و�سيول
جارف ��ة يف م�أرب( ،)41ويعود للقرن الثالث امليالدي يف عهد امللك «ن�ش�أ كرب ي�أمن
يهرجب».
من خالل التاريخ القدمي لإن�شاء ال�سد ،كما دونته النقو�ش ،مل تذكر نقو�ش ما
قبل امليالد ا�سم «العرم» على ال�سد ،و�إمنا ظهرت الت�سمية بنقو�ش ما بعد امليالد،
مثل نق�ش (� )GAM671أو نق�ش �أبرهة احلب�شي فقط.
يق ��ول نق� ��ش “ :GAMبك ��ن /ث�ب�رت /عرم ��ن” �أي :عندما ت�ص ��دع العرم
(ال�س ��د) .والنق� ��ش -يف جممله -يتحدث ع ��ن عملية �إ�صالح �س ��د م�أرب يف عهد
امللك�ي�ن “ث� ��أران يهنعم” وابنه “ملكي ك ��رب يه�أمن” يف منت�ص ��ف القرن الرابع
امليالدي..والعرم والعرمي هو احلاجز يف لهجة �أهل اليمن اليوم(.)42
مل جند ه ��ذه الت�سمية (العرم) يف النقو�ش ال�سبئي ��ة الأولى ،لكننا وجدناها
يف النقو� ��ش ال�سبئية املت�أخرة ،والتي ت�سمى بالفرتة احلمريية ،مما يعني �أن لفظ
«العرم» حمريي م�ستحدث ،و�سمي ال�سد با�سمه الحق ًا يف الفرتة احلمريية ،وهذه
�إ�شارة هامة على �أن �سيل العرم حدث يف الفرتة احلمريية املت�أخرة.
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ب ��د�أت ت�سمية ال�سد بالع ��رم مع بداية القرن الرابع املي�ل�ادي يف عهد امللكني
«ث ��اران يهنع ��م» وابنه «مل ��ك كرب يه�أم ��ن» ،ورد ذلك يف نق�ش امللك�ي�ن ال�سابقني
واملرم ��وز ل ��ه ب� �ـ( ،)43()294 MaMB= 671 JAث ��م بعد ذلك تك ��ررت الت�سمية
يف نق� ��ش «�شرحبئ ��ل يعف ��ر» وما بعد ذلك م ��ن النقو�ش �إلى العه ��د الأخري لأبرهة
احلب�شي.
كم ��ا �إن ت�سمي ��ة «العرم» لي�ست عامة على كل �سد م ��ن �سدود اليمن املختلفة،
و�إمن ��ا ا�س ��م خا�ص ب�سد م� ��أرب ،وال ��ذي كان قبل املي�ل�اد ي�سمى �س ��د «ر ح ب م»
(رح ��اب) ،وهذه داللة �أخرى على �أن ال�سيل فع ًال كان م�سلط ًا على �سد م�أرب دون
غريه من ال�سدود ،وهو املهدد دائم ًا باالنهيار جراء ال�سيول املتدفقة.
وق ��د جاء يف نق� ��ش �أبرهة احلب�شي ،الذي جدد فيه بن ��اء ال�سد �سنة 658ح=
543م ا�سم ��ه (عرن) ولي�س عرم ،ومعلوم عملية �إبدال احلروف يف لهجات اليمن
بني امليم والنون ،في�سمى �أحيا ًنا «عرم» و�أخرى «عرن»� ،أو �أنه قد �سقط حرف امليم
عن الناقل �أو امنحى �أثره ،ويعني (ع ر م ن) كما هو اال�سم يف نق�ش .GAM761
مع �أن “العرن” يق�صد به �أحيان ًا (احل�صن) ،كما جاء يف نق�ش 2633 RES
و621 CIHالذي يتحدث عن ترميم “ع ر ن /مو ي ت” (ح�صن ماوية) يف �شوبة
قدميا ،والذي ي�سمى اليوم بئر علي(.)44
و�أي ��ا تكن التف�سريات له ��ذا اللفظ ،ولو افرت�ضنا �أي�ض� � ًا �صحة �إ�سقاطها على
ال�سد وال�سيل مع ًا ،ف�إننا ال ن�ستطيع جتاوز وتغافل الأدلة املادية على �أن ال�سد تهدم
بال�سي ��ل حلوايل  6مرات �أو تزيد ،و�أن اخلراب كان محدود ًا للغاية ،وبقيت البالد
عامرة ب�أهلها ومل يهاجروا ب�شكل كلي.
وكم ��ا هو احل ��ال والو�ض ��ع والت�سا�ؤل الذي يتك ��رر يف كل م ��رة :مل تذكر تلك
النقو� ��ش هج ��رات كب�ي�رة ،وعل ��ى �أي عهد منها ميك ��ن �أن ن�سقط تل ��ك الهجرات
وال�سيل املخ�ص�ص يف القر�آن؟!
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فهل يف كل �سيل من تلك ال�سيول التي هدمت ال�سد ميكننا �أن نطلق عليه نف�س
الت�سمية (العرم)؟!
لتحلي ��ل اللف ��ظ الوارد يف القر�آن الك ��رمي ف�إن اللفظ «�سي ��ل» كان نكرة ،لكن
ب�إ�ضافت ��ه �إل ��ى معرفة وهو (الع ��رم) ي�صري معرف ��ة ال نكرة ،و«الع ��رم» هنا ا�سم
معرف �أي�ض ًا لل�سد ال �صفة لل�سيل ،بل �إن ال�سيل هو امل�ضاف لهذا «العلم» ،وبالتايل
ف�إن «العرم» هو ا�سم للمكان الذي انطلق منه ال�سيل �أو الذي جرفه ال�سيل مث ًال.
و�إذا كان اال�س ��م معرف ًا ف�إنه يكون مق�صور ًا و�أك�ث�ر متييز ًا وحتديد ًا للأ�شياء
وعل ��ى ا�ستعمال ا�سم بعينه ،بعك�س التنكري الذي يك ��ون مبهم ًا ومفتوح ًا على كثري
من الت�أويالت واال�ستعماالت.

ق�صة الف�أر/اجلرذ:
راجت عند الإخباريني ق�صة خرافية كانت العامل الأهم يف تهدم �سد م�أرب،
وه ��ي ق�صة الف� ��أر �أو اجلرذ الذي نحت حجارة ال�سد لينخ ��ره من الداخل لي�سهل
على ال�سيل بعد ذلك حتطيم ال�سد وجرفه.
ف�ل�ا يكاد يذكر �س ��د م�أرب عند الإخباري�ي�ن �إال وذكر معه الف� ��أر (ال�سبب)،
وق�صة التنجيم احلا�صلة يف تهدم ال�سد.
فق ��د جاءت يف تف�سري اب ��ن كثري مث ًال ق�ص�ص كث�ي�رة ملخ�صها« :وذكر غري
واح ��د ومنهم اب ��ن عبا�س ووهب بن منبه وقتادة وال�ضحاك �أن اهلل -عز وجل -ملا
�أراد عقوبته ��م ب�إر�س ��ال العرم عليه ��م بعث على ال�سد دابة م ��ن الأر�ض ،يقال لها
«اجل ��رذ» نقبته ،قال وهب بن منبه :وقد كانوا يج ��دون يف كتبهم �أن �سبب خراب
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هذا ال�سد هو اجلرذ ،فكانوا ير�صدون عنده ال�سنانري بره ًة من الزمان ،فلما جاء
ال َقدر غلبت الف�أ ُر ال�سنانري ،ووجلت �إلى ال�سد فنقبته ،فانهار عليهم»(.)45
وم�ضى �أكرث الإخباريني يف مثل هذه الق�صة التي وردت عندهم كابن �إ�سحاق
واب ��ن الأث�ي�ر وغريهما ،حت ��ى �صارت م�ص ��ادر ي�ستقي منها ك ُّل باح ��ث مقلد غري
ح�صي ��ف ،و ُت ��ردد يف �أبحاث اليوم ،وتغ ��رق بها و�سائل الإع�ل�ام املرئية واملقروءة
وامل�سموعة.
فم ��ن ذلك مث�ل ً�ا ما ذكره الب�ل�اذري« :ثم �إن م ��ن كان باليمن م ��ن ولد �سب�أ
ب ��ن ي�شجب بن يعرب بن قحط ��ان بغوا وطغوا وكفروا نعمة ربه ��م فيما �آتاهم من
اخل�صب ورفاهة العي�ش ،فخلق اهلل جرذان ًا جعلت تنقب �سد ًا كان لهم بني جبلني
في ��ه �أنابيب يفتحونها �إذا �شا�ؤوا في�أتيهم امل ��اء منها على قدر حاجتهم و�إرادتهم.
وال�سد العرم فلم تزل تلك اجلرذان تعمل يف ذلك العرم حتى خرقته ،ف�أغرق اهلل
تعالى جناتهم وذهب ب�أ�شجارهم ،و�أبدلهم ً
خمطا و�أث ًال و�شيئ ًا من �سدر قليل!»(.)46
وورد يف مروج الذهب للم�سعودي كذلك« :وال خالف بني ذوي الدراية منهم،
�أن الع ��رم ه ��و امل�سناة الت ��ي قد �أحكموا عمله ��ا لتكون حاجز ًا ب�ي�ن �ضياعهم وبني
ال�سيل ففجرته ف�أرة ،ليكون ذلك �أظهر يف الأعجوبة.)47(»...
فتعالوا نفند هذه الق�صة عق ًال ومنطق ًا وواقع ًا.
ومما جاء عند ه�ؤالء يف موا�صفات اجلرذ/الف�أر �أنه مبقدار اخلنزير الربي
يقلب ال�صخرة الكبرية التي ال ي�ستطيع قلبها ع�شرة رجال .وذكرت ق�صة الكاهنة
طريف ��ة مع عم ��رو مزيقياء ،ومما قالته لهم« :انطلقوا �إل ��ى ر�أ�س الوادي و�سرتون
ا ُ
جل� � َّرذ العادي يجر كل �صخرة �صيخ ��اد ،ب�أنياب حداد ،و�أظف ��ار �شداد .فانطلق
عم ��ران يف نف ��ر من قومه حتى �أ�شرفوا على ال�سد ،ف�إذا هم بجرذان حمر يحفرن
ال�س ��د الذي يليها ب�أنيابه ��ا ،فتقتلع احلجر الذي ال ي�ستقله مائ ��ة رجل ،ثم تدفعه
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مبخالي ��ب رجليها حت ��ى ي�سد به الوادي مما يلي البحر ويفتح مما يلي ال�سد ،فلما
نظروا ذلك علموا �أنها �صدقت�...إلخ!»(.)48
ال ت�ستطي ��ع اجل ��رذان نح ��ت ال�صخور ال�صلب ��ة؛ �إذ ال متتل ��ك الو�سيلة لذلك
�أ�ص�ل ً�ا ،ف�أ�سنانها ال ت�ؤهلها لذلك النحت ،ولن تكون �أقوى �صالبة من ال�صخر ،يف
حني ه�ؤالء جعلوا لها �أنياب ًا من حديد ،و�أظفار ًا �صلبة!!
حت ��ى لو مت جماراته ��م بو�سائلها تلك ،ف� ��إن �أنيابها و�أظفاره ��ا تكون �صغرية
ج ��د ًا بالقيا� ��س �إلى ج ��رذ �أو ف�أر ،لنفرت�ض حت ��ى �أنه قدر اخلنزير ف� ��إن ال�صخر
الكب�ي�ر ذاك ال تقتلعه �إال الزب ��ر ال�صلبة ،ومل يعرف يف الأر�ض منذ �أن خلقها اهلل
موا�صفات حيوان بهذه ال�صالبة واحلدة وال�شدة على �صغره!
ومل ُي�س ِّلم الكثري من امل�ؤلفني والباحثني العرب بهذه الروايات التي اعتربوها
خرافي ��ة وبعي ��دة عن احلقائق والواق ��ع .وقد جاء يف كتاب املعج ��م اجلامع� ،..أنه
«�أوردت عدد من كتب التف�سري والتاريخ ق�ص�ص ًا وحكايات حول كيفية انهيار ال�سد
وبداي ��ة ال�سي ��ل ،ومن ه ��و �أول من تنب�أ به وكي ��ف بد�أت هجرة القبائ ��ل من اليمن
بع ��د �أن عا�ش ��وا يف رغد من العي�ش .وي ��روى �أن اهلل تعالى �أر�س ��ل �إليهم عدد ًا من
الر�س ��ل والأنبياء �أو�صلهم البع�ض �إلى � 12أل ��ف نبي يدعونهم �إلى الإ�سالم .وتورد
ه ��ذه امل�صادر ق�صة الف�أر ذي املخال ��ب احلديدية الذي حفر �صخور ال�سد ومتكن
م ��ن قلب حجارت ��ه ال�ضخمة� ،إلى غري ذلك من الق�ص�ص اخلرافية التي تبعد عن
احلقيقة والواقع التاريخي والآثاري»(.)49
وللأ�سف ال�شديد ف�إن بع�ض امل�ؤرخني اليمنيني املقلدين للإخباريني القدماء،
وكذلك الإعالميني اليوم ،ما زالوا يرددون �أ�ساطريهم تلك يف رواياتهم وكتبهم،
وو�سائ ��ل الإعالم املختلفة ت�شوي ًها لتاريخهم وت�سليم ًا ب�أ�ساطري مفرتاة ،ومن ذلك
مث ًال ما ن�سب لعمارة احلكمي من �أبيات يقول فيها:
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ُ
�إذا مل ي�ساملك
الزمان فحاربِ
وال حتتقِر كي َد َّ
ال�ضعيف فرمبا
فقد هدم َ
عر�ش بلقي�س هده ٌد

وب��اعِ ��د �إذا مل تنتف ْع ب��الأق��اربِ
متوت الأفاعي من �سموم العقاربِ
()50
وخ َّرب ف�أر قبل ذا �س َّد م���أربِ

وجن ��د �أن امل� ��ؤرخ ج ��واد علي ،كم� ��ؤرخ ح�صي ��ف ،مل يتطرق حتى �إل ��ى رواية
الإخباريني يف ق�صة الف�أر ،ال من قريب وال من بعيد ،ويبدو �أنه جتاهلها عن عمد،
مع �أنه كان يفند �آراءهم الأخرى ب�ش�أن الأ�ساطري التاريخية.
فعوام ��ل اندفاع ال�سيول وتق ��ادم �أبنية ال�سدود هي التي تهدم ال�سدود ال �شيء
�آخر ،مهما �ألفت الأ�ساطري والق�ص�ص حول ذلك.
وبح�سب املهند�سني املعماريني اليوم ف�إنهم يتجنبون �إن�شاء ال�سدود واحلواجز
املائي ��ة عن ��د م�ساقط اجلب ��ال املرتفعة؛ لأن اندفاع ��ات ال�سيول تك ��ون �أكرب ،فال
ي�صمد �س ٌّد مهما كانت �صالبته وقوته �أمام هذه امل�ساقط واندفاعة ال�سيول.
وق ��د كان �سد م�أرب حاجز ًا عند �أهم ثغرة وم�سناة/ميزاب ل�سال�سل متعددة
من اجلبال الت ��ي تتجمع �سيولها يف وادي �أذنة ،فتمر من تلك الثغرة/امليزاب من
م ��كان ال�س ��د ،حيث ت�أتي هذه ال�سي ��ول من �صنعاء وخوالن وذم ��ار وجهران ورداع
وغريه ��ا م ��ن املناطق ،فتتجمع م ��ن كل �شرايني وميازيب تل ��ك املناطق واجلبال،
وت�صل �إلى حيث ال�سد ،مما يعني اندفاعة �شديدة ل�سيول �ضخمة جاءت يف توقيت
واح ��د طمت كل منطقة ال�سد مبا فيها ال�سد ،فهدمته ،وال حتتاج لفتح ثغرة و�سط
حائط ال�سد.
وخالل هذه ال�سي ��ول تتجمع ماليني الأطنان من الطمي التي حتمله ال�سيول،
فتزيد من قوة ال�سيل يف ا�صطدام اجلدار.
ه ��ذا الطمي البد و�أن ال�سبئيني قد و�ضعوه يف االعتب ��ار �أثناء الت�شييد ،لذلك
«�أق ��ام ال�سبئيون القدماء �س ��د م�أرب الحتواء تلك ال�سي ��ول لل�سيطرة عليها مع ما
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حتمله من طمي و�أحجار و�أ�شجار ،ثم لي�صمد �أمام قوة اندفاعها دون �أن يت�صدع،
م�ؤدي ًا الغر�ض من �إقامته ،وهو حتويل ال�سيول �إلى قنوات الري التي ت�سقي احلقول
عل ��ى جانب ��ي وادي �أذنة �أطول فرتة ممكنة .وال ريب �أنه ��م كانوا يدركون �أن ذلك
�سد عادي»(.)51
يقت�ضي ت�شييد �سد قوي ومحكم يفوق طاقته �إمكانات ٍّ
عن ميني و�شمال:
ما املق�صود عن ميني و�شمال؟ هل عن ميني ال�سد و�شماله �أم عن ميني اليمن
كله ��ا و�شمالها؟ �أم عن ميني البح ��ر الأحمر و�شماله على اعتبار التمدد اجلغرايف
ململكة �سب�أ �إلى �أفريقيا؟
تكاد جتمع كل الروايات التي حتدثت عن حادثة ال�سيل ،وكما وردت يف القر�آن
الك ��رمي على �أنها يف م�أرب؛ عن ميني و�شمال ال�سد ال يف مكان �آخر .وهذا وارد يف
�سياق الآيات القر�آنية املتحدثة عن اجلنتني وال�سيل.
م ��ع �أن ��ه ق ��د ال يكون املق�ص ��ود بها جنت�ي�ن عن مي�ي�ن ال�سد و�شمال ��ه باملعنى
احل ��ريف ،فمن ينظر ملنطقة ال�سد عرب اخلرائ ��ط والإ�سقاطات اجلوية با�ستعمال
تقنية “جوجل �إرث” مث ًال �سيجد �أن ميني ال�سد و�شماله عبارة عن �سال�سل جبلية
بركانية نارية على هيئة ِحرار ال تزرع ،وبع�ضها رملية �صحراوية ،ومل تكن �أرا�ضي
زراعي ��ة منب�سطة ،فالأرا�ضي الزراعية اخل�صب ��ة مل تكن �إال ما دون ال�سد �شما ًال،
وقد يكون املق�صود بذكر االجتاهات بالقر�آن معناه التعدد والكرثة يف كل الأرا�ضي
اليمنية ،كما يف �ألفاظ �أخرى (ذات اليمني وذات ال�شمال) مث ًال.
حت ��ى النقو� ��ش املختلف ��ة الت ��ي ذك ��رت ال�س ��د وال�سي ��ول والأرا�ض ��ي مل تكن
ت�صفه ��ا بذلك الو�صف املبهر يف القر�آن الك ��رمي (جنتني)� ،أو كما عند املف�سرين
أرا�ض زراعية ت�سقى من ال�سد،وتظل مهددة
والإخباريني ،و�إمنا كانت تتحدث عن � ٍ
بال�سيول.
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كم ��ا �إن الأرا�ض ��ي الزراعية خلف ال�سد يف ذات ال ��وادي لي�ست بالكبرية التي
ميك ��ن و�صفه ��ا بـ(الآية) ،مع �أن اجلن ��ة قد تكون �صغرية كم ��ا يف �آيات �أخرى من
القر�آن ،كما يف �سورة الكهف �أو �سورة القلم �أو �سورة البقرة:ﭽﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﭼالكهف( ،)32لكن
هات�ي�ن اجلنتني املذكورتني يف �سورة «�سب�أ» عالوة على و�صفهما باجلنتني فقد زاد
م ��ن و�صفهم ��ا و�إي�ضاحهما ب�أنهما (�آي ��ة) وبلدة طيبة .فمعظ ��م الأرا�ضي اليمنية
يف �أوديته ��ا املختلف ��ة هي جن ��ان متعددة وت ��زرع �أف�ضل �أنواع الفواك ��ه واملحا�صيل
الزراعية املختلفة ،و�أي� � ًا اجتهت منها �ستجدها جنان ًا عن اليمني وعن ال�شمال يف
الوديان �أي�ض ًا.
غ�ي�ر �أن املق�صود باجلنة هنا ه ��و الب�ستان الذي يحوي كل �أن ��واع الثمار ،وال
تو�ص ��ف الأر�ض الزراعية املقت�صرة على ن ��وع �أو نوعني من الزراعة باجلنة �إال �أن
تكون �شاملة لكل �أنواع الفواكه.
م ��ن خ�ل�ال الإ�سقاط ��ات اجلوي ��ة جلغرافية �سب� ��أ املمتدة حت ��ى احلب�شة من
�أفريقي ��ا ،جن ��د �أن كل ه ��ذه الأرا�ضي يف�صله ��ا �أخدود البحر الأحم ��ر وي�شطرها
و�شماله،
�إلى ن�صفني ،وبالت ��ايل قد يكون املق�صود بيمني و�شمال هما ميني البحر ِ
وكالهم ��ا تزرع �أنواع الثم ��ار ،ومظهرها يكون �أثناء الزراع ��ة خالب ًا ميكن �أن يتم
و�صفهم ��ا بجنتني عن ميني و�شمال ،وبعد الإعرا�ض ع ��ن �شكر النعمة مت التمزيق
واملباعدة بني �شعوب الدولة املختلفة و�صارت عملية التمزيق املختلفة.
لكن النقو�ش اليمنية وهي تتحدث عن ال�سد و�أحداثه تعترب من الزمن املت�أخر
الذي �صارت فيه احلب�شة (�أك�سوم) دولة قوية وم�ستقلة بعيدة عن النفوذ ال�سبئي،
وه ��ذا يجعل من جمرد التفكري يف �أم ��ر �سب�أ والبحر الأحم ��ر واحلب�شة �شيئ ًا غري
منطقي.
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هجرة اليمنيني بعد ال�سد:
بع ��د كل تلك الأحداث التي رويت يف كت ��ب الإخباريني عن �سيل العرم وتهدم
ال�سد وتفرق اليمنيني؛ راجت مقولة عن التفرق و�صارت م�ضرب املثل بني العرب،
وه ��ي مقولة «تفرقت �أيدي �سب� ��أ»� ،أي:خرجوا من اليمن متفرقني يف البالد ،فقيل
لكل جماعة تفرقت «ذهبوا �أيدي �سب�أ»(.)52
من خالل الواقع امليداين للزائر ملنطقة ال�سد وما حولها ال جند خراب ًا كبري ًا
اخلراب اليمنيني من موطنهم ،فاخلراب محدود جد ًا ،وميكن
يهجر هذا
ُ
بحي ��ث ِّ
�إ�صالح ��ه من قبل الب�سطاء؛ لأن جمرى ال�سيل كان �صغري ًا ،وهو عبارة عن جدول
كب�ي�ر ،وبقيت معظ ��م الأرا�ضي حول اجلدول �صاحلة �إلى الي ��وم؛ لأن ال�سد ت�أثريه
محدود فيما حوله فقط،وبالتايل بقيت معظم �أرا�ضي م�أرب �صاحلة للزراعة ،ومل
ي�صبها الأذى ،وهي تلك البعيدة عن ال�سد وجمرى �سيوله.
ولنفرت� ��ض �أن خراب ال�سيل فع ًال كان لل�سد ،ف�إن الأرا�ضي املخربة قليلة جد ًا
واد ب�سيط ومح ��دود مل َ
يطل خرابه الأر�ض كله ��ا ،وهذا ما يت�ضح
ح ��ول ال�س ��د يف ٍ
للزائ ��ر على الأر�ض ،ومعظم م�أرب بقي ��ت �صاحلة على حالها� ،إال �أن يكون حلقها
جدب فرتة من الزمن جعلها بيئة غري �صاحلة للإقامة وطاردة لأهلها ال�سكان.
لك ��ن تعالوا بنا �إل ��ى ناحية �أخرى من خالل النقو�ش املتعاقبة؛ �إذ مل يد ِّون � ٌّأي
من النقو�ش هج ��رة لليمنيني ورحي ًال كبري ًا وال جدب ًا وال �آفات �أو هال ًكا ،با�ستثناء
نق� ��ش «�شرحبئ ��ل يعفر» الذي يحمل رم ��ز ( 554- GLASERو ،)540 CIHفقد
ب�َّي�نَّ بع�ض الهج ��رات الب�سيط ��ة ،والأمرا� ��ض واملوت ال ��ذي خلفه الته ��دم الثاين
لل�س ��د يف عه ��د �شرحبئل يعف ��ر �سن ��ة 564ح و565ح = 449م و450م ،لكن تعاقب
النقو� ��ش يف م�أرب كله ��ا وما حولها ،وتدوين مختلف الأح ��داث يدل على ا�ستقرار
ت ��ام لل�سبئيني واملعيني�ي�ن واحلمرييني ال�ساكنني تلك الأرا�ض ��ي� ،إال من �صراعات
�سيا�سية وع�سكرية ،وهذا �سيكون واحد ًا من �أ�سباب الهجرات.
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كل �سل�سل ��ة املكاربة واملل ��وك التي و�ضعها امل�ؤرخ ��ون والباحثون الآثاريون من
خالل �سل�سلة النقو� ��ش امل�ستفي�ضة يف م�أرب مل تذكر هجرة ورحي ًال لليمنيني منذ
القرن الثاين ع�شر قبل امليالد وحتى القرن ال�ساد�س امليالدي ،الذي �شهد هجرات
متع ��ددة بفعل حتوالت الأحداث يف اجلزيرة العربي ��ة والتحاق اليمنيني بالإ�سالم
وبالعا�صم ��ة الإ�سالمي ��ة املدين ��ة املن ��ورة ،والتفرق بعد ذل ��ك يف جيو�ش الفاحتني
للأم�صار واال�ستقرار فيها.
وكذل ��ك مل تذك ��ر كل تل ��ك ال�سل�سلة �أن انقط ��ع احلكم وامللوك ع ��ن املمالك
اليمنية املختلفة من معيني ��ة و�سبئية وقتبانية وح�ضرمية با�ستثناء انقطاع �أو�سان
ملداهمته ��ا من قب ��ل �سب�أ� ،أو معني �أثن ��اء االنقالب ال�سبئي عليه ��ا ودخولها �ضمن
مملكة �سب�أ واالن�صهار فيها.
وهن ��ا �إم ��ا �أن يكون الرحيل والهج ��رة اخلارجية ب�شكل قبل ��ي و�أ�سري ،بدليل
�أن ال�شعوب التي ن�ش� ��أت يف �شمال اجلزيرة العربية و�شرقها وبالد ال�شام والعراق
وعم ��ان كانت على �أ�سا�س من الوح ��دة املجتمعية الأ�سري ��ة والقبلية من غ�سا�سنة
ومن ��اذرة و�أزد �أو يرثب من �أو�س وخزرج وغريه ��ا� ،أو �أن الهجرة كانت يف الألفية
الثانية قبل امليالد ،وهن ��اك احتمال ثالث وارد هنا وهو نظر ًا للفجوات التاريخية
اليمني ��ة يف التدوي ��ن ،فقد تكون وقعت الهجرة فع ًال يف �أواخ ��ر الألفية الأولى قبل
املي�ل�اد ،وما ت ��زال طي الكتمان واالندث ��ار ،قد تظهر من خ�ل�ال نقو�ش مدونة يف
اكت�شافات الحقة.
كان ��ت هجرة الأو�سانيني ،وبعد ذلك بزمن القتبانيني ،على �أ�سا�س من تكوين
�سيا�س ��ي ،وكانت هجرتهم بفعل ال�ص ��راع ال�سيا�سي والتهجري التي قام بها «كرب
�إيل وتر» ،وب�شكل جماعي نحو احلب�شة والقرن الأفريقي ،وت�شتتهم و�سط اجلزيرة،
ومحلي ًا داخل الوطن الأم.
وحت ��ى الأو�ساني ��ون الذين مت تهجريهم يف الق ��رن ال�سابع ق.م �إل ��ى �أفريقيا
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�إمنا رحلوا �إليها ليلحق ��وا ب�أهلهم اليمنيني هناك ،املتواجدين من قبل ،فالنقو�ش
ال�سبئي ��ة يف احلب�ش ��ة تعود �إلى الق ��رن العا�شر ق.م ،مما يدل عل ��ى �أن �سب�أ كانت
مزده ��رة قب ��ل تلك القرون ،متدد حكمه ��ا �إلى �أثيوبيا وموزمبي ��ق وزميباوي ،كما
تق ��ول النقو�ش ال�سبئية هناك ،وما ذكره امل�ؤرخ ��ون �أن تاريخ �سب�أ يعود �إلى القرن
الثام ��ن �أو العا�ش ��ر قب ��ل امليالد ،كما يذك ��ر فيلبي وجالزر وج ��ام وريكمن�سورودو
كناك� ��س وهوم ��ل ومن بعدهم جواد عل ��ي� ،إمنا حكموا على ذل ��ك من خالل �أقدم
النقو� ��ش يف عهدهم قبل االكت�شافات الأخرية التي و�صلت �إلى القرن الرابع ع�شر
قبل امليالد؛ �أي ال�ضعف من الفرتة التي حتدثوا عنها عن تكوين �سب�أ.
وتف�س�ي�ر هذا الأمر يعود م ��ن ناحية لالكت�شافات املت�أخ ��رة ،وكذلك يبدو �أن
�سب� ��أ يف القرن الثامن وما بعده و�صو ًال �إلى احلمل ��ة الكربى لكرب �إيل وتار ،الذي
باعتق ��اد امل�ؤرخني �أنه �أول م ��ن ت�سمى با�سم «ملك» وقبله كان ��وا ي�سمون «مكاربة»
«مك ��رب»� ،إمن ��ا كان يف عه ��ده االنتعا�ش الث ��اين للدولة ال�سبئي ��ة وجتديد عهدها
وفتوتها بعد �ضعف وانح�سار.
بطبيع ��ة احلال،فاملت�أم ��ل والباح ��ث يف �أم ��ر الهج ��رة ف�إنها قد مت ��ت ب�شكل
هجرت�ي�ن :خارجية وداخلي ��ة؛ اخلارجية كانت �إلى ال�ش ��ام والعراق وعمان وو�سط
اجلزيرة (احلجاز وجند) ،وكذلك �إلى �أفريقيا احلب�شة والقرن الأفريقي �أو حتى
�إل ��ى �أطراف �شمال �أفريقيا ،حيث الرببر ولغتهم الأمازيغية وخطهم امل�سندي من
�أكرب الدالئل التي ال تخفى على الباحثني.
�أم ��ا الهجرات الداخلية فق ��د حدثت هجرات �إلى املعاف ��ر (تعز و�إب وحلج)
و�صنع ��اء وتهامة؛ �إذ �إن تكوين كثري م ��ن القبائل والأ�سر يف تلك املناطق يعود �إلى
�أ�صول �سبئية ومعينية و�أو�سانية وح�ضرمية �أي�ض ًا.
تذك ��ر الكثري من الكتب التاريخية عند الإخباريني ،ومنها كتاب ال�سرية البن
�إ�سح ��اق �أن امللك «�أب كرب �أ�سعد» قام مبحاربة �سكان يرثب من الأو�س واخلزرج
ﺮم وﺻﻔﺮ 1443
ّ

647

آب  -أﻳﻠﻮل /أﻏﺴﻄﺲ  -ﺳﺒﺘﻤ 2021م

8 7

57

واليه ��ود ،ومل ينت�ص ��ر عليهم ،وتراجع عن محاربتهم بفع ��ل ن�صائح �أحبار اليهود
هناك �أن املنطقة �ستكون هجرة النبي العربي من قري�ش ،وعاد َّ
وعظم يرثب حتى
�أنه دخل يف الدين اليهودي(.)53
وعلي ��ه ف�إن الأو�س واخلزرج هاجروا من قبل ته ��دم �سد م�أرب لثالث مرات،
كون ال�سد انهار ثالث مرات بعد �أب كرب �أ�سعد ،وذلك رد ًا ملن يقول �إن الهجرات
كانت عقب تهدم ال�سد يف عهد امللك �شرحبئل �سنة 450م.
م ��ن خالل بع�ض العوامل الطبيعية من اجلدب واجلفاف الذي �أ�صاب م�أرب
مل ��دة ثالثة موا�سم؛ �أي ثالث �سنوات متتاليات ،مما ت�سبب مبوت الأرا�ضي زراعي ًا
وجف ��اف احلقول وجفاف الآبار ،ميك ��ن �أن ن�ستنتج وجود هجرات لهذه الأ�سباب،
خا�ص ��ة وهي من �أكرث العوامل الت ��ي جتعل ال�سكان يرتك ��ون �أرا�ضيهم ويهاجرون
بحث ًا عن لقمة العي�ش واملاء واملرعى والزراعة.
فق ��د ذكر هذه العوام ��ل النق�ش املرموز بـ735 JAوامل� ��ؤرخ ب�سنة تبع كرب بن
ودد �إل بن كرب خليل التا�سعة( ،)54وذلك يف بداية القرن الثالث امليالدي ،وحتديد ًا
يف عه ��د امللك �شم ��ر يهرع�ش ،الذي �صاحب تبع كرب ب ��ن ودد �إل كبري الكهنة يف
معبد �أوام.
�صحي ��ح �أن النق�ش مل يذكر الهجرات ،لكن العوام ��ل الطبيعية واحلتمية من
ه ��ذا اجلفاف وا�ستمراره لثالثة موا�س ��م يعني هجرة م�ؤكدة ،وهذا ما نعرفه عرب
التاريخ لكثري من الدول والأحداث امل�شابهة.
التمزيق والقر�آن:
ذكرنا �أن النقو�ش على اختالفها مل تذكر تهجري اليمنيني بعد حوادث انهيار
ال�س ��د؛ لأن ��ه مل يك ��ن مقوم معي�شته ��م الوحيد ،م ��ع �أن مثل ذلك ال�ص ��دى الكبري
ال ��ذي �أحدثته انهيارات ال�سد املختلفة مل ي ��د َّون �إال يف القر�آن الكرمي ،وعليه �سار
الإخباريون يف كتبهم.
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مرجع ذلك �إلى �سبب مهم ،وهو �أنه حتى الآن رمبا مل تك�شف كل النقو�ش حول
ال�سد وم�أرب و�سب� ��أ ،ورمبا ظهرت نقو�ش �أخرى تد ِّون هذه الأحداث �أو الهجرات،
وخا�صة �إذا ما مت احلفر والتنقيب يف جمرى ال�سيول �أ�سفل ال�سد للك�شف عن هذه
النقو�ش.
ومن خالل النقو�ش والأبحاث التاريخية املختلفة على كرثتها ،ودرا�سة مختلف
الف�ت�رات التي تلت ح ��وادث انهيارات ال�سد ،وخا�صة منذ الق ��رن الثالث امليالدي
وحتى القرن ال�ساد�س ،فقد دخلت البالد يف ا�ضطرابات �سيا�سية مختلفة؛ حروب
ب�ي�ن �سب�أ وحمري ،وبني حم�ي�ر وح�ضرموت ،و�سب�أ وقتب ��ان ،وقتبان وحمري ،وهكذا
دواليك.
لك ��ن �أهم تل ��ك ال�صراعات التي كانت جت ��ري بني تلك املمال ��ك وا�ستعانتها
بالأحبا� ��ش ومملكة �أك�سوم يف محاولة التغلب كل ط ��رف على الآخر ،حتى ا�ستغل
الأحبا�ش تلك ال�صراعات وبد�أوا احتاللهم التدريجي لليمن ،والذي بد�أ من القرن
الثاين امليالدي و�صو ًال لالحتالل العام والكبري يف القرن ال�ساد�س امليالدي.
هذه ال�صراعات والتمزق ��ات ا�شتدت منذ القرن الثالث امليالدي �صعود ًا �إلى
�إنه ��اء الدولة على يد الأحبا�ش يف الق ��رن ال�ساد�س حوايل 545م ،وميكن �أن تكون
العقوب ��ة الأخرى �إلى جانب انهيارات ال�سد املختلفة ،وبعدها مل تقم لليمن قائمة،
وه ��ي تدعم الو�ص ��ف الوارد يف القر�آن الك ��رمي من حالة ال�شت ��ات والتمزق ،وهي
قرينة ورمبا من بع�ض الدالئل غري القاطعة �أن �سيل العرم واالنهيار الكبري حدث
خالل القرون الثالثة الأخرية.
كم ��ا �إن ال�صراعات ع ��ادة تخلف امل�آ�س ��ي املختلفة التي ينت ��ج عنها التهجري
للمه ��زوم �أو املعت ��دى علي ��ه ،وهذا يعت�ب�ر دافع ًا م ��ن دوافع الهجرة� ،س ��واء كانت
الهجرات الذاتية �أم الق�سرية.
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اندثار م�أرب و�إحيا�ؤها:
بد�أت م�أرب باالندثار ب�شكل تدريجي ولي�س ب�شكل كلي بعد �أن تغلب احلمرييون
عل ��ى ال�سبئيني يف القرن الثاين قبل امليالد ،وكانت ما تزال ت�سمى �سب�أ ،بالإ�ضافة
�إل ��ى م�سميات م�صاحبة مثل مملكة �سب� ��أ وذي ريدان ومينات وح�ضرموت وتهامة
وط ��ود و�أعرابهم ،م ��ع �أن هذه الت�سمية ا�ستمرت �إلى عهد �أبرهة الذي �سمى نف�سه
ملك �سب�أ وذي ري ��دان وح�ضرموت وتهامة وطود و�أعرابهم ،بح�سب نق�شه املذكور
عن ��د �سد م� ��أرب ،واقت�صرت ت�سمية «دولة حمري» عل ��ى الإخباريني فقط ،ومت نقل
العا�صم ��ة بع ��د امليالد �إلى ظف ��ار ،و�أحيان ًا �إل ��ى �صنعاء وناع ��ط يف عمران ،وهنا
انته ��ت «�سب�أ» ،وبد�أت الهجرة الكبرية م ��ن م�أرب ،هجرة داخلية وخارجية ،وبقي
بع�ض �سكانها مقيمني فيها مع وجود ال�سد وبقائه �أي�ض ًا ،ومت يف الفرتات املتالحقة
تهدم ��ه و�إعماره و�إ�صالحه عدة مرات حت ��ى �آخر بناء له يف عهد �أبرهة احلب�شي،
مما يعني �أن م�أرب كانت ما تزال حا�ضرة وعامرة.
وم ��ن الطبيع ��ي جد ًا يف عه ��د الدول �أن ين ��زاح بع�ض ال�سكان م ��ن املدن تبع ًا
للتح ��والت اجلدي ��دة يف احلكوم ��ات واملمال ��ك الت ��ي جت ��ذب عوا�صمه ��ا املتغرية
ال�س ��كان من كل مكان الرتباط م�صاحلهم باملرك ��ز� ،سواء كانت م�صالح �سيا�سية
�أو اقت�صادي ��ة �أو �إداري ��ة ،وق ��د �شاهدنا ذلك مث�ل ً�ا يف حتول العا�صم ��ة �إلى ظفار
�أو �صنع ��اء من خ�ل�ال ال�سكان واالرتب ��اط بالدولة هناك� ،أو م ��ا �شاهدناه ومل�سناه
من التح ��ول بعد ذلك �إلى �صنعاء يف عهد احلمريي�ي�ن املت�أخرين ،وكذلك احلكم
احلب�ش ��ي و�صو ًال �إلى احلك ��م الإ�سالمي حينما ازدهرت �صنع ��اء ومنت بفعل هذه
التحوالت من عهد �سيف بن ذي يزن والفر�س والأبناء وعبهلة (الأ�سود العن�سي)،
�أو بع ��د ذل ��ك يف عهد عمال ر�س ��ول اهلل �صل ��ى اهلل عليه و�سلم؛ ف ��روة بن م�سيك
امل ��رادي الذي هو من م�أرب �أ�سا�س ًا� ،أو وبر بن يحن�س اخلزاعي ،وبعد ذلك عهود
ارتباطه ��ا بالدول ��ة الأموية فالعبا�سية و�ص ��و ًال �إلى اليوم�.أو كذل ��ك حينما حتولت
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العا�صم ��ة �إلى تعز بفع ��ل الدولتني الأيوبية والر�سولية و�شه ��دت جذب ًا لل�سكان من
�أنحاء اليمن الرتباط م�صاحلهم بالدولة هناك.
وكذل ��ك من �أ�سباب تدهور م�أرب حتويل طريق التجارة من م�أرب �إلى الغرب
واله�ضب ��ة ال�شمالي ��ة الغربي ��ة من قب ��ل �أبي ك ��رب �أ�سعد فيما عرف ب ��درب �أ�سعد
الكام ��ل ،خا�صة طري ��ق التجارة للقواف ��ل القادمة من املوان ��ئ اجلنوبية الغربية؛
املخا وعدن وذو باب.
بعد الإ�سالم كانت الدفعات الكبرية من الهجرات� ،سواء �إلى عا�صمة الدولة
الإ�سالمي ��ة يف املدين ��ة وما بعده ��ا يف دم�شق وبغداد ب�سبب االنخ ��راط يف جيو�ش
الفتوح ��ات وما تتناقله الأ�سماع م ��ن اال�ستقرار والإعمار يف �أرا�ض جديدة �أو حتى
�إل ��ى عوا�صم الدولة الإ�سالمية يف اليمن ك�صنعاء واجلند وزبيد وغريها ،وانتقال
اجلن ��ود �أو الدعاة والعلم ��اء �أو حتى من �سمع بالأرا�ضي اجلديدة من بقية الأ�سر،
انتق ��ل اجلميع ب�أ�سرهم �إلى البلدان اجلدي ��دة ،وكانت من �أعظم و�أكرب الهجرات
اليمنية عرب التاريخ ،وهذه الهجرات م�ستمرة حتى اليوم.
ب�سب ��ب هذه الهجرات وال�صراعات املختلف ��ة ،عالوة على الظروف الطبيعية
من جفاف وت�صحر وغريها ،زحفت الرمال على م�أرب وطمرتها ردح ًا من الزمن،
وكل م ��ا يعرف عنها من تاريخ اليوم �إمن ��ا بفعل اال�ستك�شافات الأثرية والدرا�سات
التاريخي ��ة لهذه اال�ستك�شافات ،ومل تك ��ن ال�سيول التي هدمت ال�سد عدة مرات �أو
الت ��ي عمت �أرجاء اليمن �إال واحدة من ع�ش ��رات الأ�سباب الأخرى لهذه الهجرات
التي مل يعرف زمنها على وجه التحديد حتى اليوم.
والالف ��ت يف �أمر ه ��ذه الهجرات،على �أن ظاهرها يف الق ��ر�آن الكرمي عقوبة
�إلهي ��ة م�سلطة عليهم بفعل الإعرا�ض والكفر ،والكف ��ر هنا كفر النعمة ولي�س كفر
الدي ��ن والعقيدة� ،أنها كانت من وجه �آخر رحمة باليمنيني و�إيذان ًا �إلهي ًا با�ستزراع
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�شعوب �أخرى جديدة من هذا التمزيق ،فقد زرعوا قبائل وك َّونوا �شعوب ًا مختلفة يف
املنطقة ،وكانوا �أ�صل العرب بحق.
ومل يك ��ن ال�سبئيون معتمدين على الزراعة فقط حت ��ى يهاجروا ب�سبب تهدم
ال�س ��د ،فقد كانوا رواد التج ��ارة العاملية يومها ،وكانت بالدهم على طريق البخور
املتحكم�ي�ن بها ،وجعلوا لها محط ��ات يومية ي�أوون �إليها ب�ش ��كل حاميات ع�سكرية
تابع ��ة للمملكة كما هو الفاو (كندة) مث ًال ودادان العال وغريها ،وهذا ما و�ضحته
الآيات ال�سابقة �أي�ض ًا } ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ{�سب�أ( ،)18والظهور يعني هنا القوة
واملنع ��ة والن�ص ��رة كما هو تف�سري اللفظ ودالالته يف بقي ��ة الآيات القر�آنية }:ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ{غاف ��ر( } ،)29ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ { التوب ��ة ( } ،)8ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ {الأح ��زاب ( } ،)26ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ

ﰠ ﰡ ﰢ{ ال�ص ��ف ( ،)14مبعن ��ى �أنه ��ا كان ��ت محمي ��ات ع�سكرية لطرق
التج ��ارة؛ �أي �إن اله ��دف م ��ن كل ه ��ذا �أن اليمنيني مل يت�أثروا كث�ي�ر ًا بتهدم ال�سد
فيكون �سبب هجرتهم.
حي ��ث �إن هذه التج ��ارة كانت تعترب له ��م املورد الأول قب ��ل الزراعة يف بع�ض
الأحي ��ان ،وبالتايل فب�إمكانه ��م عرب هذه التجارة ت�أمني توري ��د �أغذيتهم املختلفة
كبدائل م�ؤقتة عن التي تلفت جراء تهدم ال�سد وتلف زراعتهم.
وق ��د يكون كثري ممن ع ��رف التجارة وا�شتغل بها ذهاب� � ًا و�إياب ًا �إلى الأم�صار
املختلف ��ة يف ال�ش ��ام وم�ص ��ر و�أفريقيا و�أوا�س ��ط �آ�سيا وفار�س� ،أعج ��ب ب�أر�ض من
الأرا�ضي التي تاجروا �إليها فا�ستقروا فيها وهاجروا �إليها.
وبالنظ ��ر �إلى الآثار الظاه ��رة اليوم يف م�أرب فقد كان ��ت كنتونات ب�سيطة ال
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ترق ��ى �إلى م�ستوى املدن العمالقة ،والتي �إن تفرقت نتج عنها �شعوب ودول كثرية،
ويبدو �أن هناك مدن ًا مطمورة حتت الأر�ض احلالية مل�أرب نتيجة الت�صحر وعوامل
القدم والدهرية الزاحفة وغريها ،وهو ما مل ينقب عنه حتى الآن �إال قلي ًال ،وعلى
�سبي ��ل املثال مدين ��ة �صغري مطم ��ورة يف منطقة «يال»( )1من م� ��أرب والتي ك�شفت
عنه ��ا ونقبتها بعث ��ة �إيطالية يف ثمانينات الق ��رن املا�ضي برئا�س ��ة �ألي�ساندرو دي
جمري ��ت ،و�أي�ض ًا الدليل طمر معب ��دي �أوام وبر�آن (عر�ش بلقي�س) اللذين مل يكن
ظاهر ًا منهما �سوى الر�أ�س فقط ،وهناك مدن مينية كثرية مطمورة �أ�صبح النا�س
يزرع ��ون فوقه ��ا ويف �أ�سطح منازلها على �أنها حق ��ول زراعية كما يف اجلوف وتعز
وحلج وح�ضرموت.
وق ��د تك�شف التنقيبات الآثاري ��ة امل�ستقبلية عن مكان اجلنت�ي�ن اللتني �صارتا
مطمورتني بالكثبان الرملية وزحف الت�صحر عليها ،وكذلك عن بقية املدن هناك.
فح�ض ��ارة عاد �إرم مث ًال مطم ��ورة يف رمال ح�ضرموت و�شبوة والربع اخلايل،
وهناك مدين ��ة مطمورة حتت رمال مدينة �صرب حلج ظهر بع�ض �آثارها بالتنقيب
أر�ض مينية يتم اليوم البحث يف الأعماق لإر�ساء
ال�ص ��ديف عام  ،)2(1996فما من � ٍ
مداميك البيوت والأبنية �إال وجد بع�ض �آثار البناء وال�سكن يف الأ�سفل مطمو ًرا ما
بني  4و� 6أمتار.
معظ ��م الدرا�س ��ات والأبح ��اث تفي ��د �أن جزيرة الع ��رب و�صح ��راء الربع
اخل ��ايل �إمنا كانت �أودية وغابات ومروج ًا و�أنه ��ار ًا قبل � 4آالف عام ،وطمرت
بفع ��ل الت�صح ��ر وعوامل �أخرى كعقوبات الأمم البائ ��دة التي كذبت الر�ساالت
ال�سماوي ��ة و�أف�س ��دت يف الأر� ��ض فعاقبه ��ا اهلل بعقوب ��ات مختلف ��ة كاخل�س ��ف
والتدمري والإغراق والرياح التي تدمر وتطمر كل �شيء ،وبال�سحب والعوا�صف
الرملي ��ة ﭽﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﭼالأحقاف(.)24
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ففي م�صر مث ًال كل الق�صور واملعابد الفرعونية التي مت التنقيب عنها وجدت
مطمورة حتت ركام رمال ال�صحراء يف اجليزة وطيبة وغريها.
ف�أغل ��ب الظ ��ن عن ��دي �أن ك ًال م ��ن محافظ ��ات حل ��ج وم� ��أرب و�أب�ي�ن و�شبوة
وح�ضرم ��وت واجلوف فيها م ��دن مطمورة بالرمال ،خا�صة ونح ��ن نعلم �أن بع�ض
احل�ضارات القدمية البائدة �أقيمت يف هذه املحافظات ومل تك�شف عنها الأبحاث
الآثارية حتى اليوم ،ومنها على �سبيل املثال �سب�أ ومعني و�أو�سان وقتبان التي وجدت
بع� ��ض نقو�شها وما زالت غري مكتملة املعامل ،والأخ�ص منها �أو�سان التي تت�ضارب
حولها املعلومات حتى اللحظة.
وكذل ��ك من �أ�سباب وعوامل اندث ��ار م�أرب تغيري الديان ��ة الر�سمية ل�سب�أ من
عبادة النج ��وم والكواكب �إلى امل�سيحية واليهودية ،فتم هجران م�أرب على اعتبار
�أنه ��ا مقر املعابد الكبرية لل�سبئيني مثل معبد �أوام ومعبد بر�آن ،وبناء الكنائ�س يف
ظف ��ار وغريها ،وتقل�صت �أهمية م�أرب ب�سبب انهيارات ال�سد املختلفة والتحول يف
العبادات وحت ��ول العا�صمة �إلى ظفار و�صنع ��اء وناعط...ودخلت اليمن امل�سيحية
يف عهد امللك ثاران يهنعم بني الأعوام  349و351م ب�سبب حملة الت�أثري والتب�شري
الت ��ي قادها ثيوفيلو�س مندوب الإمرباطور ق�سطنطني الثاين «الذي كان قد متكن
م ��ن �إقناع ملك حمري يف الدخول يف الن�صراني ��ة ،فدان بها و�أمر ببناء كنائ�س يف
ظف ��ار ويف عدن .وكان القي�صر ق�سطنطني الثاين (361-350م) هو الذي �أر�سله
�إل ��ى العربية اجلنوبية ليدعو �إلى الن�صرانية بني �أهله ��ا ،وي�ؤيدون ر�أيهم بالكتابة
املذك ��ورة التي يرجع عهده ��ا �إلى �سنة 378م �أو 384م ،فهي غ�ي�ر بعيدة عن �أيام
املل ��ك ثارانيهنع ��م ،ويحتم ��ل �أن يكون لذلك ه ��و امللك احلمريي ال ��ذي بدل دينه
الوثني ودخل يف ديانة التوحيد»(.)3
وب ��د�أت تظهر كتابة �إله ��ن ذي �سموي �إلى امللك ملك ك ��رب يه�أمن ابن امللك
ثاران يهنعم(.)4
وبع ��د امللك ث ��اران جاء ابنه املل ��ك �أب كرب �أ�سع ��د (�أبو ك ��رب �أ�سعد امللقب
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عن ��د الإخباريني ب�أ�سعد الكام ��ل) ،الذي اعتنق اليهودية وب ��دل الديانة امل�سيحية
والكوكبي ��ة �إل ��ى اليهودية وقتله �أخوه عمرو بت�آمر مع علي ��ة القوم لهذا ال�سبب ،ثم
انت�شرت بعده اليهودية .فكانت متار�س يف اليمن ثالث ديانات :الوثنية ،وامل�سيحية
واليهودية ،ويطلق على الأخريتني (التوحيدية).
ويدع ��م هذا القول دليل مادي هو جم�سم مرمي العذراء وابنها عي�سى امل�سيح
عبارة ع ��ن �إطار مرايا من الربونز عليه �صورة مرمي الع ��ذراء وابنها امل�سيح دون
�أي ��ة �إ�شارة لل�صليب عليه مما يعني �أنه كان يف الزمن التوحيدي الأول للم�سيحية،
وعرثنا عليه يف ماوية من محافظة تعز ،مت فح�صه يف مقر املعهد الأملاين للدرا�سات
الآثارية ب�صنعاء ،و�أفادوا ب�أن تاريخه يعود للخم�سني ال�سنة الأولى امليالدية(.)5
وتذك ��ر بع�ض امل�صادر �أنه �أقيم ��ت كني�سة يف �إحدى جب ��ال ماوية �شرقي تعز
يف الف�ت�رات الأولى للدولة احلمريية ،قبل االحت�ل�ال احلب�شي لليمن وقبل انت�شار
عقي ��دة التثليث امل�سيحية� .إذ مل تكن هناك بقايا �أط�ل�ال لكني�سة م�سيحية ،لقلنا
�إن ه ��ذا الدلي ��ل رمبا جاء عن طري ��ق بع�ض التجارة التي ا�شته ��ر بها اليمنيون يف
جتارتهم اخلارجية قدمي ًا.
***

وحتيا م�أرب اليوم جمدد ًا وتنبعث من حتت الركام بفعل عوامل عديدة ،منها
اال�ستك�شافات النفطية والغازية وتراكم ثروتها ،وكذلك عملية �إعادة �إن�شاء ال�سد
من جديد بعد بنائه يف عام 1984م.
لك ��ن �أه ��م عوام ��ل �إحيائها اليوم هو جل ��وء كل اليمني�ي�ن الهاربني من بط�ش
امللي�شي ��ات احلوثي ��ة الإمامية �إلى م� ��أرب ،ومت �إحيا�ؤها ب�ش ��كل مل ي�سبق له مثيل،
وعملي ��ة الإحياء ه ��ذه تذكرنا بع ��ودة الفرع �إل ��ى الأ�صل ،و�أن الن ��ار املتقدة حتت
الرم ��اد �إمنا ك�شف ��ت عنها الرياح التغيريي ��ة اليوم ،وعادت م� ��أرب مدينة مكتظة
بال�سكان م ��ن كل مكان ،مزدهرة بعوامل البناء واال�ستقرار والتجارة ،خا�صة و�أن
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�أبناءه ��ا مل ينزعوا �إلى النزعات العن�صرية واملناطقية املقيتة التي �شهدتها بع�ض
املناطق اليمنية ،وهو عامل جذب للإن�سان اليمني.
وتع ��د محافظة م�أرب اليوم هي العا�صمة الفعلية لل�شرعية اليمنية التي ت�أوي
كل اليمنيني ،وال �أعتقد البتة بعد اال�ستقرار فيها اليوم �أن يتم النزوح منها جمدد ًا
وهجره ��ا كما مت م ��ن قبل حتى لو �أعيدت العا�صمة �صنع ��اء حلكم ال�شرعية وعاد
�أهلها املهجرون منها ،فهي دورة كونية لإعمار الأر�ض واملدن جتري �سنة اهلل عليها
�إيذان� � ًا ب�إحيائها كما �أحي ��ا مكة اجلرداء القاحلة �شديدة احل ��رارة بفعل الأماكن
املقد�سة ،ف�إذا �أراد اهلل �إحياء �أر�ض هي�أ لها �أ�سباب هذا الإحياء.

اخلال�صة:
•�سد م�أرب بني على الأرجح يف نهاية الألف الثاين قبل امليالد.
•مل يك�ش ��ف حت ��ى اليوم()6بدليل مادي م ��ن نقو�ش ونحوه ��ا عن الزمن
الأول لبناء �سد م�أرب التاريخي وال �أول من �أن�ش�أه.
•�سيل العرم وخراب ال�سد حقيقة واقعة م�سلم بها بت�سليمنا للن�ص املقد�س
يف الق ��ر�آن الك ��رمي؛ كونه �أوث ��ق الأدلة والتدوين ،ع�ض ��ده نق�ش �شرحبئل
يعفر ( )Glaser554بن�سبة كبرية.
•اجلنت ��ان عن ميني و�شمال ق ��د ال يكون املق�صود بهما جنتي م�أرب ،و�إمنا
جن ��ان ممت ��دة على ميني و�شم ��ال �أر�ض �سب� ��أ التاريخية ،ومي�ي�ن و�شمال
البحر الأحمر يف �ضفتي الدولة ال�شرقية اليمن احلالية ،والغربية �أثيوبيا
و�أر�ض احلب�شة.
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•ق�صة الف�أر الذي �ساعد يف هدم ال�سد ق�صة خرافية �أ�سطورية ال ي�صدقها
عق ��ل وال منطق ،ومل توجد �أدن ��ى الأدلة عليها ،وهي م ��ن رواية وتدلي�س
الإخباري�ي�ن وبفعل التناف� ��س وال�صراع بني الع�صبي ��ات التي ظهرت بني
القحطاني ��ة والعدناني ��ة يف ف�ت�رات الدولتني الأموي ��ة والعبا�سية ،وكانت
تلفق الكثري من الق�ص�ص اخلرافية حتط من �ش�أن ومكانة كل فريق.
•ته ��دم ال�سد �أك�ث�ر من ثماين مرات،و ُبني و�أُ�صل ��ح لأكرث من ثماين مرات
باحث كان �أن ي�سقط هذا التهدم املتكرر
�أي�ض ًا ،وبالتايل فال ي�ستطيع �أي ٍ
عل ��ى �سيل العرم مل ��رة واحدة ،ويكون ا�ستمرار ال�سي ��ل مهدد ًا يف كل مرة
لهذا ال�سد بدليل تعدد اخلراب والإ�صالحات.
•هجرة اليمنيني مل تكن ب�سبب تهدم ال�سد وح�سب ،و�إمنا بفعل ال�صراعات
ال�سيا�سية بني املمال ��ك املختلفة والأ�سر الداخلية للملوك ،وحب التو�سع،
أرا�ض جديدة �أكرث
واالحتالل احلب�شي ،وعامل التجارة �أي�ض ًا،وا�ستيطان � ٍ
خ�صوبة م ��ن بالدهم ،وكذلك اجلفاف والقحط ،و�سيل العرم واحد من
تل ��ك الأ�سباب ،ال كلها ،وكانت هجرات عل ��ى مراحل متعددة حتدث بني
فرتة و�أخرى لأكرث م ��ن �سبب ،وتكون هجرات من مختلف مناطق اليمن
ال من منطقة معينة ،وهي م�ستمرة حتى اليوم.
•مل يك ��ن اليمني ��ون يعتم ��دون اعتم ��اد ًا كلي ًا عل ��ى الزراعة حت ��ى يهجروا
�أوطانه ��م بفع ��ل القحط واجل ��دب وخراب ال�س ��دود و�سيل الع ��رم ،فقد
كان ��وا رواد التجارة العاملية القدمية املتحكمني بطرقهاالربية والبحرية،
واملتحكم�ي�ن بال�سل ��ع الن ��ادرة ،وقد ذك ��ر امل�ؤرخ ��ون اليوناني ��ون بذخهم
وغناهم الالمحدود بفعل هذه التجارة.
•كانت هناك هجرات تدريجية ومتتالية من بع�ض املناطق اليمنية وخا�صة
م�أرب واجلوف وما حولهما ،و�أو�سان بفعل التنكيل ال�سبئي بهم ،وهجران
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مدينة م�أرب قبل الإ�سالم وبعده ،وهو ما ك�شفته الرمال الزاحفة وعوامل
الت�صحر وقلة املياه ،وانتقال العا�صمة ال�سيا�سية منها �إلى ظفار و�صنعاء.
•ق�ص ��ة التمزيق املذكورة يف القر�آن توحي بعقوبة جتارية } ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ{ ،وال�سف ��ر والتنق ��ل مل يك ��ن �إال للتجارة الت ��ي كان ال�سبئيون
رواده ��ا ،وحينم ��ا حلت عليهم العقوب ��ة �أقام كثري منه ��م يف البالد التي
كانوا يتاجرون �إليها.
•�آث ��ار ال�سد املوجودة الي ��وم لي�ست للبناء الأول لل�س ��د ،و�إمنا لبناء امللكني
�شرحبئل يعفر و�أبرهة احلب�شي ،كون النق�شني يذكران �إعادة بناء كاملة.
مت بحمد اهلل
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ذو القرنني وجن�سيته :قراءة جديدة :توفيق ال�سامعي – � 29أبريل 2018م.

الهوامش
( )1هو ما يطلق عليه اليوم �س ُّد ِكتاب من يرمي ،وكتاب ت�سمية مت�أخرة والأ�صل «قتاب».
()2جواد علي :املف�صل/ج.212/7
( )3امللقب باجلزار� ،أر�سله �أخوه محمد بن �إبراهيم (طباطبا) لن�شر دعوته يف اليمن �سنة 198هـ ،فقام
ب�أب�ش ��ع املج ��ازر والقتل بحق اليمنيني ،ولقب عل ��ى �إثرها باجلزار لكرثة جم ��ازره ،وهو الذي هدم
مدين ��ة �صعدة و�سد اخلانق احلمريي فيها �سنة199ه� �ـ ،واتخذت �أفعاله تلك دي ًنا وت�شري ًعا من قبل
الهادي الر�سي ومن جاء بعده من الأئمة بحق اليمنيني ،وهو باذر بذرة الإمامة الأولى قبل الر�سي،
وم ��ا كل املج ��ازر التي �أقيمت عرب التاري ��خ من قبل الأئمة بحق اليمني�ي�ن �إال من بذرة هذا اخلبيث
ال�سفاح.
( )4جواد علي :املف�صل/ج.212/7
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( )5امل�صدر ال�سابق/ج.212/7
()6امل�صدر ال�سابق /ج.213/7
()7امل�صدر ال�سابق /ج.209/7
( )8تف�سري ابن كثري :ج507/6
( )9يو�س ��ف محم ��د عب ��داهلل� :أوراق يف تاريخ اليمن و�آث ��اره ،دار الفكر –بريوت /لبن ��ان –ط1990م،
�صـ.81 ،80
( )10امل�صدر ال�سابق.324/
( )11خط املحراث القدمي :هو �أولى اخلطوط اليمنية املعروفة للفرتة املتقدمة من ا�ستك�شافات النقو�ش
ال�سبئي ��ة ،عرف ��ت ب ��ه الفرتة ال�سبئي ��ة دون غريها ،ويكتب م ��ن اليمني �إلى الي�سار ،ث ��م العك�س من
الي�سار �إلى اليمني ولذلك �سمي خط املحراث.
()12في�صل البارد :ر�سالة ماج�ستري.325/
( )13جواد علي :املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم :ج.210/7
( )14يو�سف محمد عبداهلل� :أوراق يف تاريخ اليمن و�آثاره ،دار الفكر ،بريوت /لبنان ،ط1990م�،صـ،80
.81
()15نار «�ضروان» و�أ�صحاب اجلنة ..يف نق�ش م�سندي :مطهر الإرياين ،امل�ؤمتر نت  -االثنني-28 ,مايو-
2007م.
( )16جواد علي :املف�صل/ج.210/7
( )17ي ��رد ا�س ��م� :سمهعلي ينوف يف كل النقو�ش اليمنية وتف�سرياتها لدى كل �أو معظم الباحثني مف�صو ًال
(�سم ��ه علي ينوف) عدا امل�ؤرخ ج ��واد علي يذكره م�شتبك ًا (�سمهعلي ين ��وف) ومرة يورده مف�صو ًال
�أي�ض ًا كما يف ج� 282/2س.20
( )18في�صل البارد :ر�سالة ماج�ستري2010 – 2009 /6/م.
( )19جواد علي :املف�صل /ج.210/7
()20امل�صدر ال�سابق /ج.288/2
( )21انظر ال�صورة املرفقة من ال�سد رقم.2
()22جواد علي /املف�صل/ج.522/2
()23امل�صدر ال�سابق/ج.567 /2
()24امل�صدر ال�سابق/ج.211-7
()25معمر ال�شرجبي :درا�سة نقو�ش م�سندية – �صفحة النقو�ش على في�سبوك ،توفيق ال�سامعي :من هو
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ذو القرنني وما جن�سيته /م�أرب بر�س� 29 /أبريل 2018م.
( )26جواد علي :املف�صل/ج.211/ 7
( )27يو�سف محمد عبداهلل� :أوراق يف تاريخ اليمن و�آثاره� /صـ.88
( )28امل�صدر ال�سابق� /صـ.88
( )29جواد علي :املف�صل/ج.546/2
()30امل�صدر ال�سابق ج.281 /2
()31امل�صدر ال�سابق ج.281/2
( )32امل�صدر ال�سابق :ج.283/2
( )33في�صل البارد :ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة 2010-2009/م� ،ص.36
( )34جواد علي :املف�صل /ج ،566/2في�صل البارد :ر�سالة ماج�ستري.233-231/
( )35ملزيد من التفا�صيل ينظر جواد علي :املف�صل :ج.581 ،580/2
( )36في�صل البارد :ر�سالة ماج�ستري2010- 2009/م� ،ص.347 ،344
()37امل�صدر ال�سابق� :ص.339
( )38يو�سف محمد عبداهلل� :أوراق يف تاريخ اليمن و�آثاره� /ص.85
( )39جواد علي :املف�صل /ج.201/7
( )40ابن منظور :ل�سان العرب :ج.2914/32
( )41في�صل البارد  -ر�سالة ماج�ستري2010 ،2009 /م� ،ص.203 ،199
( )42يو�سف محمد عبداهلل� :أوراق يف تاريخ اليمن� /صـ.90
( )43في�صل البارد :ر�سالة ماج�ستري.231/
( )44امل�صدر ال�سابق.330/
( )45تف�سري ابن كثري :ج.507/6
( )46البالذري :فتوح البلدان� /ص -25 ،24دار الفكر.
( )47امل�سعودي :مروج الذهب /ج – 164/2ط م�ؤ�س�سة دار الهجرة 1984-م.
( )48ياقوت احلموي :معجم البلدان– /ج – 35/5مادة م�أرب – ط دار �صادر بريوت – 1977م.
( )49حم ��د محمد �ص ��راي ،يو�سف محمد ال�شم�سي :املعجم اجلامع ملا �صرح به و�أبهم يف القر�آن الكرمي
من املوا�ضع/مركز زايد للرتاث –ط2000- 1م� ،ص.225
( )50كمال الدين محمد بن مو�سى بن عي�سى الدمريي :حياة احليوان الكربى /ط دار الفكر – دم�شق
– 1971م ،ج.186/2
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()51يو�سف محمد عبداهلل� :أوراق يف تاريخ اليمن � -صـ.85
( )52مو�سوعة علوم اللغة العربية :ج.474/3
( )53ابن �إ�سحاق� :سرية ،ط دار الفكر – 1398ه/ـ 1978م� ،ص.52
( )54في�صل البارد :ر�سالة ماج�ستري.199/
( )55التنقيب ��ات الإيطالي ��ة يف ي�ل�ا (اليمن ال�شمايل �سابق ��ا) :معطيات جديدة ح ��ول الت�سل�سل الزمني
للح�ض ��ارة العربي ��ة اجلنوبية قبل الإ�سالم :الدكت ��ور �إلي�ساندرو دي جمري ��ت ،والدكتور كري�ستيان
روبان�:صـ – 36ترجمة منري عرب�ش.
( )56كن ��ت �أح ��د امل�شاركني يف بعثة جامع ��ة �صنعاء الآثارية �إل ��ى هذا املكان للوقوف عل ��ى هذا الك�شف
الأثري الهام وامل�شاركة يف درا�سته.
( )57جواد علي :املف�صل :ج.568/2
( )58امل�صدر ال�سابق/ج.568/2
( )59يحتفظ الباحث بهذا الرمز الأثري كدليل على ما ذهب �إليه من املعلومات الواردة �أعاله.
( )60مع ا�ستمرار �أعمال التنقيب عن النقو�ش والآثار قد تظهر نقو�ش جديدة تف�صل يف هذا املو�ضوع.
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أبجديات منهجية غائبة
يف الدراسات الرتاثية املعاصرة
�أمرية ال�ش ّناوي
يف حياتن ��ا الثقافي ��ة والفكرية احلا�ض ��رة ,ثمة ظواهر عدي ��دة تدلل على �أن
يدب يف هذه احلياة ,وعل ��ى وجه التحديد ف�إن اخللل قد �أ�صاب
خل�ل ً�ا خط ًريا بد�أ ُّ
مادة هذه احلركة الثقافية والفكرية وقوامها� ،أعني احلقيقة ومكانتها ومفاهيمها
و�ضوابط البحث عنها.
فق ��د حتول ��ت الأبحاث الثقافي ��ة والفكرية املعا�ص ��رة عن دوره ��ا الأ�سا�سي,
العلم ��ي والأخالق ��ي يف الك�شف عن احلقيقة وجتليتها للأذه ��ان و�إ�ضاءة جوانبها
والتج ��رد له ��ا� ،إلى نوع م ��ن اال�ستثم ��ار والتوظيف لهذه الأبحاث م ��ن �أجل طم�س
احلقيق ��ة والتعتيم على معاملها ،واالحتيال عل ��ى مرتكزات البحث فيها و�ضوابطه
البديهية ،يحدث هذا اخللل حتت ت�أثري دوافع �شتى ونوازع متباينة من اال�ستئجار
ال�سيا�سي� ،إلى االنتماء التنظيمي �أو العقائدي� ,إلى الوالء املادي والأدبي مل�ؤ�س�سات
�أجنبية �سخية ال �شرقية وال غربية� ,إال �أن اجلرمية على كل حال واحدة وثابتة� ،أال
وهي قتل احلقيقة.
ومل ين� ��أَ البح ��ث يف تراثنا العرب ��ي والإ�سالمي ع ��ن انعكا�سات ه ��ذه احلالة
املر�ضي ��ة امل�ؤ�سفة( ،)1بل ال نتجاوز العدل �إذا قلن ��ا �إن هذا الرتاث بفعل التحوالت
االجتماعي ��ة اجلديدة قد ناله الق�سط الأكرب من هذا الطم�س والتعتيم واالحتيال
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م ��ن كاف ��ة االجتاهات الراف�ض ��ة �أو املعادي ��ة له ,وعل ��ى الرغم من براع ��ة ه�ؤالء
(املحرتف�ي�ن) �إال �أنن ��ا ال نعدم الوقوف على �إ�شارة هن ��ا �أو ملحة هناك من عرثات
القل ��ب وفلت ��ات القلم التي ي�شاء اهلل تعال ��ى �أن يك�شف للنا�س م ��ن خاللها الهوية
احلقيقي ��ة لهذه الأبحاث والنوايا الفا�سدة لأ�صحابها جتاه الرتاث ,وهكذا وجدنا
م ��ن يقرر منه ��م يف بحثه حول ال�ت�راث �أن مثل هذا البح ��ث ,ال يعنيه البحث عن
قيمة ذاتية متجردة يف الرتاث ,و�إمنا هو طريقة الزمة لأ�صحاب (الأيديولوجيات
التقدمية)؛كي ي�ستطيعوا النفاذ من خاللها �إلى اجلماهري امل�سلمة عن طريق لغة
الرتاث وحتت رايته ,بحيث يدجمون ق�ضايا الرتاث يف قوالبهم الأيديولوجية(.)2
خداعا للأم ��ة يف تراثها ودينها,
�أي �أن الأم ��ر بو�ض ��وح �شدي ��د ال يعدو كون ��ه ً
متاما حينما نقف على عبارة
واحتي ��ا ًال على ق�ضايا الرتاث ,بل �إن املوقف يتع ��رى ً
وا�ضحة وحا�سمة لأحد ه�ؤالء ي�صف فيها بحثه للرتاث العربي الإ�سالمي ب�أنه كان
مبثابة (ت�صفية ح�ساب مع هذا الرتاث)! ولنا �أن نتخيل ما ميكن �أن يخرج به قلم
يحرك ��ه �ضمري ين�ضح ب ��كل هذا احلقد ،وبكل تلك امل ��رارة التي خل�صتها لنا هذه
العبارة.
�إن مم ��ا ال ري ��ب في ��ه �أن مثل ه ��ذه الظواه ��ر وتل ��ك املواقف تعطين ��ا املربر
الأخالقي واملو�ضوعي لتعرية �أ�صحابها ،وك�شف زيف كتاباتهم ،و�إ�ضاءة اجلوانب
اخلفية واخلط�ي�رة التي يتحركون من خاللها ،بهدف محاولة تدمري هذا الرتاث
�أو التعتيم على جوانب احلقيقة فيه.
َ
الك�شف عن بع�ض القواعد
وعلى هذا ال�سبيل نرى من ال�ضروري يف هذا املقام
العلمي ��ة وال�ضواب ��ط املنهجية امل�شروطة لأي بحث يف ال�ت�راث ،وال �سيما تلك التي
�أه ��درت عم ��دً ا يف العديد من درا�سات املعا�صرين ,وبداي ��ة ينبغي التنبيه على �أن
املراد بال�ت�راث بال�ضبط اال�صطالحي املتوا�ضع عليه ه ��و النتاج العقلي والنف�سي
واحلرك ��ي والوجداين ب ��كل ت�شعباته ,والتي �أفرزها الوج ��ود العربي الإ�سالمي يف
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ِح َقبه املختلفة ,و�أن احلديث عن القر�آن املجيد وال�سنة امل�شرفة بو�صفهما تراث ًا هو
م ��ن قبي ��ل التجوز غري املحمود –من وجهة نظرنا– يف �أحيان كثرية ,فالرتاث هو
ُ
اخللط بني
النت ��اج الإن�ساين الذي يخلفه ال�سابق لالحق ,ومن ثم فال يجوز بحال
الوح ��ي الرباين وهذا النتاج الب�شريٍّ ,
خ�صائ�صه ومعامله ومقوماته الذاتية،
فلكل
ُ
وبالتايل ٍّ
فلكل منهج ��ه يف النظر والبحث الذي تقت�ضيه خ�صو�صياته ,و�أن اخللط
ب�ي�ن كال املنهجني من �ش�أنه �أن ي�سقط كافة نتائج البحث ،حيث ترتبت على ف�ساد
منهجي ,وفوق ذلك ف�إن من �ش�أنه �أن ي�سقط و�صف النزاهة العلمية عن �صاحبه.
ويف الإجم ��ال ف�إن النظر يف الوحي وما ارتبط به من اجتهاد� ،سواء كان هذا
النظ ��ر على وجه الإن�شاء �أو على وجه املفا�ضلة والرتجيح ,ال يجوز �إال ملن ا�ستكمل
�شرائ ��ط االجتهاد ال�شرعي وقواعده العلمية املثبتة يف كتب �أهل العلم ,ونتجه الآن
بع ��ون اهلل �إل ��ى بي ��ان ال�ضوابط املهدرة يف الأبح ��اث املعا�صرة الت ��ي تعالج ق�ضية
الرتاث.
�أو ًال :حيادية البحث ومو�ضوعية التحليل
�إن املوق ��ف التاريخ ��ي بو�صفه حال ًة �إن�ساني ��ة �صاغتها عدة ح ��وادث جزئية,
ينبغ ��ي للباحث �أن يقر�أه من خالل هذه اجلزئيات املف ��ردة التي �شكلته و�صاغته,
وال يجوز لباحث �أن يتقدم ب�إ�ضافة �أو حذف ح�سب ر�ؤيته ال�شخ�صية عند محاولته
ا�ستح�ض ��ار املوقف التاريخ ��ي� ,إذ من املتقرر �أن التاري ��خ –بو�صفه عل ًما– هو ما
نتاجا حلادثات وقعت– هو ما
ُي ��رى ال ما ُيتخ َّيل ،و�أن املوق ��ف التاريخي –بو�صفه ً
كان فع ًال ال ما يجب –ح�سب ر�أي الباحث– �أن يكون.
وبالت ��ايل فنحن م�ضطرون �إلى �إ�سقاط كافة النتائ ��ج والتحليالت التي خرج
به ��ا باحثٌ قد قرر �سل ًفا�أن النظري ��ة اال�شرتاكية العلمية (املارك�سية) هي املنظار
الذي يجب �أن ننظر من خالله �إلى الرتاث ،فما ا�ستقام منه لها قبلناه «و�أما ماال
ي�ستجيب منه لذلك ف�إنه يعزل تاريخ ًّيا»(.)3
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و�أق ��ول :يج ��ب �إ�سق ��اط كافة نتائ ��ج هذا البح ��ث وحتليالته؛ لأنه ��ا –ح�سب
موهوماانقدح يف مخيلة الباحث حتت �ضغط
منهج ��ه– لن تخرج عن كونها حل ًما
ً
�أهواء فا�سدة مرت�سبة فيها ،ولن تتحول �أبدً ا �إلى حتقيق علمي تاريخي �أو تراثي.
وكذل ��ك نحن م�ضط ��رون �إلى ِّاط ��راح ما زعم ��ه باحثٌ معا�ص ��ر �آخر عندما
حت ��دث عن مفهوم (الأمة) كظاهرة حية م ��ن مظاهر الوحدة الإ�سالمية ،فيقرر
«�أن الع ��رب هم الذين �أقاموا هذه الوحدة� ,أقاموها حل�سابهم اخلا�ص �أيام النبي
عليه ال�سالم و�أبي بكر ر�ضي اهلل عنه»(.)4
ف�إنن ��ا �إذا جردن ��ا هذه العبارة من لغة احلواني ��ت والتجار ،فلن جند فيها �إال
ً
تخليط ��ا �شائ ًنا وحتلي�ل ً�ا فا�سدً ا يقفز ف ��وق الأ�س�س العلمية للبح ��ث ,فمن الثابت
املتقرر �أن مفهوم الأمة مفهوم قر�آين �أ�صيل ,بل �إن هذا املفهوم الذي ج�سد وحدة
امل�سلم�ي�ن يف الواقع التاريخي والإن�ساين الق ��دمي يف �أروع �صورة عرفتها الإن�سانية
هو تكليف �شرعي ال ي�سع العربي وال غري العربي من امل�سلمني �أن يتجاوزه(.)5
ولقد � َّألح النبي الكرمي يف ال�شائع امل�ستفي�ض عنه على تر�سيخ هذا املفهوم يف
�ضمائر امل�سلمني (امل�سلم للم�سل ��م كالبنيان) ،وقوله( :امل�سلمون تتكاف�أ دما�ؤهم،
العربي �أخاه و�أباه
وي�سعى بذمتهم �أدناهم ،وهم يد على من �سواهم) ،ولقد قاتل
ُّ
والفار�سي
والزجني
الرومي
العربي
وعم ��ه وع�صبيته على هذا الدين ,ولقد ن�صر
ُّ
َّ
َّ
َّ
عل ��ى العربي امل�شرك ،ف�أين وجد الباح ��ث يف روافد هذه احلقيقة الرائعة ما �سوغ
له طرحه الغريب.
امل�ؤ�س ��ف �أن هذا الباحث حتت ت�أثري �إميان ��ه بالنظرية القومية العلمانية �أراد
–�أو زعم– التح ُّيزَ للعرب والتع�صب لهم على ح�ساب احلقيقة ,ولكنه قد انتهى
فع ًال �إلى �سب العرب ب�أ�شنع �سبة ,حيث �أظهرهم كنفر من االنتهازيني واملتحايلني
الذين �سع ��وا �إلى ا�ستعباد ال�شع ��وب بطريق املخادعة وال�سيط ��رة على مقدراتهم
(حل�سابه ��م اخلا� ��ص) ،فهل يجد حانق على العرب خ ًريا م ��ن هذه املقولة ليطري

8 7

57

ﺮم وﺻﻔﺮ 1443
ّ

آب  -أﻳﻠﻮل /أﻏﺴﻄﺲ  -ﺳﺒﺘﻤ 2021م

674

به ��ا كل مطري؟ ناهيك عن جتريح النب ��ي نف�سه و�أ�صحابه خري القرون ،والإ�سالم
ذاته من وراء العبث.
ثان ًيا� :صرامة البحث و�أخالقياته
وذل ��ك �أن هذا الرتاث م ��ن حيث جذوره العميقة ورواف ��ده اجلوهرية وروحه
العام ��ة ,ميثل �إف ��را ًزا دين ًّيا بكل �أبعاده هذا من جانب ،وم ��ن جانب �آخر ف�إن هذا
ال�ت�راث من حي ��ث نتائجه العقلي ��ة واملعرفي ��ة ،وحركات ��ه ال�سيا�سي ��ة ،و�إبداعاته
الوجداني ��ة والإن�ساني ��ة يف �شتى مناح ��ي الن�شاط الإن�ساين ه ��و مبثابة �ضمري �أمة
ب�أ�سرها تناقلته و�أثرته عرب �أجيالها املتعددة ،ومن ثم كان البحث يف هذا الرتاث
يتعر� ��ض حت ًما للخو�ض يف �ضم�ي�ر �أمة �أو ق�ضية دين ،مما يك ��ون من �ش�أنه فر�ض
�صرامة ودقة يف البحث –�أ�شد ما تكون ال�صرامة والدقة– و�أخالقيات يف التناول
–�أ�سمى ما تكون الأخالقيات– جلالل الأمر وخطورته.
نخل�ص من ذلك �إلى بيان �أننا حني نن�سب حركة ما �أو موق ًفا ما �أو مذه ًبا ما
�إل ��ى الإ�سالم ،ف�إنه يلزمنا �ض ��رورة �أن نحاكم تلك احلركة �أو ذلك املوقف �أو هذا
املذه ��ب �إلى الإ�سالم ذاته ووف ��ق قواعده ,وبالتايل يجب �إخ�ضاع ذلك كله لهيمنة
الق ��ر�آن وال�سن ��ة بو�صفهما م ��ادة الإ�سالم وقوام ��ه ،و�إن � َّأي جت ��اوز لتلك املبدئية
املنهجي ��ة حت ��ت �أي دعوى كانت لن يعدو كونه افتئا ًتا عل ��ى الإ�سالم ،وتعتي ًما على
احلقيقة ،وتع ُّمدً ا للإ�ضالل.
لق ��د كتب �أحد الباحثني املعا�صرين يقول«:وبا�س ��م الذين يريدون �أن يتمتعوا
بحري ��ة االختيار �أم ��ام قوى املجهول� ..أعل ��ن املعتزلة �أن الإن�س ��ان هو الذي يخلق
عمل ��ه ،ال اهلل ،وال �أي �سلطان �آخر ،فالإن�س ��ان لي�س جماد ًا حتركه يد املجهول ,يد
ال�سلطان»(.)6
وق�ضية خلق �أفعال العباد كما هو ثابت يف كافة كتب الأ�صول والعقائد والفرق
م�س�أل ��ة عقائدي ��ة خال�صة حتكمها الن�صو� ��ص وقواعد النظر ال�صحي ��ح ,ثم �إنها
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من حي ��ث معطياتها العلمي ��ة وال�سلوكية ال يفرتق فيها ال�سلط ��ان عن ال�سوقة ,بل
�إن ال�سلط ��ان نف�سه ،ويف ثالث ��ة �أدوار متعاقبة من �أدوار اخلالفة العبا�سية – كان
يدين مبذهب االعتزال يف ذلك ,ثم �آن لنا �أن ن�س�أل :هل حق ًا طرح املعتزلة ق�ضية
(خلق �أفعال العباد) ر ًّدا على من ن�سبها �إلى (املجهول) و�إلى (ال�سلطان)؟ �أم �أن
الأمر هو نوع من الفو�ضى العلمية ،ومحاولة لتفريغ ق�ضايا العقيدة من م�ضمونها
الديني ،وطرحها يف �سياق مادي الديني فا�سد؟
وقد انتهى الباحث فع ًال �إلى �أن زعم «كان الفكر املعتزيل هو املظهر الفل�سفي
للأه ��داف ال�سيا�سية التي يريده ��ا ال�شعب؟»( ،)7ون�س�أل من ه ��و (ال�شعب) الذي
يعن ��ي؟ و�أي طائف ��ة منه عل ��ى وج ��ه التحدي ��د؟ ويف �أي بقعة بالتحدي ��د من ديار
امل�سلم�ي�ن املمتدة من الهند حتى الأندل�س؟ و�أين هو الإح�صاء العلمي املوثق الذي
نف�س ��ا �أح�صاها فيه؟ ثم ن�س�أل �أخ ًريا يف عجب:
بن ��ى عليه الباحث (وهمه)؟ وكم ً
مل ��اذا ي�ستبدل الباحث ا�سم (امل�سلم�ي�ن) با�سم علماين �آخر (ال�شعب)؟ �أال ي�سعنا
�أن نقرر �أن الباحث قد تعمد الهرب من اال�سم ال�شرعي (والرتاث) كذلك ,لعامة
الأم ��ة لأنه يف لفظه يعطي �أن الأمة بو�صفه ��ا م�سلمة فهي حتتكم يف عقائدها �إلى
قاع ��دة الإ�سالم ومادت ��ه (القر�آن وال�سن ��ة) ،ومن ثم ف�إن متييزه ��ا �أو اعتقادها
�أو انتماءها ال يرتبط –يف ذلك الأمر– ب�سلطان وال بغريه؟ وهو الأمر الذي يف�ضح
حتايل الباحث على احلقيقة يف املوقف الرتاثي.
�إن مث ��ل هذا التدلي�س الفاح�ش يف املوق ��ف الرتاثي ال يقف عند جمرد اخللل
يف الر�ؤية للوقائع ،بل �إن من �ش�أنه �أن يحدث انعكا�سات خطرية على ذهن امل�سلم
املعا�ص ��ر ،مت�س �صلب دين ��ه ومعتقده ،ف� ً
ضال عن �إخالله بنظ ��رة هذا امل�سلم نحو
تاريخ �أمته وبنائها احل�ضاري كله وثقته فيه.
وبيان ذلك �أن الباحث عندما ير�سم املوقف على هذه ال�شاكلة املوهومة مرب ًزا
فيها موقف املعتزلة كموقف ثوري م�ستنري �ضد الظلم وال�سلطان اجلائر ،ف�إنه ينتج
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حت ًما من هذه ال�صورة الطعن والت�شهري بخ�صوم املعتزلة يف ذلك جمي ًعا ،فرتت�سم
�صورة �أهل ال�سنة واجلماعة وعامة امل�سلمني –من غري املعتزلة– ك ُمما ِلئ َني للظلم
واجلور ،ومربرين لأهواء ال�سلطان اجلائر ،ومعاندين لدعاة الف�ضيلة واال�ستنارة,
وملا كان هذا املوقف من �أهل ال�سنة –مث ًال– ينبثق من مذهب عقائدي ،ف�إن هذا
الت�شويه والطعن ينعك�سان –�ضرورة– على العقيدة ذاتها بو�صفها املوجه لل�سلوك
العمل ��ي ,ث ��م ال يقف الأم ��ر عند هذا احلد ،ب ��ل يتعداه �إلى اته ��ام الأمة وعلمائها
وفقهائهاومتكلميه ��ا ودعاته ��ا و�أدبائه ��ا وم�ؤرخيها و�سا�سته ��ا وعامتها ،وعلى مر
�أجياله ��ا املتعاقب ��ة بالتواط�ؤ عل ��ى الكذب ون�ص ��رة الباطل،وطم� ��س احلقيقة من
حي ��ث �أخفوا جمي ًعا الأ�سباب احلقيقية ملوقف املعتزلة وخ�صومهم –والتي ك�شفها
ه ��ذا الباحث العبق ��ري واتفقت كاف ��ة نتاجاته ��م وموروثاتهم العلمي ��ة والفكرية
والتاريخي ��ة–�إال ال�شاذ– على االنت�صار لأهل ال�سنة يف ذلك الأمر ،ولفظ مذهب
االعتزال.
فم ��اذا ُيبقي الباحث بعد ذلك من �شرف الأمة ونقاء �ضمريها التاريخي؟ �إن
ه ��ذا الكالم ينتظم كافة الطروح ��ات املعا�صرة من �أقالم معروف ��ة ،والتي تتعمد
القل ��ب احلاد حلقائق التاري ��خ الإ�سالمي ومعامله الرئي�س ��ة ،فيتوجهون �إلى �إبراز
احلركات الإحلادي ��ة واملنحرفة يف الرتاث ،والإعالء الكاذب من مكانتها ودورها
يف التاريخ ،وتقدميها على �أنها البديل (الإ�سالمي) العقالين وامل�ستنري ،مهدرين
يف ذلك �أب�سط �شرائط العلمية يف البحث والأخالقية عند الباحث.
وي�ستطي ��ع الق ��ارئ والدار�س مراجع ��ة ترهات هذه الدرا�س ��ات حول حركات
مث ��ل (القرامط ��ة – والباطنية – والزجن)� ،أو �شخ�صيات مث ��ل (ابن الريوندي)
و�أ�شباهه� ,إن من حق الباحث �أن يعيد النظر والتقليب �ألف مرة يف مواقف الرتاث
�أو حركات ��ه واجتاهاته ،ولكن �ش ��رط االلتزام بحدود الأمان ��ة العلمية و�ضوابطها
املنهجية والأخالقية.
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ثال ًثا :خ�صو�صية حركة التاريخ الإ�سالمي
نتاجا خل�صو�صيات ح�ضاري ��ة متميزة قامت
�إن ال�ت�راث الإ�سالمي بو�صف ��ه ً
وارتبطت ببناء عقائدي وعبادي وت�شريعي وقيمي متميز ،ال ي�صح وال يجوز �ضبطه
وف ًق ��ا لقوال ��ب ومفاهيم وم�صطلح ��ات غربية عن ��ه ,متثل �إف ��رازات خل�صو�صية
ح�ضارية �أخ ��رى قامت وارتبطت ببناء عقائدي وعبادي وقيمي وت�شريعي مخالف
�أو مناق� ��ض للخ�صو�صية الإ�سالمية؛ لأن مثل هذا الإخ�ضاع وال�ضبط لن يخلو من
�أحد �أمرين:
�إم ��ا �أن ي�ؤدي بالباحث �إلى تعديل هذا القالب �أو املفهوم �أو امل�صطلح الغريب
يف ح ��دوده وداللته و�إيحاءاته ،وبذلك يفقد م�صداقيته العلمية الذاتية مما يجعل
اللجوء �إليه على هذه احلال َ
عبث غري مربر.
مح�ض ٍ
و�إم ��ا �أن ي� ��ؤدي بالباحث �إلى تعدي ��ل مفاهيم الرتاث ذات ��ه وحقائقه ومعامله
بحي ��ث ميكن تفريغها يف ه ��ذه القوالب املجلوبة �أو �ضبطها وف ��ق هذه املفاهيم �أو
اال�صطالح ��ات الواف ��دة ،ويف ذلك �ض�ل�ال �أي �ضالل ،وحيف �أي حي ��ف ،و�إهدار
للحقيقة بكل معاين الإهدار.
فمحاول ��ة �إقحام تعب�ي�ر (الق ��رون الو�سطي) –عل ��ى �سبي ��ل املثال–كقالب
تاريخ ��ي ت�ضبط م ��ن خالله حركة التاري ��خ الإ�سالمي وتراثه� ،ست� ��ؤدي حت ًما �إلى
�أهدار احلقيقة العلمية والتاريخية على النحو الذي ب َّيناه �آنف ًا.
�إذ من املعروف �أن تعبري (القرون الو�سطي) كان �إفرا ًزا خل�صو�صية تاريخية
يف احل�ض ��ارة الأوروبية ،وهو مو�ض ��وع هناك –على وج ��ه التحديد– للتعبري عن
الع�ص ��ور الأوربية املظلمة الت ��ي تو�سطت بني �إ�شراقات احل�ض ��ارة الهيلينية وبني
البع ��ث احل�ض ��اري الأورب ��ي احلديث� ،أي �أن ��ه يعني–يف حركة التاري ��خ الإن�ساين
الع ��ام– تلك املرحل ��ة التاريخية التي برزت فيها �إ�شعاع ��ات احل�ضارة الإ�سالمية
املبدع ��ة واخلالقة ،حيث هيمنت على حركة الفك ��ر يف التاريخ الإن�ساين ,ف�إذا ما
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�أراد باحثٌ نقل هذا القالب التاريخي لي�ضبط من خالله حركة التاريخ الإ�سالمي
فه ��و –�إن الت ��زم ح ��دوده وداللت ��ه و�إيحاءاته– �سينته ��ي حت ًما �إل ��ى جعل ع�صور
النه�ضة احل�ضارية الإ�سالمية الو�ضيئة ع�صو َر ظالم وانحطاط ،وبالتايل يتعامل
م ��ع �إفرازاتها الفكرية والثقافية واملعرفي ��ة والإن�سانية من هذا املنظور ،وهذا هو
الغالب ال�شائع يف درا�سات املعا�صرين ممن جل�أوا �إلى هذا القالب.
و�إم ��ا �أن يعم ��د الباحث �إلى التبديل والتحوي ��ر والتغيري يف حدود هذا القالب
ومعطيات ��ه و�إيحاءاته ،وهنا يحق �أن ن�س�أل :فما ه ��ي �إذن ال�ضرورة العلمية امللحة
التي جتعلني كباحث �أجل�أ �إلى هذا القالب التاريخي الغريب �إذا كنت قد تث َّبت من
ع ��دم م�صداقيت ��ه للتعامل مع حركة التاريخ الإ�سالم ��ي؟ اللهم �إال �أن يكون الأمر
تعب�ي ً�را عن روح الهزمية النف�سية �أمام النموذج الأوروبي� ،أو ق�صدً ا �إلى الت�شوي�ش
على العقول والتعتيم علي احلقيقة.
وق ��ل مثل ذل ��ك يف العديد م ��ن املفاهيم والقوال ��ب وامل�صطلح ��ات الوافدة،
والت ��ي ال تتوافق بحال مع خ�صو�صيات تراثن ��ا الإ�سالمي وحركته التاريخية ،مثل
رج ��ال الدي ��ن والكهنوت والثيوقراطي ��ة وغريها ,بل �إن الأم ��ر يف ذلك قد تعدى
�إل ��ى مراحل خطرية ,حيث ب ��د�أت بع�ض الدرا�س ��ات املعا�صرة ت�ضب ��ط العقائد
والت�شريع ��ات الإ�سالمي ��ة ذاتها وفق قوال ��ب وا�صطالحات العقي ��دة الن�صرانية
حت ��ى وجدنا م ��ن ي�ص ��ف ع�ص ��ر اخللف ��اء الرا�شدين ب�أن ��ه (ع�ص ��ر العالقات
البطريركية يف الإ�سالم)(،)8ووجدنا �آخر ي�صف عقائد �أهل ال�سنة وال�شيعة ب�أنها
َ
طوائف
متث ��ل (العقل الأرثوذك�س ��ي يف الإ�سالم)( ،)9هذا مع التنبي ��ه على �أن ثمة
تعمد �إلى التلويح مبثل هذه القوالب وامل�صطلحات على �سبيل الإرهاب امل�صطلحي
مقاما �آخر وحدي ًثا يختلف.
�ضد دعاة الفكر الإ�سالمي وحملته ،بيد �أن لذلك ً
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الهوامش:
()1يف تعليق ��ه على درا�س ��ات الدكتور (محمد النويهي) يف الرتاث ,يقول الدكتور طيب تيزين �إنها حلقة
متقدمة من تكتيك فكري �سيا�سي( ،من الرتاث �إلى الثورة) �ص ,367ط بريوت الثالثة 1979م.
()2يف �سبيل ثقافة عربية ذاتية ,عبد اهلل الندمي� ,ص  ،113 -112ط بريوت الأولى 1983م.
()3د .طيب تيزين ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.1103
()4نف�س امل�صدر �ص.347
()5الوحدت ��ان ,د .محم ��د �أحمد خلف اهلل ,جملة الوحدة عربية ت�ص ��در يف باري�س ،العدد الأول ,ال�سنة
الأولى�،أكتوبر 1984م
()6قراءات يف الفكر الإ�سالمي ,عبد الرحمن ال�شرقاوي� ,ص ،11ط دار الوطن العربي1975 ،م.
()7امل�صدر نف�سه �ص.15
()8د  .طيب تيزين ،امل�صدر ال�سابق �ص.49
()9محم ��د �أركون ومكونات العقل الإ�سالمي الكال�سيكي ,د /ها�شم �صالح جملة الوحدة ،العدد الثالث،
ال�سنة الأولى1984 ،م.
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أعالم
أعالم يف الظل:
يوسف الشيخ يعقوب
(1432-1350هـ2011-1931/م)

التقيت ��ه مبدينة اخلرب ،وكنت يف زيارة لها مع الأ�ستاذ عبدالكرمي اجلهيمان
عن ��د زيارت ��ه لأ�صدقائ ��ه باملنطقة وكان �أحده ��م �إذ كان ي�ص ��در جريدة (الفجر
اجلدي ��د) بعي ��د �ص ��دور جريدة (�أخب ��ار الظهران) ال ��ذي كان ير�أ� ��س حتريرها
اجلهيمان.
طلبت من ��ه زيارته يف منزله باخلرب والت�سجيل مع ��ه �ضمن برنامج (التاريخ
ال�شفه ��ي للمملكة) ملكتب ��ة امللك فهد الوطني ��ة فرحب بذلك ،وكان ��ت زيارته يوم
1422/3/12ه� �ـ .حتدث عن والدته وطفولته باجلبي ��ل ،ودور والده ال�شيخ يعقوب
اليو�س ��ف وعالقت ��ه باملل ��ك عبدالعزيز الذي �أقنع ��ه باالنتقال من قط ��ر للمنطقة
ال�شرقي ��ة لتويل الق�ض ��اء و�إدارة �أول مدر�سة ابتدائية تفت ��ح باجلبيل على �ضفاف
اخلليج العرب ��ي .ولنرتك للأ�ستاذ عبدالرحمن العب ّيد رواي ��ة ترجمته التي كتبها
يف (الأدب يف اخللي ��ج العرب ��ي) ع ��ام 1377هـ1957/م« .يو�س ��ف ال�شيخ يعقوب:
�شخ�صية متوقدة ،وافرة الفكر والإح�سا�س ،ولد باجلبيل ،و�أمت درا�سته االبتدائية
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فيها ،ثم �شغ ��ف باملطالعة حتى برع يف الكتابة ،ف�أ�سهم يف �إحياء احلركة الفكرية
يف ه ��ذه املنطقة ،وعني بكتابة البحوث االجتماعي ��ة التي تدر�س م�شاكل املجتمع،
وقد ن�شرها يف بع�ض �صحف اخلليج وال�صحف امل�صرية� ،أ�سهم يف م�ستهل �شبابه
ب�إحي ��اء احلرك ��ة الريا�ضية ،وله م�ؤلف مطبوع عن (نظ ��ام الريا�ضة) ،وقد حتول
عنها �إلى ال�صحافة حيث �أ�س�س باال�شرتاك مع �أخيه �أحمد جريدة �أدبية �أ�سبوعية
با�سم (الفجر اجلديد) ،وقد �صدر منها ثالثة �أعداد يف مدينة الدمام ثم �أوقفت
وهي يف خطوها الأول».
•وترج ��م له الدكتور علي جواد الطاهر يف (معج ��م املطبوعات العربية..
اململكة العربية ال�سعودية) ج ،2ناق ًال ما �سبق �أن ن�شره العبيد يف (الأدب
يف اخللي ��ج العربي) ،ومحي�ل ً�ا �إلى جملة املنهل وكت ��اب (�ساحل الذهب
الأ�سود ملحمد �سعيد امل�سلم).
•كم ��ا ترجم ل ��ه وكتب عن جري ��دة (الفج ��ر اجلديد) عثم ��ان حافظ يف
(تطور ال�صحافة يف اململكة العربية ال�سعودية)« ،الفجر اجلديد :جريدة
�أ�سبوعي ��ة جامعة .ي�شرف عل ��ى حتريرها نخبة م ��ن املثقفني هكذا جاء
يف �صفحته ��ا الأول ��ى ..وجاء يف ركن �إحدى �صفحاته ��ا الداخلية ،الفجر
اجلدي ��د ،جريدة �أ�سبوعية جامعة ت�ص ��در م�ؤقتًا ن�صف �شهر ًّيا ،يحررها
نخبة من ال�شباب املثقف� ،صاحب امتيازها ومدير التحرير �أحمد ال�شيخ
يعق ��وب ،ورئي� ��س التحرير يو�سف ال�شيخ يعق ��وب ،واال�شرتاكات  25ريا ًال
�سنوي ًا و 15ريال عن �ستة �أ�شهر».
وقد �أو�ضح �أحمد يعقوب �صاحب االمتياز يف افتتاحية العدد الأول حتت عنوان:
مو�ضحا خطة اجلريدة و�سيا�ستها ،واملتاعب
(كلمة الأ�سبوع ..اعرتاف ال بد منه)
ً
الت ��ي القاها يف ت�أ�سي� ��س اجلريدة ،والأ�سباب التي دع ��ت لإ�صدارها .وقد جاء يف
ه ��ذه االفتتاحية..« :مرت حقبة طويلة على ه ��ذه املنطقة وهي تغط يف نوم عميق
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منعزل ��ة عن العامل وما يجري فيه من �أحداث ،وكان الأدب فيها �آخذ ًا يف الركود،
�أو االن ��زواء �إال م ��ن �أقالم �ضئيلة يخطها الكتَّاب يف ال�صح ��ف العربية البعيدة �إن
مل يذه ��ب �أغلبها يف �سلة املهمالت ال لهزالها ،بل لعدم االهتمام ب�أدب الغري ،و�أن
ال�صحاف ��ة تهيمن عليها النزعة الإقطاعي ��ة يف الأدب ،لك�أن الأدب يف مفاهيمهم
هي ��كل مقد� ��س ال يدخله �إال من ير�ضونه ما عدا بع� ��ض �صحفنا الداخلية و�صحف
�إح ��دى جاراتن ��ا ال�شقيقة التي اهتمت اهتمام ًا بالغ ًا ب�إنت ��اج �أدبائنا ...وملا عزمنا
عل ��ى فكرة �إن�شاء �صحيفة تخدم الوع ��ي والأدب ال�شعبي ،وجتاري قافلة الإ�صالح
يف هذا العهد ،وجدنا ت�شجيع ًا عارم ًا من �أ�صدقائنا ،ثم رحنا نقدم ون�ؤخر خطانا
عندما �سمعنا كلمات (طوباوية) من بع�ض الذين يثبطون الهمم والعزائم معللني
�أقواله ��م الواهنة ب�شتى التعلي�ل�ات املختلفة« ...وم�ضى ال�سي ��د يعقوب يف حديثه
ع ��ن �إ�صدار (الفجر اجلديد) ذاك� � ًرا ما وجده من ت�شجيع الأ�صدقاء ..وقال�« :إن
كلمات الت�شجيع القوية واحلما�س ال�شديد من الأ�صدقاء قد دفعه لإ�صدارها.»..
•وق ��د ترج ��م ليو�سف الدكت ��ور عبدالعزيز ب ��ن �صالح بن �سلم ��ة يف كتابه
(اليمام ��ة وكتابها من � 1372إلى 1382ه� �ـ) ،وقال بعد �أن �أح�صى له 16
مق ��ا ًال يف الأع ��داد الأ�سبوعية وقبله ��ا عددين يف الإ�ص ��دار ال�شهري من
اليمام ��ة .وق ��ال عن ��ه يف الهام�ش« :يو�س ��ف ال�شيخ يعق ��وب� :أحد مثقفي
وكت ��اب املنطق ��ة ال�شرقي ��ة ،ن�شرت املجل ��ة يف عددها الثام ��ن من ال�سنة
الثانية �شعبان 1374هـ�/أبريل 1955م �ص ،39خرب ًا عن �صدور ال�صحيفة
الت ��ي �أ�س�سها هو و�أخ ��وه �أحمد بالعبارات التالية� :ص ��دور الأعداد الأولى
من الفجر اجلدي ��د ل�صاحبيها �أحمد ويو�سف ال�شيخ يعقوب ،وطبعت يف
املطبعة ال�سعودية التي �أن�ش�أها خالد الفرج رحمه اهلل ،وذكرت يف العدد
اخلام�س من ال�سنة الأولى ،يف ربيع الثاين 1373هـ ،يناير 1954م �ص،36
�أن يو�سف ال�شيخ يعقوب م ��ن اجلبيل فاز باجلائزة ال�سابعة للق�صة التي
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نظمته ��ا جملة (�صوت البحرين) ،وذل ��ك عن ق�صته (ظالل الق�صور)،
وابت ��داء من الع ��دد  30ن�شرت له �صحيفة اليمام ��ة مقاالت مطولة ،عدد
منه ��ا �أتى يف مكان االفتتاحي ��ة ،بع�ضها با�سمه ال�صري ��ح و�أغلبها با�سم
(فت ��ى اخللي ��ج العرب ��ي) ،وتذك ��ر اليمامة يف الع ��دد � 196أن ��ه مرا�سلها
اخلا�ص يف املنطقة ال�شرقية «.
•وقد ج ��اء ذكر جريدة (الفج ��ر اجلديد) وترجم ��ة لرئي�س حتريرها يف
كتاب ��ي (رواد ال�صحاف ��ة املبك ��رة – �صحافة الأفراد) م ��ن �إ�صدار نادي
تب ��وك الأدبي ،وذكرت عنه« :عم ��ل يف �شركة الزي ��ت العربية (�أرامكو)
بالظه ��ران ع ��دة �سن ��وات .تنق ��ل يف عدة وظائ ��ف حكومي ��ة يف املحكمة
ال�شرعية وال�شرطة واجلمارك».
•افتتح مكتب ًا للمحاماة يف اخلرب مع عبداهلل احلقيل عام 1373هـ1954/م.
•كت ��ب يف عدد من الدوريات املحلي ��ة والعربية ،وله م�ساهمات يف احلركة
الريا�ضية.
•�أ�ص ��در مع �شقيقه �أحم ��د ال�شيخ يعقوب جريدة الفج ��ر اجلديد بالدمام
عام 1374هـ.
•كان يوقع مقاالته با�سم (فتى اخلليج العربي).
•�أن�ش�أ مكتبة �أهلية حتتوي على جمموعة كبرية من الكتب الدينية والأدبية.
•يكتب مقا ًال �أ�سبوعي ًا بجريدة اليوم بعنوان( :كلمات من القلب).

من مؤلفاته:

 نظام الريا�ضة. -قو�س قزح ،رواية اجتماعية.
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 تاريخ مدينة عينني [اجلبيل]. فل�سفة اخلوف. من �أجل مكتبة �أف�ضل.وذلك نق ًال من (معجم ال�صحفيني يف اململكة� ،سمري مرت�ضى)
•جريدة الفجر اجلديد:
�ص ��در الع ��دد الأول يوم ال�سبت  11رجب 1374ه� �ـ ،املوافق  5مار�س 1955م،
و�ص ��در الع ��دد الثال ��ث والأخري ي ��وم ال�سبت � 9شعب ��ان 1374هـ ،املواف ��ق � 5أبريل
1955م.
كتب بها :الأ�ساتذة :عبدالعزيز القا�ضي ،عبداهلل بن خمي�س� ،سعد البواردي،
عبدالر�سول اجل�شي ،يو�سف ال�شيخ يعقوب ،ح�سن عبداهلل القر�شي ،عبدالرحمن
محمد املن�صور ،عبدالغني نا�ضرين ،عبدالرحمن العبيد.
كتب افتتاحية العدد الثاين �أبو عمر :محمد الهو�شان (نريد فكرة ال �أ�سلوب ًا)،
وافتتاحي ��ة العدد الثال ��ث رئي�س التحرير يو�س ��ف ال�شيخ يعقوب بعن ��وان( :رئي�س
التحرير يف قف�ص االتهام) نختار منها قوله:
«مزقوا هذه ال�صحيف ��ة ..ودو�سوها بنعالكم ..واب�صقوا عليها ..عندما ت�شق
طريق ًا ينحو بها �إلى اخلطل والباطل!! .»..وقد ن�شر �أو اختار بع�ض ر�سائل القراء
التي تتهم اجلريدة باجلنب عن قول احلقيقة ،واخلوف �أن جترفه عجلة (الدوالر)
عن قول ال�صدق ..وقال ..« :وهنا �أكتفي بن�شر منوذج هذه الر�سائل ،و�أح�س برعدة
ت�سري يف مفا�صلي ،فقد ع�شت بجو هادئ ،بعيد ًا عن هذه االتهامات والتهديدات،
قب ��ل �أن �آخ ��ذ على عاتقي حتري ��ر �صحيفة يف منطقة ي�شتد فيه ��ا التفكري والوعي
االجتماع ��ي .. ،فليع ��ذروين وليقبلوا ع ��ذري ،ف�أنا ال �أ�ستطي ��ع �أن �أتخطى احلدود
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املر�سومة لهذه اجلريدة ،بل لهذا (الوليد) فال منا�ص يل من الوقوف �أمام الأمر
الواقع ..فلوال �صربي و�إمياين بالر�سالة العظيمة التي �أحملها لهذا الوطن العظيم
حلطم ��ت قلمي وملزقت الورق .فهذه الر�سائل الت ��ي تطعن املحرر يف كيانه ،والتي
لو وجهت لغريي لأ�شرف على اجلنون والي�أ�س ...فليكتبوا ما �شاءوا يل من نقد �أو
تهج ��م ،ف�أنا �أ�ستحق كل �سخط لو انحرفت عن ال�صراط امل�ستقيم ،بل مزقوا هذه
ال�صحيف ��ة ،ودو�سوها بنعالكم ،واب�صقوا عليه ��ا عندما ت�شق طريق ًا ينحو بها �إلى
اخلطل والباطل» .يو�سف ال�شيخ يعقوب.
وبعد �أن عرفته عن قرب و�سجلت معه �أهم املحطات املهمة يف حياته العلمية
والعملية طلبت منه تزويدي ب�شهادة مف�صلة عن ظروف �إ�صدار اجلريدة وظروف
�إيقافه ��ا؛ لأنني ب�ص ��دد �إعداد كتاب ع ��ن البدايات ال�صحفي ��ة باملنطقة ،فرحب
بالفكرة ،وبعد �أيام و�صلتني منه الر�سالة التالية:
�شهادة رئي�س التحرير..
يف البدء كانت الكلمة ،وكان احلرف!!
بقلم :يو�سف ال�شيخ يعقوب
قب ��ل �أن �أتلق ��ى الر�سال ��ة الكرمية ،املتفجرة م ��ن ينبوع ت�شجي ��ع روح الثقافة
واملعرف ��ة ،الذي يفت�ش القارئ للبح ��ث عنه ،يف منطويات تاريخ املنطقة ال�شرقية،
ال ��ذي �أثاره ونب�ش ��ه الأ�ست ��اذ (محمد عبدال ��رزاق الق�شعم ��ي) م�س� ��ؤول ال�ش�ؤون
الثقافي ��ة مبكتبة امللك فهد الوطنية ،يف مدينة الريا� ��ض ،منطلق الثقافة الكربى
�إن �ش ��اء اهلل ،ومن ال�صدف �أن تلك الر�سالة ج ��اءت م�شابهة للر�سالة التي وردت
يل من جري ��دة اليوم ،وقمت بالرد عليها ،وكان م�ضمونه ��ا حول بداية ال�صحافة
يف املنطقة ال�شرقية ،التي كان يل ال�شرف �أن �أكون �أحد كتاب زاوية الفكر والر�أي
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فيه ��ا ،منذ ب ��دء �إ�شراقة �صدورها ،والت ��ي حملت ر�سالة الفك ��ر والثقافة والأدب،
وا�ستم ��رار ن�شاطه ��ا واحلم ��د هلل حت ��ى ه ��ذه اللحظة التي ب ��ادرت ب�إع ��داد هذه
الر�سال ��ة املوجهة (لأبي يعرب) ح ��ول امل�شاركة بالكتابة عن بدايات ال�صحافة يف
املنطق ��ة ال�شرقية ،ك�شاهد للع�ص ��ر الفكري الذي ع�شت ��ه وعا�صرته وبالذات عن
�إ�ص ��دار �صحيف ��ة (الفج ��ر اجلديد) وحمل ر�سال ��ة حتريره ��ا� ،أو بالأ�صح رئا�سة
�صدوره ��ا وحتمل م�سئوليته ��ا ،مبعاونة وم�شاركة �أخي (�أحم ��د) رحمه اهلل ،كنوع
م ��ن املعا�ضدة ،وحمل �شرف قدا�سة الكلمة واحلرف ،و�إبرازها ورفعها يف ظروف
تدع ��و لتحقيق ظهورها مهما كانت املتاعب املادية والفكرية ومهما كانت العقبات
والت�ضحية ،التي تقف يف طريقنا يف تلك الفرتة الزمنية ،للبارقة التي �ستحقق لنا
�إ�ض ��اءة الطريق لتلك التجربة ،الت ��ي ال تتعدى وال تخرج عن نطاق روح الإخال�ص
لتلك الر�سالة التي حملناها ،كمحاولة �أدبية جادة ل�سباق الزمن والفر�ص ،وبدافع
ع ��ن نط ��اق روح احلاج ��ة امللحة لذل ��ك التعط�ش ال ��ذي ال يخرج �أي�ض� � ًا عن نطاق
الإخال� ��ص واملحب ��ة لهذا الوطن الغ ��ايل ،وال غرابة يف ذلك فمحب ��ة الأوطان من
الإمي ��ان!! وعندما عدت لقراءة الر�سالة الكرمية الت ��ي حتمل الكثري من امل�شاعر
الوطنية التي دفعت الأ�ستاذ (�أبا يعرب) والتي قال فيها مت�سائ ًال:
(بع ��د م�ضي هذه ال�سن ��وات الطويلة من العمر التي تق ��ارب ن�صف قرن ،هل
�أنتم را�ضون عن هذه التجربة؟) .واجلواب على ذلك� ،أن قدا�سة الكلمة والتفاين
مبحب ��ة الأوط ��ان وروح الإخال�ص للأهداف ،هي التي مه ��دت الراحة واال�ستقرار
النف�س ��ي لذلك الواجب الذي قمنا بت�أديته يف تل ��ك التجربة ال�صعبة ،التي �سبقنا
الكث�ي�رون لها ممن جتردوا وعملوا من �أجل املغامرة والت�ضحية بالغايل والنفي�س
لأج ��ل ن�ش ��ر الثقافة والإ�صرار على محبة الوطن وراح ��ة ال�ضمري ،و�أرجو �أن تكون
ه ��ذه امل�شاعر دعم� � ًا و�سند ًا من بع�ض م�شاعري نحو م ��ا عزمتم حتقيقه من عمل
ثق ��ايف و�أدبي وتاريخي له �أبع ��اده لذلك الكتاب �أو الت�أليف ،ال ��ذي تنوون �إخراجه
ون�ش ��ره ،وتقدميه للق ��ارئ الذي يتعط�ش لقراءت ��ه ،حول البداي ��ات ال�صحفية يف
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املنطق ��ة ال�شرقية ،كما �أملحت عنه يف تل ��ك الر�سالة الكرمية التي تلقيتها ،و�سوف
جت ��دون وال �شك التقدير لك ��م ب�إجناز ذلك العمل كخطوة �أول ��ى للعاملني يف هذا
القطاع الأدبي الفكري امل�شرف.
�إن ه ��ذا الطلب الذي �ألح به الأ�ستاذ (�أبو يعرب) عن البدايات ال�صحفية يف
املنطقة ال�شرقية قد يحتاج �إلى الكثري من التو�سع الثقايف والتاريخي واجليولوجي
�أي�ض ًا لكون هذه املنطقة لها دور وا�سع وبارز يف العراقة لتاريخ احل�ضارات البعيدة
الت ��ي تزيد عل ��ى ال�سبعة �آالف �سنة لتاريخ اجلزي ��رة العربية احل�ضاري فمن عهد
بعي ��د عرفت فيه ،دملون ،والفينيق ،والآ�شوريني ،وال�سامريني ،وكانت احلدود تبد�أ
م ��ن حو�ض الرافدين �شما ًال ،وحت ��ى ه�ضاب الربع اخلايل� ،أو واحة يربين جنوب ًا،
كما حددها عالم ��ة اجلزيرة العربية وم�ؤرخها ال�شي ��خ (حمد اجلا�سر) –رحمه
اهلل– يف املعج ��م اجلغرايف للمنطقة ال�شرقي ��ة من الب�صرة ،حتى �أطراف ُعمان،
فه ��ذه املنطقة ال�شا�سع ��ة التي �أتى عليها ح�ي�ن من الدهر ،وتتال ��ت عليها ظروف
جيولوجي ��ة وح�ضاري ��ة مختلفة ومتع ��ددة� ،ضاربة يف �أحق ��اب �سحيقة من القرون
الوا�سعة لتكوين �إن�ساين وح�ضاري عرفه وحدده التاريخ الب�شري لتلك احل�ضارات،
مم ��ا يدعو الأم ��ر �إلى تنقي ��ب وا�سع وجا ّد ع ��ن تلك الآث ��ار ال�شا�سع ��ة والوا�سعة،
فه ��ذه املنطق ��ة ال زالت حتمل ب�صمات لآث ��ار ال زالت حتت الرم ��ال الكثيفة ولكن
الأجهزة العلمية احلديثة كفيل ��ة الكت�شافها وحتديد �أزمانها ،و�أهميتها التاريخية
واحل�ضاري ��ة وبالذات على �أط ��راف البحار وال�سواحل التي رفع ��ت املفكر وامل�ؤرخ
الكب�ي�ر (ابن خلدون) رحمه اهلل ،ي�ؤكد لهذا اجلي ��ل يف فل�سفة بروز احل�ضارات،
ب� ��أن احل�ضارات تن�ش�أ وتب ��د�أ يف التو�سع واالزدهار يف الغالب على ال�سواحل وقرب
البح ��ار والأنه ��ار ،و�إن مثل ه ��ذه الأماكن هي وال بد �أن تك ��ون منطلق ًا للح�ضارات
والأفكار العلمية ،وقد حفظ التاريخ ال�شيء ال�ضحل ع ّما تناقلته الأجيال البعيدة،
كما حفظ لنا البع�ض عن ح�ضارة دملون� ،أو البحرين ،وعن رحلة ذلك املغامر مبا
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وثقت ��ه عنه تلك الرحلة االكت�شافية �أو البحث ع ��ن املعرفة البدائية بزيارة جريئة
وموثق ��ة لدمل ��ون ،للبحث عن الأ�سب ��اب امل�ؤدية خلل ��ود احلياة ،وا�ستف ��اد من تلك
الرحل ��ة ب�إجادة الغو� ��ص يف �أعماق بحر اخلليج العربي ،ورمبا �أن ذلك املكان على
�ساحل مدينة (اجلبيل) التاريخية �أو (عينني) التي عرفت مبغا�صات الل�ؤل�ؤ فيها،
وقد توهم ذلك الرحالة �أنه اكت�شف �سر الوجود �أو اخللود يف �أر�ض اخللود يف هذه
املنطقة ،وكان ا�سم ذلك املغامر (جلجام�ش) .ويف املنطقة ال�شرقية ،القريبة من
مدن الأح�س ��اء عرفت ح�ضارة مدينة (اجلرهاء) ،وقد تعر�ضت تلك املدينة التي
ا�شتهرت بالرثوة والغناء و�أن �أبوابها و�سقفها مزخرفة بالذهب والف�ضة واجلواهر
الثمين ��ة ،وقد تعر�ضت هذه املدينة لغزو �أحد مل ��وك الفر�س ،الذي �أراد �أن يحقق
حلم ��ه باال�ستيالء على هذه املدينة واحتاللها بالق ��وة ،وعندما ر�ست �سفنه قريب ًا
م ��ن تلك املدينة �شع ��ر �أهلها بذلك اخلطر املحيط بهم ،فه ��ب رجال هذه املدينة
للتخل� ��ص من ذل ��ك ال�ش ��ر ،ف�أر�سلوا له بع� ��ض وجهائهم للتفاو�ض مع ��ه ،وعندما
متكن ��وا م ��ن مواجهت ��ه على ظهر �سفينت ��ه ،تقدم ل ��ه رئي�س الوف ��د وخاطب امللك
الغازي قائ ًال� :أيها امللك العظيم ،خذ منا ما �شئت من الأموال واجلواهر والذهب
والف�ض ��ة ،واترك لنا م ��ا �أعطاه ووهبه اهلل لنا ،وهو احلرية واال�ستقالل ،وملا �سمع
امللك ذلك القول احلكيم وال�شجاع� ،أح�س باخلجل من نف�سه ،و�أمر جنوده بالعودة
�إل ��ى حيث �أت ��وا ،دون �أن يتعر�ض لهم ب�أي �سوء ،وكان ه ��ذا املوقف من جانب �أهل
هذه املدينة ،يدل على وعيهم ومت�سكهم باحلرية واال�ستقالل ،كما �أن هذا املوقف
مما يدل على �أنهم �سبقوا العامل يف ذلك التاريخ ،بتقدي�س احلرية واال�ستقالل.
و�أع ��ود للر�سالة التي تلقيتها م ��ن الأ�ستاذ (محمد الق�شعم ��ي) الذي جعلني
�أكرب روحه الثقافية ونظرته البعيدة باهتمامه الفكري الوا�سع الذي اختار ال�سرب
م ��ن الذي ��ن طلب منه ��م اال�ستعانة بر�أيه ��م ،حول عزم ��ه بالكتاب ��ة والت�أليف عن
بداي ��ات ال�صحاف ��ة يف (املنطقة ال�شرقية) ما دام �أن لهم ال ��دور الثقايف ،بتنفيذ
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الأخ ��ذ بفكرة �إ�ص ��دار ال�صحف يف املنطق ��ة ال�شرقية ،ذل ��ك االجتهاد واحلما�س
الثق ��ايف والأدبي ،لتحقيق �إ�صدار وخلق و�إبداع �أكرث م ��ن �صحيفة ،للحاجة امللحة
التي دفعت بهم بتحقيق تلك الرغبة ،لأهمية املنطقة من الناحية التاريخية ،وكان
خامت ��ة تلك الأعمال الثقافية من �أولئك ال�شب ��اب �أو الرجال حتقيق تلك الأعمال
الثقافي ��ة التي ال تقدر بثمن ،لقدا�سة وقيمة الكلمة واحلرف ،فكان لهم الدور ،يف
نف�ض غبار التخلف وو�ضع �أ�سا�س القواعد العلمية والأدبية ،التي تغلبت بتوجيهها
ملحاربة اجلهل والتخلف ،كما �صور ذلك ال�شاعر العربي يف قوله:
اجل�����ه����� ُل ال ُت����ب���� َن����ى ع���ل���ي���ه �أم������ ٌة

ك��ي َ��ف احل��ي��ا ُة ع��ل��ى ي���دي ع��زري�لا

وال �ش ��ك �أن ه ��ذه ال�صح ��ف التي �صدرت �ش َّع �ضو�ؤها يف املنطقة وما حولها،
فاحتة نوافذها لكل محبي الثقافة والأدب.
وعودة ثانية لتحقيق ما طلبه الأ�ستاذ يف تلك الر�سالة �إكما ًال لتلك الرغبة ب�أنه
ا�ستعان بر�أيي ح ��ول العزم بت�أليف كتاب يتناول فيه البدايات ال�صحفية باملنطقة
ال�شرقي ��ة بدء ًا من عام  1373حتى 1382هـ� ،إ�ضافة �إلى ما ورد يف الر�سالة ،حول
جريدة (الفجر اجلديد) وما حتملته �أنا و�أخي �أحمد رحمه اهلل الذي كان موظف ًا
حكومي� � ًا يف كتابة ع ��دل املنطقة ال�شرقية� ،شاكر ًا للأ�ست ��اذ (�أبا يعرب) اهتمامه
مب�ساهمت ��ي الثقافية� ،أنا و�أخي �أحمد ،يف بدء بواكري ال�صحافة يف املنطقة (رغم
ع ��دم توفر الإمكانيات املادية ،ولكنها روح التحدي واحلما�س حلمل امل�شعل لإنارة
الطري ��ق) كم ��ا يقول �أبو يع ��رب ،ومن منطلق �أن ه ��ذه امل�شاع ��ر ،والكلمات وروح
التقدي ��ر الدافعة ،ه ��ي التي دفعتني �أن �أق ��در له تلك الروح العربي ��ة ،التي دفعته
وحملت ��ه لك�شف روح الإخال� ��ص والتقدير للدوافع الوطني ��ة بالإقدام لتنفيذ فكرة
�إ�ص ��دار جريدة (الفجر اجلديد) وكانت بالن�سب ��ة لإ�صدارها فرحة ال حدود لها،
عندم ��ا ا�ستطع ��ت �إقناع �أخ ��ي �أحمد رحم ��ه اهلل بتنفيذ فكرة التق ��دم ،ل�صاحب
اجلالل ��ة امللك (�سعود بن عبدالعزيز) رحمه اهلل, ،و�إدراكي ال�صادق والبعيد �أنه
من �أحد امل�شجعني ملثل هذه الأعمال الثقافية والوطنية .وقد انتهزنا فر�صة زيارتنا
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جلاللت ��ه يف مدينة الريا� ��ض بعد العودة م ��ن �أداء فري�ضة احل ��ج ب�صحبة الوالد
(ال�شي ��خ يعقوب اليو�سف) رحمه اهلل �أح ��د ق�ضاة (اجلبيل) -والذي ر�شح مدير ًا
لأول مدر�س ��ة حكومي ��ة فيها– وقد جنحت الفكرة مبوافق ��ة جاللته ب�إ�صدار �أمره
الك ��رمي للجهات املخت�صة بال�سماح لنا ب�إ�صدار جري ��دة (الفجر اجلديد) ،وكان
اختي ��ار ذلك اال�سم تيمن ًا بعهده .وكانت موافقة جاللته فرحة بالن�سبة يل ولأخي
�أحم ��د ال ح ��دود لها ،وعندما مت لنا �إ�ص ��دار الأعداد الثالثة ،كان ��ت تلك الأعداد
�سابق ��ة للع�صر الذي حققته� ،أنا و�أخي �أحمد ،وكان اهتمام الأ�ستاذ (�أبي يعرب)
يف تلك الر�سالة الكرمية بالفجر اجلديد وزميالتها من تلك ال�صحف التي اختفت
قد �أدت ر�سالتها –وال �شك– يف معاجلة الكثري من الأمور االجتماعية والوطنية،
و�ساهم ��ت ببناء روح النه�ضة الأدبية والعلمية يف �سلك ال�صحف الأخرى ،بد ًء من
عه ��د املل ��ك عبدالعزيز –خل ��د اهلل روحه يف اجلنة– و�أبنائه م ��ن بعده مبا �أبرزه
وحققه املحررون والكتاب والأ�ساتذة ،الذين �ساهموا يف تلك ال�صحف .وكان ا�سم
(الفجر اجلديد) الذي اخرتناه تفا�ؤ ًال بتلك النه�ضة العلمية والفكرية التي بد�أت
من ��ذ عهد امللك عبدالعزيز املوح ��د الأول لأطراف اململكة ،وتثبي ��ت �أعمدة العلم
واملعرف ��ة ،وتطبيق روح التح�ضر امل�ستمد من ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء التي ال
زالت املنطلق الأول والأخري بالتم�سك بها.
وبعد� :إن املتاعب النف�سية التي واجهتها و�أخي (�أحمد) رحمه اهلل بعد �إيقاف
(جريدة الفجر اجلديد) الذي �شبه �أحد املازحني ذلك الإيقاف بق�صة (�سنمار)
التاريخي ��ة ،ولكن الذي �أزاح �سحب تل ��ك املتاعب الثقيلة ،وفجر الفرحة يف قلوبنا
–مبا يف ذلك الآباء والأمهات والأطفال الذين كنا نعيلهم– �صدور بيان الديوان
امللكي الكرمي ،الذي �أعاد وحقق الثقة بنا وبكرامتنا كما ن�ص بذلك البيان املن�شور
يف ال�صحف املحلية بتاريخ ربيع الأول عام1395هـ ،وجاء يف الن�ص ما يلي�( :أ�سوة
مب ��ا ق ��ام به املغفور ل ��ه جاللة (امللك في�ص ��ل) طيب اهلل ثراه ،م ��ن �إطالق ق�سم
م ��ن املعتقل�ي�ن يف ق�ضايا �سيا�سي ��ة ،وال�سماح لبع�ض الذين فروا م ��ن بلدهم هرب ًا
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من تنفيذ الأح ��كام ال�صادرة بحقهم بالعودة لوطنهم ،ونظر ًا لأن جميع من عفي
عنه ��م �أ�صبحوا عنا�صر طيبة ،و�ساهموا ب�إخال�ص يف خدمة دينهم ووطنهم ،فقد
�أم ��ر ح�ضرة �صاحب اجلاللة (امللك خالد ب ��ن عبدالعزيز) ب�إطالق �سراح جميع
الباق�ي�ن م ��ن املعتقلني املحكوم�ي�ن ،والعفو ع ��ن جميع املوجودي ��ن يف اخلارج من
املتهم�ي�ن واملحكومني يف ق�ضايا �سيا�سية ،ودعوتهم للع ��ودة �إلى وطنهم لي�ساهموا
جمي ًع ��ا ،يف خدمة البلد وتطوير ازده ��اره) ،و�إن هذا البيان الكرمي الذي �شمل
اجلمي ��ع بالعفو ،الذي حقق الفرحة يف قلوبن ��ا ونفو�سنا وجميع �أهلنا الذين رفعوا
�أياديهم �إلى ال�سماء بالدعاء �إلى اهلل �أن يحفظ ويدمي حكومتنا الر�شيدة بعطفها
على �أبنائها م�شيدة بذلك البيان ب�أن جميع من عفي عنهم عنا�صر طيبة �ساهمت
بالإخال�ص يف خدمة دينهم ووطنهم.
وختام ��ا وحت ��ى �أو�ضح ما طلب ��ه مني الأ�ست ��اذ (�أبو يع ��رب) يف ر�سالته ،ب�أن
ً
�أعطيه معلوم ��ات وا�سعة تتعلق بجريدة (الفجر اجلدي ��د) ،و�إكما ًال لهذا البحث،
فق ��د كان ملوق ��ف الأ�ستاذ (خال ��د الفرج) رحمه اهلل الدور الكب�ي�ر يف حل م�شكلة
طباع ��ة اجلريدة يف مطابعه التي كانت تعمل يف مدينة (الدمام) ،فقد �أوعز �إلى
ابن ��ه (محم ��د) وكلفه بطباع ��ة اجلريدة عن ��ده ،وكنا ننوي طبعه ��ا يف البحرين،
وق ��د رحب غاي ��ة الرتحيب .كم ��ا �أن ال�شيخ (حم ��د اجلا�سر) رحم ��ه اهلل عندما
�سم ��ع بال�سماح لنا ب�إ�صدار اجلريدة بارك لنا ذل ��ك و�أبدى اال�ستعداد بطبعها يف
مطابع ��ه مبدينة الريا�ض ،وق ��د �شكرنا له هذه الروح الوطني ��ة .وكنت �آنذاك من
�أح ��د الذين يكتب ��ون يف (اليمامة) ،وعندما بد�أنا يف طب ��ع اجلريدة وجدنا �إقبال
الق ��راء عليه ��ا� ،ضاعفنا العدد الثاين عل ��ى ثالثة �آالف ن�سخة� ،أم ��ا العدد الرابع
ال ��ذي جرى �إيقاف ��ه وم�صادرته من قبل مدي ��ر الأمن العام وال ��ذي مل يو�ضح لنا
الأ�سب ��اب ،فقد كانت الأعداد اجلاهزة للتوزيع �أربعة �آالف ن�سخة� .أما عن �أ�سباب
الإيق ��اف الذي طلب الأ�ست ��اذ (�أبو يعرب) معرفة ذلك ،فحتى الآن مل نعرف تلك
الأ�سباب؟ وقد كرثت التخر�صات والأقاويل ،فمنهم من خمن �أو ظن� ،أن احلديث
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�أو املقابل ��ة التي متت بني الأ�ستاذ (محمد الهو�ش ��ان) �أحد املحررين يف اجلريدة
ورئي� ��س الأرامكو امل�سرت (باركر) ح ��ول البرتول ،وقلة ع ��دد توظيف ال�سعوديني،
وع ��دم ت�شجيعه ��م ،رمبا �أن ذل ��ك قد �ضايق رئي� ��س ال�شركة ،ولكن ��ي �أ�ستبعده وال
�أظن ��ه ،فقد كنت م�ستم ًع ��ا لذلك النقا�ش ،واملقابلة الطيب ��ة ،دون �أن تبدو منه �أي
م�ضايق ��ة ،بل رحب كثري ًا يف تلك الزيارة واحلديث ال�شيق معه .وقد وعد بت�شجيع
اجلري ��دة ما �أمكن بالإعالنات ،وما يتعلق بالنف ��ط ،وقد عرف عنه �أنه من خرية
الر�ؤ�س ��اء الأمريكيني الذين عملوا يف اململكة .ومهم ��ا كانت الأ�سباب حول �إيقاف
اجلريدة ،فنحن على ثقة �أن املوا�ضيع الأدبية والثقافية والتعليقات التي ن�شرناها،
إي�ضاحا
ت�ؤكد الروح وامل�شاعر الطيبة ،ومدى �إخال�صنا ومحبتنا للوطن .وت�أكيدً ا و� ً
للتاري ��خ ،ف�إنه بعد فرتة من �إيقاف الع ��دد الرابع ،ويف زيارة من �أخي �أحمد ل�سمو
�أم�ي�ر املنطقة ال�شرقية املرحوم (عبدالعزيز بن جل ��وي) [نيابة عن والده الأمري
�سع ��ود بن جلوي ل�سفره للعالج باخلارج ] طلب م ��ن �أخي �أحمد �إعادة طبع ون�شر
اجلري ��دة ،ولكن �أخي اعتذر من ذلك ،و�شكر ل�سموه تلك امل�شاعر واالهتمام تارك ًا
الأمر �إلى فر�صة �أخرى.
						

يو�سف ال�شيخ يعقوب

هذا وقد ا�ستمر الأ�ستاذ يو�س ��ف يكتب مقاله الأ�سبوعي (كلمات من القلب)
بجريدة اليوم حتى بلغ الثمانني من عمره فوهن عزمه ،ومل نلبث �أن �سمعنا بوفاته
رحمه اهلل ي ��وم الأربعاء 1432/10/17هـ املواف ��ق 2011/9/15م .واملعروف �أنه
من الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني جلريدة اليوم يف بداياتها مع ع�صر امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
1383هـ1963/م.
وال نن�س ��ى �أن الراح ��ل ق ��د عمل بع� ��ض الوقت يف مكت ��ب العمل عن ��د �إن�شائه
بالدم ��ام برئا�سة عبدالعزيز املعمر ،ولقي م ��ع بع�ض العمال كثري ًا من امل�ضايقات
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م ��ن ال�شرك ��ة ب�سبب انحي ��ازه مل�صالح العم ��ال ومطالبته بحقوقه ��م ،مما عر�ضه
لل�سج ��ن مرت�ي�ن الأولى خم�س �سن ��وات ،والثانية ع�شر �سن ��وات ،وبعد خروجه من
ال�سجن عمل بالتجارة ،وا�ستمر يكتب يف جريدة اليمامة ،و�أخري ًا جريدة اليوم.
و�أخ�ي�ر ًا تعر� ��ض يف �سنوات ��ه الأخ�ي�رة لأمرا�ض كث�ي�رة منها :فق ��ده للذاكرة
(الزهامي ��ر) .وقد كرمته الدول ��ة من خالل وزارة الثقاف ��ة والإعالم �ضمن رواد
ال�صحاف ��ة ال�سعودية ،عند افتتاح معر�ض الكتاب الدويل بالريا�ض عام 1428هـ،
وقد ناب عنه ابنه يعقوب.
وق ��د �أ َّبن ��ه مرك ��ز حمد اجلا�س ��ر الثقايف ُبعي ��د وفاته –رحم ��ه اهلل– بتاريخ
1432/11/1ه� �ـ املوافق 2011/9/29م� .أقامت خمي�سي ��ة اجلا�سر ندوة ت�أبني له
�ش ��ارك بها الأ�سات ��ذة� :سعد البواردي ،ومحمد الق�شعم ��ي ،و�إدارة الدكتور مو�سى
مربوك بح�ضور عدد كبري يتقدمهم ابنه الأ�ستاذ �سمري.
					
محمد بن عبدالرزاق الق�شعمي
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