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الدرا�سات  ت�سـدر عـن ق�سم 
والن�سر وال�سوؤون الخارجية
ــد ــاجـــ بـــمـــركـــز جـــمـــعـــة الــمـــ
لــــلــــثــــقــــــــــــــافــــة والـــــتـــــــــــــــــراث

Tuhfatul Mujahideen fil amali bilmayadeen
By. Lajeen bin Abdullah al-Tarabulusi, Husamuddin, al-Zahabi (D. 738 AH)
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De Materia Medica
By. Pedanius Dioscorides (Died around 90 AD)

مفردات ديو�سقوريد�س
ا�سم الموؤلف: ديو�سقوريد�س فيدانيو�س المتوفى حوالي 90 م

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة

تحفة المجاهدين في العمل بالميادين
ا�سم الموؤلف: لجين بن عبد اهلل الطرابل�سي، ح�سام الدين الذهبي المتوفى 738 هـ



ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.
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اأّي م�ستقبل للمعجمية العربية في �سوء التكنولوجيا 
الحديثة؟

اأ. مليك جوادي

درا�سة اأدبية ح�سرية لمجلة الرافد الورقية، بعنوان:
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اأ. فهد اأوالد هاني
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اإن اهلل تعالى لما خلق االإن�صان، وا�صتخلفه في االأر�ص، وا�صتعمره فيها، لم يجعل كل فرد من نوعه 
�صخرًيا،  ا  بع�صً بع�صهم  ليتخذ  بع�ص؛  اإلى  محتاًجا  بع�صهم  جعل  بل  بحياته،  م�صتقاًل  بذاته  قائًما 
وجعل بقاء نوعه  وا�صتمراره في الوجود مبنًيا على تعاونهم فيما بينهم، اإال اأن هذا التعاون قد يكون 

في ال�صر، وقد يكون في الخير، فنهى اهلل عما هو �صر، ورهب منه، واأمر بما هو خير، ورغب فيه.

ولما كان تحقيق �صرورات حياة االإن�صان وحاجاتها وتح�صيناتها ال يتم اإال بتعاون غيره معه، وهو 
اأو  التبرع  اأو  بالمقاي�صة  اإال  يكون  ال  اإليها  والو�صول  المواد،  من  غيره  يد  في  لما  محتاج  الإقامتها 
المبادلة بوا�صطة، وهو الغالب االأعم، وهذه الوا�صطة هي المال، وهذا المال لما خلقه اهلل �صبحانه 
بع�صهم،  واحد، فهو غزير وفير عند  اأيديهم على ميزان  لم يجعله في  النا�ص  بين  وق�صمه  وتعالى، 
وقليل معدوم عند اآخرين، وحتى ي�صتطيع هوؤالء الو�صول اإلى �صروراتهم وحاجاتهم ال بد لهم من 

مال، وهو غير موجود لديهم؛ لذلك ُجعلت المداينات �صبياًل لهم.

قدرة  له  من  النا�ص  من  هناك  الأن  المال؛  ودوران  المعامالت  رواج  اأ�صباب  اأعظم  من  والتداين 
المواهب  تلك  اإظهار  يمكنه من  ما  مادته  يملك من  لكنه ال  وت�صييره،  واإ�صالحه  المال  تنمية  على 
في تجارة اأو �صناعة اأو فالحة، في�صطر اإلى التداين لتحقيق رغبته وبلوغ غايته، كما اأن من يوجد 
بيده المال قد يكون فاقًدا لح�صن النظر والت�صرف فيه، فيحول ذلك بينه وبين اإ�صالح ماله، فيكون 
عر�صة للتاآكل والنفاذ على مر االأيام، فيجد مالكه نف�صه م�صطًرا للتداين حتى ال يختل نظام ماله. 
اأو  االأ�صياء،  اإنكارالحقوق وبخ�ص  ب�صبب  والمنازعات؛  للخ�صومات  اأكثر عر�صة  المداينات  كانت  ولما 
عدم القدرة على ا�صتيفاء �صروط االلتزام، اأو عدم القدرة على اأداء الحق الواجب تجاه الغير، عمدت 
واالآليات؛  وال�صوابط  ال�صروط  من  بجملة  المعامالت  في  العظيم  االأ�صل  هذا  حفظ  اإلى  ال�صريعة 
لتوثيقه وحفظ الحقوق فيه الأ�صحابها، وذلك في اأطول اآية في القراآن الكريم، وهي اآية المداينة؛ 
ال�صفر، مف�صاًل كل  اأمر بكتابة الدين واالإ�صهاد عليه، وقب�ص الرهن عند تعذر ذلك في حالة  حيث 

ذلك؛ حيث قال تعالى: 

ال�سريعة وم�ساألة المداينات 



ال�شريعة 
وم�ش�ألة 

المداين�ت 
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ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ    مئ  چ )البقرة:282-283(، وقد علق الظاهر ابن عا�صور على هذه االآية 
فقال: " ف�صرع اهلل تعالى للنا�ص بقاء التداين المتعارف بينهم كي ال يظنوا اأن تحريم الربا والرجوع 
اآخر  ت�صريع  بو�صعه في  الت�صريع  ذلك  واأفــاد  كله.  للتداين  اإبطال  اأموالهم  روؤو�ــص  اإلى  بالمتداينين 
مكمل له، وهو التوثيق بالكتابة واالإ�صهاد" )التحرير والتنوير: 88/3(، كما اأن ال�صريعة قد اأحاطت 
المداينات بوازع �صلطاني ردعي يردع الم�صتهترين والعابثين باأموال النا�ص، وطلبت من ولي االأمر 
ال�صرب على اأيديهم، وفو�صته في كثير من االأحيان تقدير العقوبة اأو االإجراء المنا�صب، لمنع هوؤالء 

من اال�صتمرار في ممار�صاتهم.

واإن لجوء ال�صريعة اإلى الوازع ال�صلطاني في ت�صريع المداينات، لي�ص رغبة منها في اإيالم النا�ص، 
واإيذائهم في االأمــوال واالأبــدان، بل هو �صعي منها لحفظ �صبيل الخير من االنقطاع واالرتفاع من 
ويتعذر  ورواجــه،  المال  دوران  اأ�صباب  النا�ص، وتنقطع عنهم  تتع�صر حياة  المعامالت، حتى ال  جملة 
ق�صاء حاجاتهم وم�صالحهم؛ الأن اأ�صحاب الثراء واالأموال اإذا لم يتوافر لهم من الت�صريع ما يحفظ 
عودة اأموالهم اإليهم بعد اإخراجها من اأيديهم، فاإنهم �صيكفون عن بذلها للغير، ويف�صلون بقاءها في 

اأيديهم مع ك�صادها على بذلها مع �صياعها، وهذا م�صر بحياة المجتمع وم�صار الدولة.

الإ�صالحها  النا�ص  اأيـــدي  مــن  االأمـــوال  يطلبون  الــذيــن  اإلــى  ال�صريعة  نظرت  نف�صه  الــوقــت  وفــي 
في  يكن  لم  ما  لهم  يعر�ص  ثم  وحاجاتهم،  �صروراتهم  لق�صاء  اأو  فالحة،  اأو  �صناعة،  اأو  تجارة،  في 
ح�صبانهم، فيقعد بهم عن اأداء ديونهم ب�صبب ع�صرهم، فمثل هوؤالء طلبت ال�صريعة اإنظارهم اإلى حالة 
الي�صر، بل جعلت لهم �صهًما في اأموال الزكاة، وهو �صهم الغارمين، حتى ال تبقى رقابهم اأ�صيرة لتلك 
الديون واأربابها، وحتى ال ت�صيع على اأرباب االأموال حقوقهم التي قد تدفعهم اإلى الكف عن مثل هذا 

الخير. واهلل اأعلم بال�صواب.

مدير التحرير
د. عز الدين بن زغيبة
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التراث الفكري الضائع في 
التاريخ العربي اإلسالمي

مقدمة:
الثقافي،  التراث  ذلك  نتائجها،  اأهم  من  كان  كبرى  وثقافية  علمية،  نه�صة  الم�صلمون  اأقام 
تاأليًفا، وترجمًة العلماء العرب، والم�صلمون على مر  اإنتاجه  والفكري ال�صخم الذي عكف على 
للكتاب  كان  فلقد  الو�صطى.  الع�صور  في  العربية  الكتب  خزائن  به  تزخر  كانت  والذي  التاريخ، 
اأهمية، ومكانة كبيرة في نفو�ص الم�صلمين، مما كان له اأكبر االأثر في انت�صار المكتبات في طول 
البالد، وعر�صها؛ حيث حر�ص الحكام، والخلفاء الم�صلمون على تزويد تلك المكتبات بالكتب، 

والمخطوطات القيمة، وتوفير المخ�ص�صات المالية لهذا الغر�ص.

الإ�سالمي،  الكتاب  ت��اري��خ  اإن  الحقيقة،  وف��ي 
والمكتبة الإ�سالمية هو في الواقع �سيء واحد يعبر 
ع�سوره،  مختلف  في  الإ�سالمي  الفكر  تاريخ  عن 
فقد لعب الكتاب، والمكتبة الإ�سالمية دور هام في 
تقدم،  في  �ساهم  مما  الم�سلمين  بين  الثقافة  ن�سر 
القرون  في  الإ�سالمية  العربية  الح�سارة  وازده��ار 
الو�سطى. اإل اأنَّ هناك عدًدا من العوامل التي اأثرت 
على م�سير ذلك التراث، كان من اأهمها الحروب، 
لها  تعر�ض  التي  والخارجية،  الداخلية،  والغزوات 
العالم الإ�سالمي؛ حيث ُدمرت الكثير من المكتبات، 
كما كان للمحن، والباليا مثل: المجاعات، وحالت 
الغالء، والفقر، والتي كانت كثيًرا ما تع�سف بالبالد 

الإ�سالمية، اأثر كبير على م�سير الكتاب الإ�سالمي 
اأ�سف  والتدمير.  والنهب،  لل�سلب،  تعر�ض  ال��ذي 
والفتن،  والتع�سب،  والجهل،  ال�سرقة،  ذل��ك  اإل��ى 

والإهمال، وعدم اأمانة الم�سرفين على المكتبات. 

لكن الم�سادر التاريخية، وكتب التراجم ذكرت 
لنا اأخبار بع�ض العلماء، والموؤلفين، وجامعي الكتب 
وذلك  الخا�سة،  كتبهم  اإتالف  على  اأقدموا  الذين 
اأو خوًفا من  ندًما عن الن�سغال بها عن عبادة اهلل 
تو�سع  اأن  اأو خوًفا من  الكتب غيرهم  تلك  اأن ت�سل 
بها  �سًنا  اأو  وفاتهم  بعد  مو�سعها  غير  في  الكتب 
اأو  ي�ستحقها  ل  َم��ْن  اأو  جدواها  يعرف  ل  َم��ْن  على 
واأًيا  اآخر بدا له)))،  اأو لأي عار�ض  لنق�ضٍ بدا فيها 

د. اأ�شرف �شالح محمد �شيد
جامعة ابن ر�سد - هولندا
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هذا  مثل  اأن  فيه  �سك  ل  فمما  الم�سوَّغات،  كانت 
ثروة  علينا  اأ�ساعت  العادات  هذه  ومثل  ال�سنيع، 
مختلف  في  المخطوط  الفكري  التراث  من  كثيرة 

مجالت المعرفة.

لقد تخل�ض العلماء من كتبهم، واأتلفوها بو�سائل 
اأو غ�سلها  عدة)))، كحرقها عمًدا مع �سبق الإ�سرار 
في  تطييرها  اأو  الأر���ض  باطن  في  دفنها  اأو  بالماء 
في  تركها  اأو  الهواء  في  ورميها  تمزيقها،  اأو  الهواء 
البحار  اأو  والآبار  الأنهار،  في  اإلقائها  اأو  ال�سحراء 
باأخرى،  اأو  بطريقة  منها  والتخل�ض  اإعدامها،  اأو 
و�سوف نعر�ض بع�ض الأمثلة التو�سيحية عن �سلوك 
ذكرته  لما  وفًقا  كتبهم،  من  التخل�ض  في  العلماء 

الم�سادر التاريخية، وكتب التراجم.
1- حرق الكتب 

وهي اأ�صهر طرق اإتالف الكتب؛ حيث ا�صتعملت 
ال�صلطة  وغالًبا هي طريقة  العامة،  ال�صاحات  في 
واأفــكــار  لــكــتــب،  العلني  رف�صها  عــن  التعبير  فــي 
ب�صفة  الكتب  حــرق  ظــاهــرة  بـــداأت  وقــد  معينة)3(، 
متعمدة في العالم العربي، واالإ�صالمي منذ اأواخر 

القرن الهجري االأول، ومن االأمثلة على ذلك:

عروة بن الزبير )ت. 93ه�) الذي حرق كتًبا له 
فيها فقه �سنة 63ه�، ثم ندم على ذلك فقال: "لأن 
لي  يكون  اأن  من  اإلي  اأحب  عندي  الكتب  تلك  تكون 
 -((( الب�سري  والح�سن  ومالي")))،  اأهلي،  مثل 
�سعد  ابن  روى  زمانه،  في  التابعين  اإم��ام  0))ه���) 
حدثنا  ق��ال:  ا�سماعيل  بن  مو�سى  عن  طبقاته  في 
�سهل بن الح�سين الباهلي قال: بعثت اإلى عبد اهلل 
اأبيك، فبعث  اإلي بكتب  ابعث  الب�سري:  الح�سن  بن 
اإلي اأنه لما ثقل، قال لي: اجمعها لي، فجمعتها له، 
اأدري ما ي�سنع بها، فاأتيت بها فقال للخادمة:  وما 

فاأحرقت".))) اأمر  ثم  التنور،  "ا�سجري 
)ت.  المازني  عمار  بن  العالء  بن  عمر  اأبو  اأما 
)))ه�) اأحد القراء ال�سبعة الم�سهورين، واإمام اأهل 
قام  فقد  واللغة،  والنحو،  ال��ق��راءات،  في  الب�سرة 
ب�سبب  ال�سقف  اإلى  بيته  التي مالأت  باإحراق دفاتره 
قول  6)6ه�)  )ت.  الرومي  ياقوت  وذكر  تن�سكه)6)، 
كتبه  "جمع  اأنه  الدرني )ت. )))ه�)،  �سليمان  اأبي 
في تنور، و�سجرها بالنار ثم قال، واهلل ما اأحرقتك 

حتى كدت اأحترق بك"))).

الجعابي  ب��ك��ر  اأب���و  ع��م��ر،  ب��ن  محمد  واأو����س���ى 
موته،  بعد  كتبه  تحرق  باأن  ))3ه�)،  الحافظ )ت. 
مات  لما  الجعابي  ابن  اإن  الأزه��ري  قال  فاأحرقت. 
كتب  فيها  وك��ان  فاأحرقت،  كتبه  تحرق  اأن  اأو�سى 
للنا�ض)))؛ فقال: حدثني اأبو الح�سين بن البواب اإنه 
كان له عنده مائة، وخم�سون جزًءا فذهبت في جملة 
ما اأحرق، وروى عن الدارقطني قوله: "اأخبرت بعلة 
الجعابي فقمت اإليه فراأيته يحرق كتبه فاأقمت عنده 

حتى ما بقى منه �سيء")9).

اأما اأبو �سعيد ال�سيرافي )ت. ))3ه�) الذي ُيعّد 
من كبار العلماء فقد اأو�سى، ولده محمد بقوله "قد 
فاإذا  الأجل  بها خير  تكت�سب  الكتب  لك هذه  تركت 
راأيتها تخونك، فاجعلها طعمة للنار".)0)) لقد ذكر 
اإ�سماعيل  اإن  الأدباء"  "معجم  في  الحموي  ياقوت 
ابن حماد الجوهري )ت. )39ه�) اأحد علماء اللغة، 
له  العربية، عر�ست  و�سحاح  اللغة،  كتاب  و�ساحب 
في اآخر حياته، و�سو�سة قهرية فحرق كتبه كلها، ثم 
اأيها  فقال:  ني�سابور،  في  الجامع  �سطح  على  �سعد 
اإليه  اأ�سبق  النا�ض اإني قد عملت في الدنيا �سيًئا لم 
ثم  يطير،  اأنه  وزعم  ال�سحاح)،  مجمعه  )يق�سد 

قفز من اأعلى الجامع فمات)))).
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وقد اأحرق اأبو حيان )ت. 00) ه�) كتبه النفي�سة، 
العلم  "اإن  بقوله:  ذل��ك  مف�سًرا  له  ل�سديق  وكتب 
حاطك اهلل يرد للعمل، كما اأن العمل يراد للنجاة، 
كاًل  العمل  كان  العلم،  عن  قا�سًرا  العمل  كان  فاإذا 
ك��اًل،  ع��اد  علم  م��ن  ب��اهلل  اأع���وذ  واأن���ا  العالم،  على 
واأورث ذًل -علمك اهلل الخير- اأن هذه الكتب حوت 
من اأ�سناف العلم �سره، وعالنيته، فاأما ما كان �سًرا 
فلم اأجد له َمْن يتحلى بحقيقته راغًبا، واأما ما كان 
عالنية فلم اأ�سب َمْن يحر�ض عليه طالًبا، على اأني 
جمعت اأكثرها للنا�ض، ولطلب المنالة منهم، ولعقد 
الريا�سة بينهم، ولمدة الجاه عندهم، فُحمرت ذلك 
اأن تكون حجة عليَّ ل  كله، وكرهت مع هذا، وغيره 

لي".)))).
بن  �سعيد  اأبو  ال�ساعر  فعله  ما  ا  اأي�سً ذلك  ومن 
اأبي الخيرات )ت. )6)ه�)، وكان يحفظ عن ظهر 
وعندما  الجاهلية،  ل�سعراء  بيت  األف  ثالثين  قلب 
بلغ ال�ساد�سة، والع�سرين �سمع در�ًسا لأحد الم�سايخ 

يدور حول قوله تعالى: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  
ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ    ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ  

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ   ڍ   } )�سورة الأنعام: الآية )9)، فما 

كاد ي�سمع هذه الآية حتى جمع كتبه كلها، واأحرقها، 
�سنين  �سبع  فيه  وجل�ض  بيته،  في  ركن  اإلى  اآوى  ثم 

يذكر فيها ا�سم اهلل)3)).  
ومن العلماء الم�سهورين الذين اأحرقوا كتبهم اأبو 
الفرج بن الجوزي )ت. 0))ه�) فقد كان يملك كتًبا 
كثيرة اأُحرقت باإ�سارة منه))))، والبع�ض اأحرق كتبه 
الح�سين  اأن  ُذكر  فقد  عليها،  ال�ستيالء  من  خوًفا 
الكلبي،  الحكم  اأب  اهلل،  عبد  ب��ن  الح�سين   اب��ن 
الأندل�ض  ابن ح�سون )ت. ))) ه�)، وهو قا�ض في 

اأي����ام م��ل��وك ال��ط��وائ��ف، وك���ان ف��ي ج����واره بع�ض 
عليه  اتفق  كما  عليه،  الغارات  فوا�سلوا  المرابطين 
قائد  ك��ان  له  اأًخ��ا  وقتلوا  عليه،  ف��ث��اروا  البلد  اأه��ل 
جي�سه، ف�ساع ر�سده، وقتل بع�ض بناته غيرة عليهن 

من ال�سبي، واأطلق النار في كتبه فاأحرقها)))).

يو�سف  ب��ن  برم�ض  ت��غ��ري  كتبه  اأح���رق  وم��َم��ْن 
البر�ساوي  جعفر  اأو�سى  وكذلك  )ت.0))ه����))6))، 
الهزل  ف��ي  األ��ف��ه  ل��ه  كتاب  ب��اإح��راق  0)9ه����)  )ت. 
�سماه »دافع الغموم« حيث ندم على تاأليفه، ولزم اأن 

ي�ستريه مَمْن لقيه عنده، ويحرقه بالنار)))).
2- اإغراق الكتب

اأخباًرا  التاريخية يجد  للم�صادر  المت�صفح  اإن 
م�صنفاتهم،  رمــي  اإلـــى  العلماء  بع�ص  لــجــوء  عــن 
للتخل�ص  وذلـــك  واالأنـــهـــار؛  الــبــحــار،  فــي  وكتبهم 

منها، ومن اأمثلة هوؤالء: 

له  الطائي )ت. )6)ه�)، كانت  داود بن ن�سير 
الفقهية،  الكتب  من  العديد  �سمت  خا�سة  مكتبة 
في  تفريغها  اإل��ى  عمد  اأن��ه  اإل  والأدب��ي��ة،  واللغوية، 
مياه نهر الفرات، وقال يناجيها: "نعم الدليل كنت، 
وذهول،  عناء،  الو�سول،  عند  الدليل  مع  والوقوف 
فكرية  ث���روة  �سياع  ذل��ك  وف��ي  وخمول"،  وب���الء، 
عبد  بن  محمد  عن  نقاًل  ال�سلمي  وذكر  كبيرة))))، 
الح�سين  بن  يو�سف  �سمع  اإن��ه  قوله:  الطبري  اهلل 
0))ه�)  )ت.  الحواري  اأبي  بن  اأحمد  طلب  يقول: 
البحر،  اإلى  كلَّها  ُكُتبه  ثم حمل  �سنة،  ثالثين  العلم 
قها)9))، ومَمْن تخل�ض من م�سنفاته في النهر؛  فغرَّ
اأحمد بن محمد بن الخالل )ت.))3ه�)، فقد رمى 

بجملة من �سماعاته القديمة في نهر دجلة)0)).

وجاء في ترجمة ابن العريف ال�سنهاجي المقرئ 
اأنه  والإ���س��ارات  المقامات،  �ساحب  )ت.39)ه����) 
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"مَمْن �سرب عليه الكمال رواق التعريف، فاأ�سرقت 
اد، حتى  باأ�سرابه البالد، و�سرقت به جماعة الح�سَّ
عاقبة  من  وخوفوه  ع�سره،  �سلطان  اإل��ى  به  �سعوا 
اأمره؛ ل�ستمالة القلوب عليه، وان�سواء الغرباء اإليه، 
ق في البحر  ب اإلى مراك�ض، ... فا�ستوح�ض، فغرَّ فغرَّ
منها  ُكتب  م��ا  اإل  منها  يبق  فلم  موؤلفاته،  جميع 

عنه".))))

القا�سي  ال�سرور  اأبي  الدين  �سفي  ترجمة  وفي 
اأحمد بن عمر المزجد الزبيدي )ت.930ه�)، وهو 
وعلومه،  والحديث،  واأ�سوله،  بالفقه،  ا�ستغل  مَمْن 
وال��ح�����س��اب، وال��ف��رائ�����ض، وب���رع ف��ي ع��ل��وم كثيرة، 
الفتح  اأبو  قال حفيده  ال�سافعي.  الإمام  بفقه  وتميز 
جامع  �سرح  جدي  "كان  عنه:  المزجد  ح�سين  ابن 
لما  ثم  مجلدات،  �ستة  في  للن�سائي  المخت�سرات 
راآه لم ي�ستوف ما حواه الجامع المذكور من الجمع، 
وذك��ر  فاأعدمه"))))،  ال��م��اء  ف��ي  األ��ق��اه  وال��خ��الف 
"ا�ستغل  )ت.003)ه���)،  الكردي  اهلل  عبد  المحبى 
الحال،  عليه  غلب  ثم  اأقرانه،  وف��اق  اأوًل،  بالعلوم 

ورمى كتبه في الماء")3)).
3- تمزيق، واإتالف الكتب

بع�ص  اإليها  لجاأ  التي  االأخـــرى  الــطــرق  ومــن 
العلماء للتخل�ص من م�صنفاتهم، وكتبهم، القيام 
بتمزيقها، وبعثرتها في الهواء، ومَمْن قام بذلك:

على  اأق��دم  حيث  )6)ه���)؛  )ت.  الثوري  �سفيان 
وق��ال:  ال��ري��ح،  ف��ي  وتطييرها  ج��زء،  األ��ف  تمزيق 
ولم  هنا،  ها  من  بل  هنا  ها  من  ُقطعت  يدي  "ليت 
اأكتب حرًفا".))))، وقد اأدى الجفاء بين العلماء اإلى 
اإن الإمام الحافظ م�سعود  اإتالف الكتب، فقد ُذكر 
اإلى  عمد  ))ه���)  )ت.  العراقي  زيد  بن  اأحمد  ابن 
العيد"،  دقيق  لب��ن  "الإمام  كتاب  م�سودة  اإع��دام 

بعد اأن كان اأكمله، فلم يبق منه اإل ما كان بي�ض في 
حياة م�سنفه))))، ومن العلماء الذين قاموا باإتالف 
نظم  )))ه���)،  )ت.  التبرباج  الدين  عماد  كتبهم، 
�سًنا  يرزق  حي  وهو  باإتالفه،  قام  ثم  �سعر،  ديوان 

بكرامته، واإعالء ل�ساأن الأدب على زعمه.)6))

بن  اأحمد  الحافظ،  ذر  اأب��و  كتبه:  اأتلف  ومَمْن 
 ..." عنه:  ال�سخاوي  يقول  )))ه�)،  )ت.  اإبراهيم 
نظًما،  فيها ت�سانيف  فيها، وجمع  برع  الأدب  فنون 
اآخرها،  عن  به  اأخبرني  ح�سبما  اأذهبها  ثم  ونثًرا 
ال��راح،  في  يقال  فيما  الأف��راح  عرو�ض  ذل��ك:  ومن 
و�ستر  ال�سل�سال،  في  يقال  فيما  والآل  الدرر،  وعقد 
في  الم�ستنير  والهالل  الخال،  في  قيل  فيما  الحال 
في  قيل  فيما  ا�ستنار  اإذا  والبدر  الم�ستدير،  العذار 
العذار")))) و�سعيد بن اأحمد العدني )ت. )))ه�)، 
قدم اإلى عدن، وا�ستوطنها، واقتنى ُكتًبا نفي�سة، وكان 
�سنًيا بها، وا�ستولى على عدة خزائن فاأعدمها))))، 
واأبو عبد اهلل �سم�ض الدين محمد بن عبد الرحمن 
اأمر  )90ه���)،  )ت.  ال�سخاوي  بكر  اأبي  محمد  ابن 

باإح�سار كتبه، واإتالفها فاأتلفت.)9))
4- غ�سل الكتب

الكثير من  اإلى �صياع  اأدت  التي  االأ�صاليب  من 
قيام  المخطوط  االإ�صالمي  العربي  التراث  كتب 
بع�ص العلماء بغ�صل موؤلفاتهم اأو موؤلفات غيرهم، 
وغيرهم  ال��ُن�����س��اخ،  بع�ض  العمل  ب��ه��ذا  ي��ق��وم  وق��د 
اأوراق  اأو  الكتب  ي�سعوا  ب��اأن  وذل��ك  الوراقين؛  من 
المخطوطات في الماء لمدة معينة من الزمن؛ مما 
و�سياعها  الكتابة،  وطم�ض  الحبر،  تحلل  اإلى  يوؤدي 
بهدف التخل�ض مما فيها من اأقوال، واآراء ل يرغب 
�ساحبها في الإبقاء عليها، متبرًئا مما كتب، وتائًبا 
اإلى اهلل مما �سنع اأو لدواع اأخرى مختلفة، وقد يلجاأ 
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البع�ض منهم اإلى محو الكتابة م�ستخدًما قطعة من 
القما�ض المبلولة لإزالة الكتابة، وكان غ�سل الكتابة 

يعبر عنه اأحياًنا بلفظ "محو الكتابة".)30)

ومن الأخبار الواردة في غ�سل الكتب اأو محوها، 
ال��م��رادي  الفقيه  ترجمة  ف��ي  ال��ذه��ب��ي  اأورده  م��ا 
الكوفي )ت. ))ه�)، الذي طلب اإح�سار كتبه قبل، 
على  اأقبلوا  الذي  العلماء  ومن  فمحاها))3)،  وفاته 
الحجاج )ت. 60)ه���)))3)،  بن  �سعبة  كتبهم،  غ�سل 
ب�سير  بن  الح�سين  بن  "فار�ض  الذهلي  غالب  واأب��و 
بن  بن طلحة  وعلي  الذهلي" )03)- )0)ه���))33)، 
ابن  والمبارك  )))ه����)))3)،  )ت.  النحوى  ك��ردان 
)))ه�����)))3)،  )ت.  الكرخي  طالب  اأب��ي  المبارك 
المطلب  اب���ن  ع��ل��ي  ب��ن  م��ح��م��د  ال�����س��ع��راء؛   وم���ن 
الكرخي  الح�سن  بن  وعا�سم  )))ه�����))36)،  )ت. 
ال�سهروردي  فار�ض  بن  و�سجاع  3))ه����)))3)،  )ت. 
)ت. )0)ه�)))3)، واأبو بكر ال�سمعاني التميمي )ت. 
ب�سميم  المعروف  الح�سن  بن  وعلي  0))ه�����))39)، 
الوكيل  بن  الدين  و�سدر  )60ه���))0))،  )ت.  الحلى 
بن  اأح��م��د  ال�سعود  اأب���ي  واب���ن  6))ه������)))))،  )ت. 

اإ�سماعيل )ت. 0))ه�))))).
5- دفن الكتب

من الظواهر الغريبة التي حدثت في التاريخ 
العربي االإ�صالمي قيام بع�ص الموؤلفين، والعلماء 
بدفن كتبهم اأو الزج بها في اإحدى المغارات، وهذا 
التراث  بها  ابتلى  التي  الم�سائب  من  ُيَعّد  الفعل 
اأو  التع�سب  نتيجة  المخطوط،  الإ�سالمي  العربي 
قلة التدبير، ومن العلماء الذي فقدنا مخطوطاتهم 
العالء  بن  عمرو  اأب��و  نذكر:  الت�سرف  هذا  نتيجة 
علماء  )م��ن  �سليمان  بن  وعلي  )))ه�����))3))،  )ت. 
وم��َم��ْن دف��ن خ��زان��ة كتبه: علي  ال��ق��رن )ه�����)))))، 

بن  وعطاء  9))ه����)))))،  )ت.  القر�سي  م�سهر  ابن 
م�سلم الخفاف )ت. 9))ه�))6))، واأبو كريب محمد 

الهمداني )ت. )))ه�))))).

ودفن يو�سف بن اأ�سباط )ت. 99)ه�) كتبه))))، 
من  عنده  ما  )0)ه���)  )ت.  ال�سافعي  الإم��ام  ودفن 
كتب في علم النحو)9))، وقام موؤمل اأبو عبد الرحمن 
ابن اإ�سماعيل العدوي )ت. 306ه�) بدفن كتبه)0))، 
واأو�سى ابن الحذاء القرطبي، محمد بن يحيى بن 
عن  "الإنباه  كتابه:  يدفن  اأن  6))ه���)  )ت.  اأحمد 
اأ�سماء اهلل" على �سدره، وجاء في ترجمة الحافي، 
عطاء  اب��ن  ال��رح��م��ن،  عبد  ب��ن  ال��ح��ارث  ب��ن  ب�سر 
الخطيب  ق��ول  )66ه����)،  )ت.  ال��م��رزوى  ن�سر  اأب��و 
نف�سه  ين�سب  لم  اأنه  اإل  الحديث،  كثير  "كان  عنه: 
ذلك"،  لأج��ل  كتبه  ودف��ن  يكرهها،  وك��ان  للرواية، 
وذكر ابن حجر اأن ابن اأبي حجلة، اأحمد بن يحيى 
ابن اأبي بكر التلم�ساني )ت. 6))ه�) اأمر عند موته 
ابن  ق�سائد  فيه  عار�ض  ال��ذي  م�سنفه  يو�سع  اأن 
الفار�ض في نع�سه، بل يدفن في قبره.))))، وقد ذكر 
ال�سخاوي اأن من العلماء َمْن ترك كتبه في البرية، 
وهو اأبو بكر بن محمد بن �سادي الح�سني ال�سافعي 

)ت. )))ه�).))))
خاتمة:

الغريبة  الظاهرة  تلك  اأن  نو�سح  اأن  لنا  ويبقى 
لم تكن قا�سرة على العلماء الم�سلمين فقط، واإنما 
ع�سر  الثاني  القرن  في  الغربيين  عند  تحدث  كانت 
كان  عندما  وذل��ك  الهجري؛  ال�ساد�ض  الميالدي/ 
لنف�ض  ربما  كتبهم  يحرقون  الأدي���رة  في  الرهبان 
من  كتبهم  يحرقون  الم�سلمون  كان  التي  الأ�سباب 
اأجلها)3)). كذلك ينبغي لنا اأن نوؤكد اأنه لم يكن هذا 
هو حال العلماء الم�سلمين ب�سفة عامة، فكم منهم 
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َمْن كانت كتبه اأعز �سيء لديه، وخير دليل على ذلك 
نعم  "]الكتاب[  )))ه����):   -  ((0( الجاحظ  ق��ول 
ونعم  ة،  والُعَدّ الجلي�ض،  ونعم  هو،  والُعقدة  الّذخُر، 
وِنْعَم  والحرفة،  الم�ستغل،  ونعم  والنزهة،  الن�سرة، 
الأَِني�ُض ِل�َساعِة الَوْحَدة، ونعم المعرفُة ببالد الغربة، 
ونعم القرين، والدِخيل، ونعم الوزير، والن�زيل")))).

نتائج البحث: 

لالأمة  ال�سائع  العلمي  التراث  عن  الباحث  اإن 
م�سيره،  على  اأثرت  العوامل  من  جملًة  يجد  �سوف 
العلماء  �سلوك  اأم��ام  م�سدوًها  يقف  �سوف  ولكنه 
تراثنا  من  كبير  جانب  على  ق�سى  ال��ذي  اأنف�سهم 
المكتبة  بمثابة  ك��ان  وال��ذي  والإ�سالمي،  العربي، 
الإ�سالمية في القرون الو�سطى؛ اأي اإنه كان من اأهم 
معالم الح�سارة العربية الإ�سالمية في ذلك الوقت.

ا�ستكمال  على  �سلًبا  التراث  ذلك  �سياع  انعك�ض 
مو�سوعات، وعناوين يحتاجها طالب العلم، والعالم 
عناوين  فهناك  الأم����ة،  مثقفي  ع��ن  ف�ساًل  م��ًع��ا، 
اأبي  واب��ن  والقفطي،  النديم،  اب��ن  ل��دى  لموؤلفات 
الفهار�ض،  كتب  اأ�سحاب  من  وغيرهم  اأ�سيبعة، 
والتراجم، اإل اأننا ل نجد لتلك الموؤلفات اأثًرا �سوى 
ذكر ا�سمها في �سياق ترجمة اأعمال هذا الموؤلف اأو 
في  الثقافي  التوا�سل  اإمكانية  من  يجعل  مما  ذاك، 

ا.  حياة اأي اأمة منقو�سً

الحوا�صي

�سعبان خليفة، الكتب والمكتبات في الع�سور الو�سطى-   (((
اللبنانية، )99)م. �ض ))).  الم�سرية  الدار  القاهرة: 
اأو  كتبهم  احترقت  علماء  الباتلي،  اهلل  عبد  بن  واأحمد 
دفنت اأو غرقت اأو ُمحيت.- الريا�ض: دار طويق للن�سر 

والتوزيع، )00)م. �ض).
الكتب في الح�سارة  "اإتالف  راجع: نوفل محمد نوري،   (((

في  اأ�سبابها  في  تاريخية  درا�سة  الإ�سالمية:  العربية 
التربية  مجلة  6)6ه�)".-   -  (3(( العبا�سي  الع�سر 
والعلم )جامعة المو�سل).- المجلد ))))، العدد )))، 

0)0)م. �ض 30 - )).      
راجع: علي عفيفي علي غازي، "حرق الكتب في التراث   (3(
العربي الإ�سالمي".- مجلة اأدب ونقد.- ع336، فبراير 

))0) م.       
ليدن:  الكبرى.-  الطبقات  َمِنيع،  بن  محمد  �سعد:  ابن   (((
مطبعة بريل، )90)م. )ج)، �ض 3))). الذهبي: محمد 
بن اأحمد ابن عثمان، تاريخ الإ�سالم وطبقات الم�ساهير 
)ج)،  )36)ه�.  ال�سعادة،  مطبعة  القاهرة:  والأعالم.- 

�ض )3).   
اأع��الم  �سير  ع��ث��م��ان،  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  ال��ذه��ب��ي: محمد   (((
)ج)،  م.   (9(( الر�سالة،  موؤ�س�سة  بيروت:  النبالء.- 

 .((((
الأعيان  وفيات  الدين،  �سم�ض  العبا�ض  اأبو  خلكان:  ابن   (6(
اأبناء الزمان/ تحقيق: اإح�سان عبا�ض.- بيروت:  واأنباء 
ابن   .((((  -  ((( ���ض  )ج)،   .(96( الثقافة،  دار 
العماد: عبد الحي ابن اأحمد، �سذرات الذهب في اأخبار 
)ج)،  966)م.  التجارية،  المكتبة  بيروت:  ذهب.-  َمْن 

�ض)3)).  
)اإر�ساد  الأدب��اء  معجم  اهلل،  عبد  اأب��و  الرومي:  ياقوت   (((
الكتب  دار  ب��ي��روت:  الأدي�����ب).-  معرفة  اإل���ى  الأري����ب 

العلمية، )99)م. )ج3، �ض ))3 - ))3).ِ 
اأح��م��د ب��ن ع��ث��م��ان ب��ن ق��اي��م��از،  ال��ذه��ب��ي: محمد ب��ن   (((
محمد  علي  تحقيق:  الرجال/  نقد  في  العتدال  ميزان 
�ض  )ج)؛  م.   (963 المعرفِة،  دار  بيروت:  البجاوي.- 

 ((((
تاريخ  الخطيب،  علي  بن  اأحمد  ال��ب��غ��دادي:  الخطيب   (9(
بغداد.- بيروت: دار الكتب العلمية، )99)م. )ج3، �ض 

 .(3(
ياقوت، معجم الأدباء، ج))، �ض )) - )).  ((0(

ياقوت، معجم الأدباء، ج6، �ض ))).  ((((
في  الب�سرية  العوامل  "اأثر  الم�سوخي،  �سليمان  عابد   ((((
�سياع التراث العربي الإ�سالمي".- تراثيات )ي�سدرها 
والوثائق  الكتب  دار  القاهرة:  التراث).-  تحقيق  مركز 

القومية.- ع9 يناير )00)م. �ض )3. 
الإ�سالمية.-  الكتب  الرحمن، م�سائر  و�سام منير عبد   ((3(
الأزهر، )00)م. �ض )9). )اأطروحة  القاهرة: جامعة 
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ماج�ستير).
الذهبي، �سير اأعالم النبالء، ج))، �ض ))3.   ((((

خير الدين الزركلي، الأعالم.- ط).- بيروت: دار العلم   ((((
للماليين، 0)9)م. )ج)، �ض )3)) 

بعد  والم�ستوفي  ال�سافي  المنهل  ب���ردي،  تغري  اب��ن   ((6(
القاهرة:  العزيز.-  عبد  محمد  نبيل  تحقيق:  الوافي/ 
الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، ))9)م. )ج)، �ض ))) 
باأعيان  ال�سائرة  الكواكب  محمد،  بن  محمد  الغزي:   ((((
المائة العا�سرة.- بيروت: دار الآفاق الجديدة، 9)9)م. 

)ج)، �ض 33)).
ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج))، �ض )).   ((((

الذهبي، �سير اأعالم النبالء، ج))، �ض )).   ((9(
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)، �ض ))).   ((0(

الذهبي، �سير اأعالم النبالء، ج0)، �ض ))) - 3)).   ((((
النور  اهلل،  عبد  بن  �سيخ  بن  القادر  عبد  العيدرو�ض:   ((((
الكتب  دار  بيروت:  العا�سر.-  القرن  اأخبار  عن  ال�سافر 

العلمية، ))9). �ض ))).   
القرن  اأعيان  في  الأثر  خال�سة  اأمين،  محمد  المحبي:   ((3(
الحادي ع�سر. بيروت: دار �سادر، د.ت. )ج)، �ض )))

ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج))، �ض )).   ((((
ابن حجر الع�سقالني: اأحمد بن علي، الدرر الكامنة في   ((((
اأعيان المائة الثامنة.- بيروت: دار الجيل، د.ت. )ج)، 

�ض))3)
محمد راغب بن محمود الطباخ، اإعالم النبالء بتاريخ   ((6(
حلب ال�سهباء.- حلب: المطبعة العلمية، ))9)م. )ج)، 

�ض )))). 
ال�سخاوي: محمد بن عبد الرحمن، ال�سوء الالمع لأهل   ((((
القرن التا�سع.- بيروت: دار مكتبة الحياة، د.ت. )ج)، 

�ض )9)) 
التا�سع، ج3، �ض  القرن  ال�سوء الالمع لأهل  ال�سخاوي،   ((((

.(((
النور  اهلل،  عبد  بن  �سيخ  بن  القادر  عبد  العيدرو�ض:   ((9(
الكتب  دار  بيروت:  العا�سر.-  القرن  اأخبار  عن  ال�سافر 

العلمية، ))9)م. �ض 6). 
في  الب�سرية  العوامل  "اأثر  الم�سوخي،  �سليمان  عابد   (30(

�سياع التراث"، �ض 39. 
))3) الذهبي، �سير اأعالم النبالء، ج)، �ض 0) - 3).

))3) الذهبي، �سير اأعالم النبالء، ج)، �ض )0).   
الرحمن،  عبد  الفرج  اأب��ي  الدين  جمال  الجوزي:  ابن   (33(
وتحقيق:  درا�سة  والملوك/  الأم��م  تاريخ  في  المنتظم 
القادر عطا.-  القادر عطا، م�سطفى عبد  محمد عبد 
بيروت: دار الكتب العلمية، )99)م. )ج))، �ض )3)). 
اأحمد،  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبي  الدين  �سم�ض  الذهبي: 
يحيى  ب��ن  الرحمن  عبد  ت�سحيح:  الحافظ/  ت��ذك��رة 
)ج)،  ))9)م.  العربي،  الفكر  دار  بيروت:  المعلمي.- 

�ض 0)))). 
))3) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج)، �ض 3).   

))3) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج6، �ض30).   
)36) ابن الجوزي، المنتظم، ج9، �ض)).   

))3) اليافعي، عبد اهلل بن اأ�سعد بن علي، مراآة الجنان وعبرة 
ال��زم��ان.-  ح��وادث  من  ُيعتبر  ما  معرفة  في  اليقظان 
)ج3،  390)ه�.  للمطبوعات،  الأعلمي  موؤ�س�سة  بيروت: 

�ض )3)).
))3) الذهبي، �سير اأعالم النبالء، ج9، �ض ))3.

)39) اليافعي، مراآة الجنان، ج3، �ض 9).   
)0)) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج)، �ض)3).   

)))) ابن حجر الع�سقالني: �سهاب الدين اأحمد بن علي، الدرر 
وت�سحيح:  �سبط  الثامنة/  المائة  اأعيان  في  الكامنة 
العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  علي.-  محمد  الوارث  عبد 

)99)م. )ج)، �ض )) - ))).
التا�سع، ج)، �ض  القرن  ال�سوء الالمع لأهل  ال�سخاوي،   ((((

.(3(
)3)) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج))، �ض)).   
)))) الذهبي، �سير اأعالم النبالء، ج)، �ض ))).   

)))) الذهبي، �سير اأعالم النبالء، ج)، �ض 6)) - ))).   
والتعديل.-  الجرح  محمد،  بن  الرحمن  عبد  ال��رازي:   ((6(
 (9(( العثمانية،  المعارف  دائ��رة  الدكن:  اأب��اد  حيدر 

- 3)9)م. )ج6، �ض 336).
)))) ابن طاهر القي�سراني، تذكرة الحافظ/ تحقيق: حمدي 
ال�سلفي.- الريا�ض: دار ال�سميعي، ))))ه�. )ج)، �ض 

.((9(
)))) ابن الجوزي: جمال الدين اأبو الفرج عبد الرحمن، �سيد 
اإبراهيم.-  �سيد  �سيد،  ال�سيد محمد  تحقيق:  الخاطر/ 

القاهرة: دار الحديث، 996)م. �ض36.
اأخبار  المخت�سر في  اإ�سماعيل،  الدين  الفدا: عماد  اأبو   ((9(
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المعرفة  دار  ب��ي��روت:  ال��ف��دا).-  اأب��ي  )ت��اري��خ  الب�سر 
للطباعة والن�سر، )96)م. )ج)، �ض 6) - ))). 

اأباد  حيدر  التهذيب.-  تهذيب  الع�سقالني،  حجر  ابن   ((0(
الدكن: دائرة المعارف العثمانية، ))3)ه�. )ج0)، �ض 

 .(3(0
المائة  اأعيان  في  الكامنة  الدرر  الع�سقالني،  ابن حجر   ((((

الثامنة، ج)، �ض 9)3. 
ال�سخاوي، ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع، ج))، �ض   ((((

.(6
تاريخ  من  لمحات  الحلوجي،  الحق  عبد  ال�ستار  عبد   ((3(
للن�سر  الثقافة  دار  ال��ق��اه��رة:  وال��م��ك��ت��ب��ات.-  الكتب 

والتوزيع، )99)م. �ض )) - 3).
)))) الجاحظ: اأبي عثمان عمرو بن بحر، الحيوان/ تقديم: 
اأحمد فوؤاد با�سا، عبد الحكيم را�سي.- القاهرة: الهيئة 
الم�سرية العامة للكتاب، )00)م. )مجلد)، �ض )3). 

الم�صــادر والمراجع

االإ�صالمية:  العربية  الح�صارة  في  الكتب  "اإتالف   -
العبا�صي  الع�صر  فــي  اأ�ــصــبــابــهــا  فــي  تــاريــخــيــة  درا�ــصــة 
التربية  مجلة  ن��وري.-  محمد  نوفل  656هـ("،   -  132(
والعلم )جامعة المو�سل).- المجلد ))))، العدد )))، 

0)0)م.
العربي  الــتــراث  �صياع  فــي  الب�صرية  الــعــوامــل  "اأثر   -
تراثيات  ال��م�����س��وخ��ي.-  �سليمان  ع��اب��د  االإ�صالمي"، 
)ي�سدرها مركز تحقيق التراث).- القاهرة: دار الكتب 

والوثائق القومية.- ع9 يناير )00)م. 
علي  االإ�صالمي"،  العربي  التراث  في  الكتب  "حرق   -
اأدب ونقد.- ع336، فبراير  عفيفي علي غازي.- مجلة 

))0) م.
راغب  محمد  ال�صهباء،  حلب  بــتــاريــخ  الــنــبــالء  اإعـــالم   -
ابن محمود الطباخ.- حلب: المطبعة العلمية، ))9)م.

)ج)) 
االأعالم، خير الدين الزركلي.- ط).- بيروت: دار العلم   -

للماليين، 0)9)م.)ج)).
تاريخ االإ�صالم وطبقات الم�صاهير واالأعالم، الذهبي:   -
محمد بن اأحمد بن عثمان.- القاهرة: مطبعة ال�سعادة، 

)36)ه�. )ج)).   

علي  ب��ن  اأح��م��د  ال��ب��غ��دادي:  الخطيب  بـــغـــداد،  تـــاريـــخ   -
الخطيب.- بيروت: دار الكتب العلمية، )99)م. )ج3). 
تذكرة الحافظ، ابن طاهر القي�سراني/ تحقيق: حمدي   -

ال�سلفي.- الريا�ض: دار ال�سميعي، ))))ه�.)ج))
اهلل  عبد  اأبي  الدين  �سم�ض  الذهبي:  الحافظ،  تذكرة   -
يحيى  بن  الرحمن  عبد  ت�سحيح:  اأح��م��د/  بن  محمد 

المعلمي.- بيروت: دار الفكر العربي، ))9)م.)ج)) 
اأباد  حيدر  الع�سقالني.-  حجر  ابن  التهذيب:  تهذيب   -

الدكن: دائرة المعارف العثمانية، ))3)ه�.)ج0)) 
محمد.-  بن  الرحمن  عبد  ال��رازي:  والتعديل،  الجرح   -
 (9(( العثمانية،  المعارف  دائ��رة  الدكن:  اأب��اد  حيدر 

- 3)9)م.)ج6)
الحيوان، الجاحظ: اأبي عثمان عمرو بن بحر/ تقديم:   -
اأحمد فوؤاد با�سا، عبد الحكيم را�سي.- القاهرة: الهيئة 

الم�سرية العامة للكتاب، )00)م.)مجلد))
خال�صة االأثر في اأعيان القرن الحادي ع�صر، المحبي:   -

محمد اأمين. بيروت: دار �سادر، د.ت. )ج)).
حجر  ابن  الثامنة،  المائة  اأعــيــان  فــي  الكامنة  الـــدرر   -
الجيل،  دار  ب��ي��روت:  ع��ل��ي.-  ب��ن  اأح��م��د  الع�سقالني: 

د.ت.)ج)).
حجر  ابن  الثامنة،  المائة  اأعــيــان  فــي  الكامنة  الـــدرر   -
�سبط  ع��ل��ي/  ب��ن  اأح��م��د  ال��دي��ن  �سهاب  الع�سقالني: 
وت�سحيح: عبد الوارث محمد علي.- بيروت: دار الكتب 

العلمية، )99)م. )ج)).
بن  اأح��م��د  ب��ن  محمد  الذهبي:  الــنــبــالء،  اأعــــالم  �صير   -

عثمان.- بيروت: موؤ�س�سة الر�سالة، ))9)م. )ج)). 
عبد  العماد:  ابن  ذهب،  َمْن  اأخبار  في  الذهب  �صذرات   -
966)م.  التجارية،  المكتبة  بيروت:  اأحمد.-  بن  الحي 

)ج)).  
�صيد الخاطر، ابن الجوزي: جمال الدين اأبو الفرج عبد   -
اإبراهيم.-  الرحمن/ تحقيق: ال�سيد محمد �سيد، �سيد 

القاهرة: دار الحديث، 996).
ال�سخاوي:  الــتــا�ــصــع،  الـــقـــرن  الأهــــل  الـــالمـــع  الــ�ــصــوء   -
الحياة،  مكتبة  دار  بيروت:  الرحمن.-  عبد  بن  محمد 

د.ت.)ج)).
ليدن:  َمِنيع.-  بن  �سعد: محمد  ابن  الكبرى،  الطبقات   -

مطبعة بريل، )90) م. )ج)).
ُمحيت،  اأو  غرقت  اأو  دفنت  اأو  كتبهم  احترقت  علماء   -
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اأحمد بن عبد اهلل الباتلي.- الريا�ض: دار طويق للن�سر 
والتوزيع، )00) م.    

الــو�ــصــطــى، �سعبان  الــعــ�ــصــور  فـــي  الــكــتــب والــمــكــتــبــات   -
خليفة.- القاهرة: الدار الم�سرية اللبنانية، )99)م.

الــكــواكــب الــ�ــصــائــرة بــاأعــيــان الــمــائــة الــعــا�ــصــرة، الغزي:   -
ال��ج��دي��دة،  الآف����اق  دار  ب��ي��روت:  م��ح��م��د.-  ب��ن  محمد 

9)9)م.)ج)).
ال�ستار عبد  الكتب والمكتبات، عبد  تاريخ  لمحات من   -
الحق الحلوجي.- القاهرة: دار الثقافة للن�سر والتوزيع، 

)99)م.
اأبو  الــفــدا(،  اأبــي  الب�صر)تاريخ  اأخــبــار  فــي  المخت�صر   -
المعرفة  دار  بيروت:  اإ�سماعيل.-  الدين  عماد  الفدا: 

للطباعة والن�سر، )96)م.)ج))
مراآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما ُيعتبر من   -
حوادث الزمان، اليافعي: عبد اهلل ابن اأ�سعد بن علي.- 
بيروت: موؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات، 390)ه�.)ج3)   

م�صائر الكتب االإ�صالمية، و�سام منير عبد الرحمن.-   -
القاهرة: جامعة الأزهر، )00) م. )اأطروحة ماج�ستير)

اإلــى معرفة االأديـــب(،  معجم االأدبـــاء )اإر�ــصــاد االأريـــب   -
الكتب  دار  ب��ي��روت:  اهلل.-  عبد  اأب��و  ال��روم��ي:  ي��اق��وت 

العلمية، )99) م. )ج3) 

المنتظم في تاريخ االأمم والملوك، ابن الجوزي: جمال   -
الدين اأبي الفرج عبد الرحمن/ درا�سة وتحقيق: محمد 
عبد القادر عطا، م�سطفى عبد القادر عطا.- بيروت: 

دار الكتب العلمية، )99)م.)ج))).
تغري  ابن  الوافي،  بعد  والم�صتوفي  ال�صافي  المنهل   -
القاهرة:  العزيز.-  عبد  محمد  نبيل  تحقيق:  ب��ردي/ 

الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، ))9) م.)ج)) 
الذهبي: محمد  الـــرجـــال،  نــقــد  فــي  االعـــتـــدال  مــيــزان   -
محمد  علي  تحقيق:  قايماز/  بن  عثمان  بن  اأحمد  ابن 

البجاوي.- بيروت: دار المعرفة، 963) م. )ج)) 
العيدرو�ض:  العا�سر،  القرن  اأخبار  عن  ال�سافر  النور   -
الكتب  بيروت: دار  القادر بن �سيخ بن عبد اهلل.-  عبد 

العلمية، ))9) م. 
العيدرو�ض:  العا�صر،  القرن  اأخــبــار  عن  ال�صافر  النور   -
الكتب  بيروت: دار  القادر بن �سيخ بن عبد اهلل.-  عبد 

العلمية، ))9) م. 
اأبو  خلكان:  ابن  الــزمــان،  اأبناء  واأنــبــاء  االأعــيــان  وفيات   -
العبا�ض �سم�ض الدين/ تحقيق: اإح�سان عبا�ض.- بيروت: 

دار الثقافة، )96) م. )ج))
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فاعلية العالمة التراثية في الخطاب 
اإلخباري المعاصر

مدخل:
الحديث عن التراث في جوهره، حديث عن اأمرين بينهما ارتباط:

االآباء  موقع  اإلى  يحيل  ورمًزا  جذًرا  االأخير  هذا  بو�صف  بالما�صي  الحا�صر  �صلة  االأول: 
واالأجداد الذي يلقي بظالله على الحا�صر الذي ي�صغل دور االبن بالن�صبة اإليه؛ فعلى الرغم من 
ت�صبيه  �صكل جملة  اإدراكه في  ن�صتطيع  بينهما  القائم  الرباط  فاإن  الم�صتقلة،  اأن لكل �صخ�صيته 
ثقافية تحيل اإلى مواطن ال�صبه التي تربط م�صتجدات الزمن بالثابت المن�صرم في ف�صاء هذا 

الما�صي.
الثاني: مدلول هذه العالمة )التراث( التي تحيل اإلى ما هو ثقافي/ح�صاري يمثل منجًزا 
قوامها  تفاعلية  اإطار عالقة  في  وللعالم من حولها  لنف�صها  العربية  الذات  روؤية  اأفرزته  فعلًيا 
التاأثير والتاأثر، ا�صتقرت في نهاية المطاف في منجزات لها �صمة الح�صور المتوا�صل عبر الزمن 

في عملية 

على  تتاأ�س�ض  ال��دال،  ذاك  عليها  ينطوي  رحلية 
ما يمكن ت�سميته )اآلية الت�سليم من ال�سابق والت�سلم 
اأوترتبط  تتجمد  الالحق) في حتمية حياتية ل  من 
ب�سقف تقف عنده، وذلك في اإطار ثنائية الموروث 
 – والوارث..ويبقى للر�سالة الوا�سلة بين الطرفين 
الم�ستوى  على  متنوعة  كثيرة  وج��وه   – التراث  اأي 
قبل  م��ن  اإن��ج��ازه  ت��م  م��ا  فكل  والمعرفي؛  الفكري 
في  ت���راث  ه��و  ال��الح��ق  ي��د  اإل��ي��ه  وو�سلت  ال�سالف 

واللغوي  والجتماعي،  والفل�سفي،  التاريخي،  �سقه 
والأدبي...اإلخ.

ثالثة،  مرتكزات  م��ن  مرتكًزا  ال��ت��راث  ويمثل 
بها  التي  العربية  ال�سخ�سية  هوية  عليها  تت�سكل 

تكت�سب خ�سو�سيتها بين غيرها من الأمم:
اللغة.  -

الدين.  -
التراث))).  -

د. اأحمد يحيى علي
جامعة عين �سم�ض - م�سر
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اأو  مجملها  ف��ي  الثالثة  ه��ذه  ع��ن  الحديث  اإن 
عن  حديث  جوهره  في  هو  منها  واح��د  خ��الل  من 
في  عليها  الإل��ح��اح  يجب  التي  المغايرة  اإ�سكالية 
عنا  المختلف  الآخر  مع  الح�ساري  التوا�سل  عملية 
تميزه  تك�سبه  التي  القيمية  المنظومات  من  بحزمة 
ما  بين  العالقة  جدلية  ف��اإن  ث��م  وم��ن  غ��ي��ره؛  ع��ن 
والتجديد  المحافظة  والمعا�سرة،  بالأ�سالة  ي�سمى 
بالن�سبة  و�ساأن  خطر  ذا  يبقى  والبتكار  التقليد  اأو 
على  اأنا  بكل  المتعلق  الفردي  بعديه  في  الوعي  اإلى 
حدة، والجمعي الذي يتكون من مجموع اأفراده، اأي 
التي  ال�سلوكية  الممار�سات  فاإن  لذا  جميعها؛  الأمة 
ملمو�سة  ت�سكيالت  في  المطاف  نهاية  في  تتجلى 
ياأتي  ل  والمكتوب  المنطوق  بمظهريها  اللغة  منها 
التي  المتعددة  باأثوابها  الثنائية  ه��ذه  عن  بمعزل 
ثنائية  وه��ي  األ  �ستى،  معالجات  ف��ي  بها  تظهر 
الما�صي: التراث، الأ�سالة، المحافظة، والحا�صر: 

الحداثة، المعا�سرة، البتكار.
التراث بو�سفه فاعاًل:

وبالنظر اإلى ال�سياقات المعا�سرة المت�سكلة عبر 
معالجتها  اأن  يت�سح  الخ�سو�ض،  وج��ه  على  اللغة 
من  ي��اأت��ي  لغوية  عالمة  بو�سفها  التراثية  للمادة 

زاويتين:

يتم  مادة/مو�سوًعا  ال��ت��راث  بو�سف  االأولــــى: 
تناوله.

�سياغة  ف��ي  م��وؤث��ًرا  ف��اع��اًل  بو�سفه  الــثــانــيــة: 
وفق  متلق  المقدم من مر�سل على  اللغوي  الخطاب 

كيفية تمنحه هيئته اأمام ف�ساء ال�ستقبال.

بالن�سبة  يكت�سب  الأول  الح�سور  اأن  في  �سك  ول 
اإلى الذوات المهمومة بق�سية الهوية بو�سفها م�ساألة 
متنوعة..يمثل  اأ���س��ع��دة  عبر  بالغة  اأهمية  وج��ود 

الح�سور المفعولي للتراث في نهاية المطاف قا�سًما 
م�سترًكا رابًطا بينها جميًعا..لكن بالتوازي مع هذا 
اإلى  يحتاج  اآخر  جانب  هناك  المعالجة  في  الخط 
مزيد تركيز، األ وهو الحديث عن العالمة التراثية 
ل�سانع  يتيح  مانحا  قلنا  �سئنا  لو  اأو  فاعاًل  بو�سفها 
ت�سييد  في  عليها  يرتكز  اأدوات  اللغوي  الخطاب 
المعرفي  الحقل  اأو  الجن�ض  اإطار  في  معالم منجزه 

الذي ين�سوي تحته خطابه..

من  ل��الق��ت��راب  م��ح��اول��ة  الآت��ي��ة  ال�سطور  وف��ي 
خالل  من  التراثية  للعالمة  الفاعلي  الح�سور  هذا 
بدرجة  ي�سهم  ال��ذي  المعا�سر  الإعالمي  الخطاب 
عموًما  المتلقية  الرعية  وع��ي  ت�سكيل  ف��ي  كبيرة 
ما  و�سناعة  التحديد،  وج��ه  على  منها  والعربية 
اأخذ  اإلى  ي�سعى  الذي  العام  الراأي  ن�سميه  اأن  يمكن 
هو  به..وكما  المعنيون  يريده  اتجاه  في  م�ستقبله 
اأ�سكال  في  يتجلى  الإعالمي  الخطاب  ف��اإن  معلوم 
فاإن  ثم  ومن  ومكتوب؛  ومقروء  م�سموع  بين  عديدة 
البحث في هذا ال�ساأن يقت�سي م�سيًرا في اتجاهين: 
ا�ستق�ساء  تحاول  كلية  طبيعة  ذات  بنظرات  اأفقي 
الإخبارية  الأن��م��اط  ه��ذه  في  ي�سكن  تراثي  هو  ما 
على تنوعها، وراأ�سي يتناول بمنهجية تحليلية متاأنية 
مزدوجة  عملية  في  الما�سي  من  الوافد  هذا  �سكل 
تجمع بين ما هو و�سفي ير�سد الكائن في الخطاب 
المعا�سر، وما هو تعاقبي تاريخي يحيل هذا الكائن 
القديم،  في  الأول��ى  منابعه  على  التراث  من  الآت��ي 
القيام  الباحث  من  تتطلب  م�ساألة  �سك  ول  وه��ي 
في  ينقب  الذي  والموؤرخ  اللغوي،  المحلل  بدورين: 
الأ�سول؛ بما يك�سف بجالء عن الطبيعة التنا�سية))) 
للخطاب المقدم التي تجعله في حالة تقاطع والتقاء 
بينه وبين �سابق عليه له مكانه في �سياقنا الثقافي 

القديم..
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وفي مقاربة المادة الخبرية المقدمة عبر قنوات 
الت�سال المختلفة نتوقف بدايًة عند البعد المعجمي 
من  اإليه  ي�سير  وم��ا   – الخبر  اأي   – ذاتها  للكلمة 
الإعالمية،  الر�سالة  عن  كثيًرا  تبتعد  ل  م�سامين 
مركزية  بوؤرة  عند  تتوقف  تعد  لم  التي  ومقا�سدها 
ُيطلق عليها )الإعالم الموجه)؛ فمع انت�سار المنابر 
اأو لموؤ�س�سات بع�سها  الف�سائية المملوكة لأ�سخا�ض 
بما  يتحرك  والآخ��ر  الدولة  ب�سلطة  عالقة  تربطه 
يمكن اأن ن�سميه هام�ض حرية اأ�سحت عملية التوجيه 
قابلة للم�ساءلة ب�سكل كبير، على خالف ما كان عليه 
ال�سلطة  كانت  ببعيد، عندما  لي�ض  ما�ٍض  في  الحال 
البث  اأجهزة  على  ومهيمنة  راعية  تقف  الر�سمية 
المعرفية  ال�سيولة  حالة  يف�سر  مبا�سر..وهذا  ب�سكل 
الترويج  يتم  �سلعة  الخبرية  المادة  من  جعلت  التي 
– ب�سيء  ننعتها  اأن  ن�ستطيع  منافذ  خالل  من  لها 
هذا  يطوف  لم�ستر  ببيعها  تقوم   – التو�سع  م��ن 
م�ساألة  ف��اإن  ثم  ومن  الأفقي؛  امتداده  على  ال�سوق 
لم  الما�سي  من  �سيًئا  �سارت  هاهنا  البث  احتكار 
و�سائل  انت�سار  الحكم  ذل��ك  وج��ود..ي��ع��زز  له  يعد 
اأخذ  الذي  الفترا�سي  العالم  في  الرقمية  الإعالم 
به  والمق�سود  الواقعي،  عالمها  من  كثيًرا  ال��ذات 
الإنترنت وما يحتويه من قنوات مو�سلة للخبر، مثل: 
الفي�ض بوك، وتويتر، والمنتديات باأعدادها الكثيفة، 
اإلكترونية  مواقع  لها  التي  الورقي  الن�سر  وو�سائل 

)بوابات) على �سبكة المعلومات الدولية..

يتاأ�س�ض  )خبر)  للدال  اللغوي  المنطلق  وم��ن 
هذه  اإن  التوا�سلية؛  القنوات  لهذه  الناقد  الوعي 
الكلمة في ح�سورها المعجمي الذي منه انتقلت اإلى 
حقل النحو، وحقل البالغة في ثقافتنا العربية منذ 
القدم تاأخذنا اإلى كالم يحتمل في محتواه ال�سدق، 
على  ياأتي  ال�سيغة  بهذه  وه��و  ال��ك��ذب)3)،  ويحتمل 

القديم  العربي  فاإن  ثم  ومن  الإن�ساء؛  من  النقي�ض 
كان يتعامل مع م�سمون هذه الكلمة في اإطار ثنائية 
كان  اأخالقي  ديني  وبمنظور  والخيال)،  )الحقيقة 
ينظر اإلى الممار�سات اللغوية المرتبطة بها في ظل 
�سوابط  للمتلقي  وو�سع  والكذب)  )ال�سدق  ثنائية 
تلم�سها من  المثال  �سبيل  ن�ستطيع على  ال�ساأن  بهذا 

ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   چ  تعالى  قوله  خالل 
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  
في  المنظور  هذا  من  فالخبر/النباأ  ڦچ)))؛ 
بمن  تتعلق  مهمة  م�ساألة  على  يوؤكد  وتاأمله  روؤيته 
ي�سوقه في ظل اأن�ساق ا�ستفهامية تحيل اإلى و�سعيته:

من اأين تلقى هذا الخبر؟  -

هل �ساقه كما تلقاه؟  -

طريقة  وف���ق  �سياغته  واأع����اد  وب���دل  غ��ي��ر  ه��ل   -
مخ�سو�سة؟

اأم  بالفعل  حقيقة  الم�سوقة  الخبرية  المادة  هل   -
مبتكرة؟

�سخ�سية  هل  ابتكرها؟  فمن  الثانية  كانت  واإن   -
نف�سه؟  ناقلها  اأم  ناقلها؟  �سخ�سية  على  �سابقة 
الق�سدية/ �سوؤال  يمثل  الأخير  وه��ذا  ولماذا؟ 

.(Intentionality( العلة

هل المادة الخبرية لها اأ�سل في الحقيقة، لكنها   -
�سيغت بطريقة تخرج بها بعيًدا وت�سيف اإليها ما 
ال�سياغة حديث عما  والحديث عن  لي�ض فيها؟ 
ي�سمى في م�سطلح المحدثين من دار�سي النقد 
الطريقة  اأي  )ال��خ��ط��اب/Discourse)؛  الأدب��ي 

التي ن�سكل بها اأفكارنا وروؤانا)))..

الح�سور  ب��ه��ذا  الخبر  اإن  ال��ق��ول:  يمكن  اإًذا 
الق�س�سية  ب��اأث��واب��ه��ا  الحكاية  ي��ج��اور  المعجمي 
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فيما  قديًما  المعانقة  ه��ذه  وتنعك�ض  وال��روائ��ي��ة.. 
في  تت�سمن  م�سنفات  م��ن  ال��ع��رب  ق��دام��ى  قدمه 
محتواها هذه الحكايات الأخبار، نلمح هذا النمط 
عن  اأخ��ب��اره  ف��ي  الجرهمي  �سريه  ب��ن  عبيد  عند 
�سفيان،  اأب��ي  بن  لمعاوية  واأ�سعارها  اليمن  ملوك 
وابن منبه في كتابه )التيجان)، مروًرا بالمو�سوعة 
ليلة  )األ��ف  العربية  ثقافتنا  في  الأ�سهر  الحكائية 
وليلة) و الجاحظ في )البخالء)، والأ�سفهاني في 
المحا�سرة)،  )ن�سوار  في  والتنوخي  )الأغ��ان��ي)، 
وابن  العقبى)،  وح�سن  )المكافاأة  في  الداية  وابن 
وغيرها  الم�سنفات  هذه  )العتبار)..  في  منقذ 
تت�سمن ما يمكن اأن ن�سميه المعادل التراثي لو�سائل 
الإعالم في زمننا الحا�سر، لماذا؟ اإن هذا المعادل 
ُيطلق عليه )الخبر الق�ص�صي( ويعني: مادة �صردية 
على  يحر�ص  فقائلها  والفن؛  التاريخ  بين  تجمع 
تتبع م�صدرها كاأنما وقعت فعاًل، وقد تكون كذلك 
حًقا، لكن ال �صك في اأن انتقالها من جيل اإلى اآخر 
من  اأكثر  وجدت  ولذا  اإليها؛  واأ�صاف  منها  حذف 
رواية كل منها تعبر عن ع�صرها، ومن الخطاأ في 
هذا المجال اعتبار اأن هناك اأ�صاًل واحًدا واأن بقية 
الروايات تحريف لها؛ فنحن في مجال فن ول�صنا 
في مجال تاريخ..ولي�ص حر�ص �صائق الخبر على 
االإيهام  بعملية  يعرف  مما  نوًعا  اإال  م�صادره  ذكر 

بالواقع)6(.

الق�س�سي)  )الخبر  التراثية  العالمة  هذه  اإن 
من  كثيرين  موؤلفات  في  �سائعة  ظاهرة  كانت  التي 
هذا  بنائها،  في  منهج  على  تنطوي  القدامى  اآبائنا 
المنهج ل يبتعد كثيًرا عن الم�ستغلين بحقل الحديث 
ثان  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  ال�سريف،  النبوي 
لي�ست ببعيدة كذلك عن ال�سمة ال�سفاهية في عملية 
التداول المعرفي التي بقيت مالزمة ل�سياقنا الثقافي 

ع�سور  حتى  الجاهلي  الع�سر  منذ  القديم  العربي 
التدوين في القرنين الثاني والثالث الهجريين حين 
بقي  اأن  بعد  مكتوًبا  الفكري  الر�سيد  هذا  اأ�سحى 
لزمن طويل محفوًظا ومنقوًل يعتمد في بقائه على 
ُتعنى به، وتقوم بتداوله عبر طبقات  ذاكرة جمعية 

من الرواة، لكل زمانه ومكانه..

في  المنهجية  الآلية  هذه  على  الوقوف  ويمكن 
تركيب الخبر الق�س�سي بالنظر على �سبيل المثال 
)الأغاني)  التراثية  المدونات  هذه  من  واح��د  في 
المتوفى  الح�سين  بن  علي  الفرج  اأبي  لالأ�سفهاني 
وه��ذا  وم��ت��ن،  �سند  م��ن  يتكون  الخبر  اإن  6)3ه����؛ 
بالن�سبة  تمثل  �سند  جملة  بعد  اإل  ياأتي  ل  الأخير 
للموؤلف الم�سدر اأو الوعاء الذي ا�ستقى منه مادته 
الخبرية )المتن)، هكذا يريد اأن يقول بل�سان الحال 

لمتلقي هذه المادة:

 ، )اأخ��ب��رن��ى  التركيبية  اأب��ن��ي��ة  اأم���ام  هنا  اإن��ن��ا 
م�سنف  اإليها  يلجاأ  وحدثنا)   ، وحدثنى  واأخبرنا، 
م�ستوى  على  الخطاب  افتتاح  فى  وغيره  الأغ��ان��ى 

الخبر:

 )7("  ... بــن جــعــفــر جــحــظــة  اأحــمــد  " اأخــبــرنــي   - 
)8(".... االأدمـــــي  عــلــى  بـــن  الــحــ�ــصــن  "اأخبرني   - 
)9(  "  ...... الـــجـــعـــد  ــــن  ب اأحــــمــــد  "حدثني   - 

 )10(  "  ..... الــعــبــا�ــص  بـــن  مــحــمــد  "اأخبرني   - 
)11(  ".... عــلــي  بــن  يحيى  اأحــمــد  اأبـــو  "اأخبرنا   - 
)12(  "  ....... الــــــحــــــرمــــــي  "اأخبرنا   - 
)13(  "  ....... اأحـــــــــمـــــــــد  "اأخبرنا   - 
)14(".... الــطــبــري  جــريــر  بــن  محمد  حدثنا   "  -

تحيل  التي  المفتاحية  التركيبية  الأبنية  هذه  اإن 
من  ح��ال��ة  لفر�ض  محاولة  ف��ي  �سابق  ه��و  م��ا  اإل���ى 
المتن  في  المعرو�ض  بواقعية  والت�سليم  الت�سديق 
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قنوات  في  الحا�سل  اإل��ى  تحيل  الم�ستقبل،  اأم��ام 
�سحيفة  ونموذجها  المعا�سر،  الإعالمي  الت�سال 
دي�سمبر   (( م��ن  )الأع�����داد:  الم�سرية  الأه����رام 
نماذج  اإلى  ))0)م)  يناير  من  الثاني  اإلى  3)0)م 

متداولة من ال�سيغ فيه، مثل:
"�صرح م�صدر م�صئول في...")15(  -

"اأكد اأحد �صهود العيان..")16(  -
" اأخبر رئي�ص جهاز ..")17(  -

الــجــريــدة  مــرا�ــصــل  مــع  هاتفية  مكالمة  " فــي   -
المحافظة  عـــام  �صكرتير  اأ�ــصــار  الــبــحــيــرة  فــي 

اإلى..")18(
"عن اأ.ف.ب...")19(  -

" �صرح م�صدر مطلع لم ي�صرح با�صمه...")20(  -
"وفي بيان لوزارة الداخلية...")21(  -

اإن هذه ال�سيغ تمثل مرتكزات لغوية ينطلق من 
خاللها مقدم الخبر في ت�سكيله له بما يخدم غاية 

بعيدة مق�سودة هي اإقناع القارئ بمادته. 
العالمة  والــغــايــة:  ــــراء  الإج ــوؤال  ــس �

التراثية والتنا�س.
التعاطي  في  فكريتين  مفردتين  ب�سدد  نحن 
التراث  في  بامتداداته  الإخباري  الخطاب  هذا  مع 

العربي:
الإقناع.  -

�سناعة الوعي الجمعي وتوجيهه في م�سار محدد   -
)تكوين راأي عام).

عامة  اإن�سانية  حالة  يعك�سان  المحوران  ه��ذان 
تبًعا  الروؤية  التلقي ثم تكون  اآنية، تتمثل في  ولي�ست 
التي  ال��ح��دث  ع��ن  بعيًدا  الغياب  حالة  اإن  ل��ذل��ك. 

تميز ال�سواد الكثير من م�ستقبلي متن الخبر فتتيح 
اأم��ام  الحركة  في  الخطاب  ل�سائغ  ثمينة  ا  فر�سً
الأيديولوجية  طموحاته  يلبي  بما  الم�ستقبل  ه��ذا 
اتجاه  وك��ذل��ك  والحزبية،  ال�سيا�سية  واتجاهاته 
القناة الت�سالية التي يعمل بها ويخاطب قارئه من 
منطقة  اإل��ى  ت�سير  المرنة  الم�ساحة  خاللها..هذه 
خالي  متلقي  باإزاء  المر�سل  ي�سكنها  مراوغة/ذكية 
اإلى  الذهن ي�ستقبل وي�سدق ويقتنع ويحيل اقتناعه 
حالة �سلوكية تفاعلية داخل �سياقه الواقعي المعي�ض؛ 
اإلى معالجة هذه الق�سية ذات الجذر  وهو ما يدفع 
لمروي  ال��رواي��ات  تعدد  وه��ي  األ  ك��ذل��ك؛  التراثي 
واحد؛ وهو ما يمكن اأن نطلق عليه )الخبر/ وجهة 
النظر(، والمق�سود به: المادة الخبرية ويتم نقلها 
وروايتها باأكثر من طريقة وعبر اأكثر من �سوت، لكل 
زاويته التي راأى منها الحادث المنقول، وهي م�ساألة 
بالإمكان تلم�ض ظالل لها في حقل الحديث النبوي 
ال�سريف عندما نجد للحديث الواحد اأكثر من طريق 
واأكثر من �سل�سلة لل�سند تنتهي جميعها عند الراوي 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن  الآخ��ذ  الأول 
الذي قد يكون واحد اأو اثنين اأو اأكثر.. وفي �سحيفة 
الأهرام الم�سرية نجد في حادثة محددة تناوًل لها 
من مناظير عديدة، تجعل لها هيئات متنوعة بينها 
بينها  نف�سه  الوقت  وفي  الجوهر،  حيث  من  رب��اط 
الرائية  العيون  اختالف  بحكم  اختالف  م�ساحات 

الراوية لها:
المكان  من  المارين  العيان  �صهود  اأحد  "اأ�صار   -
عند وقوع الحادث اأنه �صمع اأ�صوات انفجار من 

الداخل...")22(.

راأى  اأنــه  الــحــادث  اأحــد م�صابي  �صهادة  " وفــي   -
وقوع  قبيل  المبنى  من  بالقرب  يحترق  �صيئا 

االنفجار..")23(.
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"�صرح المتحدث الر�صمي لوزارة الداخلية اأن   -
االنفجار نجم عن انفجار �صيارة مفخخة كانت 

واقفة بالقرب من المبنى...")24(.

" قال �صاحب اأحد المحال القريبة من مكان   -
من  ترتفع  دخــان  �صحب  �صاهد  اإنــه  االنــفــجــار 
االأدوار العليا للمبنى ثم تال ذلك بدقائق وقوع 

االنفجار...")25(.

اإن القا�سم الم�سترك بين هذه الخطابات الراوية 
فيما  تختلف  لكنها  االنفجار)،  جميعها هو )حدث 
م�ساألة  وتلك  جانب،  من  ال�سياغة  حيث  من  بينها 
والتي  اللغوية عموًما  الخطابات  اإلى جماليات  تعود 
ثان  جانب  وم��ن  ت�سكيلها،  خ�سو�سية  اإل��ى  ترجع 
اأحاطت  التي  والمالب�سات  ال��ظ��روف  اإل��ى  ترجع 
بعملية النفجار قبل وقوعه التي تدفع اإلى الحديث 

عن الأ�سباب والجهات الواقفة وراءها واأهدافها..

اإننا اإذا نظرنا اإلى حقل الحديث النبوي ال�سريف 
منطوق  منها  ذلك،  على  نماذج  ن�سوق  اأن  ن�ستطيع 
نبينا محمد �سلى اهلل عليه و�سلم الذي توجه به اإلى 
علي ابن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه اإبان غزوة خيبر؛ 
طرق  لختالف  تبًعا  اختلف  قد  المتن  اأن  نجد  اإذ 

رواية الحديث:

"...يا علي لأن يهدي اهلل بك رجال واحًدا خير 
لك من الدنيا وما فيها"

رجاًل  بك  اهلل  يهدي  لأن  علي  "..يا  رواي��ة  وفي 
واحًدا خير لك من الدنيا وما فيها"

رجاًل  بك  اهلل  يهدي  لأن  علي  "..يا  رواي��ة  وفي 
واحًدا خير لك مما طلعت عليه ال�سم�ض"

واإن طراأ على ال�سياغة  المتن واحد،  اإن جوهر 
�سيء من التغيير بحكم رواة الحديث..

وفي حديث ال�سواك وف�سله:

بال�سواك  لأمرتهم  اأمتي  على  اأ�سق  اأن  "..لول 
عند كل �سالة".

لأمرتهم  اأمتي  على  اأ�سق  اأن  رواية"..لول  وفي 
بال�سواك عند كل و�سوء")6)).

هذا  في  جلية  تبدو  التراثية  العالمة  فاعلية  اإن 
الكاتب  القلم  من  يجعل  ال��ذي  الإح��ال��ي  الح�سور 
مجرد و�سيط محايد، ي�سعى اإلى الظهور في العيون 
ول  وهي  ين�سئ،  ول  ينقل  الذي  المو�سوعي  بمظهر 
�سك عملية فيها من المراوغة والذكاء الذي ي�سب 
متغياة،  ات�سالية  منظومة  �سالح  في  النهاية  في 
فيها: مر�سل) لي�ض هو مقدم الخبر كما يحر�ض هو 
على ذلك)، و)م�ستقبل) يمثل جزًءا من وعي ت�سعى 
عر�سها  وطريقة  ب�سيغتها  الخبرية  الر�سالة  هذه 
في  ت�سهم  نتائج  اإل��ى  الو�سول  بغر�ض  تكوينه  اإل��ى 
قد  لأبعاد  معينة  بموا�سفات  جمعية  حالة  �سناعة 
الخطاب  لهذا  الناقدة  الذهنية  لدى  معلومة  تكون 

الإعالمي اأو غير معلومة..

وما من �سك في اأنه على الرغم من هذه الوفرة 
تعزز  التي  وتنوعها  الإعالمي  الت�سال  قنوات  في 
من حالة الجدل وفكرة الراأي والراأي الآخر، والفعل 
ورد الفعل، والتجاه والتجاه المعاك�ض يبقى للكلمة 
اإن�ساء  في  دوره��ا  والمقروء  المنطوق  تجليها  في 
الوعي بتعبيرها عن دقائقه ال�سيا�سية والجتماعية 
اللغة ب�سفة عامة  تنجزها  التي  الجمعية  والنف�سية 
تتفاعل  وهي  الخ�سو�ض،  وجه  على  العربية  ولغتنا 
يترقب  "لذلك  ك��ان؛  اأينما  العربي  الذهن  داخ��ل 
نب�سه  عن  باحًثا  �سحيفته  يوم  كل  العربي  الإن�سان 
وهمومه وطموحاته ملتم�ًسا من الكلمة التي يفتر�ض 
طاقته  اإل��ى  ي�سيف  معلوماتيًّا  وزاًدا  عوًنا  �سدقها 
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�سحنة وقب�ًسا يحيا به؛ فالإن�سان مازال و�سيظل يحيا 
بالكلمة")))).

للخطاب  ال��ت��راث��ي  المنطلق  اأن  ف��ي  �سك  ول 
المعتمدة  الهيئة  بهذه  �سياغته  تتم  الذي  الإخباري 
على ما يمكن ت�سميته )التوثيق) ت�سعنا اأمام ن�سقين 

ت�ساوؤليين:

الذي  وهو  )كيف)،  الإج��راء  عن  ي�ساأل  االأول:   -
ياأخذنا اإلى جملة ال�سند، وبنية المتن المتعلقتين 
على  يفتح  هذا  الإجراء  و�سوؤال  الخبر،  بتركيب 
تم  ال��ذي  المورد  يمثل  تراثي  هو  ما  اإل��ى  رحلة 
محاكاته بدرجة من الدرجات بالأخذ من بع�ض 

مفرداته..

الذي  وه��و  )ل��م��اذا)،  العلة  عن  ي�ساأل  الــثــانــي:   -
الذهني  الإق���ن���اع  ق�سية  م��ع��ال��ج��ة  اإل���ى  ي��دف��ع 
بالمعرو�ض الخبري، وهي ق�سية لقيت اهتماًما 
من جانب الق�سا�سين العرب منذ القدم وتدل 
التوا�سل  من  منظومة  عقد  فى  رغبتهم  على 
تقوم  المتلقين لأعمالهم  وبين  بينهم،  الإيجابى 
حكايات؛  من  يقدمونه  ما  بواقعية  الإيهام  على 
من  ق�سوى  درج���ة  المتلقى  ل��دى  يتحقق  ك��ى 
ق�س�سية  م�سامين  من  يقراأه  ما  ب��اأن  القتناع 
في  معه  يتعامل  ثم  ومن  بالفعل  حدث  قد  واقع 
ق�سية  على  والإلحاح  عليه..  ويبني  الإطار  هذا 
الم�ستقبل  بوعي  البتعاد  مردها  ه��ذه  الإق��ن��اع 
عن منطقة المتعة المح�سة والت�سلية المرتبطة 
اإلى  الوجداني  العاطفي  بمكونها  كبيرة  بدرجة 
اإن  اإن��ه  العقل؛  مكانها  مغايرة  اأخ��رى  منطقة 
كذًبا  اأو  خ��ي��اًل  بو�سفه  المعرو�ض  م��ع  تعامل 
فعل  ردود  اتخاذ  عن  توقف  الأخالقي  بالمعنى 
الخطاب  مر�سل  قبل  من  اتخاذها  منه  مطلوب 

عليها  ال��ب��ن��اء  اإل���ى  ذل��ك  بعد  �سعيًّا  ال��خ��ب��ري؛ 
الم�ستوى  على  لت�سير  وتو�سيعها  وتطويرها 
ن�سًقا  والمكاني  الزماني  ال��راه��ن  ف��ي  الأف��ق��ي 
واقعيًّا جمعيًّا يتم توظيفه في تح�سيل حزمة من 
للخطاب  البراجماتي  )الطابع  النفعية  الغايات 

الإخباري)..

- كلمة ختامية:

اإلى م�سدر  الإحالة  القائمة على  التوثيق  عملية  	•
عملية  تمثل  مادته  الخبر  عار�ض  منه  ا�ستقى 

ت�سافر في ت�سكيلها فواعل/دوافع �ستى:

الرغبة في الإقناع.  -

�سناعة وعي وتوجيهه في م�سار مق�سود.  -

ظهور العار�ض بمظهر المو�سوعي المحايد.  -

تراثي  هو  بما  الالواعي  اأو  الواعي  الرتباط   -
اإلى  بالنظر  وا�سحة،  ال�سمة  هذه  فيه  تبدو 
من  ال�سريف  النبوي  بالحديث  المعنيين 
وكذلك  والتعديل..  والجرح  الرجال،  علماء 
العربية  والحكايات  التراجم  كتب  اأ�سحاب 
القديمة، اأمثال الجاحظ، والأ�سفهاني، وابن 

منقذ وغيرهم..

التراث  ح�سور  التوثيقية  العملية  هذه  تعك�ض  	•
في الخطاب الإعالمي المعا�سر؛ بو�سفه فاعاًل 
ي�سير  مو�سوًعا  اأو  مفعوًل  ل  وموجًها،  م��وؤث��ًرا 
مختلفة:  اأ�سعدة  على  والمعالجة  للتناول  مادة 

برامج حوارية، لقاءات، اأحاديث �سحفية ..اإلخ

الت�سكيلية  ال�سيغة  بهذه  الإخ��ب��اري  الخطاب  	•
لقاء  على  موؤ�س�سة  تنا�سية  حالة  ع��ن  يك�سف 
يبدو  معا�سر  هو  وما  تراثي،  هو  ما  بين  �سوتي 
اإل  التنا�ض  فما  نف�سها؛  الخبر  مادة  خالل  من 
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بتجاوزه  اللغوي  الن�ض  انفتاح  اإل��ى  ت�سير  اآلية 
الن�سو�ض.  بغيره من  والتحامه  الذاتية  لحدوده 
هكذا تعبر الإحالة في بنية الخبر المعرو�ض عن 
هذا اللقاء مع ما هو كامن في مكتبتنا العربية..

الحوا�صي

العربية"  الثقافة  "هوية  كتابه  في  زيد  اأبو  اأحمد  اأ�سار   -(
الثقافي  البناء  عليها  يتاأ�س�ض  عدة  مقومات  وجود  اإلى 
العربي، لخ�سها في: اللغة، الدين، التراث..وفي حديثه 
عن الدين بو�سفه اأ�سلوب حياة اأو�سح اأن هناك نظرات 

عدة تحكم �سلة الإن�سان بالعالم:
النظرة اإلى النف�ض من الداخل.  -

النظرة اإلى الخالق.  -
النظرة اإلى الغير الم�سترك مع الذات في اللغة والثقافة   -

والدين.
النظرة اإلى المغاير لغة وثقافة وعقيدة.  -

النظرة اإلى الكون؛ بو�سف الكوكب الأر�سي الذي تعي�ض   -
عليه الجماعة الب�سرية جزًءا من ف�ساء كوني رحب.

وتمثل هذه العنا�سر الثالثة وهذه العالقات في مجملها   
كياًنا ثقافًيا متكاماًل للجماعة العربية .

اأبو زيد، هوية الثقافة العربية، من �ض9)  انظر: اأحمد   -
اإلى �ض))، طبعة )00)م، الهيئة العامة لق�سور الثقافة، 

القاهرة.
ورد  – مما  كبير  ح��د  – اإل���ى  ال��ط��رح  ه��ذا  وي��ق��ت��رب   
م�سطلح  بخ�سو�ض  الفرن�سية  ال��ل��غ��ة  ق��ام��و���ض   ف��ي 
بعينها  ع��رق��ي��ة  لجماعة  يعطي  ال���ذي   (Identite(
خ�سو�سية وتفرًدا عن غيرها؛ بناء على معطيات معينة 

تتعلق باللغة والدين والفن..
-	 Josette	Rey-Debove،	Alain	Rey،	Dictionnaire	

de la langue francaise - Maury imprimeur 
S.A.-	Paris	-France	–	2001.

�ض99)  من  النقدي،  الم�سطلح  نظرية  جاد،  عزت  د.   -(
للكتاب،  العامة  الهيئة  )00)م،  طبعة  ����ض)0)،  اإل��ى 

القاهرة.
خبر،  م��ادة  ال��ع��رب،  ل�سان  )اإ�سماعيل)،  منظور  اب��ن   -3
المو�سوعة ال�سعرية الإلكترونية، اإ�سدار 003)م، المجمع 

الثقافي العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحجرات، الآية: 6.  -(
وبنية  الخطاب،  بنية  بين  التعامل  ق��ري��رة،  توفيق  د.   -(
العدد  الفكر،  عالم  مجلة  الأدب���ي،  الن�ض  فى  الن�ض 
003)م،  دي�سمبر  والثالثون،  الثاني  المجلد  الثاني، 

�ض)9). 
يو�سف ال�ساروني، الق�سة تطوًرا وتمرًدا، �ض))، الطبعة   -6

الثانية، )00)م، مركز الح�سارة العربية، القاهرة.
الأ�سفهاني، الأغاني، الجزء الأول، �ض) طبعة )00)م،   -(

الهيئة العامة للكتاب، القاهرة.
ال�سابق، الجزء الأول، �ض).  -(

ال�سابق، الجزء الأول، �ض0).  -9
ال�سابق، الجزء التا�سع، �ض0))  -(0

ال�سابق، الجزء الأول، �ض)  -((
ال�سابق، الجزء الخام�ض، �ض)9.  -((

ال�سابق، الجزء الخام�ض، �ض30).  -(3
ال�سابق، الجزء التا�سع، �ض))).  -((

الأرب��ع��اء،  ي��وم  اإ���س��دار  الم�سرية،  الأه����رام  �سحيفة   -((
))/))/3)0)م.

ال�سابق، اإ�سدار يوم ال�سبت، ))/))/3)0)م.  -(6
ال�سابق، اإ�سدار يوم الخمي�ض، )/)/))0)م.  -((
ال�سابق، اإ�سدار يوم الأحد، 9)/))/3)0)م.  -((
ال�سابق، اإ�سدار يوم الأربعاء، )/)/))0)م.  -(9

ال�سابق، اإ�سدار يوم الخمي�ض، )/)/))0)م.  -(0
ال�سابق، اإ�سدار يوم الثنين، 30/))/3)0)م.  -((

ال�سابق، اإ�سدار يوم الثالثاء، )3/))/3)0)م.  -((
ال�سابق نف�سه  -(3

ال�سابق، اإ�سدار يوم الثنين، 30/))/3)0)م.  -((
ال�سابق نف�سه.  -((

التي   " بالألفاظ  الحديث  علوم  على  القائمون  اهتم   -(6
الحاكم:  قال  الحديث،  تحمل  بح�سب  ا�ستعمالها  ينبغى 
الذى اأختاره، وعهدت اإليه اأكثر �سيوخي، واأئمة ع�سري 
اأن نقول فى الذي ياأخذه من المحدث لفظًا، ولي�ض معه 
اأحد )حدثني)، وما كان معه غيره )حدثنا فالن) ..... 
)اأخبرني  بنف�سه  المحدث  على  قرئ  وما  الحاكم:  قال 
اأخبرنا  حا�سر:  وهو  المحدث،  على  قرئ  وما  ف��الن)، 
فالن ... وروى الترمذي فى العلل عن ابن وهب قال: ما 
النا�ض، وما قلت حدثني  قلت حدثنا فهو ما �سمعت مع 
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فهو ما �سمعت وحدي، وما قلت: اأخبرنا فهو ما قرئ على 
العالم واأنا �ساهد، وما قلت: اأخبرني، فهو ما قراأت على 

العالم ...." 
الحافظ العراقي، )اأبو الف�سل زين الدين عبد الرحيم   
بن الح�سين)، فتح المغيث ب�سرح األفية الحديث، حققه 
))))ه���،  الأول��ى،  الطبعة  ربيع،  محمود  اأ.  عليه  وعلق 

)99)م، دار الجيل، بيروت، �ض)9).
العربي،  الإعالمي  الخطاب  اهلل،  عو�ض  زين  د.غ��ازي   -((

�ض)، طبعة )00)م، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة.

الم�صــادر والمراجع

الهيئة   ، طبعة  الأول،  الجزء  لالأ�سفهاني،  االأغــانــي،   -
العامة للكتاب، القاهرة، )00)م.

الن�ض  فى  الن�ض  وبنية  الخطاب،  بنية  بين  التعامل   -
الأدبي، للدكتور توفيق قريرة، مجلة عالم الفكر، العدد 

الثاني، المجلد الثاني والثالثون، دي�سمبر 003)م. 

الخطاب االإعالمي العربي، للدكتور غازي زين عو�ض   -
اهلل، طبعة ، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، )00)م.

العراقي،  للحافظ  الحديث،  األفية  ب�صرح  المغيث  فتح   -
الح�سين)،  بن  الرحيم  عبد  الدين  زين  الف�سل  )اأب��و 
دار  الأول��ى،  الطبعة  ربيع،  محمود  اأ.  عليه  وعلق  حققه 

الجيل، بيروت، ))))ه� - )99)م.
الطبعة  ال�ساروني،  ليو�سف  وتـــمـــرًدا،  تــطــوًرا  الق�صة   -

الثانية، مركز الح�سارة العربية، القاهرة، )00)م.
خبر،  م��ادة  )اإ�سماعيل)،  منظور  لبن  الــعــرب،  ل�صان   -
الثقافي  المجمع  الإل��ك��ت��رون��ي��ة،  ال�سعرية  المو�سوعة 
اإ���س��دار  المتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ال��ع��رب��ي، 

003)م.
العامة  الهيئة  زيد،  اأبو  لأحمد  العربية،  الثقافة  هوية   -

لق�سور الثقافة، القاهرة، طبعة )00)م.
الهيئة  للدكتور عزت جاد،  النقدي،  الم�صطلح  نظرية   -

العامة للكتاب، القاهرة، طبعة )00)م.
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أّي مستقبل للمعجمية العربية
 في ضوء التكنولوجيا الحديثة؟

ي�صهد العالم اليوم تطوًرا كبيًرا على �صتى االأ�صعدة، بما في ذلك ال�صعيد اللغوي؛ كون اللغة 
تدور في  الذي  المحور  اأخرى  وكونها من جهة  الح�صاري من جهة،  التقدم  هاًما على  موؤ�صًرا 
فلكه �صائر العلوم والمعارف واالإنجازات الب�صرية، وتهتدي بهداه، فكلنا يعلم اأنه لوال اللغة لما 
تمّكن الب�صر من التوا�صل فيما بينهم، ولعجزوا من ثمة عن اإتمام م�صيرة الركب الح�صاري نحو 

م�صتقبل اأف�صل.

تحكم  اللغات  بين  ب�سرفها  العربية  اللغة  ولأن 
وحدة اأمتنا، وتوجهها الوجهة التي تتبّواأ بها المكانة 
الدرا�سات  حظيت  فقد  الأم���م،  بين  بها  الالئقة 
اللغوية - وما زالت تحظى - ب�ستى اأنواعها و�سنوفها 
من  متناه  غير  واإق���ب���اٍل  الأه��م��ي��ة،  ب��ال��غ   باهتمام 
الدار�سين، مّما تعجز الكثير من لغات العالم اليوم 
ت�ستمّد  العربية  اللغة  اأن  ذلك  بمثله؛  الإتيان  عن 
ب�سّقيه  الديني  الن�ض  من  والعملية  العلمية  قوتها 
الف�ساحة  مراتب  اأعلى  كونهما  والحديث،  القراآن 
الأم��ة  علماء  من  به  باأ�ض  ل  ع��دد  نه�ض  ل��ذا  فيها؛ 
خزائن  في  وحفظه  عنه،  وال��ذود  التراث  لحماية 
�سوى  لي�ست  الخزائن  ه��ذه  ودرره،  بنفائ�سه  تليق 
الثاني  الهجري  القرن  منذ  �سمنت  التي  المعاجم 
المعجم-  لظهور  مّهدت  قبله  اأخرى  واإرها�سات   -

بمفرداتها  العربية  للغة  دائمة  وحياة  ا�ستمراًرا 
اللغة  خزائن  هي  اللغوية  فالمعاجم   « وتراكيبها، 
وكنوزها التي ي�ستمد منها الإن�سان ما يغني ح�سيلته 
مجالي  في  طّيعة  مرنة  ويجعلها  وينّميها  اللغوية 
والتو�سع  والفهم  ال�ستيعاب  مجال  والعطاء،  الأخذ 
التعبير  ومجال  والمعرفي،  العقلي  والنمو  الفكري 
والمعاجم  الثقافي«)))،  والإنتاج  الإبداعي  والعمل 
اإًذا هي الحجر الأ�سا�ض للتهذيب اللغوي، ف�ساًل عن 
المطبوع  الحرف  �سلطة  تمّثل  كّله  ذلك  فوق  كونها 
على نحو اأ�سّد قوة مما تفعل كل المنتجات المطبوعة 

الأخرى تقريًبا))).

مجرد  يكن  لم  القدامى  العرب  عند  فالمعجم 
وعاء حافظ للمفردات والكلمات في �سياقات مختلفة 
ومتفرقة؛ ل تكاد تجمعها جامعة، بل هو نظام لغوي 

اأ. مليك جوادي
 جامعة الوادي - الجزائر
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و�سوتها  وف�ساحتها  �سرفها  للكلمة  يحفظ  متكامل 
اإلى بالغتها ونحوها  ودللتها؛ لي�سمو بها بعد ذلك 
الكلمات؛  من  غيرها  مع  ُرّكبت  ما  اإذا  الجملة  في 
في  وبخا�سة  للكلمة،  الفونولوجية  البنية  اإن  حيث 
تّت�سل  قد  العربية  اللغة  مثل  ال�ستقاقية  اللغات 
والنحوية  ال�سرفية  بوظائفها  اأخ��رى  اأو  ب�سورة 
عن  يقال  ما  بخ�سو�ض  واأم��ا  ��ا)3)،  اأي�����سً والدللية 
على  المعجمي  الدر�ض  عن  النحوي  الدر�ض  ف�سل 
من  المفرغة  المفردات  من  قائمة  المعجم  اأن  عدَّ 
هو  النحو  واأن  تركيب،  كل  عن  والخارجة  ال�سياق، 
اأن  فالأرجح  الكلمات،  بين  بالعالقات  يهتّم  الذي 
ل  فنحن  لذا  غير؛  ل  التوّهم  باب  من  القول  هذا 
اأنظمة  من  نظاًما  لي�ض  المعجم   « اإن  بالقول  ن�سّلم 
العالقات...  من  �سبكة  على  ي�ستمل  ل  فهو  اللغة، 
قائمة  اإل  لي�ض  منه  والغاية  طابعه  بحكم  فالمعجم 
اأو  المجتمع  ت��ج��ارب  ت�سّمي  التي  ال��م��ف��ردات  م��ن 

ت�سفها اأو ت�سير اإليها«))). 

اإلى جانب هذا الأمر، فقد ربط علماء المعاجم 
قديما هذا ال�سرب من التاأليف بفكرة دينية تتمثل 
في خدمة القراآن والحديث؛ وذلك ب�سرح ما غم�ض 
مفرداتهما، وتف�سير ما ت�سابه منها دللًيا اأو �سرفًيا 
اأن ينه�ض بهذه المهمة رهط  اأو �سوتًيا، فال غرابة 
من علماء الدين ورجالته، على مدى ع�سرة قرون 
ت   - الفراهيدي  اأحمد  بن  الخليل  منذ   ( يزيد  اأو 
القرن  مطلع  الزبيدي  مرت�سى  وحتى   - ه�   ((0
ذلك  في  واأهمهم   (- ه�   ((0( ت   - ع�سر  الثالث 
»اأ�سا�ض  في   - ه�   (3( ت   - المعتزلي  الزمخ�سري 
الأولى  البوادر  نلمح  اأن  ا  اأي�سً غرابة  ول  البالغة«، 
لل�سناعة المعجمية العربية في تاآليف غريبي القراآن 
اإلى  انتمائهما  من  الرغم  وعلى  فهما  والحديث، 
الدر�ض اللغوي العربي القديم، اإل اأنهما ل ينتميان 

لفتقادهما  المعجمي  ال��در���ض  اإل��ى  اأك��ي��دة  ب�سفة 
الكثير من خ�سو�سيات هذا الدر�ض ومبادئه.

المعاجم  علماء  ل��دى  ��ا  اأي�����سً انتباهنا  ويلفت 
المعجمي  الت�سنيف  على  اإقبالهم  القدامى  العرب 
الترتيب  في  المتّبع  المنهج  حيث  من  مبدع  ب�سكل 
والت�سنيف، واإن اعتمد لحقهم على معاجم �سابقيه 
المدار�ض  تعددت  ولئن  وال�سروح،  المادة  حيث  من 
المعجمية، وجمعت بين �سفتيها معاجم ذات �سبغة 
نموذج  ا�ستن�ساخ  بال�سرورة  يعني  ل  فهذا  واح��دة، 
لتقارب في منهجها  بل  معجمي واحد فيها جميًعا، 
تفّرد  فقد  الخا�ض  النمط  اأم��ا  غير،  ل  مادتها  اأو 
المعاجم  ذلك  اأمثلة  من  ح��دة،  على  معجم  كل  به 
بن  للخليل  كالعين  الإح�ساء  فكرة  على  القائمة 
القامو�ض  اأو  منظور  لب��ن  العرب  ل�سان  اأو  اأحمد 
المحيط للفيروز اآبادي اأو القائمة على فكرة الدللة 
على  القائمة  اأو  ف��ار���ض  لب��ن  اللغة  مقايي�ض  مثل 
اأو  للزمخ�سري  البالغة  كاأ�سا�ض  البالغية  الفكرة 
القائمة على فكرة ال�سحة مثل ال�سحاح للجوهري 
فكرة  اإلى  بالإ�سافة  اإلخ،  لالأزهري  اللغة  تهذيب  اأو 

التغيير في الترتيب والمنهج عموًما.

تاأّلًقا  ي�سهد  العربي  المعجمي  التاأليف  وا�ستمر 
وتفّرًدا خدمة للدر�ض اللغوي، وي�سمن رقًيا اأكبر للغة 
العربية و�سرًفا بين اللغات، حتى �سهد لها اأعداوؤها 
 :(Haywood( هايوود  يقول  والرقي،  التاألق  بهذا 
»اإن العرب في مجال المعجم يحتلون مكان المركز، 
�سواء اأفي الزمان اأم المكان، بالن�سبة للعالم القديم 

اأو الحديث، وبالن�سبة لل�سرق اأو الغرب«))).

جمع  في  يتبارون  القدامى  المعجميون  راح  لقد 
اأكبر عدد من المفردات يتباهون به اأمام اأقرانهم، 
مادته،  بجودة  ل  المعجم  ب�سخامة  العبرة  فكانت 
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معاجمهم  على  يطلقون  راح���وا  ��ا  اأي�����سً هنا  وم��ن 
مثل  وال�سمول  والإح��اط��ة  بالّت�ساع  توحي  عناوين 
توحي  اأو  اإلخ  والل�سان  والقامو�ض  والمحيط  العباب 
والتهذيب  والمحكم  ال�سحاح  مثل  والتوثيق  بالدقة 
اإلخ)6)، وظّلوا ي�سيرون على هذا المنوال حتى �سارت 
المعاجم اأ�سبه بالمو�سوعات ال�سخمة، تختلط فيها 
اللغة بالأدب وبالتاريخ والخرافات والأ�ساطير، مما 
ل  متاعب؛  من  يخلو  ل  المعاجم  هذه  اقتحام  جعل 
ي�ستطيع من لم يتمّر�ض بها اأن ي�سل اإلى �ساّلته فيها 

بي�سر و�سهولة))). 
 ولعّل مرّد هذا الت�ساع في الجمع والتحليل اإلى 
الحر�ض على توثيق المادة المعجمية �ساأنهم في ذلك 
والرواية  الرحلة  طريق  عن  الحديث،  علماء  �ساأن 
ال��وج��وه  ومعها  الإح����الت  فكثرت   « والم�سافهة، 
ال�سواهد  من  باأنواع  المادة  واأثقلت  والختالفات، 
من  لمزيد  كله  وه��ذا  التخمة،  ح��ّد  اإل��ى  وال��دلئ��ل 
اإ�سفاء الم�سداقية على هذه الإحالت...فاأ�سحاب 
اللغوية  با�ستق�ساءاتهم  يقومون  وهم  اإًذا  المعاجم 
واختباراتهم المنهجية وتكثيف الروايات وال�سواهد؛ 
ل يهمهم اأن تطول المادة اأو تق�سر، ول يعنيهم اأن 
اإلى حّد يجعل اقتحامها من  تلتف م�سالكها وتتعقد 
بعين  ي��اأخ��ذون  يكونوا  لم  لأنهم  الع�سيرة؛  الأم��ور 
ي�سعوا  ولم  والطالب،  المتعلمين  جمهور  العتبار 
بها  ي�ستفيد  اأن  يمكن  التي  الكيفية  اأعينهم  ن�سب 

هوؤلء من اأعمالهم«))).
   ولي�ض معنى هذا اأن المعجم العربي قد عرف 
تقهقًرا وتراجًعا في الع�سر الحديث، بل لقد عرفت 
معاجم  من  كوكبة  ظهور  العربية  اللغوية  ال�ساحة 
بعيد،  حد  اإلى  اللغة  وتخدم  بالغر�ض  تفي  الع�سر 
للب�ستاني،  وقطره  المحيط  بمحيط  لذلك  ونمّثل 
لخليل  ولرو�ض  العاليلي،  اهلل  عبد  لل�سيخ  والمرجع 

بالقاهرة  اللغوي  للمجمع  الو�سيط  والمعجم  الجر، 
والمعجم العربي الأ�سا�سي لالأل�سكو اإلخ

المعجمي  للعمل  الفنية  القيمة  كانت  واإن     
من  كثير  م�ّض  تقّل�ض  فهذا  ما.  نوًعا  تقّل�ست  قد 
العلوم اللغوية وغير اللغوية نتيجة المناخ ال�سيا�سي 
وما  الأم��ة  �سهدته  الذي  والجتماعي  والقت�سادي 

زالت ت�سهد بع�سه.

على  الفترة  ونحّدد  الحالي  الع�سر  اإلى  ون�سل 
اإلى  الع�سرين  القرن  منت�سف  منذ  التقريب  وجه 
�سنة م�ست؛ حيث  �ستين  على مدى  اأي  يومنا هذا؛ 
وانفجاًرا  هائاًل  تكنولوجًيا  ت��ط��وًرا  العالم  ع��رف 
على  القائمة  التقنية  المخترعات  بف�سل  علمًيا 
والمكان  الزمان  في  والقت�ساد  والدقة  ال�سرعة 
والجهد، ولعل اأهمها التلفاز والحا�سب، ولواحقهما 
و�سبكات  الآلية  والطابعات  م�سغوطة  اأقرا�ض  من 
الممغنطة  والبطاقات  الخلوية  والهواتف  الإنترنت 

والأجهزة الرقمية والإر�سال الف�سائي اإلخ.

من  العديد  هّدد  المخترعات  هذه  جميع  ظهور 
اأو العلوم التي كانت �سائدة قبله، بما  علوم الع�سر 
في ذلك علم المعاجم؛ اإذ �سار مخّيًرا بين اأمرين؛ 
اإما اأن يحذو حذوها ويقتب�ض من اأثرها لي�سعد �سّلم 
الرقي اأو يثبت وجوده على الأقل �سمن هذا الزخم 
اأن ي�ستنكف عنها  من التكنولوجيات الحديثة، واإما 
فال يلقي لها باًل، واأقل اأ�سراره في هذه الحالة هو 
ا�سمحالل العمل المعجمي، وربما زواله عن الوجود 
بفعل المناف�سة ال�سريفة وغير ال�سريفة على ال�سواء.

نحّدد  اأن  قبل  مًعا،  الفترا�سين  اإًذا  فلنناق�ض 
المعي�ض،  للواقع  منا�سبة  نراها  الحلول  من  جملة 

ولواقع المعجم في الوطن العربي ب�سفة خا�سة.

عتبات  اأم���ام  ال��ي��وم  يقف  العربي  المعجم  اإن 
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الحديثة،  التكنولوجيات  اأم��ام��ه  ت�سعها  كثيرة 
ت�سهياًل لمهمته وربًطا للو�سال بينها وبينه، ي�ستفيد 
و�سعيه  اأهميته  بف�سل  هي  وتتاألق  بريقها،  من  هو 
جملة  اليوم  نرى  نحن  وها  العربية.  اللغة  لخدمة 
من التغييرات التي اأخذ بها المعجم العربي ت�سليًما 
هذه  العولمة؛  زمن  في  التكنولوجيات  تلك  لهيمنة 
وم�سموًنا.  �سكاًل  العربي  المعجم  م�ّست  التغييرات 
اأما على م�ستوى ال�سكل فال يخفى على اأحدنا موجة 
اأ�سواقنا،  تغزو  اأخذت  التي  الإلكترونية  القوامي�ض 
م�سغوطة  اأق��را���ض  هيئة  على  المطبوعة  وت��ل��ك 
وبنظامها  خاللها،  من  البحث  بروعة  قارئها  تبهر 
والأل��وان  الم�سبوط  الترتيب  على  القائم  الداخلي 
المعجمات  ح��ال  في  الفورية  والترجمة  المّت�سقة 
المعاجم  �سناعة  لتطور  نتيجة  فظهرت  الثنائية، 
للمعجمات  جديدة  ت�سنيفات  الحديث  الع�سر  في 
والقوامي�ض مّيزت بين اأنواع عديدة منها، فكان من 
معاجم  مقابل  الب�سري  لال�ستعمال  معاجم  بينها 
مقابل  م�سموعة  ناطقة  ومعاجم  الآلية،  للترجمة 
اأخرى مكتوبة مقروءة، ولكل نوع من هذه المعجمات 

خ�سائ�سه ومميزاته التي ينفرد بها)9).

الوافي  قامو�ض  الأن��واع  تلك  على  مثاًل  ن�سرب 
الم�سرية،  »�سخر«  �سركة  اأنتجته  الذي  الإلكتروني 
العزم  اأب��ي  الغني  عبد  للدكتور  »الغني«  ومعجم 
المغربي، فتلك القوامي�ض تقّدم في �سورة اإلكترونية، 
وفي �سكل معلومات تظهر على �سا�سة الحا�سوب عند 
طلب المادة من قاعدة البيانات، وذلك بق�سد تنويع 
المادة  ا�ستخدام  فر�سة  واإتاحة  البحث،  خدمات 
لفئات الم�ستخدمين مت�سعبي التخ�س�سات، وهناك 
على  يقوم  الإلكترونية  المعجمات  هذه  من  ثان  نوع 
عند  الحال  هي  كما  البحث،  في  الفائقة  ال�سرعة 
تنزيل ن�سخة م�سغوطة على هيئة اأقرا�ض ذات قوة 

»ل�سان  مثل  قديمة  عربية  لمعاجم  �سخمة  تخزين 
العرب« اأو »ال�سحاح« اأو »القامو�ض المحيط«. وهنا 
الن�ساط  بف�سل  الحديثة  التكنولوجيات  تاألق  يكمن 

المعجمي القديم الم�سار اإليه �سابًقا.

ويمكننا تلخي�ض مفهوم المعاجم الإلكترونية في 
اأنها نتاج تطبيق علم الإلكترونيات، وعلم الحا�سوب 
اأه��ل  وي��ع��ّرف��ه��ا  المعجمية،  ال�سناعة  م��ج��ال  ف��ي 
اللغوية  المفردات  من  مخزون  باأنها  الخت�سا�ض 
واأ�سلها  النطق  ككيفية  عنها،  بمعلومات  المرفقة 
بغيرها، محفوظ  ومعانيها وعالقاتها  وا�ستعمالتها 
كبيرة،  تخزين  �سعة  ذات  ذاك��رة  في  معين  بنظام 
وتدبيرها  المعطيات  هذه  ب��اإدارة  اآلي  جهاز  ويقوم 
النوع من  فقوام هذا  �سلًفا)0)).  برنامج محدد  وفق 
المعاجم اإًذا هو الحا�سوب وما يت�سل به من اأجهزة 
تقنية حديثة تعتمد على البرمجة الآلية بت�سيير من 
اأم في  اللغويين �سواء الم�ستغلين في حقل الترجمة 
الحروف  تحّول  حيث  عام؛  ب�سكل  الل�سانيات  حقل 
�سغيرة  هند�سية  واأ�سكال  رم��وز  اإل��ى  الآل��ة  لغة  في 
قاعدة  �سمن  الحا�سوب  ذاكرة  في  دللتها  تخّزن 
جهاز  من  وتتفاوت  م�ساحتها  تت�ّسع  عري�سة  بيانات 
لآخر، وعند القيام باإحدى العمليات المعجمية يقوم 
الحا�سوب بعملية ا�سترجاع المعطيات المطلوبة منه 
على  ويحّملها  البيانات  قاعدة  من  فائقة  ب�سرعة 

�سا�سة الجهاز للعر�ض.

وعادة ما تت�سمن قاعدة البيانات مع كل مدخل 
اأ�سكال  الت�سريفية،  ال�سيغ  الكلمة،  »نوع  ياأتي:  ما 
الأجنبية،  باللغة  المقابالت  التراكيب،  النطق، 
العبارات ال�سطالحية وترجماتها، الم�ساد الدللي 

والمرادف«)))). 

كذلك من الممكن اإ�سدار معجم في �سكل �سوتي 
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من خالل برمجة الحا�سب لتحويل الرموز الكتابية 
يجمع  اأن  للمعجم  يمكن  وبهذا  م�سموع،  كالم  اإلى 
بين ال�سكلين المقروء والم�سموع في وقت واحد، بل 
المعلومة  اإلى  الدخول  يكون  اأن  حينئذ  الممكن  من 
على  العبء  يقّلل  مما  المنطوقة،  الكلمة  خالل  من 
ناحية  من  الب�سر  فاقد  ويفيد  ناحية  من  الباحث 

اأخرى)))). 

وب���الإ����س���اف���ة اإل����ى ال��ق��وام��ي�����ض وال��م��ع��ج��م��ات 
مع  كبيًرا  تطوًرا  اليوم  ن�سهد  نحن  ها  الإلكترونية 
توّفر  والتي  الإنترنت،  �سبكة  على  البحث  محركات 
خدمات لزبائنها تفوق اآلف المرات تلك الخدمات 
اختالف  على  لقّرائه  تقديمها  المعجم  اعتاد  التي 

نوعه وتعّدد اأهدافه.

المعا�سر  المعجم  في  الختالف  تج�ّسد  ولئن 
الم�ساير للتكنولوجيات الحديثة في اللون وال�سورة 
البحث،  و�سرعة  الفورية  والترجمة  المقابل  ودق��ة 
الختالف  اأن  اإل  وال��وق��ت،  والمال  الجهد  وتوفير 
قيمة،  ذا  تطوًرا  ي�سهد  لم  الم�سمون  م�ستوى  على 
التعامل  ت�سهد  المعجمية  ال�سناعة  ظ��ّل��ت  فقد 
وتقديم  ال�سرح  م�ستوى  على  اإن  المفردة  مع  نف�سه 
التو�سيحية  الأمثلة  حيث  من  اأو  ال��دللت  مختلف 
 وترتيب المداخل والم�ستقات، وغيرها من المكونات 
قديًما،  المعاجم  علماء  لها  اأ�ّس�ض  التي  المعجمية 
وظ��ّل��ت م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ب��ري��ق��ه��ا ح��ت��ى ب��ع��د ظهور 

التكنولوجيات الحديثة اليوم. 

اأما اإذا افتر�سنا ان�سراف المعجم العربي اليوم 
عن الأخذ بمنجزات العولمة، وال�سير قدًما في ركب 
البرهان  اإلى  بحاجة  فل�سنا  الحديثة  التكنولوجيات 
على اأنه �سوف يف�سل ل محالة اإذا ما نوى ال�ستمرار 
بمفرده. اإن المعجم ل حياة له بدون قارئ، والقارئ 

والمبا�سرة،  وال�سريعة  ال�سهلة  المعلومة  عن  يبحث 
ال�ستعانة  ا�ستبعاد  على  م�سّمما  المعجم  ظل  فاإذا 
بهذه التقنيات فال غرابة اأن يظّل ج�سًدا هامًدا دون 
ال�سبيل  فكيف  ال�سداأ.  مفاتحها  يعلو  وخزانة  روح، 
اإلى التوفيق بين الفترا�سين بحيث ل يفقد المعجم 
اأهميته ول قرائه، باأن ي�ستفيد من اإفرازات العولمة، 
في  يحمله  ما  بكل  �سناعته  فن  تطوير  على  ويعمل 
ثناياه من مكونات من جهة، وباأن يحتفظ باأ�سالته 
اإن  التكنولوجيا،  من  م�ستفيًدا  يجعله  مما  وهويته 
على مجال ال�سناعة المعجمية عموًما اأو على �سعيد 
يجعله  ول  للمعجم،  المرافقة  اللغوية  الدرا�سات 

مفيًدا لها بتاأثر من غير تاأثير؟

نحن نقترح جملة من الأمور لعل فيها ما يوؤخذ 
ي�ستعيد  وحتى  الإ�سكال  ه��ذا  لحل  العتبار  بعين 

المكانة الالئقة به، نذكر منها: 

اأهميته  ببيان  العربي  المعجم  فعالية  تنمية   .(
المعاجم  اأث���ر  اإن   " ا�ستعماله،  على  وال��ح��ث 
والفهم  ال�ستيعاب  مجال  في  فعاليتها  وم��دى 
وفي  والمعرفي،  العقلي  والنمو  الفكري  والتو�سع 
مجال التعبير والعمل الإبداعي والإنتاج الثقافي 
يتوقف ب�سورة اأ�سا�سية على ن�سبة ا�ستعمالها ثم 
ومناهج  واأ�سكالها  باأنواعها  الفرد  معرفة  على 
طرق  على  واأخ��ي��ًرا  فيها،  المفردات  ت�سنيف 
ال�ستفادة  واأوجه  ا�ستغاللها  وكيفية  ا�ستعمالها 

منها")3)).

التلفاز  وف���ق  تعمل  معجمية  ب��رام��ج  �سناعة   .(
والحا�سب مع مراعاة ما ياأتي: 

ا على التلفاز،  اأن يكون البرنامج تعليمًيا خا�سً ٭ 
كيال يفقد قيمته التعليمية و�سبغته التربوية.

ال�سوتية  ال��م��وؤث��رات  ف��ي  الإ����س���راف  ع���دم  ٭ 
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ي�ستت  اأن  �ساأنه  من  ذل��ك  لأن  وال�سورية؛ 
الذهن اأو يجعله ين�سرف نحو تلك الموؤثرات 

على ح�ساب الم�سمون المعجمي.
في  مخت�سين  لمراقبة  ال��ب��رام��ج  اإخ�����س��اع  ٭ 
ما  متابعة  بق�سد  وذل��ك  اللغويات،  مجال 
ومفقرات  م���واد  م��ن  النا�سئ  معه  يتعامل 
من  فيها  يبدو  ق��د  م��ا  وت�سحيح  تعليمية، 
اأخطاء لغوية، »وتب�سيط ما قد ي�سعب عليه 
اأو  ثقافية  مفاهيم  من  واإدراك���ه  ا�ستيعابه 
يتولى  من  اأن  افترا�ض  مع  )هذا  ح�سارية.. 
القيام  على  ق��ادر  ورعايته  النا�سئ  تربية 

بالمهام المذكورة)«)))).
مراعاة الم�ستويات اللغوية في تلك البرامج،  ٭ 
وال�سوتي  ال�سرفي  الم�ستوى  بها  نق�سد 

والدللي والمعجمي والنحوي والبالغي.
التنويع في تلك البرامج المعجمية بين الأحادية   .3

والثنائية اللغة، العامة منها والخا�سة.
الموجود  المعجمي  الر�سيد  توظيف  على  العمل   .(
في تلك البرامج، حتى ل يظل م�ستعمل المعجم 
غير،  ل  �سالب  متلّق  م��ج��رد  ال��ح��ال��ة  ه��ذه  ف��ي 
الذاتي عن  بالبحث  العملية  في  باإ�سراكه  وذلك 
ال�سوتي  المعجم  اأو نطقها - في حال  المفردة 

اأو المنطوق - 
البتعاد عن الترجمة الفورية للبرامج المعجمية   .(
الإلكترونية الغربية لبتعادها عن الواقع اللغوي 

العربي.
انتقاء الألفاظ وتقديمها عبر البرامج المذكورة   .6
نحو  وعلى  م��الءم��ة،  وارت��ب��اط��ات  �سياقات  ف��ي 
مرحلي تدريجي، تراعى فيه قدرات الم�ستعملين 
والإدراك  والحفظ  للت�سور  وقابليتهم  العقلية 

والفهم)))).

العربية  للمعاجم  اإل��ك��ت��رون��ي��ة  ن�سخ  �سناعة    .(
المتداولة؛ ل�سيما المعا�سرة منها، مع الحتفاظ 
المدونة  "فالمعاجم  الأ�سلية،  الورقية  بن�سخها 
كبرت  اإن��م��ا  ال��ي��وم  الناجحة  ال��ك��ب��رى  ال��ع��ام��ة 
علمية  عوامل  نتيجة  النت�سار  وحققت  ونجحت 

وعملية من اأهمها الحو�سبة الل�سانية")6)).

معجم  في  المنف�سلة  المعاجم  من  عدد  اإدماج   .(
اإل��ك��ت��رون��ي واح����د، ث��م اإت��اح��ة ال��ف��ر���س��ة اأم���ام 
خالل  من  �سالتهم  اإلى  للو�سول  الم�ستخدمين 
الدللي  كالمجال  متعددة،  مفاتيح  اأو  منافذ 
اأو  وزنها  اأو  الكتابي  �سكلها  اأو  الكلمة  ج��ذر  اأو 
مرادفها، كما يمكن دمج طرق الترتيب المختلفة 
التقفية  الألفبائي،  )ال�سوتي،  العربية  للمعاجم 

اإلخ))))).

نظام  القائمة على  المعجمية  البرامج  في حالة   .9
وذوي  اأكفاء  مذيعين  اختيار  من  لب��د  منطوق 
مهارة وقدرة على التوا�سل الجيد مع الجمهور؛ 
وال�سوتية  اللغوية  بالكفاءة  تمتعهم  ع��دم  لأن 
المعجمي؛  العمل  على  �سلًبا  ي��وؤث��ر  والإلقائية 
"ولهذا كان لبد من انتقاء طائفة ممن يتمتعون 
وق��درات  عالية  لغوية  وثقافة  فكرية  بطالقة 
والنطق  ال�سوتي  والأداء  الإلقاء  على  متميزة 
مهاراتهم  تقوية  على  العمل  اأي  ال�����س��ل��ي��م..؛ 
لو  وحبذا  الخطابية."))))،  وقدراتهم  اللغوية 
تكّفل بتقديم تلك البرامج نا�سئة ممن يتمتعون 
اأقدر  لأنهم  التعبير؛  في  وطالقة  لغوية  بهارات 
على التاأثير الجيد في اأمثالهم من الن�ضء؛ ذلك 
والمحاكاة  التقليد  اإلى  مّيال  بطبعه  الطفل  لأن 
بدافع التحدي والمناف�سة اأو بدافع الطموح اإلى 
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بلوغ من يفوقه في مهارة معينة. 

0). ال�ستعانة في تلك النوعية من البرامج بموؤثرات 
وال�ستعرا�سات  كالتمثيليات  مرافقة؛  اأخ��رى 
ودللت��ه��ا  ال��م��ف��ردات  تثبيت  ب��ه��دف  ال��ف��ن��ي��ة 

وا�ستعمالتها في اأذهان الم�ساهد.

والتوا�سلية  ال��ل��غ��وي��ة  ال��م��ل��ك��ات  ب��ي��ن  ال��رب��ط   .((
وبين  الكتابة)  ال��ق��راءة،  التعبير،  )ال�ستماع، 
على  للبرنامج  المتابع  بحمل  وذل��ك  المعجم، 
مفردة  كاإعادة  له،  المدعمة  المهام  بع�ض  اأداء 
اإعادة  اأو  م�سموع  اأو  تلخي�ض م�سمون مقروء  اأو 
تمارين  �سورة  في  يكون  وقد  كتابته،  اأو  تالوته 

وتطبيقات اإلكترونية اأو تقنية عامة.

خدمة  في  الحديثة  التكنولوجيات  من  الإف��ادة   .((
من  تعّد  وه��ذه  اللغوية،  ال��م��ف��ردات  نطق  بيان 
خالل  م��ن  المعجمي،  العمل  خ�سائ�ض  اأب���رز 
بالتدريب  وذلك  المنطوق،  اأو  ال�سوتي  المعجم 
يع�سر  عندما  وبخا�سة  ال�سليم،  النطق  على 
اأو  اللفظي  ال�ستراك  باب  اأو يدخل  الأخير  هذا 

التقارب في المخارج والأ�سوات والمدارج.

النا�سئ؛  القارئ  فيها  ي�سارك  برامج  اإح��داث   .(3
وذلك باإتاحة الفر�سة اأمامه لإبداء وجهة نظره 
معجمي،  ف��ن  م��ن  عليه  يعر�ض  فيها  الخا�سة 
ا�ستفاده  ما  ل�ستخدام  الفر�سة  يهيئ  " فذلك 
خالل م�ساهدته من األفاظ وعنا�سر لغوية جديدة 
لممار�سة  وي��دع��وه  ا�ستح�سارها  على  ويحفزه 
هذا  عام،  بنحو  اللفظي  مخزونه  واإنعا�ض  اللغة 

بالإ�سافة اإلى اإنعا�ض مخزونه الفكري")9)).

في  وال�����س��ورة  ال�سوت  تقنيات  م��ن  الإف����ادة   .((
الحا�سب لجذب القارئ، وخلق المجال الب�سري 

وح�سن  التعليمية،  العملية  في  الفّعال  والحركي 
توظيف عنا�سر الت�سويق والإبهار من اأجل تفاعل 
المطروحة  المعجمية  البرامج  مع  نجاعة  اأكثر 
تلقين  الجهاز، و�سبط طريقة منهجية في  على 
والحوافز  المثيرات  ه��ذه  و�سرحها،  الكلمات 
تعليم  عملية  ت�ساحب  التي  والب�سرية  ال�سمعية 
اللغة فتج�سدها في اإطار مرئي جميل اأو م�سموع 
موؤثر اأو هما مًعا، ت�ستحّث القارئ على المناف�سة 
من  الن�ساط  فيوا�سل  وت�ستدرجه  وال��ت��ح��دي، 
ما  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  " ه��ذا  م��ل��ل،  اأو  ���س��اأم  دون 
لما  والختيار  النتقال  على  قدرة  من  له  توافر 
يتنا�سب مع قابليته الطبيعية الخا�سة واإمكاناته 
المادية والزمانية وما يتالءم مع حاجاته ويلّبي 

رغباته")0)).  

في  التعليمية  الموؤ�س�سات  تعنى  اأن  ���س��رورة   .((
الحديثة  التكنولوجيات  باإدماج  العربي  الوطن 
وربطها  والتعليمي،  ال��ت��رب��وي  المجالين  ف��ي 
تقيم  واأن  المعجمية،  ال�سبغة  ذات  ب��ال��م��واد 
التقنيات  تلك  ا�ستخدام  لكيفية  تدريبية  دورات 
باأ�سعار مخّف�سة، مع  اأو  ل�سيما الحا�سب مجاًنا 
التركيز على كيفية ا�ستغالله في مجالت البحث 
اللغوية؛ وذلك لزيادة فاعلية الحا�سب في تعليم 
هذه  اإ���س��راف  اإل���ى  لح��ًق��ا  ن�سل  حتى  ال��ل��غ��ة. 
الحا�سب  برامج  اإنتاج  عملية  على  الموؤ�س�سات 

واإخراجها خدمة لأبناء الوطن.

عامة  والمجامع  والمدر�سة  الأ���س��رة  ت�سجيع   .(6
الن�ضء على ا�ستغالل التكنولوجيات الحديثة من 
المعجمية  المواد  مع  واأ�سرع  اأف�سل  تعامل  اأجل 

في اللغة العربية.

العربي  الوطن  في  العلمي  الهتمام  ت�سجيع   .((
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الحديثة،  التكنولوجيات  وفق  المعجمي  بالعمل 
وذلك على م�ستوى الموؤ�س�سات اللغوية كالمجامع 
للغة  الأعلى  والمجل�ض  التعريب  تن�سيق  ومكتب 
التعريب  تن�سيق  العربية؛ من ذلك جهود مكتب 
في  الحا�سب  تقنيات  ا�ستخدام  ف��ي  بالرباط 
عمليات  وف��ي  العلمية  الم�سطلحات  معالجة 
من  مجموعات  وت�سنيف  والترجمة  التعريب 
الآلية))))،  المعاجم  وتاأليف  اللغوية  المفردات 
اإع����داد م��واق��ع ع��ل��ى �سبكة  ��ا  اأي�����سً وم���ن ذل���ك 
الإنترنت لخدمة الن�ساط المعجمي كموقع جمعية 
المغربية  والجمعية  بتون�ض،  العربية  المعجمية 
المترجمين  وجمعية  المعجمية،  ل��ل��درا���س��ات 

ا اإلخ. العرب بالمغرب اأي�سً
فهذه بع�ض الجهود العربية المتفرقة التي �سعى 
الحا�سوبية  ال�سناعة  نتائج  ا�ستثمار  اإلى  اأ�سحابها 
اأنها تظّل محاولت �سئيلة  في مجال المعجم، غير 
المتقن،  والعلمي  والمادي  الفني  الدعم  ينق�سها 
اإلكتروني  معجم  اإنجاز  اأهمية  بعد  ندرك  لم  ولعلنا 
لال�ستعمال،  يظهر  م�سطلح  لكل  �سروًحا  يحمل 
من  جديدة  طبعة  انتظار  زاوي��ة  اإل��ى  اللجوء  دون 
في  تظهر  ل  والتي  الكال�سيكية،  الورقية  معاجمنا 
الغالب اإل بعد م�سي �سنوات من العمل، يكون حينها 
من  وظهرت  القدم،  اأ�سابه  قد  الجديد  الم�سطلح 

بعده طائفة وا�سعة من الم�سطلحات الجديدة.
اإلى  والدرا�سات  الأب��ح��اث  بع�ض  انتهت  لقد     
بل   - العربية  الإلكترونية  المعاجم  في  حاّد  نق�ض 
اإنها تكاد تكون منعدمة - �سواًء ما كان منها عاًما اأم 
ا في مجال  ا، واأما ما كان منها ثنائًيا متخ�س�سً خا�سً
وي�سعب  الإنترنت،  مواقع  عبر  مبعثر  فهو  واح��د 
اأن  فالغريب  بي�سر«،  اإليه  ل  التو�سّ اأو  عدده  اإح�ساء 
هذه الأعمال الح�سرية ناق�سة في الدول العربية، 

الالزمة  الحا�سوبية  العمليات  اأن  من  الرغم  على 
ذلك  يتطلب  اإذ  ن�سبًيا؛  ب�سيطة  عمليات  لإنتاجها 
يقوم  الكلمات  لهذه  الهجائي  للترتيب  برنامج  عمل 
بعمليات المقارنة والتخزين والح�سر والطبع«)))). 

من  تخلو  ل  اآنًفا  المذكورة  القتراحات  اأن  كما 
مزالق، وتكاد تكون غير محمودة العواقب اإن نحن لم 
نح�سن تطبيقها في الجمع بين الميدانين المعجمي 
ال�سعوبات  جملة  تلخي�ض  ويمكن  والتكنولوجي، 
العربية  المعجمية  ال�سناعة  تتهدد  التي  والأخطار 
في  المعا�سرة  بالتكنولوجيات  ات�سالها  ح��ال  في 

النقاط الآتية: 

مما  اأجنبية  لغة  الغالب  في  تكون  الحا�سب  لغة   .(
يع�سر ا�ستخدامها على الن�ضء العربي، بالإ�سافة 
اإلى انعدام الترجمة ال�سحيحة غير ال�سليمة اأو 

الخاطئة للنظام الذي ي�سير وفقه.

وت�سييره  الحا�سب  اقتناء  في  ال��م��ادي  العامل   .(
وكيفية  لغته  تعّلم  تكليف  اأو  ت�سليحه  وتكليف 
تكاليف  وكذلك  المالءمة،  بالطريقة  ا�ستغالله 
اإلى  وال��ول��وج  الإلكترونية  والبرامج  الأق��را���ض 
يزال  ما  انت�ساره  فاإن  لذلك  الإنترنت"؛  �سبكة 
اأو  الطبقات  بين  مح�سوًرا  ن�سبًيا،  م��ح��دوًدا 
باأو�ساع  تتمتع  ..ال��ت��ي  الجتماعية  الأو���س��اط 
ال�سعوبة  كانت  واإن  م�سجعة..")3))  معي�سية 
في  الحديثة  التكنولوجيات  مع  للتعامل  المادية 
الوطن العربي ل تعرف تلك الدرجة من الحّدة 
لعوامل  نظًرا  العالم  بلدان  بع�ض  ت�سهدها  التي 
اقت�سادية معينة، وفي هذا ال�سدد علت اأ�سوات 
الآلية  المعاجم  طبعات  تنويع  ب�سرورة  تنادي 
المطروحة في ال�سوق اللغوية، باأن تكون متفاوتة 
يت�سّنى  كي  وجودتها؛  ونوعها  حجمها  حيث  من 
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للقارئ اختيار ما يتنا�سب وقدرته ال�سرائية.

الأو���س��اط  بع�ض  تبغيه  ال���ذي  ال�سريع  ال��رب��ح   .3
التكنولوجيات، مما  الإنتاجية لهذا ال�سنف من 
للمنتج،  والفنية  العلمية  القيمة  على  �سلًبا  يعود 
موقًعا  اأم  برنامًجا  المنتج  ه��ذا  اأك���ان  ���س��واء 
ا اإلخ؛ نظًرا لما في تلك العجلة  اإلكترونًيا اأو قر�سً
تغفر  ل  واأغالط  وهفوات  اأخطاء  من  الإنتاجية 
اللغة  على  وجنايتها  �سررها  لكثرة  لأ�سحابها؛ 

العربية.

األعاب  من  الترفيهي  الإلكتروني  الإنتاج  كثرة   .(
الإنتاج  على  وطغيانه  والت�سالي،  للهو  واأنظمة 
الفكري والثقافي الجاد في الوطن العربي، وفي 

العالم عموًما.

ال�سرر ال�سحي الذي قد ينجم من الإفراط في   .(
ا�ستخدام تلك التكنولوجيات، �سواء اأكانت بتاأثير 
الذبذبات وترددات ال�سوء المتكررة على �سا�سة 
بتاأثير  اأم  الب�سر  وظيفة  تعوق  والتي  الجهاز 
الجلو�ض لفترات متعاقبة في و�سع ثابت، " فقد 
يعود هذا الجلو�ض الم�ستقر - اإذا طال اأمده ولم 
تتخلله حركات ع�سلية كافية- بنتائج �سلبية على 
�سحة الم�ستخدم مثل ال�سمنة والترهل وركود اأو 
في  يت�سبب  قد  مما  الدموية،  ال��دورة  في  هبوط 
وعلى  ال�سحة  على  خطيرة  وم�ساعفات  نتائج 

�سخ�سية الفرد ونف�سيته وعقله")))).

غلبة الموؤثرات الب�سرية وال�سمعية عند الإفراط   .6
المعّدة  للبرامج  المعجمي  الم�سمون  على  فيها 
على  يعمل  مما  الحديثة،  التكنولوجيات  وف��ق 
تلك  وا�ست�سهال  التركيز  وقلة  الذهن  ت�ستيت 
حّد  في  غاية  اأحياًنا  ت�سبح  حتى  ال��م��وؤث��رات، 
ذاتها ل و�سيلة ي�ستعان بها على الإخراج الجيد 

للبرنامج المعجمي. 

   ن�سيد في الأخير باأهمية ا�ستغالل التكنولوجيا 
بها  الأخ��ذ  و���س��رورة  المعجمية  ال�سناعة  لتطوير 
الآخر  هو  كونه  الم�سطلحي  ال�سعيد  على  خا�سة 
يهتم بهذا الباب من العلم، وي�ستند اإليه في اأبحاثه 
ودرا�ساته؛ اإذ اإن كل ما يدور في فلك الم�سطلحية 
وعلى  جانب  من  المعجم  على  بظالله  يرمي  اإنما 
فالم�سطلح  اآخ��ر،  جانب  من  المعا�سرة  التقنيات 
لي�ض �سوى مفردة لغوية لها �سروط خا�سة تدخل في 
دائرة الهتمام المعجمي تماًما كغيرها من الكلمات 
نتيجة  الهتمام  ويفوقها في  بل  ال�سطالحية،  غير 
للتطور  ومواكبته  العالم  لغات  بين  ال�سريع  انتقاله 
على  المرور  دون  يتم  لن  كله  وذلك  فيه،  الحا�سل 
ودون  جهة،  من  ق��رارات��ه  اإل��ى  والحتكام  المعجم 
الم�ساحب  التكنولوجي  التغير  ميدان  في  الإبحار 

لالختراعات والكت�سافات العلمية من جهة اأخرى.

من  ال�ستفادة  اأهمية  تتوقف  ل  العموم  وعلى 
نتائج التكنولوجيا اللغوية في مجال المعجمية عند 
حدود تقديم �سرح للمفردة باللغة الأم اأو بلغة ثانية، 

بل تتعداه نحو اأهداف اأخرى، من بينها: 

�سيانة اللغة الأم وتنميتها وتطويرها بما يتنا�سب   -
مع حاجات الم�ستعملين ومتطلبات الع�سر.

بين  الربط  خالل  من  والعلوم  المعارف  تقريب   -
المتعددة  والخا�سة  العامة  المعاجم  ع�سرات 

اللغات.

توفير الم�سطلح في جميع العلوم والتخ�س�سات.  -

النظريات  وا�ستثمار  المعجمي  العمل  تطوير   -
الل�سانية في ذلك.

تي�سير الترجمة الآلية.  -
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لغة  باعتبارها  اللغات  م��ن  لغة  تعليم  تي�سير   -
اأجنبية. 

ف�ساًل عما �سبقت الإ�سارة اإليه من اأن المعاجم 
الإلكترونية تمتاز باإمكانية تحديثها ب�سرعة و�سهولة، 
العلمية  التطورات  فيه  تت�سارع  ع�سر  في  وبخا�سة 
ما  اإليها  الإ�سافة  ويمكن  الحديثة،  والتكنولوجية 
من  بكثير  اأ�سرع  بطرائق  م�سطلحات  من  ي�ستجد 
ال�سماح  يمكن  كما  الورقية،  المعاجم  اإلى  اإ�سافتها 
للم�ستخدمين بالإ�سهام في اإ�سافة مداخل جديدة، 
الإلكترونية  المعجمية  ال�سناعة  م��ن  يجعل  مما 

ا للتفاعل وتطوير المعارف. مجاًل حيًّ

الحوا�صي

)اأهميتها،  اللغوية  الح�سيلة  المعتوق:  اأحمد محمد  د/   .(
المعرفة،  عالم  �سل�سلة  تنميتها)،  و�سائل  م�سادرها، 

العدد )))، الكويت، اأغ�سط�ض 996)م. �ض )))
فلوريان كولما�ض: اللغة والقت�ساد، تر: د/اأحمد عو�ض،   .(
نوفمبر  الكويت،   ،(63 العدد  المعرفة،  عالم  �سل�سلة 

000)م. �ض)0) 
المعجمي  ال��ت��راث  ل��درا���س��ة  مقدمة  خليل:  د/ح��ل��م��ي   .3
– م�سر،  الإ�سكندرية  الجامعية،  المعرفة  دار  العربي، 

003)م. �ض)3 
الهيئة  ومبناها،  معناها  العربية  اللغة  تمام ح�سان:  د/   .(
ط3،  م�سر،   – القاهرة  للكتاب،  العامة  الم�سرية 

))9)م. �ض39 
عالم  الحديث،  المعجم  �سناعة  عمر:  مختار  د/اأحمد   .(

الكتب، القاهرة - م�سر، ط)، )99)م، �ض))
عبد  علي  د/محمد  راج��ع:  الت�سمية  ق�سية  في  للتو�سع   .6
الكريم الرديني: المعجمات العربية - درا�سة منهجية-. 

�ض 6)-))
للمتن  المعجمية  الممار�سة  في  ال�سوري:  د/عبا�ض   .(
اللغوي، مجلة الل�سان العربي، العدد الخام�ض والأربعون، 
الرباط،  التعريب،  تن�سيق  مكتب  من�سورات  )99)م، 

المغرب، �ض 0)

المرجع نف�سه، �ض))  .(
د/اأحمد محمد المعتوق: المرجع ال�سابق، �ض))).  .9

واآفاق  الإلكترونية  المعاجم  البو�سيخي:  الدين  د/عز   .(0
اللغة  ف��ي  ال��راب��ع  ال��م��وؤت��م��ر  اأع��م��ال  �سمن  ت��ط��وي��ره��ا. 
الواقع  المعجمية:  ال�سناعة  عنوان:  تحت  والترجمة 
للدرا�سات  العالمي  اأطل�ض  مركز  تنظيم  والتطلعات، 
والأبحاث وجامعة ال�سارقة. ال�سارقة، في 0)-)) اأفريل 

)00)م. نقاًل عن الموقع الإلكتروني: 
 http://alnokta.arablug.org/terminology/

Terminology_Book/Book/213-218.pdf		

بتاريخ: )/0)/009) على ال�ساعة: 0).0)  
غريب  دار  اللغوي،  البحث  حجازي:  فهمي  د/محمود   .((
ت.  د  ط  م�سر،   - القاهرة  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة 

�ض))). 
د/اأحمد مختار عمر: المرجع ال�سابق، �ض)6  .((

د/ اأحمد محمد المعتوق: المرجع ال�سابق، �ض)))  .(3
المرجع نف�سه، �ض06).  .((
المرجع نف�سه، �ض00)  .((

الغرب  دار  المعجم،  في  م�سائل  م��راد:  بن  اإبراهيم   .(6
الإ�سالمي، بيروت- لبنان، ط)، )99)م. �ض)).

د/اأحمد مختار عمر: المرجع ال�سابق، �ض)6.  .((
والتقنية،  العلوم  لغة  العربية  �ساهين:  ال�سبور  د/عبد   .((

دار الإ�سالح، القاهرة - م�سر، ط)، 3)9)م. �ض6).
د/اأحمد محمد المعتوق: المرجع ال�سابق، �ض)0).  .(9

المرجع نف�سه، �ض09).  .(0
لالأل�سكو  الأ�سا�سي  العربي  المعجم  مقدمة  ُت��راج��ع   .((

)موؤ�س�سة لرو�ض 9)9)م). �ض9.
د/محمود فهمي حجازي: المرجع ال�سابق، �ض3).  .((
د/اأحمد محمد المعتوق: المرجع ال�سابق، �ض.0))  .(3

المرجع نف�سه، �ض))).  .((

قائمة المراجع

الغرب  دار  المعجم،  في  م�سائل  م��راد:  بن  اإبراهيم   .(
الإ�سالمي، بيروت- لبنان، ط)، )99)م. 

)اأهميتها،  اللغوية  الح�سيلة  المعتوق:  اأحمد محمد  د/   .(
المعرفة،  عالم  �سل�سلة  تنميتها)،  و�سائل  م�سادرها، 

العدد )))، الكويت، اأغ�سط�ض 996)م. 
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عالم  الحديث،  المعجم  �سناعة  عمر:  مختار  د/اأحمد   .3
الكتب، القاهرة - م�سر، ط)، )99)م.

الهيئة  ومبناها،  معناها  العربية  اللغة  تمام ح�سان:  د/   .(
ط3،  م�سر،   – القاهرة  للكتاب،  العامة  الم�سرية 

 .(9((
المعجمي  ال��ت��راث  ل��درا���س��ة  مقدمة  خليل:  د/ح��ل��م��ي   .(
– م�سر،  الإ�سكندرية  الجامعية،  المعرفة  دار  العربي، 

003)م.
للمتن  المعجمية  الممار�سة  في  ال�سوري:  د/عبا�ض   .6
اللغوي، مجلة الل�سان العربي، العدد الخام�ض والأربعون، 
الرباط،  التعريب،  تن�سيق  مكتب  من�سورات  )99)م، 

المغرب.
والتقنية،  العلوم  لغة  العربية  �ساهين:  ال�سبور  د/عبد   .(

دار الإ�سالح، القاهرة - م�سر، ط)، 3)9)م.

واآفاق  الإلكترونية  المعاجم  البو�سيخي:  الدين  د/عز   .(
اللغة  ف��ي  ال��راب��ع  ال��م��وؤت��م��ر  اأع��م��ال  �سمن  ت��ط��وي��ره��ا. 
الواقع  المعجمية:  ال�سناعة  عنوان:  تحت  والترجمة 
للدرا�سات  العالمي  اأطل�ض  مركز  تنظيم  والتطلعات، 
والأبحاث وجامعة ال�سارقة. ال�سارقة، في 0)-)) اأفريل 

)00)م. نقال عن الموقع الإلكتروني:
 http://alnokta.arablug.org/terminology/

Terminology_Book/Book/213-218.pdf

بتاريخ: )/0)/009)م على ال�ساعة: 0).0)  
فلوريان كولما�ض: اللغة والقت�ساد، تر: د/اأحمد عو�ض،   .9
نوفمبر  الكويت،   ،(63 العدد  المعرفة،  عالم  �سل�سلة 

000)م. 
غريب  دار  اللغوي،  البحث  حجازي:  فهمي  د/محمود   .(0

للطباعة والن�سر والتوزيع، القاهرة - م�سر، ط د ت.



اآفاق الثقافة والتراث

در��سة �أدبية 
ح�سرية 

لمجلة �لر�فد 
�لورقية، 
بعنو�ن:
بالغة 

�لحجاج في 
نثر �لجاحظ

" نو�در 
بخالئه 
�أنموذجا"

35

دراسة أدبية حصرية لمجلة الرافد الورقية، بعنوان:
بالغة الحجاج في نثر الجاحظ

"نوادر بخالئه أنموذجا"

مقدمة:
من  النوادر  ن�صو�ص  في  ي�صيع  ما  وتف�صير  ا�صتخراج  النادرة  ببالغة  المق�صود  يكن  " لم 

�صمات وقواعد قننتها االأبواب البالغية المعروفة".
حممد م�شبال)٭( 

اأما قبل:

ل�سنا بحاجة لنكرر اأكثر من مرة باأن الق�سيدة 
في  ح�سوًرا  الأق���وى  الأدب���ي  ال�سكل  ه��ي  ال�سعرية 
اهتمام  من  به  حظيت  لما  نظًرا  العربية،  الثقافة 
لجن�سها،  الجمالية  المبادئ  �سوغ  على  انكب  نقدي 
وتحديد مقولته البالغية. ولعل ذلك ما يف�سر اإلى 
حد بعيد الم�سوغات الثقافية والتاريخية التي جعلت 
الكتب النقدية القديمة ت�سدر في بالغتها الجمالية 
الأدبية  الأجنا�ض  اأ�سمى  باعتباره  ال�سعر  جن�ض  عن 
واأرقى الإبداعات التي �ساهمت في تاأ�سي�ض المعايير 
الفنية لكثير من الفنون الإبداعية المعا�سرة له)))؛ 
غير اأن هذه الحقيقة ل تلغي حقيقة اأخرى مفادها 
الذي  الوحيد  الأدب���ي  الجن�ض  يكن  لم  ال�سعر  اأن 
هناك،  كانت  بل  القديمة،  العربية  الثقافة  اأنتجته 

 " التي  النثرية  الأجنا�ض  من  مجموعة  جانبه،  اإلى 
الموؤلفات  اأه��م  في  لها  مكاًنا  تجد  اأن  ا�ستطاعت 

الأدبية العربية واأو�سعها"))).

النادرة،  �سكلت  الت�سور  هذا  من  اأ�سا�ض  وعلى 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ف��ًن��ا م��ن ال��ف��ن��ون ال��ن��ث��ري��ة، اأن��م��وذًج��ا 
اآمن  الذي  الواقعي  الأدب  يج�سد  وا�سًحا  اإبداعًيا 
ال��م��ت��ف��ردة،  ب��الغ��ت��ه  ل��ه  يبني  وراح  ال��ج��اح��ظ  ب��ه 
التداخل  لمفهوم  ليذعن  يكن  لم  بحر  بن  فعمرو 
في  ي��وؤم��ن  لكونه  الأدب��ي��ة  الأج��ن��ا���ض  بين  البالغي 
الأجنا�سية  الكفاية  بمفهوم  النادرة،  لجن�ض   تاأليفه 
اإلى  ي�ستند  ال��ذي   (ompétence générique ِ C(
 ،(générique ِConscience( م�سلمة الوعي بالجن�ض
وهي م�سلمة ت�سدر عن ت�سور بالغي يرى باأن لكل 
تميزه  التي  البالغية  و�سماته  اأ�سلوبه  اأدب��ي  جن�ض 

اأ. فهد اأوالد هاني
الفنيدق - المغرب
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عن غيره من الأجنا�ض الأخرى. فالنادرة بما تتميز 
بالغة  مع  تتنافى  جمالية،  و�سمات  مكونات  من  به 
اإلى  يدفعنا  ما  ذلك  وفي  "؛  ال�سعرية  "الق�سيدة 
يكون  اأن  يمكن  ل  البالغة  مفهوم  ب��اأن  العتقاد 
مرتبًطا بجن�ض ال�سعر وحده، ومرد ذلك عندنا اإلى 
غزير  الأل���وان،  متعدد  �ساخب  بحر   " البالغة  اأن 

الإمكانات")3).

لتو�سيع  قابلة  فاإنها  البالغة كذلك  كانت  واإذا    
معاييرها، وتنويع �سيغها مادام النثر العربي يزخر 
اأ�س�ض  تغير  اأن  ت�ستطيع  متنوعة،  اأدبية  باأجنا�ض 
البالغة و�سماتها الماألوفة في النقد الأدبي. من هنا 
البالغي  البحث  لتو�سيع دائرة  الدرا�سة  ت�سعى هذه 
القديمة  البالغة  عنها  �ساقت  ح���دوًدا  "ت�سمل  ل� 
هذا  وف��ي  المنطقي)))".  البحث  بحدود  لتاأثرها 
ال�سياق تاأتي "نوادر البخالء " لتك�سف ال�ستار، بما 
تتيحه ن�سو�سها من اإمكانات فنية ومكونات جمالية 
تداولية  واأخ���رى  تخييلية  وظ��ائ��ف  ع��ن  وت��داول��ي��ة، 
اأبواب  تحدها  التي  ال�سيقة  البالغة  حدود  تتجاوز 
تج�سدها  اأخ��رى  توا�سلية  اآفاًقا  لت�سع  المجاز  من 
في  التاأثير  اإل��ى  تهدف  التي  الحجاجية  البالغة 
الممار�سة  تحقق  حجاجية  اآليات  بوا�سطة  المتلقي 
الن�ض   " معها  وي�سبح  ال�سردي،  للن�ض  التداولية 
خ�سًبا  مرتًعا  الجاحظ  بخالء  كتاب  " في  النادرة 
للوقوف على بالغة هذا الجن�ض من خالل مقولت 
حجاجية ومقا�سد تداولية لم تكتب لها الهيمنة في 

نقدنا العربي القديم.

 اأما بعد: 

�سردية  بن�سو�ض  القديم  العربي  النثر  يزخر 
غير  رحبة  بالغة  على  الفنية  مكوناتها  انفتحت 
ماألوفة في م�سنفات نقدنا الأدبي القديم، من ذلك 

ال�سرد  اتجاهات  من  اتجاه  �سكل  الذي  النادرة  فن 
الق�س�سي خالل القرن الثالث للهجرة، ناهيك عن 
تمثيله لق�سايا المجتمع و�سراعاته الثقافية والقيمية 
وفتحت  الأدب،  من  النوع  ه��ذا  ع�سر  ميزت  التي 
ن�سو�سه على مو�سوعات من الهزل حاولت جاهدة 
اأحداث  من  العبا�سي  المجتمع  يعي�سه  ما  تعك�ض  اأن 
اأحداث و�سلوكات ج�سدتها  و�سلوكات متباينة، وهي 
لما  انت�سرت  �سخو�ض  العبا�سي  الأدب  اأر�سية  على 
كل  في ذلك  وا�ستثمرت  وتقاليد،  قيم  به من  توؤمن 
ما تملكه من طاقات لغوية واإمكانات بالغية، علها 
ثانًيا مرجعيتها في  والأدب  اأوًل  الواقع  تفر�ض على 
�سعوبة  نجد  ول�سنا  التفكير.  في  ومذهبها  الحياة 
اأنموذج  اأ�سلفنا، خير  كما  النادرة،  فن  اعتبرنا  اإذا 
خالله  م��ن  لي�سور  ال��ج��اح��ظ  اإل��ي��ه  ن��زع  اإب��داع��ي 
والجتماعية.  والدينية  الثقافية  ال�سراعات  هذه 
نوعية  بالغة  ن�سو�ض  هكذا  لمثل  ير�سم  وبالتالي 
لتو�سيع  انطالق  نقطة  واآلياته  الحجاج  في  وجدت 
اأفق النتظار  تغيير  الأدبي، ومن ثم  الن�ض  جمالية 
التقليدية  اأبوابها  البالغة  من  اعتاد  قارئ  كل  عند 

المقننة وجزرها المجازية المعزولة.

1-كالم في فن النادرة:

ونوادر  الأ�سحاء  احتجاج  من  �ساألت  ما  " فاأما 
ق�س�سهم،  في  ذلك  ف�ساأوجدك  البخالء،  اأحاديث 

اإن �ساء اهلل، مفرًقا وفي احتجاجاتهم مجماًل. 

"٭ ٭ ٭ الجاحظ

النادرة  اأن  على  الباحثين)))  بع�ض  اأجمع  لقد 
به  ع��رف  ال��ذي  القديم  الق�ض  اأ�سكال  م��ن  �سكل 
عن  عبارة  وه��ي   ،" "البخالء  كتاب  في  الجاحظ 
وت�سعى  والهزل،  الجد  بين  تتراوح  ق�سيرة  اأخبار 
عا�سره  ال��ذي  الواقع  مالمح  ت�سوير  اإل��ى  جاهدة 
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ال�سياق  ه��ذا  ف��ي  تناق�ساته،  بمختلف  الجاحظ 
نوادر  لإح��دى  تحليله  في  المجذوب،  الب�سير  نجد 
فيها  يتجلى  ق�سة  " هذه  بقوله:  يعرفها  الجاحظ، 
الق�سيرة، فيها  الق�سة  الكثير من عنا�سر  بو�سوح 
للزمان  تحديد  وفيها  تت�سارع،  و�سخ�سيات  حدث 
القارئ  ي�سد  الذي  الت�سويق  والمكان، وفيها عن�سر 
 ،(6( الأمور.."  تتك�سف  حتى  الق�سة  ب��داي��ة  م��ن 
بما  النادرة  تغدو  التعريف  هذا  من  اأ�سا�ض  وعلى 
جن�ًسا   " متميزة  بالغية  مقومات  م��ن  ب��ه  تزخر 
والفكاهة  الطرافة  منزع  ينزع  ا  مخ�سو�سً اأدب��ًي��ا 
المقام  الإ�سارة في هذا  ، كما تجدر  وال�سحك"))) 
الحديثة  النقدية  ال��درا���س��ات  فيه  وق��ع��ت  م��ا  اإل���ى 
درجة  اإلى  الجن�ض  هذا  ماهية  تبين  في  تباين  من 
على  درا�ساتهم،  في  خل�سوا  النقاد  من  كثيًرا  اأن 
النادرة  تردد  اإلى  المنهجية،  منطلقاتها  اختالف 
من  مختلفة)))  وت�سميات  متباينة  تعريفات  بين 
"و"الحكاية  الم�سغوطة  " و"الق�سة  " الخبر  قبيل 
على  متمرًدا  جن�ًسا  جعلها  الذي  الأمر  "؛  ال�سردية 
اأية درا�سة تجني�سية تتق�سد ماهية الن�ض من حيث 
�سماته  ا�ستجالء  اإل��ى  وت�سعى  والم�سمون،  ال�سكل 
غيره  عن  تحده  التي  البالغية  ومقوماته  الفنية 
المنطلق  هذا  من  الأخ��رى؛  الأدبية  الأجنا�ض  من 
قد نفهم جيًدا ما دعا اإليه محمد م�سبال)9) حينما 
" على  النادرة  " بالغة  المركزة  درا�سته  في  األ��ح 
ن�سو�سها  بتحليل  ال��ن��ادرة  �سمات  �سبط  �سرورة 
المنهجية،  المبادئ  تحلياًل دقيًقا يراعي جملة من 
هذه  ت�سدر  اأن  واأنجعها  المبادئ  ه��ذه  اأه��م  ولعل 
النادرة على بالغة  التحليالت في مقاربتها لجن�ض 
نوعية ت�ستدعي بقوة مدخل "النوع" كاأحد المداخل 

المنهجية في درا�سة مثل هذه الفنون من الإبداع. 

وجماع ما �سبق اأن النادرة وحدة �سردية خبرية 

بينها  و�سخو�ض  اأح��داث  من  الخام  مادتها  تت�سكل 
هذا  وفي  متباينة،  وتداولية  ن�سية  ووظائف  عالئق 
التباين والتعالق بين الأحداث من جهة وال�سخو�ض 
ثالثة  المتنافرة من جهة  والوظائف  ثانية  من جهة 
الذي  الأدب  من  النوع  ه��ذا  �سردية  في  ي�سهم  ما 
يتبنى مبدعه لغة مخ�سو�سة من الو�سف، وهي لغة 
تذعن اإمكاناتها ل�سلطة ال�سرد باعتبارها ن�سًقا من 
الأخبار  بوؤرتها  تت�سكل في  التي  المتعددة  الخيارات 
بفعل ما يقع لالأحداث من نمو وتنا�سل وتتابع. ولعل 
ما ت�سمله النادرة من وقائع واأحداث هو ما ا�ستدعى 
لها  يتلم�ض  اأن  اأكثر من منا�سبة،  من الجاحظ، في 
هذا  بمثل  ل�سقة  ك�سمة   " الإ�سناد   " من  ديباجة 
في  الباحث  نظر  يقع  ما  غالًبا  اإذ  النثر،  من  النوع 
تلم�سه ن�ض النادرة على ما تحتفي به اأخبارها من 
 " الن�ض  اأر�سية  على  تج�سدها  اإ�سنادية  اإح��الت 
معاينة  اإما  الخبر  ينقلون  الذين  الرواة  من  �سل�سلة 
وفاعاًل  راوًيا  نف�سه  الجاحظ  يكون  وقد  �سماًعا،  اأو 
�سلطة  ال�سند  ويمثل  نف�سه،  الوقت  في  ق�س�سًيا 
اإليها الجاحظ لتوثيق اأخباره، ومن  مرجعية ي�ستند 
يكون  اأن  يرقى  ثابًتا  عن�سًرا  الإ�سناد  ي�سبح  ثم 

مقوًما اأ�سا�ًسا من مقومات الن�ض النادرة ")0)).

ي�سطلع  ما  اإلى  وبالإ�سافة  الإ�سناد  هذا  اأن  بيد 
م�سداقية  اإث��ب��ات  قوامها  تداولية  وظيفة  م��ن  ب��ه 
يكون  اأن  يعدو  ل  اأن��ه  اإل  ال�سرد،  ومرجعية  الخبر 
بموؤلف  تف�سي  �سردية  حيلة  ���س��وى  الحقيقة  ف��ي 
القارئ،  اأم��ام  ن���وادره  عر�ض  اإل��ى  البخالء  كتاب 
لزمة  يكون  يكاد  اآخ��ر  مكون  اإل��ى  ولوجه  ثم  وم��ن 
 " " المتن  بذلك  اأعني  ن��وادره،  من  كثير  في  ثابتة 
ي�سعى  بحيث  واأحداثها  النادرة  مو�سوع  يمثل  الذي 
البخيل  �سخ�سية  ت�سوير  اإل��ى  بوا�سطته  الجاحظ 
بالكرم  تتظاهر  �سخ�سية  باعتبارها  المتناق�سة 
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�سيء  على  ذلك  جانب  اإل��ى  وهي  البخل،  وباطنها 
كثير من المعرفة والثقافة اللتين ت�سخرهما للدفاع 
عند  الخ�سوم  ومغالطتها  البخل  في  مذهبها  عن 
المادي  ال�سح  بين  المزواجة  ه��ذه  وف��ي  الحجاج. 
والفي�ض المعرفي ما ي�سم هوؤلء البخالء ب�سلوكات 
ت�سدم القارئ وتهز من هدوء توقعاته، اإذ تتغير تبًعا 
لذلك احتمالت الفعل القرائي ونتائجه ومقا�سده، 
مادام اأن القارئ المتلقي يواجه خبًرا �سردًيا يعري 
جوانب م�سطربة من فئات اجتماعية حر�ست على 
وعقيدة  الحياة  ف��ي  مذهًبا  البخل  م��ن  تجعل  اأن 
للخطاب  لجاأت  اأن  فكان  والمعامالت،  ال�سلوك  في 
الحجاجي)))) تتلم�ض منه بناء �سرعية البخل وت�سوغ 
بذلك  يبدو  حتى  واأقوالهم؛  اأ�سحابه  اأفعال  باآلياته 
البخيل �سخ�سية اجتماعية طبيعية ياألفها المجتمع 

ول ينبذها..

2- اآليات الحجاج في فن النادرة: 

تبين حجة  اأ�سياء:  ثالثة  الكتاب  في هذا  "ولك 
نادرة  ا�ستفادة  اأو  لطيفة،  حيلة  تعرف  اأو  طريفة، 

عجيبة".

٭ ٭ ٭ الجاحظ
" ثلة  " البخالء  كتابه  في  الجاحظ  ا�ستعر�ض 
بهم  مال  الذين  الأ�سحاء  من  لجماعة  الأخبار  من 
و�سفاته،  خالله  اأن�سوا  حتى  البخل  نحو  طبعهم 
و�سرعوا  وعقيدته،  لفل�سفته  نفو�سهم  زمام  و�سلموا 
لأنف�سهم من الم�سوغات ما حاولوا من خاللها هدم 
تف�سل  قناعات  من  النا�ض  بين  عليه  متفق  هو  ما 
نقي�سه  وبين  محمود،  اإن�ساني  ك�سلوك  الجود  بين 
خلقًيا  و�سًما  باعتباره  البخل  هو  الذي  ال�سلوك  من 
ا�ستكراه  على  ال�سوية  الب�سرية  النف�ض  يبعث  ذميًما 
ت�سرفات  من  عنه  ي�سدر  ما  وا�ستهجان  �ساحبه 

العرف؛  وينبذها  العقل،  ويرف�سها  الدين،  يمجها 
نوادر  منها  جعل  التي  الجاحظ  اأخبار  يدر�ض  ومن 
من الإبداع الأدبي ويتوقف عند ن�سو�سها ال�سردية، 
يدرك اأنها ن�سو�ض ت�ستبطن اآليات حجاجية تت�سكل 
في �سور عدة؛ فاأحياًنا تذوب وتتوارى خلف الن�سيج 
ال�سطح  اإل��ى  تطفو  واأحياًنا  ال��ن��ادرة،  لن�ض  الفني 
لكنها تبقى م�ستع�سية متلب�سة على القارئ العادي. 
الن�سو�ض  ل��ه��ذه  ت�سكيله  ف��ي  الجاحظ  يكن  ول��م 
اإلى  المتلقي  تدفع  التي  الأدبية  المق�سدية  ي��روم 
ي�سترفد  الذي  الن�سي  بالمبنى  والتلذذ  ال�ستمتاع 
مادته الخام من �سمات فنية تدخل في بناء القيمة 
جهة  م��ن  يهدف  ك��ان  م��ا  بقدر  للن�ض،  الجمالية 
من  البخالء  عليه خطاب  يقوم  ما  تعرية  اإلى  ثانية 
ال�ستار  تك�سف  اإقناعية  واآليات  حجاجية  مقولت 
يجعلنا  مما  وهو  لنوادره،  التداولية  المق�سدية  عن 
كتاب  في  الحجاجي  البعد  باأن  القول  من  ثقة  على 
اآخر لبالغة نثر الجاحظ، وملمح  البخالء هو وجه 
الإن�سانية  للخطابات  البالغي  الت�سور  مالمح  من 
ت�سبح  المنظور  ه��ذا  من  اأنواعها،  اختالف  على 
�سخو�ض  باأمكنته  تعي�ض  النثر  من  عالًما  ال��ن��ادرة 
المعرفية  اإمكاناتهم  كل  ا�ستثمروا  الذين  البخالء 
في  مذهبهم  ت�سويغ  اأج��ل  من  والمنطقية  واللغوية 
بين  الغريبة  القيمية  منظومتهم  ون�سر  البخل 
الآخ��ر  اعتراف  ك�سب  اإل��ى  بذلك  �ساعين  النا�ض، 
منه  ويحظون  مجتمعه،  في  بهدوء  ين�سهروا  حتى 

بالحترام والقبول.

2-1- ال�ست�سهاد: 
من  مختلفة  اأ�سرب  اإل��ى  الجاحظ  بخيل  يلجاأ 
ببراءته  الخ�سم  اإقناع  بهدف  الحجاجية  الحيل 
البخل  اأن  يعلم   " فهو  والمنع،  الجمع  مذهب  من 
رذيلة محتقرة بالإجماع، فيحاول اأن يخادع بانتحال 
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وهو  �سلوك، وحركات، واأقوال لي�ض من طبعه))))"، 
في  نجده  كينونته  اإخفاء  اأجل  من  نف�سه  يكابد  اإذ 
المقابل ي�سعى اإلى " اإثبات انتمائه الجتماعي)3))"؛ 
لأنه بالرغم من كونه مطبوًعا على البخل ومجبوًل 
وغلوه  �سحه  لي�ستر  بو�سعه  ما  كل  يبذل  فاإنه  عليه، 
في الإم�ساك، ولتحقيق هذا الغر�ض وظف " البخيل 
" ال�ست�سهاد كاآلية حجاجية لها من قوة "الإقناع " 
ي�ست�سلم لما  )La persuasion ) ما يجعل الخ�سم 
ولعل  وقيم.  قناعات  من  الجاحظ  بخالء  به  يوؤمن 
تمكنه  الديني كذريعة  للن�ض  لجوءه  يف�سر  ما  ذلك 
تمنحه  اإقناعية  قوة  الحجاجي  خطابه  اإك�ساب  من 
من الم�سداقية والم�سروعية ما ينزهه عن اأي �سك 

اأو تجريح. 

كعب: اأبو  " قال 

دعـــا مــو�ــصــى بـــن جــنــاح جــمــاعــة مـــن جــيــرانــه، 
فيهم،  وكــنــت  رمــ�ــصــان،  �صهر  فــي  عــنــده  ليفطروا 
اأقبل علينا  فلما �صلينا المغرب، ونجز ابن جناح، 
ال�صيطان،  مــن  العجلة  فـــاإن  تعجلوا  ال  قـــال:  ثــم 
ذكـــــره:  قـــــال اهلل جــــل  وقـــــد  تــعــجــلــون   وكـــيـــف ال 
من  االإن�صان  " خلق  وقــال:  چ  ڍ   ڇ   ڇ   چ  
ح�صن  اأقـــول  فيما  فـــاإن  اأقــــول،  مــا  ا�صمعوا  عــجــل، 
الر�صيدة،  والعاقبة  االأثــرة،  من  والبعد  الموؤاكلة، 

وال�صيرة المحمودة...")))).

اأح��د  ج��ن��اح،  ب��ن  مو�سى  بتوجيه  ال��ن��ادرة  ت��ب��داأ 
علهم  جيرانه  من  لجماعة  دعوة  الجاحظ،  بخالء 
رم�سان،  في  الإفطار  ماأدبة  على  عنده  يجتمعون 
متناق�سة  رغبات  من  �سريرته  يختلج  ما  اأن  غير 
ترددت  �سخ�سية  منه  �سيرت  والبخل،  الجود  بين 
جهة،  من  الإطعام  في  الرغبة  بين  حيرتها  اأنفا�ض 
جهة  من  الطعام  على  الحفاظ  في  الرغبة  وبين 

معالم  ال�سرد  يبرز  الحيرة  ه��ذه  ظل  وف��ي  ثانية؛ 
اآمًنا  م��الًذا  جناح  بن  مو�سى  منها  اتخذ  حجاجية 
يحمي بها طعامه دون اأن يبدو عليه ما يف�سح معدنه 
ال�سيوف.  من  جيرانه  اأمام  مذهبه  حقيقة  ويظهر 
بالخوف  ح��دت��ه  ازدادت  ال���ذي  النف�سي  فقلقه 
جل�ساءه  ينهى  اأن  على  اأجبره  اإف��ط��اره  طعام  على 
�سبق  عن  يدفعهم  واأن  الأك��ل  في  ال�ستعجال  على 
الموؤاكلة، م�ستنًدا في ذلك اإلى محفوظ من معرفته 
ال�صيطان"  من  العجلة  فاإن  تعجلوا  "ال  الثقافية 
وكذا قول الحق �سبحانه چ  ڇ  ڇ  ڍ  چ ولعل 
بخيلنا  كون  يو�سح  ما  المقام  هذا  مقت�سيات  في 
حجاجية  اآلية  باعتبارها  ال�ست�سهاد  بمقولة  يتو�سل 
ا�سترفدت  وقد  المتلقي،  في  التاأثير  على  قدرة  لها 
مادتها من م�سدرين اأ�سا�سيين: "المثل" و"القراآن 
الكريم"، وهما مقومان حاول من خاللهما المتكلم 
تتطابق  خلقية  �سورة  لنف�سه  يبني  اأن  )البخيل) 
منظومة  م��ن  )ال�سيوف)  المتلقي  ب��ه  ي��وؤم��ن  وم��ا 
قيمية تمثل بقيمها ومعتقداتها الم�صترك المقد�ص 
على  المتكلم  حر�ض  ولذلك  الخطاب؛  طرفي  بين 
الفا�سل))))  الرجل  �سورة  الناطقة  لذاته  ير�سم  اأن 
الطعام،  في  ال�ستعجال  عن  نهيه  في  يعتمد  الذي 
المتلقي  اأمامها  على م�سادر دينية وثقافية ل يجد 
�سوى الإقرار بمرتبتها وقدا�ستها في قرارة �سميره 
على  "المتلقي"  اعتر�ض  اإذا  اأم��ا  الجمعي،  وعقله 
الن�ض الم�ست�سهد به واأبى اأن يمتثل لمدلوله ويذعن 
م�سوهة  �سورة  داخ��ل  يتموقع  نف�سه  ف�سيجد  لمتنه 
تبنى مالمحها مما يترتب على ال�ساهد "المثل" من 

اإ�سمار قيا�سي يمكننا اأن ن�سوغه كما ياأتي:

ال�سيطان من  العجلة  	•
الطعام ا�ستعجلوا  ال�سيوف  	•
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�سفة  في  ال�سيطان  مع  ي�ستركون  ال�سيوف  اإذن  	•
ال�ستعجال

ل  ال�ساهد  ا�ستدعائه  في  البخيل  يكون  وعليه، 
اأمام خطاب على �سيء  الخ�سم  يتق�سد منه و�سع 
من القدا�سة وح�سب، بل ي�ستغل "�ساهده " من اأجل 
ن�سج  خ��الل  من  لل�سيوف  الخلقية  ال�سورة  ه��دم 
من  �سواهده  تت�سمنه  ما  وبين  اأفعالهم  بين  خيوط 
الذخيرة  والتاأثير في  الوقع  لها هالة من  ملفوظات 

الثقافية للفرد.

غير  اأو  ق�سد  عن  ي��درك،  جناح  بن  مو�سى  اإن 
من  قوته  ي�ستمد  الحجاجي  الخطاب  اأن  ق�سد، 
�سخ�سيته  ���س��ورة  بر�سم  تظاهر  ول��ذل��ك  ق��ائ��ل��ه، 
الخلقية التي تمتاح في حجاجها من الن�ض المقد�ض 
عرًفا اأو عقيدة، محاوًل بذلك اأن يتمو�سع بخطابه 
يقبل  ل  ال��ذي  ال��ق��ول  تخليق  م��ن  م�ساحات  �سمن 
ال�سك مادام اأن هذا الخطاب يتاأ�سل من "ذخيرة" 

المتلقي نف�سه ويتطابق مع معتقداته وقيمه.

�سكل  الذي  المقد�ض  الن�ض  اأن  في  ن�سك  ول�سنا 
القراآنية  الآي��ة  في  والمتمثل  ال��ن��اردة  ه��ذه   حجاج 
اإل��ى  البخي����ل  من��ه  يه��دف  چ  ڍ   ڇ   ڇ   چ  
ثالث  ل  خيارين  اأم��ام  المذهب  في  خ�سومه  و�سع 
لهما: اإما الإذعان لمدلول الن�ض القراآني والن�سياع 
لما  ال�ستعجال  ذم  ذلك  في  بما  ومقا�سده  لحكمه 
واإم��ا  وخ�ساله،  ال�سيطان  ب�سفات  علقة  م��ن  ل��ه 
ال�سطدام مع الن�ض المقد�ض وما ينجم عن ذلك 
من اإ�سعاف وتقوي�ض لموقف الخ�سم، وهكذا يكون 
ي�سير  ما  ال��دور  من  الثقافية  الرمزية  ذي   للن�ض 
اجتماعًيا  ت�سرفاته  في  �سنًيا  الجاحظ  بخيل  به 
الدين  ب��ه  اأو���س��ى  بما  اإل  يو�سي  ل  �سلوكاته،  ف��ي 
المقد�ض  اإل��ى  الرجوع  من  الغاية  وتكون  والعرف، 

" المحدد  اإن  بل  ذات��ه  الن�ض  لي�ض  الن�سو�ض  من 
اأن يقدمه الن�ض من م�ساعدة للبخيل  هو ما يمكن 
ولكي  راأي��ه،  و�سالمة  موقفه،  �سحة  على  يدلل  لكي 
بكالم  التزامه  على  اأعدائه،  اأمام  خا�سة  يبرهن، 

اهلل، وتطبيقه له في الحياة اليومية ")6)).

ن��ظ��رة  ال����ت����راث  اإل�����ى  "البخالء  ن���ظ���رة  اإن 
مغر�سة  نظرة  ه��ي  اآخ��ر  وبتعبير  انتقائية"))))، 
الدينية  الن�سو�ض  على  اخ��ت��ي��اره��ا  ف��ي  تقت�سر 
نف�سه  عن  للدفاع  له  والمنا�سبة  للبخيل  المالئمة 
المق�سدية  بقوة  ي�ستح�سر  توا�سلي  مقام  اأي  في 
الن�ض  يحمله  م��ا  اإل��ى  فطن  فالبخيل  التداولية؛ 
لالأمة،  الجماعي  ال�سمير  في  قدا�سة  من  الديني 
الح�سا�ض  الوتر  هذا  على  العزف  اإل��ى  لجاأ  ولذلك 
وال�سعر  ال�سعبي  والمثل  الديني  الن�ض  يجعل  الذي 
ا في خدمة الخطاب الحجاجي))))؛  والحكم ن�سو�سً
وهي ن�سو�ض ترقى اأن ت�سكل �سمن بالغة الحجاج 
ل  التي   " ال�سلطة  "حجة  ب  ننعته  اأن  يمكننا  ما 
تقبل الطعن فيها لح�سانتها الثقافية والقيمية عند 

طرفي الخطاب.

2-2- التاأويل المغالطي:

اآليات  م��ن  اآل��ي��ة  المغالطي  ال��ت��اأوي��ل  �سكل  لقد 
البالغة الحجاجية التي ا�ستعان بها بخيل الجاحظ 
نف�سه  اأناط  اأن  فكان  ماآربه،  ويحقق  اأهدافه  ليبلغ 
الحائط  بعر�ض  الديني �سارًبا  الن�ض  تاأويل  بمهمة 
لأن  المجتهدين؛  العلماء  و�سروط  المف�سرين  اأقوال 
تاأويل  عن  البحث  في  ينح�سر  لم  الأ�سا�ض  هدفه 
�سحيح لالآية بقدر ما كان يروم اإيجاد تاأويل يتنا�سب 
يخدم  ل  تاأويل  اإن��ه  المغر�ض،  الحجاجي  وخطابه 
الدين وم�سالح العباد واإنما يجنح في اأغرا�سه اإلى 
خدمة عقيدة البخل، وو�سيلته في ذلك هدم كل ما 
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لذلك  ولي�ض  البخالء،  فل�سفة  في  يخد�ض  اأن  يمكن 
من �سبيل �سوى اأن يعمد هوؤلء اإلى جعل الن�سو�ض 
مما  ومقا�سدها؛  دللتها  في  ف�سفا�سة  المقد�سة 
مواقف  من  يواجهونه  ما  وفق  تاأويلها  من  يمكنهم 
وما ي�سمرونه من غايات. فها هو اأبو عبد الرحمن 
ت�سرط  بعد  ولكن  ابنه،  موؤاكلة  على  يوافق  البخيل 
طويل يكاد يقوم مقام "الب�سملة " وينوب عنها، اإذ 
لي�ض من ال�سليم عنده اأن ي�سرع المرء في الأكل دون 

اأن يعلم عواقبه ومخاطره. يقول: 

الب�سم  واأن  الب�سم،  داعية  ال�سبع  اأن  "واعلم 
مات  ومن  الموت،  داعية  ال�سقم  واأن  ال�سقم  داعية 
نف�سه  قاتل  وهو  لئيمة،  ميتة  مات  فقد  الميتة  هذه 
اأردت  اإن  األوم من قاتل غيره، واأعجب  وقاتل نف�سه 
چ،  چچ    چ   ڃ   چ   ذك��ره:  جل  وق��ال  العجب 
كان  ا  بع�سً بع�سنا  قتل  اأو  اأنف�سنا  قتلنا  و���س��واء 
في  والمقتول  القاتل  اإن  بني  اأي  تاأوياًل؛  لالآية  ذلك 

النار")9)).

بم�ساوئ  ابنه  اإقناع  اأن  البخيل  هذا  اعتقد  لقد 
ل��ذل��ك م��ن مخاطر على  الأك���ل وم��ا  ف��ي  الإف����راط 
المطلوب  الوجه  على  يتحقق  اأن  يمكن  ل  ال�سحة، 
التي  المغالطي  التاأويل  اآلية  اإلى  اللجوء  دون  من 
يعمد  اأن  الرحمن)  عبد  )اأبي  المتكلم  اقت�ست من 
ومق�سودها،  الآي��ة  مدلول  به  يغالط  تف�سير  اإل��ى 
الن�ض  �سطح  تاأويل عند  لها من  بما قدمه  ويتوقف 
مقا�سده  في  ويتتبعه  عمقه  يلج  اأن  دون  ال�سرعي 
التاأويل  النوع من  له في هذا  فكان  نزوله.  واأ�سباب 

ما �ساعده على بلوغ ماآربه من ناحيتين:

الفقيه  �سخ�سية  تقم�سه  خ���الل  م��ن  اأواًل:  ٭ 
الت�سريع  بم�سادر  دراية  له  الذي  الورع  الم�سلم 
واأحكام الكتاب وال�سنة، وهو بذلك يبني لنف�سه 

�سورة المرء العالم الذي خبر علوم ال�سرع فجاز 
وتاأ�سيل  والجتهاد  والقيا�ض  التف�سير  بذلك  له 

الأحكام وفق ما يحدث من نوازل.

الموؤمن  �سخ�سية  تقم�سه  خ��الل  م��ن  ثــانــيــا:  ٭ 
بمعتقده  واأق��وال��ه  اأفعاله  تقترن  ال��ذي  المطيع 
يغدو  حتى  الكريم،  ال��ق��راآن  في  ممثاًل  الديني 
بذلك خطابه من الأقوال واأفعاله من ال�سلوكات 
ت�سع  ال��ت��ي  المقد�ض  الن�ض  بمرجعية  يتدثر 

الخ�سم في زاوية المتثال والإذعان.

ابنه  يراود  قد  لما  الرحمن  عبد  اأبو  فطن  ولما 
من �سكوك فيما اأول به الآية اأراد اأن يعفي نف�سه من 
زلة الخطاأ في تاأويله، فاحتال لذلك بتو�سيع المعنى 
الدللي للمنطوق القراآني، زاعًما اأن الآية التي هي 
مدار الحديث تحتمل من الأوجه التاأويلية ما يجعلها 
ولعل  معنى،  من  يتق�سده  ما  على  للقيا�ض  منا�سبة 
اأو  اأنف�سنا  " و�سواء قتلنا  ذلك ما يف�سر ا�ستدراكه: 

ا كان ذلك لالآية تاأوياًل ". قتل بع�سنا بع�سً

لقد اأول بخالء الجاحظ غير قليل من الن�سو�ض 
كاملة)0))،  لذكرها  المقام  ي�سع  ل  التي  الدينية 
وح�سبنا منها اأننا مثلنا لها بما ي�سلح لإقامة الحجة 
على مذهب البخالء في التاأويل، وهو مذهب ي�سعى 
ا�ستثمار الن�سو�ض  اإلى مغالطة الخ�سم من خالل 
و�سالتها  الجمع  قبلتها  عقيدة  ل�سالح  المقد�سة 
المنع، وعلى اأ�سا�ض ما �سلف اأمكننا القول باأن بخيل 
ويتردد  التاأويل  ظاهرة  يقد�ض  اأ�سحى  الجاحظ 
يدفع  ال��ذي  والب��ت��ذال  ال�سطحية  " حد  اإل��ى  اإليها 
بين قد�سية  المفارقة  يتولد عن  الذي  ال�سحك  اإلى 
الن�ض القراآني، وتفاهة ال�سياق الذي يحف بتعامل 

البخيل مع هذا المقد�ض")))).
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2-3- الدليل المراوغ:
الدرا�سات  في  لغوًيا  عليه  المتعارف  من    
الل�سانية قديمها وحديثها اأن اللغة هي مجموعة من 
اأغرا�سهم))))،  عن  النا�ض  بها  يعبر  التي  الأ�سوات 
حاجاتهم  عن  األفاظ  من  عليه  اتفقوا  بما  ويعربون 
ت�سبح  بحيث  معان،  من  �سدورهم  في  يختلج  وما 
بالدليل  اللغوية ممثلة في ما ا�سطلح عليه  العالمة 
العرف  في  عليها  التفاق  تم  ع��الم��ة)3))  الل�ساني 
العالقة  بنيت  وبذلك  ما،  متكلمة  لجماعة  الجمعي 
بين اللفظ وما يدل عليه من مدلول، واأ�سبح الدليل 
الل�ساني ت�سوًرا �سوتًيا /ذهنًيا عند طرفي الخطاب 
المتكلم  عند  �سوتية  �سورة  فهو  ���س��واء،  حد  على 
يحكمها الطابع العتباطي والت�سل�سل الخطي، ومن 
يت�سوره  عما  تنتج  ذهنية  �سورة  هو  اأخ��رى  ناحية 
اإل��ى  اإ���س��ارة  ال��م��دل��ول  يغدو  بحيث  ف��رد،  ك��ل  عقل 
لذلك  الإن�����س��ان  ذه��ن  ف��ي  يتكون  ال���ذي  المفهوم 
الذهن  خارج  الموجود  ذلك  اأي  الخارجي؛  ال�سيء 
اأن  اإل  ال�سوتية،  ال�سورة  ت�سله  اأن  قبل  الب�سري 
لغوية حاول  يمتلكه من كفايات  بما  الجاحظ  بخيل 
اأن يجد له في جهاز اللغة ما ي�سعفه على درء تهمة 
ال�سح عن نف�سه، ومن ثم مواجهة خ�سومه بخطاب 
وفق  اللغة  ثوابت  ت�سكيل  اإع��ادة  من  يتاح  اإقناعي 
ما  اإل��ى  التوا�سلية  روؤي��ت��ه  في  ي�ستند  لغوي  منطق 
وهو  المراوغ،  الدليل  عليه ب:  ن�سطلح  اأن  يمكننا 
ال�سورة  ت�سكيل  اإعادة  بوا�سطته  للبخيل  يت�سنى  ما 
الكلية للعالمة اللغوية، وذلك من خالل تك�سير ما 
األفه المتلقي من ترابط دللي بين الدال المتعارف 
عليه بالتوا�سع عند جماعة لغوية ما، وبين المدلول 
ال�����س��ورة  م��ن  ال��ع��ق��ل  يت�سورها  ذه��ن��ي��ة  ك�����س��ورة 
في  الخارجي،  من محيطه  ويعقلها  للدال  ال�سوتية 
بن  اإ�سماعيل  عن  نقاًل  الجاحظ  يقول  ال�سياق  هذا 

غزوان: 
اأحــكــمــه واأحــ�ــصــر  كـــان  مـــا  الــكــنــدي،  در  "هلل 
وقد  راأيته  طريقته،  واأدوم  جيبه  واأن�صح  حجته، 
اأو من  اإال مــفــ�ــصــد،  فــيــهــا  مــا  عــلــى جــمــاعــة  اأقــبــل 
منع  من  "ت�صمون  فقال:  الأهــلــه...  الف�صاد  يزين 
المال من وجوه الخطاإ، وح�صنه خوًفا من الغيلة، 
بذلك  تريدون  الذلة بخياًل،  اإ�صفاًقا من  وحفظه 
ذمه و�صينه، وت�صمون من جهل ف�صل الغنى، ولم 
وتهاون  الــ�ــصــرف،  فــي  واأعــطــى  الفقر،  ذلــة  يعرف 
بالخطاإ، وابتذل النعمة واأهان نف�صه باإكرام غيره 

جوادا، تريدون بذلك حمده ومدحه ؟")))).

لقد ا�ستطاع الكندي البخيل، من خالل تالعبه 
ب�سطري العالمة اللغوية واإعادة اإنتاج عالقاتها، اأن 
بتغييره  وذل��ك  اأم��ره،  من  حيرة  في  خ�سمه  يجعل 
مدلولتها  ا�ستقرت  طالما  التي  الأل��ف��اظ  ل��دلل��ة 
اأن  فبعد  ال��ع��رب��ي.  للمجتمع  ال��ل��غ��وي  ال��وع��ي  ف��ي 
"البخيل"))))  لفظ  دلل��ة  من  يعلم  الخ�سم  ك��ان 
معجم  ح�سب  اللفظ،  هذا  اأ�سبح  والمنع  الإم�ساك 
اإلف  ي�سع معاني جديدة لم يكن لمجتمعه  الكندي، 
بها ول عهد. فقد �سار يدل على من منع المال من 
اإ�صفاًقا  الغيلة وحفظه  الخطاإ وح�صنه من  وجوه 
من الذلة. وفي المقابل نجد نف�ض الأمر يتكرر مع 
لفظ "الجواد")6)) الذي ا�ستق من الجود، والذي لم 
اللغوي  التداول  في  عليه  متعارف  هو  يدل عما  يعد 
ات�سع مدلوله  واإنما  وال�صخاء(،  )البذل  النا�ض  بين 
ل�سان  على  الدخيلة  المعاني  من  مجموعة  لي�سمل 
العرب، وبذلك اأ�سبح يحيل على معاني مفارقة لما 
الموؤ�سلة  المعاجم  واأب��واب  اللغة  عرف  في  ا�ستقر 
ير�سو  بخيلنا  عند   " "الجواد  األي�ض  ال�سم.  لهذا 
في معناه على من "جهل ف�صل الغنى، ولم يعرف 
بالخطاإ،  وتهاون  ال�صرف،  في  واأعطى  الفقر،  ذلة 
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ثم  باإكرام غيره."؟.  نف�صه  واأهان  النعمة،  وابتذل 
في ذخيرته  للقارئ  ا�ستفزاز  ا  اأي�سً في هذا  اأولي�ض 
من  لها  التي  لغته  �سالمة  على  واع��ت��داء  اللغوية 
القدا�سة ما توافق عليه اأفراد المجتمع واأقروه فيما 

بينهم؟
فيما  �سرخ  اإح���داث  الجاحظ  بخيل  تعمد  لقد 
العالمة  �سطري  بين  معنوي  تالزم  من  حا�سل  هو 
لمذهبه  احتجاجه  ويدعم  خ�سمه  ليغالط  اللغوية؛ 
تالعبه  يف�سر  ما  الأم��ر  ه��ذا  في  ولعل  البخل،  في 
 " لكلمتي  تعد  ل��م  بحيث  الأل��ف��اظ؛  بع�ض  ب��دلل��ة 
البخيل " و" الجواد " اللتين تمثالن الدوال مدلولت 
معينة �سبق اأن حددها وا�سعو اللغة العربية واتفقوا 
مدلولت  الكلمتين  لهاتين  اأ�سبحت  ولكن  عليها، 
جديدة وافق عليها بخيل الجاحظ وحده دون غيره 
الغرابة ما يجعل  اأفراد مجتمعه، وفي هذا من  من 
لغة البخيل تت�سكل األفاظها، وتحد مدلولتها، وتبنى 
معاجمها �سمن نتاج فردي يخرج اللغة من محيطها 
تتقاذفه  �سخ�سي  �سياق  في  لي�سعها  الجتماعي؛ 
"العالقة  تعد  لم  لذلك  ونظًرا  والنزوات،  الأه��واء 
بين العالمة اللغوية ب�سفتها مجموعة من الأ�سوات 
الأذه��ان  في  تطبعها  التي  وال�سورة  الحروف،  اأو 
العالقة  هذه  �سوهت  واإنما  و�سفافة")))).  وا�سحة 
به دي  ال��ذي ع��رف  الت��ح��اد  اإل��ى حد فقدان ذل��ك 
�سو�سير العالمة اللغوية؛ مما جعل هذه العالقة التي 
البخيل  فيها  ي�سيف  الل�ساني مموهة  الدليل  تنتظم 

ويحور ويزيد ما يتنا�سب وم�سلحته من اللغة.
�سوى  البخيل  لغة  تكن  لم  �سبق،  ما  على  بناء 
لغة م�سبوهة وم�سوهة في الآن نف�سه))))، وهي لغته 
المتفردة التي تكاد تختلف عن لغة مجتمعه، ولي�ض 
لذلك من تعليل �سوى اأنه ينزع بها نحو مراوغة دللية 
من خالل تك�سيره للقوانين والأعراف اللغوية، وقد 

نتج عن ذلك خلل في وظيفة اللغة الطبيعية الم�سلم 
ثقافي  ن�سق  �سمن  الل�ساني  دليلها  ب�سطري  ا  �سلًفَ
على  ق��ادرة  غير  اللغة  هذه  اأ�سبحت  وعليه  معين، 
تحقيق ذلك التوا�سل الذي ين�سده طرفا الخطاب، 
بل  الوظيفية  المدر�سة  به  تفاخرت  طالما  وال��ذي 
اأ�سبحت على عك�ض ذلك لغة تحقق " الال توا�سل " 
وتجنح نحو الإبهام والتمويه والغمو�ض بين البخيل 
والن�ض من جهة  القارئ  وبين  والخ�سم من جهة، 
ال�سراع  اأفرز  لقد   " الجويلي:  محمد  يقول  ثانية. 
في  ت�سيًبا  وخ�سومهم  البخالء  بين  الأيديولوجي 
جهاز اللغة التي لم تعد توؤدي وظيفة التوا�سل التي 
من اأجلها خلقت، فما يقوله البخيل لم يعد مفهوًما 

من خ�سمه")9)).
في الختام:

عنواناتها،  توا�سع  على  ال��درا���س��ة،  ه��ذه  تاأتي 
القديم،  العربي  النثر  ق��ام��ات  م��ن  قامة  لتحاور 
التي  الجاحظ  نثر  النظر في طبيعة بالغة  وتب�سط 
من  متون  على  عوالمها  وتنوعت  معالمها  تناثرت 
الو�سمات  من  للنادرة  اأ�سبح  حتى  بخالئه،  ن��وادر 
ما  الن�سية  والمقا�سد  البالغية  والوظائف  الفنية 
الجميلة،  النثرية  الفنون  من  غيرها  عن  يميزها 
وتزداد هذه الحقيقة ر�سوًخا بكون فن النادرة انتهج 
بنائها  اأ�س�ض  في  تخ�سع  لم  نوعية  بالغة  لنف�سه 
لأ�سول بالغة ال�سعر)30)، بل راهن على بالغة رحبة 
تداولية  �سمات  على  الإب��داع��ي��ة  روؤيتها  في  تر�سو 
مملكة  تو�سع  اأن  ا�ستطاعت  حجاجية  وم��ك��ون��ات 
كثير  في  اأرا�سيها،  انح�سرت  طالما  التي  البالغة 
جزر  �سمن  القديم،  العربي  نقدنا  م�سنفات  من 
المجاز،  وعموم  وال�ستعارة  الت�سبيه  من  جمالية 
اإبداًعا  اأ�سا�ض من هذا الت�سور تكون النادرة  وعلى 
ياأتي  ما  يبني  اأن  الجاحظ  خالله  من  حاول  نثرًيا 
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من روؤى:
النادرة،  فن  في  ممثاًل  الجاحظ،  نثر  يكن  لم   -
اأن  حاولت  التي  النثرية  الفنون  بع�ض  ليجاري 
تب�سط �سلطتها الأدبية باإذعانها لل�سلطة الجمالية 
الأدب��ي  النقدي  ال��ذوق  في  ال�سعر  ر�سخها  التي 
الأدب��ي  "ال�سكل  الق�سيدة  كانت  حيث  اآن��ذاك؛ 
والأق���وى  الجمالي  ال��وع��ي  ف��ي  ح�سوًرا  الأق���وى 
والمقولت  النقدية  المبادئ  �سياغة  في  تحكًما 
فيما  خا�سة  نثره،  اأبى  ما  بقدر  البالغية"))3)، 
وقفنا عليه من نوادر بخالئه، اأن يذعن لمفهوم 
ومرد  الأدبية،  الأجنا�ض  بين  البالغي  التداخل 
تاأليفه  في  يوؤمن،  الرجل  كون  نعتقد  فيما  ذلك 
جن�ض النادرة، بمفهوم الكفاية الأجنا�سية الذي 
مما  وه��و  بالجن�ض؛  الوعي  م�سلمة  اإل��ى  ي�ستند 
روؤيته  في  ينهل  متفرًدا  نثرًيا  فًنا  النادرة  جعل 
الإبداعية من مكونات ووظائف ومقا�سد بالغية 
متعددة، وفي هذا ما يف�سر عدم احتفاء بالغة 
النادرة بالوجوه الجمالية التي ترتبط بالأ�سلوب 
وح�سب  المجاز  وع��م��وم  وا�ستعارة  ت�سبيه  م��ن 
واإنما، وهذا هو الأهم، تفتح هذه البالغة اأبوابها 
مقومات  ج�سدتها  التي  التداولية  الوظيفة  اأمام 
حجاجية من قبيل ال�ست�سهاد والتاأويل المغالطي 

والدليل المرواغ.
تاأبه  ل  الجاحظ  نثر  بالغة  "النادرة" اأن  توؤكد   -
الأدبي،  الإبداع  في  المو�سوعات  من  بالمقد�ض 
وبغ�ض  الحياة،  مو�سوعات  م��ن  مو�سوع  فكل 
المنظومة  منظور  من  ووزن��ه  ق��دره  عن  النظر 
�سالًحا  م��و���س��وًع��ا  يبقى  لمجتمعه،  القيمية 
قد  الجاحظ  نثر  يكون  وبناء على ذلك  للكتابة، 
راهن على نقل الأدب من طور الكلمة ال�ساحرة 
في بنائها والعبارة الفاتنة في تركيبها، والفقرة 

الحياة؛  بالغة  طور  اإل��ى  جملها  في  الم�سبوكة 
ي��ت��زاوج ال��خ��ط��اب الإب���داع���ي م��ع ال��واق��ع  حيث 
تجتث  ل  و�سمولية  وان�سجام  تناغم  في  المعي�ض 
والمتباين  المو�سوعات  من  المغمور  روؤيتها  من 
ت�سمل  بل  الجتماعية،  والطبقات  الفئات  من 
معبرة  ومعتقداته  وخطابه  �سلوكه  في  الإن�سان 
النادرة  اإلى الوجود، ومن ثم �سكلت  عن نظرته 
الواقعي  الأدب  يج�سد  وا�سًحا  اإبداعًيا  اأنموذًجا 

الذي اآمن به الجاحظ وراح يبني له بالغته.

كتابات  من  الجاحظ  األفه  ما  اإلى  النظر  ينبغي   -
باعتبارها  بخالئه  ن���وادر  ا  وخ�سو�سً نثرية 
تمثالته  يعك�ض  بالغًيا  امتداًدا  ت�سكل  اإبداعات 
وهي  ال��رح��ب،  مفهومه  في  البالغي  للخطاب 
الخطاب  م��ع  بعيد  ح��د  اإل���ى  تن�سجم  تمثالت 
"، ونتيجة  والتبيين  " البيان  البالغي في كتابه 
 " ت�سبح  والإب���داع  التنظير  بين  التداخل  ه��ذا 
من  ا  بع�سً ي�ستوعب  اإبداعًيا  ف�ساء   " ال��ن��ادرة 
�ساغها  ال��ت��ي  ال��ب��الغ��ي��ة  ال��ن��ظ��ري��ة  م��ك��ون��ات 
قليل  غير  في  والتوا�سل  البيان  عن  الجاحظ 
مح�سورة  عنده  البالغة  فلي�ست  م�سنفاته.  من 
بالغة  ولكنها  الجمالية،  الإمتاعية  الوظيفة  في 
بما في ذلك  الوظائف  تفتح على مختلف  رحبة 
بالغة  اإنها  بل  التداولية،  الحجاجية  الوظيفة 
اأ�سولها على ما هو طبيعي من عالئق  تقوم في 
ت�سد الإن�سان اإلى الوجود وتجعله يتكيف معه في 

مختلف الأحوال والمقامات.

الحوا�صي

للطباعة،  ج�سور  دار  م�سبال،  محمد  ال��ن��ادرة،  بالغة  ٭ ٭ 
الطبعة الثانية، )00)م. �ض:)6.

النقدية  الم�سنفات  في  �سامقة  مكانة  ال�سعر  احتل   -(
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القديمة، وقد خولته هذه المكانة من اأن يفر�ض �سلطته 
الجمالية على غيره من الفنون المعا�سرة له، حتى عده 
العرب"،  ودي��وان  الأدب  "عمدة  والأدب��اء  النقاد  بع�ض 
مفيد  تحقيق  للثعالبي،  الدهر،  " يتيمة  ذلك  في  انظر 
الأول��ى،  الطبعة  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  قمحية، 

3)9)م، الجزء الأول، �ض: )).
بالغة النادرة، محمد م�سبال، �ض:)6.  -(

ونقد،  فكر  مجلة  اأن��ق��ار،  محمد  وال�����س��م��ة،   ال��ب��الغ��ة   -3
العدد:)). يناير 000)م، �ض: 96.

اأ�سرار النقد الأدبي، مقالت في النقد والتوا�سل، محمد   -(
الطبعة  تطوان،  الثقافية،  �سلمى  مكتبة  كتب  م�سبال، 

الأولى.000)م، �ض:)3. 
٭٭٭ البخالء. الجاحظ، تحقيق طه الحاجري، طبعة )، دار 

المعارف، القاهرة، م�سر، �ض: )6
بعنوان:  اأنجزت  التي  الدرا�سة  ال�سدد  هذا  في  انظر   -(
المجذوب،  الب�سير  الجاحظ،  عند  النف�ساني  الق�س�ض 

مجلة حوليات، تون�ض، العدد ))، �سنة ))9)م.
الب�سير  للجاحظ،  ال��ب��خ��الء  ك��ت��اب  ف��ي  الق�سة  فنية   -6
ال���ع���دد )  ال��م��ج��ل��د 0)،  ال��ف��ك��ر،  ال���م���ج���ذوب، ع��ال��م 

ال�سنة:990)م.
عبد  وال�سمات،  المكونات  في  "بحث  النادرة  تجني�ض   -(
ثقافية  اأدبية  مجلة  )عمان)  العلمي"  التهامي  الواحد 

�سهرية، العدد ))) الأردن، ال�سفحة: )6.
حكايات  على  اأطلق  الجاحظ  اأن  اإل��ى  الإ���س��ارة  تجدر   -(
بخالئه ت�سميات متعددة منها: النوادر والملح والطرف 

والق�س�ض والأحاديث.
بالغة النادرة، محمد م�سبال، ال�سفحة: 0) و)).  -9

العربية،  ال�سردية  في  درا�سة  العربي،  الأدب  في  الخبر   -(0
الغرب  دار  تون�ض،  الآداب منوبة،  كلية  القا�سي،  محمد 

الإ�سالمي، الطبعة الأولى )99)م، �ض:))).
لبد من التنبيه باأن قوة الخطاب الحجاجي عند بخالء   -((
الجاحظ تت�سكل من قوة المعرفة الثقافية التي يتح�سن 
عالم  والحديث،  بالقراآن  "ملم  فهو  البخيل،  باأبوابها 
باأقوال العلماء والخطباء والحكماء، مت�سلع من الفل�سفة 
وعلم الكالم متمكن من اللغة والتعبير". انظر في ذلك 
خ�سائ�ض  خ��الل  من  الفنية  الجاحظ  بخيل  :���س��ورة 
ب��ن محمد بن  اأح��م��د  ال��ب��خ��الء،  الأ���س��ل��وب ف��ي ك��ت��اب 
امبيرك، ن�سر م�سترك بين دار ال�سوؤون الثقافية العامة 
بغداد، والدار التون�سية للن�سر، �سنة 6)9)م، �ض: 9))؛ 

كثيًرا  يبتعد  ل  اأمبيريك  ابن  محمد  اإليه  تنبه  ما  ولعل 
اأن بخيل  اإلى  الفتاح كليطو حينما فطن  اأثبته عبد  عما 
في  مذهبه  عن  الدفاع  مقام  منه  يقت�سي  قد  الجاحظ 
يقدم  المتكلم،  �ساكلة  على   " عالًما  يكون  اأن  البخل 
والحجة  )العقل)  العقلية  الحجة  الحجج:  من  �سربين 
الماأثورة ) النقل)، وبعبارة اأخرى فاإن خ�سومه مدعوون 
للخ�سوع لحكم العقل، ولحكم الأوائل، والن�سو�ض التي 
هي  الجاهلي)  ال�سعر  الحديث،  )القراآن،  عليها  يحيل 
والنحاة  المتكلمون  ي�ستح�سرها  التي  ذاتها  الن�سو�ض 
عبد  اآدم،  ل�سان  ذلك:  في  انظر   ." مناظراتهم  اأثناء 
الفتاح كليطو، ترجمة عبد الكريم ال�سرقاوي، من�سورات 

دار توبقال )99)م، �ض: )0).
٭٭٭ البخالء، �ض:)6.

ل�سان اآدم، عبد الفتاح كيليطو، �ض: 03).  -((
بالغة النادرة، محمد م�سبال، �ض: 9).  -(3

البخالء، �ض: ))).  -((
 " "الخطابة  كتابه  في  اأر�سطو  اأن  اإل��ى  الإ�سارة  تجدر   -((
التي  ومقوماته  الحجاج  اأن��واع  عن  الحديث  ب�سط  قد 
المقومات  هذه  وق�سم  الخطاب،  عليها  يبنى  اأن  ينبغي 
عن  عبارة  وهي  �صناعية،  غير  حجج  اإل��ى  الحجاجية 
في  ل��ه  دور  ول  الخطيب  بها  يتو�سل  ج��اه��زة  و�سائل 
والعترافات  والعقود  ال�سهود  منها  نذكر  ابتكارها؛ 
والقوانين، وهناك، من ناحية ثانية، الحجج ال�صناعية 
المحايثة لفن الخطابة، وهي على ثالثة اأنواع: االإيتو�ص 
Pathos، بحيث  والباتو�ض   Logos Ethos واللوغو�ض 

)الباث/  الإيتو�ض  على  تعتمد  التي  الحجج  في  ينبغي 
الخلقية  ال�����س��ورة  ت��راع��ي  اأن  المتكلم)  الخطيب/ 
للخطيب باعتباره متكلًما باًرا فا�ساًل، اإذ بهذه ال�سورة 
المتلقي  من  عاطفي  بقبول  الخطيب  يحظى  الخلقية 
ويك�سب ثقته، وبالتالي يكون من�سئ الخطاب مجبًرا اأن 
ي�سفي على خطابه خ�ساله الحميدة التي لها من الوقع 
ما يفيد الإقناع ويدعمه، في هذا ال�سياق يقول اأر�سطو: 
" العوامل التي تدعو اإلى بعث الثقة في الخطيب ثالثة، 
اإذ اإن هناك ثالثة اأ�سباب من غير البراهين، تدفعنا اإلى 
 الثقة. هذه هي ال�سداد والف�سيلة والبر"، انظر في ذلك

 ،Aristote	 ،Rhétorique ،éd.Flammarion،Paris
العربية:  ال��ت��رج��م��ة  وك����ذا:   ،(6(-(6(  .PP.(00(
ال��خ��ط��اب��ة، اأر���س��ط��و، ت��رج��م��ة ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���دوي، 
الثقافة  وزارة  العامة،  الثقافية  ال�سوؤون  دار  من�سورات 

والإعالم، بغداد، 6)9)م.
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الجويلي،  محمد  البخل،  �سو�سيولوجيا  في  درا�سة  نحو   -(6
الدار العربية للكتاب، 990)، �ض: ))).

نف�سه: �ض: ))).  -((
عند  ال��ب��الغ��ي  الفعل  اأن  اإل���ى  م�سبال  محمد  ي��ذه��ب   -((
با�ستدعائه لن�سو�ض مختلفة  اإل  " ي�ستقيم  الجاحظ ل 
تف�سيل  في  ر�سالة  بالغة  ذلك:  في  انظر   " الم�سادر 
البالغة  مجلة   ، م�سبال  محمد  ال�سمت،  على  النطق 
 ،( العدد  الجديدة،  النجاح  مطبعة  الخطاب،  وتحليل 

�سنة: ))0)، �ض:99.
البخالء، �ض: 09).  -(9

اهلل  عبد  حكاية  الح�سر  ل  المثال  �سبيل  على  انظر   -(0
المروزي مع ال�سيخ الخر�ساني، كتاب البخالء، �ض:0) 

و)).
الجويلي،  محمد  البخل،  �سو�سيولوجيا  في  درا�سة  نحو   -((

�ض: )6).
كتاب الخ�سائ�ض، اأبو الفتح عثمان بن جني، دار الن�سر   -((
�ض:  النجار،  علي  محمد  تحقيق  بيروت،  الكتب،  عالم 

.((
العالمة هي " اتحاد بين �سكل يدل، ي�سميه دي �سو�سير   -(3
في  انظر  المدلول"  ت�سمى  عليها  يدل  وفكرة  ال��دال،  
الل�سانيات  )اأ���س��ول  �سو�سير  دي  ف��ردي��ن��ان��د  ذل���ك:  
عز  ترجمة  كللر،  جونثان  العالمات)،  وعلم  الحديثة 
التحرير،  �سارع  الأكاديمية،  المكتبة  اإ�سماعيل،  الدين 

القاهرة، الطبعة الأولى:000)م، �ض: )).
البخالء، �ض: 90  -((

�سادر  دار  منظور،  ابن  العرب،  ل�سان  ذلك:  في  انظر   -((
))، �ض: ))-  المجلد  الثالثة )99)م،  الطبعة  بيروت، 

.((
مما يدل عليه لفظ "الجواد" في المعاجم العربية البذل   -(6
وبذل.  �سخا  اإذا  جاد  فعل  من  وهو  والعطاء،  وال�سخاء 
ح�سن  اأحمد  اإخراج  الو�سيط،  المعجم  ذلك:  في  انظر 
الزيات ومحمد علي النجار وحامد عبد القادر، المكتبة 
الإ�سالمية للطباعة والن�سر، الطبعة الثانية، تركيا، �ض: 

.(((
الجويلي،  محمد  البخل،  �سو�سيولوجيا  في  درا�سة  نحو   -((

�ض: 3)).
التي  الأدوات  من  اأداة  اللغة  ب��اأن  ت��ام  يقين  على  بتنا   -((
وهو  الآخ���ر،  ل��دى  وج���وده  لإث��ب��ات  البخيل  ا�ستخدمها 
بذلك يخبر كل اإمكاناتها لت�سخيرها في خدمة قناعاته 

قواعدها  عن  يجنح  اأن  ذلك  لزمه  لو  حتى  واأغرا�سه، 
ماألوف  هو  عما  بها  ويناأى  اللحن  من  تحر�سها  التي 
ما  اللغة  اإن   " ب��ارت:  رولن  يقول  اللغوي؛  �سننها   في 
فهي  همهمة،  م��ج��رد  ظلت  واإن  حتى  بها  ينطق  اإن 
" انظر في ذلك: در�ض  ت�سبح في خدمة �سلطة بعينها 
بن  ال�سالم  عبد  ترجمة  ب��ارت،  رولن  ال�سيميولوجيا، 
عبد العالي، دار توبقال للن�سر، البي�ساء، طبعة 993)م، 

�ض: 3). 
نف�سه: �ض: 3)).  -(9

وعبد  كيليطو  الفتاح  عبد  اأن  اإلى  م�سبال  محمد  يذهب   -30
اتفاق  على  اأجمعوا  نا�سف  وم�سطفى  الغذامي  اهلل 
مفاده " اأن نثر الجاحظ قام على اأ�سول مناق�سة لأ�سول 
اأ�س�ض بالغته على نق�ض  اإنه  العربي القديم، بل  ال�سعر 
ن�ساأ  الذي  النثر  هذا  اإن  ال�سعر،  بالغة  اأ�س�ض  وتقوي�ض 
مغايرا  ثقافيا  نموذجا  حمل  جديد  ح�سري  مجال  في 
البالغة  ذل��ك:  في  انظر  ال�سعري".  الثقافي  للنموذج 
الجاحظ،  اأخبار  في  والحجاج  الت�سوير  وال�سرد، جدل 
محمد م�سبال، من�سورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، 
�سنة  المغرب،  تطوان،  ال�سعدي،  المالك  عبد  جامعة 

0)0)م.
بالغة النادرة، محمد م�سبال، �ض: )6.  -3(

الم�صــادر والمراجع

اأ- الم�صادر: 
	 الطبعة •  ، ال��ح��اج��ري  ط��ه  تحقيق  ال��ج��اح��ظ،  ال��ب��خ��الء، 

ال�سابعة، دار المعارف، كورني�ض النيل، القاهرة.
	 الخ�سائ�ض، اأبو الفتح عثمان بن جني، دار الن�سر عالم •

الكتب، بيروت، تحقيق محمد علي النجار.
	 دار • من�سورات  ب��دوي،  الرحمن  عبد  ترجمة   ، الخطابة 

ال�سوؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعالم، بغداد، 
6)9)م.

	 الطبعة • بيروت،  �سادر  دار  منظور،  ابن  العرب،  ل�سان 
الثالثة )99)م.

	 واأحمد �سن • اإبراهيم م�سطفى  اإخراج  الو�سيط،  المعجم 
الزيات، وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار، المكتبة 

الإ�سالمية للطباعة والن�سر، ا�ستانبول، تركيا.
	 الكتب • دار  قمحية،  مفيد  تحقيق  للثعالبي،  الدهر،  يتيمة 

العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، 3)9)م.
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ب- المراجع:
	 كتب • والتوا�سل،  النقد  في  مقالت  الأدبي،  النقد  اأ�سرار 

مكتبة �سلمى الثقافية، تطوان، الطبعة الأولى، )00) م.
	 اأخبار • في  والحجاج  الت�سوير  ج��دل  وال�سرد،  البالغة 

والعلوم  الآداب  الجاحظ، محمد م�سبال، من�سورات كلية 
الإن�سانية، جامعة عبد المالك ال�سعدي، تطوان، 0)0)م.

	 للطباعة • ج�سور  دار  م�سبال،  محمد  ال��ن��ادرة،  بالغة 
والن�سر، الطبعة الثانية، )00)م.

	 العربية، • ال�سردية  في  درا�سة  العربي،  الأدب  في  الخبر 
كلية  ب��ي��روت،  الإ���س��الم��ي،  الغرب  دار  القا�سي،  محمد 

الآداب منوبة، تون�ض، الطبعة الأولى )99)م.
	 در�ض ال�سميولوجيا، رولن بارت، ترجمة عبد ال�سالم ابن •

عبد العالي، دار توبقال للن�سر، البي�ساء، طبعة 993)م.
	 �سورة بخيل الجاحظ الفنية، اأحمد بن محمد اأمبيريك، •

بغداد،  العامة،  الثقافية  ال�سوؤون  دار  بين  م�سترك  ن�سر 
والدار التون�سية للن�سر، طبعة 6)9)م.

	 وعلم • الحديثة  الل�سانيات  اأ�سول  �سو�سير،  دي  فرديناند 
اإ�سماعيل،  الدين  عز  ترجمة  كللر،  حوناثان  العالمات، 
الطبعة  القاهرة،  التحرير،  �سارع  الأكاديمية،  المكتبة 
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ْشَتِري َحاُت أبي الَحَسِن الشُّ ُمَوشَّ
راِثيَّة " " ُموِسيَقاَها وَعَناِصُرَها التُّ

المقدمة:
اإلى حيز  الخمول  ال�ص�صتري٭ من حجاب  بعث  الدرا�صة هو  اإنجازه هذه  تحاول  ما  اأهم  لعل 
الوجود، وتقديمه للقارئ بو�صفه اأديًبا فًذا وو�صاًحا عبقرًيا بعد اأن تي�صر لها بعون اهلل وتوفيقه 
اآرائه  لحمل  اأدبيًّا  وماعوًنا  ا  فكريًّ وعاء  المو�صحة  من  جعل  ا  فذًّ مت�صوًفا  تقديمه  قبل)1(  من   -
وتجربته الروحية، ونظرته للوجود والفناء. وال�صتجالء معالم عبقريته توقفت الدرا�صة - بعد 
التعريف به- عند ق�صيتين مهمتين عنده؛ هما: المو�صيقى والعنا�صر التراثية في مو�صحاته. 

ال�س�ستري:

�ْسَتري ولد في  ال�سُّ هو الح�سن علي بن عبد اهلل 
قرية �ُس�ْسَتر على وادي اآ�ض �سنة 0)6ه�. 

ن�ساأ في اأ�سرة كبيرة ومرموقة، فقد روي اأنه كان 
من اأبناء الأمراء واأولد الوزراء، ول �سك اأنه اختلف 
الأ�سر  عادة  على  اأظفاره  نعومة  منذ  الكتاتيب  اإلى 
اأو  طفولته  عن  �سيء  اأيدينا  بين  ولي�ض  العريقة. 
معارفه وم�سادر ثقافته، لكنا ن�ستخل�ض من ديوانه 
الكريم،  القراآن  يحفظ  كان  اأن��ه  اأيدينا  بين  ال��ذي 
ويلم بعلوم العربية، ويحيط بعلوم الفقه والحديث. 

ويبدو اأنه كان يبحث عن الحقيقة واليقين؛ ففي 
ة  الم�ْدَيِنيَّ حلقة  ح�سر  بجاية  اإل��ى  رحالته  اإح��دى 

ِلْم�َساني - فلزمهم زمًنا،  -اأتباع اأبي َمْدين الغوث التِّ
بل كان من المحتمل اأن يبقى َمْدَيِنيًّا طيلة حياته لول 
حادث معين غير التجاه الروحي الباطني له، وهو 
ال�س�ستري  اإذا انتقل  �َسْبِعين. فعلى يديه  لقاوؤه بابن 
ابن  ت�سوف  اإل��ى  ي  نِّ ال�سُّ مدين  اأب��ي  ت�سوف  م��ن 
�سبعين الفل�سفي. ويمكث ال�س�ستري في كنف �سيده 
الموت  اخترمه  اإذا  حتى  طوياًل  زمًنا  �سبعين  ابن 
انفرد بالريا�سة والإمامة على الفقراء والمتجردين. 
في  يتبعه  ك��ان  فقد  عظيًما؛  �ساأًنا  بلغ  اأن��ه  ويبدو 

اأ�سفاره ما ينيف عن اأربعمائة فقير. 

ب�سفينة حياته مرة وتقذفها  الدنيا ترتفع  وتظل 
في اليم مرة، حتى اإذا مر�ض بال�سام عاد راجًعا اإلى 
اأنفا�سه  لفظ  بالقرب من دمياط  قرية  وفي  م�سر، 

د. محمد محجوب محمد عبد المجيد
جامعة اأم درمان الإ�سالمية - )ال�سودان)
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ال�سابع ع�سر من  الموافق  الثالثاء  يوم  الأخيرة في 
�سفر �سنة )66ه�. 

المو�سيقـى:

الهجري  الخام�ض  ال��ق��رن  منذ  ال��ن��ق��اد  �سغل 
من  اأول  الملك  �سناء  ابن  ويعد  المو�سح،  بمو�سيقى 
م�سابه  نحو  على  عمدها  واإق��ام��ة  �سبطها  ح��اول 
ل�سنيع الخليل بن اأحمد بالعرو�ض التقليدي، يقول 
ا  عرو�سً للمو�سح  اأ�سم  اأن  اأردت  "وكنت  �سناء  ابن 
واأ�سبابها،  لأوتادها  وميزاًنا  لح�سابها  دفتًرا  يكون 
وانفالتها  الح�سر  عن  لخروجها  واأعوز،  ذلك  فعز 
فيحاول  الحديث  الع�سر  وي��اأت��ي  الكف"))).  م��ن 
الم�ست�سرق الألماني هارتمان، لكنه لم يظفر بطائل؛ 
اإذ نّد عليه-كما ند علي ابن �سناء الملك من قبل- 
ظهور  محاولته  عن  وتمخ�ض  وا�ستع�سى،  �سبطها 
و�ست واأربعين وزًنا اأو بحًرا من بحور ال�سعر  "مائة 
العربي ال�ستة ع�سرة")3). يمكننا اأن نقول اإن محاولة 
واإرجاعها  دقيًقا  �سبًطا  المو�سح  مو�سيقى  �سبط 
اإلى العرو�ض التقليدي - على نحو ما �سنع  برمتها 
ماأمون  وغير  ع�سير  اأمر  غ��ازي)))-  �سيد  المرحوم 
طبيعته  المو�سح،  لطبيعة  مخالف  هو  بل  العواقب، 
مما  واللحن،  ال��وزن  بين  المزاوجة  اإل��ى  الرامية 
اإلى الت�سحية  ي�سطر الو�ساح في كثير من الأحيان 
لالإيقاع.  واإتماًما  للحن  اإكماًل  الخليلي  بالعرو�ض 
ال�س�ستري  الح�سن  اأبي  لمو�سحات  ا�ستقرائنا  وبعد 
عرو�سه  اأق�سام:ق�سم  ثالثة  اإلى  نق�سمها  اأن  يمكننا 
قبل  ل  مما  وق�سم  مهمل،  عرو�سه  وق�سم  تقليدي، 

للعرو�ض به. 

 اأما بالن�سبة للعرو�ض التقليدي فقد درج اأديبنا 
على اللتزام به اإلى حد ما، مع اأن ابن �سناء الملك 

قد قلل من قيمته، وو�سف ملتزميه بال�سعف. 

  حظي بحر الرمل بقطاع عري�ض من مو�سحات 
ولعل  الأندل�سيين،  من  غيره  ومو�سحات  ال�س�ستري 
القول  اإل��ى  الطيب  اهلل  عبد  العالمة  دف��ع  ما  ه��ذا 
بحر  من  �سهل  بطراز  بداأت  قد  المو�سحات  "اإن 
اإل��ى  النظر  راأي���ه  ب�سحة  ي��غ��ري  وم��ا  الرمل")))، 
التو�سيح  ن�ساأة  تتبعنا  اإذا  كذلك  عليه،  النظم  كثرة 
الأبحر  �سوب  تميل  اأنها  لوجدنا  بالغناء  وعقدناها 
واإن  ونحن  الرمل.  راأ�سها مجزوء  وعلى  المجزوءة، 
كنا ل ن�ستطيع الجزم براأي الدكتور عبد اهلل الطيب 
فاإننا نطمئن كل الطمئنان اإلى اأن الرمل كان واحًدا 
من الأبحر التي احتفى بها الو�ساحون، وعلى راأ�سهم 
"فنغمته  لذلك  هياأته  قد  طبيعته  ولعل  �ساحبنا، 
ن�سوة  رنته  وفي  للغاية  مرنة  وتفعيالته  جًدا  خفيفة 
وطرب")6)، وربما تك�سر وخنوثة، يقول اأبو الح�سن:

ــــــــــــَرابــــــــــــي ـــــــــي َو�ــــــــــــصَ ـــــــــل ـــــــــْق َطـــــــــــــــــــــــاَب ُن
ــــــــــــى ِبــــــــــــــــــي)7( ــــــــــــَن ــــــــــــَت وحـــــــبـــــــيـــــــبـــــــي اأْع

ـــــــــــــــالتـــــــــــــــن. فـــــــــعـــــــــالتـــــــــن فـــــــــــــــاعــــــــــــــــ
ــــــــــــن فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــالتـــــــــــــــــن. فــــــــــــاعــــــــــــالت

ا: ومن مجزوئه اأي�سً
ــــــــــــال ــــــــــــــــهــــــــــــــــواُه َج َجــــــــــــــــــــلَّ َمــــــــــــــــــــْن َن

ــــــــــــى)8( ــــــــــــَجــــــــــــلَّ ـــــــبـــــــي َقــــــــــــــــــــْد َت ولـــــــقـــــــل
فــــــــــاعــــــــــالتــــــــــن ـــــــــــــــن.  فـــــــــــــــاعـــــــــــــــالت  

ــــــــــــن فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــالتـــــــــــــــــن. فــــــــــــاعــــــــــــالت

رحب  الأك��ن��اف،  وط��ئ  الجناب،  وا�سع  وال��رم��ل 
ال�سدر، فمثلها يت�سع �سدره للهو والمجون، قد يمتد 
نطاقه ويت�سع ذرعه للفل�سفة والتاأمل واإجالة الفكر، 

مثل:

ــــــــْر ــــــــاِئ ــــــــــــْوَم َح ُكــــــــــْنــــــــــُت َقــــــــــْبــــــــــَل الــــــــــــَي
ــــــــِر َداِئــــــــــــــــــــــــْر)9( ــــــــْك فــــــــي زوايــــــــــــــــا الــــــــِف
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فــــــــــي بــــــــــحــــــــــاٍر الــــــــــِفــــــــــْكــــــــــِر ُمـــــــْلـــــــَقـــــــى

بــــــــيــــــــَن اأْمــــــــــــــــــــــــــــــَواِج الـــــــــَخـــــــــــــــــــَواِطـــــــــْر

كذلك احتفى �ساحبنا بالرجز ل�سيما المجزوء 
منه، مثل:

يـــــــــــــــا َمــــــــــــــــْن َخــــــــــَفــــــــــى ولـــــــــــــم َيــــــــــــــــَزْل
ــــــــْك مـــــــا اأْظــــــــــــــَهــــــــــــــَرْك)10( ــــــــَن ــــــــَي مـــــــا اأْب

ــــــــن مـــــــتـــــــفـــــــعـــــــلـــــــن ــــــــفــــــــعــــــــل ــــــــت ــــــــص مــــــــ�

ـــــن ـــــفـــــعـــــل ـــــت ـــــص مـــــــ�ـــــــصـــــــتـــــــفـــــــعـــــــلـــــــن مـــــ�

كما نظم على الوافر مثل قوله:

ـــرِح حــالــي ـــ�ـــَص ـــِكـــرُت َجــــــَوًى وُبــــْحــــُت ِب �ـــَص
َبــــــاِلــــــي)11( ـــْقـــُت فـــال اأُ ـــُت َنـــَعـــْم َعـــ�ـــصِ َوُقـــلــــ

ـــعـــولـــن مـــفـــــــــــاعـــلـــتـــن مــــفـــــــــاعــــلــــتــــن فــــ

ــــتــــن فـــــــعـــولـــن ــــفــــاعــــلــــتــــن مــــفــــاعــــل مـــــ

ومن مخّلع الب�سيط قوله:

ــــــاِدْر ـــــــــْم ُتــــــ�ــــــصَ يــــــا َقـــــــْلـــــــُب يــــــا َقــــــلــــــُب َك
)12( هــــــذا الــــهــــوى وَتــــــَحــــــْر َوُتـــــــْدَهـــــــ�ـــــــصْ

مـــــ�ـــــصـــــتـــــفـــــعـــــلـــــن فـــــــاعـــــــلـــــــن فـــــعـــــولـــــن

مــــــ�ــــــصــــــتــــــفــــــعــــــلــــــن فـــــــعـــــــلـــــــن فـــــعـــــلـــــن

ومن المتقارب قوله:

ـــــــــــِرْبـــــَنـــــا ُمــــــــــــــــــــداًمــــــة بـــــــال اآِنــــــــَيــــــــْه �ـــــصَ
)13( ــــــْه  ــــــَي اآِن ـــا  ـــَه ـْــيـــَن ــــ َع ـــوا  ـــُب ـــْحـــ�ـــصَ ــــ َت فــــال 

فــــــعــــــولــــــن فــــــعــــــولــــــن فــــــعــــــولــــــن فـــعـــل

فــــــعــــــولــــــن فــــــعــــــولــــــن فــــــعــــــولــــــن فـــعـــل

وي�سلح هذا البحر في اعتقادنا لالإن�ساد الديني 
الهادرة  الخطى  المتقاربة  فعولن  ف�سيغة  العنيف، 

بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الجنونية  ال��ح��رك��ة  ت�ساكل  ال��وق��ع 
المت�سوفة في الح�سرة، كما اأنها تنا�سب هتافاتهم 
بحر  اأما  ال�سرع.  وحين  الجذب  وقت  و�سرخاتهم 

الهزج فطرقه طرًقا خفيًفا، ومنه:

ـــــــيـــــــن الَمــــــــــــــِيــــــــــــــِن ــــــــ ــــــــ اأْلـــــــــــــــــــــــــــــــــٌف بــــــــ
ــــــــــوُة اَلـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــِن)14( َـــــــــــاٌء قـــــــــــ َــــــــــــ وهــــــــــــ

مــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــولــــــــــــن مــــــــفــــــــاعــــــــيــــــــلــــــــن
مـــــــفـــــــاعـــــــيـــــــلـــــــن مــــــــفــــــــاعــــــــيــــــــلــــــــن)15(

تحاماها  التي  الأبحر  عن  الغبار  نف�ض  كذلك 
الجاهليون، على �ساكلة ال�سريع والمن�سرح والمجتث، 

فمن ال�سريع قوله:   

ـــــــــــــا َدَن مــــــــــا  عـــــــلـــــــى  هلّلِ  الـــــــــحـــــــــْمـــــــــُد 
ـــــى)16( ـــــَن ـــــُم ــــروِر والــــَهــــَنــــا َواْل ِمــــــَن الــــ�ــــصُّ

مـــ�ـــصـــتـــفـــعـــلـــن مـــ�ـــصـــتـــفـــعـــلـــن فـــاعـــلـــن

ـــــن مـــــتـــــفـــــعـــــلـــــن مـــــتـــــفـــــعـــــلـــــن فـــــاعـــــل

الحركة  بطيء  الوقع  ثقيل  ال�سريع  اأن  والحق   
ت�سرب  القرع  من  القدح  بدندنة  ودندنته"اأ�سبه 
اإلى  يحتاج  فيه  فالناظم  ولذلك  الماء؛  على  مكفاأ 
اإق�سائه  اأو  فيه  للتزهد  ك��اف  وه��ذا  البطء")))). 
جّر  اإ���س��راًرا  �ساحبنا  عليه  اأ�سر  ذل��ك  مع  جانبا 
ومن  اأغناه عن ذلك.  كان  وما  والثقل  الرتابة  عليه 

المجثث قوله: 

َواِدي ــــــــي  ــــــــاِط �ــــــــصَ ــــــى  عــــــل ُكـــــــــــْنـــــــــــُت 
ــــــــــاِدي)18( ــــــــــَن ــــــــــُم ــــــُت ال ــــــْع ــــــِم ــــــى �ــــــصَ حــــــتَّ

مــــــــ�ــــــــصــــــــتــــــــفــــــــعــــــــلــــــــن فــــــــــاعــــــــــالتــــــــــن

مــــــــ�ــــــــصــــــــتــــــــفــــــــعــــــــلــــــــن فــــــــــاعــــــــــالتــــــــــن

اأما المن�سرح فلم ينظم اإل على منهوكه، مثل:



اآفاق الثقافة والتراث

َحاُت  ُمَو�شَّ
اأبي الَح�َشِن 

�ْشَتِري ال�شُّ
" ُمو�ِشيَقاَها 
ُرَها  وَعَنا�شِ
راِثيَّة " التُّ
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ـــــــــــــــــْك َطــــــــــِرْيــــــــــَقــــــــــْه اأْهـــــــــــــــــــَدْيـــــــــــــــــــُت َل
ــــــــا َحــــــــــِقــــــــــْيــــــــــَقــــــــــْه)19( ــــــــَه ــــــــِل فـــــــــي اأ�ــــــــصْ

ـــــــــن فــــــــــعــــــــــولــــــــــن ـــــــــفـــــــــعـــــــــل ـــــــــت ـــــــــص مـــــــــ�

ـــــــــن فــــــــــعــــــــــولــــــــــن ـــــــــفـــــــــعـــــــــل ـــــــــت ـــــــــص مـــــــــ�

من  ا  ح��ي��زًّ ف�سغلت  المهملة  الأع��اري�����ض  اأم���ا 
مقلوب  وه��و  الم�ستطيل،  بحر  ومنها  مو�سحاته، 

الطويل، وزنته مفاعيلن فعولن مثل قول:  

ــــــــــــْد اأْظــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــْر ِلـــــــــــَكـــــــــــْنـــــــــــِزي لــــــــــــَق
ــــــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــــــْوِزي)20( ــــــــــــــــــــــي ِب ْزِن َوَفــــــــــــــــــــــوَّ

مـــــــــــــفـــــــــــــاعـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــن فـــــــــــعـــــــــــولـــــــــــن

مـــــــــــــفـــــــــــــاعـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــن فـــــــــــعـــــــــــولـــــــــــن

مقلوب  وه��و  الممتد،  بحر  ا  اأي�سً المهمل  وم��ن 
المديد، وزنته فاعلن فاعالتن، ومنه:

ــــــــــــــــــــــــــْم ِبــــــــــــــــــــــــَذِاتــــــــــــــــــــــــي �ـــــــصـــــــنـــــــّيـــــــا ِه
ـــــــــــــــــــــــــا)21( لـــــــــــــم َتـــــــــــــــــــــــــــــــــــَزْل اأَبـــــــــــــــــــــــــِديَّ

فــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــن فـــــــــــــــاعـــــــــــــــالتـــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــن فــــــــــــــعــــــــــــــالتــــــــــــــن فــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــل

على  نظم  وال��م��م��ت��د،  الم�ستطيل  ج���وار  واإل���ى 
المطرد، وهو مقلوب الم�سارع، مثل:

ـــــــــــــــــْد َظـــــــــــــــَهـــــــــــــــْرُت فــــــــــي مـــــــــراآتـــــــــي َق
ــــــــاتــــــــي)22( ــــــــ�ــــــــصَ ــــــــْن ــــــــِم عـــــــنـــــــد رمـــــــــــــي ِل

مـــــــــفـــــــــاعـــــــــيـــــــــلـــــــــن الت  فــــــــــــــــــــــــــــاع 

مـــــــــفـــــــــاعـــــــــيـــــــــلـــــــــن الت  فــــــــــــــــــــــــــــاع 

 اأما الق�سم الذي ل ِقَبل للعرو�ض التقليدي به - 
اأن يمزج بين  اأ�سكال وهيئات، منها  وهو كثير- فله 

بحرين مختلفين، مثل:

ــــــــــــــــــــــــــــــَداْح ااْلأَق َعـــــــــلَـــــــــْيـــــــــَك  َداَرْت 
َوَراْح)23( بـــــــــــــــــــــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْوٍح 

مــــــــ�ــــــــصــــــــتــــــــفــــــــعــــــــلــــــــن مــــــــــفــــــــــعــــــــــوالت

فــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــن فـــــــــــــــعـــــــــــــــول

بحر  م��ن  تفعيلتين  يحتجن  الأول  فالغ�سن 
واأم��ا  بمنهوكه،  ن�سميه  اأن  يمكن  ما  اأو  المن�سرح 
الغ�سن الثاني فمن منهوك المتقارب. ومن المزج 

ا: بين الأبحر قوله اأي�سً
ــــــال)24( ــــــْق ــــــى الــــــَع ـــى ِمــــــنِّ ـــــلَـــــَبـــــْت لـــيـــل �ـــــصَ

ــــى ــــلَ ــــَقــــْت ـــــلـــــُت يـــــا لـــيـــلـــى اْرَحـــــــِمـــــــي اْل ُق

ـــــــلـــــــن فــــــعــــــلــــــن فـــــْعـــــلـــــن فــــــعــــــلــــــن فـــــــْع

فــــاعــــالتــــن فــــاعــــلــــن فـــــــــاعــــل)َفــــْعــــلــــن(

 فالغ�سن الأول على زنة المتدارك بينما الثاني 
التقليدي  بالعرو�ض  تارة  ويعبث  المديد،  زنة  على 

على نحو يذكرنا ب�سنيع اأبي العتاهية، انظر قوله:
ُوُجـــــــــــــــــــــــــــوُد َمـــــــــــــــــْن قــــــــــد َوَجــــــــــــَدنــــــــــــا

ـــــــــْق)25( ـــــــــِب ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــصْ ـــــــــ� َعــــــــــــــــْنــــــــــــــــُه َي

مــــتـــــــــفــــعــــلــــن فــــــاعــــــالتــــــن فـــــاعـــــالتـــــن

ف�����س��ي��غ��ة )م�����س��ت��ف��ع��ل��ن ف��اع��الت��ن ف��اع��الت��ن) 
يقرر  كما  المجتث  لبحر  القيا�سية  ال�سيغة  ه��ي 
)م�ستفعلن  مجزوًءا  اإل  ياأتي  ل  لكنه  العرو�سيون، 
خرق  على  الح�سن  اأب��و  اأ�سّر  ه��ذا  وم��ع  فاعالتن) 
اأحياًنا  بل   - واأحياًنا  الماألوف.  ومخالفة  العادة 
اأغ�سان  اإلى  مو�سحاته  تجزئة  على  يعمل   - كثيرة 
متعددة لتبدو قطًعا مو�سيقية يوهم بها القارئ باأن 
ما يقدمه له �سيًئا جديًدا ومبتكًرا، لكن �سرعان ما 
المتناثرة  الأغ�سان  �سممت  فاإذا  حيلته،  تنك�سف 
لتبين لك اأن جديده لي�ض في مو�سيقى نظمه، واإنما 
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نلقي  ل  ونحن  ال�سطور،  على  كتابتها  طريقة  في 
القول على عواهنه، يقول:

ذاتـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي  ُدرُت  َكـــــــــــــــــــــــــــْم 
حــــــــــــــــى)26( ــــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــــ الـــــــــــــــــ َدْوَر 

ــــــــــــصِّ والـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى ــــــــــــحــــــــــــ� ـــــــــي اِل فــــــــــ

ــــــــــــي ــــــــــــلَ ـــــــــــــ�ـــــــــــــص َعـــــــــــــ ـــــــــــــتِّ ـــــــــــــَف ــــــــــــــ ــــــــــــــ ُت

ا�ستحالت  بع�سها  اإلى  الأغ�سان  �سممت  فاإذا   
اإلى:

َحـــــى الـــــرَّ َدْوَر  ذاتــــــــي  فـــــي  ُدرُت  َكــــــــْم 

ـــْي ـــ�ـــص َعـــلَ ـــى ُتـــَفـــتِّ ـــْن ـــَع فـــي اِلـــحـــ�ـــصِّ والـــْم

ــــعــــلــــن فــــاعــــلــــن مــــ�ــــصــــتــــفــــعــــلــــن مــــتــــفـــــ

ـــتـــفـــعـــلـــن فـــاعـــلـــن ـــفـــعـــلـــن مـــ�ـــص مـــ�ـــصـــتــــ

 فالأبيات على زنة ال�سريع، مع اأن �سكلها يوحي 
ا على الرجز: بغير ذلك، ومنه اأي�سً

ـــْد الَح لــي َيـــا عـــاذلـــي)27( ُنــــوُر الـــُهـــَدى َق

ــتــفــعــلــن مــ�ــصــتــفــعــلــن ــتــفــعــلــن مــ�ــص مــ�ــص

مليئة  المو�سحات  اأوزان  "اإن  ال��ق��ول  يمكننا 
الأذن  بمعطيات  ق�سناها  لو  ا  اأنَّ حين  في  بالجديد، 
العربية وما ت�ستريح له لم نجد اإل ما تعودته الآذان 
ال�سرورات  اإلى  يلجاأ  اإليه")))). وقد  العربية ومالت 
ال�سعرية حفاًظا على �سالمة الوزن وا�ستكماًل لتمام 
الو�سل،  همزة  وقطع  الممدود،  ق�سر  مثل  الإيقاع، 
ـــَراْح)9))،  �ـــصَ يا  ال�صَّ لــي  وتجلَّى  قوله:  الأول��ى  فمن 
ومن الثانية: َوَحِبْيِبي اأْعَتَنى بي)30). كذلك لم يمنعه 
العرو�سية  العثرات  في  الوقوع  من  ال�سديد  حر�سه 
فقوله: لأني هو ذاتي))3) مختل الإيقاع منك�سر الوزن 
فعولن.  فعولن  زن��ة  على  ذاتـــي  هـــُ  الأنـــي   : و�سوابه 
اعتقادنا:  في  �سوابه  َثاِني))3)  َماُلو  حبيبي   وقوله: 

حبيبي ما لهو ثاني على زنة مفاعلين مفاعيلن. 

�سنو  لكونها  اأهميتها  ت��اأت��ي  ف��ال  الــقــافــيــة  اأم��ا 
يقول  كما  بال�سعر  الخت�سا�ض  في  و�سريكته  الوزن 
البيت،  القدماء، بل لأنها القرار الذي ينتهي عنده 
ميالة  البهية،  للنهاية  ت��واق��ة  النف�ض  كانت  ولما 
من  �سرًطا  فيها  الإج��ادة  كانت  المفرحة،  للخاتمة 
فيجب  القافية  "اأما  المرزوقي  يقول  �سروطها  اأهم 
المعنى  يت�سوفها  المنتظر،  به  كالموعود  تكون  اأن 
مقرها،  في  قلقة  كانت  واإل  بق�سطه،  واللفظ  بحقه 

مجتلبة لم�ستغن عنها")33). 

هو  خا�ض،  بنظام  المو�سحات  قوافي  تميزت    
تعددها وتباينها بين الأغ�سان والأ�سماط وحًقا اأن 
الأقفال،  في  واحدة  قافية  يلتزم  الو�ساحين  معظم 
دور  م��ن  وت��ت��ب��دل  تتغير  اأ�سماطها  ق��واف��ي  اأن  اإل 
لآخر، و"كان حرًيا اأن ي�سقط بذلك �سيء من وفرة 
تالفوا  اأنهم  غير  الق�سيدة  في  المعروفة  الأنغام 
العربية  الألفاظ  اأرق  لمو�سحاتهم  باختيارهم  ذلك 
تجدد  اإن  و�سفاء"))3).  و�سال�سة  عذوبة  واأكثرها 
اإيقاعًيا،  جماًل  النظم  يك�سب  وتعددها  القوافي 
نطرب  غدونا  واح��د  ل�سوت  نطرب  اأن  من  فبدًل 

لأ�سوات متعددة. 

لمالئمته  التقييد  اإل���ى  ق��واف��ي��ه  معظم  م��ال��ت 
-كما  المقيدة  فالقافية  معه،  وان�سجامه  الغناء 
يقول اإبراهيم اأني�ض- اأطول واأي�سر في التلحين من 

القافية المطلقة))3) يقول: 

ــــــى ــــــلَ ـــــــ ـــــــ ــــــْي ـــــــ ـــــــ ُة َمــــــــــــــــا َل مــــــــــــا َعــــــــــــــــــــــــــــزَّ
مـــــــا الـــــــَخـــــــْيـــــــُف مـــــــا الـــــــَحـــــــِطـــــــيـــــــْم)36(

اإالَّ ـــــــــــود  ــــــــــــ الـــــــــــُوجــــــــــــ فـــــــــــــي  ـــــــــا  مــــــــــ

ــــــــــــــديــــــــــــــْم اإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــَنــــــــــا الــــــــــــــَقِ
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   وقد يردف القافية المقيدة بحرف من حروف 
المد اإطالة لل�سوت الذي ي�سبقها، فيتولد عن ذلك 
الروي،  و�سوت  المد،  �سوت  هما،  طويالن  �سوتان 

ومنه:
ـــــــــــــٍبّ مــــــــــــــــــاَت َوْجــــــــــــــــــــــَدا ــــــــــــــــــلُّ �ـــــــــــــصَ ُك

الِل)37( ــــــِكــــــي َحــــــــــــــرَّ الـــــــــــــــــــــــــــدَّ ــــــَتـــــــ َيــــــ�ــــــصْ

ـــــــــــــــــــــــِدي اأنــــــــــــــــــــا بــــــالــــــعــــــ�ــــــصــــــــــــــــــــِق َوْح

ـــــــَتـــــــِكـــــــــــــــــــــــي َبــــــــــــــــــــــْرَد الــــــــو�ــــــــصــــــــاِل ا�ـــــــصْ

ـــــــــَب الــــــــّلــــــــطــــــــُف ُوُجـــــــــــــــــــــوِدي ـــــــــصَ ـــــــــاَ� ن

فـــــــتـــــــفـــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــالــــــــجــــــــــــــــــــــــــَمــــــــاِل

ذات  القافية،  متمكنة  الإيقاع،  عذبة  والأبيات 
تتابع نغمي، ودفق �سعوري جارف ل ت�ستطيع كبحه 
مع  ياأخذك  ال��ذي  �سالله  ال��ه��ادر،  �سالله  وق��ف  اأو 
تعرفها  لم  دنيا  اإلى  ال�سجية  ونفثاته  ى  الحرَّ اآهاته 
واأكثرها  قوافيه  اأع��ذب  ومن  تاألفه.  لم  عالم  واإل��ى 
قدرة في التعبير عن مكنونات ذاته وخبئ م�ساعره 

ياءاته المتالحقة في قوله:
ـــــــــُت َحـــــــْي ــــــــي وُكـــــــــْن ــــــــاِن ــــــــَن الـــــــــُحـــــــــُبّ اأْف

ا اإلـــــــــْي)38( ـــــَرً ـــــْه ـــِنـــي َج ـــــَرْت عـــْي ـــــَظ ُمــــــْذ َن

ــــْي ى راآنــــــــــــي �ــــصَ ـــــــرِّ ـــــــَظـــــــَر �ـــــــصِ ــــــن َن ــــــَم َف

وفـــــــــي ُحـــــــــال ذاتــــــــــــه َطـــــــــَوانـــــــــي َطـــــــْي

وقوله:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوى قـــــــلـــــــبـــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم َك َوَك

ـــــــــــــــوق َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْي)39( بـــــــــــــــالـــــــــــــــ�ـــــــــــــــصَّ

َعــــــــــــــــّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وزال 

ــــــــــــــــَطــــــــــــــــْي َــــــــــــــــْيـــــــــــــــــــــــــــــــــُن الــــــــــــــــُغ عـــــــــــــــــ

  والياء ال�ساكنة حرف طروب وفيه رنة �سجية، 

ف�سوت ال� "اأْي" يكاد يحكي اآلم المت�سوفة واأنَّاتهم 
المتالحقة، ويبدو اأن المت�سوفة تنبهوا لهذا الحرف 
ينظم  الفار�ض  ابن  هو  فها  �سوتية  قيم  به من  وما 

عليه ق�سيدته العزيزة النظير ال�سنينة المثيل:

�ـــَصـــاِئـــُق االأْظـــــَعـــــاِن َيـــْطـــِوي الـــِبـــْيـــَد َطـــْي
ْج عــلــى ُكــــْثــــَبــــاِن َطـــــــْي)40( ـــا َعـــــــرِّ ـــَمً ـــِع ـــْن ُم

ال�سوداني  المادح  ومما يقوي هذا العتقاد قول 
)رحمه  الماحي  ح��اج  ال�سيخ  -بالعامية-  الكبير 

اهلل):

ـــــْي ــــــ ــــــ ـــــِب ــــــــا عــــــلــــــى َن ــــــــالًم ــــــــصَ ـــــــال و� �ـــــــصَ
ـــــْي)41( ـــــَواِنـــــي �ـــــصَ ـــوُقـــو و�ـــــصَ ـــانـــي �ـــصُ ـــَن �ـــصَ

به  اأن  اإل  الحرف  هذا  جمال  من  الرغم  وعلى 
من  كثيًرا  يدفع  مما  اللغوية  م��واده  قلة  هو  عيًبا، 

الناظمين فيه اإلى قطع القافية قبل اإتمامها، مثل:

ــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــركـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــي دايـــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــَدْي)42( ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــَي ـــــــــــــْفـــــــــــــَر اْل �ـــــــــــــصِ

وقوله:

َّـــــــــــــــــــــدا لـــــــي ــــــــــــــــــى َتـــــــــــــــــــــَبــــــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــتَّ
)43( الـــــــــــــــُجـــــــــــــــَبـــــــــــــــْي  فـــــــــــــــي  مـــــــــــــــا 

و)الجبى)  )ال��ي��دى)  قوله  في  وا�سح  والقطع 
ة)))). ول يفهم من حديثنا اأن  بدًل عن اليدين والُجبَّ
قوافيه دائًما ما تكون لذيذة الواقع، فاأحياًنا ياأتيك 

بما ي�سووؤك اأن ت�سمعه مثل قوله:

ـــــــــــــــــــــــا َفــــــــــــــــــــــــــِقــــــــيــــــــه ـْــــــــــــــــــــــَت َي اأنــــــــــــــــــــــــ
ُمــــــــــــــــــــــــــــــوْز)45( ـــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــرُّ ــــــــــ افـــــــــهــــــــــ

واقــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــدى بـــــــــــــمـــــــــــــن يـــــــعـــــــلـــــــم

َــــــــــــــــــــــلَّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلـــــــــــــــُغـــــــــــــــوْز حـــــــــــــــــــــــ
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والغريب،  بالجديد  الح�سن مليئة  اأبي  اإن قوافي 
كاأن يلتزم قافية واحدة في المو�سح كله مثل:

اهلل رحــــــــــــــمــــــــــــــَة  طـــــــــــــــــــــالــــــــــًبــــــــــا  يــــــــــــــا 
هلل)46( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرَك  اأُُم ـــــــْم  ــــــــ ـــــــلِّ ــــــــ �ـــــــصَ

ــــــــــــْد ـــــــــــــْدٍق َوِجـــــــــــــ َوُقــــــــــــــــــــــــــــْل ِبـــــــــــــ�ـــــــــــــصِ

ــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــلَّــــــــــــه)47(  ــــــــــه الـــــــــــــــــــــلَّ الـــــــــــــــــــــلَّ

ْب ــــــــــــــــــاأدَّ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــه َوَت وُلـــــــــــــــــــــــــــــْذ بـــــــــــ

اهلل ــــــــــــَرِة  َحــــــــــــ�ــــــــــــصْ فـــــــــــي  ــــــــــــــَت  فــــــــــــــاأْن

فف�ساًل  الديني،  الإن�ساد  ينا�سب  هذه  و�سنيعه 
وا�ستقرار  طماأنينة  من  الجاللة  ا�سم  يبعثه  ا  عمَّ
نف�سي، فاإنه يلهب حما�سة المن�سدين ويزيد عزمهم 
اللتزام  اأن  ونالحظ  الأر���ض.  على  �سربهم  ويقوي 
اهلل  تعظم  التي  بالمو�سحات  خا�ض  واحدة  بقافية 

تبارك وتعالى كقوله:
ــــــــــــِب ــــــــــــْل ــــــــــــَق يــــــــــــــــا َحــــــــــــــــِبــــــــــــــــْيــــــــــــــــَب ال

اأْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت)48( اإالَّ  اإلـــــــــــــــــــــــه  ال 
اْغـــــــــــــــــــــــِفـــــــــــــــــــــــْر لـــــــــــــــــي َذْنـــــــــــــِبـــــــــــــــــــــــــــي

اأْنـــــــــــــــــــــــــــــَت اإالَّ  ــــــــــــــــــه  اإلـــــــــــــــــــ ال 

باأنها  تعرف  وال��ت��ي  الداخلية  المو�سيقى  اأم��ا 
بقيمتها  والإح�����س��ا���ض  الأل���ف���اظ،  ان��ت��ق��اء  ح�����س��ن 
بين  المالئمة  �سور  من  �سورة  والنغمية  ال�سوتية 
وكيانه  النظم  روح  هي  بل  والمعاني،  الألفاظ  اإنها 
تعرف  اأ�سكال  الداخل  ولمو�سيقى  بالحياة.  الناب�ض 
التكرار، ونق�سد به تكرار  واألوان تميزها، مثل  بها 
ال��ت��ك��رار اللفظي  اأم��ا  الأل��ف��اظ وت��ك��رار الأح����رف. 

في�سلح لحالت النفعال والحما�سة مثل:

ــــــــــــْد ـــــــــــــْدٍق َوِجـــــــــــــ َوُقــــــــــــــــــــــــــــْل ِبـــــــــــــ�ـــــــــــــصِ
اهلل)49( اهلل  الــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

اأو كقوله:
قـــــلـــــبـــــي تـــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــزيـــــــــَق  يــــــــــــــا  اآه 

ــــــــبــــــــي)50( ــــــــل و�ــــــــص قـــــــــــــلــــــبــــــي  يـــــــــــا  اآه 

ومن اأ�سناف التكرار، تكرار الحروف ومنه:
َجــــــــــــــــلَّ مــــــــــن َنـــــــْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواُه َجــــــــــال

ـــــقـــــلـــــبـــــي َقـــــــــــــــــــْد َتــــــــــَجــــــــــلَّــــــــــى)51( ــــــ ولــــــ

ـــــــــى لــــــــــي َمــــــــِجــــــــيــــــــِدي ــــــــــــــــْد َتـــــــــَجـــــــــلَّ َق

ـــــــُهـــــــودي ـــــــــى ِغـــــــــــْبـــــــــــُت عـــــــــن �ـــــــصُ َحـــــــــتَّ

وتذخر الأبيات بالنغم الجميل، فتوالي الالمات 
والمجان�سة  جال"  تجلى،  "جل،  ف��ي  وال��ج��ي��م��ات 
اللينة  وتجلى"والأحرف  "جال  ب��ي��ن  ال�����س��وت��ي��ة 
الأبيات  تلتزمها  التي  فاعالتن  و�سيغة  المتتابعة، 
الح�سن  اأبا  اإن  ورقته.  النغم  بحالوة  ت�سعرك  كلها 
اختيار  ت��ع��رف  واع��ي��ة  واأذًن����ا  مرهًقا  ذوًق���ا  يملك 
الأ�سوات التي ته�ض لها النف�ض، وتطرب لها الأفئدة، 
ويق�سو  ذوقه  ينبو  اأحياًنا  ولكنه  ال�سمع.  بها  ويتلذذ 
اإح�سا�سه وت�سطرب يداه وترتجف قيثارته، فيختار 
وتوقر  ال�سمع  ت�سك  حو�سيه،  وقوافي  وعرة  األفاًظا 

الآذان، فاأينا ل ي�سد اأذنيه حينما ي�سمع قوله:  
ــــْر ـــرهـــا َعــــا�ــــصِ ـــــــْن َخــــــْمــــــَرٍة مــــا َعـــ�ـــصَ ِم

�ـــــــصْ والُجـــــــــــَنـــــــــــْت َقـــــــــــــّط مــــــــن ُمـــــــَعـــــــرَّ

ـــــنـــــا: اأَكــــــــــــــــــــاِبــــــر ـــــــــَرْت قـــــل ـــــــــَك كـــــــم ا�ـــــــــصْ
ـــــراِب ُيـــــْعـــــِطـــــ�ـــــْص)52( لـــمـــثـــِل هــــــذا الـــــ�ـــــصَّ

 والغثاثة وا�سحة في تكرار ال�سادات وال�سينات، 
وما كان اأغناه عن ذلك، والحق اأن مثل هذا النظم 
قد  الآخرين،  مثل  فهو  �ساحبنا،  قيمة  من  يقلل  ل 
له  مثيل  ل  بما  لياأتيك  العال  ال�سموات  في  يحلق 
بين  جمعه  �ساكلة  على  مذرًيا،  �سقوًطا  ي�سقط  كما 
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الجيمات وال�سادات. ومن األوان المو�سيقا الداخلية 
الجنا�ض ب�سقيه التام والناق�ض، ومنه:

ــــــِر ــــــْع الــــــ�ــــــصَّ ــــــــــــــــــــَة  ِرقَّ مــــــعــــــنــــــاك  َرقَّ 
ـــــْعـــــِر)53( مـــــــوَز فـــــي الـــــ�ـــــصِّ وفــــهــــمــــَت الـــــــرُّ

ـــــــي ـــــــاِل ـــــــَب ُي وال  ُيــــــــْبــــــــــــــــــــــــــِدي  ـــــــــــــــــراُه  ت
ــــــــــــْر)54( فـــــــي ُكــــــــــــلِّ َطـــــــــــــــــْوٌر لـــــــه َوَطـــــــــــــ

ــــــه ــــــَي ـــــــ ـــــــــــَدامـــــــــــًة بــــــــال اآِن ــــــِرْبــــــنــــــا ُم �ــــــصَ
ـــــــــه)55( ـــــــــَي ــــهــــا اآِن ــــَن ــــْي فــــــال تــــحــــ�ــــصــــُبــــوا َع

قطعتين  اإل���ى  ال��واح��د  البيت  ي��ج��زئ  واأح��ي��اًن��ا 
الأول  ال�سطر  قافية  من  ينتزع  ك��اأن  مو�سيقيتين، 
الثاني،  �سطره  بها  ليبداأ  و�ِسْنِخَها  اأ�سلها  من  كلمة 

مثل قوله:
ـــــــــا َجـــــــــــــــــــاَء بـــــــالـــــــَكـــــــَمـــــــاِل ـــــــــَمً ـــــــــمِّ ُمـــــــــَت

ـــــــــــــــــــــَواْه)56( ــــــــــــٌي �ـــــــــــــــــــــصِ َمــــــــــــالــــــــــــي �ــــــــــــصَ

ـــــالـــــي َخـــــَب مـــــــن  الــــــــــُبــــــــــرُء  ُه  ـــــــــي  ِحـــــــــِبّ

ــــــــــــــــــاْه ـــــــــــــــو ِر�ــــــــــــــــــصَ ـــــــــــــــرُج بـــــــــــــالـــــــــــــي ي

وقوله:
ــــــالــــــي ــــــَع بــــــالــــــَم اهلُل  ــــــــه  اْخــــــــَتــــــــ�ــــــــصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَرى)57( ــــــــــــــي عــــــــــــن اْل َعــــــــــــــاِل
ــــــدي ِبـــــَحـــــالـــــي ــــــيِّ ــــــصَ ـــــــــُكـــــــــوَك يـــــــا � اأ�ـــــــــصْ

ــــــــــــــــــــــــــَراه ـــــــــــــمـــــــــــــا َت ــــــــــــي َك ـــــــــــــ ــــــــــــاِل َحـــــــــــــ

بهذه  ال��ج��ن��ا���ض  ا���س��ت��خ��راج  اأن  ال��ظ��ن  واأغ��ل��ب 
من  هو  بل  الأندل�سية،  البيئة  وليد  لي�ض  ال�سورة 
ي�ستبق  الُب�ْسِتي  الفتح  اأبو  هو  فها  الم�سارقة،  ابتكار 

ال�س�ستري بثالثة قرون فيقول:
بـــاأنـــــــي ــــب  َتــــْحــــ�ــــصَ ال  الــــعـــــــــبــــا�ــــص  اأبـــــــــا 

ــــَعــــِار عــــــاري)58( ـــى االأ�ــــصْ بــ�ــصــٍيء مـــن ُحـــلَ

ـْـــــبــــــٌع كــــ�ــــصــــلــــ�ــــصــــاٍل مـــعـــيـــن ـــــي َطـــــــ ـــــِل ــــــ َف

جـــــاري االأحــــــــَجــــــــاِر  ُذَرى  مـــــن  زالل 

يمكننا القول"اإن الجنا�ض ب�سقيه التام والناق�ض 
وثيق ال�سلة بمو�سيقى اللفظ، فالألفاظ التي تتكرر 
يجعل  القافية  في  يتكرر  ما  اإلى  م�سافة  البيت  في 
البيت اأ�سبه ما يكون بفا�سلة مو�سيقية متعددة النغم 
نوع  الداخلية  المو�سيقى  ومن  الألوان")9)).  مختلفة 
مو�سحاتهم  في  ووقعوه  الأندل�سيون  ا�ستحدثه  دقيق 
كلمة  كل  تت�ساوى  وفيه  الأفقي،  التقابل  به  ونق�سد 
في ال�سطر الأول مع الكلمة التي توازيها في ال�سطر 
يحدث  مما  وال�سرفي  المو�سيقي  وزنها  في  الثاني 
اإيقاًعا مت�ساوًيا ته�ض له الأذن ول تكاد تمل �سماعه، 

ومنه:

ــــوْد ــــصُ ــــ� ـــــٌر َي ـــهـــا �ـــــصِ ـــيِّ ــــ فـــــي طــــ

فـــي َذْوِقــــهـــــــــا َفــــْهــــُم الــــُوُجــــوْد
ـــُهـــوْد)60( فــي خــمــرهــا بــانــت �ـــصُ

و�سر  في خمرها،  ذوقها =  في  ففي طيبها =   
ياأتي  وق��د  �سعور.  بانت   = ال��وج��ود  فهم   = ي�سود 
التقابل  ه��ي  اأخ���رى،  ���س��ورة  ف��ي  النغمي  التقابل 

العمودي والراأ�سي، مثل))6):

ــُروُر والـــَحـــْزُن ــاك الــ�ــصُّ ــَه كــم َن

ــــاُن واالأْيــــــُن َم كـــــم َبــــــَراك الــــزَّ

نــــوُّ والـــَبـــْيـــُن كـــم �ــَصــَبـــــاَك الــــدُّ

للتقابلين،  النغمية  القيمة  اإن  نقول  اأن  يمكننا 
في  اإل  بينهما  اختالف  ل  واحدة  والأفقي  الراأ�سي 
اأم��ا  ال���ورق،  على  الر�سم  اأع��ن��ي  الخطية،  الكتابة 

التوقيع المو�سيقي فلكليهما واحد. 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

56

العنا�سر التراثية:

لم يتي�سر للو�ساح الأندل�سي اأن يقيم فنه بمناأى 
عمده،  واأق��ام��وا  اأج��داده  �ساده  ال��ذي  الما�سي  عن 
واقتفى  هديهم،  اتبع  اأن  فكان  اأط��ن��اب��ه.  و���س��دوا 
اإذا  مغالًيا  اأك��ون  ل  ولعلي  بنولهم،  ون�سج  اأثرهم، 
ع�سر  اأي  في  الأندل�سيين  على  تعذر  قد  اإن��ه  قلت 
من ع�سورهم الأدبية الفكاك من الم�سرق والتحرر 
العلم،  قبلة  هو  عندهم-   - فالم�سرق  �سراكه،  من 
وقد  الفكر،  وموئل  الثقافة،  ومحراب  الفن  ومهبط 
الآف��اق  بتلك  نعق  قال:"فلو  حين  ب�سام  ابن  �سدق 
اأو َطنَّ باأق�سى ال�سام والعراق ذباب، لجثوا  غراب 

عن ذلك �سنًما وتلوا ذلك كتاًبا محكًما"))6). 

لم يكن ال�س�ستري بدًعا عن غيره، بل �سار على 
محاكاة  من  الأندل�سيون  عليه  جرى  الذي  المنهج 
اأخيلتهم  وا�سطناع  معانيهم  وا�ستلهام  الم�سارقة 
لرحابة �سدره دور في  كان  بنوابغهم. كما  والت�سبه 
النفتاح على الثقافة اليونانية والأخذ من فال�سفتها 

على �ساكلة اأر�سطو واأفالطون. 

ومكانة  عالية  بدرجة  الحالج  �سخ�سية  حظيت 
فالحالج  ذلك  في  غرو  ول  المت�سوفة،  عند  رفيعة 
القول  ب�سط  من  واأول  بالحلول،  ج��اأر  من  اأول  هو 
في الحقيقة المحمدية، واأول من باح ب�سر الأ�سرار 
اأول  اإلى ذلك كله، هو  الأوفى، ي�ساف  فنال جزاءه 
�سهداء الت�سوف- بح�سب راأي المت�سوفة- كل هذه 
ناًرا  ذك��راه  وجعلت  عندهم،  حظًيا  جعلته  الأوائ��ل 
عليه  دموعهم  تطفئها  ل  ناًرا  نفو�سهم،  في  ت�ستعل 
اإذا لم يكن  اأو ح�سرتهم لفقده، بل تزدها ا�ستعاًل. 
غريًبا اأن ي�ستلهمه اأبو الح�سن ويتخذه مثاًل اأعلى في 
الكون  والعدم،  للوجود  واأفعاله، وفي ت�سوره  اأقواله 
الآث��ار  تقفينا  لو  الحديث  بنا  و�سيطول  والحياة. 

من  يمنع  ل  هذا  لكن  �ساحبنا،  فكر  في  الحالجية 
 - قوله  واأبرزها  الأ�سا�سية،  المفا�سل  عند  الوقوف 

مثله - بالحقيقة المحمدية)63)، يقول اأبو الح�سن:

ــــــــــِديــــــــــْم ـــــــُه فـــــــــــي الــــــــــَق ـــــــُم ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ا�ـــــــصْ
طـــيـــْن)64( وال  مــــاء  يــكــون  اأن  قــبــل  مـــن 

اإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْم كـــــــــــــــــــــــــان  وال 

�ــــصــــيــــاطــــيــــْن وال  اإْنـــــــــ�ـــــــــص  كــــــــــان  وال 

ــــــــــاْم ــــــــــَت ــــــــــِخ ـــــــِك ال ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ مــــــــــــن ِمـــــــ�ـــــــصْ

تــــــــــاُج االأولـــــــــيـــــــــاء ِعــــــــــزُّ الــــ�ــــصــــالطــــيــــْن

ذات  اإل��ى  اإ���س��ارة  النقطة  اإن   - مثله   - ويقول 
اهلل))6):

ــــــــــــــُه ـــــــــُح مــــــــــــــــا َخــــــــــــــطَّ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـْـــــــــ يـــــــــمــــــــــ
)66( ــــــْقــــــَطــــــْه  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الــــــنُّ اأتـــــــــــــــى  اإْن 

اأقوال،   ويحر�ض على نقل كل ما يرتبط به من 
مثل قوله:

ـــــــــدا لــــــي ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــى مـــــــــــــــــا ب حــــــــــــــتَّ
مــــــــــــا فــــــــــــي الــــــــُجــــــــَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْي)67(

ـــــــــي ـــــــــنِّ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ َع وزاَل 
ـــــــــــَطـــــــــــْي)68( ــــــــــــ ــــــــــــ َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْيـــــــــَن الـــــــــــُغ

واأحياًنا ي�سلخ األفاظه ومعانيه، فقوله:

ـــــــــــــــــا ُكـــــــــــــــــــــــــــــلَّ ُكـــــــــــــــــــــــــــــلِّ الـــــــــــــــُكـــــــــــــــْل ي
ـــــــــــــــــاْك)69( ـُـــــــــــْد لــــــــــــي ِبـــــــــــــــــِر�ـــــــــــــــــصَ جـــــــــــــ

م�سلوخ من قول الحالج:

ــــــــي وكـــــــــــــلُّ ُمــــْلــــتــــبــــ�ــــٌص يــــــــا ُكـــــــــــــلَّ ُكــــــــلِّ
ـــبـــو�ـــٌص بـــمـــعـــنـــائـــي)70( وُكـــــــــلُّ ُكـــــّلـــــك مـــل
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بها  �سدع  التي  واأقواله  مقتله  م�سهد  له  ويمثل 
حينئٍذ �سيًئا مهًما، فاإذا قال الحالج:

ــــــــــــــي فــــــــــــــــــي حــــــــيــــــــاتــــــــي ومــــــــــــــمــــــــــــــات
وحــــــــــيــــــــــاتــــــــــي فــــــــــــي مـــــــــــمـــــــــــاتـــــــــــي)71(

تمثله �ساحبنا تمثاًل كاماًل، وقال معه اإن الموت 
ل يعني نهاية الحياة، بل هو بدايتها اإن لم يكن هو 

نف�سها، يقول اأبو الح�سن:
ــــــاتــــــي ـــــــ ـــــــ حــــــيـــــــ َمـــــــــــــــــــْوِتـــــــــــــــــــي  اإنَّ 

ــــــــــا)72( ـــــــــــ ـــــــــــ َوَفـــــــــــَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــي َبــــــــــَقـــــــــــ

اأثرها  خلعت  التي  ال�سوفية  ال�سخ�سيات  ومن   
اأنه لم ي�سر  اأبي يزيد الِب�ْسَطامي، ومع  اأديبنا،  على 
اإليه في اأي مو�سح له، اإل اأن اآثاره واأقواله منبثة في 

ت�ساعيف نظمه، فقول اأبي الح�سن:
ــــــــــا ــــــــــَي ـــــــــــــَق االأ�ــــــــــص ـــــــــــــَحـــــــــــــقِّ مـــــــــــــــــــــــن ُي

ــــــــــــَد َنـــــــــــــــــــَظـــــــــــــــــــُروا)73( ــــــــهــــــــا ِعــــــــــــْن ــــــــلُّ ُك

ــــــــــــــــــلَّ واِحــــــــــــــــــــــــــْد يــــــــــــــــراهــــــــــــــــا الــــــــــــــــــُك

ــــــــــَمــــــــــْع ــــــــــاِهــــــــــْد وَيــــــــــ�ــــــــــصْ ــــــــــ�ــــــــــصَ ـــــــــــ وُيـــــــــــ

 فيه اإغارة على مقوله الب�سطامي ال�سهيرة "الكل 
واحد في عالم التوحيد"))))، واإذ يقول اأبو الح�سن:     

اأنـــــــا ُهـــــــَو الــــمــــحــــُبــــوْب واأنــــــــا الــحــبــيــْب
ــــٌيء َعـــِجـــيـــْب)75( ـــي �ــــصَ ـــنِّ ــــي ِم والــــُحــــبُّ ِل

با  من  الب�سطامي"خرجت  قول  من  يفيد  فاإنه 
ُة من جلدها فاإذا العا�سق  ِتي كما تخرج الحيَّ َيِزيِديَّ
ينقل  واأح��ي��اًن��ا  واحد")6))،  والع�سق  والمع�سوق 
"كنت  اإلى تو�سيحه، فاإذا قال الب�سطامي  �سطحاته 
�ساحبنا  اأخذها  المراآة"))))  اأنا  ف�سرت  م��راآة  لي 

ود�سها في ت�ساعيف مو�سحاته)))). 

  لم تقت�سر ثقافة اأديبنا ال�سوفية على منتجاتهم 
النثرية، بل امتد نطاقها اإلى اأ�سعارهم فمو�سحته:

يـــــــــــــا َحــــــــــِبــــــــــيــــــــــِبــــــــــي ِبــــــــــَحــــــــــَيــــــــــاَتــــــــــك
ــــــــي)79( ــــــــيــــــــِب ـــــــك يـــــــــا َحــــــــِب ـــــــاَت ــــــــ ـــــــَحـــــــَي ِب

لــــــحــــــالــــــي واْنــــــــــــــــُظــــــــــــــــر  لــــــــــــي  ِرْق 

ِبـــــــي ـــــــــــــالـــــــــــــِذي  ِب اأْدَرى  اأْنـــــــــــــــــــــــَت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــي َوَدَواِئ ــــــــــــــــــــــــــــَت َداِئ اأْن

ـــــــــــــــــــف يـــــــــــــا َطــــــــِبــــــــيــــــــِبــــــــي َفـــــــــَتـــــــــلَـــــــــطَّ

الم�سري  لل�سوفي  م�سهورة  ق�سيدة  على  تغير 
بحرها)مجزوء  منها  وتنتزع  الكيزاني،  ابن  الكبير 
ال�سوفي  وجّوها  )الباء)  قافيتها  وتقطف  الرمل) 
الخال�ض، وحديثها عن الحب وال�سبابة، يقول ابن 

الكيزاني:
ـــــــــــي طــــبــــيــــبــــي ـــــــــــنِّ ــــــــــــــِرُفــــــــــــــوا َع ا�ــــــــــــــصْ

ــــــــــــي َوَحـــــــــــِبـــــــــــْيـــــــــــِبـــــــــــي)80( ــــــــــــوِن وَدُعـــــــــــــ
ـــــــْلـــــــِبـــــــي ِبـــــــــــــــِذْكـــــــــــــــَراُه َعــــــــلِّــــــــُلـــــــــــــــــوا َقــــــــ

ـــــــبـــــــي لـــــــهـــــــيــــــــ زاَد  ـــــــــــد  فـــــــــــقــــــــــــ
َطـــــــــــــــــــــاَب َهـــــــــْتـــــــــِكـــــــــي فـــــــــــي َهـــــــــــــــــــــَواُه

بـــــــــيـــــــــن وا�ـــــــــــــــــــــــــــصٍ َوَرِقـــــــــــــــْيـــــــــــــــــــــــــــــــِب

اآخر،  عالم  عن  للبحث  معانيه  تدفعه  واأحياًنا 
وي�سدق  الحياة،  اأع�سابها  في  ويدفع  يغذيها  عالم 
في التعبير عنها، ويدنيها من المريد، ونعني بذلك 
عالم الخمر وما به من كاأ�ض وطا�ض، وخيري واآ�ض، 
وعلى راأ�ض هذا العالم اأبو نوا�ض، فاإذ يقول �ساحبنا:

َذاْت ُوُجـــــــــــــــــُود  ــــــاْت  ــــــَف الــــــ�ــــــصِّ َمــــــــْحــــــــُو 
ــــــــــــــــــــَرْب َوَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْت)81( ا�ــــــــــــــــــــصْ

ـــــــَغـــــــاْر بـــــــالـــــــ�ـــــــصِّ ال  وبـــــــــالـــــــــِكـــــــــــــــــــَبـــــــــاْر 
ـــــــــــْع ِعــــــــــــــــــــــــــــــــَذاْر ـــــــــــلَ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــاْخــــــــــــ َف



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

58

فاإنه ينظر اإلى قول النوا�سي:

ـــْيـــر ـــِب بـــالـــَك ــــَقــــْيــــَتــــِنــــي  �ــــصَ اإْن  ــــي  ــــِقــــِن ا�ــــصْ
ــِغــْيــِر)82( ـــرِب ال بــالــ�ــصَّ ــــِذ الـــ�ـــصُّ ــــِذْي َل مـــن 

اأما قوله:

ـَــــَزاْج  ــــــ ــــــ ـــــا َتــــــــْجــــــــُل الـــــمــــــ ـــــَن ـــــُت ــــــ ــــــ ُمـــــَدامــــــ
ـــاِجـــي)83( َي الـــدَّ ُظـــْلـــَم  ـــْت  َجـــلَ ـــِرَبـــْت  �ـــصُ اإذا 

ففيه نظر اإلى قول اأبي نوا�ض:

ــــــا ــــــْوَمً ـــــالِم َي ــــــ َبــــــــْت ِمــــــــَن الـــــظَّ لـــــو ُقــــــــرِّ
ـــــــاَلِم)84( الْنــــــَجــــــاَب َعــــْنــــَهــــا ُدَجــــــــى الـــــــظَّ

كبيرة  وبينونة  ف��رق  فثمة  اأم��ر  من  يكن  ومهما 
وتركيبته  نوا�ض جزء من حياته  اأبي  بينهما، فخمر 
اأب��ي  خمر  اأم��ا  وعقيدته،  دينه  ه��ي  ب��ل  النف�سية، 
في  ولإ�سراقها  المحمدية  للحقيقة  فرمز  الح�سن 
�سوًءا  ا�ستعالها  اأو  توقدها  فلي�ض  الذكية.  النفو�ض 
حقيقًيا، بل هو قب�ض روحي تنتظره النفو�ض المتلهفة 

للحق وروؤية النور. 

واإلى جوار ثقافته الم�سرقية ن�ساأت ثقافة يونانية 
راأ�سها  وعلى  ونظرياته،  اأفالطون  فل�سفة  قوامها 
يقول  كاملة،  بمو�سحة  خ�سها  التي  الكهف،  نظرية 

فيها:

ـَــــــَيـــــــاِل َعــــــــــــدِّ عـــــــن الـــــــــــَوْهـــــــــــِم واْلـــــــخــــــــ
ــــــَظــــــْر)85( ـــــَتـــــْعـــــِمـــــِل الـــــِفـــــْكـــــَر والــــــنَّ وا�ـــــصْ

ــــــاِل ــــــَي ــــــَخ اْل ــــــا  ــــــَم َك اإال  ــــــا�ــــــصُ  الــــــنَّ مــــــا 

ــــــَوْر ــــــَك الــــــ�ــــــصُّ ــــــا�ــــــصِ فــــــاْنــــــُظــــــر اإلــــــــــى َم

فما يراه المريد من اأ�سباح وظالل تتحرك خلف 
عن  للبحث  دفًعا  يدفعه  وت��زول  تفنى  ثم  الأ�ستار 
المحرك الحقيقي اأو ما�سك ال�سور على حد تعبيره. 

المح�سو�سة  اإن"الأ�سياء  اأف��الط��ون-  مثل  ويقول- 
وغير  خادعة  الحوا�ض  واأن  بالتناق�ض،  م�سحونة 
الظماآن  يراه  الذي  بال�سراب  وي�سبهها  يقينية")6))، 
اأب��ا  اأن  وم��ع  �سيًئا.  يجده  ل��م  ج��اءه  اإذا  حتى  م��اء 
في  ويوظفها  نظريته  اأفالطون  من  ي�ستعير  الح�سن 
خدمة معانيه، اإل اأنه جاء فخالفه في الو�سيلة التي 
تبلغه اليقين، فبينما يرى الفيل�سوف اأن العقل وحده 
الإلهي  النور  "اأن  اأديبنا  يرى  المعرفة،  �سبيل  هو 
اآفاتها"))))  التي جلت  القلوب  في  يقذفه اهلل  الذي 
بالذوق.  المت�سوفة  عند  يعرف  ما  اأو  ال�سبيل  هو 
والم�سارقة،  الفال�سفة  بتراث  اأديبنا  انتفع  ومثلما 
انتفع بالتراث الأندل�سي، وتمثل ذلك في معار�سته 
�سعرائهم،  معاني  على  واإغارته  الو�ساحين،  لأ�سهر 

واأخذه ل�سور زجاليهم. 

مو�سحته  بنى  فقد  بالمعار�سة  يتعلق  فيما  اأم��ا 
م�سهورة  مو�سحة  ِغرار  على  الزمان"  كون  "قبل 

لالأعمى التطيلي. فاإذا قال الأعمى:

ــــــــــــــــاِحــــــــــــــــٌك عــــــــــــــــن ُجـــــــــــــَمـــــــــــــان �ــــــــــــــــصَ

ـــــــــــــــــــاِفـــــــــــــــــــٌر عـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــدري �ـــــــــــــــــــصَ

َمـــــــــــــــان ـــــــــــــــاَق َعـــــــــــــــْنـــــــــــــــُه الـــــــــــــــزَّ �ـــــــــــــــصَ
ـــــــــــــــــــــــــْدِري)88( وَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواُه �ـــــــــــــــــــــــــصَ

ـــــــــــــــْد ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ اأِجــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــا  مَّ اآه 

ـــــــــــــي مـــــــــــــــــا اأِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــْد ـــــــــــــِن ـــــــــــــفَّ �ـــــــــــــصَ

ـَــــــــــــْد ــــــــــــــ َقــــــــــــــــــــــــــــــــــاَم ِبـــــــــــــــــــــــي َوَقـــــــــــــعــــــــــــــ

ـــــــــــْد َّـــــــــــِئ ـــــــــــتــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــصٌ ُم ــــــــــــــــــ� ــــــــــــــــــاِط َب

ـــــــــــــــا ُقـــــــــــــــــــــــــــــــــْلــــــــــــــــُت:َقــــــــــــــــْد ـــــــــــــــَم ـــــــــــــــلَّ ُك

ــــــــــــــــــَن َقـــــــــــــــْد َقـــــــــــــــــــــــــــــاَل لــــــــــــــــــي:اأْيـــــــــــــــــــ
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قال ال�س�ستري:
َمــــــــــــــــــاْن َقــــــــــــــــْبــــــــــــــــَل َكـــــــــــــــــــــــــــوِن الــــــــــــــــــزَّ

ـــــــــــــْكـــــــــــــِر وُوُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِد الـــــــــــــ�ـــــــــــــصُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــَداْن ـــــــــــــــَكـــــــــــــــَرْتـــــــــــــــِنـــــــــــــــي ِب اأ�ـــــــــــــــصْ
لــــــــــلــــــــــهــــــــــوى والـــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــْمـــــــــــــــــــِر)89(

الح ــــــــــــــــــِد  ــــــــــــــــــصْ � ــــــــــــــــــرُّ ال ـــــــــــــــــــُر  ـــــــــــــــــــَم َق

ــــــــــــــَرا ــــــــــــــْك ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر الــــــــــــــِف واأَن

ـــــــــــبـــــــــــاح ـــــــــــــــيـــــــــــــــُم الـــــــــــ�ـــــــــــصَّ ـــــــــــــــ�ـــــــــــــــصِ وَن

ــــــــــــِرا ـــــــــــــــاَب ِمـــــــــــــــــْنـــــــــــــــــُه َنــــــــــــ�ــــــــــــصْ طــــــــــــــــ

َوَراح وِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْوٍح 

ـــــــــــــــــــــْفــــــــــِعــــــــــي َوْتــــــــــــــــــــــــــــَرا عـــــــــــــــــــــــاَد �ــــــــــصِ

فكالهما  وم�سموًنا،  �سكاًل  المو�سحتان  وتت�سابه 
على زنة المديد)فاعالتن فاعلن) وكالهما رباعي 
عن  ف�ساًل  الأ�سماط،  مركب  وكالهما  الأغ�سان، 
على  المعار�سة  تقت�سر  ول  المطلع،  قافية  ت�سابه 
ال�سكل فح�سب، بل تنتقل اإلى الم�سمونين، الخمري 
عار�ض  الأول���ى،  معار�سته  غ��رار  وعلى  والغزلي. 

مو�سحة لبن باجة الفيل�سوف، فمو�سحته)90): 
لــــلــــَحــــْبــــِر ــــــبــــــاُح  الــــــ�ــــــصَّ الَح  �ــــــصـــــــــــــاِح 

ـــــد لــــــيــــــل ُدَجـــــــــــــــــــاه كـــــــــــالـــــِحـــــْبـــــِر نـــــعــــــ

معار�سة لمو�سحة ابن باجه:

ـــــــا َجـــــــــــِرّ ـــــــمــــــــ ْيــــــــــــَل اأيَّ َر الــــــــــــذَّ ــــــــرِّ ـــــــــ َجـــــــــ
ـــكـــَر مـــنـــك بــــالــــ�ــــصــــْكــــِر)91( ـــــَل الـــ�ـــصُّ و�ـــــصِ

ثنائي  الخفيف، وكالهما  والمو�سحتان على زنة 
الأغ�سان رباعي الأ�سماط. 

اأديبنا بذاته وثقته بنف�سه واطمئنانه  اإن اعتداد 

هاتين  معار�سة  اإلى  دفعه  من  هو  الفذة،  لموهبته 
عيون  م��ن  تعد  الأع��م��ى  فمو�سحة  المو�سحتين، 
المو�سحات الأندل�سية، بل تكفيها مكانة اأن و�ساحي 
�سماعهم مطلعها،  الأندل�ض خرقوا مو�سحاتهم فور 
األم  من�زلة،  عنها  تقل  فال  باجة  ابن  مو�سحة  واأما 
يحلف ابن تيفلويت وقت �سماعها على ابن باجة األ 

يم�سي على الأر�ض، بل على الذهب))9). 
اأن  اإل��ى  ن�سير  ال�سفحة  ه��ذه  نطوي  اأن  وقبل   
اأديبنا ا�ستعار من ابن قزمان الزجال �سوره ال�سعبية 
�سورة  ومنها  القوم،  وزي  الت�سوف  م�سوح  فاألب�سها 
يقول  فاإذ  الأ�سواق،  في  وجهه  على  الهائم  العريان 

ابن قزمان:
َواْب)93( َوَنـــْجـــِري ُعـــْريـــاَْن فــي �ــُصــوق الــــــدَّ

يقول اأبو الح�سن : 
ــــــي َثـــــــــــــْوَب الــــَعــــَفــــا ــــــوا َعــــــنِّ ــــــاْطــــــَرُحـــــــ َف

ـــْي ـــي اأَجـــــــــلَّ �ـــَص ـــ�ـــصِ ـــْم ُعـــــــْرَيـــــــاْن ُنـــــريـــــْد َن
ـــــالُن َمـــــــــْي)94( ـــــْي ـــى َقــــْبــــِلــــي َغ ـــ�ـــصَ كـــمـــا َم

فاإنه  منها،  ويتجرد  ثيابه  يخلع  اإذ  الح�سن  واأبو 
الدنيوية  وحظوظه  الإن�سانية  رغباته  من  يتحلل 
من  حجاب  اأو  الدنيا  �سور  من  �سورة  اإذن  فالثوب 

حجبها ال�سفيقة. 
خال�سة الدرا�سة:

يمكننا اأن نقول لقد تنوعت مو�سيقى ال�س�ستري ما 
بين اللتزام ال�سارم بالعرو�ض التقليدي والخروج 
التام عنه، كذلك اأحيا ما تحاماه القدماء من اأوزان 
)ال�سريع، المن�سرح، المجتث)، وما اأخملوه اأو نبذوه 

)الم�ستطيل، الممتد، المطرد). 
فقد  غيره؛  عن  بدًعا  ال�س�ستري  يكن  لم  كذلك 
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من  الأندل�سيون  عليه  الذي جرى  المنهج  على  �سار 
وا�سطناع  معانيهم،  من  والأخذ  الم�سارقة  محاكاة 
ُنوا�ض)  )اأبو  �سعراء  بنوابغهم،  والت�سبه  اأخيلتهم، 
كما   ،( الب�سطامي   - مت�سوفة)الحالج  اأم  اأكانوا 
الثقافة  على  النفتاح  في  دور  �سدره  لرحابة  كان 
اليونانية والأخذ من فال�سفتها - اأفالطون- خدمة 

لمعانيه، و�سرًحا لمقا�سده. 

الحوا�صي

الأندل�ض  غ�سن  من  الطيب  )نفح  ترجمته  في  انظر  ٭-  

عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق  للمقري،  الرطيب، 
�ض  ج)  ت،  د.  ب��ي��روت،  العربي  الكتاب  دار  الحميد، 
الحكم،  ���س��رح  ف��ي  الهمم  واإي��ق��اظ  بعدها،  وم��ا   (69
اأحمد  محمد  ومراجعة  تقديم  الح�سني،  عجيبة  لبن 
���ض))،  ت،  د.  القاهرة،  المعارف،  دار  اهلل،  ح�سب 
د.  تحقيق  )المقدمة)،  ال�س�ستري  الح�سن  اأبي  وديوان 
الطبعة  الإ�سكندرية،  المعارف،  من�ساأة  الن�سار،  �سامي 
الأولى، 960)م، �ض) وما بعدها، . والإحاطة في اأخبار 
غرناطة، لبن الخطيب، تحقيق محمد عبد اهلل عنان، 

مكتبة الخانجي، م�سر، ط )99)م، ج)، �ض06). 
ِديَّة في مو�سحات  ة والَحِقْيَقُة الُمَحمَّ انظر بحثينا:الأُُلوِهيَّ  -(
�ْسَتِري. "مجلة كتابات" الجمعية الم�سرية للدرا�سات  ال�سُّ
الثاني)اأكتوبر-  العدد  ال�سوي�ض،  قناة  ال�سردية، جامعة 
نوفمبر- دي�سمبر)))0)م. �س�ض، )9)- )33. وَت�ْسِكيُل 
مجلة  �ْسَتِري.  ال�سُّ حاِت  ُمو�سَّ في  ورِة  ال�سُّ وبَناُء  الُلَغِة 
التا�سع،  العدد  دنقال)،  )جامعة  الإن�سانية  الدرا�سات 

يناير3)0)م. �س�ض، 6)-)).
ج��ودت  د.  تحقيق  ال��م��ل��ك،  �سناء  لب��ن  ال��ط��راز،  دار   -(
))9)م،  الثانية،  الطبعة  بيروت،  الفكر،  دار  الركابي، 

�ض)). 
مقدمة )دار الطراز)، �ض)).   -3

انظر كتابه في اأ�سول التو�سيح.   -(
المر�سد اإلى فهم اأ�سعار العرب و�سناعتها، د. عبد اهلل   -(

الطيب، دار الفكر، بيروت، 0)9)م، ج)، �ض)). 
ال�سابق نف�سه ، ج)، �ض9)).   -6

اإلى  ا�سطررنا  �ض0)).  ال�س�ستري،  الح�سن  اأبي  ديوان   -(
للخطاأ  اإ�سالًحا  )اعتنى)  قوله  في  الو�سل  همزة  قطع 

العرو�سي. 
ال�سابق نف�سه، ال�سفحة نف�سها.   -(

ال�سابق نف�سه، �ض)36.   -9
ال�سابق نف�سه، �ض0)).   -(0
ال�سابق نف�سه، �ض))).   -((
ال�سابق نف�سه، �ض))).   -((

3)-  ال�سابق نف�سه، �ض)33. 
تلفظ لفظة "األف" ب�سكون الالم جبًرا للك�سر العرو�سي.   -((

ال�سابق نف�سه، �ض3)).   -((
ال�سابق نف�سه، �ض))).   -(6

المر�سد اإلى فهم اأ�سعار العرب و�سناعتها، ج)، �ض6)).   -((
ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري �ض)36.   -((

ال�سابق نف�سه، �ض00).   -(9
ال�سابق نف�سه، �ض69).   -(0
ال�سابق نف�سه، �ض))3.   -((
ال�سابق نف�سه، �ض))).   -((
ال�سابق نف�سه، �ض)6).   -(3
ال�سابق نف�سه، �ض)36.   -((
ال�سابق نف�سه، �ض)9).   -((
ال�سابق نف�سه، �ض))3.   -(6
ال�سابق نف�سه، �ض))).   -((

))-  مو�سيقى ال�سعر، د. اإبراهيم اأني�ض، الأنجلو الم�سرية، 
القاهرة، الطبعة ال�ساد�سة، ))9)م، �ض6)). 

ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض6)).   -(9
ال�سابق نف�سه، �ض)0).   -30

ال�سابق نف�سه، �ض6).   -3(
ال�سابق نف�سه، �ض)9.   -3(

اأمين  اأحمد  ن�سر  للمرزوقي،  الحما�سة،  دي��وان  �سرح   -33
ط)99)م،  بيروت،  الجيل،  دار  ه��ارون،  ال�سالم  وعبد 

ج) �ض)). 
�سيف،  �سوقي  د.  "الأندل�ض"،  والإم��ارات  الدول  ع�سر   -3(
9)9)م،  الأول����ى،  الطبعة  ال��ق��اه��رة،  ال��م��ع��ارف،  دار 
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�ض)6). 
مو�سيقى ال�سعر، �ض6)).   -3(

ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض3)).   -36
ال�سابق نف�سه، �ض)36.   -3(

ال�سابق نف�سه، �ض )36.   -3(
ال�سابق نف�سه، �ض))3.   -39

القلم،  دار  الطباع،  عمر  د.  �سرح  الفار�ض،  ابن  ديوان   -(0
بيروت، )99)م، �ض))). 

ديوان حاج الماحي، جمع وتحقيق عمر الح�سين، الدار   -((
ال�سودانية للكتب، الخرطوم، د. ت، �ض339. 

ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض)30.   -((
ال�سابق نف�سه، �ض))3.   -(3

ال�س�ستري فقطع  الماحي �سنيع  "وقد جارى حاج  ُقلُت:   -((
"�سيد  كقوله  الذكر،  الآنفة  ق�سيدته  قوافي  من  كثيًرا 
انظر  كثير.  ذلك  وغير  اأمية  يعني  اأَُمْي"  وبني  ه��وازن 

ديوانه �ض339 وما بعدها". 
))-  ال�سابق نف�سه، �ض)0). 

ال�سابق نف�سه، �ض))3.  -(6
اأبي  اإلى قول  ال�س�ستري قد نظر  اأن  "واأكبر الظن  ُقلُت:   -((

اإ�سحق الألبيري:
يا اأي�ها المغتّر ب�اهلل
فّر م�ن اهلل اإلى اهلل

ولذ به وا�ساأله من ف�سله
فق��د نجا من لذ باهلل

وقم له والليل في جنحه
ف�حبذا من ق��ام هلل

   انظر ديوان الألبيري، تحقيق د. محمد ر�سوان الداية، دار 
الفكر، دم�سق، الطبعة الأولى، )99)م، �ض)). 

ال�سابق نف�سه، �ض3)).   -((
ال�سابق نف�سه، �ض))3.   -(9
ال�سابق نف�سه، �ض)36.   -(0
ال�سابق نف�سه، �ض0)).   -((

))-  ال�سابق نف�سه، �ض))). 
ال�سابق نف�سه، �ض63).   -(3

))-  ال�سابق نف�سه، �ض))). 
ال�سابق نف�سه، �ض)33.   -((

6)-  ال�سابق نف�سه، �ض))). 
ال�سابق نف�سه، وال�سفحة نف�سها.   -((

ع�سام  �سرح  ال�سفدي،  الدين  ل�سالح  الأدب،  خزانة   -((
�سعيتو، دار الهالل، بيروت، ط)، ج)، �ض)). 

مو�سيقى ال�سعر، �ض)).   -(9
ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض)0).   -60

ال�سابق نف�سه، �ض63).   -6(
ب�سام  لب���ن  ال��ج��زي��رة،  اأه���ل  محا�سن  ف��ي  ال��ذخ��ي��رة   -6(
الثقافة،  دار  عبا�ض،  اإح�سان  د.  تحقيق  ال�سنتريني، 

بيروت، ))9)م، ق)، ج)، �ض).
من  واأظ��ه��ر  اأن��ور  ن��ور  الأن���وار  في  الحالج:"لي�ض  يقول   -63
الهمم،  �سبقت  همته  الكرم،  �ساحب  نور  �سوى  القدم 
من  كان  لأنه  القلم؛  �سبق  وا�سمه  العدم،  �سبق  ووجوده 

قبل الأمم". 
ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض360.  -6(

اإلى  اإ�سارة  النقطة  باأن  المت�سوفة  معظم  ُقلُت:"يعتقد   -6(
وراأي��ت  اإل  �سيء  اإل��ى  نظرت  عربي"ما  ابن  يقول  اهلل، 
الجيالني:"والنقطة  القادر  عبد  ويقول  فيه"،  النقطة 
بكر  اأبو  ويقول  ال�سرمدانية"،  الأ�سرار  معنى  على  دالة 
ال�سبلي في لحظة �سطح: "اأنا النقطة التي تحت الباء"، 
اهلل:  قريب  الفاتح  ح�سن  البروفي�سور  المرحوم  ويقول 
ول  يتجزاأ  ل  الذي  تعالى  اإلى ذات اهلل  اإ�سارة  "النقطة 
�ض". انظر لالأخير مقاًل بعنوان "التعبير الإ�ساري  يتبعَّ
العربية،  اللغة  مجمع  مجلة  والب�سملة"،  لال�ستعاذة 

الخرطوم، العدد 3، 999)م، �ض96 وما بعدها. 
ال�سابق نف�سه، �ض9)).   -66
ال�سابق نف�سه، �ض))3.   -6(

الحالج  قول  اإلى  اإ�سارة  الجبي)  في  )ما  "وقوله  قلت:   -6(
الذي جر عليه غ�سبة الفقهاء" ما في الجبة اإل اهلل". 

ال�سابق نف�سه، �ض))).   -69
دار  ه��ارون،  اأب��و  النا�سر  عبد  تحقيق  الحالج،  دي��وان    -(0

الحكمة، دم�سق، الطبعة الأولى، )99)م، �ض0). 
ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض)0).   -((
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ال�سابق نف�سه، �ض))).   -((
الع�سر العبا�سي الثاني، د. �سوقي �سيف، دار المعارف،   -(3

القاهرة، د. ت، �ض0)). 
ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض))).   -((

الع�سر العبا�سي الثاني، �ض0)).   -((
نور  تحقيق  ال�سلمي،  الرحمن  لعبد  ال�سوفية،  طبقات   -(6
الطبعة  ال��ق��اه��رة،  الخانجي،  مكتبة  �سريبة،  ال��دي��ن 

الثالثة، )9)م، �ض)). 
انظر ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض6)).   -((

ال�سابق نف�سه، �ض))3.   -((
ابن الكيزاني حياته و�سعره، د. علي �سافي ح�سين، دار   -(9

المعارف، القاهرة، د. ت، �ض)0). 
ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض))3.   -(0

الكتاب  دار  الغزالي،  اأحمد  تحقيق  نوا�ض،  اأبي  دي��وان   -((
العربي، بيروت، د. ت، �ض69.

ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض))3.   -((
ديوان اأبي نوا�ض، �ض))).  -(3

ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض3)).  -((
الغرب  وفال�سفة  الإ�سالم  مفكري  عند  المعرفة  نظرية   -((
العربية،  النه�سة  دار  زي��دان،  محمود  د.  المعا�سرين، 

بيروت، ط)، �ض)). 
6)-  ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض))). 

دار  عبا�ض،  اإح�سان  د.  تحقيق  التطيلي،  الأعمى  ديوان   -((
الثقافة، بيروت، الطبعة الثانية، 9)9)م، �ض3)). 

ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض))).   -((
ال�سابق نف�سه، �ض))).   -(9

�سيد  د.  وتحقيق  جمع  الأندل�سية،  المو�سحات  دي��وان   -90
ج)،  9)9)م،  الإ�سكندرية،  المعارف،  من�ساأة  غ��ازي، 

�ض))). 
ومكتبة  دار  خ��ل��دون،  ب��ن  الرحمن  عبد  مقدمة  انظر   -9(

الهالل، بيروت، 996)م، �ض363. 
ديوان ابن قزمان)اإ�سابة الأغرا�ض في ذكر الأعرا�ض).   -9(
المجل�ض  طبعة  كورينتي،  فيديريكو  وت�سدير  تحقيق 

الأعلى للثقافة، القاهرة، �ض)3). 
ديوان اأبي الح�سن ال�س�ستري، �ض))).   -93

الم�صــادر والمراجع

تحقيق  الخطيب،  لبن  غرناطة،  اأخبار  في  الإحاطة    ((
ط  م�سر،  الخانجي،  مكتبة  ع��ن��ان،  اهلل  عبد  محمد 

)99)، ج). 
الح�سني،  عجيبة  لبن  الحكم،  �سرح  في  الهمم  اإيقاظ   ((
تقديم ومراجعة محمد اأحمد ح�سب اهلل، دار المعارف، 

القاهرة، د. ت . 
ع�سام  �سرح  ال�سفدي،  الدين  �سالح  الأدب،  خزانة   (3

�سعيتو، دار الهالل، بيروت، الطبعة الثانية، د. ت. 
دار الطراز، ابن �سناء الملك، تحقيق د. جودت الركابي،   ((

دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ))9)م. 
ديوان ابن الفار�ض، تحقيق د. عمر الطباع، دار القلم،   ((

بيروت، )99)م. 
حياته  الكيزاني  ابن  كتاب  الكيزاني)�سمن  ابن  ديوان   (6
و�سعره)، د. علي �سافي ح�سين دار المعارف، القاهرة، 

د. ت. 
دي�����وان اب���ن ق���زم���ان )اإ����س���اب���ة الأغ����را�����ض ف���ي ذك��ر   ((
طبعة  كورينتي  فيديريكو  وت�سدير  تحقيق  الأعرا�ض). 

المجل�ض الأعلى للثقافة، القاهرة. 
�سامي  علي  د.  تحقيق  ال�س�ستري،  الح�سن  اأب��ي  دي��وان   ((
الأولى،  الطبعة  الإ�سكندرية،  المعارف  من�ساأة  الن�سار، 

960)م. 
الكتاب  دار  الغزالي،  اأحمد  تحقيق  نوا�ض،  اأبي  دي��وان   (9

العربي، بيروت، د. ت. 
دار  عبا�ض،  اإح�سان  د.  تحقيق  التطيلي،  الأعمى  ديوان   ((0

الثقافة، بيروت، الطبعة الثانية 9)9)م. 
دار  الداية،  ر�سوان  محمد  د.  تحقيق  الألبيري،  ديوان   (((

الفكر، دم�سق، الطبعة الأولى )99)م. 
دار  ه��ارون،  اأب��و  النا�سر  عبد  تحقيق  الحالج،  دي��وان   (((

الحكمة، دم�سق، الطبعة الأولى )99)م. 
�سيد  د.  وتحقيق  جمع  الأندل�سية،  المو�سحات  دي��وان   ((3

غازي، من�ساأة المعارف الإ�سكندرية، 9)9)م. 
ديوان حاج الماحي، جمع وتحقيق عمر الح�سين، الدار   (((

ال�سودانية للكتب، الخرطوم، د. ت. 
اب���ن ب�سام  ال��ج��زي��رة،  اأه���ل  ال��ذخ��ي��رة ف��ي م��ح��ا���س��ن   (((
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الثقافة،  دار  عبا�ض،  اإح�سان  د.  تحقيق  ال�سنتريني، 
بيروت، ))9). 

�سرح ديوان الحما�سة، المرزوقي، ن�سر اأحمد اأمين وعبد   ((6
الأول��ى،  الطبعة  بيروت،  الجيل،  دار  ه��ارون،  ال�سالم 

)99)م. 
نور  تحقيق  ال�سلمي،  الرحمن  عبد  ال�سوفية،  طبقات   (((
الطبعة  ال��ق��اه��رة،  الخانجي،  مكتبة  �سريبة،  ال��دي��ن 

الثالثة، 6)9)م. 
�سيف،  �سوقي  د.  )الأندل�ض)،  والإم��ارات  الدول  ع�سر   (((

دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، 9)9)م. 
الع�سر العبا�سي الثاني، د. �سوقي �سيف، دار المعارف،   ((9

القاهرة، د. ت. 
 ،(3( العدد  الخرطوم،  العربية،  اللغة  مجمع  مجلة   ((0

�سنة)999)م). 
المر�سد اإلى فهم اأ�سعار العرب و�سناعتها، د. عبد اهلل   (((

الطيب، دار الفكر، بيروت، طبعة 0)9)م. 
مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، دار ومكتبة   (((

الهالل، بيروت، 996)م. 
الأنجلو  مكتبة  اأني�ض،  اإبراهيم  د.  ال�سعر،  مو�سيقى   ((3

الم�سرية، القاهرة، الطبعة ال�ساد�سة ))9)م. 
الغرب  وفال�سفة  الإ�سالم  مفكري  عند  المعرفة  نظرية   (((
العربية،  النه�سة  دار  زي��دان،  محمود  د.  المعا�سرين، 

بيروت، الطبعة الأولى، د. ت. 
للمقري،  الرطيب،  الأندل�ض  غ�سن  من  الطيب  نفح   (((
الكتاب  دار  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق 

العربي بيروت، د. ت، ج). 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

64

 الُفْلكُلور الَمَلْيَباِري ِفي الِهْنِد 
ُفْلُكُلوٌر َعَرِبيٌّ اإِ�ْسَلِميٌّ

اإن للتراث م�صاهمة غير قليلة في بناء المجتمع وتنظيم نظامه وتقويم تفكيره، واإذا تمكن 
من تقديم الن�صاطات الالئقة بكل االأزمنة يبقى ا�صمه في قلوب المتاأخرين، واإال فينهار ويتحطم 
كما تحطمت تلك الثقافات المغمورة في اأتربة التاريخ وذاكرة الن�صيان. وفي هذا الجانب، يتمتع 
اأهل كيراال بتراث حيوي متميز عن غيرهم من �صكان الهند؛ الأن تاريخ الم�صلمين وتراثهم في 
اأوائل  اأر�صْت في �صواحلها �ُصفُن العرب وبزغ على ربوعها فجُر االإ�صالم في  اأن  المليبار بداأ منذ 
الهجري،  االأول  القرن  المليبار في  �صواحل  اإلى  التوحيد  �صعاِع  الهجري. وو�صوُل  االأول  القرن 
الدينية  الوثائُق  ُتوّثقها  كما  الحفريات  وعلماُء  الموؤرخين  من  نخبٌة  يوّثقها  تاريخية  حقيقٌة 
�صعيد  اأبي  الجليل  ال�صحابي  عن  ُم�ْصَتْدَرِكه  في  الَحاِكُم  رواه  الذي  الحديث  مثل  المعتمدة، 
الُخْدِري ر�صي اهلل عنه، اأنه قال: "اأهدى ملك الهند اإلى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم جّرة)1( 

فيها َزْنَجبيٌل، فاأطعم اأ�صحاَبه قطعة قطعة، فاأطعمني منها قطعة".)2(

في  المذكور  الملك  ه��ذا  اإن  ال��م��وؤرخ��ون  يقول 
 Cheraman(ال��ح��دي��ث ه���و ت�����س��ي��رم��ان ف�����رم�����ال
معجزة  القمر)3)،  ان�سقاق  �ساهد  الذي   (Perumal
المكي،  العهد  ف��ي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
فا�ستف�سر عن هذا الأمر العجيب من َكَهنته ورجال 
�َسْرَعاَن  ولكنه  ُمْقنًعا،  جواًبا  يجد  لم  اأنه  اإل  دينه، 
العبور  يعتادون  كانوا  الذين  العرب  ُتّجاَر  لقي  ما 
على ميناء ُم�َسِر�ْض))) )Kodungalloor) المليباري، 
فاأخبروه بحقيقة الأمر، فولَّى َورَثَته الإمارة وتجهز 
الإ�سالم  واعتنق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  للقاء 
واأهدى الهدايا التي حملها من المليبار. وفي ال�سنة 
ال�سابعة للهجرة اأر�سل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

الر�سائل اإلى الملوك المجاورة المعروفين يدعوهم 
ت�سيرمان  اإل��ى  ر�سالٌة  ُجملِتها  وف��ي  الإ���س��الم،  اإل��ى 
تتجلى  وب��ه��ذه   ،(Cheraman Perumal(ف����رم����ال
اإمكانيُة اإ�سالم ت�سيرمان فرمال في عهده �سلى اهلل 

عليه و�سلم.)))
عالقة العرب بالمليبار

ر اأن عالقة كيرال بالبلدان  الوثائُق التاريخيُة ُتقرِّ
واإن  ُمتتالية،  ق��روٍن  لعّدة  م�ستمّرة  كانت  العربية 
الذين  الموؤرخون  ويقول  اأّوليَتها.  َن�سبَط  اأن  َعجْزنا 
�سوا في الح�سارة الهندية: اإن هذه العالقات  تخ�سّ
اآلف  اأربعة  قبل  ب��داأت  قد  ال�ِسْنِد  نهر  �سواطئ  في 

محمد علي الوافي كرواتل
جامعة جواهرلل نهرو - نيودلهي
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�سنة قبل الميالد، اإذ كانوا يجلبون ال�سلَع المليبارية 
ال�ِسْند  نهر  �سواحل  بوا�سطة  الهندية  والمنتوجات 
ويوؤيد  المليبار.  �سواحل  من  اإليها  تناقلوا  بعدما 
باأنه كان هناك ميناء كبير يعتني بتجار  الموؤرخون 
 .(Mohanjedaro( ُموَهْنَجَداُرو  �سواحل  في  العرب 
ال�سَلع  ت�سديَر  اأن  ك��ي��رال،  ت��اري��خ  ف��ي  وم��ل��ح��وظ 
قبل  �سنة  اآلف  ثالثة  ُمْنُذ  يجري  كان  المليبارية 
يَن والَباِبلّييَن)6) كانوا  الميالد، اإذ اإن اأهالي الأَ�ِسيِريِّ
يجلبون الُفْلُفل))) والُفوَفل))) والَقَرْنُفل)9) من كيرال 

ثم يتجرون بها)0)).
))))ق.م  هيُروُدوَتا�ْض  الم�سهور  الموؤرخ  ويقول 
يبتاعون منتوجات  العرب كانوا  "اإن  - ))) ق.م): 
على  ويحملونها  ال��زراع��ي��ة،  ومح�سولتها  كيرال 
الِفيِنيِقُيوَن  َعْدِن، حيث كان  اإلى  �سفنهم ومراكبهم 
ِريوَن يبتاعونها من العرب، وهوؤلء يبيعونها  والِم�سْ
ل�سكان �سواحل البحر المتو�سط والبحر الأحمر".))))
يدل  القي�ض  اْمرئ  معلقة  في  ُفْلُفل  كلمة  ووجود 
بو�سوح على العالقة المليبارية بالعرب منذ الع�سر 
الجاهلي اأو قبلها على الأقل، وفي تلك الأيام كانت 
ال�ساعر  يقول  كيرال،  من  مبا�سرة  بالعرب  العالقة 

في معلقته:
ـــَهـــا ـــاِت َعـــَر�ـــصَ ِفـــــي  االأَْراآِم  ــــَر  ــــْع َب َتـــــــَرى 

ـــــُفـــــِل)12( ـــــــُه َحـــــــبُّ ُفـــــْل َوِقــــيــــَعــــاِنــــَهــــا َكـــــــاأَنَّ
 ���� ))))م  العب�سي  عنترة  الجاهلي  وال�ساعر 
))6م) ي�سبه �سواد �سعر اأمه بالُفْلُفِل الأ�سود ويقول 

في معّلقته:
ــــَهــــا ـــيـــِن َكــــاأَنَّ ـــــْوداِء الـــَجـــِب واأَنــــــــا ابــــــُن �ـــــص

ـــِزِل ـــْن ِذْئـــــــٌب َتـــــَرْعـــــَرَع ِفــــي َنــــَواِحــــي الـــَم
ـــــاِق َنــــَعــــاَمــــٍة ــــاُق ِمــــْنــــَهــــا ِمـــــْثـــــُل �ـــــصَ الــــ�ــــصَ

ــَهــا ِمـــْثـــُل َحـــبِّ الــُفــْلــُفــِل)13( ــُر ِمــْن ــْع والــ�ــصِ
دوره  ك��ي��رال   ل��ولي��ة  ال��ج��غ��راف��ي  ال��م��وق��ع  لعب 
الثقافي  والتبادل  الح�ساري  الريادي في الحتكاك 

بين العرب و�سكان المليبار، وب�سبب هذا الحتكاك 
الح�ساري والتبادل الثقافي تطّورْت ح�سارٌة فريدٌة 
لكنها  الإ�سالمية  الح�سارة  اإنها  المليبار.  تربِة  في 
�سمال  ف��ي  ن�����س��اأت  ال��ت��ي  ال��ح�����س��ارات  ع��ن  تختلف 
باأيدي  الهند  �سمال  اإلى  و�سل  الإ�سالم  لأن  الهند؛ 
الفاتحين مثل: محمد بن القا�سم ومحمود الَغْزَنِوي 
الم�سلمين  فاإن  حال،  اأّي  على  وغيرهم.  و�ُسَبْكَتِغيْن 
وت��راٍث  غنيٍّ  بتاريٍخ  يتمتعون  كيرال  المليبار/  في 

ثريٍّ في ح�سارتهم الُموغلة في القدم.
اأما الأو�ساُع الجتماعية التي �سادْت في المليبار 
الملحوظ  َدوَره��ا  ْت  اأدَّ ا  اأي�سً فهي  العهود،  تلك  في 
المليباريين؛  بين  الغنيِّ  وتراِثه  الإ�سالم  انت�سار  في 
�َسيطرْت  التي  الهندوكية  الدينية  الطبقات  لأن 
العي�ض  في  اأخفقْت  قد  المليباري  المجتمع  على 
لأنهم  )Untouchables)؛  المنبوذين  عند  والبقاء 
الهندوكية  الطبقات  من  والم�سقة  الأذى  يحتملون 
الجتماعية  ال��ن��واح��ي  ف��ي  وي��ت�����س��ررون  ال��ع��ل��ي��ا، 
والقت�سادية وال�سيا�سية. وكان من �سوء حظ هوؤلء 
اإلى الهياكل  ُيوؤَْذن لهم بالدخول  اأنهم ل  المنبوذين 
اإلى  منهم  واح��د  دخ��ل  واإذا  الهندوكية،  والمعابد 
المعابد  من  ال��رديء  الرجل  هذا  يطرد  ما،  هيكل 
َغْنَغا  نهر  م��ن  مقد�سة  بمياه  المعابُد  ��ُر  ُت��َط��هَّ  ث��م 

.(((((River Ganga(
الإ�سالم  جاء  الجتماعي  الو�سع  هذا  مثل  وفي 
ت  ا�ْسَودَّ قد  قوم  اإل��ى  والم�ساواة  التوحيد  بم�سكاة 
فا�سدة  بتقاليد  اأف��ك��اُره��م  ت  واْغ���َب���رَّ اأَْج����َواُءه����م 
وبتعاليم م�سّرة، ورفع الإ�سالم �ِسعار الم�ساواة بين 
اإلى  والم�ساعدة  المعونة  يَد  الإ�سالُم  ومدَّ  النا�ض، 
اأعطى الإ�سالم  ال�ُسفلى، وقد  المنبوذين والطبقات 
اإن  بل  والم�ساكين،  الفقراء  لم�ساعدة  بالغة  عناية 
الإ�سالم جعل �َسْهًما من الزكاة وال�سدقات الواجبة 
لموؤلفة القلوب، فقد مّهدت هذه التعاليم الإ�سالمية 
التي  الربانية  العقيدة  اعتناق  اإلى  المنبوذين  �سبل 
وقد  بالتقوى.  اإل  عجمي  ول  عربي  بين  تفرق  ل 
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اآ�َساْن))))  ُكوَماَرْن  ال�سهير  المليباري  ال�ساعر   بين 
والعادات  ال�سيئة  الأو���س��اَع   (Kumaran Ashan(
ويمدح  الع�سر،  ذل��ك  َت�ُسوُد  كانت  التي  الفا�سدة 
الدين  تعاليَم  وي����ُذمُّ  َت���ه  واأُخ���وَّ الإ���س��الم  م�����س��اواة 
ولدتهم  ح�سب  النا�ض  بين  ُيفّرق  ال��ذي  الهندوكي 

ولونهم.
الهندوكيون  المليباريون  ه���وؤلء  اعتنق  ول��م��ا 
الح�سارتين  هاتين  من  تطورْت  الإ�سالمي،  الديَن 
ب�سددها.  التي نحن  فهي  ثالثة  العرقيتين ح�سارة 
المليبارية  الإ�سالمية  الح�سارة  هذه  من  وتطورت 
اأنواع الفنون والآداب، وهذه الأنواع الأدبية اأو الفنية 
معظمها  اأن  اإل  مح�ض،  ديني  اأ�سل  لها  يوجد  ل 
حتى  اعتقادية،  وتقاليد  دينية  ع��ادات  اإل��ى  ي�ستند 
المليبار  اأه��ل  حياة  في  الأدبية  الأن��واع  هذه  اأّث��رت 

الجتماعية والثقافية.
التراثين  هذين  من  المتعددة  الفنون  وتطورْت 
العوامُل  وتبادلت  وعطاء،  اأخًذا  والمليباري  العربي 
بع�سها  ارتبطت  حتى  بينهم  الم�سابهاُت  وتماثلت 
ببع�ض. ومن هنا تت�سم هذه الفنون الأدبية النا�سئة 
من هذين التراثين ب�سمات الفلكلور، بل ن�ساأ الفلكلور 
 Arabi( المليالمية  العربية  اللغة  مثل  المليباري 
وداف   (Oppana( اأوب��ن��ا  ورق�����ض   (Malayalam

 (Arbana Muttu( واأرابانا موت (Daf Muttu(موت
 Mappila( مابال  واأغاني   (Kol Kali( كالي  وك��ول 
من  الفنية  الأدبية  الأ�سكال  من  وغيرها   (Paattu
بين  الثقافي  والتبادل  الح�ساري  الحتكاك  ه��ذا 

العرب واأهل كيرال.
معنى كلمة الُفْلُكُلوْر وتعريفها:

يعتبر التراث الفني ُهوّيًة ثقافيًة تتباهى بها الأمم 
المتنوعة،  لثقافتها  امتداد  وهو  الع�سور،  مرِّ  على 
قّيٌم  وَم��وروٌث  ها،  وُنموِّ لتطورها  ح�سارٌي  وُموؤْ�ِسٌر 
تتناقله الأجيال، ويحتفظ بها اأبناء ال�سعب، وتنت�سب 
وهو  عنوان ع�سريٍّ جديٍد  اإلى  الأدبية  الفنون  هذه 
اأول من  وكان  والفلكلور م�سطلح عالمي،  الفلكلور، 
�َسيْر  الإنجليزي  ��اِت  الأََث��ِريَّ عالم  وا�ستعمله  �ساغه 

اأول  في  وكان  6)))م)6))،  عام  ُتوَمْز  ِويْلَياْم  ُج��وْن 
معمورة  ظلت  التي  الآث��ار  في  وفح�ض  بحث  اأم��ره 
فو�سل  وع�سورها  مراحلها  اختالف  على  لالأمم 
يمكن  ل  الُمَخلَّفات  هذه  باأن  راأي  اإلى  ُتوَمْز  ِويْلَياْم 
اإلى  فاأ�ساف  الح�ساري،  الإِط��ار  وحدها  تحكي  اأن 
الم�ستخدمة  العنا�سر  ة  بقيَّ الح�ساري  الإطار  ذلك 
اأن  الم�سطلح  ه��ذا  لبث  وم��ا  اليومية.  الحياة  في 
وكانت  العالم،  اأنحاء  جميع  في  العلماء  ا�ستخدمه 
التي  الدول  اأوائل  من  الأمريكية  المتحدة  الوليات 
ا�ستخدمت هذا الم�سطلح وجعلته رائًجا في معاجم 
ي�ستخدمون  الأل��م��ان  وك���ان  والآداب.  ال��ح�����س��ارة 
من  فترة   Volkskunde الُفوْلْك�ْسُكْنِدي  م�سطلح 
اآثر  حينما  المو�سوع،  نف�ض  اإل��ى  لالإ�سارة  الزمن 
دارج  �سيغة  ا�ستعمال  المرحلة  تلك  في  الفرن�سيون 
الفلكلور  كلمة  اأن  ويعتقد  �سعبًيا،  لتعني   Populaire

تطورت من هذه الكلمة الألمانية.
حكمة   - هو  الم�سطلح  لهذا  الحرفي  والمعنى 
على  المختلفة  الأو�ساط  في  يدّل  واأ�سبح   - ال�سعب 
مدلولين: الأول، العلم الخا�ض بالماأثورات ال�سعبية، 
والثاني  ووظائفها،  وم�سامينها  اأ�سكالها  حيث  من 
المادة الباقية والحية، التي تتو�سل بالكلمة والحركة 
الفلكلور  م�سلح  وك��ان  ال��م��ادة.  وت�سكيل  والإي��ق��اع 
مق�سوًرا في المراحل الأولى على العادات والتقاليد 
كالمو�سيقى  ال�سعبية،  الزمنية  والفنون  والآداب 
ال��م��وارد  ��ا  اأي�����سً ي�ستوعب  اأ���س��ب��ح  ث��م  وال��رق�����ض، 
ا  الم�سكلة التي يحكم عليها باأنها �سعبية، وخ�سو�سً
النقو�ض  مثل:  واجتماعية،  حيوية  وظائف  لها  التي 
وال�سور والتماثيل والعمارة. وبع�ض الدار�سيين يرى 
اأن الحرف وال�سناعات اليدوية المتداولة تدخل في 

مجال الفلكلور)))). 
اأما تيلور، فيعرفه باأنه: "يتكون من الموارد التي 
يعتد  اإ�سناد  دون  اآخر  اإلى  جيل  من  تقليدًيا  تنتقل 
با�سكوم  وليام  اأما  معين".  موؤلف  اأو  مبدع  اإلى  به 
الآنتروبولوجي الأمريكي فيرى "اأن الفلكلور هو علم 
والأمثال  باأنواعها  ال�سعبية  والحكايات  الأ�ساطير 



اآفاق الثقافة والتراث

الُفْلكُلور 
الَمَلْيَباِري 
ِفي الِهْنِد 

ُفْلُكُلوٌر َعَرِبيٌّ 
اإِ�ْسَلِميٌّ

67

اأ�سكال  من  ذلك  وغير  ال�سعبي،  وال�سعر  والأل��غ��از 
التعبير القولي التي تعتمد الكلمة المنطوقة")))).

ِيَّة المَ ِبيَّة المَلمَيمَ رمَ اللغة العمَ
(Arabimalayalam(

اللغة العربية المليالمية )Arabimalayalam) لغة 
ي�ستخدمها المليباريون في حياتهم الدينية والأدبية، 
الحتكاك  من  النا�سئة  الفريدة  اللغة  هذه  وتتميز 
اللغوي بين اللغتين العربية والَمَلَياَلِميَّة. وتعتمد هذه 
اللغة ال�سعبية على اللغة العربية في جانب الحروف 
في  المليالمية  اللغة  على  تعتمد  اأنها  كما  والكتابة، 
المفردات  واأما  والقوانين،  وال�سرف  النحو  جانب 
 (Arabic( والكلمات فهي ماأخوذة من اللغة العربية
 (Tamil( والَتاِميِليَّة   (Malayalam( والمليالمية 
 (Sanskrit( وال�َساْن�ْسْكِريِتيَّة   (Urdu( ����ة  والأُْرَدِويَّ

.((9((Persian( والَفاِر�ِسية
ال��ح��روف  ت��ب��ادل  ف��ي  اللغوية  ال��ظ��اه��رة  وه���ذه 
والكلمات والأ�سول موجودة في لغات العالم، فمثاًل 
ت�ستخدم  والفرن�سية  والألمانية  الإنجليزية  اللغة 
الِهْنِدّية  اللغة  بينما  للكتابة،  الالتينية  الحروف 
ت�ستخدم  الهند  والَماَراِتيَّة )Hindi & Marathi) في 
وهنا   .((0((Devanagari(الِديَفاْناَجِريَّة الحروف 
تتميز  المليالمية  العربية  اللغة  اأن  الذكر،  يجدر 
في  توجد  ل  لأنه  جن�سها؛  في  الوحيدة  هي  بكونها 
ُن مع اللغة المليالمية لغًة  كيرال لغٌة غير عربية ُتكِوّ
ثالثة. وتتمتع هذه اللغة العربية المليالمية ب�سخ�سية 
�سامية  اأ�سول  اإلى  مفرداتها  لنت�ساب  نظًرا  فريدة 
ِط���َواَل  المليبار  ف��ي  والم�سلمون  عربية.  وح���روف 
حياتهم الزاخرة بالإبداع والحيوية في مجال الأدب 
اأن��واع  مختلف  في  عديدة  موؤلفات  اأنتجوا  والفن، 

البيان.
ك��ي��رال،  ت��رب��ة  ف��ي  ن�ساأتها  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
كلغة  ت�ستخدم  المليالمية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ف���اإن 
 (Malaysia(م��ال��ي��زي��ا ف��ي  الم�سلمين  بين  �سعبية 

اإل��ى  �سببه  وي��ع��ود   ،(Singapore(و����س���ن���غ���اف���ورة
الأماكن  تلك  اإل��ى  المليباريين  الم�سلمين  هجرة 
دينية  كلغة  ت�ستخدم  اللغة  ه��ذه  اأن  كما  البعيدة، 
ِدي��ْب))))  َلْك�ْسَوا  جزيرة  في  الدينية  المدار�ض  في 

.(Lakshadweep(
والم�سكلة الكبيرة التي يواجهها الكاتب، هي قلة 
المليالمية؛  اللغة  اإلى  بالن�سبة  العربية  الحروف في 
 (( ع��دده��ا  يبلغ  الهجائية  العربية  ال��ح��روف  لأن 
في  هجائًيا  ح��رًف��ا   (3 ال��ع��دد  يبلغ  حينما  ح��رًف��ا، 
لم  المليالمية  الحروف  كانت  ولما  الآخر.  الجانب 
اللغة  اأخ���ذت  العربية  اللغة  ف��ي  مقاباًل  لها  تجد 
من  الهجائية  الحروف  بع�ض  المليالمية  العربية 
 Zha، Cha، Pa،( اللغة الفار�سية مثل �� ژ، چ، پ، گ

Ga) على التوالي.

اللغة 
المليالمية

اللغة العربية 
المليالمية

األفبائية �سوتية 
(IPA( دولية

ഴژ?

ചچt ?

പپp

ഗگ?

اللغوية  ثقافتهم  اأث����روا  ك��ي��رال  ف��ي  والم�سلمون 
وح�سارتهم ال�سعبية بهذه اللغة الفعالة طوال قرون 
فيها  �سجلوا  وق��د  المليباري،  التاريخ  في  عديدة 
هذه  اأنتجت  بحيث  وعواطفهم؛  واأفكارهم  علومهم 
التاريخية  ومراجعهم  الدينية  م�سادرهم  اللغة 
والثقافية ال�سعبية. اأما مواقفهم المت�سددة في اأمور 
الأدبي  المجال  في  التقدم  من  تمنعهم  فلم  الدين 
الإبداعي؛ لأن العلماء والأدباء وقفوا موقًفا اإيجابًيا 
جراء  ومن  الإبداعية،  والأن��واع  الأدبية  الفنون  نحو 
ذلك �سدرت اآلف الكتب الدينية والأدبية والتربوية 
من ح�سانة هذه اللغة الخ�سبة. ولما طرق الم�سملون 
المليباريون جميع اأبواب البيان،  �سار النتاج الأدبي 
الباحثين  اأنظار  يلّفت  �سيًئا  ال�سعبية  اللغة  هذه  في 
والنقاد، بمعنى اأنه ارتفع بم�ستواه بحيث ن�ستطيع اأن 
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نطرح هذا التراث المليباري كاأدب عالمي. و�سارت 
ي�ستطيع  متداولة  �سعبية  لغة  قليلة  �سنوات  خ��الل 
على  القادرين  عدد  وبلغ  يمتلكوها،  اأن  الأف��راد  كل 
تبلغ  حينما   %(00 اإلى  اللغة  بهذه  والقراءة  الكتابة 

ن�سبة القادرين على اللغة المليبارية المحلية اإلى 90 
اللغة  بهذه  والمطبوعات  والمخطوطات  المائة.  في 
تراث  الحقيقة  في  فهي  كيرال  اأنحاء  في  منت�سرة 

اإن�ساني وذخيرة عالمية.

�صورة: �صفحة من مجلة الَبَيان ال�صادرة في عام 1930م بهذه اللغة ال�صعبية)))).

�صورة: ترجمة القراآن ال�صريف من العربية اإلى العربية المليالمية)3))
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اُتو اِبالمَ بمَ اأغاين مابيال اأو ممَ
)Mappilappaattu(

لكل  الهوية  مكّونات  اإحدى  تعتبر  عامة،  الفنون 
به  ونهتم  نحترمه  اأن  يجب  تراثًيا  واأث���ًرا  مجتمع، 
جميل  تاأثير  من  منها  ال�سعبية  وخا�سة  للفنون  لما 
اأما  وميولهم،  اأطيافهم  اختالف  على  النا�ض،  على 
الأغنية فتعتبر الأ�سرع تاأثيًرا وانت�ساًرا بين النا�ض؛ 
لأنها تتغلغل في الوجدان والح�ض الإن�ساني ب�سهولة. 
ومابال باتو، )Mappila Paattu) اأو اأغاني مابال، هو 
الحتكاك  من  تطّور  الذي  الغنائي  الفلكلوري  النوع 
والمليبارية،  العربية  اللغتين  بين  والأدب��ي  الثقافي 
العربية   ال�سماُت  مابال  اأغاني  على  تغلب  ما  وكثيًرا 
الفلكلوري  ال��ن��وع  وه���ذا  الإ���س��الم��ي��ة،  وال��م��ي��زاُت 
المتميزة، وهو يرتبط  الثقافية  له هوّيُته  المليباري 
ارتباًطا وثيًقا بالممار�سات الثقافية والح�سارية في 

حياة الم�سلمين في المليبار.

يكثر في اأغاني مابال ا�ستخدام الكلمات الفار�سية 
 (Tamil( والتاميلية  (Urdu( والأردوية  (Persian(
 (Sanskrit(وال�سان�سكريتية  (Hindi( والهندية 
ب�سرف النظر عن اللغة العربية والمليبارية، ولكن 
المليالمية  اللغة  اإل��ى  دائ��ًم��ا  مابال  اأغ��ان��ي  ت�ستند 
ومن  وال�سرف.  النحو  جانب  في   (Malayalam(
موا�سيع  تتناول  مابال  اأغاني  فاإن  المو�سوع  جانب 
ذات �سلة بالدين والحب والمدح والهجاء والبطولة. 
ال��ولدة  منا�سبات  في  مابال  اأغ��ان��ي  ُتغّنى  وغالًبا 
يتجزاأ  باتو جزًءا ل  وت�سكل مابال  والوفاة،  والزواج 
في التراث الأدبي الإ�سالمي في المليبار؛ لأنها هي 

الفلكلور الأكثر �سعبية في الفنون المليبارية.

لت��زال  مابال  الأغ��ان��ي  كانت  ق��رون  �سبعة  منذ 

اأّول  تاريُخ  ويعود  المليبار،  في  الم�سلمون  يغّنيها 
اإلى  الفلكلوري  الغنائي  ال�سكل  هذا  من  اأدب��ّي  عمل 
الدين  محي  ال�سيخ  )مناقب  َمال‘  ال��ِدي��ْن  ’ُمْحِي 
مليباري  غنائي  اأ�سلوب  في  الجيالني  القادر  عبد 
في  ال�سهير  محمد  القا�سي  األفها  التي  ر�سيق) 
اللغة  في  مابال  الأغاني  جميع  وكتب  )60)م.  عام 
ويتناول   ،(Arabi Malayalam( المليالمية  العربية 
ال�سخ�سيات  مناقب   (Mala Paattu( باتو  م��ال 
في  عالية  روحية  بمكانة  تمتعوا  الذين  الإ�سالمية 
الأغاني  هذه  ومعظم  الإ�سالمي،  الت�سوف  تاريخ 
تتناول  الم�سهورين؛ حيث  المت�سوفين  تحت عنوان 
فاأ�سبحت  للتحليل،  وكراماتهم  ومناقبهم  حياتهم 
فيما  الأدب��ي  الفلكلور  ب�سورة  تت�سم  الأغاني  هذه 
وغناءها  قراءتها  يعتادون  المليبار  �سكان  لأن  بعد؛ 
الطرق  ف��اإن  اإليها  واإ�سافة  اليومية،  حياتهم  في 
ال�سوفية نالت موطئ قدم قوي بين المليباريين في 
الِديْن  ُمْحُي  َماَلَباُتو  اأو  الأغاني  هذه  ومن  كيرال. 
واأَْجِميْر  َماَل،  وَنِفي�َسْة  َماَل،  وِرَفاِعي  الَمْذُكور،  َماَل 

َماَل، و�َساُذِلي َماَل.

وبعد ذلك تم اإنتاج عدد كبير من المواد الأدبية 
في هذا ال�سكل الفلكلوري الغنائي المليباري. ووفًقا 
كانت  وال�سيا�سية،  والجتماعية  الدينية  للظروف 
الغناء  من  مختلفة  موا�سيع  تتناول  مابال  الأغاني 
الديني وال�سوفي والأخالقي. والحقبة ال�ستعمارية 
التي حّلت في تربة المليبار اأنتجت الغناء التحري�سي 
وهذا  والبريطانيين،  البرتغاليين  �سد  الجهاد  على 
َباُتو  َبَتها  ب�  يعرف  الأغاني مابال  الغنائي من  النوع 
اأو الغناء  اأغنية المعارك،  )Pada Paattu) معناها 

مابال الملحمي.
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)Oppana( اأوبنا
قيم  بتراث  يمتاز  كيرال  في  الإ�سالمي  ال�سعب 
التعابير  ه��ذه  وج��ل  القديم،  منذ  به  يتفرد  زاه��ر 
عربية  ب�سمات  تت�سم  الفلكلورية  والإبداعات  الفنية 
اإ�سالمية،  طوابع  ذات  موا�سيع  اأكثرها  يتناول  اإذ 
منها هذا النوع الفلكلوري المليباري - اأوبنا - ولهذا 
التاريخية،  ووجهته  الدينية  نزعته  ال�سعبي  الفن 
ديار  في  يوجد  الفلكلوري  ال�سكل  هذا  اإن  حيث  من 
الملبيار منذ قرون، و�سار هذا الفن ال�سعبي جزًءا 
�سيما  ل  المليبار  في  الزفاف  حفالت  في  يتجزاأ  ل 

بين الم�سلمين في ليلة الزفاف.

لأن  اليد؛  "حفنة  كلمة  من  ا�ستقت  اأوبنا  وكلمة 
اليد ت�ستعمل في اأوبنا اأكثر من اأي ع�سو، اأو من كلمة 
ُن")))) وهي كلمة عربية في معنى الثناء،  َن، ُيوؤَبِّ "اأَبَّ
كثيًرا  تختلف  ال�سعبي  الفن  لهذا  العر�ض  و�سورة 
عما هو في الزمان الما�سي، حتى ات�سمت فيما بعد 
النوع  هذا  تاريخ  ويرجع  الحديث،  الرق�ض  �سورة 
اإلى الخم�سينات من القرن الما�سي، حيث  الجديد 
عر�ست فرقة اأوبنا في كالكوت نوًعا جديًدا يختلف 

عما كان عليه الفن من قبل.

مختلف  في  رائًجا  ال�سعبي  الفلكلور  ه��ذا  ك��ان 
مثل:  الدينية  الأع��ي��اد  م��ن  المليبارية،  الطقو�ض 
رم�سان،  واأيام  ال�سريف،  النبوي  والمولد  العيدين 
والأندية  ال�سعرية  كالحلقات  الجتماعية  الحياة  اأو 
الن�ساء  غ�سل  مثل  القومية  التقاليد  في  اأو  الأدبية، 
ال�سبيان،  وخ��ت��ان  ال����ولدة،  بعد  الأرب��ع��ي��ن  ب��ي��وم 
المو�سيقية  والمهرجانات  لل�سبايا،  الأذن  وثقب 
وال�سينيما، وهذا النوع المذكور من اأوبنا ل يوجد له 
اأثر في هذه الأيام، بل اقت�سر هذا النوع الفلكلوري 

على حفلة الزفاف، وحفلة الحناء في ليلة الزفاف.

رق�سة  فهي  والعر�ض،  ال�سورة  جانب  من  اأما 
اأنا�سيد  ويغنين  العرو�ض  حول  البنات  تلعبها  رائعة 
باأيديهن،  وي�سفقن  ويرق�سن  وال�����س��رور،  الفرح 
وكثيًرا  والتبريكات.  بالتهنئات  العرو�ض  ويباركن 
باتو  م��اب��ي��ال  واأغ���ان���ي  ع��رب��ي��ة  اأن��ا���س��ي��د  يغنين   م��ا 
من  اأوب��ن��ا  ف��رق��ة  وتت�سكل   .(Mappila Paattu(
اأغاني  يغنين  والمطربات  والراق�سات،  المطربات 
اأنا�سيد عربية، فترق�ض الراق�سات  اأو  باتو  مابيال 
اإيقاعات الأغاني وي�سفقن باأيديهن، بحيث  ح�سب 
دلل  ف��ي  العر�سي  عر�سها  على  ال��ع��رو���ض  تجل�ض 

وحياء.

والأغاني  الأنا�سيد  تلك  المطربات غالًبا  تتناول 
ي��و���س��ف عليه  ن��ب��ي اهلل  ق�����س��ة  ح���ول  ك��ت��ب��ت  ال��ت��ي 
�سيدنا  زفاف  حول  كتبت  التي  والق�س�ض  ال�سالم، 
خديجة  ال�سيدة  مع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  محمد 
اأمهات  و�سائر  الطهرى،  عائ�سة  وال�سيدة  الكبرى، 
بن  علي  ال�سيد  زفاف  حول  كتبت  والتي  الموؤمنين، 
اأبي طالب مع ال�سيدة فاطمة الزهراء - ر�سي اهلل 
الزوجية  الحياة  تكون  اأن  برجاء  اأجمعين-  عنهم 
وتتناول  حياتهم.  في  كانت  كما  �سعيدة  للعرو�سين 
الموا�سيع   (Mappila Paattu( باتو  مابال  اأغاني 
بها  يحلم  التي  الزوجية  الحياة  ب�سعادة  تتعلق  التي 

العرو�سان في حياتهما الزوجية.

اأع�����س��اء  �ستة  م��ن  تت�سكل  اأوب��ن��ا  ف��رق��ة  ك��ان��ت 
بين  الختالط  يجوز  ل  ولكن  اإناًثا،  اأم  كانوا  ذكوًرا 
تنعقد  َم��ْن  الفنانين  و�سط  في  ويجل�ض  الجن�سين، 
بنات  من  تت�سكل  الفرقة  وكانت  الحفالُت.  عليه 
العادة  اأن  اإل  قبل،  من  للعرو�ض  والجيران  الأقرباء 
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ترق�ض  متخ�س�سة  فرقات  ن�ساأت  حتى  تغيرت  قد 
المتخ�س�سة  الفرقة  وهذه  والمكافاأة،  المال  بدل 
الحفالت  وف��ي  ال��زف��اف،  ليالي  ف��ي  اأوب��ن��ا  تعر�ض 
ال�سعبية الثقافية، والبنات الراق�سات يلب�سن الزي 
الف�سي  الحزام  ويعّلقن  المليبارية،  للمراأة  ال�سعبي 
ال�سيخات  تربطه  الذي  المليباري   (Aranjanam(

والعجائز.

على اأي حال، فاإن هذا النوع الفلكلوري المليباري 
المليبار  مجتمعات  في  الأوفر  حظه  له  رائع،  تعبير 
النوع  هذا  يواجه  فلكلوري  اأدب  وك��اأي  الإ�سالمية. 
من  والنحطاط  جانب،  من  التحديات  الفلكلوري 
جانب اآخر؛ لأن المتطفلين في الفنون المليبارية ل 
يح�سنون اأداءه ول يعطون حظه وحقوقه، ومن جانب 
اآخر ينحط هذا النوع الأدبي المليباري لعدم اعتناء 

اأبناء كيرال كما اعتنى به اآباوؤهم واأجدادهم.

)Daff Muttu( داف موت
توريث  على  المليبار  ف��ي  الم�سلمون  يحر�ض 
جيل  اإل��ى  جيل  م��ن  ال�سعبي  وتراثهم  فولكلورهم 
بعاداتهم  وتم�سًكا  وذخيرتهم  تراثهم  على  حفاًظا 
وتقاليدهم، وفي هذا الجانب يعتبر داف موت من 
المليبار  اأبناء  يتناقلها  التي  ال�سعبية  الفنون  تلك 
با�سم  ا  اأي�سً م��وت  داف  وي��ع��رف  جيل.  بعد  جياًل 
اأََراَباَناُموْت)Arabana Muttu). وهو عر�ض جماعي 
موت  داف  وُيَنّفُذ  المليبار.  م�سلمي  لدى  محبوب 
وحفالت  ال��م��ه��رج��ان��ات  اأث��ن��اء  اجتماعي  ك��ح��دث 
اإيقاعية  اأداة  على  ي��ق��رع��ون  ال��ف��ن��ان��ون  ال����زواج. 
قائد  يغني  داف.  ت�سمى  العمق  قليلة  م�ستديرة 
الفرقة بدوره الريادي، بينما ي�سكل الباقون الكورال 
ويتحركون في دوائر. وغالًبا ما تكون الأغاني تحية 

لالأبطال وال�سهداء الم�سلمين والأولياء المت�سوفين.

 (Dap( داب  كلمة  من  معربة  كملة  داف  وكلمة 
وهي كلمة فهلوية))))، اللغة الفار�سية القديمة- وقد 
بلدة  في  التاريخية  ال�سور  بع�ض  على  العثوُر  ت��ّم 
لداف،  َنْحِتيٍّ  �سور  على  ت�ستمل  التي  ِبي�ْسُتون)6)) 
داف  اأن  اإل��ى  ي�سير  والتاريخ  الم�سيح.  قبل  ما  في 
ا�ستخدم كاآلة مو�سيقية في اأول يوم َنْيُروْز))))، وفي 
ال�َسا�َساِنين)))).  عهد  في  والحفالت  العيد  اأي��ام 
��ُرَواِن��ي)9))  ُخ�����سْ اأغاني  مع  ا�ستعمل  داف  ك��ان  وق��د 

.(Khosravani songs(

 (Oppana( ويتميز هذا النوع الفلكلوري عن اأوبنا
باأن داف موت يعر�سه ال�سبان والرجال؛ اأي الذكور، 
َداْف  وينتمي  والإن��اث.  الذكور  اأوبنا  يعر�ض  حينما 
الكتب  في  كيرال  اأبناُء  َيَراُه  تاريخٍي  اإِْرٍث  اإلى  ُموْت 
التاريخية النبوية، وذلك - كما ت�سير اإليها الوثائق 
التاريخية - حينما تقدم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ي�سربون  وهم  المدينة  اأهل  ا�ستقبله  المدينة  اإلى 
الَبْدُر  َطَلَع  الأن�سودة:  هذه  وين�سدون  الدفوف  على 

َعَلْيَنا...)30)

ــــــــــــــــــــدر عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا ــــــــــــــــــــب طــــــــــــــلــــــــــــــع ال

ـــــــــــيـــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــــــــوداع مـــــــــــــــــــن ثـــــــــــنــــــــــــ

ــــــيــــــنــــــا وجـــــــــــــــــــــــب الــــــــــ�ــــــــــصــــــــــكــــــــــر عــــــل

داع هلل  ــــــــــــــــــــــا  دعـــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــا 

اأيـــــــــــــــهـــــــــــــــا الــــــــــمــــــــــبــــــــــعــــــــــوث فـــــيـــــنـــــا

جـــــــــئـــــــــت بــــــــــــاالأمـــــــــــــــــــــــــر الــــــــمــــــــطــــــــاع

جــــــــــئــــــــــت �ــــــــــصــــــــــرفــــــــــت الـــــــمـــــــديـــــــنـــــــة

داع ـــــــــــر  خـــــــــــي يـــــــــــــــــا  ـــــــــــــا  مـــــــــــــرحـــــــــــــًب
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يناق�ض  لم  المليباري  والم�سلم  حال،  اأي  وعلى 
�سلى  الم�سطفى  ق��دوم  ت��روي  التي  الرواية  �سحة 
المدينة  اأهل  و�سرور  المدينة  اإلى  و�سلم  عليه  اهلل 
الدفوف  على  و�سربوا  الن�سيدة  هذه  اأن�سدوا  بحيث 
تناقل  بل  بقدومه،  وفرحهم  بهجتهم  عن  يعبرون 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  لقدوم  الق�سة  هذه 
وجعل هذه الق�سة النبوية اأ�سا�ًسا لتراثه وح�سارته 
ال�سعبية. وجعل الم�سلمون المليباريون هذه الأن�سودة 
ن�سيًدا ي�ستقبلون ويرحبون به كل من يتقدمون اإليهم 

من الخارج.

)KOL KALI( كول كالي
هو فّن �سعبّي اإيقاعّي للغاية. الراق�سون يحملون 
التي  المخ�سو�سة  الق�سيرة  الع�سى  م��ن  زوًج���ا 
حول  دوائ��ر  في  ويتحركون   (Stick( كول  ب�  ت�سمى 
ع�سيهم  وينقرون  ويرق�سون  يغنون  حيث  رئي�سهم 
الراق�سين  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  ببع�ض.  بع�سها 
اأنماط مختلفة، فاإنهم ل يفوتون  ينف�سلون لت�سكيل 
بين  �سعبية  اأكثر  كولكالي  لعبة  ويعتبر  نقرة.   اأي 

الرجال الم�سلمين في المليبار.

حيث  م��ن  ال��ف��ل��ك��ل��وري  ال��ف��ن  ه���ذا  انت�سر  وق���د 
ل  الأل��ع��وب��ة  ه��ذه  لأن  مح�ض؛  مليباري  ف��ن  اإن��ه��ا 
ي��رى لها اأ���س��ل ف��ي ال��ت��راث ال��ع��رب��ي، ب��ل ي��رى لها 
كالي"  "كامبو  با�سم  الهندوكية  الطائفة  في  اأث��ر 
اأن  حاريجان))3)  طائفة  وتعتقد   .(Kambu Kali(
بنجا بانداوار )Pancha Pandavar)))3) اخترعوها 
قوانين  بدون  ويمثلونها  الحياتية،  م�سكالتهم  لحل 
 (Nair( معينة. ويعتقد اأن كولكالي انت�سرت اإلى ناير
 (Kalari of Kadathanadu( بكدتنادو  كالري  من 
التي ي�سميها رجا�سويام )Rajasuyam)، وقد راأوها 

كالري.  لممار�سة  الج�سدية  القوى  لتكميل  تدريًبا 
 (Ganapathi( َيْبَدوؤُونها بالحمد والثناء ل� غنابادي
لآلهتهم،  تعبدية  ن�سائد  مع  الطائفة،  هذه  معبود 

وي�ستعملون الطبول في بع�ض الأحيان.

ولكن يختلف هذا النوع الفلكلوري عند الم�سلمين 
بالب�سملة  كولكالي  األعوبة  ي��ب��دوؤون  لأنهم  تماًما؛ 
�سلى  ال��ع��دن��ان��ي  النبي  على  وال�����س��الم  وال�����س��الة 
اإ�سالمية  عربية  اأ�سعاًرا  ويغنون  و�سلم،  عليه  اهلل 
اإيماًنا  القلوب  تمالأ  التي  مابيال  اأغاني  وي���رددون 
قادتها  التي  الحروب  تلك  ويتذاكرون  واع��ت��ق��اًدا، 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وال�سحابة ر�سوان اهلل 
تعالى عليهم لإعالء كلملة اهلل على الكفار. واأما من 
ناير؛  طائفة  عن  ا  اأي�سً تتميز  فهي  الأ�سلوب  ناحية 
لأنه يوجد عند الم�سلمين اأ�سلوبان م�سهوران، الأول: 
وما  كاليكوت  في  الم�سهور   (Thalakali( كالي  تال 
جاورها من الأنحاء ال�سواحلية. والثاني: كوريكالوم 
توجد  التي   (Gurikkalum Kuttikalum(كوتيكالوم

في ديار الم�سلمين في مقاطعة مالبرم.

المالمح العامة للتراث العربي في المجتمع 
المليباري

اإل��ى  اأ���س��ي��ر  اأن  ل��ي  يحلو  ال��م��ط��اف  نهاية  وف��ي 
القائمة  ال�سعبية  والعادات  الدينية  التقاليد  بع�ض 
الحقائق  ه��ذه  دل��ت  ف��اإن  المليباري،  المجتمع  في 
الجتماعية والتقاليد ال�سعبية المليبارية على �سيء 
الريادي  العربي له دوره  التراث  اأن  فاإنما تدّل على 
في  الإ�سالمية  الديار  في  مليباري  تراث  تكوين  في 
ولية كيرال، فهذه هي العادات بين الملباريين لها 

�ِسَماُتها العربية الإ�سالمية:

اتخاذ الأ�سماء الإ�سالمية والعربية مثل: محمد،   .(
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من  وغيرها  و�سلمان،  وب���الل،  وع��ل��ي،  واأح��م��د 
الأ�سماء التي تدل على تراثي عربي اإ�سالمي.

وتوظيف  م��ه��م��ة،  اأوق�����ات  ف��ي  ال���ق���راآن  ق����راءة   .(
والمواليد  الحفالت  وفي  البيوت  في  القارئين 
الميت  وعند  ال�سبيان،  لختان  الحتفال  وي��وم 
اإلى  وم��ا  القبور  زي��ارة  وعند  التعزية  ي��وم  وف��ي 

ذلك.

حيث  والن�سيحة  التوعوية  الحفلة  في  الرغبة   .3
الوقائع  اإل���ى  لال�ستماع  المليباريون  يجتمع 
الكبرى  بدر  غ��زوة  مثل  الإ�سالمية،  التاريخية 
وق�سة نبي اهلل يو�سف عليه ال�سالم وغير ذلك 
من الق�س�ض التي اأ�سارت اإليها الآيات القراآنية 

والأحاديث النبوية.

تقليد المراأة المليبارية للعربية في زيها ولبا�سها،   .(
وت�ستر عوراتها التي اأوجبت ال�سريعة الإ�سالمية 

عليها �سترها.

والمليباريون ُيحّر�سون اأبناءهم على تعلم اللغة   .(
اللغة  تعلَُّم  لأّن  البلوغ؛  عند  وا�ستعمالها  العربية 

العربية واجٌب على الم�سلم لأداء فري�سته.

والطيب  العطور  ي�ستخدم  المليباري  والم�سلم   .6
كما ي�ستخدمها الم�سلم العربي.

الب�سملة،  م��ع  الح�سنات  ف��ي  التيمن  وي��ق��دم   .(
الأ�سنان  وينظف  وال��ن��ع��ال،  ال��ح��ذاء  وي�ستعمل 
بالأراك مع اأن الأراك ل تنبت في كيرال، ولكّن 
الحجاَج والمعتمرين من المليبار يحملون الأراك 

معهم اإلى بيوتهم ويوزعون بين اأهليهم.

والحتفال  لل�سالة  الأبي�ض  ال��زّي  في  رغبتهم   .(
القومي.

الإ�سالمية،  المعمارية  الفنون  ويتمتع  يتذوق   .9
الم�ساجد  �سور  اإلى  وعجب  ده�سة  بكل  وينظر 
العظيمة واإلى بيت اهلل الكعبة والم�سجد النبوي 

والبيت المقد�ض.

في  وال��ع��ري�����س��ة)33)  وال�����س��اي  ال��ق��ه��وة  انت�سار   .(0
مجال�سهم.

الحوا�صي

اأو  الفخار  من  اإن��اء  وه��و  ج��رة،  جمع   : وال��ج��رار  الجر   -(
الخزف.

رقم الحديث: )9))، رواه الحاكم في م�ستدركه، وقال   -(
اإلى  الكتاب  اأول هذا  اأخرج من  "لم   : تعالى  رحمه اهلل 
هنا لعلي بن زيد بن جدعان القر�سي رحمه اهلل تعالى 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأكل  في  اأحفظ  ولم  واح��ًدا  حرًفا 

عليه و�سلم الزنجبيل �سواه فخرجته".

في ال�سحيح عن اأن�ض بن مالك اأن اأهل مكة �ساألوا ر�سول   -3
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأن ُيريهم اآية، فاأراهم القمر 
البخاري ))/  رواه  بينهما،  راأْوا غار حراء  ْين حتى  �ِسقَّ
ومدينة  لميناء  ا�سٌم  مو�سري�ض    3((9.( برقم:   ،(((
تاريخية كانت تقع على �ساحل ولية كيرال الهندية، وقد 
كانت مملكة ت�سرا تعتمد في تجارتها البحرية على هذا 

الميناء.

م�سلمي  )ت��اري��خ  ت�سارترم  م�سلم  ك��ي��رال   ،(( �سفحة   -(
كيرال) ل�سيد محمد بي اأي.

الأ�سوريون والبابليون  اأمتان كانتا ت�سكنان في العراق.  -6

الفلفل الأ�سود )ال�سم العلمي: Piper nigrum) هي نبتة   -(
مت�سلقة من مغطاة البذور، تزرع من اأجل ثمارها، والتي 
والم�سروبات،  الماأكولت  في  وت�ستخدم  ع��ادة  تجفف 
للفلفل  الطبيعي  الم�سدر  الهند  جنوب  مناطق  وتعتبر 

الأ�سود.

جن�ض  هو   (Areca:العلمي )ال�سم  الكوثل  اأو  الفوفل   -(
نباتي يتبع ف�سيلة الفوفلية من رتبة الفوفليات.
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لها  الآ�سّية.  الف�سيلة  من  النباتات  من  نوع  القرنفل:   -9
�سكل مخروطي، مزهرة ذات زهر رباعي الأجزاء، ولها 
رائحة عطرية قوية، يبلغ متو�سط ارتفاع �سجرة القرنفل 
من 0) اإلى )) متًرا وي�سل اأحياًنا اإلى 0) متًرا. ويو�سف 
للمعدة،  ومعقم  مطهر،  للحمى،  ط��ارد  باأنه  القرنفل 
الأوب��ئ��ة  م��ن  ويحمي  ال��راأ���ض  واآلم  ال��ق��روح  م��ن  ي�سفي 
ويخفف  ال�سنان  اآلم  وي�سكن  اله�سم،  على  وي�ساعد 

التهابات الح�سا�سية وينبه القلب والمعدة.
10-	Rowlinson,	 H.G,	 Intercourse	 between	 India	

and	 the	 Western	 World	 –	 from	 the	 earli-
est time of the fall of Rome, Cambridge 
University	Press	-	1916

كيرالم   اأناتى   �� المليبارية  اللغة  في  كتاب   ،(0 �سفحة   -((
)كيرال في تلك الأيام) ل��� اأيلم كلولم كونجان بيال. 

المعلقات  �سرح  الكتاب:   ،3 البيت  رق��م   ،(3 �سفحة   -((
الح�سين  بن  اأحمد  بن  الح�سين  اهلل  عبد  لأبي  ال�سبع، 

الزوزني.

البيان  علم   � الوا�سحة  البالغة  الكتاب:   ،(( �سفحة   -(3
وعلم البديع، لعلي الجارم وم�سطفى اأمين.

 (River Ganga( وفي الديانة الهنوكية، يعتبر نهر غنغا  -((
في  ال�ستحمام  اأن  الهندو�سيون  ويعتقد  مقد�ًسا،  نهًرا 

النهر يكفر الذنوب والخطايا.

وفيل�سوف  كبير  �ساعر   ((9((-(((3( اآ�سان  كومارن   -((
والفل�سفة  الحب  �سعره في  كيرال، كتب  اأهل  عظيم من 
والغزل، وله ق�سائد تعبر عن تاريخ الم�سلمين وعاداتهم 
 Veena( ب��وو  وي��ن��ا   � ق�سيدته  وتعتبر  المليبار.  ف��ي 
Poove) الزهرة ال�ساقطة  اأكثر �سعبية بين �سكان اأهل 

كيرال.
16-	Wikipedia	

لأ�سامة  والم�سطلح،  الماهية  بين  الفلكلور  المقالة:   -((
 ،((( العدد  العربية،  مجلة   (3( �سفحة  خ�سرواي. 

يناير ))0)

نف�ض الم�سدر.  -((

�سفحة 66)، رولند ميالر، المو�سوعة الإ�سالمية، الجزء   -(9
الرابع.

ويكيبيديا، المو�سوعة الحرة.  -(0

هي مجموعة من الجزر في بحر العرب الذي بين �سبه   -((
اأ�سغر  وهي  الهندية،  الجزيرة  و�سبه  العربية   الجزيرة 
منطقة في اتحاد الهند،  قبالة ال�ساحل الجنوبي الغربي 

للهند.

الرابع  العدد  المليالمية،  العربية  اللغة  البيان في  مجلة   -((
المجلة ت�سدر  وكانت هذه  والخام�ض، مار�ض 930)م،  
 Samsatha Kerala( عن جمعية العلماء لعموم كيرال

(Jameyaathul Ulama

اإلى  القراآن  ترجمة  الثاني،  الجزء  عمران،  اآل  �سورة   -(3
وهي   ،(Arabi Malayalam(المليالمية العربية  اللغة 
اأول تجربة في مجال ترجمة القراآن اإلى اللغة المحلية، 
 Maayin(وقد قام بترجمته العالم مايين كوتي ال�سهر
المليبار  في  الحاكمة  الأ�سرة  بمعونة   ،(Kutty Elaya

الم�سلمة  الأ���س��رة   (Arakkal Royal Family( اآرك��ل 
الوحيدة التي حكمت المليبار.

واأثنى  رثاه،  والميت  اأث��ره،  اقتفى  ال�سيء:  يوؤبن،   �� اأبن   -((
المعجم  الأم��وات،  ويوؤبن  الأحياء  يوقظ  هو  يقال  عليه، 

الو�سيط

عبر  تطورت  لغة  هي  الَفهَلِوّية،  اللغة  اأو  البهلوية  اللغة   -((
عهود مديدة، فاللغة الفهلوية الأ�سكانية ا�ستخدمت في 
الميالد  قبل  الثالث  القرن  من  الأ�سكانيين  �ساللة  عهد 
اللغة  �سادت  ثم  الميالد.  بعد  الثاني  القرن  نهاية  حتى 
من  ال�سا�ساني  الحكم  عهد  في  ال�سا�سانية  الفهلوية 
اأوائل القرن الثالث الميالدي حتى �سنة �ستمائة واإحدى 

وخم�سين ميالدي.

م�سهور  اإي���ران  غ��رب  في   (Behistun( بي�ستون  بلدة   -(6
الأخمينيين  ع�سر  من  ال�سخر  في  منحوتة  لتماثيل 
وال�سا�سانيين، وتعتبر هذه التماثيل من اأف�سل ما اأنتجه 

الفن الفار�سي. 

مار�ض)   ((( ال�سم�سي  الهجري  التقويم  في  يوم  اأول   -((
ويحتفل به الفر�ض و الأكراد.

ا�ستعمَل لالإمبراطورية  ال�سُم  ال�سا�سانية  الإمبراطورية   -((
ت�سمية  ي��رج��ع   .(6((  -  ((6( ال��ث��ان��ي��ة  ال��ف��ار���س��ي��ة 
اإلى الكاهن الزراد�ستي �سا�سان الذي كان  ال�سا�سانيين 
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ال�ساللة  الأول،  اأرد�سير  ال�سا�سانيين  ملوك  اأول  جد 
بعد  الأول  اأرد�سير  الملك  ِقبل  ِمن  اأُ�ّس�سْت  ال�سا�سانية 
الأخير  ال�سكانيين  األفرثيين   / األبارثيين  ملِك  َهزيمة 
الدولة  ملك  ح��اول  عندما  وانتهْت  ال��راب��ع،  اأرتبانو�ض 
 (6((-  63(( الثالث  ي��زدج��رد  الأخ��ي��ر  ال�سا�سانية 
مكافحة الخالفة الإ�سالمية المبكرة اأّول الإمبراطوريات 

الإ�سالمية لمدة )) �سنة.

وهي اأغنية �سعبية من قرية خو�سرفاني، وهي قرية في   -(9
منطقة مالك اآباد، من مقاطعة �سيرجان في اإيران.

اأهل  اأن  اإ�سالمي تراثي لم يثبت  طلع البدر علينا ن�سيد   -30
المدينة اأن�سدوه عند و�سول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
اإلى المدينة المنورة. ولم تثبت هذه الأن�سودة عند اأهل 
متى  وُيختلف  ال�سحيحة،  بالأ�سانيد  والحديث  العلم 
عند  كانت  اأنها  فيعتقد  الن�سودة،  هذه  اأن�سدت  واأي��ن 
حجر،  اب��ن  الحافظ  ق��ال  كما  تبوك  غ��زوة  من  قدومه 
لكن الرواية الأكثر �سيوعًا كما قال الإمام البيهقي اأنها 
�سنة  مكة،  من  ق��ادم��ًا  الهجرة  ا�ستكماله  عند  حدثت 

))6م.

ال��ط��ب��ق��ة ال���ردي���ئ���ة ف���ي ال��ط��ب��ق��ات ال��ه��ن��دو���س��ي��ة، اأو   -3(
(Un touchable(المنبوذون

وهو  ماهابهاراتا)  الخيالية   الق�سة  عليه  ت��دل  كما   -3(
 ،(Pandava(ب���ان���دوا الهندو�سي)  الملحمي  الن�ض 
زوجتيه  من   (Pandu(ب��ان��دو ل��  الخم�سة  الأب��ن��اء  هم 
كونتي)Kunthi) ومادري)Madhri)، وكانوا على الحق 
 ،(Yudhistira(يودي�ستيرا وا�سمهم   ، الملحمة  في هذه 
 ،(Arjuna(واأرج����������ون����������ا ،(Bheema(وب�����ه�����ي�����م�����ا
وكلهم   ،(Sahadeva(و�سهاديوا  ،(Nakula(ون��اك��ول
متزوجون من امراأة واحدة وهي بانجالي)Panjali) اأو 

 .(Droupradhi(دراوبرادي

في  الم�سلمين  وليمة  ف��ي  �سهيرة  ح��ل��وى  والعري�سة،   -33
اأقام  اأعر�ض الرجل بمعنى:  الكلمة من  المليبار، وتاأخذ 

وليمة عر�ض.

الم�صــادر والمراجع

الم�صادر باللغة العربية

علي  البديع،  وعلم  البيان  علم   ���� الوا�سحة  البالغة   .(
ب��ي��روت،  ال��م��ع��ارف،  دار  اأم��ي��ن،  وم�سطفى  ال��ج��ارم، 

لبنان.999)م.

البرتغاليين،  اأخ��ب��ار  بع�ض  ف��ي  ال��م��ج��اه��دي��ن  تحفة   .(
المليباري  محمد  ب��ن  ال��دي��ن  زي��ن  ال�سيخ  المعبري، 

المخدومي، مكتبة الهدى، كاليكوت، كيرال، 996)م.

بيروت،  التراث،  دار  بطوطة،  ابن  بطوطة،  ابن  رحلة   .3
)96)م.

الح�سين  اأبو عبد اهلل  الزوزني،  ال�سبع،  المعلقات  �سرح   .(
والتوزيع  للن�سر  الطالئع  دار  الح�سين،  بن  اأحمد  ابن 

والت�سدير، القاهرة، 993)م.

الفاروقي،  وتطوره،  مبداأه   �� كيرال  في  العربي  ال�سعر   .(
ويران محي الدين الدكتور، عرب نت، كاليكوت، كيرال، 

003)م.

الم�سلمون في الهند، الندوي، اأبو الح�سن علي الح�سني،   .6
المجمع الإ�سالمي العلمي، ندوة العلماء، لكناوؤ، الهند، 

6)9)م.

الغفور عبد اهلل،  القا�سمي، عبد  كيرال،  الم�سلمون في   .(
كاليكوت، كيرال، 000)م.

القا�سي  الكاليكوتي،  )مخطوطة)،  الكواكب  م�سابيح   .(
اأبوبكر بن محي الدين.
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�شعر الُقاَلخ بن َحْزٍن الِمْنَقِرّي

مقدمة
اأتقدم في هذا العمل بمحاولة ل�صنعة �صعر الُقاَلخ بن َحْزٍن الِمْنَقِرّي ، وقد القتني فيه عدة 

�صعاب من اأهمها:
اأن ال�صاعر القالخ يتفق مع نظراء له يحملون نف�ص اال�صم، هما القالخ العنبري، والقالخ بن 
ا الختالط ال�صعر بين اأوالئك ال�صعراء. وبعد تق�ص ل�صعر هوؤالء  زيد، مما يجعل الباحث معر�صً
�صهرة، ومن هنا ذهبت في  اأكثرهم  الِمْنَقِرّي هو  َحْزٍن  بن  الُقاَلخ  �صاعرنا  اأن  لي  تبين  ال�صعراء 

بحثي هذا اإلى ن�صبة كل خبر اأو �صعر له ما لم اأجد عالمة دالة على ن�صبته لغيره.
اأعطتني  ال�صاعر ورتبتها في مقدمة  اأخبار  ال�صابقة ذهبت في جمع  الم�صلمة  وانطالًقا من 
التي  الم�صادر  بطون  بين  من  �صعره  جمع  اإلى  ذلك  بعد  اأ�صلمتني  �صيرته،  عن  وا�صحة  �صورة 

ا�صتطاعت يداي اأن ت�صل اإليها. ولما تم لي ذلك طفقت اأ�صرح ال�صعر ح�صب الخطوات االآتية:

٭ اأخذت ال�سعر في اأقدم م�سدر له.
٭ خرجت ال�سعر من الم�سادر التي وقفت عليها

٭ ذكرت اختالفات الم�سادر في الهام�ض
٭ قمت ب�سبط ال�سعر بال�سكل التام

الأ�سباه  ال�سعر �سرًحا مف�ساًل يذكر  ٭ �سرحت 
تطلبت  وقد  الآخرين،  ال�سعراء  �سعر  في  والنظائر 
مني هذه الخطوة، الوقوف على كثير من الم�سادر 
والتحقق من معاني الكلمات وحتى ال�سور ال�سعرية.

وقد ق�سمت العمل اإلى ثالثة اأجزاء:

الجزء االأول، خا�ض بالتقديم العام

الجزء الثاني، خا�ض بال�سعر

الجزء الثالث، خا�ض بالرجز

واأخيًرا اأرجو اأن اأكون ب�سنيعي هذا قد �ساهمت 
الذي  العربي  التراث  اإحياء  في  �سئيل  بق�سط  ولو 
غوائل  من  تخرجه  اأمينة  اأي��اد  عن  يبحث  ي��زال  ل 

ال�سياع والن�سيان. 

د. اإ�شلم بن ال�شبتي
انوك�سوط، موريتانيا
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الجزء الأول: التقديم العام

�شرية ال�شاعر
ا�سمه ون�سبه وكنيته

ب��ن جندل بن  ب��ن جناب  ب��ن ح��زن  ال��ق��الخ  ه��و 
كعب  بن  عمرو  بن  الحارث  بن  عبيد)))  بن  منقر 
ابن �سعد بن زيد مناة بن تميم. ))) فهو �سعدي من 
�سعد القبيلة. وتن�سبه الم�سادر تارة لقبيلة "منقر"، 
وتارة" لقبيلة  المنقري"،)3)  بن حزن  "القالخ  فهو 
�سعد"، فتقول:" القالخ بن حزن ال�سعدي".))) كما 
العنبري" وذلك حينما  " القالخ  وبين  بينه  خلطوا 
اأبق عليه عبد يدعى:  اأي ال�ساعرين  لم يتفقوا على 

فجاء يطلبه ثم اأن�سد:  "مق�سًما"، 
ــــائــــي ِمـــْقـــ�ـــَصـــمـــــــا ــــَغ اأنـــــــا الــــــُقــــــالُخ فـــــي ُب

ـــا)5( ـــاأََم ـــ�ـــصْ َي ـــى  َحـــتَّ ــــــاأَُم  اأَ�ــــــصْ اَل  ـــُت  ـــْم ـــ�ـــصَ اأَْق

حزن  بن  القالخ  جعل:  الإ�سابة  �ساحب  اإن  ثم 
�ساعرين  جعلهما  المنقري،  وال��ق��الخ  ال�سعدي، 
الآم��دي،  عن  نقله  بما  ذل��ك  على  ودل��ل  مختلفين، 
واح��د  ل�ساعر  ا�سم  ه��و  ذك���ره،  م��ا  اأن  وال�سحيح 
اأما  ال�سعدي)6).  ثم  المنقري،  حزن  بن  القالخ  هو 
القالخ  فهو  الآم���دي،  ذك��ره  ال��ذي  الثالث  ال�ساعر 
القالخ  ولي�ض  مالك،  بن  عمرو  بني  اأح��د  زيد  ابن 
ذكرها  اأبيات  الأخير  ال�ساعر  ولهذا  المنقري))). 
الآمدي والعبيدي. قال: يخاطب اأباه وقد تزوج بعد 

اأمه، امراأة تحمله على جفوة ولده:

ــــه فــيــطــيــعــه ـــــــداً ِعــــْر�ــــصُ ـــ�ـــصُ  زي ـــَحـــ�ـــصِّ ُت

ـــــيَّ ولـــــلـــــوا�ـــــصـــــي اأغـــــــ�ـــــــصُّ واأكــــــــــــذُب عـــــل

ولــــو جــــاء يــــوم يــنــ�ــصــُف الـــبـــاأ�ـــُص ريــقــه

ــُب  ــَخــ�ــصَّ لــقــاتــلــُت عــنــك الــــقــــوَم وهــــي َت

وِمـــْجـــَمـــٌر ُدْرٌج  زيـــــُد  يـــا  ـــَتـــوي  َيـــ�ـــصْ وال 
ُب)8( ــْدُر �ــِصــَنــاٍن فــي الـــُحـــُروِب ُمـــَجـــرَّ و�ــصَ

في  ما جاء  ب�سبب  والده،  ا�سم  في  اختلفوا  وقد 
اأَن��ا  ق��ال:  "حيث  جناب  لجده"  انت�سابه  م��ن  بيته 

الُقالُخ بُن َجَناِب بِن َجاَل.

"الت�سحيف":  في  بقوله:  رد  الع�سكري  اأن  اإل 
وكنيته  اإل����ي����ه)9).  ان��ت�����س��ب  ال���ق���الخ.  ج���د  ج��ن��اب 
اأب��و  كنيته"  اأن  البع�ض  وي��رى  "اأبوخناثير")0)). 
ورد  لأنه  اأرجح؛  حبيب  ابن  ذكره  وما  خرا�ض")))). 

في �سعر ال�ساعر حيث يقول: 

ــــــاِب بــــــِن َجـــــاَل اأَنـــــــــا الــــــُقــــــالُخ بــــــُن َجــــــَن

ــــاَل ـــــَر اأُقـــــــــــــــوُد الــــَجــــَمـــــ ـــــي ـــــاِث ـــــَن اأَُبـــــــــــــو َخ

وي�سحف القالخ اإلى " القالح")))) في كثير من 
اإلى"  َجَناب"  جده:"  ا�سم  حف  �سُ كما  الم�سادر، 

ُحَباب")3))، وُحّرف اإلى "ُحَباَبَة")))).

اأ�سرته

ولد القالخ، لوالده: حزن بن جناب، ولأمه بنت 
من  اأبناء  اأنجبوا  وقد  ال�سبّي)))).  بن عمرو  خر�سة 
القالخ  عليه   جزع  وقد  ح��زن،  بن  جحناء  بينهم: 

فقال:

ــــَزْل َي َكـــَجـــْحـــَنـــاَء اَل  ُيــــــــْرَزاأْ  ــــْن  َم اأََعـــــــــاِذُل 

ـــَدُه ِفـــي الـــَعـــَواِقـــِب ـــْع َحـــِزيـــنـــاً، َوَيــــْزَهــــْد َب

َنــــــا�ــــــصٍ َكـــــــاَن َيــــْجــــَمــــُع َبـــْيـــَنـــُهـــْم ِثـــــَمـــــاُل اأُ
ــــَخ �ـــَصـــاِغـــــــِب)16( ــــُع َعـــْنـــُهـــْم ُكــــلَّ اأَْبــــلَ ــــْدَف َوَي
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اأبناء حزن، محرز، وقد قاتل مع عدي بن  ومن 
ابنه  وكاد  المهلب  بن  يزيد  رج��اَل  الفزاري  اأرط��اأة 
فا�ستنقذه  الأ���س��ر،  ف��ي  يقع  اأن  محرز  ب��ن  جيهان 
معاوية بن اأبي �سفيان بن زياد بن اأبي �سفيان، فقال 

الفرزدق في ذلك:

دعــــا ابــــن اأبـــــي �ــصــفــيــان والـــخـــيـــل دونـــه

ــا ــًع تـــثـــيـــر عـــجـــاجـــاً بـــالـــ�ـــصـــنـــابـــك �ــصــاطـــ

فـــــكـــــر اإلـــــــيـــــــه مـــــثـــــل مـــــــا كـــــــر مــــخــــدر
�ــصــوارعــا)17( واردات  تحمي  االأ�ــصــد  مــن 

بن  خ��الد  واب��ن��ه  اآخ���ر،  اأًخ���ا  للقالخ  اأن  ويظهر 
جندل، هجاه بالل بن جرير باأبيات يقول فيها:

ـــــه ــــــى كـــــاَلَب ــــــلَ ٍد َفــــــاأَ�ــــــصْ نــــزلــــنــــا بـــــــخـــــــالَّ

ـــــُل ـــــوؤَْك عــلــيــنــا َفــــِكــــْدنــــا عـــنـــد َبــــْيــــَتــــْيــــِه ُن

ـــا ـــَن ـــَت ـــْي ـــيـــِل ثـــم اأََت ـــَف الـــلَّ ــــَت ِنـــ�ـــصْ ــــاَوْم ــــَن َت

ــيــٍح وَمــــا ِكـــــْدَت َتــْفــَعــُل ــَقــْعــَبــيــِن مـــْن �ــصَ ِب

ــــِهــــُم ــــْي ــــًرا اإَِل ــــَحــــاِبــــي ُمــــ�ــــصِ َفــــُقــــْلــــُت الأَ�ــــصْ
اأَْطـــــــَوُل)18( الــقــَيــاَمــِة  ــــْوُم  َي اأم  الـــَيـــوُم  اأََذا 

ت�سعفنا  ل  الم�سادر  اأن  غير  القالخ،  تزوج  وقد 
في  ام��راأة  ل�سم  ذكرا  نجد  كنا  واإن  زوجته،  با�سم 
�سعره تدعى "�سفية" ن�سب اإليها اأبناءه الذين عقوه 

فقال:
ــَة اعــتــرْف ــِفــيَّ فــــاإن َتــْغــِلــَبــاِنــي اْبــــَنــــْي �ــصَ

َنـــْعـــاَل  قـــــدٍم  عــلــى  ُيــــْحــــَذى  َمـــــْن  اِلأَاْلأَِم 

وقد اأنجبت منه ولدين بدليل ما قاله اأبو عبيدة 
معمر بن المثتى وهو يقدم لق�سيدته التي اأثبتها في 
ابنا القالخ بن حزن عقاه فقاتاله  " ومنهم  كتابه: 
فقال)9))." ولم نظفر باأي خبر عن اأبنائه، ول نعرف 
اإلى  اأ�سار  اإل ما ذكر هو حينما  اأ�سمائهم  ا�سًما من 

ا�سم "فرا�ض " في هجائه بقوله: 
ــــُه ُروَحـــــ اهلُل  ـــَد  ـــعَّ �ـــصَ ــــا  ِفــــَرا�ــــصً َرَجــــــــــْوُت 

)20( اَل  َف�صْ َعاِجٍز  على  منه  اأَْكَت�ِصْب  َفلَْم 

وقد تعر�ض القالخ ووالده حزًنا اإلى هجاء مقذع 
من طرف يحيي بن اأبي حف�سة، حيث قال:

ـــــَوًة ِنـــــ�ـــــصْ و  الـــــــُقـــــــاَلَخ  اهلُل  ـــــح  ـــــبَّ َق اأاَل 

النَّْتِن من  الكالَب  ُيعِط�ْصَن  الِبْئر  على 

َبـــَنـــاِت الـــَقـــْرِم َقــيــ�ــِص بـــِن عا�صم َنــَكــْحــَنــا 

ـــْزِن ـــا عـــن بـــنـــات بــنــي َحــــ وعـــمـــداً َرِغـــبـــَن

اأبــــــــاً كــــــان خــــيــــراً مــــن اأبــــيــــك اأُرومــــــــــًة

ـــَط فــي �ــَصــْعــٍد واأَْرَجــــــَح فــي الــــَوْزِن واأَْو�ـــصَ

لِّ َوْهــــَنــــٌة ــــــْزن مـــن الـــــــذُّ ِلـــَبـــْيـــِت بـــِنـــي َح

ــي ــِن ــْب َكــــَوْهــــَنــــِة بــيــت الــعــنــكــبــوت الـــتـــي َت

ــــمَّ اأربــــعــــاً ـــــا، وَلـــــــْو �ــــصَ ولـــــم تـــــَر َحـــــْزِنـــــيًّ

ـــْطـــِن َب واَل  َيــــِعــــفُّ  فــــــرٍج  فــــي  ــــــــــــــَرز،  َواأَْب

ــــُجــــوُع وَجــــاُرهــــم و�ـــصـــيـــُف بــنــي َحـــــــْزٍن َي
ــاٍء مــن االأَْمــــــِن)21( نـــ اأِمــــَن الــِجــيــراُن  اإذا 

هجاء  اأراد  من  الم�سادر  بع�ض  في  راأي��ت  وقد 
القالخ وق�سده بذلك ق�سًدا فقال: 

ــْوَمــحــا ــَك اأُْهـــــــُج الــــُقــــالَخ واْحــــ�ــــُص فـــــاُه ال
ـــحـــا)22( ــــ ــــ يـــقـــبَّ اأن  هـــــو  فـــــاأهـــــٌل  ــــــْربــــــاً  ُت  

ن  َبيِّ بفخر  الهجاء  هذا  على  رد  القالخ  اأن  غير 
بنف�سه وبوالده حزًنا حيث قال:

الــَحــ�ــَصـــــْب ِفـــي  ِلـــي  َبــَنــى  ـــا  َحـــْزًن ـــــي  اأَِب اإِنَّ 

َم�َصاِعي الَخْيِر َفَمْن َيْخَبْث َيِطْب قبيلته
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قبيلة عظيمة تحدث  اإلي  القالخ  ال�ساعر  ينتمي 
يقول  موؤلفاتهم،  في  وذكروها  الن�سب  علماء  عنها 
الميم  بك�سر  فهو  منقر:  بنو  "واأما  خلكان:  اب��ن 
منقر  وهو  راء،  وبعدها  القاف  وفتح  النون  و�سكون 
ابن عبيد بن مقاع�ض، وا�سمه الحارث بن عمرو بن 
كعب بن �سعد بن زيد بن مناة بن تميم بن مر، وهي 
ال�سحابة  من  كثير  خلق  اإليها  ين�سب  كبيرة  قبيلة 

ر�سوان اهلل عليهم")3)). 

واأبناء منقر كثٌر وهم: خالد بن منقر، واأ�سعد بن 
منقر، وجرول بن منقر، وجندل بن منقر، و�سخر 
ابن منقر، وفقيم بن منقر، وعوف بن منقر، ومرة 
بن  عامر  بنت  رقا�ض  واأمهم  واأقي�ض.  منقر،  اب��ن 
الع�سبة بن امرئ القي�ض بن زيد مناة بن تميم)))).

والإ���س��الم:  الجاهلية  في  �ساداتها  اأ�سهر  وم��ن 
قي�ض بن عا�سم �سيد الوبر)))). والأهتم بن �سمي بن 
�سنان)6)).  الأهتم،  وا�سم  منقٍر  بن  خالد  بن  �سنان 
ْفوان بن َعْمرو ابن الأهتم، و�سبيب بن  وخالد بن �سَ

�سيبة بن عبد اهلل بن عمرو بن الأهتم)))).

ولقيط بن  الأهتم،))))  ومن �سعرائها: عمرو بن 
المنقري،)30)  حيان  بن  و�سوار  الِمنقرّي،)9))  اأوفى 
ومن  المنقري))3).  واللعين  المنقرّي،))3)  وعمير 
بنت  "مية  الأموي:  الع�سر  في  الم�سهورات  ن�سائها 
الرمه.  ذي  ع�سيقة  المنقري"  عا�سم  ب��ن  طْلبة 
، وكانت اأمة مولدة  وَكْنَزُة، اأَمُّ �َسْمَلَة بن ُبْرٍد الِمْنَقِريِّ

لآل قي�ض بن عا�سم)33).

كانت:"  اأن��ه��ا  م��ن��ق��ر  قبيلة  ع��ن  ع���رف  ول��ق��د 
واأَْعَطَفُه  نظر،  في  واأثبته  َثٍر،  ِلأَ َواأَْقَوَفُه   ، َحيٍّ اأخبَث 
بنو  ال�سعوبي:  الح�سن  بن  عالن  وق��ال  ِب�َسٍر"))3). 
اأي�سًا  ويلقبون  الَكَواِدن،  لهم  يقال  غدٌر،  قوٌم  منقر 

اأَ�ْسَواأُ خلق اهلل جواًرا، ي�سمون  اأعراف البغال، وهم 
الغدر َكْي�َساَن، وفيهم بخٌل �سديد))3).

اأيام في الجاهلية نذكر من بينها  ولقبيلة منقر 
بنو  قتله  "اأَُداد" ، وقد قتل فيه خالد بن منقر  يوم 
ال��ي��وم)36).  ذلك  في  �سعد  بني  غ��زوا  حين  �سيبان، 

فقال اأبو م�سهر اأ�سرم بن ثعلبة:

طحطحتهم �ــصــدمــة  تــمــيــمــاً  �ــصــدمــنــا 

واأخـــــــــــــــرى حــــكــــكــــنــــاهــــا بـــــحـــــي اإيـــــــــــــــــاد

ديــــارهــــا فـــــي  مــــنــــقــــراً  ذاًل  واأوطــــــــــــــاأت 
غــــــــــداة قـــتـــلـــنـــا خـــــــالـــــــداً بـــــــــــــــــــــاأداد)37(

بني  على  �سعٍد  لبني  َي���ْوٌم  وه��و  َج����ُدودَ،  وَي���وُم 
عبد  على  نه�سل  لبني  َعْيَنْيِن:  وي��وم  ��ي��ب��اَن))3).  ���سَ
ممتارين  وقد خرجوا  منقر  بني  فيه  منعوا  القي�ض، 
من البحرين، فعر�ست لهم عبد القي�ض، وا�ستغاثوا 

ببني نه�سل فحموهم وا�ستنقذوهم)39).

اأخالقه
لقد ات�سح من القراءة الأولية ل�سعر القالخ اأنه 
ياأبى ال�سيم،  كان رجاًل �سريًفا،)0)) ذا خلق عظيم 
�سديد  منه،  يتاألمون  لما  يتاألم  النا�ض  من  قريًبا 

الجزع على اأقربائه.

منزلته ال�سعرية
ينتمي ال�ساعر القالخ اإلى اأ�سرة �ساعرة، فوالده 
بن  حزن  ومنهم   " الآمدي:  قال  �ساعر،  "َحْزن" 
جناب بن جندل بن منقر بن عبيد بن الحارث بن 
كعب بن �سعد بن زيد مناة بن تميم. �ساعر")))) وقد 

اأثبت له اأبياًتا يقول فيها: 
ــه ـــ اأهــل دون  مــــن  لــلــ�ــصــر  تـــعـــتـــر�ـــْص  وال 

ِبـــَمـــْعـــــــــــــــِزِل اأَذاه  عــــن  خــــلــــواً  كـــنـــت  اإذا 
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بعر�صــه الـــرجـــاِل  اأعــــرا�ــــصَ  ــــِق  َي ومـــن 

ـــــِل ـــ  ُيـــِبـــح َمــحــرمــاً مـــن والـــديـــه وَيــْجــَهـــ

ــــن يـــغـــلـــق الـــــَهـــــّم عــلــمــــــــه ـــــُك ِمــــمَّ فــــال ت

ــِل ـــ ـــ ــَف ـــ ــْق ـــِر ُم ــيــه بـــمـــغـــالٍق مـــــَن الـــ�ـــصَّ عــل

ــهــا وال تــجــعــل االأر�ــــــصَ الــَعــريــ�ــَص َمــَحــلُّ

ـــــــــــــــِل ـــبـــيـــاًل وعــــــــرة الـــُمـــتـــنـــقَّ عـــلـــيـــك �ـــصــــ

ـــــهـــــا َفــَولِّ ــــاً  هــــوان دار  مــــن  ِخــــفــــَت  واإن 

ِل َفـــَتـــَحـــــــــــــــوَّ االأََذى  داِر  وعـــــن  �ــــصــــواَك 

نف�َصـــه يــجــعــُل  حــيــُث  اإالَّ  الـــمـــرُء  ومــــا 
َفاْجعِل)42( نف�َصك  االأعماِل  �صالِح  ففي 

راجًزا،  �ساعًرا  بكونه  نف�سه  القالخ  ا�ستهر  وقد 
قال الآمدي معلًقا على عالقة"حزن" بابنه: "وابنه 
بن  والقالخ  المعري:"  وقال  الراجز")3)).  القالخ 
البع�ض  وو�سفه   ،" معروف  راجز  المنقري:  حزٍن 
الآخر باأنه: �ساعر راجز)))). بل اإن له ديواًنا مفرًدا 
ف�ساحته  اأم��ا  الم�سادر)))).  ذكرته  بذاته  قائًما 
ال�سعراء  اأف�سح  فقال:"  الزمخ�سري  ذكرها  فقد 

القالخ")6)).
خطابته

ال�سعر  ميدان  على  القالخ  اهتمام  يقت�سر  ل 
ثقافية  م�ساغل  له  ذكرت  الم�سادر  اإن  بل  وح�سب، 
خطيًبا  كونه  الم�ساغل  تلك  اأهم  بين  ومن  اأخ��رى. 
له اإ�سهام في ميدان الخطابة. فقد " ذكر القهرمّي 
عن اأبيه قال: قام القالخ بن حزن يوم عيد خطيًبا، 
في  والأر�ض  ال�ّسموات  خلق  الذي  هلل  الحمد  فقال: 
�سّتة اأ�سهر. فقيل له:اإّنما خلقها في �ستة اأيام فقال: 
اأريد  وكنت  اأقللت،  اأّني  ظننت  لقد  فواهلل  اأقيلوني، 
اأن  يثبت  الن�ض  فهذا  �سنين)))).  �سّت  في  اأقول  اأن 

وهو  الخطابة،  منابر  على  وجولت  �سولت  للقالخ 
ازدهار  ع�سر  ع�سره،  خطباء  بين  من  يعد  بذلك 

الخطابة العربية.

ع�سره

في  الرجاز  ال�سعراء  من  القالخ  ال�ساعر  يعتبر 
الع�سر الأموي فقد ذكرت الم�سادر باأنه: " �ساعر 
الدلئل على  ومن   .((((" اأمية  بني  دولة  م�سهور في 
بن  َغ��ْي��الن  بن  لَمثُجور  رث���اوؤه  اأم��وًي��ا  �ساعًرا  كونه 
َخَر�َسَة)9)) وهو من علماء بني �سبة وخطبائهم قتله 
ا  اأي�سً ذلك  ومن  م�سهورة)0)).  ق�سة  في  الحجاج 
اأبي  بن  م��روان  عن  حديثه  من  قتيبة  اب��ن  رواه  ما 
كان  حف�سة  اأبي  بن  و" يحيى  قال:  حين  حف�سة، 
اهلل  ر�سي  عفان  بن  عثمان  يد  على  اأ�سلم  يهودًيا 
عنه، وكان جواًدا، فتزوج خولة بنت مقاتل بن طْلبة 
ابن قي�ض بن عا�سم، �سيد اأهل الوبر، فقال القالخ 

يهجوه:

ـــُت َخــــْولــــَة قــــاَلــــْت ِحـــيـــَن اأَْنـــَكـــَحـــهـــا ـــْئ ـــبِّ ُن
ــُر)51( ــِظـــ ــَت َلــطــاَل مــا ُكــْنــُت ِمــْنــَك الــعــاَر اأَْن

" �ساعر  ال��ق��الخ  اإن  ف��ي��ق��ول:  ال��ت��ب��ري��زي  اأم���ا 
اأن  اإل  معين،  ع�سر  اإلى  ي�سير  اأن  دون  اإ�سالمي"، 
�سعراء  من  كان  ال�ساعر  اأن  على  تدل  الإ�سارة  هذه 
التي  ال�ستنتاجات  تقوى  اإنما  بذلك  وهي  اأمية  بني 

ذكرناها �سابًقا.

�سعره

على  اأق���ف  ل��م  م��ف��رد  ���س��ع��ري  دي����وان  لل�ساعر 
فعند  الم�سادر  ف��ي  م��ذك��ور  ولكنه  ل��ه،  مخطوطة 
اأن:" له ديواًنا مفرًدا")))). ول نعلم مقدار  الآمدي 
�سعر  من  جمعناه  ما  اأن  اإل  ال��دي��وان،  ه��ذا  حجم 
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باأنه  الجزم  ويمكننا  عنه،  وا�سحة  �سورة  يعطينا 
�سغير، وقد جاءت اإ�سارة التبريزي اإلى ال�ساعر باأنه 

�ساعر" مقل")3)) لتوؤكد ما ذهبنا اإليه.

البع�ض  فاإن  �سعره،  في  مقال  ال�ساعر  كان  واإذا 
�ساعر  المنقري،  حزن  بن  "القالخ  بقوله:  و�سفه 
مجيد)))). وهذه الجودة تتجلى من خالل مو�سوعات 
اإن�سانية  مو�سوعات  عالج  فقد  التي طرقها،  ال�سعر 
الجتماعية  ببيئته  عالقة  لها  واأخ���رى  ك��ال��رث��اء، 
ك��ال��ه��ج��اء وال��ف��خ��ر وال���غ���زل، ك��ل ذل���ك م��ن خ��الل 
معظمها  في  وهي  جمعناها،  التي  ال�سعرية  مدونته 
يهجو  التي  ق�سيدته  با�ستثناء  �سعرية  مقطوعات 
فيها اأبناءه، وق�سيدته الحما�سية التي يرثي فيها:" 
الق�سيدتين  لهاتين  يقدم  ولم  ع�سع�ض".  بن  اأريب 
بمقدمات كتلك التي تعارف عليها ال�سعراء وخا�سة 

في ق�سائد الهجاء.

التي  الموا�سيع  بع�ض  عالج  فقد  رجزه  في  اأما 
كذكره  محيطه  ف��ي  وعا�سها  حياته  على  اأث���رت 

لالأطالل كما يذكرها �سعراء الجاهلية، فقال: 
جــــــــا َقــــِلــــيـــــــــال ، َعــــــــرِّ ـــــــا �ـــــــصـــــــاِحـــــــَبـــــــيَّ ي

ـــال ـــِحـــيــــ ــــــلـَـــــَل الـــُم ـــــي الــــــطَّ ـــــَحـــــيِّ ــــــا ُن َعــــــنَّ

كما تحدث عن مو�سوعات الفخر والهجاء، فقد 
هجا جليًدا الكالبي بمقطوعة �سخر منه فيها ونعته 

بنعوت ذات دللت اإيحائية بالغة التاأثير يقول: 
َوُزَمـــِلـــــــْق َزِلـــــــٌق  ـــْيـــَد  الـــُجـــلَ اإنَّ 

الحيوان  لهذا  وما  الناقة،  �سعر  عن  حديث  وله 
من فوائد على البدوي؛ حيث تنقله من اأماكن بعيدة 
ال�ساعر  يكن  ولم  الأنف�ض.  ب�سق  اإل  بالغها  يكن  لم 
وانزعاج. وهناك  ب�سدة  ناقته وخاطبها  را�سًيا عن 
معالجات لمو�سوعات اأخرى كالتي تخت�ض بال�ساء، 

بالقطران  ال�ست�سفاء  وحتى  الريح،  اأو  الماء،  اأو 
الجرب، وغيرها  لي�سفى من  الجمل  به  الذي يطلى 
�سعر  مدونة  مثل  �سعره  اإن  ثم  المو�سوعات.  من 
لغوي  معجم  على  يتوفر  ك��ان  اإن��ه  بحيث  ال��رج��ز، 
مادة  لهم  وكون  المعاجم،  موؤلفو  عليه  ا�ستغل  كبير 

عظيمة. 

�سياع �سعره

في  وردت  التي  الإ�سارات  بع�ض  اإلى  بال�ستناد 
�سعر  باأن  نجزم  اأن  يمكن  الم�سادر،  من  مجموعة 
القالخ لم ي�سلنا كله بل اإنه �ساع �سمن ما �ساع من 
اأ�سار  فقد  والدهور.  الأزمان  مر  على  العرب  تراث 

ابن منظور اإلى اأرجوزة ال�ساعر التي يقول فيها: 

ــــْع اأَوالَدهـــــــــــــا مــــن الــــَبــــَطــــْن ولــــــم ُتــــ�ــــصِ

ــــــــَدْن  ــــٌة عــــلــــى َغ ــــصَ ــــ� ــــْع ــــُه َن ــــْب ــــ�ــــصِ ولـــــــم ُت

حزن  بن  وللقالخ   " بقوله:  ذل��ك  على  علق  ثم 
اأرجوزة على هذه القافية ولم اأجد ما ذكره الجوهري 
منها  اأثبتناه  ما  على  اإل  نقف  لم  ونحن  فيها")))). 
يوؤكد �سياع معظمها  �سمن مجموعنا هذا، مما قد 
العرب  و�سعر  ال�ساعر  �سعر  م��ن  �ساع  م��ا  �سمن 
قول  الأ���س��راف  اأن�ساب  �ساحب  نقل  وق��د  عموما. 

ال�ساعر: 

ـــــا ـــــا�ـــــصَ ــــــ ــــــ ـــــــــُهـــــــــْم اإِيــــــ ُثـــــــــــــمَّ َبـــــــَعـــــــْثـــــــَنـــــــا َل

ــــا  ــــا�ــــصَ ــــــــاَل اأَْثـــــــــــَقـــــــــــاٍل بــــهــــا ِقــــْنــــَعـــــ َحــــــــمَّ

اأرجوزته.  في  القالخ  وقال  بقوله:  عليه  علق  ثم 
ول �سك اأن هذا يدل على اأن لل�ساعر اأرجوزة طويلة 
مما  الموؤلف  مقولة  يثبت  ما  باأيدينا  لي�ض  ولكن 

يدعونا اإلى تركها �سمن ال�سائع من �سعره.

اأب��ي  تعليق  �سابًقا  قلناه  م��ا  �سحة  ي��وؤك��د  ومما 
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عبيدة على ق�سيدتين لل�ساعر باأنهما طويلتان، هذا 
نف�سه  اإل ما ذكره هو  لم نجد  اأننا  الرغم من  على 

منهما)6)).

وفاته

واإنما  ال�ساعر،  وفاة  ب�سنة  الم�سادر  ت�سعفنا  ل 
التي وردت في  الأحداث  اإلى بع�ض  اإ�سارات  هنالك 
�سعره، فقد تفيدنا في تقديم �سورة للفترة التي كان 
فيها حيا، وقد يكون توفي اأثناءها، اأو بعدها بقليل. 
بن  اإيا�ض  لأنه ذكر  �سنة 3) حًيا؛  تجاوز  وهو قطًعا 
قتادة بن اأوفي في �سعره وقد توفي هذا الأخير في 

ال�سنة المذكورة �سابًقا)))).

بن  غيالن  بن  مثجور  رث��اء  �سعره  في  ورد  كما 
بن  الحجاج  قتله  الرجل  ه��ذا  اأن  ومعلوم  خر�سة، 
)9ه�،  �سنة  الأخير  هذا  توفي  وقد  الثقفي،  يو�سف 
مما يدل على اأن القالخ كان حًيا في زمن الحجاج، 

وقد تكون وفاته بعد وفاته، اأو قبلها بقليل. 

وعلى كل فاإنه باإمكاننا القول باأن القالخ اأدرك 
الثقافة  ازده��ار  ق��رن  وه��و  الهجري،  الأول  القرن 

العربية اإبان حكم  بني اأمية.  

الجزء الثاني: ال�سعر

)1(

في التعازي والمراثي:)9)               الطويل

َيـــَزْل ُيـــــْرَزاأْ َكــَجــْحــَنــاَء اَل  اأََعـــــاِذُل َمـــْن   -1
ــْد َبــْعــَدُه ِفــي الــَعــَواِقــِب)58( ــْزَه َحــِزيــنــاً، َوَي

َبــْيــَنــُهـــــْم ــــاَن َيــْجــَمــُع  اأَُنــــا�ــــٍص َك ـــَمـــاُل  2- ِث
ــــَخ �ـــَصـــاِغـــــــِب)59( ــــُع َعـــْنـــُهـــْم ُكــــلَّ اأَْبــــلَ ــــْدَف َوَي

التعازي لأبي  التعازي والمراثي:)9).  التخريج: 
الح�سن: )/)). 

)2(
في الوح�سيات:09)                  الطويل

اأُوِقـــــــــــَدْت ــــَة  ــــَن َزْي ـــَد  ـــْن ِع ِبــــَنــــاٍر  ــــــــي  َواإِنِّ  -1
ــيــُر)60( ــى َمــا ِبــَعــْيــِنــي ِمـــْن َعــ�ــًصــا َلــبـــــ�ــصِ َعــلَ

ــا ـــ ــهـــ نَّ اأَ ِلـــِزيـــَنـــَة  ـــا  ُحـــبًّ َزاَدِنــــــــي  ــــْد  ـــــ َوَق  -2
ـــــــــــاَلِق الـــــرجـــــاِل نــــــــــــــوُر)61( ــــقــــوٌت الأَْخ َم

ــــــــا ــهـــ اأنَّ ــًة غــيــَر  ــيَّ اأ�ــــصــــاءْت لــنــا وحــ�ــص  -3

مــــَع االإنــــ�ــــِص تـــرَعـــى مـــا رَعــــــْوا وتــ�ــصــيــــــــُر

ُتـِرْد َواإِْن  الَحِديِث  ِبــَمــْعــُروِف  َتــُنــوُل    -4
َذُعـــوُر)62( ــَي  َوْه ِمْنَك  ُتــْذَعــْر  َذاَك  �ِصَوى   

ال��الآل��ئ:)/))).   .(09 الوح�سيات:  التخريج: 
لجامع  من�سوبان   90/( الزهرة:  في   (،3 البيتان: 
الكالبي. البيت،)، من دون ن�سبة في الأمالي:)/06). 
ال��ل�����س��ان)ذع��ر)،  ف���ي  ع����زو  ب�����دون  ال��ب��ي��ت، 3، 
ومقايي�ض  والمحكم)ذعر)،  ن��ول)،  والتاج)ذعر، 
 ،(00/(  ،3((/( والمخ�س�ض:  ال��ل��غ��ة)ذع��ر)، 
وال��زاه��ر:)/6))،  الأدب:)/)9)،  دي��وان  ومعجم 
 ،399/( الم�سنف:  والغريب   ،((3/( والجراثيم: 
الأ�سمعي:  واأ����س���داد  ال��ب��الغ��ة)ذع��ر)،  واأ���س��ا���ض 
�ض))، واأ�سداد ال�سج�ستاني:�ض)))، واأ�سداد ابن 

ال�سكيت:�ض)0)، والب�سائر والذخائر: )/)3.

)3(
في الكامل)/6)                       الب�سيط

َمَناِكِحِه في  يحيى  اأَ�ْصَبْهَت  كنت  لو   -1

ـــَطـــُر ُه َم ــــْيــــَت فـــحـــاًل َجـــــــــــــــــــــــدُّ لـــمـــا َتــــَنــــقَّ
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ــْت ِحــيــَن اأَْنــَكــَحــهـــــا ــْئــُت َخـــْولـــَة قــاَل ــبِّ 2- ُن
ــُر)63( ــِظـــ ــَت َلــطــاَل مــا ُكــْنــُت ِمــْنــَك الــعــاَر اأَْن

ماِلهَما  َل  َف�صْ َتْرُجو  َعْبَدْيِن  اأَْنَكْحَت   -3
والَحَجُر)64( ْرُب  التُّ مّماَرَجْوَت  ِفيَك  في 

ــا  ـــ ـــ �ــصــاِئــ�ــُصــهـــ اأَْنــــــــــَت  ـــــاٍد  ِجـــــَي َدرُّ  هلِل  ِ -4
ــَرُر)65( ـــ ـــ ــْحــِجــيــُل والــُغ  َبــْرَذْنــَتــهــا وبــهــا الــتَّ

ال��ك��ام��ل:)/6)،  ف��ي  الأب���ي���ات)،3،)  التخريج: 
ال��ف��ري��د:6/)3)،  والعقد   ،((/( الأخ��ب��ار:  وعيون 
وطبقات ابن المعتز: ))، وال�سعر وال�سعراء: )/)6)، 
الحمدونية  وال��ت��ذك��رة  ال��ن�����س��اء:)/)0).  وطبائع  
الأغ���ان���ي:0)/)9،  ف��ي   (،(،3 الأب��ي��ات:   .(((/(
في  البيت،)،  حف�سة.   اأب��ي  بن  ل��م��روان  من�سوبة 

اأ�سا�ض البالغة )برذن). ربيع الأبرار: )/)3) 

)4(
في البيان والتبيين: )/))3            الطويل

ـــــه  وِمــثــلـــ قــلــيــٌل  َمـــثـــجـــوٍر  َواأْمــــــثــــــاُل   -1
فـق)66( َم�صْ ُكلَّ  ّفقته  �صَ اإن  دق  ال�صِّ َفتى 

ــيــا عــريــ�ــصــٍة 2- ومـــا كــنــُت اأ�ـــصـــِريـــه بــُدْن
ــْيــَن غـــرٍب وَمــ�ــصــرِق)67( َب ِبــابــِن َخـــاٍل  َواَل 

ــُه    ـــ ـــ مــقــاُل الـــقـــائـــلـــيـــن  ــــــّذ  َب قـــــال  اإذا   -3
ـــِق)68( ــــ ويـــــاأُخـــــُذ مـــن اأكــــفــــاِئــــِه بـــالـــُمـــَخـــنَّ

ُلُبوَنَها َي�صْ ـــاَلـــُه  اأَْو�ـــصَ ـــاأُْخـــُذوا  َي ــــاإِْن  َف  -4
ُمــَحــلــُق)69( ِج�ْصٌم  ْرَواَح  االأَ ُيــْدِرُكــوا  َفــلَــْن 

 .3((/( وال���ت���ب���ي���ي���ن:  ال���ب���ي���ان  ال���ت���خ���ري���ج: 
الأ����س���راف:))/))3.  اأن�ساب  في  الأب���ي���ات،)،)،) 
البيت،3 في التذكرة الحمدونية:)/)). ومحا�سرات 

الأدباء:)/)9.

)5(
في الحما�سة: )9)                         الطويل

قال القالخ بن حزن بن جناب المنقري

َع�ْصَع�ٍص ْبَن  اأَِريَب  َواَرى  َج�َصًدا  �َصَقى   -1
َواِبُلْه)70( ْعَد  الرَّ َي�ْصِبُق  َغْيٌث  الَعْيِن  ِمَن 

ـــــُه  ـــ َبــَعــاَعـــ ِبـــــاأَْر�ـــــصٍ  اأَْلــــَقــــى  اإَِذا  ـــٌث  ُمـــِل  -2
َم�َصـاِيُلـْه)71( ِمــْنــُه  ْر�ـــــصِ  ااَْلأَ �َصْهَل  ــَد  َتــَغــمَّ

َواِحــًدا ـا�ِص  النَّ ِمَن  ُكنَّا  َفًتى  ِمْن  َفَما   -3
ــْه)72( ـــ ـــ ــاِدُل ــَب ــيــًدا ُن ــِم ــْم َع ــُه ــْن ِبـــِه َنــْبــَتــِغــي ِم

ــٍة ـــ ــِريــَه َك ــــَدْفــــِع  ِل اأَْو  ِحــــَفــــاٍظ  ــــْوِم  ــــَي ِل  -4
َحــاِمــُلـــــْه)73( ِل  الُمَع�صِّ ِبــاْلــِحــْمــِل  َعــيَّ  اإَِذا 

َغــاِبِه ِل  اأَ�صْ ِفي  اللَّْيُث  َما  ــْدَراإٍ  ُت َوِذي   -5
ــَجــَع ِمـــْنـــُه ِعـــْنـــَد ِقـــــْرٍن ُيــَنــاِزُلــــــــْه)74( ِبــاأَ�ــصْ

ُتــِقــِيـــــَدُه ــى  َحــتَّ الَكــفَّ  َعــلَــْيــِه  ــَت  َقــَبــ�ــصْ  -6
ــَع َكــاِهــُلــْه)75( ــْلــَحــقِّ اأَْخــ�ــصَ ــى َيــِفــي ِل َوَحــتَّ

ـــــُه ـــ ـــ نَّ ــُم اأَ ـــ ــلَ ــْع ــى َكــــاَن َيــ�ــْصــَتــْحــِيــي َوَي ــًت 7- َف
ــْه)76( ـــ ـــ ــُل ــى َوُيـــْذَكـــُر َنــاِئ ــْوَت ــَم ــاْل �ــَصــَيــْلــَحــُق ِب

����س���رح   .(9( ال����ح����م����ا�����س����ة:  ال����ت����خ����ري����ج: 
ال���م���رزوق���ي:3/)03). ���س��رح ال��ت��ب��ري��زي:)/))). 
في  ن�سبة  دون  من   ،3 البيت،  الأعلم: )/)).  �سرح 
 .،((/( التن�سي�ض:  ومعاهد   ،(((/( ال�سرائر: 
 ،((/( للخطابي:  الحديث   غريب  ف��ي  البيت،) 

والتاج)دراأ). 
)6(

في اإي�ساح �سواهد الإي�ساح:)/0))    الطويل
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قال القالخ:

ــًة ــــا ُمــفــا�ــصَ ــى َووِرْثـــــنـــــاُه ِداَل�ــــصً 1- َمــ�ــصَ
ــْه)77( ـــ ــُل واأَْبـــَيـــ�ـــَص ِهـــْنـــِدّيـــاً َطـــِويـــاًل َحــمــاِئ

الإي�����س��اح:)/0))،  �سواهد  اإي�ساح  التخريج: 
في  الطثرية  بنت  لزينب  ن�سب  للقالخ.  من�سوب 
و�سرح  المرزوقي:3/))0)،  و�سرح  الحما�سة:)9)، 
التبريزي:)/33)، والأمالي لأبي علي القالي:)/6)، 
والبيان والتبيين:)/))). الو�ساطة: )/)))، لمراأة 
من العرب. وهو من دون عزو في المحكم والمحيط 

الأعظم، والل�سان والتاج)در�ض).

)7(
في العققة والبررة:)36  الطويل

ــَة اعــتــرْف ــِفــيَّ ــْي �ــصَ ــَن 1- فـــاإن َتــْغــِلــَبــاِنــي اْب
َنــْعــــــــاَل)78( قـــدٍم  على  ــْحــَذى  ُي َمـــْن  اِلأَاْلأَِم 

َكـــِريـــهـــِتـــي اإَِخــــــــــاُل  ال  َفـــــاإِنـــــي  َواإِالَّ   -2
الَحْباَل)79( َتْجَتِذُم  �صوف  اإالَّ  نِّ  ال�صِّ على 

َلُه اأَِجـــْد  َلــْم  الــذي  الــَمــاِء  3- ويــا �َصْيَعَة 
َجــــْزاَل)80( لــُه َح�َصًبا  ــِجــْب  ْن اأُ ـــْم  َوَل َقــــَراًرا   

ـــَهـــاُتـــَهـــا اأُمَّ َتـــُكـــْن  ــا لـــم  َثـــَعـــاِلـــَب ُغــْبــ�ــًص  -4
َفـــْحـــــــاَل)81( َكــــاأَِبــــي  اآَبـــــاوؤُُهـــــْم  َواَل  ــــي  َكــــاأُمِّ

الُخ�َصى اآكــَل  َيــا  ــــَواَن،  َذْك اأََتْح�ِصُبِني   -5
َخــــْتــــاَل)82( ـــُهـــْم  َل َتــــــِدبُّ  اَل  اإْذ  ــــاَمــــُه  ــــَت َواأَْي

ـــاَن َعــاِمــًرا  ــَت َبـــــاَذاَن الـــذي َك ــْه ــَب 6- َواأَ�ــْص
َوَعــــْزَرَة َكــاَنــا ِلــي َعلَى َمــْكــَبــِري َخــْبــاَل)83(

َغ�َصْلَتُه لْو  الذي  اِني  الزَّ الَفا�ِصَق  َوَذا   -7
ـــــاَل )84( ــــــًدا َغــ�ــْص اأََب اأَْنـــَقـــْيـــَتـــُه  ـــَة َمـــا  ِبـــَدْجـــلَ

ُروَحـــــُه اهلُل  ــَد  ــعَّ �ــصَ ِفـــَرا�ـــًصـــا  َرَجـــــــْوُت   -8

ــاَل ــْب مــنــه عــلــى َعـــاِجـــٍز َفــ�ــصْ ــ�ــصِ ــَت ــْم اأَْك ــلَ َف

التخريج: العققة والبررة:)36

)8(
في المقا�سد النحوية 3/)3)          الطويل

قال القالخ:

ــِنــــــــي ــَمــاُء َفـــــاإِنَّ ــَك الــ�ــصَّ ــْت ــاَت ـــُك َف 1- َفـــــاإِْن َت
اأَْطـــَواَل)85( ِمــَن االأَْر�ـــِص  ِبــاأَْرَفــِع َما َحْوِلي 

ــا ــيـــ ــاِل ـــ اأََع ــمــاِء  لــلــ�ــصَّ ُفــــُروعــــاً  ــــــــى  2- واأَْدَن
)86( اأَْثـــَعـــاَل  الـــــِوْرُد  اإذا  َحــْو�ــصــاً،  واأَْمــَنــُعــه 

ِجالَلهـا  اإِليـها  َلــّبــا�ــصــاً  الــَحــْرب  اأَخـــا   -3
ـــاَل )87( ــــ ـــَق اأَْع الـــَخـــواِلـــف  بــــــَوالَِّج  ولــيــ�ــص 

البيت،3،  النحوية 3/)3).  المقا�سد  التخريج: 
ف��ي ال���ك���ت���اب:)/))، واأ����س���واء ال���ب���ي���ان:)/)))، 
ابن  و�سرح  الإع��راب:)/)))،  والمف�سل في �سنعة 
عقيل: )/)))، والمقت�سب:)/3))، و�سرح الكافية 
ال�����س��اف��ي��ة:)/)03). ب���دون ع��زو ف��ي ���س��رح �سذور 
في  ال��ب��ي��ت��ان،3،)،  ����ض)0).  ال��ذه��ب لب��ن ه�سام: 
خزانة  في   ،3 البيت  الل�سان)غوق)،)ثعل).عجز 

الأدب:3/))).

)9(

في العقد الفريد: 6/)3)  الوافر

قال القالخ:

َحـــلَّـــى ــــْلــــَبــــاِت  الــــطَّ ُمــــَقــــاِتــــَل  َراأَْيـــــــــــُت   -1
ـــــُحـــــوَر َبــــَنـــــــــاِتــــِه َكـــــَمـــــَر الــــــَمــــــَواِلــــــي)88( ُن
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ِلــــَعــــْبــــٍد  ــــــداً  َعــــــْب ـــــُم  ـــــْحـــــُت ـــــَك اأْن ـــــْد  ـــــَق َل  -2
ـــَبـــاِل)89( ــِة الـــ�ـــصِّ َه ــوَّ ــَص ــ� ــْهــِب الــُم ِمــــَن الــ�ــصُّ

ــ�ــصــاً  ـــ ــْي َق نَّ  اإِ ـــ�ـــٍص  ـــَقـــْي ِب َتــــْفــــَخــــْر  َفــــــاَل   -3
ْعــــُظــــِمــــِه الـــَبـــــــــــَواِلـــي)90( ـــْم َفــــــْوَق اأَ َخـــِريـــُت

العقدالفريد:  ف��ي   ،(،( ال��ب��ي��ت��ان،  ال��ت��خ��ري��ج: 
وهي   ((6/( الكامل:  في   ،(،(،3 البيت،   .(3(/6

من�سوبة لجرير. 

)10(

في القت�ساب:3/))) الب�سيط

قال القالخ بن جناب

ــــٍة  ـــــ ــــِوبـــــ اأَْب والَُّج  اأَْخـــــبـــــيـــــٍة  ــــــاُك  َهــــــتَّ  -1
ــيــنــا)91( ــرِّ مــنــه الـــِجـــدَّ والــلِّ َيــْخــِلــُط بــالــِب

ال��ت��خ��ري��ج: الق���ت�������س���اب:3/)))، ال��ب��ي��ت في 
لبن  وقيل  ُحبابَة  بن  ال��ُق��الِخ  ق��وُل  الل�سان)بوب) 
وقيل  ُحبابَة  بن  الُقالِخ  قوُل  والتاج)بوب)  ُمْقِبل، 
مقبل. لبن  من�سوب  ال�سحاح)بوب)،  ُمْقِبل.  لبن 
ال��ك��ت��اب:)/600،  اأدب  ف��ي  ن�سبة  دون  م��ن  البيت 
و�سرح  ال��خ��وا���ض:)/)6،  اأوه��ام  في  الغوا�ض  ودرة 
ال�سجرية:)/)))،  والأمالي  الكاتب:)/9))،  اأدب 
وال�سبع الطوال الجاهليات:36)، والمزهر:)/)))، 

والزاهر)/)))، وتف�سير القرطبي:)/0)).

)11(

في الأغاني:0)/))                         الطويل

ًمــا ــَكــرُّ َت اأََتــــــاَك  ْن  اإِ َيــْحــَيــى  َلـــْيـــَت  فــَيــا   -1
َعــاِلــَيــا)92( الــَمــاِل  ِمــَن  اأَْعــَطــى  اإِْذ  ِبَطْلَبة 

عا�صٍم بن  قي�ص  ــاِل  اأَْو�ــصَ على  �صالٌم   -2
َبـــَواِلـــَيـــا)93( َرْمــ�ــصــاً فــي الـــتـــراِب  ُكـــنَّ  واإن 

َبَحْت َفاأَ�صْ ِعــَرابــاً  َخــْيــاًل  ْعُتُموا  اأَ�َصيَّ  -3
ــا)94( ـــ ــَي ـــ ــَواِل الــَم اإِالَّ  ــْحــَن  ــِك ــْن َي ال  ـــَد  َكـــَوا�ـــصِ

ـــٍة ــــ ـــَخـــْزَي ِل اأََجـــــــــرَّ  ـــــــــــراداً  اأْب اأَر  ــــْم  ــــلَ َف  -4
ـــيـــــــا)95( َكـــا�ـــصِ َواأَاْلأََم   ا  ـــوًّ َمـــْكـــ�ـــصُ َم   َواأَاْلأَ

ِبــَحــْجــٍر عليكُم والــالئــي  الــَخــزِّ  5- مــن 
ــاِت الــَبــَواقــَيــا)96( ــْرَن فــكــنَّ الــُمــْخــِزيـــ ــ�ــصِ ُن

عدا  الأغ���ان���ي:0)/))،  في  الأب��ي��ات  التخريج: 
دم�سق  تاريخ  في  الأول.الأب����ي����ات،)،)،3،)  البيت 
الرماني.  لع�سام  من�سوبة  ع�ساكر:)6/)6،  لبن 
وال��ت��ذك��رة  ال���ك���ام���ل:)/6)،  ف��ي   ،(،( ال��ب��ي��ت��ان، 
الحمدونية:)/)))، وربيع الأبرار:)/)3). البيتان، 

)،)، في القرط على الكامل: )/30).
الجزء الثالث: الرجز

)12(
اْلــــــَعــــــَطـــــــــــــْب)97( ــــيِّ  َمــــْخــــ�ــــصِ ــــــــَر  ــــــــَب اأَْغ َوَبـــــــلـــــــٍد   -1
ـــَطـــِرْب)98( ـــَراِب ُمـــ�ـــصْ ـــصَّ ـــ� َمــــــْوُج ال ِبــــِه  ــِحــي  ــ�ــصْ 2- ُي
الْلــــــَتــــــَهــــــْب)99( ِفـــــيـــــِه  ـــــاُن  الـــــَكـــــتَّ ُقـــــــــــِذَف  َلــــــــْو   -3

ـــــَجـــــذْب ُمـــــْن ـــــْيـــــٍر  ِبـــــ�ـــــصَ ـــــــاُه  ـــــــصَ ـــــــ� اأَْح ــــــْعــــــُت  َقــــــطَّ  -4

ال��ت��خ��ري��ج: الأب�����ي�����ات:)،)،3،)، ف��ي ال��ت��ذك��رة 
الحمدونية:)/)39، ومجموعة المعاني:)3).

((3(
ـــــِذْب)100( ــــــ ـــــَك ـــــاْل ِب ـــــْغ  اأََتـــــَو�ـــــصَّ ــــــْم  َل اْمـــــــــــُروؤٌ  ــــــــي  اإِنِّ  -1

َوُلـــــــــــــــــْب َراأْي  ـــــــــْن  ِم َذلـــــــــــَك  َيـــــــُكـــــــْن  َوَلـــــــــــــْم   -2

الـــَحـــ�ـــَصـــــــْب ـــــي  ِف ـــــي  ِل ــــى  ــــَن َب ـــــا  ـــــْزًن َح اأَِبـــــــــي  اإِنَّ   -3
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ـــْب َيـــِطــــ ــــْث  ــــْخــــَب َي َفـــــَمـــــْن  ــــِر  الــــَخــــْي ــــاِعــــي  َمــــ�ــــصَ  -4

ال��ت��خ��ري��ج: الأب������ي������ات)،)،3،)، ف���ي اأن�����س��اب 
العباب)هفغ)،  في  الأ�سراف:))/)6).البيت،)، 
وت���ه���ذي���ب ال���ل���غ���ة)و����س���غ)، وال���ل�������س���ان)و����س���غ)، 

والتاج)و�سغ).
)14(

الـــــَجـــــَرْب)101( َذا  ـــِفـــي  اأَ�ـــصْ الـــِقـــْطـــَراُن  اأََنــــــا  ــــــي  اإِنِّ  -1

ـــــَقـــــْب لـــــلـــــنُّ وِهـــــــــــَنـــــــــــاٌء  ِطـــــــــــــــــاَلٌء  ــــــــــِدي  ــــــــــْن ِع  -2

َجـــــــــــِرْب ـــــــْن  َم ــــم  ــــُه ــــْن ِم ُيـــــــْبـــــــِرُئ  ـــِقـــ�ـــٌص  ُمـــَقـــ�ـــصْ  -3

ــــْب َعــــ�ــــصَ يــــــق  الــــــرِّ اإِذا  الـــــُغـــــّمـــــى  ــــــُف  واأكــــــ�ــــــصِ  -4

 .((0 ال��ت��ن��ب��ي��ه��ات:  ف���ي  ال��ت��خ��ري��ج:ال��ب��ي��ت) 
وال��ل�����س��ان)ك��ح��ل). ال��ت��اج)ك��ح��ل). ب���دون ع��زو في 
اأ�سا�ض البالغة: )/9)، والفائق في غريب الحديث: 
اأ�سا�ض  ف��ي  ع��زو  ب���دون  الأب���ي���ات:)،3،)   .(99/3
الحديث:  غريب  ف��ي  والفائق  البالغة:)ق�س�ض) 

.(99/3
)15(

الــــمــــزبــــرجــــا)102( ـــــــِرُج  ْب الـــــــزِّ ـــمـــال  الـــ�ـــصَ �ـــصـــغـــُر   -1
بـــــــالـــــــَعـــــــَجـــــــاِج)103( َمـــــــْحـــــــــــــــَوُة  َبـــــــــَكـــــــــَرْت  قــــــد   -2
ـــــــاِج)104( ــــــــ ــــــــ جــــــــ الـــــــرَّ ـــــــَة  ـــــــيَّ ـــــــِق َب ـــــــــــــَرْت  َفـــــــــــــَدمَّ  -3
الــــــنـــــــــــــعــــــاج)105( مــــــــن   الــــــَحــــــْظــــــُر  وامـــــــتـــــــالأ   -4
ـــــــــــــاِج)106( وَنــــــــــــــ ـــــــٍد  ـــــــا�ـــــــصِ َع مـــــــن  َفـــــــَتـــــــركـــــــت   -5

الأزم���ن���ة  ف���ي   ،3،(،( الأب����ي����ات،  ال��ت��خ��ري��ج: 
الأب��ي��ات:  للعجاج.  من�سوبة  والأم���ك���ن���ة:)/)))، 
)،3،)،)، من دون عزو في النوادر في اللغة: �ض))3، 
)رجج).  والتاج  الل�سان  في  البيتان،)،3،  �ض)0). 
البيت،)، في التنبيهات: 0)3. البيتان، )،3، من دون 

ن�سبة في اإ�سالح المنطق:)/)3)، والكامل:3/))، 
وجمهرة  ال��ح��دي��ث:)/)))،  غريب  ف��ي  وال��دلئ��ل 
اللغة: )/)))، ومعجم ديوان الأدب: )/)، وتهذيب 
اللغة: )/9))، وغريب الحديث للخطابي: 3/)))، 
الأع��ظ��م:)رج��ج،  والمحيط  والمحكم  وال�سحاح 
والتاج  والل�سان   ،(9(/( البالغة  واأ�سا�ض  محا)، 

)محو). والكامل في اللغة والأدب: 3/)).

)16(
ا�ـــــــصـــــــــــــــا)107( َهـــــــوَّ ـــــــَبـــــــاِرًمـــــــا  �ـــــــصُ َلـــــــَنـــــــا  اإَنَّ   -1
ـــــــا)108( ــــــــ ــــــــ ِدْرَوا�ـــــــص ـــــًرا   ـــــَف ـــــْن ـــــ�ـــــصَ َغ ِلــــــَبــــــٍد  َذا   -2
الـــــِقـــــَيـــــا�ـــــصـــــــــــــــــــــــا)109( االأَ�ـــــــــــــصـــــــــــــاِوُر   ــــــــــــــــــَر  َوَوتَّ  -3
ـــــا)110( ــــــ ــــــ ــــــ ـــــص ـــــا� ـــــَف االأَْن َتــــــنــــــَتــــــِزُع  ـــــْغـــــِديـــــًة  �ـــــصُ  -4
ــــا�ــــصــــا)111( َمــــ�ــــصـــــ ال  االأزُد   ـــــــُقـــــــوَل  َي حــــتــــى   -5
ـًــــا)112( ــــــ ـــــا�ـــــصــــــ ـــــَب ِل مــــخــــ�ــــصــــوَنــــًة   نــــكــــ�ــــصــــوُهــــم   -6
َــــــــا)113( اإِيــــــــا�ــــــــصــــــــــــــــــ َلـــــــــُهـــــــــْم  َبــــــَعــــــْثــــــَنــــــا  ــــــــــــمَّ  ُث  -7
ـــــــــــا)114( ِقـــــْنـــــَعـــــــــــا�ـــــصَ ـــا  ـــهــــ ب اأَْثــــــــــَقــــــــــاٍل  ـــــــاَل  َحـــــــمَّ  -8
َرا�ـــــصـــــــــــــــــا)115( َيـــــريـــــ�ـــــَص  اأَْن  اأََرْدَنــــــــــــــــــا  اإَِذا   -9

جرير  نقائ�ض  ف��ي   ،(،( ال��ب��ي��ت��ان:  ال��ت��خ��ري��ج: 
ف��ي مجاز  الأب����ي����ات:3،)،)،  وال����ف����رزدق:)/36). 
 ،(((/6 الل�سان:  في  البيتان،3،)،  القراآن:)/)). 
والتاج)قو�ض)، والتعريب والمعرب:)/)3. من�سوبة 
للقالخ بن حزن. البيت،3 في العباب)قو�ض) من�سوب 
����ض))).  وال��م��وؤن��ث:  وال��م��ذك��ر  ب��ن ح���زن،  للقالخ 
ال�����س��ح��اح:3/)96.  ف��ي  ن�سبة  دون  م��ن  ال��ب��ي��ت،3، 
ومقايي�ض  �����ض39).  ف��ار���ض:  لب��ن  اللغة  ومجمل 
ال���ق���رط���ب���ي:))/)9،  وتف�سير  )ق���و����ض)،  ال��ل��غ��ة: 
والمحرر الوجيز في تف�سير الكتاب العزيز: )/)6، 
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مع   ،(((3/3( والعيون:  والنكت  لروؤبة.  من�سوب 
البيتان،3،)،  مجهولة.  ل�ساعرة  من�سوبان  له  ثان 
اللغة:  وجمهرة  قو�ض)،  �سور،  الل�سان)�سغد،  في 
)/)39،و)/3))، و)/3))، وتهذيب اللغة: 3)/)3، 
)/9))،و)/)60  الأع��ظ��م:  والمحيط  والمحكم 
)�سور)،  العرو�ض:  وت��اج   ،3(0/( والمخ�س�ض: 
)/0)).البيت:6  للزجاج:  واإعرابه  القراآن  ومعاني 
ال��ق��راءات  ���س��واذ  وج��وه  تبيين  ف��ي  المحت�سب  ف��ي 
في   ،9،(،( الأب��ي��ات:  ع��ن��ه��ا:)/)3).  والإي�����س��اح 
البيتان،)،)، في  والفرزدق:)/))).  نقائ�ض جرير 

اأن�ساب الأ�سراف: )/))).
)116( ــــــْرُجــــــو�ــــــصِ َم ِفـــــي  االأَْمــــــــــــَر  ـــــــا  ـــــــَن رَاأَْي ــــا  ــــمَّ َل  -1
َمـــــْهـــــُجـــــو�ـــــِص)117( اأَْمـــــــِرِهـــــــْم  ــــــْن  ِم َوَهـــــاِجـــــ�ـــــٍص   -2

التخريج: نقائ�ص جرير والفرزدق:737/2

)18(
ِبــــــــــــَفــــــــــــِرْق جــــــلــــــيــــــد  اهلل  مــــــــــن  لـــــــيـــــــ�ـــــــصَ   -1
ــــلــــــِـــْق)118( الــــزمَّ ِفـــيـــَنـــا  ـــَد وهـــــَو  ـــْي الـــُجـــلَ ــــى  ــــْدَع ُي  -2
ِنـــــــــــــــــــــــــْق)119( اأَ واَل  ـــــُه  َجـــــِلـــــيـــــ�ـــــصُ اآمــــــــــــــٌن  ال   -3

ــــق ــــطــــل ــــن ي بـــــــــــالـــــــــــغـــــــــــداء  اإلــــــــــــيــــــــــــه  وال   -4

ـــــْق ــــــ ــــــــالبــــــــيُّ الـــــُخـــــُل ـــــــْطـــــــِن ِك ُع الـــــــَب 5-ُمـــــــــــــَجـــــــــــــوَّ
ــِلــْق)120( ــْهــ�ــصَ ـــْوٍت �ــصَ ِبـــ�ـــصَ َعـــلَـــى الــــَقــــْوِم  َيـــْعـــُدو   -6

ورق وال  ورقـــــــــــــــــــــــا  هـــــــــــاتـــــــــــوا  يـــــــــقـــــــــول   -7

ــــــْق ــــــِل َغ اٍل  ـــــــــــوَّ �ـــــــــــصَ الـــــــــَعـــــــــْقـــــــــَرِب  َكـــــــــــَذَنـــــــــــِب   -8
ــــــْق)121( ــــــِل َت ــــاأِم  ــــصَّ ــــ� ال ــــــَن  ِم َعــــْنــــ�ــــٌص  ــــــِه  ِب 9- جـــــــاءْت 

الــــــــــــَوِرْق ـــــــي  ِف اإالَّ  لــــلــــَبــــائــــ�ــــِص  ــــــــــــَب  َذْن اَل   -10

ـــالـــحـــنـــق ب ويـــــثـــــنـــــي  بـــــالـــــ�ـــــصـــــرب  ـــــــداأ  ـــــــب ي  -11

َتــــــْنــــــَدِلــــــْق)122( ــــى  َحــــتَّ اْلــــَفــــْهــــَقــــُة  ـــــَرُب  َوُتـــــ�ـــــصْ  -12

الــُعــُنــْق َخـــيـــِط  الــّلــحــيــيــن فـــي  ـــِل  َمـــو�ـــصِ 13- مـــن 

الألفاظ،  تهذيب  في   9،(،( التخريج:الأبيات: 
الل�سان)زلق).  في  الأب��ي��ات)،3،)  ����ض99)-300. 
ال��ت��اج)ج��وع).  في  ع��زو  دون  من   6،(،( الأب��ي��ات: 
العين:)  كتاب  ف��ي  ن�سبة  دون  م��ن  ال��ب��ي��ت��ان،)،3، 
وال��ع��ب��اب   .(3(/3( ال��ل��غ��ة  وت��ه��ذي��ب   ،(((/
جمهرة  في  ن�سبة  دون  من  البيت،3  والتاج)زلق). 
 ،(((/( ال��ل��غ��ة:  ومقايي�ض   ،(((6(/(( ال��ل��غ��ة 
وتهذيب   ،(((/6 الأع��ظ��م:  والمحيط  والمحكم 
اللغة: 9/))). والمخ�س�ض:)/00)، و)/)). وتاج 
العرو�ض )زلق). البيت،) من دون ن�سبة في المحكم 
والمحيط الأعظم: )/)))، وتاج العرو�ض:)جوع)، 
الإي�ساح  �سواهد  واإي�ساح   ،(((/( والمخ�س�ض: 
ومعاني   ،(3(/(9 الطبري:  وتف�سير   ،((((/((
تهذيب  في  البيتان:)،9،   .(((/( للفراء:  القراآن 
في  ن�����س��ب��ة  دون  م���ن   ( ال��ب��ي��ت:  الأل�����ف�����اظ:))). 
 .(((/( ال��ق��راآن:  ومعاني   ،(99/9 اللغة:  تهذيب 
في  ن�سبة  دون  ومن  )زلق)،  العرو�ض  تاج  البيت:9، 
 .(3(/(9 الطبري:  وتف�سير  )زل���ق)،  ال�سحاح: 
 60(/( وال�سعراء:  وال�سعر  والخ�سائ�ض:)/9، 
والأزمنة والأمكنة : )/)6)، وب�سائر ذوي التمييز 
واأ���س��ا���ض   .((0/( ال��ع��زي��ز:  ال��ك��ت��اب  لطائف  ف��ي 
والمحكم   ،((3/( والمخ�س�ض:  )ولق)،  البالغة: 
والمحيط الأعظم: )ولق)، ومقايي�ض اللغة: 6/)))، 
ومجمل اللغة لبن فار�ض: �ض)93. البيتان:0)،))، 
في  ال��ب��ي��ت��ان:0)،))،  ال��ل��غ��وي:)/)9).  الكنز  ف��ي 
خلق الإن�سان:)/3). وهما من دون عزو في غريب 
الحديث لإبراهيم الحربي: )/)))، وجمهرة اللغة: 
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)/)96. البيت، ))، في الل�سان والتاج)فهق). وهو 
من دون عزو في الجراثيم: )/)9).

)19(
ُخــــــنـــــــــــــاِق)123( مـــــن  اهلُل،  هــــــــــداَك  ـــــــــْذ،  ـــــــــِق اأَْن  -1
ـــــاِق)124( ــــــ ـــــتــــــ �ـــــصْ لـــــلـــــرُّ الـــــعـــــامـــــد  ـــــــْعـــــــَدُة  و�ـــــــصَ  -2

ـــــاِق ــــــ فــــــ ـــــرِّ ال فـــــــي  ــــــــــِرَب  ــــــــــْث َي مـــــــن  ـــــــــــَل  ـــــــــــَب اأَْق  -3
واالإِْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِق)125( لـــــلـــــجـــــوع  ُمـــــــــــعـــــــــــاِوداً   -4
غــــــــــــــاِق)126( ـــــــراب  ـــــــُغ ال قـــــــال  اإِن  ــــب  ــــ�ــــصَ ــــْغ َي  -5
ــــــــاِق)127( ـــــــــ ِنــــــــيـــــــــ مــــــــن  اهلُل  ـــــــــــنَّ  ـــــــــــعـــــــــــَدُك اأَْب  -6
َـــــاِق)128( ـــــيــــــ الـــــ�ـــــصِّ ِفـــــــــــي  اهلُل  ــــــــاَهــــــــا  رَعَ َواَل   -7
ـــــــاِق)129( ــــــــ ــــــــ ـــــــِوث ال مــــــن  ُتـــــَنـــــّجـــــيـــــن  لــــــم  اإن   -8
ــــــاِق)130( ـــــــ ـــــــ ــــــمـــــــ �ــــــصُ ـــــــــــــــــِذٍب  َك مــــــــن  بــــــــــاأَربــــــــــع   -9

التخريج: القطعة في الل�سان)غوق). والنوادر في 
اللغة: �ض))3، عدا البيت ال�سابع. الأبيات،6،)،)،9 
في تهذيب الألفاظ: �ض9))- 60). الأبيات،6،)،9 
في تهذيب اللغة: 9/)))، والل�سان، والتاج)�سمق)، 
الأب���ي���ات،)،)،6،  ال��ك��ب��ي��ر:)/00).  المعاني  وف��ي 
في  ال��ب��ي��ت��ان،)،)،  وال��ت��اج)غ��ي��ق).  ال�سحاح،  ف��ي 
كتاب  ف��ي  ال��ب��ي��ت��ان،6،)  ال���ل���غ���وي:)/)9).  الكنز 
ال��ل�����س��ان،  وف���ي  ن�����س��ب��ة،  ال���ع���ي���ن)/0)). م��ن دون 
في   ،( البيت،   .3((/9 والتهذيب:  والتاج)نوق). 

المحكم والمحيط الأعظم)�سمق). 

)20(
ــــــاَل)131( ـــــــ ــــــْع َم كـــــــان  االأَْمـــــــــــــــُر  مـــــا  اإذا  ــــــــــي  اإنِّ  -1
ـــاَل)132( ـــصْ ـــ� ـــِغ اْل ــوِم  ـــ ـــ الــُخــ�ــصُ اأَْيــــــــِدي  2- واأَْوَخــــــَفــــــْت 

ــــال ـــــ ـــــ َوْع ــــــرٍّ  �ــــــصَ ُدوِن  ِمــــــــــْن  اأَِجـــــــــــــــْد  ـــــــــــــْم  َوَل  -3

ــــال)133( ـــــ ـــــ ـــــ َجــــْه ـــــــدَّ  ـــــــصَ اأَ� ـــــِم  الـــــِحـــــْل ُذو  وكـــــــــاَن   -4
ـــــاَل)134( ــــــ ــــــ َوْغ َتــــِجــــْدِنــــي  ــــــْم  َل الــــَجــــُهــــوِل  مـــــَن   -5

ـــــــــاَل  ــــــــــ َواأَ�ـــــــــصْ ــــــا  ــــــًب ــــــصَ ــــــ� َح َعـــــــِبـــــــيـــــــٍد  ــــــــرُّ  �ــــــــصَ  -6
َوَنـــــــــْعـــــــــــــــــــاَل)135( َدارَجـــــــــــــــــــًة  ـــــــــــــــــْن  اأَُك ـــــــــــــــْم  َوَل  -7

المعاني  ف��ي  الأب�����ي�����ات)،)،3،)،)  ال��ت��خ��ري��ج: 
غ��ري��ب  ف���ي  ن�����س��ب��ة  دون  وم���ن  ال���ك���ب���ي���ر:)/)9)، 
الأب����ي����ات،)،3،)،)   .(3/( للخطابي:  ال��ح��دي��ث 
الأمالي:  في  البيتان:)،)،  الجمهرة:)علو).  في 
في  الأب������ي������ات)،)،)،  ن�����س��ب��ة.  دون  )/6))م�������ن 
ن�سبة.  دون  من  والل�سان)معل)،  ال��الآل��ئ:)/)))، 
البيتان، )،)، في المحكم والمحيط الأعظم)معل)، 
والقلب والإبدال: )/))، والكنز اللغوي:)/6). وهما 
وغريب   ،(9(/( المخ�س�ض:  في  ن�سبة  دون  من 
تهذيب  في  البيت،)،   .3(0/( للخطابي:  الحديث 
والل�سان،  الكبير:)/9))،  والمعاني  اللغة)خباأ)، 
وال��ت��اج)وخ��ف). ال��ب��ي��ت،)، ف��ي ال��ج��ي��م:0/3)). 
وال��ت��اج)م��ع��ل)، وال��ل�����س��ان)وع��ل).ال��ب��ي��ت،) في 

الل�سان)نعل).

)21(
َجـــــــــــــــاَل)136( بــــــِن  ــــــاِب  َجــــــَن بــــــُن  الــــــُقــــــالُخ  اأنـــــــا   -1
ــــــال)137( الــــــجــــــمـــــــ اأقــــــــــــــــوُد  خــــنــــاثــــيــــر  اأبــــــــــــو   -2
ــــــــــــــــــــى)138( اإَِل َرَدْدَنــــــــــــــــــــــــــــــــاُه  اٍر  ـــــــــوَّ �ـــــــــصَ ومـــــثـــــل   -3
َعــــــلَــــــــــــــــــــى)139( ـــــــــِه  اأَ�ـــــــــصِّ وُلـــــــــــــــــوؤِْم  ـــــــــــــــــــــه  اإْدَرْون  -4
ــــــــال)140( ُمــــــــَذلَّ الــــِحــــَمــــى  َمــــــْوطــــــوَء  ْغـــــــِم  األـــــــرَّ  -5

الأم��ال��ي:)/6)،  في   (،(،3 التخريج:الأبيات 
الأعظم:  والمحيط  اللغة)رند)،والمحكم  وتهذيب 
الأبيات،3،)،)  �ض)9.  الألفاظ:  وتهذيب   ،((6/(
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)���س��م��ن). )درن)،  ال��ل�����س��ان)اأ���س�����ض)،  ف���ي 
البيتان،)،) في تهذيب اللغة)خنق)، وفي الأمالي: 
معجم  وفي   .(36/(( دم�سق:  تاريخ  وفي   .6(/3
الأم���ث���ال:)/)30.  مجمع  وف��ي   .(((/( ال��ب��ل��دان: 
البيت،)،   .(0((/3 الحديث:  غريب  في  والدلئل 
القدير:))/))).  فتح  وفي   .(((/( الخزانة:  في 
وال�سعر   .3((/( العرب:  اأمثال  من  والم�ستق�سى 
ال��ك��ب��ي��ر:)/30).  والمعاني   .(((/( وال�����س��ع��راء: 
والمختلف:)  والموؤتلف  ال���الآل���ئ:)/))6.  و�سمط 
والقامو�ض  وال��م��ح��ب��ون:)/6)).  وال��م��ح��ب   .((/
ال��م��ح��ي��ط: )ق���ل���خ). وغ��ري��ب ال���ح���دي���ث:)/6)3. 
)جمل)،  العرو�ض  وت��اج  والل�سان)قلخ)،)جال). 
�سمط  في  البيتان،)،)  ج��ال.)ج��ال).  لب��ن  ن�سبه 

الالآلي: �ض: ))).

)22(
ـــــال ـــــيــــــ َقـــــِل جـــــــــــا  َعـــــــــــرِّ �ـــــــــصـــــــــاِحـــــــــَبـــــــــيَّ،  يـــــــــا   -1
ـــــال)141( الـــــُمـــــِحـــــيــــــ ــــــلـَـــــَل  الــــــطَّ ـــــي  ـــــيِّ ـــــحَ ُن عَــــــنَّــــــا   -2
ُعـــــــْطـــــــُبـــــــوال)142( بــــهــــا  ـــــال  ـــــْم ُج َنــــــــرى  ـــــد  ـــــَق َف  -3

َوُطـــــــــــــوال ــــــًبــــــا  َحــــــ�ــــــصَ ـــــــــْت  ـــــــــمَّ َت ـــــــاَء  ـــــــ�ـــــــصَ ـــــــْي َب  -4

عزو  دون  م��ن  الأب����ي����ات:)،)،3،)،  ال��ت��خ��ري��ج: 
في   (،( البيتان  ����ض60).  اللغة:  ف��ي  ال��ن��وادر  ف��ي 

الل�سان)عنن)، )حول).

)23(
ــــا)143( ــــمـــــ ِمــــْقــــ�ــــصَ ــــائــــي  ــــَغ ُب فـــــي  ــــــالُخ  الــــــُق اأنــــــــا   -1
ــــا)144( ـــــ ــــاأََم ــــ�ــــصْ َي ــــى  َحــــتَّ ـــــــاأَُم  �ـــــــصْ اأَ اَل  ــــُت  ــــْم ــــ�ــــصَ اأَْق  -2
ْهــــــــــــــــَرمــــــــــــــــا)145( واأَ َهـــــــــَرمـــــــــاً  وَيــــــــــــــْدَرِهــــــــــــــمُّ   -3

)ق�سم).  )د�سم)،  ال�سحاح)لبخ)،  التخريج: 

وال��غ��اي��ات:)/9))،  الف�سول  في  الأب���ي���ات،)،)،3، 
والبارع في اللغة: �ض)3). البيتان،)،)، في الإ�سابة 
في معرفة ال�سحابة:)/)))، والموؤتلف والمختلف:) 
في  البيتان،)،)  العنبري.  للقالخ  ون�سبهما   .((/
دون  من  )بقل).البيتان،)،3،  اللغة)بغو)،  جمهرة 
والل�سان)درهم).  العين:)/)))،  كتاب  في  ن�سبة 
للقالخ  من�سوبة  الل�سان)قلخ)  في  ال��ب��ي��ت��ان،))،، 
ال��ع��ن��ب��ري. ال��ب��ي��ت��ان،)،)، ف��ي ال��ل�����س��ان)ق�����س��م)، 
التاج)قلخ)،  ال�سعدي.  ح��زن  بن  للقالخ  من�سوبة 
في  الأب����ي����ات،)،)،3،  العنبري.  للقالخ  من�سوب 

التاج)درهم)،)ق�سم).

)24(
واْعـــــتـــــــــــَجـــــــــــْن)146( ــــــيَّ  ــــــَن ُب عـــــال  اإِذا  ـــــى  َحـــــتَّ  -1
ـــــْن)147( ــــــ ــــــ ـــــَم ـــــوؤَْت ـــــُم ِب َهــــْيــــُجــــه  ـــــ�ـــــَص  وَلـــــْي هــــــــاَج   -2
الــــــــُجــــــــوْن)148( ــــــاِل  ــــــَث ــــــاأَْم َك ــــَمــــاِريــــَد  �ــــصَ عـــلـــى   -3
ــــَطــــْن)149( ـــــ ـــــ الــــَب مــــن  اأوالدهـــــــــــا  ــــْع  ُتــــ�ــــصِ ولــــــم   -4
ــــــــَدْن)150( ـــــــــ َغ ـــــى  َعـــــلَ ــــٌة  ــــ�ــــصَ ــــْع َن ــــُه  ــــْب ــــ�ــــصِ ُت ولــــــم   -5
ـــن)151( ــــ ُعـــ�ـــصُ َذا  ــيــع  الــَبــ�ــصِ َخــــاِظــــي  ُعــــراِهــــمــــاً   -6
ــــــُجــــــْن)152( الــــــلُّ َخــــــْبــــــِط  فـــــي  ـــــــــــَط  ُربِّ ــــه  ِبــــِحــــقِّ  -7
ـــــن)153( ـــــصَ اأَ� ـــِديـــ�ـــُص قـــد  ـــى الـــ�ـــصَّ ُيـــْقـــَفـــى بــــه، َحـــتَّ  -8
َرن)154( ــــــــــدَّ الـــــــــــ ُة  ـــــــــدَّ ـــــــــصِ اأُ� ِبـــــَجـــــْنـــــِبـــــي  َلـــــْيـــــ�ـــــَص   -9
ِزَيـــــــــــــــن)155( ـــْحـــِم  َولـــلـــ�ـــصَّ ــــْحــــُم  الــــ�ــــصَّ َوَزاَنـــــــــــــُه   -10
َفــــــَمــــــُكــــــْن)156( فــــيــــِه  الــــــَمــــــاُء  ــــى  َتــــَثــــنَّ ـــــُث  َحـــــْي  -11

ومن  ال�ساء:)/)6.  في  البيتان،)،3،  التخريج: 
بدون عزو في غريب الحديث لإبراهيم: )/)0))، 
عزو  بدون  البيت،)،  لل�سج�ستاني:)/3)).  والفرق 
في الفرق لبن اأبي ثابت:)/)). والدلئل في غريب 
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الل�سان)جون).  في  البيت،3   .((6/( الحديث: 
ال����ب����ي����ت����ان،)،)، ف����ي ج���م���ه���رة ال���ل���غ���ة)ب���ط���ن)، 
وال�������س���ح���اح)ب���ط���ن)، )غ�������س���ن). وف����ي ت��ه��ذي��ب 
البيتان،)،)،  لجاأ.  بن  لعمر  من�سوب  اللغة)غدن) 
في  البيت:6  والتاج)بطن)،)غدن).  الل�سان  في 
البيتان:  والتاج)ع�سن).  الل�سان)خظا)،)ع�سن). 
مجمع  في  البيت9  والتاج)�سنن).  الل�سان  في   (،(
الأمثال: )/))). البيت:0) في ذيل الأمالي: 3/)). 
وبدون عزو في الدلئل في غريب الحديث:)/6)). 

البيت)) في الل�سان والتاج)مكن). 

)25(
االأُْدِحـــــــــــــــــــــــّي)157( فـــــي  الــــَبــــْيــــ�ــــصِ  ـــــــوَن  ل كـــــــــاأّن   -1
)158( ــــــــــاِديِّ الــــــــــجـــــــــــ �ــــــصــــــفــــــرَة  اإال  لـــــــونـــــــَك   -2
)159( ـــــــــــــِديِّ الـــــــــــــثَّ ـــــــُد  ُمـــــــَعـــــــقَّ ــــــى  ــــــلَ الــــــُك ـــــــــــبُّ  ُق  -3

التخريج: الأبيات،)،)،3، في الت�سبيهات:)/)).
ودي��وان   .(((/3 المخ�س�ض:  في   ،(،( البيتان، 

ال�سبابة: �ض9). 

)26(
ــــَتــــْبــــكــــاهــــا  ا�ــــصْ ـــــهـــــا  ـــــْوُق �ـــــصَ ــــــٍن  عــــــْي بــــــــــاُل  َمــــــــا   -1

ِبــــــالهــــــا ـــــــْت  َلـــــــِبـــــــ�ـــــــصَ داٍر  ـــــــــــِم  َر�ـــــــــــصْ ِفـــــــــــي   -2
ـــــا)160( ـــــاَلهــــــ َنـــــ�ـــــصْ اأْن  الــــــنــــــاُر  َلــــــــــواَل  واهلِل   -3

الـــلـــــــــــه عـــــلـــــيـــــَنـــــا  ــــــــا�ــــــــصُ  الــــــــنَّ يـــــــــْدُعـــــــــو  اأو   -4
ــــــــا)161( ــــــــاهـــــــــ َق الأَمــــــــــيــــــــــٍر  اأََطـــــــــْعـــــــــَنـــــــــا  ــــــا  لــــــَم  -5
ـــــا)162( ـــــاهــــــ ـــــَن َق ـــــى  ـــــلَ َع �ــــصــــعــــٌد  َخــــــــَطــــــــَرْت  َمـــــــا   -6

البيت  الل�سان:)قيه)،عدا  في  التخريج:الأبيات 
اأن�ساب  في   3،(،(،6 للزفيان.  من�سوبة  ال�ساد�ض، 
حزن  ب��ن  للقالخ  من�سوبة  الأ�����س����راف:))/)6)، 

�سالم:  ب��ن  للقا�سم  ال��ح��دي��ث  وغ��ري��ب  ال�����س��ع��دي. 
 .(3(/3 ال��ح��دي��ث:  غريب  ف��ي  وال��ف��ائ��ق   ،(((/3
ن�سبة.  ب���دون   (( ال��ب��ارع:  وف��ي  ل��روؤب��ة.  من�سوبة 
من�سوبة   ،(((/( الكبير:  المعاني  في  البيتان،)،3 
وال�سحاح:  العين،  ف��ي  الأب���ي���ات،)،)،3،  ل��روؤب��ة. 
)قيه)، بدون ن�سبة. البيت،3 في ال�سحاح)�سال)، 

من�سوب للعجاج.

الحوا�صي

الموؤتلف والمختلف:) /))  .(

الإكمال:) /)))  .(

المعاني الكبير:)/)))، البيان والتبيين: )/))3، مجاز   .3
القراآن:)/)). الف�سول والغايات:)/9))

تب�سير المنتبه بتحرير الم�ستبه: ) /))). والإ�سابة في   .(
معرفة ال�سحابة: ) /)39

الف�سول والغايات:) /9))  .(

الإ�سابة: )/)39.  .6

الموؤتلف والمختلف: ) /))  .(

الموؤتلف والمختلف: ) /)). التذكرة ال�سعدية: )3).  .(

خزانة الأدب: ) /)))  .9

كنى ال�سعراء: 93)  .(0

تب�سير المنتبه بتحرير الم�ستبه: ) /))). والإ�سابة في   .((
معرفة ال�سحابة: ) /)39.

الأب��رار:  ربيع   ،((/( الكامل:   ،((/(0 الأغاني:  انظر   .((
)/)3)، مجمع الأمثال: )/)))، و القت�ساب: 3/)))، 

وتقويم الل�سان: �ض))).

القت�ساب: 3/)))  .(3

في الل�سان)بوب) والتاج)بوب).  .((

ال�سعر وال�سعراء:)/)))  .((

التعازي والمراثي: )9)  .(6

اأن�ساب الأ�سراف: ) /)))  .((
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ال�سعر  وانظر   .((0/( والحيوان:   ،((( الوح�سيات:   .((
وال�سعراء: )/))) فاإن لبن قتيبة راأًيا اآخر. 

العققة والبررة: )36  .(9

الم�سدر ال�سابق.  .(0

الأغاني: 0)/6) .  .((

ال��ل��غ��ة)ج��ح�����ض)،  ت��ه��ذي��ب   ،(6(/  ( ال��ل��غ��ة:  ج��م��ه��رة   .((
التاج)كمح).

وفيات الأعيان: 6/))).  .(3

اأن�ساب الأ�سراف: )/))).  .((

الكامل في اللغة والأدب:) /6)).  .((

الأغاني: ))/9).  .(6

وفيات الأعيان: 6/))).  .((

الأغاني: )/)))  .((

الأ�سباه والنظائر: 9))  .(9

اأن�ساب الأ�سراف للبالذري: ))/)6).  .30

الأ�سباه والنظائر: )))  .3(

ال�سعر وال�سعراء: )/06).  .3(

الحما�سة: �ض99). وطبقات فحول ال�سعراء: )/9)).  .33

مجال�ض ثعلب:)/)3، والعقد الفريد: 6/6)).  .3(

الأغاني: ))/)).  .3(

اأن�ساب الأ�سراف: ) /)))  .36

الم�سدر ال�سابق: ) /))).  .3(

النقائ�ض:)/))).  .3(

النقائ�ض:)/))). والعمدة: )/)0).  .39

ال�سعر وال�سعراء:)/))).  .(0

الموؤتلف والمختلف: ) /)))، وتب�سير المنتبه بتحرير   .((
الم�ستبه:) /))).

الموؤتلف والمختلف: ) /)))، والتذكرة ال�سعدية: 3)).  .((

الموؤتلف والمختلف: ) /)))، وال�ستقاق: )/0)).  .(3

الإكمال: ) /)))  .((

الموؤتلف والمختلف: ) /0)).  .((

اأ�سا�ض البالغة: )نقخ)  .(6

بهجة المجال�ض واأن�ض المجال�ض: ) /0)  .((
تب�سير المنتبه بتحرير الم�ستبه:) /)))، والإ�سابة في   .((

معرفة ال�سحابة: ) /6))
البيان والتبيين:) /)0)  .(9

الم�سدر ال�سابق  .(0
الكامل: )/6))  .((

الموؤتلف والمختلف:) /0)).  .((
�سرح التبريزي للحما�سة: )/))).  .(3

الم�سدر ال�سابق.  .((
ل�سان العرب: )غدن).  .((

النقائ�ض: )/36)- )3).  .(6
النجوم الزاهرة: 6)3. النقائ�ض:)/)3)  .((

قال: جزع  "واأخبرنا عن عامر بن حف�ض  المبرد:  قال   
القالخ بن حزن على اأخيه جحناء فقال.."

بُن م�سرب  �سواُر  قال  اللوم.  والعذل:   ، ترخيم  اأعاذل:   
في الأ�سمعية: )9

ـــــي ـــــاِن ــــْلــــَمــــى َدَع ـــــــيَّ ِفــــــي �ــــصَ ـــــــَت ـــــــاِذَل اأََع

ــــي ــــاِن ــــَه َن َمـــــــــْن  ــــــــــــــــــاِوُع  اأَُط اَل  ـــــــــــــي  َاإِنِّ

بهذين  يرثيه  وهو  ال�ساعر،  اأخو  جحناء:  يفقد.  ي��رزاأ:   
البيتين. 

ثمال القوم: غياثهم، والقائم باأمرهم في وقت ال�سدة.   .((
قال اأبو طالب: التعازي والمراثي: 0))

ِبــَوجــِهــِه  الــَغــمــاُم  ُي�صَت�صقى  َواأَبـــَيـــ�ـــَص 

ـــــِل ـــــالأَراِم ِمــــــاُل الـــَيـــتـــامـــى ِعـــ�ـــصـــَمـــٌة ِل

: �سعره  ْه�َسِليُّ مَرَة النَّ ْمَرُة بُن �سَ الأبلخ: المتكبر. قال �سَ  
في مجلة المورد، مج0)،ع): 9))

ــــــــــــــاِويُّ َبـــــــل َلـــــ�ـــــصـــــُت ِبـــــــِرعـــــــِديـــــــَدٍة َم

ــــــِدِم ــــــى الــــــُمــــــْع ـــــــــــاٍد َعــــــلَ ـــــــــــَخ َوجَّ اأَْبـــــــــــلَ

َمْقُروٍم  بُن  َرِبيعُة  قال  والفتنة.  لل�سر  المهيج  �ساغب:   
: في المف�سلية: 3)) ِبيُّ ال�سَّ



اآفاق الثقافة والتراث

 �شعر 
الُقاَلخ 

بن َحْزٍن 
الِمْنَقِرّي

93

اأُرى َوَقــــد  الـــعـــاِذالِت  اأَمــــَر  َوطـــاَوعـــُت 

ِم�ْصَغَبا الــَقــريــَنــِة  ـــــاَء  اأَبَّ َعلَيِهـــنَّ   .59

وال�سعراء:  ال�سعر  الدوؤلي:  الأَ�ْسوِد  اأبي  واأو�سح منه قول   
(3(/(

ِرْح فاطَّ الَقوَم  الظاِلَم  اأَنــَت  ُكنَت  َواإِن 

َم�صَغِب ـــلَّ  ُك ــِهــم  ِب وا�ــصــَغــب  َمــقــاَلــَتــُهــم 

ويبعد  اأمرهم  يجمع  الجماعة،  تلك  �سيد  اأنه  والمعنى:   
عنهم كل من يرغب في �سرهم. 

الحمى...من  ذي  عند  اأوق��دت  بنار  الالآلئ:" واإن��ي  في   .60
الزهرة:  في  "لنار".  والذخائر:  الب�سائر  قذى..". 
ن�سبها  وقد  قذى".  من  الغ�سا.....  ذي  "لنار.....بين 

لجامع الكالبي. 

اإنه  زيد  اأبو  فقال  البيت،  هذا  في  اختلف  البكري:  قال   
للقالخ بن حزن المنقري، وقال �ساعد بن الح�سين في 
ذكرها  التي  الإ�سارة  وهذه  الغنوي.  لمبذول  كتابه:اإنه 
البكري هنا هي التي جعلتنا ندرج هذه المقطوعة للقالخ 
َلُتها بالأبيات الأخرى من  ابن حزن، فرواية اأبي زيد و�سِ
على  اأو  لل�ساعر  لن�سبتها  نطمئن  جعلتنا  البكري  طرف 
الأقل تكون في المن�سوب له من ال�سعر. وقد اأخذناها في 
اأقدم م�سدر لها وهو كتاب الوح�سيات لأبي تمام، حيث 
ن�سبها لأعرابي مجهول. وقد ورد بيُتها الثالث في جملة 
�سالحة من الم�سادر من دون اأن تن�سبها ل�ساعر بعينه.

الب�سر.  �سعف  ع�سا:  اأ�سعلت.  اأوقدت:  محبوبته،  زينة:   
وهو بذلك يريد اإيقاد النار ليرى ما حوله. قال مزاحُم 

العقيلي: ال�سعر وال�سعراء: )/)3)

بها اْعَت�َصْوا  الُمْعَتِفيَن  انَّ  َلــَو  ُوُجـــوٌه 

َجى َحتَّى َتَرى اللِّْيَل َيْنَجِلى َدْعَن الدُّ �صَ

نظًرا  نظرت  اإذا  ع�سوا:  اأع�سو،  ع�سوت،  من  واأ�سله   
�ْض  ْحَمِن ُنَقيِّ �سعيًفا. قال تعالى:" َوَمْن َيْع�ُض َعْن ِذْكِر الرَّ
َلُه �َسْيَطاًنا َفُهَو َلُه َقِريٌن. الزخرف36.". وقال الحطيئة: 

الديوان:))

ــــاِرِه ـــوِء ن ـــــى �ـــصَ َمــتــى َتــــاأِتــــِه َتــعــ�ــصــو اإِل

ــِجــد َخــيــَر نـــاٍر ِعــنــَدهــا َخــيــُر مــوِقــِد َت

والمعنى: اأنه على الرغم من ال�سعف الواقع بب�سره فاإنه   

يرى بكل و�سوح النار التي اأ�سعلتها المحبوبة.

في الالآلئ: " لقد...اللئام قذور". الب�سائر والذخائر:   .6(
" لقد".

بُن  ِعْلَباُء  قال  والبغ�ض.  الكره  اأي  المقت،  من  مقوت،   
اأَْرَقَم في الأ�سمعية: ))

�صاِلماً اآَب  اإِن  الــَمــقــِت  ِثــيــاَب  َلــِبــ�ــصــُت 

الـــّرَجـــم  اإِلــــــى  َجـــــــرَّ  اأُ اأَو  ــــُه  ــــت اأُِف َوَلــــّمــــا 

نفور: مذعورة. قال عروة بن الورد في الأ�سمعية: 0)

َيَخاُفنا اَل  َمــن  الــيــاأ�ــِص  بــعــَد  �ــَصــُيــفــزُع 

ــِر ــواِم الــُمــَنــفَّ كــوا�ــصــُع ِفــي اأُْخـــــَرى الــ�ــصَّ

الن�ساء  من  القذور  اأي  البكري:  رواية  في  قذور  ومعنى   
التي تجتنب الأقذار.

و�سفا  و�سفها  بعدما  بمحبوبته  عجًبا  ال�ساعر  ي��زداد   
في  لعزة  وتنفر  اللئام  ال��رج��ال  اأخ���الق  تبغ�ض  باأنها 

نف�سها، وعجب ت�سعر به.

في  الأن��ب��اري  اب��ن  ق��ال  "تقول".  والذخائر:  الب�سائر   .6(
�سرحه لقولهم:" ما كاَن َنْوُلَك اأْن تفعل كذا وكذا" معناه: 
والَنْول  وغنيمًة.  وحظًا  الفعل،  هذا  لك  منفعة  كان  ما 
اإذا  الرجل:  نلت  قد  يقال:  والحظ.  المنفعة  وال��ن��وال: 
نفعته، واأنلته حظا..ثم اأن�سد بيت ال�ساعر، انظر الزاهر 

في معاني كلمات النا�ض: )/6)).

واأنلته  نوال،  اأنول  بها،  ونلته  العطية،  نلته  يقال:  تنول،   
ونولته: اأعطيته ما  يطلب. قال كعب بن �سعد الغنوي في 

الأ�سمعية: 9)

ـــدَّ ِخــــاَلَلــــُه ـــى َيـــ�ـــصُ َيــــُنــــْل حـــتَّ وَمـــــن ال 

ــ�ــِص َغـــيـــَر َقــلــيــِل ــْف ـــَهـــواِت الــنَّ ـــِجـــْد �ـــَص َي

معروف الحديث: اأي رقيقه.  

اْلَقِبيح.  َواْلَكاَلم  يَبة  ُتْذَعُر من الرِّ َواْمَراأَة َذُعوٌر:  ذعور:   
وال��ذع��ور  ال��ذاع��ر،  وال��ذع��ور  الأ�سمعي:  اأ���س��داد  وف��ي 

المذعور.

عن  يعبر  فحديثها  الأخ��الق،  وح�سن  بالعفاف  ي�سفها   
منه  فزعت  ذل��ك  غير  في  يرغب  وم��ن  رفيعة،  اأخ��الق 

وخافت. 
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في عيون الأخبار:" لظالًما". قال ابن قتيبة متحدًثا عن   .63
كان  حف�سة  اأبي  بن  و" يحيى  حف�سة،  اأبي  بن  م��روان 
عنه،  اهلل  ر�سي  عفان  بن  عثمان  يد  على  اأ�سلم  يهودًيا 
وكان جواًدا، فتزوج خولة بنت مقاتل بن طلبة بن قي�ض 

بن عا�سم، �سيد، اأهل الوبر، فقال القالخ.."

المعتز" فقال في ذلك  ابن  ال�سعراء، قال  وفي طبقات   
القالخ ال�ساعر يهجو مقاتل بن طلبة.."

هذه  لإن�ساد  اآخر  و�سبًبا  اأخرى  رواية  الفرج  اأبي  وعند   
حف�سة  اأبي  ابن  مروان  على  " ورد  قال:  حيث  الأبيات 
كتاب وهو بالمدينة اأن امراأة من اأهله تزوجت في قوم 
ذلك  في  فقال  مطر؛  بنو  لهم  يقال  �سهرهم  ير�ض  لم 
لأخيها"، ثم اأن�سد القطعة.  فرواية اأبي الفرج هنا تثبت 
المبرد  رواي��ة  بينما  حف�سة،  اأب��ي  بن  لمروان  الأبيات 
تثبتها للقالخ بن حزن في ق�سة �سهيرة، هي زواج يحيى 
ابن اأبي حف�سة لخولة بنت مقاتل بن َطْلَبة. وقد يتوهم 
اإنه  العنبري، حيث  للقالخ  تكون  الأبيات قد  اأن  البع�ض 
اأن  اإل  الق�سة،  ه��ذه  ح�سلت  اأن  اإل��ى  عا�ض  الآخ��ر  هو 
ذكر  فالمبرد  ح��زن،  بن  للقالخ  ثبوتها  ترجح  الدلئل 
الق�سة، واأن�سد فيها القطعة رقم:)) من هذا المجموع 
وقد  الق�سة".  هذه  في  القالخ  " قال  قائال:  اأردف  ثم 
�ساير ابن عبد ربه رواية المبرد واإن جاءت الرواية عنده 
ال�سنيع  ونف�ض  ال�سعر.  ن�سب  لأيهما  ذكر  دون  للقالخ 
وقع لبن المعتز، وابن قتيبة في كتابيه: عيون الأخبار، 
للقالخ  فيهما  الرواية  جاءت  حيث  وال�سعراء،  وال�سعر 
دونما تمييز بين ال�ساعرين. واأنا اأرجح ثبوتها للقالخ بن 
حزن وذلك ل�سهرته وكثرة ما باأيدي الرواة من �سعره، 
في حين تقل اأ�سعار القالخ العنبري، واإن اأثبتت الأخبار 
اأنه عا�ض اإلى اأن وقعت هذه الق�سة، ثم هجا اآل قي�ض بن 

عا�سم ب�سببها. انظر معجم ال�سعراء:)/0)3.

اأنكحها: تزوجها.  

هذا البيت ناق�ض من رواية الأغاني لالأبيات.  .6(

ف�سل مالهما: الزائد من المال.  

طبقات ال�سعراء" اأنت قائدها". ورواية الطبقات، كاأنها   .6(
�سرح لرواية ابن قتيبة.

الأ�سل  في  كان  واإن  " ف��در،  المرزوقي  قال  در":  "هلل   
لكثرِة  به  الكلمُة  المو�سَع وجرى  َلِزَم هذا  فقد  م�سدًرا 

ظرف  ف��ي  يعمل  ف��ال  خ��ي��رك،  هلل  َم��ج��رى:  ال�ستعمال 
من  اأمثاله  فيه  يعمل  مما  �سيء  في  ول  ح��ال؛  في  ول 

الم�سادر". �سرح الحما�سة للمرزوقي: 3/))0).

يقول  �ساأنها.  من  وي�سلح  الدابة  يتعهد  الذي  ال�سائ�ض:   
الراعي  ف�سل  اأق��رب  "ما  ر�سائله:3/))  في  الجاحظ 
ورد  وقد  الدابة.  على  ال�سائ�ض  ف�سل  من  الرعية  على 

لفظ ال�سائ�ض عند عوف بن عطية. فقال:

ــــــلــــــَحــــــرِب َمـــــلـــــُبـــــوَنـــــًة واأَعـــــــــــــــــــــَددُت ِل

الــــِحــــَمــــارا ـــيـــَهـــا  ـــاِئـــ�ـــصِ �ـــصَ ــــلــــى  َع َُردُّ 

ج/))،))،  العرب:  مجلة  عطية،  بن  عوف  �سعر  انظر   
�ض:30، �ض:)))

وفي اأ�سا�ض البالغة: )برذن) "اأثقل من البرذون واأ�سر   
ال�سباع".  من  وقيل  الأحنا�ض،  من  وهو  الحرذون،  من 
وبرذن الجواد اإذا �سيره برذوًنا. وبرذنتها: جعلتها من 
منها:  والمفرد  منها.  الجيدة  غير  وهي  الخيل  براذين 
قوائم  من  القيد  مو�سع  في  البيا�ض  التحجيل:  برذون. 

الفر�ض، قال الَكْلَحبة الُعَرني في المف�سلية: 3 

ــــــِمــــــهــــــا َثــــــــالٌث َعــــــــــــادى ِمــــــــن َقــــــواِئ

ـــــــــَمـــــــــٌة َبــــهــــيــــُم ـــــحـــــجـــــيـــــٍل َوقـــــــــاِئ ـــــَت ِب

والغرر، مفردها الُغرة: اأي البي�ساء، وهي التي تو�سطت   
البالغة:  اأ�سا�ض  ال�سقين.  اأح��د  اإل��ى  تمل  ولم  الجبهة 

)عدل). ي�سف جياده  بتلك ال�سفات الجميلة.

ذكره  خر�سة  بن  غيالن  بن  ومثجور  الجاحظ:"  ق��ال   .66
القالخ بن حزن المنقري، فقال.."

بني  خطباء  في  معدود   ، َخَر�َسَة  بن  َغْيالن  بن  َمثُجور   
المنطق.   في  مقدًما  وكان   ا،  اأي�سً علمائهم  ومن  �سبة 
علي  عر�سوا  قد  الحجاج:" اإنهم  اإل��ى  كتب  ال��ذي  وهو 
اأن  اأرى  فقال:"  اآخ��ذ؟  اأن  ت��رى  فما  والف�سة،  الذهب 
�سنة  نحو  قتله  ثم  هارًبا،  عنه  فذهب  الذهب".  تاأخذ 
))ه�. ولجرير هجاء في مثجور هذا. وقد عده الجاحظ 
من علماء الن�سب حينما تحدث عنه في كتابه الحيوان. 
انظر الحيوان:)/)))، وذكره ابن دريد في ال�ستقاق: 
تفا�سيل  الأ����س���راف:))/0)3،  اأن�ساب  وف��ي   .(9(/(

ق�سته مع الحجاج وكان والًيا له على " ابن قباذ".



اآفاق الثقافة والتراث

 �شعر 
الُقاَلخ 

بن َحْزٍن 
الِمْنَقِرّي

95

و�سفقته  ال�سيء  ال��ري��ح  �سفقت  قولهم  م��ن  �سفقته:   
بالتحقيق والت�سديد، اإذا قلبته يمينا و�سمال، قال خفاف 

ابن ندبة في الأ�سمعية: )

ــقــاً َيــعــلــو الــِعــ�ــصــاَه ُغـــثـــاوؤُُه ــــاَل �ــَص اأَ�ــــصَ

ـــُق فـــي قــيــعــاِنــهــا ُكـــــلَّ َمــ�ــصــَفــِق  ـــفِّ ُيـــ�ـــصَ

وت�ستعمل بمعنى التحويل من اإناء اإلى اإناء لي�سفو. قال   
�سالمة بن جندل، الديوان: 9))

ــيــِل ريــُحــُه َكـــريـــِح َذِكـــــيِّ الــِمــ�ــصــِك ِبــالــلَ

ـــِق  ـــُق فـــي اإِبـــــريـــــِق َجـــعـــٍد ُمـــَنـــطَّ ـــفَّ ُيـــ�ـــصَ

خلًقا  به  تعيبه  ما  تجد  لن  به  بلغت  مهما  فالممدوح   
وُخلًقا، وهو غاية في المدح.

اأ�ستريه  اأي  اأ�سريه:  كثيرة".  دنيا  الأ�سراف"  اأن�ساب   .6(
بمعنى  ال�سيء  �سريت  يقال:  الأ�سداد.  من  حرف  وهو 
ا�ستريت وبعت. قال قي�ض بن زهير العب�سي: انظر �سرح 

الحما�سة للمرزوقي:)/)))

َبــعــيــٍد مــــن  ــــكــــِري  َو�ــــصُ ُودِّي  ــــَرى  �ــــصَ

ــــــيــــــُع ــــــــٍب اأبــــــــــــــًدا َرِب الآَِخـــــــــــــــــــــــــــِر َغــــــــاِل

الحما�سة  �سرح  ح��ري،  بن  نه�سل  ق��ال  البيع،  وبمعنى   
للمرزوقي: )/)0)، وال�سعر وال�سعراء: )/))6.

اِلأٍَب َنـــــّدعـــــي  ال  ـــٍل  ـــهـــ�ـــصَ َن َبـــنـــي  اإِّنـــــــــا 

ــ�ــصــريــنــا َي ـــــاِء  ـــــن ب ـــــاالأَ ِب ـــــو  ُه َوال  َعــــنــــُه 

بذ: �سبق، وغلب. قال المثقب العبدي) الديوان:03))  .6(

ــُه ــَن ــْي ــَم ــالــِحــيــَن َن َوَجــــــــْدُت ِزَنـــــــاَد الــ�ــصَّ

ــا ــوُدَه ــُع ــُص ـــُجـــوَم � ــــذَّ الـــنُّ ــا َب َقـــِديـــًمـــا كــَم

الكفء: النظير. المخنق: مو�سع الخناق من العنق، قال   
المتلم�ض ال�سبعي في الديوان:)))

ـــــــ�ـــــــصْ َفـــــْلـــــَيـــــْبـــــُلـــــَغـــــــــــْن ـــــــِع فـــــلـــــئـــــْن َت

ـــــْق ـــــــَك اْلـــــُمـــــَخـــــنَّ ـــــــْن اأَْرَمــــــــــاُحــــــــــَنــــــــــا ِم

قوة  ويغلبهم  فن  كل  في  اأق��ران��ه  يتجاوز  اأن��ه  والمعنى   
ومنعة.

البيت في اأن�ساب الأ�سراف. وفي البيت اإقواء.  .69

في المرزوقي والتبريزي:" �سقى جدثا"  .(0

ومغيب  العراق  قبلة  بين  لما  ا�سم  العين:  �ستر.  وارى:   
من  يعني  ال��ع��ي��ن:  "من  ال��م��رزوق��ي:  وق���ال  ال�سم�ض. 
هنا:  ها  الغيث  القبلة.  عين  من  تن�ساأ  التي  ال�سحابات 
المطر، وي�ستعمل للكالإ لأنه ينبت ب�سببه. قال ُخَفاُف بن 

ندبة ال�سلمي في الأ�سمعية: 3 

َمنِكبي َيــدَفــُع  الــَغــيــَث  َهــَبــطــت  َوَلــَقــد 

ـــِة الــــَقــــنــــاِة َذنــــــوُب ـــلَ ـــاِف ـــ�ـــص ـــرٌفـــم َك ــــ ِطــــ

قال  ال��وق��ع،  ال�سديد  القطر،  ال�سخم  المطر  ال��واب��ل:   
اُر بن ُمْنِقذ في المف�سلية: 6) الَمرَّ

ــــدِّ َكــمــا ــــدَّ َعــــلــــى الــــ�ــــصَّ ُيـــــــوؤِْلـــــــُف الــــ�ــــصَّ

ـــِكـــْر ـــَب َحــــَفــــ�ــــَص الـــــــَواِبـــــــَل َغـــــْيـــــٌث ُمـــ�ـــصْ

والجدث، في رواية المرزوقي والتبريزي معناه: القبر.  

بن  اأريب  �ستر  لقبر  يدعو  اأنه  التبريزي،  عند  والمعنى   
ع�سع�ض اأن ي�سقى من المو�سع الذي بين العراق ومغيب 

ال�سم�ض غيثا ي�سبق وابله الرعد.

بركه  عليه  األ��ق��ى  ي��ق��ال:  الثقل،  ال��ب��ع��اع:  دائ���م.  ملث:   .((
ثقله.  اأي  واأرواقه، وجراميزه، وعبالته،  واأوقه،  وبعاعه، 

قال امروؤ القي�ض: ال�سبع الطوال:)0)

ــُه ــعــاَع ــبــيــِط َب ـــحـــراِء الــَغ َواأَلــــقــــى ِبـــ�ـــصَ

ِل الُمَحمَّ الــِعــيــاِب  ذي  الَيماني  ُنـــزوَل 

َفاأَْلَقى  اأََلحَّ بمكان  اإذا  َوَبَعاًعا،  ا  َبعًّ " َبعَّ ال�سحاب  واأ�سله   
بَعاَعه فيه". تغمد:عم.

اأر�ض  على  مطره  جاء  اإذا  �سرحه:  في  المرزوقي  قال   
فو�سع اأثقاله بها امتالأت الوهاد وتغمرت الم�سايل بطون 

الأباطح ال�سهلة.

تقديم  البيت  في  "عديال".  التن�سي�ض:  معاهد  في   .((
وتاأخير، وهو اأ�سلوب �سائع في لغة العرب. قال الفرزدق:

ــكــاً مــمــّل اإاّل  الـــنـــا�ـــص  فــــي  مــثــلــه  ومـــــا 

ـــبـــه ـــنـــا�ـــص اأبــــــــــو اأمــــــــــه حــــــــّي اأبــــــــــــوه ُي

في  ه  َم�سدَّ ي�سد  م��ن  النا�ض  ف��ي  بعده  لي�ض  والمعنى:   
لم  ولكنه  به،  ل�ستبدلناه  وجد  فلو  وال�سيا�سة  الرئا�سة 

يوجد.



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

96

الفار�ض على  الذي يحافظ فيه  اليوم  ليوم حفاظ: وهو   .(3
في  ��َرار  ���سِ ب��ن  ُد  ال��ُم��َزرِّ ق��ال   . عنها  وي��داف��ع  محارمه 

المف�سلية:))

.((

ــْحــَوهــا ــــابــــُع َن ــَرة ُتـــْحـــَنـــى االأَ�ــــصَ ُمــ�ــصــهَّ

الــَقــَبــاِئــُل  الــِحــفــاِظ  َيــــْوَم  ــْت  ــَع ُجــِم اإَِذا 

بن  عوف  قال  الحرب،  في  ال�سدة  اأو  الحرب  الكريهة:   
عطية بن الخرع:

ــــــنــــــي الأَُخــــــــــــو ِحـــــفـــــاٍظ َلــــــَعــــــمــــــُرَك اإنَّ

َوِفــــــــي َيــــــــوِم الــــَكــــريــــَهــــِة َغــــيــــُر ُغـــمـــِر

انظر مجلة العرب،�ض30،ج)،)،�ض))).  

يُّ  بِّ َعي به: عجز عنه، وا�ستعمله َعْبُد اهلل بن َعَنَمَة ال�سَّ  
تلك  �ساأل  وقد  عليه،  الرد  والرماد عن  النُّوؤْي  َعْجِز  في 

الأطالل عن حالها. قال في المف�سلية: )))

ــهــا لــُت ــاأَ ــــــداَر َقـــفـــراً �ــَص َفـــلَـــّمـــا َراأَيــــــــُت ال

ـــيـــنـــا ُنــــوؤُيــــهــــا َوَرمــــــاُدهــــــا  َفـــَعـــــــــــيَّ َعـــلَ

والأ�سل قولك: َعِييُت الأمَر، وَعييت به ِعيًّا، ورجل َعِييٌّ   
َوَعِيَي عن حجِته ِعيًّا. قال ُحطائط بن َيعُفر 

ــِنــي ــــَجــــواَب َتــَبــيَّ َفـــُقـــْلـــُت َولـــــْم اأَْعــــــَي اْل

ـــَف َزيـــــٍد َواأَْرَبـــــــــَدا ــــَزاُل َحـــْت ــــُه اأََكـــــــاَن ال

�سرح  ان��ظ��ر  تها.  محاجَّ ع��ن  اأَْع���ِج���ْز  ول��م  اأجبتها  اأي   
الحما�سة للمرزوقي:)/33))

المع�سل: الم�سيق، واأ�سله من الع�سل: المنع والت�سييق.   
لتها اإذا منعتها من التزويج،  ْلت المراأَة وَع�سَّ يقال: َع�سَ
لت: اإذا َع�ُسر ِوَلُدَها. ول يبتعد المعنى الذي اأراده  وَع�سَّ
القالخ عما اأرادته زينب بنت الطثرية في رثائها لأخيها 

حيث قالت:

ك مــظــلــومــاً وُيــر�ــصــيــك ظــالــمــاً ــرُّ يــ�ــُص

ـــْلـــَتـــه فــــْهــــَو حـــامـــُلـــْه ـــــــذي حـــمَّ وكــــــّل الَّ

المرزوقي" في اأ�سل غابة"  .((

تاج  الزبيدي:  قال  ب�سدة،  الدفع  وهو  ال��درء  من  ت��دراإ:   
ى َوَل َيهاب،  العرو�ض )دراأ): ُذو ُتْدَراإٍ: ُذو ُهجوٍم َل َيَتَوقَّ

بن  العبا�ض  ا�ستعمله  وقد  اأَعدائه.  َدْف��ِع  على  ٌة  ُق��وَّ َفِفيِه 
مردا�ض قال: ال�سعر وال�سعراء: )/)))

ُتــــــــْدَراإٍ َذا  الـــــَحـــــْرِب  ــــي  ِف ُكــــْنــــُت  َوَقـــــــْد 

ـــــِع ـــــَن ـــا َوَلـــــــــْم اأُْم ـــًئ ـــْي َفـــــلَـــــْم اأُْعــــــــــــــَط �ـــصَ

الغابة: مو�سع الأ�سد الذي ياألفه وي�سكنه. ينازله: يقاتله،   
والمنازلة ل تكون اإل عن قرب، وهو دللة على �سجاعته 

واإقدامه.

خدره  في  الأ�سد  ما  هكذا  رجل  رب  المرزوقي:"  وفي   
باأقوى قلبا منه نظير له في باأ�سه و�سدته ينازله".

ْمَرَة  �سَ بن  ْمَرُة  �سَ قال  ال�سجاعة.  في  الكفء  القرن:   
النه�سلي في المف�سلية: 93

ــُل َحــوَلــُه ــْحــِجُ ــيــَر َت وِقــــرٍن تــركــُت الــطَّ

جا�صُد الــَجــوِف  َدِم  مــن  نجيٌع  عــلَــيــِه 

المرزوقي  بالموتى" �سرحه  �سيلحق  اأنه  "ويعلم  وقوله:   
ن اأن الخلوَد ل مطمَع فيه، فاإنَّ الذي له من  بقول: " تيقَّ
ث  ُتُحدِّ اإذا  لأُكرومة،  َخ��ارًا  وادَّ ِلَمُثَوبة،  ُمه  ُيَقدِّ ما  المال 

بًا". خ�ض فينا مغيَّ عنه بها كان ِذْكُره حيًا واإن كان ال�سَّ

واأقاد القاتل بالقتيل: قتله به.  .(6

ق����ال ال����ح����ارث ب���ن ح���ل���زة: ����س���رح ال�����س��ب��ع ال���ط���وال   
الجاهليات:)9)

ِبــــاْلــــُمــــْنــــِذِر ــــاَن  ّغــــ�ــــصَّ َربَّ  ــــــــاُه  ــــــــْدَن َواأََق

َمــــــــاُء الــــــــدِّ اَلُتـــــــــَكـــــــــاُل  اإِْذ  ــــــْرًهــــــا  َكـــــــ

ابن  قال  وتطاأطوؤ.  انخفا�ض  عنقه  في  الذي  الأخ�سع:   
 : اْلأَْعَراِبيِّ اْبُن  " َقاَل  اللغة:)/90)  مقايي�ض  في  فار�ض 
َكاَن  ��ُه  اأَنَّ  " َبْيِر:  الزُّ َحِديُث  َوِمْنُه  اْلُمَتَطاِمُن.  ُع  اْلأَْخ�سَ
َع  ُتْخ�سَ اأَْن  َعاُن  اْلُخ�سْ َحاِتٍم:  اأَُبو  َقاَل   ." �ْسَعَر  اأَ َع  اأَْخ�سَ
ِع. َقاَل: َوُيَقاُل  ْيِر، َوُهَو اأَ�َسدُّ اْلَو�سْ اْلإِِبُل ِباأَْعَناِقَها ِفي ال�سَّ
اْلَفْحُل  َع  اْخَت�سَ َوُيَقاُل  َقاَل:  َعُه.  َوَخ�سَ ْيُب  ال�سَّ َعُه  اأَْخ�سَ
ْر�ِض ِبَكْلَكِلِه.  َعَها اإَِلى اْلأَ َها ُثمَّ َيْخَت�سِ اَقَة، َوُهَو اأَْن ُي�َسانَّ النَّ

ْجُم، اإَِذا َماَل ِلْلَمِغيِب. َع النَّ َوُيَقاُل َخ�سَ

والمعنى: ورب رجل كنا نحب�سه وناأ�سره حتى ناأخذ منه   
القود باأن نقتله اأو يذعن لنا.

يتعاطى  فال  يملكه  الحياء  كان  فتى  المرزوقي" هو  في   .((
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ما يقبح في الأحدوثة، ول ي�سمع منكًرا اإل األغاه، وَل َراأَي 
ْيَروى  ماُ  َم�ْسَمُع  لَيِطيَب  واأق�ساه،  رف�سه  اإل  م�ست�سنًعا 

عنه، ومنظُره فيما ي�ساهد منه". 

الحما�سة:  في  الطثرية  بنت  زينب  قالت  عطاوؤه.  نائله:   .((
(9(

ــِه ــَرِفــيَّ بــَكــفِّ ــــــْرِوي الــَمــ�ــصْ وَقـــــْد كـــان ُي

ــى َحـــْجـــَرِة الــَحــيِّ نــاِئــُلــْه ــ�ــصَ ــُغ اأَْق ــُل ــْب وَي

والمحكم  والو�ساطة،  والتبيين،  والبيان  الحما�سة،   .(9
البيت  "دري�ض".  والتاج:  والل�سان،  الأعظم،  والمحيط 
مختلف الن�سبة بين من ين�سبه للعجير ال�سلولي وبين من 
اأخاها  ترثي  حما�سية  من  الطثرية  بنت  لزينب  ين�سبه 

مطلعها: 

اأَرى االأْثَل من بطن العقيق ُمجاوِري

مــقــيــمــاً وقــــد غــــاَلــــْت يـــزيـــَد غـــوائـــُلـــْه

والأغاني،  والتبيين،  والبيان  الأمالي،  في  لها  واأثبتت   
والتبريزي  المرزوقي  �سرحي  وفي  والنظائر،  والأ�سباه 

للحما�سة. ون�سب الجرجاني البيت لمراأة من العرب.

والبيت ثابت في اإي�ساح �سواهد الإي�ساح للقالخ من دون   
اأن  واأرجح  المعروفين بهذا ال�سم.  ال�سعراء  اأي  تحديد 
البيت للقالخ بن حزن؛ لأن له مرثية جاءت على  يكون 

نف�ض البحر والروي.

البيت  اإلى مفعول واحد، وفي هذا  يتعدى  و"ورث" مما   
حرف  فحذف  منه،  ورثنا  يكون:  اأن  فيجوز  عليه.  دليل 

الجر، واأو�سل الفعل. 

الدل�ض: الدرع المل�ساء اللينة، قال عامر بن الطفيل في   
الديوان: �ض)0)

ُفـــ�ـــصـــوٍل ذاِت  َكــــالــــَنــــهــــِي  َوِدال�ــــــــــــصٍ 

َمـــاِلـــي الــــــَحــــــواِدِث  َحـــْلـــَبـــِة  فـــي  ذاَك 

المفا�سة: الوا�سعة. وقد ُجمع معنى الدل�ض، والمفا�سة   
ي في المف�سلية: 9) نِّ اق ال�سَّ في قول يزيد بن الَخذَّ

ــًة  ْوِع َزْغــــفــــاً ُمــفــا�ــصَ ُنـــِعـــدُّ ِلــــَيــــوِم الــــــــرَّ

ــرو�ــَصــا �ــصَ اأََحــــــــذَّ  َغــــــرٍب  َوذا  ــــاً  ِدال�ــــص

الحمائل لطول  اأبي�ض. وجعله طويل  اأي و�سيفًا  واأبي�ض،   

َقَواِمه. والمعنى عند المرزوقي هو: اأنه اأَْنَفَق ماَلُه في ما 
َخر له اأجرًا، وَن�َسَر لُه حمدًا و�سكرًا، فلم يكن اإِْرُثه اإل  ادَّ

الح. ما ذكر من ال�سِّ

" ومنهم  الأبيات:  اإن�ساد هذه  ابن حبيب في �سبب  قال   
ابنا القالخ بن حزن عقاه فقاتاله فقال.."

يحذى: يلب�ض النعل. وقد ا�ستعملها عمرو بن قميئة في   
مجال �سعر الناقة فقال: الديوان:)0)

ْحــــــَداِجــــــَهــــــا ـــــــْحـــــــَدى ِبــــــاأَ ـــــــــــــــــَواِزَل ُت َب

ـــــااَل ـــــَع ـــــــَن َبــــــْعــــــَد ِنـــــــَعـــــــاٍل ِن ـــــــْحـــــــَذْي َوُي

بن  ميمون  الأع�سى،  الكبير  ال�ساعر  المعنى  نف�ض  واأكد   
قي�ض فقال: الديوان:))

اآ اإَِلــــــــــــيَّ َوَقــــــــــْد  ـــو  ـــُك ــــ ــــ ـــ�ـــصْ ــــــــا َت ــــــــَراَه َوَت

ــَعــاِل ـــُدوَر الــنِّ ـــْت َطــِلــيــًحــا ُتـــْحـــَذى �ـــصُ َل

خال: ورد هذا الفعل بنف�ض ال�سيغة وبنف�ض المعنى عند   .(0
اأبي ذوؤيب الهذلي، قال في المف�سلية:6))

ــٍب  ــــْعــــَدُهــــُم ِبـــَعـــْيـــ�ـــٍص نــا�ــصِ َفــــَغــــَبــــْرُت َب

ـــُع ـــَب ـــْت ـــَت ـــصْ ـــ� ـــــــــي اَلِحــــــــــٌق ُم َواإِخـــــــــــــال اأنِّ

بن  عوف  قال  الحرب،  في  ال�سدة  اأو  الحرب  الكريهة:   
عطية بن الخرع:

ــــــنــــــي الأَُخــــــــــــو ِحـــــفـــــاٍظ َلــــــَعــــــمــــــُرَك اإنَّ

َوِفــــــــي َيــــــــوِم الــــَكــــريــــَهــــِة َغــــيــــُر ُغـــمـــِر

ج)،)،   ،30 ال�سنة:  ال��ع��رب،  مجلة  ف��ي  �سعره  ان��ظ��ر   
�ض))).

ال�سبعي،  المتلم�ض  �سعر  في  وج��اءت  تقطع.  تجتذم:   
الديوان: 0)

َيــْلــَتــِوي ـــَزْل َحــْبــُل الــَقــِريــَنــْيــِن  َي َلــْم  اإَذا 

َمــا ُبـــدَّ يــوًمــا مــْن ُقـــًوى اأْن ُتــَجــذَّ َفـــاَل 

القرار: م�ستقر الماء في الرو�سة، قال �سالمة بن جندل   .((
في الأ�سمعية:))

ـــُه ــــٌل َيـــُلـــ�ـــصُّ ــــْق ـــِب َب ـــْل َلــــــُه ِبــــــَقــــــَراِر الـــ�ـــصُّ

ـــــِق ـــــاأَْن َي َكــــــِادِك  ِبــــــالــــــدَّ ْم  ــــقــــدَّ ــــَت َي َواإِْن 
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من  به  ق��ام  ما  على  يتح�سر  الرجل،  م��اء  هنا  به  والمق�سود 
اإنجاب اأبناء لم ي�ستقر لهم ح�سبا حيث اأنه �ساع ب�سبب 

عقوقهم لوالدهم. 

الح�سب: الأ�سل. الجزل: القوي، الغليظ، وقد ا�ستعملته   
في  اأَْرَق���َم  بن  ِعْلِباُء  ق��ال  بالحطب.  مقرونا  ال�سعراء 

الأ�سمعية: ))

ـــَطـــٍب َجــــــْزٍل َو�ـــَصـــهـــٍل ِلــفــاِئــٍد ِبـــــذي َح

َوِمــــــبــــــراِة َغــــــــــّزاٍء ُيـــــقـــــاُل َلـــهـــا ُهــــــَذْم

الغب�ض: �سدة الظالم. قال ال�ساعر:  .((

ــْيــِل ــ�ــِص الــلَّ ــَب ــنــًة مــا َطــعــنــُت فــي َغ َطــْع

ـــوُم ُزَهــــــيــــــًرا وقــــــد َتــــــَواَفــــــى الـــُخـــ�ـــصُ

ال�سعر وال�سعراء: )/6)3.  

ويق�سد به ال�ساعر هنا �سواد وجه اأبنائه.  

قال ابن عبد البر: " ذكوان: هو ذكوان، اأبي عمرو، بن   .(3
اأمية بن عبد �سم�ض، وقد قيل: اإن ذكوان كان عبدًا لأمية 
وانظر   .((((/( ال�ستيعاب:  اأكثر.  والأول  فا�ستلحقه 

معجم ال�سعراء: )/0)3. 

ب����اذان: ع��ام��ل ك�����س��رى ع��ل��ى ال��ي��م��ن، وه���و ال���ذي بعث   .(( 
و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى  م��ح��م��د،  ال��ن��ب��ي  بخبر   اإل��ي��ه 

انظر تف�سيل الخبر �سيرة ابن ه�سام:)/)).

لت، والد اأمية بن اأبي ال�سلت، مفتخًرا،  وذكره اأبو ال�سّ  
فقال: ال�سعر وال�سعراء)/)6)

الــُجــُنــوِد له َمــْن مــْثــُل ك�ْصَرى وبــــاَذاِن 

ــاال اإِْذ �ــصَ َيــــْوَم الــَجــْيــ�ــص  َوْهـــــِرَز  ــُل  ومــْث

ْو�ض بِن  َعْزَرة: لعله يق�سد َعْزَرة بن َقْي�ض بِن َعَزَمَة بِن اأَ  
َباَرَة بِن َعاِمر بن َعْبد اهلَل بن ُدْهن، كاَن  َعْبد اهلَل بِن �سُ

�َسِريفًا.  انظر ن�سب معد واليمن الكبير:)/0)3.

َكَفِرَح،  َكِبَر،  )كبر):"  المحيط  القامو�ض  في  َمْكَبِري:   
وَكَبَرُه   . نِّ ال�سِّ في  َطَعَن  كَمْنِزٍل:  وَمْكِبرًا،  كِعَنٍب،  ِكبًرا، 
مُّ  وُت�سَ وَمْكَبَرٌة،  َكْبَرٌة  وَعَلْتُه  عليه.  َزاَد  َر:  كَن�سَ ِب�َسَنة، 

باوؤُها، وَمْكِبٌر.

القالدة  �سرح  في  الُمرتجل  في  ال�سغاني،  الح�سن  قال   
ال�ّسمطية: �ض)6)

ــــي َواأِبـــــيـــــــــــــــــــــــَك َكــــبــــَره ــــتــــِن ـــــد َعــــلَ ـــــَق َف

َزفــــــَره  ـــلـــوِعـــي  �ـــصُ َتــــحــــَت  َثـــــــَوت  َواإِن 

في  الأَْن��َم��اِريُّ  الُخْر�ُسِب  بُن  �َسَلَمُة  قال  ال��داء،  الَخْبُل:  َخْباَل: 
المف�سلية:6

قــــى ِمــــــن َغــــيــــِر َخـــبـــٍل ُذ ِبــــالــــرُّ ــــــوَّ ــــــَع ُت

ـــمـــيـــُم ـــــِدهـــــا الـــتَّ ـــــُد فـــــي َقـــــالِئ ـــــعـــــَق َوُت

اأنقاه ونقاه: نظفه عن ما فيه من الدن�ض.  .((

المخاطب  اأيها  اأنت  تبلغ  لم  "اإن  فقال:  العيني  �سرحه   .(6
واأعلي  ينا�سبني  ما  اأرفع من جميع  فاإنني  العلية  الرتبة 

ذكًرا".

الجي�ض،  وكذلك  َعُظم،  الأَمُر:  واأَْثَعل  الل�سان)ثعل)  في   .((
اع.  َثُعوٌل: كثيرة الَح�َسم والتُّبَّ اأن�سد البيتين.. وَكِتيَبٌة  ثم 
والبقرة  الناقة  اأَْطَباء  في  زيادة  والثََّعل:  والثُّْعل  والثَّْعل 
وقيل:  الأَْط��َب��اء،  �سائر  على  ُطْبٍي  زي��ادة  وقيل:  وال�ساة، 

ِخْلف زائد �سغير في اأَْخالف الناقة.

ال��ع��ب��دي في  المثقب  ق��ال  ي���ورد،  ال���ذي  ال��م��اء  ال����ورد:   
الديوان:)))

ـــــــــــــاأَنَّ َمــــــــواِقــــــــَع الـــــَثـــــِفـــــنـــــاِت ِمـــنـــهـــا َك

�ـــــُص بـــــــاِكـــــــراِت الــــــــــــِورِد ُجــــــوِن ـــــرَّ ـــــَع ُم

ال�سديق  ع��ل��ى  الأخ  ا���س��م  ال��ع��رب  تطلق  م��ا  وك��ث��ي��رًا   .((
القالخ  قول  ال�ساحب  على  اإطالقه  ومن   ، وال�ساحب 
ابن حزن: انظر اأ�سواء البيان: 3 /3)). لبا�ًسا: مبالغة 
ههنا:  به  ويريد  ُجل،  جمع  والِجالل  اللب�ض.  من  لب�ض 
وهو  الولوج:  من  مبالغة  وال��ولج:  والجوا�سن.  ال��دروع 
البيت  عماد  وه��ي  َخالفة:  جمع  والخوالف،  ال��دخ��ول. 
ت�سطرب رجاله من  الذي  والأعقل:  البيت.  به  والمراد 
ت�سطك  ال��ذي  الأعقل:  ال�سنتمري:  قال  ف��زع.  اأو  وجع 

ركبتاه عند الم�سي خلقة اأو �سعًفا.  

الزلل  النف�ض ثابت القدم في مو�سع  اأنه قوي  والمعنى:   
بل  م�ستتًرا،  البيت  يلج  ل  والحرب  الباأ�ض  ح�سر  واإذا 
بعدها،  وم��ا  ال��خ��زان��ة:3/)3)  انظر  وي��ح��ارب.  يظهر 
�سيغة  على  عندهم  �ساهد  والبيت  وال��ك��ت��اب:)/)). 
وهو  مفعولها  ن�سبت  �سيغة  فهي  لبا�ًسا"،   " المبالغة 
"جاللها". فهي تعمل مثل عمل ا�سم الفاعل الذي لغير 
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المبالغة. وقد ورد في الكتاب: )/))، في باب "ما جرى 
مجرى  والمفعولين  الفاعلين  اأ�سماء  من  ال�ستفهام  في 

الفعل كما يجري في غيره مجرى الفعل".

في الكامل: " فروج".  .(9

�سَعر  ال�ُسْقَرة في  ْهَبة:  ال�سُ ال�سحاح)�سهب)،  جاء في   .90
ال�ِسباِل،  ْهُب  الراأ�ض، وقال الأ�سمعي: يقال لالأعداء: �سُ
فكذلك  ال�ِسباِل،  ْهَب  �سُ يكونوا  لم  واإن  الأكباد،  و�سود 
فيهم،  هوبة  ال�سُ لأنَّ  ل��ل��روم؛  اأ�سله  ويقال  لهم.  ق��ال 
الُرَقّيات،  َقي�ِض  بن  اهلل  ُعَبْيُد  قال  العرب.  اأعداء  وهم 

الديوان:�ض3)) 

ـــبـــَن َراأ�ـــصـــي ـــيـــوِف �ـــَصـــيَّ َفــــِظــــالُل الـــ�ـــصُ

َباِل ال�ِصّ ْهَب  �صُ الــَحــرِب  في  َوِطعاني 

التذكرة  ف��ي  ج��اء  ج��وف��ه.  م��ن  العثيرة  اأخ���رج  خ���رى:   .9(
جماعة  على  علقمة  اأبي  ابن  مر   ،(((/ الحمدونية:3 
عبد  يا  فقال:  فتيانهم  بع�ض  ف�سرط  القي�ض،  عبد  من 
الإ�سالم،  في  �سراطين  الجاهلية  في  ف�سائين  القي�ض، 

اإن جاء ِديٌن اآخر، َخِريُتْم.

اأعظمه البوالي: القديمة، قال يزيد بن مفرغ في ال�سعر   
وال�سعراء: )/)36.

ـــولـــي ـــَنـــعـــَت َوَق ـــُل الــــمــــاُء مـــا �ـــصَ ِيـــغـــ�ـــصِ

ــــٌخ ِمـــنـــَك فـــي الـــِعـــظـــاِم الــَبــوالــي را�ــــصِ

 ." واللِّينا  الِبرَّ  منه  بالجدِّ  " َيْخِلُط  الزاهر  في  وروايته   .9(
في  بالجر  بط  �سُ البيت  اأن  على  الل�سان  �ساحب  ون�ض 
فيها  وق��ال  التكملة.  في  وبالرفع  المحكم،  من  ن�سخة 
الجّد  فيه  الثواية  "ملء  وال��رواي��ة:  م�سمومة  والقافية 

واللين".  

ولو  لأْخِبَية،  ُمْتَبعًا  كان  اإذ  على:"اأَْبِوَبة"،  الباب  ويجمع   
اأفرد لم يجز. والخباء جمعه اأخبية وكذا جمع فعال في 
القلة كفرا�ض واأفر�سة، وك�ساء واأك�سية. وجاء في الل�سان 
َجْمُع  ْبِوبًة  اأَ نَّ  اأَ َواللِّْحَياِنيُّ  عرابي  الأَ اْبُن  َوَزَع��َم  اأي�سا:" 
َباٍب ِمْن َغْيِر اأَن َيُكوَن اإِتباعًا، َوَهَذا َناِدٌر، لأَن َباًبا َفَعٌل، 
ُر َعَلى اأَْفِعلٍة. َوَقْد َكاَن الوزيُر اْبُن الَمْغرِبي  وَفَعٌل َل ُيَك�سَّ
ُل َعْن َهِذِه اللَّْفَظِة َعَلى �سبيِل الْمِتحان، َفَيُقوُل: َهْل  َي�ْساأَ
َجْمِعها  ِقَيا�ِض  َغْيِر  َعَلى  اأَْفِعلٍة  َعَلى  ُتْجمع  َلفَظًة  َتْعِرُف 
اْلَم�ْسُهوِر َطَلبًا ِلاِلْزِدَواِج. َيْعِني َهِذِه اللفظَة، َوِهَي اأَْبِوبٌة. 

ى  ُي�َسمَّ الَبِديع  ِمَن  ْرٌب  �سَ ْعِر  ال�سِّ �سناعِة  ِفي  َوَهَذا  َقاَل: 
يَع. التَّْر�سِ

يغير  الممدوح  هذا  اأن  الجواليقي:  ابن  عند  والمعنى   
من  يقتلعها  بيوتهم  ويهتك  في�ستبيحهم  اأع��دائ��ه  على 
اإذا  القدر  ن�ساءهم وهو �سريف رفيع  موا�سعها، وي�سبي 
ومحله.  لعزه  يحجب  ولم  اأبوابهم  ولج  الملوك  ق�سد 
مو�سع  في  ويلين   ، ال��ِج��دِّ مو�سع  في  َيِجدُّ  اأن��ه  وو�سفه 
والقت�ساب:  الكتاب:)/)9).  اأدب  �سرح  انظر  اللين. 

.(((/3

هذا البيت ناق�ض من رواية �ساحب الأغاني.  .93

اإلى ُمقاتل  اأبي حف�سة  اأبو الفرج: خطب يحيى بن  قال   .9(
واأُْخَتْيه،  اْبَنَته  الِمْنَقِرّي  عا�سم  بن  َقْي�ض  بن  ُطْلبة  ابن 
وعمر  �سليمان  بنيه  اإلى  يحيى  فبعث  بذلك.  له  َفاأَْنَعَم 
ودخلوا  ثالثَتهم،  َبِنيه  فزوَّجهن  ِبالَجْفِر  َفاأَْتْوُه  وجميل، 
حزن  بن  القالخ  فقال  َح��ْج��ٍر.  اإل��ى  حملوهن  ثم  بهنَّ 

المنقري في ذلك.. 

اأما في تاريخ دم�سق فقد قال ابن ع�ساكر: "اأنكح يحيى   
ابن اأبي حف�سة اإلى طلبة بن قي�ض بن عا�سم المنقري، 
في  فقال  طلبة،  من  عندها  وحط  ذلك  العرب  فاأعظم 

ذلك ع�سام الرماني". ثم اأثبت الأبيات.

قي�ض بن عا�سم: هو قي�ض بن عا�سم بن �سنان المنقري   
وعقالئهم  ال��ع��رب  اأم����راء  اأح���د  التميمي،  ال�����س��ع��دي 
�ساعًرا،  كان  فيهم.  وال�سجاعة  بالحلم  والمو�سوفين 
في  لهم  فقال  بنيه  ن�سح  الجاهلية.  في  و�ساد  ا�ستهر 
اأحد  فال  ثالًثا،  عني  احفظوا  بني  يا   " موته:  مر�ض 
اأن�سح لكم مني: اإذا اأنا مت ف�سودوا كباركم ول ت�سودوا 
�سغاركم فيحقر النا�ض كباركم وتهونوا عليهم، وعليكم 
بحفظ المال فاإنه منبهة للكريم وي�ستغني به عن اللئيم، 
انظر   ." الرجل  ك�سب  اآخ��ر  فاإنها  والم�ساألة  واإي��اك��م 

الأعالم للزركلي: )/06).

اْلَحاِرِثّي في �سرح  ِزَياَدة  ِم�ْسَوٌر بن  القبر، قال  الرم�ض:   
الحما�سة للمرزوقي: )/)))

ــٍب ــِك ــَوْي ــْعــِف َنـــْعـــِف ُك ــالــنَّ ـــــِذي ِب اأبـــعـــَد الَّ

ــــَدِل َوَجــــْن ــــــَراب  ُت ِذي  َرْمــــ�ــــٍص  ـــِة  َرِهـــيـــَن

في  الريب  بن  مالك  قال  الفا�سدة،  القديمة،  البواليا:   
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جمهرة اأ�سعار العرب: )/)6)

ــَنــت ــمَّ ــ�ــصَ َرهــــيــــَنــــُة اأَحـــــجـــــاٍر َوُتـــــــــرٍب َت

ــــهــــا ِمـــّنـــي الـــِعـــظـــاَم الـــَبـــواِلـــيـــا َقــــراَرُت

في تاريخ دم�سق" فنوديتم خيال عتاقا... براذين"  .9(

ُجَبيَهاُء  ق��ال  فيها،  هجنة  ل  عربية  اأي  ع��راًب��ا:  خياًل   
الأَ�ْسَجِعي في المف�سلية: 33

ــهــا ــْعــِر الـــِعـــراِب َكــاأَنَّ �ــَصــِديــ�ــصــاً ِمـــَن الــ�ــصُّ

ـــــَرٌة ِمــــن ُدهـــــِم َحــــــــْوراَن �ــصــاِفــُح ُمـــــَوكَّ

كوا�سد: من قولهم " ك�سدت ال�سلعة": بارت. والمق�سود   
دونهن  اإل من هو  يتزوجهن،  بائرات ليجدن من  اأنهن 

في الن�سب والأ�سل.  

تاريخ  في  "اأثوابا".  الأبرار:  وربيع  الحمدونية  التذكرة   .96
دم�سق: "اأقواما اأحق..".

اأْبراٌد  وجمعها:  ٌط،  ُمَخطَّ َثْوٌب  بال�سم:  والُبْرُد،  اأب��راد:   
واأْبُرٌد وُبروٌد: اأْك�ِسَيٌة ُيْلَتَحُف بها.

ُة. قال الطفيل الغنوي الَخْزَيُة، وُيْك�َسُر: الَبِليَّ  

ـــــــــداً َب اأَ ِخـــــزَيـــــًة  ــــومــــي  َق ـــــــُل  اأَُجـــــــلِّ َوال 

ـــنـــابـــيـــُل فــيــهــا الــــــُقــــــروُد ُردافــــــــــاً َوالـــَت

فكن  بحجر  جعلن...  الحرق..  دم�سق:" من  تاريخ  في   .9(
ال�سكل  على  حمدون  وابن  المبرد  رواه  المحدثات..". 

التالي: 

ــِبــْبــَن عليكم ــالتــي �ــصُ الَّ الـــِخـــَرِق  مــن 

ـــُكـــنَّ الـــُمـــْبـــِقـــَيـــاِت الــَبــَوالــَيــا ِبـــَحـــْجـــٍر َف

وفي التذكرة:" الالئى". ورواه الزمخ�سري هكذا:  

الـــالئـــى �ــصــبــبــن عليكم  الـــخـــرق  مـــن 

مــخــاريــا كــ�ــصــيــتــم  اأم  ثـــيـــابـــاً  كــ�ــصــيــتــم 

الخز: نوع من الثياب.  

لم اأقف على اأي م�سدر ين�سب هذه الأبيات ل�ساعر اآخر   .9(
اأيًّا  التذكرة الحمدونية والتي لم تعين  غير القالخ عدا 

من ال�سعراء المعروفين بهذا ال�سم هو �ساحبها.

. مخ�سي:  ُيْخَتَطّ اأو لم  البلد: القطعة من الأر�ض اخًتطَّ   

من الخ�سية اأي الخوف. الَعَطُب: الَهالُك. فهذا المكان 
يذكر  الَمْزُموم  ُمَوْيِلٌك  قال  لوح�سته.  ال�سجاع   يخافه 

نف�ض المعنى: �سرح الحما�سة للمرزوقي: )/)90.

ـــــِت ِجــــــدَّ َفـــــُروَقـــــٍة ـــــْن ــــــــى َحــــلـَـــْلــــِت َوُك اأَنَّ

ـــَجـــاُع َفــــَيــــْفــــَزُع ــــرُّ بــــه الـــ�ـــصُّ ــــُم ـــــداً َي َبـــــلَ

اأمواج  فيه  تبقى  اأي  حى.  ال�سُّ اإلى  َيْبَقى  معناه  ِحي:  ُي�سْ  .99
ال�سراب منت�سرة حتى وقت ال�سحى.

ال�سراب: قال اأبو عبيدة والأ�سمعي: " ال�سراب من توهج   
الحر وتوقده، ول يكون ال�سراب في ال�ستاء".

الَكتَّاُن: في  المعجم الو�سيط )/6)): َنَبات زراعي من   .(00
المعتدلة  المناطق  ِفي  يزرع  َحولي،  الكتانية  الف�سيلة 
زرقاء  زهرته  متر  ن�سف  على  ارتفاعه  يِزيد  والدفئة 
اْلَكتَّان  بزر  با�سم  تعرف  َرة  ُم��َدوَّ عليقة  وثمرته  جميَلة 
الن�سيج  األيافه  من  ويتخذ  اْلَحار  ْيت  الزَّ ِمْنَها  يعت�سر 
اأنه عربي، والبع�ض يقول  اأكثر العلماء  اْلَمْعُروف. وعند 

باأنه فار�سي معرب. 

وقاَل ابُن �ِسيَده: َولم اأَ�ْسَمع الَكَتن ِفي الَكتَّاِن اإلَّ ِفي �ِسْعِر   
الأْع�سى:

ـــُرو ـــِمـــعـــاِت الـــ�ـــصُّ ُهـــــَو الـــــواِهـــــُب الـــُمـــ�ـــصْ

الــــَكــــَتــــْن ـــــيـــــَن  وَب الــــَحــــريــــِر  َبــــيــــن  َب 

بال�سوء  وتو�سغ فالن   ." " اأتو�سع  الأ�سراف:  اأن�ساب  في   .(0(
اإذا تلطخ به. الل�سان)و�سغ)

في التنبيهات:0)): "وروى عن الأ�سمعي الُكحيل الذي   .(0(
فط، والَقِطران اإنما ُيْطلى  ُتْطلى به الإبل للجرب وهو النِّ
َبر والِقردان واأ�سباه ذلك. وهذا م�سهور من غلط  به للدَّ
بيت  اأن�سد  ثم  القالخ،  قول  يبطله  وما ذكره  الأ�سمعي. 

ال�ساعر. ومثله في ذلك بيت الَقِطران الَعْب�سمّي: 

ـــَعـــَراُء َجـــْرَبـــى اأََنــــــا الــــَقــــِطــــَراُن والـــ�ـــصُّ

ـــَفـــاُء ـــى �ـــصِ ـــْرَب ـــَج ـــْل ــــِطــــَراِن ِل ــــــي الــــَق َوِف

انظر تاج العرو�ض)كحل).   

للعجاج،  من�سوبة  والأمكنة  الأزمنة  في  الأبيات  وردت   .(03
ولي�ست في ديوانه. والبيت الأول فيه اإ�سراف. وقد ذكره 
اأبو العالء المعري حيث قال: بنيت على الإيطاء والإكفاء 

والإ�سراف. وقال: الإ�سراف اإقواء بالن�سب، كقوله:
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ُه َمْغِر�صُ ا�صتد  حتى  جــابــان  اأطعمُت 

ـــــَقـــــدُّ لـــــــوال اأنــــــــه طــــاَفــــا ـــــْن وكــــــــــــــــــــــــاَد َي

ـــِتـــِه ـــا ِلـــِطـــيَّ ـــَن ـــرْك ـــــقــل لـــجـــــــــــابـــاَن يـــْت ـــ فـــ

اإِ�ــصــَراُف الليِل  نــوِم  بعَد  حى  ال�صُّ َنــوُم 

ِبيُّ  ال�سَّ ل  والُمَف�سَّ اأ�سحاُبه.  ول  هذا  يجيز  ل  والخليُل   
الُكوِفيُّ َذَكَرُه. انظر كتاب الكافي في العرو�ض والقوافي: 

�ض60) وما بعدها.

 : ْغُر: الق�سر، وقال الأزهري " َثْعَلب َعن اْبن الأعرابيِّ ال�سَّ  
اللغة:  تهذيب  انظر  َنَفاُه".  اإِذا  �َسَغَره  َوقد  النفُي  ْغُر  ال�سَّ

)/)6. الزبرج: ال�َسحاب الرقيق فيه ُحمرة.

َم���ح���َوة: ا���س��م ع��ل��م ل��ري��ح ال��َج��ُن��وب، وه���ي م��ع��رف��ة ل   .(0(
حمزة  بن  علي  وعند  ولم.  األ��ف  تدخلها  ول  تن�سرف 
ال�سمال.  لريح  ا�سًما  ولي�ست  للدبور،  "محوة" ا�سم  اأن 
وي�سمونها   " قتيبة:  اب��ن  ق��ال   .3(0 التنبيهات:  انظر 
َرت: اأَهلكت.  محوًة؛ لأَنها تمحو ". العجاج: الغبار. وَدمَّ

الل�سان)رجج).

والغنم.  والإِب��ل  النا�ض  من  المهازيل  بالفتح:  جاُج،  الرَّ  .(0(
ونعجة َرَجاَجٌة: مهزولة. الل�سان)رجج).

الَحْظر: يق�سد الحظيرة وهي التي  تعمل لالإبل والغنم   .(06
من �سجر لتقيها البرد والريح.

العا�سد: الذي يلوي عنقه للموت.  .(0(

ال�سخم  للرجل  ي��ق��ال  ال��ل��غ��ة)���س��ب��رك):  تهذيب  ف��ي   .(0(
الأ�سمعي  قال  ذلك  ونحو  ْبَراٌك،  و�سِ َباِرٌك،  �سُ الطويل: 
فيما روى اأبو عبيد عنه. وقال ابن ال�سكيت يقال لالأ�سد: 
َباِرٌك، وهما من الرجال: ال�سجاع. الهوا�ض:  َباِرٌم و�سُ �سُ
ال�سديد ، وهو من نعت الأ�سد، وهو الذي يدق كل �سيء 
فياأتي عليه باقتدار. و في اأ�سا�ض البالغة)هو�ض): اأ�سد 
�سديد  وهو  الطلب  في  ج��راأة  مع  بالليل  ط��ّواف  هّوا�ٌض: 

الهو�ض. ورجل هّوا�ض: اأكول. 

من  ال�سديد  هو  دروا���ض  الأ�سد.  اأ�سماء  من  الغ�سنفر:   .(09
نعت الأ�سد. 

جمُع  واأ�ساور  الزجاج:  قال  الأ�ساور،  وَتَرها.  �َسدَّ  ��َر:  َوتَّ  .((0
اأَ�ساِوَرِة  من  والأ�ْسَواُر  �ِسَوار.  َوَواِحُدَها  َواأَ�ساِور  اأ�ْسِوَرة 
ُد الرْمي بال�سهام. انظر معاني القراآن  الُفْر�ض، َوُهَو الجيِّ

واإعرابه: )/0))).

ُر  ُتَذكَّ "َواْلَقْو�ُض   9(/(( القرطبي:  تف�سير  في  الِقَيا�ض:   
َر  َذكَّ َوَمْن  ُقَوْي�َسٌة،  ِغيِرَها  َت�سْ ِفي  َقاَل  َث  اأَنَّ َفَمْن  ُث  َوُتوؤَنَّ
َقاَل ُقَوْي�ٌض، َوِفي اْلَمَثِل ُهَو من خير قوي�ض �سهًما. والجمع 

ِق�ِسيٌّ وُق�ِسيٌّ َواأَْقَوا�ٌض َوِقَيا�ٌض. 

غُد: جيل من العجم ويقال اإنه ا�سم بلد. ال�سُّ  .(((

اإذا   " ِم�َسا�َض  َل  القراآن:"  مجاز  ف��ي  اأبوعبيدة  ق��ال   .(((
بالتنوين  والرفع  والجر  الن�سب  دخلها  الميم  ك�سرت 
في موا�سعهن، وهي هاهنا منفية فلذلك ن�سبتها بغير 

تنوين، ثم ذكر الأبيات..

َلِب�ست  هذا  في  الم�سهور  الفتح:  اأبو  قال  المحت�سب  في   .((3
الثوب اأَْلَب�سه، وَلَب�ست عليهم الأمر اأَْلِب�ُسه. فاأما اأن تكون 
في  األَب�سه،  الأمر  عليهم  لِب�ست  اإلينا:  تتاأد  لم  لغة  هذه 
اأن  وهو  هذا؛  غير  تكون  اأن  واإم��ا  األِب�سه.  لَب�سته  معنى 
يراد به �سدة المخالطة لهم في دينهم، فالعترا�ض فيه 
وا فيه ول يتمكنوا من التفرد به، كما  بينه وبينهم لي�سكُّ
اأن لب�ض الثوب �سديد المما�سة له واللتبا�ض به، فيقول 
على هذا: لِب�ست اإليك طاعَتك، وا�ستمْلُت الثقة بك؛ اأي: 
ومالب�سة  بها  تحقًقا  وما�س�ستها؛  الأ�سياء  هذه  خالطت 

لها. ثم اأن�سد البيت �ساهًدا على ما قال. 

بن  قتادة  بن  اإيا�ض  اأن   ،((6/ ( الأ�سراف:  اأن�ساب  في   .(((
قد  له:  وقالت  بذلك  فر�سيت  الأزد  دي��ات  حمل  اأوف��ى 
ر�سينا بك لأنك رجل �سريف م�سلم ورع، فقام بذلك، ثم 
دماوؤنا وحملت دماء  قومه: طلت  فقال  اإلى منزله  رجع 
الأزد وربيعة فحملها لهم، وكان اإيا�ض نا�سكًا فقال لبني 
واأقام  �سيبتي،  لي  فهبوا  �سبيبتي  لكم  وهبت  قد  تميم: 
الب�سري:  الح�سن  فقال  مات،  حتى  م�سجده  في  يوؤذن 
الإي��م��ان.  ي��اأك��ل  ول  ال�سمن  ي��اأك��ل  القبر  اأن  واهلل  علم 

وانظر، النقائ�ض:)/))).

جمعها  قنعا�ض،  الثقل.  َحَمَل  من  مبالغة  �سيغة  حمال:   .(((
ال�سبعي  المتلم�ض  ق��ال  ال�سديد،  الغليظ،  قناعي�ض: 

)الديوان: 0))

ـــُه ـــاِزُل ـــن َم �ـــَصـــعـــٌف  اإِذ  َكـــ�ـــصـــاَمـــَة  كـــانـــوا 

الَقناِعي�ُص الـــُبـــْزُل  ـــِه  ِب ت  ا�ــصــَتــَمــرَّ ـــمَّ  ُث
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يري�ض: يتبختر في م�سيته.   .((6

الرجل  َرُج�َض  الليث:  وقال  )رج�ض):  اللغة  تهذيب  في   .(((
ه َلِرْج�ٌض َمْرُجو�ٌض. َيْرُج�ُض َرَجا�َسًة، واإنَّ

من  َمْرُجو�َسٍة  في  هم  يقال:  الفراء  ق��ال  �سمر:  وق��ال   
اأمرهم، وفي َمْرُجو�ساء اأي في التبا�ض.

واأن�سد اأُبو الَجَدِل الأَْعَرِابي:   

ــْرُجــو�ــِص ــَر الــَم ــَك ــَبــْحــَنــا َعــ�ــْص نــحــُن �ــصَ

ـــــــــــــداِر َحـــــــــــاٍل لـــــْيـــــلـــــَة الــــَخــــِمــــيــــ�ــــِص ِب

من  َمْهُجْو�ٍض  في  وَوَقعوا  الزاخر)هج�ض):  العباب  في   .(((
الأْمِر: اأي في اْرِتباٍك واْخِتالٍط وعماٍء منه.

الأبيات اأن�سدت في هجاء جليد الكالبي. معاني القراآن،   .((9
وتف�سير الطبري:"اإن الجليد". 

ِفي  وَوَلَق  الإِ�سراع.  الَوْلُق  َعْمٍرو:  "اأَبو  الل�سان)ولق)  في   
 ." اْلِكاَلِبيَّ ُجَلْيدًا  َيْهُجو  ال�سماخ  اأَ�سرع؛ قال  َوْلقًا:  �َسْيِرِه 
الأبيات  ن�سبة  فيه  راأيت  الذى  الوحيد  المكان  هو  وهذا 
���ض)))،  ال��دي��وان:  محقق  نقلها  وق��د  �ساعرنا.  لغير 
بقوله:  عليها  علق  اأن��ه  اإل  لل�سماخ،  من�سوبة  واأثبتها 
تن�سب  لم  اإذ   ، ح��زن  بن  للقالخ  الأب��ي��ات  اأن  وال��راج��ح 

لل�سماخ اإل في الل�سان)ولق) عن اأبي عمرو". 

َواُبُه اإِن الُجَليد َوُهَو  ْيَن، �سَ في الل�سان: "َوَقْوُلُه اإِن اْلُح�سَ  
" قال  البارع:  القالي في  اأبو علي  . قال  اْلِكاَلِبيُّ الُجَليد 
وك�سر  وفتحها  الميم  و�سد  الزاي  ب�سم  الزملق  زيد  اأبو 

الالم هو الذي يهريق قبل اأن ي�سل اإلى المراأة.

وقال الخليل: الزملق الخفيف الطائ�ض. ويقال هو الذي   
اإذا هم بالب�سع دفق ماوؤه قبل الو�سول.

َزِلٌق  رجل  تقول  والعرب  الل�سان:  في  منظور  ابن  وقال   
از الذي ُيْنِزل اإِذا حّدث المراأَة من غير  كَّ ِلق وهو ال�سَّ وُزمَّ

جماع.  والفعل منه َزْمَلَق َزْمَلقة

اأَِنْقُت به، واأنا اآنُق  اأنق: الأََنُق: الإعجاب بال�سيء، تقول:   .((0
يوؤنقني  ال�سيء  واآَنقني  معجب.  اأَِن��ٌق:  به  واأن��ا  اأََن��ق��ًا،  به 
ورو�سة  ح�سنه.  اأعجبك  اإذا  ُموؤِْنٌق،  لأنيٌق  واإنه  اإيناقًا، 
اأنيٌق، ونبات اأنيٌق.. ثم اأن�سد بيت القالخ، �ساهدا. انظر 

كتاب العين: ) /)))

ِلٌق، اأي �سديٌد. ْه�سَ �سوٌت �سَ  .(((

ِلَغْيِرَها،  ُي��َق��اُل  َل  النُّوق  ِم��َن  لبة  ال�سُّ ال��ب��اِزل  الَعْن�ض:   .(((
�ِسيَدْه:  اْبُن  َقاَل  ِعنا�ض؛  َجْمُع  وُعُنو�ض  ِعنا�ض،  َوَجْمُعَها 
َل  ِفعاًل  ن  لأَ ِمْنُه  وَهمًا  واأَظنه  الأَعرابي  اْب��ِن  َق��ْوُل  َه��َذا 
َجْمُع  ُعُنو�ض  َبْل  َجْمًعا،  اأَو  َواِحًدا  َكاَن  ُفُعول،  َعَلى  ُيْجَمُع 
�ِسّنها  ْت  َتمَّ اإِذا  َعْن�سًا  ُت�سّمى  اللَّْيُث:  َقاَل  كِعنا�ض.  َعْن�ض 
ل�سان  انظر  واأَع�ساوؤُها.  ِعَظاُمَها  ووَفر  تها  قوَّ ْت  َوا�ْسَتدَّ
العرب )عن�ض). ولق، يلق: اإذا اأ�سرع. قال ابن جني في 

�سرح البيت: اأي تخف وت�سرع. انظر الخ�سا�ض:)/9. 

جمهرة اللغة:" اأو ت�سرب".  .((3

الفقار.  اأول  وه��و  العنق  م��رك��ب  عند  عظم  الفهقة:   
َي�ْسَتْرِخي  ْيَنَدِلُق:   : َمِعيُّ �سْ َقاَل اْلأَ الل�سان)فهق). تندلق:َ 

َوُيَقاُل: َتُزوُل َعْن َمَكاِنَها.

ِفي  اأَْي  الَموِت،  ِمَن  ُخَناق  ِفي  ُهْم  يقال  �سيق.  ُخَناق:   .(((
يٍق. �سِ

بقوله:�سعقة:  و�سرحها  ما هنا.  بدل  النوادر: )�سعقة)   .(((
)ر�ستق):"  الل�سان  ف��ي  ���س��ت��اق:ج��اء  ال��رُّ رج���ل.  ا���س��م 
ٌب،  ُمَعرَّ َفاِر�ِسيٌّ  َواِح��ٌد،  �ستاق  والرُّ زتاق  الرُّ  : اللِّْحَياِنيُّ
َواْلَجْمُع  وُر�ستاق،  ُرْزداق  َوُي��َق��اُل:  بِقْرطا�ض.  اأَلحقوه 

َواُد. �ساِتيُق: َوِهَي ال�سَّ الرَّ

اأن  اإل  بالرفع،  والإِْم��الِق،  للُجوع  ُمعاِوٌد  هناك:  وروايته   .((6
قبله:  لأَن  للجوع  ُمعاودًا  اإِن�ساده  و�سواب  قال:  بري  ابن 

اأنقذ، هداَك اهلُل، من ُخناِق. الل�سان)غوق).

فاإِن  الغراب،  �سوت  حكاية  غاِق:  الل�سان)غوق):  وفي   .(((
نته، وهكذا ذكره الجوهري في غيق، ثم اأن�سد  َنوَّ رته  نكَّ

للقالخ.

ال��م��ع��ان��ي  ف���ي  اهلل".  " خ��ي��ب��ك��ن  ال��ع��ي��ن  ك���ت���اب  ف���ي   .(((
الكبير"مناق".

اأَْي��ُن��ٌق  وال��ع��دد،  ونياق،  ن��وق  جمعها:  الَناقُة  نيق:  ن��وق،   
واأياِنُق، على قلب اأَْنُوق ، انظر كتاب العين: ) /0)).

هذا البيت ثابت في رواية ابن ال�سكيت في كتابه تهذيب   .((9
الألفاظ.

المعاني الكبير:"اإن هن".  .(30

مخففة.  والميم  خال�سًا،  اأَي  �سماقًا  ُحّبًا  اأُِحبُّك  ويقال:   .(3(
ا: كذب �ُسماق، اأَي: خال�ض َبْحت.  وُيقال اأي�سً
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والمعنى عند ابن قتيبة: اأي باأربع اأيمان بها فيخلون عني   
واأنجو.

وقَطَعُه  اأَ�سحاِبه،  قبَل  ب��ِه،  َع��ِج��َل  َم��ْع��اًل:  اأَم���َرُه  وَم��َع��َل   .(3(
التاج  �َسيِرِه.  في  اأَ�ْسَرَع  َمْعاًل:  َمَعَل  باإْعجاِلِه.  واأَْف�َسَدُه 
معال  وقوله:  اختل�سه.  اإذا  ومعده  َمَعَله  ويقال:  )معل). 

اأي اختال�ًسا. انظر، الأمالي: )/6)).

ف��ي معظم  ثابت  وه��و  دري��د  اب��ن  ي��روه  ل��م  البيت  ه��ذا   .(33
الم�سادر التي روت الأبيات.

اْلَوْخُف:  اللَّيُث:  َق��اَل  وخف:  اللغة)خباأ):  تهذيب  وفي   
�ْسِت ُتوِخُفُه ليختلط. َتقول: اأََما  ْرُبك اْلَخْطِميَّ ِفي الطَّ �سَ
ْوَخْفُت  اأَ �َسِمٌر:  َوَقاَل   . َراأْ�ِسي؟  ِبِه  اأَغ�ِسُل  َوِخيٌف  عنَدك 
َوَكَذِلَك  َغ�ُسول.  لي�سير  ِبَيِدك  �سربَته  اإِذا   - اْلَخْطِميَّ 

 . ُيْفَعُل باْلَخْطِميِّ

الرجَل  َخَفاأُْت   : "اْلَهْمِز" -  كتاب  ِفي   - زيد  ُب��و  اأَ وَق��اَل   
َخْفًءا، وَجَفاأُْتُه َجْفًءا - اإِذا اقتلعُته و�سربُت ِبِه الأر�َض. 
بيدي  الخوف  من  الجبان  يد  ارتعا�ض  ي�سبه  هنا  وه��و 
موخف الخطمي. والِميخُف الإناء الَِّذي يوخف الخطمي 
ُه ا�ْسَتْقَبَل اْلُح�َسْيَن ْبَن  ِفيِه َوِمْن َهَذا َحِديُث اأَِبي ُهَرْيَرَة اأَنَّ
ِع الَِّذي  َعِليِّ ْبِن اأَِبي َطاِلٍب َفَقاَل َلُه: اْك�ِسْف ِلي َعِن اْلَمْو�سِ
َها  َكاأَنَّ ِتِه  َلُه َعْن �ُسرَّ ُلُه ِمْنَك َفَك�َسَف  ُيَقبِّ  ِ َراأَْيَت َر�ُسوَل اهللَّ
ُلَها اأَْي ُمْدَهُن ُلَجْيٍن. انظر  ِميَخُف ُلَجْيٍن َفاْنَكبَّ َعَلْيَها ُيَقبِّ

غريب الحديث للخطابي:)/0)3.

و�سرحه ابن �سيده بقوله: اأي قلبوا اأيديهم في الخ�سومة   
. كاأنهم ي�سربون الَخْطِمىَّ

الل�سان: " ذو العلم".  .(3(

الأمالي:)/3))   الوغول". في  الحديث" من  في غريب   .(3(
غل: الم�سطرب الأع�ساء  ويقولون: �سغل وغل، قال: ال�سَّ
غل:  ال�سَّ غيره:  وقال  الأ�سمعي؛  قال  كذا  الخلق،  ال�سيء 
اأعرف  ل  الغذاء  يء  فال�سَّ الوغل:  فاأما  الغذاء،  يء  ال�سَّ
وفي  ر،  المق�سِّ زيد:  اأبي  قول  في  والوغل  اختالفًا،  فيه 

قول الأ�سمعي: الداخل في قوم لي�ض منهم.

الالآلئ:"  ف��ي  ونعال".  م��وط��وءة  دارج���ة  التاج:"  ف��ي   .(36
تلفني... ووغال". الل�سان" ونغال".

والّنْعل: الذليل من الرجال الذي يوطاأ كما توطاأ الأر�ض.   

)عله).  اللغة:  جمهرة  انظر  ال�سعيف.  وال��دارج��ة: 
دارجة: اأي دار�ض ن�سلها.

وفي تهذيب اللغة "ابن قالخ". وفي تهذيب اللغة )قلخ)،   .(3(
ه بالفحل فُلقب  اجز، �ُسبِّ واْلُقالخ بن جناب بن جال، الرَّ
بالُقالِخ، وهو القائل.. ثم اأن�سد البيتين. وابن جال: لي�ض 
بجد ال�ساعر. واأما العّجاج فاإنه جعله ابَن اأجلى، قال: بِه 

ابُن اأجلى وافَق الإ�سحارا. 

جال: قال �سيبويه: جال، فعل ما�ض كاأنه بمعنى: اأنا ابن   
الذي جال، اأي: الوا�سح المتك�سف. انظر غريب الحديث 

لبن قتيبة: ) /)69. 

في  الرياحي  وثيل  بن  �سحيم  عند  المعنى  ا�ستعمل  وقد   
الأ�سمعية: )

ـــنـــايـــا ُع الـــثَّ اأَنـــــــــا اْبـــــــــُن َجــــــال وَطــــــــــــالَّ

ـــــِع اْلـــِعـــمـــاَمـــَة َتـــْعـــِرُفـــونـــي َمـــَتـــى اأَ�ـــــصَ

والَقلخ  معجمة،  خ��اٌء  واآخ��ره  بال�سم  " ُق��اَلخ:  القالخ:   
بن  َجَناب  بن  الُقالخ  �سمى  وبه  الهدير،  �سدة  والقليخ 
مو�سع  والقالخ:   . هَدَر  اإذا  بالفحل  �سبه  الراجز  جالء 
ُيو�سف  ب�ستان  فيه  كان  اليمن  من  الحاج  طريق  على 

بجودة الُرمان" انظر معجم البلدان: 3 /6)).

دم�سق،  تاريخ  وفي  جتاثير".  ابن  اللغة:"  تهذيب  في   .(3(
ومعجم  الحديث،  غريب  في  والدلئل  حناتير".  "اأبو 
"اأخو  العرو�ض  وتاج  والالآلي،  الأمثال،  ومجمع  البلدان، 
َخَناثير". وفي الموؤتلف والمختلف، وتاج العرو�ض" اأخو 

خنا�سير". وفي تاج العرو�ض" اأبو خنا�سير".

وفي تهذيب اللغة، "ابن خناثير، وجتاثير". "والخناثير،    
م�سهور  اأن��ه  اأراد  ال��دواه��ي،  والخنائير:  والخنا�سير، 
 ." الَجَمَل  َق��اَد  َمْن  ا�ْسَتَتَر  " َما  المثل:  وفي  معروف". 

انظر مجمع الأمثال: )/)30.

في تهذيب اللغة، والل�سان: "عتاب".   .(39

في الل�سان )درن) والإْدَرْون: الأَ�سل. وفيه يقول: الُقالخ   
ار بن َحّيان الِمْنَقري. ل�َسوَّ

وٍر: َوَمْن َجَعَل اْلَهْمَز ِفي اإِدرون َفاَء اْلِمَثاِل  َقاَل اأَبو َمْن�سُ  
ُهْم  َبْع�سُ َوَخ�����ضَّ  وِب���ْرذون،  ِف��ْرع��ون  ِمْثَل  ��ٌة  ُرَب��اِع��يَّ َفِهَي 
ِمَن  ا�ْسِتَقاَقُه  اأَن  َفَذَهَب  الأُ�سول،  ِمَن  اْلَخِبيَث  بالإِْدَرْون 
الإِْدَرْون  َوِقيَل:  ِب�َسْيٍء،  َوَلْي�َض  �ِسيَدْه:  اْبُن  َقاَل  َرن؛  ال��دَّ
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َرن، َقاَل: َوَلْي�َض َهَذا َمْعُروًفا.  الدَّ

اإدرونه: قبيح فعله وقذره.  

والأُ������ض والأَ������ض والإ�����ض وج��م��ع��ه اآ���س��ا���ض: الأ���س��ل،   .((0
الإ�ض  مرادفات  الأنباري  جمع  وقد   .( القامو�ض)اأَ�ضَّ
والِحْنُج،  ُئ،  ْئ�سِ وال�سِّ ُب،  والمن�سِ والَمْحِتُد،   " فقال:: 
��َج��اُر،  وال��نِّ ْنُخ،  وال�سِّ والِقْب�ُض،   .. وال��ُب��وؤُْب��وؤُ،  وال��ِب��ْن��ُج، 

والنَُّجاُر، والنَّجُر: الأ�سل. انظر ال�سبع الطوال: ))).

تهذيب اللغة، والل�سان: "الح�سى".   .(((

في  الأ���س��غ��ر  المرق�ض  ق��ال  وح��ف��ظ.  منع  م��ا  الحمى:   
المف�سلية: ))

َمـــْنـــَعـــٍة ِذي  ـــى  الـــِحـــمــــ عــــِزيــــز  ومــــــن 

ـــــــــرْت فـــيـــِه الـــُكـــلـــوْم ـــحـــى وقــــد اأَثَّ اأَ�ـــصْ

الُمَذلَُّل: من الذليل، �سد العزيز. والجمع اأذّلء.  

قال  َلَعلِّي،  اأَي  َعلِّي  بمعنى  ي:  وَعنِّ الل�سان)عنن):  في   .(((
القالخ.. وله رواية اأخرى قال فيها: "حتى نحيي.."، ثم 

ن�سبها لأبي النجم.

العطبول: الح�سنة التامة.   .((3

يقال  غالم  له  هرب  العنبري  القالخ  اأن  الآم��دي:  ذكر   .(((
اأنت..  له مق�سم فتبعه يطلبه ونزل بقوم فقالوا له: من 

فقال: ثم اأن�سد الأبيات..

اأخرج  اإذا  َقْلخًا، وقليخا،  البعيُر يقَلخ  َقَلَخ  والُقالخ: ِمن   
بغيُت  م�سدر  والُبغاء:  جوفه.  من  ينتزعه  كاأنه  ُرغ��اءه 

ال�سيَء اأبغيه بغاء، اإذا طلبته. جمهرة اللغة)بغو).

العين:)  كتاب  وف��ي   . اآليت"  والغايات"  الف�سول  في   .(((
/))) جاءت الرواية على ال�سكل التالي:

تــــ�ــــصــــاأمــــوا حــــتــــى  اأ�ــــــــصــــــــاأم  ال  واهلل 

تــــهــــرمــــوا اأو  هـــــرمـــــا  اأدرهــــــــــــــم  اأو 

من دون ن�سبة.

ذهب  وقيل:  الكبر،  من  اأ�سنانه  �سقطت  اإذا   : اأَْدَرَه����مَّ  .((6
اأبو  و�سرحه   .((9/( والغايات:  الف�سول  انظر  ب�سره. 
حتى  طلبه  من  اأنا  اأ�ساأم  ل  اأق�سمت  بقوله:  القالي  علي 

ي�ساأم هو من الفرار.

في الدلئل " غال بني واحتجن".   .(((

اْعَتَجَن: في الل�سان، َيُقوُل: اإَِذا َقاَم اْعَتَجن: اأَي َعَمَد َعَلى   
ُكْر�ُسوعه.

واحتجن: في رواية �ساحب الدلئل: �سم واحتوى. قال   
الأع�سى: )الديوان:3) )

ـــــــال ــــ ـــقـــاِئ ـــْل ـــــــِن ِل ْه ـــــــرَّ ــــا َعــــــَجــــــَب ال ــــي َف

ــَجــن ـــيـــِل مـــــاذا احــَت الـــلَّ اآِخـــــــِر  ِمــــن  ِت 

قال الزبيدي: وِمن المجاِز: اْحَتَجَن الماَل اْحِتجانًا: اإِذا   
ه اإِلى نْف�ِسه. مَّ �سَ

هاج: هاَج، َيِهيُج، ِهياجًا وَهْيجا: حرك، واأثار.  .(((

في الل�سان: " م�ساميد"  .((9

َبَكاأَت  قد  قيل  قلياًل،  لبنها  كان  ف��اإذا  الأ�سمعي:"  قال   
ْمِرُد والدهين  َتْبَكاأُ، وبكوؤت تبكوؤ، وهي �ساة بكيء. وال�سِّ
القالخ..  قول  اأن�سد  ثم  والغنم.  الإب��ل  من  البكيء  مثل 

انظر ال�ساء:)/)6.

اإذن  فهو  ا.  اأَْي�سً َماُن  َوال�سِّ الَمَهاِزيُل  الَغَنُم  مارِيُد:  ال�سِّ  
حرف من الأ�سداد. انظر اأ�سداد ال�ساغاني: �ض36). 

اة  ُمَغ�سَّ ُم�ْستديرٌة  �ُسَلْيَلٌة  " والُجونُة:  الل�سان )جون)  في   
ارين، َواْلَجْمُع ُجَون.  اأََدمًا َتُكوُن َمَع العطَّ

قال الأَع�سى)الديوان: 9)))  

ــــــْح ِديـــــُكـــــنـــــا ــــــ�ــــــصِ ـــــــا َي فـــــُقـــــْمـــــنـــــا ولـــــــمَّ

اِدهــــــــــا اإلــــــــــــى َجــــــــــْونــــــــــٍة عـــــنـــــد َحــــــــــدَّ

ِم��ْث��ُل  والم�ساميُد  ال��ل�����س��ان:  ف��ي  منظور  اب��ن  ورواي����ة   
ماٌد  ِم�سْ َناَقٌة  ُيَقاُل:  اللََّبِن.  الباقياُت  َوِه��َي  الَمقاحيد 

وِمْقحاٌد.

في جمهرة اللغة)بطن): وَبِطَن الرجُل، اإِذا اأ�ِسَر. وَبُطن   .((0
قال  �سيء.  كل  في  ذلك  ويقال  بطُنه،  َعُظَم  اإذا  َبَطنًا، 
اأخرى للبيت الأول،  الُقالخ.. وفي الل�سان)غدن) رواية 
قال ابن بري والذي اأَن�سده الأَ�سمعي فيما حكاه عنه ابن 

جني: 

ـــُر لــم ُيـــْعـــَرْف ِبــُبــوؤْ�ــٍص ُمـــْذ َمــَهــْن  اأَْحـــَم

ــــٌة عـــلـــى َغـــــــَدْن ـــْبـــه َنــــْعــــ�ــــصَ ولــــــم ُتـــ�ـــصِ

ا: "ل  ومن اأمثالهم: البطنة، تذهب الفطنة " ومنها اأي�سً  
ة".  بدَّ للِبْطَنة من َخْم�سَ
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انظر الم�ستق�سى في اأمثال العرب: )/)30، )/))).   

َون��ْع��َم��ٌة  العي�ض  �سعُة  ال���َغ���َدُن:  وغ��ي��ره  الأ���س��م��ع��ي  ق��ال   .(((
لعمر  اأنه  وفيه  اللغة)غدن)،  تهذيب  َوا�ْسِتْرَخاٌء.انظر 
فترٍة  على  اأي  بقوله:"  المعنى  �سرح  وق��د  ل��ج��اأ.  اب��ن 

وا�سترخاء".

ال�سعدي في  اأبو وجزة  الإِبل. قال  ِمَن  الغليُظ  الُعراِهُم:   .(((
�سعره: �ض66

َعَراِهَمـــا ــَبــٍد  ِل َذا  وَفـــارَقـــْت 

الخاظي: المكتنز، الممتلئ. قال الحادرة، وهو ُقْطبُة بن   
ن في �سعره: �ض)6 اأَْو�ٍض بِن ِمْح�سَ

ــــــَي �ـــصـــاِعـــٌد ــــــاُد َراأ�ــــــصِ �ــــصــــُتــــُه َوِو�ــــــص َعــــرَّ

َخــاظــي الــَبــ�ــصــيــِع ُعـــروُقـــُه َلـــم َتــد�ــَصــِع

ْحُم  ال�سَّ واأَْي�����س��ًا:  والنَّظيُر.  الِمْثُل  بالك�ْسِر:  الِع�ْسُن،   
الفْتح  ُع�ْسٍن،  على  اَقُة  النَّ �َسِمَنِت  يقاُل:  وُيَثلَُّث.  الَقديُم؛ 
�ِسْيَده،  ابُن  َذَكَره  الَبَدِل، وال�سّم  ِفي  َحَكاها  َيْعقوب  َعن 
ا الَك�ْسر َفلم اأَِجْد َمْن َحَكاه. التاج  َتْين، واأَمَّ َوَكَذِلَك ب�سمَّ

)ع�سن). وقد اأن�سد بيت القالخ مثال على ما نقله.

ْعي ِفي  والُع�ُسُن، ب�سمتيِن وبالتَّحريِك: ُنُجوُع الَعَلِف والرِّ  
ُة َع�َسنًا. وَع�ِسَن ِفيَها الَكاَلأُ: اإِذا  ِة؛ َوقد َع�ِسنِت الدابَّ الَّدابَّ

َنَجَع و�َسِمَنْت.

الَوَرُق  وهو  الَمْلُجْون  الَخَبُط  واللََّجن:  الَخْبُط.  اللَّْجُن:   .((3
ُيْخَبُط ُثمَّ يْخَلُط بَدِقْيٍق اأو �َسعيٍر َفُيْعَلُف الإِبَل. وُكلُّ َوَرٍق 

َلِجْيٌن َحّتى اآ�ض الِغ�ْسَلِة. المحيط الأعظم)لجن). 

ال�سدي�ض:  اأَْنَبتها.  اأَي  اهلُل  ها  واأَ�َسنَّ الل�سان)�سنن)،  في   .(((
قول  ويماثل  الناقة.  عمر  من  ال�ساد�سة  ال�سنة  يعني 

القالخ ما قاله الأع�سى في الديوان: 69 

ـــت فــــي الـــلـَــجـــيـــــــِن ـــهـــا ُحـــِبـــ�ـــصَ ـــِت ـــقَّ ـــَح ِب

ــــن �ــــصَ ـــديـــ�ـــُص َلــــهــــا َقــــــد اأَ َحــــّتــــى الـــ�ـــصَ

ِمْن  الَجْنِب  ى  ُمَعرَّ المثل:" َقْرٌم  الميداني في �سرح  قال   .(((
وذلك  للِفحلة،  ُيْقتنى  الإبل  من  الَفْحل  الَقْرم:  �ِسَداِد": 
لم  لأن��ه  َبِر  الدَّ من  جنبه  �َسِلم  َق��ْرم  هذا  يقول  لكرمه، 
ُيْرَحْل فيقرح جنبه وظهره فيحتاج اإلى  يحمل عليه ولم 
ة.  ال�ِسَداد، وهو الفتيلة؛ لي�سدَّ بها القروُح، والجمع الأِ�سدَّ
ثم اأن�سد بيت ال�ساعر �ساهًدا على ما قال. انظر مجمع 

الأمثال: )/))).

ق باليد من و�َسخ اأو نحِوه.  َرن: ما ل�سِ قال ابن دريد: "الدَّ  
فون �سرعَة  ومن كالمهم: "ما كان ذاَك اإِلَّ كَدَرٍن"، ي�سِ
انظر  يدك".  عن  َم�َسْحَته  َك��درٍن  اأي  ال�ِسيء،  َذه��اب 

ال�ستقاق: )/9)).

قال اأبو علي القالي" يقال: ِزيَنٌة وِزَيٌن، ثم اأن�سد البيت..   .((6
مو�سًحا  وجدته  ال�ساعر  يق�سده  ال��ذي  المعنى  وه��ذا 
الح�سن  قال:" وقيل  الأ�سواق حيث  تزيين  �ساحب  عند 
بيا�ض اللون و�سواد ال�سعر وكل منهما �سطره، وال�سباحة 
هو  اأو  بالب�سر  اأخذ  ما  والجمال  والبيا�ض  كالمالَحة، 
اأنه معنى  ال�سمن ا�ستقاقًا من ا�سم ال�سحم. وال�سحيح 
الأنظار  ودق��ة  الأ�سخا�ض  باختالف  ويختلف  ي��درك  ل 
اإلى الأفكار وهذا معنى قوله الح�سن ما  التاأدي  و�سحة 
الأ�سواق  تزيين  انظر،  دونها".  وا�ستح�سن  الزينة  زين 

في اأخبار الع�ساق: 6)) 

وقولهم  الجوهري:  قال  )مكن)،  العرب  ل�سان  في  جاء   .(((
ما اأَْمَكَنه عند الأَمير �ساذ. قال ابن بري: وقد جاء َمُكَن 
َيْمُكُن قال الُقالُخ البيت... قال فعلى هذا يكون ما اأَْمَكَنه 

على القيا�ض.

ن�سب ابن �سيده البيتين الأولين لأبي النجم.  .(((

واحدتها  النعام،  فيها  يبي�ض  التي  الموا�سع  الأدح��ي:   
البي�ض  الأدح��ي  اأن  ال�سيباني  عمرو  اأب��و  وذك��ر  اأدحية. 
بن  طريح  قال  اأي�سًا.  واأداٍح  اأدح��ٌي  فيه  ويقال  نف�سه. 

اإ�سماعيل الثقفي: 

حى ال�صُّ في  َيْلَمُع  باالأُْدِحي  كالبي�ِص 

ـــعـــيـــم نــعــيــُم ـــُن حـــ�ـــصـــٌن والـــنَّ َفـــالـــُحـــ�ـــصْ

الأغاني: )/)30

المخ�س�ض: " منهن لول ". ديوان ال�سبابة: " الجاوي".  .((9

الديوان:  في  ثابت  بن  ح�سان  قال  الزعفران.  الجادي:   
(((/(

الــَرْيــِط ــَقــِب  ُث فــي  الـــجـــاِديَّ  َيجَتنيَن 

ـــــــاِن  ـــــــّت ـــــــُد الـــــــَك َعـــــلَـــــيـــــهـــــا َمـــــــجـــــــا�ـــــــصِ

اأ�سماء  ذك��ر  معر�ض  في  الجادي  �سيده  اب��ن  ذك��ر  وق��د   
والعبير  الّريُهقان  ��َم��اِئ��ِه  اأَ���سْ َوم��ن  فقال:"  ال��زع��ف��ران 
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والَخلوق والجادّي"  المخ�س�ض: 3/))).

الزعفران.  معناها:  حجلة  اأبي  ابن  رواية  في  والجاوي   
تت�سمخ  اأنها  يريد   " فقال:  البيتين  معنى  �سرح  وق��د 
بالجاوي وهو الزعفران و�سفة البي�سة ل تدرك �سفرته.

: ال�سامر البطن، قال المرار بن منقذ في  ، جمع اأََقبَّ ُقبُّ  .(60
المف�سلية:6) 

ـــــٍر اأَقـــــــَراُبـــــــهـــــــا ـــــمَّ ـــــــْحـــــــِل ُقــــــــــبٍّ �ـــــصُ َف

ـــهـــا َوَيــــــــــــُزّرْ ـــن ــــــــاَل ِم ــــــــَف َيــــنــــَهــــ�ــــُص االأَك

اأما ما ورد من ربط القب، بالكلى، فلم اأجده اإل عند اأبى   
بكر بن دريد في مق�سورته حيث قال:

الـــمـــرطـــى تـــعـــد  بـــالـــخـــيـــل  اأم  بـــــــذاك 

نــــــا�ــــــصــــــزًة اأكــــــتــــــادهــــــا ُقــــــــــبَّ الـــكـــلـــى

في غريب الحديث للقا�سم، والفائق في غريب الحديث،   .(6(
والل�سان)�سال):" تاهلل " 

الل�سان)قيه)  ف��ي  منظور  اب��ن  اأثبتها  الأب��ي��ات  ه��ذه   
للزفيان. وفي رواية اأخرى اأنها للعجاج غير اأن ابن بري 
قال  �سالم  ابن  القا�سم  اإن  ثم  للزفيان.  و�سوابه  قال: 
باأنها لروؤبة بن العجاج، غير اأنه اأردف قائال ويقال اإنها 

لأبي النجم.

قا�َسْيُت  ي  اأَ الناَر  ِليُت  و�سَ الل�سان:  في  جاء  ن�سالها:   
الُء  ال وال�سِّ ها، َوِهَي ال�سَّ َلْوها اأَي قا�ُسوا َحرَّ ها. ا�سْ َحرَّ
ياء، اإَِذا َك�َسْرَت َمَدْدت، َواإَِذا َفَتْحت  ِمْثُل الأََيا والإَِياِء لل�سِّ
الناَر  اأَْدَخْلَته  اإَِذا  َناًرا  ُجَل  الرَّ َلْيُت  �سَ َوُيَقاُل:  ْرت،  َق�سَ
ُتِريُد  َك  كاأَنَّ اإْلقاًء  ِفيَها  اأَْلَقْيَته  َف��اإِْن  الَها،  َي�سْ وَجَعْلَته 

ِلَيًة. لَّْيته َت�سْ َلْيته، بالأَلف، و�سَ الإِْحراَق ُقلت اأَ�سْ

في اأن�ساب الأ�سراف: " فاها".  .(6(

وا�ستماعًا،  طاعة  يعني   " بقوله:  قتيبة  ابن  و�سرحها   
مثل  مقلوب  وهو  فتى.  يا  اإيقه  اأمرته:  اإذا  للرجل  تقول 
القاه  الخليل:  " قال  البارع: �ض))  وفي  جبذ وجذب". 
الرجل  والقاهي:  الطاعة.  القاه:  ويقال:  الجاه،  بمنزلة 
رغيد.  اأي  ق��اه:  عي�ض  لفي  واإن��ه  رحله،  في  المخ�سب 

والقاه: �سرعة الإجابة اإلى الأكل".

في غريب الحديث: " فاأخطرت".  .(63

الم�صــادر

اأدب الكاتب، لبن قتيبة، عبد اهلل بن م�سلم)ت6))ه�)  -

تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، مطبعة ال�سعادة. م�سر   
ط/963)

ب��ي��روت،  ل��ل��زم��خ�����س��ري، دار ���س��ادر،  ال��ب��الغ��ة،  اأ���س��ا���ض   -
))3)ه�/)96)م.

مكتبة  ه��ارون،  ال�سالم  عبد  تح:  ُدَرْي���د،  لبن  ال�ستقاق،   -
المثنى، بغداد، 399)ه�/9)9)م. 

حجر  بن  علي  بن  لأحمد  ال�سحابة،  تمييز  في  الإ�سابة   -
عبد  اأح��م��د  ت��ح:ع��ادل  )))ه����)،  )المتوفى:  الع�سقالني 
 – العلمية  الكتب  دار  معو�ض،  محمد  وع��ل��ى  ال��م��وج��ود 

بيروت، الطبعة الأولى - )))) ه�

الأ�سمعيات، لأبي �سعيد عبد الملك بن قريب الأ�سمعي)ت   -
محمد  ال�سالم  وعبد  �ساكر  محمد  اأحمد  ت��ح:  6))ه����)، 

هارون، طبعة : دار المعارف.

محمد  تاأليف:  بالقراآن،  القراآن  اإي�ساح  في  البيان  اأ�سواء   -
�سنة  المتوفى  الجكني،  المختار  ب��ن  محمد  ب��ن  الأم��ي��ن 
والتوزيع.  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  طبعة:  393)ه����، 

.(99(

القت�ساب في �سرح اأدب الكتاب، لأبي محمد عبد اهلل بن   -
م�سطفى  تح:  )))ه�)،  البطليو�سي)ت  ال�سيد  بن  محمد 
ال�سقا وحامد عبد المجيد، طبعة: الهيئة الم�سرية العامة 

للكتاب، 3)9). 

ال��ف��رج الأ���س��ب��ه��ان��ي)ت6)3ه���)، ن�سخة  الأغ��ان��ي، لأب���ي   -
م�سّورة عن ط. دار الكتب الم�سرية.

في  والمختلف  الموؤتلف  عن  الرت��ي��اب  رف��ع  في  الإك��م��ال   -
علي  ن�سر  الملك،اأبو  ل�سعد  والأن�ساب  والكنى  الأ�سماء 
ابن هبة اهلل بن جعفر بن ماكول )المتوفى: )))ه�)، دار 

الكتب العلمية -بيروت-لبنان، الطبعة الأولى 990).

الأم���ال���ي، لأب����ي ع��ل��ي اإ���س��م��اع��ي��ل ب��ن ال��ق��ا���س��م ال��ق��ال��ي   - 
)ت 6)3ه�)، طبعة دار الكتب الم�سرية، 6)9).

داود  بن  جابر  بن  يحيى  بن  لأحمد  الأ���س��راف،  اأن�ساب   -
وريا�ض  زكار  �سهيل  تح:  9))ه���)،  )المتوفى:  ال��َب��اَلُذري 
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الأول��ى،  الطبعة  الفكر–بيروت،  دار  النا�سر  الزركلي، 
.(996

بهجة المجال�ض واأن�ض المجال�ض لأبي عمرو يو�سف بن عبد   -
البر النمري، تح: الأ�ستاذ محمد مر�سي الخولي، موؤ�س�سة 

التاأليف، )96)- 0)9).

البيان والتبيين، للجاحظ، تح. عبد ال�سالم هارون، طبعة:   -
)، مكتبة الخانجي، القاهرة، ))9)م. 

بيدي، المطبعة الخيرية، م�سر، 306)ه�. تاج العرو�ض، للزَّ  -

تاريخ دم�سق، لبن ع�ساكر، الكتاب مذيل بحوا�سي المحقق   -
علي �سيري

بن  اأحمد  الف�سل  لأبي  الم�ستبه،  بتحرير  المنتبه  تب�سير   -
الع�سقالني )المتوفى:  اأحمد بن حجر  بن  بن محمد  علي 
البجاوي،  محمد  وعلي  النجار  علي  محمد  تح:  )))ه���)، 

المكتبة العلمية، بيروت - لبنان.

حمدون،  ب��ن  الح�سن  ب��ن  لمحمد  الحمدونية،  التذكرة   -
تح:اإح�سان عبا�ض وبكر عبا�ض، طبعة: دار �سادر، بيروت. 

.(996

عبد  بن  لمحمد  العربية،  الأ�سعار  في  ال�سعدية  التذكرة   -
الرحمن بن عبد المجيد العبيدي،  تح: عبد اهلل الجبوري، 

ط، ليبيا-تون�ض، الدار العربية للكتاب

الت�سبيهات لبن اأبي عون، ن�سر د. محمد عبد المعين خان،   -
مطبعة كمبردج �سنة 0)9).

عبد  تح.  حمزة،  بن  لعلي  الّرواة،  اأغاليط  على  التنبيهات   -
المعارف  دار  المنقو�ض)،  كتاب  )�سمن  الميمني  العزيز 

بم�سر، ))3)ه�/)96)م، �سل�سلة ذخائر العرب. 

له،  وقدم  حققه  المبرد،  العبا�ض  لأبي  والمراثي،  التعازي   -
محمد الديباجي، دم�سق - مطبعة زيد بن ثابت. 6)9).

جامع البيان في تاأويل القراآن، لمحمد بن جرير بن يزيد   -
المتوفى  الطبري،  جعفر  اأبو  الآملي،  غالب  بن  كثير  ابن 
موؤ�س�سة  ن�سر:  �ساكر،  محمد  اأح��م��د  ت��ح:  0)3ه����،  �سنة 

الر�سالة، الطبعة الأولى، 000) 

ج)،  النجار،  علي  محمد  ت��ح.  ل��الأزه��ري،  اللغة،  تهذيب   -
محمد عبد المنعم، ج6،  الدار الم�سرية للتاأليف

العثمانية،  المعارف  دائ���رة  دري���د،  لب��ن  اللغة،  جمهرة   -
حيدراآباد، ))3)ه�.

الجيم، لأبي عمرو ال�سيباني، تح. اإبراهيم الأبياري،مجمع   -
اللغة العربية، القاهرة، ))9)م.

الحما�سة، لأبي تّمام، حبيب بن اأو�ض الطائي، تح. د. عبد   -
المنعم اأحمد، وزارة الثقافة، بغداد، 0)9)م. 

بحر))))ه�)،  بن  عمرو  عثمان  اأبو  للجاحظ،  الحيوان،   -
العربي،  العلمي  المجمع  ط3،  ه��ارون،  ال�سالم  عبد  تح. 

بيروت، 969)م.

ال��ق��ادر  ال��ع��رب، ع��ب��د  ل�����س��ان  ل��ب��اب  ول���ّب  خ��زان��ة الأدب   -
البغدادي)ت093)ه�)، دار �سادر بيروت

تح:  الفتح عثمان بن جني)ت)39ه�)،  لأبي  الخ�سائ�ض،   -
النجار، دار الهدى للطباعة والن�سر بيروت -  محمد علي 

لبنان.

ديوان الأع�سى ميمون ابن قي�ض، تح: محمد محمد ح�سين،   -
دار النه�سة،))9) م.

ديوان الحطيئة، جرول بن اأو�ض ،تح: نعمان اأمين طه ،ط):   -
القاه�رة ، م�س�طفى الباب�ي الحلبي ، ))9).

الأ�سمعي  قريب  ب��ن  الملك  عبد  رواي���ة  العجاج،  دي���وان   -
و�سرحه، تح: الدكتور عبد الحفيظ ال�سطلي

عمرو  واأب���ي  الأ�سمعي  رواي���ة  ج��ن��دل،  ب��ن  �سالمة  دي���وان   -
ال�سيباني، تح: د. فخر الدين قباوة، ن�سر وتوزيع: المكتبة 

العربية بحلب

الرو�ض الأنف في تف�سير ال�سيرة النبوية لبن ه�سام، لأبي   -
القا�سم عبد الرحمن بن عبد اهلل بن اأحمد بن اأي الح�سن 
الخثعمي ال�سهيلي المتوفي)ت)))ه�)، دار الفكر الطباعة 

والن�سر والتوزيع

الزمخ�سري  اهلل  لجار  الأخ��ي��ار،  ون�سو�ض  الأب���رار  ربيع   -
المتوفي 3)) ه�، موؤ�س�سة الأعلمي، بيروت، الطبعة الأولى، 

)))) ه�

الزاهر، لأبي بكر محمد بن القا�سم الأنباري)ت))3ه�)،   -
تح: د. حاتم �سالح ال�سامن، دار الر�سيد للن�سر، 0)9).

بن  قريب  بن  الملك  عبد  �سعيد  اأب��و  لالأ�سمعي،  ال�ساء،   -
علي )المتوفى: 6))ه�)،تح: الدكتور �سبيح التميمي، دار 
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اأ�سامة - لبنان ، بيروت،الطبعة الأولى))9)

التعليم  وزارة  طبعة  مالك،  اب��ن  لألفية  عقيل  اب��ن  �سرح   -
العالي ال�سعودية 03))ه�.

بن  موهوب  من�سور  اأبي  للجواليقي،  الكاتب،  اأدب  �سرح   -
الرافعي،  م�سطفى  الأ�ستاذ  له:  قدم  اأحمد)ت39)ه�)، 

طبعة دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان.

عبد  الدين  محيي  تح.  للتبريزي،  الحما�سة،  ديوان  �سرح   -
الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة.

�سرح ديوان الحما�سة، للمرزوقي، اأبي علي اأحمد بن محمد   -
ال�سالم  وعبد  اأمين  اأحمد  ت��ح.  الح�سن)ت)))ه�)،  بن 

هارون، لجنة التاأليف، القاهرة، )96)م.

�سرح الق�سائد ال�سبع الطوال الجاهليات، لأبي القا�سم بن   -
محمد الأنباري  ))))-))3ه�)، تح، وتعليق: عبد ال�سالم 

محمد هارون، دار المعارف. ط)، 0)9).

ال�سعر وال�سعراء، لبن قتيبة، محمد بن م�سلم)ت6))ه�)   -
الطبعة  القاهرة،  المعارف،  دار  �ساكر،  محمد  اأحمد  تح. 

الثالثة))9).

ال�����س��ح��اح، ل��ل��ج��وه��ري، اأب�����ي ن�����س��ر اإ���س��م��اع��ي��ل بن   -
العلم  الغفور عطار، دار  اأحمد عبد  حماد)ت393ه�) تح. 

للماليين، بيروت، )0))ه�/))9)م.

اأحمد  ال�ستار  عبد  تح:  المعتز،  بن  ل  ال�سعراء،  طبقات   -
فراج، طبع: دار المعارف بم�سر 6)9). ذخائر العرب.

العقد الفريد، لبن عبد ربه ، اأحمد بن محمد بن عبد ربه   -
الأندل�سي)ت))3ه�) 

�سرحه و�سبطه و�سححه وعنون مو�سوعاته ورتب فهار�سه:   
القاهرة:  الأبياري،  اإبراهيم  الزين،  اأحمد  اأمين،  اأحمد 

لجنة التاأليف والترجمة والن�سر )96).

����ع����ر، لب������ن ر���س��ي��ق  ال����ُع����م����دة ف�����ي م���ح���ا����س���ن ال���������سِّ  -
القيرواني)ت6))ه�)، تح. محيي الدين عبد الحميد، دار 

الجيل، بيروت، ))9)م.

الكتب  دار  م�سلم،  بن  محمد  قتيبة،  لبن  الأخبار،  عيون   -
الم�سرية بالقاهرة، ))9)م.

فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التف�سير،   -
لمحمد بن علي ال�سوكاني، دار الفكر.

الأ�ستاذ  ت��ح:  المعري،  ال��ع��الء  لأب��ي  وال��غ��اي��ات  الف�سول   -
محمود ح�سن زناتي، مطبعة حجازي، )93).

ل�سان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، اأبو الف�سل، جمال   -
الدين ابن منظور الأن�ساري)المتوفى: )))ه�)

دار �سادر - بيروت، الطبعة الثالثة - )))) ه�  

اأبو  المبرد،  يزيد  بن  لمحمد  والأدب،  اللغة  في  الكامل   -
اأبوالف�سل  محمد  ت��ح:  )))ه�����)،  )ال��م��ت��وف��ى:  العبا�ض 
الثالثة  الطبعة  القاهرة.   – العربي  الفكر  دار  اإبراهيم، 

)))) ه� - )99) م

المثنى،  ب��ن  معمر  عبيدة  لأب��ي  وال��ب��ررة،  العققة  كتاب   -
عبد  ت���ح:  ال��ع��ب��دري،  م�سلم  ب��ن  �سلمة  ب��ن  رف��ي��ع  رواي����ة 
المجموعة  المخطوطات،  ن��وادر  ه��ارون،  محمد  ال�سالم 

الخام�سة.ط:)/3)9).

كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن اأحمد بن عمرو   -
د.  0))ه����)،  )المتوفى:  الب�سري  الفراهيدي  تميم  بن 
ومكتبة  دار  ال�سامرائي،  اإبراهيم  د.  المخزومي،  مهدي 

الهالل.

كنى ال�سعراء ومن غلبت كنيته على ا�سمه،لأبي جعفر محمد   -
هارون،  محمد  ال�سالم  عبد  تح:  حبيب)ت)))ه�)،  ابن 

نوادر المخطوطات، المجموعة الخام�سة.ط:)/3)9).

الالآلي في �سرح اأمالي القالي،لأبى عبيد عبد اهلل بن عبد   -
)))ه�)،  )المتوفى:  الأندل�سي  البكري  محمد  بن  العزيز 
من  وا�ستخرجه  فيه  م��ا  وحقق  ونقحه  و�سححه  ن�سخه 
الكتب  دار  الميمني،  العزيز  عبد  العلم:  دواوي��ن  بطون 

العلمية،بيروت - لبنان.

الآمدي  ب�سر  الح�سن بن  القا�سم  والمختلف لأبي  الموؤتلف   -
دار  كرنكو،  الدكتورف.  تح:الأ�ستاذ  0)3ه���)،  )المتوفى: 

الجيل، بيروت. الطبعة الأولى، )))) ه� - )99) م

الأ�ستاذ  تح:  المثنى،  بن  لأبي عبيدة معمر  القراآن   مجاز   -
بالقاهرة.))9)-  ال�سعادة  طبعة:  �سزكين،  ف��وؤاد  محمد 

(96(

مجمع الأمثال للميداني، تح. د. ق�سي الح�سين، دار ومكتبة   -
الهالل - بيروت - لبنان.

م�سطفى  تح.  �سيدة،  لبن  الأعظم،  والمحيط  المحكم   -
ال�سقا- د. ح�سين ن�سار، البابي، القاهرة، ))9)م.
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الم�ستق�سى من اأمثال العرب، للزمخ�سري، دائرة المعارف   -
العثمانية ، حيدراآباد الدكن، �سنة)96). 

اهلل  عبد  بن  زي��اد  بن  يحيى  زكريا  ال��ق��راآن،لأب��ي  معاني   -
ابن منظور الديلمي الفراء )المتوفى: )0)ه�)، تح:اأحمد 
اإ�سماعيل  النجار،عبدالفتاح  محمدعلي  النجاتي،  يو�سف 
م�سر،   – والترجمة  للتاأليف  الم�سرية  ال��دار  ال�سلبي، 

الطبعة الأولى.

دار  الكرنكوي،  �سالم  ت�سح.  قتيبة،  لبن  الكبير،  المعاني   -
النه�سة الحديثة، بيروت.

محمد  تح.  العبا�سي،  الرحيم  عبد  التن�سي�ض،  معاهد   -
عن  ب��ي��روت،  الكتب،  عالم  الحميد،  عبد  ال��دي��ن  محيي 

))9)م.

بيروت،  ���س��ادر،  دار  ال��ح��م��وي،  ي��اق��وت  ال��ب��ل��دان،  معجم   -
))9)-))9)م.

دار  د.ف.ك��رن��ك��و،  ت�سح.  للمرزباني،  ال�سعراء،  معجم   -
الكتب العلمية، بيروت، ))9)م.

المقا�سد النحوية، للعيني بهام�ض خزانة الأدب، للبغدادي،   -
دار �سادر، بيروت.

المثنى،  بن  معمر  عبيدة  لأبي  والفرزدق،  جرير  نقائ�ض   -
طبعة: دار الكتاب اللبناني، بيروت - لبنان.

ومحمود  الميمني  العزيز  عبد  تح.  تّمام  لأبي  الوح�سيات،   -
محمد �ساكر، دار المعارف، بيروت، 963)م. 

دار  عّبا�ض،  اإح�سان  د.  تح.  خلكان،  لبن  الأعيان،  وفيات   -
الثقافة، بيروت، ))9)م.
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شعر مطرود بن كعب الخزاعّي: 
جمع وتحقيق ودراسة

مقّدمة
منه  ليبّل  �صاٍد  كّل  اإليه  يفيء  اّلذي  العذب  والمورد  افي  ال�صّ المنهل  الجاهلّي  ال�ّصعر  يظّل 
اللغة  هي  ولغته  بعده،  العربّي  ال�ّصعر  عمود  عليه  �صار  اّلذي  االأ�صل  فهو  غليله،  وي�صفي  �صداه 

الحّجة، وعلى �َصَننه نزل القراآن الكريم متحّدًيا اأن يوؤتى بمثله.
تلكم  عن  ال�ّصعر  هذا  من  وردنا  ما  اأّن  الفائق  والمحّقق  الّنابه  المرء  ي�صتوقف  اّلذي  ولكّن 
الحقبة الجاهلّية لي�ص اإال جزًءا ي�صيًرا، وهذا الحكم ال يلقيه الباحث-اأّي باحث-َعْنَوة اأو جزاًفا، 
بل يعتمل في نف�صه مّرات ومّرات بالعقل والّنقل، فبعد اأن ينظر المرء في هذه القمم ال�ّصعرّية 
بلغت  متناثرة  مقطوعات  القمم  وهذه  ال�ّصعراء  من  لعدد  الّتراث  كتب  في  المبثوثة  الجاهلّية 
من الّنفا�صة غايتها-بعد هذا، يت�صاءل باندها�ص: هل يمكن اأن يقول هذا ال�ّصاعر هذه الّنفي�صة 
فقط؟! ورّبما اأغراه البحث بالّتنقيح والّتحّري فيكت�صف �صعًرا لهذا ال�ّصاعر في الم�صادر، ولكّن 
اّلذي يعنينا هو: ِلَم َلْم يوجد لهذا ال�ّصاعر اّلذي يظّن اأّنه مقّل ديوان مخ�صو�ص با�صمه اأو �صرح 

لعالم لغوّي؟

معلَّقة،  تظّل  ت�����س��اوؤلت  ه��ذه  اأّن  اأح�سب 
ولكّنها تن�سد اإجابة �سافية، والبحث الم�سني 

لعّله يف�سي اإلى �سيء من الإجابة.

واإّنما قّدمت هذه الّتقدمة لأبّين اأّن ما قلت 
هو ت�سوير �سادق لحالنا مع ال�ّساعر مطرود 
ابن كعب الخزاعّي، فقد لفتني اإليه كتاب كان 

الأ�ستاذ الّدكتور عبد العزيز المانع قد اأهداه 
اإلّي بعد اأن اأجاد تحقيقه هو"من ا�سمه عمرو 
من ال�ّسعراء" اإذ ر�سد فيه ابن داوود الجّراح 
ت�سّموا  ال�ّسعراء  م��ن  ع�سرات  )ت96)ه�����) 
وغير  رون  مغمًّ ه��وؤلء  وُع��ْظ��م  عمرو،  با�سم 
واأرب��اب  الخت�سا�ض  لأه��ل  حّتى  معروفين 

اأ.د. عمر عبد اهلل اأحمد �شحادة الفّجاوّي
الجامعة الأمريكّية في راأ�ض الخيمة - الإمارات العربية المتحدة
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في  مطرود  ا�سم  على  عثرت  وقد  الّتحقيق، 
في  ترتيبه  ورد  جاهلّي  ل�ساعر  ترجمة  اأّول 
وهو  مناف،  عبد  بن  عمرو  هو  الكتاب،  هذا 
عليه  اهلل  �سّلى  الأعظم  الّر�سول  جّد  ها�سم 
حديثه  اأثناء  في  مطرود  ا�سم  وذكر  و�سّلم، 
فبرز  واحد،  ببيت  له  وا�ست�سهد  ها�سم،  عن 
هو:  ال�ّساعر  هذا  عن  كبير  �سوؤال  نف�سي  في 
اأبحث  وطفقت  �سعر؟  له  يكون  اأن  يمكن  األ 
في  له  اأ�سعار  على  ح�سلت  حّتى  واأت��ق��ّرى، 
عدد من الم�سادر راأيت اأن اأجمعها واأحّققها 
على  قائًما  عملي  و�سيكون  البحث،  هذا  في 
قراءٍة في م�سادر �سعر مطرود في المتداد 
من  الم�سادر  هذه  في  ق��راءٍة  ثّم  الّزمانّي، 
الّناحّية المو�سوعّية، اأعني: في اأّي الم�سادر 
ًبا  مرتِّ ال�ّسعر  اأثبت  ثّم  مطرود؟  �سعر  وجد 
قوافيه وفق حروف الهجاء، و�سيكون منهجي 

في الّتحقيق كما ياأتي:

وهذا  الم�سادر،  اأقدم  من  ال�ّسعر  )-اإثبات 
جعلته اأ�ساًل.

)-مقابلة الّروايات مع الم�سادر الأخرى.

3-تخريج ال�ّسعر من مظاّنه الأ�سلّية.

)-َف�ْسر الكلمات الغريبة.

ترد في  اّلتي  والأماكن  بالأعالم  )-الّتعريف 
ال�ّسعر.

6-ذكر البحر العرو�سّي.

م�سادر �سعر مطرود بن كعب الخزاعّي في 
المتداد الّزمانّي

الخزاعّي  كعب  ب��ن  م��ط��رود  �سعر  ينتثر 

القرن  �سدر  من  تمتّد  متعّددة  م�سادر  في 
الّثالث ع�سر  بالقرن  وتنتهي  الهجرّي  الّثالث 
م�سادر  ف��ي  �سعره  وج��دن��ا  فقد  ال��ه��ج��رّي، 
القرون  من  ق��رن  يخل  ول��م  الأح��ق��اب،  ه��ذه 
ا�ست�سهدوا  قد  علماء  اأو  عالًما  ووجدنا  اإل 
الّثالث  القرن  ففي  م�سّنفاتهم،  في  ب�سعره 
ابن  عند  م�سادر،  �سبعة  في  ورد  الهجرّي، 
حبيب  وابن  ال�ّسيرة،  في  )ت3))ه���)  ه�سام 
)ت)))ه�) في المنّمق والمحّبر، وابن قتيبة 
والبالذرّي  الكبير،  المعاني  في  )ت6))ه���) 
)ت9))ه�) في اأن�ساب الأ�سراف، واليعقوبّي 
)ت)))ه�) في تاريخ ه�، وابن داوؤود الجّراح 
)ت96)ه�) في من ا�سمه عمرو من ال�ّسعراء.

وي����رد ���س��ع��ره ف���ي ت�����س��ع��ة م�����س��ادر من 
يذكره  اإذ  الهجرّي؛  ال��ّراب��ع  القرن  م�سادر 
 ال��ّط��ب��رّي )ت0)3ه������) ف��ي ت��اري��خ��ه، واب��ن 
عبد  واب��ن  ال�ستقاق،  في  دري��د )ت))3ه���) 
والم�سعودّي  ال��ع��ق��د،  ف��ي  )ت))3ه�����)  رّب���ه 
والمقد�سّي  الّذهب،  م��روج  في  )ت6)3ه����) 
والقالّي  وال��ّت��اري��خ،  ال��َب��ْدء  ف��ي  )ت))3ه�����) 
)ت6)3ه�) في اأماليه، والأزهرّي )ت0)3ه�) 
)ت))3ه���)  والمرزبانّي  اللغة،  تهذيب  في 
الع�سكرّي  ه��الل  واأب��و  ال�ّسعراء،  معجم  في 

)ت393ه�) في الأوائل.

اأربع  اإلى  الخام�ض  القرن  في  ذكره  ويقّل 
ال��ّت��وح��ي��دّي  اأب���ي ح��ّي��ان   م���ّرات ف��ق��ط، عند 
وال��ّذخ��ائ��ر)،  الب�سائر  ف��ي  )))ه�����)  )ت 
ثمار  في  الّثعالبّي)ت9))ه�)  من�سور  واأب��ي 
ال��ق��ل��وب، واأم��ال��ي ال��م��رت�����س��ى)ت36)ه���)، 
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والبكرّي )ت)))ه�) في معجم ما ا�ستعجم.

اأرب���ع م���ّرات ف��ي م�سادر  وي��ت��ك��ّرر ذك���ره 
الّزمخ�سرّي  فيذكره  كذلك،  ال�ّساد�ض  القرن 
الحديث،  غريب  في  الفائق  في  )ت)3)ه���) 
الإم��الء  في  )ت)))ه����)  الخ�سنّي  ذّر  واأب��و 
والبيهقّي  فقط،  �سعره  مف�ّسًرا  المخت�سر 
)ت)6)ه�) في لباب الأن�ساب، ثّم اأبو القا�سم 

ال�ّسهيلّي )ت)))ه�) في الّرو�ض الأُُنف.

���اب���ع في  وي����ذك����ره ع��ل��م��اء ال���ق���رن ال�������سّ
ياقوت  ي��ذك��ره  اإذ  م���ّرات؛  �سّت  م�سادرهم 
البلدان،  معجم  ف��ي  )ت6)6ه�����)  ال��ح��م��وّي 
نهج  �سرح  الحديد )ت6)6ه�) في  اأبي  وابن 
البالغة، و�سدر الّدين الب�سرّي )ت6)6ه�) 
البّرّي  والّتلم�سانّي  الب�سرّية،  الحما�سة  في 
��ك��ان  )ت))6ه������) ف��ي ال��ج��وه��رة، واب���ن َخ��لِّ
�سعيد  وابن  الأعيان،  وفيات  في  )ت))6ه���) 

المغربّي )ت))6ه�) في ن�سوة الّطرب.

ويرد ذكره عند علماء القرن الّثامن ثالث 
مّرات، فيذكره اليافعّي )ت)6)ه�) في مراآة 
بكّي )ت)))ه�) في  الجنان، وتاج الّدين ال�سُّ
طبقات ال�ّسافعّية، وابن كثير )ت )))ه�) في 

البداية والّنهاية.

ويذكر مّرة واحدة في القرن الّتا�سع عند 
القامو�ض  ف��ي  )ت)))ه�����)  ال��ف��ي��روزاب��ادّي 
العا�سر  القرن  في  كذلك  ومثلها  المحيط، 

عند ال�ّسيوطّي )ت))9ه�) في المزهر.

م�سادر  م��ن  م�سدرْين  ف��ي  ذك��ره  وي��رد 
القرن الّثاني ع�سر عند اليو�سّي )ت)0))ه�) 

في زهر الأكم، والع�سامّي )ت))))ه�) في 
�سمط الّنجوم العوالي.

مّرتْين،  ي��رد  ع�سر،  الّثالث  ال��ق��رن  وف��ي 
بيدّي )ت)0))ه�) في تاج العرو�ض،  عند الزَّ

والقر�سّي )ت99))ه�) في حما�سته.

ولم يرد له ذكر في م�سادر القرن الحادي 
ع�سر الهجرّي.

قراءة في م�سادر �سعر مطرود

الّتراثّية  الم�سادر  الباحث  يتاأّمل  حين 
الخزاعّي،   بن كعب  �سعر مطرود  وّثقت  اّلتي 
في  فهي  �سات،  الّتخ�سّ متعّددة  اأّنها  يلحظ 
اللغة،  ومعاجم  والأن�ساب،  وال�ّسير،  الّتاريخ، 
وكتب الأدب، والّتراجم، ولكّن المحّقق يخرج 

بالمالحظ والأنظار الآتية:

اإّن عدًدا كبيًرا من هذه الم�سادر  اأّولها: 
هو  هذا  م��رّد  اأّن  واأح�سب  الّتاريخ،  في  كان 
قري�ض  ت��اري��خ  ع��ن  تتحّدث  الكتب  ه��ذه  اأّن 
و�سيء  يذكر مطرود  اأن  بّد  ول  ها�سم،  وبني 
ال�ّسير  كتب  ذل��ك  بعد  ياأتي  ث��ّم  �سعره،  من 

والأن�ساب.

ال�ّسعر  لهذا  �سًدى  نجد  لم  اإّننا  ثانيها: 
نعثر- لم  اإذ  اللغة؛  معاجم  في  ل�سعره  ول 
فيما بحثنا-اإل على معجمْين فقط ا�ست�سهدا 
ب�����س��ع��ره، ه��م��ا: ت��ه��ذي��ب ال��ل��غ��ة، وال��ق��ام��و���ض 
المحيط، وهذا مدعاة اإلى الّت�ساوؤل والّريبة، 

ونحن نذكر هنا ما ياأتي:

قّررنا  حين  اأّكدناه  ما  هو  هذا  �سبب  )-اإّن 
ر وغير معروف، ولم  اأّن هذا ال�ّساعر مغمَّ
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يلتفت اإليه ول ل�سعره.

)-لعّل لهذا ال�ّساعر �سعًرا مثبًتا في عدد من 
المعاجم، ولكّنه غير من�سوب اإليه، ويوؤّكد 
هذا الحتمال اأّننا وجدنا بع�ض الم�سادر 
اّلتي عدنا اإليها في هذا البحث تورد �سعًرا 
اإلى  الحوا�سي  في  المحّقق  ين�سبه  ثّم  له 
اأخرى ذكرت ذلك  مطرود وفًقا لم�سادر 

ال�ّسعر ون�سبته.

اإّننا لم نلحظ ح�سوًرا ل�سعر هذا  ثالثها: 
ال�ّساعر في كتب الّنحو والأدب الأ�سول، �سوى 
البحث-ولعّل  �سيرد في  قليل منها-كما  عدد 
اآنًفا-اإلى  ذكرنا  ما  اإلى  بالإ�سافة  قادم  هذا 
اختالط �سعره ب�سعر �سعراء اآخرين مثل عبد 
اإذ كيف  الّزبعرى وحذافة بن غانم؛  اهلل بن 
خزانة  مثل  �سخًما  كتاًبا  اأّن  يفهم  اأن  للمرء 
الأدب لم يورد �سعًرا لمطرود، ولم ي�سر اإليه 
اإليه  ما ذهبنا  يوؤّكد  ومّما  واحدة؟  بكلمة  ولو 

اأّن حّنا حّداد قذ ذكر بيت مطرود

ـــــــذي هــ�ــصــم الـــّثـــريـــد لــقــومــه عـــمـــرو اّل

ورجـــــــــــــال مــــــّكــــــة مــــ�ــــصــــنــــتــــون عــــجــــاف

فقال:"  ال��ب��ي��ت  ه���ذا  م�����س��ادر  ذك���ر  ث���ّم 
م�سادره: ال�ّساهد لعبد اهلل بن الّزبعرى في 
 ،3((  :( )�سنت)  والل�سان   ،((0  :( العيني 
واأمالي المرت�سى ): 69)، والّرو�ض الأنف ): 
)6)، وهو في الل�سان )ه�سم) 6): )9، وقال 
ابن منظور: هو لبنة ها�سم بن عبد مناف. 
وق���ال اب��ن ب���ّري: ه��و لب��ن ال��ّزب��ع��رى، وق��ال 
والمحكم،  الأ�سل  في  كذا  الل�سان:  م�سّحح 
مطرود  يقول  وفيه  ه:  ن�سّ ما  الّتهذيب  وفي 

رورة  ال�سّ في  ن�سبة  بال  وال�ّساهد  الخزاعّي. 
 :( وال�ّسيرة   ،(((  :( والخزانة   ،9( للقّزاز: 
 ،(((  :( والكامل   ،3(0 والإن�ساف:   ،(((
 ،(9(  :( والخ�سائ�ض   ،((( والّتنبيهات: 
 ،(6( زيد:  اأبي  ون��وادر   ،(3(  :( والمن�سف 

والمقت�سب ): ))3، 6)3"))).

وحدث مثل هذا في قول مطرود:

اأبـــــوكـــــم قـــ�ـــصـــّي كـــــان يــــدعــــى مــجــّمــًعــا

فــهــر مــــــن  الــــقــــبــــائــــل  اهلل  جــــمــــع  بــــــه 

ا�سطراًبا  ه��ارون  ال�ّسالم  عبد  ذكر  فقد 
وطرائق  ن�سبته  في  الفائت  كالمثال  وا�سًعا 

وروده))) وكذلك في قوله:

ـــــــذي هــ�ــصــم الـــّثـــريـــد لــقــومــه عـــمـــرو اّل
ــــة مـــ�ـــصـــنـــتـــون عـــــجـــــاف)3( ورجـــــــــال مــــّك

واأح�سب اأّن هذا خير دليل على ال�سطراب 
اّلذي يعتري �سعر هذا ال�ّساعر.

رابعها: لم نلحظ اأّي اهتمام للمجموعات 
من  �سيء  اإي���راد  اأو  ذك��ره  ب��اإي��راد  ال�ّسعرّية 
�سعره، �سوى ما وجدناه في الحما�سة الب�سرّية 

وحما�سة القر�سّي.

ولو  يعّرفنا  م��ا  على  نعثر  ل��م  خام�صها: 
���س��وى معلومة  واح����دة ع��ن ح��ي��ات��ه،  ب��ف��ق��رة 
تناقلتها بع�ض الم�سادر اّلتي بين اأيدينا عن 

�سبب لجوئه اإلى ها�سم في الجاهلّية.

باطمئنان  ن��ق��ّرر  اأن  ن�ستطيع  �ــصــاد�ــصــهــا: 
في  مناف  عبد  بني  �ساعر  كان  مطروًدا  اأّن 
وهذا-كما  ورثاهم،  مدحهم  اإذ  الجاهلّية؛ 
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اإليهم  لجاأ  ون�سروه حين  اآوْوه  اأ�سلفنا-لأّنهم 
بعد جناية ارتكبها.

في  مكرورة  مطرود  اأ�سعار  تبدو  �صابعها: 
يجد  يكاد  ول  اإليها،  عدنا  اّلتي  الم�سادر 
الباحث م�سدًرا قد تفّرد ب�سيء من �سعره اإل 
البحث،  هذا  من  مكانه  في  �سنذكره  قلياًل، 
الّتاريخّية  الم�سادر  تعيدها  اأ�سعار  وه��ي 
الأدبّية  والم�سادر  والأن�ساب  ال�ّسير  وكتب 

وبع�ض المجموعات ال�ّسعرّية.

ثامًنا: بعد اأن ذكرنا اأّن عدًدا من الم�سادر 
اإليه،  من�سوب  غير  �سعًرا  لمطرود  اأورد  قد 
ن�ستطيع  اإليه،  ن�سبتها  في  المحّققون  واأفلح 
اأن نت�ساءل: ِلَم ل يكون لهذا ال�ّساعر �سعر في 
وتظّل  من�سوبة،  غير  ولكّنها  الّتراثّية  الكتب 
ن�سبتها  اأحد  ي�ستطيع  ل  اإذ  القائل؟  مجهولة 

اإلى اأحد اإل بدليل وقرينة.

تحيق  اّلتي  الّتعمية  هذه  ظّل  وفي  تا�صًعا: 
ب�سعر هذا ال�ّساعر، والختالط وال�سطراب، 
الممكن  من  يكن  األم  نت�ساءل:  اأن  حّقنا  من 
على  عملت  خفّيٌة  اأي��ٍد  تراثنا  في  تكون  اأن 
ن�سبته  عدم  اأو  تخليطه  اأو  مطرود  �سعر  نفي 
ابني  حّق  في  كريًما  كالًما  ذكر  لأّن��ه  اإليه؟ 
-فلعّل  قّلته  -على  الجاهلّية  في  مناف  عبد 
البغ�ساء  بدت  اّلذين  والحا�سدين  الحاقدين 
اأكبر على  اأفواههم وما تخفي �سدورهم  من 
الها�سمّيين رهط الّنبّي �سّلى اهلل عليه و�سّلم 
ال�ّسعوبّيين وكارهي  اأمثال  الجاهلّية، من  في 
ال�ّساعر  اأخبار هذا  قد حاولوا طم�ض  العرب 
و�سل  ما  اإل  اأيديهم  من  يفلت  ولم  و�سعره، 

كانت  الّنا�ض  ه��وؤلء  اأّن  نعلم  ونحن  اإلينا، 
لهم الّرفعة في قري�ض، فهم �سادتها وقادتها 
مّكة،  في  وال�ّسرف  َطُة  ال�سِّ ولهم  وذادت��ه��ا، 
نتوّقع- كثيًرا-كما  �سعًرا  نجد  نكاد  ل  ونحن 
وكراماتهم  ومفاخرهم  ماآثرهم  يتحّدث عن 
�سعًرا  نجد  ولكّننا  الجاهلّية،  في  وكمالتهم 
بعد ذلك قيل في الإ�سالم، حين ن�ساأت الفرق 

وظهرت الأحزاب.

اّلتي  الخفّية  الأيدي  تكون هذه  اأن  ويمكن 
كذبوا  اّلذين  ال��ّرواة  بع�ض  هي  اإليها  اأ�سرنا 
وو�سعوا ونَفْوا، وقد تحّدث ابن �سالم الجمحّي 
ل نا�سر الّدين  عن ذلك في طبقاته، ثّم ف�سّ
والو�سع  والنتحال  الّنحل  ق�سايا  كّل  الأ�سد 
ال�ّسعر الجاهلّي تف�سيال دقيًقا،  في م�سادر 
القدماء والمحدثين في كّل ذلك،  واأتى على 
هذا  في  ذكرها  اإعادة  اإلى  حاجة  في  ول�ست 

المقام))).

ا�سمه وما وردنا من اأخباره

بالحديث  ا  ج��دًّ �سنينة  الم�سادر  ب��دت 
واأ�سرته  ون�سبه  ا�سمه  ال�����ّس��اع��ر:  ه��ذا  ع��ن 
ذكر  ال�ّسعراء  معجم  في  ورد  فقد  واأخباره، 
�ساعرْين ت�سّميا با�سم مطرود، الأّول: مطرود 
بن  مطرود  والآخ��ر  ال��خ��زاع��ّي)))،  كعب  ابن 
ُعْرُفَطة)6)، ولم يرد ذكر عرفطة فيما وقعنا 
في  اإل  الم�سادر  في  ا�سمه  تحقيق  من  عليه 
الّتوحيدّي)))،  حّيان  اأبي  وعند  الكتاب  هذا 
في  ال�سمْين  يجمع  دريد  ابن  وجدنا  ولكّننا 
ابن  كعب  بن  مطرود  فيقول:"  واح��د،  ا�سم 
وعبد  ها�سًما  رث��ى  اّل��ذي  ال�ّساعر،  عرفطة 
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مناف.  عبد  بني  والمّطلب:  ونوفال  �سم�ض 
والُعْرُفط: �سرب من ال�ّسجر"))).

بالمالحظ  نخرج  �سبق،  ما  تاأملنا  ف��اإذا 
الآتية:

يحمالن  �ساعرْين  ذكر  قد  المرزبانّي  )-اإّن 
ا�سم مطرود، واأورد لكليهما �سعًرا.

بن  م��ط��رود  ذك���ر  ح��ي��ن  ال��م��رزب��ان��ّي  )-اإّن 
المّطلب  عبد  اإلى  »لجاأ  قد  اأّنه  اأورد  كعب 
كانت  لجناية  مناف  عبد  بن  ها�سم  ابن 
بن  م���ط���رود  ذك���ر  وح��ي��ن  منه...")9)، 
داّلة  قرينة  فهذه  قال:"جاهلّي"  عرفطة 

على اأّنهما-اإن كانا اثنْين-جاهلّيان.

عرفطة  بن  مطرود  ذكر  قد  حّيان  اأبا  3-اإّن 
كما فعل المرزبانّي، واأورد الأبيات الّثالثة 
ندري  ول  كذلك،  المرزبانّي  اأوردها  اّلتي 
اإن كان يريد �ساعًرا غير مطرود بنكعب، 
وانبهم  توّهم  اأّنه  اأو  نف�سه،  يريده  اأّنه  اأو 

عليه الأمر.

)-اإّن ابن دريد قد ذكر ا�سم مطرود كاماًل، 
حين  المرزبانّي  عند  وردت  بقرينة  وجاء 
فّرقه  ما  جمع  فكاأّنه  واأهله،  ها�سًما  مدح 
كعب  بن  عنده:" مطرود  فهو  المرزبانّي، 
ابن عرفطة...")0))، مع اأّن ابن دريد اأ�سبق 
ابن  توّفي  اإذ  المرزبانّي؛  من  الوفاة  في 

دريد ))3ه�، وتوّفي المرزبانّي ))3ه�.

ذهب  ما  اإل��ى  نميل  ل  فنحن  ه��ذا،  وعلى 
اإليه المرزبانّي حين فّرق بين �ساعرْين ا�سم 
كلْيهما مطرود؛ اإذ لم يقّدم قرينة اأو برهاًنا 

�ساحب  به  ج��اء  ما  ينق�ض  ول��م  راأي��ه،  توؤّكد 
ي�سّمى  واحد  �ساعر  اأّنه  اأّكد  اّلذي  ال�ستقاق 
مطرود بن كعب بن عرفطة؛ ولذلك، فالأولى 
كعب  ب��ن  م��ط��رود  اأّن  ه��و  عندنا  واب  بال�سّ
ومطرود بن عرفطة �ساعر واحد، ووا�سح اأّن 

عرفطة جّده.

من  بلغت  اإ�سارة  اإليه  ذهبنا  ما  يوؤّكد  وما 
اليعقوبّي  ذكر  حين  الغاية،  والقيمة  الخطر 
ورواية  عرفطة،  وذكر  كاماًل،  مطرود  ا�سم 
مة على  اليعقوبّي نراها عمدة، بل هي المقدَّ
ه�،   ((( توّفي  اليعقوبّي  لأّن  دريد؛  ابن  راأي 
اأي قبل ابن دريد بنحو ثلث قرن، فهو اأ�سبق 
اإذ يقول:" ومطرود بن كعب بن  منه واأقدم؛ 
عرفطة ابن الّنافذ بن مّرة من تيم بن �سعد 

ابن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعّي")))).

مطرود،  ا�سم  ع��ن  الحديث  �سياق  وف��ي 
يذكره البّرّي قائال:" ومن بني كعب مطرود 
كذلك  يذكر  ثّم  الخزاعّي..."))))،  كعب  ابن 
ابن �سعيد المغربّي قائال:" مطرود بن �سعد 
ذلك  بعد  وي�سيف  الخزاعّي")3))،  كعب  ابن 

اأّنه" كان من �سعراء الجاهلّية")))).

ا�سم  اخت�سر  قد  �سعيد  ابن  اأّن  ووا�سح 
قد  اأّن��ه  كذلك  وا�سًحا  ويبدو  ال�ّساعر،  هذا 
اأو في  اليعقوبّي  ن�سبه عند  �سل�سلة  اّطلع على 
الأّول  ا�سمه  اأخ��ذ  ث��ّم  يذكرها،  لم  م�سادر 
)مطرود) وترك اأ�سماًء اأخرى وقفز اإلى تيم 
بن  مطرود  اأّن��ه  فذكره  كعب،  بن  �سعد  اب��ن 
الحتمال  وهذا هو  الخزاعّي،  بن كعب  �سعد 

اّلذي نرتاح اإليه.
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�سعيد  اب��ن  ق��ول��ة  م��ع  الّتلّبث  م��ن  ب��ّد  ول 
من  م��ط��روًدا  اأّن  فيها  يبّين  اّل��ت��ي  الأخ��ي��رة 
دواخلها  في  تنبىء  وهذه  الجاهلّية،  �سعراء 
المعروفين  ال�ّسعراء  من  ك��ان  م��ط��روًدا  اأّن 
المعدودين في الجاهلّية، ف�سهادة ابن �سعيد 
اأّن مطروًدا كان  بهذا القول دليل نا�سع على 
معروًفا لدى الجاهلّيين اأّوًل، ولدى اأهل العلم 
اأخنى على  الجاهلّي، ولكن،  الع�سر  بعد  من 
اإل ما  �سعره و�سيرته الّدهر، فلم نعرف عنه 
وهي  اأيدينا،  بين  اّلتي  الم�سادر  في  وردن��ا 

معلومات نزرة قليلة.

فهي  اأمامنا،  المتوافرة  المعلومات  اأّم��ا 
لجاأ  اأّنه"  المرزبانّي  يذكر  اإذ  ا؛  ج��دًّ ن��ادرة 
مناف  عبد  بن  ها�سم  بن  المّطلب  عبد  اإلى 
اإليه،  واأح�����س��ن  فحماه  منه،  كانت   لجناية 
رواية  وه��ذه  اأهله"))))،  وم��دح  مدحه  فاأكثر 
ابن  ي��ذك��ر  كما  جنايته،  ���س��اأن  ف��ي  وح��ي��دة 
بني عبد مناف" ويكون  يتبع  كان  اأّنه  حبيب 
اأّن  اآخ��ر  مو�سع  في  ويذكر  كنفهم")6))،  في 
م��ط��روًدا م��ّر برجل" ك��ان م��ج��اوًرا ف��ي بني 
�سهم هو وبنات له وامراأته في �سنة �سديدة، 
ينتقل  اأن  واأم��روه  ذرًع��ا،  به  و�ساقوا  فحّولوه 
عنهم، فخرج يحمل متاعه هو وامراأته وولده 

ل يوؤذيه اأحد")))).

وبعد اأن مات بنو عبد مناف كّلهم، يتلّقاه" 
اأعجف  بعير  على  )ومطرود)  المّطلب  عبد 
ورحل خلق بهيئة �سوء، فاآواه اإلى رحله وك�ساه 
ورحاًل  فارهة  راحلة  واأعطاه  ح�سنة،  ك�سوة 

اآخر")))).

اأّن  تنبئنا  ال��ّرواي��ات،  ه��ذه  نتاأّمل  وحين 
الجاهلّية؛  �سعراء  قدماء  من  كان  مطروًدا 
الأربعة  مناف  عبد  ابني  اأولد  عا�سر  اإّنه  اإذ 
ورثاهم-كما �سنبّين في تحقيق �سعره لحًقا-

فلجاأ  الّنا�ض،  وق��اله  ال��ّزم��ان  عنه  اأدب��ر  ث��ّم 
من  ب��ّد  ل  م�ساألة  وهنا  المّطلب.  عبد  اإل��ى 
ذكرناها  اّلتي  فالّروايات  عندها،  الّتوّقف 
عبد  بني  م��ع  ك��ان  اأّن���ه  تبّين  الم�سادر  م��ن 
ثّم  بظعنهم،  ويظعن  باإقامتهم  يقيم  مناف 
اإّنه جاور بني �سهم، وتحاماه الّنا�ض، فارتكب 
جناية فا�ستجار عبد المّطلب فاأجاره واأح�سن 
انقطاعه  هي  هنا  المهّمة  فالم�ساألة  اإل��ي��ه، 
وفياتهم  بعد  مناف  عبد  ببني  الّتوا�سل  عن 
جميعهم؛ اإذ لم نعرف عن هذه الحقبة �سيًئا 
وفي  جناها،  اّلتي  الجناية  وم��ا  حياته،  من 
اأّن  اإليه  الإ�سارة  ينبغي  وما  جناها،  من  حّق 
في  موغاًل  ك��ان  قد  يبدو  كما  ال�ّساعر  ه��ذا 

رين. الجاهلّية، ووا�سح اأّنه من المعمَّ
ولكّننا ل نعرف كذلك عن مطرود �سوى ما 
اآنًفا، فلم ندر متى توّفي، ولم نعرف  ذكرناه 
�سوى  �سيًئا،  بقبيلته  عالقته  اأو  اأ�سرته  عن 
حبيب  اب��ن  ذكرها  تدّبر  اإل��ى  تحتاج  رواي��ة 
المّطلب  عبد  »م��ن��اف��رة  الآت���ي  ال��ع��ن��وان  ف��ي 
وحرب بن اأمّية" اإذ يقول:" وكان معهما ابن 
والمق�سود  الخزاعّي")9))،  كعب  بن  مطرود 
ب�)معهما): ها�سم ابن عبد مناف و�سخر بن 
اإن كان ابن حبيب  عامر بن كعب، ول ندري 
توّهم  اأّنه  اأو  معهما،  كان  لمطرود  ابًنا  يريد 
ونحن  )اب��ن)،  اإليه  واأ�ساف  مطروًدا  فذكر 
قد  حبيب  ابن  لأّن  لمطرود؛  ابن  اأّن��ه  نرّجح 
ذكر قبل هذه الّرواية مّرات عديدة مطروًدا 
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اأّن  فوا�سح  ابن،  لفظة  ي�سبقها  اأن  غير  من 
داّلة  الّرواية  ابًنا كان معهما. وهذه  لمطرود 
رين،  على �سدق ما ذكرناه من اأّنه من المعمَّ
وقد ذكر البيهقّي في لباب الأن�ساب اأّنه كان 

رين)0)). من المعمَّ

الّتحقيق

)1(

)الباء(

)الّرجز( المّطلب:  يرثي  مطرود  قال 

ــِلــْب قـــد ظــــِمــــىَء الــحــجــيــُج بـــعـــَد الــُمــطَّ

ــــراِب الـــُمـــْنـــَثـــِعـــْب بـــعـــَد الـــِجـــفـــاِن والــــ�ــــصَّ
ــــْب)21( ــــ�ــــصُ لـــيـــَت قـــريـــ�ـــًصـــا بـــعـــده عـــلـــى ُن

)2(
)الّتاء(

وقال يبكي المّطلب وبني عبد مناف جميًعا 
حين اأتاه نعي نوفل بن عبد مناف، وكان نوفل 

اآخرهم هلًكا: )الّرجز)

لــــيــــالتــــي ـــــــْجـــــــِت  هـــــــيَّ ـــــًة  لـــــيـــــل يــــــــا   -1
ـــــــّيـــــــاِت)22( اإحـــــــــــــدى لـــــيـــــالـــــيَّ الـــــــَقـــــــ�ـــــــصِ

قـــد م�صى  مـــا  اأحـــــــزاَن  لـــي  هـــّيـــْجـــِت   -2
ـــــــــاِت)23( لــــــــّمــــــــا تــــــــــذّكــــــــــرت الـــــــــمـــــــــنـــــــــّي

بـــنـــي ــــــا  مــــــنــــــاًف تـــــــــذّكـــــــــرت  لـــــــّمـــــــا   -3
عـــــبـــــد مــــــــنــــــــاٍف بــــــــــّت حــــــــاجــــــــاتــــــــي)24(

ومــــا هـــــمـــــوم  مــــــن  اأقـــــا�ـــــصـــــي  ومـــــــا   -4
الـــمـــ�ـــصـــيـــبـــات)25( ُرْزء  مـــــن  عـــالـــجـــت 

نــــوفــــال اأخـــــــــــــي  ـــــــــرت  تـــــــــذّك اإذا   -5
ــــــــــــــــــات)26( ذّكــــــــــــــرنــــــــــــــي بــــــــــــــــــاالأّولــــــــــــــــــّي

الــــــُحــــــْمــــــر  بـــــــــــــــــــــــاالأُُزر  ـــــــــي  ـــــــــرن ذّك  -6
ـــيـــبـــات)27( ـــ�ـــص ـــر الـــَق ـــْف واالأرديـــــــــــــِة الـــ�ـــصُّ

�ـــــــصـــــــّيـــــــٌد ــــــــهــــــــم  كــــــــّل اأربــــــــــــــعــــــــــــــة   -7
ـــــــــــاداٍت لــــــــــ�ــــــــــصــــــــــادات)28( ـــــــــــص اأبــــــــــنــــــــــاء �

ومــــــــْيــــــــٌت بـــــــــــــــَرْدمـــــــــــــــاَن  مـــــــــْيـــــــــٌت   -8
ــــْلــــمــــاَن ومــــــْيــــــٌت عـــنـــد غــــــــــــــّزاِت)29( بــــ�ــــصَ

لــــدى لــــــْحــــــًدا  ــــــكــــــَن  اأُ�ــــــصْ ـــــــٌت  ـــــــيِّ وَم  -9
الـــمـــحـــجـــوب �ــــصــــرقــــّي الــــــُبــــــَنــــــّيــــــاِت)30(

ــــُم ــــُه َف مــــنــــاف  عـــبـــد  اأخـــلـــ�ـــصـــهـــم   -10
ــــــجــــــاِة)31( ــــــْن بــــــَم الم  َمــــــــــْن  لــــــــــوِم  مــــــن 

واأبــــــنــــــاَءهــــــا الـــــمـــــغـــــيـــــرات  اإّن   -11
مـــــــن خـــــيـــــر اأحــــــــيــــــــاء واأمـــــــــــــــــــــــوات)32(

)33( )3(
بعد اأن رثا مطرود بني عبد مناف بالأبيات 
من الّرجز اّلتي ذكرناها اآنًفا، قيل له:" فيما 
اأفحل  كان  ولو  فاأح�سنت،  لقد قلت  يزعمون: 
ليالي،  اأنظرني  فقال:  اأح�سن،  كان  قلت  مّما 

فمكث اأّياًما، ثّم قال"))3))الب�سيط)

1-يا عيُن جودي واأذري الّدمع وانهمري
وابكي على ال�ّصّر من كعب الُمغيراِت)35(

2-يا عين وا�ْصَحْنِفري بالّدمع واحتفلي
الــُمــلــّمــات)36( فــي  نف�صي  خبيئة  وابــكــي 

ــا�ــص اأخــــي ثقة 3-وابــــكــــي عــلــى كــــّل فــّي
الــجــزيــالت)37( وّهـــاب  �ــصــيــَعــة  الــدَّ �صخم 
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مختِلٌق الهّم  عالي  ريبة  ال�صّ 4-َمْح�ص 
ـــحـــيـــَزِة نـــــاٍء بــالــَعــظــيــمــات)38( َجــــْلــــُد الـــنَّ

َوَكــــٌل ــ�ــٌص وال  ــْك ِن الــبــديــهــِة ال  5-�ــصــعــِب 
الــَكــريــمــاِت)39( متالف  العزيمة  ما�صي 

ن�صبوا اإذا  كــعــب  مــن  ــَط  تــو�ــّص 6-�ــصــقــر 
الّرفيعاِت)40( وال�ّصمَّ  المجد  ُبْحبوحَة   

مّطِلًبا والفّيا�َص  الفي�َص  انُدبي  7-ثــّم 
وا�ــصــتــْخــِرطــي بــعــُد َفــْيــ�ــصــاٍت بــَجــّمــاِت)41(

مغتِرًبا الــيــوَم  عــّنــا  بـــَرْدمـــاَن  8-اأمــ�ــصــى 
يـــا َلـــْهـــَف نــفــ�ــصــي عــلــيــه بــيــن اأمـــــــوات)42(

اإّمــــا كــنــِت باكيًة 9-وابـــكـــي، لــك الــويــل، 
ــــاِت)43( ــــَي ــــَن لــعــبــد �ــصــمــ�ــٍص بـــ�ـــصـــرقـــّي الــــُب

10-وهــا�ــصــم فــي �ــصــريــٍح و�ــصــَط بــْلــَقــَعــٍة
ــفــي الــــّريــــاُح عــلــيــه بــيــن َغـــــــــّزاِت)44( ــ�ــْص َت

خال�صتي الــقــوم  دون  كـــان  11-ونـــوفـــٌل 
اأمــ�ــصــى بــ�ــَصــْلــمــاَن فــي َرْمــ�ــٍص بــَمــْومــاة)45(

ــُهــُم ُعــْجــًمــا وال َعــَرًبــا اأَْلـــــَق مــثــلَ 12-لــــم 
ـــات)46( الـــَمـــِطـــّي اأُْدُم  بــهــم  ا�ــصــتــقــّلــت  اإذا 

ــًة ــلَ 13-اأمــــ�ــــصــــت ديــــارهــــم مــنــهــم مــعــطَّ
ـــرّيـــاِت)47( وقـــد يــكــونــون َزْيـــًنـــا فـــي الـــ�ـــصّ

�صيوُفُهُم ــْت  كــّل اأْم  الــّدهــر  14-اأفـــنـــاهـــم 
الـــمـــنـــّيـــات؟)48( اأزواد  عــا�ــص  مـــن  كـــلُّ  اأم 

بعَدُهُم  االأقوام  من  اأر�صى  15-اأ�صبحُت 
ـــاِت)49( ـــحـــّي ــَط الــــوجــــوِه واإلــــقــــاء الـــَت بــ�ــْص

جّياِت ال�صَّ ْعِث  ال�صٌّ اأبا  فابكي  عيُن  16-يا 
ــــاِت)50( ــــّي ــــل ــــًرا مــــثــــَل الــــب ــــ�ــــصَّ يــبــكــيــنــه ُح

قــدٍم يم�صي على  مــن  اأكـــرم  17-يــبــكــيــَن 
ــــُه بــــدمــــوٍع بـــعـــد َعـــــــْبـــــــراِت)51( ــــَن ــــِوْل ــــْع  ُي

َفَجٍر ذا  الباِع  طويَل  ا  �صْخ�صً 18-يبكيَن 
اآبـــــي الــهــ�ــصــيــمــة فــــــّراج الـــجـــلـــيـــالِت)52(

19-يبكين عمرو الُعلى اإذ حان م�صرعه
ـــام الـــعـــ�ـــصـــّيـــات)53( ــة بـــ�ـــصّ �ــصــمــح الــ�ــصــجــّي

20-يــبــكــيــنــه مــ�ــصــتــكــيــنــاٍت عــلــى َحـــــَزٍن
ـــــــــْوالِت)54( يـــا طــــول ذلــــك مـــن حــــزن وَع

21-يــبــكــيــن لـــّمـــا جـــالهـــّن الــــّزمــــان له
ــَر الـــخـــدود كــاأمــثــال الــحــمــّيــات)55( ُخــ�ــصْ

22-مـــحـــتـــزمـــاٍت عــلــى اأو�ـــصـــاطـــهـــّن ِلــمــا
الُم�صيباِت)56( اْحـــداِث  مــَن  الــّزمــاُن  جــّر 

23-اأبــيــت ليلي اأُراعــــي الــّنــجــَم مــن األــٍم
اأبــكــي وتــبــكــي مــعــي �ــصــجــوي ُبــنــّيــاتــي)57(

َخَطٌر ِعــْدٌل وال  لهم  الُقروِم  24-مــا في 
ــــاِت)58( ــــّي ــــِق ّب ــــْروى  ــــصَ � تـــركـــوا  لــمــن  وال 

ــــاوؤهــــم خـــيـــُر اأبــــنــــاٍء واأنــفــ�ــُصــهــم ــــن 25-اأب
خــيــُر الــّنــفــو�ــِص لــدى َجــْهــد االأَلــــّيــــاِت)59(

اأَِرٍن �ــصــابــح  ِطـــِمـــرٍّ  مـــن  وهـــبـــوا  26-كـــــم 
ٍة َنــــْهــــٍب فـــي ِطــــــِمــــــّراِت)60( ومــــن ِطـــــِمـــــرَّ

ُمْخلَ�َصٍة الهندّي  من  �صيوف  27-ومــن 
ـــــاِت)61( ومــــن ِرمـــــــاٍح كـــاأ�ـــصـــطـــاِن الـــــّرِكـــــّي

ــلــون بها ُيــْفــ�ــصِ 28-ومـــــــن تــــوابــــٍع مـــّمـــا 
ــاِت)62( عــنــد الــمــ�ــصــائــل مــن بـــذل الــعــطــّي
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الحا�صبون واأحــ�ــصــى  حــ�ــصــبــُت  29-فـــلـــو 
اأفعالهم تلك الهِنّياِت)63( اأق�ِص  معي لم 

30-ُهـــــُم الــُمــِدّلــون اإّمــــا مــعــ�ــَصــٌر َفــَخــروا
ــــخــــاِر بــــاأنــــ�ــــصــــاٍب نـــــقـــــّيـــــاِت)64( عـــنـــد الــــَف

ــْوا م�صاكَنها َخــلَّ اّلــتــي  الــبــيــوِت  31-َزْيــــُن 
ـــاِت)65( ـــّي فــاأ�ــصــَبــحــْت مــْنــُهــُم َوْحـــ�ـــًصـــا َخـــل

مدامعها-: ترقا  ال  32-اأقــوُل-والــعــيــن 
ِزّيــــــاِت)66( الــــــرَّ اأ�ـــصـــحـــاَب  اهلُل  ُيـــْبـــِعـــد  ال 

)4(
)الّدال(

وقال يرثي ها�سم بن عبد مناف:)الكامل)

اأن ثــوى ــا  لــّم ــام  بــالــ�ــّص الـــّنـــدى  1-مـــــات 
يــــبــــعــــد)67( ال  ــــٌم  هــــا�ــــص بــــــغــــــّزَة  اأودى 

نـــعـــوده الـــــَفـــــنـــــاِء  ربُّ  ُيــــــْبــــــِعــــــَدْن  2-ال 
ِد)68( ـــــوَّ َعــــــْوَد الــ�ــّصــقــيــم يـــجـــود بــيــن الـــــُع

يــــْنــــتــــاُبــــُه لــــمــــْن  ُرُذٌم  3-َفــــــِجــــــفــــــاُنــــــُه 
ــاِن وبــــالــــَيــــِد)69( ــ�ــص ـــُر مــنــه بــالــل والـــّنـــ�ـــصْ

)5(
)الّراء(

وقال يمدح عبد المّطلب بعد اأن تلّقاه واآواه 
وك�ساه                        )الكامل)

1-يـــــا �ــصــيــبــة الــحــمــد اّلــــــذي تــثــنــى له
اأّيـــــامـــــه مــــن خـــيـــر ذخـــــر الـــــــّذاخـــــــر)70(

2-الـــــمـــــجـــــد مــــــا حـــــّجـــــت اإيــــــــــــاٌد بــيــتــه
ودعـــــا َهــــديــــٌل فــــوق غــ�ــصــن نـــا�ـــصـــِر)71(

ـــتـــي ِرْحـــلَ مـــّتـــع  ثـــــّم  فـــاأحـــ�ـــصـــن  3-اآوى 
ــــــُرٍح وَرْحــــــــــــٍل فــــــاخــــــِر)72( بـــنـــجـــيـــبـــٍة �ــــــصُ

وِفـــــعـــــاَلـــــُكـــــْم اأنـــــ�ـــــصـــــاُكـــــُم  ال  4-واهلل 
ــــِر)73( ـــفـــاِة الــــقــــاِب ــــــَب فــــي �ـــصَ َغــــــيَّ حـــّتـــى اأُ

ــــــَك مــــا حــــبــــوُت اأبـــــاُكـــــُم 5-فــــــالأَْحــــــُبــــــَونَّ
مــــن ِمــــــْدَحــــــٍة َفــــلَــــٍج وقـــــــوٍل �ــــصــــائــــِر)74(

طـــالـــٌع هـــــــالٌل  اأو  �ــــصــــْيــــَبــــُة  6-الــــــبــــــدر 
وقــــــَف الـــحـــجـــيـــُج لــــه بــــــــواٍد غــــــاِئــــــِر)75(

)6(

وق�����ال ي���م���دح ه��ا���س��م ب���ن ع��ب��د م��ن��اف 
)الّطويل):

ـــاري الــمــنــيــِر دَعــــْوُتــــُه اإلــــى الــقــمــر الـــ�ـــصّ
وُمْطعُمهْم في االأَْزِل من َقَمِع الُجْزر)76(

)7(

وقال يمدح بني عبد مناف: )الّطويل)

ــًعــا 1-ُقـــ�ـــصـــيٌّ اأبـــوكـــم كـــان ُيـــدعـــى ُمــجــمِّ
ِفـــــْهـــــِر)77( الــقــبــائــل مـــن  ـــع اهلل  ـــَم َج بـــه 

ــــا�ــــُص فــيــهــا قــلــيــٌل 2-نـــزلـــتـــم بـــهـــا والــــّن
بــنــي عــــمــــرِو)78( كـــهـــول  اإال  بــهــا  ولــيــ�ــص 

و�صوؤدًدا مجًدا  البطحاَء  مــالأوا  3-وهــم 
ـــــواَة بــنــي بـــكـــِر)79( وهـــم طـــــردوا عــنــهــا ُغ

ــهــا كــلَّ كـــنـــانـــَة  اأردى  اّلـــــــذي  ــــُل  ــــْي ــــلَ 4-ُح
والُي�صِر)80( الُع�صِر  في  اهلِل  بيَت  وحالَف 
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)81( )8(

)الفاء(

وقال يبكي عبد المّطلب وبني عبد مناف:

ـــه ُل َرحـــلَ 1-يـــــا اأّيــــهــــا الــــّرجــــُل الـــمـــحـــوِّ
ــــاف)82( مــــن عـــبـــد  اِل  عــــن  �ـــصـــاألـــَت  هــــال 

ـــَك اأّمــــــك لـــو حـــلَـــْلـــَت بـــدارهـــم ـــْت ـــلَ ـــِب 2-َه
�ــصــِمــنــوك مـــن ُجــــــْرٍم ومـــن اإْقـــــــــراِف)83(

ـــهـــم بــفــقــيــرهــم 3-الــــخــــالــــطــــيــــَن غـــنـــيَّ
حــــّتــــى يــــعــــود فـــقـــيـــُرهـــم كــــالــــكــــافــــي)84(

تــغــّيــرت ـــجـــوم  ـــّن ال اإذا  ـــمـــيـــَن  ـــِع ـــْن 4-الـــُم
والــــّظــــاعــــنــــيــــَن لـــرحـــلـــة االإيــــــــــــــالِف)85(

تــنــاوحــت الـــّريـــاُح  اإذا  ــمــيــَن  ــْطــِع 5-والــُم
الــــّرّجــــاِف)86( الــ�ــّصــمــ�ــُص فــي  حــّتــى تغيب 

ــــا الـــِفـــعـــاِل فــمــا جــرى 6-اإّمـــــــا هــلــكــَت اأب
ِنــــطــــاِف)87( مـــن فـــوق مــثــلــك عــقــد ذات 

وحــــــَدُه الــــمــــكــــارم  اأخــــــي  اأبــــيــــك  7-اإال 
والــفــْيــ�ــِص مــّطــلــٍب اأبــــي االأ�ـــصـــيـــاِف)88(

8-لـــــم تــــَر عــيــنــي مــثــلــهــم وهــــم االأٌلـــــى
ـــِد واالإْطــــــــــــراِف)89( ـــْل كــ�ــصــبــوا فـــعـــاَل الـــتُّ

تــرادفــت الــُمــحــوُل  اإذا  ــلــوَن  9-والــُمــْفــ�ــصِ
والــــقــــائــــلــــون: هــــلــــمَّ لـــــالأ�ـــــصـــــيـــــاِف)90(

اأنـــ�ـــصـــابـــهـــا ـــلـــت  حـــ�ـــصّ مــــعــــدٌّ  10-واإذا 
فـــُهـــُم لــعــمــري مـــن مــهــا االأ�ـــــصـــــداف)91(

لقومه الــّثــريــد  ه�صم  الــُعــال  11-عــمــرو 
قـــوٍمـــ�ـــص بـــمـــّكـــة مــ�ــصــنــتــيــن عـــــجـــــاِف)92(

كليهما الــّرحــلــتــْيــن  اإلـــيـــه  12-نـــ�ـــصـــبـــوا 
ـــــيـــــاِف)93( ـــتـــاء ورحــــلــــَة االأ�ـــــصْ عــنــد الـــ�ـــصّ

ـــــت قـــريـــ�ـــص بـــيـــ�ـــصـــًة فــتــفــّلــقــت 13-كـــــان
ـــه لـــعـــبـــد مــــــنــــــاف)94( فــــالــــُمــــحُّ خـــالـــ�ـــصُ

)95()9(

)الالم( )الب�شيط(

ــهــا عــادُت الـــمـــوِت  ــــــراُك  ِع �ــَصــلــوال  1-اإّن 
ـــْتـــنـــا اأبـــــابـــــيـــــال)96( ــــلــــوٌل َلـــَمـــنَّ لـــــــــوال �ــــصَ

ــنــا نــعــامــُت خــــّفــــت  اإذا  ـــــاربـــــون  2-الـــــ�ـــــصّ
الــقــيــال)97( نــحــ�ــصــن  لـــم  اإذا  والــقــائــلــون 

ـــامـــنـــون لـــمـــوالهـــْم غـــرامـــَتـــه 3-والـــ�ـــصّ
مـــطـــلـــوال)98( بــالــغــيــث  واديــــِهــــُم  زال  ال 

)99()10(

ل( ممَ )اليم( )الرَّ

الئـــــــــُم  مـــــــنـــــــاًفـــــــا  يــــــــلــــــــوَمــــــــنَّ  1-ال 

مــــنــــهــــم الــــفــــيــــ�ــــصُ ومــــنــــهــــم هــــا�ــــصــــُم

2-واأخــــــــــــــي االأبـــــيـــــ�ـــــص مـــنـــهـــم نــــوفــــٌل
ــــْيــــِن �ـــصـــيـــٌف �ــــــصــــــارُم)100( ــــِبــــُط الــــَكــــفَّ �ــــصَ

3-مــــــــّيــــــــُت الـــــــــُحـــــــــْرِم عــــظــــيــــٌم ذكــــــــــُرُه
االآِزُم)101( عـــ�ـــصّ  حـــيـــن  ــمــ�ــٍص  �ــص عـــبـــد 
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الحوا�صي

معجم �سواهد الّنحو ال�ّسعرّية: )9)-93).  -(
معجم ال�ّسواهد ال�ّسعرّية: ))).  -(
معجم ال�ّسواهد ال�ّسعرّية: )30.  -3

الّتاريخّية:  وقيمتها  الجاهلّي  ال�ّسعر  م�سادر   -(
.(((-3((

معجم ال�ّسعراء: ))).  -(
الم�سدر ال�ّسابق: 3)).  -6

الب�سائر والّذخائر 3: 00).  -(
ال�ستقاق: ))).  -(

معجم ال�ّسعراء: ))).  -9
ال�ستقاق: ))).  -(0

تاريخ اليعقوبّي ): 66).  -((
 :( الع�سرة  واأ�سحابه  الّنبّي  ن�سب  في  الجوهرة   -((

.3((
ن�سوة الّطرب ): ))).  -(3

الم�سدر ال�ّسابق ): ))).  -((
معجم ال�ّسعراء: ))).  -((

المنّمق: 36.  -(6
الم�سدر ال�ّسابق: )3.  -((

الم�سدر ال�ّسابق: )3، وتاريخ اليعقوبّي ): 3))،   -((
مع اختالف ب�سيط.

المنّمق: )9.  -(9
لباب الأن�ساب ): 0)3.  -(0

الّنبوّية، لبن ه�سام ): )))- ال�ّسيرة  الّتخريج:   -((
اإذ  6))، وقد وردت فيها غير من�سوبة لمطرود؛ 
قال ابن ه�سام:" ثّم هلك عبد المّطلب بَرْدماَن 
يبكيه"  العرب  من  رجل  فقال  اليمن،  اأر�ض  من 
وذكر الأبيات المثّلثة، واّلذي حملنا على ن�سبتها 
اأّن ال�ّسطرْين الأّول والّثاني قد وردا  اإلى مطرود 
عند البالذرّي من�سوبْين اإلى مطرود، مع اختالف 
وت�سحيف في لفظْين، ولم يورد ال�ّسطر الّثالث، 

يقول  وفيه  الفي�ض،  ويدعى  فيقول:"...والمّطلب 
مطرود الخزاعّي حين مات:

الجفاف  بعد  المّطلب   بعد  الحجيج  �سغب  قذ   
الجزء  الأ���س��راف:  اأن�ساب  المنثعب"  وال�ّسراب 
و�سّلم:  عليه  اهلل  �سّلى  الّر�سول  �سيرة  الأّول: 
و�سّحفت  ظ��م��ىء،  محّل  �سغب  جعل  فقد   ،(0
كلمة جفان فاأ�سبحت جفاف، ول معنى لها هنا؛ 
هذه  وردت  كما  م�ستنكًرا.  المعنى  ي�سحي  اإذ 
الأ�سطار في: الجوهرة في ن�سب الّنبّي واأ�سحابه 
جمع  الِجفان:   .3(  :( ن�سبة  غير  من  الع�سرة 
الكثير  المنثعب:  الكبيرة.  القدر  وه��ي  َجْفَنة، 
ب وهي الآلهة اّلتي  ب: مفردها َن�سْ ال�ّسيل. النُّ�سُ

كانت تعبد من اأحجار.
جعلت  وقد   ،(3( الّنبوّية):  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -((
رواية ال�ّسيرة هي الأ�سل؛ لأّنها الأقدم، ثّم قابلت 
الختالف  اإلى  اأ�سر  ولم  عليها،  الّروايات  �سائر 
الأّول  فهّمي  ال��ّرواي��ات،  بين  الأبيات  ترتيب  في 
واأن�ساب   ،3( المنّمق:  والّتحّقق.  الّتحقيق  هنا 
 .(((  :( الأن���ف  وال���ّرو����ض   ،((  :( الأ����س���راف 
الَق�سّيات: ال�ّسدائد، وع�سّية ق�سّية: باردة، والعام 

الق�سّي: ال�ّسديد اّلذي ل مطر فيه. 
الّتخريج: المنّمق: )3. المنّيات: جمع منّية ،وهي   -(3

الموت.
بّت  لكلمة  اأرى معًنى  ول  المنّمق: )3.  الّتخريج:   -((
نلت  اأي  نلت،  تكون:  اأن  واأقترح  البيت،  هذا  في 

حاجاتي. 
وال��ّرو���ض   ،(3(  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -((

ْزء: الم�سيبة.  الأنف ): ))). الرُّ
وال��ّرو���ض   ،(3(  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج   -(6
في  معناها  اأ�ستبن  لم  الأّولّيات:   .((( :( الأنف 
دوًم��ا  نوفال  ب��اأّن  تاأويلها  ويمكن  ال�ّسياق،  ه��ذا 
يكون الأّول، فال ي�سبقه اأحد في مراتب ال�ّسرف 

ومنازل المروءة.
وال��ّرو���ض   ،(3(  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -((
اإذا  اأّنها  اإزار، ويبدو  الأنف ): ))). الأُُزر: جمع 
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كانت حمًرا و�سفًرا كانت اأجمل.
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): )3)، والمنّمق: 36،   -((
والّرو�ض   ،(((  :(0 الكبرى  ال�ّسافعّية  وطبقات 
�سادة  ال�����ّس��ع��راء:  معجم  وف��ي   ،(((  :( الأن���ف 
لوا ون�سل �سادات ل�سادات: )))،  الّنا�ض اإذا ح�سّ
اأبناء  �سّيٌد  كّلهم  في�ض  للبي�ض  المحّبر:  وف��ي 

�سادات ل�سادات: 63).
وال��ب��دء   ،(3(  :( ال��ّن��ب��وّي��ة  ال�ّسيرة  ال��ّت��خ��ري��ج:   -(9
والتاريخ: ): )))، ومعجم ما ا�ستعجم 3: )99، 
والّرو�ض الأنف ): )))، وتاج العرو�ض )): 9))، 
المنّمق:  وفي   ،(0(  :( )غ��ّزة)  البلدان  ومعجم 
36: قبٌر ب�سلماَن وقبٌر برد  ماَن وقبر عند غّزات
وفي اأن�ساب الأ�سراف ): ))، وفي معجم البلدان   
ماَن  ب�سل�  وقبٌر  بردماَن  قبٌر   :(0  :3 )ردم��ان) 
وقبر عند غّزات. وفي طبقات ال�ّسافعّية الكبرى: 
مْيٌت ب�سلماَن ومْيٌت برد  ماَن ومْيٌت و�سط غّزات 
المّطلب  باليمن، وفيها دفن  َرْدمان:   ..((( :(0
�َسْلمان:  البلدان 3: 0).  ابن عبد مناف. معجم 
ماء قديم جاهلّي، وبه قبر نوفل ابن عبد مناف، 
الجاهلّية.  العراق في  تهامة من  اإلى  وهو طريق 
وهي  غّزة،  َغ��ّزات: هي   .(39 :3 البلدان  معجم 
مدينة كبيرة من مدن فل�سطين، رّد اهلل غربتها، 
"وفيها مات ها�سم بن عبد مناف جّد ر�سول اهلل 
�سّلى اهلل عليه و�سّلم، وبها قبر ه�، ولذلك يقال 
وقد   ،(0(  :( البلدان  ها�سم" معجم  غّزة  لها: 
جمعها مع ما حولها: الإمالء المخت�سر ): 6)). 
بالّتاء  وتكتب  وعانات،  كاأذرعات  نظائر،  "ولها 
المطّولة والمربوطة، فيقال: غّزاة، كما قيل في 

اأذرعات" تاج العرو�ض )): 9)). 
وال��ّرو���ض   ،(39  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -30

الأنف ) :)))، وفي المنّمق: )3.
ومّيٌت مات قريًبا لدى الًحجون من �سرق البنّيات،   
وفي  �سرق،  عن   :((  :( الأ���س��راف  اأن�ساب  وفي 

معجم ما ا�ستعجم 3: )99:
الُبَنّيات،  ب�سرقّي  م��ات  فقده  اأوج��ع��ن��ي  وم��ّي��ٌت   

ما  واب  وال�سّ الياء،  بت�سكين  ومْيت،  خطاأ:  وفيه 
 :3:(0 )ردمان)  البلدان  معجم  وفي  �سّححناه. 
وم��ّي��ٌت م��ات ق��ري��ًب��ا م��ن ال����  َح��ج��ون م��ن �سرق 
 :( اللحد  اأ�سكن  والّتاريخ:  البدء  وفي  الُبنّيات. 

.(((
عبد  يعني:  الَحجون،  بغربّي  "مو�سع  الُبنّيات:   
ما  معجم  بالَحجون"  وقبره  بمّكة،  مات  �سم�ض 

ا�ستعجم 3: )99. 
وال��ّرو���ض   ،(39  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -3(
 :3 )ردم���ان)  البلدان  ومعجم   ،(((  :( الأن��ف 
 ((( :( الكبير  المعاني  وفي  والمنّمق: 36.   .(0
هكذا:  وهي  ه�،  معنا  اأف�سدت  بت�سحيفات  ورد 
اأخل�سهم عق لباب لهم من لوم من لم بمنجاب

طبقات  وف��ي   ،((:  ( الأ����س���راف  اأن�����س��اب  وف��ي   
م��ن.  ل���وم  ع��ن   :(((  :(0 ال��ك��ب��رى  ال�����ّس��اف��ع��ّي��ة 
وا�سًما  ��اد،  ال�����سّ بفتح  فعال  ت��اأت��ي  اأخل�سهم: 

ب�سّمها. منجاة: م�سدر ميمّي بمعنى الّنجاة.

وال��ّرو���ض   ،(39  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -3(
واأن�����س��اب   ،36 ال��م��ن��ّم��ق:  وف��ي   .(((  :( الأن���ف 
الكبرى  ال�ّسافعّية  وطبقات   ،((  :( الأ���س��راف 
 :(63 ر:  المحبَّ وفي  َلخيُر.  واأبناَءهم   :(((  :(0
وفي  واأّم��ات.  اآباء  لخير  واأبناءهم  المغيرات  اإّن 
خير....  هم  واأبناءهم   :((( ال�ّسعراء:  معجم 

المغيرات: بنو الُمغيرة.

بيًتا  وثالثين  باثنْين  كاملة  وردت  الق�سيدة  33-ه��ذه 
�سرح  في  بيًتا  ع�سر  باأحد  ووردت  ال�ّسيرة،  في 
نهج البالغة، وبت�سعة اأبيات في حما�سة القر�سّي، 
ح تخريج كّل بيت بالّتف�سيل في مو�سعه. و�ساأو�سّ

ال�ّسيرة الّنبوية ): 39).  -3(
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): 39)، وفي �سرح نهج   -3(

البالغة )): ))) :
يــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــيـــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــودي 
واحـــــتـــــفـــــلـــــي ـــــــــــّدمـــــــــــع  ال واأذري 

وابكي خبيئة نف�صي في الملّمات
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وفي حما�سة القر�سّي: 63)  
يــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــيـــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــودي 
واحـــــتـــــفـــــلـــــي  ـــــــــــّدمـــــــــــع  ال واأذري 

وابكي حبي�صة نف�صي في الملّمات.

مِّ ):  وفي �سمط الّنجوم العوالي: وابكي على ال�سُّ  
.((0

الخال�ض  "ال�ّسّر:  ّبيه.  �سُ الّدمع:  اأذري  ال�ّسرح:   
كعب   .((6  :( المخت�سر  هنا" الإم��الء  الّن�سب 
ا�سمه  لأّن  م��ن��اف؛  عبد  يريد  لعّله  المغيرات: 
بالجمع  المغيرات  وذك��ر  ق�سّي،  ب��ن  المغيرة 
ال�ّسرف  كعب:  الّطلحات.  طلحة  مثل:  للّتعظيم. 

والعلّو.
وقع  وق��د   .(39  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -36
تخليط بين البيت الأّول والبيت الّثاني في بع�ض 
رواي��ة  في  ظاهر  وه��ذا  الأ�سطر،  في  ال��ّرواي��ات 
�سرح نهج البالغة ورواية حما�سة القر�سّي، كما 
اأ�سرنا في تخريج البيت الأّول؛ اإذ اإّن عجز البيت 
الأّول رواه ابن ه�سام فقط في �سيرت ه�، ثّم اأخذ 
الّثاني  البيت  عجز  والقر�سّي  الحديد  اأب��ي  ابن 
وجعاله عجز البيت الأّول، واأ�سقطا �سدر البيت 
الّثاني. "ا�سحنفري: اأي اأديمي الّدمع. واحتفلي: 
اجتماع  وهو  رع،  ال�سّ احتفال  من  اجمعيه،  اأي 
اّلتي  اأي  الّدهر،  ح��وادث  والملّمات:  فيه.  اللبن 
المخت�سر  به" الإمالء  تنزل  اأي  بالإن�سان،  تلّم 

 .(((-((6 :(
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): 39). و�سمط الّنجوم   -3(
 :(( البالغة  نهج  �سرح  وف��ي   .((0  :( العوالي 
))) ، وفي حما�سة القر�سّي: 63): اأخي ح�سب. 
الّد�سيعة:  و�سخم  المعروف.  الكثير  "الفّيا�ض: 
اأي كثير العطاء. والجزيالت: الكثيرات" الإمالء 

المخت�سر ): ))).
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): 39). وفي �سرح نهج   -3(

البالغة )): )))، وفي حما�سة القر�سّي: 63):
َجْلِد  ��َرٍف  ���سَ ذي  الهّم  عالي  ريَمِة  ال�سَّ ما�سي   
الّنجوم  �سمط  وفي  الَعظيمات،  حّماِل  النَّحيَزِة 

العوالي: �سعب البديعة ): 0)).
في  المعتدل  والمختِلق:  الّطبيعة.  ريَبة:  "ال�سَّ  
��ح��ي��َزة:  وال��نَّ وك�سرها،  الم  بفتح  وه��و  اأم����وره، 
ا. وناٍء: ناه�ض" الإمالء المخت�سر  الّطبيعة اأي�سً

 .((( :(
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): 39). وفي �سرح نهج   -39

البالغة )): )))، وفي حما�سة القر�سّي: 63):
�سعب المقادة ل ِنْك�ٌض ول َوَكٌل ما�ٍض على الهول   

متالف الكريماِت 
من  ال��ّدن��يء  ��ْك�����ض:  وال��نِّ الأم���ر.  اأّول  "البديهة:   
عيف اّلذي يّتكل على غيره"  الّرجال. والَوَكل: ال�سّ
الكريمات:  متالف   .(((  :( المخت�سر  الإمالء 

اأي اإّنه ينفق اأعّز ماله في كرائم الأمور.
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): 0)). وفي �سرح نهج   -(0
وفي  �سقر.  من  بدًل  مح�ض   :(((  :(( البالغة 
انت�سبوا.  مح�ض...اإذا   :(63 القر�سّي:  حما�سة 
ال�ّسيم  انت�سبوا،  اإذا  الّنجوم العوالي:  وفي �سمط 
وال�ّسّم:  ال�ّسيء.  و�سط  "الُبْحبوحة:   .((0  :(
لعّله  المخت�سر ): ))). كعب:  العالية" الإمالء 
ابني  ن�سب  �سل�سلة  من  وهو  ل��وؤّي،  بن  كعب  يريد 
اإّن الّن�سب هكذا: عبد مناف بن  اإذ  عبد مناف؛ 
 . ل��وؤّي...  ابن كالب بن مّرة بن كعب بن  ق�سّي 
ورّبما عنى بكعب هنا: ال�ّسرف والّرفعة، فنقول: 
اإذا و�سف بال�ّسرف والّظفر.  رجل عالي الكعب: 

الل�سان )كعب): ): ))). 
�سمط  وفي   .((0  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -((
 :( بحّماتي  وا���س��ت��خ��رج��ي،  ال��ع��وال��ي:  ال��ّن��ج��وم 
الّدمع.  من  ا�ستكثري  اأي  "وا�ستخرطي:   .(((
هنا  فا�ستعاره  الماء،  من  المجتمع  والَجّمات: 
للّدمع" الإمالء المخت�سر ): ))). والفي�ض هو 

المّطلب، وي�سّمى الفّيا�ض كذلك.
�سمط  وفي   .((0  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -((
الّنجوم العوالي: ): ))). َرْدمان: مكان باليمن، 
تقّدم  وق��د  مناف،  عبد  بن  المّطلب  قبر  وفيه 

ذكره. معجم البلدان 3: 0).
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و�سمط   .((0  :( ال��ّن��ب��وّي��ة  ال�ّسيرة  ال��ّت��خ��ري��ج:   -(3
مو�سع  ال��ُب��ّن��ّي��ات:   .(((  :( ال��ع��وال��ي:  ال��ّن��ج��وم 
في  بمّكة  �سم�ض  عبد  وق��ب��ر  ال��َح��ج��ون،  بغربّي 
الَحجون: معجم ما ا�ستعجم 3: )99. وقد تقّدم 

ذكره. 
و�سمط   .((0  :( ال��ّن��ب��وّي��ة  ال�ّسيرة  ال��ّت��خ��ري��ج:   -((
الّنجوم العوالي: ): ))). وفي �سرح نهج البالغة 

 :((( :((
فابكي على ها�سم في َو�ْسط بلَقَعٍة  ت�سفي الّرياح   

عليه و�ْسَط َغّزاِت
واب��ك��ي  بتغيير  ك��ذل��ك  ال��ق��ر���س��ّي  حما�سة  وف���ي   
 ( الأع��ي��ان  وفيات  وف��ي   .(63 فابكي:  من  ب��دًل 
القامو�ض  وفي   ،(3( :3 الِجنان  مراآة  وفي   ،6(:
عند   :((9  :3 الأك��م  زهر  وفي   ،66( المحيط: 
والبلقعة:  القبر.  و�سط  ��ري��ح:  وال�����سّ  " بلقعة. 
الّتراب"  عليه  ت�سّب  اأي  الّرياح:  وت�سفي  القفر. 
هي  غ��ّزات:   .(((-(((  :( المخت�سر  الإم��الء 
غّزة من مدن فل�سطين، " وفيها مات ها�سم بن 
عبد مناف...،وبها قبره، ولذلك يقال لها: غّزة 
 :( البلدان  معجم  ذكرها.  تقّدم  وق��د  ها�سم" 

.(0(
�سمط  وفي   .((0  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -((
)))�سلمان:   :( المرمات  ردم  العوالي:  الّنجوم 
وهو  مناف،  عبد  بن  نوفل  قبر  وبه  قديم،  ماء 
طريق اإلى تهامة من العراق في الجاهلّية. معجم 
ْم�ض:  " والرَّ ذكره.  تقّدم  وقد   .(39  :3 البلدان 
المخت�سر  الإم���الء  القفر"  وال��َم��ْوم��اُة:  القبر. 

.(:(((
و�سمط   .((0 ال��ّن��ب��وّي��ة):  ال�����ّس��ي��رة  ال��ّت��خ��ري��ج:   -(6
الّنجوم العوالي ): ))) "الأُْدُم من الإبل: البي�ض 
المطّيات:   .(((  :( المخت�سر  الكرام" الإمالء 

كوبة. جمع مطّية، وهي الرَّ
و�سمط   .((0  :( ال��ّن��ب��وّي��ة  ال�ّسيرة  ال��ّت��خ��ري��ج:   -((
لة: لي�سوا فيها، وهو  الّنجوم العوالي ): )))معطَّ
لي�ض فيه عقد.  اّلذي  ل  المعطَّ الجيد  ماأخوذ من 

ِرّيات: جمع �سرّية، وهي القطعة من الخيل  "وال�سَّ
الإم��الء  ال�ّسرايات"  وكذلك  للغارة،  يخرجون 

المخت�سر ): ))).
"واأوراد   .((0  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -((
الموت،  َي����ِردون  اّل��ذي��ن  ال��ق��وم  يريد  المنّيات: 
واأزواد  رواه:  ومن  الماء.  يردون  باّلذين  �سّبههم 
الإمالء  المنّيات"  طعام  اأّنهم  فمعناه  المنّيات، 

المخت�سر ): ))).
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): 0)).   -(9

الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): )). وفي �سرح نهج   -(0
القر�سّي: )6):  وفي حما�سة  البالغة )): )))، 
الَبلّيات.  من  بدل  البنّيات  فابكي،  من  بدًل  بّكي 
اأبا  واأبكي  عين  يا  العوالي:  الّنجوم  �سمط  وفي 
ْعث: هو  ال�ّسيم ال�سجيات تبكينه: ): ))). اأبو ال�سُّ
الحزينات.  جّيات:  "وال�سَّ ها�سم بن عبد مناف. 
البلّيات:  الوجوه.  مك�سوفات  اأي  ًرا:  ُح�سَّ وقوله: 
جمع بلّية، وهي الّناقة تحب�ض على قبر �ساحبها، 
بع�ض  وك��ان  ت��م��وت.  حّتى  تعلف  ول  ت�سقى  ف��ال 
العرب يزعم اأّن �ساحبها يح�سر عليها" الإمالء 

المخت�سر ): ))).
�سمط  وفي   .(((  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -((
 "  (((  :( ينعونه  تبكين،  ال��ع��وال��ي:  ال��ّن��ج��وم 
عليه.  بالبكاء  اأ�سواتهّن  يرفعن  اأي  ويعولنه: 
والَعْبرات: الّدموع، وكان الوجه اأن يقول َعَبرات، 
الإم��الء  �سرورة"  خّففه  ولكّنه  الباء،  بتحريك 

المخت�سر ): ))).
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): ))). و�سمط الّنجوم   -((
العطاء،  بالجيم  وال��َف��َج��ر:   "  (((  :( العوالي 
ال���ّذّل  اله�سيمة:  ال��ف��خ��ر.  المعجمة:  وال��خ��اء 
والّنق�ض. والجليالت: الأمور العظام. ومن رواه: 
الّظاهرات،  البّينات  به  اأراد)  )فقد  الجلّيات، 
وجعلها جلّيات لما توؤول اإليه" الإمالء المخت�سر 
من  الفاعل  ا�سم  وه��ي  راف�����ض،  اآب��ي:   .(((  :(

الفعل اأبى. فّراج: اأي يفّرج ويي�ّسر.
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): ))). وفي �سرح نهج   -(3
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القر�سّي: )6):  وفي حما�سة  البالغة )): )))، 
الّطبيعة.  "وال�ّسجّية:  )بال�ّسين).  ال�ّسجّية  �سمح 
وقوله: ب�ّسام الع�سّيات: يريد اأّنه يتب�ّسم عند لقاء 
الأ�سياف؛ لأّن الأ�سياف عندهم اأكثر ما يردون 

ع�سّية" الإمالء المخت�سر ): ))).
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): ))). وفي �سرح نهج   -((
ُمْعِولٍت في معاوزها.  البالغة )): ))): يبكينه 
في  معولت  يبكينه   :(6( القر�سّي:  وفي حما�سة 
البكاء  وهو  َعْوَلة،  جمع  وال��َع��ْولت:   " معاوذها. 

ب�سوت" الإمالء المخت�سر ): ))).
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): ))). " والَحمّيات:   -((
الإم��الء  ُمِنَعْته"  اأي  ال��م��اَء،  ُحِمَيت  اّلتي  الإب��ل 

المخت�سر ): ))).
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): ))). وفي �سرح نهج   -(6
الُحُزم  يلب�سن  اأي  مات،  ُمَحزَّ البالغة )): ))): 

على اأو�ساطهّن.
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): ))). وفي �سرح نهج   -((

البالغة )): ))): 
األم من  الليل  نجوم  اأرعــى  اأبيت 

ُبنّياتي �صجًوا  معي  وتبكي  اأبكي 

�سمط  وفي   .(((  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -((
 "  (((  :( المنيعات  �سرف  ال��ع��وال��ي:  الّنجوم 
من  الُفحول  واأ�سله  الّنا�ض.  �سادات  وال��ُق��روم: 
ورفعة.  ق��ْدر  اأي  وَخَطر:  مثل.  اأي  وِع��ْدل  الإب��ل. 
و�سْروى كلمة بمعنى مثل: يقال: هذا �َسْروى هذا، 

اأي مثله" الإمالء المخت�سر ): ))). 
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): ))). و�سمط الّنجوم   -(9
ر  العوالي ): ))) " والأَلّيات: ال�ّسدائد اّلتي ُيْق�سِ
اأَليَّة، وهي  ا جمع  الإن�سان ب�سببها. والأَلّيات اأي�سً

اليمين" الإمالء المخت�سر ): ))).
وِطِمَر:   "  .(((  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -60
جريه،  في  ي�سبح  كاأّنه  اأي  و�سابح  خفيف.  فر�ض 
اأي يعوم. واأَِرن: ن�سيط من الأََرن، وهو الّن�ساط. 
الإم����الء  الغنائم"  م��ن  ان��ت��ه��ب  م��ا  ���ْه���ب:  وال���نَّ
ال��ج��واد  الفر�ض  وِط��ِم��َر:   .(((:  (  المخت�سر 

الم�ستفّز للوثب والَعْدو، والأنثى ِطِمّرة.
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): ))). " والأ�سطان:   -6(
َرِكيَّة،  ِكّيات: جمع  والرَّ الحبل.  �َسَطن، وهو  جمع 

وهي البئر. الإمالء المخت�سر ): ))).
اأّنهم ل  الّنبوّية ): ))). يريد  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -6(
يعطون ما يطلبه ال�ّسائلون، بل يزيدون على ذلك 

اأف�سال كثيرة، وهذا اأعلى درجات العطاء.
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): ))). الهنّيات: اّلتي   -63

تهّنىء وُت�ْسِعد.
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية: ): ))). الُمِدّلون: اأي   -6(
الّرجل  "اأدّل  قولنا:  من  رفيع،  مقام  لهم  اّلذين 
)دلل)  الل�سان  فوق"  من  اأخذهم  اأقرانه:  على 

.((( :((
و�سمط   .(((  :( ال��ّن��ب��وّي��ة  ال�ّسيرة  ال��ّت��خ��ري��ج:   -6(
الّنجوم العوالي ): ))) وردت في ال�ّسيرة: خلُّوا، 
ب�سّم الالم، وينبغي اأن تكون بفتحها لت�ستقيم مع 
اأن تكون: َحّلوا،  اأن نقترح  الما�سي �سرفيًّا. ولنا 

من: حلَّ يِحّل، اأي اأقام. 
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية): ))). و�سمط الّنجوم   -66
ل  اأي  مدامعها،  ت��رق��ا  ول   "  (((  :( ال��ع��وال��ي 
تنقطع. واأ�سله الهمز، فخّففه في ال�ّسعر" الإمالء 
وهي  ��ة،  َرِزيَّ جمع  الّرِزّيات:   .(((  :( المخت�سر 
فيرفع  نافية،  تاأتي  اأن  اإّما  يبعد،  ول  الم�سيبة. 
فيحّرك  ناهية  تاأتي  اأن  واإّم��ا  الم�سارع،  الفعل 

الم�سارع بالك�سر خوًفا من التقاء ال�ّساكنْين.
البالغة )):  نهج  و�سرح  المنّمق: )3،  الّتخريج:   -6(
ثوى  يوم  بال�ّساأم )مهموزة)  المحّبر:  وفي   .(((
وفي   ،(3  :( الأ�سراف:  اأن�ساب  وفي   .(63 كما: 
معجم البلدان كذلك ) :)0): فيه بغّزة ها�سم. 
ال��ك��رم بموت  ي��ق��ول: لقد م��ات  ال��ك��رم،  ال��ّن��دى: 

ها�سم بن عبد مناف.
واأن�ساب  الّتخريج: المنّمق: )3، والمحّبر: 63)،   -6(
َيعوده  البلدان:  معجم  وفي   .(3  :(  الأ���س��راف: 

د: جمع عائد ،وهو الّزائر. ) :)0). الُعوَّ
ول  كَفِرح،  َرِذم  وفيه:   ،3( المنّمق:  الّتخريج:   -69
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وفًقا  اأثبتناه  ما  الأ�سوب  ولعّل  �سواًبا.  هذا  اأرى 
اّلتي  لما جاءت به الّروايات في �سائر الم�سادر 
عدنا اإليها. وفي المحّبر: ُرذم ب�سّم الّراء: 63). 
وفي اأن�ساب الأ�سراف: ): 3)، ب�سّم الّراء والّذال 

مًعا، وفي �سرح نهج البالغة )): ))):
يــنــتــابــه لــــمــــن  ُرُذٌم  فـــجـــفـــانـــه 

وباليد بالل�صان  اأدنـــى  والــّنــ�ــصــر 

 وفي معجم البلدان كذلك ) :)0): 
يــنــتــابــه لـــمـــــــــــن  ردم  مـــحـــقـــانـــٌة 

وباليد بــالــلــ�ــصــان  مــنــه  والــّنــ�ــصــر 

وا�سح  ت�سحيف  )محقانة)  الحموّي  رواية  وفي   
ل معنى له، وردم كذلك. ُرُذم: جمع َرذوم، وهي 
الق�سعة الممتلئة اّلتي تت�سّبب جوانبها حّتى اإّن 
لمتالئها،  د�سًما  ت�سيل  كاأّنها  اأو  لتندى  جوانبها 
عمود  مثل  وَرَذم،  ُرُذم  وجفان  ُرُذم،  والجمع 
وُعُمد وَعَمد. ول تقل: ِرَذم. الل�سان: )رذم) 3): 

)3). ينتابه: يزوره وياأوي اإليه.
الّتخريج: المنّمق: )3، ولباب الأن�ساب ): 0)3،   -(0
الحمد:  �سيبة   .(00  :(( البالغة  نهج  و�سرح 
ا�سمه حين ولد �سيبة،  المّطلب، وكان  ا�سم عبد 
بقي  ثّم  �سعره،  في  كانت  وحيدة  بي�ساء   ل�سعرة 
في منازل اأخواله مع اأّمه �سلمى في يثرب، حّتى 
فقال  مّكة  به  ودخ��ل  فحمله  المّطلب  عّمه  جاء 
�سرح  عليه.  فغلبت  المّطلب،  عبد  هذا  الّنا�ض: 

نهج البالغة )): 3))-))).
 :( الأن�ساب  لباب  وفي   .39 المنّمق:  الّتخريج:   -((
0)3: ما حّجت قري�ض، ودعا هزيل. وهزيل هنا 
البالغة )): 00):  نهج  �سرح  وفي  لها.  ل معنى 
المعنى،  ي�ستقيم  ل  كذلك  وهنا  ُه��َذْي��ٌل،  ودع��ا 
هديل،  المنّمق:  في  حبيب  ابن  رواية  والأ�سوب 
الل�سان  وهو �سوت الحمام، وقيل: ذكر الحمام. 

)هدل) )): )69.
الّتخريج: المنّمق: 39. ِرْحَلتي: وقد وردت خطاأً:   -((
اّلتي ي�سيرها.  رجلتي بالجيم. وقد تعني الّرحلة 
وقد تعني كذلك البعير القوّي على ال�ّسير. الل�سان 

)رحل) )): ))). �ُسُرح: �سريعة �سهلة ال�ّسير.
البالغة )):  نهج  و�سرح  المنّمق: 39،  الّتخريج:   -(3
00). وفي لباب الأن�ساب ): ))3: تراب القابر. 
�سفاة القابر: تراب القبر، وهو ما ت�سفيه الّرياح 

وتجلبه من اأتربة واأغبرة. 
لأمنحّنك.  فالأحبوّنك:   .39 المنّمق:  الّتخريج:   -((
بح، اإي  َفَلج: اأراها بفتح الفاء والالم، وتعني ال�سّ
بح، ورّبما  اإّن مدحته �ستكون م�سهورة كفلق ال�سّ
وتعني  ال��الم،  وت�سكين  الفاء  ب�سّم  الُفْلج  اأت��ت 

واب. الفوز، ولكّن الأّول عندي اأقرب اإلى ال�سّ
الّتخريج: المنّمق: 39. غائر: �سحيق.  -((

 :(( البالغة  نهج  �سرح  في  ورد  هذا  الّتخريج:   -(6
الأن�ساب ): 0)3، من غير  00)، وورد في لباب 

ن�سبة، بالّرواية الآتية:
المقيم دعوُتُه  ومطعمهم في  البادي  القمر  اإلى   

يق والجدِب  الأذل وال�سّ
معنى  ل  اإذ  الّتحقيق؛  في  خلل  الأذل  كلمة  وفي   
)اأزل) )):  الل�سان  وال�ّسّدة.  يق  ال�سّ الأَْزل:  لها. 
من  ال�ّسنام  اأعلى  وهي  َقَمَعة،  جمع  الَقَمع:   .(3
البعير اأو الّناقة. الُجُزر: جمع َجزور، وهو البعير، 

واحتاج اإلى الّت�سكين �سرورة.
في  ن�سبة  غير  من  وورد   ،(0 الأوائ���ل:  ))-الّتخريج: 
لباب الأن�ساب ): 9)3، ومعه بيت اآخر باختالف 

في الّرواية:
مجّمًعا  يّدعي  كان  ق�صيٌّ  اأبوكم 

فــهــر مــــن  الـــقـــبـــائـــل  ــع اهلل  ـــ جــمـــ

واأنــتــم بــنــو زيـــد وزيـــد اأبــوكــم به 

البطحاُء فخًرا على فخر زيدت 

�سعف  ب�سبب  الأّول  البيت  في  الك�سر  ووا���س��ح   
واب: ُيْدعى، و به جمع. وورد  الّتحقيق؛ اإذ اإّن ال�سّ

في البدء والّتاريخ ): 09) من غير ن�سبة،
ن�سبها  اأبيات  خم�سة  �سمن  البيت  هذا  ورد  كما   
العدوّي،  غانم  بن  حذافة  اإلى  الحديد  اأبي  ابن 
ابنه خارجة  " ويو�سي  لهب،  اأبي  مدح  في  وهي 
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بالنتماء اإلى بني ها�سم، فيقول:
اأخــــــــارَج اإّمــــــا اأهــــِلــــَكــــنَّ فـــال تـــزْل

لهم �صاكًرا حّتى تغيََّب في القبِر

ِفعاُله الكريم  الحمد  �صيبة  بني 

ي�صيُء ظالَم الليل كالَقَمر الَبْدِر

ل�صاقي الحجيج ثّم لل�ّصيخ ها�صٍم 

الغْمِر ال�ّصّيد  ذلــك  مناٍف  وعبد 

اأبو عتبة الملقى اإلى جواره اأغرُّ

ِهـــــجـــــاُن الــــلــــون مــــن نــــفــــٍر ُغــــرِّ

ًعا مجمِّ ُيدعى  كان  ق�صّي  اأبوكم 

الــقــبــائــل مــن فهِر بــه جــمــع اهلل 

عبد  ب��ن  ال��ُع��ّزى  عبد  لهب:  اأب��و  ه��و  عتبة  ف��اأب��و   
". �سرح  المّطلب بن ها�سم، وابناه عتبة وعتيبة 

نهج البالغة )): 00)-)0).
غير  الّنبوّية  ال�ّسيرة  في  البيت  ه��ذا  ورد  كما   

من�سوب ): )3) بالّرواية الآتية:
اهلل  جّمع  به  ًعا  مجمِّ يدعى  ك��ان  لعمري  ق�سيٌّ   

القبائل من فهر
 :3 الحديث  غريب  في  الفائق  في  كذلك  وورد   
))) من�سوًبا اإلى مطرود بن كعب بالّرواية الآتية:

ًعا  مجمِّ يدعى  كان  ق�صيٌّ  اأبوكم 

بــه جــمــع اهلل الــقــبــائــل مــن فهر

العدوّي:  حذافة  اإل��ى  من�سوًبا  المنّمق  في  وورد   
اإل��ى  من�سوب  �سعد  اب��ن  طبقات  ف��ي  وه��و   .(9
حذافة بن غانم يخاطب اأبا لهب بتقديم لفظة: 
وفي   .3(3  :3 الفريد  العقد  وفي   .(3  :( اأبوكم 
بن  وحذافة  مطرود  بين  متنازع  الّطبرّي  تاريخ 
غانم بتقديم لفظة: اأبوكم ): )9). وفي تف�سير 
اأبونا  الآتية:  بالّرواية  ن�سبة  غير  من  القرطبّي 
ن�سبة  غير  م��ن  الل�سان  وف��ي   .(99  :(( ق�سيٌّ 
 .60  :( )ج��م��ع)  اأب��وك��م  لفظة:  بتقديم  كذلك 
وفي خزانة الأدب ين�سب اإلى الف�سل بن العّبا�ض 

بالّرواية الآتية: اأبونا ق�سّي ): 03). 

وهذا قّل من كثر من الم�سادر الكثيرة اّلتي ورد   
من�سوًبا  واإّما  من�سوب  غير  اإّما  البيت،  هذا  فيها 

اإلى مطرود، واإّما من�سوًبا اإلى غيره.
ولي  اّل��ذي  ك��الب  بن  ق�سّي  هو  ق�سّي  ال�ّسرح:   
اإلى  منازلهم  من  قومه  وجمع  والبيت،  مّكة  اأمر 
اأ�ساب  اّلذي  لوؤّي  بن  بني كعب  " اأول  مّكة، وهو 
الحجابة  اإليه  فكانت  ه�،  قوم  به  له  اأط��اع  ملًكا 
وال�ّسقاية والّرفادة والّندوة واللواء، فحاز �سرف 
فهر:   .(3(-(3(  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  كّله"  مّكة 
�سمن  كنانة،  بن  الّن�سر  بن  مالك  بن  فهر  هو 
اهلل  �سّلى  للّر�سول  الّزكّي  الّن�سب  �سرد  �سل�سلة 
فحة الأولى. عليه و�سّلم: ال�ّسيرة الّنبوّية ): ال�سّ

الّتخريج: الفائق 3: ))).  -((
الّتخريج: الفائق 3: )))، وفي الّرو�ض الأنف ):   -(9
 :( والّر�ساد  الهدى  �سبل  وفي  م��الأوا.  ُهُم   :(3(
3)3: هم مالأوا، وهم نكلوا عّنا.ال�ّسرح: بنو بكر: 
قبيلة انحازت مع خزاعة �سّد ق�سّي بن كالب. 
الّرو�ض الأنف ): 33). واأرى اأن ل باأ�ض اأن تكون 

غواة بفتح الغين، بمعنى الَغواية.
هو  ُحَلْيل:  ال�ّسرح:   .(((  :3 الفائق  الّتخريج:   -(0
ق�سّي  ت��زّوج  اّل��ذي  الخ�زاعّي  ُحب�ِسّية  بن  ُحَلْيل 
ابن كالب ابنته فاأنجب منها عبد مناف واإخوته. 

الفائق 3: ))).
الّتخريج: اأخذت هذه الأبيات من ال�ّسيرة الّنبوّية،   -((
�سائر  على  قابلتها  ث��ّم  الم�سادر،  اأق���دم  فهي 
وقد  �سيرد ذكرها،  اّلتي  الم�سادر  في  الّروايات 
اإلى  الأبيات  ن�سبت هذه  اّلتي  الم�سادَر  اعتدمُت 
م�سادر  في  وردت  لأّنها  فقط؛  غيره  اأو  مطرود 

كثيرة.
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): ))). وفي المنّمق:   -((
وفي   .3( ب���اآل:  حللت  ��ي��ف...ه��ال  ال�����سّ اأّي��ه��ا  ي��ا 
اليعقوبّي  تاريخ  وفي   ،6(  :( الأ�سراف  اأن�ساب 
نزلت  :ه��ال   33  :( الّذهب  م��روج  وف��ي   (((  :(
باآل. وفي معجم ال�ّسعراء: هال حللت: 3)) ،وفيه 
ويقول:  لمطرود  الأبيات  هذه  المرزبانّي  ين�سب 
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 :((9 :( الب�سرّية  الحما�سة  وفي  لغيره.  ورويت 
اإلى مطرود  الأبيات  باآل، وفيه تن�سب  هال نزلت 
اأكثر"  والأّول  الّزبعرى،  لبن  يقول:" ويروى  ثّم 
ووا�سح اأّنه يوؤّكد ن�سبة هذه الأبيات اإلى مطرود. 
الّنبوّية  ال�ّسيرة  برواية   3((  :( الجوهرة  وفي 
 :( ب��اآل  نزلت  هاّل  الّطرب:  ن�سوة  وفي  نف�سها. 
من�سوب،  غير  ورد  للقالي  الأم��ال��ي  وف��ي   .((6
في  ذكرها  وقد   .(((  :( باآل  نزلت  :اأّل  وروايته 
و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  الّر�سول  بين  حوار  �سياق 
في  القالي  اأوه��ام  على  الّتنبيه  وفي  بكر،  واأب��ي 
الّطبرّي  تاريخ  باآل: )). وفي  اأماليه: هاّل نزلت 
هاّل  القلوب:  ثمار  وفي  باآل.  نزلت  اأّل   :(9(  :(
غير  من  والّنهاية  البداية  وفي   .(0( باآل  حللت 
ن�سبة: اأّل نزلت باآل 3: 9). وفي دلئل الإعجاز: 
هاّل �ساألت عن ال: )) بت�سهيل الهمز. وفي اأمالي 
المرت�سى: اأّل نزلت ): )6)، وفي �سمط الّنجوم 
قل  الّزبعرى:  بن  اهلل  عبد  اإلى  من�سوًبا  العوالي 
لّلذي طلب ال�ّسماحة والّندى هال مررت باآل عبد 

مناف ): 09).
بن  بكر  اأبو  وحّدثنا  اأماليه:"  في  القالّي  ويقول   
الأنبارّي-رحمه اهلل-قال: حّدثني اأبي عن اأحمد 
المّطلب  بن  المّطلب  عن  الّزيادّي  عن  عبيد  بن 
اهلل  ر�سول  راأيت  قال:  جّده  عن  وداعة  اأبي  ابن 
�سّلى اهلل عليه و�سّلم واأبا بكر ر�سي اهلل عنه على 

باب �سيبة فمّر رجل وهو يقول:
يــا اأّيــهــا الــّرجــل الــمــحــّول رحله

الــــــــّدار عــــبــــد  بــــــــاآل  ــــزلــــت  ن اأاّل 

برحلهم نــزلــت  لــو  اأّمـــك  هبلتك 

مــنــعــوك مـــن عــــدم ومــــن اإقـــتـــار

و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  ر�سول  فالتفت  ق��ال:   
اإلى اأبي بكر فقال: "اأهكذا قال ال�ّساعر" قال: ل 

واّلذي بعثك بالحّق، لكّنه قال:
باآل عبد  اأّل نزلت  المحّول رحله   الّرجل  اأيها  يا   

مناف
ُعْدم  من  منعوك  برحلهم  نزلت  لو  اأّمك  هبلتك   

ومن اإقراِف
الــخــالــطــيــن فــقــيــرهــم بــغــنــّيــهــم 

حــّتــى يــعــود فــقــيــرهــم كــالــكــافــي

ويـــكـــّلـــلـــون جــفــانــهــم بــ�ــصــديــفــهــم

حّتى تغيب ال�ّصم�ص في الّرّجاف

و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  ر�سول  فتب�ّسم  ق��ال:   
ين�سدونه" الأمالي  ال��ّرواة  �سمعت  "هكذا  وقال: 

.(((-((( :(
فقال:"  الّرواية  هذه  بع�ض  البكرّي  �سّحح  وقد   
اأبي  بن  المّطلب  اهلل-عن  علّي-رحمه  اأبي  قول 
علّي-رحمه  اأب��ي  على  التب�ض  مّما  ه��ذا  وداع��ة، 
بن  كثير  بن  كثير  اأراد  واإّن��م��ا  ه���،  حفُظ  اهلل- 
المّطلب بن اأبي وداعة، ول يعلم للمّطلب بن اأبي 

وداعة ابن ي�سّمى المّطلب..." الّتنبيه: )).
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): ))). وفي المنّمق:   -(3
اأن�����س��اب  اإل��ي��ه��م، م��ن ج����وع: )3. وف���ي  ح��ل��ل��ت 
 .6(  :( ج��وع  ،م��ن  عليهم  نزلت  ل��و  الأ���س��راف: 
وفي   .(((  :( ج��وع  من  اليعقوبّي:  تاريخ  وف��ي 
نّجْوك من جوع:  لديهم،  ال�ّسعراء: حللت  معجم 
3)). وفي الحما�سة الب�سرّية: لو نزلت برحلهم 
 :( ال��ج��وه��رة  وف��ي   .((0  :( ُع���ْدٍم  م��ن  منعوك 
من  منعوك   :((6  :( الّطرب  ن�سوة  وف��ي   ،3((
عليهم،  نزلت  لو  المرت�سى:  اأمالي  وفي  خزي. 
من جوع ): )6). وفي الأمالي للقالي: ): )))، 
اأماليه:  ف��ي  القالي  اأوه���ام  على  الّتنبيه  وف��ي 
وفي  ُع���ْدٍم.  من  منعوك  برحلهم  نزلت  لو   :((
بن  اهلل  اإلى عبد  من�سوًبا  العوالي  الّنجوم  �سمط 
منعوك  قراُهُم  تريد  بهم  مررت  هال  الّزبعرى: 
من �سّر ومن اإلحاف ): 09). ال�ّسرح: " هبلتك 
فقدتك،  اأي  هبلتك:  ب��داره��م:  حللت  ل��و  اأّم���ك 
ال��ّدع��اء،  جهة  على  ،ل  الإغ���راء  جهة  على  وه��و 
واأ�سباهها.  لك  اأبا  ول  ي��داك،  تربت  تقول:  كما 
الإم��الء  والّدناءة"  الُهْجنة  مقارفة  والإق���راف: 
تنكح  اأن  من  منعوك  " اأي   .((3  :( المخت�سر 
مقرًفا  البن  فيكون  لئيم،  من  واأخواتك  بناتك 
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للوؤم اأبيه وكرم اأّم ه�، فيلحقك و�سم من ذلك" 
ال�ّسيرة الّنبوّية ): )))، الحا�سية ). 

اأن�ساب  وفي   .(((  :( الّنبوّية  ال�ّسيرة  الّتخريج:   -((
وفي   .6(  :( يكون  حّتى  والخالطون،  الأ�سراف: 
وفي   .((  :( والخالطون  الب�سرّية:  الحما�سة 
 :( الأ�سياف  لرحلة  والّظاعنون  الأنف:  الّرو�ض 
الّتنبيه  وفي   ،(((  :( القالي  اأمالي  وفي   .((9
اأمالي  وفي   ،(( اأماليه:  في  القالي  اأوه��ام  على 
�سمط  وف��ي  وال��خ��ال��ط��ون.   :(6(  :( المرت�سى 
بن  اهلل  ع��ب��د  اإل���ى  من�سوًبا  ال��ع��وال��ي  ال��ّن��ج��وم 
 .(09  :( بغنّيهم  فقيرهم  والملحقين  الّزبعرى: 
فاعل  ا�سم  المكفّي،  بمعنى  الكافي:  ال�ّسرح: 
الحطيئة  قال  كما  المفعول،  ا�سم  معنى  يحمل 

للّزبرقان بن بدر:
لبغيتها  تــرحـــــل  ال  الــمــكــارم  دع 

واقعد فاإّنك اأنت الّطاعم الكا�صي

اأي المطعوم المك�سّو، وكما قال تعالى: في عي�سة   
را�سية: اأي في عي�سة مر�سّية.

الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): )))، والجوهرة ):   -((
))3. وفي المنّمق: )3: 

برحلة  وال��ّراح��ل��ون  اآفاقها  في  العهد  الآخ���ذون   
الإيالف، وفي اأن�ساب الأ�سراف ): )6 :

لرحلة  وال��ّراح��ل��ون  اآفاقها  من  العهد  الآخ���ذون   
الإيالف، وفي تاريخ اليعقوبّي ): ))) :

لرحلة  وال��ّراح��ل��ون  اآفاقها  في  العهد  الآخ���ذون   
الإيالف، وفي مروج الّذهب ): 33 :

برحلة  والّراحلين  اآنافنا   من  العهد  الآخ��ذي��ن   
الإيالف، وفي الحما�سة الب�سرّية ): 0)) :

برحلة  وال��ّراح��ل��ون  اآفاقها  من  العهد  الآخ���ذون   
الإيالف، وفي ن�سوة الّطرب ): 6)) :

المطعمون اإذا الّنجوم تغّورت  والّظاعنون لرحلة   
الإيالف، وفي ثمار القلوب: )0):

برحلة  والّراحلين  اإيالفهم   في  العهد  الآخذين   
الإيالف، وفي اأمالي المرت�سى ): )6) :

لرحلة  وال��ّراح��ل��ون  اآفاقها  من  العهد  الآخ���ذون   
الإيالف، وفي �سمط الّنجوم العوالي من�سوًبا اإلى 

عبد اهلل بن الّزبعرى ): 09) :
برحلة  والآم��ري��ن  ���س��ادق  وع��د  بكّل  والقائلين   

الإيالف.
الإم��الء  الّراحلين"  يعني  الّظاعنين  ال�ّسرح:"   
العهود  الإيالف: هي  المخت�سر ): 3)). ورحلة 
ملوك  مع  الأربعة  مناف  عبد  اأولد  اأبرمها  اّلتي 
نفي�ض  حديث  وهو   ، معها  يّتجرون  اّلتي  ال��ّدول 
وطويل: المنّمق: )3-0)، وقد وردت �سورة قري�ض 

في الحديث عن ذلك.
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): )))، والجوهرة ):   -(6
اأن�ساب الأ�سراف ): )6: والمطعمون  ))3. وفي 

اإذا الّرماح. وفي اأمالي المرت�سى ): )6): 
تناوحت الّرياُح  اإذا  والُمْطِعمون 

ــة مــ�ــصــنــتــون ِعــجــاُف ورجـــــال مــّك

وفي اأمالي القالي ): )))، وفي الّتنبيه: )):   
ـلــون جــفــانــهــم بــ�ــَصــديــفــهــم ويــكــلِـّ

حّتى تغيب ال�ّصم�ص في الّرّجاف

وفي المنّمق: )3:  
ويـــقـــاتـــلـــون الـــــّريـــــح كـــــّل �ــصــتــوة 

حّتى تغيب ال�ّصم�ص في الّرّجاف
في  المحّقق  ذك��ر  وق��د  ال��ب��ي��ت،  ك�سر  ووا���س��ح   
الحا�سية: ع�سّية بدًل من �ستوة، فهو اأ�سوب حّتى 

ي�ستقيم الوزن.
��دور  ال�����سّ ت��داخ��ل��ت  الب�سرّية  الحما�سة  وف��ي   

والأعجاز، كما ياأتي:
تناوحت الّرياح  اإذا  والمطعمون 

ــة مــ�ــصــنــتــون ِعــجــاُف ورجـــــال مــّك

ويـــكـــلَّـــلـــون جــفــانــهــم بــ�ــصــديــفــهــم

حّتى تغيب ال�ّصم�ص في الّرّجاِف

. ((0 :(  
وفي تهذيب اللغة )): 3) ، من غير ن�سبة :  

المطعمون ال�ّصحم كّل ع�صّية   

حّتى تغيب ال�ّصم�ص في الّرّجاِف
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تناوح  ي��ق��ال:  تقابلت،  اأي  تناوحت   " ال�����ّس��رح:   
البحر"  هنا  وال��ّرّج��اف:  تقابال.  اإذا  الجبالن، 

الإمالء المخت�سر ): 3)).
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): )))، والجوهرة ):   -((

.3((
بك�سر  نطاف  ذات  عقد  روى  وم��ن   " ال�����ّس��رح:   
العين، فالّنطاف جمع ُنطفة، وهي الُقْرط اّلذي 
العين،  بفتح  َعْقد،  رواه  ومن  الأذن،  من  يعّلق 
القليل  وه��و  ال��م��اء،  م��ن  نطفة  جمع  فالّنطاف 

افي منه" الإمالء المخت�سر ): 3)). ال�سّ
الّتخريج: ال�ّسيرة الّنبوّية ): )))، والجوهرة ):   -((

.3((
الّتخريج: المنّمق: )3، وفي البيت ك�سر عرو�سّي.   -(9
الُعال،  بوزن  الأّول:  معنيان:  :لها  الأٌل��ى  ال�ّسرح: 
اّلذي،  واح��ده  لفظه،  من  له  واحد  ل  ا  اأي�سً فهو 
بمعنى اّلذين. والآخر اأّنه مقلوب من الأَُول؛ لأّنه 
)اأول��ى)  الل�سان  واأَُخ��ر.  اأخ��رى  اأُول��ى، مثل  جمع 
المال  والّتالد:  والتِّالد  والتُّْلد  ْلد  والتَّ  .(3(  :((
نقي�ض  وهو  عندك،  ولد  اّلذي  الأ�سلّي،  القديم 
 " والإط��راف:   .  99  :3 )تلد)  الل�سان  الّطارف. 
هو ما ا�ستحدثت من المال" وهو ال�ّسيء الجديد 
الل�سان 9:  بعتيق ول قديم.  لي�ض  اّلذي  الّطارىء 

 . (((
والحما�سة   ،6(  :( الأ�سراف  اأن�ساب  الّتخريج:   -90
 .(6(  :( المرت�سى  واأمالي   ،((0  :( الب�سرّية 
ال�ّسهيلّي  ن�سب   ،((9  :( الأن���ف  ال��ّرو���ض  وف��ي 
الفائّية كّلها اإلى ابن الّزبعرى: والّرائ�سين ولي�ض 

يوجد رائ�ض والقائلين: هلّم لالأ�سياف
والّنبّي  علّي  منهم   :(((  :( القالّي  اأمالي  وفي   

محّمد  القائالن: هلّم لالأ�سياف.
ن�سخ  بع�ض  وفي  الّتنبيه:"  في  البكرّي  قال  وقد   
وهو  الفائّي،  ال�ّسعر  هذا  في  زائد  بيت  الأمالي 
)وذكر البيت) وهذا بيت محدث، ذكر اأبو ن�سر 
وفي   .  (( به:  األحقه  غالب  اأبا  �سالًحا  جّده  اأّن 

�سرح نهج البالغة )): 00) :

هلّم  والقائلون:  رائ�ض   يوجد  ولي�ض  الّرائ�سون   
من�سوًبا  العوالي  الّنجوم  �سمط  وفي  لالأ�سياف  
نهج  �سرح  رواية  مثل  الّزبعرى  بن  اهلل  عبد  اإلى 
 :( والقائلين  الّرائ�سين  بن�سب:  ولكن  البالغة 

.(09
وقد ن�سبه ابن اأبي الحديد اإلى ابن الّزبعرى.   

الُمحول: جمع  الف�سل.  اأهل  لون:  الُمْف�سِ ال�ّسرح:   
َمْحل، وهو القْحط والجدب. ترادفت: تتابعت.

معّد:  ال�ّسرح:   .((3 ال�ّسعراء:  معجم  الّتخريج:   -9(
جمع  الأ���س��داف:  مها  ع��دن��ان.  ب��ن  معّد  قبائل 
مهاة: وهي اللوؤلوؤة والّدّرة والِبَلْور. الل�سان)مها) 

 .(99 :((
وقد   ،(((  :( الب�سرّية  الحما�سة  الّتخريج:   -9(
ن�سبها اإلى ابن الّزبعرى، وفي ال�ّسيرة الّنبوّية من 
غير ن�سبة ): 36). وفي تاريخ اليعقوبّي ): ))): 
ورجال مّكة م�سنتون عجاف، فاأحدث فيه اإقواًء، 
وهذه  الب�سرّية،  الحما�سة  رواية  اأثبّت  ولذلك، 
الّرواية باإقوائها في معجم ال�ّسعراء كذلك: 3)). 
الّزبعرى  ابن  اإلى  المرت�سى من�سوب  اأمالي  وفي 

بالّرواية الآتية:
ورجال مّكة م�سنتون عجاف ): 69).  

اّلذي  عمرو  ن�سبة:  غير  من  الّطرب  ن�سوة  وفي   
مّكة م�سنتين عجاف  بفناء  لمع�سر  الّثريد  ه�سم 
اإلى  من�سوب  البالغة  نهج  �سرح  وف��ي   .330  :(
لباب  وفي  مّكة )): 00).  ورجال  الّزبعرى:  ابن 
المزهر  وفي   .3(0  :( ن�سبة  غير  من  الأن�ساب 

من�سوب اإلى مطرود ): 9)): 
اللغة  تهذيب  وفي  كليهما.  فيهما  مّكة:  ورج��ال   
ورج��ال  مطرود:  اإل��ى  من�سوًبا   :9(  :6 )ه�سم) 
مّكة. وفي: من ا�سمه عمرو من ال�ّسعراء من�سوًبا 
ال�ستقاق  وفي  مّكة.  ورجال   :((( مطرود:  اإلى 
من�سوب اإلى مطرود: ورجال مّكة: 3)، وفي البدء 
والّتاريخ من غير ن�سبة: عمرو اّلذي ): ))). وفي 
بن  اهلل  اإلى عبد  من�سوًبا  العوالي  الّنجوم  �سمط 
قوم  لقومه  الّثريد  ه�سم  اّل��ذي  عمرو  الّزبعرى: 
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بمّكة م�سنتين عجاف ): 09).
�سّمي  وبه  وقّطعه،  ك�سره  الّثريد:  ه�سم  ال�ّسرح:   
جّد  المّطلب  عبد  اأب���و  م��ن��اف  عبد  ب��ن  ها�سم 
عمًرا،  ي�سّمى  كان  و�سّلم،  عليه  اهلل  �سّلى  الّنبّي 
الّثريد وه�سمه ف�سّمي ها�سًما.  اأّول من ثرد  وهو 
الل�سان )): ))6 . م�سنتون: اأ�سابتهم �سنة جدب 
وهو  عجفاء،  اأو  اأعجف  جمع  عجاف:  وقحط. 
و�سف لكّل ما اأ�سيب ب�سوء الغذاء والُهزال، مثل 

اأبطح بطاح واأجرب جراب.
،ون�سبها   (((  :( اليعقوبّي  ت��اري��خ  ال��ّت��خ��ري��ج:   -93

�ساحب الحما�سة الب�سرّية لبن الّزبعرى:
لقومه الّرحيل  �صّن  اّلــذي  وهــو 

االأ�ــصــيــاِف ورحــلــَة  ال�ّصتاء  ِرَحــــَل 
.((( :(  

من  اأو  قري�ض  من  �ساعر  فقال  ال�ّسيرة:"  وف��ي   
الّرحلتان كالهما �سفر  اإليه  �ُسَنْت  العرب:  بع�ض 
اأّنه  ووا�سح   ،(36  :( الأ�سياف"  ورحلة  ال�ّستاء 
اأمالي المرت�سى ):  اإلى مطرود. وفي  لم ين�سبه 

69): من�سوب اإلى ابن الّزبعرى:
لقومه الّرحيل  �صّن  اّلــذي  وهــو 

ِرَحــــَل الــ�ــّصــتــاء ورحــلــة االأ�ــصــيــاف
وفي �سمط الّنجوم العوالي من�سوًبا اإلى عبد اهلل   
�سفر  ولقومه   له  �سّنهما  �َسَفرْين  الّزبعرى:  ابن 

ال�ّستاء ورحلة الأ�سياف ): 09).
اإلى  يف  وال�سّ ال�ّستاء  رحلة  الّرحلتان:  ال�ّسرح:   
تعالى  اهلل  ذكرهما  اللتان  وهما  وال�ّسام،  اليمن 

في القراآن الكريم في �سورة قري�ض.
والحما�سة   ،(3  :( الأ�سراف  اأن�ساب  الّتخريج:   -9(
من�سوًبا  الأنف  الّرو�ض  وفي   .((0  :( الب�سرّية 
اأمالي  وف��ي  فتفّقاأت.   :((9  :( ال��ّزب��ع��رى  لب��ن 
نهج  �سرح  وف��ي  خال�سُة.   :(6(  :( المرت�سى 
البالغة )): 00): فالمّخ، بالخاء المعجمة. وفي 
اهلل  عبد  اإل��ى  من�سوًبا  العوالي  الّنجوم   �سمط 
الُمّح:  09).ال�ّسرح:   :( خال�سها  الّزبعرى:  ابن 
الخال�ض من ال�ّسيء، وهو �سفرة البي�ض، وذكر 

بن  اهلل  لعبد  الأزه����رّي  واأن�����س��د  منظور:"  اب��ن 
الّزبعرى:

فتفّلقت  بــيــ�ــصــًة  قــريــ�ــص  كـــانـــت 
فـــالـــمـــّح خــالــ�ــصــهــا لــعــبــد مــنــاف

فهو  ب��ال��ّت��اء،  خال�سة  روى  م��ن  ب���ّري:  اب��ن  ق��ال   
تعالى:  قوله  ومنه  كالعافية،  م�سدر  الأ�سل  في 
فذكرى  ال��ّدار،  ذكرى  بخال�سة  اأخل�سناهم  اإّنا 
فاعلة بخال�سة، تقديره باأْن خل�ست لهم ذكرى 
الّدار، وقد قرىء بالإ�سافة، وهي في القراءتْين 
اإ�سكال  فال  بالهاء،  خال�سه  روى  ومن  م�سدر؛ 
البكرّي  ويذكر   .((9  :( )م��ّح)  الل�سان  فيه" 
المطّرز قال:  اأبو عمر  الّتنبيه قائال:" وروى  في 
الِكْربا�سّي-رحمهم  اأن�ض  بن  جعفر  اأبو  اأخبرني 
اهلل  �سّلى  اهلل  ر�سول  كان  قال:  رجاله  اهلل-عن 
عليه و�سّلم يم�سي ذات يوم في طريق من طرقات 

مّكة ف�سمع جارية تن�سد:
كـــانـــت قــريــ�ــص بــيــ�ــصــة فــتــفــّلــقــت

فـــالـــمـــّح خــالــ�ــصــه لــعــبــد الــــــّدار
عنه-فقال"  اهلل  بكر-ر�سي  اأب��ي  على  فاأقبل   
واأّم��ي!  اأب��ي  ف��داك  ال�ّساعر" فقال:  ق��ال  اأهكذا 

واإّنما قال: 
كانت قري�ض بي�سة فتفّلقت فالمّح خال�سه لعبد   

مناف
ولي�ض  نعم  و�سّلم:"  عليه  اهلل  �سّلى  الّنبّي  فقال   
ميل الّرجل اإلى اأهله بع�سبّية" الّتنبيه: ))-6). 
معجم  في  وردت  الّثالثة  الأبيات  هذه  الّتخريج:   -9(
 ،(00  :3 والّذخائر  والب�سائر   ،((3 ال�ّسعراء: 
عرفطة،  بن  لمطرود  كلْيما  فيهما  من�سوبة  وهي 
وهو-كما اأثبتنا-مطرود بن كعب نف�سه، وقد ورد 
فرق وحيد في كلتا الّروايتْين؛ اإذ روى الّتوحيدّي 

في البيت الأّول: لم�ّسْتنا اأبابيال.
بن  كعب  ول��د  حزم:"  اب��ن  ق��ال  �َسلول:  ال�ّسرح:   -96
بطن،  وم��ازن  بطن،  و�سعد  بطن،  �سلول  عمرو: 
بني  اأّمه من  لوؤّي بن غالب، وحب�سّية  بنت  اأّمهم 
ج�سم بن معاوية بن بكر. بنو �َسلول بن كعب بن 
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اإليا�ض.  بن  قمعة  بن  لحّي  بن  عامر  بن  عمرو 
بن  حب�سّية  حب�سّية...فولد  كعب:  بن  �سلول  ولد 
كان  اّلذي  وهو  بطن،  وُحَلْيل  بطن،  قمير  �سلول: 
حاجب الكعبة، وتزّوج ق�سّي بن كالب ابنته ُحّبى 
بنت ُحَلْيل...فولد قمير بن �سلول عبد اهلل وعبد 
واإّنما   .(3( العرب:  اأن�ساب  مناف..."جمهرة 
�سلول؛  عن  بحًثا  نف�سي  واأج��ه��دت  ه��ذا  لت  ف�سّ
حّتى  العرب،  قبائل  في  يتكّرر  ال�سم  هذا  لأّن 
مطرود؛  ذكره  اّلذي  ال�ّسعرّي  الّن�سق  مع  يتوافق 
للحديث  لحظنا-م�سروًفا  �سعره-كما  نجد  اإذ 
وتبّين  بني عبد مناف بن ق�سّي بن كالب،  عن 
بعد البحث اّلذي ذكرنا اأّن �سلول هذا له عالقة 
وثيقة بق�سّي بن كالب، فهو جّد ُحّبى بنت ُحَلْيل 
بن  ق�سّي  تزّوجها  اّلتي  �سلول  بن  ُحب�سّية  ابن 
اإّبيل  واحدها  تفرقة،  في  جماعة  اأبابيل:  كالب. 
اأّن الأبابيل جمع ل  ْول، وذهب اأبو عبيدة اإلى  واإبَّ

واحد له، بمنزلة عبابيد و�سماميط و�سعاليل.
خّفت  م�سرعين:  ظعنوا  اإذا  للقوم  العرب  تقول   -9(
اأي  نعامتهم  وخّفت  نعامتهم،  و�سالت  نعامتهم 
اريين اأي  ا�ستمّر بهم ال�ّسير، واأرى اأّن معنى ال�سّ

اّلذين يغّذون ال�ّسير وي�سربون في الأر�ض.
مطلول: من الّطّل، وهو الّندى، اأي يدعو لهم اأن   -9(
يظّل واديهم ممتلًئا بالخيرات والغيوث، فال ينزر 
لة  متف�سّ اأيديهم  بل  واديهم،  يجّف  ول  عطاوؤهم 

بالعطاء والّندى والكرم.
الّتخريج: المنّمق: 39. وقال ابن حبيب:" ويروى:   -99
و�ساألت  ق��ال:  �سائم،  ل  م��ن  �سوم  �سم�ض  عبد 
ل  فقال:  �سائم  ل  من  �سوم  عن:  الأع��راب��ّي  ابن 
اأعرفه". وهذه الأبيات في مدح اأولد عبد مناف 

الأربعة: المّطلب ونوفل وعبد �سم�ض وها�سم.
، �سمح الكّفْين، والعطاء  �َسِبط الكّفْين: �سخيٌّ  -(00
كّفْيه  بكلتا  يعطي  ولكّنه  واحدة،  بيد  دوًما  يكون 

ل�سّدة جوده و�سخائه.
وي�سنع  يحرم  ما  يرتكب  ل  اأي  الُحْرم:  مّيت   -(0(
ال�ّسنة  كانت  اإذا  اأي  الآزم:  ع�ّض  الّذكر.  وي�سوء 

�سديدة القحط والجدب.

الم�صــادر والمراجع

القراآن الكريم

الأزه��������رّي، اأب����و م��ن�����س��ور م��ح��ّم��د ب���ن اأح��م��د   .(
ال�ّساد�ض،  ال��ج��زء  اللغة،  تهذيب  )ت0)3ه�����) 
تحقيق محّمد عبد المنعم خفاجي ومحمود فرج 
ال��ّدار  البجاوي،  محّمد  علي  مراجعة  العقدة، 

الم�سرّية للّتاأليف والّترجمة.

الأزه��������رّي، اأب����و م��ن�����س��ور م��ح��ّم��د ب���ن اأح��م��د   .(
)ت0)3ه�) تهذيب اللغة، الجزء الحادي ع�سر، 
مراجعة  اإب��راه��ي��م،  الف�سل  اأب��و  محّمد  تحقيق 
للّتاأليف  الم�سرّية  ال��ّدار  البجاوي،  محّمد  علّي 

والّترجمة.

الجاهلّي  ال�ّسعر  م�سادر  الّدين،  نا�سر  الأ�سد،   .3
بيروت-لبنان،  الجيل،  دار  الّتاريخّية،  وقيمتها 

ط) : ))9)م.

البّرّي، محّمد بن اأبي بكر بن عبد اهلل بن مو�سى   .(
الأن�سارّي الّتلم�سانّي ال�ّسهير، الجوهرة في ن�سب 
الع�سرة،  واأ�سحابه  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  الّنبّي 
اإ�سدارات مركز  األّتونجي،  و�سرح محّمد  تحقيق 

زايد للّتراث والّتاريخ، ط ) : ))))ه�-)00)م.

بن  الفرج  اأب��ي  بن  علّي  الّدين  �سدر  الب�سرّي،   .(
الح�سن )ت6)6ه�) الحما�سة الب�سرّية، تحقيق 
مكتبة  ج��م��ال،  �سليمان  ع��ادل  ودرا���س��ة  و���س��رح 

الخانجي بالقاهرة.

)ت093)ه����)  عمر  بن  القادر  عبد  البغدادي،   .6
تحقيق  العرب،  ل�سان  لباب  ول��ّب  الأدب  خزانة 
��الم م��ح��ّم��د ه�����ارون، ط):  و����س���رح ع��ب��د ال�����سّ
بالقاهرة،  الخانجي  مكتبة  )0))ه�����-))9)م، 

دار الّرفاعي بالّريا�ض.

العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  عبيد   اأب��و  البكرّي،   .(
الّتنبيه على اأوهام اأبي علّي في اأماليه.

العزيز  اأبو عبيد اهلل عبد اهلل بن عبد  البكرّي،   .(
من  ا�ستعجم  ما  )ت)))ه�)معجم  الأندل�سّي 
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بمخطوطات  عار�سه  والموا�سع،  البالد  اأ�سماء 
القاهرة وحّققه و�سبطه م�سطفى ال�ّسّقا، عالم 

الكتب، بيروت.

اأن�ساب  )ت9))ه���)  يحيى  بن  اأحمد  البالذري،   .9
الأ�سراف، الجزء الأوّل: �سيرة الّر�سول �سّلى اهلل 
العظم،  الفردو�ض  محمود  تحقيق  و�سّلم،  عليه 

قراءة �سبحي نديم المارديني.

ال��ّت��وح��ي��دّي، اأب���و ح��ّي��ان، ع��ل��ّي ب��ن م��ح��ّم��د بن   .(0
تحقيق  والّذخائر،  الب�سائر  العّبا�ض)ت)))ه�) 

وداد القا�سي، دار �سادر، بيروت.

بن  بن محّمد  الملك  عبد  من�سور  اأبو  الّثعالبّي،   .((
القلوب  ثمار  )ت9))ه�)  الّني�سابورّي  اإ�سماعيل 
اأب��و  محّمد  تحقيق  والمن�سوب،  الم�ساف  ف��ي 

الف�سل اإبراهيم، دار المعارف.

من  عمرو  ا�سمه  من  96)ه���)  )ت  الجّراح  ابن   .((
ال�ّسعراء، ال�ّسنة الّرابعة، رم�سان 9)3)ه�-كانون 

الأّول 969)م.

الإعجاز، حّققه  دلئل  القاهر،  عبد  الجرجانّي،   .(3
وقّدم له ر�سوان الّداية وفايز الّداية، مكتبة �سعد 

الّدين، دم�سق، ط) : )0))ه�-))9)م.

بن عمرو  اأمّية  بن  اأبو جعفر محّمد  ابن حبيب،   .((
رواية  المحّبر،  )ت)))ه���)  البغدادّي  الها�سمّي 
اأبي �سعيد الح�سن ابن الح�سين ال�ّسّكرّي، اعتنى 
�ستيتر،  ليختن  اإي��ل��زة  الكتاب  ه��ذا  بت�سحيح 

من�سورات دار الآفاق الجديدة، بيروت.

ابن حبيب، محّمد البغدادّي )ت)))ه�) المنّمق   .((
والّتعليق  بت�سحيحه  اعتنى  قري�ض،  اأخبار  في 
الّدكن،  حيدراآباد  ق��ارق،  اأحمد  خور�سيد  عليه 

))3)ه�-)96)م.

حّداد، حّنا جميل، معجم �سواهد الّنحو ال�ّسعرّية،   .(6
)0))ه���-))9)م،  والّن�سر،  للّطباعة  العلوم  دار 
ال��ع��رب��ّي��ة  ال��ع��رب��ّي��ة  ال��م��م��ل��ك��ة  ال���ّري���ا����ض،  ط): 

ال�ّسعودّية.

بتحقيق  البالغة،  نهج  �سرح  الحديد،  اأب��ي  ابن   .((
العربّية،  الكتب  اإحياء  دار  الف�سل،  اأب��و  محّمد 

عي�سى البابي الحلبي و�سركاه.

�سعيد  بن  اأحمد  بن  علّي  محّمد  اأب��و  ح��زم،  ابن   .((
العرب،  اأن�ساب  جمهرة  )ت)))ه���)  الأندل�سّي 
تحقيق وتعليق عبد ال�ّسالم محّمد هارون، ط:)، 

دار المعارف. 

بن  ياقوت  اهلل  عبد  اأبو  الّدين  �سهاب  الحموّي،   .(9
عبد اهلل الّرومّي البغدادّي، معجم البلدان، دار 

�سادر، بيروت، )39)ه-))9)م.

محّمد  بكر  اأب��ي  بن  م�سعب  ذّر  اأب��و  الخ�سنّي،   .(0
ابن م�سعود، الإمالء المخت�سر في �سرح غريب 
دار  الكريم خليفة،  ودرا�سة عبد  تحقيق  ال�ّسير، 
والّتوزيع، ط): ))))ه�-)99)م،  للّن�سر  الب�سير 

عّمان-الأردّن.

ابن َخلِّكان، وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الّزمان،   .((
اأبو العّبا�ض �سم�ض الّدين اأحمد بن محّمد ابن اأبي 

بكر، حّققه اإح�سان عّبا�ض، دار �سادر، بيروت. 

الأزدّي،  الح�سن  بن  محّمد  بكر  اأبو  دري��د،  ابن   .((
محّمد  ال�ّسالم  عبد  و�سرح  تحقيق  ال�ستقاق، 
هارون، من�سورات مكتبة المثّنى، بغداد-العراق.

الح�سينّي،  مرت�سى  محّمد  ال�ّسّيد  ال��ّزب��ي��دّي،   .(3
ال��ق��ام��و���ض، الجزء  ال��ع��رو���ض م��ن ج��واه��ر  ت��اج 
وح��ج��ازي  ال���ّت���رزي  تحقيق  ع�����س��ر،  ال��خ��ام�����ض 
والّطحاوي والعزباوي، راجعه عبد ال�ّسّتار اأحمد 
الإع���الم،  ب���وزارة  فّنّية  لجنة  ب��اإ���س��راف  ف���ّراج، 

)39)ه�-))9)م، مطبعة حكومة الكويت.

الفائق  عمر،  بن  محمود  اهلل  جار  الّزمخ�سرّي،   .((
في غريب الحديث، تحقيق علّي محّمد البجاوي 
البابي  عي�سى  اإب��راه��ي��م،  الف�سل  اأب��و  ومحّمد 

الحلبي و�سركاه، ط ) .)د.ت).

ال��وّه��اب  عبد  ن�سر  اأب��و  ال��ّدي��ن  ت��اج  ال�ّسبكّي،   .((
طبقات  )ت)))ه����)  الكافي  عبد  بن  علّي  اب��ن 
محّمد  الفّتاح  عبد  تحقيق  الكبرى،  ال�ّسافعّية 
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عي�سى  ط)،  الّطناحي،  محّمد  ومحمود  الحلو 
البابي الحلبي و�سركاه.

ابن �سعد، محّمد بن منيع الّزهرّي )ت30)ه�)،   .(6
الّطبقات الكبير، تحقيق علّي محّمد عمر، مكتبة 
))))ه�����-)00)م،   : ط)  بالقاهرة،  الخانجي 

ال�ّسركة الّدولّية للّطباعة.

الّطرب  ن�سوة  )ت))6ه���)  المغربّي  �سعيد  ابن   .((
عبد  ن�سرت  تحقيق  العرب،  جاهلّية  تاريخ  في 
الّرحمن، جمعّية عّمال المطابع الّتعاونّية، عّمان، 
الأردنّية على  الجامعة  �ساعدت  الأق�سى،  مكتبة 

ن�سره.

ال�ّسهيلّي، اأبو القا�سم عبد الّرحمن بن عبد اهلل   .((
اأبي الح�سن الخثعمّي )ت)))ه�)  ابن اأحمد بن 
لبن  الّنبوّية  ال�ّسيرة  تف�سير  في  الأُُن��ف  الّرو�ض 
عبد  محّمد  لأب��ي  الّنبوّية  ال�ّسيرة  ومعه  ه�سام، 
عّلق  ال��م��ع��اف��رّي)ت3))ه���)  ه�سام  ب��ن  الملك 
عليه وو�سع حوا�سيه مجدي بن من�سور بن �سيد 
دار  بي�سون،  علّي  محّمد  من�سورات  ال�ّسورى، 

الكتب العلمّية، بيروت - لبنان.)د.ت).

المزهر  الّدين،  جالل  الّرحمن  عبد  ال�ّسيوطّي،   .(9
واأنواعها، �سرحه و�سبطه وعنون  اللغة  في علوم 
جاد  اأحمد  محّمد  حوا�سيه  وعّلق  مو�سوعاته 
المولى وعلّي محّمد البجاوي ومحّمد اأبو الف�سل 
اإبراهيم، دار الجيل، بيروت، ودار الفكر للّطباعة 

والّن�سر والّتوزيع.

��ال��ح��ّي  ���ام���ّي، م��ح��ّم��د ب���ن ي��و���س��ف ال�����سّ ال�������سّ  .30
)ت))9ه�) �سبل الهدى والّر�ساد في �سيرة خير 
العباد، تحقيق م�سطفى عبد الواحد ،القاهرة، 
لل�ّسوؤون  الأع��ل��ى  المجل�ض  )39)ه�������-))9)م، 
توفيق  اإ�سدارها محّمد  ي�سرف على  الإ�سالمّية، 

عوي�سة.

المو�سوّي  الح�سين  بن  علّي  المرت�سى،  ال�ّسريف   .3(
العلوّي)ت36)ه�) اأمالي المرت�سى: غرر الفوائد 
ودرر القالئد، تحقيق محّمد اأبو الف�سل اإبراهيم، 

الحلبي  البابي  العربّية، عي�سى  الكتب  اإحياء  دار 
و�سركاه، ط) : 3)3)ه�-))9)م.

الّطبرّي، اأبو حعفر محّمد بن جرير )ت0)3ه�)   .3(
�سهيب  اأب��و  ب��ه  اعتنى  وال��م��ل��وك،  الأم���م  ت��اري��خ 

الكرمي، بيت الأفكار الّدولّية.

الأندل�سّي)ت  محّمد  بن  اأحمد  رّب��ه،  عبد  اب��ن   .33
))3ه�������) ال��ع��ق��د ال���ف���ري���د، ب��ت��ح��ق��ي��ق م��ح��ّم��د 
الكبرى،  ال��ّت��ج��ارّي��ة  المكتبة  ال��ع��ري��ان،  �سعيد 

))3)ه�-3)9)م.

بن  اهلل  عبد  بن  الح�سن  ه��الل  اأب��و  الع�سكرّي،   .3(
بيروت- العلمّية،  الكتب  دار  الأوائ����ل،   �سهل، 

لبنان.

الع�سامّي، عبد الملك بن ح�سين بن عبد الملك   .3(
العوالي  ال��ّن��ج��وم  �سمط  )ت))))ه������)  ال��م��ّك��ّي 
ال�ّسلفّية  المطبعة  والّتوالي،  الأوائ���ل  اأنباء  في 

ومكتبتها. 

اأحمد  بن  الخليل  الّرحمن  عبد  اأبو  الفراهيدّي،   .36
المخزومي  م��ه��دي  تحقيق  ال��ع��ي��ن،  ))))ه�����) 
واإبراهيم ال�ّسامّرائي، من من�سورات دار الهجرة، 

اإيران، قم، ط ) : )0))ه�.

بن  القا�سم  اأبي  ين  علّي  الح�سن  اأبو  فندق،  ابن   .3(
زيد البيهقّي )ت)6)ه�) لباب الأن�ساب والألباب 
والأعقاب، مع مقّدمة لآية اهلل العظمى المرع�سي 
الّنجفّي، تحقيق ال�ّسّيد مهدي الّرجائي، واإ�سراف 

ال�ّسّيد محمود المرع�سي.

يعقوب  بن  محّمد  الّدين  مجد  ال��ف��ي��روزاآب��ادّي،   .3(
تحقيق  ال��م��ح��ي��ط،  ال��ق��ام��و���ض  )ت)))ه���������) 
الّر�سالة،  موؤ�ّس�سة  ف��ي  ال��ّت��راث  تحقيق  مكتب 
،موؤ�ّس�سة  العرق�سو�سي  نعيم  محّمد  باإ�سراف 
 :  ( ط  وال��ّت��وزي��ع،  والّن�سر  للّطباعة  ال��ّر���س��ال��ة 

6)))ه�-)00)م، بيروت – لبنان.

القالّي، اأبو علّي اإ�سماعيل بن القا�سم البغدادّي،   .39
الأمالي، دار الكتب العلمّية، بيروت-لبنان.

ابن قتيبة، اأبو محّمد عبد اهلل بن م�سلم الّدينورّي   .(0
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المعاني،  اأبيات  في  الكبير  )ت6))ه�)المعاني 
دار الكتب العلمّية، بيروت-لبنان.

من ا�سمه عمرو من ال�ّسعراء.  .((

ال��ق��ر���س��ّي، ع��ّب��ا���ض ب��ن م��ح��ّم��د )ت99))ه������)   .((
قبالوي  محمود  ال��ّدي��ن  خير  حّققه  الحما�سة، 
دم�سق،  ال�����ّس��ورّي��ة،  الّثقافة  وزارة  ،من�سورات 

)99)م.

اأبي  اأبو عبد اهلل محّمد بن اأحمد بن  القرطبّي،   .(3
بكر )ت))6ه�) الجامع لأحكام القراآن والمبّين 
تحقيق  الفرقان،  واآي  ال�ّسّنة  من  ت�سّمنه  لما 
واآخ��ري��ن،  الّتركي  المح�سن  عبد  بن  اهلل  عبد 
موؤ�ّس�سة الّر�سالة للّطباعة والّن�سر والّتوزيع، ط ) 

: ))))ه�-006)م.

وخّرج  حّققه  اإ�سماعيل،  الفداء  اأب��و  كثير،  ابن   .((
اغرجي،  ال�سّ �سعيد  ماأمون  عليه  وعّلق  اأحاديثه 
راجعه عبد القادر الأرناوؤوط وب�ّسار معروف، دار 
ابن كثير، دم�سق، بيروت، ط) : ))))ه�-)00)م.

بن  عمران  بن  محّمد  عبيداهلل  اأبو  المرزبانّي،   .((
ال�ّسّتار  عبد  تحقيق  ال�ّسعراء،  معجم  مو�سى، 

اأحمد فّراج.

الم�سعودّي، اأبو الح�سن علّي بن الح�سين بن علّي   .(6
)ت6)3ه�) مروج الّذهب ومعادن الجوهر، و�سع 
الفهار�ض يو�سف اأ�سعد داغر، من من�سورات دار 

الهجرة، اإيران، قم.

والّتاريخ،  البدء  طاهر،  بن  المطّهر  المقد�سّي،   .((

مكتبة الّثقافة الّدينّية، م�سر.

محّمد  ال��ّدي��ن  جمال  الف�سل  اأب��و  منظور،  اب��ن   .((
ابن مكرم )ت)))ه�) ل�سان العرب، دار �سادر، 

بيروت.

ال�ّسواهد  معجم  محّمد،  ال�ّسالم  عبد  ه��ارون،   .(9
ط3،  ب��ال��ق��اه��رة،  الخانجي  مكتبة  ال�����ّس��ع��رّي��ة، 

ال�ّسركة الّدولّية للّطباعة.

و�سبطها  حّققها  الّنبوّية،  ال�ّسيرة  ه�سام،  ابن   .(0
ال�ّسّقا  م�سطفى  فهار�سها  وو���س��ع  و�سرحها 
ط):  �سلبي،  الحفيظ  وعبد  الأبياري  واإبراهيم 
م�سطفى  ومطبعة  مكتبة  ))3)ه�������-))9)م، 

البابي الحلبي واأولده بم�سر.

علّي  بن  اأ�سعد  بن  اهلل  عبد  محّمد  اأبو  اليافعّي،   .((
م��راآة  )ت)6)ه����)  المّكّي  اليمنّي  �سليمان  اب��ن 
يعتبر  م��ا  معرفة  ف��ي  اليقظان  وع��ب��رة  الجنان 
الأعلمّي  الّزمان، من�سورات موؤ�ّس�سة  من حوادث 

للمطبوعات، بيروت-لبنان.

بن  جعفر  بن  يعقوب  اأب��ي  بن  اأحمد  اليعقوبّي،   .((
وهب بن وا�سح، الّتاريخ، دار �سادر، بيروت.

نور  محّمد  ب��ن  م�سعود  ب��ن  الح�سين  اليو�سّي،   .(3
ال��ّدي��ن )ت)0))ه������) زه��ر الأك���م ف��ي الأم��ث��ال 
والحكم، تحقيق و�سرح وفهر�سة ق�سّي الح�سين، 
من�سورات ومكتبة الهالل، بيروت، لبنان، ط ) ، 

003)م.
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اشتغال التراث الصوفي في الرواية العربية
مقاربة لـ)رواية التصوف(

المقدمة:
غنى  اأعطى  الذي  العربية،  الرواية  داخل  ال�صوفي  البعد  مقاربة  اإلى  الدرا�صة  هذه  ترنو 
والتراث،  الذاكرة  اأخاديد  النب�ص في  ا�صتغالها عن طريق  الروائية، وو�صع ف�صاء  للعبة  وحداثة 
الحكاية  "التاريخ،  والثقافي:  التراثي  ال�صجل  من  انطالًقا  عربية،  روائية  لخ�صو�صية  واأ�ص�ص 
ال�صعبية، االأ�صطورة، الت�صوف..."؛ وذلك بغية االإم�صاك بالزمن الروائي العربي الهارب وبلحظته 

المنفلتة.

ولذلك �سممت العزم وعقدت النية على اإخراج 
هذا البعد التراثي والفني الذي اأثث الرواية العربية، 
وله عليها اآلء على الم�ستوى ال�ستطيقي)الجمالي) 
متحيزة  غير  نقدية  ب�سرامة  ملتزًما  والأخالقي، 
وموؤقتة-  جزئية  هي  نقدية  قراءة  اأي  اأن  -مفادها 
دللتها  واإب����راز  وتفكيكها،  ن�سو�سها  تحليل  ف��ي 
ومفهومها،  منطوقها  واإظ��ه��ار  واإيديولوجياتها، 
الروائي،  العربي  والإب��داع  ال�سوفي  للتراث  خدمة 
واإبراًزا لمرحلة مهمة داخل م�سار الرواية العربية، 
مدى  وتو�سيح  وتقبلها،  الذات  تحقيق  مرحلة  وهي 
تحديث التراث وتناوله من وجهة نظر ع�سرية؛ لأن 

الحداثة ل تلغي التراث، واإنما هي ا�ستمرار له من 
ا  واأي�سً الوظيفة.  حيث  من  له  وتطوير  الزمن  حيث 
تبياًنا لفعالية الت�سوف داخل الرواية، بغية ت�سحيح 
التراث  في  يرون  الذين  المعا�سرين،  بع�ض  ت�سور 
الت�سوف موئاًل للجمود  مادة محنطة هامدة، وفي 

والخرافة وال�سعوذة فقط.

لقد اخترت �سبعة ن�سو�ض -"الطيبون" لمبارك 
و"التجليات"  ال��ع��روي،  اهلل  لعبد  "اأوراق"  ربيع، 
الإل����ه  ل��ع��ب��د  و"الت�سليم"  ال��غ��ي��ط��ان��ي،  ل��ج��م��ال 
الحمدو�سي، و"عر�ض الزين" للطيب �سالح، و"رحلة 
ابن فطومة" لنجيب محفوظ ثم اأ�سفت "مخلوقات 

د. اأخ العرب عبد الرحيم
مكنا�ض - المغرب
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الأ�سواق الطائرة" لإدوارد الخراط- نظًرا لتنوعها 
لرواية  الت�سنيفي  الهدف  تخدم  ولكونها  وغناها، 
الت�سوف المكتوبة باللغة العربية رغم انتمائها اإلى 

رافد ثقافي مغاير)الت�سوف الم�سيحي). 

1- الرواية والتراث: 

يع���رف "مج���دي، وهبة" الت���راث بقوله: "هو ما 
خلف���ه ال�س���لف م���ن اآث���ار علمي���ة وفني���ة واأدبية مما 
يع���د نفي�ًس���ا بالن�س���بة لتقالي���د الع�س���ر الحا�س���ر 

والروحي"))).

هو  ال��ت��راث  "اأن  فيرى  الكبي�سي"  "طراد  اأم��ا 
من  العربية  اأمتنا  اإياه  اأورثتنا  اأو  ورثناه  ما  مجموع 
والعلمية،  والفنية  الأدب��ي��ة،  والإن��ج��ازات  الخبرات 
التاريخ  ف��ي  اإي��غ��اًل  ع�سورها  اأع���رق  م��ن  اب��ت��داء 
ولقد  الح�ساري)))"،  تقدمها  في  ذروة  اأعلى  حتى 
التاريخي  ال��ت��راث  م��ع  ال��ع��رب  ال��روائ��ي��ون  تعامل 
والديني وال�سوفي وال�سعبي والأ�سطوري... وحاولوا 
اأمجاده  اإح��ي��اء  بق�سد  اإم��ا  فنًيا،  منه  ال�ستفادة 
الما�سية، واإما بتوظيفه كو�سيلة اإيحائية وترميزية، 

للتعبير عن الواقع الحا�سر.

مع  التعامل  يبقى  الأول:  للمنحى  فبالن�سبة 
اإحياء  بهدف  وت�سويره  ت�سجيله  حدود  في  التراث 
فيه  فالتراث  الثاني:  المنحى  اأما  الما�سي،  اأمجاد 
�سكل من اأ�سكال التجريب، ومحاولة لتاأ�سيل الرواية 
لل�سخ�سيات  الكتاب  ا�ستيحاء  خالل  من  العربية 
التي  التراثية  والقوالب  والأح���داث،  والن�سو�ض، 

وردت في كتب التراث منذ القديم.

التراث  لتوظيف  دفعت  التي  العوامل  اأهم  ومن 
داخل الرواية العربية: 

الروائيين  اقتناع  في  يتمثل  الفني:  العامل  اأ- 

من  بها  والخروج  الرواية  تاأ�سيل  ب�سرورة  العرب 
كان  ثم  وم��ن  الكال�سيكي،  وال�سكل  التقليد  بوتقة 

التراث منفًذا من منافذ التجريب والتجديد.

ويتمثل  والج��ت��م��اع��ي:  ال�سيا�سي  العامل  ب- 
واقعه،  تجاه  بالغتراب  العربي  الروائي  �سعور  في 
اإلى  دفعه  الذي  ال�سيء  الهزيمة،  بحرقة  واإح�سا�سه 
وهذا  العربية،  للرواية  جديدة  اأ�سكال  عن  البحث 

مركز التقائه بالعامل الفني. 

�سياغة  اإعادة  عليه  يجب  ل  العربي  الروائي  اإن 
حالة  يحدث  اأن  عليه  بل  هو،  كما  ال�سوفي  التراث 
من التفاعل بين واقعه المعي�ض وتراثه الما�سي كي 
يبعث فيه حيوية الحا�سر، ومن ثم الرد على التردي 
التمايز  العربي، واإعطاء الأعمال الإبداعية عن�سر 

والخ�سو�سية.

1-1-الت�سوف وال�ستقاق اللغوي: 

ما هو اأ�سل كلمة )ت�سوف اأو �سوفي)؟

عدَّ "محمد يا�سر �سرف" كلمة �سوفي ذات اأ�سل 
اإلى  منها  الأولى  تنتمي  حجج  اإلى  م�ستنًدا  يوناني، 
باب "ال�سواتة": عرفت العرب اإيثار ال�سوت الأ�سد، 
ا عن  يقولون: )�سمر عن �ساقه) عو�سً فالتميميون 
)�سمر عن �ساقه)، وهي لغة �سائعة بين العرب قبل 
الإ�سالم، والثانية: اعتمد قول "الق�سيري" في كتابه 
داخل  لها  ا�ستقاق  ول  اقتبا�ض  ل  كلمة  "الر�سالة": 
العربية)3). وذهب الم�ست�سرق "غينونGuénon" اإلى 
توازي كلمة "�سوفي" وعبارة"الحكيم الإلهي"، تبًعا 
لح�ساب )الجمل)-، وهو الح�ساب الذي كان �سائًعا 
الع�سري،  النظام  على  يتعرفوا  اأن  قبل  العرب  عن 
وفي ذلك الح�ساب لكل حرف من حروف الأبجدية 
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قيمة؛ حيث يت�ساوى حا�سل اأحرف كل منهما: 
اأ=)اأ=)اأ=)

ل30ل=30ل=30
اأ=)ح=)�ض=60

ل=30ك=0)و=6
اأ=)ي=0)ف=0)
ه�=)م=0)ي=0)

ي= 0)____
 = ((( + (09((

ال�سوفي =                       الحكيم الإلهي)))

وج��زم  الف��ت��را���ض  ه���ذا  "نولديك" ف���رد  اأم���ا 
اأو  "�سيجما"  ب���اأن  ذل��ك  على  م�ستدًل  ببطالنه 
ح���رف ال�����س��ي��ن الإغ���ري���ق���ي ق���د ق��وب��ل دائ���ًم���ا في 
ال�ساد،  بحرف  ل  ال�سين  بحرف  العربية  الترجمة 
اأن  فلو  واح��دة،  كلمة  القاعدة  ه��ذه  عن  ت�سذ  ول��م 
بال�سين  "�سوفيا" لكتبت  ن�سبة على  ال�سوفية كانت 
التعليل  ذل��ك  قيمة  من  يقلل  ومما  بال�ساد)))،  ل 
كون الت�سمية �سابقة لزمن ات�سال العرب باليونان.
وهناك من ن�سب كلمة "�سوفي" اإلى "�سوفة"، وهو 
اإلى  انقطع  قد  كان  الجاهلية  زاهد متعبد في  رجل 
وا�سمه  الحرام  البيت  عند  وطاعته  وعبادته  اهلل 
ا،  "الغوث بن مر" وقيل لأحفاده من بعده �سوفة اأي�سً
للزمخ�سري  البالغة"  "اأ�سا�ض  في  مذكور  وه��ذا 
وهم  وهذا،  للفيروزاآبادي،  المحيط"  و"القامو�ض 
ول دليل عليه)6)، وهناك من يراها من�سوبة اإلى اأهل 
ال�سفة الذين كانوا يالزمون �سفة م�سجد ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم، وهو الرعيل الأول من رجال 
يجعلها  اآخ��ر  وفريق  الأع��ل��ى))).  ومثلهم  الت�سوف 
والن�ساك  الزهاد  لبا�ض  لأن��ه  ال�سوف؛  اإل��ى  ن�سبة 
ورجال الدين يقول "الطو�سي": "الت�سوف ا�سم وقع 

هذا  ي�ست�سعف  و)الألو�سي)  اللب�سة"،  ظاهر  على 
منظومته  في  ر�سوان"  "ال�سيخ  و�سرح  ال���راأي))). 
القلوب  )رو����ض  كتابه  ف��ي  جمعها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رى 
الم�ستطاب): اأن كلمة "�سوفي" ت�سير بحروفها اإلى 
معاٍن كثيرة: فال�ساد اإلى ال�سبر وال�سالة وال�سوم 
والفاء  والو�سل،  والوعد  الود  اإلى  والواو  وال�سدق، 
"الكالبادي":  يقول  اإل���خ)9).  والفتح  الفرقان  اإل��ى 
ف لأول فاإنه عبر عن  فة وال�سًّ من ن�سبهم على ال�سٍّ
اأو  فة  ال�سُّ على  ن�سبهم  اأم��ا  وبواطنهم،  اأ�سرارهم 
فة اأو ال�سوف فاإنه عبر عن ظاهر اأحوالهم)0))،  ال�سًّ

وهي �سفات لمو�سوف واحد.

1-2-الت�سوف والدللة ال�سطالحية: 

العكوف  هو  "الت�سوف  خلدون":  "ابن  يقول 
والإعرا�ض  تعالى  اهلل  اإلى  والنقطاع  العبادة  على 
عليه  يقبل  فيما  والزهد  وزينتها  الدنيا  عن زخرف 
الخلق  والإنفراد عن  وجاه،  ومال  لذة  الجمهور من 

في الخلوة للعبادة")))).

ا، الت�سوف لديه هو: " التخلي عن الدنيا  واأي�سً
وعزوف النف�ض عنها وترك الأوطان ولزوم الأ�سفار، 
و�سفوة  المعامالت  و�سفاء  النفو�ض حظوظها  ومنع 

الأ�سرار، وان�سراح ال�سدور، و�سفة ال�سباق")))).

"ت�سفية  فقال:  الت�سوف  و�سئل "الجنيد" عن 
ال��ق��ل��ب ع��ن م��واف��ق��ة ال��ب��ري��ة، وم��ف��ارق��ة الأخ���الق 
ما  وا�ستعمال  الحقيقية،  بالعلوم  والتعلق  الطبيعية، 
والوفاء  الأمة  لجميع  ون�سح  الأبدية،  على  اأولي  هو 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  واتباع  الحقيقة،  على  هلل 

و�سلم في ال�سريعة")3)).

ثالثة:  اأحد  "ال�سوفي  فيقول:  "ال�صري"  اأما 
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واحد ل يطفئ نور ورعه نور معرفته، وواحد ل يتكلم 
بباطن في علم ينق�سه عليه ظاهر ال�سرع، وواحد ل 
تحمله الكرامات على هتك اأ�ستار محارم اهلل")))).

الأخ��ذ  "الت�سوف  الكرخي":  وقال"معروف 
بالحقائق والياأ�ض مما في اأيدي الخالئق".

يميتك  اأن  "الت�سوف  "الجنيد":  قال  ا  واأي�سً
الحق عنك ويحييك به")))).

تتعدد التعريفات وتختلف اختالف تنوع ل ت�ساد، 
النتائج داخل علوم ذوقية مح�سة  اإدراك  ولما كان 
�سعًبا؛ لأن كل �سخ�ض ي�سرح ح�سب حالته الح�سية 
تجربته،  عن  ومعبًرا  لأ�سواقه  مترجًما  والذوقية 
الت�سوف  داخل  اأخرى  مجاهل  اقتحام  علينا  وجب 

حتى يت�سنى لنا معرفة خ�سائ�سه ومكوناته.

1-3-الت�سوف بين الن�ساأة والتحول: 

بين  وتراوحت  ال�سوفية  حول  القراءات  تعددت 
منا�سر وجاحد ومقر؛ حيث نجد قراءة المت�سوف 
التوفيق  مبتغى  يغدو  مما  والمعا�سر،  والم�ست�سرق 
بما  ح��زب  كل  لأن  المنال؛  �سعب  الآراء  ه��ذه  بين 
اأن  جاهًدا  �ساأعمل  لذلك  ونظًرا  فرحون،  لديهم 
النقدية،  الممار�سات  بع�ض  �سوائب  من  اأتخل�ض 
واأتبين �سروط اإنتاج الفعل ال�سوفي، ثم اأبحث عن 
التي  والفكرية  الفنية  والنقلة  الفعل،  هذا  �سيرورة 
طبعته و�سكلت �سمة بارزة له، واأول �سوؤال يتبادر اإلى 
�سعة  ا  واأي�سً الإ�سالمي،  الت�سوف  اأ�سالة  هو  ذهننا 
مثاقفته وعالقاته مع التجاهات ال�سوفية الأجنبية 
هل  البوذية...)  الم�سيحية،  اليونانية،  )الهندية، 

تطبعها عالقة تاأثر اأم عالقة تداخل؟

فقدت  "حينما  "جيب"  الم�ست�سرق  ي��ق��ول 

الموؤ�س�سة ال�سنية ق�سًطا وافًيا من قوتها التي كانت 
توؤثر بها في قلب الم�سلم المتو�سط واإرادته؛ وذلك 
ب�سبب ت�سلبها من جهة، ومن جراء �سعاب تحالفها 
يقت�سر  لم  اأخ��رى،  جهة  من  الزمنية  ال�سلطة  مع 
المت�سوفة على بعث حرارة الإ�سهام ال�سخ�سي في 
العبادة الم�ستركة بل اأ�سفوا على التعاليم الإ�سالمية 
ميًتا  حرًفا  الأغلب  في  لبقيت  لولهما  وعمًقا  قوة 
بال�ستناد  نوؤكد  اأن  و�سعنا  وف��ي  خارجية،  وحركة 
ا�ستمرار  في  الف�سل  اإن  ت��ام،  تاريخي  تاأييد  على 
الثالث  القرنين  بين  الوجود  في  الر�سمي  الإ�سالم 
بالمعنى  دي��ن  اإن��ه  حيث  م��ن  ع�سر  والثامن  ع�سر 
ال�سحيح، اإنما يرجع على الغذاء الذي ا�ستمده من 

الجماعات ال�سوفية")6)).

عدم  "وب�سبب  في�سرح:  تيزيني"  "الطيب  اأما 
قدرة الت�سوف على ا�ستيعاب مهمة تحرير الإن�سان 
اجتماعًيا،  ول  نظرًيا  ل  المغلق،  ال��واق��ع  قهر  من 
فقد ا�ستحال اإلى تعبير معقد عن مطامح غام�سة، 

وتعبير عاجز، �سلبي وغيبي")))).

منبع  اأ�سالة  ل�سالح  توؤ�سر  العوامل  ه��ذه  ك��ل 
من  مجموعة  راه��ن  ال��ذي  الإ���س��الم��ي،  الت�سوف 
الم�ست�سرقين على عدم حقيقة هذه الفكرة، وكتاب 
"الت�سوف األإ�سالمي الخال�ض" لموؤلفه "محمود اأبو 

الفي�ض المنوفي" ي�سفي الغليل في هذا الباب)))).

فالت�سوف وليد تاريخ الإ�سالم الديني وال�سيا�سي 
والعقلي والعن�سري، اأما العنا�سر الخارجية: 

لب�ض ال�سوف = الم�سيحية

الثيو�سوفي = الأفالطونية الحديثة

وحدة الوجود = فار�سية اأو هندية.
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الفناء = النرفانا )البوذية)

فيه،  �سفت  قد  رواف��د  مجموعة  ها  عدَّ فيمكن 
اأثرها عليه هو عين الأثر الذي يتركه الرافد  فكان 

في النهر)9)).

بناء  ف��ي  �ساهمت  بمراحل  الت�سوف  م��ر  لقد 
القرن  مند  التفرد  �سيغة  واإعطائه  الخا�ض،  عالمه 
الأول الهجري حتى القرن العا�سر الذي اأنذر باأفول 
القرن  و�سف  يمكن  لكن  الحي،  التراث  هذا  نجم 
الخوا�ض)  الطو�سي،  )ال��ح��الج،  الهجري  ال��راب��ع 
كثر  حيث  الحقيقي؛  ال�سوفي  الأدب  ظهور  بداية 
والأخيلة  ال��رم��زي،  لالأ�سلوب  ال�سوفية  ا�ستعمال 
ال��رام��زة،  الغام�سة  والأل��ف��اظ  الغريبة،  ال�سعرية 
هذه  وام��ت��زاج  الإل��ه��ي  الحب  في  العاطفة  وجموح 
ت�سربل هذا  ذلك  بعد  ثم  الح�سي؛  بالغزل  العاطفة 
وابن  الفار�ض  )اب��ن  مع  بالفل�سفة  وامتزج  الأدب 
وفريد  الرومي  الدين  وج��الل  وال�سهروردي  عربي 
بالروؤى  يفي�ض  اأدبهم  فاأ�سبح  العطار...)،  الدين 
ال�سفافة والأخيلة النادرة، وتمتاز باختالط الحوا�ض 
الأرواح،  تنا�سخ  والحلول،  التحاد  الوجود،  )وحدة 
الفي�ض، نظرية المثل، الحقيقة المحمدية، الإن�سان 

الكامل) )0)).

التي  وال�سيا�سية  الجتماعية  العوامل  بين  ومن 
ميول  تال�سي  ال�سوفي:  البعد  خلق  ف��ي  اأ�سهمت 
اأحبطت  الأمويين  مجيء  وم��ع  والتق�سف،  الزهد 
ول  طبقي  ل  اإ���س��الم  اإل��ى  الداعية  الجهود  نهائًيا 
عرفي، وال�سبب في الت�سييق على الروح الدينية تعود 
الدنيا  الحياة  على  اأقبلوا  حيث  �سيا�سية؛  لأ�سباب 
ال�سراعات  من  موجة  بذلك  فخلقوا  ومباهجها 
الحادة التي ظل يجي�ض بها رحم المجتمع الإ�سالمي 

قروًنا مديدة، كل هذا اأ�سعل فتيل ال�سخط من طرف 
الفئة الثانية من المتم�سكين بمثل الإ�سالم العليا.

وقد وجد "كولدزيهر": "اأن الميل اإلى الزهد كان 
القائمة... واحتجاًجا  ال�سلطة  بالثورة على  مرتبًطا 
ال�سعار  وك��ان  ونظام،  حكومة  من  ينكرون  ما  على 

الذي نق�سوه على لوائهم: الفرار من الدنيا")))).

وزاد في الطين بلة كثرة الحروب والفتن، واإتباع 
�سيا�سة مالية جائرة )كثرة ال�سرائب) التي اأنتجت 
لذلك  ونظًرا  كبيًرا؛  وا�ستياء  �سارًخا  طبقًيا  تفاوًتا 
في  عميق  اإح�سا�ض  نتيجة  ال�سوفية  التجربة  ن�ساأت 
الذات،  وعن  العالم  عن  بالغتراب  ال�سوفي  نف�ض 
وابتذال  ن�ساز  من  عالمه  في  ي�ست�سعره  لما  نظًرا 
ل  ج�سع  اجتماعي  نظام  و�سيادة  ال�سلطة  في  ممثل 
تحكمه المثل العليا قدر ما تحكمه الم�سالح المادية، 
ال�سوفي  نف�ض  فاأ�سبحت  والفو�سى،  وال�سراعات 
اإلى الن�سجام وكمال العالم، متو�ساًل )بذاته  تواقة 
الجتماعي،  الواقع  عن  الطرف  ا  غا�سً الفردية)، 
وم�ستمًدا  الن�سجام،  هذا  عن  اأعماقها  في  وباحًثا 
ومجاهدته  القلبية  المعرفة  من  وطماأنينته  قوته 
له  �ستنير  التي  وريا�سته  النف�سية،  وت�سويته  ال�ساقة 
الطريق نحو )فوق العالم) اإنه "اهلل"؛ حينئذ ت�سل 
ذروتها  الباطني)  ال�سوفي  )التاأمل  عبر  المعرفة 
وتتحقق  نف�سه،  وع��ن  العالم  عن  ال�سوفي  بفناء 
هذه المعرفة فيما ي�سمى )الروؤية ال�سوفية)، التي 
ال�سوفية  جعل  مما  و�سفها،  عن  العبارة  ت�سيق 
وا�سطالحات  ال��رم��ز  عبر  التجريد  اإل��ى  يميلون 
منافذ  اإي�ساد  بعد  ال��ذوق  مرجعيتها  بهم،  خا�سة 
اإلى  ي�سافر  العقل؛ حيث  وتعطيل  الحوا�ض جميعها، 
عوالم ف�سيحة، تعتبر منبع الحرية والحب وال�سفاء 
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والود وال�سكينة المفقودين في العالم الأر�سي.

العربي  المجمع  في  الثوري  الوعي  تنامي  ومع 
الروحي  والت�سامي  للثورة  رم��ًزا  الت�سوف  اأ�سبح 
العبودية  والثورة على  الفردية،  والهموم  الآلم  على 

وال�سطهاد.

اأنتجت  التي  الظروف  ه��ذه  خ��الل  من  ويتجلى 
وترغب  �سقًيا  وعًيا  تحمل  اأنها  ال�سوفية  الظاهرة 
في تحرير النف�ض، وانطالق الروح؛ حيث الال مكان 

والالزمان.

2- رواية الت�سوف: 

م�ست  تحديث  موجة  العربية  ال��رواي��ة  عرفت 
روائ��ي)  )اأق�سد  ذات��ي  وعي  نتيجة  الفنية،  لعبتها 
حيث  الما�سي؛  لم�ستقبل  واإدراك  الحا�سر،  لواقع 
التراث  ا�ستلهام  اإلى  الروائيين  من  مجموعة  لجاأ 
الأ���س��ط��وري... ال�سوفي،  ال�سعبي،  )ال��ت��اري��خ��ي، 
اإبداعي جديد للرواية، يمنحها  اإلخ) لتاأثيث محفل 
من  ويح�سن  اآف��اق��ه��ا،  ويفتح  والتميز،  الخ�سوبة 
ي�سور  الذي  الروائي  الراهن  فتتجاوز  مردوديتها، 
ومليء  ب��ال��ت��راث،  ع��اب��ق  م�ستقبل  اإل���ى  الن��ك�����س��ار 
الذات  وتحقيق  العربية  بالخ�سو�سية  بالإح�سا�ض 

وتقبلها.

�سق  اإل��ى  نحتاج  وتحليلها  الأمثلة  اإعطاء  وقبل 
العجائبي  بين  العالقة  طبيعة  اأتبين  حتى  نظري 

وبين ال�سوفي، وبين ما هو كرامة وولية وبركة.

2-1- العجائبي وال�سوفي: 

)العجائبي)  الفونتا�ستيكي  الخطاب  يمتلك 
وال�ستفزاز،  للده�سة  مثاًرا  منه  تجعل  خ�سائ�ض 
تجمع  وغرابة  �سحر  من  فيه  لما  لالفتنان  وباعًثا 

طبيعي   - والفوق  والطبيعي  والمتخيل  الواقع  بين 
اإلى  يكون  ما  اأقرب  فهو  الماألوف؛  وغير  والماألوف 
ا�ست�سافته  ولهذا  والهذيان،  والجنون  الحلم  عالم 
والحكايات  وال���خ���وارق،  وال��خ��راف��ات  الأ���س��اط��ي��ر 
ال�سوفية،  والكرامات  الأطفال  وق�س�ض  ال�سعبية 
الأمثال  ال�سعبي في  والموروث  المتحركة،  والر�سوم 

والماأثورات.

ردود  وجهة  من  تعريفه  الدار�سين  بع�ض  حاول 
اأم��ام  وال��ت��ردد  الحيرة  في  المتمثلة  المتلقي  فعل 
"تزيفيطان  واأق�سد  له �سبغة فوق-طبيعية،  حادث 
تودوروف" T.Todorov في كتابه "مدخل اإلى الأدب 
اأ�سلية  نواة  �سي�سبح  الذي  التردد  العجائبي" هذا 
داخل العن�سر العجائبي، مثقلة باحتمالت متراكبة 
المعنى،  برعم  م�سمنة  للعالم  روؤي��ة  على  وتنطوي 
وقلًقا جمعًيا؛ فتكون مهمة العجائبي اإذا هي: اإدخال 

رعب متخيل في رحم عالم حقيقي)))).

فيعرف   ،"Roger Caillois كايوا"  "روجي  اأما 
عن  ناجم  وتمزيق  فو�سى  "هو  بقوله:  العجائبي 
غير  وتقريًبا،  للماألوف،  مخالف  هو  لما  اقتحام 
المحتمل، في العالم الحقيقي الماألوف، اإنه قطيعة 

للتما�سك الكوني، اإنه الم�ستحيل الآتي فجاأة")3)).

ت�ستدعي  العجائبي  مالم�سة  نجد  لذلك  ونظًرا 
تحيين العن�سر )فوق-طبيعي) الذي يطبع العن�سر 
المت�سائلة  بالقراءة  وَي�ِسُمه  بالحركية،  العجائبي 

والف�سولية، بدل اإعطاء اأجوبة مهدئة و�سافية.

اأهم  هو  "الجو   :Lovecraft "لوفيكرافت" يقول 
�سيء؛ لأن المعيار الحا�سم لأ�سالة ]العجائبي[ لي�ض 
 (...( نوعي  انطباع  خلق  ولكنه  العقدة،  بنية  هو 
ل  العجائبية  الحكاية  على  نحكم  اأن  وج��ب  لذلك 
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العقدة،  واإيواليات  الموؤلف  نوايا  على  ما  حد  اإل��ى 
 (...( تحدثها  التي  النفعالية  للكثافة  تبًعا  واإنما 
القارئ  ي�سعر  اأن  لمجرد  عجائبية  حكاية  فتكون 
عوالم  وبح�سور  والرعب،  الخوف  اإح�سا�ض  بعمق 

وقوى غير ماألوفة")))).

"القزويني"  �ساقه  ما  التعريفات  بهذه  و�سبيه 
الإن�سان  تعر�ض  "حيرة  "العجيب":  تحديد  ف��ي 
لق�سوره عن معرفة �سبب ال�سيء وعن معرفة كيفية 
قليل  عجيب،  �سيء  كل  و"الغريب":  فيه،  تاأثيره 
والم�ساهدة  المعهودة  للعادات  مخالف  ال��وق��وع، 

الماألوفة")))).

اأما "لوي فاك�ض" في�سرح: "يتغذى الفانتا�ستيك 
من �سراع الواقع والممكن، والمحكي الفانتا�ستيكي 
العالم  �ساكنة  لنا- من  يقدم  اأن  يجب  العك�ض  على 
و�سعوا  مثلنا  اأنا�ًسا  فيه-  نتواجد  ال��ذي  الحقيقي 

�ر")6)). فجاأة في ح�سور اأو)مظهر) ل ُمَف�سَّ

�سعور  اأي  عن  العجائبي  يعبر  اأن  يمكن  كذلك 
مخيف، وتجربة مقلقة، وقد يكون مرادًفا للتخيل اأو 
المعجمي  التعريف  هذا  اإلى  بالإ�سافة  التوهم)))). 
خالل  م��ن  العجائبي  بالعالم  نحيط  اأن  ن�ستطيع 

حقول ومجالت قريبة منه وتندرج �سمنه، مثل: 

"جان  ويعرفه  المخيل  وم�����س��دره  المتخيل: 
اإحداث �سور قد  الذهن على  "باأنه قدرة  برني�ض"، 
الأ�سياء  اإح�سا�سات في غياب  ا�ستعادة  تكون مجرد 

التي اأحدثتها، اأو اختراعات حرة 

وفًقا لهوانا، الأمر الذي يجعلنا نميز بين �سكلين 
مبا�سرة  عالقة  له  اأحدهما  المخيلة  اأ�سكال  من 
من  التحرر  في  جوهره  يطمح  والثاني  ب��اإدراك��ن��ا، 

العالم الح�سي")))).

قبل  م��ن  عنيفة  ���س��رب��ة  ال��م��ت��خ��ي��ل  ل��ق��ي  وق���د 
لقي  لكنه  "ديكارت"،  يد  على  الغربية  العقالنية 
"با�سالر" و"برغ�سون" و"مر�سيا  قبل  اهتماًما من 

دوران". الياد" و"جيلبير 

خرافة  بو�سفها  ل  تدر�ض  اأ�سبحت  االأ�صطورة: 
ويعرفها  للحقيقة،  اآخ��ر  وجًها  تحمل  بو�سفها  بل 
وحدًثا  مقد�سة  ق�سة  الأ�سطورة  "تروي  "اإلياد": 
الخرافية،  البدايات  زم��ن  الأول،  الزمن  في  وق��ع 
واقع  خ��رج  كيف  الأ�سطورة  ت��روي  اأخ��رى  وبعبارة 
اإلى حيز الوجود بف�سل ماآثر بع�ض الكائنات  معين 
الخارقة للطبيعة، �سواء اأكان واقًعا كاماًل اأم الكون 
اأم �سلوًكا  اأم نوًعا من النبات  اأم جزء منه: جزيرة 

اإن�سانًيا")9)).

ويذهب كذلك اإلى اأن )الأ�سطورة): تمثل تاريخ 
اأعمال الكائنات فوق-طبيعية، ويج�سد هذا التاريخ 
مقد�ض  وهو  بوقائع)،  يرتبط  )لأنه  مطلقة  حقيقة 

)لأنه فعل كائنات فوق-طبيعية))30).

الكرامة ال�صوفية: اأمور يجريها اهلل على اأيدي 
الأولياء، ومواهب يهبها اهلل اإياهم، وقد تكون اإجابة 
دعوى، وقد تكون اإظهار طعام في اأوان فاقة من غير 
�سبب ظاهر، اأو ح�سول ماء عط�ض، اأو ت�سهيل قطع 
م�سافة في مدة قريبة، اأو تخلي�ض من عدو اأو �سماع 
الأفعال  فنون  من  ذلك  غير  اأو  هاتف،  من  خطاب 
الناق�سة للعادة، واعلم اأن كثيًرا من المقدرات بعلم 
الأولياء،  كرامة  يظهر  اأن  يجوز  ل  اأنه  قطًعا  اليوم 
وب�سرورة اأو �سبه �سرورة يعلم ذلك، فمنها ح�سول 
اإن�سان ل من اأبوين، وقلب جماد بهيمة اأو حيواًنا))3).
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وتقراأ )الكرامة ال�سوفية) من عدة وجوه، فهي 
تعا�ض وعطاء �سفوي وعفوي يقول ويخبر عن  حالة 
عقائد دينية اأو فيتي�سية اأو ت�سورات..، وهي محاكاة 
لبقايا  ورواي���ة  فوقها،  قفز  اأو  الطبيعية  للظواهر 
رغبات  عن  وتعبيرات  ورم��وز  واحتفالت،  طقو�ض 
متاأقلمة  مركبة  هي  وموا�سيع...  وتجارب  مكبوتة، 
هنا، ومكونة من عنا�سر واردة وغريبة هناك، هي 
كائن حي غني الم�سامين، يجمع القديم والحا�سر، 
المر�سي  والإل��ه��ي،  الإن�ساني  والإل��ح��اد،  التدين 

وال�سوي، والعقلي والأهوائي))3).

عند  وذه��وًل  حيرة  ال�سوفية)  )الكرامة  تولد 
المتلقي؛ لكونها تحتوي في اأح�سائها اأحداًثا غريبة 
تك�سر �سالبة العالم الماألوف، وتما�سكه، وقد اتجه 
اإلى درا�سة  اأزيد من قرن من الزمن  الغربيون منذ 
عداد  في  تدخل  التي  الجانبية  النف�سية  الظواهر 
الخوارق، وحدا بهم الأمر اإلى اإعادة طرح موا�سيع 
واليوجا،  والت�سوف،  كال�سحر،  للدرا�سة  معينة 
با�ستح�سار  ي�سمى  وم��ا  المغناطي�سي،  والتنويم 
و�سعي  علم  اأ�س�ض  اأن  النتيجة  وكانت  الأرواح... 
اأو   Parapsychologie �سيكولوجيا      بالبارا  ي�سمى 
"علم النف�ض الجانبي" المخت�ض بدرا�سة الظواهر 

 .(33( Paranormaux phénomènes غير العادية

الذي  ويل�سون"  "كولن  هوؤلء  مقدمة  في  وياأتي 
األف كتاًبا تحت عنوان "الإن�سان وقواه الخفية" يدافع 
فيه عن اأطروحة مفادها اأن الإن�سان يمتلك قدرات 
والحا�سة  خطر  ب��ق��دوم  كالإح�سا�ض  فوق-عقلية 

ال�ساد�سة، وعلم الب�سيرة و�سنع المعجزات))3).

)الأ���س��اط��ي��ر)  مثل  )ال��ك��رام��ات)  ع��د  ويمكن 
لأنها  الحقيقة؛  هي  حقيقة  مطلقة،  حقيقة  توؤ�س�ض 

غير  وج���ود  ع��ن  تتحدث  ولأن��ه��ا  لغيرها؛  مفارقة 
نف�سه  الوجود  لأن هذا  الطبيعي؛  اأو  العادي  الوجود 
ل وجود فعلي له بدون تلك الحقيقة المفرطة، فهي 
التي تعطيه المعنى، ومن ثم ترفعه من الدونية اإلى 
الجودة، ومن الوجود بالقوة اإلى الوجود بالفعل؛ اأي: 

الوجود بامتياز )عبر تدخل المقد�ض) ))3).

فهم  على  النظرية  المعطيات  هذه  �ست�ساعدنا 
المتخيل والعجائبي والمده�ض في الروايات مو�سوع 
انطالًقا  الروائي  عالمها  تاأ�س�ض  كونها  الدرا�سة؛ 
فاأ�سبحت  والبركة  والولية،  الكرامة،  عن�سر  من 
واب�ستمولوجية،  ا�ستيطيقية،  واأ�سراًرا  اأبعاًدا  تمتلك 

وانثروبولوجية، واإيديولوجية.

2-2- اأبعاد الرواية ال�سوفية: 

�سوفية  بعوالم  الروائي  ف�ساءهم  الكتاب  اأغنى 
اأ�سلوبي، خلقت  بين ما هو مو�سوعي وما هو  تتوزع 
واأبعاًدا  قيًما  واأك�سبتها  العربية  للرواية  جديًدا  جًوا 
)ثقافية)  ومعرفية  ونف�سية،  )ل��غ��وي��ة)،  ل�سانية 

جديدة.

2-2-1- البعد النف�سي: 

ل�)مبارك  "الطيبون"  رواية  ال�سارد في  و�سف 
اللعنة،  تالحقهما  اللذين   - لبطليه  ال��دواء  ربيع) 
على  انطواء  ويعي�سان  والخطيئة،  بالذنب  ويح�سان 
في   - الجتماعي  المحيط  ع��ن  واب��ت��ع��اًدا  ذاتهما 
الت�سوف والخمرة ال�سوفية، التي لم تنفع قا�سًما، 
وقد تنفع اإبراهيم)36)، وهذا راجع لمدى �سعة التقبل 

الذاتي لالإمداد الروحي.

العروي)  اهلل  )عبد  ل�  "اأوراق"  رواي��ة  في  اأما 
عليه  ترتب  عاطفًيا  فراًغا  يعي�ض  "اإدري�ص"  فنجد 
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التي  ال���ذات،  اإل��ى  وال�ستماع  بالعزلة،  الحتماء 
فالبعد  بباري�ض؛  حياته  مرحلة  حدتها  �ساعفت 
في  بو�سوح  يتجلى   " "اأوراق  رواي��ة  في  ال�سوفي 
على  المتوا�سل  وعكوفه  "اإدري�ض" واختالئه،  عزلة 
العلم في اختالف منابعه، وم�ساربه -، وهذا ي�سبه 
الرواية  نمط  داخل  الإ�سكالي  البطل  بعيد  حد  اإلى 
"لوكات�ص"  عند  لالأوهام"  المزيلة  "الرومان�صية 
�سيق  مقابل  ف��ي  ال��وح��ي  برحابه  يتميز  فالبطل 
يت�سامى روحًيا ويرى ذاته  البطل  العالم مما يجعل 
الواقع ب�سكل حاد  نبًعا للحقيقة المثلى فينعزل عن 
يكون  ذل��ك  بعد  ثم  ي��ائ�����ض))3)-  بطولة  في  وينهار 

الموت نهايته.

"عبد االإله  ا رواية "الت�صليم" لموؤلفها  تعد اأي�سً
الحمد و�صي" وثيقة هامة وحية للطقو�ض ال�سوفية 
�سرح  اأقامت  حيث  والمواجيد؛  الذوقية  والعادات 
بنائها على مو�سوع )الف�سل)؛ حيث اإن ف�سل "منير" 
في الدرا�سة خول له النغما�ض في جو روحاني �سوفي 
الكرامات  باأبيه )�سيخه) ذي  كبديل نف�سي مقتدًيا 
العدوة  اإلى  الدنيا  العدوة  من  مرتحاًل  الوا�سحة، 
الق�سوى وم�سافًرا بفكره في المعقولت حتى يت�سنى 
له امتالك ال�سر وما هو بممتلكه وبالغه، لماذا؟ لم 
التي   - روايته  في  الحمدو�سي)  الإل��ه  )عبد  يجب 
ال�سيرة  اأو  الذاتية  ال�سيرة  باب  في  اإدراجها  يمكن 
الغيرية - عن هذا ال�سوؤال ب�سورة قطعية، بل يف�سر 
ي�سرب  اأبيه  محاكاة  اأراد  عندما   - "منير"  موت 
زمن  ول��ى  "هل  مفتوح:  ب�سوؤال   - بالفاأ�ض  راأ���س��ه 
وترك  ناق�سة"))3).  منير  نية  اأن  �سك  ل  البركة؟ 
�ستوؤ�س�ض  عديدة  لتاأويالت  مفتوًحا  الروائي  الن�ض 
ويف�سر حقيقة  بيا�ساته  يمالأ  اآخر  مواز  �سرح ن�ض 

)الف�سل) في الو�سول اإلى ال�سر ال�سوفي.

)الطيب  " لموؤلفها  الزين  " عر�ص  رواي��ة  اأم��ا 
اأ�سفت  �سوفية  ومعطيات  بعنا�سر  فحبلت  �صالح) 
البركة  ف��ي  تتمثل  عجائبية،  ظ��الًل  ال��رواي��ة  على 
والكرامة والولية، وعبر هذه المفاهيم اأ�س�ض �سرده 

وخلق جًوا عبًقا بالوجد والذوق.

لقد تمكن )الطيب �سالح) من خلق جو عجائبي 
حافل بالمقد�ض، ا�ستخدمه كبنية تخييلية مفارقة، 
الكائنة  الواقع  مظاهر  يبرز  اأن  خاللها  من  حاول 
والممكنة؛ والرواية غنية بالن�سو�ض الحكائية التي 
البداية:  منذ  يطالعنا  حيث  المنحى؛  لهذا  توؤ�س�ض 
وهذا  بال�سريخ،  الحياة  في�ستقبلون  الأطفال  "يولد 
هو المعروف، ولكن يروى اأن " الزين" والعهدة على 
م�ض  ما  اأول  ولدتها،  ح�سرن  الالئي  والن�ساء  اأمه 

الأر�ض، انفجر �ساحًكا")39).

ي�سدم  عجائبي  حدث  النموذج  هذا  في  يتجلى 
الماألوف، ويبني حقيقة مفارقة متحررة من العالم 
الواقعي الماألوف، محطًما ومدمًرا رتابة اليومي في 
اتجاه ر�سم تقا�سيم جديدة لهذه الرتابة، وتحريرها 
�سوفية،  دينية  بطقو�ض  وتلوينها  الواقع  �سلطة  من 
وال�سباحة بها في بحور ل �ساحل لها، ديدنها تفجير 
وتفريغ الذات الفردية- الجماعية حتى ت�سبح بنية 

اأ�سطورية قابلة لالمتالء.

عن  غ��ري��ب��ة  ا  ق�س�سً ي��ت��ن��اق��ل��ون  "النا�ض  اإن 
راآه  اأن��ه  اأحدهم  يحلف  اهلل)،  )ول��ي  "الحنين" 
اأنه  اآخر  يق�سم  بينما  معين،  وقت  "مروى" في  في 
وبين  نف�سه،  الوقت  ذلك  في  "كرمه"  في  �ساهده 

البلدين م�سيرة �ستة اأيام")0)).
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ت�سمى هذه الحالة ب )طي االأر�ص) فهو يتجاوز 
والالمحدود،  المطلق  في  م�سافًرا  والزمان  المكان 
فتتحقق خفقة خفية في قلب المتلقي )اأق�سد رجال 
الذي  البطولي  ال��الوع��ي  بذلك  موؤ�س�ًسا  القبيلة) 
يراود الذات التي ترغب في التحقق، والإنجاز الذي 
اهلل  ول��ي  "الحنين"  ال�سيخ  بركة  بف�سل  يح�سل 
والمكان  الزمان  وتتجاوز  حياته  في  ت�سري  ال��ذي 
خفية  قوة  بو�سفها  البركة-  -هذه  موته  بعد  حتى 
يملكها اأولياء اهلل، وتجعلهم ذوي مكانة خا�سة لدى 
في  "الحنين"-  ح�سور  ويعد  النا�ض،  من  غيرهم 
عين اللحظة لي�ض قبل ول بعد، حين �ساقت قب�سة 
"�سيف الدين")))). فاتحة خير  "الزين" على خناق 
وبعد  اأحواله،  واأ�سلحت  ر�سده  اإلى  عليه؛ حيث عاد 
ونماء  خيًرا  البلد  عم  قليل  بنزر  "الحنين"  موت 
واهتماًما من طرف الحكومة التي �سيدت المدار�ض، 
واجتماعية  اقت�سادية،  تنمية  وخلقت  والم�سانع، 
"عبد  لم يجد لها اأهل القرية اأي تف�سير �سوى قول 
في  ما  �سديقي)  )يا  زول  يا  "معجزة  الحفيظ": 
اأدنى �سك"))))، وهذا تف�سير مبهم ما فوق- طبيعي.

ل  موته  رغم  ال�سوفية  الكرامة  في  فالمقد�ض 
�سحنة  يمثل  �سيال  اأمر  لأنها  بركته؛  انقطاع  يعني 
كهربائية تبقى �سارية المفعول على مر الأيام بدون 

انقطاع.

وتغيره؛  المتلقي  انتظار  اأفق  الرواية  تك�سر هذه 
تف�سيرها  يمكن  ل  مده�سة  عوالم  اإلى  تنقله  حيث 
بميزان العقل، ما دام يوؤ�س�ض لحقيقة جديدة ترف�ض 
الح�سية  المدركات  وينافي  ال�سائد،  الماألوف  قيود 
ويتجلى  ال�سيقة،  بالعقالنية  المكبلة  المحدودة 
الماألوف،  وخلخلة  العقل  ح�سار  ف��ك  ف��ي  دوره���ا 

والمفاهيم  الأ���س��ي��اء  ن��ظ��ام  ف��ي  ال��ن��ظ��ر  واإع�����ادة 
والت�سورات، واإغناء المخيلة ونقل ما هو مكبوت ول 
تفقد  للواقع  الراف�سة  فالذات  الوعي.  اإلى  �سعوري 
الإح�سا�ض بالزمن، فالالزمن هو المطلوب والمكان 

المف�سل)3)).

والمكان،  الزمان  قهر  في  الإن�سان  رغبة  اإنها 
تخترق  نف�سية  دفاعية  كاآلية  والتعالي  والت�سامي 
للذات �سد قهر  الرغبات، ومالًذا  وت�سبع  الحواجز 
ال�سلطة والمجتمع والطبيعة، اإنها البطولة المقد�سة 
ونقلها  الكاتب  ا�ستوحاها  زمننا،  داخ��ل  المفتقدة 
كان  الذي  الواقع  من  �ساخًرا  التخييلي  عالمه  اإلى 
ا�ستثناًءا  فاأ�سبح  قاعدة  يكون  اأن  المفرو�ض  من 
ومعجزة، تندرج �سمن الميتا- واقع. حاول )الطيب 
�سالح) اأن ي�سيد ف�ساء عجائبًيا بانت�سار المقد�ض 
على المدن�ض))))، داخل الأنا )للزين)، واأ�سبح يمثل 
المعادل  المقد�ض  و�سف  ويمكن  المطلقة،  الحقيقة 
ل  )ما  والمدن�ض  يكون)  اأن  يجب  )لما  المو�سوعي 

يجب اأن يكون). 

2-2-2- البعد الل�ساني: 

"ال�سيرة  لف�سيلة  "التجليات"  رواي���ة  تنتمي 
بطولة  مالحقة  اإلى  ت�سعى  التي  الروائية"  الذاتية 
التجليات  وتعتبر  جماعية.  اأو  فردية  لكينونة  توؤرخ 
الذي  ال�سوفي  البعد  عن  باحث  لكل  د�سًما  غ��ذاء 
والن�ض  ال�سوفية  ال�سخ�سية  م�ستوى  على  يتجلى 

ال�سوفي ثم اللغة ال�سوفية.

اأ- ال�سخ�سية ال�سوفية: 

�سوفية حقيقية  �سخ�سيات  الغيطاني  ا�ستخدام 
في متنه الروائي كتقنية )و�سيط اأو مر�سد اأو دليل) 
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بمثابة  فهي  الحقيقة؛  اإلى  به  لي�سل  للمريد  يتجلى 
به،  تحيط  التي  الحواجز  كل  من  للراوي  الخال�ض 
على  القدرة  فتمنحه  النظر،  تعيق  التي  وال�سحب 
ال��ذات،  ح�سار  عن  بعيًدا  الأم��ان  بر  اإل��ى  الخروج 
اإلى درجة الموت تتجلى  فعندما ت�سل ذات الراوي 
في  منهما  كل  ويحدق  عربي"  "ابن  �سخ�سية  له 
عربي" تارًكا  "ابن  ين�سرف  ثم  �سمت  في  الآخ��ر 
الراوي اأ�سير تجلياته فتبداأ )تجليات الفراق) )))).

"ابن عربي" كاأداة تعبيرية  ا�ستخدام �سخ�سية 
في  والجتماعية  ال�سيا�سية  المعايير  انقالب  عن 
هذه  على  ع�سرية  مالمح  واإ���س��ف��اء  ال�سبعينات، 
ال�سخ�سية كي ت�ساير طبيعة الواقع الحا�سر؛ حيث 
يحّملها اأبعاًدا معا�سرة عن طريق نقلها من مرحلتها 
الزمنية اإلى المرحلة المعا�سرة، معبًرا من خاللها 
الإن�سان،  تقيد  التي  والمكانية  الزمانية  القيود  عن 
والخال�ض في الهتداء اإلى هذه ال�سخ�سية بو�سفها 
قوى تك�سف ما َحُجَب عن الراوي وو�سيلته في ذلك 
عنه.  خفية  تزال  ما  عوالم  تنك�سف  "الحلم" ففيه 

ال�سوفية  وال��رم��وز  ال�سخ�سيات  وظ��ف  لقد 
كمعادلت مو�سوعية ل�سياع ال�سخ�سية المعا�سرة، 
وانف�سال ال�)اأنا) الفردية عن ال�)نحن) الجماعية، 
وو�سيلة للتطلع اإلى التطهير من خالل ال�ستفادة من 

رموز الما�سي وا�ستدعائها لهداية الطريق)6)).

ج- الن�س ال�سوفي: 

اعتمد )جمال الغيطاني) مجموعة من الأخبار، 
التي  الأ�سعار  من  ومجموعة  ال�سوفية،  والحكايات 
تدخل في عالقة تنا�ض بهدف خلق دينامكية داخل 

الن�ض النواة.

 ويعرف "فيليب �سولرز" F. Sollers" التنا�ص: 
"كل ن�ض يقع في مفترق طرق ن�سو�ض عدة فيكون 
وتكثيًفا  واح��ت��داًدا  لها  ق��راءة  اإع��ادة  واح��د  اآن  في 
اختراق  اإما  ذلك  في  وو�سيلته  وتعميًقا")))).  ونقاًل 
من  بنائه  اإع��ادة  واإم��ا  الخارجي،  الن�ض  تدمير  اأو 
التنا�سية  الكتابة  لأغرا�ض  تطويعه  اأجل  من  جديد 
البنيوية  العنا�سر  اأي:  والفنية؛  الدللية  واأبعادها 
ا�ستحداث  )التنا�ض)  ووظيفة  للكتابة))))،  المكونة 
الن�ض الروائي وتعتيقه في نف�ض الوقت؛ حيث يمنح 

للن�ض هوية ويحقق له المغايرة والتميز.

عن  عبارة  "التنا�ض  كريزين�سكي":  "ف.  يقول 
الإبداع  تطوير  في  وت�ساهم  التاأثير،  تتبادل  بنيات 
الروائي كن�سق ا�ستطيقي قطائعي محايد - اأو يقوم 
على القطيعة وال�ستمرار بدوره-؛ لأنه �سوغ يندرج 
الحديثة  الرواية  تطور  ت�سور  تراتبية  في  وظيفًيا 
 La "الخطية"  �سفة  ال��رواي��ة  ت��اري��خ  ع��ن  وينفي 
عبر  الداخلي  التطور  �سفة  عليه  ليخلع  linéarité؛ 

ولغوًيا)  و�سردًيا  )نثرًيا  الروائي  الخطاب  ممكنات 
وا�ستثمارها  موازية  خطابات  وا�ستقطاب  دمج  في 
اأو  المعلن  الحوار  ه��ذا  "لغة"الرواية")9)).  لخلق 
اأخرى  اأجنا�ض  مع  الرواية  فيه  تدخل  الذي  الخفي 
ُتِع�ين على تجاوز عقبات   (L‘intercalationالتخلل(
وتحقق  ال�سرد،  مع�سلة  وَتُحل  والم�سمون،  ال�سكل 
التزامن الذي تفقده اللغة، في�ستطيع الروائي الولوج 

اإلى كوامن الذات. 

"لبن عربي" من  ا  ن�سً )الغيطاني)  لقد وظف 
كتابه "الفتوحات المكية" توظيًفا فنًيا واأدخل عليه 
بع�ض التعديل من خالل تحويل �سمير المتكلم اإلى 
اإلى  الواقع  حالة  من  انتقل  لأنه  الغائب)0))؛  �سمير 
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حالة التجلي.

اإلى  النف�ض  وي�سور في "مقام اغتراب" ا�ستياق 
"عين الحق" التي ترمز اإلى المنبع والأ�سل والذات 
التي  ال�سامية  العربية  الفتاة  لور"  ف"  الممزقة. 
تعرف عليها في بالد الغربة)))). اأ�سبحت ذكرى)))). 
وعلم  مغت�سبة،  تزال  ما  لكنها  بها  التحاد  ويبغي 
الأعداء يرفرف فوقها، وزاد من اغترابه �سياع اأمه 
وافتقاده لها. فاأحدث بذلك امتزاًجا بين المحبوبة 
والوطن والنف�ض فهم يمثلون م�سرح الحقيقة وعين 

طبيعية الوجود.

اأ�سلوبية  نقلة  على  الت�سوير  ه��ذا  ف��ي  اعتمد 
فيها  يتحرك  لحظة  بو�سفه  "الحلم"  محورها 
لغة  وا�ستعمل  منطقًيا،  ل  تحرًكا  والمكان  الزمان 
الحوا�ض؛  مدركات  وترا�سل  والتج�سيد  الت�سخي�ض 
اإلى  للدخول  "و�سيلة  يعد:  له  بالن�صبة  ف�)الحلم) 
الذات و�سوًل اإلى المعرفة العليا؛ حيث يبدو فيه كل 
�سيء �سهاًل وطبيعًيا وتنعدم م�ساألة الإمكانية والفكر 
ل  التي  الخارقة  المغامرات  اإزاء  ال�سلبي  المنطقي 

يحكم على تناق�سها اإل عند اليقظة")3)).

وتحقيق  المعنى  تفجير  هو  هذا  كل  من  الغاية 
ال��ذات،  كوامن  اإل��ى  وال��ول��وج  المتعددة،  اإيحاءاته 
عن  بحًثا  والثقافي  الجتماعي  المحيط  ومناخات 

الأ�سوات الدفينة المفتقدة وتحييًنا لها. 

ج- اللغة ال�سوفية: 

اللغة  اإن  قلت:  اإذا  الحقيقة  �سمت  عن  اأزي��غ  ل 
الروائي،  الن�ض  م�ساحة  جل  على  تتوزع  ال�سوفية 
وتتميز بكثافة كمية وكيفية، خولت للملفوظ الروائي 
الحا�سر  م�ستجدات  على  الن��ف��ت��اح  على  ال��ق��درة 

التزامن  فكرة  على  والتغلب  الم�ستقبل،  ورهانات 
والمكان  الزمان  اجتياح  على  وال�سيطرة  اللغوي، 
الذي يحد من اإمكانات التجول داخل العالم بحرية، 

ويعيق اإنتاج الحقيقة وفهمها.

فمنذ البداية يهل علينا م�سطلح �سوفي كعنوان 
ي�سكل بوابة الولوج اإلى ف�ساء الن�ض هو "التجليات" 
للقلوب  يظهر  "ما  ب���:  الجرجاني)  )علي  ويعرفه 
من  يقترب  م�سطلح  وهو  الغيوب"))))،  اأن��وار  من 
وروؤي��ة  المكا�سفة  منها  الهدف  الحلمية  الــ�ــصــورة 
في  روؤيته  الإن�سان  ي�ستطيع  ل  الذي  اأي:  حُجب؛  ما 
اإبداعي  ن�ساط  فالأحالم  العادية.  اليقظة  لحظات 
يعتمد على �سيولة الوعي اأو الال�سعور في حالة وعي 
التكثيف،  �سديد  ويكون  )يقظة/نوم)،  وعي  ل  اأو 
ل  وزمن  م�سورة  لغة  في  مج�سًدا  النقالت،  �سريع 
تتابعي، فالراوي في الن�ض يبغي تحقيق واقع جديد 
اأحد  اإل��ى  فلجاأ  والحرية  والحق  العدل  فيه  ين�سد 
مميزات البطل ال�صوفي، وهي التجلي والمكا�سفة، 
الب�سر  قوى  تفوق  قوى  بو�سفها  والحلول،  والتحاد 
وهو:  تحقيقه،  عن  يعجز  ما  يحقق  كي  العاديين، 
الن�ض  حركية  في  فاأ�سهمت  الأ�سطوري)،  )الجو 
وبين  الن�ض  بين  م�ستمًرا  تفاعاًل  وحققت  الروائي 

دللته المعا�سرة.

اإلى جانب م�سطلح التجليات نجد م�سطلحات 
اأخ���رى م��ث��ل: الــ�ــصــفــر، الــمــقــام، الـــفـــرق، الــكــ�ــصــف، 
المجاهدة، االغتراب، الحال، الوداد، قاب قـو�صـين، 
عين  الــمــحــاق،  الـــبـــرزخ،  االإرادة،  االتـــحـــاد،  الــكــل، 
الحق،  ال�صيخ  الولي،  ال�صوق،  الـهـوى،  الحقيقة، 
الفناء،  المنتهى،  �صدرة  الـب�صط،  الجمع،  القـب�ص، 

الو�صـل، الجمال، ...اإلخ)))).
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لكل من هذه الم�سطلحات دللة معجمية خا�سة 
توظيف  لكن  وذات حمولة مكثفة،  المت�سوفة،  عند 
بوا�سطة  �سورتها  من  تقلي�ض  هو  لها  )الغيطاني) 
�سبب  مما  الح�سري،  الواقع  معطيات  في  مزجها 
اإيهاًما بتحقيق اللغة ال�سوفية كما �سرح )الغيطاني) 
نوًعا من  اأعمل  اأن  "اأنا حاولت  الحوارات:  اأحد  في 
من  ال�ستفادة  وحاولت  ال�سوفية...  باللغة  الإيهام 
وبالإيهام؛  خا�سة،  نكهة  وتقديم  ال�سوفي،  التراث 

لأن هذه اللغة هي اللغة ال�سوفية")6)).

على  ال���راوي  )ال�سوفية)  اللغة  ه��ذه  �ساعدت 
ال��رواي��ة  ف��ي  والمكانية  الزمانية  ال��ح��دود  ت��ج��اوز 
مك�سًرا طريقة ال�سرد العادية ومحطًما الحواجز بين 
الأزمنة؛ حيث اأ�سبح زمن "ابن عربي" و"الح�سين" 
الذي  وال��زم��ن  "الراوي"  زم��ن  هو  اإيا�ض"  و"ابن 
عا�ض فيه "اأبوه" و"عبد النا�سر" و"ال�سادات")))).

ترمز  لأنها  تت�سابه؛  ابتعادها  رغ��م  والأم��اك��ن 
لل�سياع والغربة، ف�)الراوي) ي�ستكي وي�سور �سياعه 
و�سيبيريا  ومراك�ض  وا�ستامبول  واليمن  الب�سرة  في 
للواقع  الرف�ض  عن  للتعبير  طريقة  وهي  ودم�سق، 
والغتراب،  الالهوية  والمعلن عن  بالدماء  الملطخ 
الأوه��ام  وراء  الجري  على  العتاب  خطاب  وتمرير 

والأماني الكاذبة "وغرتهم الأماني")))).

الروائي  ال�سردي  الخطاب  بين  الم�سافة  تقترب 
خطاب  مع  م�ستمر  تفاعل  داخل  يت�سيد  "بو�سفه 
الحياة الجارية")9)). وبين الت�سوف بو�سفه يت�سيد 
داخل تفاعل م�ستمر لذات عارفة مع مجريات واقع 
مزري منظم في عالقاته الجتماعية بطريقة نثرية 
اليومية  "الحياة  "فالتربنيامين":  ق��ال:  مبتذلة، 

تتخللها عنا�سر �سوفية")60).

يعتمد  جن�ًسا  ال��رواي��ة  كانت  اإذا  القول،  يمكن 
هو  الت�سوف  ف��اإن  به  ويهتم  اليومي  على  اأ�سا�ًسا 
اللغة  "تنبيل"  نحو  يتجه  اأ�سلوبي  وج��وه��ر  خ��ط 
ونثر  وتن�سيقها،  نواياها  وتحريف  ال��روائ��ي��ة))6). 
من  �سمة  وه��ي  ووقائعه،  الحا�سر  الزمن  اأح��داث 

�سمات الرواية الحديثة.

رغبة  في  يتجلى  ال�صوفي،  الــروائــي  فالرهان 
يومي منذر  والرتقاء داخل عالم  ال�سمو  الذات في 
بال�سقوط، وكذلك في ت�سخي�ض اأزمة تعي�سها الذات 
الموزعة بين م�سيرين اإما البحث عن اأفق وخال�ض، 
والنف�سام  الت�سظي  ي�سوده  جو  داخل  العي�ض  واإما 

وعنف التحول الثقافي والجتماعي والتاريخي.

2-2-3- البعد الثقافي )المعرفي(: 

+ رحـلة ابـن فـطومة: 

لكاتبها  فطومة"  اب���ن  "رحلة  رواي����ة  ر���س��م��ت 
لنف�سها  والتميز  النجاح  �سبل  محفوظ)  )نجيب 
حافلة  ولكونها  طقو�سية،  بعوالم  لت�سربلها  نظًرا 
المتاخمة  اإلى الحدود  ال�سفر  بالوجد وعبقة بن�سوة 

للحقيقة.

)ابن  المدعو  "قنديل"  ق�سة  الرواية  تحكي 
العنابي" تاجر  "محمد  اأبوه  تزوج  الذي  فطومة)، 
غالل، باأمه كزوجة ثانية )فطومة الأزهري)، ولما 
مات خافت على ابنها من اأخويه غير الأ�سقاء، فلم 
"مغاغة  ال�سيخ  اإلى  به  وعهدت  الكّتاب،  اإلى  تر�سله 
الجبيلي" الذي علمه الدين والفقه والت�سوف، بعد 
"حليمة" بنت عدلي  اأن يتزوج  اأنهى تعليمه قرر  اأن 
الطنطاوي، ال�سرير، لكن بعد اأن حدد يوم الزفاف 
فاجاأه عامل معيق هو رغبة الحاجب الثالث للوالي 
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بالزواج من "حليمة"، ا�سطر معها قنديل اإلى ف�سخ 
وظن  نية،  و�سوء  اإحباط  ف��راوده  ُمْكَرًها،  الخطوبة 
فن�سجت  بهما،  الثقة  وفقد  ���س��وًءا،  ووطنه  باأهله 
الرغبة الأبدية في الرحلة وعلى لهيب الألم الدائم 

انت�سرت))6). هدفه "دار الجبل".

اأهم  اأحد  "الرحلة"  اأو  "ال�صفر"  مفهوم  يعد 
نف�سية  ظاهرة  اإنها  الذاتية،  الكفاءة  تطوير  ركائز 
اإلى  اهلل،  اإل��ى  رحلة  نف�سية،  لرحلة  ورم��ز  عالمية 
للحياة،  روح��ي  تجديد  اأو  بانبعاث  طمًعا  التطهير 
الثابت  ع��ن  بحًثا  النف�ض  ف��ي  للغو�ض  وم��ح��اول��ة 
والخالد، وراء حجب التحول والظواهر المتقلبة)63). 
اإنها رحلة التفريد Individuation، يقول ابن عربي: 
معك"))6). غايتها تحقيق  بالحق  وقوفك  "التفريد 
الإ�سارات  التقاط  اإلى  انقطع  ف�)قنديل)  المتالء؛ 
قلبه، وغاية ق�سده،  اأ�سحت قبلة  والمعارف؛ حيث 
حجاب  ينك�سف  ول��ن  نف�سه،  م��راآة  تجلوا  لن  لكن 
�سم�ض  فيه  تبزغ  ولن  ظالمه،  عنه  يزول  ولن  قلبه، 
اليقين، اإل ب�)حال التفريد والتجريد): ف�التفريد 
هو اإفراد الحق بالإيثار، وهو عين التجريد: بو�سفه 
والطلب  الق�سد  وتجريد  الأغ��ي��ار،  ع��ن  انقطاًعا 
والإرادة والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل 

على اهلل عن واردات النف�ض. 

"دار الم�صـرق" فوجد  ذهب )ابن فطومة) اإلى 
ج��واري  ول  ق�سور  ل  حيث  وف��ق��ًرا؛  وف��راًغ��ا  عرًيا 
بالد  الظلم))6).  من  متفاوتة  درجات  عليها  وتخيم 
وثنية يعبدون القمر، يقول الكاهن: "اإن الإله يقول 
لنا في دورته: اإن الحياة ل تعرف الدوام واإنها نحو 

المحاق ت�سير")66).

بها،  ف��اأغ��رم  )ع��رو���ض)  راأى  يتجول  هو  بينما 

ورغب الزواج بها، لكن اعتر�سه عائق هو الحاجب، 
البقاء  منه  طلب  الذي  العبيد،  يملك  الذي  ال�سيد 
بها،  ال��زواج  اأراد  اإذا  العبيد  من  كاأحد  ال��دار  في 
اأربعة  معه  فولدت  العجوز  اأبيها  من  ا�ستاأجرها 
اأولد، لكن تم التفريق بينهما بال�سلطة، بحجة كونه 
يريد تعليم اأولده الإ�سالم، وي�سمونه في تلك الدار 
قال  بالكفر، واأمروه بالمغادرة اإلى "دار الحيرة" ؛ 
وراء  ي�سعى  اأن  يجوز  ل  الرّحالة  اأن  "تعّلم  "فام": 

عالقة دائمة"))6).

الإل��ه  باإر�ساد  يعي�سون  الحيرة)  )دار  اأه��ل  اإن 
جناح  في  ينعزل  ثم  العر�ض  على  يجل�ض  )الملك)، 
�سائًما حتى ي�سع منه النور فيعرف اأن الإله قد حل 
يمار�ض  ذاك  عند  المعبود،  الإله  �سار  قد  واأنه  فيه 
عمله فيرى كل �سيء بعين اهلل، ويتلقى منه الحكمة 
الأبدية في كل �سيء، ول يطالب بعد ذلك اإل الإيمان 
الحدث  ال��دار  هذه  في  قنديل  واج��ه  والطاعة))6). 
نف�سه، �سلبه الوالي )عرو�ض) وبعد ع�سرين �سنة من 
ال�سجن وجد ال�ستعداد للحرب �سد الم�سرق فذهب 

اإلى "دار الحلبة".

دينية؛  وحرية  اإباحية  ت�سود "دار الحلبة" تلك 
م�سيحيون،  ي��ه��ود،  م�سلمون،  فيها  يعي�ض  حيث 
علماني،  نظامهم  وثنيون،  ثم  وملحدون،  بوذيون، 
ويقوم على انتخاب الروؤ�ساء وتحقيق الم�ساواة بين 
الرجل والمراأة في التفكير والعمل، وقانونهم الأول 
في  الأخالقي  الأ�سا�ض  ينعدم  لكن  )المرجع)،  هو 

البالد.

بنت  الأطفال  تزوج قنديل من "�صامية" طبيبة 
بداأت  اأولد.  لثالثة  اأًبا  واأ�سبح  ال�سبكي"  "حمادة 
بوادر حرب جديدة تلوح في اأفق بين "دار الحلبة" 
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الماء)69). فعاوده الحنين  عيون  و"دار االأمان" على 
اإلى الرحلة)0)).

ولي�ض هناك  يوجد عاطل،  ل  االأمـان)  في )دار 
�سوارعها  تتميز  مرتفعة،  واأجورهم  وفقراء  اأغنياء 
مربيات  وي�ستاأجرون  والتربية،  للهو  غناء  بحدائق 
وم�سانع  مالهي  ال��دار  بهذه  توجد  لأبنائهم)))). 
الحياة  م���دى  ال��رئ��ي�����ض  ال�سعب  وينتخب  واآث�����ار، 
والحرية  العدل  قانونهم  انحرف)))).  اإذا  ويعزلونه 
الإن�سان  اأ�سل  الأر���ض،  دينهم  المراقبة)3))،  تحت 

ومكان الموارد)))).

كان قنديل ممزًقا بين نداءين، نداء )ال�ستقرار 
الال�ستقرار  ونداء  والذرية)،  و)الأ�سرة  والنهاية) 
نحو  الرحلة  اإتمام  فعزم  الجبل)،  )دار  والالنهاية 
والكمال  المعجزة  حيث  الجبل"؛  "دار  الالنهاية 
فيها  يوجد  التي  الغروب"  "دار  ذلك  اإلى  وبوابته 

مندوب جمارك)))).

�صيخ ماذا تريد؟ "�ساأله 

قال: رحالة يم�سي من دار اإلى دار وراء المعرفة.

قال ال�سيخ: غادرت دارك للمعرفة، ولكنك حدت 
الظالم،  في  ثميًنا  وقًتا  وب��ددت  مرات  الهدف  عن 
وقلبك موزع بين امراأة خلفتها وراءك وامراأة تجد 

في البحث عنها")6)).

ب  لقنديل  ال�سيخ  دع��وة  نجد  المقطع  هذا  في 
"التورع  اأي:  ال�سلوك  مقامات  اأحد  وهو  )الـــورع)، 
ل  اأن  ت��ت��ورع،  اأن  اهلل" و"الورع  �سوى  م��ا  ك��ل  ع��ن 

يت�ستت قلبك عن اهلل طرفة عين")))).

قنديل: لماذا ل يرددون تحية اأو ي�سمعون  " قال 
كلمة؟

ال�صيخ بهدوء: حياتهم هنا موافقة للحق  اأجابه 
ومفارقة للخلق.

قال قنديل: يبدون كالغائبين؟

البلوى  م���رارة  على  ال�سبر  ب��اب  ال�صيخ:  ق��ال 
لإدراك حالوة النجوى.

فتفكر )قنديل) فيما �سمع ثم �ساأل ال�سيخ: وما 
غايتهم من وراء ذلك؟

�ستى  م��ن  م��ه��اج��رون  جميعهم  الــ�ــصــيــخ:  ق���ال 
الفا�سد،  ال��ه��واء  ع��ن  ��ا  اإع��را���سً يجيئون  الأن��ح��اء، 
وليعدوا اأنف�سهم للرحلة اإلى )دار الجبل). فالحت 
نف�سك  تعد  اأن  عليك  وق���ال:  عينيه  ف��ي  ابت�سامة 

مثلهم")))).

اأي:  ال�صبر"  "مقام  اإلى  دعوة  الحوار  هذا  في 
يظهر  فال  يناله  ما  كل  على  الإن�سان  ي�سبر  "اأن 
يعد  بل  �سره،  زوال  يتمنى  ول  الأل��م،  من  ال�سكوى 
اهلل،  نعم  من  فاإنه  واختباًرا،  اهلل  من  ابتالء  ذلك 
الخدمة  اأف�سل  وه��و  اهلل،  من  الفرج  انتظار  اإن��ه: 

واأعالها")9)).

مرة  ي�سبر  )م��رة  مت�صبر  ثالثة:  ال�سابرون 
يمكن  وقد  ال�سكوى،  منه  )تتوقع  و�سابر  يجزع)، 
حجم  ك��ان  مهما  ي��ج��زع  )ل  والــ�ــصــبــار  ال��ج��زع)، 

الباليا))0)).

قنديل: وكيف تعدهم للرحلة؟ " قال 

قال ال�صيخ بو�سوح: كل �سيء يتوقف عليهم اإني 
اأن  عليهم  ولكن  الطريق،  لتمهيد  بالغناء  اأدربهم 

ي�ستخرجوا من ذواتهم القوى الكامنة فيها")))).

"الذكر  لفعل  ي��وؤ���س��ر  ال��ح��واري  المقطع  ه��ذا 
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بها  يهيئون  بهم،  خا�سة  طريقة  بو�سفه  وال�سماع" 
اأنف�سهم للك�سف والطالع على عالم الغيب وتوجيه 
الذكر  مرحلة  واأول  اهلل...  نحو  تاًما  توجيًها  القلب 
في  الذاكر  )فناء  واآخرها  النف�ض)،  عن  )الغفلة 
ذكره): من غير اأن يكون له �سعور بذكره، وا�ستغراق 
اإلى  الرجوع  عليه  يمتنع  حيث  المذكور؛  في  الذاكر 

نف�سه)))).

عن  اهلل  رحمه  الم�سري"  ال��ن��ون  "ذو  و�سئل 
"ال�سماع" فقال: "وارد حق يزعج القلوب اإلى الحق 
فمن اأ�سغى اإليه بحق تحقق، ومن اأ�سغى اإليه بنف�ض 

تف�سق")3)).

)ال�سيخ):  ت�ساءل  بالذهاب  )قـنديل)  هم  لما 
و�سطك؟")))). حول  تكن�زها  الدنانير  فائدة  "ما 

يوؤ�س�ض هنا مقام "الفقر" الذي يعد اأحد الأركان 
عليها  ت�ستند  التي  النف�سية  الريا�سة  في  المهمة 
ُعدم  اأي  �سيًئا؛  يملك  اأن  يقبل  األ  وهو  ال�سوفية، 
الجالء):  )ابن  قال  مفقود،  كل  وترك  موجود،  كل 
فاإذا كان لك ل يكون لك على  األ يكون لك،  الفقر 

معنى قوله تعالى: چ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
تغنيه  الذي  "الفقير  �سوفي:  وقال  چ)))).  یی  

النعم، ول تفقره المحن")6)).

تهدف  المواجيد)  اأو)ط��رق  المقامات  هذه  كل 
اإلى تحقيق ارتقاء روحي، وتدفق ينبوع قوة وجدانية، 
بال  تطير  اأن  للذات  يت�سنى  حتى  النف�ض،  وت�سوية 
بينها  المودة  وتحقق  الكمال،  ت�سارف  واأن  اأجنحة 
وبين روح الوجود )هلل) عبر الريا�سات التي تهيئ 
من  القلب  على  ت��رد  التي  المواجيد  للقاء  النف�ض 
منة  اجتالب)))). ف)الحال):  ول  منهم  تعمد  غير 
من اهلل، وهي جو نف�ساني يحيط بالمت�سوف اأثناء 

المقامات، وهذه الأحوال تنزل من لدن  تقدمه في 
اهلل اإلى القلب)))).

" قال "قنديل": ا�ستيقظت ذات يوم قبل الفجر 
مبكًرا عن ميعادي المعتاد، وذهبت من فوري على 
ال�سيخ فوجدته جال�ًسا تحت �سوء النجوم فاتخذت 
ف�ساألني  م��ولي،  يا  اأن��ذا  ها  اأق���ول:  واأن��ا  مجل�سي، 
ال�سيخ: ماذا جاء بك؟ قال بثبات: نداء �سدر منك 
للنجاح،  اأولى  خطوة  هذه  را�سًيا:  ال�سيخ  قال  اإلي. 

واأول الغيث قطرة")9)).

هذه بوارق الإلهام والمتالء، وخطوة مهمة نحو 
وا�ستعداد  القلب،  ونقاء  والترقي  والتميز  التفريد 
هي  ال��ج��ه��ود  ه��ذه  ك��ل  اهلل،  م��ن  ال��م��ع��ارف  لتلقي 
الكمال  منبع  الجبل"  "دار  اإل��ى  للذهاب  ا�ستعداد 
يكت�سفون  والقوى  بالعقل  حيث  المثالي؛  والنموذج 
الم�سانع،  وين�سئون  الأر���ض،  ويزرعون  الحقائق، 
ال�سامل)90).  والنقاء  والحريات  العدل  ويحققون 
�سعًبا  المن�سود  هدفه  اإل��ى  )قنديل)  �سفره  ك��ان 
ا  خا�سً م�سهًدا  اآن  كل  في  ي��رى  حيث  ووع����ًرا))9)؛ 
كالذي �ساهده من يجوب العالم، اإذ يمر بمنحدرات 
اأمامه �سحاري موح�سة وطرًقا  و�ساهد  ومرتفعات، 
البع�ض  يتراجع  اأن  يحدث  ما  وغالًبا  متناهية  غير 
الرهبة  فتعتريهم  الع�سق،  طعم  يتذوقوا  لم  ممن 
القافلة  ل�ساحب  حدث  ما  هذا  العنان))9).  ويلوون 
رحلته  دفتر  الذي تراجع وكلفه "قنديل" باإي�سال 
ال�سجعان  اأم���ا   - الحكمة  دار  واأم��ي��ن  اأم���ه  اإل���ى 
وحدهم هم الذين يتابعون ال�سفر، هذا ينطبق على 
الجبلي  الممر  لأن  �سحبهما؛  ومن  وقنديل  ال�سيخ 
ال�سيق لم يثن عزائمهم وتاأهبوا للمغامرة الأخيرة 
بعزيمة ل تقهر)93). تعبق هذه الرواية غير المكتملة 
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)المفتوحة) -؛ لأن "علم واقع ال�سفر وقنديل ومن 
بين  تتوزع  �سوفية  بطقو�ض  اهلل"))9)-  عند  معه 
الذي  وال�سوق  المنة  ا�ستقبال  في  والرجاء  الخوف 
فيطمئن  والطاعة،  والذكر  باهلل  ال�ستعانة  اأن�سه 
القلب؛ لأنه اعتمد على الوكيل، فتحول من حال بين 
مقامي الختيار وال�سطراب، اإلى اأن بلغ درجة من 
اإلى  ال�سوق  �سوى  اإرادة  اأية  معها  يعد  لم  النجذاب 

الم�ساهدة واليقين.

التفرد  قمة  ت�سكل  الذوقية  )قنديل)  تجربة  اإن 
لم  زاره��ا  التي  المدن  تنوع  )فرغم  االأ�صـكال  عــن 
ولم  بها  ياأن�ض  فلم  عين،  طرفة  الحق  ع��ن  تلهه 
عن  ــوال  االأحـــ فــي  التفـرد  وقمة  منها)  ي�ستوح�ض 
االأحـوال )حيث لم ير لنف�سه حاًل، بل غاب لروؤية 
االأفـعال )حيث  فـي  التـوحد  وقمة  عنها)،  محولها 
نف�ض،  روؤية  فيها  يكن  لم  اأفعاله هلل وحده،  اأ�سحت 

ول مراعاة خلق، ول مطالعة عو�ض).

" واحد  ظ  محفـو  " نجـيب  عند  الت�سوف  اإن 
التي  الطبقة  لدى  الحقيقة  عن  للبحث  الحلول  من 
بمفهومه  الواقع  لأن  ال�سلطة؛  مع  �سدام  في  تقع 
عنده  والت�سوف  لديه،  الرتكاز  نقطة  هو  العيني 
وهو  وال��ك��ون،  الفرد  بين  ع�سوية  بعالقة  مرتبط 
ملمح اأ�سا�سي لطموحات الوعي المجرد في امتالك 
اأو  فهم  المرء  على  ي�ستع�سي  ع�سر  في  ما  حقيقة 

اإدراك اأي �سيء))9).

+ مخـلوقـات االأ�شـواق الطائـرة: 
تعبق رواية "مخلوقات الأ�سواق الطائرة " الإدوار 
تجاويف  في  مند�سة  �سوفية  بتاأمالت  الخراط" 
وتحيين  للكتابة،  جديد  نف�ض  خلق  وتحاول  الن�ض 
و�سنحاول  والتذكر.  والحلم،  المكا�سفة  لحظات 

المراآة-  مفاتيح:  خم�سة  عبر  اأعماقها  اإلى  الولوج 
التثبيت- المراأة- ال�سكر وال�سحو- الموت.

 ،" " المراآة  هو:  يطالعنا  اأول مفهوم  -المــراآة: 
وهو م�سطلح فل�سفي و�سوفي، يمثل رمز النعكا�ض 
ال��ذات  و"معرفة  للجالء"   " وو�سيلة  والتماهي، 

)النف�ض)".

اهلل  "اأوجد  عربي":  بــن  الــديــن  "محي  يقول 
فكان  فيه  روح  ل  م�ستوى  �سبح  وج��ود  كله  العالم 
كمراآة غير مجلوة. فاقت�سى الأمر جالء مراآة العالم 

فكان اآدم )الب�سر) عين جالء تلك المراآة")96).

تت�سربل الرواية بن�سو�ض عابقة بن�سمات �سوفية 
المرايا)  ف�سل)اأ�سواق  في  ال�سارد  يقول  مثاًل: 
ليلة  الكبيرة  الليلة  في  الكني�سة  اإل��ى  ذهب  عندما 
يقف  الغريب  الرجل  "راأيت  مارجرج�ض):  )مولد 
اأمام المراآة، جامًدا يحدق بثبات ليتحرك .، وكان 
عليه جلباب �سوفي قديم رث ن�سيجه .. من الرجل، 
كنت طفاًل عندما عرفته  يمكن...  ل  َلِوْن��ِدي؟  َعْم 
لأول مرة، في اأخميم لم تتغير فيه ناأمة ول ملمح هو 
تحول..ا�ستبدت  اأدنى  �سك..ودون  اأدنى  دون  نف�سه 
حيز  ودخلت  ت��ردد،  دون  اإليه  فخطوت  الغرابة  بي 
اأراه  مبا�سرة،  وراءه  اأق��ف  كنت  الكبيرة..  المراآة 
هو، ول اأراني، في المراآة لي�ض في المراآة اإلَّ ُه"))9). 
قلت:  الفناء،  اإل  المراآة  في  يرى  ل  الحق  "العا�سق 

ل وجود عند ظهور هذه ال�سطوة"))9).

الأدوار  تغير  اإل��ى  المثلية  يتجاوز  الــفــنــاء  ه��ذا 
وتبادلها، وهذا ظاهر في ا�ستخدام ال�سمائر، فعين 
حاء  والإمِّ المحبوب،  في  المحب  فناء  هو  الحقيقة 
" �سمعته من داخل  الوجود  الغيبة في عين  ومطلق 
ومطلق  المحاق،  اأوان  �سوت هذا  دون  المراآة  عمق 
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الغيبة، قلت: اأ�سواق مرايا الوجود")99).

اإن تجربة ال�سارد الذوقية، وهو يتجول في ربوع 
تطورت  والطقو�ض،  الوجوه  في  ويتفر�ض  الكني�سة، 
ال�سيطرة  وفقد  بالموجودات،  اإح�سا�سه  انتفى  حتى 
على ذاته، وابتداأت عنده لحظة المكا�سفة، والَتَنعُّم 
العرفان،  ل�سولجان  والطمئنان  المعرفة،  بمعين 
لأن  ال�صمت"؛  "مقام  ي�سود  اللحظة  تلك  وف��ي 

ال�سمت في حرم الجمال جمال.

وقوي  مليًئا  ي�سل�سل  الكني�سة  جر�ض  كان   "
تتوتر  اأ�سابعي  اأط����راف  اأن  اأح�س�ست  ال��رن��ي��ن.. 
ثم  اأراه،  ل  متعاقب  منها  ينطلق  واإنما  وترتع�ض، 
�سقطت الأ�سابع مبتورة من جذورها، وراأيتها بهدوء، 
واأح�س�ست  ي��وًم��ا.  ب�سلة  لي  تمت  تكن  لم  وكاأنها 
اأتال�سى،  اأنني  وعرفت  ت�سطرني  )التجلي)  المراآة 
وقلت:  ورا�سًيا  مطمئًنا،  كنت  بل  فزًعا  اأك��ن  ول��م 
ا  ولي�ض عندي من قول")00)). ي�سير هذا المقطع اأي�سً
ي�سبح  حيث  الفناء"؛  "فناء  بمقام  ي�سمى  ما  اإلى 
ال�سوفي ممحًوا في م�ساهدة الحق، وهو غاية فناء 

الطلب في الوجود))0)).

ا ي�سير ال�سارد اإلى مفهوم: درجة المحبة  واأي�سً
اأو بعبارة المت�سوفة "اأنا اأنت" فاأنا غائب ب )اأنت) 

عن نف�سي فتوهمت اأني اأنت))0)).

وخير مثال على ذلك قول "ال�سلبي" في مجل�سه: 
�سئل عن  اإذا  كان  عامر،  بني  قوم هذا مجنون  "يا 
ليلى كان يقول: اأنا ليلى، كان يغيب بليلى عن ليلى، 
حتى يبقى بم�سهد ليلى، ويغيبه عن كل معنى �سوى 

ليلى، وي�سهد الأ�سياء كلها بليلى")03)).

ومعرفة  ال��وج��ود،  م��راي��ا  ف��ي  ال��روؤي��ة  ه��ل  لكن 

والفناء؟  العرفان،  اإلى  للو�سول  كافية  الموجودات 
المعرفة،  وباب  الوجود،  اأ�سل  فهو  بالحّب  بل   ، كالَّ
وعقيدة الموؤمن الحق؛ قال ال�سارد: " اأوقفني داخل 
المراآة وقال: ومع كل المعرفة، فما من عرفان لك 
داخل مخايل،  وقال: وجودك  اإيمان.  بل  لأنك  قط؛ 
فما من وجود. قلت: اإل الحب . اإل الحب. اإل الحب. 

وحده الحب يحمل، وهم الوجود"))0)).
- التثبـيت: 

اإلى  "التثبي�ت"))0))،  بم�سطلح  الكاتب  ي�سير 
وتجاوز  والنقاء،  والحب  والجمال  ال�سفاء  تحقيق 
عالم  في  الم�سقولة  المراآة  اإلى  وال�سوق  الأقنعة، 

مظلم ومفعم بالقتل.

لم  اأنك  الأخ��رى  القديمة  المفازع  ومن  "قلت:   
هذا  وليهمك  قط،  تعرفيني  لم  تعرفينني،  تعودي 
العودة  وه��و  التثبيت،  وه��م  قالت:  ح��ال.  اأي  على 

الدائمة لبد اأن تك�سر الدائرة")06)).

اأكثر الأ�سكال تقدي�ًسا لدى  تعتبر "الدائرة" من 
رمز  الهرم�سية  العرفانية  وف��ي  الهرام�صة"،   "
الزمان،  دورة  على  تحيل  ذنبها،  تع�ض  التي  الحية 
م�ستوى  اأي:  الأولية))0))؛  اإلى حالتها  الأ�سياء  وبعود 

البي�ساء))0)).  "ال�سفحة 

مخلوقات  القدي�سات  يعد  الخراط)  )اإدوار  ف�   
�سمعية لم تلوثها عنا�سر الثقافة الموح�سة. "قالت: 
جميلة  تماًما،  جامدة  القدي�سات،  وجوه  اإلى  انظر 
يمتن  وه��ن  ال�ست�سهاد،  لحظة  ف��ي  تماًما  بثبات 
...هذا الجمال في الموت هذا الجمال في القتل هذا 
القناع،  جمال  نف�سه،  هو  المتعة،  اآخر  في  الجمال 
جمال الأبد، نظرة الحياد الكامل كاأنه اإنكار كامل.. 
الحجر،  جنون  التثبيت،  هو�ض  عندك  ا:  اأي�سً قالت 
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لحظة  ال�سارد  اإن  الم�ستحيلة")09)).  الديمومة  وهم 
والعامرة  بالزوار  المليئة  الكني�سة،  ربوع  في  تجوله 
باأ�سوات الطقو�ض والتراتيل، غاب عن الموجودات، 
بغية جالء مراآة نف�سه و�سقلها وتطهيرها، وتطابقت 
ُه)، في  اأ�سحى ل يرى )اإل  الموجودات عنده حتى 
"حلم  الذوقية هي  الحقيقة  العالم، لكن هذه  مراآة 
في  مفقود  ال��ف��ردو���ض  ه��ذا  لأن  وختل"؛  ومخايلة 
ُتْفِقد  التي  بال�سوائب  المليء  المعا�سر،  ال��زم��ن 
ل  ال��ولدة  فلحظة  �سفاءها؛  وتكدر  نقاءها  المراآة 
وحي  الرُّ الخْتم  فقد  البطل  مرتين.فال�سارد-  تعاد 
الذي ُط�ِبع في النف�ض لحظة )التثبيت) فاأ�سحى هذا 
اأ�سواقه:  حمائم  لل�سارد  تعود  ولن  الأخير"َوْهم�ًا"؛ 
وروح  والقوة،  والمعرفة،  والفهم،  الحكمة  فقد  اأي 
التقوى، ومخافة اهلل، وال�سلطة، والبهاء، والطهارة؛ 
واأما)القدي�سات) في نظر)اإدوار الخراط) فج�سد 
نجد  المقابل  ف��ي  التثبيت،  �سر  يمتلك  مقد�ض 
اأن�ض  واأل��ف  نف�سه،  غلبته  ال��ذي  )ال�سارد-البطل) 
هو  بالذي  اأدنى  هو  الذي  وا�ستبدل  الدنيا،  الحياة 
كل  عنه  و�سهوانيته  واأنثويته  اأنانيته  وحجبت  خير، 
حقيقة، ففقد اأحد اأ�سرار التن�سئة الم�سيحية الح�قة 

لديهم، وهو: "�سر التثبيت".

- المـراأة)الجوهـر الأنـثـوي(: 

"الجوهر  اأو  هو"المراأة"  ال��ث��ال��ث  المفهوم 
ورم���ًزا  عرفانية،  ن���واة  تعتبر  ال��ت��ي  االأنثـوي"، 
العرفانية،  والحكمة  ال�سوفية،  عند  الإلهي  للتجلي 
ابن  يقول  والإن�ساني،  الإلهي  مظهريه  في  والحب 
ال�سهود  اأعظم  الن�ساء  في  الحق  "�سهود  عربي: 

واأكمله")0))).

فالمراأة هي: المراآة والمظهر الذي يتاأمل الرجل 

التي  والنف�ض  الخفي،  وجوده  هي  التي  �سورته  فيه 
الرجل  وحنين  ربه))))).  معرفة  اإلى  معرفتها  تهدي 
وال�سيء  جزئه  اإلى  الكل  حنين  هو  اإنما  المراأة  اإلى 
اإلى نف�سه كما اأن حنين المراأة اإليه هو حنين ال�سيء 

اإلى وطنه.

ثم اإن طبيعة التعامل مع "المراأة" بو�سفها توحد 
�سهوانية،  �سمة  من  تخلو  ل  فيزيائية،  مظاهر  بين 
والتطهير،  العفة  تعرف  التي  الحب  م�ساعر  وبين 
هذين  بين  الم�سايفة  ف��ي  ماثلة  المفارقة  وه��ذه 
الحقيقة  وم��راده  الحاد،  ت�سادهما  في  المظهرين 
ذلك  في  الباقي  الحق  بوجهها  المتجلية  الظاهرة 
الذي  ال�سيء  ذلك  مراده  ولي�ض  )الغابر)،  ال�سيء 
و�سورة  وهمية  رتبة،  مجرد  وتحقيقه  نظره  في  هو 

تقديرية))))).

اأراني،  اأراه هو، ول  اأقف وراءه مبا�سرة،  " كنت 
ُه، ثم راأيتها هل هي  اإلَّ  في المراآة لي�ض في المراآة 
تواجهني،  اأمامي  هي  اأم  ال��م��راآة؟  داخ��ل  في  التي 
خارج المراآة ابت�سامتها لي اأنا مغوية... كانا يتقدمان 
اإلي بخطو �سريع مهاجم.. وكانا متطابقين في كل 
�سيء..ج�سم واحد.. تماثل تام..حتى نظرة العينين 
اآخر.. �سئ  فيه  لي�ض  الذي  المراآة  واحدة..في حيز 
كل  الآخر.قلت:  لأحدهما  انعكا�ًسا  هذا  لي�ض  قلت: 
منهما قائم ل يريم. وكل منهما مخايلة ختل")3))). 
ينفتح  ال��م��راأة،  في  المتمثل  المجازي  الجمال  اإن 
والعدل  الحب  اإنه  يتغير  ل  اآخر حقيقي  على جمال 

والحرية والمعرفة، وهو المرغوب فيه.

- ال�سـكر والــ�سحو: 

ارت���ب���ط م��ف��ه��وم ال��ج��وه��ر الأن���ث���وي ب��ال��خ��م��رة 
المعا�سر  العالم  بخمرة  ثمل  فالراوي  ال�سوفية، 
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نوره،  وانطم�ض  عقله،  معها  طا�ض  حيث  ومخلفاته؛ 
ال�سارد:  الوارد الم�سكر والحال المغيب . قال  بقوة 
�سكران  العوز،  من  و�سكران  الملء  من  "�سكران 
بالتحقق وبالطلب، بالنعمة وطعن الحرمان، �سواء، 

بال �سحو"))))).

فهذا �سكر كله غيبة ومحو للغير، و�سلب خال�ض 
ولقد  الخال�سة.  الهوية  في  تام  وا�ستغراق  لل�سوية، 
ت�سريحه  روايته لحظة  نهاية  في  الكاتب ذلك  اأكد 
باإتباع الطريقة الجنيـدية المبنية على "الـ�صحـو"، 
وهو اأبو القا�سم الجنيد )ت)9)ه�)))))). ويلخ�سها 

ال�سوفي بقوله)6))): 

فـــ�ـــصـــكـــر الـــــوجـــــد فـــــي مــــعــــنــــاه �ــصــحـــــو

و�ـــصـــحـــو الــــوجــــد �ــصــكــر فــــي الـــو�ـــصـــال

غمرت  التي  والحب  الحيرة  حالة  ر  ��وَّ ���سَ حيث 
ال�سارد، وهي حالة الإن�سان المعا�سر الذي هجرته 
تعي�ض  وكينونته  العارفة)  )روح��ه  اأ�سواقه  حمائم 
حالة الفناء، وطريق الحق الوحيد لديه اأ�سحى هو: 

العط�ض. الثاني" يقين  "الموت 

على  اأم�سي  الجنيد  �سيدي  اأ�ساحب  قلت:   "
والأر���ض  ال�سماء  وكاأنما  فترة  مكثت  اإنني  خطاه. 
تطير  اأ���س��واق��ي  وحمائم  وح��ب��ي.  لحيرتي  تبكيان 
 ، فيَّ غيبتهما  اأحترق من  وكاأنما  اأ�سبحت  ثم  عني. 
البكاء  عن  بعد  �سيًئا  اأقول  ل  اأ�سكت.  الآن  وهاآن�ذا 
ول عن الحريق ول يبقى لي اإل الموت الثاني، يقين 

العط�ض"))))).

ثمة نار عط�ض ت�ستعل في جوفه، عط�ض اإلى يقين 
الفناء في ح�سن الجمال الحق، حتى يلج اإلى جانب 
وحدة  في  العالم  �ستات  يجمع  اأن  ويحاول  الأزل، 

هذا  لكن  ال��روح��ي؛  الكمال  محقًقا  وجميلة،  حقة 
وهذه  اإرادة،  اإلى  يحتاج  اإليه  يتعط�ض  الذي  اليقين 
مختلفة  األوان  وهي  مجاهدات،  اإلى  تحتاج  الإرادة 
من  لها  ينبغي  ما  النف�ض  �ستبلغ  بها  من "المـوت": 

ال�سفافية والنقاء، و"المــوت" اأنواع: 

ر الباطن. الموت الأبي�ض: الجوع؛ لأنه ُيَنوِّ

الموت الأخ�سر: لب�ض المرقعة.

الموت الأ�سود: هو احتمال اأذى الخلق. 

العلم  رم��ز  م��ع  بعيد  ح��د  اإل���ى  يتنا�سب  وه���ذا 
الفل�صطيني الذي يوؤرقه الحتالل، وتمزقه نيرانه، 

يقول ال�سارد: 

"ثم راأيته مرة اأخرى، يم�سك بالعلم، الأخ�سر، 
الأبي�ض، الأ�سود، يلوح به ويطوح بالحجارة، �سمعت 
للدموع، بين حيطان  الم�سيل  للغاز  انفجاًرا مكتوًما 
الطفل  كان  الر�سا�ض.  وفرقعة  الألفية،  الأحجار 
من  ول  ال��ح��زن  م��ن  لي�ست  دم��وع  عينيه  م��ن  تنهل 
 ،... على  بالنار،  م�سروًبا  ي�سقط  راأيته  ثم  الأل��م. 
على اأر�ض ال�سليب دون �سوت، وكان ينزل من ركن 

فمه خيط رفيع من الدم"))))). 

الخراط)  )اإدوار  اأورده��ا  التي  الأمثلة  هذه  اإن 
واإجابة  وا�سًحا  دلياًل  تعد  الم�سيحية  التجربة  حول 
�سريحة على من قال: اإن الت�سوف الإ�سالمي وافد 
الت�سوف  بالعك�ض،  بل  الم�سيحي،  الت�سوف  من 
الإ�سالمية،  الذوقية  التجربة  وليد  هو  الإ�سالمي 
التي ترف�ض الو�ساطة بين اهلل والإن�سان في ا�ستقبال 
تعد  ا  واأي�سً دنيوية،  لغاية  ت�سعى  ول  ال�سماء،  وارد 
َوْجًدا وَواِرًدا �سماوًيا،  التجربة ال�سوفية الإ�سالمية 
في  راأي��ن��ا  كما  كاهن  اأو  ق�سي�ض  من  وهًبا  ولي�ض، 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

156

"التثبيت". 

ال��م��راأة  اإل��ى  ينظر  ل  الإ���س��الم��ي  ال�سوفي  اإن 
روح  عنه  وغاب  الحقيقة.  عنه  ُحِجَبت  واإل  باأنثوية 
"الت�سال"  يحقق  ول��ن  الأن��ث��وي،  الجمال  وجوهر 

بالحق منبع الجمال.

3- ال�سنعة الروائية: 

تطالعنا في البداية مجموعة من الأ�سئلة الملحة، 
نوًعا  وم�سموًنا  �سكاًل  الت�سوف  ع��د  يمكن  ه��ل 
التاريخ  ا�ستعمل  كما  ال��رواي��ة،  داخ��ل  الحداثة  من 
تنا�سات؟  عبر  ال�سحفية  والمقالت  والمذكرات 
وما هي الحداثة داخل الرواية العربية؟ وهل يمكن 
"رواية الت�سوف" ا�ست�سراًفا لأفق جديد ي�سهل  عد 
وبين  ال��رواي��ة  تملك  )بين  ال��روائ��ي  ال��ب��رزخ  عبور 
الإبداع والكت�ساف؟). جل هذه الأ�سئلة تحتاج اإلى 
من يدخل في غمارها ويلج بوابتها حتى ي�سل على 

درجة الخ�سو�سية الروائية العربية ومدى �سعتها.

مجموعة  اهتمام  م��دار  الت�سوف  اأ�سبح  فلقد 
من المفكرين والأدباء، واأ�سبح يمثل نزعة حد�سية 
بو�سفه  وجمالها،  الحياة  لجوهر  متوهجة  ك�سفية 
تراًثا ثقافًيا، عمق الإح�سا�ض بالخ�سو�سية العربية 
طريق  عن  حداثة  خالله  من  واأ�س�ض  ال��رواي��ة،  في 
خلقت  فنية،  ك��اأداة  العربي  المتخيل  هذا  ا�ستثمار 
مغايرة على م�ستوى الجن�ض وال�سرد واللغة، وحققت 
م�سروع  بناء  بينها  من  المكت�سبات  من  مجموعة 
بين  العالقة  طبيعة  وتتنوع  للتراث.  ثانية  ق��راءة 
ا�ست�سافة  عالقة  اإم��ا  فهي:  والـــروايـــة،  الت�صوف 
ا�ستخراج  واإم���ا  الت�سليم)،  اأوراق،  )الطيب�ون، 
بها  الروائي  الن�ض  وتطعيم  ال�سوفية  الن�سو�ض 
ل  "اإنني  الغيطاني":  "جمال  يقول  )التجليات)، 

اأحاول  واإنما  جديًدا،  اأدبًيا  �سكاًل  اأخلق  اإنني  اأقول 
تحقيق تجديد يتم بالطبع داخل، اإطار الفن الروائي 
]...[ وما اأقوم به محاولة تاأ�سيل �سكل روائي ي�ستمد 
من  ب��دًءا  الوا�سع،  بمفهومه  التراث  من  مقوماته 
التراث ال�سفهي للموروث ال�سعبي، والذي ا�ستوعبته 
وحتى  والجمالية،  ال�سعيد  في  ن�ساأتي  بف�سل  كثيًرا 
اأن  اإل��ى  الإ�سارة  يجب  هنا  ومن  المكتوب،  التراث 
روائ��ي  �سكل  عن  البحث  اأج��ل  من  الم�ستمر  قلقي 
فح�سب،  ال�سكل  ه��ذا  خلق  اأج��ل  م��ن  لي�ض  جديد 
اأ�سكال فنية تتوفر فيها م�ساحة  اإيجاد  واإنما اأحاول 
اأكبر من القدرة على التعبير والحرية")9))). هاتان 

العالقتان تطبعهما �سفة "التََّما�ض" فقط.

اأما في رواية "رحلة ابن فطومة" و"مخلوقات 
"التفجير"  �سفة  فتحكمهما  الطائرة"  االأ�ــصــواق 
له  ثقافي  كخطاب  ُيَتَناَول  حيث  ال�سوفي؛  للتراث 
وا�ستطيقا  ح�سا�سية  بناء  في  وُي�ساهم  راهنيته، 
عليه  اأك��د  ال��ذي  "النفتاح"  من  م�ستفيًدا  خا�سة، 
ومن  ال��روائ��ي؛  للن�ض  تنظيره  عند  "باختين" 
�سوفي  ه��و  وم��ا  روائ���ي،  ه��و  م��ا  التقاء  �سيكون  ث��م 
الكال�سيكي،  الن�ض  لنقاء  وهدم  اأجنا�سي،  تهجين 
تعك�ض  الروائي،  للن�ض  جديدة  لمعمارية  وتاأ�سي�ض 
التراث  تربة  في  جذورها  تمتد  التي  المبدع  ثقافة 
وكذلك  العالمي.  النتاج  اآفاق  على  اأغ�سانها  وتطل 
اإليها  ي�ستريح  ك��ان  التي  "التوقع"  فكرة  ك�سرت 
ج�سد  في  نواجه  حيث  الكال�سيكية؛  الرواية  قارئ 
م��لء،  اإل��ى  تحتاج  بيا�سات  التــ�صوف"  "رواية 
كثيفة  ظالل  ذات  وم�سطلحات  كلمات  وتكت�سحها 
"انتهاكية"  وتقنياتها  فلغتها  ن�سيًطا،  قارًئا  توجب 
للتعاقد الكال�سيكي ومت�سربلة باأجواء عجائبية، وما 



اآفاق الثقافة والتراث

ا�شتغال 
التراث 

ال�شوفي 
في الرواية 

العربية
مقاربة 

لـ)رواية 
الت�شوف(

157

تظهر  ل  )التي  المفاتيح   - لقطات  على  اعتمادها 
في  ح�سم  اإل  منطقًيا)  حتى  ول  زمنًيا  ل  متتابعة 

تفعيل دور وريادة عملية القراءة.

لقد تم توظيف "التــ�صوف" في الرواية من قبل 
"الزاوية"  الواني" في  "التهامي  روائيين كثر، منذ 
والروؤية  الر�سد  زاوية  لكن  الخراط"،  "اإدوار  حتى 
هذا  ومتنوعة،  مختلفة  التخييل  وو�سائل  والتمثل 
قابليتها  وعدم  انفتاحها  تحيين  في  �ساهم  التنوع 
ال��روائ��ي  اأه���داف  وت�سوير  الح�سم،  اأو  للتحديد 
الرهان  ثم ك�سب  وال�ستيطيقية، ومن  لالإيدولوجية 
الروائيين،  اأع��م��ال  ج��دول  ف��ي  مكان  ام��ت��الك  ف��ي 
التحول  معاينة  ت�ستطيع  وثقافية  فنية  نقلة  بو�سفه 
والمعاناة. واإعطاء الرواية "جًوا ونكهة " خرقت به 
اأمام  الطريق  وفاتحة  وخيبته،  متلقيه  انتظار  اأفق 

تفعيل حرية الفهم والتاأويل وتجاوز �سلطة الن�ض.

من  تخرج  ول  ُق  ُتَحقَّ ل  التــ�صوف"  "رواية  اإن 
قارئ  بوجود  اإل  الإنجاز،  حالة  اإلى  الإمكان  حالة 
كفايات  ويمتلك  ح�سنة"،  "نيات  " نخبوي" يمتلك 
البنيات  تعيين  في  ت�سعفه  مالئمة  وموقفية  ن�سية 
على  التعرف  ف��ي  وت�ساعده  وت��اأوي��ل��ه��ا،  الن�سية، 
كتابة  اإنتاجها من خالل  اإعادة  اأي  الكتابة  مقا�سد 

القراءة.

4- الخاتـمة: 

على  منغلقة  دائرية  حركة  الخاتمة  هذه  لي�ست 
على  ينفتح  اب�ستيمي  اإج��راء  هي  ما  بقدر  نف�سها، 
تدعي  اأن  اأو  المو�سوع،  اإقفال  تعني  ول  ال�سوؤال، 
واإنما  �سيء،  بكل  اأحاطت  قد  الدرا�سة  اأن  لنف�سها 
بمحطات  القارئ  تذكير  مزدوجة:  بوظيفة  تنه�ض 
وا�ستخال�ض  ال��درا���س��ة،  بها  م��رت  التي  المو�سوع 

يعاودها  خاتمة  فهي  اإليها،  تو�سلنا  التي  النتائج 
البدء وترف�سها النهاية.

لقد امتلكت الرواية العربية بكل ح�سا�سياتها قوة 
ودينامكية، بحكم نهلها من حو�ض الموروث الثقافي 
ل�ست�سراف  وال�سكينة؛  ال�ستقرار  لها  وف��ر  ال��ذي 
ولدة جديدة بجينات محلية، ونق�سد هنا النفحات 
العربية  التربة  ابن  ديني،  معرفي  كاإرث  الـ�صوفية 
والقت�سادية،  وال�سيا�سية  الجتماعية  وظروفها 
الثورة  ب��روح  وت�سبعه  العربي  الفكر  تطور  ونتيجة 
من  ي�سبو  انتهاكي  بوعي  �سقي  واق��ع  ع��ن  معبًرا 
خالل جدله مع الآخر اإلى تحديد خ�سو�سية وتميز 
اأخ��رى؛  ذوات  على  النفتاح  ره��ان  وك�سب  ذات��ي، 
ا�ستفادت الرواية من هذا النفتاح من خالل اإدخال 
اللغة  م�ستوى  على  اأك���ان  ���س��واء  ال�سوفي،  البعد 
المدلول  وتجاوز  بالرمزية  تتميز  التي  ال�صوفية 
التـنـا�ص  م�ستوى  على  اأم  ثاني  مدلول  اإل��ى  الأول 
الحكائي، واالأعالم ال�صوفية، كالنفري وابن عربي 

والجنيد...

ال�سوفي  للبعد  العرب  الروائيين  توظيف  اإن 
اأواًل:  بالآتي:  ح�سرها  يمكن  مختلفة  طرًقا  اتخذ 
الذات  لعذابات  بل�سم  فالت�سوف  النـف�صي:  البعد 
نف�سي  "الطيبون" و"اأوراق"، وبديل  كما يتجلى في 
لف�سل الذات )الت�سليم) اأما "عر�ض الزين" فامتزج 
البعد  وثانًيا:  عجائبي.  هو  بما  نف�سي  هو  ما  فيها 
الل�صاني؛ حيث ا�ستفاد )جمال الغيطاني) في روايته 
"التجليات" من ثراء المعجم ال�سوفي، واألب�سها حلة 
ق�سيبة ومنح الرواية العربية "جًوا" جديًدا، واك�سبها 
خ�سو�سية وحداثة وتميًزا. وثالًثا: البعد المعرفي 
)الثقافي(: واأق�سد"رحلة ابن فطومة"و"مخلوقات 
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�سوفية  بطقو�ض  ت�سربلتا  الطائرة" اللتان  الأ�سواق 
يختبر  فالفرد  ومعرفية.  وفل�سفية  ثقافية  وباأجواء 
خالل  م��ن  الإن�����س��ان��ي  وتحققه  المعرفية  اإرادت����ه 
كلها  تف�سي  ل  التي  المختلفة  المدن  اإل��ى   الـرحلة 
اإلى اأي تحقق؛ ليبقى التحقق مرتهًنا بواقع محدد، 
على  تقوم  ل  التي  الت�سورية  المدن  تلك  من  ب��دًل 
الواقع؛ ومن ثم فالبحث عن الحقيقة يحتاج  اأر�ض 
لو�سائط بناء الذات في رواية "رحلة ابن فطومة". 
فالمراأة  الطائرة"  الأ�سواق  "مخلوقات  رواي��ة  اأم��ا 
فيها عن�سر اأتم ل�سهود الحق، وو�سيط لجالء مراآة 

النف�ض، وو�سيلة للمعرفة الحقة.

ال�ستيطيقية  الإ�ستراتيجية  اإن  القول  و�سفوة 
النزياح  هي  الت�سوف  "رواية  عليها  تراهن  التي 
انتظاره،  اأفق  وتغيير  الجمالية،  القارئ  معايير  عن 
للقب�ض  والتاأمل،  والخيال  الحلم  ذلك  في  و�سيلتها 
"باختين"  كان  ف��اإذا  والم�ستقبل.  الالمتحدد  على 
الملمح  "واأن  الم�ستقبل  جن�ض  الرواية  باأن  ي�سرح 
المميز لها هو اإعادة التاأويل والتقويم الم�ستمرين، 
ومركز دينامية الما�سي ومركز اإدراكه وتبريره قد 
الت�سوف"  "رواية  فاإن  الم�ستقبل")0))).  اإلى  انتقل 
نحو  وطاقته  الما�سي  قوة  تحريك  العبارة:  بمجمل 

ديناميكية الم�ستقبل، الأدبي والجمالي. 
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اأه��ل  ل��م��ذه��ب  ال��ت��ع��رف  ال��ك��الب��اذي،  ب��ك��ر محمد  اأب���و   -
الت�سوف، المكتبة العلمية، �سنة 0)9)م، بيروت-لبنان.

الحليم  عبد  حققه،  اللمع،  الطو�سي،  ال�سراج  ن�سر  اأبو   -
 - الحديثة  الكتب  دار  �سرور،  الباقر  عبد  طه  محمود، 

م�سر، 960)م.

المطبعة  الإ���س��الم��ي،  الت�سوف  ن���اذر،  ن�سري  األبير   -
الكاتوليكية، بيروت.

الهيئة  ال��ط��ائ��رة،  الأ���س��واق  مخلوقات  اإدوارال���خ���راط،   -
الم�سرية العامة للكتاب، )99)م.

زغيب،  هنري  ترجمة  ال�سريالية،  بلي�سي�ض،  دو  اإيفون   -
من�سورات عويدات)زدني علًما)، ط) بيروت، 3)9)م.

البيادر،  �سركة  الروائي،  الن�ض  �سعرية  القمري،  ب�سير   -
ط)، )99)م.

تزيفتان تودوروف، مدخل اإلى الأدب العجائبي، ترجمة،   -
ال�سديق بوعالم، دار الكالم، الرباط ط )/3)9)م.

دار  ال��ث��الث��ة،  الأ���س��ف��ار  التجليات.  الغيطاني،  ج��م��ال   -
ال�سروق، ط)/990)م.

جميل �سليبا، المعجم الفل�سفي، ط)/))9)م.  -

جيب، علم الأديان وبنية الفكر الإ�سالمي، ترجمة عادل   -
عوا، زدني علما، ط) اأكتوبر ))9)م، من�سورات عويدات 

بيروت باري�ض.

تطوره  مفهومه  الإ���س��الم��ي  الت�سوف  عا�سين  ح�سن   -
ومكانته من الدين والحياة، ط) �سنة )99)م، موؤ�س�سة 

عز الدين، بيروت-لبنان.

�سارة بنت عبد المح�سن بن عبد المح�سن بن عبد اهلل   -
ابن حلوة اآل �سعود، نظرية الت�سال عند ال�سوفية، دار 

المنارة، ط)، )99)م.

نظرية  في  كم�سدر  العربي  التراث  الكبي�سي،  ط��راد   -
الثقافة  وزارة  من�سورات  العربي،  والإب���داع  المعرفة 

والإعالم العراقية، دار الجاحظ، )د.ت).

في  العربي  للفكر  جديدة  روؤية  م�سروع  تيزيني،  الطيب   -
الع�سر الو�سيط، �سنة ))9)م، دم�سق.

بيروت،  العودة  دار  الكاملة،  الأعمال  �سالح،  الطيب   -
996)م.

عاطف جودة ن�سر، الرمز ال�سعري عند ال�سوفية، ط)،   -
بيروت، ))9)م.

للطباعة  قرطبة  دار  الت�سليم،  الحمدو�سي،  الإل��ه  عبد   -
والن�سر، ط) نونبر )99)م.

العربي،  الثقافي  المركز  اأوراق،  ال��ع��روي،  اهلل  عبد   -
البي�ساء، ط)، 9)9)م.

ال�سوؤون  دار  ال�سوفي،  ال�سعر  العوادي،  ح�سين  عدنان   -
الثقافية العامة، ب.ت.ط.

عزاوي المحجوب، الظواهر النف�سية الخارقة بين العلم   -
والفل�سفة والدين، مطبعة النجمة، الرباط ))9)م.

علي الجرجاني، التعريفات حققه اإبراهيم البياري، دار   -
الكتاب العربي، بيروت ط) �سنة ))9)م.

والحلم  والأ���س��ط��ورة  ال�سوفية  الكرامة  زي��ع��ور،  علي   -
نوفمبر  ط)  العربية)  ال���ذات  ف��ي  ال��الوع��ي  )القطاع 

))9)م، دار الطليعة بيروت.

الجديد،  النقدي  الخطاب  اأ���س��ول  في  جماعي،  عمل   -
العامة ط  الثقافية  ال�سوؤون  دار  المديني،  اأحمد  ترجمة 

)/ 9)9)م.

القزويني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، دار   -
الآفاق الجديدة، بيروت، 3)9)م.
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كولن ويل�سون، الإن�سان وقواه الخفية، ترجمة خليل حنا   -
تادر�سك، ط)/9)9)م )د.ت).

بيروت  الأدب��ي��ة،  الم�سطلحات  معجم  وهبة،  مجدي،   -
))9)م.

محمد عبد المنعم خفاجة، الأدب في التراث ال�سوفي،   -
مكتبة غريب، ب.ت.ط.

مطبعة  )د.ت)،  ال��م��ق��ارن،  الت�سوف  غ��الب،  محمد   -
الفجالة.

الرواية  في  المثقف  �سخ�ض  ال��ب��ارودي،  رج��ب  محمد   -
التون�سية  الدار  موافقات،  �سل�سلة  المعا�سرة،  العربية 

للن�سر، �سنة 993)م.

الهالل،  كتاب  العربي،  الت�سوف  �سرف،  يا�سر  محمد   -
عدد ))3 �سنة �سبتمبر ))9)م.

األإ���س��الم��ي  الت�سوف  المنوفي،  الفي�ض  اأب���و  محمود   -
الخال�ض، دار نه�سة م�سر، الفجالة )د.ت).

الكتاب  المكية، هيئة  الفتوحات  الدين بن عربي،  محي   -
�سنة 0)9)م، القاهرة.

محمد  ترجمة  ال��روائ��ي،  الخطاب  باختين،  ميخائيل   -
برادة دار الأمان، الرباط، ط)/))9)م.

الت�سوف  في  والقد�سي  المتخيل  �سغموم،  الميلودي   -
الإ�سالمي الحكاية والبركة، من�سورات المجل�ض البلدي 

بمكنا�ض، مطبعة ف�سالة المحمدية، ط)/)99)م.

للطباعة  دار م�سر  فطومة،  ابن  رحلة  نجيب محفوظ،   -
)د.ت).

بالفرن�شية: 
-	 Bernis	Jean,	L’imagination	(Que	sais-	je?)	N°	

649,	ed	(PUF)	paris	1964.

-	 Eliade	Mircea,	Aspect	du	Mythe,	Gallimard,	
paris,	1963.

-	 Lois	 Vax,	 L’art	 et	 la	 littérature	 Fantastique	
(Que	sais-je?)	N°	907,	1970.

- Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du 
roman,	Gallimard,	1978.	

- Julia Kristeva, le texte du roman, Mouton 
Publichers,	 The	 Hague.	 Paris,	 New	 york,	
1970.

-	 Roger	 Caillois,	 Oblique,	 France,	 ed.	 stock,	
1975

المجالت: 

عيون المقالت، جدلية التنا�ض، عدد )، البي�ساء 6)9)م.
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اآله واأ�سحابه اأجمعين. ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى 

اأما بعد؛
الم�صلوك  )الـــدّر  ب�  المو�سومة  والبديعة  الذائعة،  الر�سالة  هذه  وتحقيق  لتقديم  دفعني  ال��ذي  ف��اإن 
اإدري�ض  بن  جعفر  بن  الرحمن  عبُد  المحقق  العالمة  يراعة  دّبجتها  التي  المملوك(،  العبد  جموع  في 
في  وفرادُتها  ا،  الجموع خ�سو�سً وعلم  ال�سرف عموًما،  علم  في  اأهميتها  هو  الح�سني،  الإدري�سي  الكتاني 
باأبنيتها  والإحاطة  العربية،  اللغة  تعلم  في  بالغة  اأهمية  من  ال�سرف  لعلم  وما  ومعنى،  لفًظا  م�سمونها، 
ُتْبِعُد المْرَء عن الَخَطِل، وَتِقي الل�ساَن من الزلل، وهو كما قال الإمام ابن يعي�ض: )الت�سريف من  اإحاطة 
اأ�صرف  )الت�صريف  الكبير:  الممتع  في  ع�سفور  ابن  العربية  اإمام  قال  كما  اأو  واأ�سرفها)))).  العلوم  اأجّل 

�صطري العربية واأغم�صها())). 

وقد اأجمع علماء اللغة العربية من نحاة، وبالغيين، و�سرفيين، وقراء، قديًما وحديًثا، على ف�سل هذا 
العلم تعليًما وَتَعلًُّما، بل اإن تعلمه واجب على من طلب العربية اإذ هو مفتاح فهم اأبنية كالم اهلل تعالى في 

محكم كتابه العزيز، وفهم بالغة �سيغ كالم ر�سول اهلل �سل اهلل عليه و�سلم.

تفوق  م�سنفات   - ال�سرف  علم   - العلم  هذا  في  �سنفوا  العلماء  اأّن  ب�سيرة  ذي  كل  على  يفوت  ول 
الم�سنفات  تلك  ومن  ال�سرف،  علم  لأبواب  وال�سمول  الإحاطة  في  بيًنا  اختالًفا  وتختلف  ا،  عدًّ الإح�ساء 
المحقق،  العالمة  يد  �سطورها  خطت  التي  النفي�سة  والدرة  معنى،  والذائعة  لفًظا،  البديعة  الر�سالة  هذه 
واأ�سكنه  وا�سعة،  رحمة  اهلل  رحمه  الكتاني  اإدري�ض  بن  جعفر  بن  الرحمن  عبد  زيد  اأبو  الأديب  وال�ساعر 
ف�سيح جنانه اإنه ولي ذلك والقادر عليه، وقد و�سمها بعنوان )الدر الم�صلوك في جموع العبد المملوك(، 
وهي ر�سالة علمية في مجال جموع اللغة العربية، وتحيط بالجموع التي خ�سها علماء اللغة لكلمة )عبد) 
علمه، وتبحره في علوم العربية - وما يت�سل بال�سيغ التي جمعت عليها  �سعة  عن  تنم  وا�سعة  – اإحاطة 
كلمة )عبد) من خالف بين اأهل اللغة، وما يثير من اإ�سكال نظري �سرفي في �سيغ جمع مفردة )عبد)، 
اإبانة و�سرح  اإلى  ال�سرف مما يحتاج  الم�سنف رحمه اهلل م�سطلحات علمية في مجال علم  وقد �سّمنها 
وتعليق، وكل ذلك وغيره. تحقيًقا لغاية خدمة لغة القراآن الكريم التي داأب عليها العالمة الم�سنف، كما 

تباًعا. التي �سنذكرها  هو وا�سح وجلي من م�سنفاته 

))) ابن يعي�ض: �سرح الملوكي في الت�سريف. المكتبة العربية، حلب، ط� ). 3)9)م. ال�سفحة. )).
))) ابن ع�سفور ال�سبيلي: الممتع الكبير في الت�سريف. مكتبة لبنان نا�سرون. ط� ). 996)م. ال�سفحة )3.
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منهج التحقيق:
األخ�ض القول فيه، فاأقول: واأما فيما يخ�ض عملي في تحقيق الر�سالة وتخريجها، فاإنني 

العبد  جموع  في  الم�سلوك  )ال��در  الأول���ى:  الر�سالة  تحقيق  في  اهلل  على  لُت  وتوكَّ عزمت،  عندما 
وفق  التحقيق  في  و�سرعت  فيها مرات عديدة،  النظر  واأعدت  ودقيقة،  فاح�سة  قراءة  قراأتها  المملوك)، 

ياأتي: الأكاديمي كما  التحقيق  يقت�سيه منهج  ما 

اأوًل: �سبط ن�س الر�سالة
العالمة  الدكتور  ن�سختين مخطوطتين وهما مما تختزنه مكتبة  الر�سالة على  اعتمدت في �سبط ن�ض 
الموجودتين  الن�سختين  على  وكذلك  المخطوطات،  م�سورات  من  اهلل)3)  رحمه  الكتاني  منت�سر  بن  علي 
بن  علي  بن  حمزة  الدكتور  ابنه  لي  قّدمها  وقد  بينهما،  فرق  ول  المغربية  للمملكة  العامة  الخزانة  في 
بن  جعفر  بن  الرحمن  عبد  العالمة  نف�سه  الم�سنف  بخط  هي  الأولى  الن�سخة  اهلل  رعاه  الكتاني  منت�سر 
اإدري�ض الكتاني، واأما الن�سخة الثانية فهي من خط النا�سخ، وقد قراأتهما مًعا، وقارنت ما جاء في الن�سخة 
الأ�سلية، بما جاء في الن�سخة الثانية، واأثبت ال�سواب ما و�سعني ذلك تجنًبا لل�سقطات التي كان قد وقع 

اأو غفاًل. اإما �سهًوا  فيها النا�سخ 

ثانًيا: التعريف ب�ساحب الر�سالة
اأحطت  كما  مف�ساًل،  تعريًفا  اهلل،  رحمه  الم�سنف  بحياة  التعريف  اإل��ى  المحور  هذا  في  عر�ست 

واأبرزت حياته الأدبية. بموؤلفاته ذكًرا، 

ثالًثا: �سبط التحقيق والتخريج للر�سالة
وذلك على النحو الآتي:

ذكر الآيات القراآنية في موا�سعها من ال�سور في حال وجودها.  -
التعريف بالأعالم المذكورة في ن�ض الر�سالة تعريًفا وا�سًحا مخت�سًرا حتى ل اأثقل التحقيق بالحوا�سي   -
الطويلة؛ وذلك لتي�سير معرفة الأعالم الذين اأخذ عنهم الم�سنف في ر�سالته، وذكر م�سنفاتهم. اإل ما 

 6 المغرب  فا�ض  مدينة  في  ولد  الإ�سالمية،  الأقليات  علم  رائد  ال�سم�سية،  الطاقة  عالم  الموؤرخ،  التقني  العالمة  هو    -(3(
اأ�سر المغرب، ح�سل على �سهادة الهند�سة الكهربائية من مهد  اأعرق  اأ�سرة هي  رم�سان 360) ه� ))/09/))9)م من 
في  اأ�ستاًذا  وعمل  النووية،  الطاقة  في  لوزان  في  درا�سته  تابع  ثم  3)3)ه�  عام  �سوي�سرا  لوزان  بجامعة  تكذيك  البولي 
المدر�سة المحمدية للمهند�سين بالرباط. ح�سل على �سهادة الدكتوراه في علم الطاقة من جامعة كارنيجي الأمريكية 
اأحد جامعة  اأ�ستاًذا في عدة جامعات عالمية، ويعد من  البالزمة. كما عمل  الذبذبات في مادة  عام ))3) في مو�سوع 
منها:  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  موؤلفات  عدة  له  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  والتقنية  للعلوم  فهد  الملك  اأ�ساتذة 
)Direct Energy converçion) ومنها بالعربية انبعاث الإ�سالم في الأندل�ض. توفي 0)اأبريل عام )00)م، انظر ترجمته 

.www.alikettani.info في الموقع: 
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لم نعثر على ترجمته.
الم�سطلحات  اأو  الغام�سة  الكلمات  ذلك  ومن  اإبهام،  اأو  غمو�ض  من  الن�ض  في  ورد  ما  وتو�سيح  �سرح    -

المفاهيم المتداولة في علم ال�سرف، وتب�سيط تعريفها.
-  التعليق على بع�ض الآراء العلمية المبثوثة في ن�ض الر�سالة، واإبداء الراأي فيها اإن لزم الأمر ذلك.

توثيق الأقوال التي عر�سها الم�سنف في ر�سالته، وذلك باإرجاعها اإلى م�سادرها ومظاّنها كما هي، مع   -
ذكر الختالفات الحا�سلة في تلك الأقوال حال وجودها.
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اإدري�ض الكتاني))) عبد الرحمن بن جعفر بن 

اأوًل: حياته ووفاته )28 – محرم - 1297 هـ/ 19- �سفر- 1334 هـ(
اإدري�ض الكتاني؛ ولد ليلة الأحد قبيل فجر يوم )) محرم عام )9))ه�  هو عبد الرحمن بن جعفر بن 
بالعلم  فيه  ن�ساأ  الذي  البيت  عرف  وقد  الأق�سى،  المغرب  في  فا�ض  بمدينة  الرطل  بحي  وال��ده  بمنزل 
اأمير  بن  ال�سبط  الح�سن  الموؤمنين  اأمير  اإلى  ن�سبه  وينتهي  الإدري�سية،  النبوية  ال�ساللة  وال�سرف وخال�سة 
ر�سول اهلل �سل  بنت  الزهراء  فاطمة  العالمين  ن�ساء  و�سيدة  ر�سي اهلل عنه  اأبي طالب  بن  الموؤمنين علي 
اإلى الر�سول الكريم �سلى اهلل عليه  اهلل عليه و�سلم ون�سب ال�سرفاء الكتانيين من اأ�سح الأن�ساب المنتهية 
الأق�سى،  المغرب  في  الأ�سراف  عن  اأرجوزته  في  الدلئي  محمد  اهلل  عبد  اأبو  العالمة  قال  وقد  و�سلم، 

الكتانيين: ن�سب  اللوؤلوؤ والمرجان) في  التيجان ولقطة  ب� )جوهرة  الم�سماة 

الـــــنـــــفـــــيـــــ�ـــــصومــــــــــــــــن بــــــــنــــــــي مـــــــحـــــــمـــــــد االإدريـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــي الـــــــــجـــــــــوهـــــــــر  ذاك  وعـــــــــقـــــــــد 
ـــــــــــــاأر�ـــــــــــــص فــــــــــا�ــــــــــص تــــــعــــــرفالـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــون بــــــــــــــــــــــــــذاك عـــــــــــرفـــــــــــوا ودارهــــــــــــــــــــــــــم ب
ــــــــاب ــــــــص ــــــــ� ــــــــــــل االأن ـــــبـــــهـــــم مــــــــــن اأو�ــــــــــــص ـــــــــبـــــــــابنـــــ�ـــــص �ــــــصــــــبــــــبــــــهــــــم مــــــــــــن اأوثـــــــــــــــــــــــق االأ�ـــــــــص
قــــــــد عــــــــــذب الـــــــــــــــورد وطــــــــــــاب الـــــمـــــنـــــهـــــل)5(وقـــــــــدرهـــــــــم فــــــــي الــــــنــــــا�ــــــص لـــــيـــــ�ـــــص يـــجـــهـــل

فقد �سبَّ في اأ�سرة دين وعلم واأدب.
ووالده هو العالمة المحقق �ساحب الم�سّنفات الكثيرة جعفر بن اإدري�ض الكتاني ال�سيخ الإمام، وقدوة 
والحديث،  الفقه  في  واإماًما  القرويين،  جامع  في  ودر�َض  الأول،  الح�سن  لل�سلطان  م�ست�ساًرا  كان  الأنام، 

وموؤلفاته تزيد على المائة، كانت ولدته عام ))))) ه�) وتوفي عام )3)3)ه�).

وكان اأول ما قام به عبد الرحمن بن جعفر الكتاني الم�سنف رحمه اهلل هو اأن قراأ القراآن حتى اأتّمُه، 
اأجازه  وقد  الكتاني  اإدري�ض  بن  الفقيه جعفر  اأبيه  قراءته على  كانت  وقد  بعدها،  العلوم  تعلم  في  �سرع  ثم 
العربية،  اللغة  علوم  في  عامة  اإجازة  اأجازه  الذي  العينين  ماء  ال�سيخ  �سيوخه  بين  من  وكان  القراآن،  في 
وكذلك ال�سيخ اأحمد ابن الخياط، وال�سيخ عبد المالك العلوي ال�سرير، وغيرهم من ال�سيوخ، وقد عرف 
تامة،  وتثبت، ونجابة  الكتاني رحمه اهلل بذكاء مفرط، وجودة قريحة،  الرحمن بن جعفر  الم�سنف عبد 
من  فكان  غ�ض،  واأدب  ودراية  ورواية  المطالعة،  عند  ك�سف  �سرعة  له  وكانت  �سائب،  وفكر  ثاقب،  وذهن 

الورعين. والأدباء  المتقين،  العلماء 

))) انظر ترجمته في: ديوان �سعره، �ض ) اإلى ال�سفة 0). وكذلك فهر�ض الفهار�ض ج) – )0). وانظر ترجمته كذلك في 
معلمة المغرب، الجزء 0)، �ض 0))، محمد حجي.

الن�سب  في  اأرجوزته  في  الدلئي  اأرج��وزة  ذكر  فقد  الكتاني،  جعفر  بن  الرحمن  عبد  الم�سنف  دي��وان  كذلك  انظر   (((
ال�سفحة 9). النفي�ض)،  الكتاني  الن�سب  النفي�ض في  التي �سماها )الجوهر  الكتاني، 
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ثانًيا: موؤلفاته
وعلًما غزيًرا، حتى  وذاكرة حافظة،  �سياًل،  قلًما  الكتاني  الرحمن  الم�سنف رحمه اهلل عبد  ُرزق اهلل 

واأ�سعاًرا كثيرة، نذكر منها: دبجت براعته م�سنفات كثيرة ور�سائل جمة، 

حا�سية على �سروح الأزهري لالأجرومية.  .(
ك�سف النقاب عن موافقة �سيدنا عمر بن الخطاب.  .(

ر�سالة فيمن اأردفه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم خلفه.  .3
ل الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم اأ�سماءهم من ال�سحابة ر�سالة فيمن بدَّ  .(

ر�سالة في جموع مفردة عبد )وهي مو�سوع التحقيق).  .(
مراجعته وجمعه لفهر�ض والده الم�سمى )اإعالم اأئمة الأعالم واأ�ساتيذها بما لنا من الروايات واأ�سانيدها).  .6
مرا�سالته لأخيه محمد بن جعفر بن اإدري�ض الكتاني اإبان اإقامته في المدينة المنورة. بر�سائل يحدثه فيها   .(

عن اأو�ساع المغرب حينذاك و�سناأتي على ذكر بع�سها.
وقد �سنف في الفقه م�سنفات مازالت مخطوطة تنتظر التحقيق.  .(

م�سّنف اإظهار ما بطن من حب الوطن.  .9
0). م�سنف الجوهر النفي�ض في ن�سب الكتاني النفي�ض.

)). الديوان �سعر جمعه وقدمه له الدكتور علي بن منت�سر الكتاني.
)). موؤلف في علم العرو�ض.



اآفاق الثقافة والتراث 170

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

ر�سالة في جموع: َعبد

تاأليف العاّلمة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ت�سليًما واآله و�سحبه و�سلم  و�سلى اهلل على �سيدنا محمد 

محمد  ومولنا  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  عبًدا،  اآتيه  والأر���ض  ال�سماوات  في  من  كل  له،  حمًدا 
اآله واأ�سحابه ذوو المناقب والمزايا التي ل تح�سى عًدا، �سالة  المعطي عطاء من ل يخاف فقًرا، وعلى 

اإلى الرحمن فرًدا. النا�ض  و�سالًما نجد بركتهما يوم يح�سر 

اأما بعد، فيقول العبد الفقير الجاه عبد الرحمن بن جعفر اإدري�ض الكتاني: �ساألني بع�ض الأ�سحاب من 
اأداًء  اإلى ما طلب  اإجابته  الجهد في  اأ�ستعمل في ذلك غاية  واأن  اأجمَع لجموع العبد،  اأن  الأنجاب  الطلبة 

لبع�ض ما له عليَّ من الحق، فوجب، وقلت م�ستعيًنا باهلل تعالى: 

فقد  ونثًرا،  نظًما  �سهيرة  مبثوثة  وغيرهم،  اللغة،  اأهل  كتب  في  وهي  كثيرة،  جموع  له  العبد  اأن  اعلم 
ذكر الجوهري)6) في �سحاحه منها ع�سرة، وكذلك �سيبويه في كتابه، وق�سد هو في الأ�سل �سفة، قالوا: 
رجل عبد؛ ولكنه ا�ستعمل ا�ستعمال الأ�سماء، والجمع: اأْعُبد، وعبيد، وِعباد، وُعُبد وِعبدان وُعبدان واأعابد 
العباد هلل، وغيره من  اأ�سماء الجمع، وجعل بع�سهم  اأعبد، والِعْبدي، والِعَبداء، والمعبوداء والمعبدة  جمع 
الجمع هلل وللمخلوقين وخ�ض بع�سهم العبد للمذكر، واالأنثى َعْبدة. نقله ال�سيخ محمد المهدي بن اأحمد 
وكانت  واأربعمائة،  وخم�سين  خم�ض  �سنة  عليه  مقروءة  ن�سخة  من  الخيرات  لدالئل  �سرحه  في  الفا�سي))) 
وفاته هو �سنة ثمان وخم�سين واأربعمائة )للهجرة). قال ومن الألفاظ الم�سبوطة))) ما راأيت اأن اأترجمها 
بح�سب ذلك، فاالأول: بفتح الهمزة و�سكون العين و�سم الباء: قلت يرُد َها ُهَنا اأن يقال اإنما ُيجمع )َفْعٌل) 

)6) اإ�سماعيل بن حماد الجوهري، توّفي عام 393 ه��، عالم لغوي فذ، قال فيه ياقوت الحموي: )كان الجوهري من اأعاجيب 
الزمان ذكاء وفطنة. واأ�سله من بالد الترك وهو اإمام في اللغة والأدب ). �ساحب معجم )ال�سحاح: تاج اللغة و�سحاح 
العربية) ويعّد مدر�سة في علم المعاجم؛ اإْذ رّتب معجمه ترتيًبا على حروف الهجاء، واعتمد فيه على اآخر الكلمة، وقد 
حرف  اآخر  لأنها  الطاء؛  باب  في  عنها  ُيبحث  )ب�سط)  فكلمة  )ف�سال)،  الأول  والحرف  بابا)،  الأخير)  الحرف  �سّمى 

فيها، وتقع في ف�سل الباء لأنها اأول حرف فيها.
))) محمد المهدي الفا�سي توفي عام 09)) ه��. ولد بمدينة الق�سر الكبير في المغرب الأق�سى ليلة ال�سبت )) من رجب 
عام 033) ه�، وكان فقيًها لغوًيا ونحوًيا، عالًما بالحديث حافًظا له، من موؤلفاته: )�سمط الجوهر الفاخر في �سيرة �سيد 
الأول والآخر) و)معونة النا�سك بال�سروري من المنا�سك) وغيرها من الموؤلفات..، وهو مخطوط في الخزانة الملكية 

في الرباط تحت رقم: )06)). انظر ترجمته في )�سلوة الأنفا�ض) لجعفر الكتاني ج ) من ال�سفحة ))3 اإلى 9)3.
الن�سخة الأ�سلية وهي بخط الم�سنف رحمه اهلل )م�سبوطة). النا�سخ )مظبوطة) بالظاء، بينما في  ))) في ن�سخة 
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ول  اأْفُعُل()0))؛  عيَنا  �صحَّ  )لفعاٍل�صماً  الخال�سة  في  مالك)9)  ابن  قال  كما  ا�سًما،  كان  اإذا  )اأَْفُعٌل)  على 
وا�ْسُتْعِمَل  اأن عبًدا و�سٌف، فنقول في الجواب كونه و�سًفا هو بح�سب الأ�سل، ثم غلبت عليه ال�سمية  �سك 
القامو�ض)))) لما ذكر من  ال�سيخ مرت�سى في �سرح  الأ�سماء، كما تقدم في �سيبويه؛ ولذلك قال  ا�سِتْعَماَل 
الباء  وك�سر  العين  بفتح  والثاني:  الفا�سي  قال  القيا�ض).  يخالف  )ول  ن�سه:  ما  وِعباد؛  اأَعبد  مجموعه: 
بعدها ياء، قلت: قال الجوهري في ال�سحاح وهو جمع عزيز قال �سارح القامو�ض، قال �سيخنا يعني ال�سيخ 
ا�صم  اأو  جمع  هو  هل  العربية  اأهل  بين  فيه  خالف  وقع  ال�سركي  الطيب  بن  محمد  �سيدي  العالمة  الإمام 
جمع))))، واأو�سحه ال�سيخ ابن مالك وقال اإنه ورد في اأوزان الجموع )فعيل) اإل اأنهم تارة عاملوه معاملة 

الجموع فذكروه كالجحيم. اأ�سماء  وتارة عاملوه معاملة  فاأنثوه كالعبد،  الجموع 

ف�سكون  بك�سر  ولفعل  وَعِبيد  كَعْبد  )لَفْعل).  جمًعا  )َفِعيل)  التك�سير))))  جموع  من  الأخف�ض)3))  قال 

للغة،  النحاة، حافظ  اإمام  )9) هو محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالك الطائي، فقيه عالمة، ولد عام 600 ه�، وهو 
الخال�سة)  �سرح  في  الخ�سا�سة  ذوي  )بغية  موؤلفاته:  من  العربية،  علوم  في  تبّحره  �سعة  عن  تنّم  غزيرة  موؤلفات  له 
مقدمة  في  ترجمته  ه�.انظر   6(( �سنة  توفي  الت�سريف)،  علم  في  التعريف  و)اإيجاز  وال�سرف)  النحو  في  و)الألفية 
ال�سفحة  الفوائد  ت�سهيل  كتاب  ومقدمة   .(((-  ( ج  للزركلي  الأعالم  وكذلك   .(-(-6-( ال�سفحات  عقيل  ابن  �سرح 

.(6-9
ا يجعُل)  )0)) البيت في �سرح األفية ابن مالك لبن الناظم ال�سفحة )))، وتتّمته هي: ) لفعٍل .....= وللرباعي ا�سًما اأي�سً
"َفْعٌل« وقالوا: عبٌد واأْعُبد ) وهذا هو الأرجح اإن كان �سفة لغلبة  "اأفعُل« ل�سم على  وقد عّلق عليه ابن الناظم بقوله: ) 

ال�سمية.
)))) هو مرت�سي الزبيدي بن محمد بن عبد الرزاق، ولد عام )))) ه�، في الهند، ون�ساأ في اليمن، فقيه وحافظ للحديث، 
انظر  ه�.   ((0( عام  الطاعون  بداء  توفي  العرو�ض)  بتاج  الم�سمى  القامو�ض  على  )�سرحه  موؤلفاته:  من  لغوي،  وعام 

ترجمته في )عجائب الآثار في التراجم والأخبار) للجبرتي .مقدمة الكتاب.
)))) هو ا�سم يدّل على جمع ول واحد له من لفظه مثل جي�ض وقبيلة واإبل وغنم، فيعود عليه ال�سمير مفردًا مراعاة للفظة، 
او جمًعا مراعاة لمعناه ولكّن يثّنى وُيجمُع كاأنه مفرد، فتقول على �سبيل المثال: جي�ٌض، جي�سان، جيو�ٌض، قبيلة، قبيلتان، 

قبائل.
الب�سرة.  نحاة  اأحد  الأو�سط.  بالأخف�ض  المعروف  البلخي  النحوي  بالولء  المجا�سعي  م�سعدة  بن  �سعيد  الح�سن  اأبو   ((3(
من اأئمة العربية، واأخذ النحو عن �سيبويه وكان اأكبر منه، وكان يقول: ما و�سع �سيبويه في كتابه �سيًئا اإّل وعر�سه علّي 
ال�سفحة ))).  لتمام ح�سان  الأ�سول  القول فيه نظر )انظر:  به منه وهذا  اأعلم  اليوم  واأنا  به مّني  اأعلم  اأنه  وكان يرى 

وكانت وفاته �سنة ))) ه�، وقيل �سنة ))) ه�. انظر ترجمته في )وفيات الأعيان ج)، )))).
اأو  اإّما بزيادة  تغيُِّر �سورِة مفردِه عند الجمِع ويكون ذلك  اثنيِن مع  اأكثر مَن  الذي يدلُّ على  اللفُظ  التك�سيِر هو  )))) جمُع 
الكثرة.  وجمع  القّلة،  جمع  ق�سمين:  اإلى  وينق�سم  واحدٌة.  قاعدٌة  تجمُعها  ل  كثيرٌة  واأوزاُنه  المفرد.  �سورة  في  بنق�سان 
انظر: اإيجاز الت�سريف في علم الت�سريف. �ض 36. �سرح المف�سل. ج 3. �ض ))). �سرح الألفية لبن الناظم. �ض ))).
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جمع  اأنه  على  معطي))))  ابن  وذهب  والباقر،  كالحامل  �سيبويه  عند  جمع  ا�سم  وهو  و�سري�ض،  ْر�ٍض  ك�سِ
فقال: تك�سير 

قـــــي�صـــــــــــــــــــوا كـــــالــعــــبـــــــــــــيــــــــــــــــد  فــعــــــيــــــــــل  ال�صـــري�ُصثم  وكـــــــــــــــــذا  الــكــلــيــب  قــــــــالـــــــــــــــوا 

اإن ما زعمه من اأن )َفِعيل) عند �سيبويه ا�سم جمع الظاهر اأنه لي�ض على اإطالقه، فاإنه ذكر فيما �سبق 
اأن )عبيد) جمع )َعْبد) ولم يعده في اأ�سماء الجموع. 

ثم قال الفا�سي والثالث: بك�سر العين وفتح الباء بعدها األف، والرابع: ب�سم العين والباء مًعا. قلت قال 
واأن�سد عليه:  في ال�سحاح حكاه الأخف�ض 

ـــــــــــه ـــــــــــائ اأ�ـــــــــصـــــــــود الــــــجــــــلــــــدة مـــــــن قــــــــــوم ُعـــــــــــُبـــــــــــْد)16(اأنـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــب الـــــــــعـــــــــبـــــــــد اإلــــــــــــــــــــــى اأب

قال يعني الأخف�ض ومنه قراأ بع�سهم وُعُبد الطاغوت واأ�سافه. 
قال  الطاغوت،  وُعُبُد  بع�سهم  قراأ  ومنه  و�ُسُقٌف،  �َسقف  ال�سحاح ما ن�سه )وُعُبد مثل  ووقع في مختار 
الأخف�ض ولي�ض هذا بجمع؛ لأن فعاًل ل يجمع على ُفعل واإنما هو ا�سم ُبني على فعل مثل ُجدد، وهذا البيان 
اأ�سل  ولعل  ب�سمتين؛  )ُعُبد)  ب�سم  اأو  بفتح  َعْبٌد  ُيجمع  لي�ض  الأخف�ض  قاله  الذي  فاإن  ينبغي  ما  على  لي�ض 
كالمه ما جاء في الل�سان وُعُبد الطاغوت، جماعة عابد، وقًرا بع�سهم وَعُبد الطاغوت. بفتح العين و�سم 
الباء. قال الأخف�ض بجمع اإلى اآخره، وقراأ ابن عبا�ض وُعُبَد الطاغوِت ب�سم العين والباء وفتح الدال وجر 
الطاغوت. )فعن الأخف�ض اأنه جمع عبد جمع ُعبد فهو جمع الجمع ثم قال اأو جمع عبد ك�َسْقٍف و�ُسُقف، اأو 

ا مثل ثمار وُثُمر).  اأي�سً جمع عباد ككتاب وكتب، فهو جمع الجمع 

اأنه يقول اأن ُعُبد جمع َعْبد ك�سقف و�سقف. وما ن�سبه الأخف�ض خالف ما قدمناه عن ال�سحاح، من 

ثم قال الفا�سي والخام�ص: بك�سر العين و�سكون الباء على وزن )عمران) )ِعْبدان)، وال�صاد�ص: ب�سم 
العين و�سكون الباء على وزن )�ُسْفيان)، وال�صابع: بفتح الهمزة في )اأَعبد) مع المد بالألف مثل )اأعابد) 
على وزن )م�ساجد).  قلت قد علمت من كالم �سيبويه اأّنُه ا�سم جمع الجمع الذي هو )اأعبد)، وقد كرهه 

ابن مالك في نظمه)))) )الألفية) ]اإن �ساء[ من الجموع.

في  �سهرته  اأما  زكريا،  وباأبي  الح�سين،  باأبي  يكنى  الدين،  زين  الزواوي،  النور  عبد  بن  المعطي  عبد  بن  يحيى  هو   ((((
الم�سرق والمغرب فهي ابن المعطي ويقال اأنه لقب بزين الدين، ولد الإمام ابن معطي في منطقة زواوة �سرق الجزائر 
حالًيا بظاهرة بجاية �سنة )6)ه�، يعد يحيى بن معطي الزواوي اأول من األف في النحو عن طريق النظم ال�سعري بكتابه 
�ض   (( ج  النبالء  اأعالم  �سير  في  ترجمته  انظر  ))6ه�.  �سنة  الثنين  يوم  م�سر  في  بالقاهرة  توفي  الألفية)،  )الدرر 

.3((
)6)) البيت في )نهج البالغة ج) ال�سفحة ))3). وفي )البيان والتبيين للجاحظ ج ) ال�سفحة 6))).

)))) يق�سد نظم الألفية في النحو وال�سرف.
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وقال العالمة الفا�سي في �سرحه ال�سغير على المخت�سر الم�سمى بجواهر الدرر ما ن�سه: )وعن ابن 
مالك من الجموع اأعابد في القامو�ض هو جمع الجمع). 

والثامن: بك�صر العين والباء مًعا وت�سديد الدال. مق�سوًرا )مق�سوًدا)، والتا�سع مثله  ثم قال الفا�سي 
اإنما ا�سم جمع كما ذكر الجوهري في �سحاحه. ممدوًدا. قلت قد علمت وكالم �سيبويه 

األف ثم  واو ثم دال مفتوحة ثم  الباء بعدها  العين و�سم  الميم و�سكون  والعا�صر بفتح  الفا�سي  ثم قال 
وابن  الجوهري  واأما  جمع،  ا�سم  باأنه  )ي�سرح)  م�سرح  المتقدم  �سيبويه  كالم  اأن  يخفى  ل  قلت:  همزة. 
مالك فعداه من الجموع. ثم قال الفا�سي والحادي ع�صر بفتح الميم و�سكون العين وفتح الباء والدال مًعا 
وبعد الدال )هاء) )تاء) تاأنيث، وقال في القامو�ض َمْعَبَدة كم�ْسَيَخة. قلت �سيبويه جعله ا�سم جمع وكذلك 
ابن �سيدة))))، كما قاله ال�سيخ المرت�سى، واأما مجد الدين الفيروز اأبادي)9)) يجعله جمًعا تبًعا لالأزهري. 

قلت حا�سل ما ذكره �سيبويه اأحد ع�سر لفًظا، �صتة جموع، وواحد جمع الجمع، واأربعة اأ�صماء جموع، 
للفرزدق قوله: واأن�سد  َمْعَبَدة  للعبد  ]يعني �سيبويه[ ويقال  وقال 

ــــــــِرَب غـــــيـــــر َمـــــــــِعـــــــــْبـــــــــَدٍة ُقــــــــــــُعــــــــــــوِد)20(ومـــــــــــــا كــــــــانــــــــت ُفــــــــــَقــــــــــْيــــــــــٌم حــــــــيــــــــُث كـــــانـــــت ــــــــيــــــــْث ِب

وذكر الجوهري في ال�سحاح هذه الألفاظ ما عدا )اأعابد) و)معبدة) وجعل الجميع جموًعا وزاد على 
الأول:  جموع،  ثالثة  وزاد  ذلك  جميع  القامو�ض  في  وذكر  الدال،  م�سدد  والباء  العين  بك�سر  ان  ِعِبدَّ ذلك 
منها معابد، قال في تاج العرو�ض: )ومنهم من جعله َمْعَبَدة ك "َم�ْصَيَخة« فهو جمع الجمع(، الثاني: منها 
القامو�ض: )ما ذكره �ساحب  ال�سيخ م�سطفى الجزار في حوا�سيه على  الباء، قال  العين و�سم  عبد بفتح 
نظر،  فيه  الجموع  من  الطاغوت)  )َعُبد  في  حمزة  قراءة  وهي  كُفطر،  الباء  ب�سم  َعُبد  اأن  من  القامو�ض 

الأندل�ض،  �سرق  في  مدينة  وهي  )مر�سية)  اإلى  ن�سبة  المْر�سيُّ  الأندل�سيُّ  اللغوّي  الح�سن  اأو  اإ�سماعيل،  بن  علي  هو   ((((
المعروف بابن �سيدة، ولد عام )39 ه�، من نحاة الأندل�ض، يحكى اأنه كان �سريًرا ل يب�سر. قال عنه القا�سي الجياني 
موؤلفاته  اأه��ّم  من  بعلومها)  يتعّلق  وما  العرب،  واأي��ام  والأ�سعار  واللغة،  بالنحو  منه  اأعلم  زمنه  في  يكن  )لم  ه�   ((6
اللغة وترتيبها ح�سب معانيها. توفي ابن �سيده  األفاظ  اأ�سخم المعاجم العربية التي تعنى بجمع  )المخ�س�ض) وهو من 

ع�سية يوم الأحد �سنة )) ه�. انظر ترجمته في: مقدمة كتابه )المخ�س�ض) ال�سفحات: )-0-9)-))-)). 
)9)) هو مجد الدين محمد بن يعقوب بن عمر ال�سيرازي الفيروز اآباذي، ولد عام 9)) ه�، عرف بالفطنة في اللغة والأدب 
والفقه والتف�سير. من اأهم موؤلفاته: ) ب�سائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) و) القامو�ض المحيط والقابو�ض 
المعرفة  وا�سع  للغة،  حافًظا  )كان  حجر:  بن  الحافظ  فيه  قال   ،( �سماطيط  العرب  لغة  من  ذهب  لما  الجامع  الو�سيط 
قا�سي  ابن  طبقات  في:  ترجمته  ه�.انظر   ((( �سنة  اآباذي  الفيروز  الدين  مجد  توفي   .(3-( التهذيب  تقريب   - بها) 

�سهبة ج )، �ض 9). بغية الوعاة ج)، �ض 3)). 
)0)) انظر ديوان الفرزدق.ج ) ال�سفحة ))). قافية الدال.
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بل الذي عليه الأخف�ض واأبو علي الفار�سي)))) والزمخ�سري)))) واقت�سر عليه في ال�سحاح وابن عطية)3)) 
اأنه فْرٌد يراد به الكثرة؛ لأن فعاًل ل يجمع على ُفعل، وقد جعله في الت�سهيل  واأبو البقاء، واأبو محمد مكي 
ا�سم جمع ومنها ُفعل كنحو �ُسُمر ولم اأََر َمْن َذَكَر اأنُه جمع)، وهو كذلك، ون�سو�ض من ذكر �ساهدة بذلك 

اخت�ساًرا. نقلها  تركنا 

قال الأزهري واأما قول اأو�ض ابن حجر:

ــــــــــي ُلــــــــبــــــــْيــــــــَنــــــــى لـــــــ�ـــــــصـــــــُت مـــــعـــــتـــــرَفـــــا ــــــــــن اأحـــــــــــــــــُداأب مـــــــنـــــــكـــــــم  اأَاْلأََم  لـــــــــيـــــــــكـــــــــون 
اأّمـــــــــــــُكـــــــــــــُم اإّن  ـــــــــى  ـــــــــَن ـــــــــْي ـــــــــَب ُل ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــِن ـــــــــــُداأََب ـــــــــــُب َع اأبــــــــــــــــــاُكــــــــــــــــــم  واإن  اأََمـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة 

 ، اأراد عبد؛ لأن الق�سيدة من الكامل، وهي ح�ذاء)))))  واإنما  الباء �سرورة،  اإنما �سم  )فقال الفراء: 
َعُبد محّل نظر. القامو�ض، وزاد عقبه قال �سيخنا فتنظير الم�سنف  ونقله �سارح 

الثالث: منها عبدون بفتح ف�سكون، قال اأبو الفي�ض: كجمع المذكر ال�سالم نظًرا اإلى اأنه و�سف كما مر 
�ُسّراِح الف�سيح. عن �سيبويه، و�سرح به بع�ض 

واأ�سله لبن الطيب رحمه اهلل وقد اعتر�ض ال�سيخ م�سطفى في حوا�سه على القامو�ض على المجد)))) 
التك�سير؛  الجموع لجمع  تتعر�ض عند ذكر  اإنما  اللغة  اأئمة)6))  لأن  تركه؛  الأولى  اأن  وقال  الجمع  لهذا  ُه  عدَّ

اأكثره �سماعي. لأن 

اللغويين  كبار  ))) ه�، من  �سنة  ولد  الفار�سي.  باأبي علي  الملّقب  الأ�سل،  الفار�سي  الغفار  اأحمد عبد  بن  الح�سن  )))) هو 
والنحاة. له موؤلفات كثيرة، منها: )الحجة للقراء ال�سبعة) و)كتاب التذكرة) و)كتاب الإي�ساح النحوي ) و)المق�سور 

والممدود) توفي عام ))3 ه�. 
)))) هو محمود بن عمر بن محمد بن اأحمد، اأبو القا�سم جار اهلل الزمخ�سري، ولَد �سنة )6) ه� في قرية )زمخ�سر) ومن 
الكريم،  للقراآن  مف�سًرا  عالًما  وكان  زمًنا،  بمكة  جاور  لأنه  نف�سه؛  به  لّقب  فقد  اهلل)  )جار  لقب  اأما  كنّيتُه،  كانت  هنا 
وفيات  في:  ترجمته  انظر  ه�.   (3( �سنة  توفي  والأدب.  واللغة  التف�سير  في  كثيرة  موؤلفات  له  اللغة.  في  واإماًما  ونحوًيا 

الأعيان ج) �ض )6). الأعالم للزركلي ج) �ض ))). بغية الوعاة ج ) �ض 9)). 
)3)) اأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندل�سي، ُوِلَد في غرناطة �سنة ))) ه�. ))0)م. 
�ض  )الديباج)  في  فرحون  ابن  عنه  قال  والأدب،  واللغة  والتف�سير  الفقه  في  عالم  المرابطين.  دولة  تاأ�سي�ض  بداية  في 
))): ) اإنه كان فقيًها عالًما بالتف�سير والأحكام واللغة والأدب والنحو ) ومن اأهم موؤلفاته: )المحرر الوجيز في تف�سير 
الكتاب العزيز) وقد طبعته وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية في المغرب �سنة ))9)م. توفي ابن عطية �سنة )))ه�. 

6)))م. انظر ترجمته في الأعالم للزركلي.
)))) م�سطلح من م�سطلحات علم العرو�ض، وهي من اأنواع البحر الكامل، وت�سمى بالعرو�ض الحّذاء اأي )َفِعُلْن) المنقولة 

عن )ُمَتَفا). انظر ميزان الذهب ل�سيد اأحمد الها�سمي، دار البيروني، ط3. 006)م، ال�سفحة )6.
اآباذي. �سبقت ترجمته. )))) يق�سد مجد الدين الفيروز 

)6)) في الن�سختين )اأيمة) ويق�سد الم�سنف )اأئّمة)، وقد كتبها بت�سهيل الهمزة على نحو ما هو معمول به في قراءة ور�ض 
الهمزة. بت�سهيل  ويكتبون  يقروؤون  والمغاربة  نافع.  عن 
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ُتُنو�ِسَيت  واإن  �سفة  لأنه  القيا�ض؛  على  لعبد  �سالمة  جمع  وعبدون  لقيا�سه،  ال�سالمة  لجمع  يتعر�ض  ول 
والجوهري  �سيبويه  وك��الم  فاجتمَع  بلفظه)))).  منه  ال�سحاح  في  يذكره  لم  ول��ذا  فتاأمله  فتراعى)))). 
الخم�سة  وهذه  بع�سها  في  مناق�سة  على  جمًعا  ع�سر  خم�سة  اأبادي)  الفيروز  الدين  مجد  يق�سد  والمجد) 

ع�سر هي المذكورة في نظم ابن مالك، مع تذييل التّتائي له. وهذا نظم ابن مالك رحمه اهلل.

عباد، عبيد جمع عبد واأعبد

َعُبْد اأعابد، معبوداء، معبدة، 

اثِبَتن كذلك عبدان، واأعبدان 

كذلك العبدي وامدد اإن �سئت اأن َتُمْد

وذيله ال�سم�ض محمد بن اإبراهيم التتائي، ح�سبما ذكر ذلك في جواهر الدرر على المخت�سر )جواهر 
األفاظ المخت�سر) بقوله: الدرر في حل 

ـــــٌد ــــــه فـــــعـــــاب ـــْرعـــــــــبـــــــــدان �ــــــــصــــــــدَّ الــــــــــــــــــدال فــــــي ومــــثــــل تــــر�ــــص عـــــبـــــدون فـــاأحـــفـــظـــه َكـــَتـــ�ـــصُ

ان بك�سر  وقد ا�ستدرك الحافظ ال�سيوطي)9)) على ابن مالك ت�سعة جموع اثنان منها تقدما، وهما ِعبدَّ
ذكر،  لها  يتقدم  لم  و�سبعة  الثالث[،  ومد  الثاني  و�سكون  الأول  ]بفتح  وَعْبُدون  ثالثه،  وت�سديد  وثانيه  اأوله 
ثالثه،  )ت�سديد)  و�سد  وثانيه  اأوله  بك�سر  وِعِبدة  جلو�ض،  وزن  على  وثانيه  اأوله  ب�سم  وُعبود  اأعباد  وهي: 
كتاب  في  القطاع  ابن  ذكرها  ال�ستة  وهذه  الموحدة،  وك�سر  واأْعِبَدة  بالق�سر،  ومعبودى  محركة،  وَعْبَدة 

وال�صابع: عبدون وبه �سارت الجموع اثنين وع�سرين. الأبنية)30) ح�سبما نقله عنه �سارح القامو�ض، 

وجاء في القامو�ض))3) ما ن�سه )وينظر في عبدون فاإن الظاهر اأنه جمع لعبيد والعبيد جمع عبد فيبقى 
اأو  اإليها،  )))) كلمة )فتراعى) �سقطت من الن�سخة الثانية، وثبتت في الن�سخة الأ�سلية، فاأثبتناها، ولعّل النا�سخ لم ينتبه 

تعّذر عليه قراءتها.
)))) قوله: لم يذكره من بلفظه عائد على الجوهري �ساحب ال�سحاح، ذلك اأّن الجوهري لم يذكر )عْبدون) بهذا اللفظ 

في معجمه ال�سحاح. انظر ذلك في المجلد من ال�سفحة )0)�)0).
)9)) هو عبد الرحمن بن الكمال اأبو بكر الأ�سيوطي. ولد عام 9)) ه�. في القاهرة، ُعرف بالتبّحر في العلم، قال عن نف�سه 
والنحو،  والفقه،  والحديث،  التف�سير،  �سبعة علوم:  التبّحر في  9: رزقت  النحو) �ض  اأ�سول  كتابه )القتراح في علم  في 
النحو.توفي  اأ�سول  والمعاني، والبيان، والبديع على طريقة العرب والبلغاء. له موؤلفات غزيرة. منها: القتراح في علم 

�سنة ))9 ه�.
)30) ابن القطاع هو علي بن جعفر اأبو القا�سم بن القطاع ال�سعدي ال�سقلي اللغوي. ولد �سنة 33) ه�. كان من علماء اللغة 
العرو�ض.  علم  في  البارع  منها:  كثيرة  موؤلفات  له  لل�سعر).  راوية  �ساعًرا  ذكًيا  )كان  الحموي:  ياقوت  فيه  والأدب.قال 
اأبنية الأ�سماء والأفعال والم�سادر. انظر ترجمته في: بغية الوعاة ج ) �ض 3))، وانظر  وكتاب تهذيب الأفعال، وكتاب 

اأبنية )عبد). كتابه الأبنية ال�سفحة ))). حرف العين حيث ذكر 
اآبادي. للفيروز  القامو�ض المحيط   (3((
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�سالمة)))3)،  بجمع  تك�سير  جمع  العربية  في  معروف  غير  هذا  فاإن  �سالم؛  مذكر  جمع  جمعه  في  النظر 
اأنه جمع  يفيد  ما  �سياأتي  وكذلك عبدة محركة،  ب�سكونه،  واأقره  العرو�ض  تاج  في  الفي�ض  اأبو  تلميذة  ونقله 
لعابد، وقد نظم ذلك الحافظ ال�سيوطي في بيتين تذيياًل لبيتي ابن مالك ح�سبما ذكره ب� )عقود الجمان) 

فقال:

ـــــْدوقــــــــــــد زيــــــــــــــد: اأعــــــــــــبــــــــــــاد، عـــــــــبـــــــــود، عـــــبـــــدة َتـــــ�ـــــصُ اإن  ــــــــدان  والــــــــعــــــــبِّ بــــفــــتــــح  وخــــــفــــــف 
ــــــــَت بــــــْعــــــَدمــــــا ـــْدواأَْعــــــــــــــــِبــــــــــــــــدة، عــــــــبــــــــدون ثــــــــمَّ ــــيــــدون، مــــعــــبــــودى بـــقـــ�ـــصـــر فـــخـــذ َتـــ�ـــصُ عــــب

تقدم  مما  الثاني  ومعابد  الأول،  يذكر  لم  ولعله  كَنُج�ض؛  َعُبد  قامو�سه  في  المجد  ذكره  ما  عليه  وبقي 
الفا�سي  المهدي  اأبو عبد اهلل محمد  العالمة  ا�ستدركه عليه  وقد  بع�سهم،  الجمع عند  اأنه جمع  ا من  اأي�سً

�سارح الدلئل فقال:

مــــعــــابــــد كـــــــذلـــــــك  واَزي  ــــــــا  نــــــــُد�ــــــــصً تــعــدومـــــــــــا  اإن  واثـــــنـــــيـــــن  عــــ�ــــصــــريــــن  تــــقــــي  بـــــذيـــــن 

قال ابن الطيب واأجمع ما راأيت في ذلك لبع�ض الف�سالء في اأبيات:

ــــــــُد ـــــــــــد عـــــــــــبـــــــــــدون ِعـــــــــبـــــــــدانجــــــــمــــــــوع عـــــــبـــــــد َعــــــــــبــــــــــود اأعــــــــــبــــــــــد ُعــــــــُب ـــــــــــُب اأعـــــــــــــابـــــــــــــد َع
مــــدهــــمــــا اأو  ومـــــــعـــــــبـــــــود  عــــــــبــــــــدي  ــــــــدانعــــــبــــــد  ــــــــــــبــــــــــــاد عــــــــب ــــــــــــد ُع ــــــــــــِب ــــــــــــــــــَدٌة ُع َعــــــــــــــــــْب
ــــــــدٌة ــــــــَب ــــــــْع ــــــــــــاٌد َم ــــــــــــَب ـــــــــــــــَدة ِع ـــــــــدانعـــــبـــــيـــــد اأْعـــــــــــــــِب ـــــــــعـــــــــب ـــــــــد وعــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدون ال مـــــــــعـــــــــاب

ما قدمناه جموًعا  وزاد على  اأعباد وعبدة محركة،  تقدم  وبقي عليه مما  فذكر ثالثة وع�سرين جمًعا، 
اأنه قراأ وَعْبَد الطاغوت) باإ�سكان الباء وفتح  ثالثة الأول: ُعْبد كُقْفل، قال في الل�سان )وروى عن النخعي 
ا  اأي�سً القطاع  ابن  الأخيران ذكرهما  ر، وهذان  ك�ُسكَّ د  ُعبَّ الثالث: منها  ُعّباد كرّمان،  الثاني: منها  الدال. 

في كتاب الأبنية.

لكن قال �سيدنا ومولنا الوالد رزقنا اهلل ر�ساه مما كتبه بهام�ض ن�سخته من القامو�ض ما ن�سه )وفي 
وقال  وِعَباد)،  وعبيد  )اأعبد  منها:  والأ�سهر  كثيرة  جموع  له  وا�ستعمل   ، الحرِّ خالف  والعبد  الم�سباح)33) 
وكفار  كافر  مثل  وَعَبَدٌة  ِعباد  والجمع  عابد  والفاعل  والخ�سوع  النقياد  وهي  عبادة،  اأعبده  اهلل،  َعْبُد 

اأن ُعّبادا وَعَبَدة جمعان لعابد العبد كما يقت�سيه ما تقدم واهلل اأعلم. وكفرة)))3) وهو يفيد 

ا قول  وخّطه اأقول يوؤيد قول ل�سان العرب: )ورجل عابد من قوم َعَبَدٌة وُعُبُد وُعِبد وُعَباد.) ويوؤيده اأي�سً

اآبادي، تحقيق محمد نعيم، موؤ�س�سة الر�سالة، ط3، )00)م.ال�سفحة 96). للفيروز  ))3) انظر: القامو�ض المحيط 
)33) يق�سد الم�سّنف رحمه اهلل: الم�سباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفّيومي، مكتبة لبنان، ط )، ))9)م.

بين  عبٌد  وهو   �� الحرية  من   �� الحّر  خالف  )والعبد  يقول:  حيث  )))؛  ال�سفحة  للفّيومي،  المنير  الم�سباح  انظر   (3((
والعبودية). والُعُبوَدة،  العْبدية، 
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الدّر 
الم�سلوك 
في جموع 

العبد 
المملوك

اأبي عبد ال�سالم البناني))3) في �سرحه على الحزب الكبير: )وجمع العبد الذي هو عبيد والذي هو عابد 
ا ُعُبداء ب�سمتين ممدوًدا، وِعِبّداء بك�سر فت�سديد، قال  عباد قاله الراغب))36) منه، وزاد ابن القطاع اأي�سً

في �سرح القامو�ض )وزاد بع�ض العبودة ك�سفر و�سفورة).

 وقد نظمت هذه الجموع ال�ستة التي بقيت تذيياًل على العالمة �سيد المهدي الفا�سي فقلت:

ــــــــــودة ــــــــــبُّ ــــــــــاد بــــــ�ــــــصــــــم َع ــــــــــب تـــــــرْدوقــــــــــــــد زيــــــــــــــد ُع فـــــــال  وِعــــــــبــــــــدا  مـــــكـــــ�ـــــصـــــوًرا  ِعـــــــبـــــــاد  و 
ـــــــــــــــّداء مــــــ�ــــــصــــــمــــــومــــــا بـــــــمـــــــد وعـــــبـــــد ـــــــــــــــِب ـــْدِع َتـــ�ـــصُ َحــــِيــــيــــَت وال  الـــعـــلـــم فـــابـــحـــث مــــا  عــــن 

َفاأْوَعى؛  و بذلك �سارت الجموع ثمانية وع�سرين جمًعا على ما في بع�سها من المناق�سة عند مْن َجَمَع 
)الدر  ب�:  اأكملته  وليكن هذا اآخر ما ق�سدنا جمعه، والحمد هلل الذي ي�سر جمعه وو�سعه، وقد �سميته لما 
اآله  والمر�سلين وعلى  النبيين  �سيدنا محمد خاتم  الم�صلوك في جموع العبد المملوك(، و�سلى اهلل على 

اأن الحمد هلل رب العالمين. و�سحابته اأجمعين واآخر دعوانا 

تمت كتابته بعد ع�ساء ليلة الأربعاء تا�سع ربيع الثاني عام خم�سة ع�سر وثالثمائة واألف.

مولًدا  الفا�سي  اني،  بَنّ ال�سالم  عبد  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبو  المحقق،  الدراكة  الُهمام  الم�سارك  العالمة  الإمام  هو   (3((
اأمثال  الآفاق،  القرويين وغيره، على يد �سيوخ ذاع �سيتهم في  راأ�سه، بجامع  الأولي بم�سقط  تعليمه  تلقى  ومن�ساأ ووفاة، 
من  اهلل  رحمه  بناني  وكان  الفا�سي)ت0)))ه�).  القادر  عبد  بن  ومحمد  اليو�سي)ت)0))ه�)،  م�سعود  بن  الح�سن 
اأثنى  واأهله  للعلم  خدمة  من  قدمه  بما  واعتراًفا  الم�ستجدة،  النوازل  في  الفتوى  �سناعة  في  عليهم  المعتمد  الفقهاء 
اأهل له، ففيه قال محمد بن اأحمد بن محمد الفا�سي: )العالمة النحوي الم�سارك  عليه جمع من العلماء وَحَلّوه بما هو 
المدر�ض). توفي ال�سيخ رحمه اهلل عن �سن عالية تقارب الثمانين، �سحوة يوم الأربعاء �ساد�ض ع�سر ذي القعدة الحرام 

�سنة )63))ه�).
َفَهاني هو اأديب وعالم، اأ�سله من اأ�سفهان، وعا�ض ببغداد. األف عدة كتب في التف�سير والأدب والبالغة.  اِغب الأَ�سْ )36) الَرّ
كان  حتى  )ا�ستهر،  اأنه  الزركلي  قال  بالراغب.  المعروف  الأ�سفهاني  القا�سم  اأبو  المف�سل،  بن  محمد  بن  الح�سين  هو 

يقرن بالإمام الغزالي)، توفي �سنة )0) ه�. انظر ترجمته في الأعالم للزركلي.ج) �ض ))3.
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الئحة الم�صادر والمراجع

القراآن الكريم برواية حف�ص عن عا�شم

المعاجم اأوال: 

ابن منظور: ل�سان العرب، دار المعارف، ط)، ))9)م.  ((

اأباذي): القامو�ض المحيط؛ تحقيق محمد نعيم، موؤ�س�سة الر�سالة، ط )، )00) م. مجد الدين )الفيروز   ((

اأحمد بن فار�ض: مقايي�ض اللغة. تحقيق عبد ال�سالم هارون، دار الفكر، ط ). 9)9)م.  (3

اإ�سماعيل بن حّماد )الجوهري): تاج اللغة و�سحاح العربية، دار العلم للماليين؛ ط ). 990)م.  ((

))9)م. الر�سالة. ط)،  موؤ�س�سة  وال�سرفية.  النحوية  الم�سطلحات  معجم   ((

التراجم ثانيا: 

)) خير الدين الزركلي: الأعالم )قامو�ض التراجم)، دار العلم للماليين؛ ط))، 006)م.

)) جالل الدين ال�سيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، دار الفكر، ط )، 9)9)م. 

والمراجع. الم�شادر  ثالثا: 

اأحمد بن عبد اهلل )المالقي): ر�سف المباني في �سرح حروف المعاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية دم�سق، )د.ت).  ((

اأحمد بن فار�ض: ال�ساحبي في فقه اللغة العربية وم�سائلها، دار الكتب العلمية، ط)، )99)م.  ((

اأحمد بن محمد الحمالوي: �سذى العرف في فّن ال�سرف، دار الكيان للطباعة والن�سر، دون طبعة، دون تاريخ.  (3

اأحمد الها�سمي: ميزان الذهب في �سناعة �سعر العرب،دار البيروني، بيروت– لبنان، ط 3، 006)م.  ((

للن�سر والتوزيع، ط )، )00)م. اأبو القا�سم الحريري: ملحة الإعراب.المكتبة الإ�سالمية   ((

اأبو الفتح ابن جني: الم�سنف في �سرح كتاب الت�سريف للمازني، القاهرة، ط ). )96)م.  (6

اأبو القا�سم عبد الرحمن الزجاجي. الجمل في النحو. موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت– لبنان، دار الأمل، ط)، ))9)م.  ((

اأ�سرار العربية، مطبوعات المجمع العلمي بدم�سق، دون طبعة، دون تاريخ. الأنباري:   ((

ابن معطي زين الدين المغربي: الف�سول الخم�سون، مطبعة القاهرة. 6)9)م.  (9

0)) ابن ه�سام: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب. المكتبة الع�سرية. ط). )99)م.

))) ابن يعي�ض: �سرح الملوكي في الت�سريف، المكتبة العربية، حلب، ط� ) ، 3)9)م.

))) ابن ع�سفور ال�سبيلي: الممتع الكبير في الت�سريف، مكتبة لبنان نا�سرون، ط� )، 996)م.

اأبي الأ�سبع: تحرير التحبير في �سناعة ال�سعر، دون طبعة. دون تاريخ. 3)) ابن 
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الدّر 
الم�سلوك 
في جموع 

العبد 
المملوك

))) ابن الناظم: �سرح األفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، ط)، 000)م.

اإيجاز في علم الت�سريف، المكتبة الدينية الثقافية، ط )، 009)م. ))) ابن مالك: 

6)) تمام ح�سان. اللغة العربية ومعناها ومبناها، من�سورات دار الثقافة، الدار البي�ساء، ط ).

))) جالل الدين لل�سيوطي: المزهر في علوم اللغة واأنواعها، تحقيق اأحمد محمد جاد، دار التراث القاهرة، ط3.

ط)،  ال�سالمي،  الغرب  عبا�ض.دار  اإح�سان  تحقيق  والأثبات.  الفهار�ض  فهر�ض  الكتاني،  الكبير  عبد  بن  الحي  عبد   (((
))9)م.

9)) عبد اهلل القبي�سي: التتمة في الت�سريف؛ من�سورات نادي مكة الثقافي الأدبي، ط). 993)م.

0)) عبد الرحمن بن جعفر بن اإدري�ض الكتاني، جمع وتقديم دكتور علي الكتاني، دار الكتب العلمية، ط� ). 006)م.

اإ�سماعيل الثعالبي: فقه اللغة واأ�سرار العربية، المكتبة الع�سرية،ط )، 000)م. ))) عبد الملك بن محمد بن 

))) عالء الدين علي بن محمد القو�سجي: عنقود الزواهر في ال�سرف، دار الكتب الم�سرية، ط). )00)م.

3)) محمد بن ال�سيخ ماء العينين: ديوان الأبحر، دار الكتب العلمية. ط� ). )99). ج ). ))).

اأبي بكر الدماميني :�سرح المغني اللبيب، موؤ�س�سة التاريخ العربي، لبنان، ط). )00)م. ))) محمد بن 

))) ابن جّني: المن�سف على �سرح كتاب الت�سريف، ط). ))9)م.

6)) يحيي بن زياد الفراء: المق�سور والممدود، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت-لبنان، الطبعة )، ))9)م.
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of these poets I found that our poet Qulakh bin Hazn al-Minqari is most famous among them. And here I go 
in this research to aatribute all news and poetry to him unless I find any clear evidence of being it attributed 
to other. On the basis of previous postulate I went on collecting news related to the poet and arranged them in 
a way that gave me a clear picture of his biography, that led me to collect his poetry from different sources. 

Poetry of Matrud bin Kaab al-Khuzai

‘Collection editing and study’

Omar Abdullah Ahmed Shahhadah al-Fajjawi

This research aims to collect the poetry of Matrud bin Kaab al-Khuzai, he belongs to the pre-Islamic era, 
and it seems that he has very few poetry, he is among those poets who don’t have book of poetry collection to 
their name, as the sources have not mentioned anything about his poetry. He is among those unknown poets 
whose poetry has been lost except what is scattered here and there in the sources. The researcher was able to 
find a number of poems of this poet scattered in the books of literary, history and biography. The researcher 
has noticed that the poet Matrud had attributed most of his poetry to Bani Abdi Munaaf, as they had received 
and rescued him from the crime he had committed and run away. Therefore, it is likely that his poetry is found 
wherever Bani Abdi Munaaf is mentioned in history books and some literary sources. 

Sufi heritage in the Arab novel an approach to ‘Sufi novel’

Dr. Akh al-Arab Abdul Rahim
This study aspires to approach the mystic dimension within the Arab novel that gave richness and newness 

to the world of novels, proceeding from the heritage and cultural record; history, folk tale, myth and mysticism, 
in order to capture the fugitive time of Arab novel and its uncontrolled moment.

I have selected seven texts; ‘al-Tayyiboon’ by. Mubarak Rabi, ‘Awraq’ by. Abdullah al-Arawi, ‘al-Tajalliyat’ 
by. Jamal al-Ghaitani, ‘al-Taslim’ by. Abdul Ilah al-Hamdushi, ‘Ursuzzain’ by. Tayyib Saleh, ‘Rehlatu ibni 
Fattumah’ by. Najeeb Mahfuz, after that I also added ‘Makhluqatul ashwaq al-Tairah’ by. Edward al-Kharrat, 
Due to its diversity and richness, and also it serves the objective of writing Sufi novels written in Arabic, 
although it belongs to different cultural tributary (Christian mysticism).

  

Al-Durr al-Masluk fi Jumuil abdil mamluk

Dr. Hameed al-Kattani

What prompted me to present and edit this dissertation entitled ‘Al-Durr al-Masluk fi Jumuil abdil 
mamluk’ written by Abdul Rahman bin Jafar bin Idris al-Kattani, is its significance in morphology in general 
and the science of making plurals in particular, and its uniqueness in its subject, as well as the importance that 
morphology has in learning Arabic language, and mastering it saves one from mistakes and slip of tongue. 
Its importance can be realized by the quote of Ibn Yaeesh: “Morphology is one of the most important and 
honorable science”.  
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An exclusive study of paper magazine ‘Rafid’ entitled: eloquence of Hajjaj in the 
prose of al-Jahiz, Anecdotes from his book ‘al-Bukhala’ as an example

Fahd Aolad Hani
Old Arabic prose is rich with narrative texts that have the wide range of eloquence which is not found 

in our old literary works. Among it the art of anecdote that set the trend in the third century of Hijrah. Not 
to mention the representation of community issues and cultural values and conflicts that characterized the 
literature of this kind in this era, and opened its texts on topics of humor that tried hard to reflect events and 
different behaviors experienced by the Abbasid community. These are the events and behaviors embodied on 
the floor of Abbasi literature by the figures who believed in values and traditions. And invested in it all their 
linguistic and rhetorical potential energies, perhaps they might impose on literary and the life their principles 
and doctrine of thinking. We do not find it difficult if we consider the art of anecdote, as mentioned above, the 
best creative model adopted by al-Jahiz to portray the cultural religious and social conflicts. And then paints 
by such a text a quality eloquence which found in Hajjaj a starting point to expand the aesthetic of literary 
text. 

Poetic Stanzas of Abul Hasan Shushtari, Music and elements of  
heritage found in them

Dr. Mohammed Mahjub Mohammed Abdul Majeed
This study intends to send out Shushtari from the veil of obscurity to the existence and present him to the 

readers as an outstanding and genius literary person who used his poetry as a medium to carry his thoughts 
and spiritual experience, and his view about existence and annihilation. After introducing him the study dealt 
with two important issues; music and elements of heritage in his poetry. 

Malabari folklore in India is Islamic Arabic folklore

Mohammed Ali al-Wafi kurwatil
The heritage has a significant contribution in community building and organizing its system and reforming 

thinking. And if it manages to provide decent activities in all times it keeps its name in the hearts of latecomers. 
Otherwise, it collapses and crashes as those submerged cultures crashed into the dust of history and memory 
in oblivion. In this aspect, the people of Kerala enjoys the vital and distinct legacy from the other inhabitants 
of India, as the history and heritage of Muslims in Kerala began from the first day when Arab landed on the 
coast of Kerala in the 1st century AH. And the arrival of light of Monotheism to the coast of the Kerala in 
the 1st century AH, is a historical fact recorded by an elite group of historians and archeologists, as well as 
documented by approved religious documents.

Poetry of Qulakh bin Hazn al-Minqari, ‘Collection and explanation’

Dr. Aslam bin al-Sabti
In this research the researcher has tried to present the poetry of Qulakh bin Hazn al-Minqari, he has gone 

through many difficulties in this regard, the most important being: 

The poet Qulakh shares the same name with other poets also and they are; Qulah al-Anbari and Qulahk bin 
Zaid, making the researcher vulnerable to confusion among poetry of these poets. After searching the poetry 
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The lost Intellectual heritage in the Arab-Islamic history

Dr. Ashraf Salih Mohammed Sayyid
Muslims were the owners of huge Gnostic heritage as a result of the proliferation of authoring and 

translation movement that filled parts of the Islamic State, However, what we got from that heritage is a very 
small percentage, whereas the remainder perished due to exposure of the Arab and Muslim world to wars and 
invasions and internal and external strife. However, these misfortunes were not the only factor, as some other 
factors have also contributed to the demise of much of the Arab and Islamic heritage, and the most important 
of them was conduct of scholars themselves. Scholars have got rid of their books and destroyed them in 
several ways; like burning them intentionally, or washing them out with water, or burying in the ground, or 
tearing and throwing them in the air, or abandoning them in the desert or dumping in rivers, wells or the sea, 
or destroying and disposing in any other way, This is what will be covered in this study.

The effectiveness of the symbol of the heritage in the contemporary  
news discourse 

Dr. Ahmed Yahya Ali
This work reflects the presence of cultural heritage in contemporary media discourse, as an active and 

influential factor and not as an effected object or material for handling and processing at different levels; talk 
shows, meetings, interviews. The news discourse reveals the case of intersexuality based on audio interview, 
and the news article itself shows what belongs to heritage and what is contemporary.  The intersexuality is just 
a mechanism which indicates to the openness of the linguistic text to exceed its bounds and coherence with 
other texts. Thus the reference in the structure of news reflects what is inherent in our Arabic library. 

What is the future of Arabic lexicography in light of modern technology?

Prof. Maleek Jawadi
The question raised by this article is associated with the position of lexicon and lexicography at the 

moment, especially after the invasion of the information and the means of modern technology in general. We 
will not discuss the new format of dictionaries and methods and techniques of producing them, as these things 
are necessary, and adopting them are the requirements of modernism and participating in the building of new 
society. But in addition to that, we will discuss the levels of processing linguistic material inside the lexicon 
in all its forms – paper or electronic. 

So what is the way of reconciling between two types in the way that would serve our dictionary, and 
benefit our generations, hence giving the Arabic language its rightful place in the era of globalization? That’s 
what this article is trying to answer.
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ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.
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الدرا�سات  ت�سـدر عـن ق�سم 
والن�سر وال�سوؤون الخارجية
ــد ــاجـــ بـــمـــركـــز جـــمـــعـــة الــمـــ
لــــلــــثــــقــــــــــــــافــــة والـــــتـــــــــــــــــراث

Tuhfatul Mujahideen fil amali bilmayadeen
By. Lajeen bin Abdullah al-Tarabulusi, Husamuddin, al-Zahabi (D. 738 AH)
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De Materia Medica
By. Pedanius Dioscorides (Died around 90 AD)

مفردات ديو�سقوريد�س
ا�سم الموؤلف: ديو�سقوريد�س فيدانيو�س المتوفى حوالي 90 م

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة

تحفة المجاهدين في العمل بالميادين
ا�سم الموؤلف: لجين بن عبد اهلل الطرابل�سي، ح�سام الدين الذهبي المتوفى 738 هـ
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