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المعنوي في جواب المثنوى الكل�شني:
�إبراهيم بن محمد بن �إبراهيم ،الآمدي ،الرومي ( ت 940:هـ ),
تاريخ الن�سخ� ,أوائل ربيع الآخر  928هـ

Al-Manawi fi Jawab al-Mathnawi, Al-Kalshani, Ibrahim bin
Mohammed al-Aamidi, (D 940 AH),
Scribed in the beginning of Rabiul thani 928 AH

�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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،  و بعد،ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
.) من مجلة �آفاق الثقافة و التراث90( ف�إنه ي�سرنا �أن نبعث �إليكم بن�سخة من العدد
.راجين التف�ضل ب�إر�سال �إ�شعار الت�سلم المرفق بالمجلة �إلينا
مع خال�ص �شكرنا و تقديرنا لح�سن تعاونكم معنا
و تف�ضلوا فائق االحترام و التقدير
Dear Sir ;
Attached is one copy of Afaq Al-Thaqafa wa Al- Turath magazine, issue No ( 90 ). Please send back the enclosed receipt of
Acknowledgement after filling in the required infomation.
Thank you for your kind cooperation
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�شعر العربية للأمير �صديق ح�سن خان البهوبالي
درا�سة �أدبية نقدية في �شبه القارة الهندية
د� .سعد الله المحمدي 134

المقـاالت
فل�سفة الت�أمل وثنائية الأنا والآخر
في معلقة طرفة بن العبد
د� .إبراهيم عبد الله فا�ضل عبد الله 6

دور المر�أة في وقف المخطوطات
في مدينة حائل
د.كريمة عبد الر�ؤف الدومي 169

نَ�شْ َ�أ ُة ال َّت ْ�صنِ يف فِ ي ال ُّن ُظم بالأَ ْن َد ُل�س
د .عبد ال�سالم الح�سين الجعماطي 27

تحقيق المخطوطات
الواردِ عن َد البخاري)
ُ(ج ْز ٌء في ِ
حديث ُدعاءِ ُنزُولِ ال َم َط ِر ِ
للحافظ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني
(تـ1382:هـ)
درا�سة وتحقيق :
د .نور الدين بن محمد الحميدي الإدري�سي 181

جهود ابن الطلبة الإحيائية من خالل ق�صيدته الحائية
(وقفة مع ريادة من�سية وتلبث مع بنت بقعة ق�صية)
د .محمذن بن �أحمد بن المحبوبي 71

198

ت�أ�صيل اللغة العربية في اللهجات ال�سامية القديمة
أنموذجا
مفردات من البيئة البدوية � ً
�أ .د .نزار خور�شيد مامه 53

ا�س (ت 680هـ)
ِ�شع ُر ُجوبان الق ََّو ِ
د .عبا�س هاني الـﭽراخ 106

الملخ�صات

التنوع الثقافي ولغة الطفل

افتتاحية العـدد

الحمد هلل الهادي �إلى �سواء ال�سبيل وال�صالة وال�سالم على نبيه الداعي �إلى كل نافع و�أ�صيل ،وعلى
�آله و�صحبه ذوي المجد الأثيل� .أما بعد:
يعد التنوع الثقافي ترا ًثا م�شتر ًكا للإن�سانية ،ويتجلى في �صور متعددة تخ�ص هُ وية المجتمع؛
فهو م�صدر للإبداع من قبل الأفراد ،ومن هنا فالب َّد من الت�أكيد عليه؛ خدمة للأجيال الم�ستقبلية.
وقبل الحديث عن التنوع الثقافي للطفل ،ف�إنه الب ّد من التذكير ب�أن اللغة كما عرفها ابن جني
عبارة عن �أ�صوات يع ّبر بها كل قوم عن �أغرا�ضهم؛ فالإن�سان بطبيعته يندمج في المجتمع الإن�ساني،
وعدم قدرته على الكالم تعزله ،وث َّمة �صعوبة كبيرة في فرز ما يدخل في نطاق النف�س .وهذا يعود
�إلى التمييز بين المعرفة واال�ستطاعة.
فالطفل يزداد معدل نموه العام� ،إذا اكت�سب لغة ثانية في �سن مبكر .وهذا م�ؤ�شر هام للت�أكيد على
عملية التعليم في هذه المرحلة؛ فالتعليم المبكر هو الأكثر فعالية في توجيه قدرات الأطفال نحو
التفاعل والتوا�صل مع ما يحيط بهم .فال�سنوات الخم�س الأولى ذات �أهمية خا�صة من حيث القدرة
على التع ّلم لدى الأطفال ،ولكن ث َّمة فروق فردية ت�ؤثر في اكت�ساب اللغة فيما بينهم ،يمكن تق�سيمها
على مجموعتين رئي�سيتين هما:
 .1مجموعة م�صادر �شخ�صية تنبع من ذات الطفل؛ وتتمثل في الن�ضج البيولوجي والذكاء وال�صحة
وجن�س الطفل( كونه ذك ًرا �أو �أنثى ) وال�شخ�صية والرغبة في التوا�صل.
 .2مجموعة اجتماعية تنبع من �إثارة الأفراد الآخرين المحيطين بالطفل للتحدث؛ وتتمثل في
�إثارة الطفل في الكالم و�أ�ساليب المعاملة اال�ستبدادية وحجم الأ�سرة وتركيبها.
وبنا ًء عليه ،فاللغة ت�شمل �أ�شكا ًال مختلفة ومتنوعة لالت�صال مثل :الكتابة والكالم والعالمات
والإ�شارات وتعبيرات الوجه والإيماءات ،وكل �أ�شكال التعبير الفني من مو�سيقى وغناء ور�سم وت�شكيل
وم�سرح و�سينما و�شعر و�أدب وحلم و �صمت.
ووف ًقا لما ورد ،ف�إ َّن الأطفال يتباينون في عملية اكت�سابهم للغة؛ فمنهم من يكت�سب لغة واحدة
فقط ،ومنهم من يكت�سب لغتين �أو �أكثر خالل فترة زمنية معينة .وفي هذا يكون التعدد اللغوي
وا�ضحا �أمام زمرة معينة من الأطفال فقط؛ ذلك لوجود قدرة لغوية في الإن�سان عبارة عن مجموعة
ً
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من الخاليا الع�صبية المت�ضمنة في دماغه في الجهة الي�سرى بمنطقتي بروكا وفورنيكي؛ حيث
توجد الأ�صوات في منطقة بروكا ،والمعاني في منطقة فورنيكي.
�إذن ،فالملكة اللغوية خا�صية من خ�صائ�ص �إدراك اللغة عند الإن�سان؛ �إذ با�ستطاعته �أن ينتج
جم ً
ال عديدة لم يكن ي�سمعها من قبل.
وهنا يمكن �إيراد ر�أي العالم غاردنر ( ،)Gardnerوالذي يتحدث فيه عن مفهوم (الموهبة)؛
حيث يعدُّ كل �إن�سان يولد ب�إمكانات وطاقات من المواهب ،تجعله ق��اد ًرا على تحقيق �أي موهبة،
ويورد عددًا من المواهب التي تو�صف فطرية لدى الإن�سان ،وبخا�صة الموهبة المنطقية والموهبة
ال�شعرية والموهبة الريا�ضية والموهبة المعرفية والموهبة الل�سانية والموهبة المو�سيقية.
�إ َّن الحديث عن هذا المو�ضوع �أ�صبح الآن الف ًتا للنظر؛ كيف ال؟ وهو يحث على تعزيز لغة الطفل.
وفي الحقيقة الكل م�س�ؤول عن دعم هذا النوع من التعزيز؛ لأنه يدخل في �إطار الدرا�سات المعنية
بالتعددية الثقافية ،وعليه فالب َّد من بذل الجهود من �أجله ،وذل��ك من خالل و�ضع خطة لغوية
معينة .وهنا ننوه �إلى �أنه يجب �إيجاد حوافز لغوية ت�ساعد في �إمكانية التطور اللغوي المتعدد لدى
الأطفال.
�إ َّن تعدد الثقافات ب�أي مجتمع يعود بالفائدة على الجميع ،وبخا�صة فئة الأطفال على نحو كبير؛
نظ ًرا لتعر�ضهم لأكثر من لغة في �سن مبكر ،وهذا بطبيعته ي�ؤثر -ب�شكل �إيجابي -على تكوينهم
و�أدائهم الإبداعي وعملياتهم الإدراكية وقدرتهم على تع ّلم لغاتٍ �أخرى ،ومن ثم ت�أثيرهم فيما بعد
في تنمية المجتمع وتطوره.
أ�سي�سا على ما �سبق ،يمكننا القول� :إ َّن التركيز على لغة الطفل يعد م�شروع ا�ستراتيجي �شامل
وت� ً
يهدف �إلى بناء مجتمع متما�سك وم�ستدام ،وال يت�أتى ذلك �إال من خالل تنوع ثقافته المكت�سبة من
تعدد اللغات .ومن هنا الب َّد من التركيز على الثقافة بو�صفها مجمل ال�سمات المميزة التي يت�صف
بها المجتمع من �آداب وقيم و�أهداف وعادات وتقاليد وما �إلى ذلك ،وكذا الت�أكيد على �أمر مهم وهو
�ضرورة التعدد اللغوي بالن�سبة للأطفال ،بحيث ال ي��ؤدي ذلك �إلى مفعول معاك�س وهو فقدانهم
للغتهم الأ�صلية (الأم).

�سكرتير التحرير

د .فاطمة بنت نا�صر المخيني
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التنوع
الثقافي
ولغة
الطفل

فلسفة التأمل وثنائية األنا واآلخر
في معلقة طرفة بن العبد
د� .إبراهيم عبد اهلل فا�ضل عبد اهلل

جامعة �أبها  -المملكة العربية ال�سعودية
مقدمة

مقـــاالت

لقد عا�ش طرفة بن العبد تجربته الت�أملية بكل �أ�شكالها و�صورها ،ومثل هذه التجربة
الت�أملية �ضرورية لأجل الحياة الغزيرة ال�شاملة ،وقد كان حلقة االت�صال بين عالم الفعل وعالم
الخيال /ال�شعر ،والت�أمل �ضروري ال لل�شاعر وحده ،و�إنما لكل �إن�سان على نحو ما.
�إن �إبداع الق�صيدة ال�صادقة �إذا �صحبه تجربة ال�شاعر الت�أملية �شاهدنا القوة ال�سحرية
للألفاظ ،ومن ثم ف�إن اال�ستمتاع بال�شعر  -بغ�ض النظر عن �سلبياته و�إيجابياته في نظر
المجتمع – بمجاله الوا�سع ال�شامل يحتل �إذًا مكانة فريدة في عالم تجربة الت�أمل ،ولكنه لي�س
�إال جز ًءا من ذلك العالم ،وهو لي�س �إال جز ًءا حيو ًيا �إال بالن�سبة لأولئك الذين يتميزون بح�سا�سية
خا�صة �إزاء الألفاظ والأوزان والإيقاع ،وال�شعر في نظر ه�ؤالء جزء هام من تجربتهم ،و�إذا كانت
الحياة ت�ساعدهم على �أن يدركوا ماهو عميق وهام في ال�شعر ،ف�إن ال�شعر بدوره ي�ساعدهم على
�إدراك ماهو عميق وهام في الحياة ،وهذا ما انتهجه طرفة بن العبد في معلقته ب�صفة خا�صة،
وفي حياته ب�صفة عامة.
الدرا�سة تحاول ا�ستكناه �صور ثنائية الأنا والآخر في
معلقة طرفة بن العبد ،من خالل ر�صد المكونات
الداللية للعالمات اللغوية الرئي�سة ،والك�شف عن
ال�ع�لاق��ات المت�شابكة بينها ،ف��ي ��ض��وء مفاهيم
التزامن والثنائيات ال�ضدية .وتتيح معلقة طرفة
هذه الدرا�سة ،فف�ض ًال عن طول هذه الق�صيدة ،التي
تزيد �أبياتها عن مائة بيت ،تبرز فيها"�أنا"ال�شاعر
الجاهلي المتوارية في �أكثر ال�شعر الجاهلي خلف
النظام القبلي ،مما يوجد في هذه المعلقة �أ�صواتًا

ثم كان الجزء الثاني من البحث ،والذي يتمثل
في ثنائية "الأنا  -الآخر" ،والتي ت�ضرب بجذورها
في �صميم الوجود الإن�ساني ،وذلك من لدن ابني
�آدم قابيل وهابيل ،وقد �صور القر�آن هذا الم�شد في
�سورة المائدة في قوله ﭧ ﭨ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯﮰﭼ .والإن���س��ان ال يعرف على
وجه الحقيقة �سوى ذاته ،فت�صبح الذات هي مركز
الوجود ،ومحور كل حقيقة وم�صدر كل معرفة وهذه
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متعددة (بوليفونية) ،و�إن تم عر�ضها من خالل
ر�ؤية ال�شاعر؛ مما يمكن معها �إظهار ثنائية"الأنا
والآخر" بو�صفه البنية �أو الن�سق ال��ذي يحكم
مجموعة العنا�صر التي ت�شكل هذا العمل الأدبي.
فالبنية ت�صور عقلي يرجع �إلى الناقد ،تعينه عليه
طبيعة العمل الأدبي ،ومن ثم يحقق الناقد معه عن
طريق الك�شف عن العالقة بين العنا�صر �أو الأجزاء
وحد َة العمل الأدبي.
وعلى الرغم من ثبات البنية وبقاء ن�سقها ،ف�إنها
قد تخ�ضع ل�سل�سلة من التحوالت لها قوانينها الخا�صة
التي تزيد من ثرائها ،وي�شتمل الف�ضاء ال�شعري
للمعلقة على �صور متعددة لثنائية"الأنا والآخر".
وقد جاء البحث في ثالثة مباحث الأول :حول
مفهوم الت�أمل ،وي�شتمل على العنا�صر التالية :الت�أمل
وا�صطالحا ،الت�أمل وال�شعر ،مطلع المعلقة
لغة
ً
الت�أملي واختالفه ع��ن بقية المعلقات .ال�ث��ان��ي:
توظيف الت�أمل في ال�صورة ال�شعرية ،كيفية توظيف
ال�صورة  ،وفل�سفة ت�أمله ف��ي ال�م��وت ،ث��م فل�سفة
ت�أمله في الحياة ،و�أخي ًرا :ت�أمله للح�ضارة من خالل
ال�صناعات والحرف في المع ّلقة.
الثاني :توظيف الت�أمل في ال�صورة ال�شعرية،
كيفية توظيف ال�صورة ،وفل�سفة ت�أمله في الموت،
ثم فل�سفة ت�أمله في الحياة ،و�أخي ًرا :ت�أمله للح�ضارة
من خالل ال�صناعات والحرف في المع ّلقة.
المبحث الثالث :ثنائية الأن��ا والآخ��ر ،ويتمثل
ذلك في :ثنائية الأنا والآخر (ابن العم) ،وثنائية
وختاما ثنائية الأنا والآخر
الأنا المتعالية والقبيلة،
ً
(ابنة �أخية معبد) ،ثم كانت الخاتمة ،والم�صادر
والمراجع التي اعتمد عليها الباحث ،واهلل �أ�س�أل
التوفيق.
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المبحث الأول
حول مفهوم الت�أمل
 - 1الت�أمل لغة:

ورد ف��ي ل�سان ال�ع��رب المعنى اللغوي لمعنى
الت�أمل :الأَ َمل والأَ ْمل وا ِلإ ْمل :ال َّرجاء؛ الأَخيرة عن
ابن جني ،والجمع �آم��ال .و�أَ َم ْلتُه �آ ُمله ،وقد �أَ َم َله
ي�أْ ُمله �أَ ْملاً ؛ الم�صدر عن ابن جني ،و�أَ َّمله َت�أْمي ًال،
ويقال �أَ َمل خَ ْي َره ي�أْ ُمله �أَ ْم ًال ،وما �أَطول ِ�إ ْملته ،من
الأَ َمل �أَي �أَ َمله ،و�إِنه َلطوي ُل الإِ ْملة �أَي الت�أْميل؛ عن
اللحياني ،مثل الجِ ل�سة وال ِّركبة ،والت�أمل ال َّت َث ُّبت،
وت�أملت ال�شي َء َ�أي نظرت �إِليه ُم�ست ْث ِبتًا له وت�أمل
الرج ُلَ :ت َث َّبت في الأَمر والنظر((( ،وجاء في مقايي�س
فل�سفة
الت�أمل
اللغة :الهمزة والميم والالم �أ�صالن :الأول التث ُّبت
الح ْبل من ال َّرمل .ف�أ ّما الأول وثنائية الأنا
واالنتظار ،والثاني َ
والآخر
فقال الخليل :الأم��ل ال� َّرج��اء ،فتقول �أ َّملتُه �أُ�ؤ َِّم�ل��ه
في معلقة
ت�أمي ًال ،و�أَ َم ْلتُه �آ ُم ُل ُه َ�أ ْم� ً
لا و� ْإم َل ًة على بناء جِ ْل َ�سة.
طرفة بن
بع�ض االنتظار.
وهذا فيه ُ
العبد
أي�ضا :الت�أمل التث ّبت في النَّظر .قال:
وقال � ً
ت�أ َّم ْل خَ ليلي َه ْل َت َرى ِمن ظعائنٍ
ت ََح َّم ْل َن بال َعليا ِء من فوق ُج ْر ُث ِم
وقال المرار:
ت � � ��أ َّم� � � ْ�ل م � ��ا َت � � � ُق� � � ُ
�ول و ُك � � � ْن� � ��تَ ِق � �ـ � � ْد ًم ��ا
ُ (((
ُق � � �ط� � ��امِ � � � ًَّي� � ��ا ت� � � �� ُّأم� � � �ل� � � � ُه ق � �ل � �ي � �ـ � �ـ � �ـ � �ل
"ال�ص ّحاح في اللغة" الأَ َم � ُ�ل:
وذك��ر �صا حب ّ
ال��رج��ا ُء .يقال� :أَ َم � َ�ل خَ � ْي � َر ُه َي��أْ ُم� ُل��ه َ�أ ْم�ل ً�ا ،وكذلك
ال َت�أْمي ُل .قولهم :ما �أَ ْط � َولَ � ْإم َل َتهُ� ،أي �أَ َم َل ُه ت�أ َّم ْل ُت
ال�شيء� ،أي نظرت �إليه م�ستبينًا له "(((.

�أن تنفذ �إلى �صميمها بعد �أن تحولها �إلى مو�ضوع
للت�أمل"(((.

ا�صطالحا:
 - 2الت�أمل
ً

الت�أمل هو"ا�ستغراق الذهن في مو�ضوع تفكير،
نغفل معه الذات والمحيط ،وهو درجة من درجات
الإدراك المعرفي التجريدي ،والت�أمل تجاوز لل�شيء
في ذات��ه �إل��ى خلفياته الع�ضوية ،والت�أمل الأدب��ي،
�إعادة �إنتاج المح�سو�س ،عبر التجريد ال�شاعري"(((.

ويمكننا �أن ن�صف الت�أمل " ب�أنه ت�أمل يتميز
بالإعجاب ولكن الموقف الت�أملي لي�س هو موقف
ال �ح �ك��م؛ ذل ��ك �أن ال�ح�ك��م يت�ضمن وج���ود وع��ي
بالمو�ضــوع مميزًا عن الذات التي تمر بالتجــربة.
وم��ع ذل��ك فالموقف الت�أملي يدخــل ف��ي تركيبة
الحكم �أو النقد الذي يظهر في قولنا َّ � " :إن هذا
�شيوعا " � َّإن
المو�ضوع جميل " �أو في قولنا الأكثر ً
ت�أمل هذا المو�ضوع يبعث على الر�ضا �أو اللذة ".
ول��وال هذا النقد الكامن ( ال��ذي ال يتبلور �إال عن
طريق التفكير وح��ده ) ،ول��وال عملية العودة التي
تحدث غال ًبا �إلى موقف نقدي في بداية مرحلة ما،
لكنا �أقل وع ًيا با�ستمتاعنا �أو لذاتنا ،ولكانت لذاتنا
و�ضوحا  ...وال�سبب في ذلك �أننا ال نريد �أن
�أقل
ً
ن�ستبدل الموقف الت�أملي بموقف نقدي يعوق بتطوره
تطور الموقف الت�أملي ،غير �أن التجربة الت�أملية
في �صورتها الخال�صة المثالية ال تحدث �إال ب�شكل
متقطع"(((.

 - 3ال�شعر والت�أمل:

�ألف "رو�ستر يفور هاملتون" كتا ًبا �أ�سماه "ال�شعر
والت�أمل" ،تحدث فيه عن مو�ضوعات كثيرة منها
"�أن نظرية ال�شعر في جوهرها تعنى بالتجربة
الخيالية �أو الـت�أملية التي تن�ش�أ عن طريق و�ضع
الكالم في ن�سق من الوزن الخا�ص كما تعني بقيم
هذه التجربة"(((.

مقـــاالت

وع��ن العالقة بين الموقف الت�أملي والطاقة
الإب��داع�ي��ة يقول ":ينبغي �أال نخلط بين الموقف
الت�أملي والطاقة الإبداعية .ومع ذلك ف�إن النزعة
�أو العادة الت�أملية في الذهن هي التي ين�ش�أ عنها
الدافع الإبداعي – ذلك الدافع الذي يخلق �أثناء
تحقيقه لذاته مو�ضوعات جديدة للت�أمل ،والعالقة
بين الموقف الت�أملي والطاقة الإبداعية عالقة وثيقة
كالعالقة بين النبات والتربة .و�إذا كان الت�أمل ك�سو ًال
ف�إننا ال نتوقع منه �أي �إبداع حيوي"(((.

 - 4مطلع المعلقة الت�أملي واختالفه
عن بقية المعلقات:

و�أم��ا عن قيمة ال�شعر و��ض��رورة الت�أمل " ف�� َّإن
لل�شعر قيمة في تنظيم الذهن على نحو مبا�شر،
وعلى نحو غير مبا�شر؛ لأن التجربة ال�شعرية ذاتها
تتميز بالنظام البديع ،وعلى نحو غير مبا�شر؛ لأنه
ي�شجع على �إيجاد عادة الت�أمل في الذهن ،والت�أمل
�ضروري ال للفنان وحده و�إنما لكل �إن�سان على نحو
ما"(((.

بالت�أمل في المعلقات ال�سبع ،نجد �أن معلقة
ط��رف��ة تختلف ف��ي مطلعها ع��ن بقية المعلقات؛
وذلك لأن طرفة هو ال�شاعر الوحيد من بين �شعراء
المعلقات الذي يحثنا في مطلع ق�صيدته على الت�أمل
و�إمعان النظر ،وك�أنه يخاطب �أ�صحابه ،ومن في
البادية بقوله(:((1
ِل� َ�خ��ول �ـ �ـ �ـ��ة َ � ْأط � �ل � ٌ
�ال ِب� � ُب ��ر َق ��ة ِ َث �ه � َم��دِ ،

والنظرة الت�أملية يجب �أال " تقف عند ظاهر
المو�ضوعات التي يتناولها ال�شاعر و�إنما تحاول

ت �ل��و ُح َك�ب��اق��ي ال��و� �ش� ِ�م ف��ي ظ��اهِ � ِر ال � َي��دِ
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فقد بد�أ معلقته مخاط ًبا �أ�صحابه ب�أن يت�أملوا
الأطالل التي كانت بها محبوبته ،ومازالت �آثارها
باقية حتى وقوفه بها .و�أم��ا معلقة ام��رئ القي�س
فمطلعها(:((1
ِق � َف �اَ َن � ْب��كِ مِ ��نْ ِذ ْك � � َرى َح� ِب�ي��بٍ َو َم � ْن �زِلِ
بِ�سِ ْق ِط ال � ِّل � َوى َب� ْي� َ�ن ال �د َُّخ��ولِ َف� َ�ح� ْو َم��لِ

ب��د�أ عنترة معلقته بال�س�ؤال عن المعنى الذي
يمكن �أن ي�أتي به ولم ي�سبقه �إليه �أح��د من قبل،
ثم �شرع في الكالم فقال� :إن��ه عرف ال��دار وت�أكد
منها بعد فترة من ال�شك والظن .والمعلقة الأخيرة
للحارث بن حلزة فقد �صدرها بقوله(:((1
�آ َذ َن� � � � �ت� � � � � َن � � � ��ا ِب � � َب � �ي � �ن � �ه � �ـ� ��ا �أَ� � � �س � � � َم � � �ـ� � ��ا ُء

فهو يخاطب �سواء �أخاطب �صاحبيه �أم خاطب
الواحد خطاب االثنين كما ذكر ذلك الزوزني ،فهو
خاطبهم هنا لمجرد البكاء( .((1و�أما زهير فقد كان
أي�ضا يقول(:((1
مطلع ق�صيدته مختلفًا � ً
�أَمِ � � � ��نْ �أُ ِّم �أَ ْو َف � � � ��ى د ِْم� � َن� �ـ� � ٌة َل� � � ْم َت � َك � ّلَ �ـ� ِ�م
ِب � َ�ح � �ـ � � ْو َم ��ا َن � � ِة ال � � � �ـ � � � � ُّد َّرا ِج َف ��ال � ُم � َت � َث � ّلَ �ـ � ِ�م

ُر َّب َث � � � � � ��ا ٍو َي� � � � َم � � � ُّ�ل مِ � � �ن � � � ُه ال� � � � َّث � � ��وا ُء

فقد بد�أ معلقته بالحديث عما �صارت �إليه ديار
الحبيبه .و�أم��ا معلقة لبيد بن �أبي ربيعة فقد كان
مطلعها(:((1
َع � � َف� ��تِ ال� � � ِّ�د َي� � ��ا ُر َم � َ�ح� � ُّل� � َه ��ا َف � ُم � َق��ا ُم � َه �ـ��ا
مِ � �ن� � ً�ى َت� � ��أَ َّب� � �ـ� � � َد َغ� �ـ� � ْو ُل� � َه ��ا َف� �ر َِج ��ا ُم� � َه� �ـ ��ا
بد�أ لبيد معلقته بالحديث عن حال الديار وما
�آلت �إليه( .((1ويبد�أ عمرو بن كلثوم معلقته بمطلع
خا�ص يختلف عن �أ�صحاب المعلقات جمي ًعا؛ لأنه
لم يبد�أ بذكر الأطالل �,إنما بد�أ حديثه بذكر الخمر
في قوله(:((1
�أَ َال هُ �� ِّب��ي ِب ��َ��ص� ْ�ح � ِن� ِ�ك َف��ا� ْ��ص � َب��حِ � ْي � َن �ـ��ا
َو َال ُت � � ْب � � ِق ��ي ُخ � � ُم � �ـ � � ْو َر ا َلأ ْن� � � َد ِر ْي� � � َن� � �ـ � ��ا
فهو يقول �أال ا�ستيقظي من نومك �أيتها ال�ساقية
وا�سقيني ال�صبوح بقدحك وال تدخري هذه القرى.
وعنترة يقول في مطلع معلقته(:((1
َه � � ْ�ل َغ� � � ��ا َد َر ال � �� �ُّ�ش � � َع � � َرا ُء م� ��نْ ُم � � َت � �ـ � � َر َّد ِم
�أم َه � � ْ�ل َع � � َر ْف� ��تَ ال� � � � � َدّا َر ب �ع � َد َت� � َو ُّه� �ـ � ِ�م
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بد�أ الحارث معلقته ب�أن الحبيبة �أعلمته بفراقها.
ومن خالل العر�ض ال�سابق لمطالع المعلقات يتبين
لنا �أن �شعراء المعلقات قد وقفوا جمي ًعا على الأطالل
في مطالع معلقاتهم با�ستثناء عمرو بن كلثوم الذي
بد�أ معلقته بالخمر ،ولكن وقوف طرفة كان وقوفًا
مختلفًا؛ لأنه وقوف ت�أملي ،فهو يقول في البيت الأول
فل�سفة
من المعلقة لأ�صحابه :انظروا وت�أملوا"ف�إن لهذه
الت�أمل
المر�أة المحبوبة �أطالل ديار بالمو�ضع الذي يخالط وثنائية الأنا
�أر�ضه حجارة وح�صى من ثهمد ،فتلمع تلك الأطالل
والآخر
لمعان بقايا الو�شم في ظهر الكف"(.((1
في معلقة
وك � �� َّأن ال�شاعر ال يقف عند ح��د �أن"يعرفنا
ب�أطالل محبوبته خولة ،ولكنه ي�أتي بالت�شبيه الذي
ي�شبه فيه لمعان �آثار ديارها بلمعان �آثار الو�شم في
ظهر الكف ،فهو يحثنا على الت�أمل في هذا المنظر،
ويزيده
و�ضوحا الت�شبيه الذي �أتى به"(.((2
ً
وي�ستمر ال�شاعر في ه��ذا الت�أمل مع �أ�صحابه
الذين يقفون معه ،ومع ت�أمله و�إمعان النظر ي�صور
لنا حالة ال�ف��راق فيقول "ك� َّأن م��راك��ب الع�شيقة
المالكية غدوة فراقها بنواحي وادي دد �سفن عظام
لأنه �شبه الإبل وعليها الهوادج بال�سفن العظام ،وقيل
عظاما من فرط لهوه وولهه"(.((2
بل ح�سبها �سفنًا ً
وي�أتي البيت الرابع الذي يقول فيه"(:((2
َع� � َد ْول� � ّي� � ٌة �أو مِ � ��نْ �� َ�س � ِف �ي� ِ�ن ا ْب � � ِ�ن َي��امِ � ٍ�ن

طرفة بن
العبد

م ��ا َت � �ن� � ُ�ظ� ��رو َن ِب� � َ�ح� � ّ�ق َوردَة َ ف �ي � ُك � ُم،
� َ��ص � ُغ � َر ال� � َب� �ن ��و َن ،و َره� � � ُ�ط وردة َ ُغ� � ّي � ُ�ب
ق� � ْد َي �ب � َع� ُ�ث الأم � � � َر ال � َع��ظِ �ي � َم � �ص �غ �ي � ُرهُ،
ح� � َّت ��ى ت � �ظ � � َل َل� � � � ُه ال � ��دم � ��ا ُء ُت �� َ��ص � َّب� ُ�ب
وال � ُّ�ظ � � ْل � � ُم َف� �ـ� �ـ� � ّر َق ب� �ي � َ�ن َح � � ّب� � ْ�ي َوا ِئ � � ��لٍ :

َي� �ج ��و ُر ب �ه��ا ال � � َم �ل� ّ
ا ُح ط � ��و ًرا و َي � ْه � َت ��دِ ى
من مكمالت هذا الت�أمل؛ لأن"هذه ال�سفن التي
ت�شبهها هذه الإبل من هذه القبيلة �أو من هذا الرجل
والمالح يجري بها مر ًة على ا�ستواء واهتداء ،وتار ًة
على �سمت الطريق ،وت��ار ًة يميلونها عن الطريق،
وخ�ص �سفن ه��ذه القبيلة ،وه��ذا الرجل لعظمها
و�ضخامتها ،ثم �شبه َ�سوق الإبل تار ًة على الطريق،
وتار ًة على غير الطريق ب�إجراء المالح"(.((2

َب� �ك� �ـ� �ـ� � ٌر ُت� ��� �س ��اق� �ي� �ه ��ا ال � � َم � �ن� ��اي� ��ا َت� �غ� �ل � ُ�ب
ج -الألم النف�سي الذي ي�شعر به� :أح�س طرفة
�أل ًما ج�سي ًما ،وحاول �أن يطويه في �ضباب الفرو�سية
والمتعة ،وه��و ف��ي ذل��ك ي�ق��اوم ال�ع��رف الجاهلي
العتقاده �أن التقاليد غير الحقيقة ،و�أن ما يدعونه
محرمات لي�س �سوى وهم قائم ،و�أن ال حدود بين
الرذيلة والف�ضيلة ،و�أن الفخر بالرذيلة هو كالفخر
بالف�ضيلة ،وهو من ي�سير في طريقه الحرة الثائرة
في ج��ر�أة و�صراحة ،نابذً ا التقاليد� ،ساخ ًرا مما
يعتقد النا�س ،وهو في ذلك يخرج في �شعره عن
�أ�سلوب الجاهليين ال��ذي��ن يقفون عند الظاهرة
ليتوغل في ما ورائها ،وينطلق في �أج��واء التفكير
الوجودي في ثورة حائرة بين تقاليد الفرو�سية التي
ال ي�ستطيع التخل�ص منها لدافع نف�سي فيه ،وتقاليد
الحياة والموت التي ينبذها لميل مادي ينبثق من
عقيدة وجودية عنده .وهكذا ين�ش�أ في ذاته �صراع
بين تقاليد يحتفظ بها وتقاليد ينبذها ،هو �صراع
القلق الإن�ساني ،هو �صراع الكفر والإيمان في نف�س
الإن�سان.

 - 5دوافع الت�أمل:

مقـــاالت

�أ -ثنائية موقفه من التقاليد الجاهلية والعرف:
فهو يتم�سك بالتقاليد الجاهلية على �أن�ه��ا بناء
�أم�ج��اد ،ولكنه يتنكر لها على �أنها جمود فكري
وقيد ح�ضاري .ولهذا نه�ض في وجه العرف والر�أي
ال�سائد ،ومذهبه في ذلك �أن العقل يف�سر التقاليد
ويطورها ،ويتناول العقائد ويتنخلها ،وفي الوجود
ظاهرات طبيعية ال �شك في حقيقتها،فعلى الإن�سان
�أن يعتمدها في تفهمه للطبيعة ولما وراء الطبيعة،
ومما ال �شك فيه �أن في هذا الموقف جر�أة �شديدة،
وكان طرفة مفطو ًرا على الجر�أة ال�صريحة.
ب -الظلم الذي وقع عليه من �أقرب النا�س �إليه؛
حيث يقول(:((2
ُ
وظ� �ل� � ُم ذوي ال � ُق��رب��ى �أ�� �ش ��دُّ م���ض��ا��ض� ًة
على ال�م��ر ِء م��نْ َو ْق� � ِع ال� ُ�ح���س��ا ِم ال ُمه ّند
وقد تجلى ذلك في �أعمامه الذين ظلموه طف ًال،
لقد فقد طرفة �أباه وهو طفل �صغير ،فتعهده �أعمامه،
�إال �أنهم ظلموه وه�ضموا حقوق �أمه وردة بنت عبد
الم�سيح ،فن�ش�أ اله ًيا يبذر ماله في ال�سكر والمجون،
فطرده ،قومه وراح ي�ضرب في البالد مت�شر ًدا ثم
عاد �إلى قومه ف�أرعوه الإب��ل ،وكان هذا داف ًعا من
دوافع ت�أمل طرفه ،وقد �أورد ذلك في قوله(:((2

د� -آرا�ؤه في الحياة� :آراء طرفة ثمرة ت�أمل في
الحياة� ،إنه نظر �إلى الوجود ف��ر�أى الحياة تنتهي
عند الموت ،ور�أى �أن الموت خاتمة الم�أ�ساة ،ف�أ ّثر
ذلك في نف�سه ،وراح يفكر في طريق ال�سعادة فوجد
�أن ال�سعادة وهمية في حياة تنتهي بالال�شيء ،وراح
يجيل النظر في بيئته وفي نف�سه ،فوجد �أن البيئة
تملي عليه الفرو�سية فاعتنق مذهبها ،و�أن نف�سه
10

�آفاق الثقافة والتراث

تملي عليه المتعة فاعتنق مذهبها في م�صدريها
الخمر والمر�أة (:((2
ول � ��وال ث �ل� ٌ
�اث هُ � �ـ ��نَّ مِ � ��نْ ل � ��ذ ِة ال �ف �ت��ي
وجِ � � �د َِّك ،ل��م َ�أ ْح � � ِف� � ْ�ل م�ت��ي ق� ��ا َم ُع � � َّودِي
ف ��مِ � � ْن� � ُه � َ�ن �� َ�س �ب �ـ� ُ�ق ال � � �ع� � ��اذِالتِ ِب �� � ُ�ش ��ر َب � ٍة
ُك� � َم� � ْي ��تٍ َم �ت��ى م ��ا ُت� �ع� � َّل ب��ال �م �ـ��ا ِء ُت� � ْزب ��دِ
َو َك� � � �ـ� � � �ـ� � � � ِّري� ،إذا ن� � � � ��ادى ال� �م� ��� �ض � ُ
�اف
َك ��� ِ�س �ـ �ي��دِ ال � َغ �� َ��ض ��اَ ،ن� � َب� �ه� � ْت� � ُه ،ال� � ُم� � َت� � َو ِّرد
والدج ُن ُم ْع ِج ٌب
َجنْ ،
م َُج ِّنباوتق�صي ُريو ِمالد ِ
ب �ب �ه �ك �ن � ٍة ت� �ح ��تَ ال � َ�خ � َب �ـ �ـ �ـ ��ا ِء ال� � ُم� � َع� � َم ��دِ
وهو في مذهبه المزدوج ي�ستمد يقينه من تفاهة
�لاع��ا و�إن
ال��وج��ود ،وال ير�ضي عن ه��ذا اليقين �إق ً
اعتر�ض عليه معتر�ض �أو الم��ه الئ��م ،احتج عليه
بطلب الم�ستحيل؛ �أي بطلب الخلود علي وجه هذه
الأر�ض � -إذ ال خلود في نظره بعدها  -ومن ي�ستطيع
�إخالده على وجه الأر�ض؟
هـ  -حياة الجاهلي حياة غارقة في الواقعية
والمادية والح�سية ،وال يتجلى لها الوجود �إال من
خ�لال ال �م��ادة؛ ذل��ك �أن �ضائقة العي�ش ،وق�سوة
الأر�ض وال�سماء وتوافر الأخطار المحدقة ،كل ذلك
دعا الجاهلي البدوي �إلى �أن يمعن في التطلع �إلى
المادة؛ ثم �إن الحياة البدوية لم تكن لتدرك �شي ًئا
�أو تعبر عن �شيء �إال من خالل المادة؛ وذلك لأن
القوى الإدراكية والتعبيرية عند البدوي لم تكن بعد
من الرقي بحيث ت�ستطيع االعتماد علي التجريد
واالنطالق في عالم المعقوالت والمدركات ،ونحن
نعلم �أن �أكثر �شعراء الجاهلية �أه��ل ب��داوة ال �أهل
ح �� �ض��ارة؛ ول �ه��ذا �سيطرت ال �م��ادي��ة ع�ل��ى مجمل
�شعرهم ،فكانت في م�صدر �إيحائهم ،وكانت في
مو�ضوع قولهم وهند�سة بنائه ،وكانت �أخي ًرا في
مادة تعبيرهم وتحبيرهم(.((2
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المبحث الثاني
توظيف الت�أمل في ال�صورة ال�شعرية

ال�شاعر طرفة بن العبد �شديد االنغما�س في
المادة المح�سو�سة التي تحيق به والتي يعي�ش في
كنفها ،وكان البد ل�شعره من �أن يعك�س �صورة الواقع،
ويمثل الحياة بما فيها من غير �إمعان في الخيال
الذي ينقلنا من الواقع �إلى الالواقع" ،و�إذا رجعنا
�إلى المو�ضوعات التي عالجها ال�شعر الجاهلي نجد
�أنها معالجة من الناحية المادية ،فالحديث عن كل
منها يدور حول النواحي الح�سية حتى ما كان منها
مح�سا ك�أنما تراه بعينك �أوتح�سه
معنو ًيا قد �أ�صبح ً
بلم�سك"(.((2
أملت ال�شعر الجاهلي من �أوله �إلى �آخره
و�إذا ت� َ
تجده واقع ًيا في مو�ضوعاته ،واقع ًيا في �صدى نقله
عن الحياة ،واقع ًيا في ا�ستكمال ال�صورة العامة
لجميع عنا�صرها ،واقع ًيا في حر�صه علي التفا�صيل
والجزئيات واقع ًيا في �صراحة الت�صوير و�صدقه،
واقع ًيا في دقة التعبير .وهكذا قلما تجد ال�شاعر
الجاهلي في عالم المجردات .فالحب عنده ميل
خفي يتج�سم في و�صف محا�سن المر�أة الج�سيمة،
والكرم عنده نار م�شبوبة وكالب ال تنبح في وجه
مف�صلة الجوانب ،و�ضيفان
ال�ضيف ،وم�آكل وم�شارب ّ
تذهب وتجئ ،وال�شجاعة عنده �ضربة �سيف وطعنة
رمح وكرة فر�س ،وال�شرف عنده ن�ساء م�صونات،
وعدو مقتول ،والعزة عنده جار مح�صن ،وم�ضارب
في م�شارق الأر�ض ومغاربها.
وهكذا كان �أكثر �شعره في مادة الفر�س والناقة
والمطر والمواقع وما �إلى ذلك ،وهو �إن عالج عالم
ما وراء المح�سو�س من �شياطين و�أرب��اب ومالئكة
ج�سمه في ُن�صب �أو جن �أو غول �أو ما �إلى ذلك مما
َّ
يتكون من جماد �أو �أع�ضاء ج�سمية مادية ،وهو �إن

فل�سفة
الت�أمل
وثنائية الأنا
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ويجعلها �أداة للتعبير عن خوالج النف�س وعواطف
الف�ؤاد ،ولكن هذه المادية المح�سو�سة عنده لي�ست
ان��دف��ا ًق��ا م��ن ال�شاعر علي المح�سو�س ،وال نق ًال
للمح�سو�س �إل��ى الحالة الحياتية التي يوجد فيها
ال�شاعر ،بل موازنة بين م�شهدين:داخلي وتجربة
ذاتية من جهة وم�شهد خارجي وحالة مح�سو�سة من
جهة �أخ��رى .هكذا لما حزن ام��ر�ؤ القي�س ،وثقلت
عليه وط�أة الحزن قال(:((3
ك� ��أن ��ي َغ� � ��داة َ ال� � َب� � ْي � ِ�ن َي� � � � ْو َم َت� َ�ح � َم � ّل��وا
َل� � �دَى � � َ�س � ُم ��راتِ ال � َ�ح � ّ�ي ن ��ا ِق � ُ�ف َح � ْن� َ�ظ��لِ

نظم ق�صيدة قام بنا�ؤها علي المح�سو�س الم�ؤثر
ال العقل المفكر؛ �أي على انفعاالت ح�سية �أم��ام
الطلول ،والناقة ،والفر�س ،وال�سيل ،والطرائد وما
�شاكلها.

مقـــاالت

وال�شاعر الجاهلي "يعبر عن فكره و�شتى معاني
نف�سه وج�سمه بالمادية والح�سية"( .((2عن طريق
الت�شبيه والتمثيل ،وتلك طريقتة العقلية التي لم
م�شهدا حاول
تتجاوز طور الطفولة .فهو �إن نقل
ً
تج�سيمه وت�صويره بحيث يتمثل لحوا�سنا المدركة،
وهكذا لما �أراد ام��ر�ؤ القي�س �أن ينقل لنا م�شهد
ال�سرعة في فر�سه �صور ذلك الم�شهد ت�صوي ًرا،
و�إذا نحن �أم��ام جلمود من ال�صخر دفعه ال�سيل
من �أعالي الجبال فراح يمزج الكر بالفر والإقبال
بالإدبار(:((3
مِ � � َك� �ـ� �ـ� �ـ� � ٍّر مِ � � � َف� � � ٍّر ُم � �ق � � ِب� ��لٍ ُم � ��د ِب � � � ٍر َم� � ًع ��ا
ال�سي ُل مِ ��ن َع��لِ
َك ُجلمو ِد َ�صخرٍ َح� َّ�ط� ُه َ

فال�شاعر ل��م يحلل ح��زن��ه ،ول��م ينقل العالم
الخارجي �إلى عالمه الداخلي بحيث ي�صبح مت�أث ًرا
معه ناطقًا بل�سانه ،بل اكتفي بت�صوير الرجل الذي
دمعت عيناه ،و�سكبتا العبرات ب�غ��زارة لمعالجة
تلميحا،
الحنظل بيديه .والجاهلي كما ترى يلمح
ً
وي�شبه ت�شبي ًها،ويدع لنا مجال الت�صوير حتى �إذا
ت�صورنا ا�ستيقظ فينا ال�شعور وت�أثرنا.

ولما �أراد طرفة �أن ينقل �إلينا معنى كرمه� ،صور
لنا نزوله في الأعالي دون التالع حتى يري ناره كل
طالب رفد(:((3
الِ ال� � � ِّت �ل � َ
َو َل � ��� ْ��س� ��تُ ِب � � َ�ح �ل � َّ
ا ِع َم � َ�خ ��ا َف� � ًة
َو َل� � ِك ��نْ َم � َت��ى َي ��� ْ�س � َت � ْر ِف��دِ ال� � َق� � ْو ُم �أَ ْر ِف� � ��دِ

ا�ستطاع طرفة �أن يوظف الت�شبيه في بع�ض �صوره
التي وردت بالمعلقة .والت�شبيه"�إنما يقع بين �شيئين
ا�شتركا في معانٍ تعمهما ويو�صفان بها ،وافتراق في
�أ�شياء ينفرد كل واحد منهما ب�صفتها ،و�إذا كان
كذلك ف�أح�سن الت�شبيه هو ما وق��ع بين ال�شيئين
ا�شتراكهما في ال�صفات �أكثر من انفرادهما فيها،
حتى يدني بهما �إلى حال االتحاد "(.((3

ولما �أراد زهير �أن ينقل �إلينا معنى الحرب
رحى تطحن النا�س طحنًا
وويالتها �صور لنا الحرب ً
يقول(:((3
َو َم� ��ا ال� َ�ح �ـ � ْر ُب ِ�إ َّال َم ��ا َع � ِل � ْم � ُت � ْم َو ُذ ْق� � ُت� � ُم

والت�شبيه كما هو معلوم يكثر في ال�شعر العربي
ف�أ�سلوب الت�شبيه"يك�شف عند ت�أمله عن داللتين
اثنتين� :إحداهما المقارنة ،والأخرى الو�صف غير
المبا�شر ،وه��ذه الداللة الثانية نا�شئة عن الأول��ى
ومرتبطة بها ،فنحن حينما نعمد على ت�شبيه �شيء
ب�شيء �إن�م��ا نعقد بينهما نوعا م��ن المقارنة في
الظاهر ،وه��ي مقارنة التهدف �إل��ى تف�ضيل �أحد

َو َم� ��ا هُ � � َو َع � ْن � َه��ا ِب��ال� َ�ح �ـ��دِ ي��ثِ ال � ُم � َر َّج �ـ� ِ�م
َف � َت � ْع �ـ � ُر ُك � ُك � ْم َع � � � ْر َك ال � � َّر َح ��ى ِب � ِث � َف��ا ِل � َه �ـ��ا
َو َت� � ْل� � َق � ْ�ح ِك ��� َ�ش �ـ��ا ًف��ا ُث � � � َّم ُت� � ْن� � َت � ْ�ج َف � ُت � ْت � ِئ �ـ� ِ�م
فال�شاعر الجاهلي يوظف المادية المح�سو�سة،
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ال�شيئين على الآخر ،و�إنما ترمي �إلى و�صف �أحدهما
بما ات�صف به الآخر"( ،((3والت�شبيه لدى طرفة هو
انعكا�س لت�أمله ،وهو من مقومات الكالم الأ�سا�سية،
فهو يوظفه توظيفًا ،ويرتكز عليه ارتكازًا؛ لأنه ل�سان
النزعة المادية الح�سية التي هي �صفة البدواة.
وهذا الت�شبيه يتحول �أحيا ًنا كثيرة �إلى ا�ستعارة،
واال�ستعارة"نقل العبارة ع��ن مو�ضع ا�ستعمالها
في �أ�صل اللغة �إل��ى غيره لغر�ض ،وذل��ك الغر�ض
�إم��ا �أن يكون �شرح المعنى وف�ضل الإب��ان��ة عنه �أو
ت�أكيده والمبالغة فيه �أو الإ�شارة �إليه بالقليل من
اللفظ �أو تح�سين المعر�ض الذي يبرز فيه ،وهذه
الأو�صاف موجودة في اال�ستعارة الم�صيبة ،ولوال �أن
اال�ستعارة الم�صيبة تت�ضمن ماال تت�ضمنه الحقيقة
من فائدة لكانت الحقيقة �أولى منها ا�ستعماال"(.((3
واال�ستعارة كما ال يخفى"ت�شبيه حذف منه الم�شبه
و�أداة الت�شبيه ،وقام فيه الم�شبه به مقام الم�شبه
لعالقة و�صفية بينهما وه��و ف��ي ال�شعر الجاهلي
تارة مفرد وت��ارة مركب وكثي ًرا ما ي�صبح تمثيل ًيا
ا�ستطراد ًيا يتخذ �أ�سلوب الق�ص�ص� ،أما الت�شبيه
المفرد فهو ما كان فيه الم�شبه والم�شبه به مفردين
�أي غير مركبين"( ((3كما في ق��ول طرفة م�شب ًها
فخذي الناقة ببابي ق�صر عال �أمل�س(:((3
َل � َه��ا َف ��خِ � � َذانِ �أُ ْك ��مِ � � َل ال � َّن� ْ�ح ��� ُ�ض ِف�ي� ِه� َم��ا
َك � � ��أَ َّن � � � ُه � � � َم� � ��ا َب� � ��ا َب� � ��ا ُم� � � ِن� � �ي � � ٍ�ف ُم � � � َم � � � َّر ِد
والت�أمل ال��ذي نالحظه عند طرفة �أن��ه �شديد
الميل �إل��ى تمثيل الحركة التي هي من" الظواهر
العامة في ال�شعر الجاهلي"( ،((3فهو مغرم بها غرام
الأطفال بكل ما يتحرك ،وهي من�سجمة مع طبيعته
التي �صهرتها ال�صحراء و�أيقظت ح�سها المخاوف،
ورمت بها علي الرم�ضاء في تيقظ م�ستديم وحيوية
جائ�شة .وهكذا نري ال�شاعر طرفة غار ًقا بت�أمله في
المادة المح�سو�سة ال يقوي علي التفلت منها ،وهو
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يعبر بها عن جملة الوجود الخارج عن ذاته ،وبها
ي�شبه وي�صور ويلون .ثم طرفة يت�أمل الجزئيات،
ويوظفها �إل��ى �أق�صى حدودها عند ما يعمد �إلى
ناقته وي�صف �أق�سامها ويقول مثال(:((4
َج � � ُن� ��و ٌح ِد َف � � � � ٌ
�اق َع� � � ْن� � �د ٌَل ُث� � � َّم �أُ ْف� � � ِر َع � ��تْ
َل� � َه ��ا َك� � ِت� � َف ��ا َه ��ا ِف� ��ي ُم� � َع ��ا ًل ��ى ُم �� َ��ص � َّع��دِ
و�أم��ا دق��ة الت�صوير و�صدقه فهما من ميزات
ال�ب��دوي وطبيعته ،وهما الزم��ان لل�شعر الجاهلي
في جميع فروعه .وال�صراحة تحمل البدوي على
ت�سجيل ال��واق��ع كما هو دون م��وارب��ة ،وال محاولة
�إخ �ف��اء( .((4فهذا طرفة بن العبد عندما �أ�سرف
في الملذات يقول للنا�س� :إنه �أفرد "�إفراد البعير
المعبد" ،وي�صرح بذلك في غير رياء وال تخوف.
وط��رف��ة م��ن ال���ش�ع��راء ال��ذي��ن ت ��أم �ل��وا الحياة
واهتموا بالتفا�صيل والجزئيات في ت�شبيهاتهم"ومن
الق�صائد ال�ت��ي � �ص��ورت الإب ��ل بجميع جزئياتها
�صغيرة وكبيرة ،معلقتا طرفة ولبيد ،وقد بد�أ طرفة
حديثه عن ناقته ب�أنها هي التي تن�سيه الهم ،فكلما
ن��زل ب�ساحته ك��رب �أو غ��م ،التج�أ �إليها ،فذهبت
به ب�سرعة؛ �إذ �سرعان ما تحمله وتنتقل به من
مكان �آخر ،فيرى من المظاهر المختلفة ما يبعث
في نف�سه الراحة والمتعة ،ثم ي�شبه ناقته ب�ألواح
الأران (ت��اب��وت ال�م��وت��ى) ل�سعة جنبيها ،و�شدة
خلقها ،فج�سمها موثق ،محكم الع�ضالت ،متين
البنيان"( ،((4و�أخذ ي�صف كل جزء من ج�سمها ،كما
�أن ال�شاعر ا�ستخدم ال�صورة الت�شخي�صية في قوله
( عند احت�ضاره ) .فقد ا�ستطاع ال�شاعر �أن يجمع
بين الهم وناقته ،التي كانت �سب ًبا في �إزاح��ة هذا
الهم فيقول عن ذلك في المعلقة(:((4
َو�إِ ِّن� ��ي لأُ ْم ��ِ��ض��ي ال � َه � َّم عِ � ْن � َد ْاح� ِت�� َ��ض��ا ِر ِه
ِب � � َع � � ْو َج� ��ا َء مِ � � � ْر َق � ��الٍ َت � � ��رو ُح و َت � ْغ � َت �ـ ��دِ ي
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�أم� � � � ��ونٍ ك � � ��أل� � ��واح الإرانِ ن� �� َ��ص� ��أْ ُت� �ه ��ا
ع� �ل ��ى الح� � � � َ�ب َك � � � ��أَ َّن � � � � ُه ظ � �ه � � ُر ُب ��رج ��د
وج � � �ن� � ��ا َء َت � � � ��ردي ك� ��أ ّن� �ه ��ا
َج � �م ��ال � � ّي ��ة ٍ ْ

ت�ب��رز ه��ذه الأب �ي��ات فل�سفة ط��رف��ة وت��أم�ل��ه في
الحياة ،وموقفه من الموت الذي هو غاية كل حي،
�إنه �صاحب فل�سفة خا�صة .وهذه الفل�سفة الخا�صة
ن�ش�أت ل��دى طرفة من خ�لال ت�أمله  -في م�شكلة
الموت ،ويالحظ �أن الثنائية الأ�سا�سية التي تتقا�سم
ه��ذه ال���ص��ورة ال�شعرية (ف��ي الأب �ي��ات ال�سابقة)
طرفاها :الذات ال�شاعرة  /طرفة ،والموت.

فل�سفة ت�أمله في الموت:

فقد بد�أت الأبيات بالالئم المتمثل في الآخر،
واختار ال�شاعر من معجمه ال�شعري الألفاظ التى
تتنا�سب و�صورة الموت( :مخلدي  -منيتي � -إن
متنا  -قبر  -جثوتين من تراب  -الموت� ..إلخ)،
وهي ت�سيطر على ف�ضاء الق�صيدة .ومن ثم ينزاح
الالئم ليف�سح المجال لت�أمالت الموت ،وت�صبح
ال�سخرية من الالئم (هل �أنت مخلدي؟) �سخرية
من االجتماعي ل�صالح الميتافيزيقي ،ف�إن الآخر
 /الالئم ال ي�صلح طرفًا في ق�ضية الموت عندما
يواجهه ال�شاعر ،فمواجهة المنية عمل ف��ردي؛
ولذلك نالحظ ارتباطها في ال�سياقات ال�سابقة
أي�ضا -
ب�ضمير المفرد ياء المتكلم ،ونالحظ ً � -
ً
مرتبطا بالفرد في الأبيات قبل �أن
ظهور الموت
يظهر مرتبطا ب�ضمير الجمع � -إن متنا  -فعندما
يحين الموت (متى قام ع ّودي) يحين قيام العود.

� � َ�س � � َف � � َّن � َ�ج ��ة ٌ َت� � �ب � ��ري لأز َع� � � � � � � َر �أر َب� � � � ��دِ
ُت� � � َب � ��ارِي ع� �ت ��ا ًق ��ا َن� ��اجِ � � َي� ��اتٍ و�أَ ْت � � َب � � َع� ��تْ
َوظ� �ي� � ًف ��ا َوظ� �ي� � ًف ��ا َف� � ��وق َم � � ��و ٍر ُم �ع � َّب��دِ

مقـــاالت

�إن ال�شاعر "هو الذي يخلق لنف�سه فع ًال ولغيره
بالقوة تجربة ت�أملية موحدة ذات طابع يتميز بدرجة
كبيرة من المو�ضوعية ،وذل��ك عن طريق فر�ضه
�شك ًال على مادته الخا�صة .وال�شاعر هو الذي يخلق
تجربة من ه��ذا النوع عن طريق تن�سيقه الكالم
تن�سيقًا موزو ًنا"( ،((4وه��ذا ما دفع طرفة �إل��ى �أن
يقول(:((4
�أَ َال �أَ ُّي� �ه ��ا ال�ل�ا ِئ �م��ي �أَ ْح� �� ُ��ض� � َر ال � َو َغ �ـ��ى
و�أن �أ�شه َد ال �ل � ّذاتَ ،ه� ْ�ل �أن��تَ ُمخلِدي؟
ف �ـ �� ْإن ُك � ْن��تَ َال َت ��� ْ�س��طِ � ْي �ـ � ُع َد ْف� � � َع َم� ِن� َّي� ِت��ي
َف �د َْع � ِن �ـ��ي �أُ َب � ��ا ِد ُر َه � ��ا ِب � َم��ا َم �لَ � َك��تْ َي �ـ��دِ ي
ول ��وال ث�ل ٌ
�اث هُ ��نّ مِ ��نْ عِ ي�شة ِ ال� َف� َت��ى،
وج� � �د َِّك َل � � ْم َ�أ ْح � � ِف � ْ�ل َم � َت��ى َق� ��ا َم ُع �ـ � َّودِي
ك ��ري� � ٌم ُي � � � � َر ّوي َن � ْف ��� َ�س �ـ � ُه ف ��ي َح � َي ��ا ِت �ـ �هِ،
�� َ�س � َت � ْع�لَ�ـ� ُم ان ُم�ت�ن��ا غ� �دًا �أ ُّي �ن��ا ال�� َّ��ص�ـ��دِ ي
�أَ َرى َق � �ب � � َر َن � � ّ�ح � ��ا ٍم َب� �خ� �ي ��لٍ ب� �م ��ا ِل� �هِ،
�وي ف ��ي ال� � َب� �ط ��ا َل� � ِة ُم �ف ��� ِ�س��دِ
َك� � َق� �ب� � ِر َغ � � � ٍّ
َت� ��رى ُج � ْث � َو َت �ي� ِ�ن م��ن ُت� � � � َرابٍ َ ،ع�لَ�ي� ِه�م��ا

ون ذلك
ولذلك نرى"� ّأن �أهل الجاهل ّية كانوا َي ُع ُّد َ
دي من رغبة جامح ٍة فيه
الج َ�س ّ
ف ْر�ص ًة لإ�شباع ال ّن َه ِم َ
�إلى هذا ال�شراب الذي كانوا ُي ْلفون فيه لذْ ًة عارمة،
و ُم ْتعة ِ
ال�صدى في
غام َرةً :فك�أنّهم كانوا َيخْ �شَ ْون َّ
ال��دار الآخ ��رة ،فكانوا ،في اعتقادهم ،ي ّدخرون
لها بع�ض ما يحت�سون من ه��ذه الخمر في ال��دار
الدنيا .ومن الغريب � َّأن طرفة كان ُمو ِقنًا من � ّأن
ال�شراب في الدنيا نافع له في الآخرة ،و� َّأن من ْلم
ي�شرب ،في هذه الدنيا ،هو الذي �سيكابد َ
الظ ّم�أ في
الآخ��رة ،وربما كانت هذه الفكرة ُج� ْ�ز ًَءا من بع�ض

� َ��ص �ف��ا ِئ � ُح � ُ��ص � ٌّ�م مِ � ��ن � َ��ص �ف �ي� ٍ�ح ُم � َن �� َّ��ض��دِ
�أَ َرى ال � َم � ْو َت َي� ْع� َت��ا ُم ال � ِك � َرا َم و َي ْ�ص َطفِي
َع � ِق � ْي �لَ �ـ � َة َم � ��الِ ال � َف��احِ �ـ ��� ِ�ش ال � ُم � َت ��� َ�ش � ِّد ِد
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المعتقدات الوثن ّية التي زالت وبادت ،والتي كانوا
بها ي�ؤمنون"(.((4
و�إذا كانت الحياة التي يعي�شها طرفة  -في نظره
 َّر ًيا ( َكرِ ي ٌم ُي َر ِّوي َنف َْ�س ُه ِفي َح َيا ِت ِه) ،ف�إن الموتال�ص ِدي) ،وهو
(�س َت ْع َل ُم� :إِ ْن ُم ْتنَا غَ ًدا َ�أ ُّينَا َّ
ظم�أَ :
� ً
أي�ضا �صخر ،ويبا�س وهو ي�ضاد الماءَ :ت َرى َج ْث َو َت ْينِ
ِم ْن ُت َر ٍاب َع َل ْيهِ َما َ�صفَا ِئ ُح ُ�ص ٌّم ِم ْن َ�ص ِف ٍيح ُمن ََّ�ض ِد،
وذلك من خالل مراكمة ال�صفات التي تت�ساوق مع
معجم الموت الذي �أح�سن طرفة اختياره ِ
(م ْن ُت َر ٍاب
 َع َل ْيهِ َما َ�صفَا ِئ ُح ُ�ص ٌّم ِ -م ْن َ�ص ِف ٍيح ُ -من ََّ�ض ِد) ،وهوي�ستح�ضر �أمام �أذهاننا :ثنائية الحياة  /الحركة
في مقابل الموت  /ال�سكونَ � ،أما الموت فيبدو فاع ًال
في الأ�شياءَ :ي ْعت َُام ِ
الك َر َام َ -و َي ْ�ص َط ِفي َع ِقي َل َة َمالِ
الف ِ
َاح ِ�ش – َما �أَخْ َط�أَ ال َفتَى).
فل�سفة ت�أمله في الحياة:

أي�ضا �أن طرفة يت�أمل الحياة ،ويقدم
يالحظ � ً
فل�سفته الخا�صة في زمن الحا�ضر؛ لأنها اعتقاده
ال ّآني الذي يراه ،وهي ناتجة عن ت�أمل ،ونظر ح�سي،
خال�صا؛
وم�شاهدة للواقع قبل �أن تكون ت�أم ًال عقل ًيا ً
لأنه لي�س فيل�سوفًا ،و�إنما هو �صاحب فل�سفة خا�صة
في الحياة.
وم��ن ث��م فقد ت��أم��ل طرفة الحياة ووج��د �أنها
تنتهي في �أي وقت دون �سابق �إنذار ،وال ت�ستحق من
الإن�سان �أن يحافظ عليها ،ومما يلفت النظر في
ت�أمل طرفة �أنه �أدرك بفطرته وت�أمله �أن الماء هو
�سر الحياة في كل �شيء ،وخا�صة وهو البدوي الذي
يعي�ش في ال�صحراء ،وي��درك قيمة المياه ،وك�أنه
نظر بفطرته الثاقبة �إلى قوله ﭨ ﭽﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(.((4

ولذلك تظهر �صور الماء  -مانح الحياة و�سرها
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(متَى َما ُت ْع َل بِا ْل َما ِء ت ُْزب ِِد)
 في �صورة الخمرَ :حيث يعلو الما ُء الخم َر.
 في �صورة الذئب المتورد الماء :الذي ي�صلح �أنأي�ضا ال الفر�س فقط.
يكون �صورة من ال�شاعر � ً
 في �صورة المر�أة :الدجن :الغيوم = ماء بالقوة�أو بالفعل.
ت�أمله للح�ضارة من خالل ال�صناعات
ّ
المعلقة:
والحرف في

انعك�ست ت�أمالت طرفة على الحياة بكل �أ�شكالها
ب � ًرا وبح ًرا" وم� ّم��ا الح�ظ�ن��اه ،ونحن نتابع �سيرة
ّ
الم�صطنعة
هذه ال�صناعات والألفاظ الح�ضار ّية
في متون المع ّلقاتّ � ،أن طرفة بن العبد ي�أتي في
المرتبة الأولى في تعامله مع الأدوات وال�صناعات
فل�سفة
والمرتفقات مثل الأ�سلحة ،وال �م��راك��ب...؛ حيث
الت�أمل
ن�صادف �س ْي ًال من اال�ستعماالت الح�ضار ّية التي
وثنائية الأنا
تُحيل ،حت ًما ،على ح�ضارة عرب ّية �شاملة تمت ّد
والآخر
�إلى معظم حقول الحياة القديمة مثل :الخياطة،
في معلقة
والدباغة ،وال ِبنَاء والفرو�س ّية،
وال�سكافةِّ ،
وال�سقايةِّ ،
ِّ
طرفة بن
والزِّ ينة ،والحرب ،وال�شراب ،والطعامِ ،
والحدادة،
العبد
عي ،وال َب ْحرِ ّية ،وال ّلعب"( ،((4كما ورد
والنّجارة ،وال َّر ْ
ذلك في قوله(:((4
َع� � َد ْول� � ّي� � ٌة �أو مِ � ��نْ �� َ�س � ِف �ي� ِ�ن ا ْب � � ِ�ن َي��امِ � ٍ�ن
َي� �ج ��و ُر ب �ه��ا ال � � َم �ل� ّ
ا ُح ط � ��و ًرا و َي � ْه � َت ��دِ ى
�اب ال � �م ��ا ِء َح� � ْي ��زو ُم� �ه ��ا ِب � َه��ا
َي� �� � ُ�ش � ُّ�ق ح� �ب � َ
ك �م��ا َق� �� � َ�س� � َم ال � � ُّت � � ْر َب ال � ُم �غ��ا ُي��ل ب��ال � َي��دِ
ف�ف��ي ه��ذي��ن البيتين االث�ن�ي��ن تطالعنا �أرب� � ُع
�صناعات �أو �أرب �ع � ُة مظاهر م��ن مظاهر الحياة
البحر ّية ال�سائدة على عهده:
�أ ّو اًل :حيزوم ال�سفينة ،وهو �ص ُدرهاَ ،وم َق ّد ُمها.
وال يعني ذلك �إ ّال ل ّأن العرب كانوا � َ
أهل بحر ّية على

راب � ًع��اّ � :إن ه��ذه ال�سفن لم َت� ُ�ك م�صنوع ًة من
ولكن
حديد ،وال من فوالذ ،ما عدا بع�ض �أجزائهاّ ،
كانت
ال�م��ا ّدة الأ ّول � ّي��ة التي كانت م�صنوعة منها ْ
خ�ش ًبا .ويعني ذلك �أنّه كان وراء هذه ال�سفن ُن ّجا ُرون
وح ّدادون بارعون للإ�صالح من بع�ض �ش�أنها ،على
الأق ّل ،حين تتع ّر�ض -بفعل كثرة اال�ستعمال و�إلحاح
ال ِب َلى -لبع�ض ال َع َطب :في مينا ِء البحرين ،وربما
الحديدة ،وج � ّدةَ ،و َ�سوا ِئها من الموا ِنئِ العرب ّية
ُ
القديمة.

عك�س ما ُي�شا ُع عنهم بعد �أن جاء اهلل بالإ�سالم ،و� ّأن
عمر بن ّ
ويف�ضل �أن
الخطاب كان يتخ ّوف من البحر ّ
مائي( :((5ف� ّإن
ال يكون بينه وبين الم�سلمين حاجِ ٌز ّ
ٍ
جهات،
البالد العرب ّية يحيط بها الما ُء من ثالث
فكيف ال يكون للعرب القدماء عالقة بالبحر.

مقـــاالت

و�إنّا لنت�سا َءل كيف كان العرب يي ّممون الح َب�شة:
�أك��ان��وا ي��أت��ون ذل��ك على متون �إبلهم ،ف��ي البحر
الأحمر؟ وكيف َو َق َع ْت هجر ُة �أ�صحاب ر�سول اهلل
أي�ضا؟
عليه ال�صالة وال�سالم �إل��ى بالد الحب�شة � ً
وكيف وق��ع ت��زوي��ج الر�سول عليه ال�سالم م��ن �أ ّم
حبيبة وه��ي بالحب�شة ،وه��و بالمدينة ؟ . . .لقد
البحرِ ح ْت ًما ،وهو � ْأم ٌر كان الموقع
تعامل العرب مع ْ
(((5
الجغرافي يفر�ضه عليهم ف ْر ً�ضا. . . .
ّ
و�أ ًّي��ا ك��ان ال�ش� ُأن ،ف �� ّإن ال��ذي يعنينا ،هناّ �"،أن
طرفة يلتقط لنا هذه ال�صورة الدا ّلة على �أنه كان
ِ
ي�شاه ُد ال�سفينة ،على الأق� ّل� ،إن لم يكن يمتطيها
وهي تمخر به ُعباب البحر ،ومن الوا�ضح � ّأن طرفة
يتح ّدث ،هنا عن ال�سفينة وهي تمخر �أمواج البحر
بح ْيزومها ،ولم
الطامية ،وت�شقّ َح�ب� َ
�اب الأم ��وا ِه َ
رها ت�شبي ًها"(.((5
يذْ ُك َ
ثان ًياّ � :إن ِذ ْك َر ال�سفينة(:((5
ِين ا ْب ِن َيامِ ٍن
َع َد ْول ّي ٌة �أو مِ نْ َ�سف ِ

وهذا يدلنا على �أن"الحرب هي التي ت�ست�أثر
ب��ال�م�ن��زل��ة الأول�� ��ى ،ف��ي م�ع� ّل�ق��ة ط��رف��ة ،وذل��ك
عام،
با�ستعمال �أدواتها و�آالتها ُ
وم ْرتفقاتها بوجه ّ
الح�سام ،وال َع ْ�ضب الرقيق ال�شفر َت ْينِ ال ُم َهنّد،
مثلُ :
ِ
(الق�سي) .وربما
والح ِن ّي
وقائم
ال�سيف ،وال َوبيلَ ،
ّ
بي على اللغة المعلّقات َّي ِة لدى
طغى االهتمام الح ْر ُّ
َط َّرفة ل َّأن مجت َم َعه ،وع ّهده ،م ًعا :كانا ينه�ضان
على التناحر والتنافر ،والتحارب والت�صارع ،من
�أج��ل البقاء ط��و ًرا ،وم��ن �أج��ل ال�سلطان والجا ِه
التع�صب للقبيلة ،ون ُْ�ص َر ِتها ،طو ًرا
طو ًرا ،ومن �أجل ّ
�آخر.((5(...
الجاهلي،
فال ِق َي ُم التي كانت تحكم المجتم َع
ّ
أ�سا�سا ،هي ق َيم ال�ح� ْر ِب ،والن ّْ�ض ِح عن القبيلة،
� ً
ِ
الغارات الم�شنون ِة على القبيلة
وحماية الجارَ ،ور ِد
و�شن غ� ٍ
َ
القبائل الأخ��رى ُك ّلما
�ارات على
من ِ ْجهةّ ،
دعا �إلى ذلك َد ِ
واع��ي ال�ضرورةِ ،م ْن جهة �أخرى.
ولم يكن الف�صل في ذلك بين القبائل �إ ّال لل�سيف
وال َّرمح ،والقو�س وال�سهم� .إذْ ما �أكثر ما كان يقع
االعتدا ُء على �شخ�ص ما ،لأت ْف ِه الأ�سباب ،ك َر ِم ْي
ليب ْبن وائلٍ لمج ّرد � ّأن
ا�س بنِ ُم َّرة
ج�س ِ
ال�شيباني ُك َ
ّ
ّ
(((5
ُك َل ْي ًبا كان رمى ناقة ال َب�سو�س. . . .

عربي من
ي�ؤ ّكد � ّأن هذه ال�سفينة كانت لرجل ٍّ
ال َب ْحر ْين ،كما اتفق رواة المع ّلقات .ولع ّل ا�سم
ابن يامنٍ ي��دلّ على عروبته ،و� ّأن �أه��ل البحرين،
ال�سف َُن في التبادل
ً
خ�صو�صا ،كانوا ي�صطنعون ُّ
(((5
التجاري مع الحب�شة. ..
ّ
ث��ال � ًث��اّ � :إن ط��رف��ة ي�ل� ّ�ح ف��ي و��ص��ف ح��رك��ة هذه
ُ
يبط�ش بها ،وي ُك ُّد في توجيهها:
ال�سفينة وال َم ّال ُح
َف� ْ�ط � ْو َرا يجور بها عن نحو الغاية ،وط��و ًرا يهتدى
ال�سبي َّل �إليها اهتدا ًء.

َ
المنتظرُ ،
الجاهلي
وحال المجتمع
فكان من غير
ّ
الحرب باللغة ال�شعر ّية
�شي ٌء م ّما ذكرنا� ،أن ال ت�ستب َّد
ُ
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لدى طرفة في مع ّلقته.
ذل��ك ه��و تف�سيرنا ل َغ َلبة اللغة الحرب ّية على
لغة ال�سالم لدى تت ّبعنا الأ�سماء والأدوات والآالت
والمرافق الواردة في معلقة ابن العبد.
ّثم ت�أتي في مع َّلقته �ألفاظ الزينة ،في المرتبة
الثانية ،كما َي ْم ُث ُل ذلك في بع�ض قوله(:((5
٭ تلوح كباقي ال َو ِ�ش ْم في ظاهر اليد
٭ ولم َتك ِْد ْم عليه ِب�إث ِْم ِد (تكدم :تع�ض ،والأثمد:
الكحل )
٭ وعينان كالما ّويتين ْا�ست َكنّتا (الماوية :المر�آة).
وت�ت�ب� َّو�أُ معها �أل �ف� ُ
وال�سكافة هذه
�اظ ال� ِّ�دب��اغ��ة ِّ
المرتبة -الثانية -ويمثل ذلك في قوله(:((5
�وب الن ِّْ�س ِع في َد َ�أ ّي��ا ِت �ه��ا الن�سع� :سير
٭ وك ��أنّ ُع�ل� َ
كهيئة العنان ت�شد به الأحمال.
٭ ِ
وم�شْ َف ٌر َك ِ�س ْب ِت ال َيما ِني
ال�سبت :جلود البقر المدبوغة بالقرظ )
المتمح�ضة للبناء كما
ومعها ت�أتي المرتفقات
ّ
َي ْم ُث ُل ذلك في بع�ض قوله (:((5
٭ ب��اب��ا ُم�ن�ي� ٍ�ف ُم � ّم � ّر ِد (ق���ص��ر م�ن�ي��ف ،والمنيف:
العالي ،الممرد :الممل�س)
٭ ِك � ْم��ردا ِة َ�صخْ رٍ ف��ي �صفيح ُم َ�ص ّم ِد (ال�م��رادة:
ال�صخرة التي تك�سر بها ال�صخور ،وال�صفيحة:
الحجر العري�ض ،والم�صمد :المحكم الموثق )
٭ و َلتَك ْت َن َفنْ َحتّى تُ�شا َد ِبقَر َم ِد (القرمد :الآجر،
وقيل هو ال�صاروج ،والواحدة :قرمدة)
ثم ترد � ُ
ال�سقاية ،مثل(:((6
ألفاظ ِّ
٭ ع�ل��ى َح��� َ�ش� ٍ�ف ك��ال����شَّ ��نِّ (ك��ال� ِق��رب��ة) َذا و ُم� َ�ج � َّد ٍد
(مقطوع)
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المبحث الثالث
ثنائية الأنا والآخر

تنماز معلقة طرفة بن العبد منذ بدايتها ،وحتى
نهايتها ف��ي معظم �أبياتها بتج�سيد ثنائية الأن��ا
والآخر عبر مجموعة من الر�ؤى والأنماط وال�صور
المتقابلة �سواء �أكانت �سلبية �أم �إيجابية تترجم لنا
ثنائية الذكورة والأنوثة ،وثنائية التقدم والتخلف،
وثنائية العلم والجهل ،وثنائية المادة والروح ومن
بين هذه الر�ؤى:
 -1ثنائية الأنا والآخر (ابن العم):

�إن �صوت (الأن��ا) "لم ي�سقط ظ� ً
لاال نرج�سية
على �شخ�صية ال�شاعر الجاهلي ،وخا�صة �إن لل�شاعر
الجاهلي دور المثقف التقليدي والمن�سق ،في مجتمع
يكاد االت�صال الجماهيري MassCommunication
فل�سفة
عدما �أو �شبه ُمعدم فيه ،ف�ض ًال عن كون
الت�أمل
�أن يكون ُم ً
ال�شاعر عامة نرج�سي بطبعه ،فالأدب (في اختزال وثنائية الأنا
التعاريف ذات��ي� ،أن ��وي� ،شخ�صاني . . .وال�شعر
والآخر
�أو ًال وقب ًال هو تكثيف للم�شاعر الذاتية ,والمنطلق في معلقة
ال�شخ�صي)(."((6
طرفة بن
العبد
ولأن ال�شاعر الذي يمجد ذاته (هو في الواقع
يتق�صاها ويتقراها)(((6؛ �أي �إنها"نرج�سية تغاير
نرج�سية علم النف�س� /سايكولوجية ال��روح وتعلو
فوقها كما يقول با�شالر"( ((6ومن ثم"يمكن نعتها
هنا بالفردانية  Individualistوهي ال تعني (موقفًا
ح ًرا �إزاء القيم والأمور االجتماعية فمن هذه الزاوية
نجد البدوي امتثال ًيا (� )Conformistأو انقياد ًيا
�إذ �إن م�سلكه ه��و تعاقب طويل لأف �ع��ال تقليدية
وعرفية"(� ،((6إال �أن الذوبان هنا �أوج��د االنتماء؛
لأن ال�شاعر عبر عن تعلقه "بكينونة مجتمعه على
الأر�ض ممث ًال بالقبيلة ،و�أوجد هذا الذوبان كذلك
بعدين للمكان"(.((6
ومن ثم ف�إن هذه الثنائية تتمثل في جدل ال�شاعر

واب��ن العم وه��ي ��ص��ورة م��ن ج��دل الأن��ا ال�شاعرة
والآخ� ��ر االج�ت�م��اع��ي؛ ول��ذل��ك تحكمه الثنائيات
ال�سابقة من القرب والبعد ،والعلو وال�سفل .فثنائية
القرب والبعد ،تحكم عالقة ال�شاعر بابن العم على
النحو التالي(:((6
َف� � َم ��ا ِل� ��ي �أَ َرا ِن � � � ��ي َوا ْب � � � َ�ن َع� � ِّم ��ي َم��ا ِل � ًك��ا
َم � َت �ـ��ى �أَ ْد ُن مِ � � ْن� � ُه َي � � ْن � � َ�أ َع� � ِّن ��ي و َي � ْب� � ُع ��دِ
َي � �ل � ��و ُم َوم � � ��ا �أَ ْدرِي َع � �ل ��ا َم َي �ل��و ُم �ن��ي

القبيلة ،وك� َّأن ذات ال�شاعر"تتقم�ص القبيلة فتذوب
في ه��ذه الحالة الحدود بين �أن��اه الفردية ونحن
الجماعة"( ((6فالبيت الأول ( َم َتـى �أَ ْدنُ ِم� ْن� ُه َي ْنـ�أَ
َع � ِّن��ي) ،وف��ي البيت الخام�س (وق � ّر ْب��تُ بال ُق ْربى)
ف�إن محاوالت ال�شاعر المتكررة لالقتراب من ابن
العم تقابل ب�إ�سراف اب��ن العم و�إيغاله في البعد
و�إ�صراره عليه :ين�أ عني ويبعد �أي يبعد مرتين؛ في
البيت الثاني يلوم ابن العم وفي المقابل ال يلومه
ال�شاعر �أو يجني عليه �شي ًئا وفي البيت الرابع من
هذه الأبيات :يوجه ابن العم �إلى ال�شاعر :الهجاء
وال�شكوى والطرد.

َكما ال َم�ن��ي ف��ي ال� َ�ح� ِّ�ي ُق� ُ
�رط ب� ُ�ن َمع َبدِ
و�أَ ْي � � َ�أ�� �َ�س � � ِن� ��ي مِ � ��نْ ُك� � � ِّل َخ � � ْي � � ٍر َط �لَ � ْب � ُت � ُه
َك� �ـ� ��أَ َّن ��ا َو� َ��ض� � ْع� � َن ��ا ُه ِ�إ َل� � ��ى َر ْم � ��� � ِ�س ُم �ل� َ�ح��د
َع� �لَ ��ى َغ� � ْي� � ِر � �َ�ش � ْ�ي ٍء ُق� � ْل� � ُت� � ُه َغ� � ْي� � َر �أَ َّن� � ِن ��ي

مقـــاالت

وفي المقابل يحمل موقف ال�شاعر قوله ( َيلو ُم)
ي�ؤكد ما ذكره من قبلَ ( :وما �أَ ْدرِي َعال َم َيلو ُمني)
ويطابقه" .ولي�س ل��وم اب��ن العم ت�سجي ًال لحدث
ف��ردي بقدر ما هو تعبير عن موقف القبيلة من
ال�شاعر؛ �أي �إنه ال يفيد التعيين للواقع فقط و�إنما
ي�صلح حيلة فنية لإثبات لوم قبيلته وهذا ما نجح
الح ِّي ُق ُ
رط
في التعبير عنه قوله ( َكما ال َمني في َ
بنُ َمع َب ِد) فقد تتابع الالئمون ،وتكاثرت �أ�سما�ؤهم
و�صار الحي �إطا ًرا ي�سمح بلومه فقوله ( َكما ال َمني
الح ِّي) يك�شف عن �أن لومه �أمر مقبول يحظى
في َ
ب�إقرار الحي يتم بمر�أى وم�سمع منهم؛ لأنه يعبر عن
موقفهم من ال�شاعر؛ ولذلك وقع العقاب االجتماعي
على ال�شاعر ( َو ُ�أ ْف� ِر ْدتُ ِ�إ ْف َرا َد ال َب ِعي ِر ا ْل ُم َع َّب ِد) ،ولم
يقع على اب��ن عمه م��ع �أن��ه ف��ي ه��ذه الأب �ي��ات هو
ال��ذي يلوم ويهجو ،ويطرد ال�شاعر ويعتدي عليه،
فهذا الأخير �صوت القبيلة وباطنها ال��ذي يعاقب
ال�شاعر"(.((6

َن� �� � َ�ش� �د ُْت ف �ل��م �أُ ْغ� � � ِف � � ْ�ل َح � ُم ��ول ��ة َم �ع � َب��د
وج � � � � �د َّك �إ ّن� �ن ��ي
وق � � � ّر ْب � ��تُ ب ��ال� � ُق� � ْرب ��ىَ ،
َم � َت �ـ ��ى َي � � ُ�ك � ْأم � � � � ٌر ل �ل � َّن � ِك �ي � َث��ة ِ �أَ� �ْ�ش� � َه ��دِ
و�إِ ْن �أُ ْد َع ل �ل �ج � َّل��ى �أك � ��ن م ��ن ُح�م��ات�ه��ا
و� ْإن ي� ��أ ِت � َ�ك الأع� � ��دا ُء ب��ال� َ�ج � ْه��دِ �أَ ْج� � َه ��دِ
و ِ�إ ْن َي� � �ق � ��ذِ ف � ��وا ب� ��ال � � َق� ��ذع عِ � � ْر� َ��ض ��ك
�أ�سقِه ْم ب�ش ْربِ حيا�ض الموت قبل التهدُّ د
َف � � � َذ ْر ِن� � ��ي ُ
وخ� � ْل� �ق ��ي ان� �ن ��ي ل � � َ�ك � �ش��اك � ٌر
ول� ��و ح � � ّل ب �ي �ت��ي ن��ائ � ًي��اع �ن � َد � َ��ض � ْر َغ �ـ��دِ
َف �لَ��و �� َ�ش��ا َء َر ِّب ��ي ُك � ْن��تُ َق� ْي��� َ�س ب� َ�ن خ��ا ِل��دٍ ،
َف� ��أَ� ْ��ص� � َب � ْ�ح ��تُ َذا َم � ��الٍ َك� � ِث� � ْي ��رٍ َو َزا َرن � � ��ي
ول��و � �ش��ا َء رب��ي ك �ن��تُ َع � ْم � َرو ب� َ�ن َم��ر َث��د
ب � � �ن� � ��و َن ك � � � � ��را ٌم �� � َ��س � � �ـ� � ��ا َد ٌة ِل � � ُم � ��� �َ�س � �ـ � � َّو ِد

وي�ستخدم ال�شاعر في �أ�سلوب ال�شرط ثنائية
(العلو  -ال�سفل) التي ي�ستبطنها موقف ال�شاعر
من ابن عمه ويف�ضح تعاليه ،على الرغم من حر�صه
الظاهر على التوا�صل مع ابن عمه واالنتماء �إلى

�أي �إن �صورة الأنا التي تحاول الت�ضخم والبروز
أي�ضا� ،إذا كانت حاملة لقيم
تكون مقبولة ومدوية � ً
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قبيلته :متى يك �أمر للنكيثه �أ�شهد؛ َو�إِنْ �أُ ْد َع ِلل ُْج َّلى
�أَ ُك ��نْ ِم��نْ ُح َما ِت َهاَ ،و�إِنْ َي� ْق� ِ�ذ ُف��وا ِب��ال� َق� ْذ ِع ِع ْر�ضَ َك
�أَ ْ�س ِق ِه ْم؛ ف�أ�سلوب ال�شرط طرفاه :فعل يتعلق بابن
العم ويف�ضح �إمكان انتهاكه من قبل الأعداء؛ وجوابه
يتعلق بال�شاعر يبين جاهزيته للرد والمعاونة،
و�أ�سلوب ال�شرط  -على هذا النحو  -يخدم �صورة
ال�شاعر ويظهر انتماءه ،وي�ستبطن تعاليه على ابن
عمه.
و ُي ِّ
وظف ال�شاعر عقيدته في الموت الذي ال بعث
بعده في التعبير عن ي�أ�سه من الخير في ابن عمه
( َك�أَنَّا َو�ضَ ْعنَا ُه �إِ َل��ى َر ْم ِ�س ُمل َْح ِد) ،وال�شك في �أن
�إلحاح هاج�س الموت في هذه المعلقة كان داف ًعا �إلى
�أن تكمل الثقافة العربية دراما ال�شخ�صية فجعلته
(((6
في �أدبياتها ال�شاب القتيل
وعندما ي�صل ال�شاعر في هذه الأبيات �إلى حد
الي�أ�س من ابن عمه وقبيلته ،و�صورة القبر ال�سابقة
تج�سده؛ �إذ الخالف بينهما من �ش�أنه الثبات ،لأنه
يرتبط بطريقة كل منهما في مواجهة م�شكلة الحياة
( َف َذ ْر ِني َوخُ ْل ِقي �إِ َّن ِني َل َك �شَ ا ِك ٌر) وللجملة اال�سمية
داللتها على الثبات ،ولذلك ي�صل التباعد بينه
وبين قبيلته �إلى �أق�صى مداه ( َو َل ْو َح َّل َب ْي ِتي نَا ِئ ًيا
ِع ْن َد �ضَ ْرغ َِد) عندئذ ي�سعى ال�شاعر مرة ثانية �إلى
خلق عالم خيالي موازٍ للقبيلة يعو�ضه عنه ،وينجح
ال�شاعر في ذلك  -هذه المرة  -فال يرتبط بالحزن
كما في المحاولة ال�سابقة؛ لأنه �صاغ عالمه البديل
هذه المرة من عنا�صر قبليه خال�صة تدعم ما هو
اجتماعي وت�شبع رغبة االنتماء �إلى جماعة لديه(:((7
َف �لَ��و �� َ�ش��ا َء َر ِّب ��ي ُك � ْن��تُ َق� ْي��� َ�س ب� َ�ن خ��ا ِل��دٍ ،
ول��و � �ش��ا َء رب��ي ك �ن��تُ َع � ْم � َرو ب� َ�ن َم��ر َث��د
َف ��أَ� ْ��ص � َب � ْ�ح ��تُ َذا َم � ��الٍ َك � ِث � ْي � ٍر َو َزا َر ِن � �ـ� ��ي
ب � � �ن� � ��و َن ك � � � � ��را ٌم �� � َ��س � � �ـ� � ��ا َد ٌة ِل � � ُم � ��� �َ�س � �ـ � � َّو ِد
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فقبيلة طرفة المتمناة الخا�صة به قوامها المال
الكثير (الحظ :الت�ضاد بين هذا المجتمع الجديد
ومجتمع الحانة ال�سابق ،الذي كان يبدد فيه المال
الطارف والتالد) ( المال الموروث والم�ستحدث )+
أي�ضا = َ�سـا َد ٌة
بنون كرام = والنتيجة قبيلة متميزة � ً
ِل ُم َ�سـ َّو ِد ،فال ين�سى في تكوين هذا المجتمع الخا�ص
الثقافة العربية القبلية.
وقد بد�أ ال�شاعر بزمن الأفعال الما�ضية في هذا
المقطع ال�شعري في قولهَ ( :و َ�أ ْي�أَ َ�س ِني  -وق ّر ْبتُ -
ال َمني) للداللة على فقدان الأمل ،ثم ا�ستقر ليعبر
عن مواقف ثابتة في الحا�ضر (�أَ َرا ِن��ي َ -يلو ُم َوما
�أَ ْدرِي) و�أ�صبح ال يغيرها ما ينوى طرفة فعله في
أي�ضا
الم�ستقبل بوا�سطة �أ�سلوب ال�شرط .ويالحظ � ً
فل�سفة
�أن ا�ستعالء طرفة ف��ي المعلقة يتحقق ف��ي هذا
الت�أمل
المقطع و�سائر مقاطع الق�صيدة من خالل تم�سكه
وثنائية الأنا
بالثقافة القبلية ومبادئها.
-2ثنائية الأنا المتعالية والقبيلة:

تظهر ثنائية الجدل المتمثلة في العالقة بين
الأن��ا والآخ��ر بكل ق��وة في معلقة طرفة بن العبد
ممثلة في وجود"مركزية الذات وتعاليها المطلق,
و[الآخ��ر والتعالي عليه] يحقق [الفحولة] ،بمعنى
العنف والبط�ش�[ ،شخ�صية الفرد المتفرد فحل
(((7
الفحول ذي [الأن��ا] المت�ضمنة النافية للآخر"
ويتجلى ذلك في قوله(:((7
�إِ َذا ال � َق � ْو ُم َق��ا ُل��وا َم��نْ َف � َت� ً�ى خِ � ْل��تُ �أ َّن� ِن��ي
ُع� � ِن� � ْي ��تُ َف � �لَ � � ْم �أَ ْك� �� � َ�س� �ـ � ْ�ل َو َل � � � � ْم �أَ َت� � َب� � َّل� �ـ ��دِ
َو َل � ��� ْ��س� ��تُ ِب � � �ح� �َل��اَ ّ لِ ال� � � ِّت �ل��ا ِع َم � َ�خ ��ا َف ��ة
َو َل � � ِك ��نْ َم � َت��ى َي ��� ْ�س � َت��ر ِف��دِ ا ْل � � َق ��و ُم �أ ْرف � ��دِ
َف� ��إن َتب ِغنـي ِف��ي َح � ْل � َق � ِة ال � َق � ْو ِم َت ْلقِني
َو�إِ ْن َت ْل َتمِ ْ�سنِي ِف��ي ال� َ�ح� َوا ِن� ْي��تِ َت ْ�ص َطدِ

والآخر
في معلقة
طرفة بن
العبد

َو ِ�إ ْن َي � ْل � َت �ـ��قِ ال� َ�ح� ُّ�ي ال� َ�ج��مِ � ْي �ـ � ُع ُت� َ
لا ِق �ن��ي
�إِ َل ��ى ِذ ْر َو ِة ال� َب� ْي��تِ ال��� َّ�ش� ِر ْي��فِ ال ُم َ�ص َّمدِ
َن � �ـ � �دَا َم� ��ايَ ِب � ْي �� � ٌ�ض َك ��ال � ُّن � ُ�ج �ـ ��و ِم وق �ي �ن � ٌة

على التكيف مع العالم القبلي من �سرعة ا�ستجابته
لقبيلته التي يعك�سها ا�ستخدام حرف العطف الفاء،
أي�ضا الحر�ص على تميز الذات ِ
(خ ْلتُ �أ َّن ِنـي
يبدو � ً
ُع ِن ْيـتُ )"(.((7
ومن ثم"ت�سهم �صور العلو في رفد الأنا وتكري�س
تميزها عن القبيلة :العلو المعنوي  -بالعطاء في
البيت الأول ،وفي ال�شطر الثاني من البيت الثاني:
( َمتَى َي ْ�ستَر ِف ِد ا ْلقَو ُم �أ ْر ِ
فد) ،فلل�شاعر اليد العليا
على قومه ،وتلك �أف�ضلية مقررة في الثقافة العربية،
والعلو ال�م��ادي في قوله ( َو َل ��� ْ�س��تُ ِب �ح�َل�اَ ّ ِل ال� ِّت�لا ِع
َمخَ ا َفة) فال�شاعر ال ينفي بعده �أو تعاليه في المكان،
و�إنما ينفى عن نف�سه الخوف من طلب عطائها ،وفي
بعيدا
ذلك �إعالء لذاته ف�ض ًال على �أن هذه ال�سكنى ً
عن القوم تحفظ لذاته ا�ستقاللها ،ومن �صور العلو
أي�ضا قوله (… ُت َ
ال ِق ِنـي �إِ َلى ِذ ْر َو ِة ال َب ْي ِت ال�شَّ ِر ْي ِف
� ً
ال ُم َ�ص َّم ِد) ،وفيها تميز ال�شاعر عن قبيلته بعلو ن�سبه
عل ًوا مطلقًا ،والن�سب من �أه��م مقومات ال�سيادة
في الثقافة العربية"( .((7ثم يتحدث ال�شاعر عن
اي ِب ْي ٌ
�ض َكالن ُُّجـومِ )..فالبيا�ض
�أ�صحابهَ ( :نـ َدا َم َ
�شرف وارت�ف��اع ،ت�صلح للتعبير عنه النجوم فهي
أي�ضا  -متعالية وتتحكم في م�صير الب�شر في الفكر
� ً
(((7
العربي الجاهلي .ويبدو ال�شاعر من خالل قوله :
َف� ��إن َت�ب� ِغ�ن��ي ِف��ي َح � ْل � َق � ِة ال � َق � ْو ِم َت ْل ِقنِـي

َت � � ��رو ُح َع �لَ �ي �ن��ا َب� �ي � َ�ن ُب� �ـ� �ـ ��ر ٍد و َم� ْ�ج ��� َ�س��دِ
�إِ َذا َر ّج � َع��تْ ف��ي � َ��ص��و ِت�ه��ا خِ � ْل��تَ �َ��ص� ْو َت�ه��ا
َت� � �ج� � �ـ � ��ا ُو َب �أظ� � � � � � ��آ ٍر ع� �ل ��ى ُر َب � � � � � ٍ�ع َردي
َو َم �ـ��ا َزا َل َت ��� ْ�ش � َرا ِب��ي ال� ُ�خ � ُم��و َر َو َل � َّذ ِت �ـ��ي
و َب � ْي � ِع��ي و ِ�إ ْن� � َف ��ا ِق ��ي َط � ِر ْي � ِف��ي و ُم �ت �لَ��دي
�إِ َل � ��ى � ْأن َت� َ�ح��ا َم � ْت � ِن��ي ال � َع ��� ِ�ش � ْي � َر ُة ك� ُّل�ه��ا،
و�أُ ْف � � � � � � ِر ْد ُت �إِ ْف � � � � � َرا َد ال � َب � ِع � ْي �ـ � ِر ال � ُم � َع � َّب��دِ

مقـــاالت

ومن ثم "تك�شف �أولية النقد العربي � َّأن التغني
بالذات وقوتها �أ�صبحت لها �سلطة تعلو الن�ص ،من
هنا بد�أت نواة الفحولة بالت�شكل (باعتبار �أن نموذج
الإنجاز ال�شعري المطروح يت�ضمن خبرة المن�شئ
والمتلقي الم�شتقة م��ن �إج� ��راءات ت ��داول الن�ص
ال�شعري)"(.((7
�إن ن�سيج الأب �ي��ات ال��داخ�ل��ي تتقا�سمه ثنائية
مت�ضادة رئي�سة هي القوم والفتى؛ �إذ يقدم لنا
البيت الأول القبيلة في �صيغة التعريف (ال � َق� ْو ُم)
والفتى ،في حين تبدو""�أنا"ال�شاعر غارقة في
التنكير ( َف � َت� ً�ى) ،ولهذا دالالت متعددة وا�ضحة،
ن�شير منها �إل��ى �أن �أن��ا ال�شاعر لم يكن لها حتى
زمن البيت ال�سابق التميز الكافي لتعريفها ،و�إنما
تكت�سب تميزها  -لتكافئ تعريف القبيلة -بتراكم
الأو�صاف لها ،حتى �إذا اكتمل تميزها �أخذت زمام
المبادرة �إلى الظهور في البيت الثاني؛ �إذ ي�سبق
وجودها فيه وجود القوم .ويالحظ �أن �صورة الأنا
تحاول الت�ضخم من خالل القيم القبلية التي ت�شكل
ثقافة المجتمع لكي يكتمل لها كيان م�ستقل فيما
بعد يو�ضع ب�إزاء القبيلة ،وبينما يبدو حر�ص ال�شاعر

َو�إِ ْن َت ْل َتمِ ْ�سنِي ِف��ي ال� َ�ح� َوا ِن� ْي��تِ َت ْ�ص َطدِ
مطلو ًبا في القلب من حلقة القوم ،ي�صرف �ش�ؤون
القبيلة ،وف��ي القلب من الحوانيت ،ي�شبع ذات��ه،
ويكر�س فرديتها .ف�أنا ال�شاعر موزعة متقا�سمة
بين االنتماء للقبيلة ،واالنتماء لنف�سها .وتلك هي
الم�شكلة في وجه مهم من وجوهها ،فالنظام القبلي
وقتذاك ،كان يريده � -ش�أن �سائر �أفراد القبيلة –
اي
مل ًكا
خال�صا لقبيلته ،وتبدو ال�صورتان " َنـ َدا َم َ
ً
ِب ْي ٌ
�ض َكالن ُُّجـومِ"ِ " ،في َح ْل َق ِة ال َق ْو ِم َت ْل ِق ِنـي" على
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�ضوء رمزية ال�شكل الدائري ـ مت�ساويتان في الداللة
على تعاليه وتفّرده وبعده عن الأر�ض.

فيت�أكد م��ا �سبق ظ�ه��وره م��ن تنا�سب عك�سي بين
االنتماء للذات واالنتماء للقبيلة كما تظهر الثنائية
المت�ضادة (القرب * البعد) ،والتي �ست�شغل ف�ضاء
الق�صيدة فيما �سي�أتي من �أبيات �أكثر مما م�ضى،
ويالحظ �أن موقف القبيلة الحا�سم ب�إبعاد ال�شاعر
ي�أتي في �إطار الزمن الما�ضي (ت ََحا َم ْت ِني ال َع ِ�شي َر ُة
ُك ُّل َهاَ ،و�أُ ْف ِر ْدتُ …).؛ ولذلك ربما كان ي�صلح بداية
لل�صورة ال�شعرية في الأبيات ال�سابقة.

ثم تظهر محاولة ال�شاعر الأولى  -اليائ�سة كما
�سيت�ضح لنا لإقامة مجتمع بديل عن قبيلته ذلك
هو مجتمع الحانة ،ونجده يتحدث ب�ضمير الجمع
لأول مرة في الق�صيدة ،ولكن �ضمير الجمع هنا ذو
طبيعة خا�صة ،ف�إنه يرتبط بالمجتمع الخا�ص الذي
�أقامه ال�شاعر لي�شبع ذاتيته (قلنا � -أ�سمعينا -
انبرت لنا) ،وي�شير ا�ستعماله �إلى اتفاقه هو ورفاقه
وتعاقدهم الظاهر ،ولكن ال�صورة الت�شبيهيه في
قوله(:((7
�إِ َذا َر َّج � َع��تْ ِف��ي � َ��ص� ْو ِت� َه��ا خِ � ْل��تَ �َ��ص� ْو َت� َه��ا
َت � � َ�ج � �ـ � ��ا ُو َب �أَ ْظ� � � �ـ� � � ��آ ٍر َع � �لَ� ��ى ُر َب� � �ـ � � ٍ�ع َردِي

 -4ثنائية الأنا والآخر (ابنة �أخية معبد):

واعتمد ال�شاعر خالل المقطع ال�سابق – في
ت�صوير عالقاته بقبيلته على �أ�سلوب ال�شرط ،ليدل
على التكرار ،وتالزم ال�شرط والجواب يفيد الحتمية
والثبات على هذا النحو من العالقة ،والأهم من ذلك
�أن ال�شرط قائم على االفترا�ض ،فيبدو �أن ذلك كله
مما يدور في ذهن ال�شاعر وي�شكل ت�صوراته.

تف�ضح تميزه"،ف�إذا كان الم�شبه خارج ًيا متفقًا
عليه من مجتمع الحانة ،ف�إن الم�شبه به يمتاح من
داخل ال�شاعر ،ويك�شف ا�ستجابته المتميزة لذلك
الم�ؤثر ال�سابق ،ف�إنه ي�ستقبل غناء القينة في ذلك
الم�شهد الجاهلي البهيج على �أنه ( َت� َ�ج��ا ُو َب �أَ ْظ ��آ ٍر
َع�لَ��ى ُر َب � ٍ�ع َر ِدي) بكاء نياق متجاوبة على ولدها
ال��ردى ،ويك�شف �سر هذا الحزن قوله في البيتين
بعدهَ ( :و َم��ا زَا َل تَ�شْ َرابِي … �إِ َل��ى �أَنْ ت ََحا َم ْت ِني
ال َع ِ�شي َر ُة ُك ُّل َهاَ ،و�أُ ْف ِر ْدتُ �إِ ْف َرا َد ال َب ِعي ِر ا ْل ُم َع َّب ِد) .ف�إن
�إ�صرار ال�شاعر على ذاتيته ،الذي فرط ب�سببه في
تراث قبيلته ( َو َب ْي ِعي َو�إِ ْنفَا ِقي َطرِي ِفي َو ُم ْتلَ ِدي)،
يتكر�س بعده �إفراد ال�شاعر ونفيه عن قبيلته"(.((7
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�إن"م�س�ألة المقابلة بين الأن��ا والآخ��ر �سل ًبا �أو
�صراعا �أو محب ًة وتوا�صال ،هو
بغ�ضا و
�إيجا ًباً ،
ً
مو�ضوع قديم ق��دم ال��وج��ود الب�شري نف�سه ،وقد
تمت معالجته  -بخالف الأعمال الروائية  -من
فل�سفة
خ�لال مقاربات نثرية �أخ��رى ع��دي��دة ،وم��ن زواي��ا
الت�أمل
ن �ظ��ر وم���ض��ام�ي��ن � �ش �ت��ى :ف�ل���س�ف�ي��ة ،و��س�ي��ا��س�ي��ة،
وثنائية الأنا
و�أنثروبولوجية ،و�سو�سيولوجية ،وتاريخية ،وما
والآخر
�إل��ى ذلك من المنطلقات المختلفة ل�سائر العلوم
في معلقة
الإن�سانية الأخرى"(.((7
وال�شاعر طرفة بن العبد عا�ش ه��ذه الثنائية
�سيدا
�أو ال�ضدية في حياته ،وهو ي�أبى �إال �أن يكون ً
حتى بعد موته"،ولما فرغ من تعداد مفاخره �أو�صى
ابنة �أخيه .فقال� :إن هلكت ف�أ�شيعي خبر هالكي
علي،
بثنائي الذي �أ�ستحقه و�أ�ستوجبه ،و�شقي جيبك َّ
يو�صيها بالثناء عليه والبكاء ،والنعي� :إ�شاعة خبر
الموت ،والفعل نعى ينعي �أهله �أي م�ستحقه كقوله
ﭨ ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﭼ( ،((8ويطلب من ابنة �أخيه �أن تنعيه

بما هو �أهل له ،و�أن تمزق ثوبها حز ًنا عليه لذلك
يقول(:((8
َف� � � ��إِ ْن مِ � ��تُّ َف��ا ْن � َع � ْي � ِن��ي ِب� � َم ��ا �أَ َن� � ��ا َ�أهْ � � ُل � � ُه
َو�� ُ�ش � ِّق��ي َع �لَ� َّ�ي ا ْل� َ�ج � ْي� َ�ب َي ��ا ا ْب� � َن� � َة َم � ْع � َب��دِ

طرفة بن
العبد

�ام � �رِئٍ َل � ْي ��� َ�س َه� ُّ�م � ُه
َو َال َت� ْ�ج � َع � ِل �ي � ِن��ي َك� � ْ
َك � َه � ِّم��ي َو َال ُي � ْغ � ِن��ي َغ � َن��ا ِئ��ي َو َم ��� ْ�ش � َه��دِ ي
َب��طِ ��ي ٍء َع� ِ�ن ا ْل� ُ�ج� َّل��ى �� َ�س� ِري� ٍ�ع ِ�إ َل ��ى ا ْل� َ�خ� َن��ا
َذ ُل� � � � ��ولٍ ِب � � ��أَ ْج � � � َم � ��ا ِع ال � � � ِّر َج� � ��الِ ُم� �لَ� � َّه ��دِ

فالتباين بينهما وا�ضح؛ لأنه يتمثل في الهموم
أي�ضا في العمل
(المبادئ والطموحات) ،ويتمثل � ً
والفعالية .واالختالف في الهم يعمق التباين بينهما
�أكثر مما يعمقه ال�سلوك .و�إذا كان ال�شاعر و�صف
ذاته في نبرة متعالية من قبل في قولهَ ( :و�إِنْ �أُ ْد َع
ِلل ُْج َّلى �أَ ُكنْ ِمنْ ُح َما ِت َها) ،فقد و�صف الآخر و�صفًا
م�ضا ًدا في قولهَ ( :ب� ِ�ط��ي ٍء َع��نِ ا ْل ُج َّلى) ،وعندما
و�صف الآخر بقولهَ ( :ذ ُل ٍ
ول ِب َ�أ ْج َما ِع ال ِّر َج ِال ُملَ َّه ِد)
و�صف ال�شاعر نف�سه بما ي�ضاده(:((8
َف�لَ� ْو ُك� ْن��تُ َو ْغ�ل ً�ا ِف��ي ال � ِّر َج��الِ َل َ�ض َّرنِي
َع � � � �دَا َو ُة ذِي الأَ� ْ��ص � َ�ح ��ابِ َوا ْل� � ُم� � َت� � َو ِّح ��دِ

َف�لَ� ْو ُك� ْن��تُ َو ْغ�ل ً�ا ِف��ي ال � ِّر َج��الِ َل َ�ض َّرنِي
َع � � � �دَا َو ُة ذِي الأَ� ْ��ص � َ�ح ��ابِ َوا ْل� � ُم� � َت� � َو ِّح ��دِ
َو َل� � ِك ��نْ َن � َف��ى َع � ِّن��ي ال � � ِّر َج� � ُ
�ال َج� � َرا َء ِت ��ي
َع �لَ � ْي � ِه � ْم َو ِ�إ ْق � �دَامِ � ��ي َو� ِ��ص � ْد ِق��ي َو َم� ْ�ح � ِت��دِ
َل� � � َع� � � ْم� � � ُر َكَ ،م � ��ا �أَ ْم � � � � �رِي َع � �لَ� � َّ�ي ِب� � ُغ� � َّم� � ٍة
َن� � � َه � ��ارِي َو َال َل� � ْي� � ِل ��ي َع � �لَ� � َّ�ي ِب� �� � َ�س� � ْر َم ��دِ
�� َ�س � ُت � ْب��دِ ي َل � َ�ك الأَ َّي� � ��ا ُم َم��ا ُك � ْن��تَ َج��اهِ � ً
لا
َو َي � ��أْ ِت � �ي� � َ�ك ِب� ��الأَ ْخ � � َب� ��ا ِر َم � ��نْ َل � � ْم ُت � � � َز ِّو ِد

فالآخر �ضعيف �أمام الجماعة منقاد لها.

مقـــاالت

�أما ال�شاعر فقوي يثبت للجماعة ،ويقدر على
مقاومتها ،ومع �أنه يعد االنتماء المتعالي �إلى القبيلة
من مقومات �شخ�صيته �إال �أن��ه ي��ؤخ��ره لي�أتي في
المرتبة بعد مكوناته الذاتية(:((8
َو َل� � ِك ��نْ َن � َف��ى َع � ِّن��ي ال � � ِّر َج� � ُ
�ال َج� � َرا َء ِت ��ي
َع �لَ� ْي � ِه � ْم َو ِ�إ ْق � �دَامِ � ��ي َو� ِ��ص � ْد ِق��ي َو َم� ْ�ح � ِت��دِ

ك�أنه يتم من خالل �إلحاح هاج�س الموت ،ف�إن
ال�شاعر لي�أ�سى على الم�صير الموحد بينه وبين
غيره(: ((8
�أرى َق � �ب � � َر َن� � � ّ�ح� � ��ا ٍم َب� �خ� �ي ��لٍ ب� �م ��ا ِل� �هِ،

فكرم الأ��ص��ل القبلي ي��أت��ي �أخ �ي � ًرا ف�شخ�صية
طرفة � -إن ج��از الو�صف � -شخ�صية ذاتية �أو ًال
جماعية ثان ًيا ،والقبيلة كما ذكرنا من قبل  -تريده
�شخ�صية جماعية خال�صة.

�وي ف ��ي ال � َب �ط��ا َل��ة ِ ُم �ف ��� ِ�س��دِ
َك � َق �ب � ِر َغ � � � ٍّ
�إن حزن ال�شاعر على نف�سه �شديد لأنه يدرك
تميزه وتعاليه؛ ولذلك يريد �أن يكون موته مختلفًا ال
في طبيعته ،و�إنما في وقعه على المجتمع الذي كان
يتمنى منه �أن يعي تم ّيزه ويقدرهَ ( :ف�إِنْ ِم ُّت َفا ْن َع ْي ِني
ِب َما �أَنَا �أَ ْه ُلهُ).
ث��م بعد ذل��ك ي�ستمر ف��ي ثنائية الت�ضاد بينه
وبين اب��ن عمه ،ال��ذي يقدمه ب�صفاته فقط دون
�أن ي�سميه"،فقد حوله ال�شاعر من فرد متعين �إلى
�أنموذج ،بعد �أن كثر �أ�شباهه ويقدمه ال�شاعر في
البيت الثاني ب�صفاته عن طريق ال�سلبَ :ل ْي َ�س َه ُّمهُ،
َك َه ِّمي َو َال ُي ْغ ِني َغنَا ِئي َو َم�شْ َه ِدي"(.((8

ولما كان الت�ضاد الأ�سا�س بين ال�شاعر والآخر
في ه��ذه الق�صيدة يرجع �إل��ى اختالف هموم كل
منهما ( َل� ْي��� َ�س َه� ُّ�م �هَُ ،ك َه ِّمي) ،ف��إن ال�شاعر يكمل
�صورة الخالف الجذري بينه وبين الآخ��ر ،عندما
يذكر �أنه يمتلك الر�ؤية الوا�ضحة في كل �أموره(:((8
َل� � � َع� � � ْم� � � ُر َكَ ،م � ��ا �أَ ْم� � � � � �رِي َع � �لَ� � َّ�ي ِب� � ُغ� � َّم� � ٍة
َن� � � َه � ��ارِي َو َال َل� � ْي� � ِل ��ي َع � �لَ� � َّ�ي ِب� �� � َ�س� � ْر َم ��دِ
ولعل "هذه الر�ؤية الوا�ضحة ترجع �إلى اختياره
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لفل�سفته الخا�صة بمبادئها الثالثة ،وهذا مما جعله
يمتلك زمام المبادرة فيما م�ضى � -أما الآخر  -ف�إنه
رهن بما ت�أتي به الأي��ام؛ لأنه ال يمتلك مثله ر�ؤية
وا�ضحة ،وال يمتلك من ثم زمام المبادرة"(:((8
�� َ�س � ُت � ْب��دِ ي َل � َ�ك الأَ َّي� � ��ا ُم َم��ا ُك � ْن��تَ َج��اهِ � ً
لا
َو َي � ��أْ ِت � �ي� � َ�ك ِب� ��الأَ ْخ � � َب� ��ا ِر َم � ��نْ َل � � ْم ُت � � � َز ِّو ِد
�صراعا فكر ًيا و�أيدلوج ًيا
�إن هذه المعلقة �شهدت
ً
في جميع م�ستوياتها ،ومن ثم ف�إن العر�ض ال�سابق
لثنائية (الأن��ا والآخ��ر) في معلقة طرفة بن العبد
يظهر لنا وب��و��ض��وح تعدد الأ� �ص��وات ف��ي المعلقة
وت�شابهها مع �أ�صوات الرواية البوليفونية ،ويعرف
ميخائيل باختين الرواية البوليفونية بقوله�" :إن
الرواية المتعددة الأ�صوات ذات طابع حواري على
نطاق وا�سع ،وبين جميع عنا�صر البنية الروائية،
توجد دائ ًما عالقات حوارية �أي� :إن هذه العنا�صر
ج��رى و�ضع بع�ضها ف��ي مواجهة البع�ض الآخ��ر،
مثلما يحدث عند المزج بين مختلف الألحان في
عمل مو�سيقي .حقًا �إن العالقات الحوارية هي
ظ��اه��رة �أك�ث��ر ان�ت���ش��ا ًرا بكثير م��ن ال�ع�لاق��ات بين
الردود الخا�صة بالحوار الذي يجري التعبير عنه
خالل التكوين� ،إنها ظاهرة �شاملة تقري ًبا ،تتخلل
كل الحديث الب�شري وكل عالقات وظواهر الحياة
الإن�سانية ،تتخلل تقري ًبا كل ماله فكرة ومعنى"(.((8
الخاتمة

ه��ذا ه��و ط��رف��ة ب��ن ال�ع�ب��د ،ال���ش��اب الناب�ض
ب��ال�ح�ي��اة ،وال���ش�ع��ر ،و ه��ذا ه��و العقل ال��ذي فكر
فطغت علي تفكيره العاطفة الفيا�ضة ،وه��ذه هي
المخيلة ال�صاخبة التي لم تخرج في �صخبها عن
الواقع المح�سو�س ،ولم تبعد النطق عن ال�صراحة
وال�صدق ،وطرفة علي تطرفه و�ضخامة �ألفاظه
رقيق قريب �إلى القلب ،نحبه و�إن �أبغ�ضنا انحراف
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�سيرته وبع�ض �آرائ��ه ،ونحترم علي كل حال نف�سه
التي ت�ألمت ويئ�ست ،ورب نف�س كبيرة يجني عليها
"ظلم ذوي القربى"...
ت�أمل طرفة الحياة فكرهها لأنها ال تدوم ،وقد
كان ذلك ب�سبب مهاجمة الموت لمن فيها ،ومن ثم
حاول طرفة ا�ستغالل الحياة الق�صيرة .وفيما يمثل
طرفة فئة العابثين ال�ساخرين الذين ي�شكون في كل
�شيء ال يكون المادة والحا�ضر ،والذين يريدون مع
كل ذلك المحافظة علي ال�صفات العربية.
وهكذا عر�ض طرفة لمع�ضلة �إن�سانية ،وكان
�شعره معب ًرا عن تجربة حياتية عميقة ،و من ثم
كان �إن�سان ًيا .وهو يب�سط ت�أمالته و�آراءه في لهجة
اعترافيه ،بعيدة عن التمويه والرياء .ومهما يكن
فل�سفة
فيها من �ضالل في تفهم حقيقة الحياة ،ومن �إغراق
الت�أمل
في المادية ،فهي �آراء ناب�ضة بالحياة� ،شديدة
االلت�صاق ب�شخ�صية الرجل ،ال تخلو من التماعات وثنائية الأنا
والآخر
تفكيرية تطل علينا بجيل جديد يحاول التخل�ص من
التقاليد الجاهلية العقيمة ،وال يقوده تفكيره �إلى في معلقة
غير المادية؛ لأنه لم يجد مذه ًبا �آخر ينقذه من طرفة بن
العبد
ذاته الهاربة �أمام مجهول ال يقوي علي حل رموزه.
وفي الختام �أرجو من المولى عز وجل �أن �أكون
قد وفقت في عر�ض هذا البحث ،الذي ح�سبي فيه
�أنني قد اجتهدت �إنه نعم المولى ونعم الن�صير.
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الن ُظم
الت ْص ِنيف ِفي ُّ
َن ْش َأ ُة َّ
با َأل ْن َد ُلس

د .عبد ال�سالم الح�سين الجعماطي*

تطوان  -المغر

توطئــة:

من المميزات والخ�صائ�ص التي ات�صفت بها الح�ضار ُة الأندل�س َّي ُة؛ َك ْونُها َ�س َّبا َقة �إلى َو ْ�ضع
والزجل والملحون ،كما �أَ َّ�س َ�س ْت
�أُ ُ�س ٍ�س لبع�ض اللبِنات الح�ضارية العربية ،من َقبِيل الم َو�شّ حات
َ
هذه الح�ضارة على غرار باقي �أقطار دار الإ�سالم لبع�ض المدار�س الفقهية والثقافية ،مثل فقه
المالحة البحرية ،وتنظيم الخطط والدواوين ال�سلطانية.
والخطط �أو النظم ،هي التراتيب ال�سلطانية� ،سواء �أكانت عماالت �شرعية ،من َقبِيل الق�ضاء،
والح�سبة ،وال�شورى ،والزكاة ،وال�شروط؛ �أي الوثائق وال�سجالت �أم كانت دواوين �إدارية ،مثل
الوزارة ،وكتابة الر�سائل؛ �أي الإن�شاء ،والحجابة ،والقيادة ،والبريد والفرانق ،وال�سفير ،وال�شرطة،
وجلُّها خُ َط ٌط �أُ ِّلف َْت في �ش�أ ِنها
وخطة المدينةُ ،
ُكت ٌُب جامع ٌة �أو ُم ْف َر َدةٌ ،عبر تاريخ َم َد ِن َّية الأندل�س،
ومع �أن ق�س ًما ج�سي ًما منها ُف ِق َد �أو ما زال غائ ًبا عن
متناول الدارِ�سين والمحقِّقين؛ ف��إن ما تبقّى من
ُم َ�صنَّفات في هذا اللون من التدوين ،يف�صح عن
ع�صر ذهبي لحركة الت�صنيف في المجال ال�سيا�سي
والإداري ،ولي�س �أ َدلَّ على هذا اال�ستنتاج ،من كونِ
ً
محفوظا في "مقدمة"
تاريخ الن ُُّظ ِم الأندل�س ّية ظ ّل
العالم ِق ّل ُة الم�صادر
ابن خلدون ،دون �أن تعوِز هذا
َ
والمعطياتِ ،لتَت ّبع تط ّور الخطط ببالد الأندل�س عبر
مختلف مراحل تاريخها الإ�سالمي المديد.
وتهدف هذه الدرا�سة �إلى تقييم الم�ساهمة التي
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ق ّدمتها الأندل�س �إبان قمة عطائها الح�ضاري في
مجال التقعيد للنظام الإداري ،عبر ا�ستعرا�ض �أبرز
م��ا �أل� ّف��ه �أهلها م��ن م�صنفات ف��ي ه��ذا ال�ل��ون من
التدوين الت�شريعي.
• بوادر الت�صنيف في النظم بالأندل�س:

لقد ج��اءت الإره��ا� �ص��ات الأول ��ى للت�أليف في
الن ُُّظم �أو الخُ َطط الديوانية ب�شبه جزيرة الأندل�س،
ُم َت�أخِّ رة �إلى �أوائ��ل القرن الرابع للهجرة ،مقارنة
مع نظيرتها بالم�شرق الإ�سالمي؛ وذل��ك بالنظر
�إلى ِق� َ�د ِم الترجمة من التراث ال�سيا�سي والإداري
للأمم والح�ضارات بال�شرق الأدنى القديم ،وخا�صة
الفر�س والإغريق وال��روم وال�سريان والقبط؛ تلك

َن ْ�ش َ�أ ُة
الت َّْ�ص ِنيف
ِفي الن ُُّظم
بالأَنْدَ ُل�س

مقـــاالت

البن قتيبة الدينوري (ت276 .ﻫ) ،وكتاب "الإمامة
وال�سيا�سة"((( المن�سوب �إل�ي��ه ك��ذل��ك ،و"كتاب
ال��وزراء والك ّتاب"((( للجه�شياري (ت331 .ﻫ)،
و"ر�سالة ف��ي ال�سيا�سة" لأب��ي الن�صر الفارابي
(ت339 .ﻫ)((( ،كما ُيعد قدامة بن جعفر (ت.
337ﻫ) �أحد الم�ص ِّنفين الذين عملوا على ت�أ�صيل
الن ُُّظم الإ�سالمية �إبان ع�صره؛ �إذ حاول من خالل
كتابه في "الخراج و�صنعة الكتابة"َ ،و ْ�ض َع �ضوابط
لدواوين الدولة في ع�صر الخالفة العبا�سية(.((1
ِوم َن الطبيعي في ِظ ِّل ما تق ّدم ذكره� ،أن نجد
منذ وق��ت مب ّكر ج � ًّدا ،ع��د ًدا َج ًّما من الت�صانيف
الم�شرقية في الرتب ال�سلطانيةُ ،ت َر ِّ�سخُ القواعد
ِّ
المنظمة للخطط والدواوين ،وفي الوقت ذاته ،ال نعثر
على م�صنفات �أندل�سية ترجع �إلى القرنين الثالث
والرابع للهجرة ،و�إن وجدت فهي في الغالب �شذرات
متناثرة بكتب ال�سيا�سة ون�صح الملوك ومنتخبات
الأدب ،ومن ال ُم َر َّجح لدينا �أن الت�أليف في الخطط
لم يكن غائ ًبا عن اهتمامات �أهل القلم بالأندل�س،
ب�شكل ع��ام ،بدليل م��ا تم َّيزت ب��ه كتب التراجم
بهذا القطر الإ�سالمي ،من ت�صنيف للأعالم َح َ�سب
الخُ َطط ،مع الإ�شارة �إلى �أنها ت�ض ّمنت �أحيا ًنا بع�ض
القواعد المت�صلة بالخطة التي �أُفْرِ َد لها الت�أليف،
"الح َّجاب للخلفاء بالأندل�س" لعي�سى
مثل كتاب ُ
بن �أحمد الرازي (ت343 .ﻫ)( ،((1وكتاب "ق�ضاة
قرطبة" ،لمحمد بن عبد ال�سالم الخ�شني (ت.
362ﻫ) ،وتع ّد جملة من الت�صانيف التي و�ضعها
�أهل الأندل�س في �سير ق�ضاتها وفقهائها وك ّتابها
مفقودة ،ومن بينها "كتاب �أخبار الق�ضاة والفقهاء
بقرطبة" لأحمد بن عفيف الأموي (ت420 .ﻫ)(،((1
وكتاب "االحتفال في تواريخ �أعالم الرجال و�أخبار
الخلفاء والق�ضاة والفقهاء" لأبي بكر الح�سن بن
محمد ب��ن مفرج المعافري المعروف بال ُق َّب�شي

الح�ضارات التي ات�صل العرب بتقاليدها ال�سيا�سية
والإداري��ة منذ فجر التاريخ الإ�سالمي ،ولعل �أَ َدلَّ
رواي ٍة ت َُج ِّ�س ُد هذا االت�صال ال ُم َب ِّكر بالتراث الإداري
الفار�سي ،ما ذك َره الجه�شياري ب�ش�أن بادرة تفكير
الم�سلمين في كيفية تدوين ال��دواوي��ن ،منذ عهد
الخالفة ال��را��ش��دة؛ حيث ي�ق��ول" :كان عمر ابن
الخطاب �أول م��ن َد َّو َن ال��دواوي��ن م��ن ال�ع��رب في
ال�سبب في ذلك � ّأن �أبا هريرة َق ِد َم
الإ�سالم ،وكان
ُ
عليه من البحريين ومعه مال ،ف َل ِق َي عم َر فقال له
عم ُر :ماذا جئت به؟ قال :خم�س مائة �ألف درهم
[ ]...ف�صعد عم ُر المنب َرِ ،
فحمد اهلل و�أثنى عليه،
ّثم قال� :أ ُّيها النا�س ،قد جاءنا ما ٌل كثير ،ف�إن �شئتم
فقام �إليه رج ٌل
ِك ْلناه َك ْيال ،و�إن �شئتم � ْأن َن ُع َّد ع ًّداَ .
أيت ه�ؤالء الأعاجِ م
فقال :يا �أمير الم�ؤمنين ،قد ر� ُ
ُي َد ِّونون ديوا ًنا لهم .قال :د ّونوا الدواوين"((( ،وقد
َت َع َّز َز َن ْه ُل الم�سلمين عن تراث الأمم والح�ضارات
القديمة بعد منت�صف القرن الأول للهجرة ،مع
مجيء الخالفة الأم��وي��ة ،عند قيام عبد الملك
بن م��روان بتعريب الدواوين ال�سريانية والرومية
والقبطية ،بف�ضل جهود ث ّلة من الك ّتاب والمترجمين
المخ�ضرمين ،وازدادت حركة الترجمة عن الأمم
والح�ضارات ال�سابقة على الإ�سالم ،منذ الع�صر
العبا�سي الأول(((.
لقد كان لأ�سبقية �أهل الم�شرق �إلى و�ضع �أ�س�س
الدولة وترتيب خططها منذ �صدر الإ�سالمَ ،د ْو ٌر
ي�س في ِ
بعث ِه َمم �أهل القلم ،للت�صدي بالبحث
َر ِئ ٌ
والنظر في تنظيم "الدواوين"((( ،ولهذا ال�سبب
بعينه ،ف ��إن �أق��دم الأو� �ض��اع ال�سلطانية التي بين
�أيدينا تعود �إل��ى ُك َّت ٍ
اب م�شارِقة ،مثل "ر�سالة في
ال�صحابة"((( لعبد اهلل بن المقفع (ت142 .ﻫ)،
و"كتاب ال �ت��اج ف��ي �أخ�ل�اق الملوك" المن�سوب
(((
للجاحظ (ت255 .ﻫ)((( ،وكتاب "�أدب الكاتب"
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(ت430 .ه � � �ـ)( ،((1و"�أخبار الق�ضاة والفقهاء
بقرطبة" لأبي عمر المالكي (ت440 .ﻫ) ،و"كتاب
الق�ضاة" لأب��ي م��روان حيان ب��ن خلف ب��ن حيان
القرطبي (ت469 .ﻫ) ،و"تاريخ فقهاء طليطلة
وق�ضاتها" لأبي جعفر الأن�صاري (ت489 .ﻫ)(،((1
و"ق�ضاء الر�سول"( ،((1البن الطالع الإ�شبيلي (ت.
497ﻫ)(.((1
كما �أ ّلف الأندل�سيون في تراجم �أعالم ال ُك ّتاب
وفي �آداب ِ
الكتابة الديوانية ،مثل كتابي "طبقات
الك ّتاب بالأندل�س" لمحمد بن مو�سى بن ه�شام
ول�س َكن
المعروف بالأق�شتين (ت307 .ﻫ)(َ ،((1
بن �سعيد الأخ�ب��اري( ،((1و"كتاب �شرح �صدر �أدب
الك ّتاب" لأب��ي بكر ب��ن القوطية القرطبي (ت.
367ﻫ)( ،((1وك�ت��اب "االقت�ضاب ف��ي �شرح �أدب
الك ّتاب" ،البن ال�سيد البطليو�سي (ت،((2()521 .
و"كتاب �شرح �أدب الك ّتاب" لأب��ي الحزم الح�سن
ب��ن محمد ب��ن يحيى ب��ن ُع َّل ْيم البطليو�سي (ت.
576ﻫ)(.((2
بيد �أن ت�صانيف في �أ�صول الرتب ال�سلطانية
ب��الأن��دل ����س َت� َ�ظ � ُّل ف��ي ط� ِّ�ي ال�م�ج�ه��ول ،بحكم ما
�أثبته ال�ق��دام��ى م��ن خ��راب ج�سيم لحق المكتبة
الأندل�سية(((2؛ لذلك ال ن�ستبعد �أن يكون الأندل�سيون
بدورهم ،قد انبروا منذ زمن مبكر ج ًّدا ،للت�صنيف
في ال�سيا�سة وتدبير الدول ،ف�ض ًال عن خطط الدولة
وعلى ر�أ�سها الوزارة ،والحجابة ،والعدالة ،وال�شورى،
وال�شروط ،والح�سبة ،وال�شرطة ،والبريد ،وباقي
"�ضروب �أهل الخدمة"( ،((2لأنها كانت معهودة في
ُق ْطرِ هم منذ ع�صر الوالة الأمويين بها( ،((2ومما
�صاحب "المقدمة" لم
ُي َر ِّجح هذا االعتقادَّ � ،أن
َ
ُت ْع ِو ْز ُه المعطيات حول تاريخ الن ُُّظ ِم وال َّدواوِين التي
�أقامها �أمو ُّيو الأندل�س ،ومن ثمة ال يمكن بحال من
الأح��وال ،القول �إن ابن خلدون اعتمد على مح�ض
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التخمين واالجتهاد في ت�أريخه للتراتيب ال�سلطانية
بمغرب دار الإ�سالم.
ول �ع��ل فيما يعك�سه ك �ت��اب "�سراج الملوك"
للطرطو�شي (ت520 .ﻫ) ،م��ن ت�ط��ور كبير في
منهج ت�صنيف كتب الآداب ال�سلطانية ،ما يبعث
على االعتقاد �أن هذا اللون من الت�أليف مت� ّأ�ص ٌل
ببالد بالأندل�س منذ ع�صر الخالفة ،و�أن عدم
توفر م�صنّفات في ال�سيا�سة والنظم لحد الآن،
يعودـ ح�سب اعتقادنا � -إلى كونها قد عفّى عليها
بخ�سا لقيمتها
الزمن في وق��ت مبكر ن�سب ًيا� ،إم��ا ً
في ت�أ�صيل �أمور الدولة �أو ب�سبب تعر�ضها للطم�س
والتدمير العار�ض والمتعمد �أواخر هذا الع�صر(،((2
وي�ؤكد ه��ذا ال��ر�أي ما اعتمد عليه الخزاعي ،من
م�صادر �أندل�سية ع ّول عليها في ا�ستق�صاء التراتيب
ال�سلطانية التي �أ ّرخ لمن�شئها بدولة الإ�سالم ،وهي
َن ْ�ش َ�أ ُة
في الغالب مفقودة( ،((2كما �أ�شار �إل��ى تف ُّرد �أهل
الت َّْ�ص ِنيف
الأندل�س بت�سمية بع�ض الخطط بم�سميات مختلفة
ِفي الن ُُّظم
عن باقي ديار الإ�سالم؛ فعلى �سبيل المثال ،قابل
بالأَنْدَ ُل�س
الم�ؤلف في "العماالت الأحكامية" ،بين ت�سمية
"�صاحب الع�س�س" في المدينة المن ّورة ،وبين
"�صاحب المدينة" بالأندل�س(.((2
• �أمهات الت�صانيف الأندل�سية في الأحكام
ال�سلطانية:

م��ن �أب ��رز م��ا د ّون ��ه الأن��دل���س�ي��ون ف��ي الأح �ك��ام
ال�سلطانية خالل ع�صر الخالفة ،كتاب "الل�ؤل�ؤة في
ال�سلطان"( ،((2وهو من �ضمن الأبواب التي ي�شتمل
عليها الكتاب المو�سوعي الكبير "العقد الفريد"
الب��ن عبد رب��ه (ت328 .ﻫ)� ،أح��د رج��ال البالط
الأم��وي بالأندل�س في عهد الخليفة عبد الرحمن
النا�صر (350-300ﻫ) ،وق��د ت�ضمن معطيات
وا�ضحة االنتماء للمدر�سة الم�شرقية في التراتيب
ال�سلطانية والتدابير ال�سيا�سية ،و�إ�سداء الن�صيحة

ِ
والحكم
لأول�ي��اء الأم��ور ،ف�ض ًال عن جمع الأخ�ب��ار
الم�أثورة عن ملوك الفر�س واليونان وحكماء الهند،
وعن �أيام العرب وعهد الخالفة الرا�شدة؛ ت�ضاف
�إليها ُن َب ٌذ من �سير الخلفاء المروانيين والعبا�سيين
بالم�شرق؛ في حين يبدو الحديث عن نظم الإدارة
بالأندل�س غائ ًبا �أو يكاد في هذا الم�صنَّف المب ِّكر
ف��ي ل��ون��ه ،كما �سلك اب��ن عبد البر النمري (ت.
463ﻫ) في باب "ال�سلطان وال�سيا�سة" من كتابه
"بهجة المجال�س(� "((2سبيل �أه��ل الم�شرق في
اقتبا�ساته التي ت�ن��درج ف��ي �أم��ور الملك و�أخ�ب��ار
الدول ،مختلطة بمادة �أدبية غزيرة �أخذ معظمها
عن �أعالم الك ّتاب وال�شعراء الم�شارِقة.

و�ضع ت�أليفه خدمة لأولياء نعمته الجدد( ،((3وقد ال
حظ �أحد الدار�سين �أن �أ�سلوب التدميري في كتابه
يغلب عليه طابع الزهد في ال�سيا�سة؛ "ويظهر جل ًيا
�أن الفتن التي زلزلت �أركان البالد قد تركت �أث ًرا
كبي ًرا على الم�ؤلف؛ لذلك تراه يحذر قارئ كتابه
من التلب�س بالفتنة من قريب �أو بعيد ،ويريه مزايا
الجماعة والطاعة للأئمة ،ووحدة الكلمة ،ومفا�سد
التفرقة والتحزب ،ويمكن عد المق�صد الأ�سمى
من ت�أليف الكتاب ،هو ال�سعي التدميري لت�صحيح
الأو� �ض��اع المتردية ب��الأن��دل����س ف��ي زم��ن الف�ساد
والفتنة"( ،((3ويرى الدكتور محمد بن�شريفة� ،أن هذا
الت�صنيف ُي َع ّد الأقدم من نوعه بالغرب الإ�سالمي،
فهو �سابق على كتاب "الأحكام ال�سلطانية والواليات
الدينية" لأبي الح�سن الماوردي (ت458 .ﻫ)(.((3
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وحتى �أواخ��ر القرن ال��راب��ع للهجرة ،ف�إننا ال
نلم�س �شي ًئا من البيئة ال�سيا�سية الأندل�سية ،مع
"كتاب ال�سيا�سة فيما يحتاج �إليه الملوك مع ف�ضل
الخالفة" ،لأبي العبا�س �أحمد بن وليد بن محمد
التدميري( ،((3الذي و�ضعه في غ�ضون �سنة 406ﻫ،
و ُي َ�س َّمى كذلك "كتاب الف�صول الق�صار البليغة
في ال�سيا�سة"( ،((3وقد زعم �صاحبه �أنّه يم ّثل �أول
ت�صنيف من نوعه ،ح�سب ديباجة الكتاب؛ حيث
يقول" :وما �أدري �أح� ً�دا �سلك فيها هذا الم�سلك
م��ن الت�صنيف وال �ت �ب��وي��ب ،ول��ذل��ك ا�ستخرجت
�صنعة هذا الكتاب؛ �إذ ِت ْك َرا ُر الت� ِ
أليف في المعنى
ال��واح� ِ�د ِم��ن التخليط والت�شعب على �أه��ل العناية
والطلب"( ،((3وهو يت�ضمن مائة ٍ
باب ِلح َك ِم ال�سيا�سة
وقواعد التدبير ذات الأ�صول الم�شرقية في الآداب
ال�سلطانية ،دون �أن ي�ضع ف��ي طياته خال�صات
لتجربته ال�شخ�صية ،التي اكت�سبها من عمله �سفي ًرا
وكات ًبا في دواوين قرطبة� ،أيام الخليفة محمد بن
ه�شام بن عبد الجبار (400-399ﻫ) ،كما تق ّلبت
الأح � ُ
�وال بالتدميري �إل��ى �أن َح� ّ�ط ع�صا الترحال
برحاب بني تجيب �أ�صحاب الثغر الأعلى ،وهناك

وال��واق��ع �أن اعتناء �أه��ل القلم بالت�أليف في
التراتيب ال�سلطانية ،وو�ضع قواعد و�أحكام عامة
للنظم والدواوين في الجناح الغربي لدار الإ�سالم،
يعود �إلى �أوائل المائة الخام�سة للهجرة؛ حيث اجتهد
الإمام �أبو محمد علي بن �أحمد بن حزم الأندل�سي
(ت456 .ﻫ) في التقعيد لمختلف الخطط التي
تندرج في نطاق "خدمة الم�سلمين"( .((3فاالنطالقة
الفعلية لت�صدي �أهل القلم بديار الأندل�س للت�أليف
في الرتب والخطط ،جاءت مع الن�صف الأول من
القرن الخام�س الهجري؛ لذلك ينبغي اقتفاء �أثر
التراث ال�سيا�سي والإداري الأندل�سي الأ�صيل مع
إ�سهاما
كتاب "ال�سيا�سة" البن حزم ،الذي ي�شكل � ً
غن ًيا في الت�أ�صيل لن�ش�أة الأدب ال�سلطاني بالأندل�س،
ِل َما ُع��رِ َف عن الم�ؤلف من التزامه ب��روح الإب��داع
واال�ستقالل الفكري( ،((3وقد جعل ابن حزم الخطط
اثنتي ع�شرة والية ،وهو قوله" :يلزم الإمام �أن يتخ ّير
والت��ه وع ّماله من الم�سلمين ،و�أه��ل الدين؛ �إذ ال
تمكنه المبا�شرة لكل �أمور الم�سلمين ،ولئال ي�شتغل
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عن تدبير الأم��ور العظيمة التي ابتاله اهلل تعالى
واخت�صه لها ،والأعمال بعد الخالفة اثنا ع�شر
بها،
ّ
عمال� :أولها ال�صالة ،وقب�ض الزكاة ،وتفريقها،
وقب�ض الجزية ،وتفريقها ،ووالية الجيو�ش وتدبير
الحروب ،و�أخذ الغنائم وتخمي�سها وق�سمتها ،وما
�صار من الم�شركين �إلى الم�سلمين وحكمه ،و�إقامة
الحدود والأق�ضية وال�شرطة ،والح�سبة ،والكتابة
والمحا�سبة ،والبريد ،واالخ�ت��زان ،و�إقامة الحج،
فيلزم الإمام �أن يتخير الوالة والأمراء والع ّمال لكل
ما ذكرنا ،ف�إن ر�أى �أن يفرق هذه الأعمال في كل بلد،
وعلى عددها رج��ال ،فح�سن"( ،((3وبحكم �أ�صالة
التجربة التي خا�ضها ابن حزم في تعداد للتراتيب
ال�سلطانية وو�ضع قواعد عامة لها ،ف�إن هذا التعداد
ينفرد فيه عن غيره من منظري ال�سيا�سة والنظم
الأندل�سيين ،بما ا�شتمل عليه من خطط جديدة
يكاد ينفرد بها ،كقب�ض الجزية وتخمي�س الغنائم،
والبريد ،والحج.
ومن الم�ؤ�سف �أن ما و�صلنا من هذا الكتاب ال
يتعدى بع�ض ال�شذرات التي �أورده��ا اب��ن ر�ضوان
المالقي (ت783 .ﻫ)  -نق ًال عن كتاب ابن حزم -
عن ف�ضل الإمامة وما يلزم الإمام في واليته( ،((3ومن
قبيل ذلك قول ابن حزم" :ويتخذ من وجوه الكتاب
قوما
ووج��وه الأطباء والعلماء والق�ضاة والأم��راء ً
ذوي �آراء �سديدة ،وكتمان ال�سر ،فيجعلهم وزراءه
الذين يح�ضرون مجل�سه ،ويالزمونه في التدبير
لجميع ما ق ّلده اهلل تعالى من �أم��ور عباده"(،((4
وع��ن �ضوابط انتقاء الإم��ام للأ�شخا�ص الأكفاء
من �أجل تقليدهم باقي الخطط الدينية والعملية،
مثل �صاحب ال�صالة( ،((4و�صاحب ال�شرطة(،((4
و�صاحب ال�ب��ري��د( ،((4ووال��ي ال �خ��راج( ،((4وخ��ازن
ال�م��ال( ،((4وخ��ازن ال�سالح( ،((4وناظر الخيل(،((4
و�صاحب المواريث( ،((4وما يتوجب توفره من �شروط
�آفاق الثقافة والتراث 31

ومميزات في ه � ��ؤالء( ،((4وع��ن م � ّدة تولية الوالي
العادل على الأقطار من قبل الخليفة ،فهو يقول ما
ن�صه" :والذي نختاره للإمام على كل حال� ،أن ال
ّ
يطول مدة �أمير بلد ،ال�سيما البعيدة عنه ،والثغور
يعجل عزل كل �أمير يوليه
التي فيها المال الكثير ،بل ّ
�شي ًئا من ذلك ،و�إن كان عدال فا�ضل ال�سيرة ،فيوليه
ليعم بعدله وح�سن
الإم ��ام بلدا �آخ��ر م��ن ب�ل�ادهّ ،
�سيرته ،ما �أمكنه من بالد رع ّيته ،ويح�سم �أطماعهم
يخ�ص
في الرجوع �إلى البالد التي عزلوا منها ،وال ّ
بوال �أهل بلد ما ،و�أما �سائر البالد ،فبخالف ذلك،
ال ُي� ْع��زَ ُل منهم �أح � ٌد �إال عن ج��ور ظاهر �أو خيانة
ب ّينة"( ،((5ومن خالل نقول ابن ر�ضوان المت�أخرة
زمن ًيا عن كتاب ال�سيا�سة البن ح��زم ،نالحظ �أن
�آراء هذا الفقيه الخبير ب�أمور الدولة وتنظيماتها،
نماذج ُم ْث َلى ُت َر ِّ�سخُ التقاليد الديوانية
�دت
قد غ� ْ
َ
َن ْ�ش َ�أ ُة
والتراتيب ال�سلطانية ،بالن�سبة �إلى منظري الفكر
الت َّْ�ص ِنيف
ال�سيا�سي خالل الع�صور الالحقة؛ حيث �شكلت فيما
ِفي الن ُُّظم
بعد م��ور ًدا ث ًّرا للم�ص ِّنفين في ال�سيا�سة والأحكام
بالأَنْدَ ُل�س
ال�سلطانية.
ومع �أن الحميدي (ت488 .ﻫ) كان تلميذً ا البن
حزم قبل هجرته �إلى الم�شرق ،ف�إنه لم ينهج �ش�أن
�شيخه نف�س ال�سبيل( ،((5خا�صة في كتابه المو�سوم
بعنوان "الذهب الم�سبوك في وعظ الملوك"(،((5
الذي يغلب عليه �أ�سلوب الوعظ ،ناهيك عن ت�ش ّبعه
بالتجربة الم�شرقية في تدبير �أمور الدولة؛ لذلك ال
يمكن عده امتدا ًدا لمدر�سة ابن حزم في الت�صنيف
ال�سيا�سي الم�ستوحى م��ن ت�ج��ارب رج��ال الدولة
الأندل�سيين في و�ضع حدود دقيقة للنظم والخطط
تب ًعا لما جرت عليه خالل القرون الخم�سة الأولى
من تاريخ الأندل�س ،ولعل الو�سط العائلي الذي ن�ش�أ
في كنفه هذا الفقيه وال�سيا�سي المحنك ،ف�ض ًال عن
تقلده خطة الوزارة لبع�ض الوقت ،كان لهما انعكا�س

ن�ص عليه بع�ض المت�أخرين من �أهل قرطبة
وهكذا ّ
في ت�أليف ل��ه ،وتلخي�صها :الق�ضاة ،وال�شرطة،
والمظالم ،وال��ر ّد والمدينة ،وال�سوق ،و�إنما كان
يحكم �صاحب ال��ر ّد فيما ا�سترابه الق�ضاة ور ّدوه
عن �أنف�سهم ،هكذا �سمعت من بع�ض من �أدركته،
و�صاحب ال�سوق كان يعرف ب�صاحب الح�سبة ،لأن
�أكثر نظره �إنما كان فيما يجري في الأ�سواق من غ�ش
وخديعة ودين وتفقد مكيال وميزان و�شبهه"(،((5
ويالحظ �أن هذا الت�صنيف الذي و�ضعه ابن �سهل
للنظم ال�سلطانية في والية الأحكام ،خالل ع�صر
الطوائف يجعلها �ست خطط ،بينما نجده في ن�سخة
�أوفى من كتابه يجمع بين خطتين منف�صلتين في
قوله" :ال�شرطتان :المدينة وال�سوق"( ،((5ويتبين
من خالل ما �سلف في هذا الن�ص� ،أن ابن �سهل كان
له ٌّ
حظ من التنظير للخطط ال�سلطانية ،على الرغم
من �أنّه لم يفرد لها ت�أليفًا م�ستق ًال فيما نعلم.
كما اعتنى ُمن َِّظ ُر ال��دول��ة المرابطية �أب��و بكر
محمد ابن الح�سن المرادي الح�ضرمي (ت489 .ﻫ)
بو�ضع �ضوابط و�أحكام لمختلف الخطط والدواوين
ال�سلطانية؛ حيث يقول في ديباجة ت�أليفه ما ن�صه:
"ن ََظ ْم ُت لك في هذا الكتاب ُد َر ًرا من �آداب الإمارة
اً
ف�صول من �أنواع الإدارة
وف�ص ُلت لك ثناياه
والوزارةّ ،
واال�ست�شارة ،وا�صفة لآداب المتقدمين ،كا�شفة لأمر
الدنيا والدين"( ،((5وقد راكم الح�ضرمي تجربته
ال�سيا�سية ،على الم�ستوى النظري في طلبه العلم
على �أيدي �شيوخه الأندل�سيين؛ فيما ا�ستكملها على
الم�ستوى العملي؛ لكونه قد تقلد من�صب المر�شد
لحركة المرابطين ،عقب نجاحها في ب�سط دعوتها
ال�سيا�سية ببالد المغرب الأق�صى.

�إيجابي على �صقل تجربته في هذا الباب.

مقـــاالت

وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن � ّأن ال �م ��ؤرخ القرطبي ابن
حيان (ت469 .ﻫ) لم ي�ضع ت�صنيفًا في الخطط
والعماالت ،ف�إن ما و�صلنا من ن�صو�ص "المقتب�س"
تنم عن دقة كبيرة في تبيان "مراتب
و"المتين" ّ
الخدمة"( ((5على �أ�صنافهم ،وقد ذكر بع�ضها ابن
حيان على عهد الم�ستظهر من خلفاء المروانيين
بالأندل�س ،فيما نقله عنه اب��ن ب�سام ،وه��و قوله:
"�أق ّر الم�ستظه ُر يومئذ على مراتب الخدمة طوائف؛
منهم خدمة المدينتين الزهراء والزاهرة ،وخدمة
كتابة التعقّب والمحا�سبة ،وخدمة الح�شم ،وخدمة
ّا�ض والطعام ،وخدمة مواريث الخا�صة،
الق ُُطع بالن ّ
وخدمة الطراز ،وخدمة المباني ،وخدمة الأ�سلحة
وم��ا ي�ج��ري م�ج��راه��ا ،وخ��دم��ة ال�خ��زان��ة للقب�ض
والنفقة ،وخدمة الهراية والقب�ض والدفع ،وخدمة
الوثائق ورفع كتب المظالم ،وخدمة خزانة الطب
والحكمة ،وخدمة الأنزال والنزائل ،وخدمة �أحكام
ال�سوق"( ،((5ويبدو �أن معظم هذه الخطط كانت
موجهة لخدمة ال�سلطان ف��ي حين تغيب بع�ض
الواليات التي تع ُّد لدى غيره من الأولويات في �إقامة
الملك ،كخطة الوزارة والق�ضاء والبريد.
و�أ ّم ��ا معا�صره وب�ل��د ُّي��ه القا�ضي �أب��و الأ�صبغ
عي�سى بن �سهل (ت486 .ﻫ) ،فقد كان على دراية
وا�سعة بالخطط الأندل�سية ،منذ ن�ش�أتها في ع�صر
تق�صيه لأخبارها لدى �شيوخ
الخالفة؛ وذلك بف�ضل ِّ
العلم وم�ؤرخي الخطط ال�شرعية والرتب ال�سلطانية؛
حيث يعدد ابن �سهل واليات الأحكام بالأندل�س حتى
ع�صره ق��ائ� ً
لا" :واعلم �أن للحكام الذين تجري
على �أيديهم الأحكام �ست خطط� :أولها الق�ضاء،
وج ّلها ق�ضاء الجماعة ،وال�شرطة الكبرى ،وال�شرطة
ال�صغرى ،و�صاحب مظالم ،و�صاحب ر ّد بما ر ّد
�إليه من الأحكام ،و�صاحب مدينة ،و�صاحب �سوق،

ومن المثير لالهتمام ،وجود كتاب يحمل عنوان
"عيون الإمامة ونواظر ال�سيا�سة" ،لأب��ي طالب
المرواني (516-450ﻫ)� ،أحد �أحفاد عبد الرحمن
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ابن معاوية المعروف بالداخل م�ؤ�س�س الدولة الأموية
بالأندل�س �سنة 138ﻫ756/م ،و�إذا كان الظاهر من
عنوانه �أنه كتاب في الآداب ال�سلطانية ،ف�إن القطعة
المتبقية من الكتاب ال تت�ضمن �سوى مجموعة من
التراجم الأندل�سية ،كما �أن الم�صدر الوحيد الذي
ينقل عنه ح�سب علمنا ،وه��و كتاب ال�صلة البن
ب�شكوال يزيد من غمو�ض معرفتنا بطبيعة الكتاب
ول��ون ت�أليفه ،فهو يترجم لم�ؤلفه بالقول" :وجمع
كتا ًبا حفي ًال في التاريخ �س ّماه بكتاب "عيون الإمامة
ون��واظ��ر ال�سيا�سة"� ،أج ��ازه لنا وم��ا رواه ّ
بخطه،
وق��د نقلنا منه في موا�ضع من ه��ذا الجمع"(.((5
بيد �أن القطعة المن�شورة من ال�ك�ت��اب( ،((5تبعث
على التخمين �أن ه��ذا الم�صنف الفريد في بابه
والطريف في عنوانه ،ربما يكون قد ا�شتمل على
عدة �أب��واب �أو كتب قائمة ال��ذات ،ولعله قد �أطلق
على كل باب �أو كتاب في م�صنّفه ا�سم "عين" من
العيون �أو "ناظر" من النواظر التي ترجم ت�أليفه
بها ،وف��ي ه��ذه ال�ح��ال ،ت�صبح التراجم المتبقاة
م��ن الكتاب ،مجرد ب��اب �أو ج��زء منه ،بينما ما
زالت باقي الأب��واب �أو العيون محجوبة عن �أنظار
الدار�سين ،وحتى التراجم المن�شورة من الكتاب
نجد �أن بها �أخبارا ذات توجه �سيا�سيَ ،ت ِن ُّم عن
ح�سن انتقائها من قبل الم�ؤَ ِّلف ،فعظمها تت�ضمن
روايات عن الد�سائ�س ال�سيا�سية الذي �شارك فيها
مترجموه �أو كانوا �ضحية لها.
ويمكن �أن نعد "�سراج الملوك" للطرطو�شي
فريدا في كتب ال�سيا�سة ،من
(ت520 .ﻫ)،
نموذجا ً
ً
زاوية اختالفه عن تلك المناحي التي �سلكها �أهل
الم�شرق؛ �إذ تبدو الوقائع الأندل�سية حا�ضرة ب�شكل
رئي�س في ثناياه ،وهو ما يمنحه الروح الأ�صيلة لبيئة
بلده ال��ذي ن�ش�أ وترعرع في كنفه ،والتي ا�ستلهم
منها توجيهاته �إلى �أولياء الأمور بم�صر ،بما فيها
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من محا�سن ومناق�ص ،ومن ثمة ،يجب تم ّثل هذا
الم�صنف ب�صفته قمة في الأدب الأندل�سي المكر�س
لتدبير الممالك والخطط؛ �إذ هو �إ�سهام فعلي لأهل
المغرب الإ�سالمي في �إغناء التجارب المت� ِّأ�صلة
لم�شرق دار الإ�سالم في هذا اللون من التدوين،
خ�صو�صا و�أن المكتبة الم�شرقية ظلت حتى �أواخر
ً
القرن الرابع الهجري تفتقد �إلى الإنتاج الفكري
الأ�صيل لأه��ل الأن��دل ����س( ،((6وعلى الرغم من �أن
الطرطو�شي لم يرتب كتابه على نحو النهج الذي
�ألفت وفقه كتب ال�سيا�سة الم�شرقية والأندل�سية،
فقد ��ض� ّ�م م�صنفه طائفة طيبة م��ن الن�صائح
والعظات والتوجيهات التي تخ�ص �سيا�سة الملك
الجنْد( ،((6وتدبير الحروب(،((6
للرعية ،وترتيب ُ
وعالقة ال�سلطان بباقي خطط الدولة( ،((6وجباية
الأموال وتفريقها بين رجال الدولة وحماتها( ((6في
َن ْ�ش َ�أ ُة
م�ست�شهدا بروايات ووقائع من
الممالك الأندل�سية،
ً
الت َّْ�ص ِنيف
�صميم التاريخ الأندل�سي ،منذ الفتح الأول على يد
ِفي الن ُُّظم
(((6
ؤلف.
�
الم
ع�صر
وحتى
،
طارق بن زياد �سنة 92ﻫ
َ

ويع ّد ابن عبدون الإ�شبيلي (ق6 .ﻫ12/م) ،من
بين الم�شرعين الأندل�سيين الذين ت�صدوا للت�أليف
ً
�شروطا
في النظم والتقعيد ل�ضوابطها؛ حيث و�ضع
وا�ضحة ل�صالح الحاكم والرئي�س ،ويبدو �أن نبرته
كانت تعك�س حالة من الي�أ�س في �إيجاد الرئي�س
الذي تتوفر فيه ال�شروط والمعايير المطلوبة ،ليكون
به وعلى يديه �صالح العباد والبالد؛ فهو يقرر ما
يلي" :يجب �أوال �أن ينظر في �أحوال الرئي�س ،الذي
ه��و القطب ،وه��و كمركز ال��دائ��رة ،التي ال يكون
و�صحة محيطها ،و�صالحها� ،إال بثبات
ح�سنها،
ّ
و�صحته ،وكمنزلة العقل من الإن�سان� :إذا
المركز ّ
رجيحا؛
كان فيه
�صحيحا ،فيكون نظره ور�أيه ح�سنًا ً
ً
فب�صالح الرئي�س ي�صلح الأن��ام ،وبف�ساده يف�سد
النظام [ ،]...و�إن كان الرئي�س في خلقه و�أفعاله

بالأنْدَ ُل�س

 من خالل ر�سالته المو�سومة بـ"مقامة ال�سيا�سة" �إر�شادات للحاكم ،عن كيفية �سيا�سته للرعية،وانتقائه للوزير والجند والع ّمال(.((7

ً
مرتبطا
و�سعيه �إل��ى الخير مح ًّبا فيه وف��ي �أهله،
بالنامو�س ،فقد ا�ستراح و�أراح؛ فطوبى له ،و�أين
يكون؟ �أين؟"( ،((6والحا�صل من خالل هذا الموقف
الذي اتخذه ابن عبدون من والة الأمور في زمنه،
�أن الف�ساد كان ال�سمة الغالبة على �أحوالهم ،و�أن
معدوما فيهم على وجه العموم.
ال�صالح كان
ً

• منظ��رو ال�سيا�س��ة والنظ��م ال�سلطاني��ة
بالأندل�س:

مقـــاالت

�أنجبت بالد الأندل�س عد ًدا واف ًرا من المفكرين
وال�سا�سة ،الذين خ َّلفوا �آراء �سديدة في التنظير
ال�سيا�سي والتنظيم الإداري ،والمالحظ �أن منظري
ال�سيا�سة والأح��ك��ام ال�سلطانية ال��ذي��ن عا�شوا
بالأندل�س خالل ع�صر الخالفة المروانية ،ي�شيدون
بمزايا نظام الجماعة ،وبف�ضله في توحيد البالد
وا�ستتباب الأمن وانتعا�ش العمران ،وقد �أعرب عدد
من ه ��ؤالء عن اغتباطهم بدولة الجماعة ،ونفوذ
�أوام��ر ال�سلطان في عمله ،وحر�صه على �سيا�سة
رعيته بالرفق والحكمة؛ فعلى �سبيل المثال ،قام
�أحمد بن محمد بن �أ�ضحى الإلبيري خطي ًبا ،بين
م�شيدا بف�ضله؛
يدي الأمير عبد الرحمن بن محمدً ،
(((7
�إذ هو الذي "�أ ّمن الم�سالك ،و�س ّكن الخائف" ،
كما خطب قا�ضي الجماعة منذر بن �سعيد الب ّلوطي
(ت355 .ﻫ) ،ق��ائ� ً
لا" :و�إني �أذ ّك��رك��م �أي��ام اهلل
تعالى عندكم وتالفيه لكم بخالفة �أمير الم�ؤمنين
التي ل ّمت �شعثكم بعد �أن كنتم قليال فك ّثركم،
وم�ست�ضعفين فق ّواكم ،وم�ستذلين فن�صركم ،و ّاله
اهلل رعايتكم ،و�أ�سند �إليه �إمامتكم� ،أي��ام �ضربت
الفتنة �سرادقها على الآف��اق ،و�أحاطت بكم �شعل
النفاق ،حتى �صرتم في مثل حدقة البعير ب�ضيق
الحال ونكد العي�ش والتقتير ،فا�ستبدلتم بخالفته
من ال�شدة بالرخاء ،وانتقلتم بيمن �سيا�سته �إلى
تمهيد العافية بعد ا�ستيطان البالء؛ ف�أن�شدكم اهلل
ـ معا�شر الملأ ـ �ألم تكن الدماء م�سفوكة فحقنها؟
وال�سبل مخوفة ف�أ ّمنها؟ والأموال منتهبة ف�أحرزها
وح�صنها؟ �ألم تكن البالد خرابا فع ّمرها؟ وثغور
ّ

�أما كتاب "الذخائر والأعالق في �آداب النفو�س
ومكارم الأخالق" الب��ن �سالم الباهلي الإ�شبيلي
(ت543 .ﻫ)( ،((6الذي كان �أحد رجاالت البالط
العبادي( ،((6ف��إن طابع الزهد ال��ذي يميزه ،يجد
تف�سيره في كون �صاحبه قد قام بو�ضعه بعد �سقوط
دول��ة بني ع�ب��اد( ،((6ولعله ا�ستفاد من م��آل ملوك
الطوائف في �صياغة تجربة حية ت�صلح لال�ستر�شاد
بها من قبل �أولياء الأم��ور الجدد ،ومع ذلك ،فهو
ي�شير �إلى واقعة مت�صلة بخطة الق�ضاء في الأندل�س،
كما يبين ت�ح��ول الملكيات الناجم ع��ن �سيطرة
المرابطين على مقاليد الأمور بها منذ عام 483ﻫ.
كما �سعى علي بن محمد بن �سعود الخزاعي (كان
ل�س ّن "العماالت
ح ًّيا �سنة786 :ﻫ) �إل��ى الت�أ�صيل َ
ال�شرعية"( ((7منذ زم��ن البعثة المحمدية ،وقد
م ّيز فيما بينها ،فجعلها تنق�سم �إلى �أ�صناف مثل
"العماالت الفقهية"( ،((7كالأذان والإمامة و�إمارة
الحج والفتوى ،و"العماالت الكتابية"( ،((7مثل كتابة
ّ
الر�سائل والعهود والخاتم والترجمان ،و"العماالت
الأحكامية"( ،((7مثل الإم ��ارة وال��والي��ة والق�ضاء
والمظالم والح�سبة ،و"العماالت الجهادية"(،((7
و"العماالت الجبائية"( ،((7وغيرها من الأنواع.
وم��ن وج��ه �آخ��ر ح��اول معا�صره الوزير الأدي��ب
ل�سان الدين ابن الخطيب (ت776 .ﻫ) من خالل
كتابه "الإ�شارة �إلى �أدب الوزارة"( ((7بيان قدر رتبة
ال��وزارة ،و�شروط اختيار المتق ِّلد لهذا المن�صب،
وع ّدد مختلف االخت�صا�صات المنوطة به ،كما ق َّدم
34
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الم�سلمين مهت�ضمة فحماها ون�صرها؟"(((7؛ � ً
إبالغا
في ت�أكيد ف�ضل الخالفة على ل� ّ�م �شمل الجماعة
وحماية بي�ضتها ،وت�أمين م�سالكها.
في حين نرى �أن معظم المنظرين ال�سيا�سيين
الذين عا�شوا عقب نهاية ع�صر الخالفة المروانية،
والذين امتدت بهم الأعمار �إلى ع�صر الطوائف،
يعبرون عن �سخطهم ال�شديد على ما �آلت �إليه �أو�ضاع
بلدهم من ت�شرذم وفرقة طائفية ،وما ا�ستتبع ذلك
من انت�شار لالنتهازية ال�سيا�سية والت�سلق �إلى �أعلى
المنا�صب والواليات ،دون ا�ستحقاق وال �أهلية؛ لذلك
نرى الغيورين منهم ،يجمعون على �ضرورة و�ضع
�ضوابط دقيقة و�صارمة النتقاء �أ�صحاب الواليات
والخطط ،وقد ع ّبر معظمهم عن هذا الر�أي ،مثل
التدميري (كان ح ًّيا �سنة 406ﻫ) الذي �أ ّك��د على
وج��وب تدقيق االختيار وف��ق معيار �أخ�لاق��ي ،لمن
يتولون مهام الرتب ال�سلطانية والعماالت ال�شرعية؛
لعظيم ال ُّرتَبِ �إال َع ِظ ُيم الأخالق"(.((8
�إذ "ال َي ْ�ص ُل ُح
ِ
�أما المرادي الح�ضرمي (ت489 .ﻫ) ،فيقرن
بين ح�سن تدبير ال�سلطان وبين ح�سن اختياره
لم�ساعديه ،حين يقول" :ومن ال يح�سن اختيار ك ّتابه
وحجابه و�أعوانه ،ف�أحرى �أال يح�سن الت�ص ّرف في
ّ
(((8
�سلطانه"  ،وعلى غراره ،يرى الطرطو�شي (ت.
520ﻫ) �أن ُح ْ�س َن اختيار الوزراء والجل�ساء هي من
الخ�صال المحمودة في ال�سلطان ،حين قوله" :و�أول
ما يظهر نبل ال�سلطان ،وق ّوة تمييزه ،وجودة عقله
في ا�ستنخاب الوزراء وا�ستنقاد الجل�ساء ومحادثة
العقالء ،فهذه ثالث خالل تدلّ على كماله ،وبها
يجمل ف��ي الخلق ذك��ره وي�ج� ّل ف��ي العقول ق��دره،
وتر�سخ في النفو�س عظمته ،والمرء مو�سوم بقرينه،
وكان يقال :حلية الملوك وزينتهم وزرا�ؤهم"(،((8
ولعل م��ر َّد ه��ذه الأق ��وال التي ت��ؤك��د جميعها على
�ضرورة تدقيق االختيار لأ�صحاب الواليات ،يعود
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�إلى الو�ضع ال�سيا�سي العام للأندل�س ،والذي طبعه
ت�سلط �أ�صحاب الخطط وا�ستبدادهم ،وتعر�ض
فئات عري�ضة من المجتمع الأندل�سي لحيف بع�ض
المت�سلقين لذروة المراتب العليا في الدولة.
لقد �أعربت طائفة عري�ضة من م�ؤرخي ومنظري
الفكر ال�سيا�سي في القرن الخام�س ،زمن الفرقة
الطائفية واالنق�سامات ال�سيا�سية ،عن خيبة �أملها
من الو�ضع ال�سيا�سي للبالد ،والذي ات�صف بتطاول
�أ�شخا�ص غير مقتدرين على خطط الدولة ومقاليد
الحكم ،فانعك�س هذا الواقع على كتاباتهم التي تع ّبر
ج ّلها عن نظرة ت�شا�ؤمية قاتمة؛ فعلى �سبيل المثال،
ب�سام ال�شنتريني (ت542 .ﻫ) �أحد غلمان
ذكر ابن ّ
الأمير ابن الأفط�س �صاحب بطليو�س (،)Badajoz
يدعى مقاتل ،وهو ممن كان "مق�سوم الوالء ،معدوم
الآباء! �إنما �أقدره يومئذ الكبر ،و�أبطره الوفر ،بعد
َن ْ�ش َ�أ ُة
الكدية في الرفاق ،والق�ص�ص في الأ�سواق ،ونقل
الت َّْ�ص ِنيف
اللحم بالأ�شبونة من ال��دور �إلى الو�ضم؛ فكيف ال
ِفي الن ُُّظم
�روج الدجال �أو ينزل المطر على هذه
ُي َت َر َّب ُ�ص خ� ُ
بالأَنْدَ ُل�س
الحال �أو تت�أخر القيامة ،ومقاتل قد �صار قدامه،
يقتل الأحرار ،وال قود وال ث�أر! �إال مغي ًثا� ،أال ما�ش ًيا
�إلى الموت حثيثا� ،أال دعوة نوح من قلب قريح!"(.((8
وي ��ؤك��د اب��ن ب���ّ�س��ام ف��ي م�ث��ال �آخ��ر على �شيوع
هذه الظاهرة خالل ع�صر الطوائف �إل��ى ح ّد � ّأن
ملوكهم ا�ستعانوا ب�أهل الحرابة في تدبير �إماراتهم
ومبا�شرة حروبهم ،وه��و م��ا ج��اء ف��ي حديثه عن
من�ش�أ ابن عكا�شة �أحد قادة الحروب ،ممن عملوا
ف��ي خ��دم��ة م�ل��وك ال�ط��وائ��ف ،وال ��ذي "لم تكن له
�سابقة قديمة ،وال نباهة معلومة" ،بحكم �أن��ه لم
يكن في �أوليته �سوى "�أحد الرجالة المتل�ص�صين،
وال��دائ��رة* المتمردين"( ،((8وع��ن �سلم ارتقائه
االجتماعي ،و�صف �أنه "تر ّقى من ُ�س ْكنى ِّ
ال�ش َعاب،
وال�سكون �إلى الذئاب ،وانتهاز الفر�صة �إن �أمكنته

474ﻫ) ع��ن ان �ح��دار الفقهاء و�أه ��ل الفتوى �إل��ى
درك غير م�سبوق م��ن االن�ح�ط��اط ،وال�ح�ي��اد عن
�سبيل الحق ،والت�ساهل في �أم��ور الدين من �أجل
�إر�ضاء الرغبات �أو التقاء �صولة �أ�صحاب ال�سيف
وحا�شيتهم ،ومن الأمثلة الكا�شفة عن تردي م�ستوى
الخطط ال�شرعية خالل هذا الع�صر ،ما �أورده ابن
ال�صالح عن �أحد �أهل الفتوى في �أندل�س الطوائف،
رواي��ة عنه ،وهو قوله" :و�سبيله �سبيل الذي حكى
عنه �أبو الوليد الباجي المالكي من فقهاء �أ�صحابه،
�أن��ه كان يقول� :إن ال��ذي ل�صديقي علي �إذا وقعت
له حكومة �أن �أفتيه بالرواية التي توافقه ،وحكى
عن من يثق به �أنه وقعت له واقعة ،و�أفتى فيها وهو
غائب جماعة من فقهائهم من �أهل ال�صالح بما
ي�ض ّره ،فل ّما عاد �س�ألهم فقالوا :ما علمنا �أنها لك،
و�أفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه .قال :وهذا مما
ال خالف بين الم�سلمين ممن يعتد به في الإجماع
�أنه ال يجوز"(.((8

في الطارق المنتاب �إل��ى ت�سنُّم المعاقل ،وتدبير
الأمور الجالئل"(.((8

مقـــاالت

ونجد ال�م��ؤرخ �أب��ا م��روان اب��ن حيان القرطبي
(ت469 .ﻫ) ،يع ّبر �صراحة ع��ن امتعا�ضه من
�أ�صحاب الرتب ال�سلطانية والعماالت ال�شرعية
على ح ّد �سواء ،حين قوله" :ولم تزل �آف��ة النا�س
منذ خلقوا في �صنفين منهم ،هم كالملح فيهم
الأمراء والفقهاء ،قلما تتنافر �أ�شكالهم ب�صالحهم
ي�صلحون وبف�سادهم يردون .فقد خ�ص اهلل �سبحانه
ه��ذا ال�ق��رن ال��ذي نحن فيه م��ن اع��وج��اج هذين
ال�صنفين لدينا بما ال كفاء له وال مخ ّل�ص منه؛
فالأمراء القا�سطون قد نكبوا بهم عن نهج الطريق
ذي��ا ًدا عن الجماعة وجر ًّيا �إلى الفرقة ،والفقهاء
�صموت عنهم ُ�ص َّد ٌف عما �أكده اهلل عليهم
�أئمتهم
ٌ
من التبيين لهم ،قد �أ�صبحوا بين �آكل من حلوائهم
وخابط في �أهوائهم ،وبين م�ست�شعر مخافتهم �آخذ
بالتقية في �صدقهم .فما القول في �أر���ض ف�سد
ملحها الذي هو الم�صلح لجميع �أغذيتها ،هل هي
�إال م�شفية على بوارها وا�ستئ�صالها؟"(.((8

كما ع ّبر القا�ضي عي�سى بن �سهل الأ�سدي (ت.
486ﻫ) عن خيبة �أمله من ع�صره؛ �إذ غدا "الدهر
كلي ًال ،والن�شاط قلي ًال ،والح�س علي ًال؛ وذلك ب�سبب
ما �أظ ّل � َ
أهل الأندل�س" ،مما ي�شيب الوليد ويذهل
الر�أي ال�سديد ،من فتن تترى ،ومحن تتوالى"(.((8

وبالمثل� ،أعرب الفقيه ابن حزم (ت456 .ﻫ)
عن امتعا�ضه من �أمراء الفرقة ،ناهيك عن تقليد
�أ�شخا�ص غير �أكفاء لمنا�صب عليا في �س ّدة ال�سلطة
ورتب الدولة ،وهو الموقف الذي ع ّبر عنه ابن حزم
من ملوك الطوائف عامة في "ر�سالة التلخي�ص"،
حين اعتبر �أن " ُك َّل مد ِّبرِ مدين ٍة �أو ح�صنٍ في �شيء
من �أندل�سنا ه��ذه� ،أولها عن �آخرها ،محارب هلل
تعالى ور�سوله ،و�ساع في الأر�ض بف�ساد ،للذي ترونه
عيا ًنا من �ش ِّنهم الغارات على �أموال الم�سلمين من
الرعية ،التي تكون في ملك من �ضا َّرهم ،و�إباحتهم
لجندهم قطع الطريق على الجهة التي يق�ضون على
�أهلها"(.((8
وعلى غ��راره ،يك�شف �أب��و الوليد الباجي (ت.

بل لقد تل ّون ال�شعر الأندل�سي بمواقف بيئته،
فقد �أع��رب بع�ض ال�شعراء عن �سخطهم ال�شديد
على �أ�صحاب ال�سلطان والواليات ،ومن بين الأمثلة
المج�سدة لهذا الموقف ،تلك الأبيات التي نظمها
ّ
ال�شاعر �أبو القا�سم خلف بن فرج الإلبيري الغرناطي
بال�س َم ْي ِ�سر (ت480 .ﻫ)؛ �إذ قال:
ال�شهير ُّ
ن� � � � � � � � ��اد ال � � � � �م � � � � �ل� � � � ��وك وق� � � � � � � � ��ل ل � �ه� ��م
م� � � � � � � � � � � � ��اذا ال� � � � � � � � � � � � ��ذي �أح� � � � ��دث � � � � �ت� � � � ��م
�أ� � � � �س � � � �ل � � � �م � � � �ت� � � ��م الإ�� � � � � � � � �س � � � �ل� � � ��ام ف� ��ي
�أ� � � � � � � �س� � � � � � ��ر ال � � � � � � �ع� � � � � � ��دا وق� � � �ع� � � �ـ � � ��دت � � ��م
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وج� � � � � � � � � � ��ب ال� � � � � � �ق� � � � � � �ي � � � � � ��ام ع� � �ل� � �ي� � �ك � ��م
�إذ ب� � � � ��ال � � � � �ن � � � � �� � � � � �ص� � � � ��ارى ق� � �م� � �ت � ��م
ال ت� � � � �ن� � � � �ك � � � ��روا � � � � � �ش � � � � � َّق ال� � �ع� � ��� � �ص � ��ا
(((9

ف� � �ع� � ��� � �ص � ��ا ال � � �ن � � �ب� � ��ي � � � �ش � � �ق � � �ق � � �ت� � ��م

• �أ�شهر الت�صانيف الأندل�سية المفقودة في
ال�سيا�سة والنظم ال�سلطانية:

�إن �ضياع كتب ور�سائل �أندل�سية في ال�سيا�سة
والنظم ال�سلطانية �أو م�ؤلفات قريبة ال�صلة بها ،ال
ي�سمح ب�إطالق �أحكام عامة عن التراث ال�سيا�سي
والإداري الأندل�سي في غياب ه��ذه الم�صنفات،
من قبيل كتاب "كتاب الإمامة وال�سيا�سة في ق�سم
�سير الخلفاء ومراتبها والنَّدب �إلى الواجب منها"،
لأبي محمد علي بن حزم الظاهري الأندل�سي (ت.
456ﻫ)( ،((9الذي لم تتبق منه غير �شذرات ي�سيرة
نقلتها كتب ال�سيا�سة المت�أخرة ،وكتاب "ب�ستان
الملوك" لأبي الح�سن عبد الرحمن بن فتوح (ت.
458ﻫ) المعا�صر للطوائف ،وكتاب "نظم ال�سلوك
في مواعظ الملوك في �أخ�ب��ار ال��دول��ة العبادية"
لأب��ي بكر محمد بن عي�سى ال��دان��ي الملقب بابن
اللبانة (ت507 .ﻫ)(� ،((9شاعر البالط العبادي
ب�إ�شبيلية( ،((9وك�ت��اب "الن�صيحة ف��ي ال�سيا�سة
العامة والخا�صة"( ،((9وك�ت��اب "هداية النظار
في تحفة الأحكام والأ�سرار" ((9(،وكالهما لأبي
الح�سن علي بن محمد القل�صادي (ت891 .ﻫ)،
وكتاب "بذل الن�صائح ال�شرعية فيما على ال�سلطان
ووالة الأم��ور و�سائر الرعية" لمحمد بن محمود
الإ�شبيلي ،ف�ض ًال عن كتب �أندل�سية �أخرى مو�ضوعة
في تدبير الخطط ،والتي يمكن �أن تجلي الكثير
من الغمو�ض عن وجهات نظر ت��راءت لأهل القلم
خ�لال ه��ذا الع�صر؛ مثل كتاب "ترتيب الأعمال
ال�سلطانية في ال��دول الأندل�سية" لعلي بن خيرة
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ال�سموري الميورقي ،ومع �أننا ال نعرف غير الي�سير
عن هذا الم�صنَّف ،ف�إن منطوق عنوان الكتاب يحيل
على ح�صيلة طويلة من التجارب المتراكمة بالدول
المتعاقبة على حكم الأندل�س حتى زمن الم�ؤلف،
وتوحي �أحد تعريفاته لمفردة "الزمام" �أنه ي�ؤ�صل
لغة وا�صطالحا لمختلف المفردات ال��دائ��رة بين
رجح البع�ض
�أرب��اب الدواوين بالأندل�س( ،((9وقد َّ
�أنه معا�صر لدولة الموحدين بالغرب الإ�سالمي(.((9
وال�ح��ا��ص��ل� ،أن��ه ي�صعب ح�صر قائمة دقيقة
بعناوين الم�صنّفات الأندل�سية المفقودة �أو الغائبة
لحد الآون��ة الأخ�ي��رة عن �أنظار عموم الدار�سين
والمهتمين ،على اعتبار �أن بع�ضها لم ي�صل �إلينا من
�أمرها َع ْي ٌن وال �أَ َث� ٌر مادي ،فال توجد �أ ّية معطيات
عن بع�ض الكتب لنتمكن من تعدادها �ضمن التراث
الأندل�سي المفقود في النظم والرتب ال�سلطانية.
َن ْ�ش َ�أ ُة
فعلى �سبيل المثال ال نعلم �شيئا كثيرا عن منهج الت َّْ�ص ِنيف
(((9
ت�أليف "الكتاب المظفري" للمظفر ابن الأفط�س ِفي الن ُُّظم
 �صاحب بطليو�س  -م��ع �أن��ه يت�ض ّمن معطيات بالأَنْدَ ُل�سعن ال�سيا�سة وتنظيم الدواوين ،تت�صف بقدر كبير
من الأ�صالة والدقة ،خا�صة �أن �صاحبه كان �أحد
�أ�شهر ملوك الطوائف بالأندل�س ،ون�ستطيع �أن نتبين
من خ�لال نقول الخزاعي عنه� ،أن م�ؤلفه يع ّرف
م�صطلحات �إداري ��ة دقيقة ،فعلى �سبيل المثال،
ع ّرف "الأطماع" بقوله" :الطمع رزق الجند"(،((9
وي��ذك��ر تعدي ًال �إدار ًي� ��ا �أح��دث��ه الخليفة العبا�سي
المعت�ضد باهلل (289-279ﻫ)؛ حيث يقول" :وفي
�سنة ثالث وثمانين ومائتين ،عهد المعت�ضد بر ّد
الفا�ضل من �سهام ذوي القربى على ذوي الأرحام،
و�أبطل ديوان المواريث"( ،((10كما ال نعلم من �أمر
كتاب "تق�صي الأنباء في �سيا�سة الر�ؤ�ساء"(،((10
لأب��ي بكر يحيى بن محمد بن يو�سف الأن�صاري
المعروف بابن ال�صيرفي (ت557 .ﻫ) ،وهو كتاب

الم�س�ؤوليات التي ينه�ض بها الق�ضاة في �سبيل
رد المظالم ،و�إح �ق��اق حقوق ال�ن��ا���س؛ فقد �أ ّل��ف
�أه��ل الأندل�س منذ مطلع القرن الثالث الهجري
كت ًبا ع��دي��د ًة ف��ي ه��ذا ال �� �ش ��أن ،م��ن قبيل "كتاب
منهاج الق�ضاة" لعبد الملك بن حبيب ال�سلمي
الإلبيري (ت238 .ﻫ)( ،((10و"كتاب ما يجب على
ال� ُ�ح� َّّك��ام علمه" لأب��ي عبد اهلل محمد ب��ن �أحمد
الجبلي القرطبي (ت� 310 .أو 313ﻫ)( ،((10وكتاب
"الق�ضاء بالمرفق في المباني ونفي ال�ضرر"
الب��ن الإم��ام التطيلي (ت386 .ﻫ)( ،((10و"كتاب
المقنع في الأحكام"( ،((10وكتاب "الأحكام ،فيما
ال ي�ستغني عن علمه الح ّكام" ،وكالهما البن ّ
بطال
البطليو�سي (م��ات قريبا م��ن الأرب �ع �م��ائ��ة)(،((10
و"كتاب اال�ستغناء ف��ي �أدب الق�ضاة والحكام"
لخلف بن م�سلمة بن عبد الغفور الأقلي�شي (ت.
440ﻫ)( ،((10و"كتاب الأحكام الكبرى" لأبي الأ�صبغ
عي�سى بن �سهل الأ�سدي (ت486 .ﻫ)( ،((10و"كتاب
العدل وال�ق��ول الف�صل" ،لأب��ي القا�سم �أحمد بن
عمر بن ورد التميمي (ت540 .ﻫ)( ،((10وي�ضاهي
هذه الكتب ال�سالفة الذكر في هذا الباب ،كتاب
"منتخب الأحكام" البن �أبي زمنين المري (ت.
399ﻫ) الذي ب ّين في ِديباجته الهدف الذي و�ضعه
جمعت فيه
كتاب
ُ
من ت�أليفه ،وهو قوله" :ف�إن هذا ٌ
عيو ًنا من م�سائل الأق�ضية والأحكام ،ا�ستخرجتها
أردت بذلك
من الأمهات ،وانتخبتها ِح�سا ًنا جِ يا ًداُ � ،
الن�صيحة لمن كان من ُح ّكام الم�سلمين قد �شغله ما
وع ِّ�ص َب بهِ ،م ْن َد ْر�س كتب الفقه ومطالعتها،
ُق ِّل َد ُه ُ
واال�ستكثار من النظر فيها ،لي�ستغني بما انتخ ْب ُت ُه
من ذلك �إذا َع ِل َمهُ ،عن الم�شورة فيه متى ينزل به
الح َكم �أن ي�شاور
�ستح َ�سن من َ
�شيء منه ،فلي�س ُي ْ
في كل ما يرفع �إليه من �أمر الخ�صوم ،بل كل ما
م�سرحه في علم الق�ضاء ،كان �أقبل له و�أحرز
ُي َع ُّد
ُ
لدينه ،وال توفيق �إال باهلل"( ،((11وعلى غراره ،نَ�شَ د

ال نعلم من �أمره �إال القليل ،ومن المحتمل �أنه يندرج
�ضمن �صنف ال�سير ال�سلطانية ،التي تتخللها �أخبار
الق�ضاة والفقهاء وبع�ض �أم��ور الرعية ،وقد ت�أتي
بع�ض الروايات لالعتبار والتنبيه على ح�سن تدبير
ال�سالطين لأمور ممالكهم ،و�سيا�سة رعيتهم� ،أكثر
مما ي��راد بها العلم بها على نحو ما هو كائن في
كتب الأخبار وتواريخ الدول؛ فالنقول المتبق ّية منه
مزيجا من الأخبار عن الإجراءات ال�سيا�سية
تمثل ً
و�سير الملوك والأمراء ،ويمكن التخمين �أن الكتاب
يعك�س بالأ�سا�س تجارب الأمراء والوالة المرابطين
بالأندل�س ،بحكم �أن ابن ال�صيرفي يع ُّد الم�ؤرخ
الر�سمي للدولة المرابطية.
• الت�صنيف ح�سب الخطط بالأندل�س:

مقـــاالت

�إذا كانت انطالقة حركة الت�أليف في ال�سيا�سة
بالأندل�س ،قد ت�أخرت بزمن مديد عن نظيرتها
بالم�شرق الإ�سالمي كما �سلف القول ،ف�إن ظاهرة
الت�صنيف في النظم �أو الخطط لدى الأندل�سيين
تعتبر رائدة في هذا الباب .فقد ت�صدى �أهل القلم
لتدوين ق��واع��د و�أح �ك��ام ع��ام��ة لمختلف الخطط
الأح�ك��ام�ي��ة وال�ع�م��االت ال�شرعية ،وك��ان م��ن بين
الم�ؤلفين طائفة ممن تق ّلدوا هذه الخطط ،وعملوا
على و�ضع قواعد نظرية و�إر�شارات تطبيقية لها،
�أمثال ابن �سهل الأ�سدي في الق�ضاء ،وال�سقطي في
الح�سبة ،والجزيري في الوثائق ،و�سنقت�صر في هذا
الباب ،على ا�ستعرا�ض �أبرز الت�آليف التي و�ضعها
�أهل الأندل�س في هذه الخطط ال�شرعية الثالث،
بالنظر �إلى وفرة المادة الم�صدرية عنها.
 -1خطة لق�ضاء والعدالة:

ك��ان �أه ��ل القلم ب��الأن��دل ����س ،وع�ل��ى عك�س ما
ُعهِ َد لديهم من االقتداء في الت�صنيف بنظرائهم
الم�شارقة ،ه��م المبادرين الأوائ ��ل �إل��ى الت�أليف
ف��ي خطة الق�ضاء وال�ع��دال��ة ،وف��ي تبيان مختلف
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القا�ضي �أب��و الوليد الباجي (ت474 .ﻫ) الغاية
ذاتها ،من خالل "كتاب ف�صول الأحكام"؛ �إذ يقول
ف��ي مقدمة ت�أليفه�" :أني ل ّما ر�أي��ت م��ا ابتلي به
الفقهاء والحكام من النظر والفتيا بين الأنام في
أخرجت فيه غرر
�ادرت لكتابي هذا ،و�
الأحكام ،ب� ُ
ُ
المحا�ضرة ور�ؤو�س م�سائل المناظرة مما ال ي�ستغني
الفقيه وال الحاكم عن مطالعتها وال��وق��وف على
�أ�صولها"( ،((11كما يمثل كتاب "الأحكام ،فيما ال
ي�ستغني عن علمه الح ّكام" ،البن بطال البطليو�سي
ال�سالف ذكره ،مرج ًعا لق�ضاة الأندل�س في ع�صر
الخالفة المروانية بها ،فقد �أودع فيه الرجل ثمرة
تجربته وا�ستق�صائه لغوام�ض الأح�ك��ام العدلية،
ن�ص عليه في �إحدى النازالت
ومن هذا القبيل ما ّ
بقولهَ " :ك َت ْب ُت �إلى بع�ض من �أثق به من �أهل العلم
وج ّلتهم بقرطبة في رج��ل قامت عليه زوجته في
نفقتها ،فادعى العدم؛ هل يحب�س لها قبل �أن تقيم
عليه بال�شبهة ب�أنه مو�سر بنفقتها �أو ال يحب�س حتى
تقيم المر�أة �شبهة ،فيظهر بذلك لد ُده؟،((11("..
ويعتبر "كتاب الأحكام" لأب��ي المطرف ال�شعبي
نموذجا ح ًّيا لالجتهاد
المالقي (ت499 .ﻫ)(،((11
ً
الفقهي والت�شريعي ال��ذي �أودع��ه ق�ضاة الأندل�س
في بطون م�صنفاتهم ،المو�ضوعة في الأ�سا�س،
كمراجع للمتو ِّلين خطة الق�ضاء والفتوى ،كما جعل
اب��ن و�صول الطليطلي (م��ن �أه��ل القرن 6ﻫ) من
خالل ت�أليف ُم َ�صنَّفه "كتاب منتخب الأحكام ،وبيان
م��ا ُع� ِ�م� َ�ل ب��ه م��ن �سير الح ّكام" ،ه��د ًف��ا يتمثل في
"محاولة و�ضع مخت�صر جامع لما ورد في مجموعة
م��ن الأ� �ص��ول العلمية الم�ؤلفة ف��ي ب��اب الق�ضاء،
عموما ،انتخبها وانتقاها من مجموعة
والأحكام
ً
من الم�ؤلفات ،واخت�صر ع�صارة الدواوين الفقهية
الأ�صلية ،لي�شكل منها مادة مفيدة تكون رهن �إ�شارة
ال�سادة الفقهاء والق�ضاة"( ،((11وعلى غراره ،فقد
وج��ه القا�ضي �أب��و الوليد ِه�شَ ام بن عبد اهلل بن
ّ
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أزدي ،القرطبي (ت606 .ﻫ)
ِه�شَ ام بن �سعيد ،ال ّ
كتابه "المفيد للحكام"( ((11لنف�س الغاية؛ فجميع
هذه الدواوين ،ت�شكل في واقع الأمر نماذج ودالئل
مرجعية للق�ضاة والمفتين المبتدئين.
 -2خطة الح�سبة:

من المعلوم �أن الأندل�س امتازت بت�شريف خطة
الح�سبة ،و�إ�سنادها لبيا�ض النا�س دون عامتهم(((11؛
لذلك جعلوا واليتها "عندهم مو�ضوعة في �أهل
العلم والفطن ،وك�� ّأن �صاحبها قا�ض ،والعادة فيه
�أن يم�شي بنف�سه راك� ًب��ا على الأ� �س��واق ،و�أع��وان��ه
معه ،((11("...كما �أن بع�ض متقلديها اتخذوا من
الجامع �أن�سب الموا�ضع للنظر ف�ي�ه��ا( ،((11ق�صد
�إ�ضفاء مزيد من الوقار والتعظيم لأمرها ،وقد �أوكل
�أحد ر ّواد الت�صنيف في الح�سبة بالغرب الإ�سالمي
�إلى الوالي �أن ي�سند �إلى "�أوثق من يعرف ببلده �أن
َن ْ�ش َ�أ ُة
(((11
يتعاهد الأ�سواق"  ،ولعل ما يدعم الر�أي ال�سالف الت َّْ�ص ِنيف
ما ّ
ن�صت عليه ر�سالة ابن عبدون من �ضرورة تث ُّبت ِفي الن ُُّظم
القا�ضي في ح�سن انتخاب المحت�سب ،ومن �أوكد بالأَنْدَ ُل�س
ال�شروط "�أن يكون المحت�سب رج ًال عفيفًا ،خي ًرا،
ورعا ،عال ًما ،غن ًيا ،نبي ًال ،عارفًا بالأمور ،محن ًكا،
ً
فطنًا ،ال يميل وال يرت�شي ،فت�سقط هيبته وي�ستخف
به وال يعب�أ به ويتوبخ معه المق ّدم له ،وال ي�ستعمل
في ذلك خ�سا�س النا�س وال من يريد �أن ي�أكل �أموال
النا�س بالباطل والمهونة ،لأنه ال ُيهاب �إال من كان
له مال وح�سب"(.((12
ويع ّد "كتاب �أح�ك��ام ال�سوق" ليحيى بن عمر
الكناني (ت289 .ﻫ) ،الأندل�سي الأ�صل ،القيرواني
الدار� ،أقدم الت�صانيف المو�ضوعة في خطة الح�سبة
بالأندل�س ،وهو ي�شتمل على �ضوابط و�أحكام منبثقة
من �صميم الواقع الذي عاي�شه الم�ؤلف ببالد الغرب
الإ�سالمي ،كما و�ضع �صنوه محمد بن عمر (ت.
ن�صه
310ﻫ) كتاب "�أكرية ال�سفن"( ،((12الذي فقد ّ

الحالل والحرام مف�ص ًال وال مجم ًال ،ما لم ي�سعني
معه �إال التنبيه على مكرهم ،والقول بالمعروف في
نكرهم"(.((12

ول��م ت�صلنا م�ضامينه �إال من خ�لال كتاب يحمل
العنوان نف�سه لأحد تالميذه القيروانيين(.((12

مقـــاالت

وي �ج��در التنبيه ع�ل��ى وج ��ود تقاليد م�ت��وارث��ة
لدى الأندل�سيين في و�ضع ت�صانيف ل�ضبط خطة
الح�سبة التطبيقية ،وتبيان �شروط انتقاء القائمين
على �أمرها ،ومن قبيل ذلك ما ت�شير �إليه رواية
المقري من �أن "لهم في �أو�ضاع االحت�ساب قوانين
يتداولونها ويتدار�سونها كما تتدار�س �أحكام الفقه،
لأنها عندهم تدخل في جميع المبتاعات وتتفرع
�إلى ما يطول ذكره"( ،((12وي�ؤكد ال�سقطى االرتباط
الوثيق ال��ذي جمع بين ه��ذا ال�ن��وع م��ن الت�أليف،
وبين الواقع المعي�ش بالأ�سواق والمرافق الأندل�سية،
من خ�لال ا�ستعرا�ضه لتجاربه العملية الطويلة،
وا�ستح�ضاره لمروياته عن �أه��ل الخبرة بالأ�سفار
والتجارة ،موظفًا كل ذلك في ت�صنيف كتابه في
"�آداب الح�سبة" ،فقد جاء في ديباجته ما ي�أتي:
وج ْل ُت
"وبعد ف�إني لكثرة ما لزمت من الأ�سفارُ ،
من البالد والأقطار� ،أيام رحلتي ،وعنفوان �شبيبتي
وقوتي ،وعرفني ثقات الم�سافرين و�أمناء التجار
المتجولين� ،أل�سنة الزمان وح � ّداث الحوادث من
مكان �إلى مكان ،مع ما ت�صرفت فيه من الأ�شغال،
وظهرت عليه ب�سبب اال�شتغال ،ونبهني على جالئه
من رغب مني القرب ،ون�صح في الك�شف عنه من
�شاه َد
�أظهر في واليتي االعتقاد والحب ،ممن كان َ
واختبر ،وا�ستغنى بالتجربة عن الخبر ،وح�سنت
في ذات اهلل نيته ،وكرمت �سجيته وطويته ،تح�صل
ف��ي فهمي ،وت�ق��رر ف��ي حقيقة علمي ،م��ن �أخ�ب��ار
مف�سدي الباعة وال�صناع ب��الأ��س��واق وغ�شهم في
الكيل والميزان وبخ�سهم وا�ستعمالهم الخدع للنا�س
في معامالتهم ،والتلبي�س عليهم في مداخالتهم
ومالب�ستهم ،و�إح��راز الح�سبة عليهم وتقلد النظر
في �أمورهم من ال يح�سن لذلك تناو ًال ،وال يعرف من

وبنا ًء على ما �سلف ،ف�إن هذه الت�صانيف ت�ص ّور
 عبر الق�ضايا المعرو�ضة على نظر المحت�سب "دقائق حياة النا�س"( ،((12وينبغي التنويه فيه��ذا ال�صدد بر�سالة اب��ن ع�ب��دون "في الق�ضاء
ن�صا بالغ الأهمية في الك�شف
والح�سبة" ،بو�صفها ًّ
عن ف�صول غام�ضة من التاريخ الإداري والت�شريعي
ل�ل�أن��دل ����س( ،((12كما ي�ج��در ال�ق��ول �إن الت�صنيف
في الح�سبة م� ّر من طورين رئي�سين بالأندل�س؛
فمع المرحلة الأول��ى كانت �أم��ور الح�سبة �شديدة
التداخل مع �أب��واب الفقه؛ في حين ب��د�أت تتميز
عنه في �أوائل القرن الخام�س الهجري مع ابن عبد
ال��ر�ؤوف القرطبي (ت424 .ﻫ)( ،((12على �أقرب
ت�ق��دي��ر(((12؛ فطريقة ت�أليفه تع ّد مخ�ضرمة بين
الفقهية والتطبيقية ،وا�ستيعابها لأمور العبادات �إلى
جانب المعامالت؛ مما يجعلها �سابقة في منهاجها
على ر�سالتي ال�سقطي وابن عبدون اللذين ح�صرا
مو�ضوع الح�سبة في ال�سوق و�ش�ؤونه(.((12
 .3خطة الوثائق وال�شروط:

حظيت "خطة الوثائق"( ((13في بالد الأندل�س،
بن�صيب معتبر م��ن الت�أليف ،وبعناية فائقة في
التقعيد والتقنين ،فمن جهتها حر�صت ال ُكت ُُب
الم�ؤلفة في �ضوابط الخطة على هذا الأمر؛ حيث
جاء في كتاب "المقنع في علم ال�شروط" في هذا
المعنى قوله" :اعلم ـ �أعزك اهلل بطاعته ـ �أن معاني
الوثائق في ال�صدور ،م�شهورة في الآذان ،مختلجة
في النفو�س مت�صلة بها ]...[ ،ور�سم الوثائق �إنما
ي�ستبين الكامن من جوهرها ،ويخرج الم�ستبين من
�ألفاظها ،بحركات الم�ستخرج لها بح�سن الإ�شارة
وحالوة اللفظ والعبارة ،ونظم الحرف بمثله حتى
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يت�ص ّور �صورا ناطقة تعرب عن �أنف�سها وتدلّ على
عيونها ،فك ّلما قرب لفظ الكالم كان �أف�صح ،وك ّلما
اخت�صر البيان كان �أو�ضح ،و�أ�� ّ�س ذلك وترجمانه
الل�سان العربي والقلم الذكي [ ]...ف ��إذا اجتمع
في المو ّثق ما ذكرناه ا�ستحقّ ا�سم المو ّثق الماهر
بالبالغة"( ،((13كما و�ضعت لمتقلد ه��ذه الخطة
ً
�شروطا �صارمة يلتزم بها ومن هذا القبيل قوله:
"علم ر�سوم الوثائق علم �شريف ،يلج�أ �إليه في ذلك
الملوك و�أهل الظرف وال�شرف ،وال�سوقة وال�سواد،
ك ّلهم يم�شون �إليه ويتحاكمون بين يديه ،فليتنزل كل
طبقة على مرتبتها ،ويق ّدم ا�سم ال�شريف على من
هو دونه ،وا�سم الرجل على ا�سم المر�أة ،ويجتنب
في ر�سمها الكذب والزور"( ،((13و�أك��دت من جهة
�أخرى كتب ور�سائل الق�ضاء والح�سبة ،على �ضرورة
و�ضع معايير لإ�سناد هذه الخطة ،حتى ال يتطاول
عليها �أنا�س بغير ا�ستحقاق ،ومن �أوكد تلك المعايير
"�أن ال َي ْكت ُُب الوثائقَ �إال من �شهد له في ذلك
بح�سن الخط ،وترتيب اللفظ ،وات�ساع في العلم،
من رجل خ ّير ،عالم ،ورع ،ليكفي القا�ضي والحاكم
عند ر�ؤي��ة خطه ولفظه ،البحث والتعب فيهما من
ن�ص الجزيري
براءة التدلي�س والتلبي�س"( ،((13كما ّ
على جملة من الخ�صال وال�شروط التي يتوجب �أن
يت�صف بها وي�أخذها بعين االعتبار في ممار�سة
مهنته؛ حيث يقول" :يجب على المو ّثق �أن ي ّتقي اهلل
العظيم ،فيكتب كما علمه اهلل ،وين�صح فيه لمن
ا�ستعمله ،فيتو ّثق في المحقّ  ،ويتح ّرز من �إبطال
حقٍّ  ،ويتجنّب الألفاظ المحتملة والمجملة والمبهمة
والم�شتركة ،ال�سيما في قطع ال��دع��اوى ،وال يق ّيد
مو�ضع الإطالق كما يطلق مو�ضع التقييد؛ لأن في
ذلك �إخال ُال بالعقود وت�س ّب ًبا لل�ضرر من دليل لفظ
الخبر"(.((13
بيد �أن الغ�ش تط ّرق �إلى عقد الوثائق منذ عهد
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مبكر بالأندل�س� ،إال �أن��ه قوبل بعقاب �شديد من
قبل بع�ض الق�ضاة( ،((13في حين ،تبين الم�صادر
التاريخية �أن واق��ع خطة ال�شروط بلغ ح � ًّدا غير
م�سبوق من التردي ،فقد ا�ستعر�ض �أحد الباحثين
م��ا اع �ت��رى ال�خ�ط��ة م��ن خ �ل��ل ،ب�سبب ا�ستفحال
ظاهرة الر�شوة( ،((13كما �أ�شار ابن �سهل �إلى �أحد
المتفقهين ،ممن طلب من ال�سلطان �أن يق�صر
الخطة عليه دون غيره من الموثقين( ،((13وا�ستغل
غيره طول باعه في هذا الم�ضمار؛ �إذ "كان عال ًما
بالوثائق ،ب�صي ًرا بعللها"( ((13ليدل�س فيها حتى
"�ش ّهر بذلك"( ،((13ناهيك عمن ك��ان "ي�ضرب
حد
على الخطوط في ال�شهادات والفتيا"(� ((14إلى ٍّ
ا�ستدعى تدخّ ل القا�ضي �أ�سلم بن عبد العزيز لمنعه
من عقد الوثائق(.((14
وم��ن �أ�شهر ما �صنّفه �أه��ل الأندل�س في خطة
الوثائق �أو ال�شروط ،ينبغي التنويه بالكتب الآتية:
" -1وثائق ابن الملون" ،لأبي عبد اهلل محمد بن
�سعيد القرطبي الم�شهور بابن الملون (من �أهل
القرن الثالث الهجري)(.((14
" -2المنتخب ف��ي ال��وث��ائ��ق العدلية" ،لأب��ي عبد
اهلل محمد ابن يحيى بن لبابة القرطبي (ت.
336ﻫ).
" -3كتاب الوثائق" ،لأبي عمر �أحمد بن �سعيد بن
�إبراهيم الهمداني ،القرطبي ،المعروف بابن
الهندي (ت399 .ﻫ)(.((14
" -4كتاب الوثائق وال�سجالت" لأبي عبد اهلل محمد
ابن �أحمد بن عبيد بن �سعيد الأم��وي ال�شهير
بابن العطار (ت399 .ﻫ)(.((14
" -5كتاب الم�شتمل في الوثائق" لأب��ي عبد اهلل
محمد ابن عبد اهلل بن عي�سى بن �إبراهيم بن
�أبي زمنين المري الأندل�سي (ت399 .ﻫ)(.((14

َن ْ�ش َ�أ ُة
الت َّْ�ص ِنيف
ِفي الن ُُّظم
بالأَنْدَ ُل�س

" -6كتاب الوثائق" ،لأبي عبد اهلل محمد بن �أحمد
ابن عبد اهلل بن محمد بن علي ،الباجي اللخمي
الإ�شبيلي( ،ت423 .ﻫ)(.((14

الغ�ساني الواديا�شي (ت609 .ﻫ)(.((15
"-18العقد المنظم للحكام" ،البن �سلمون (ت.
767ﻫ)(.((15

" -7كتاب الوثائق وال�شروط" ،لأبي القا�سم خلف
اب��ن م�سلمة ب��ن عبد ال�غ�ف��ور الأقلي�شي (ت.
440ﻫ)(.((14

ويالحظ �أن الت�أليف في الوثائق و�صناعة التوثيق،
لعميم في بالد الأندل�س� ،إبان �أزهى ع�صور عطائها
الح�ضاري خا�صة في ع�صري الإم��ارة والخالفة،
و��ص��در ع�صر ال�ط��وائ��ف ،ويتب ّين ه��ذا اال�ستنتاج
من خالل الئحة و�ضعها الباحث الإ�سباني بيدرو
كانو �أبيال لمن ا�شتهر من الموثقين بالت�صنيف
في ال�شروط �أو الوثائق ،وت�ضم  23ترجمة ،ويت�ضح
منها �أن خم�س تراجم من بينها ،عا�ش �أ�صحابها
في ع�صر الخالفة ،وثالث تراجم من عهد الفتنة
و�أوائ��ل ع�صر الطوائف؛ في حين تعود ثالث فقط
�إلى الن�صف الثاني من ع�صر الطوائف( ،((15وهو
ما ي�ؤيد مقولة ازده��ار الت�أليف في الوثائق خالل
الع�صر الأول وتراجعه في �أواخ��ر الع�صر الأخير
تحت �ضربات الإن��زال الإقطاعي و�سيادة عالئق
جديدة مبنية على القوة والغ�صب؛ فبالرجوع �إلى
تراجم الموثقين الأندل�سيين ال�سالف ذكرهم،
يت�ضح �أن الكم الهائل من الت�آليف في خطة ال�شروط
والوثائق قد ُ�ص ِّن َف خالل ع�صر الخالفة (-316
422ﻫ)؛ مما يبين االرتباط الوثيق الذي جمع بين
�أ�صحاب هذه الخطة ،وبين الن�شاط االقت�صادي
المت�صف بت�صاعد الحاجة �إلى ه�ؤالء في ظل نظام
التثمير التعاقدي .في حين يبدو من خالل الم�صادر
المو�ضوعة في علم ال�شروط بعد �أوا��س��ط ع�صر
الطوائف (منت�صف القرن 5ﻫ)� ،أن الت�أليف في
هذا الباب غدا منذ ذلك التاريخ بالتقريب ،يجنح
�إلى النقل عن المتون الم�ؤلفة في زمن الجماعة،
�أك�ث��ر مما يعك�س م�سايرته لم�ستجدات ع�صره؛
حيث يذكر ابن مغيث الطليطلي (ت459 .ﻫ) في
مقدمة ت�أليفه ما يفيد ا�ستغناءه بكتب المتقدمين

" -8كتاب في ال�شروط على مذهب مالك بن �أن�س"،
لعبد الرحمن بن مروان القنازعي(.((14
" -9كتاب المقنع في علم ال�شروط" لأحمد بن
مغيث الطليطلي (ت459 .ﻫ)(.((14
"-10كتاب الوثائق والم�سائل المجموعة" ،لعبد اهلل
ابن فتوح بن عبد الواحد الفهري ال ُب ْن ِتي (ت.
462ﻫ)(.((15
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"-11كتاب ال��وث��ائ��ق المخت�صرة" الب��ن الطالع
الإ�شبيلي (ت497 .ﻫ)(.((15
"-12كتاب في علم الوثائق" ،لأبي القا�سم خلف
ابن �سليمان بن خلف بن فتحون الأريولي (ت.
505ﻫ)(.((15
"-13مخت�صر في عقد ال�شروط" ،لعتيق بن �أ�سد
ب��ن عبد ال��رح�م��ن ب��ن �أ� �س��د الأن �� �ص��اري (ت.
538ﻫ)(.((15
"-14المق�صد المحمود في تلخي�ص العقود" ،لعلي
بن يحيى الجزيري (ت585 .ﻫ).
"-15الوثائق المخت�صرة" ،لأبي �إ�سحاق الغرناطي
(ت579 .ﻫ)(.((15
"-16مخت�صر ف��ي �صناعة التوثيق" ،لعلي بن
عبد اهلل اب��ن الحاج الحارثي الغرناطي (ت.
606ﻫ)(.((15
"-17كتاب ف��ي ال��وث��ائ��ق الم�ستعملة ع�ن��د �أه��ل
الع�صر" ،لأبي الح�سن علي بن �أحمد بن عمر
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عن االجتهاد والإبداع ،ويت�ضح طابع النقل الحرفي
عن ه�ؤالء وغيرهم ،من خالل عبارة الم�ؤلف نف�سه،
فهو ي�صرح ق��ائ� ً
لا" :ف�إني ت�صفحت كتب وثائق
المتقدمين […] فوجدتها كثيرة الفوائد والموارد
مما يت�صرف علمها عند الق�ضاة ف��ي مجال�س
المحا�ضرة ،وبين الفقهاء في �أوق��ات المناظرة؛
فر�أيت �أن �أنتخب منها في هذا الكتاب �أ�صولها،
و�أقرب ر�سومها المعمول بها ،و�أبين غرائبها وعيون
م�سائلها ،و�أن ِّبه على ما جرى به الحكم منها"(،((15
كما يمكن ال��وق��وف على ه��ذه الحقيقة من خالل
ا�ستعرا�ض الئحة الم�صادر التي عول عليها هذا
الم�ؤ ِّلف في و�ضع كتابه ،ومعظمها ترجع �إلى موثقين
من القرنين الثالث والرابع الهجريين(.((16
ويعك�س �أب��و �إ�سحاق الغرناطي (ت579 .ﻫ)
ال �م �ن �ح��ى ن�ف���س��ه ف��ي دي �ب��اج��ة ك �ت��اب��ه "الوثائق
المخت�صرة" ،فهو يقول ما ن�صه" :ف�إني ل ّما ر�أيت
المو ّثقين قد ط َّولوا الكالم ،وكثرت في وثائقهم
الأوه�� ��ام ،وا��ش�ت�غ�ل��وا ع � ّم��ا ي�ل��زم�ه��م م��ن ال�ح�لال
بت طريقَ
والحرام ،بم�سائل التداعي والخ�صام ،ق ّر ُ
علم الوثائق تقري ًبا ْلم �أُ ْ�س َب ْق �إليه ،وال َن ّبه �أح ٌد
واخت�صرت م�سائل من الفقه منتخب ًة،
منهم عليه،
ُ
(((16
أنواعا م�ستعذبة" .
ُ
وجمعت منها � ً
�وج��ه ف��ي ت�أليف
كما ي��ؤك��د ال�ج��زي��ري ه��ذا ال�ت� ّ
كتب الوثائق وال�سج ّالت ،بقوله" :ف�إنك �س�ألتني
اخت�صار وثائق محكمة الأ��ص��ول ،قليلة الف�ضول،
مهذّبة الف�صول ،بما يتع ّلق بمبانيها من فقهها
ومعانيها ،ف�أجبت �إلى ذلك رغبة في الأجر وعو ًنا
على التقوى والب ّر ،و�إنني ل ّما ر�أيت بع�ض الم�ؤثقين
قد ب�سط مجموعها وم ّد فروعها ،و�آخر �أجحف في
اخت�صارها ولم يك�شف عن �أ�سرارها ،جعلت كتابي
ً
محفوظا من الإجحاف
هذا الحقًا بالحيز الو�سط،
وال�شطط"(.((16
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خال�صـــة:

�صفوة القول �إن ح�ضارة الأندل�س قد �أثمرت
�اج��ا ط�ي� ًب��ا م��ن ال �ت��راث الإداري الإ� �س�لام��ي،
ن �ت� ً
المتمثل في ترتيب الخطط والدواوين ال�سلطانية،
وتحديد اخت�صا�صاتها ومراتبها ،بحيث �أ�ضحت
هذه التقاليد التنظيمية فيما بعد مرجعا اقتدت
به وا�ستلهمته التنظيمات الم�سيحية ب�شبه جزيرة
�إي�ب�ي��ري��ا ،ولي�س �أدلَّ على ه��ذا ال �ق��ول ،م��ن بقاء
العديد من اال�صطالحات والألفاظ الإدارية العربية
الإ�سالمية بالقامو�س الإ�سباني القديم من قبيل
"القا�ضي" (�" ،)Alcaldeصاحب ال�سوق" (Señor
 ،)del zocoو"المحت�سب" (�" ،)Almotacenصاحب
المدينة" ( ،)Zalmedinaو"�صاحب ال�شرطة"
( ،)Zabalzortaوغيرها من الأل�ف��اظ الديوانية
الأخ ��رى نظير القبالة ( )Alcabalaوالتعريفة
َن ْ�ش َ�أ ُة
( )Tarifaوالقطينة (.)Cadena
الت َّْ�ص ِنيف

الحوا�شي
*	�أ�ستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية
والتكوين  -طنجة /و�أ�ستاذ زائر بما�ستر �شمال المغرب
المتو�سطي بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية جامعة عبد
المالك ال�سعدي بتطوان  -المغرب.
�	1-1أب��و عبد اهلل محمد بن عبدو�س الجه�شياري ،كتاب
ال��وزراء والكتاب ،تحقيق م�صطفى ال�سقا و�إبراهيم
الأبياري وعبد الحفيظ �شلبي ،ط ،1 .القاهرة :مطبعة
م�صطفى البابي الحلبي و�أوالده1357 ،ﻫ1938 -م:
.17-16
� 2-2صاعد الأندل�سي ،طبقات الأم��م ،تحقيق حياة العيد
بوعلوان ،ط ،1 .بيروت :دار الطليعة1985 ،م-128 :
.129
 3-3ال��دواوي��ن :مفردها دي��وان ،وقد عرفها الفراء بقوله:
"الديوان مو�ضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق ال�سلطنة؛
من الأع �م��ال ،والأم ��وال ،وم��ن يقوم بها من الجيو�ش
والعمال .والديوان بالفار�سية :ا�سم لل�شياطين ،ف�سمي
الكتاب با�سمهم لحذقهم بالأمور ووقوفهم منها على
مكان
الجلي والخفي ،وجمعهم لما �ش ّذ وتف ّرق ،ثم ُ�س ِّم َي ُ

ِفي الن ُُّظم
بالأَنْدَ ُل�س
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ِ
جلو�سهم با�سمهم ،فقيل :ديوان"؛ القا�ضي �أب��و يعلى
محمد بن الح�سين الفراء الحنبلي ،الأحكام ال�سلطانية،
تحقيق محمد حامد الفقي ،بيروت :دار الكتب العلمية،
1421ﻫ2000/م237-236 :؛ راجع تعريفًا �آخر :علي بن
محمد ابن �سعود الخزاعي ،تخريج الدالالت ال�سمعية
على ما كان في عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
من الحرف وال�صنائع والعماالت ال�شرعية ،تحقيق د.
�إح�سان عبا�س ،ط ،2 .بيروت :دار الغرب الإ�سالمي،
1419ﻫ1999 -م.248-247 :
 4-4ن�شرت الر�سالة �ضمن مجموع كتب ور�سائل ابن المقفع
بعنوان� :آثار عبد اهلل بن المقفع ،ط ،1 .بيروت :دار
الكتب العلمية1409 ،ﻫ1989/م.323-309 :
�	5-5أب��و عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،كتاب التاج في
�أخ�ل�اق ال�م�ل��وك ،تحقيق �أح �م��د زك��ي ب��ا��ش��ا ،ط،1 .
القاهرة :المطبعة الأميرية1322 ،ﻫ1914 -م؛ وقد
�أخ�ب��رن��ي الزميل ال��دك�ت��ور ن��زار التجديتي ،الأ�ستاذ
المحا�ضر ب�شعبة اللغة العربية و�آدابها ،بكلية الآداب
والعلوم الإن�سانية بتطوان� ،أن �آخ��ر جهود المحققين
�أف�ضت �إل��ى نفي ن�سبة الكتاب للجاحظ ،و�أن��ه لأب��ي
من�صور الثعالبي الني�سابوري (ت429 .ﻫ).
�	6-6أبو محمد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة� ،أدب الكاتب،
تحقيق محمد الدالي ،بيروت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،د .ت.
�	7-7أب ��و محمد عبد اهلل ب��ن م�سلم ب��ن قتيبة ،الإم��ام��ة
وال�سيا�سة المعروف بتاريخ الخلفاء ،تحقيق علي �شيري،
بيروت :دار الأ�ضواء1410 ،ﻫ1990-م.
�	8-8أب��و عبد اهلل محمد بن عبدو�س الجه�شياري ،كتاب
الوزراء والكتاب ،تحقيق الدكتور ح�سن الزين ،بيروت:
دار الفكر الحديث1408 ،ﻫ1988/م.
 9-9ن�شرت الر�سالة �ضمن كتاب بعنوان :مجموع في ال�سيا�سة،
تحقيق د .ف�ؤاد عبد المنعم �أحمد :،الإ�سكندرية :م�ؤ�س�سة
�شباب الجامعة ،د .ت.
�	1010أب��و فرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ،المنزلة
الخام�سة من كتاب الخراج و�صنعة الكتابة ،تحقيق
ط�لال جميل رف��اع��ي ،ط ،1 .مكة المكرمة :مكتبة
الطالب الجامعي1407 ،ﻫ1987-م.
�	1111أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن �أبي بكر ابن الأبار
الق�ضاعي ،الحلة ال�سيراء ،تحقيق د .ح�سين م�ؤن�س ،ط.
 ،1القاهرة :دار المعارف1963 ،م.138/1 :
�	1212أب��و القا�سم خلف بن عبد الملك بن ب�شكوال ،كتاب
ال�صلة ،تحقيق ال�سيد عزت العطار الح�سيني ،القاهرة:
مكتبة الخانجي1994 ،م47/1 :؛ �أبو طالب المرواني،
عيون الإم��ام��ة ون��واظ��ر ال�سيا�سة ،تحقيق ب�شار عواد

معروف و�صالح محمد جرار ،ط ،1 .بيروت :دار الغرب
الإ�سالمي1431 ،ﻫ2010/م.153 :
�	1313أبو الخطاب عمر بن ح�سن بن دحية ،الكلبي ،المطرب
من �أ�شعار �أهل المغرب ،تحقيق �إبراهيم الأبياري وحامد
عبد المجيد و�أحمد �أحمد بدوي ،مراجعة د .طه ح�سين،
القاهرة1993 ،م151 :؛ �أب��و الح�سن بن عبد اهلل بن
الح�سن النباهي المالقي ،المرقبة العليا فيمن ي�ستحق
الق�ضاء والفتيا ،تحقيق لجنة �إحياء التراث العربي،
بيروت :دار الآفاق الجديدة1983 ،م78 :؛ �شهاب الدين
�أبو العبا�س �أحمد بن محمد المقري التلم�ساني ،نفح
الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب وذكر وزيرها ل�سان
الدين بن الخطيب ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،بيروت:
دار �صادر1997 ،م.643/2 :
 1414بدري محمد فهد" ،تراث الم�سلمين الق�ضائي" ،مجلة
ال�م��ورد ،م��ج .الثامن ،ع ،1 .ربيع 1399ﻫ1979 -م:
.23 -22
 1515جاء هذا الكتاب بعناوين مختلفة لدى القدامى ،فابن
ب�شكوال يقول عنه" :جمع كتا ًبا ح�سنًا في �أحكام النبي
عليه ال�سالم"؛ ال�صلة534 :؛ وي�سميه ابن خير الإ�شبيلي
"كتاب �أحكام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم"؛
�أب��و بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اب��ن خير
الإ�شبيلي الأم��وي ،فهر�سة ابن خير الإ�شبيلي :ما رواه
عن �شيوخه من الدواوين الم�صنفة في �ضروب العلم
و�أن��واع المعارف ،تحقيق محمد ف��ؤاد من�صور ،ط،1 .
بيروت :دار الكتب العلمية1419 ،ﻫ1998 -م212 :؛
ن�صا عن الكتاب ،وي�سميه "�أق�ضية
وينقل الخزاعي ًّ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم"؛ تخريج الدالالت ال�سمعية:
.564
 1616ترجمته� :أبو الح�سن علي بن مو�سى ،ابن �سعيد ،المغرب
في حلى المغرب ،تحقيق خليل من�صور ،بيروت :دار
الكتب العلمية1997 ،م108/1 :؛ �شم�س الدين �أبو عبد
اهلل محمد بن �أحمد بن عثمان الذهبي� ،سير �أعالم
النبالء ،تحقيق مجموعة من الدار�سين ،ط ،11 .بيروت:
م�ؤ�س�سة الر�سالة1417 ،ﻫ1996-م201-200/19 :؛ �أبو
الح�سن علي بن �أب��ي زرع الفا�سي ،الأني�س المطرب
برو�ض القرطا�س ،في �أخ�ب��ار ملوك المغرب وتاريخ
مدينة فا�س ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور ،الطبعة
الثانية ،الرباط :المطبعة الملكية1420 ،ﻫ1999-م:
214؛ القا�ضي عيا�ض� ،أب��و الف�ضل عيا�ض بن مو�سى
بن عيا�ض اليح�صبي ال�سبتي ،ترتيب المدارك وتقريب
الم�سالك لمعرفة �أعالم مذهب مالك ،تحقيق مجموعة
من الباحثين ،ن�شر وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية،
تطوان  -المحمدية1982 ،م180/8 :؛ ابن ب�شكوال،
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كتاب ال�صلة534 :؛ �أحمد بن يحيى بن �أحمد بن عميرة
ال�ضبي ،بغية الملتم�س في تاريخ رجال �أهل الأندل�س،
تحقيق �إبراهيم الأب�ي��اري� ،سل�سلة المكتبة الأندل�سية
(ال�م�ج�ل��دان ،)15-14 :الطبعة الأول� ��ى ،ال�ق��اه��رة:
دار الكتاب الم�صري ـ بيروت :دار الكتاب اللبناني،
1410ﻫ1989-م.161-160/1 :
�	1717أبو الوليد عبد بن �أحمد بن يو�سف الأزدي المعروف
بابن الفر�ضي ،تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندل�س،
تحقيق ال�سيد عزت العطار الح�سيني ،ط ،2 .القاهرة:
مكتبة الخانجي1408 ،ﻫ1988/م31/2 :؛ �أبو عبد اهلل
محمد بن فتوح بن عبد اهلل الحميدي ،جذوة المقتب�س
في ذكر والة الأندل�س و�أ�سماء رواة الحديث و�أهل الفقه
والآداب وذوي النباهة وال�شعر ،تحقيق محمد بن تاويت،
القاهرة :مكتبة الخانجي ،د .ت ،82 :.ويجدر التنبيه
على �أن ا�سمه ورد لدى الحميدي ب�صيغة "الأف�شتين"
بدل "الأق�شتين" ،وال�صواب ما جاء لدى ابن الفر�ضي
والمقري؛ انظر :نفح الطيب.175-174/3 :
 1818جذوة المقتب�س.219 :
 1919فهر�سة ابن خير.307 :
 2020فهر�سة اب��ن خير307 :؛ المطرب34 :؛ نفح الطيب:
.287 ،184/3
 2121فهر�سة ابن خير.307 :
� 2222صاعد الأندل�سي ،طبقات الأمم.164-163 :
 2323الحلة ال�سيراء.258/1:
 - 2424عن خطة البريد خالل ع�صر الوالة الأمويين بالأندل�س،
وردت �إ� �ش��ارات ع��دي��دة؛ انظر مثال :الحلة ال�سيراء:
.346/2
�	2525أبو م��روان ابن حيان القرطبي ،المقتب�س ،الجزء :V
قطعة عبد الرحمن النا�صر ،تحقيق ب� .شالميطا ،ف.
كورينطي ،م� .صبح ،المعهد الإ�سباني العربي للثقافة
وكلية الآداب بالرباط ـ مدريد1979 ،م.50 :
 2626تخريج ال���دالالت ال�سمعية797-789 :؛ ان�ظ��ر على
الخ�صو�ص" :الباب الرابع في ذكر �أ�سماء التواليف
المخرج منها ما ت�ضمنه هذا الكتاب"؛ ونجد من بين
تلك الكتب التي اعتمد عليها :الكتاب المن�سوب للمظفر
�أبي بكر محمد بن عبد اهلل بن الأفط�س �صاحب بطليو�س
المعروف بـ"الكتاب المظفري"؛ وكتاب "ترتيب الأعمال
ال�سلطانية في الدول الأندل�سية" ،لأبي الح�سن علي بن
خيرة ال�سموري الميورقي.
 2727راجع :تخريج الدالالت ال�سمعية.311 :
�	2828أبو عمر �أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندل�سي ،كتاب
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العقد الفريد ،تحقيق محمد التونجي ،ط ،1 .بيروت:
دار �صادر2001 ،م.84-9/1 :
�	2929أب��و عمر يو�سف بن عبد اهلل بن محمد ابن عبد البر
القرطبي النمري ،بهجة المجال�س و�أن����س المجال�س
و�شحذ الذاهن والهاج�س ،تحقيق محمد مر�سي الخولي،
بيروت :دار الكتب العلمية ،د .ت.354-331/1-1:،
�	3030أبو العبا�س �أحمد بن وليد بن محمد التدميري ،كتاب
ال�سيا�سة فيما يحتاج �إليه الملوك مع ف�ضل الخالفة،
مخطوط الخزانة العامة بالرباط ،ميكروفيلم رقم:
�( 1033ضمن مجموع).
� 3131سمير ق ��دوري ،كتاب الف�صول الق�صار البليغة في
ال�سيا�سة ،مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ،مج ،14 .ع.
 ،1محرم ـ جمادى الآخرة  -1429يناير 2009م.324 :
 3232التدميري ،كتاب ال�سيا�سة.6 :
 3333نف�سه26 :؛ كما يمكن ا�ستنباط بع�ض المعلومات الدقيقة
عن الم�ؤلف من خالل �إ�شارات واردة في الكتاب نف�سه.
� 3434سمير ق ��دوري ،كتاب الف�صول الق�صار البليغة في
ال�سيا�سة ،م� .س.326 :.
 3535د .محمد بن �شريفة" ،ظاهرة الت�أليف في ال�سيا�سة
في الع�صر المريني :البواعث والمعطيات" ،مجلة كلية
الآداب – بني مالل ،ع1994( ،1 .م).28 :
 3636ابن حزم� ،شذرات من كتاب ال�سيا�سة ،تحقيق محمد
�إبراهيم الكتاني ،مجلة تطوان ،العدد الخام�س ،ال�سنة
1960م.102 :
 3737بن �شريفة ،ظاهرة الت�أليف في ال�سيا�سة في الع�صر
المريني.29 :
�	3838أبو القا�سم ابن ر�ضوان المالقي ،ال�شهب الالمعة في
ال�سيا�سة النافعة ،تحقيق د .علي �سامي الن�شار ،ط،1 .
الدار البي�ضاء :دار الثقافة1404 ،ﻫ1984-م-340 :
.341
 3939ال�شهب الالمعة،145-144 ،124 ،121-120 ،60-59 :
.232 ،155
 4040ال�شهب الالمعة.145-144 :
 4141ال�شهب الالمعة.323-322 :
 4242ال�شهب الالمعة.328 :
 4343ال�شهب الالمعة.329 :
 4444ال�شهب الالمعة.333 :
 4545ال�شهب الالمعة.342 :
 4646ال�شهب الالمعة.342 :
 4747ال�شهب الالمعة.343-342 :
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الأولى 1424ﻫ  -يوليوز 2003م.137 :
� 6161سراج الملوك.348 :
� 6262سراج الملوك.489-488 ،480-479 ،471-470 :
� 6363سارج الملوك.459-458 ،112-111 :
� 6464سراج الملوك.350 :
� 6565سراج الملوك.485-484 :
 6666ابن عبدون ،ر�سالة في الق�ضاء والح�سبة.4-3 :
�	6767أب��و الح�سن �سالم ب��ن عبد اهلل اب��ن �سالم الباهلي
الإ�شبيلي ،الذخائر والأعالق في �آداب النفو�س ومكارم
الأخالق ،القاهرة :المطبعة الوهبية1298 ،ﻫ.
 6868نفح الطيب.333/4 :
 6969ظاهرة الت�أليف في ال�سيا�سة31 :؛ انظر كذلك �إ�شارة
عر�ضية تك�شف موطن الم�ؤلف وزم��ن الت�صنيف على
وج��ه التقريب ،وتتمثل ف��ي ق��ول��ه" :وقد ج��رى عندنا
ب�إ�شبيلية مثل ذلك عند تملك المرابطين لها في امر�أة
كان قد �أعتقها بع�ض بني عباد ،فو�شى ب�أمرها وا�ش
ف�أرادوا تملكها وردها �إلى الرق"...؛ الذخائر والأعالق:
.108
 - 7070تخريج الدالالت ال�سمعية.22 :
 7171تخريج الدالالت ال�سمعية.167-77 :
 7272تخريج الدالالت ال�سمعية.264-169 :
 7373تخريج الدالالت ال�سمعية.326-265 :
 7474تخريج الدالالت ال�سمعية.516-329 :
 7575تخريج الدالالت ال�سمعية.575-517 :
 7676نفح الطيب.100/7 :
الن�صان تحت عنوان :ل�سان الدين ابن الخطيب
ُ 7777ن ِ�شر ّ
ال�سلماني ،الإ��ش��ارة �إل��ى �أدب ال ��وزارة ،وتليها مقامة
ال�سيا�سة ،تحقيق د .محمد كمال �شبانه� ،سل�سلة "من
التراث الأندل�سي" ،الرباط :مطبعة ال�ساحل ،د .ت.
 7878ل�سان ال��دي��ن �أب��و عبد اهلل محمد ب��ن عبد اهلل ابن
الخطيب ال�سلماني ،الإحاطة في �أخبار غرناطة ،تحقيق
محمد عبد اهلل عنان ،ط ،1 .القاهرة ،مكتبة الخانجي،
1977 -1975م151/I :؛ انظر �أي�ضا :ن�ص الخطبة مع
اختالف ي�سير في اللفظ واتفاق في المعنى� ،ضمن
�أح��داث 309ﻫ في :ابن حيان ،المقتب�س ،الجزء:v :
.174
�	7979أبو عبد اهلل الر�شاطي وابن الخراط الإ�شبيلي ،الأندل�س
في اقتبا�س الأنوار وفي اخت�صار اقتبا�س الأنوار ،تحقيق
�إيميليو مولينا وخاثينتو بو�سك بيال ،مدريد1990 ،م:
.39

 4848ال�شهب الالمعة.342 :
 4949ال�شهب الالمعة.360 :
 5050ال�شهب الالمعة.342 :
 5151نفح الطيب.113/2 :
�	5252أب��و عبد اهلل محمد بن �أب��ي ن�صر الحميدي ،الذهب
الم�سبوك في وعظ الملوك ،تحقيق �أبي عبد الرحمن بن
عقيل الظاهري وعبد الحليم عوي�س ،ط ،1 .الريا�ض:
عالم الكتب1402 ،ﻫ1982 -م.
 5353الذخيرة في محا�سن �أهل الجزيرة.51/1-I :
�	5454إن �أهمية كتاب "المتين" الم�ضمن جزئيا بالذخيرة
تت�ضح في هذا الن�ص الذي ا�ستعر�ض فيه �أبرز الخطط
ال�م�ع�م��ول ب�ه��ا ح�ت��ى �أواخ� ��ر ع�صر ال�خ�لاف��ة الأم��وي��ة
بالأندل�س؛ انظر نف�س الم�صدر وال�صفحة؛ �أبو مروان
حيان بن خلف ابن حيان القرطبي ،من ن�صو�ص كتاب
المتين ،جمع وتحقيق د .عبد اهلل محمد جمال الدين،
مدريد1977 ،م (�أعيد طبعه من طرف المجل�س الأعلى
للثقافة) ،القاهرة1418 ،ﻫ1997 -م.33 :
 5555ابن �سهل ،الأحكام الكبرى.28-27 :
�	5656أبو القا�سم بن �أحمد البرزلي البلوي التون�سي ،فتاوى
البرزلي :جامع م�سائل الأحكام لما نزل من الق�ضايا
بالمفتين والحكام ،تحقيق محمد الحبيب الهيلة ،ط،1.
بيروت :دار الغرب الإ�سالمي6/4 :2002 ،؛ وللإ�شارة
فهو ينقل عن ن�سخة وافية من كتاب الأحكام الكبرى
البن �سهل.
�	5757أبو بكر محمد بن الح�سن المرادي الح�ضرمي ،كتاب
ال�سيا�سة �أو الإ�شارة في تدبير الإم��ارة ،تحقيق محمد
ح�سن �إ�سماعيل و�أحمد فريد المزيدي ،ط ،1 .بيروت:
دار الكتب العلمية1424 ،ﻫ 2003 -م.16 :
�	5858أب��و القا�سم خلف بن عبد الملك بن ب�شكوال ،كتاب
ال�صلة ،تحقيق ال�سيد عزت العطار الح�سيني ،ط،2 .
القاهرة :مكتبة الخانجي1414 ،ﻫ1994/م.361/1 :
�	5959أبو طالب المرواني ،عيون الإمامة ونواظر ال�سيا�سة،
تحقيق ب�شار عواد معروف و�صالح محمد جرار ،ط،1 .
بيروت :دار الغرب الإ�سالمي1431 ،ﻫ2010/م.
 6060ي�ستدل على هذا الر�أي بما جاء في تعليق ال�صاحب بن
عباد (ت385 .ﻫ) على كتاب العقد الفريد البن عبد
ربه ،وا�صفا �إياه ب�أنه يت�ضمن ب�ضاعة م�شرقية ردت �إلى
الم�شارقة ،في حين يخلو من �أخبار الأندل�س؛ انظر عن
هذه الفكرة بالذات :مبارك لمين" ،الت�أليف الأندل�سي
بالم�شرق خ�لال ال �ق��رن الخام�س ومطلع ال�ساد�س
الهجريين" ،مجلة المناهل ،ال�سنة ،26 :ع ،68 .جمادى
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 8080التدميري ،كتاب ال�سيا�سة.19 :
 8181الإ�شارة في تدبير الإمارة.34 :
 8282الطرطو�شي� ،أبو بكر محمد بن محمد الوليد الفهري
المالكي� ،سراج الملوك ،ط ،2 .القاهرة :دار الكتاب
الإ�سالمي1412 ،ﻫ.211 :
 8383اب��ن ب�سام� ،أب��و الح�سن علي ب��ن ب�سام ال�شنتريني،
الذخيرة في محا�سن �أهل الجزيرة ،ط ،2 .تحقيق د.
�إح�سان عبا�س ،بيروت :دار الثقافة1399 ،ﻫ1979 -م:
.545 -544/2-II
* ال��دائ��رة �أو ال��داب��رة :يعرفها اب��ن الخطيب بقوله:
"الدابري والدوابر عند �أهل الأندل�س ،هم ال�صعاليك
الذين يثورون في الح�صون ،فيقطعون الطرقات وال
يعطون طاعة"؛ ابن الخطيب ،تاريخ �إ�سبانية الإ�سالمية
�أو �أعمال الأعالم في من بويع قبل االحتالم من ملوك
الإ� �س�لام ،تحقيق �إ .ليفي بروفن�سال ،ب �ي��روت :دار
المك�شوف1956 ،م.209 :
 8484الذخيرة :ق.269/1-II .
 8585نف�س الم�صدر وال�صفحة.
�	8686أب��و العبا�س �أحمد بن محمد بن ع��ذاري المراك�شي،
البيان المغرب في �أخبار الأندل�س والمغرب ،الجزء
الثالث ،تحقيق ليفي بروفن�سال ،ط ،3 .بيروت :الدار
العربية للكتاب ـ دار الثقافة1983 ،م.254/3 :
�	8787أبو محمد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم ،التلخي�ص
لوجوه التخلي�ص� ،ضمن ر�سائل ابن حزم الأندل�سي ،ط.
 ،1تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،بيروت :الم�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر1983 ،م ،ج� ،3.ص.173.
�	8888أب��و ع�م��رو عثمان ب��ن عبد ال��رح�م��ن ال�م�ع��روف بابن
ال�صالح ال�شهرزوري� ،أدب المفتي والم�ستفتي ،تحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ،ط ،1.مكتبة العلوم
والحكم ،عالم الكتب1407 ،ﻫ1986-م.125 :
�	8989أب��و الأ��ص�ب��غ عي�سى ب��ن عبد اهلل ب��ن �سهل الأ� �س��دي،
الأح�ك��ام الكبرى ،مخطوط الخزانة العامة والوثائق
بالرباط ،رقم 838 :ق.1 :
 9090الذخيرة :ق.885/2 -I .
 9191نفح الطيب.79/2 :
 9292نفح الطيب.534/5 ،210/4 :
 9393المطرب15 :؛ نفح الطيب.258/4 :
 9494نفح الطيب.693/2 :
 9595نفح الطيب.693/2 :
 9696فقد ع ّرف مثال الزمام بقوله�" :إنما قيل له زمام لأنه
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م�شتق من زم��ام الناقة ،ال��ذي هو مانعها من �إرادة
هواها ،وقا�صرها على المكان الذي عقلت فيه .قال:
وكذلك الزمام �سمي زماما لح�صر الأمور فيه ،وزمها
وعقلها عن التلف ،وخ�شية الن�سيان لها ،واتقاء الغفلة
فيها .قال :وقيل للزمام ديوان لأنه جعل كالكتاب الذي
تد ّون فيه المعاني والعلوم وتب ّينِ ،ل ُت ْع َل َم و ِلت ُْحف ََظ في كل
وقت ،فهو مد ّون لتقييد الأ�شياء والمعاني التي يخ�شى
عليها الن�سيان"؛ تخريج الدالالت ال�سمعية.248 :
 9797ظاهرة الت�أليف في ال�سيا�سة.33 :
 9898المطرب21 :؛ تخريج الدالالت ال�سمعية.797 :
 9999تخريج الدالالت ال�سمعية.243 :
 10100تخريج الدالالت ال�سمعية.572 :
 10101اب��ن ع ��ذاري المراك�شي ،البيان المغرب ف��ي �أخ�ب��ار
الأندل�س والمغرب ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،ط،3 .
بيروت :دار الثقافة1983 ،م.50،60-49/ 4 :
 10102المرقبة العليا.188 :
 10103ابن الفر�ضي.35/2 :
 10104عي�سى بن مو�سى بن �أحمد بن الإمام التطيلي ،الق�ضاء
بالمرفق ف��ي المباني ون�ف��ي ال���ض��رر ،تحقيق محمد
النمينج ،من�شورات المنظمة الإ�سالمية للتربية والعلوم
والثقافة (�إي�سي�سكو) ،الرباط1420 ،ﻫ1999 -م؛ راجع
مقدمة التحقيق.8 :
 10105الحلة ال�سيراء.155/1 :
�	10106أبو �أيوب �سليمان بن محمد بن ّ
بطال البطليو�سي ،يلقب
بالملتم�س ،ويع ّرف ابن دحية هذا اللقب بمعنى الطالب،
وق��د ُو� ِ��ص� َ�ف بالفقيه ال�م�ق� ّدم ،وبال�شاعر المح�سن؛
ترجمته :المطرب من �أ�شعار �أهل المغرب86 :؛ جذوة
المقتب�س206 :؛ بغية الملتم�س379/2 :؛ بينما ي�سميه
المقري "المتل ّم�س"؛ نفح الطيب.292/3 :
 10107ابن فرحون المالكي ،الديباج المذهب في معرفة �أعيان
علماء المذهب ،تحقيق د .محمد الأحمدي �أبو النور،
القاهرة :دار التراث183/2 :1972 ،؛ المرقبة العليا:
6،147،198؛ ووقف عليه القا�ضي عيا�ض ،وو�صفه بقوله
�إنه "كتاب كبير نحو خم�سة ع�شر جز ًءا ،كثير الفائدة
والعلم"؛ ترتيب المدارك.49/8 :
�	10108أب��و الأ��ص�ب��غ عي�سى ب��ن �سهل ب��ن عبد اهلل الأ� �س��دي،
الأح�ك��ام الكبرى ،مخطوط الخزانة العامة والوثائق
بالرباط ،رقم 838 :ق.
 10109فهر�سة ابن خير.213 :
�	11110أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عي�سى ابن �إبراهيم
اب��ن �أب��ي زمنين المري الأندل�سي ،منتخب الأحكام،
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تحقيق محمد ح �م��اد ،م�ن���ش��ورات م��رك��ز ال��درا��س��ات
والأبحاث و�إحياء التراث� ،سل�سلة ن��وادر التراث ()5
الرابطة المحمدية للعلماء ،الرباط1430 ،ﻫ2009/م:
.153/4-1
�	11111أبو الوليد �سليمان بن خلف الباجي ،ف�صول الأحكام
وبيان ما م�ضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام،
تحقيق الباتول بن علي ،من�شورات وزارة الأوق��اف
وال �� �ش ��ؤون الإ��س�لام�ي��ة ،المحمدية :مطبعة ف�ضالة،
1410ﻫ1990 -م.158 :
�	11112أبو عمر �أحمد بن ر�شيق التغلبي ،كتاب النفقات ،تحقيق
د .عبد ال�سالم الجعماطي ود .ر��ض��وان الح�ضري،
ط ،1 .من�شورات المجل�س العلمي الأع�ل��ى ،الرباط،
1433ﻫ2012/م.85 :
 11113القا�ضي �أبو المطرف عبد الرحمن بن قا�سم ال�شعبي،
الأحكام ،تقديم وتحقيق د .ال�صادق الحلوي ،بيروت:
دار الغرب الإ�سالمي.1992 ،
 11114اب��ن و��ص��ول ،منتخب الأح �ك��ام( ،مقدمة التحقيق):
.18-17
 11115المرقبة العليا108 :؛ وق��د �صدر الكتاب ع��ن مركز
نجيبويه للمخطوطات وخدمة ال�ت��راث تحت عنوان:
المفيد للحكام فيما يعر�ض لهم من ن��وازل الأحكام؛
لأبي الوليد ه�شام بن عبد اهلل بن ه�شام الأزدي المالكي
القرطبي ،بتحقيق د�.أحمد بن عبد الكريم نجيب.
 11116على �سبيل المثال ،جمع فطي�س بن �سليمان بن عبد
الملك بين خطة ال�سوق ووالي��ة ك��ورة قبرة ومن�صب
الوزارة؛ الحلة ال�سيراء.365/1 :
� 11117شهاب ال��دي��ن �أب��و العبا�س �أح�م��د ب��ن محمد المقري
التلم�ساني ،نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب
وذك��ر وزي��ره��ا ل�سان ال��دي��ن ب��ن الخطيب ،تحقيق د.
�إح�سان عبا�س ،بيروت :دار �صادر1997 ،م.218/I :
�	11118أب��و القا�سم خلف بن عبد الملك ابن ب�شكوال ،كتاب
ال�صلة ،تحقيق ال�سيد عزت العطار الح�سيني ،ط،2 .
القاهرة :مكتبة الخانجي1994 ،م.163/1 :
 11119يحيى بن عمر بن يو�سف الأندل�سي� ،أحكام ال�سوق،
تحقيق محمود علي مكي ،ال�ق��اه��رة :مكتبة الثقافة
الدينية2004 -1424 ،م.47 :
 12120ابن عبدون ،ر�سالة في الق�ضاء والح�سبة� ،ضمن ثالث
ر�سائل �أندل�سية في �آداب الح�سبة والمحت�سب ،تحقيق
�إ .ليفي بروفن�سال ،المعهد العلمي الفرن�سي للآثار
ال�شرقية بالقاهرة1955 ،م.20 :
 12121ترتيب المدارك.365/4 :

 12122حققنا الكتاب تحت عنوان� :أبو القا�سم خلف بن �أبي
فرا�س القروي ،كتاب �أكرية ال�سفن ،درا�سة وتحقيق
الدكتور عبد ال�سالم الجعماطي ،من�شورات جمعية
تطاون �أ�سمير� ،سل�سلة ت��راث ( ،)14تطوان :مطبعة
الخليج العربي1430 ،ﻫ2009/م.
 12123نفح الطيب.219/I :
�	12124أبو عبد اهلل ال�سقطي المالقي ،كتاب في �آداب الح�سبة،
تحقيق ج��� .س .ك��والن و�إ .ليفي بروفن�سال ،باري�س:
المطبعة الدولية.2-1 :1931 ،
 12125راجع مقدمة تحقيق كتاب �أحكام ال�سوق ليحيى بن عمر
الأندل�سي.36،37 :
 12126القادري بوت�شي�ش ،د� .إبراهيم� ،إ�ضاءات حول تراث
الغرب الإ�سالمي وتاريخه االقت�صادي واالجتماعي،
بيروت :دار الطليعة2002 ،م.9 :
�	12127أح�م��د ب��ن عبد ال� ��ر�ؤوف ،القرطبي� ،آداب الح�سبة
والمحت�سب ،تحقيق فاطمة الإدري�سي ،بيروت :دار ابن
حزم1425 ،ﻫ 2005 -م.
 12128مع �أن محمود علي مكي اقترح البداية الفعلية للت�أليف
في الح�سبة ب�شكل منف�صل عن الفقه مع يحيى بن عمر
(ت289 .ﻫ)؛ راجع :يحيى بن عمر الأندل�سي� ،أحكام
ال�سوق ،تحقيق محمود علي مكي ،ال�ق��اه��رة :مكتبة
الثقافة الدينية2004 -1424 ،م( ،مقدمة التحقيق):
.43
� 12129آداب الح�سبة والمحت�سب( ،مقدمة التحقيق)10 :؛
انظر كذلك� :أحكام ال�سوق.44-43 :
�	13130أبو الوليد عبد اهلل بن محمد بن يو�سف ابن الفر�ضي،
تاريخ علماء الأندل�س ،تحقيق �إبراهيم الأبياري ،ط،2 .
القاهرة :دار الكتاب الم�صري -بيروت :دار الكتاب
اللبناني1989 ،م416/1 :؛ يرجع البع�ض هذه الخطة
�إلى �أ�صل �إغريقي ـ التيني؛ عن هذا الر�أي يراجع مثال
مقال:
W. Hoenerbach, "El notariado islámico y el
cristiano: estudio comparativo", en Cuadernos
de Historia del Islam, n° 11, publicaciones
del departamento de Historia del Islam,
Universidad de Granada, 1984, p. 137.

 13131المقنع في علم ال�شروط.12-11 :
 13132المقنع في علم ال�شروط.14 :
 13133ر�سالة ابن عبدون.13 :
 13134ال�ج��زي��ري ،المق�صد المحمود ف��ي تلخي�ص العقود،
تحقيق �أ�سونثيون فيريرا�س ،من�شورات المجل�س الأعلى
للأبحاث العلمية ،مدريد1998 ،م.9-8 :

48

�آفاق الثقافة والتراث

�	13135أبو الح�سن بن عبد اهلل بن الح�سن النباهي المالقي،
المرقبة العليا فيمن ي�ستحق الق�ضاء والفتيا ،تحقيق
لجنة �إحياء التراث العربي ،ط ،5 .بيروت :دار الآفاق
ال�ج��دي��دة1983 ،م48 :؛ وم�ضمون الحادثة �أن �أح��د
الموثقين كان يدل�س في الوثائق ،وا�ستطاع �أن يعقد
وثيقة باطلة على �أحد التجار؛ فحكم القا�ضي محمد بن
ب�شير (ت198 .ﻫ) بقطع يده ،ونفذ الحكم بذلك.
136- Pedro Cano Avila, "El notario musulman
andalusí", Actas de II coloquio HispanoMarroquí de Ciencias Históricas :
Historia, Ciencia y Sociedad, (Granada,
6 – 10 Noviembre de 1989), Madrid,
1992, pp. 96-7.

 13136ابن �سهل ،الأحكام الكبرى.325 :
 13137تاريخ علماء الأندل�س.760/2 :
 - 13138نف�س الم�صدر وال�صفحة.
 - 13139نف�سه.388/1 :
 - 14140نف�س الم�صدر وال�صفحة.
�	14141أحمد بن خلف بن و�صول الطليطلي ،كتاب منتخب
الأحكام ،وبيان ما عمل به من �سير الح ّكام ،تحقيق
الدكتور حميد لحمر ،ط ،1 .بيروت :دار اب��ن حزم،
1429ﻫ2008/م.167 :
 14142فهر�سة ابن خير.218 :
 14143ن�شر تحت عنوان :ابن العطار ،كتاب الوثائق وال�سجالت،
تحقيق ب� .شالميطا وف .كورينطي ،المعهد الإ�سباني ـ
العربي للثقافة ،مدريد :مجمع الموثقين المجريطيين،
1983م.
 14144فهر�سة ابن خير.216 :
 14145فهر�سة ابن خير218 :؛ المرقبة العليا.207 :
 14146ابن و�صول ،منتخب الأحكام.189 :
 14147جذوة المقتب�س.260:
 14148ن�شر تحت عنوان� :أحمد بن مغيث الطليطلي ،المقنع في
علم ال�شروط ،تحقيق فرانثي�سكو خابيير �أغيري �سادابا،
من�شورات المجل�س الأعلى للأبحاث العملية ،مدريد،
1994م.

 15151الذيل والتكملة.118/5 :
 15152ن�شر بعنوان :القا�ضي �أبو �إ�سحاق الغرناطي ،الوثائق
المخت�صرة ،تحقيق م�صطفى الناجي ،ط ،1 .الرباط:
1988م.
 15153الذيل والتكملة225/5 :؛ ترجمته مزيدة في الأ�صل
المخطوط ،انظر الهام�ش رقم.1 :
�	15154أبو جعفر �أحمد بن �إبراهيم بن الزبير الثقفي العا�صمي
الغرناطي ،كتاب �صلة ال�صلة ،الق�سم الرابع ،تحقيق
د .عبد ال�سالم الهرا�س و�سعيد �أع ��راب ،من�شورات
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،المحمدية :مطبعة
ف�ضالة1414 ،ﻫ1994 -م.125/4 :
� 15155سلمون ب��ن علي ب��ن عبد اهلل اب��ن �سلمون الكناني
الغرناطي ،العقد المنظم للحكام فيما يجري بين
�أيديهم من العقود والأحكام ،طبع على هام�ش تب�صرة
الحكام البن فرحون المالكي ،القاهرة1302 ،ﻫ2 ،ج.
 15156راجع الالئحة في:
El notario musulman andalusí ., pp. 102-5

 15157المقنع في علم ال�شروط.7 :
 15158ذكر من بينهم :يحيى بن يحيى الليثي (ت234 .ﻫ)،
وعبد الملك بن حبيب (ت238 .ﻫ) ،و�سحنون (ت.
240ﻫ) ،وابن مزين (ت259 .ﻫ) ،و�إبراهيم بن قا�سم
ابن هالل (ت282 .ﻫ) ،ومحمد بن عمر بن لبابة (ت.
314ﻫ) ،والف�ضل بن �سلمة (ت319 .ﻫ) ،ومو�سى بن
�أحمد الوتد (ت377 .ﻫ) ،و�أحمد ابن �سعيد بن الهندي
(ت399 .ﻫ) ،ومحمد بن �أحمد بن العطار الأم��وي
(ت399 .ﻫ) ،وابن �أبي زمنين (ت399 .ﻫ) ،وغيرهم
المقنع.7 :
 15159القا�ضي �أبو �إ�سحاق الغرناطي ،الوثائق المخت�صرة،
تحقيق م�صطفى الناجي ،ط ،1 .الرباط :مركز �إحياء
التراث المغربي1988 ،م.3 :
 16160المق�صد المحمود ،في تلخي�ص العقود.8-7 :

الم�صــادر
.1

150- Julio Rebera, Miguel Asín, Manuscritos
árabes y aljamiados de la biblioteca de
la Junta, Madrid, 1912, p. 57.

 14149فهر�سة ابن خير.212 :
 15150الغنية :فهر�سة �شيوخ القا�ضي عيا�ض ،تحقيق ماهر
زهير ج��رار ،بيروت :دار الغرب الإ�سالمي-1402 ،
1982م81 :
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.2

ابن الأبار� ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل ابن �أبي بكر
الق�ضاعي ،الحلة ال�سيراء ،تحقيق د .ح�سين م�ؤن�س،
ط� ،1 .سل�سلة ذخائر العرب (رقم ،)58 :القاهرة :دار
المعارف1963 ،م ،جز�آن.
ابن �أبي زرع� ،أبو الح�سن علي الفا�سي ،الأني�س المطرب
برو�ض القرطا�س ،في �أخبار ملوك المغرب وتاريخ
مدينة فا�س ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور ،الطبعة
الثانية ،الرباط :المطبعة الملكية1420 ،ﻫ1999-م.

َن ْ�ش َ�أ ُة
الت َّْ�ص ِنيف
ِفي الن ُُّظم
بالأَنْدَ ُل�س

.3

.4

.5

.6

.7

مقـــاالت

.8

.9
.10

.11

.12

.13

ابن �أب��ي زمنين� ،أب��و عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن
عي�سى ابن �إبراهيم المري الأندل�سي ،منتخب الأحكام،
تحقيق محمد ح �م��اد ،م�ن���ش��ورات م��رك��ز ال��درا��س��ات
والأبحاث و�إحياء التراث� ،سل�سلة ن��وادر التراث ()5
الرابطة المحمدية للعلماء ،الرباط1430 ،ﻫ2009/م.
ابن �أبي فرا�س� ،أبو القا�سم خلف القروي ،كتاب �أكرية
ال�سفن ،درا�سة وتحقيق الدكتور عبد ال�سالم الجعماطي،
من�شورات جمعية تطاون �أ�سمير� ،سل�سلة تراث (،)14
تطوان :مطبعة الخليج العربي1430 ،ﻫ2009/م.
ابن الإمام التطيلي ،عي�سى بن مو�سى بن �أحمد ،الق�ضاء
بالمرفق ف��ي المباني ون�ف��ي ال���ض��رر ،تحقيق محمد
النمينج ،من�شورات المنظمة الإ�سالمية للتربية والعلوم
والثقافة (�إي�سي�سكو) ،الرباط1420 ،ﻫ1999 -م.
اب��ن ب�سام� ،أب��و الح�سن علي ب��ن ب�سام ال�شنتريني،
الذخيرة في محا�سن �أهل الجزيرة ،ط ،2 .تحقيق د.
�إح�سان عبا�س ،بيروت :دار الثقافة1399 ،ﻫ1979 -م،
 8مج.
ابن ب�شكوال� ،أبو القا�سم خلف بن عبد الملك ،كتاب
ال�صلة ،تحقيق ال�سيد عزت العطار الح�سيني ،القاهرة:
مكتبة الخانجي.1994 ،
ابن حزم� ،أبو محمد علي بن �أحمد بن �سعيد ،التلخي�ص
لوجوه التخلي�ص� ،ضمن ر�سائل ابن حزم الأندل�سي،
ط ،1 .تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،بيروت :الم�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر1983 ،م.
ابن حزم� ،شذرات من كتاب ال�سيا�سة ،تحقيق محمد
�إبراهيم الكتاني ،مجلة تطوان ،ع ،5 .ال�سنة 1960م.
ابن حيان� ،أب��و م��روان حيان بن خلف القرطبي ،من
ن�صو�ص كتاب المتين ،جمع وتحقيق د .عبد اهلل محمد
جمال الدين ،مدريد1977 ،م (�أعيد طبعه من طرف
المجل�س الأعلى للثقافة) ،القاهرة1418 ،ﻫ1997 -م.
ابن حيان ،المقتب�س ،الجزء  :Vقطعة عبد الرحمن
النا�صر ،تحقيق ب� .شالميطا ف .كورينطي م� .صبح،
المعهد الإ�سباني العربي للثقافة وكلية الآداب بالرباط ـ
مدريد1979 ،م.
ابن الخطيب ،ل�سان الدين �أبو عبد اهلل محمد بن عبد
اهلل ال�سلماني ،الإح��اط��ة في �أخ�ب��ار غرناطة ،تحقيق
محمد عبد اهلل عنان ،ط ،1 .القاهرة ،مكتبة الخانجي،
1977 -1975م :ج.1 .
ابن الخطيب ،الإ�شارة �إلى �أدب الوزارة ،وتليها مقامة
ال�سيا�سة ،تحقيق د .محمد كمال �شبانه� ،سل�سلة "من

.14

.15

.16

.17

.18
.19

.20
.21
.22

.23
.24
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التراث الأندل�سي" ،الرباط :مطبعة ال�ساحل ،د .ت.
اب��ن الخطيب ،ت��اري��خ �إ�سبانية الإ��س�لام�ي��ة �أو �أع�م��ال
الأع �ل ��ام ف ��ي م ��ن ب��وي��ع ق �ب��ل االح� �ت�ل�ام م ��ن م�ل��وك
الإ�� �س�ل�ام ،تحقيق �إ .ليفي بروفن�سال ،ب �ي��روت :دار
المك�شوف1956 ،م.
ابن خير الإ�شبيلي� ،أبو بكر محمد بن خير ابن عمر بن
خليفة الأم��وي ،فهر�سة اب��ن خير الإ�شبيلي :ما رواه
عن �شيوخه من الدواوين الم�صنفة في �ضروب العلم
و�أن��واع المعارف ،تحقيق محمد ف�ؤاد من�صور ،ط،1 .
بيروت :دار الكتب العلمية1419 ،ﻫ1998 -م.
ابن دحية� ،أبو الخطاب عمر بن ح�سن الكلبي ،المطرب
م��ن �أ��ش�ع��ار �أه��ل ال�م�غ��رب ،تحقيق �إبراهيم الأب�ي��اري
وحامد عبد المجيد و�أحمد �أحمد بدوي ،مراجعة د .طه
ح�سين ،القاهرة.1993 ،
اب��ن ر�شيق� ،أب��و عمر �أحمد التغلبي ،ك�ت��اب النفقات،
تحقيق د .ع�ب��د ال �� �س�لام ال�ج�ع�م��اط��ي ود .ر� �ض��وان
الح�ضري ،ط ،1 .من�شورات المجل�س العلمي الأعلى،
الرباط1433 ،ﻫ2012/م.
ابن ر�ضوان المالقي� ،أبو القا�سم ،ال�شهب الالمعة في
ال�سيا�سة النافعة ،تحقيق د .علي �سامي الن�شار ،ط،1 .
الدار البي�ضاء ،دار الثقافة1404 ،ﻫ1984-م.
ابن الزبير� ،أبو جعفر �أحمد بن �إبراهيم الثقفي العا�صمي
الغرناطي ،كتاب �صلة ال�صلة ،الق�سم الخام�س ،تحقيق
د .عبد ال�سالم الهرا�س و�سعيد �أع ��راب ،من�شورات
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،المحمدية :مطبعة
ف�ضالة1414 ،ﻫ1994 -م ،ق.4 .
ابن �سعيد� ،أب��و الح�سن علي بن مو�سى ،المغرب في
حلى المغرب ،تحقيق خليل من�صور ،بيروت :دار الكتب
العلمية2 ،1997 ،ج.
ابن �سالم الإ�شبيلي� ،أب��و الح�سن �سالم بن عبد اهلل
الباهلي ،الذخائر والأعالق في �آداب النفو�س ومكارم
الأخالق ،القاهرة :المطبعة الوهبية1298 ،ﻫ.
اب��ن �سلمون� ،سلمون ب��ن علي ب��ن عبد اهلل الكناني
الغرناطي ،العقد المنظم للحكام فيما يجري بين
�أيديهم من العقود والأحكام ،طبع على هام�ش تب�صرة
الحكام البن فرحون المالكي ،القاهرة1302 ،ﻫ2 ،ج.
اب��ن �سهل� ،أب��و الأ�صبغ عي�سى بن عبد اهلل الأ�سدي،
الأح�ك��ام الكبرى ،مخطوط الخزانة العامة والوثائق
بالرباط ،رقم 838 :ق.
ابن عبد البر� ،أبو عمر يو�سف بن عبد اهلل ابن محمد
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.26
.27

.28
.29

.30

.31
.32
.33
.34

.35

القرطبي النمري ،بهجة المجال�س و�أن�س المجال�س
و��ش�ح��ذ ال ��ذاه ��ن وال �ه��اج ����س ،تحقيق محمد مر�سي
الخولي ،بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ت3 ،ج.
ابن عبد ربه� ،أبو عمر �أحمد بن محمد الأندل�سي ،كتاب
العقد الفريد ،تحقيق محمد التونجي ،ط ،1 .بيروت:
دار �صادر.2001 ،
ابن عبد ال��ر�ؤوف� ،أحمد بن عبد اهلل القرطبي� ،آداب
الح�سبة والمحت�سب ،تحقيق فاطمة الإدري�سي ،ط،1 .
بيروت :دار ابن حزم1425 ،ﻫ ـ 2005م.
ابن ع��ذاري� ،أبو العبا�س �أحمد بن محمد المراك�شي،
البيان المغرب في �أخبار الأندل�س والمغرب ،الجزء
الثالث ،تحقيق ليفي بروفن�سال ،الجزء الرابع ،تحقيق
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تأصيل اللغة العربية في
اللهجات السامية القديمة
أنموذجا
مفردات من البيئة البدوية
ً
�أ .د .نزار خور�شيد مامه

جامعة دهوك  -العراق

تمهيد:

رج ُح عدد من خبراء اللغة ب�أن اللغة التي يتكلم بها بدو الجزيرة العربية اليوم هي �أقرب
ُي ّ
جميع اللهجات �إلى اللغة الجزرية (ال�سامية � )Semiticأو ما يتعارف عليها حديثًا بالعربية
الأم ( ،)Arabic mother tongueالتي كان يتكلم بها �أبناء الجزيرة قبل �أن تنف�صل لهجاتهم
في م�ستوطناتهم الجديدة؛ وذلك لأن ه�ؤالء كانوا منعزلين في �صحرائهم دون �أن يختلطوا
بالأقوام الأخرى الغريبة في لغاتها وقومياتها ،وبمعنى مرادف ف�إن اللغة العربية هي �أقرب
جميع لغات القاطنين في الجزيرة العربية من الجزريين (ال�ساميين) �إلى اللغة العربية الأم؛
لكونها ت�شتمل على عنا�صر لغوية �أ�صيلة وقديمة ج ًدا ب�سبب وجودها في مناطق منعزلة ي�صعب
ت�أثرها بالعنا�صر الأجنبية.
وفي �ضوء هذا المنظور يميز ابن خلدون في
مقدمته؛ لغة الح�ضر عن لغة العرب (والمق�صود
بالعرب هنا البدو )Bedews؛ حيث ي�صف �صفاء
وج��ودة وف�صاحة لغة البدو ب�أنها كانت �أع��رق في
العروبية بخالف لغة الأم�صار التي ف�سدت �أحكامها
بمخالطة الأع��اج��م �شي ًئا ف�شي ًئا"،و�سميت لغتهم
ح�ضرية من�سوبة �إل��ى �أه��ل الحوا�ضر والأم�صار،
بخالف لغة البدو من العرب ،ف�إنها كانت اعرق في
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العروبية"(((.
وبمعنى �آخر ف�إن اللغة في الن�صو�ص القديمة
هي لغة ذات �سمات بدوية �أ�ضيفت �إليها فيما بعد
مادة لغوية جديدة نتيجة للتطور الحا�صل في نمو
المفاهيم الداللية ل�ل�أل�ف��اظ ،م��ع ظهور حاجات
م�ستحدثة لم تكن معروفة في الموطن الأول؛ ولهذا
ن�ش�أت لكل لغة ولهجة م�سميات ال نجد لها مثي ًال
في اللغات واللهجات الأخرى ،وفي المقابل �سنجد

ت�أ�صيل
اللغة
العربية في
اللهجات
ال�سامية
القديمة
مفردات
من البيئة
البدوية
�أنموذجً ا

ال ّلغة من جوانب متعددة ،نذكر منهم على �سبيل
المثال" ،ماك�س مولر" ( )Max. Mullerو"نوريه"
( )Nouréو"ي�سبر�سن" ()Jespersen؛ حيث عزو
ن�شوء ال ّلغة �إلى كونها م�ستنبطة من مراقبة ت ّولد
الأ�صوات لدى الأطفال ،غيرهم �أنهم لم يتو�صلوا
�إل��ى ح � ّل يحظى بالقبول؛ ليتم بعد ذل��ك ربطها
بالتط ّور العقلي كو�سيلة يتمكن من خاللها الإن�سان
من �إي�صال �أفكاره �إل��ى الآخ��ري��ن .ولقد ا�ستخدم
لفهم هذه العملية ،كما هو معروف الفم على الرغم
من �أنه يمثل و�سيلة الأكل وال�شرب ،وقد ا�ست�شهدوا
لما ذهبوا �إليه بالفعل الذي يقوم به الطفل عندما
ي�ستخدم في بادئ الأمر فمه للحديث والتكلم(((.
لقد د ّرب الإن�سان فمه على الكالم وح��اول نطق
جميع الحروف حتى يت�سنى له التوا�صل مع بني
جن�سه؛ ولهذا ي��رى المتخ�ص�صون �أن "الظواهر
الح�ضار ّية ال تولد كاملة النم ّو بل تولد ب�سيطة ثم
تنمو وتتط ّور �شي ًئا ف�شي ًئا"((( ،واللغة ظاهرة مكت�سبة
ولي�ست نا�شئة مع ن�شوء الإن�سان ،بل حاول الإن�سان
تطويرها حتى يت�سنى له التعبير عما يخالج �صدره
من فرح وح��زن وحب وك��ره وغيرها؛ لأن الإن�سان
يمتلك �أع�ضاء نطق ال يمتلكها غيره من المخلوقات.
� ًإذا اللغة مرتبطة بن�شوء الإن�سان على هذه الأر�ض.

التوا�صل واالرتباط اللفظي في المعنى بين �أغلب
اللهجات بل بينها وبين اللغة العربية الف�صيحة التي
نكتب بها �أو في �أحد لهجاتنا التي نتحدث بها اليوم.

مقـــاالت

و��س�ن��ورد ف��ي بحثنا ه��ذا ،على �سبيل المثال
ال الح�صر بع�ض المفردات ذات العالقة بالبدو
والبداوة في اللغات الجزرية القديمة (ال�سامية)
مبينين �أ��ص��ول�ه��ا ،وم��ا درج��ت عليها م��ن معاني
تتنا�سب والتطور الحا�صل في البيئة الح�ضرية
ال�ج��دي��دة كمطلب ث ��انٍ  .وق�ب��ل ذل��ك �سنعرج في
مطلب �أول على العالقة التي تربط اللغة العربية
الف�صحى التي نتحدث بها اليوم في محافل الدول
العربية والدولية باللغة "العربية الأم ،والتي تع ّد
خا�صة و�أنّها ال تزال في بع�ض
من �أقدم لغات العالم ّ
من محتوياتها ح ّية �إل��ى يومنا ه��ذا؛ ال�سيما و�أن
لغات ( )languagesولهجات ( ) Dialectsمنطقة
الجزيرة العربية وخارجها تعود �إل��ى لغة واح��دة
يرجح ت�سميتها بـ "اللغة الأُم".
ّ
المطلب الأول -عالقة اللغة العربية
الف�صحى باللغة العربية الأم:

ت �ع��د م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأدن�� ��ى ال �ق��دي��م مهد
الح�ضارات والموطن الأ�صلي للعديد من الأق��وام
الذين ن�ش�أوا من �أ�صل جغرافي واح��د هو �أر���ض
الجزيرة العرب ّية ،وحين نتحدث عن قبائل الجزيرة
العرب ّية فنعني بها تلك التي كانت ت�ستوطن المناطق
ال�صحراوية وتنتقل في ال�ب��وادي طلبا للمراعي.
ّ
وب�سبب ال� ��دورة الدفيئة (،)global warming
والتي ما تزال متوا�صلة لحدود اليوم ،والتي تت�سم
بانحبا�س الأمطار والجفاف وح��رارة المناخ ،قرر
�أغلب �سكان الجزيرة الهجرة نحو م�صادر المياه
الوفيرة في بالد الرافدين و�سورية ولبنان وفل�سطين
في حين ف�ضل البع�ض البقاء في الجزيرة.

�أ ّم��ا الخطوة الأه� ّ�م في تاريخ الب�شرية فكانت
تتمثل ف��ي الكتابة وا�ستخدامها بو�صفها و�سيلة
لالت�صال ،فمع الكتابة اب �ت��د�أت مرحلة جديدة
تح�صله على مكنوز من
في حياة الإن�سان بف�ضل ّ
الألفاظ والدالالت �ساعدته على االت�صال والتبليغ،
و�إذا �أقررنا بتمكن الإن�سان من اكت�شاف الكتابة
ف ��إن الطبيعة هي التي علمته ال �ق��راءة (((،وبهذا
ع َّد المتخ�ص�صون ظهور الكتابة في �أواخ��ر الألف
الرابع قبل الميالد ،انتقا ًال نحو الع�صور ال ّتاريخية
أ�سا�سا من �أ�س�س التح�ضر
بالقولّ � ":إن الكتابة تعد � ً

لقد ق � ّدم الباحثون ع � ّدة نظريات ح��ول ن�شوء
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ً
و�شرطا من �شروطه ،و�أَنّها تتخذ دلي ًال من الأدلة
على انتقال المجتمع من مرحلة ما قبل الت�أريخ
البدائية �إل��ى مراحل الت�أريخ الح�ضار ّية � ...إنّها
ت ّي�سر �سبل ان�ضباط الفكر وتفتحه ونموه وتحفظ
ال ّتراث وتتيح انتقاله من جيل �إل��ى جيل وتراكمه
عبر الأجيال"(((.
�أو ً
ال  -اللغة العربية الأم وبناتها:

من المعروف �أن اللغة التي تحفظ للأجيال
المتعاقبة ال � ّت��راث الفكري ،ول�ل�أم��ة وللإن�سان ّية
ما�ضيها ال�م�ج�ي��د؛ ل��ذا ف�م��ن ال�م��رج��ح �أن اللغة
العرب ّية الأ ّم �أق��دم لغة معروفة ،وف��ي ذل��ك يذكر
المتخ�ص�صون" �أن اللغة العرب ّية التي يعترف
الخبراء في كونها �أقرب من جميع ال ّلغات العرب ّية
(ال�سام ّية) �إلى اللغة الأ ّم الأ�صل ّية ـ التي ا�شتقت
منها جميع هذه ال ّلغات ـ هي على �أرجح االحتماالت
�أقدم لغة في العالم لم تزل ح ّية حتى يومنا هذا"(((.
وه��ذا دليل على �أن اللغة والكتابة عرفت �أول
الأم��ر في المنطقة العربية ب�شكل خا�ص وال�شرق
الأدنى ب�شكل عام ،وتعد المنطقة مهد الح�ضارات
القديمة ومهد العلم والح�ضارة ،حتى �سارت مقولة
في الغرب �إ ّبان ع�صر النّه�ضة مفادها "� ّإن الح�ضارة
مولدها في ال�شرق ،وع ّبر عنها بعبارة "Ex Orient
" ،والتي تعني النّور ي�أتي من ال�شرق ،وعنوا بها
الح�ضارة والت ّمدن والعلم"(((.
فبف�ضل التجارب والخبرات ا�ستطاع الإن�سان �أن
خا�صة و� ّأن النازحين
يط ّور تلك ال ّلغة التي ابتدعها ّ
من الجزيرة العرب ّية كانوا جميعهم يتكلمون بلغة
واحدة هي اللغة العرب ّية الأ ّم" .وكانت الأر�ض ك ّلها
ل�سا ًنا واح� ً�دا ولغة واحدة"((( (تكوين  )11:1ثم
تفرعت من هذه اللغة ع ّدة لهجات ،ولكن على الرغم
من ذلك بقيت محافظة على �أ�صل واحد م�شترك،
وذلك بدليل �أنها حافظت على خ�صائ�ص �أ�صل ّية في
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اللغة العرب ّية الأ ّم فهي لغة جميع الأقوام العرب ّية،
وبف�ضل اللغة العرب ّية الأ ّم تط ّورت لهجات الأقوام
النّاطقة بها في م�ستوطناتها الجديدة ،وعلى الرغم
من �أنها تباعدت ب�ألفاظها �أحيا ًنا وتع ّددت تراكيبها
�إ ّال �أنّها حافظت على خ�صائ�ص اللغة الأ ّم والتي
تعود �إلى �أ�صل واحد م�شترك (((.فبد�أت اللغة لهجة
محل ّية متفرعة من لغة �أولى وكانت اللهجة المحل ّية
تتح ّول �إلى لغة محل ّية ورئي�س ّية يتم التخاطب من
خاللها ،وعلى هذا الأ�سا�س اجتمع �أبناء الجزيرة
العرب ّية الذين اعتمدوا لغة "�أ ّم" �أداة لالت�صال
والتقارب حتى يت�سنى لهم بناء التراث الب�شري
االجتماعي ،فا�ستعملوا " اللغة العرب ّية الأ ّم" التي
يعود موطنها الأ�ص ّلي �إلى الجزيرة العرب ّية ،فبمج ّرد
هجر الأق� ��وام لوطنها الأ��ص� ّل��ي ب�سبب ان�سحاب
الع�صر الجليدي الرابع " ،((1("Würumالذي �سبب
الجفاف وح��رارة المناخ وانحبا�س الأمطار الأمر
ال��ذي ا�ضطرهم للهجرة �إل��ى �أم��اك��ن ذات م��وارد
مائية فت ّوجهوا �إلى �شمالي الجزيرة العرب ّية وت ّوزعوا
على �أطراف الهالل الخ�صيب حاملين معهم اللغة
العرب ّية الأ ّم " ،((1("Urspracheالتي يفتر�ض �أنها
كانت لغة الأج��داد ثم تفرعت عن هذه اللغة ع ّدة
لهجات ولغات ،وم��ن تفرعات اللغة العرب ّية الأم
نجد الأكدية التي تعد لهجة �سكان العراق القديم
الأولى وتفرعت منها منذ مطلع الألف الثاني اللغتان
البابل ّية والآ��ش��وري��ة( .((1وفي بالد ال�شام (�سورية
وفل�سطين ولبنان والأردن) ،ونجد اللغة الكنعان ّية
التي تفرعت منها ع ّدة لغات ولهجات كالفينيق ّية
والعبر ّية والآرامية ،وقد و�صفت مرحلة الكتابة بهذه
اللهجات بالمرحلة االبجدية (هجائية) لأنها تعتمد
في اال�سا�س على رم��وز (ح��روف) ي��ؤدي كل واحد
منها �صوتا معينا(.((1
ولقد ت�سنى للعديد من الباحثين �أن يطلقوا
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على ه��ذه اللغة الأ ّم لفظ "اللغة ال�سامية" عند
درا��س�ت�ه��م "كتاب العهد القديم" ل�ل��دالل��ة على
الأقوام التي ا�ستقرت في الهالل الخ�صيب وتكلمت
بلغات مت�شابهة تعود �إلى �أ�صل واح��د( ،((1في حين
�أن الأر���ض التي ينتمي �إليها كل المتكلمين باللغة
الأم وبناتها هي �أر�ض الجزيرة العربية ،على هذا
الأ�سا�س �سنطلق م�صطلح الجزريين على الأقوام
المهاجرة م��ن ال�ج��زي��رة العرب ّية ذاك �أن كلمة
(�سامي) ال ت�ستند على �أ�سا�س ر�صين في الواقع
ال ّتاريخي بل ت�ستند فقط �إل��ى ما ج��اء في العهد
القديم " �سفر التكوين" الإ�صحاح العا�شر 13-21
عن �أن�ساب �سام ابن نوح.

مقـــاالت

العديد من خ�صائ�ص اللغة العرب ّية (الجزرية)
وانت�شرت بقيام الإمبراطورية الأكدية �إلى �شمال
�سورية وعلى الطرف الغربي من الخليج العربي،
وتفرعت �إل��ى اللغة البابلية ف��ي الجنوب واللغة
الآ�شورية في ال�شمال.
وبما �أن الأك��دي��ة �أق��دم لغات �أق ��وام الجزيرة
العرب ّية و�أن �أول هجرة جزرية كانت لل�شعب الأكدي،
يرجح �أن هناك لغة �شقيقة للغة �أقوام الجزيرة
فهذا ّ
العرب ّية انف�صلت عنها في فترة مبكرة( ،((1وهي
�أقرب اللغات �إلى الأ�صل (اللغة الأ ّم)؛ حيث بقيت
ح ّية ط��وال ثالثة �آالف عام قبل الميالد ،وبذلك
تكون �أطول لغات الأر�ض عم ًرا� ((1(،إذ بدا ا�ستعمالها
منذ �أن ح ّلت الأقوام المهاجرة من الجزيرة العرب ّية
في حدود �أواخ��ر الألف الرابع قبل الميالد وظلت
م�ستخدمة �إل��ى القرن الأول م �ي�لادي( .((1ويكفي
�أن ن�شير �إلى �صلة القرابة الوا�ضحة للغة الأكدية
مع اللغة العربية� ،أن الأكديين �أنف�سهم �أ��ش��اروا
�إل��ى لغتهم بم�صطلح اللغة الأك��دي��ة وعبروا عنها
بـ الل�سان الأك��دي وباللفظ التالي" :ل�شان �أكدي"
()lišānum akkadītum؛ �أي الل�سان �أو اللغة
الأكدية(.((1

ون�ستطيع كذلك �أن نطلق لفظ" العرب"�أو"
الأق��وام العرب ّية القديمة" على الأق��وام المهاجرة
من الجزيرة العرب ّية مهما اختلفوا في ال ّلهجات
وال ّلغات ،ومهما تع ّددت �أماكنهم فهم عرب ،خا�صة
و�أن�ه��م ه��اج��روا من الأ��ص��ل نف�سه ،وه��و الجزيرة
العرب ّية .فكان عام ًال القرابة ال ّلغوية ووحدة المكان
أهم ما يم ّيز ح�ضارة ال�شرق القديم ،ال�سيما �أن
من � ّ
ثقافة �سكانها ثقافة عرب ّية ،وكانت لغتهم هي اللغة
العرب ّية الأ ّم بج ّل فروعها.
وعلى الرغم من �أن جميع القبائل كانت ترجع
�إلى �أ�صل م�شترك واحد هو جزيرة العرب� ،إال �أن
�سكانها تكلموا لغات ولهجات تعود في �أ�صلها �إلى
لغة واح��دة تت�شابه في الخ�صائ�ص؛ لذلك ف�إنهم
و�إن اختلفوا في مناطق نزوحهم وانت�شارهم �إال �أنهم
ارتبطوا بعامل القرابة اللغو ّية ،وكان من بين �أهم
لغاتهم وفروعها:

- ša - num ak - ka - di - tum
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن اللغة الأكدية �أ�صبحت
في زمن الملك "�سرجون الأكدي" ( 2370ق.م)
(م��ؤ��س����س الإم �ب��راط��وري��ة الأك��دي��ة) ل�غ��ة وا�سعة
االنت�شار �إذ دون��ت بوا�سطتها مختلف النّ�صو�ص
القانون ّية واالدب �ي��ة ،وه��ي اللغة المعترف بها في
المرا�سالت الر�سمية بين ال�شعوب
المتح�ضرة(،((1
ّ
كما �أنها �أخذت �صفة اللغة الدول ّية"(International
 )Languageخالل الأل��ف الثاني والنّ�صف الأ ّول
li

 Iـ اللغة الأكدية:

وتعد م��ن �أول اللغات الر�سم ّية التي و�صلتنا
مكتوبة لأ ّول ال�شعوب القادمة من الجزيرة العربية،
فهي �أقدم لغة جزرية في بالد الرافدين وتظهر فيها
56

�آفاق الثقافة والتراث

من الأل��ف الأ ّول ق.م(((2؛ حيث د ّون��ت مفرداتها
على الط ّين والحجر وربما الخ�شب والمعدن ،فكان
لذلك الأثر الإيجابي لعدم تلفها �أو �ضياعها ،عك�س
الن�صو�ص التي دونت على البردي في ح�ضارة م�صر
القديمة.
وعلى الرغم من �سقوط الدولة الأكدية �إ ّال �أن
خا�صة بعد �أن
ا�ستعمال اللغة الأكدية ظل متداو ًال ّ
تفرعت �إلى لهجتين ،الأولى بابل ّية ن�سبة �إلى بابل في
الجنوب ،والثانية �آ�شور ّية ن�سبة �إلى �آ�شور في ال�شمال؛
وذلك مع بداية الألف الثاني قبل الميالد .وعلى هذا
الأ�سا�س تكون اللغة البابل ّية واللغة الآ�شورية تنتميان
�إلى اللغة الأك��دي��ة( ،((2التي هي الأق��رب �إلى اللغة
الأم التي ترجع �إليها �أ�صول اللغات الجزرية؛ حيث
تت�شابه �صيغة المطاوعة في كال اللغتين في بع�ض
ال�ح��االت م��ن؛ حيث ح��رف "النون" ( )nالداخل
�إلى �أول الفعل ،والذي ي�شبه حرف النون الدال على
�صيغة المطاوعة في اللغة العربية( ،((2ف�ض ًال عن
تطابق �صيغة المبني للمجهول في الأكدية مع �صيغة
المبني للمجهول في اللغة العربية ،كما تت�شابه
�إل��ى حد كبير �صياغة الفعل المبني للمجهول في
اللغة الأكدية مع ال�صيغ الثانوية من �صياغته الفعل
المزيد في اللغة العربية( .((2وهذا ي�ؤكد �أ�صالة اللغة
العربية التي لم يتم تدوينها �إال في عهود مت�أخرة.
وندرج �أدناه موج ًزا لمراحل تط ّور اللغة الأكدية
والفترة الزمنية التي ا�ستغرقتها ك ّل فترة(:((2
٭ الأكدية القديمة:حوالي  1950-2500ق.م.
٭ اللهجة البابل ّية القديمة 1520- 2000:ق.م.
٭ اللهجة البابل ّية الو�سيطة 1000 -1520 :ق.م.
٭ البابل ّية الفن ّية :وهي لغة النّ�صو�ص الأدب ّية لفترة
الن�صف الأ ّول من الألف الأ ّول ق.م.
٭ اللهجة البابل ّية الحديثة 600-1000 :ق.م.
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٭ البابل ّية المت�أخرة :وهي اللغة التي �سادت خالل
الفترة الكلدانية والأخمينية وال�سلوقية؛ �أي
الن�صف الثاني من الألف الأ ّول ق.م.
خالل
ّ
٭ اللهجة الآ�شورية القديمة (  1500-2000ق.م).
٭ اللهجة الآ��ش��وري��ة الو�سيطة ( 1000-1500
ق.م).
٭ اللهجة الآ�شورية الحديثة ( 600-1000ق.م).
 IIـ اللغة الآرامية:

تع ّد اللغة الآرامية من اللغات التي انت�شرت في
الهالل الخ�صيب و�أ�صبحت لغة متداولة لأكثر من
�أل��ف �سنة ب��د ًءا من �أواخ��ر القرن التا�سع وبداية
القرن الثامن قبل الميالد وحتى مائتي �سنة تقري ًبا
بعد الفتح الإ�سالمي (القرن ال�سابع)( .((2وبهذا
ف�إن اللغة الآرامية تنتمي �إلى اللغات الجزرية التي
�سادت الهالل الخ�صيب والجزيرة العرب ّية ،وهي
بالتالي تنتمي �إلى اللغة الأ�صل ،وهي اللغة العرب ّية
الأ ّم ،ولم تد ّون الآرامية في الع�صر الذي ظهرت
فيه �إ ّال بعد م ّدة،من انت�شارها في بالد �آ�شور(،((2
ومع نهاية القرن ال�سابع قبل الميالد �أ�صبحت كل
ممالك �سوريا القديمة و�أجزاء من بالد الرافدين
ذات طابع �آرام ��ي ،و�أ�صبحت اللغة الآرام �ي��ة لغة
المكاتبات في ال�شرق الأدن��ى مثلما كانت الأكدية
خالل القرن الرابع ع�شر قبل الميالد( ،((2كما مر
بنا.
لقد ظل التعامل اليومي باللغة الآرامية ي�سود
الحياة في ب�لاد ال�شام وال�ع��راق لع ّدة ق��رون ،في
حين قل ا�ستعمال اللغة الأكدية (بفرعيها البابلي
والآ�شوري) مع انت�شار اللغة الآرامية قبيل �سقوط
الدولة الآ�شورية( .((2ولحدود هذا اليوم لم تنته اللغة
الآرامية وذلك من خالل تواجد �إحدى لهجاتها وهي
اللهجة  /اللغة ال�سريانية التي ال تزال م�ستخدمة �إلى
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الوقت الحا�ضر من قبل بع�ض الطوائف الم�سيحية
خ�صو�صا في قرى معلوالن
في بالد ال�شام والعراق،
ً
جبعدين (جب ع ّدين) ،وبجعة في �سوريا �أو طور
عابدين في العراق ،ويتم تعليمها في العديد من
الكنائ�س في العراق و�سوريا .وينق�سم الخط الآرامي
�إلى ق�سمين الأق��دم هو "خط الإ�سترنجلو" :وهي
كلمة يونانية تعني الخط الم�ستدير ،والخط الأحدث
والذي ظهر في عام 489م وي�سمى بالخط ال�سرياني
الغربي(.((2

واحتفظوا بترتيب ال�ح��روف كما ه��و ال�ح��ال عند
الفينيقيين ،ف�صارت الكتابة الفينيقية � َّأم الكتابات
الأبجد ّية في العالم ،وق��د �س ّهل قربها من اللغة
العرب ّية الحالية على الباحثين معرفة طريقة لفظ
الأ��س�م��اء ومعانيها مثل كلمات (�أ ّم���ة) و(عبد)
و(بعل) و(ملك) وغيرها من الكلمات ،ف�ض ًال عن
�أن للحروف الفينيقية �أ�سما ًء خا�صة عرفت بها منذ
ويرجح �أن ع��د ًدا كبي ًرا من تلك الحروف
القدمّ ،
يحمل معاني لتلك الأ�سماء ،منها :الأل��ف ليرمز
للثور وحرف ال��واو بمعنى (الوتد) وال��زاي بمعنى
(ال�سالح) والنون بمعنى (ال�سمكة) وحرف العين
بمعنى (العين البا�صرة) وهكذا(.((3

 IIIـ اللغة الفينيق ّية:

مقـــاالت

وه��ي �إح��دى لغات المجموعة العرب ّية الغربية
وذلك من خالل انتماءها �إلى اللغة الفينيقية التي
منها اللغة الكنعان ّية ،وكالهما يع ّدان �إحدى لهجات
العرب ّية الأ ّم ،وقد ظهرت وبد�أت تنت�شر مابين القرن
الثاني ع�شر وال�ح��ادي ع�شر قبل الميالد ،وظلت
متوا�صلة �إلى حدود 100م(.((3

وم��ن الناحية النحو ّية وال�صرف ّية تعد اللغة
الفينيقية قريبة من اللغات العرب ّية ،وذلك الحتوائها
على ع ّدة �أوزان مثلها مثل اللغة العرب ّية ف�ض ًال عن
اعتمادها على الأفعال الثالثية ،وعلى هذا الأ�سا�س
ف� ّإن �أ�صل اللغة الفينيقية يعود �إلى مجموعة اللغات
الجزر ّية المنتمية �إلى اللغة العرب ّية الأ ّم.

لقد كانت اللغة الفينيق ّية لغة المدن الفينيقية
ال�ساحل ّية؛ حيث عثر على مجموعة كبيرة من
النقو�ش المنت�شرة على ط��ول ال�ساحل ال�شرقي
لمدن البحر المتو�سط� ،أم��ا في ال�ساحل الغربي
من البحر المتو�سط فيطلق على اللغة الفينيقية
"اللغة البون ّية" وذلك �ضمن حدود دولة "قرطاجة"
بتون�س ،والتي �سرعان ما انت�شرت في �شمالي �إفريقية
و�شبه الجزيرة الأيبيرية( ،((3وبقيت ن�صو�صها حتى
القرون الميالدية الأول ��ى( ،((3وك��ان الرومان �أول
من �أطلق كلمة "بونية" على لغة الفينيقيين في
مملكة قرطاج .وقد بد�أت الكتابة الفينيقية �ألفبائية
معتمدة على الأبجدية وتت�ألف من اثنين وع�شرين
حرفًا �ساكنًا وهي المعروفة بمجموعة�" :أبجد هوز
حطي كلمن �سعف�ص قر�شت ثخذ �ضظغ " .وتعد
حروفًا مب�سطة مقارنة مع الكتابات التي ظهرت في
بالد الرافدين .وتع ّلم اليونانيون الكتابة الأبجدية

 IVـ اللغة العبر ّية:

وه ��ي م��ن ال �ل �غ��ات ال �ج��زري��ة ال �ت��ي ان�ت���ش��رت
في الأج��زاء ال�شرق ّية من فل�سطين ،وتعود �أق��دم
�شواهد الخط العبري �إلى حوالي القرن التا�سع قبل
الميالد ،وت�شير الأدلة بما ال يدع مجاال لل�شك من
�أن العبرانيين تعلموا الخط من الفينيقيين (�سكان
بالد ال�شام وفل�سطين) ،بعد �أن ح ّوروا بع�ض ال�شيء
من �أ�شكال الحروف ور�سمها؛ وذل��ك في القرون
الأول��ى قبل الميالد عندما دخلت قبيلة �إ�سرائيل
�أر� ��ض فل�سطين( .((3وي�ك��اد يكون العهد القديم
الم�صدر الوحيد للتعرف على تاريخ ه��ذه اللغة،
و�شهدت في ع�صر ازده��ار الح�ضارة العرب ّية في
خا�صة و� ّأن اليهود قد �ألفّوا
الأندل�س انت�شا ًرا وا�س ًعا ّ
العديد من الكتب الدين ّية والتراتيل .وقد �شارك
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اليهود العرب في الحياة الثقاف ّية فحاولوا �أن يد ّونوا
ما يتعلمونه من العرب باللغة العبر ّية ،ولكن �سرعان
ما �ضعفت هذه اللغة بعد خروج العرب واليهود من
الأندل�س في القرن الثامن ع�شر الميالدي ،ف�آلت
اللغة العبر ّية فيها �إلى الفناء .ومع ظهور الحركة
ال�صهيونية في �إ�سرائيل �أعيد للغة العبر ّية مجدها
الذي يطلق عليه ت�سمية " "Evritعندما �أ�صبحت
اللغة الر�سم ّية الأولى في �إ�سرائيل(.((3
وع��ن تاريخ اللغة العبر ّية وارتباطها بالأ�صل
اللغوي ،ف�إننا نجدها منحدرة من اللغة الأ�صل ّية
وهي اللغة العرب ّية الأ ّم التي تفرعت منها العديد من
اللغات التي ذكرناها(.((3
 Vـ اللغة العرب ّية:

اللغة العرب ّية هي �إحدى اللغات الجزر ّية التي
تعود في �أ�صلها �إلى اللغة العرب ّية الأ ّم ،وهي �أنقى
و�أقرب اللغات �إلى الأ�صل؛ وذلك لأنّها حافظت على
كونها الأق��ل ت�أث ًرا بالعنا�صر الأجنبية( .((3وت�شير
الأدل��ة الكتابية �إل��ى �أن الأبجدية العربية ن�ش�أت
في فترة تنح�صر فيما بين �أوا�سط القرن الثالث
الميالدي والقرن ال�ساد�س الميالدي ،وقد ا�شتق
هذا الخط من الخط النبطي الذي ا�شتق بدوره من
الخط الآرامي( ،((3وبانت�شاره فقد �أ�صبحت الكتابة
العربية ه��ي الر�سمية للإمبراطورية الفار�سية
والعثمانية(.((3
�إن �أول ظهور ال�سم العرب كما هو معروف كان
في الم�صادر الآ�شورية خالل القرن التا�سع قبل
الميالد؛ �إذ �أطلقت على ممالك �شمال الجزيرة
العرب ّية ومنها ا�شتقت كلمة عربي وعرب ّية واللغة
ع��رب� ّي��ة( .((4على �أن النطق الحالي ل ّلغة العربية
الف�صحى ال يختلف كثيرا ع��ن نطقها ف��ي تلك
الأزمنة(.((4
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وتع ّد اللغة العرب ّية الف�صحى الأقرب �إلى اللغة
خا�صة �أنها ظلت منطوقة في الجزيرة
العرب ّية الأ ّم ّ
العرب ّية مهد اللغة الأ ّم ،و�أن �أقوامها لم يتعر�ضوا
لغزوات ولم يختلط �أهلها بالغرباء ،فاحتفظوا بتلك
اللغة ول��م يت�أثروا بلغات الوافدين �إل��ى �أر�ضهم،
وي�شير �إلى ذلك عدد من الباحثين بالقول":يبدو
�أن اللغة العرب ّية تمثل �إلى ح ّد مع ّين اللغة ال�سامية
النق ّية لأنها حافظت على كونها اللغة الأقل ت�أث ًرا
بالعنا�صر الأجنب ّية"( .((4ويمكن ع��د اللغات/
اللهجات المنبثقة عن اللغة العربية مهما تباعدت
في �ألفاظها وتراكيبها ،محافظة على خ�صائ�ص
م�شتركة فيما بينها؛ لأنّها حتما ترجع �إل��ى �أ�صل
واحد م�شترك ،وهو "اللغة العرب ّية الأم" ،وينحى
الكثير م��ن المتخ�ص�صين ه��ذا المنحى بقوله:
"وبالجملة ف� ّإن هناك جماعة من الم�ست�شرقين
ترى � ّأن اللغة العرب ّية على حداثة عهدها بالنّ�سبة
�إلى اللغات ال�سام ّية" الأخ��رى ،هي �أن�سب اللغات
ال�سام ّية الباقية للدرا�سة و�أكثرها مالءمة للبحث؛
لأنها لغة لم تختلط كثي ًرا باللغات الأخ��رى ولم
تت�صل باللغات الأعجم ّية قبل الإ�سالم فبقيت في
مواطنها المعزولة �صافية �أو �أ�صفى من غيرها في
�أق ّل الأح��وال ....،وهي اللغة ال�سام ّية النق ّية؛ لأنّها
حافظت على كونها اللغة الأق��ل ت��أث� ًرا بالعنا�صر
الأجنب ّية"(.((4
وبالفعل بقيت اللغة ال�ع��رب� ّي��ة محافظة على
الخ�صائ�ص الم�شتركة بينها وبين بق ّية اللغات
الجزرية ،فهناك العديد من الألفاظ التي تداولها
ال�ع��راق�ي��ون ال�ق��دام��ى والفينيقيون وال�ع�ب��ري��ون ال
تزال ح ّية ليومنا هذا بف�ضل اللغة العرب ّية ،وفيما
يتعلق الأم��ر بالحروف ،ف �� َّإن ع��دد ال�ح��روف التي
و�صلت �إلينا عن اللغات الجزرية ت�سعة وع�شرون
حرفًا ،وهذا ما نجده ممث ًال في العربية الجنوبية

ت�أ�صيل
اللغة
العربية في
اللهجات
ال�سامية
القديمة
مفردات
من البيئة
البدوية
�أنموذجً ا

مقـــاالت

القديمة وبلهجاتها ال�سبئية والمعينية والقتبانية
والح�ضرمية .ولو �أننا قارنا هذه الحروف مع كل لغة
من اللغات الجزرية لوجدناها �أوفى هذه الأبجديات
و�أ�ش ّدها انطبا ًقا على مخارج حروف لغة الجزريين
الأوائ��ل ،وهي حروف الأبجدية العربية الف�صحى
ال�ت��ي تحتوي على ك��ل م��ا ج��اء فيها م��ن ح��روف
با�ستثناء ح��رف واح��د وه��و ال�سين ال�شينية الذي
عدا العبرية والعربية
فقدته �أغلب اللغات ال�سامية ً
الجنوبية .وهكذا ت�صبح مخارج الحروف في العربية
الف�صحى ثمانية وع�شرين وفي العربية الأم على
�أو�سع االفترا�ضات ت�سعة وع�شرين حرفًا ،في حين
نراها تنق�ص عن ذلك كثي ًرا في العبرية والآرامية
والفينيقية وال�سريانية وغيرها من اللغات الجزرية؛
حيث يكون ع��دد حروفها اثنين وع�شرين حرفًا
مرتبة على النظام المعروف بـ�" :أبجد هوز حطي
كلمن �سعف�ص قر�شت �......إلخ" ،كما ذكرنا ،وقد
احتفظت الم�صادر العربية بهذا الترتيب الجزري
(ال�سامي) ال�شمالي كما ان بع�ض الحروف العربية
حافظت على نف�س الترتيب الأ�صلي للحروف في
ال�سامية(.((4

يعتقد الكثيرون �أنها �أقرب جميع اللهجات �إلى اللغة
العرب ّية الأ�صل ّية التي يتكلم بها �أبناء الجزيرة قبل �أن
تنف�صل لهجاتهم في م�ستوطناتهم الجديدة؛ وذلك
لأنهم بقوا منف�صلين عن الأقوام الأخرى"(.((4
ل ��ذا ف��ان�ن��ا �سنجد ع�ن��د ال��ع��ودة �إل���ى �أ� �ص��ول
عديد المفردات اللغوية العربية الف�صيحة والتي
ن�ستعملها اليوم ،مت�أ�صلة ً
لفظا ومعنى في لغات
ولهجات قديمة ن�ش�أت وترعرعت في �أر�ض الجزيرة
العربية واحت�ضنتها بكل اعتزاز لغة �أهل البدو في
البيئة ال�صحراوية ،ومن بين �أهم هذه المفردات
المرتبطة بالبدو والبادية نذكر الآتي:
�أو ً
ال -ال�صحراء:

وه��ي �أول ما يمكن �أن يكون له عالقة بالبدو
والبادية ،ففي ل�سان العرب ترد البادية ا�سم لأر�ض
ال ح�ضر فيها ،و�إذا خرج النا�س من الح�ضر �إلى
المراعي ف��ي ال�صحاري قيل :ق��د ب��دوا ،واال�سم
البدو،كما تو�صف على �أنها الف�ضاء الوا�سع الذي ال
نبات فيه وجمعها �صحاري و�صحارى و�صحراوات(.((4
وفي �أقدم اللغات الجزرية وهي الأكدية نجد لفظة
"�صي ُر" ( )Şēruبمعنى ال�سهل وال�صحراء ،والرجل
الذي يعي�ش في ال�صحراء ي�سمى برجل ال�صحراء �أو
رجل الأر�ض المفتوحة( ،((4وهذه اللفظة خالية من
حرف الحاء؛ لأن الأ�صوات الحلقية (الهاء والحاء
والعين) ق��د فقدتها الأك��دي��ة� ،إال �إن�ه��ا احتفظت
بالهمزة في بع�ض الكلمات �أو فقدتها كل ًيا ،ويطر�أ
في بع�ض الأحيان عليها تغيير �صوتي في كلمات
�أخرى� .أما في العبرية فنجد الأ�صل �صحراء بمعنى
اللون المائل للحمرة �أو الأ�سمر الم�صفر ،ومن
المحتمل �أن يكون لهذا الأ�صل عالقة بلون رمال
ال�صحراء ،وفي اللغة الأكدية قرب كبير و�شبه في
اللفظ بين ال�صحراء والأفعى ،والتي يحتمل �أنها
�شوهدت لأول مرة في ال�صحراء ف�أخذت ا�سمها

وي��رج��ع الف�ضل الأك �ب��ر ف��ي ذل��ك �إل ��ى كتاب
اهلل العزيز"القر�آن الكريم" ال��ذي حافظ على
�أ��ص��ل اللغة "لغة ال�ضاد" التي نكتب بها اليوم
مرا�سالتنا الر�سمية ويتك ّلم بها الكثير من ال�سكان
العرب وفي العديد من الأقطار الأجنبية والم�سلمة
خ�صو�صا(.((4
ً
ال�م�ط�ل��ب ال �ث��ان��ي :ال�ت��أ��ص�ي��ل ال �ل �غ��وي لبع�ض
المفردات العربية الف�صحى في البيئة ال�صحراوية:
وبالن�سبة ل�سكان الجزيرة العرب ّية ف��إن اللغة
العرب ّية القديمة التي انبثقت عنها اللغة العربية
الف�صيحة ،تعد في نظر عدد من الخبراء "اللغة
التي يتك ّلم بها ب��دو الجزيرة العرب ّية حال ًيا� ،إذ
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"�صي ُر" الذي يلفظ ( ،((4()Şēruواللفظ قريب من
"ال�ص ُل" وهو �صغير الأفعى ،ويتو�ضح المعنى
لفظ ّ
من خالل الر�سم ال�صوري ل�شكل الأفعى منذ �أواخر
الألف الرابع قبل الميالد في بالد الرافدين(� .((5أما
ذكر ال�صحراء في اللغة العبرية التوراتية فقد جاءت
بلفظة "مدبار" ،وت�أتي الكلمة نف�سها بلفظ مختلف
قلي ًال هو " ُمدبرا" ،نجده يقابل معنى كلمة �صحراء
أي�ضا في العبرية
في اللغة ال�سريانية( ،((5وت�أتي � ً
و�آرامية المملكة والآرامية اليهودية والأكدية بمعنى
البرية �أو ال�صحراء( .((5ومن الالفت هنا ذكره،
�أن هناك قرابة لغوية وا�صطالحية بين ال�صحراء
والبرية يقترب كثي ًرا من لفظ ال�صحراء في اللغة
الأكدية.
ثان ًيا  -البرية:

�إن جمع كلمة برية هو "براري" وهي من الب ّر
خ�لاف البحر ،وه��ي ت��رادف كلمة �صحراء التي
ن�سبت �إل��ى الب ّر .ويقال في الأدب �أف�صح العرب
�أبرهم؛ �أي بمعنى�( :أبعدهم) في الب ّر والبدو دا ًرا،
وعندما يقال( :خ��رج ب � ّرا) ،ي��راد به( :خ��رج �إلى
ال�صحراء) ،ومثلما وجدنا االرتباط ال�شديد بين
ال�صحراء والبادية والبدو نجد �أن البرية ترتبط
بتلك المعاني واال�صطالحات نف�سها ،فمن الباحثين
وا�صطالحا "هم �أهل البادية
من يرى �أن البدو لغة
ً
و��س�ك��ان ال�صحراء والبرية" ((5(،وف��ي �أول لغة
مكتوبة من الأل��ف الثالث قبل الميالد وهي اللغة
ال�سومرية التي انت�شرت في جنوب بالد الرافدين،
ت��رد اللفظة "�أو ُر .بارا" ()URU-bar-ra؛ �أي
"المدينة البرانية" وبمعنى �أدق ،الق�سم الذي يقع
خ��ارج المدينة� ((5(،أو الأر���ض غير المزروعة �أو
الأر�ض المفتوحة ،وهذا اللفظ في اللغة ال�سومرية
ـ الأك��دي��ة المتداخلة ،نجد ل��ه �صدى ف��ي �أق�سام
المناطق الإداري��ة للمدينة العراقية القديمة بما
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فيها البرية والتي تتالقى مع باقي اللغات واللهجات
ال�سامية ،ففي عبرية التوراة نالحظ اال�سم "بار"
في بمعنى "الحقل" �أو "البرية"؛ وذلك في �سفر
�أي��وب  ،4:39وال�شيء نف�سه يقال عن وروده��ا في
الآرام �ي��ة التوراتية وال�سريانية بمعنى "الأر�ض
المفتوحة"( ،((5ووردت كلمة "بر" بمعنى خارج في
الآرامية الر�سمية والتدمرية والح�ضرية( ،((5وكذلك
ال�سريانية(.((5
ثال ًثا -الجمل وعالقة اال�سم بالبدو
والبادية:

ورد في الن�صو�ص الأكدية �أن الأكديون عرفوا
الجمل با�سم "گ/ج َّم ُل"( .((5()gam-maluومنذ
مطلع الألف الثانية ق.م في الفترة المعروفة بالعهد
البابلي القديم ظهرت هذه الت�سمية الو�صفية في
معجم لغوي قديم و�صنفه العراقيون القدامى
للتعريف ب��ال�م�ف��ردات والأف� �ع ��ال ال���س��وم��ري��ة بما
يقابلها في الأكدية ،فجاءت ت�سمية الجمل بالأكدية
"�إ ِب ُل"( )i-bi-luبمعنى"الإبل" والمعروفة في اللغة
العربية ب�صيغة الجمع ،كما ي�أتي بالأكدية بلفظ
"ج ّم ُل"( )gammaluوالتي تقابل اال�سم ال�سومري
(( ANŠE-GAM-MALللجمل وبال�صيغة نف�سها
في اللغة العربية ،مع �إ�ضافة ال�سابقة الخا�صة
بحيوانات الركوب في اللغة ال�سومرية(.((5
وعلى العموم ف��إن لفظة �إب��ل لها عالقة بجذر
الفعل الأك��دي  ،abāluوكذلك  wabāluومعناهما
"ينقل  -يجلب  -يحمل" وا�سم الفاعل منه "�آبي ُل"
ābilu؛ �أي الحامل والناقل( .((6وبما �أن الإبل منذ
فترة تدجينها الأولى في الألف الثانية قبل الميالد
و�إلى يومنا هذا مرتبطة بالنقل والحمل فالأرجح �أن
أ�سا�سا للأخرى ،وعلى �أية
تكون �إحدى المفردتين � ً
حال فهي من الكلمات العربية الأ�صيلة.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن لفظة "�إبل" كما تك�شف
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الثالث" في حملته على دويالت ال�شام في معركة
القرقار �سنة  853قبل الميالد( .((6وترد لفظة جمل
ب�صيغ متقاربة لفظا ومعنى في العبرية والآرامية
والنبطية والتدمرية وال�سريانية واللهجات العربية
القديمة� ،أما اال�سم الذي �أطلقه اليونان على الجمل
فهو  Kamelosوفي الالتينية القديمة ،Camelus
جدا �أن �أ�صل الت�سميتين عربي ،وقد
ومن الوا�ضح ً
يوحي ذلك ت�سربها �إلى اللغات الأوروبية الحديثة
ب�صيغة � ،((6( Camelأم��ا في ال�سريانية فنالحظ
اللفظتين "ابلتا وهبلتا" بمعنى قطيع من الجمال،
ومن الجدير بالمالحظة �أن اللغة ال�سريانية فرقت
بين الذكر واالن�ث��ى ،فلفظ "كمال" ت�أتي للمذكر
و"كملتا" للم�ؤنث.

الكتابات الم�سمارية ق��د ا�ستخدمت قبل لفظة
المرجح
"الجمل" ب�أ�سبقية زمنية محدودة .ومن
ّ
�أن لفظة "�إبل" �شاعت في اللغة العربية وال�سبيئة
وال�صفوية والثمودية ،في حين �شاعت لفظة "جمل"
في العبرية والآرامية ولهجاتها(.((6

مقـــاالت

والب��د �أن يكون للناقة �شي مما عر�ضنا له في
ا�سم الجمل ،فالناقة في اللغات القديمة ترد في
المدونات الآ�شورية من القرن الثامن قبل الميالد
ب�صيغة "�أناقاتي" (( )anaqateوهي �صيغة جمع
الم�ؤنث ال�سالم في اللغة الأك��دي��ة) ،ومن الالفت
للنظر �أن "الناقة" في �إح�سا�س العربي القديم
وت�صوره �شيء يت�صف بالح�سن ،بل لقد تحاكى
ال�شاعر العربي مع ناقته كثي ًرا متغز ًال بها وممتدحا
ح�سنها وجمالها وك�أنها ع�شيقته التي يهواها ،حتى
�أنه �شبهها بها ،بل ذهب �أبعد من ذلك عندما قارن
نف�سه بها؛ �إذ يذكر ال�شاعر عروة بن حزام (حوالي
 650م) قوله(:((6
ف �م��نْ ي � ُ�ك ل��م ي �غ��ر�� ْ�ض ف� ��إ ّن ��ي ون��اق�ـ�ت��ي
ِب� َ�ح� ْ�ج � ٍر �إل� ��ى �أَهْ � � ��لِ ال��حِ �م��ى َغ � َر� �ض �ـ��انِ

وم��ا يجدر التنويه به �أن ال�ت��وراة عرفت لفظة
"جمل" ول��م ت�ستخدم لفظة �إب��ل عند �إ�شارتها
�إل��ى هذا الحيوان ،كما ورد ذكر الجمل في اللغة
العبرية (الكتاب المقد�س) ،بلفظة "كامال" بمعنى
"جمل" ،كا�سم مذكر في عدة موا�ضع من �أ�سفار
العهد القديم( .((6والالفت للنظر �أن لحم الجمل
يحرم �أكله في الكتاب المقد�س ،مثلما ورد في �سفر
الالويين �( 11:4إال هذه فال ت�أكلوها مما يجتر ومما
ي�شق الظلف :الجمل؛ لأنه يجتر لكنه ال ي�شق ظلفا
فهو نج�س لكم) ،وقد يكون لذلك �أثره في عزوف
البع�ض عن �أكل لحم الجمل �أو ما يعرف في كتب
ال�سنة النبوية بـ "الجزور" مع ��ض��رورة التعرف
على �صحة الأحاديث ال��واردة في �أكل لحم الجمل
للمقارنة بين ما ورد في الكتاب المقد�س وما ورد
في الأحاديث النبوية ال�شريفة.

ت� �ح � ُّ�ن ف �ت �ب��دي م ��ا ب �ه��ا م� ��نْ ��ص�ب��اب�ـ�ـ� ٍة
و�أخ� �ف ��ي ا ّل � ��ذي ل ��وال الأ�� �س ��ى لق�ضاني
ه ��وى ن��اق�ت��ي َخ � ْل � ِف��ي و ُق� �دَّام ��ي ال�ه��وى
َو�إ ِّن� � � � � � ��ي َو�إ َّي � � � ��ا َه � � � ��ا َل� � ُم � ْ�خ� � َت� � ِل� � َف� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��انِ
وع��ودة �إل��ى ب��دء ف��ان لفظة "ناقة" في اللغات
القديمة جاءت ت�سمية لأنثى الجمل بم�سمى anaqate
منذ العهد الآ�شوري الو�سيط والحديث( .((6بيد �أن
تكرار ذكر اال�سم الدال على �سفينة ال�صحراء التي
يعرفها الجميع اليوم كان من ن�صيب الجمل ،والذي
ذكرته الم�صادر الم�سمارية منذ مطلع الألف الأول
قبل الميالد وال�سيما في �أخبار الملك "�شيلمن�صر

وف��ي لغات ج��زري��ة (�سامية) �أخ��رى م��ن غير
الأكدية والعبرية ترد لفظة الجمل في �آرامية المملكة
النبطية والتدمرية( ،((6وال�سريانية الف�صحى(،((6
واللهجات العربية القديمة كاللحيانية وال�صفوية
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والثمودية وال�سبئية(� .((6أم��ا لفظة البعير فتطلق
أي�ضا في العربية الجنوبية وال�سريانية
على الجمل � ً
والآرام �ي��ة والأث�ي��وب�ي��ة ،وت�ستعمل العبرية لفظة:
(البعير) لحيوان الحمل عموما(.((7
لقد ارتبط الجمل بالبدو والبادية دون �سواهم
من �شعوب ال�شرق القديم ومن النادر �أن يظهر ن�ص
م�سماري من ن�صو�ص العهد الآ��ش��وري الحديث،
يتكلم عن العرب بعدهم ب��دو ال�صحراء دون ما
الإ�شارة �إلى حيوانهم الرئي�سي الجمل(((7؛ لذا فمن
المرجح �أن يقال ب�أن تدجين الجمل يرجع بتاريخه
�إلى الألف الثانية ق.م( .((7وبما �أن العرب كانوا وراء
تدجين الجمل( ،((7بو�صفهم �أمة قديمة في موطنها
الأ�صلي الجزيرة العربية ،ف��إن اعتماد الفر�ضية
التي ت�شير �إلى ظهور العرب على م�سرح الأحداث في
ال�شرق القديم يكون في الألف الثانية قبل الميالد؛
�أي �أن تقترن بدايات العرب في التاريخ مع تدجين
الجمل ،وبذلك ف�إن تاريخ ظهور العرب ي�سبق ما
تمت الإ�شارة �إليه �صراحة في ن�ص الملك الآ�شوري
�شيلمن�صر الثالث في  853ق.م( .((7ومع ذلك ف�إن
الراجح عند الباحثين �أن مطلع الألف الأولى قبل
الميالد يمثل �سيادة هذا الحيوان في التنقالت فوق
الأر���ض العربية( ،((7ويتردد في الغنائم والجزية
وفي �أعمال البيع وال�شراء ،ف�ض ًال عن ا�ستخداماته
في �ش�ؤون النقل التجاري والع�سكري(.((7
لقد ا�ستطاع الإن�سان البدوي التوغل في البوادي
وال���ص�ح��اري ع�ن��دم��ا تمكن م��ن ت��روي����ض الجمل
وتطويعه لخدمة �أغرا�ضه التي تعود عليه بالنفع
والفائدة لديمومة حياته ،بعد �أن كانت ال�صحراء
ع�صية عليه ل�سبر �أغوارها؛ لذا ف�إن عرب الجزيرة
وقبل تدجين الجمل لم يتمكنوا من اختراق البوادي،
فكانت الو�سيلة الرئي�سة التي كانوا يعتمدون عليها
في الركوب والحمل هي الحمار ،وه��ذا الأخير ال
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يتحمل الولوج بالبادية ف�ض ًال عن كونه غير قادر
و�سع الجمل البداوة عند
على العي�ش فيها( .((7لقد ّ
خا�صا يقابل عالم
�أهل جزيرة العرب وجعلها عال ًما ً
الح�ضارة ،و�سرعان ما �أ�صبح �أه��م وا�سطة لنقل
الب�ضائع وال�سلع بالطرق البرية الطويلة( ،((7و�صار
للجمل دور مهم في ت�أمين الموا�صالت ال�صحراوية
وتطوير ال�صالت التجارية في جميع �أنحاء ال�شرق
الأدنى(.((7
والبن خلدون �إ�شارة لطيفة �إلى عالقة البدوي
الع�ضوية بالإبل؛ �إذ يقول" :وكذا المتغذون ب�ألبان
الإب��ل ولحومها �أي��ً��ض��ا م��ع م��ا ي��ؤث��ر ف��ي �أخالقهم
من ال�صبر واالحتمال والقدرة على حمل الأثقال
الموجود للإبل ،وتن�ش�أ �أمعا�ؤهم �أي�ضا على ن�سبة
�أمعاء الإبل في ال�صحة والغلظ فال يطرقها الوهن
وال ينالها من مدار الأغذية ما ينال غيرهم"(.((8
رابعا -الرعي:
ً

من لوازم البيئة ال�صحراوية العربية القديمة
م��ا يت�صل ب��ال��رع��ي ،ذل��ك �أن رع��ي ال�ع��رب للإبل
والخيل و�سائر الدواب هو ما كان ي�شغلهم فهم �أهل
رعي وهم "رعاة" و"رعاء" ،و�أ�صل كلمة رعي في
العربية من فعل رعى؛ حيث يرد في الأكادية "ري ُع"
 re’uوالعبرية "رعى" وف��ي الآرام�ي��ة وال�سريانية
أي�ضا ،وقد
والتدمرية والنبطية والفينيقية "رعى" � ً
جاء في كتاب التهذيب للأزهري� ،أن �أكثر ما يقال
"رعاة" للوالة ،ويقال"الرعيان" لرعاة الأغنام،
و�أن �إ�شارة التمييز هنا بين "الرعاة" و"رعيان"
مفيدة؛ لأن هذا اللفظ قد تحول مجازًا فقالوا مثلاً ،
�إن الحاكم يرعى المحكومين ويتفقدهم وينت�صر
للمظلوم من الظالم و�إل��ى هذا ين�صرف الحديث
ال�شريف"كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته"،
و"الرعية" في الأ�صل الما�شية ،وهذه هي الرعية
في الأ�صل ثم تحولت �إلى النا�س الذين يحكمهم
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الملك الفار�سي ال�شهير "دارا" عن الأرا�ضي التي
خ�ضعت لحكمه فقد ا�ستخدم لفظ "عربايه �أو
�أربايه" لتعني بادية ال�شام بما فيها �شبه جزيرة
�سيناء ،وهي �إ�شارة �إلى القبائل البدوية التي كانت
(((8
ت�سكن المنطقة المذكورة في ع�صر الملك دا ًرا.
�أما عند �أهل الجنوب من الجزيرة العربية ،ونق�صد
بذلك الكتابات ال�سبئية ،فقد وردت في �أول �إ�شارة
من خالل ال�صراع بين ملوك �سب�أ والأعراب� ،صيغة
الأع��راب على النحو التالي"ع ر ب ن" (عربن)
وذلك خالل فترة القرن الأول قبل الميالد(.((8

ويلي �أمورهم وهو �صاحب �أمرهم وهو الراعي.
خام�سا -العرب والبدو والبادية:
ً

�إذا تتبعنا تاريخ لفظ كلمة "العرب" ومعناها
نجد لها حي ًزا مكان ًيا في اللغات القديمة وخا�صة
في �أق��دم ن�ص وردت فيه الكلمة ،وذلك في اللوح
الآ� �ش��وري ال��ذي عرجنا عليه �سابقًا وال��ذي يعود
ت�أريخه �إلى �سنة  852ق.م .زمن الملك الآ�شوري
�شيلمن�صر الثالث ،والذي �أ�شار فيه �إلى �أحد زعماء
ال�ع��رب وال ��ذي تغلب عليه وا�سمه "جنديبو" �أو
"جندب" العربي الذي �أ�سهم ب�ألف مقاتل على
جمالهم وحاربوا جي�ش الملك الآ�شوري(.((8

مقـــاالت

�أما في القر�آن الكريم فان هذه الكلمة وتعلقها
بالجن�س العربي لم ت�أت ب�شكل وا�ضح �إال في �آيات
التنزيل الحكيم ،وبذلك يعتبر �أول م�صدر للفظ
كلمة العرب للتعبير عن القومية والجن�س العربي
بو�ضوح ت��ام؛ حيث وردت فيه �صيغتا "�أعراب"
ع�شر م��رات ،وكلمة عربي �أح��د ع�شر م��رة ،منها
ع�شر مرات نعتا ل ّلغة التي نزل بها القر�آن الكريم
ومرة واحدة لتنعت �شخ�ص الر�سول -عليه ال�صالة
وال�سالم.-

وم�ن��ذ ال�ق��رن الثامن قبل الميالد �أخ��ذ لفظ
"عرب" يتردد بكثرة في الوثائق الآ�شورية والبابلية
وف��ي �صيغ متقاربة ،منها "�إ/عريبي" ()aribi
/عربي" (،((8()urbi
أ/عربي" ( )arbiو"�أُ ُ
و"� َ
كما وردت ف��ي الن�صو�ص الم�سمارية الآ��ش��وري��ة
والبابلية الحديثة ،العديد من الإ�شارات �إلى العرب
وتحالفاتهم مع �أبناء جلدتهم من �سكان الجزيرة
العربية و�صراعهم مع الآ�شوريين(.((8

�أم��ا ورود لفظ العرب في ال�شعر بعد الإ�سالم
فكان جل ًيا ووا��ض� ً�ح��ا ،وخا�صة في �أي��ام الإ�سالم
الأولى ،وهذا �أمر يطول �شرحه في هذا البحث الذي
�أردناه مقت�صرا على م�صطلحات البدو والبادية وما
يرتبط بهما.

وذكر البع�ض �أن لفظ عرب يعود �إلى الكلمة
"عر َبة" والتي تعني القفر �أو البرية �أو
العبرية َ
(((8
ال���ص�ح��راء  ،ومما يمكن ا�شتقاقه م��ن معاني
اللفظ ع��رب ف��ي اللغة العبرية ان��ه يعني التنقل
والتجول(.((8

ويت�ضح مما �سبق �أن ا�سم العرب بكل �أ�شكاله
اللفظية المتغيرة النهاية ع��ادة ،تتفق م��ع ا�سم
و�صفات البدوي والبادية؛ لأن اال�سم مهما دلّ كبالد
�أو مكان �أو ق��وم �أو ن�سب ف�إنه مرتبط بالمفهوم
الذي �أ�شرنا �إليه(� .((8أما منطقتهم فكانت ت�شتمل
على مناطق �شمال الجزيرة و�شبه جزيرة �سيناء
ثم امتدت لت�شمل �أرجاء وا�سعة من �شبه الجزيرة
العربية جنوبا ،وكانت حياتهم قائمة على التنقل

�أما عند الفر�س فقد وردت لفظة عرب في حدود
�سنة  550ق.م ،وظهرت للمرة الأولى في الن�صو�ص
الفار�سية التي تعود �إلى عهد الملك كور�ش الثاني؛
حيث �أ�شار مدلول الت�سمية �إلى ارتباط القوم بالبدو
والبادية ،فقد ذكر الملك �أن من بين الذين دانوا
له بالوالء والطاعة من و�صفهم بـ " ملوك الأر�ض
العربية الذين ي�سكنون الخيام"( .((8وعند حديث
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وال�سعي �إل��ى م ��وارد ال�م��اء وال �ك�ل�أ ،وه��ي �صفات
تربطهم بالبدو وحياتهم التي يعي�شونها �إلى يومنا
هذا(.((9
و�أخي ًرا ن�ستطيع القول �أن البدو البداوة كانت
الطابع المميز للعربية ولكن عبقرية هذه اللغة نقلت
الأ�صول البدوية القديمة �إلى مواد �أخرى عن طريق
المجاز حتى �أ�صبحت حقيقة من الحقائق.
الخاتمة واال�ستنتاجات:

�إن ال�ه��دف الرئي�س لهذا البحث ه��و محاولة
لإع��ادة ال�سمة الأ�صيلة للغة عريقة ترتبط بفكر
وتراث العرب ،وهي اللغة العربية الف�صحى� ،إذا ما
�أردنا �أن نعود �إلى الأ�صول في محاولة لفهم اللغة
التي تنتمي �إلى لغة �أقدم �أ�سميناها اللغة الأم ،ومن
خالل التعرف على معاني و�ألفاظ جملة من �أهم
المفردات الحية في هذه اللغة اليوم والتي وجدنا
�أنها ال تبتعد �ألبتة عن لغة القاطنين في �أر���ض
الجزيرة اليوم؛ حيث �أتاح لنا البحث التعرف على
جملة من المعطيات يمكن تمييزها بالآتي:
� اً
أول� -إن حقيقة التقارب الكبير بين اللغة العربية
وع��دد من لهجات الجزيرة العربية القديمة بما
فيها اللغة الأكدية (البابلية والآ�شورية) و�أخواتها
(العبرية وال�سريانية)؛ لم يكن وليد ال�صدفة ال
قديما وال في الوقت الحا�ضر ،فقد تن ّبه �إليه عدد
من الك ّتاب العرب منذ ما يقرب من �ألف عام ،ومن
ذل��ك ما ذك��ره اب��ن ح��زم المتوفى (�سنة 456ه �ـ)
عندما �ش ّبه في كتابه :الإحكام ،القرابة اللغوية بين
العربية والعبرية وال�سريانية ،قائال:
"يقينا �أن ال�سريانية والعبرانية والعربية  ...لغة واحدة
تبدلت م�ساكن �أهلها ،فحدث فيها جر�ش كالذي يحدث من
الأندل�سي �إذا رام نغمة �أهل القيروان ومن القيرواني �إذا رام
نغمة الأندل�سي � ...إن اختالفهما  ...من تبديل �ألفاظ النا�س
على طول الأزمان ،واختالف البلدان ،ومجاورة الأمم ،و�أنها
لغة واحدة في الأ�صل"(.((9

�آفاق الثقافة والتراث 65

ويبدو �أن هذه الحقيقة التي ذهب �إليها الفقهاء
والم�ؤرخون العرب لم تلق من يقبلها ويترجمها على
�أر�ض الواقع ،خا�صة و�أن ترجمات الكتابات القديمة
لم تكن معروفة �آنذاك ،بيد �أن الك�شف عن ترجمات
الكتابات جعل من ال�ضرورة الق�صوى �أن تترجم
جميع الكتابات الجزرية القديمة بالحرف العربي
بد ًال عن الحرف الالتيني ،وبالفعل فقد قام عدد من
الباحثين والمهتمين بالدرا�سات اللغوية والتاريخية
منذ �أواخ��ر القرن الما�ضي بالتدقيق في ترجمة
عدد من الم�سميات التي �أ�صبحت من الم�سلمات
في مجال البحث العلمي اللغوي والأنثروبولوجي
على حد ال�سواء ،فكانت البداية مع م�صطلح اللغات
ال�سامية ( )Semitic Languagesالذي �أ�صبح من
ال�ضروري ا�ستبداله بم�صطلح "اللغات الجزرية"
�أو "العربية القديمة"� ،أو "العربية الأم" (مو�ضوع
بحثنا) ،وذلك بداللة الأدلة التي طرحتها الدرا�سات
التاريخية واللغوية والأنثروبولوجية الحديثة ،والتي
تمت خالل القرنين الما�ضيين والتي �أثبتت الدرا�سة
عدم دقة ما ورد في �أ�سفار العهد القديم عن �أن�ساب
نوح  -عليه ال�سالم و�أوالده.((9(-
ث��ان� ًي��ا  -ب��ات من ال�ضروري �إي�ج��اد طريقة ما
لإحياء اللغة العربية الأم وبناتها من عائلة اللغات
الجزرية ومطابقتها من حيث القراءة والترجمة
�إلى �سابق عهدها وقربها للغة لي�ست ببعيدة عنها.
وحيث �إن اللغة العربية من عائلة اللغات الجزرية،
ف�إن الحرف العربي يكون هو الحرف الأكثر مالءمة
لنقل �أ��ص��وات تلك اللغة التي تحمل في معانيها
وتراثها معالم تاريخ المنطقة العربية وعلوم �أهلها
ومعارفهم ،وبهذا ال�شكل من ال�ق��راءة �سوف لن
ي�ضطر القارئ بالحرف العربي �إلى ابتداع رموز
و�أ�شكال كالتي ابتدعها الأوربيون لكتابة الأ�صوات
بالحرف الالتيني.

ت�أ�صيل
اللغة
العربية في
اللهجات
ال�سامية
القديمة
مفردات
من البيئة
البدوية
�أنموذجً ا

مقـــاالت

�إن ج َّل الأبحاث التاريخ ّية والعلم ّية التي تو�صل
�إليها الباحثون �أثبتت �أن اللغة العرب ّية الأُ ّم هي �أ�صل
اللغات الجزر ّية التي يفتر�ض �أنّها كانت ت�ستخدم
في �شبه الجزيرة العرب ّية قبل � ّأن تتف ّرق �أقوامها
ب�سبب الهجرة ،فبف�ضل اللغة الأ ّم ا�ستطاع الإن�سان
والم�ضي من �أجل ا�ستيعاب
التوا�صل مع بني جن�سه
ّ
جميع اللهجات المنبثقة منها وم��ن هنا نكت�شف
مدى ت�أثر ال�شعوب ولهجاتها ببع�ضها البع�ض ،وعلى
ه��ذا الأ�سا�س يتحقق ق��ول اهلل تعالى :ﭽ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ �سورة
الحجرات� ،آية .13
ثالثًا -لقد �أ�سفر عن هجرة الأقوام من الجزيرة
العرب ّية ع� ّدة ت�شعبات عرق ّية امتازت ك ّلها بطابع
خا�صة بهم
المكان والزّمان فكان لك ّل قوم هو ّية ّ
ميزتهم عن بق ّية ال�شعوب ،وكان لكل �شعب لهجة
خا�صة بهم يتفاهمون من خاللها ،ويتعرفون على
ّ
ً
ارتباطا
هو ّية هذه الأقوام ،وجدنا �أن الأمر يرتبط
وثيقًا بمعرفة اللغة التي تكلموا بها ف ��إن عرفت
اللغة وعرفت ف�صيلتها �أمكنك معرفة الأ�صل الذي
انحدرت منه تلك الأق��وام الجزر ّية ومعرفة �أ�صل
اللغة الأ ّم.
راب� ًع��ا  -بف�ضل اللغة العرب ّية الأ ّم ا�ستطاعت
الأقوام ت�أ�سي�س وحدة ح�ضار ّية في الجزيرة العربية
وا�ستطاع من خاللها الإن�سان �أن يبني حياته على
�أ�س�س ح�ضار ّية وثقاف ّية وفكر ّية ،كانت �صالحة
لمتطلبات الع�صر وبف�ضل هذه الوحدة ا�ستطاعوا
تحقيق النه�ضة في مختلف المجاالت.
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والعلوم ،معهد البحوث وال��درا��س��ات العربية،بغداد،
1984م� ،ص.10
 -76ر�ضا الها�شمي و�آخ ��رون ،التجارة ،ح�ضارة العراق،
الجزء الثاني ،دار الحرية للطباعة ،بغداد1985 ،م،
�ص.225
 -77جواد علي ،المف�صل ،م�صدر �سابق� ،ص.198
 -78الم�صدر نف�سه وال�صفحة.
�	-79أحمد �سو�سة ،تاريخ ح�ضارة وادي الرافدين ،الجزء
الأول ،دار الحرية للطباعة  -بغداد1983 ،م� ،ص.283
 -80عبد الرحمان محمد بن خلدون ،م�صدر �سابق� ،ص.94
 -81علي عبد الرحمن اال�شبط ،مرجع �سابق�،ص.33
 -82عبد الحكيم غنتاب الكعبي و�أح�م��د محمد اندي�شة،
درا�سات في تاريخ العرب قبل الإ��س�لام ،دار ومكتبة
ال�شعب للن�شر والتوزيع،ط ،1م�صراته؛ ليبيا2005،م،
�ص35
 -83علي عبد الرحمن اال�شبط ،مرجع �سابق� ،ص�ص.36-33
 -84نف�س المرجع� ،ص.39
 -85ا�سرائيل ولفن�سون ،تاريخ اللغات ال�سامية ،ط ،1دار
القلم ،بيروت؛ لبنان1980 ،م� ،ص .78-77
 -86توينبي�.أ.ج ،مخت�صر درا�سة للتاريخ،الجزء الثاني،
ترجمة ف ��ؤاد محمد �شبل،ط ،2مطبعة جامعة ال��دول
العربية ،القاهرة1967 ،م� ،ص.218
 -87علي عبد الرحمن اال�شبط ،مرجع �سابق�،ص .41
 -88نف�س المرجع� ،ص.43
 -89عارف �إ�سماعيل ،العالقة بين العراق و�شبه الجزيرة

55- Francis Brown, S.R.Driver, C.A. Briggs,
Hebrew and English Lexicon of the Old
Testament, Oxford, 1976, p.141.
56- Hoftijzer J and K.Jongeling, op.cit, p.195.
57- Payne Smith,op.cit, p.53.
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 -58ق�صي من�صور عبد الكريم التُركي ،التجارة البحرية
بين العراق والخليج العربي خالل الأل��ف الثالث قبل
ميالد ال�سيد الم�سيح ،ر�سالة دك�ت��وراه غير من�شورة
مقدمة �إلى كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،جامعة
تون�س� ،2004-2003 ،ص.257
59- Labat R, op.cit, no.208, p.119.
60- Black J and Others A Concise Dictionary of
Akkadian, (=CDA) Wiesbaden, 1999, p.1.

 -61حمد �صراي" ،الإبل في ب�لاد ال�شرق الأدن��ى القديم
و�شبه الجزيرة العربية "،الجمعية التاريخية ال�سعودية،
بحوث تاريخية ،الإ�صدار الثالث ،مايو1999 -م� ،ص.2
 -62ال�شاعر ع��روة بن ح��زام من متيمي العرب ،عا�ش في
وادي ال�ق��رى ق��رب المدينة المنورة ودف��ن ف��ي نف�س
ال ��وادي؛ للمزيد ،ان�ظ��ر :المو�سوعة العالمية لل�شعر
العربي – ال�شعر الف�صيح ،على الموقع التالي:
http://www.adab.com/modules.php?name=S
h3er&doWhat=shqas&qid=20641

 -63ق�صي من�صور التُركي ،م�صدر �سابق� ،ص.125
 -64ر�ضا ج��واد الها�شمي� ،آث��ار الخليج العربي والجزيرة
العربية ،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد1984 ،م� ،ص.279
 -65لمزيد من المعلومات حول م�سميات الإب��ل في اللغات
القديمة يمكن الرجوع �إلى :ر�ضا جواد الها�شمي ،تاريخ
الإبل في �ضوء المخلفات الأثرية والكتابات القديمة،
مجلة كلية الآداب ،جامعة بغداد،العدد ،23الملحق،
� ،1978ص �ص.232-185
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العربية،ط ،1مركز عبادي للطباعة والن�شر� ،صنعاء،
اليمن� ،ص.137-136
 -90فيليب حتي و�آخ��رون ،تاريخ العرب ،ط ،5دار غندور،
بيروت؛ لبنان1974 ،م� ،ص.68
�	-91أبي محمد علي بن �أحمد ابن حزم الأندل�سي ،الأحكام
في �أ�صول الأحكام ،الجزء الأول ،مراجعة �أحمد �شاكر،
القاهرة ،ب ت� ،ص.31-30
 -92انظر مزيد من المعلومات حول هذه الطروحات في:
 ج ��واد ع�ل��ي ،المف�صل ف��ي ت��اري��خ ال �ع��رب قبلالإ�سالم ،ج1954 ،4م� ،ص.288- 287
 لطفي عبد الوهاب ،العرب في الع�صور القديمة،1978م� ،ص 44وما بعدها.
 �سامي �سعيد الأحمد ،اللغات الجزرية ،بغداد،1981م� ،ص 3وما بعدها.

الم�صــادر
الم�صادر العربية:
	•الإب��ل في ب�لاد ال�شرق الأدن��ى القديم و�شبه الجزيرة
ال�ع��رب�ي��ة " ،الجمعية ال�ت��اري�خ�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ،بحوث
ت��اري�خ�ي��ة ،لحمد � �ص��راي " ،الإ� �ص��دار ال�ث��ال��ث ،مايو-
1999م.
	•�آث��ار الخليج العربي وال�ج��زي��رة العربية ،لر�ضا جواد
الها�شمي ،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد1984 ،م.
	•الأحكام في �أ�صول الأحكام ،لأبي محمد علي بن �أحمد
ابن حزم الأندل�سي ،الجزء الأول ،مراجعة �أحمد �شاكر،
القاهرة ،ب ت.مقدمة ابن خلدون ،لعبد الرحمن بن
محمد بن خلدون ،ط ،2دار �صادر ،بيروت2006 ،م.
	•�أ�صول اللغة العربية  -2-حروف المعجم ،لأحمد زرقة،
ط ،1دار عالء الدين للن�شر ،دم�شق1997،م.
	•الأع ��راب ف��ي ت��اري��خ اليمن القديم ـ درا��س��ة م��ن خالل
النقو�ش م��ن ال�ق��رن الأول ق.م �إل��ى ال�ق��رن  6م ،لعلي
عبد الرحمن الأ�شبط ،ر�سالة ماج�ستير غير من�شورة
مقدمة �إل��ى مجل�س كلية الآداب بجامعة �صنعاء ،ق�سم
التاريخ2002،م.
	•بحوث حول العالقات بين ال�شرق الفينيقي وقرطاجة،
لأح�م��د ال�ف��رج��اوي ،المعهد الوطني للتراث ،المجمع
التون�سي للعلوم والآداب والفنون ،بيت الحكمة ،تون�س
1993م
	• تاريخ الإبل في �ضوء المخلفات الأثرية والكتابات
القديمة ،لر�ضا ج��واد الها�شمي ،مجلة كلية الآداب،
جامعة بغداد ،العدد  ،23الملحق1978 ،م.
	•تاريخ العرب ،لفيليب حتي و�آخ��رون ،ط ،5دار غندور،
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بيروت؛ لبنان1974 ،م.
	•تاريخ اللغات ال�سامية ،لإ�سرائيل ولفن�سون ،ط ،1دار
القلم ،بيروت؛ لبنان1980 ،م.
	•التجارة البحرية بين العراق والخليج العربي خالل
الألف الثالث قبل ميالد ال�سيد الم�سيح ،لق�صي من�صور
عبد الكريم التُركي ،ر�سالة دكتوراه غير من�شورة مقدمة
�إلى كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،جامعة تون�س،
2003م.
	•تجارة القوافل في التاريخ العربي القديم ـــــــــــ تجارة
القوافل ودوره��ا الح�ضاري حتى نهاية القرن التا�سع
ع�شر ،لر�ضا الها�شمي ،المنظمة العربية للتربية والثقافة
وال�ع�ل��وم ،معهد البحوث وال��درا� �س��ات العربية،بغداد،
1984م.
	•ح���ض��ارة ال �ع��راق ،لر�ضا الها�شمي و�آخ ��رون ،التجارة،
الجزء الثاني ،دار الحرية للطباعة ،بغداد1985 ،م.
	•ح�ضارة العرب ومراحل تط ّورها عبر الع�صور ،لأحمد
�سو�سة ،وزارة الإعالم ،بغداد( ،ب .ت).
	•ح�ضارة الكتابة ،ل�سعيد فايز �إبراهيم ال�سعيد وعبد اهلل
ابن محمد المنيف ،مكتبة الملك عبد العزيز العامة،
الريا�ض2002 ،م.
	•درا��س��ات في تاريخ العرب قبل الإ��س�لام ،لعبد الحكيم
غنتاب الكعبي و�أحمد محمد اندي�شة ،دار ومكتبة ال�شعب
للن�شر والتوزيع،ط ،1م�صراته؛ ليبيا2005،م.
	•ال�سريانية ،العرب ّية الجذور واالمتداد ،ل�سمير عبده ،دار
عالء الدين ،ط 2002 ،2م.
	•عربي � -آرامي  -عبري ،لعبد الحق فا�ضل ،مجلة �سومر،
الم�ؤ�س�سة العامة للآثار ،بغداد1958 ،م.
	•العربية الجذور واالمتداد ،ل�سمير عبده ،ال�سريانية -
من�شورات دار عالء الدين ،دم�شق2002 ،م.
	•ع���ص��ور م��ا ق�ب��ل ال �ت��اري��خ ،لتقي ال��دب��اغ وول�ي��د ال�ج��ادر،
مطبعة جامعة بغداد ،بغداد1983 ،م.
	•عظمة بابل ،موجز تاريخ دجلة والفرات ،لهاري �ساكز،
ترجمة عامر �سليمان ،ط  ،1المو�صل1979،م.
العالقة بين العراق و�شبه الجزيرة العربية ،لعارف �إ�سماعيل،
ط ،1مركز عبادي للطباعة والن�شر� ،صنعاء ،اليمن.
	•ع�ل��م االج �ت �م��اع ال �ل �غ��وي ،لل�سيد عبد ال�ف�ت��اح عفيفي،
القاهرة1990 ،م.
	•علم اللغة العرب ّية -مدخل تاريخي مقارن في �ضوء
التراث واللغات ال�سامية ،لمحمود فهمي حجازي ،مكتبة
غريب (ب.ت).
	•ف�ضل العرب واليهود في التاريخ ،لأحمد �سو�سة ،دار
الر�شيد للن�شر1981 ،م.

ت�أ�صيل
اللغة
العربية في
اللهجات
ال�سامية
القديمة
مفردات
من البيئة
البدوية
�أنموذجً ا

مقـــاالت

	•ال �ف �ك ��ر ع �ب ��ر ال � �ت� ��اري� ��خ ،ل� �ف ��وزي ر� �ش �ي��د ،دار �سينا
للن�شر،القاهرة1996 ،م.
	•قواعد اللغة الأكدية  -درا�سة مقارنة مع اللغة العربية،
لخالد �سالم ا�سماعيل� ،آفاق عربية ،عدد  ،3،4بغداد،
2000م.
	•ق��واع��د ال�ل�غ��ة الأك ��دي ��ة ،ل�ف��وزي ر�شيد ،دار �صفحات
والن�شر ،دم�شق2009 ،م.
	•الكتابة العربية من النقو�ش �إل��ى الكتاب المخطوط،
ل�صالح بن �إبراهيم الح�سن ،دار الفي�صل الثقافية،
الريا�ض2003 ،م.
	•الكتابة العربية وال�سامية ،درا��س��ة ف��ي ت��اري��خ الكتابة
و�أ�صولها عند ال�ساميين ،لرمزي بعلبكي ،ط ،1دار العلم
للماليين ،بيروت1981 ،م.
	•الكتابة في البحر المت ّو�سط ،لمح ّمد ح�سين فنطر ،نقله
بت�ص ّرف عبد الرحمان �أي��وب ،دار �أليف للن�شر ،ط ،2
تون�س1996 ،م.
	•ال �ك �ت��اب��ة ف ��ي ال� ��� �ش ��رق الأدن� � � ��ى ال� �ق ��دي ��م م ��ن ال��رم��ز
�إل � ��ى االب� �ج ��دي ��ة ،ل���س�ل�ي�م��ان ال ��ذي ��ب ،ال� ��دار ال�ع��رب�ي��ة
للمو�سوعات،ط،1بيروت؛ لبنان2007 ،م.
	•الكتابة ،لدكتور/ديرنجر ،ترجمة وتعليق عامر �سليمان،
المجمع العلمي العراقي ،بغداد2001 ،م.
	•ل�سان ال �ع��رب ،لأب��ي الف�ضل جمال الدين اب��ن منظور؛
المجلد الأول ،ط ،1دار �صادر ،بيروت1997 ،م.
	•اللغات العرب ّية القديمة ،الوحدة الح�ضارية للوطن
العربي من خالل المكت�شفات الأثر ّية لمحمد محفل،
المنظمة العرب ّية للتربية والثقافية والعلوم ،المدير ّية
العامة للآثار� ،سوريا2000 ،م.
	•اللغة الأكادية (البابلية والأ�شورية) تاريخها وقواعدها،
لعامر �سليمان ،الدار العربية للمو�سوعات ،ط2005 ،2م.
	•مخت�صر درا��س��ة للتاريخ ،لتوينبي�.أ.ج ،الجزء الثاني،
ترجمة ف���ؤاد محمد ��ش�ب��ل،ط ،2مطبعة جامعة ال��دول
العربية ،القاهرة1967 ،م.
	•الم�سيحيون ،الم�سلمون ،ل�سمير عبده ،ال�سريان ،دار
عالء الدين ،عمان2002 ،م.
	•معالم ح�ضارة ال�ساميين وتاريخهم في �سورية وبالد
الرافدين ،لأحمد �أرحيم هبو ،دار ال ّرفاعي2003 ،م.
	•المعجم الم�سماري ،معجم اللغات الأكدية وال�سومر ّية

والعرب ّية ،لنائل حنون ،الجزء الأول ،مقدمة في الكتابة
الم�سمارية وفقه اللغتين ال�سومر ّية والأب�ج��دي��ة ،بيت
الحكمة ،بغداد2001 ،م.
	•المف�صل في تاريخ العرب قبل الإ��س�لام ،لجواد علي،
الجزء الأول ،من�شورات ال�شريف الر�ضي ،ب ت.
	•مقدمة في تاريخ الح�ضارات القديمة ،لطه باقر ،الجزء
الأول ،ط ،1دار البيان ،بغداد1973 ،م.
	•ن�ش�أة اللغة عند الإن���س��ان وال�ط�ف��ل ،لعلي عبد الواحد
وافي ،دار المعارف ،القاهرة1973 ،م.
الم�صادر الأجنبية:
• Bible Arabic – English International Bible,
Society Great Britain First Print, 1999.

• The Assyrian Dictionary of the Oriental
Institute of the University of Chicago,
Chicago, 1956ff,vol.1.

• Caplice R , Introduction to Akkadian, Rome,
1980.

• Freidrich J. and W. Rollig, A Grammar of
Phoenician and Punic, 1976.

• Labat R, Manuel D’épigraphie Akkadienne,
société Nouvelle librairie orientaliste , Paris
2002,no.168, p.109.Labat R, op.cit, no.374.

• Payne Smith, Syriac English Dictionary,
Oxford, 1979.

• Hoftijzer J and K.Jongeling, Dictionary of
the North-West Semitic Inscriptions, Leiden.
New York. Köln, 1995 .

• Francis Brown, S.R.Driver, C.A. Briggs,
Hebrew and English Lexicon of the Old
Testament, Oxford, 1976.

• Hoftijzer J and K.Jongeling, op.cit, Payne
Smith,op.cit.

• Black J and Others A Concise Dictionary of
Akkadian, (=CDA) Wiesbaden, 1999.Brown
F and Others, Hebrew and English Lexicon
of the old Testament, Oxford 1972.

• Hoftijzer J and Jongeling K ,op.cit,Payne
Smith.
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جهود ابن الطلبة اإلحيائية من
خالل قصيدته الحائية
(وقفة مع ريادة منسية وتلبث مع بنت بقعة قصية)
د .محمذن بن �أحمد بن المحبوبي

نواك�شوط-موريتانيا

(((

نود في هذا المقال �أن نتلبث ي�سي ًرا مع ق�صيدة حائية البن الطلبة اليعقوبي ال�شنقيطي
معرفين ب�صاحبها �أو ًال ،ومحاولين ثان ًيا �أن نقر�أها قراءة �أدبية تدرجها في �سياقها النه�ضوي،
وتبرز تميزها الأ�سلوبي وروعتها الأدبية ،فهي في نظرنا يمكن �أن تعد من �أبرز الن�صو�ص
الإحيائية التي �أ�سهمت في تجديد قوالب ال�شعر وم�ضامينه خالل ع�صر النه�ضة الأدبية
الحديثة� ،إن لم نقل �إنها فاتحة من فاتحاتها الأول و�سابقة من �سابقاتها الجياد.
و�سنعالج هذا المو�ضوع من خالل تمهيد وخم�سة محاور :نفرد التمهيد للك�شف عن جوانب
من الإحيائية ال�شنقيطية المن�سية ،ونخ�ص�ص المحور الأول للتعريف بالرجل ،ونمح�ض المحور
الثاني لجهود الرجل في الت�أثر بالن�صو�ص ال�شعرية وال�سعي �إلى ابتعاثها من جديد ،وتكر�س
ثالث المحاور لجهود الرجل في تجديد اللغة و�إحياء الألفاظ والمفردات ،ونركز اهتمامنا في
المحور الرابع على م�صادر الإلهام والإيحاء في مدونات الرجل ال�شعرية ،في حين ن�سلط ال�ضوء
خالل المحور الخام�س على �سعي الرجل �إلى �إحكام البناء ال�شعري وا�ستجالء جوانب التجديد
من خالل ق�صيدته الحائية التي تعد ممار�سة جادة لثقافة القوم وتطبيقًا عمل ًيا لمعارفهم.
التمهيد:

يح�سن التنبيه هنا �إل��ى �أن ال�شعر ال�شنقيطي
ع��رف ف��ي ت�ج��ارب��ه الأول���ى خ�لال القرنين (،12
13هـ) مي ًال �إلى الإحيائية والن�ضج ،فجاءت بع�ض
ن�صو�صه مفارقة لنماذج ال�شعر العربي الموازية
لها والمتزامنة معها ،فبدت �أكثر منها عمقا ،و�أعلى
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لغة ،و�أقدر على محاورة القديم و�إحيائه ،فالقارئ
لن�صو�ص ال�شناقطة خالل هذين القرنين يلحظ
بو�ضوح وج��ود تفاوت جوهري في الزمن الثقافي
بينها وبين منتوج �سائر البالد العربية ،ويتجلى هذا
التفاوت في التباين الجلي بين النماذج ال�شنقيطية
خ�لال القرنين ال�م��ذك��وري��ن وب�ي��ن نظائرها في

جهود ابن
الطلبة
الإحيائية
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الم�ضامين والتراكيب ،بل وفي الأبنية والأ�ساليب.

مقـــاالت

ن�ش�أت وتفجرت في قلب الجزيرة قبل ظهور الإ�سالم
وبعده ،وتفتحت �أزهارها في العراق وال�شام ،كان
ذل��ك في القرن الرابع والخام�س ،وازده��رت في
ال�سابع والثامن في م�صر و�إفريقية والأندل�س،
واحت�ضنها المغرب الأق�صى في القرنين التا�سع
والعا�شر ،وقبل �أن تعود �إلى الم�شرق من جديد ف�إن
�صحراء �شنقيط من منحنى النيجر �إل��ى �ضفاف
الأندل�س قد حملت لواءها و�أعادت لها ن�ضرة ال�شعر
الجاهلي ومتانة �أ�سلوبه ،وزخرفته بالآداب العبا�سية
وما لها من ح�سن البيان ،وغذتها بقيمها الروحية،
فان�صهرت عنا�صرها في �أدب متكامل غني يظلمه
�أبنا�ؤه من موريتان ًيا �إذا لم يجتهدوا في التعريف
ب��ه ،ويظلمه العرب �إن هم �أعر�ضوا عن التعرف
عليه"(((.
و�أكثر من ذلك ف�إن باح ًثا �آخر في حقل ال�شعر
ال�شنقيطي ا�ستخل�ص مالحظات مهمة �أ�شار �ضمنها
�إلى �أن ق��راءة مدونات هذا ال�شعر ربما تولد لدى
قارئها قناعة را�سخة تحمله على مراجعة الأحكام
النقدية المتداولة في تاريخ الأدب العربي ،وتدعوه
�إلى �أن يعيد النظر في تعميم مقولة ال�ضعف على
مختلف المناطق العربية خالل فترة االنحطاط.

وه �ك��ذا ف �ف��ي ق� ��رون ازده � ��ار الأدب ون�م��ائ��ه
بالمناطق ال�ع��رب�ي��ة ك��ان��ت ه��ذه ال �ب�لاد �صحراء
الملثمين وتخوم ال�سودان تعرف ك�سوفًا معرف ًيا
وفتو ًرا �شعر ًيا ،وحينما ن�ضج التعرب والتعلم في
هذه الربوع وا�ستوت الثقافة على �سوقها لغة و�شع ًرا
خالل القرنين (13 ،12هـ) كانت البالد العربية قد
دخلت في و�ضع ح�ضاري مت�سم بال�ضعف والجمود،
ولعل في ذلك ما يحمل على القول �إن الأدب العربي
في هذا المنكب البرزخي((( عا�ش ظروفًا ا�ستثنائية
فر�ضتها البيئة الزمانية والعزلة المكانية ،فعلى
م�ستوى الزمان نجد �أن والدة هذا ال�شعر كانت في
الفترات التي تو�سم بال�ضعف والفتور �ضمن تاريخ
الأدب العربي .وعلى م�ستوى المكان نلحظ �أن هذه
البالد تقع في المناطق التي تعد �أطرافًا ثانوية من
بالد العرب وديار الإ�سالم.
كل �أولئك جعل �أغلب النقاد العرب يعر�ضون
عن ه��ذا ال�شعر وي�صدون عن �سبيله� ،إم��ا جه ًال
ً
تحفظا على
بنماذجه لبعد مكانه واعتزاله ،و�إم��ا
لغته و�أ�ساليبه توقعا لما يمكن �أن يت�صف به من
ال�ضعف ،وذلك لمجرد انتظامه زمان ًيا في الفترات
التي تو�سم بالتعثر والفتور.

فال�شعر ال�شنقيطي و�إن ك��ان -م��ن الوجهة
النظرية -واق ًعا في دائرة ال�ضعف� ،إال �أن نماذجه
ت�شهد بانف�صاله عن هذه الدائرة؛ �إذ يمثل نوعا
م��ن اال�ستثناء المنقطع ،وال �خ��روج على قاعدة
ال�ضعف ،فهو بتنوع �أ�ساليبه وثراء م�ضامينه ،ينكب
�صراط الأ�شكال ال�شعرية الم�ستخدمة في الع�صور
المت�أخرة ،محي ًيا �شكل الق�صيدة العربية القديمة،
ومج�سدا نزعة �صفوية معجمية عالية ت�ستعير
ً
ال�سجل القامو�سي من مكمنه وت�ستثير المعجم
الجاهلي من مرقده.

وذلك الإعرا�ض المذكور هو ما ك�شف عنه بدقة
ومهارة �أح��د كبار الباحثين المعا�صرين ،متتب ًعا
م�سيرة الأدب العربي عبر التاريخ ،ومبينًا مكانة
الأدب ال�شنقيطي �ضمن خارطته ،لينتهي �إلى �أن
هذا الأدب عرف ظلمين� ،أحدهما خارجي �إقليمي،
والآخر داخلي محلي� ،أما الأول فهو �إعرا�ض العرب
عن التطلع على م�ضمون بريده والتعرف على مكنون
جديده .و�أما الثاني فهو تق�صير �أبنائه في التعريف
بنماذجه والترويج لروائعه يقول" :هذه ق�صة الأدب
العربي ح�سب ما رواه��ا لنا تاريخ الأدب العربي،

وينتهي ه��ذا الباحث �إل��ى م�سلمة مفادها �أن
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ال�سمات ال�ت��ي ام�ت��از بها ع�صر االن�ح�ط��اط غير
منطبقة على م��دون��ات ال�شعر ال�شنقيطي خالل
القرن 13هـ19/م .واعتما ًدا على ذلك يتحتم علينا
�أن نعيد النظر في ميزان الريادة وال�سبق اللذين
ي�سندان �إلى ال�شعر في الم�شرق العربي(((.

والإحيائية والن�ضج ،فهو يهدي كتابه �إلى ال�شناقطة
معب ًرا عنهم بالمواهب العبقرية الإفريقية المتفتحة
على مواهب ال�شرق والغرب الروحية يقول�" :إلى
حفظة كتاب اهلل و�سنة نبيه من بي�ض وملونين في
غرب �إفريقيا و�شمالها �أهدي هذا الكتاب"(((.

ويتخذ باحث �آخر من قراءته لديوان ابن الطلبة
حجة وبرهانا على ما �أ�شرنا �إليه من �إ�سهام القوم في
ريادة الجانب الإحيائي على عهد النه�ضة ال�شعرية
الحديثة ،فيرى �أن" :تجليات البعد الإحيائي في
�شعر محمد ابن الطلبة ت�ؤكد م�ساهمة بل وريادة
ب�لاد �شنقيط لحركة الإح �ي��اء ك ًما وكيفًا ،زما ًنا
ومكا ًنا ،وتدعو �إلى مراجعة الأحكام الجاهزة التي
ر�سختها الدرا�سات الأول��ى حول النه�ضة العربية
عموما ،حينما ق�صرتها
الحديثة في الأدب والثقافة ً
على الم�شرق وم�صر ب�صورة خا�صة ،وذل��ك ما
ي�ستوجب النظر فيها على �ضوء البحوث الم�ستجدة
والن�صو�ص التراثية المكت�شفة في �أط��راف العالم
الإ�سالمي ،وفي مقدمتها بالد �شنقيط التي تعد
رافدا �أ�سا�س ًيا من روافد الثقافة العربية الإ�سالمية،
ً
(((
رائدا للنه�ضة الحديثة" .
ومها ًدا ً

و�إث��ر ذلك ي�أخذ الم�ؤلف في التنويه بالمكانة
الأدبية للقوم  ،مبينًا منزلة �إبداعهم ال�شعري �ضمن
م��دون��ات الأدب العربي ،فقد �صرح �أن �أر�ضهم:
"�أر�ض الأدب العربي العريق وال�ت��راث العربي
الدفين ذي المزايا الإن�سانية الرائعة بين الآداب
العربية"(((.

ويالحظ �أن الأدي��ب اللبناني يو�سف مقلد من
�أق ��دم الم�شارقة عناية ب ��الأدب الموريتاني؛ �إذ
خا�صا �ألفه في مطلع ال�ستينيات
كر�س له كتا ًبا ً
م��ن ال�ق��رن الما�ضي و�سماه�" :شعراء موريتان ًيا
عر�ضا
القدماء والمحدثون" فهذا الكتاب يعد ً
مف�ص ًال لتاريخ القوم و�آثارهم �إذ ا�ستعر�ض جملة
ؤكدا �أنها�" :شعل �أدبية
�صالحة من �أ�شعارهم ،م� ً
�إفريقية مغمورة ،وبعث تراثي يعرف لأول مرة في
الم�شرق"(((.
والقارئ لهذا الكتاب و�إهدائه يعلم �أن الرجل
معجب بالثقافة ال�شنقيطية وب�أبنائها الذين اعدهم
عنوا ًنا للذكاء ،وقمة في الإب��داع ،ومثا ًال للعبقرية
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وللت�أكيد على �إحيائيتهم الأدب �ي��ة المتميزة،
و�سبقهم �إلى محاورة التراث وا�ستثارته من مرقده
ي�شير �إل��ى �أنهم قد" :ا�ستهواهم ال�شعر الجاهلي
والمخ�ضرم منه على الأخ�ص فحفظوه ورووه وحذوا
حذوه ،ف�أيد فيهم ملكة البالغة �إلى حد كبير"(((.
و�أك �ث��ر م��ن ذل��ك ن��راه يبدع ف��ي الثناء عليهم
واالعتراف بجهودهم �شع ًرا رقيقًا يظهر �أنهم ظلوا
بالثغور الإفريقية يرابطون دف��اع��ا ع��ن ال�ضاد،
وتج�سيدا لمعاني الأ�ستذة والتفوق،
و�إحياء لل�شعر،
ً
بل يق�سم جهد الأي�م��ان على عبقريتهم وذكائهم
قائ ًال(:((1
ل � �ل � �� � �ض � �ـ � �ـ � �ـ ��اد ف � � ��ي �إف � ��ري � � �ق � � �ي � ��ا راي � � ��ة
خ� � � �ف � � ��اق � � ��ة رف � ��اف � � �ـ � � �ـ � � �ـ � � �ـ � � �ـ � ��ة ع � ��ال� � �ي � ��ه
ي� ��رف � �ع � �ه� ��ا ال � � �ع � � ��رب ب � �ن� ��و ع � �م � �ن� ��ا ال � �ـ
ـ� �ب� �ي� ��� �ض ��ان �أه � � � ��ل ال � �ه � �م� ��ة ال �� �س ��ام �ي ��ه
ه� � ��م ن � ��ا�� � �ش � ��روه � ��ا ه� � ��م �أ�� �س� �ـ ��ات� �ي ��ذه ��ا
ه � ��م ح �� �ص �ن �ه��ا ه � ��م درع� � �ه � ��ا ال ��واق� �ي ��ه
�إن ال � � ��ذك � � ��ا ك � � ��ل ال � � ��ذك � � ��ا ك ��ائ� �ـ� �ـ� �ـ ��ن
ت � � � ��اهلل ب � �ي � ��ن ال � �ن � �ه � ��ر وال� ��� �س ��اق� �ي� �ـ� �ـ ��ه
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التي ا�شتهرت بما �أنجبت م��ن الفقهاء والأدب ��اء
وال�م��ؤرخ�ي��ن وال���ش�ع��راء الفحول ال��ذي��ن ال يقلون
م�ستوى عن �أمثال المتنبي والبحتري و�أحمد �شوقي
والر�صافي� ،أولئك ال�شعراء المجيدين العريقين في
الجزالة اللغوية وال�صور ال�شعرية الجميلة الرائعة
المبتكرة في �شتى الأغرا�ض"(.((1

مقـــاالت

وال نن�سى في ه��ذا ال�سياق جهود الدكتور طه
الحاجري الذي اعتنى كثي ًرا بال�شعر ال�شنقيطي،
م ��ؤك� ً�دا �أن م��ا اط�ل��ع عليه م��ن نماذجه المنجزة
خ�لال القرنين الثاني والثالث ع�شر الهجريين
يقوم على �صور �إبداعية و�سمات �إحيائية تخرجه
عن دائرة ال�ضعف ،وتبعده عن ال�صفات الم�ألوف
�إطالقها على �شعر االنحطاط ،مما يجعل المطلع
عليه يراجع الأحكام النقدية والأطروحات الأدبية
المتعلقة بالحقبة المذكورة يقول�" :إن ال�صورة التي
�أت�ي��ح لنا �أن ن��راه��ا ل�شنقيط ف��ي هذين القرنين
يعني الثاني والثالث ع�شر الهجريين -جديرة �أنتعدل الحكم الذي اتفق م�ؤرخو الأدب العربي في
�إطالقه على الأدب العربي عامة في هذه الفترة،
فهو عندهم وكما تق�ضي �آثاره التي بين �أيديهم �أدب
يمثل ال�ضعف والركاكة والف�سولة في �صيغه و�صوره
ومعانيه؛ �إذ كانت هذه ال�صور تمثل لنا الأدب في
و�ضع مختلف ي�أبى هذا الحكم �أ�شد الإباء ،فهو في
جملته بعيد عن التهافت والف�سولة(.((1

و�أكثر من ذلك يهيب هذا الباحث بم�ؤرخي الأدب
العربي �أن يت�سابقوا �إل��ى تلك الكنوز ال�شنقيطية
وال��درر النادرة ليطلعوا عليها ،منوها بما تحوي
في طياتها من الأ�ساليب ال�شعرية القائمة على
العفوية والتلقائية واالن�سياب ،فهي بذلك تك�شف
عن "�أ�صالة في اللغة والأدب ،وتف�صح عن �أدب غير
متكلف و�شعر غير م�صنوع"(.((1
وف��ي �أع �ق��اب ه��ذا التمهيد نذكر ب ��أن موازنة
تاريخية ب�سيطة بين انطالقة النه�ضة ال�شعرية
ب��ال�ب�لاد ال�م���ش��رق�ي��ة ،وب �ي��ن ان�ط�لاق�ت�ه��ا ب��ال��رب��وع
ال�شنقيطية ت�ؤكد �سبق هذه الأخيرة وتقدمها في
الزمان ،وربما في الإبداع كذلك ،فمن المعلوم �أن
�صاحبنا امحمد بن الطلبه اليعقوبي ال�شنقيطي
(محيي ال�شعر الجاهلي ومعار�ض الأع�شى وحميد
وال�شماخ) قد ولد �سنة 1188ه� �ـ1774/م �أي قبل
ال �ب��ارودي "رائد ال�شعر الحديث ف��ي الم�شرق"
ب�أربع و�ستين �سنة ،وتوفي �سنة 1272ه��ـ1856/م
والبارودي ابن ثماني ع�شرة �سنة ،وذلك قبل ميالد
�أحمد �شوقي "�أمير ال�شعراء" بثالث ع�شرة �سنة.

ونجد الم�صري ف�ؤاد �سيد يعجب كثي ًرا بمدونة
"الو�سيط" وي�صدر ب�ش�أنها حكما نقديا تنويه ًيا
يجعل منها "الكتاب الأوحد لتاريخ الأدب العربي في
بالد �شنقيط ،ولدرا�سة �أحوالها الأدبية واالجتماعية
وم��ا ابتدعته قرائح �شعرائهم من �أ�شعار تت�صل
بجميع فنون القول ،من مفاخرة ومديح ،وغزل،
وغير ذل��ك من ال�شعر الر�صين ال��ذي يعيد �إلينا
�صورة من �أيام العرب ووقائعها الم�شهورة"(.((1

وب�ه��ذا ينجلي جانب م��ن ال��ري��ادة ال�شنقيطية
المن�سية "ويت�ضح �أن الأحكام المتداولة في تاريخ
الأدب العربي قائمة على تدوين ناق�ص ينطلق من
المركز ويتجاهل الأطراف ( )...فهل ي�ؤدي بنا هذا
�إلى القول �إن النه�ضة الحديثة في الأدب العربي
بد�أت في بالد �شنقيط ،ولكنها كانت �ضحية م�ؤامرة
�صمت"(.((1

ون�صادف الباحث العراقي عبد اللطيف الدلي�شي
الخالدي ي�شهد للأدب الموريتاني بالجودة والأ�صالة
منته ًيا �إلى �أن موريتان ًيا "�ساهمت بق�سط غير �ضئيل
في الآداب العربية ،و�أ�ضافت �إلى كنوزها ما ال يزال
مجهو ًال دفينًا ،وم��ن ذك��ر النه�ضة الأدب�ي��ة بتلك
الأ�صقاع خطر بباله على الفور ا�سم مدينة �شنقيط
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وم��ن ثمة ن��رى �أن ح��رك��ة الإح �ي��اء الأدب ��ي في
�شعر القوم عملت جهدها على تجديد قطع غيار
اللغة معيدة النب�ض �إلى الن�صو�ص التراثية ،ومحيية
ال�صور ال�شعرية الأ�صيلة ،ف�شعراء القرن الثالث
ع�شر ال�ه�ج��ري �سعوا �إل ��ى "تر�صيع ق�صائدهم
ب�م�ف��ردات بعيدة ال�م�ن��ال اخ�ت�ي��رت بعناية فائقة
وب�أ�سلوب مرح يجعلها تنفذ �إلى الأفئدة ويطرب لها
المتلقي وينجذب �إليها طواعية"(.((1
المحور الأول :الرجل ترجمة وتعريف

�سن�سعى في هذا المقام �إل��ى �أن نقدم ترجمة
وافية لهذا العلم متحدثين �أو ًال عن الو�سط الثقافي
واالجتماعي الذي ن�ش�أ فيه ،ومعرجين �إثر ذلك على
�أهم محطات حياته و�آثاره.
 -1الو�سط الثقافي واالجتماعي:

يح�سن التذكير هنا ب�أن الرجل ن�ش�أ في بيت علم
وف�ضل وق�ضاء ،وفي �أ�سرة معرفة وب��ذل و�سخاء؛
لذلك عرف بابن الطلبة ن�سبة �إلى و�سطه المعرفي
المتميز ،فكلمة" :الطلبه" ذات محمول تكريمي
وم�ضمون تعليمي؛ �إذ تطلق في اللهجة الح�سانية
مق�صو ًدا بها تعظيم بيوتات العلم وتكريم ذويها،
وذل��ك ما �أ�شار �إليه ال�شيخ محمد المامي قائ ًال:
"و�أما "اكالم ح�سان" فالطلبة عندهم العلماء"(.((1
و�أكثر من ذلك نراه ينوه بالأو�ساط المو�سوية
خا�صا بم�آثر
ً
عاقدا في رائعته "الدلفينية" ف�ص ًال ً
م�ستعر�ضا جهود نخبة
ه��ذه الع�شيرة ومعارفها،
ً
م��ن �أبنائها ،وم �ب��رزًا ف��ي ال��وق��ت نف�سه عالقاتها
الودية و�صالتها الحميمة وامتداداتها االجتماعية
م�ستفتحا ذل��ك كله
بمجموعة "�أهل ب��ارك اهلل"
ً
بالحديث عن مكانة اب��ن الطلبة المتميزة ،وعلو
كعبه ف��ي ال�ع�ل��وم ،و�سمو �أن�ق��ال��ه وت�ح��ري��رات��ه عن
الطعن والتعقيب ،معززًا ذلك بجهود كمال الدين
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المجيدري ،الذي نال مرتبة عالية �أهلته لأن ي�صدر
جملة من الفتاوى المتميزة ،كما �أك�سبته رتبة مكينة
بين العالمين.
وق��د ت��وج ذل��ك كله م ��ؤك� ً�دا ت�ف��وق المجموعة
المو�سوية ور�سوخ �أقدامها في المعارف والعلوم،
وات�صاف �أبنائها ب�صفات �أه��ل الف�ضل من �أول��ي
النهى وال �ح �ل��وم؛ �إذ ف��اق��ت بحفظها ك��ل واع�ي��ة،
وناف�ست بمخزونها كل راوية ،يقول(:((1
وم � � ��ا م� �ح� �م ��د اب � � ��ن ال� �ط� �ل� �ب ��ة ن��اق �ل��ه
دون ال �م �ط��اع��ن ف ��ي ذاك ال �ط��واع �ي��ن
ول� �ل� �م� �ج� �ي ��در ف � ��ي ال � �غ � �ب � ��راء م��رت �ب��ة
�� �س ��ارت ب �ه��ا ف ��ي الأق ��ال� �ي ��م ال��رك��اب �ي��ن
ف� � ��ي �� �س� �ب� �ع ��ة ل � � �ب� � ��روج �� �س� �ت ��ة ن� �ظ ��رت
م ��ن رب� ��ع ي �ث��رب � �س��ادي �ه��ا ال �� �س��راط �ي��ن
م ��ا ك ��ان �أب� �ع ��د �أ� �ص �ه��ار ال �م �ج �ي��در من
م � �ن� ��ع ال � � ��زك � � ��اة وب� � �خ � ��ل ف � �ي� ��ه ت �ل �ع �ي��ن
و�سيد عبد اهلل بعد ال�ق��رب �صاهرهم
وم� � ��ا ال � �ك � �ف� ��اءة �إال ال � �ح� ��ال وال ��دي ��ن
ووارث ف � �ق� ��ه م� � ��ول� � ��ود م� ��� �ص ��اه ��ره
وم� � � ��ا ت� � ��� � �ص � ��ادف م � �ن � �ك� ��ور وم � ��رك � ��ون
ف ��ال� �م ��و�� �س ��وي ��ون ف � ��اق � ��وا ك � ��ل واع� �ي ��ة
م ��ن ال �خ �م �ي ����س ال � ��ذي ق ��ادت ��ه ل�م�ت��ون
وال نن�سى �أن و�سط ه��ذا ال��رج��ل ك��ان عنوا ًنا
للثقافة الوا�سعة ،و�آي��ة للبداوة العالمة ،التي بذ
فيها البدوي المتح�ض َر فناف�ست جامعاتها المتنقلة
(المحاظر) معاهد العالم الإ�سالمي ومدار�سه،
وقد نالت الأو�ساط المو�سوية اليعقوبية من ذلك
حظا واف� ًرا ،وذلك ما �أ�شار �إليه �صاحب الترجمة
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جهده �إلى �أن يدفع بهم �إلى اعتماد التعلم والتعليم،
وقد �صاغ ذلك في �أ�سلوب غاية في الت�شويق والإقناع،
م�صرحا �أن من ينت�سب �إلى الأو�ساط المو�سوية وال
ً
يعتني بالتعلم فهو في الع�شيرة منبوذ ،ومن العزة
والإباء مطرود ،بل �إنه يعر�ض نف�سه للذلة والهوان
يقول(:((2

نف�سه م�ستمتعا ببع�ض ذكريات طفولته الطيبة في
ؤكدا �أن البداوة في هذا المنكب
�أحد مرابع �أهله ،م� ً
البرزخي قد بذت الح�ضارة في مختلف الم�ستويات
العلمية وحتى العاطفية ،يقول(:((1
�أوح� � �� � ��ش ال �ن �ي ����ش ب� �ع ��د �أت � � � ��راب ج�م��ل
ول� � � � �ق � � � ��د ك� � � � � � ��ان �آه � � � �ل� � � ��ا م � � �ع � � �م� � ��ورا

م � � � ��ن ل � � � ��م ي � � �ك� � ��ن ه� � �م� � �ت � ��ه ال � �ت � �ع � �ل� ��م

ف � � �ل � � �ن � ��ا ف� � � � ��ي ل � � � � � � � ��واه �أي� � � � � � � � � ��ام ع� �ي ��د

(((2

واالت� � � �ب � � ��اع م � ��ن ب � �ن ��ي �أل� � �ف � ��غ م � � � ��و

(((2

ع ��ز م ��ن ق ��د ب� � �دًا ب �ه��ن ال� �ح� ��� �ض ��ورا

َق � � � � َب� � � � َ�ح� � � ��ه ال� � �ح � ��اك � ��م وال� �م� �ح� �ك ��م
(((2

ح � �ي� ��ن �إذ ج � �م� ��ل م � �ن� ��ك غ � �ي� ��ر ب �ع �ي��د
ال ي � �ع � � ّن � �ي� ��ك �أن ت � � � ��رى �أو ت � � � ��زورا

واالول� � � � � �ي � � � � ��اء وال� � � �م� � � �ق � � ��ام الأع � � �ظ� � ��م
ي � ��ا ل� �ي ��ت �� �ش� �ع ��ري م � ��ا ي � �ق� ��ول ال �ح �ك��م

مقـــاالت

كما ن��وه ال�شاعر محمد ال�م��ام��ون ب��ن محمذ
ال�صوفي( ((2بمكانة بني �ألفغ مو�سى المتميزة،
م ��ؤك� ً�دا �أن �ه��م يمثلون ح���ض��رات العلم ومجال�س
الق�ضاء ،و�أنموذج الكرم وال�سخاء داع ًيا لهم بدوام
الت�صدر في المجال�س والأم��ور على نحو يجعلهم
مناط الق�صد ومنار الدر�س ومثوى ال�ضيف ومعدن
ال�سيادة والمجد يقول(:((2

غ � � � � � � � �دًا ل� � � � ��ه �إذا ع � � �ل � � �ي � ��ه ي � � �ق � � �دَم
و�أكثر من ذلك نق ًرا �أبياتًا للعالمة محمد بن
حمينّه اليدالي( ((2ينوه �ضمنها بـ "البادية اليعقوبية"
جاع ًال منها عنوا ًنا للثقافة والت�أليف ،و�شعا ًرا للتعلم
م�صرحا �أن تلك البادية عادت على
والت�صنيف،
ً
ال�ب�لاد بعلم ج��م وذك��اء وق��اد؛ �إذ احت�ضنت من
المحاظر العلمية ما ال تحت�ضنه الحوا�ضر والقرى،
وانتظمت من الدرر والجواهر ما لم تنتظمه بالد
الإ� �س�لام م��ن الأن��دل����س �إل��ى ذي ط��وى ،فمن هذه
البادية اليعقوبية تخرج قادة الفقه و�أئمة الق�ضاء
و�سدنة العلم و�صفوة ال�شعراء ،وتجلى ذل��ك في
عدد من الإ�سهامات العلمية �شملت مختلف حقول
الثقافة ،وقد �أبرزها العالمة في �أ�سلوب من التورية
والتجني�س بديع ،يك�شف عن علو كعب القوم في
الفقه والأ�صول وتمكنهم من نا�صية اللغة والقري�ض
فقد ر�صعوا �ألفاظ المخت�صر ب�أنظام بديعة ،كما
ن�صو�صا �شعرية م�ستطرفة غادرت المتردم
�أبدعوا
ً
وبذت المتقدم ،متفوقة على نماذج حميد بن ثور
وال�شماخ ب��ن � �ض��رار ،كما تجلت جملة م��ن هذه
الإبداعات في منظومات �أ�صولية محكمة الربوط،

ي� ��ا �آل م ��و�� �س ��ى ال ت � ��زل ح �� �ض��رات �ك��م
وظ � �ل � ��ال ح� �ل� �ت� �ك ��م م � �ح� ��ط الأرح� � � � ��ل
ال ت� �ب ��رح ��ن ن� � ��ار ال � � �ق� � ��راءة وال � �ق� ��رى
ف� �ي� �ك ��م ب � �ن ��ي م ��و� � �س ��ى ه � � ��دى ل �ل �ن��زل
ال زل� �ت ��م ال� ��رك� ��ن ال� ��� �ش ��دي ��د وم �ع �ق�لا
ط� � � � � ��ودًا ت � �� � �ض � ��اءل ع � �ن� ��ه ق � �ن� ��ة ي ��ذب ��ل
ول � � �ك� � ��ل ع � � � ��ود م � �ن � �ب� ��ت م � � ��ن اروم� � � � ��ة
ي� �ن� �ت ��اب ��ه ال ��و�� �س� �م ��ي ف� �ي ��ه �أو ال ��ول ��ي
وقد �أ�شار العالمة محمد مولود بن �أحمد فال
المو�سوي(� ((2إل��ى تميز �أ�سر بني "�ألفغ مو�سى"
نا�صحا لهم بالتزام الدر�س واتباع ال�سنة� ،ساع ًيا
ً
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تعلو على ما �سطر الإمام ال�سيوطي ،ثم �إنهم و�شحوا
حقل النبويات ب�سابقات ج�ي��اد ،ك��ل �أول�ئ��ك جعل
هذا اليدالي يلح على �أن ذلك "البدو اليعقوبي"
�أك�سب ال�شناقطة اكتفاء محظر ًيا ،و"كفافًا" فقه ًيا
و"ظف ًرا" علم ًيا ،وتمي ًزا معرف ًيا يدفع كل من يطلع
على هذه ال��درر النادرة �أن يمد عينيه �إل��ى البدو
والبادية ،مغر ًيا بهما كل ٍ
مناد ومنادية يقول(:((2
ت � �ب� ��دي ب� �ن ��ي ي� �ع� �ق ��وب ن� �ل� �ن ��ا ب � ��ه درر
من العلم ما نيلت لعمرك في الح�ضر
ف �ق��د �أ� �س �� �س��وا ف ��ي ذل� ��ك ال� �ب ��دو رح�لا
م �ح��اظ��ر ��ص�ي��ن ال �ع �ل��م ف�ي�ه��ن وان�ت���ش��ر
ت� �خ ��رج ف �ي �ه��ا ال �� �س �ت��ة ال� ��� �ش� �ع ��راء م��ن
ل �� �ش �ع��ره � ُم ف �� �ض��ل ع �ل��ى ك ��ل م ��ن ��ش�ع��ر
وفيها ن�شا قا�ضي اعل �شنظور وارتقى
(((2

و�أب� �ن ��ا�ؤه ال �ق��ا� �ض��ون ��س��ادت�ن��ا ال� �غ ��رر
و�أه� � � � � ��دى �إل � �ي � �ن� ��ا م � ��ن ن� � � � ��وادر ع �ل �م��ه

وم� ��ن ذل� ��ك ال� �ب ��دو اك�ت���س�ب�ن��ا "كفافنا
(((3
و"رحمة موالنا" و�أ�ص ً
ال لها "الظفر"
ف� � �ي � ��ا ل � �ي � �ت � �ن ��ا ك� � �ن � ��ا ب� � � � � ��داة ج �م �ي �ع �ن��ا
ون �ح��رز م��ا ق��د �أح� ��رز ال �ق��وم م��ن غ��رر
ونذكر هنا ب ��أن العالمة ال�شاعر امحمد ابن
�أحمد ي��وره(� ((3أب��دع �أبياتًا ا�ستعر�ض فيها مناقب
ا�شفغ �أوبك ومكانته العلمية واالجتماعية متحد ًثا
عن ر�سوخ قدمه في العبادة و�صلب قناته ،وعن
اكتمال والي�ت��ه ويمن بناته؛ �إذ �أنجبن نخبة من
�أولي العرفان والك�شف �صفوة ومن �أرب��اب الجهاد
والع�صف و�أئمة من �أ�صحاب النوازل والأحكام،
وزم��رة من �أطباء الج�سوم والأب ��دان ،وكوكبة من
م�صرحا بمنزلة بني �ألفغ
�أ�ساة الهوام وال�سموم،
ً
مو�سى وم��ا ا�شتهروا ب��ه م��ن تميز ف��ي الأق�ضية
والفتوى يقول(:((3
ع � ��ج ب��ال �ك �ب �ي��ر �أب� � � ��ي ال� � �ك � ��رام ال �ك �م��ل
و�أب � � � ��ي ال� �ب� �ن ��ات وه� � ��ن ح� � ��رز ال �م �ن��زل

(((3

�سليل البخاري ما به النفع كالمطر
ومخت�صر ال�شيخ اب��ن �إ��س�ح��اق �صاغه

وول � � � � � ��دن ك � � ��ل م � �ج� ��اه� ��د وم� ��� �ش ��اه ��د
� � �س� ��ر ال� � �غ� � �ي � ��وب وك� � � ��ل ق � ��ا� � ��ض �أن � �ب� ��ل

ن��ا ن��اظ �م��ا ي��ا خ �ي��ر م��ا ��ص�ي��غ مخت�صر
و�أب � ��دى ل �ن��ا اب ��ن ال �ط �ل� َ�ب د ًرا منمنما

م � �ث� ��ل ال � � � � ��ذي ب � �� � �س � �ي ��وف ��ه وزح � ��وف � ��ه
رد الأن � � � � ��ام �إل� � � ��ى ال �� �س �ب �ي ��ل الأع� � � ��دل

ي� �ل ��ذ ل � ��دى �أه � � ��ل ال� �ن� �ب ��اه ��ة وال �� �س �م��ر
ف �ب��ذ اب � ��ن ث � ��ور ف �ي��ه واب� � ��ن � �ض��راره��م
وم � ��ن ب� � ِّذن ��ا ه ��ذي ��ن ن �ف �خ��ر م ��ن ف�خ��ر
�رح� ��ا ل � �ل � �ج� ��وادي ف��ائ �ق��ا
ون� �ظ� �م ��ا و� � �ش� � ً

و�� �ش� �ق� �ي� �ق ��ه ن � �ع� ��م ال� ��� �ش� �ق� �ي ��ق م �ح �م��د
ورد ال � �ح � �م� ��ام م � ��ع ال� ��رع � �ي� ��ل الأول
وال � �م � �� � �ش � �ت � �ف� ��ى ب � � �ب � ��روق � ��ه وب� ��ري � �ق� ��ه
م� � ��ن ك� � ��ل ذي ح � �م� ��ة وداء م �ع �� �ض��ل

(((3

نظام ال�سيوطي في الأ�صول قد ا�شتهر
وم� ��رج� ��ان "مرجانية :م ��ن م��دي�ح��ه

وال � �م ��و� � �س ��وي ��ون الأل � � � ��ى ق� ��د ف �� �ص �ل��وا
ح� �ك ��م ال� �ق� ��� �ض ��اء ب� �ك ��ل ح� �ك ��م ف �ي �� �ص��ل

(((3

تحلت به الأج�ي��اد وال�سمع والب�صر
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في �أرجاء هذا الحرم اليعقوبي العالم والكنف
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المو�سوي المتميز ،تنف�س الرجل �أك�سجين المعارف
والعلوم ،فتقبل منها كثي ًرا وبث �أكثر ،ثم ارتحل غير
مذمم وال ملوم ،فما ذا عن مولده ون�ش�أته وعالقاته
بمعا�صريه؟

الميمونة ر�أى الرجل النور �سنة 1188هـ 1774م ،في
منطقة تير�س بال�شمال الموريتاني ،وقد توفي والداه
وهما في ريعان ال�شباب ،ووحيدهما لم يكمل حوله
الأول فح�ضنته جدته لأمه واحت�ضنته في �أكنافها
كما رع��اه ج��ده لأب�ي��ه محمذن (�آب ��ه) ت 1204ه �ـ
وغدا مو�ضع عناية كبيرة لذينك البيتين ال�شريفين،
ً
فطفقًا يغمرانه ب��دفء حنان ع��ارم لم ي�شعر معه
بفقد الأم وال الأب ،فنال من الرعاية فوق ما نال
�أترابه( ،((3فن�ش�أ يتيم الأبوين مدل ًال بين جدوده،
فواجه بحزم عقبات التعلم وعراقيل �سدوده.

 -2المولد والن�ش�أة:

هو محمد بن محمد الأمين بن محمذن (�آبه)
ابن المختار بن مو�سى بن يعقوب بن �أبي مو�سى بن
يعلى (�أبيال) بن عامر بن يعلى (ابيال الأكبر) بن
ابنه�ضام بن محمد ابن يعقوب الجامع بن �سام بن
عبد اهلل بن �أعمر بن ح�سان ينتهي ن�سبه �إلى جعفر
ابن �أبي طالب ابن عم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
و�شهيد م�ؤتة(.((3

 .3الدرا�سة والتعلم:

مقـــاالت

وفي هذا الجانب نقول� :إن الرجل تربى ب�أح�ضان
جديه ولما بلغ معهما ال�سعي �أخذ في تعلم العلوم
م�ستفيدا من معارف جده محمذن (�آب��ه) ،الذي
ً
كان �سلطة مرجعية في العلم والورع ،وقد جمع بين
الثراء والق�ضاء ال��ذي توارثته ع�شيرته المو�سوية
كاب ًرا عن كابر ،وفي كنف هذا الجد القا�ضي فتح
ال�صبي عينيه على المعارف والعلوم ،فطفق يح�صل
ما ا�ستطاع تح�صيله من الثقافة العربية والإ�سالمية
�آخ��ذا من كل تخ�ص�صاتها بن�صيب واف��ر ،موظفًا
في ذلك وقته من ال�صباح �إل��ى البيات ،ف�أثمرت
هذه الجهود تن�شئة طيبة ت�شكلت من خاللها البنية
ال�صلبة لمعارف الرجل ،وبعد هذا التكوين الأولي
ب��دت على الطفل �أم��ارات ال��ذك��اء والنبوغ فتلقف
الكثير من معارف محيطه الأ�سري و�شرع يغترف
من معارف جده وعمه �آخ��ذً ا عنهما جملة �صالحة
من الفقه والنحو واللغة والأدب والعقيدة ليتردد
بعد ذل��ك على حلق الم�ساجد التي كانت تغ�ص
بها منطقة تير�س ممثلة بذلك �أهم مراكز الثقافة
ومنتديات العلم ومجال�س الأدب؛ �إذ ي�ؤمها من
حولها من الأحياء والقرى ،ومن بحوزتها من �أهل
المعارف والنهى ،فقد ح�ضر وهو يافع درو�س كمال

وق��د �أ� �ش��ار ال�شاعر نف�سه ف��ي مقدمة نظمه
لت�سهيل اب��ن مالك �إل��ى انت�سابه �إل��ى �أروم ��ة بني
ها�شم وانتظامه في �سلك الجعفريين ،وانتمائه �إلى
بني يعقوب يقول(:((3
ق� � � ��ال ال� � �ج � ��دي � ��ر ب� ��ال � �ج � � ًف� ��ا ال �ف �ق �ي ��ر
ل� � ��رح � � �م� � ��ة ال � � ��رح� � � �م � � ��ن وال � �ح � �ق � �ي� ��ر
م� �ح� �م ��د ال � �م � �ع� ��روف ب� ��اب� ��ن ال� ُ�ط �ل �ب��ه
ه� � �ي � ��ئ ل� � � ��ه ي � � � � � ��ارب �أ� � � �س � � �ن� � ��ى ط� �ل� �ب ��ه
ج � � ��م ال � � �ع � � �ي� � ��وب م� � ��دم� � ��ن ال� � ��ذن� � ��وب
ال� �ه ��ا�� �ش� �م ��ي ال� �ج� �ع� �ف ��ري ال �ي �ع �ق��وب��ي
�أم��ا �أم��ه فهي عائ�شة بنت �أحمد خر�شي ابن
محمد الخرا�شي بن م�سكه بن ب��ارك اهلل فيه بن
�أحمد بزيد بن يعقوب بن يعلى (�أبيال) وهنا يلتقي
طرفًا الن�سب من جهة الأب والأم ،وهي من بيت
ف�ضل و�صالح وعلم وجاه ،فهو � ًإذا مقا َبل الطرفين،
وم�ضاعف ال�شرفين.
َ
في ه��ذا الو�سط اليعقوبي ذي ال��درر العلمية
الم�صونة المكنونة وال �غ��رر المعرفية المباركة
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الدين محمذن المجيدري المو�سوي ،كما ات�صل
ب�صفوة من تالمذته �أمثال المامون بن محمذن
ال�صوفي 1235هـ ومولود بن �أحمد الجواد 1243هـ
والبخاري بن الفياللي ،و ال�شريف محمد بن �سيد
محمد ال�صعيدي ت 1232ه� �ـ ،دون قطع بتلمذة
فعلية له على �أي واحد من ه�ؤالء ،وقد كانت �صلته
حميمة بهذا الأخير ولم يكن الفتى المتعلق بالتعلم
والعلم والمت�ألق في �سماء المعرفة وال�شعر لين�أى
ع��ن م��دار���س منطقة الجنوب الغربي م��ن البالد
ال�شنقيطية( ،القلبة) فقد ترك له �سلفه هنالك
غرو�سا �صالحة جعلته يربط �صالت ود وزمالة
ً
ب�أحمد بن محمد العاقل الديماني ت 1244هـ وبابنه
محمدن 1281هـ وبتلميذه النابغة القالوي 1245هـ
وبحرمة بن عبد الجليل 1243هـ ،كذلك ،وال يعرف
له �شيخ انفرد بالجلو�س �إلى درو�سه �إال �أن �إ�شارات
متفرقة تدل في غير قطع على �أنه تتلمذ على عدد
من �أئمة العلم ممن عا�صروه ونا�صروه(.((3
وه��و م��ع م��ا اكت�سب م��ن محيطه الأ� �س��ري وما
ا�ستقى م��ن معا�شرة �أج�ل�اء علماء ع�صره يبدو
ع�صام ًيا في تح�صيله بدرجة عالية ،فقد نال الكثير
من معارفه بفعل مطالعة الكتب يعينه على ذلك
ذك��اء جم وذه��ن وق��اد ،وعزيمة ال تعرف الوهن،
و�سعي حثيث �إلى اقتناء الكتب بال�شراء واال�ستن�ساخ
مع �صيانتها من الأتربة والأو�ساخ.
ولم يلبث �أن �أ�س�س لنف�سه ثقافة عالية جمعت
بين التنوع واالت�ساع ف�شملت الفقه و�أ�صوله واللغة
و�آداب�ه��ا ،والمنطق وق�ضاياه والت�أريخ والأن�ساب،
والنحو و�أبحاثه ،كل ذلك في تعمق وتدقيق وبحث
ومقارنة وا�ستنتاج وتحقيق .ويتجلى ذل��ك ب�شكل
وا�ضح في جملة من الحوا�شي وال�شروح والتعليقات
ازدان ��ت بها هوام�ش مجموعة م��ن المتون كانت
بحوزته ،كما ت�شهد م�ؤلفاته بعل ّو كعبه في العلوم،
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فقد �أبدع بثاقب ذهنه م�ؤلفات �ضاع للأ�سف �أكثرها
ومن بينها - :نظم الت�سهيل البن مالك في النحو
(مفقود) ونظم مخت�صر خليل (مفقود) ومختارات
من كتاب الأغ��ان��ي وال �ن��وادر وغيرهما (موجود)
ومجموعة م��ن الفتاوى الفقهية .و��ش��رح لديوان
ال�شعراء ال�ستة الجاهليين (موجود) و�شرح على
�أمالي �أبي علي القالي (موجود)
هذا بالإ�ضافة �إلى الديوان ال�شعري ،ومجموعة
من الأنظام في اللغة منها نظم يقول في �أوله(:((4
�أول واج � � � � � � ��ب ع � � �ل� � ��ى م � � � ��ن ك� �ل� �ف ��ا
ت � � �ع � � �ل� � ��م ال� � � �ل� � � �غ � � ��ة ح� � � �ت � � ��ى ي� � �ع � ��رف � ��ا
م� �ع� �ن ��ى الإل � � � � ��ه ب ��ال� �ل� ��� �س ��ان ال� �ع ��رب ��ي
لأن � � � � � � � ��ه م� � � �ف� � � �ت � � ��اح َن � � � �ي � � � ��ل الأربِ
 .4الإ�شادة والتنويه:

تجمع الم�صادر التي تناولت ترجمة الرجل على
�أنه �ضم �إلى علمه �صفات خلقية عالية ،فقد "كان
�سخ ًيا راجح العقل ،دمث الأخالق ،حلو المعا�شرة،
وقد حظيت خ�صاله و�شعره باهتمام كبير يلوح �صداه
وا�ضحا في كل �أنحاء القطر ال�شنقيطي وخارجه،
ً
لدى متعاطي الثقافة العالمة ممن عا�صروه ومن
جاءوا بعده"(.((4
وه �ك��ذا ن�ج��د �أن �شهرته ق��د اخ�ت��رق��ت حجب
المعا�صرة وحواجز الم�سافة ،فمعا�صره ابن متالي
ال�ت�ن��دغ��ي ت 1287ه � �ـ يلحقه بف�صحاء ال�ع��رب
الأقحاح ،وذلك ما عبر عنه في �أ�سلوب بديع و�ألفاظ
جامعة ي�سيرة �إذ و�صفه قائ ًال" :هذا عربي �أخره
اهلل"( .((4ويتجلى م�صداق قولة ابن متالي في �أن
الرجل كان مهت ًما ببري النبال ،وامتطاء العي�س
و�إجادة القري�ض فامتلك بذلك نا�صية اللغة ،وتبحر
في علوم القر�آن والحديث ليتمثل الثقافة العربية

جهود ابن
الطلبة
الإحيائية
من خالل
ق�صيدته
الحائية

اال�سالمية في عمقها ،عل ًما وع�م� ً
لا( ،((4كما عده
ابن الأمين ال�شنقيطي �آية من �آيات الزمان ،يقول:
"وبالجملة فـ"امحمد" هذا ح�سنة من ح�سنات
ال��ده��ر ال ن��زاع ف��ي ذلك"( .((4وي�ع��ده �صالح بن
عبد الوهاب النا�صري (ت 1278هـ) "من الأعيان
وال�شعراء المجيدين"(.((4

و�ضوحا،
الدار�سين على ذل��ك �أمثلة تزيد الأم��ر
ً
منته ًيا �إل��ى �أن "ال�شعر الموريتاني يخاطب قلب
الإن�سان الموريتاني ،الذي يحيى الحياة التي كان
يعي�شها النابغة وزهير ،ويقطن �صحراء كال�سماء
في االت�ساع ،وينتمي �إلى الع�شائر الرحل ،ويقطع
على الناقة الوجناء المفاوز ( )...والموريتاني يرد
الماء الآجن ،بعد اجتياز كل خرق مهمه ،ويقف على
الطلول البالية فيبكي بين ر�سوم كانت �آهلة ب�أحبة
عرف بينهم �أيام لذة ونعيم )...( ،وال غرابة � ًإذا �أن
يعبر عن هذه الأحا�سي�س بمثل الأدب الذي ان�صهر
في علمه وانطبع في ذهنه ،فهو في الحقيقة �إذا كان
معار�ضا في ت�شكيل فنه ف�إنه في نف�س
محاك ًيا �أو
ً
الوقت �صادق في �إح�سا�سه �صادق في تعبيره"(.((4
وف��ي جانب ه��ذا الإح �ي��اء الأ�سلوبي يمكن �أن
نتحدث ع��ن �ضربين م��ن الح�ضور ال�شعري في
ن�صو�ص ابن الطلبه� ،أحدهما جلي مرت�سم ،والآخر
خفي محت�شم،

وي���ص��رح محمد ع�ب��د اهلل ب��ن ال �ب �خ��اري اب��ن
الفياللي ت 1316هـ ب�أنه من الم�شهورين فهو العالم
الأديب ال�شاعر الح�سن الخط� ،أما محمد فال بن
بابه العلوي فينعته ب"الفقيه ال�صالح العربي
القح"(.((4
وبذلك نعلم �أنه الآية للإبداع والعنوان ،والحا�ضن
للغة والبيان ،والذاكرة الواعية التي حفظت ال�شعر
من ال�ضياع والن�سيان ،وه��و على الحقيقة مثال
الكتمال فتوة الإن�سان وا�ستواء بالغة هذا الل�سان.

مقـــاالت

ثانيا :مظاهر الت�أثر واالبتعاث

 -1الح�ضور الجلي المرت�سم:

ويح�سن بنا �أن نذكر في هذا الجانب ب�أن الثقافة
ال�شنقيطية ،قد عولت في مقرراتها اللغوية على
تب�صير �أبناء المحاظر ب�أ�ساليب الذكر الحكيم
ومدونات ال�شعر القديم ،وذلك ما �أعقب في نفو�سهم
ح�سا لغو ًيا مرهفًا ،و�أورث�ه��م ذائقة نقدية رفيعة
ً
وملكة �شعرية متميزة ،وقد نال �صاحبنا من ذلك
ن�صي ًبا غير ي�سير ،فاعتنى بهذا الل�سان العربي،
و�أقبل على �أ�ساليبه ا�ستجابة لمناهج الدرا�سة،
وا�ستمتاعا بجاذبية ال�شعر و�إيقاعه ،ورغبة في
ً
�إبداع القري�ض و�إن�شائه ،مما جعل �إبداعاته ال�شعرية
تلتقي في كثير من نماذجها مع عهود ن�ضارة ال�شعر
في الجاهلية و�صدر الإ�سالم ،وال يعني ذلك مجرد
المحاكاة الآلية ،وال التقليد الأعمى ،بل �إن الأمر
قد يكون راج ًعا �إلى نوع من التوارد في الخواطر
والت�شابه بين البيئتين ذوات��ي المناخ ال�صحراوي
الجاف والجمال الطبيعي الآ�سر ،وقد �ضرب �أحد

ونق�صد ب��ه معار�ضة ال��رج��ل لثالثة م��ن كبار
ال�شعراء ،التقى معهم في الوزن والروي وفي بع�ض
المقا�صد وال�م��و��ض��وع��ات ،و��ص��رح �أن��ه يناف�سهم
بل ي�سعى �إل��ى تجاوزهم ،وفي هذا ال�سياق تتنزل
مطوالت الرجل ال�ث�لاث ،التي عار�ض بها �سلفه
ال�شعري ،وت�أتي على ر�أ�سها جيميته التي عار�ض
بها ال�شماخ بن �ضرار والواقعة في اثنين ومائة
من الأبيات ،والتي ا�ستهلها بال�ضجر من مطاولة
الليل والتلهف �إلى تبلج ال�صباح ،وتزحزح الظالم،
يقول(:((4
ت� � � �ط � � ��اول ل � �ي� ��ل ال � � � �ن� � � ��ازح ال� �م� �ت� �ه� �ي ��ج
�أم � � � ��ا ل� ��� �ض� �ي ��اء ال� ��� �ص� �ب ��ح م � ��ن م �ت �ب��ل
وال ل � �ظ �ل��ام ال � �ل � �ي ��ل م � ��ن م� �ت ��زح ��زح
ول �ي ����س ل �ن �ج��م م ��ن ذه� � ��اب وال م�ج��ي
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ف � �ي� ��ا م� � ��ن ل� �ل� �ي ��ل ال ي� � � � ��زول ك� ��أن� �م ��ا
ت �� �ش ��د ه � ��وادي � ��ه �إل� � � ��ى ه �� �ض �ب �ت��ي �إي � ��ج
�أما جيمية ال�شماخ فتنفتح على مناداة الأظعان
وتهييج الأ�شواق والك�شف عما بدواخل النف�س من
المحبة والغرام اللذَ ين �أججهما ُبعد ال�شقة وانقطاع
ال�سبيل يقول(:((4
�أال ن � ��ادي � ��ا �أظ � � �ع� � ��ان ل� �ي� �ل ��ى ت �ع��رج��ي
ف� �ق ��د ه� �ج ��ن �� �ش ��و ًق ��ا ل �ي �ت��ه ل� ��م ي�ه�ي��ج
�أق� � � � ��ول و�أه � � �ل� � ��ي ب ��ال� �ج� �ن ��اب و�أه� �ل� �ه ��ا
ب �ن �ج��دي��ن ال ت �ب �ع��د ن � ��وى �أم ح �� �ش��رج
ونذكر ب�أن ابن الطلبة لما �أب��دع جيميته تمنى
�أن يجمعه اهلل بال�شماخ في م�ستقر جنان الخلد،
لين�شدا ن�صيهما ف��ي ن� ٍ�اد م��ن ن��وادي �أه��ل الجنة
ً
يحتكمان �إلى ذويه ليقوموا جيميتيهما ،فيعلما �أيهما
�داع��ا ،وذل��ك ما �أ�شار �إليه
�أح�سن �شع ًرا و�أق��وم �إب� ً
يوما  -يعني ابن
�صاحب الو�سيط قائ ًال" :وقال ً
الطلبة – بعدما نظم جيميته و�أبرزها للنا�س �أرجوا
من اهلل �أن �أقعد �أنا وال�شماخ بن �ضرار في ناد من
�أه��ل الجنة ونن�شد بين �أيديهم ق�صيدتينا لنعلم
�أيهما �أح�سن"(.((5
�أما ثانية المعار�ضات فهي ميميته التي عار�ض
بها حميد ب��ن ث��ور متمن ًيا �أن يجمعه اهلل ب��ه في
ناد من ن��وادي الجنة ليحكم �أهله بينهما ويقوموا
يوما في مجل�س �أن�شد
ق�صيدتيهما ،فيذكر �أنه "قال ً
فيه ميميته �أرج��و من اهلل �أن��ي �أن��ا وحميد بن ثور
نن�شد ق�صيدتينا في ناد من �أهل الجنة فيحكمون
بيننا"( .((5وتنفتح هذه الميمية على طيف الحبيبة
مريم وما �أعقب في نف�س ال�شاعر من محبة وغرام
وما هيج من �شوق وهيام يقول(:((5
ت � � � ��أوب � � ��ه ط � �ي� ��ف ال� � �خ� � �ي � ��ال ب� �م ��ري� �م ��ا
ف � � �ب� � ��ات م � �ع � �ن� ��ى م� ��� �س� �ت� �ج� �ن ��ا م �ت �ي �م��ا
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ت � � � ��أوب� � � ��ه ب� � �ع � ��د ال � � �ه � � �ج � ��وع ف� �ه ��ا�� �ض ��ه
ف ��أب��دى م��ن ال�ت�ه�ي��ام م��ا ك ��ان جمجما
ل �ط��اف ب�ه��ا ح�ت��ى �إذا ال�ن�ف����س �أجه�شت
و�أب � � ��دت ب �ن��ان��ا ل ��ي خ���ض�ي�ب��ا وم�ع���ص�م��ا
ووج � � �ه� � ��ا ك � � � � ��أن ال � � �ب� � ��در ل� �ي� �ل ��ة �أرب� � � ��ع
وع� ��� �ش ��ر ع� �ل� �ي ��ه ن� ��ا� � �ص �ل� ً
ا ق � ��د ت �ه �م �م��ا
�أم��ا ميمية حميد ب��ن ث��ور فقد انفتحت على
م�ساءلة الربع والتلهف �إلى معرفة وجهة الحبيبة
في رحلتها وتعزز ذلك بالتما�س تبليغ �أعلى ر�ساالت
الحب و�أ�سمى �آيات الغرام من الأحبة حيث يقول(:((5
�� �س ��ل ال� ��رب� ��ع �أن � � ��ى �أم � �م� ��ت �أم � �س��ال��م
وه � � � ��ل ع � � � � ��ادة ل � �ل� ��رب� ��ع �أن ي �ت �ك �ل �م��ا
وق � � ��وال ل� �ه ��ا ي� ��ا ح� �ب ��ذا �أن � � ��ت ه� ��ل ب ��دا
ل� �ه ��ا �أو �أرادت ب� �ع ��دن ��ا �أن ت� ��أي� �م ��ا
ول � � ��و �أن رب � � � ًع � ��ا رد رج � �ع � ��ا ل �� �س��ائ��ل
�أ�� � � �ش � � ��ار �إل � � � � ��ي ال� � ��رب� � ��ع �أو ل �ت �ف �ه �م��ا
�أم��ا ثالثة المعار�ضات فهي معار�ضته لالمية
الأع�شى التي عدها بع�ض النقاد من المعلقات،
وج��اءت مطولة ابن الطلبة في نف�س �شعري بديع
ي��روم التفوق على المناف�س ،ويفتتح با�ستيقاف
ال�صحب وا�ستبكاء الربع والت�أمل في ق��وة ت�أثير
م�شاهد التحمل واالرتحال يقول(:((5
� �ص��اح ق��ف وا� �س �ت �ل��ح ع �ل��ى ��ص�ح��ن ج��ال
��س�ب�خ��ة ال �ن �ي ����ش ه ��ل ت� ��رى م ��ن ج�م��ال
ق � � ��ف ت � � ��أم � � ��ل ف � � ��أن � � ��ت �أب� � ��� � �ص � ��ر م �ن��ي
ه��ل ت ��رى م��ن ح ��دوج ��س�ع��دى ال�ت��وال��ي
ه � � ��ل ت � � � ��رى م � � ��ن ج � �م� ��ائ� ��ل ب � ��اك � ��رات
م� ��ن ل � ��وى ال � �م� ��وج ع � ��ام � ��دات ال ��زف ��ال
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�أم��ا المية الأع�شى فقد ا�ستفتحت با�ستفهام
�إنكاري يعتب على الكبير في بكائه ،وينبه �إلى متعة
التحاور مع الربع على الرغم من ات�صافه بالجماد
والجمود يقول(:((5

 -1ت � �ط� ��اول ل� �ي ��ل ال� � �ن � ��ازح ال �م �ت �ه �ي��ج
�أم� � � ��ا ل� ��� �ض� �ي ��اء ال� ��� �ص� �ب ��ح م � ��ن م �ت �ب �ل��ج
� -10أع �ن��ي ع�ل��ى ال�ه��م ال�ل�ج��وج المهيج
وط� �ي ��ف �� �س ��رى ف ��ي غ �ي �ه �ب��ي م��دج��دج

م� � � ��ا ب� � � �ك � � ��اء ال� � �ك� � �ب� � �ي � ��ر ب� � � ��الأط� �ل� ��ال

ومن الت�صريحات الإ�ضافية في الميمية ما ورد
فيها بعد المطلع من مناداة ال�صحب والدعوة �إلى
الرحيل وتيمم منازل الظعائن �إذ يقول(:((5

و� � � � �س � � � ��ؤال� � � ��ي وم � � � � ��ا ت � � � � ��رد �� � �س� � ��ؤال � ��ي
دم � � �ن� � ��ة ق � � �ف� � ��رة ت � � �ع � � ��اوره � � ��ا ال� ��� �ص� �ي� �ـ

مقـــاالت

ـ� � ��ف ب ��ري� �ح� �ي ��ن م� � ��ن �� �ص� �ب ��ا و�� �ش� �م ��ال
والطريف في ه��ذه المطوالت المناف�سة �أنها
ال تكتفي بت�صريع المطالع ،ب��ل كثي ًرا م��ا تعززه
ت�صريعات �أخرى ترد في ت�ضاعيف الق�صيدة تفننًا
وتنوعا في الإبداع وتحو ًال من الخبر �إلى
في القولً ،
الإن�شاء ،وربما �إ�شعا ًرا باالنتقال من وحدة ن�صية
�إلى وحدة �أخ��را ٍة �أمال في تنويع الجر�س وتجديد
النف�س وتنبيها لل�سامع �إل��ى �أن القافية ما يزال
فيها م��ن ال�ق��ول مت�سع ،ب��ل �إن ه��ذه الت�صريعات
�اح��ا ع��ن التمكن م��ن القري�ض،
رب�م��ا ت��رد �إف���ص� ً
و�إلماحا �إل��ى التفوق على القرين ،وذل��ك في نهج
يقفز على المتداول الم�ألوف ،ويحفز على �إق�صاء
المعاد المكرور ،مت�سو ًرا جدران الرتابة والجمود،
م�ستزيدا من
الروي والق�صيد،
ومتجاوزًا �إلزامات
ً
ّ
فر�ص التمتع بعنا�صر التناغم والإيقاع ،فـ"الت�صريع
غير المتكلف يعد �أحد عنا�صر البراعة واالقتدار في
توظيف الطاقة ال�صوتية التي يتيحها الن�ص"(.((5

 -1ت� � ��أوب � ��ه ط� �ي ��ف ال� �خ� �ي ��ال ب �م��ري �م��ا
ف � � �ب� � ��ات م � �ع � �ن� ��ى م� ��� �س� �ت� �ج� �ن ��ا م �ت �ي �م��ا
� -11أال ي ��ا خ �ل �ي �ل��ي ارح �ل ��ا وت �ي �م �م��ا
ب �ن��ا ح �ي��ث �أم �� �س��ى رائ� ��د ال �ظ �ع��ن يمما
وم��ن الت�صريعات الإ�ضافية في الالمية بعد
المطلع م��ا �أل��ح على ال��رج��ل م��ن الن�صح لقومه
بالت�شمير عن ال�سواعد واال�ستعداد لمواجهة �صروف
الدهر وحادثات الليالي يقول(:((5
��-1ص��اح ق��ف وا�ستلح على �صحن جال
��س�ب�خ��ة ال �ن �ي ����ش ه ��ل ت� ��رى م ��ن ج�م��ال
� -26آل ي �ع �ق ��وب �� �ش� �م ��روا ل �ل �م �ع��ال��ي
وا� � �س � �ت � �ع � ��دوا ل � �م� ��ا ت � �ج � ��يء ال� �ل� �ي ��ال ��ي
 -33ه� ��اج ق� ��رح ال � �غ ��رام ب �ع��د ان ��دم ��ال
ظ � �ع ��ن ُظ � �ع� ��ن ال� �خ� �ل� �ي ��ط ي � � ��وم �إن � � ��ال

وف��ي ه��ذه المطالع الإ�ضافية يتجدد النف�س
ال�شعري تجد ًدا �أ�شبه ما يكون بتجدد نية الملبي كلما
تجددت حال� ،أو تجدد قوة الدفع في قانون ال�سير
كلما وقع توقف �أو عثار ،فابن الطلبة في ت�صريعاته
الإ�ضافية ك�أنما هو باعث بر�سائل الإحياء الأ�صيل
التليد �أو عابث بو�سائل التبعية والتقليد ،ومن �أمثلة
هذه الت�صريعات الإ�ضافية في الجيمية بعد المطلع
قوله(:((5

 -46ق ��د �أران� � ��ي وال �ب �ي ����ض غ �ي��ر ق ��وال
ل� � �خ �ل��ال � ��ي وال � � �س � �ئ � �م� ��ن و� � �ص� ��ال� ��ي
ومن نماذج الت�صريعات الإ�ضافية بعد المطلع
في حائية الرجل مو�ضوع الدرا�سة قوله(:((6
 -1ب �ع��د م ��ا ب �ي��ن م ��ن ب � ��ذات ال ��رم ��اح
وم � �ق � �ي� ��م م� � ��ن ال � � �ل� � ��وى ب� ��ال � �ن� ��واح� ��ي
82
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 -6ي� � ��ا خ� �ل� �ي� �ل ��ي ه � � �ج � � � ًرا ب� � ��ال� � ��رواح
وارح � � � � �ل � � � � ��ا ك � � � � ��ل ب � � � � � � � � ��ازل م � � � �ل � � ��واح
ومن نماذج ت�صريعاته الإ�ضافية بعد المطلع ما
ورد في �إحدى ق�صائده النونية من الت�أكيد على �أن
محظيته تعد قمة الجمال وعنوان الر�شاقة واكتمال
القوام يقول(:((6
 -1ف� �ت ��ن ال� �ق� �ل ��ب ي� ��ا ل� �ق ��وم ��ي ف �ت��ون��ا
دل م � �ي � �م� ��ون� ��ه ف ��ا� � �س � �ت � �ج ��ن ج� �ن ��ون ��ا
 -4ي� � � ��ا خ � �ل � �ي � �ل� ��ي �إن � � � �م� � � ��ا م� �ي� �م ��ون ��ا
خ� � �ل� � �ق � ��ت ف� � �ت� � �ن � ��ة ب � � �ه � � ��ا ت � �ف � �ت � �ن� ��ون� ��ا
وم��ن الأم�ث�ل��ة على ت�صريعاته الإ��ض��اف�ي��ة بعد
المطلع ما ورد في �أحد ن�صو�صه الرثائية م�ستنك ًرا
ؤكدا �أن
�شكوى المرء من الزمان وحوادث الأيام م� ً
ذلك عبث من القول وفتور في الهمم يقول(:((6
 -1ك � ��ل ع� �ي� �� ��ش م � ��ا ت � ��راخ � ��ى لأج � ��ل
وم � � � � � � ��آل ال� � � �م � � ��رء م � � � ��وت ح� � �ي � ��ث ح��ل
� -3أم � � � ��ن ال � ��ده � ��ر ت �� �ش �ك ��ى �إذ ن ��زل
ب� � � � ��ك م� � � �ن � � ��ه ح � � � � � � � ��ادث غ� � � �ي � � ��ر ج� �ل ��ل
وي �ب��دو اب��ن الطلبة ذا ول ��وع ��ش��دي��د بظاهرة
الت�صريع فك�أنه يجد فيها �ضر ًبا من المو�سيقى
ال�شعرية المنتظمة التي ت�ضفي على البيت تعاد ًال
�إيقاع ًيا وتميزًا �صوت ًيا؛ لذلك عول عليها في كثير
من ن�صو�صه ،بل �إنه نظم ق�صيدة من ثالثة ع�شر
بيتا ،م�صرعة كلها من �ألفها �إلى يائها ،عامال بذلك
على تر�سيخ هذه الظاهرة و�إحيائها يقول(:((6
ال ال�ق�ل��ب ع��ن ذك��ر �أم ال�م��ؤم�ن�ي��ن �سال
وال �أرى ع � ��اذالت � ��ي ت � �ت� ��رك ال� �ع ��ذال
وال �أرى ل� ��وم م ��ن ي �ل �ح��و وم� ��ن ع��ذال
�إال ي � ��زي � ��د ع� � �ل � � َّ�ي ال� � �ه � ��م وال� �خ� �ب�ل�ا
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وال �أران � � � � ��ي �أرى ر�� �س� �م ��ا وال ط �ل�لا
�إال و� �س��اءل��ت ع �ن �ه��ا ال��ر� �س��م وال �ط �ل�لا
ه��ي التي م��ن ه��واه��ا الج�سم ق��د نحال
وال� �ب� �ي ��ن ج � ��ار ع �ل��ى ق �ل �ب��ي وم � ��ا ع��دال
ه��ي التي �ألب�ست غيد ال��ورى الخجال
وت �ح��ت �أخ�م���ص�ه��ا ال �ي��اف��وخ م��ن زح�لا
ه � ��ي ال � �ت� ��ي ل� �ل� �ق ��اه ��ا �أف� � � � ��رح ال� �ج ��ذال
ون �ي �ل � َّ�ي ال ��و� �ص ��ل م �ن �ه��ا ن �ي �ل� َّ�ي الأم�ل��ا
ه � ��ي ال � �ت� ��ي �أن� � � ��ا ال �أب� � �غ � ��ي ب� �ه ��ا ب ��دال
م��ن غيد عثمة ذات ال�ضال م��ن �أجلى
وال � �س �ع ��اد وال � �س �ع ��دى ال� � �ف� � ��ؤاد وال
ه �ن��د ال �ه �ن��ود وال ل �ي �ل��ى ال �ل �ي��ال��ي وال
وك � ��ل ب �ي ��ت م� ��ن �أم ال �م ��ؤم �ن �ي ��ن خ�لا
�أم �� �س��ى خ�ل�اء و�أم �� �س��ى �أه �ل ��ه اح�ت�م�لا
وك ��ل م��ن �أ��ص�ب�ح��ت م��ن ح�ل�ي�ه��ا عطال
ال ن ��اق ��ة ال � �ي ��وم ل ��ي ف �ي �ه��ا وال ج�م�لا
ف� � ��إن ت �ك��ن ت �ب �ت �غ��ي �أن ت � ��درك الأم�ل��ا
ف �ل �ت �ت �ب �ع��ن ح �ي �ه��ا �أي � � � ��ان م� ��ا ارت� �ح�ل�ا
ف ��ارح ��ل م ��راح �ل ��ه واع� �م ��ل ك �م��ا ع�م�لا
وان � � � � � ��زل م� � �ن � ��ازل � ��ه �أي � � � � � ��ان م � � ��ا ن� ��زال
�أرى ال �ه ��وى غ �ي��ر م ��ا ح�م�ل�ت�ن��ي جلال
وال �أرى غ� �ي ��ر م� ��ا ح �م �ل �ت �ن��ي ج �ل�ل ً�ا
ف �م��ن ي �ك��ن ��س��ال�ي��ا ع��ن م��ن ي �ح��ب فال
ذا ال�ق�ل��ب ع��ن ذك��ر �أم ال�م��ؤم�ن�ي��ن �سال
وب �ع��د ه ��ذه ال�م�ع��ار��ض��ات ال���ص��ري�ح��ة نعر�ض
لنماذج من محاورات الرجل للن�صو�ص الجاهلية
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وا��س�ت�ح���ض��اره لأبنيتها وت��راك�ي�ب�ه��ا وا�ستئنا�سه
ب�ألفاظها ،من ذلك �أنه �ضمن بع�ض قطعه ال�شعرية
تتويجا لأبياته
بيتًاكام ًال من معلقة عنترة �أورده
ً
وتع�ضي�ضا لأطروحاته ،يقول(:((6
ً
م� �ن ��ع ال � �م � �ن� ��ام ف� �ل ��م �أن� � � ��م ف � ��ي ال� �ن ��وم

ف�ن��راه ف��ي ال�شطر الأخ �ي��ر م��ن �أب�ي��ات��ه ي�ضمن
�شط ًراكام ًال م��ن �أب �ي��ات لمجنون ليلى يقول في
مطلعها(:((6
�إن ال � � � � �ع� � � � ��واذل ق � �ت � �ل� ��ت ع� ��� �ش ��اق� �ه ��ا
ي ��ا ل �ي��ت م ��ن ج �ه��ل ال �� �ص �ب��اب��ة ذاق �ه��ا

خ � �ب� ��ر ج� � � � ��واه ق� � ��د ت� �م� �خ ��خ �أع� �ظ� �م ��ي

ف� � ��ي �� �ص ��دغ� �ه ��ن ع � � �ق� � ��ارب ي �ل �� �س �ع �ن �ن��ا

ل � � �م� � ��ا �أت� � � � ��ان� � � � ��ي �أن م � � �ي� � ��ة دون � � �ه� � ��ا

م � ��ا م � ��ن ل� ��� �س� �ع ��ن ب � ��واج � ��د ت ��ري ��اق� �ه ��ا

ح��ال��ت زوم ��اج ��ر ف��ي ال �ك �ت��اب المحكم

�إن ال � �� � �ش � �ف� ��اء ع� � �ن � ��اق ك� � ��ل خ� ��ري� ��دة

ل � ��و غ� �ي ��ر ذل � � ��ك ح � � ��ال دون م� ��زاره� ��ا

ك � ��ال� � �خ� � �ي � ��زران � ��ة ال ت� � �م � ��ل ع� �ن ��اق� �ه ��ا

ل � ��ر�أي � ��ت ك� �ي ��ف م �� �ص��ال �ت��ي وت �ق �ح �م��ي

ب � �ي � �� ��ض ت� ��� �ش� �ب ��ه ب� ��ال � �ح � �ق� ��اق ث ��دي� �ه ��ا

ي � ��ا � � �ش� ��اة م � ��ا ق� �ن� �� ��ص ل� �م ��ن ح� �ل ��ت ل��ه

م � ��ن ع� ��اج� ��ة ح� �ك ��ت ال � �ث � ��دي ح �ق��اق �ه��ا

ح ��رم ��ت ع �ل��ي ول �ي �ت �ه��ا ل ��م تحرم"
ومن نماذج الح�ضور المرت�سم لل�شعر القديم
في ن�صو�ص الرجل محاورته قطعة غزلية للمجنون
ا�ستهلها بالإ�شارة �إل��ى ا�ست�سالم المحبين �أم��ام
لواعج ال�شوق والغرام ،وان�صياعهم لأوامر الأحبة
وتوجيهاتهم ،وقد توجه بت�ضمين �شطر كامل من
قطعة المجنون ،وا�ستهلها قائ ًال(:((6

(((6

ي� ��دم� ��ي ال � �ح� ��ري� ��ر ج � �ل� ��وده� ��ن و�إن � �م� ��ا

مقـــاالت

ي �ك �� �س �ي��ن م ��ن ح �ل��ل ال� �ح ��ري ��ر رق��اق �ه��ا
زان � � � ��ت روادف� � � �ه � � ��ا دق � � � ��اق خ� ��� �ص ��وره ��ا
�إن � � ��ي �أح � � ��ب م� ��ن ال� �خ� ��� �ص ��ور دق ��اق �ه��ا
�إن ال � �ت� ��ي ط � � ��رق ال� � ��رج� � ��ال خ �ي��ال �ه��ا
م � � ��ا ك� � �ن � ��ت زائ� � � ��ره� � � ��ا وال ط� ��راق � �ه� ��ا

�أل� � � ��وى ب �� �ص �ب��رك وال � ��دم � ��وع �أراق � �ه� ��ا
�� �ش ��و ًق ��ا ف ��راق ��ك م ��ن ت� �خ ��اف ف��راق �ه��ا

 -2الح�ضور الخفي المحت�شم

ونق�صد به تلك المحاورات غير ال�صريحة التي
يكتفي ال�شاعر خاللها ب�أن ينظر �إلى بع�ض الن�صو�ص
ال�سابقة م�ستح�ض ًرا بع�ض �ألفاظها �أو جملة من
معانيها من غير �أن ي�ضمنها ت�ضمينا �صريحا ،ومن
الأمثلة على ذلك ما ورد في نونية للرجل يحاور
�ضمنها �أحد الرعاة ،متحدثا عن مو�صوفته م�شبها
ؤكدا �شدة التماثل بينهما ،فك�أنهما
�إياها بالر�ش�أ م� ً
ينحدران من �أ�صل م�شترك وي�سقيان بماء واحد
فهما وجهان لعملة واحدة وطرفان لن�سخة متحدة
يقول(:((6

ق� ��د � � �ش ��اق ن �ف �� �س��ك ب �ي �ن �ه��ا ول �ط��ال �م��ا
ق ��د ك �ن��ت ت �ح��ذر ذا ال � ��ذي ق ��د ��ش��اق�ه��ا
وب � �ق � �ي� ��ت ت� � �ن � ��دب رب � �ع � �ه� ��ا �أل � � �ق� � ��ت ب��ه
غ� � ��ر ال � �� � �س � �ح ��ائ ��ب غ� � � � ��دوة �أرواق� � � �ه � � ��ا
وغ � � �دًا ال � �ع� ��واذل ف ��ي ال �ب �ك��اء ي�ل�م�ن�ن��ي
وال� � �ع� � �ي � ��ن ت� ��� �س� �ك ��ب ل � ��وع � ��ة رق � ��راق � ��ه
�إن ال � � �ع� � ��واذل ق� ��د ج �ه �ل��ن � �ص �ب��اب �ت��ي
ي ��ا ل �ي��ت م ��ن ج �ه��ل ال �� �ص �ب��اب��ة ذاق �ه��ا
84

�آفاق الثقافة والتراث

ف � � � � ��إن ل � �ن� ��ا ف� � ��ي �أب� � � � ��ل ال� � �ح � ��ي ب� �ك ��رة
ه � �ج� ��ان� ��ا ل� � � �غ � � ��رات ال� � �ن� � �ج � ��ار ه� �ج ��ان
ه � �ج� ��ان ال� �م� �ح� �ي ��ا ب� �ن ��ت � �س �ب ��ع و�أرب � � ��ع
�� �س� �ب� �ت� �ن ��ي ب � �ث� �غ ��ر ك� ��ال � �� � �س � �ي� ��ال ث� �م ��ان
و�إال ت � �ك� ��ن ن � �ج� ��ل ال� � �م� � �ه � ��اة ف� ��إن� �ه ��ا
و�إي � � � � � � � � � ��اه م � � �م� � ��ا �أر� � � � �ض � � � �ع� � � ��ا ب � �ل � �ب� ��ان
فهو في البيت الأخير ينظر �إلى قول �أحد ال�شعراء
المتقدمين مع ت�صرف ي�سير ي�شعر بالتمكن من
ال�شعر والتفنن في ال�ق��ول؛ حيث ا�ستعان ب�سلفه
ال�شعري الذي يقول(:((6
و�إال ي � �ك � �ن � �ه� ��ا �أو ت � �ك � �ن � ��ه ف � � ��إن � ��ه
�أخ � � � ��وه � � � ��ا غ � � ��ذت � � ��ه �أم � � � � � ��ه ب� �ل� �ب ��ان� �ه ��ا
أي�ضا ما ورد �ضمن نونيته
ومن هذا ال�ضرب � ً
الأخرى التي ي�سوق �ضمنها بع�ض �أو�صاف محبوبته
ميمونة ،م�ستح�ض ًرا �ألفاظ �شطر من المية العرب
ؤكدا �أن محظيته
مت�صرفًا فيه ت�صرفًا ي�سي ًرا ،م� ً
م�صوغة وف��ق ال�ط�ل��ب م�صممة بح�سب ال�م��راد
يقول(:((7
�إن� � � � � �ه � � � � ��ا ط � � �ف � � �ل� � ��ة ع � � � � � � � � ��روب رداح
م �ث��ل م ��ا ال �ن �ف ����س ت �� �ش �ت �ه��ي �أن ت�ك��ون��ا
ه � � ��ي ج � �ن � �ي� ��ة ول � �ي � �� � �س� ��ت م � � ��ن �إن� � �� � ��س
م � ��ا ك � �ه ��ا الإن � � ��� � ��س ق� �ب� �ل� �ه ��ا ي �ف �ع �ل��ون��ا
فوا�ضح �أن ال�شطر الثاني من البيت الثاني ينظر
�إلى قول ال�شنفرى في المية العرب(:((7
ف � � � ��إن ي � ��ك م � ��ن ج � ��ن لأب� � � � ��رح ط ��ارق ��ا
و�إن ي ��ك �إن �� �س��ا م ��ا ك �ه��ا الإن� �� ��س تفعل
و�أكثر من ذل��ك ن��راه يحاور �أبياتًا ل�ضرار بن
الخطاب ملتق ًيا معه في الوزن وال��روي وفي بع�ض
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التعابير والألفاظ ،يقول(:((7
ول � � �ف � � �ه� � ��ر غ � � � � � � ��داة ي � � ��دع � � ��و � � � �ض� � ��رار
ي� � ��ا ن � �ب� ��ي ال � � �ه� � ��دى ب� � � � ��ذاك اح� �ت� �م ��اء
ي� � � ��وم � � �ض� ��اق� ��ت ع� �ل� �ي� �ه ��م �� �س� �ع ��ة الأر
� � � � ��ض ف � � � �ل � � � ��اذوا ب � � � ��ه والت ل � �ج � ��اء
ف� � �ح� � �م � ��اه � ��م ب � � � ��ه ول� � � � � � � � ��واله ك� � ��ان� � ��وا
(((7
ف �ق �ع��ة ال � �ق� ��اع ت� �ب� �ت ��ذره ��ا الإم � � � � � ��اء
ويتجلى م��ن ه��ذا المقطع �أن��ه ينظر �إل��ى قول
�ضرار في بع�ض مقطوعاته متقاط ًعا معه في الوزن
وال��روي وفي بع�ض الألفاظ كقوله" :نبي الهدى"
و"�ضاقت عليهم �سعة الأر�ض" زد على ذلك �أنه
(((7
�صرح با�سم �ضرار ،يقول:
ي � ��ا ن � �ب� ��ي ال � � �ه � ��دى �إل � � �ي � ��ك ل � �ج� ��ا ح �ي �ـ
ـ� � � ��ي ق � ��ري� � �� � ��ش والت ح� � �ي � ��ن ل � �ج� ��اء
ح � �ي ��ن � � �ض� ��اق� ��ت ع� �ل� �ي� �ه ��م �� �س� �ع ��ة الأر
� � � � ��ض وع � � � � ��اده � � � � ��م �إل � � � � � � ��ه ال� � ��� � �س� � �م � ��اء
وال� �ت� �ق ��ت ح �ل �ق �ت��ا ال� �ب� �ط ��ان ع �ل��ى ال �ق��و
م ون� � � � � � ��ودوا ب ��ال� ��� �ص� �ي� �ل ��م ال� ��� �ص� �ل� �ع ��اء
�إن � � �س � �ع � �دًا ي� ��ري� ��د ق ��ا�� �ص� �م ��ة ال �ظ �ه �ـ
ـ� � ��ر ب � � ��أه� � ��ل ال� � �ح� � �ج � ��ون وال � �ب � �ط � �ح� ��اء
خ � ��زرج � ��ي ل � ��و ي �� �س �ت �ط �ي��ع م � ��ن ال �غ �ي �ـ
ـ� � � ��ظ رم� � � ��ان� � � ��ا ب� ��ال � �ن � �� � �س� ��ر وال � � � �ع� � � ��واء
وم��ن ن �م��اذج ه��ذا الح�ضور الخفي محاورته
مقطوعة المرئ القي�س التقى فيها معه في الوزن
وال���روي م�ستح�ض ًرا بع�ض �أل�ف��اظ�ه��ا وجملة من
معانيها يقول(:((7
�أال حــــــــــــــــــــــي دو ًرا بـ"تنيــــــــــــــــــــــا�شــــــــــل
ع� � � �ف � � ��ت غ� � � �ي � � ��ر �آري � � � � � �ه� � � � � ��ا ال � � �م � ��اث � ��ل

جهود ابن
الطلبة
الإحيائية
من خالل
ق�صيدته
الحائية

فقد الءم بين �سجله الجاهلي المبتعث وبين
�أغرا�ض �شعره ومعانيه ،فتمح�ض في �شعره م�سعى
متكامل من�سجم قوامه �إحياء الق�صيدة الجاهلية
أغرا�ضا( .((7والمتتبع لن�صو�صه
معج ًما ومعاني و� ً
بنظرة فاح�صة يدرك �أنه تعامل مع �أطره المرجعية
ب�شيء من الحذف والت�صرف ،لتن�سجم مع �سياقه
الثقافي والتاريخي الخا�ص به ،فجاءت معار�ضته
الأ�سلوبية ذات وجهين من الت�صرف حذف بمقت�ضى
�أولهما بع�ض العنا�صر التي ال وجود لها في حياته من
الق�صيدة الجاهلية ( الخمر – الحرب – الخيل –
الوثنية) وحذف بمقت�ضى الثاني عنا�صر �أخرى من
حياته ال وج��ود لها عند الجاهليين (علم الكالم
– النحو – الفقه  -الت�صوف) وانح�صر مجال
الق�صيدة المرجعية في ما هو م�شترك بينه وبينهم
(الأطالل – ال�صحراء – الإبل -القبيلة)(.((8

م � � � � �ن � � � ��ازل ه� � �ي� � �ج � ��ن م � � � ��ا ل � � � ��م ت� �ه ��ج
م � � � � � �ن� � � � � ��ازل م� � � � � � � � � � � ��اويُّ ب� � ��ال � � �ح� � ��ائ� � ��ل
ف � �ل� ��و ك � �ن� ��ت �أب � � �ك � � ��ي ل � �� � �ش� ��يء م �� �ض��ى
ب� � �ك� � �ي � ��ت ع � � �ل� � ��ى ده � � � ��ره � � � ��ا ال � � ��زائ � � ��ل
ففي ال�شطر الثاني م��ن البيت الثاني �إحالة
وا�ضحة على قول امرئ القي�س(:((7
ي� � � � � ��ا دار م� � � � � ��اوي� � � � � ��ة ب� � ��ال � � �ح� � ��ائ� � ��ل
ف ��ال� ��� �س� �ه ��ب ف ��ال �خ �ب �ت �ي ��ن م � ��ن ع ��اق ��ل
�� � �ص � ��م � � � �ص� � ��داه� � ��ا وع � � � � ًف� � � ��ا ر�� �س� �م� �ه ��ا
وا� �س �ت �ع �ج �م��ت ع� ��ن م �ن �ط �ق��م ال �� �س��ائ��ل

مقـــاالت

وم��ن ��ض��روب ه��ذا الح�ضور الخفي ال��ذي قد
يرتبط بالمعاني �أكثر من الألفاظ قوله(:((7
�أي� � � � � � ��ا ب� � � ��ر ًق� � � ��ا ت � �ب � �� � �س� ��م ع� � � ��ن �أق � � � � ��اح

ً
ثالثا :مالمح التجديد والإحياء:

وي � � � ��ا غ� ��� �ص� �ن ��ا ي � �م � �ي� ��ل م � � ��ع ال� � ��ري� � ��اح

وتتجلى جهود الرجل الإحيائية في عدة م�ستويات
نقت�صر في هذا المقام على اثنين منها �أولهما يعول
على الدر�س المعجمي ومحطاته المختلفة وثانيهما
يركز على الدر�س النحوي وم�شتقاته المتعددة من
ت�صريف وبناء وتركيب .والحقيق بالت�سطير هنا �أن
الرجل �سعى جهده �إلى تجديد الوحدات المعجمية،
وت�ع��ري��ب الأل��ف��اظ الأع�ج�م�ي��ة غ�ي��ر مهمل جانب
التجديد في حقل ال�صيغ والتراكيب ،وبذلك يكون
قد �آلى على نف�سه �أن ينت�صر لهذه الف�صحى لينقلها
من طور التراجع والفتور �إلى عهد الت�ألق والظهور،
فعمل على �إحياء �سنن العرب في الف�صاحة والبيان
م�ع�ي� ً�دا االع�ت�ب��ار �إل��ى روائ ��ع �أئ �م��ة ال�شعر ون��واب��غ
ال�صحابة والتابعين ،فركز جهوده الإحيائية على
تباعا في ما ي�أتي:
وجهتين نعر�ض لهما ً

ج � �ب � �ي � �ن� ��ك وال � � �م � � �ق � � �ب � ��ل وال� � �ث� � �ن � ��اي � ��ا
�� � �ص� � �ب � ��اح ف � � ��ي �� � �ص� � �ب � ��اح ف � � ��ي �� �ص� �ب ��اح
فك�أنه في هذه الأبيات ينظر �إلى قول ال�شاعر(:((7
ي � � �ق� � ��ول ل � �ن � ��ا ل � �� � �س � ��ان ال� � � �ح � � ��ال م �ن��ه
وق� � � � � ��ول ال � � �ح� � ��ق ي � � �ع� � ��ذب ل �ل �� �س �م �ي��ع
ف ��وج� �ه ��ي وال� � ��زم� � ��ان و�� �ش� �ه ��ر و� �ض �ع��ي
رب� � � � �ي � � � ��ع ف � � � � ��ي رب� � � � �ي � � � ��ع ف � � � � ��ي رب� � �ي � ��ع
وبذلك نعلم �أن ابن الطلبة قد عول في �إن�شائه
ال�شعري على نمط من االبتعاث الأ�سلوبي مكثف
ورفيع يولي وجهه �شطر المدونات الجاهلية ليحاور
ن�صو�صها وي�ستح�ضر نماذجها ،وهذا االبتعاث يكاد
ملمحا �أ�سلوب ًيا يخت�ص به هذا الرجل ويمتاز
يكون ً
دون �سائر �شعراء ع�صره.

�أ -الجهد الإحيائي في الدر�س المعجمي:

و�سنعر�ض في هذا الم�س�ألة لم�ستويين �أولهما
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يعنى بتجديد الوحدات المعجمية وثانيهما يعول
على تعريب الألفاظ المعجمية.
� -1إحياء الوحدات المعجمية

وفي هذا ال�سياق ننبه �إلى �أن هذا المو�سوي كان
مول ًعا بت�صفح القامو�س المحيط ومطالعته ،فيذكر
�أنه كان �إذا �سافر ونزل بحي من "الزوايا" نها ًرا،
�أول ما ي�س�ألهم عنه القامو�س ف ��إن ك��ان موجو ًدا
عندهم طلب منهم الإتيان به لينظر �إليه يومه،
ف ��إن ل��م يكن فيهم ارت�ح��ل عنهم وال يترك يومه
�ضائ ًعا(.((8
وان�ط�لا ًق��ا م��ن ه��ذا ال�ظ�م��أ المعرفي وال��ول��وع
المعجمي ف� ��إن معظم ن�ق��اد الأدب الموريتاني
ودار�سيه �أدرجوا الرجل �ضمن ما يعرف بـ"المدر�سة
القامو�سية" ،وهي ذلك التوجه ال�شعري الذي يعنى
بالمفردات ال�صعبة ويمتح من �سجالت غريب اللغة
ويجنح �إلى التفا�صح واالجتهاد ،معو ًال في اختيار
الألفاظ على ا�ستثارة لغات م�ضغ ال�شيح والقي�صوم
وعلى �إرغام �أنوف الم�ستكبرين من اللد والخ�صوم،
وذلك في نهج يحوج �إلى ا�ستفتاح المعاجم وا�ست�شارة
القوامي�س ،ويكفي دلي ًال على ذلك ح�ضور عدد من
م�ستغلقات الألفاظ في مدونات الرجل ال�شعرية
أكيدا على ذلك و�إبرازًا
ولن�أخذ مقط ًعا من جيميته ت� ً
لمالمحه يقول(:((8
�أع � �ن� ��ي ع �ل ��ى ال� �ه ��م ال� �ل� �ج ��وج ال �م �ه �ي��ج
(((8

وط�ي��ف ��س��رى ف��ي غيهبي م��دج��دج
�سرى يخبط الظلماء من بطن "تير�س
�إل� ��ي ل ��دى "بريبيرة" ل ��م ي �ت �ع��رج

(((8

ف� �ل ��م �أر م� �ث ��ل ال � �ه� ��م ه� �م ��ا وال �أرى
(((8

كليلة م�سرى الطيف مدلج م��دل��ج
وذك � � � � ��رة �أظ � � �ع � � ��ان ت� ��رب � �ع� ��ن ب ��ال� �ل ��وى

(((8

لوى الموج فالخبتين من نعف دوكج
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فالقارئ لهذه الجيمية ي��درك �أن اب��ن الطلبة
عول في �إن�شاءه ال�شعري على نمط من االبتعاث
المعجمي يولي وجهه �شطر المدونات ذات الألفاظ
ال�صعبة ،ليحاور ن�صو�صها وي�ستح�ضر مفرداتها،
وه��ذا االبتعاث المعجمي يعد "عن�ص ًرا جوهر ًيا
من عنا�صر الفن ال�شعري عند هذا اليعقوبي"(.((8
وهو ما جعله يتقم�ص �شخ�صية ال�شاعر الجاهلي
والمخ�ضرم �إل��ى درج��ة م��ن التماهي تكاد معها
ن�صو�صه تلتب�س على غير المتمر�س بن�صو�ص
ال�شعراء الجاهليين ،ثم �إن بع�ض روائعه ال�شعرية
تكاد تخلو من ال�سجل الإ�سالمي" ،ف�أطول ق�صائده
– وهي جيميته البالغة مائة وبيتين ،-لي�ست فيها
وحدة من ال�سجل الإ�سالمي بالإطالق ،فلو �سمعها
امر�ؤ القي�س لما �أنكر منها بيتا(.((8
ثم �إن هذه الحائية مو�ضوع الدرا�سة م�شحونة
بلغة قامو�سية عالية تحيل على حقل التغزل والإبل
والبادية ،فنق ًرا في هذا الن�ص �ألفاظا من قبيل
(�أن���اة ،رداح ،ر� �ض��اب� ،سالفة ،ب ��ازل ،الملواح،
اعتمال ،الجاللة ،ال���س��رداح ،ج�سرة ،م�ج��ادل ،
الجلهات ،ال�شبوب ،لياح ،زجل ،الكنا�سِ ،
الذهاب،
الغ�ضف) �إلى غير ذلك(.((8
ومما يلفت االنتباه لدى هذا اليعقوبي قدرته
على اعتماد المعجم القديم بم�ستوى ممتاز ،فقد
ابتعث من وحداته الكثير ً
رابطا �إياها بواقع يومه
وقومه ،مما جعل �شعره يقوم "على ا�ستراتيجيات
نحوية وعلى م�سلكيات معجمية منها ما يرجع �إلى
القامو�س بانتقاء الألفاظ الدالة والم�شعة ،ومنها
ما يرجع �إل��ى دالالت الألفاظ وط��رق التجوز فيها
واالنزياح ،وهذا التوجه يمثل حادثات �أ�سلوبية حرية
بالتر�صد والتحليل"(.((9
ووا�ضح مما تقدم �أن نزعة محمد القامو�سية
ك��ان��ت �إل ��ى �إح �ي��اء ال��وح��دات المعجمية العربية

جهود ابن
الطلبة
الإحيائية
من خالل
ق�صيدته
الحائية

القديمة ون�شرها بين المثقفين ،وكان هذا الم�شغل
التعليمي هاج�سا ملحاحا لديه ،ج�سده من خالل
تدري�سه لمدونات ال�شعر الجاهلي و�صدر الإ�سالم
ولتي�سيره كذلك بع�ض �ألفاظ ن�صو�صه فكان بذلك
من ال�شعراء القالئل الذين �أدرج �شعرهم ببرامج
المحا�ضر(((9؛ لذلك ينتهي بع�ض الباحثين �إلى �أن
الرجل �أعجب �أيما �إعجاب بال�شعر القديم ،و�آن�س
من نف�سه قدرة فذة على الن�سج على منواله محققًا
لبني وطنه بذلك �أم ًال من �أعز �آمالهم ،هو �أن يكون
لهم �شعراء في مكانة �أكبر �شعراء ال�ضاد(.((9

 -2تعريب الألفاظ الأعجمية

وفي جانبه ن�شير �إلى �أن ابن الطلبة راد حركة
ت�ع��رب وتعريب ن�شطة ،ف��ال�ق��ارئ ل��دي��وان��ه ي��درك
م�شروعا متكامل العنا�صر ف��ي هذا
جل ًيا �أن ل��ه
ً
التوجه ،فقد عمل جهده على تعريب جل الأماكن
الواقعة في المجال الجغرافي الذي يتحرك �ضمنه،
ويكفي للداللة على ذلك �أن محقق ديوانه �أورد في
فهر�سا للأماكن �ضم �أكثر من مائتي
ملحق عمله ً
جاهدا �أن يخ�ضعها
( 200مو�ضع) ح��اول الرجل
ً
لنظام الف�صحى �إم��ا عن طريق الترجمة والنقل
�أو عن طريق التف�صيح �أو التكييف حتى تن�سجم
مع البنيات التركيبية للف�صحى و�سنورد نماذج من
هذين ال�ضربين:

مقـــاالت

ويتجلى من مطالعة ديوان الرجل �أنه �سعى جهده
�إلى �إحياء مفردات المعجم البدوي والإ�سالمي ،التي
ه ًيا لها �سياق الحياة العامة في المجتمع ال�شنقيطي
�إطا ًرا موات ًيا ف�أعاد �إليها نب�ض الحياة ،موظفًا �إياها
بكثافة يرى فيها المتب�صر دلي ًال نا�ص ًعا على �أن
هذا الإحيائي كان يعمد �إلى التمكين لقومه في لغة
القر�آن ،وخا�صة ال�شباب منهم ،معو ًال في ذلك على
�ضياعا
ال�شعر بعده �أ�سهل حفظا و�أخف حم ًال و�أقل
ً
في تلك البادية الظاعنة التي اخت�صت دون معظم
بوادي العالم الظاعنة بم�ستوى علمي رفيع ،يتم نيله
في ظروف �صعبة(.((9

• الألفاظ الأعجمية مالءمة وتكييف:

وفي هذا الجانب نعر�ض لبع�ض الألفاظ ذات
ال �ج��ذور الأع�ج�م�ي��ة ،وال �ت��ي عمل ال�شاعر �ضمن
ن�صو�صه ع�ل��ى تكييفها م��ع ال�ب�ن�ي��ات التركيبية
والإي �ق��اع �ي��ة للف�صحى ،لتن�سجم م��ع �أ�ساليبها
ان�سجاماكام ًال ،فمن ذلك ورود لفظة "تنيا�شل"
ً
في �أحد ن�صو�صه مكيفة ب�شكل دقيق يجعلها تندغم
في البناء التركيبي والإيقاع المو�سيقي للغة ال�ضاد،
فمن المعلوم �أن هذه اللفظة �أعجمية تعني "ذات
الحي "،وهي منهل معروف وقد حافظ الرجل في
ن�صه الف�صيح على �صيغة اللفظ الأعجمي مكتفيا
بالت�صرف الي�سير في بنائه ال�صرفي؛ حتى ين�سجم
مع ال��وزن وال��روي ويندمج في الف�صحى و�أبنيتها
التركيبية والإيقاعية يقول(:((9

وبذلك نفهم كيف �أن ال�شاعر ح��اول �أن يتخذ
من ال�شعر و�سيلة تعليم و�أداة تثقيف ،لما يدرك
من �سرعة و�صول المنظوم �إلى �أفهام المتعلمين،
فـ"ال�شعر �أ�سرع و�صو ًال و�أو�سع تداو ًال ،وكلمة ال�شعر
في هذا المجتمع – يعني المجتمع ال�شنقيطي –
�أقوى �سلطة و�أ�شد نفاذا من كلمة النثر خا�صة �إذا
كانت الق�صيدة تن�ضح ب�أريج الو�صف وتعبق بن�سيم
الغزل ،م�ستجيبة لميول ال�شباب ،متفننة في الك�شف
عن م�شاغلهم النف�سية ،ومنبثقة في الوقت نف�سه
من تجارب �شخ�صية مرجعية ذات منزلة من العلم
والقول ،ومكانة في الأهل والقوم.

�أال ح � � � � ��ي دو ًرا ب � �ت � �ن � �ي� ��ا� � �ش� ��ل
ع� � � �ف � � ��ت غ� � � �ي � � ��ر �آري � � � � � �ه� � � � � ��ا ال � � �م � ��اث � ��ل
م � � � � �ن� � � � ��ازل ه� � �ي� � �ج � ��ن م� � � � ��ا ل� � � � ��م ت� �ه ��ج
م � � � � �ن� � � � ��ازل "م � � � � � � � � � � ��اوي" ب � ��ال� � �ح � ��ائ � ��ل
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ف � �ل� ��و ك � �ن� ��ت �أب � � �ك � � ��ي ل � �� � �ش� ��يء م �� �ض��ى
ب� � �ك� � �ي � ��ت ع � � �ل� � ��ى ده � � � ��ره � � � ��ا ال � � ��زائ � � ��ل
أي�ضا تف�صيحه للفظ
ومن �أمثلة هذا ال�ضرب � ً
"�آدرمان" الذي حول مد �ألف والإ�شباع في بنائه
الأعجمي ليتحول �إل��ى همز و�صل في بناء يقترب
من الف�صحى وين�سجم مع الوزن العرو�ضي والبناء
ال�صرفي في هذا الل�سان المبين(:((9
ل� � ��ج ف� � ��ي غ � �ي� ��ه ال� � �ق � ��دي � ��م ال� �م� �م ��ان ��ي
م � ��ن ج � �ن � ��ون ال� ��� �ص� �ب ��ا والت �أوان � � � ��ي
ل � � � ��ج ف � � � ��ي غ � � �ي� � ��ه ول� � � � � ��ج ب � � � ��ه ال � �ه � �ت � �ـ
ـ� � ��ر ل� � �ع � ��رف � ��ان دار� � � � �س � � � ��ات ال� �م� �غ ��ان ��ي
ل� � �م� � �غ � ��ان ع� � ��رف� � ��ت م � �ن � �ه� ��ا ر� � �س� ��وم� ��ا
ب �ي��ن ه �� �ض��ب "القالت" فـ"ادرمان
أي�ضا تحويله "�آزفال"
ومن �ضروب هذا التكييف � ً
بالمد في الأعجمية �إل��ى "�أزفال" بتحقيق الهمز
وقطعه في بنية تقترب من الف�صحى يقول(:((9
� �ص��اح ق��ف وا� �س �ت �ل��ح ع �ل��ى ��ص�ح��ن ج��ال
��س�ب�خ��ة ال �ن �ي ����ش ه ��ل ت� ��رى م ��ن ج�م��ال
ق � � ��ف ت � � ��أم � � ��ل ف � � ��أن � � ��ت �أب� � ��� � �ص � ��ر م �ن��ي
ه��ل ت ��رى م��ن ح ��دوج ��س�ع��دى ال�ت��وال��ي
ه � � ��ل ت � � � ��رى م � � ��ن ج � �م� ��ائ� ��ل ب � ��اك � ��رات
م� ��ن ل � ��وى ال � �م� ��وج ع � ��ام � ��دات ال ��زف ��ال
أي�ضا تحويله "�آ�شلي�شل"
ومن نماذج هذا ال�ضرب � ً
في الأعجمية �إلى "�شلي�شل" ب�صيغة الت�صغير في
بنية قريبة من الف�صحى ،وذلك في قوله(:((9
�أق � � ��ول ل� ��راع� ��ي ال � � ��ذود ب �ي��ن ��ش�ل�ي���ش��ل
ول � � � �ب� � � ��ة وال � � � �ع � � � �ي � � � �ن � � ��ان ت � �ن � �ه � �م�ل��ان
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�أي� ��ا راع� ��ي ال � ��ذود ال �ه �ج��ائ��ن ق��ف معي
�� � �س� � �ق � ��اك ح� � �ب � ��ي ذو �أج� � � �� � � ��ش ي � �م ��ان
• الألفاظ الأعجمية ترجمة وتعريب

و�سنتلبث ف��ي ه��ذا الم�ستوى م��ع ن�صو�ص �آث��ر
الرجل �ضمنها ترجمة م�ضامين الألفاظ الأعجمية
�إل ��ى ال�ف���ص�ح��ى ،ول ��م يتعب نف�سه ب�إخ�ضاعها
للخ�صو�صيات التركيبية والمو�سيقية ف��ي اللغة
ال�ع��رب�ي��ة .وم��ن �أم�ث�ل��ة ذل��ك م��ا رود ف��ي جيميته
الم�شهورة من تعريب لـ"�أم �آرويكن" بـ "�أم هويدج"
يقول(:((9
ون� ��ادى م �ن��ادي ال �ح��ي م���س�ي��ا وق��و��ض��وا
ن �� �ض��ائ �� �ض �ه��م ي� ��ا ه� � ��ادي ال� �ح ��ي �أدل � ��ج
وق � ��رب � ��ت الأج � � �م� � ��ال ح� �ت ��ى �إذا ب ��دت
ن �ج��وم ال �ث��ر ًي��ا ف��ي ال��دج��ى ك��ال���س�م��رج
ت �ك �ن �� �س��ن �أح � � ��داج � � ��ا ع� �ل ��ى ك � ��ل ن��اع��ج
ع � �ب� ��ن ب � � � ��أن� � � ��واع ال � �ت � �ه� ��اوي� ��ل م� �ح ��دج
م��ن القمع �أو م��ن نحر نكجير يممت
م �ع��اط��ن ج �ل ��وى ال ت ��ري ��ع ل �م��ن وج��ي
جواعل ذات الرمث فالوادي ذي ال�صفا
ي �م �ي �ن ��ا وع � � ��ن �أي � �� � �س� ��اره� ��ا �أم ه � ��ودج
أي�ضا تعريبه "انتماظي" بـ "ذوي
وم��ن ذل��ك � ً
مائة" يقول(:((9
ل � �م ��ن ال� � ��دي� � ��ار ع � �ف � ��ون ب ��ال �ن �م �ج ��اط
ف ��ال � �م � �ل ��زم � �ي ��ن ك� �م� �ن� �ه ��ج الأن � � �م� � ��اط
فربى "اندو�شت"فذي الحديج فذي ذوي
م � ��ائ � ��ة �� �س� �ق ��اه ��ا واك� � � � ��ف الأ�� � � �ش � � ��راط
أي�ضا تعريبه "زيرت
ومن نماذج هذا ال�ضرب � ً
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�إيرواره" بـ" ريع القتادة"؛ حيث يقول(:((10

 -1القواعد النحوية ممار�سة وتدريب:

ج� � � � ��ادت ب� � ��واك� � ��ر ك� � ��ل ج� � � ��ون م �� �س �ب��ل

وفي هذه الم�س�ألة تتجلى معرفة الرجل بالقواعد
النحوية ،وتمكنه من الإعراب؛ لذلك كثي ًرا ما يعمد
ف��ي ن�صو�صه ال�شعرية �إل��ى بع�ض اال�ستعماالت
ال�ن��ادرة ،ومن �أمثلة ذلك حذف النون من حرف
الجر "من" لتبقى الميم المك�سورة وحدها (م)
معبرة عن داللة هذا الحرف ومعناه ،وقد اعتمد
الرجل هذا الحذف في ن�صو�صه محي ًيا بذلك ميت
التعبير ومهجور التركيب ،ويتجلى ذلك في قوله
"م الإن�ضاء" �أي "من الإن�ضاء" كما ا�ستعمل فعل
"�أ�س�أر" بمعنى �أبقى �س�ؤ ًرا �أي بقية ،وفي ذلك
كذلك �ضرب م��ن تجديد �أ�ساليب اللغة العربية
و�إحياء �صيغها المختلفة ،ففي و�صفه للناقة �ضمن
�أحد ن�صو�صه يتحدث عن قوة ت�أثير ال�سير وانقطاع
ال�سبيل على ج�سمها الذي �أنهكه االرتحال و�أ�ضعفه
الم�سير فلم يبق منه �إال ما ي�شبه القو�س �أو ي�ضاهي
ع�صي ال�شجر ح�سب تعبيره يقول(:((10

ب �ي��ن "التمي�ش" وب �ي��ن ذات ال�م�ع��زل
ج � � ��ادت ع� �ل ��ى ري � ��ع ال � �ق � �ت ��ادة م� ��ا ث ��وى
ف �ي �ه��ا الأم � �ي� ��ن اب� ��ن الأم � �ي� ��ن الأع � ��دل

مقـــاالت

وينتهي بع�ض الدرا�سين �إلى �أن ابن الطلبة تعامل
في ديوانه مع �أع�لام المكان بدقة متناهية وجهد
مزاوجا في ذلك بين الترجمة وبين التكييف،
كبير،
ً
فترجم قري ًبا من  %12.5من مجموع مدونة الأعالم
في حين بلغت ن�سبة ت�صرفه في الألفاظ الأعجمية
دون الترجمة نح ًوا من  %21وباقي الأع�ل�ام �أي
ن�سبة � %66.5أورده دون تغيير( .((10والقارئ لهذه
الن�سب يمكن �أن ي�ست�شف في غير ما عناء �أن الرجل
حافظ في �أكثر �شعره على البنية الأ�سلوبية للعلم
المكاني دون كبير تغيير ،فالأعالم المكانية غال ًبا
يوردها بلفظها الأ�صلي وبنطقها المعروف لدى
عامة النا�س دون تغيير يذكر �أو مع ت�صرف ب�سيط
في اال�سم ك�إدخال التنوين �أو �إدخال "�أل" التعريف،
بدل "�آ" �أو بدل "�إي" ال�صنهاجيتين .مثل "الإتو"
بدل "�آتوي" والكنوين "�إيكنيون" ،وقد يت�صرف
بالحذف ،كما في قوله� :شلي�شل مكان "�آ�شليل"،
وقد ي�ضيف تاء الت�أنيث بدل هاء ال�سكت كما في
"لبة" بدل "لبه" .وقد يبدل في �أغلب الأحيان
"بو" بـ"ذو"(.((10

و�إذا ال �� �س �ي��ر وال� �ت� �ن ��ائ ��ف م الإن �� �ض ��ا
ء ل � � ��م ي � �ب � �ق � �ي� ��ا � � � �س� � ��وى الأن � � �� � � �ض� � ��اء
�أ� � � � �س � � � ��أر ال� ��� �س� �ي ��ر وال � �ت � �ن� ��ائ� ��ف م �ن �ه��ا
واع� �ت� �م ��ال ال� ��� �س ��رى ك �ق��و���س ال �� �س��راء
ومن �ضروب هذا التطبيق النحوي على م�ستوى
ال�صيغ والتراكيب اعتماد �أ�سلوب الت�صغير ففي �أحد
ن�صو�صه يورد لفظ "اللييالت" وهو ت�صغير ال ّليالي،
ولفظ "�أميمه" وهو في الأ�صل ت�صغير للأم ،و لفظ
الأ�ضيات وهو ت�صغير لجمع الأ�ضاة ،وفي ا�ستخدام
هذا الأ�سلوب ما فيه من اللطف والتودد �إلى الأحبة
مع التمتع بنكهته الأ�سلوبية الرائقة يقول(:((10

ب  -الجهد الإحيائي في الدر�س النحوي

ونق�صد بالدر�س النحوي هنا مفهومه العام
ال��ذي ينتظم بع�ض �أب ��واب ال�صرف وينظر �إل��ى
الكالم في بنيته التركيبية م�ستح�ض ًرا �سنن العرب
في التخاطب و�أ�ساليبها في التعبير ،و�سنتناول ذلك
�ضمن م�ستويين:

� �س� �ي ��ر ال� �ه� �ج� �ي ��ر و�إع � � �م� � ��ال ل �ل �ي �ي�لات
ح � �ت� ��م ع � �ل� ��ي وت � �ك � �ل � �ي� ��ف ال� �ن� �ج� �ي� �ب ��ات
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م � ��ذ ق� �ي ��ل �إن �أم� � �ي � ��م ال� � �ي � ��وم ن ��ازل ��ة
ببير تنيحي �أو ل��دى وادي الأ��ض�ي��ات
ومن التطبيقات النحوية لظاهرة الت�صغير ما
اعتمد من ت�صغير خديجة؛ �إذ حولها �إلى خويديجه
في �أ�سلوب لطيف ي�شعر بالتودد والتحبب ،يقول(:((10
م��ن خ��دوي��دي��ج ج �ئ��ت �أب �غ��ي ال��و� �ص��اال
ي � ��ا ل � �ق ��وم ��ي وم � � ��ا اك� �ت� ��� �س� �ب ��ت م� �ق ��اال
ط � � �ف � � �ل� � ��ة ل � � � ��دن � � � ��ة ع � � � � � � � ��روب ذع � � � � ��ور
ت �ك �� �س��ب ال� ��راه� ��ب ال �م �ن �ي��ب ال �� �ض�ل�اال
ومن �أمثلة تطبيقاته العملية لظاهرة الت�صغير
أي�ضا ما ورد في بع�ض ن�صو�صه من ت�صغير جمل
� ً
له ي�سمى "الأخ�ضر" حوله من �صيغة التكبير �إلى
�صيغة الت�صغير يقول(:((10
ع�ن��د الأخ �ي �� �ض��ر م��ا ي�شفيك ل��و نطقا
ف� �ح� �ي ��ه ح � �ي� ��ه م � ��ن �أج � � � ��ل م � ��ا � �س �ب �ق��ا
�إذ ك� ��ان ي �ح �م��ل �أم ال �م��وم �ن �ي��ن ل��دى
�إن � �ي� ��ا� � �ش� ��وان ت� � ��رى ف� ��ي �� �س� �ي ��ره ع�ن�ق��ا
ففي البيت الأول ا�ستخدم كلمة "الأخي�ضر"
وه��ي ت�صغير الأخ�ضر ،وه��و الجمل ال��ذي تركبه
زوجته �أم الم�ؤمنين وقد �سمي بلونه ،و�أكثر من ذلك
نرى ال�شاعر ي�شفع �أ�سلوب الت�صغير با�ستح�ضار
قاعدة و�صل الفعل مع �ضمير الن�صب المت�صل "ه"
كما في ا�ستخدامه للفعل "تكنها"؛ حيث يقول(:((10
ق �ل��ت ل�ل���ص�ح��ب ح �ي��ن ع��ار� �ض �ن��ا ال��رم �ـ
ـ � � � � ��ل م� � ��� � �س� � �ي � ��ا ب� � � �ع � � ��وه � � ��ج �أدم� � � � � � � � ��اء
�إرب� � � � �ع � � � ��وا ف� � ��ان � � �ظ� � ��روا �أ�أم � �س �ع �ي��د
ت � �ل ��ك �أم ت � �ل ��ك م � ��ن ظ � �ب ��ا ال� �ع� �ن� �ق ��اء
�إن ت � �ك � �ن � �ه� ��ا ف � � � � � ��ذاك ظ� � �ن � ��ي و�إال
ف �ل �ه��ا ال �ف �� �ض��ل ع �ل ��ى ج �م �ي��ع ال �ظ �ب��اء
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ففي البيت الأول ا�ستعمل كلمة " ُم َ�س ًّيا" وهي
ت�صغير "الم�ساء" وفي هذا الت�صغير نوع من المتعة
واللطف و�إح�ي��اء القديم ،وف��ي البيت الأخ�ي��ر من
الأبيات �إحياء لبع�ض التراكيب النحوية التي تعتمد
و�صل الفعل ب�ضمير الن�صب المت�صل بدل ف�صله،
كما في قوله "�إن تكنها" ،فك�أنه ي�ستح�ضر بذلك
قول �أبي الأ�سود الد�ؤلي(:((10
و�إال ي � �ك � �ن � �ه� ��ا �أو ت� � �ك� � �ن � ��ه ف � � ��إن � ��ه
�أخ � � � ��وه � � � ��ا غ � � ��ذت � � ��ه �أم � � � � � ��ه ب� �ل� �ب ��ان� �ه ��ا
ومن مظاهر التطبيقات العملية لقواعد النحو
في ن�صو�ص الرجل ال�شعرية ما ورد في بع�ض �أبياته
من عدم جر ال�ضمير المت�صل بــ"على" على نحو ما
في قوله(:((10
ع� ��وج� ��ا ق �ل �ي�ل�ا ري� �ث� �م ��ا �أ� � �ش � �ك ��و ال � ��ذي
ق� � ��د �� � �ش � � ّ�ف ن� �ف� ��� �س ��ي م� �ن� �ك ��م وب � ��راه � ��ا
م � ��ا ك � � ��ان �� � �ض� � � ّرك ل � ��و رددت ت �ح �ي��ة
ف �ي �ه��ا ل�ن�ف���س��ي  -ل ��و رددت �� -ش�ف��اه��ا
ن� �ف� �� ��س ت � �خ � � ّوف � �ه ��ا ال � � �ف� � ��راق ت � �خ � � ّوف � �اً
ف��ال �ب �ي��ن �أخ� � � � � ُ
�وف م� ��ا �أخ� � � ��اف ع�ل�اه��ا
فا�ستخدم في هذا البيت الأخير "عالها" وهو
يريد عليها ،فالغالب في "على" و"�إلى" و"لدى"
�إذا جرت ال�ضمير �أن يقلب �ألفها ي��اء ،ومن غير
الغالب م��ا اعتمد ال��رج��ل ف��ي �أب�ي��ات��ه ج��ر ًي��ا على
الأ�ساليب ال�شعرية القديمة على نحو ما في قول
�أحد ال�شعراء(:((11
�إالك � � � � � � � � ��م ي � � � ��ا خ � � � ��زاع � � � ��ة ال �إالن � � � � � ��ا
ع � ��زى ال� �ن ��ا� ��س ال� ��� �ض ��راع ��ة وال� �ه ��وان ��ا
ف� � �ل � ��و ب � � ��رئ � � ��ت ن � �ف� ��و� � �س � �ك� ��م ع� �ل� �م� �ت ��م
ب� � � � � � � � ��أن دواء دوائ � � � � � �ك� � � � � ��م ل � � ��دان � � ��ا

جهود ابن
الطلبة
الإحيائية
من خالل
ق�صيدته
الحائية

والإب ��داع في ال�شعر ا�ستخدامه �أ�سلو ًبا بدي ًعا
تم خالله ت�أكيد المدح بما ي�شبه ال��ذم على نحو
يذكر بمدونات ال�شعر الجاهلي ،ويتجلى ذلك في
قوله(:((11

وذال� � � � � � �ك � � � � � ��م �إذا واف � � �ق � � �ت � � �م� � ��ون� � ��ا
ع � � �ل� � ��ى �أن اع� � � �ت� � � �م � � ��ادك � � ��م ع �ل��ان � ��ا
 -2ال��ت��راك��ي��ب ال�����ص��ف��وي��ة م��ذاك��رة
وتقريب:

�أول� �ئ ��ك �أه � ��ل ال �م �ج��د وال �م �ج��د منهم

مقـــاالت

ونق�صد هنا عناية الرجل با�ستحياء التراكيب
ال �ل �غ��وي��ة ال�ف���ص�ح��ى واال� �س �ت �ع �م��االت ال���ص�ف��وي��ة
النادرة ،فالرجل "�شاعر قامو�سي" �أي �أنه ينظم
�شعره من المعاجم والقوامي�س ،بل يرى بع�ضهم
�أن��ه "�شاعر جاهلي" وي�صفه �آخ��رون ب�أنه "�إمام
الجاهليين"( .((11كل ذلك جعله يجتهد في اعتماد
الأ�ساليب ال�شعرية الف�صحى و من �أمثلة ذلك �إيراده
لقول العرب "هم القوم كل القوم" فهذا التعبير
يق�صد من ورائ��ه المدح والتنويه مع المبالغة في
االت�صاف بمعاني الفتوة والنبل ،فقد عول في �أحد
ممتدحا �سعي ع�شيرته
ن�صو�صه على هذا التركيب
ً
ؤكدا كرم محتدهم
ومتحد ًثا عن ف�ضلهم ونبلهم م� ً
ونجارهم يقول(:((11

�أواخ � � � � � � � ��ره � � �ش � �ي� ��دت ب � �ه� ��م و�أوائ� � � �ل � � ��ه
وال ع� �ي ��ب ف �ي �ه��م غ� �ي ��ر �أن ث �ن��اءه��م
ي �ق �� �ص��ر ع� �ن ��ه ف� ��ي ال� �م ��دي ��ح م �ق��اول��ه
ففي ه��ذا البيت الأخ�ي��ر �إح�ي��اء لبع�ض نماذج
المدح في العهد الجاهلي وخا�صة ما ورد في بائية
النابغة التي يمتدح بها الغ�سا�سنة ويقول في بع�ض
�أبياتها(:((11
وال ع �ي ��ب ف �ي �ه��م غ �ي ��ر �أن � �س �ي��وف �ه��م
ب � �ه� ��ن ف� � �ل � ��ول م� � ��ن ق� � � � ��راع ال� �ك� �ت ��ائ ��ب
ومن نماذج ا�ستح�ضار التراكيب ال�صفوية ذات
الم�ستوى الإبداعي العالي ا�ستخدام كلمة "ال َّز ْور"
بمعنى الزيارة ،وذلك في ميميته حيث يقول(:((11
ت ��ول ��ى ك � � ��أن ال �ل �م��ح ب ��ال� �ط ��رف َز ْو ُر ُه

ه� ��� �ض� �ب ��ة ال � �خ � �ي� ��ل �أي � � � ��ن ح� � ��ي ح �ل�ال
ع � � �م� � ��روا م � �ن� ��ك ك� � ��ل م � �غ � �ن ��ى خ� � ��راب

وك � � � � ��ان وداع � � � � � ��ا م � �ن� ��ه �أن � � � � ��ه و�� �س� �ل� �م ��ا

ب � � �ن� � ��داه� � ��م �� � �ش � ��م ال� � �م� � �ن � ��اخ � ��ر � �ص �ي��د

ففي كلمة "ال َّز ْور" تعبير رائع عن الزيارة وهي
كا�شفة في الوقت نف�سه عن خفة الإلمامة و�سرعة
ت�شكل الطيف وتمثله.

م � �ح � �م ��د ج� � ��اره� � ��م ع � ��زي � ��ز ال � �ج � �ن ��اب
ب � � �ه� � ��ال � � �ي� � ��ل ك � ��ال� � �م� � ��� � �ص � ��اع � ��ب زه � � ��ر
م� � � ��ن ك� � � �ه � � ��ول ج � � �ح � ��اج � ��ح و� � �ش � �ب � ��اب

رابعًا :م�صادر الإلهام والإيحاء

م ��ن ب �ن��ي ع ��ام ��ر ه ��م ال� �ق ��وم ك ��ل ال �ق��و

و��ض�م��ن ه��ذا ال�م�ح��ور ن��ذك��ر ب� ��أن دي���وان اب��ن
الطلبة يعد �سجنج ًال �صقي ًال لمعارفه ،فنق ًرا �ضمن
مدوناته ال�شعرية ح�ضو ًرا مكثفًا لأطره المرجعية
وم�صادر �إلهامه و�سنكتفي في هذا المقام بالك�شف
عن ح�ضور اثنين من م�صادر ثقافته هما للقر�آن
الكريم والحديث ال�شريف في ما ي�أتي:

م وال� � � ��ر�أ�� � � ��س وال � � � � � ��ذرى وال � � ��رواب � � ��ي
فقوله " هم القوم كل القوم" يق�صد به الكاملون
ف��ي �صفات ال�م��دح وف��ي ذل��ك �إح �ي��اء لهذا النهج
التعبيري الذي كان متداو ًال عند قمم ال�شعر و�أئمة
الإبداع.
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وادع � � � ��ه �أن ي �ن �ي �ل��ك ال � �ف � ��وز وال� ��� �س� ��ؤ

 -1ح�ضور القر�آن الكريم

وفي هذا الجانب نذكر ب�أن الن�شء ال�شنقيطي
يتربى على ترتيل �آي��ات الذكر الحكيم فتبقى في
ذاك��رت��ه ،وتح�ضر في �إب��داع��ات��ه؛ لذلك نجد ابن
الطلبة يحر�ص جهده على �أن ي�ضمن ن�صو�صه
ال�شعرية �آيات من القر�آن الكريم لتمنحها ً
ق�سطا
من القدا�سة والمتعة  ،فمن المعلوم �أن القر�آن ن�ص
ومقد�س ،وهكذا نق ًرا في �إح��دى المياته
مق َّد�س ِّ
ح�ضو ًرا مكثفًا ل�سورة المزمل؛ حيث يتتبع فوا�صل
�آياتها تتب ًعا دقيقا ،م�ستعينا بها في �إكمال روي الالم
الم�شبعة المر�سلة "ال" التي تلتقي مع فوا�صل كثيرة
من �آيات هذه ال�سورة .يقول(:((11
�إن ل� ��ي ف� ��ي ال� ��دم� ��وع � �س �ب �ح��ا ط��وي�لا
(((11

ال �أذوق ال � �م � �ن� ��ام �إال ق� � �ل� � �ي �ل��ا
م � ��ن ه� � ��وى خ� ��دل� ��ة م� �ت ��ى ت� �ل ��ق م � ��رءا

(((11

ت� ��أخ ��ذ ال �ق �ل��ب م �ن��ه �أخ� � ��ذا وب � �ي�ل��ا
ل� � ��و غ � � � � �دًا ب� ��ال � �ج � �ب� ��ال م� � ��ا ب � � �ف � � ��ؤادي

(((11

م ��ن ه ��واه ��ا غ� ��دت ك �ث �ي �ب��ا م� �ه� �ي�ل�ا
ق � �ل� ��ت ل � �ل � �ع� ��اذل � �ي� ��ن ف � �ي � �ه� ��ا وق � � � ��د ق��ا

(((12

ل و�� �س� �ب� �ح ��ه ب� � �ك � ��رة و�أ�� � � �ص� � � �ي� �ل ��ا
وع � � � � � ��د اهلل ب� � � � ��الإج� � � � ��اب� � � � ��ة داع � � �ي � � �ـ

(((12

ـ � ��ه وق � � ��د ك � � ��ان وع � � � ��ده م� � �ف� � �ع � ��وال

ومن نماذج الح�ضور القر�آني في مدونات الرجل
ال�شعرية ما ورد في رائيته التي ا�ستفتحها متلب ًثا
ب�ساحة دور "المبيدع" متحدثا عن ما �أ�صابها من
بلى واندرا�س يقول(:((12
ح� � � � � � � � ��ي م� � � � � � � � ��ن � � � � �س� � � ��اح� � � ��ة
ج � � � �ن � � � �ب� � � ��ة ال� � � � � � ��ري� � � � � � ��ع ق � ��د
ال �م �ـ �ـ �ـ �ب �ـ �ـ �ـ �ـ �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��دع دو ًرا
دث � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��رن دث� � � � � � � � � � � � � � � ��ورا
�إل ��ى �أن ي�صل �إل ��ى مقطع يكثر �ضمنه من
مقتب�سا من �آياته عدة
ا�ستح�ضار الن�ص القر�آني،
ً
كلمات في �أ�سلوب من التميز والإحكام ،ي�ؤكد للنا�س
ما يظهر للأعين كل يوم من فناء الدن ًيا وخرابها،
م�ح��ذ ًرا في الوقت نف�سه من االغ�ت��رار بزخرفها
و�سرابها يقول(:((12
ف � � �ل � � �ن � ��ا ف� � � � ��ي ل � � � � � � � ��واه �أي� � � � � � � � � ��ام ع� �ي ��د

(((12

ل� ��وا ��س�ن�ل�ق��ي ع �ل �ي��ك ق� ��وال ث� �ق� �ي�ل�ا
ال ت� � �ل � ��وم � ��وا ف� �ي� �ه ��ا ل� � ��و �أن � � �ك� � ��م �أح � � �ـ

ع � ��ز م � ��ن ق � ��د ب � � � �دًا ب� �ه ��ن ال� �ح� ��� �ض ��ورا
ح � �ي� ��ن �إذ ج � �م� ��ل م � �ن� ��ك غ � �ي� ��ر ب �ع �ي��د

(((12

�� �س ��ن ر�أي � � � ��ا م� �ن ��ي و�أق � � � � ��وم ق� � �ي �ل��ا
ق� � ��د ن� �ه� �ي ��ت ال � � � �ف � � � ��ؤاد ع� �ن� �ه ��ا ول� �ك ��ن

ال ي� �ع� �ن� �ي ��ك �أن ت � � � ��رى �أو ت � � � ��زورا
ح� � �ي � ��ن �إذ ه� � � ��ي ب � ��ال� � �ب� � �ن � ��ات ت �ل �ه ��ى

(((12

ط ��ال م ��ا ق ��د ط �غ��ى و� �س ��اء � �س �ب �ي�لا
�أي� � �ه � ��ا ال� �ق� �ل ��ب ع � ��د ع � ��ن �� �س� �ن ��ن ال �ب ��ا

ي � � � ��ا ل � � �ه� � ��ا �� � � �ش � � ��ادن � � ��ا �أغ� � � � � � ��ن ن � � �ف� � ��ورا
و�إذا ر�أي� � � � � � ��ت ث � � ��م ر�أي� � � � � � ��ت ن �ع �ي �م��ا

(((12

ط��ل واه �ج��ر ذوي ��ه ه �ج � ًرا ج �م �ي�لا
وال � � ��زم ال �� �ص �ب��ر ف� ��ي الأم � � � ��ور ج�م�ي�ع��ا

(((12

ط� � ��اب م � ��ا � �ش �ئ ��ت ل� � ��ذة وح � � � �ب� � � ��ورا
ق � ��د ق �� �ض �ي �ن ��ا ب � ��ه ن � � � ��ذور ال �ت �� �ص ��اب ��ي

(((12

واع� � �ب � ��د اهلل وات � � �خ� � ��ذه وك� � � �ي� �ل ��ا
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وت � � �غ � � �ب� � ��رت م� � �ن � ��ه ف� � �ي � ��ه ال� � �خ� � �م � ��ورا

جهود ابن
الطلبة
الإحيائية
من خالل
ق�صيدته
الحائية

المرتبة الثانية بعد القر�آن الكريم فقد �أورد الرجل
في بع�ض ن�صو�صه ال�شعرية ع��د ًدا من الأحاديث
ت��دل على معرفته بال�سنة ،من ذل��ك ما نق ًرا في
الميته ذات النف�س الإ�صالحي التي يقول في مقطع
منها(:((13
وق ��ال ��وا ل �ق��د � �س �ف �ه��ت ج �ه�ل ً�ا ح�ل��وم�ن��ا

وت � � �م � � �ت � � �ع� � ��ت م � � � � ��ن ج� � � � �ن � � � ��اه ول� � �ك � ��ن
(((13

م � ��ا م � �ت� ��اع ال � �ح � �ي ��اة �إال غ� � � � � � ��رورا
در در ال� ��� �ش� �ب ��اب م � ��ن خ � � ��دن � �ص ��دق

(((13

غ �ي��ر �أن � ��ي ظ �ن �ن��ت �أن ل ��ن ي � �ح� ��ورا

ومن �أمثلة ت�أثره بالأ�سلوب القر�آني ما ورد في
�أحد ن�صو�صه الرثائية من ا�ستح�ضار لمعاني الموت
والفناء؛ �إذ كل ما في هذا الوجود ومن فيه هالك �إال
الخالق �سبحانه وتعالى قوله(:((13

و�إن � � ��ي ل �ه��م ع� ��ن ذل � ��ك ال �ن �� �ص��ح ب� ��اذل
وم � ��ا ب ��ي ل �ع �م��ري �أن �أك � � ��ون �أع �ي �ب �ه��م
ول� � �ك � ��ن �إ� � �ش � �ف � ��اق � ��ي ل� �ن� �ف� ��� �س ��ي غ ��ائ ��ل

ك � � � ��ل � � � � �ش� � � ��يء ه� � � ��ال� � � ��ك م � � �م� � ��ا ت� � ��رى

ف �ق �ل��ت ل� �ه ��م ال ت � ��أم � �ن� ��وا م� �ك ��ر رب �ك��م

(((13

غ� �ي ��ر وج� � ��ه اهلل م � ��ن ع � ��ز وج � � � � ��ل

ف� �ل� �ي� �� ��س ع � �ل � �ي� ��ه ب � � ��الأم � � ��ان � � ��ي ك ��اف ��ل

وم��ن �ضروب الت�أثر ب�أ�ساليب ال�ق��ر�آن ما ورد
في �أعقاب الأبيات الالحقة من حديث عن التعب
واللغوب حيث يقول(:((13

ل� �خ� �ب ��رن ��ا ال � � �ه� � ��ادي ال� �م� �ه� �ي� �م ��ن �أن � ��ه
�� �س� �ي ��درك ه� � ��ذا ال� ��دي� ��ن غ� ��ي وب ��اط ��ل

مقـــاالت

و� �ص �ح��اب م �ث��ل ال�م���ص��اب�ي��ح ف��ي ال��دج �ـ

وا ًن � � � ��ا � �س �ن �ل �ق��ى ب � �ع� ��ده � �س �ن ��ن ال� � ��ردى

ـ� � �ي � ��ة ن � ��ازع� � �ت� � �ه � ��م �� � �س� � �ه � ��اد ال � �ل � �ي ��ال ��ي

ك �م��ا � �س��ن م ��ن ق �ب��ل ال� �ق ��رون الأوائ� � ��ل

ف � � �ت � � �ي� � ��ة ف � � �ت � � �ي� � ��ة ب � � �ه � � ��ال � � �ي � � ��ل � � �ش� ��م

و�أن � �س �ي �ع��ود ال ��دي ��ن غ ��رب ��ا ك �م��ا ب��دا

ه� �م� �ه ��م ف � ��ي ارت � � �ق� � ��اء �� �ش ��م ال �م �ع��ال��ي

و�أم � � � ��ر ب� �ق ��اي ��ا ال� �ن ��ا� ��س ل �ل �ك �ف��ر وائ� ��ل

ب � ��ت �أ�� �س� �ق� �ي� �ه ��م ب� �م� �ط ��و � � �س� ��رى ال �ل �ي �ـ

ففي الأبيات الثالثة الأخيرة �إ�شارة �إل��ى قوله
�صلى اهلل عليه و�سلم" :لتتبعن �سنن من كان قبلكم
�شب ًرا ب�شبر
وذراع��ا بذراع"( ((13وقوله �صلى اهلل
ً
عليه و�سلم �إن هذا الإ�سالم ًبدا غري ًبا و�سيعود كما
ًبدا فطوبى للغرباء"(.((13
وم��ن �أمثلة ح�ضور الحديث في دي��وان الرجل
كذلك ما ورد في طائية له حيث يقول(:((13

ـ � ��ل ك � � ��ؤو�� � ��س ال� � �ك � ��رى ب � � ��أج� � ��رد خ ��ال
ف� � � �ك� � � ��أن ال� � � �ك � � ��رى � � �س � �ق� ��اه� ��م ع� � �ق � ��ارا
ء �� � �ش� � �م � ��ول ت � � � ��دب ف � � ��ي الأو� � � � �ص� � � ��ال
ب � � ��ت �أك � �ل� ��اه � � � ��م و�أ�� � � �س� � � �ع � � ��ى ع �ل �ي �ه ��م
ب � � � �� � � � �ش� � � ��واء م� � ��� � �ض� � �ه � ��ب غ� � � �ي � � ��ر �آل
ث� � � ��م ن � �ب � �ه � �ت � �ه� ��م ف � �ل� ��أي� � � ��ا �أف� � � ��اق� � � ��وا

�إم� � � � ��ا ت� ��ري � �ن� ��ي ف� � ��ل غ� � � ��رب � �ش �ب �ي �ب �ت��ي
(((13

(((14

م ��ن ل �غ��وب ق ��د م���س�ه��م واع� �ت� �م ��ال

ك � ��ر ال � �م �ل��ا ب � �ت �ل�اع� ��ب وت � � � �ع� � � ��اط

 -2ح�ضور الحديث ال�شريف

ف � �ل � �ق � ��د �أروح م� � �ع � ��دي � ��ا ع � �ي � ��ران � ��ة

وي�أتي ح�ضور الحديث �ضمن ديوان الرجل في

(((14

غ� �ل� �ب ��اء ذات ت� ��� �ش ��ذر وح� � � �ط � � ��اط
94
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ففي ال�شطر الأول من البيتين ورد قوله "غرب
�شبيبتي" ،ولعله ا�ستح�ضر فيه قوله �صلى اهلل عليه
و�سلم�" :إني �أخاف عليك غرب ال�شباب" �أي حدته.
ومن �أمثلة ح�ضور الحديث في ن�صو�ص الرجل ما
ورد في قوله:
ول� � � �ع� � � �م � � ��ري لأم� � � � ��دح� � � � ��ن �� �ش� �ف� �ي� �ع ��ي
�إذ ت � � �ف� � ��ادى م � �م� ��ا ت� � � ��رى ال� ��� �ش� �ف� �ع ��اء
ول � � � �ع � � � �م � � ��ري لأم � � � � ��دح � � � � ��ن م� � �ل� ��اذي
ي� � � � � ��وم ال غ� � � �ي � � ��ره ل � �ن � �ف � ��� ��س ل � �ج� ��اء
فهو ي�شير في ال�شطر الثاني من البيت الثاني
"يوم ال غيره لنف�س لجاء" �إلى حديث ال�شفاعة؛
حيث ي�أتي النا�س �إل��ى الأنبياء يريدون ال�شفاعة
محمدا �صلى
فيقول كلهم نف�سي نف�سي حتى ي�أتون
ً
اهلل عليه و�سلم فيقول �أنا لها ،فيقول الملك الحق يا
محمد ا�شفع ت�شفع(.((14
ومن مظاهر اعتماد الرجل الحديث في ن�صو�صه
ال�شعرية ما ورد في و�صيته البنه �أحمد؛ حيث ين�صح
له قائ ًال(:((14
�أ�أح � � � �م� � � ��د �� � �ص� � �ب� � � ًرا ع � �ل� ��ى م� � ��ا ي� �ن ��وب
ف � � � � � � � � ��إن الإل� � � � � � � � � � ��ه م � � � � ��ع ال � � �� � � �ص � ��اب � ��ر
وخ � � ��ال � � ��ق ب � �ل � �ط� ��ف ج � �م � �ي� ��ع ال� � � � ��ورى
وم � � �ن � � �ه� � ��م �أق � � � � � � ��ل ع � � � �ث � � ��رة ال� � �ع � ��اث � ��ر
ففي البيت الثاني توظيف لحديثين �شريفين
�أولهما قوله �صلى اهلل عليه و�سلم" :اتق اهلل حيثما
كنت و�أتبع ال�سيئة الح�سنة تمحها ،وخالق النا�س
بخلق ح�سن"( ،((14وثانيهما قوله �صلى اهلل عليه
و�سلم�" :أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم"(.((14
خام�سً ا :م�ستويات الإحكام والإجالء

وقبل البدء في قراءة هذا الن�ص نود �أن نبرز
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ثالث مالحظات� ،أوالها تهتم بت�صنيف هذا الن�ص
وتنزيله في �سياقه الإحيائي ،وثانيتها تتعلق بتوزيعه
�إل��ى محاور متباينة ،وثالثتها تعنى بتعليل عنونة
�أفكاره ووحداته.
وفي ما يخ�ص المالحظة الأول��ى ن�شير �إلى �أن
هذا الن�ص حائية �إحيائية متو�سطة الطول تقع في
ت�سعة ع�شر بيتًا وت�سعى �إلى �إعادة النب�ض للخطاب
ال�شعري القديم ،ناف�ضة الغبار عن الكثير من رتابته
و�ضعفه ،عبر نهجها الإبداعي الذي يحاول الك�شف
عن لواعج ال�شوق والغرام و�أدبيات التغزل والهيام،
ماتحا
كما يروم �إحياء �أ�ساليب الجزالة والفحولةً ،
من المعاجم والقوامي�س ومحاو ًرا مكنون الدواوين
ومف�صحا في الوقت
والمجاميع الأدبية والدواوين
ً
نف�سه عن جهد ال�شناقطة في النه�ضة ال�شعرية
مثي ًرا ب�صوغه وبنائه �إ�شكاالت تدعو �إل��ى �إع��ادة
النظر في الأطروحات المتعلقة بالمدر�سة الإحيائية
ن�ش�أة ومكانا.
وهكذا فالمت�صفح للمدونات ال�شنقيطية خالل
القرن (13ه�ـ19/م) ي�ست�شف في غير ما عناء �أن
انطالقة معالم النه�ضة ال�شعرية الحديثة ارت�سمت
بع�ض مالمحها على �أدي��م ن�صو�ص القوم قبل �أن
تلوح عبر ت�ضاعيف مدونات المدر�سة الإحيائية
بالم�شرق ،ذلك �أن الثالوث ال�شنقيطي(� ((14أبدع
بال�شواطئ الأطل�سية نماذج �سبقت في الزمن نماذج
الثالوث الم�شرقي( ،((14بل ربما تكون تفوقت عليها
في نظرنا من بع�ض الوجوه �إذ ركنت �إلى التراث
ممتاحة من ن�صو�صه �ضمن خ�صو�صية �شنقيطية
نادرة تعتمد القطيعة الكاملة مع عوا�صم الخالفة
الإ�سالمية ،وتنعم بعزلة مكانية تعفيها من ت�أثيرات
الغرب ومن ب�صمات ثقافات مغايرة ،وهو ما ه ًيا لها
الأجواء المنا�سبة كي تحافظ على �سليقتها اللغوية
بعيدا عن ال�شوائب والرطانات.
ونقائها الأ�سلوبي ً

جهود ابن
الطلبة
الإحيائية
من خالل
ق�صيدته
الحائية

أ�سى
ا�ستهلها ال�شاعر ب�صرخة تعجبية تعلن في � ً
واح �ت��راق ات�ساع الم�سافة الفا�صلة بين ال�شاعر
والمو�ضوع ،بين المتيم والمحبوب ،بين ا�سم الفاعل
الوا�صل "المتلبث" بمنقطع الرمل بـ"تنوي�ش" وبين
ا�سم المو�صول "من" المقيم بـ"ذات الرماح"
م�صرعا
ب�أق�صى منطقة تير�س ،وجاء البيت الأول
ً
يعتمد في رويه �صوت الحاء وهو حرف حلقي جاء
اعتماده تحليقًا في �أق�صى مناطق الجهاز ال�صوتي
تعبي ًرا عن �صعوبة اختراق حواجز البين والفراق
وتنبيها �إل��ى قوة ت�أثير لواعج ال�شوق والغرام؛ �إذ
ا�ستدعت من �ألفاظ الن�ص معجما حلقيا يتركز
�روي
ف��ي منطقة ال�ح�ن�ج��رة وال�ح�ل�ق��وم ،وج ��اء ال � ّ
منك�س ًرا تعبي ًرا عن انك�سار قلب ال�شاعر محبة
و�صبابة ،وتعززت هذه اللحظة ال�صارخة بثالثة
لل�س�أم من مطاولة الليل ،وال�ضجر
�أبيات تعر�ض ّ
من مكابدة �ساعات ال�ف��راق الممتدة التي كادت
�أن تفقد الرجل كل �أم��ل في الحياة وترغمه على
توديع الدنيا ،ولكن هذا الجو المت�أزم �سرعان ما
ينفرج مع ا�سترجاع الذكريات الحلوة التي تن�سى
بمتعتها وجمالها �ألم الحا�ضر وق�ساوته ،فال�سهر
الآن ومعاناة الهموم يقابله في ال�سابق �سمر وخل ّو
ب��ال ،والبين وال�ف��راق يناظره تمتع وو��ص��ال .وفي
المقطع مقابلة بين الحا�ضر الأليم المدنّ�س وبين
الغابر الجميل المق ّد�س ،وهذا تقليد �شعري را�سخ،
فمن عادة ال�شعراء �أن يهربوا من وط��أة الحا�ضر
ولحظاته الحزينة ليرتموا في �أح�ضان الما�ضي
ال ��وادع و�إ��ش��راق��ات��ه الممتعة وذك��ري��ات��ه الذهبية.
وفي هذا ال�سياق تطول �ساعات المباعدة والفراق
وتق�صر لحظات المغازلة والو�صال.

فالإحيائية ال�شنقيطية من هذا المنظور �أ�صيلة
المنزع والمن�ش�أ ذات قبلة واحدة؛ �إذ ت َو ِّلي وجهها
�شطر التراث مكتفية به عن غيره ،فلم تعرف تبعية
للثقافة العثمانية ولم تتعرف على نماذج الغرب �إال
بعد منت�صف القرن الع�شرين.
وب�ش�أن المالحظة الثانية ف�إننا نكتفي بالتنبيه
�إلى �أن تق�سيم الن�صو�ص �إلى �أفكار جزئية ال يعدو
�أن يكون َم�ش َغ ًال منهج ًيا ي�ساعد على �ضبط الن�ص
وي�سهم في �إحكام القب�ضة على �أجزائه ،فالن�ص في
المنظور النقدي المعا�صر يعد بنية واحدة ولحمة
متما�سكة ،ورغ��م وعينا العميق بهذه الم�س�ألة �إال
�أننا اخترنا �أن نوزع هذا الن�ص �إلى ثالث م�ستويات
�أ�سا�سية ت�سهي ًال للمقاربة والتحليل ونزو ًال �إلى �أفهام
الطلبة والدار�سين.

مقـــاالت

�أم��ا بخ�صو�ص المالحظة الثالثة ف�إننا نلفت
االنتباه �أو ًال �إل��ى �أن عنوان هذا المحور الخام�س
والأخير ي�سعى �إلى الك�شف عن قدرة الرجل على
مج�سدا
�إح �ك��ام القري�ض وا��س�ت�ج�لاء ال�م�ع��ان��ي،
ً
الإحيائية ال�شنقيطية المن�سية التي تحدثنا عنها
في عدد من ن�صو�صه ال�شعرية ت�أتي هذه الحائية
نموذجا لها ومثا ًال عليها .ومن جهة �أخ��رى نذكر
ً
القارئ ب�أنا قد اخترنا لم�ستويات هذه المعالجة
جملة من العناوين المتجان�سة ،غير �أن ذل��ك ال
يمنعها من �أن تو�صف ب�شيء من اللب�س �أو الإبهام،
ولكن تجان�سها الداللي وان�سجامها المو�سيقي قد
ي�شفع لها في نظرنا حتى يندفع عنها بع�ض ما يتوقع
من ال�صدود والإعرا�ض .وتح�س ًبا لما يمكن �أن يقع
من ذلك في �أفهام القارئين ف�إننا عملنا جهدنا على
�شرح هذه العنوانين وتو�ضيح المق�صود منها ،وذلك
من خالل ثالث لحظات.

وف��ي �أع�ق��اب ه��ذه اللحظة يقف ال�شاعر وقفة
غزلية تنكب �صراط الو�صف الح�سي مركزة على
ال�صور ال�شعرية من خ�لال ع�ب��ارات م��ؤث��رة جمع

لحظة التغزل واال�ستفتاح ()5 -1

وق��د غطت خم�سة �أب �ي��ات م��ن فاتحة الن�ص
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ال�شاعر خاللها مقايي�س ال�ج�م��ال �إل ��ى معايير
الأخ�لاق في ع�صره �ضمن �سبيكة �إبداعية راقية
تنظر �إلى المر�أة النموذج والمثال على �أنها ربيبة
ن�ضرة ونعيم وحليفة ق��وام معتدل وخ�ل��ق كريم
تعززهما عفة وطيب �أرومة ،ويزينهما تغنج ودالل،
ويطبعهما خَ فَر وحياء.
لحظة الترحل واال�سترواح ()17-6

وتغطي �أحد ع�شر بيتًا وت�أتي و�صفًا للناقة وتنويها
ب��االرت�ح��ال ،وه��ي قائمة على ثنائية (المنادي/
المنادى) فال�شاعر يدعو خليليه لالحتياط في
ؤكدا �أن ال�شقة
تهيئة �شروط الرحلة قبل �أوانها ،م� ً
بعيد ،وال�سفر قا�صد ،فالبلوغ �إلى منتهى الرحلة
لي ًال ي�ستدعي التهجير زوا ًال ،واختيار كل مطية
تطوي البيد طي البطاق ،وتباري الريح جافلة ،وقد
تخ ّير ال�شاعر لهذه الرحلة ال�شاقة ج�سرة قوية على
ال�سير �أحيطت بالرعاية فترة ،رعت خاللها جيد
الكلإ خ�لال ف�صل الربيع مما جعلها تقوى على
الم�سير وت�ضاعف من حيويتها ون�شاطها كلما هيجها
مهيج �أو الح لها الئ��ح من الأ�شخا�ص �أو الأ�شباح
لتفوق �سرعتها �ساعتئذ �سرعة الب�صر.
وفي هذا ال�سياق ي�ستطرد ال�شاعر ا�ستطرا ًدا
مطو ًال يذكر با�ستطرادات الجاهليين ،يتم خالله
االنتقال من و�صف الناقة �إلى و�صف حمار الوح�ش
عبر �أداة الت�شبيه وقنطرة المجاز "ك�أن" ،وذلك
�أثناء ظرف زماني خا�ص هو الهواجر ،لحظة ا�شتداد
الحرارة ولمع ال�سراب ،والناقة تلتقي مع الحمار
الوح�شي في �صفات ال�سرعة والبيا�ض ،والقدرة على
مقاومة الظروف القا�سية ،والتغيرات المناخية،
فالبيت الحادي ع�شر جاء همزة و�صل وج�سر عبور
وقع فيه التحول من و�صف "الج�سرة" �إلى و�صف
"ال�شبوب" وقد �أ�ضفى ال�شاعر على هذا الأخير
�صفات عديدة تجعله �شديد ال�سرعة ك�أنما هو �سهم
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مرمي �أو �ضوء مرئي .وتتجلى هذه ال�صفات في
االنفراد والنفار والقوة والن�شاط والجوع والبيا�ض
واالندفاع؛ ليكون �أقوى على مطاردة الكالب التي
ا�ستفزته مطلع ال�شم�س ،وط��اردت��ه فتفوق عليها
خالل م�سابقة طردية تقوم على الت�صارع والتهار�ش
وتك�شف ع��ن �سطوة الحمار الوح�شي ال��ذي كبد
الكالب خ�سائر جمة ،و�أ�صابها �إ�صابات قاتلة في
وبع�ضا ر�آه) وانطلق
الرئة والكلية( ،كال بع�ضها ً
دون �أن ي�ؤثر ذلك على ج�سمه �أو يغير من وجهته
�أو ي�ضعف من قوته مختف ًيا عن الأنظار في مهامه
القفار وم�ضالت ال�صحاري.
لحظة التوقع واال�ستنجاح ()19 – 18

وت�أتي ه��ذه اللحظة لتغطي بيتين اثنين ور ًدا
والتما�سا للفوز
وختاما للن�ص
تتويجا للتجربة
ً
ً
وال�ن�ج��اح ،وت��م خاللهما توظيف اال��س�ت�ط��رادات
ال�سابقة ل�صالح الو�صول �إلى المحبوبة ،فالغر�ض
من و�صف الناقة واالنتقال منه �إلى و�صف الحمار
الوح�شي ،ثم التحول �إلى الحديث عن الكالب �إنما
هو الرغبة الملحة في الو�صول �إلى حرم الحبيبة
وكنفها ،فهي منتهى الأمل ،ومحط الرحال ،ومناط
الق�صد ،وبيت الق�صيد ،فهي الغاية م��ن �إب��داع
الن�ص .وفي هذا النمط من اال�ستطرادات �إحياء
لجهود الجاهليين ،واعتماد لنماذجهم في الو�صف
ومناهجهم.
وبذلك نعلم �أن ال�شاعر تو�سل �إلى تحقيق مراده
بكل الطرائق المتاحة من و�سائل النقل (الج�سرة)
ومن توظيف الأوقات على نحو ي�صل الليل بالنهار
ويربط ال�صباح بالإم�ساء (�إدالج الليالي ،د�ؤوب
الإم�ساء والإ�صباح).
والطريف في هذا المقطع ا�ستعمال التركيب
الإ�ضافي "ديار �أم �أبي" تعبي ًرا عن ال�شوق �إلى
الحبيبة ،ورغبة في بلوغ منازلها ،وفي هذا التعبير

جهود ابن
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من خالل
ق�صيدته
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الإيقاعية والمو�سيقية.

�إحياء لجانب من تقاليد الغزل اللطيف ،والمنطق
العذري العفيف ،الذي يركن �إلى التورية والتلميح،
ويعر�ض عن الإف�صاح والت�صريح ،فهذا نهج من
العذرية ال�شنقيطية لطيف عفيف ،يجانب الإف�صاح،
ويكتفي بالإ�شارة �إلى كل ما له عالقة بالمر�أة من
�أبناء �أو بناء ،وهو عن البوح بذكر الأحباب ناء.

و ال غرابة في اعتماد البحر الخفيف واالكثار
من النظم على �أوزان ��ه فهو كا�سمه خفيف وفيه
لين ولطافة ،فمقاطعه متو�سطة العدد ،ال ي�شتكى
ق�صر منها وال طول ،وهو زيادة على ذلك ينا�سب
�أكثر مقامات "الغناء" �شيوعا �إذ ذاك في بالد
�شنقيط(.((14

مقـــاالت

وف��ي ه��ذه اللحظة يتجلى ط��رف من �إبداعات
الرجل العاطفية خالل هذه الغزلية التي يمكن �أن
تُتناول ال في محاملها ال�صوفية التي يمكن �أن تحمل
عليها و�إنما في �أبعادها التوجيهية فينظر �إليها
على �أنها تهيئة للأجيال و�إعداد للرجال ،و�إن �شئت
قلت �إنها توطئة ومهاد ال�ستيعاب مفاهيم المواجهة
والجهاد وذل��ك لما تت�ضمن في بنيتها المعجمية
مما يعين على فهم ن�صو�ص ال�شرع وم�صادر الدين
الحنيف ،ف��إذا ما افتر�ضنا �أن ال�شاعر ن�سج هذه
الق�صيدة ليعبر عن �أحا�سي�سه �أو لينال بها المتعة
الفنية ف��إن��ه م��ن الممكن ج� ً�دا �أن يكون ابتدعها
احت�سابا ورغبة في الأج��ر والمثوبة كذلك ،ومن
هذا المنظور ،ف�إن ن�صو�ص الغزل في مفهوم الرجل
يمكن �أن نعد خير �أداة لتر�سيخ القيم الإ�سالمية
والعربية الأ�صيلة التي تمهد للو�صول �إلى فتى ابن
الطلبة النموذجي الذي ي�سعى �إلى �أن ي�صل �إليه
فتيان مجتمعه"(.((14

والب��ن الطلبة عالقة بالبحر الخفيف حميمة،
فربما ا�ستمتع بنغماته الموقعة ملتم�سا من بع�ض
�أترابه �أن يكرر على م�سامعه �إيقاعات هذا البحر
التي تطرب لها الأفئدة وتهز لها الم�شاعر لما يدفع
عن النف�س من الهموم والأحزان ولما يت�صف به من
التعادل واالتزان وذلك ما عبر عنه يقول(:((15
خ � �ف� ��ف ال� ��� �س� �ي ��ر ب ��ال� �خ� �ف� �ي ��ف ع �ل �ي �ن��ا
�إن غ � �ي� ��ر ال� �خ� �ف� �ي ��ف وي� � � ��ك خ �ف �ي��ف
�إن "تكرور" وال � �خ � �ف � �ي� ��ف ل �� �ش��يء
م� � �ط � ��رب ح � �ي� ��ن ي� ��� �س� �ت� �م ��ل ال� �ظ ��ري ��ف
خاتمة

و�صفوة القول �إن ه��ذا الن�ص غزلية �إحيائية
ت�سعى �إل��ى تر�سيخ الجديد وتحديث الأ�صيل ،من
خ�لال ممار�سة �إب��داع �ي��ة ج ��ادة ت �ح��اور ن�صو�ص
الجاهلية وت�ستح�ضر �أ�ساليبها في الو�صف والت�شبيه،
ونماذجها في الغزل والت�شبيب ،وهو مع ذلك يمثل
نزعة �صفوية راقية ت�ستثير اللغة القامو�سية من
مرقدها وتبتعث التراكيب الف�صيحة من مرب�ضها،
مجددة ا�ستخدام الوحدات المعجمية معربة متعدد
الأل �ف��اظ الأع�ج�م�ي��ة ،ومعيدة النب�ض �إل��ى بع�ض
التراكيب ال�صفوية ومحيية بذلك ميت التعابير
ومهجور الأ�ساليب ،ومتر�سمة خطوات كبار ال�شعراء
ومتبعة �سبيلهم في الو�صف والمبالغة والإبداع.

وق��د خ�ف��ف ال��رج��ل ع��ن نف�سه ه��ذه التجربة
العاطفية عبر نغمات البحر الخفيف ،الذي يت�صدر
البحور الم�ستخدمة في ديوانه ،فقد بلغت ن�سبة هذا
البحر عنده  %31.1من مجموع البحور ال�سبعة
التي تناولها الرجل في ن�صو�صه ال�شعرية ،ويعد
ذلك ظاهرة فريدة غير م�ألوفة في ال�شعر العربي ال
في الع�صر الجاهلي وال في القرون الأولى للهجرة
مما يدل على ات�ساع ر�ؤيته الإحيائية التي تتجاوز
الم�ستوى المعجمي والأ�سلوبي لتمتد �إلى الم�ستويات
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و�صاحب الن�ص بارز التميز والإبداع ،فقد دفع
عن �آداب القوم كثير الظلم والحيف� ،إذ تفوق على
مناف�سيه في الكم والكيف ،ف�أحيا بجهوده الإبداعية
ال�صور ال�شعرية وهي رميم ،و�أحكم بناء الإن�شاء
ال�شعري فان�سجم في �إبداع مبرم وتميم(.((15
والق�صيدة �أكثر من ذلك مراجعة مركزة لدرو�س
المعجم والت�صريف ولعلوم البالغة والبيان ،وهي
مع بذلك معالجة نموذجية تر�شد الطلبة �إلى �إحكام
القري�ض وتطلعهم على غ��ري��ب الملفوظ ورفيع
ال�صيغ ومتنوع الجموع.
والمتتبع لإب��داع الرجل من خالل هذا الجهد
الأ�صيل يدرك �أنه بحق مجدد ال�شعر و�أمير الق�صيد،
فهو ابن بجدته بل رائده وحلف نجدته والن�ص الذي
بين �أيدينا �شاهد على تقدمه في الإحياء النظيف
المنف�صل عن كل تعقيد وهو كذلك دليل على �سبقه
رواد النه�ضة الأدبية بكل ت�أكيد.
ن�ص الق�صيدة م�شروحا

(((15

}الخفيف{

-1ب � �ع� ��د م� ��ا ب �ي ��ن م� ��ن ب� � ��ذات ال ��رم ��اح
(((15

وم �ق �ي��م م ��ن ال � �ل ��وى ب ��ال � �ن ��واح ��ي
-2ط� ��ال ل�ي�ل��ي ب���س��اح��ة "الكرب" حتى

(((15

ك��دت �أق���ض��ي ال�ح�ي��اة قبل ال���ص�ب��اح
�-3إن �أب� � � ��ت � � �س� ��اه � � ًرا �أغ� � ��ال� � ��ب ه �م��ا

(((15

ق� ��ات�ل��ا م � ��ا ل� �ب ��رح ��ه م � ��ن ب � � � � � ��راح
-4ل� � �ب� � �م � ��ا ب� � ��ت خ � ��ال � ��ي ال � � �ب� � ��ال خ� ��ال

(((15

ب � � � ��أن� � � ��اة م � � ��ن ال� � � �م� �ل ��اح رداح
�-5أ� � �ش � �ت � �ف� ��ي م � ��ن ر�� �ض ��اب� �ه ��ا ل �غ �ل �ي �ل��ي

(((15

ي� � ��ا ل � �ه� ��ا م� � ��ن � � �س �ل�اف� ��ة ب � � � �ق � � � ��راح
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 -6ي � � ��ا خ � �ل � �ي � �ل ��ي ه� � � �ج� � � � ًرا ل � � �ل� � ��رواح
(((15
وارح� � � �ل� � ��ا ك � � ��ل ب � � � � ��ازل م � � � � �ل� � � � ��واح
-7ي� ��ا خ�ل�ي�ل��ي م ��ا ��ش�ف��ى ال�ن�ف����س ��ش��اف
(((15
ك ��اع� �ت� �م ��ال ال� �ج�ل�ال ��ة ال� � ��� � �س � ��رداح
-8ق � � � ��د ت � �خ � �ي ��رت اله � �ت � �م ��ام ��ي م �ن �ه��ا
(((16
ج� ��� �س ��رة ط � ��ال ع� �ه ��ده ��ا ب� ��ال � �ل � �ق� ��اح
-9رب � �ع� ��ت ف ��ي م� �ج ��ادل ال� �ك ��رب ت��رع��ى
(((16
ج � �ل � �ه� ��ات ب� � �ه � ��ن ،ح� � ��و ال � � �ب � � �ط � � ��اح
-10ي � � �ب � ��در ال � �ط� ��رف ب �غ �ي �ه��ا ك �ل �م��ا ال
(((16
ح ل � �ه� ��ا الئ� � � ��ح م� � ��ن الأ� � � � �ش � � � �ب� � � ��اح
-11ف � � �ك � � ��أن � � ��ي �إذ ال� � �ه � ��واج � ��ر � �ش �ب��ت
(((16
ك � ��ل ح� � � ��زن ،ع� �ل ��ى �� �ش� �ب ��وب ل � � �ي� � ��اح
-12م� � � �ف � � ��رد ب� ��ال � �ل� ��وى ي � � � ��رود دم ��اث ��ا
(((16
ل� ��م ي� ��رده� ��ن غ �ي ��ر ه � ��وج ال� � ��ري� � ��اح
-13زع � � � � � � � ��ل ب � � � ��ات ط � � ��اوي � � ��ا ب� �ك� �ن ��ا� ��س
(((16
ب �ل �ل �ت��ه ال ��ذه ��اب ه � ��اري ال � �ن� ��واح� ��ي
-14فا�ستفزته مطلع ال�شم�س غ�ضف
(((16
�أر� �س �ل��ت م��ن ي ��دي ق�ن�ي����ص � �ش �ح��اح
-15ف � � �ت � � �ه � � �ج� � ��دن �إث � � � � � � ��ره ط� ��ال � �ب� ��ات
(((16
وت � �م � �ط� ��ى ب � ��ه ج� � �ن � ��ون ال� � � � �م � � � ��راح
-16ف��اخ �ت �� �ش��ى م��ن ل�ح��اق�ه��ا ث��م �أن �ح��ى
(((16
ن� � �ح � ��وه � ��ا ك � � ��ر ذائ � � � � ��د م� � � �ل� � � �ح � � ��اح
-17ف � � �ك� �ل ��ا ب� �ع� ��� �ض� �ه ��ا وب � �ع � ��� ً��ض� ��ا ر�آه
(((16
وان� �ب ��رى ف ��ي ال �ق �ف��ار ك��ال �م �� �ص �ب��اح
-18ف� �ع� ��� �س ��ى ت� �ل ��ك وادالج ال �ل �ي��ال��ي
(((17
ود�ؤوب الإم � �� � �س� ��اء والإ� � � �ص � � �ب� � ��اح
 -19ت � �ب � �ل � �غ � �ن� ��ي دي� � � � � � ��ار �أم �أب � � � ��ي
(((17
ول �ح �� �س �ب��ي ب �ل��وغ �ه��ا م� ��ن ن � � �ج� � ��اح
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الحوا�شي

مقـــاالت

 1-1انظر ترجمته في الو�سيط في تراجم �أدباء �شنقيط �ص
 94وما بعدها ،وديوانه المحقق��� ،ص 11:وما بعدها،
وال�شعر ال�شنقيطي في القرن الثالث ع�شر� ،ص.140:
 2-2هذه الت�سمية �أطلقها ال�شيخ محمد المامي بن البخاري
على هذه البالد ،وك�أنه يرى �أنها انتبذت من العالم
العربي والإ�سالمي مكانًا ق�ص ًيا ،فجاءت همزة و�صل
بين البالد العربية وبين �إفريقيا وبالد ال�سودان.
 3-3ال�شعر وال�شعراء في موريتانيا :محمد المختار بن اباه،
الدار التون�سية للطباعة والن�شر والتوزيع� ،1987 ،ص:
.72
 4-4ال�شعر ال�شنقيطي في القرن 13هـ :د� .أحمدو (جمال)
بن الح�سن ،جمعية الدعوة العالمية الإ�سالمية ،ليبيا،
� 1995ص 416 :وما بعدها.
�	5-5أع �م��ال ال �ن��دوة العالمية ل��دي��وان امحمد ب��ن الطلبة
اليعقوبي :البعد الإحيائي في �شعر امحمد بن الطلبه،
د .محمد الظريف ،دار الر�ضوان ،انواك�شوط،2004 ،
�ص.253 :
� 6-6شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون ،يو�سف مقلد،
من�شورات مكتبة الوحدة العربية ،الدار البي�ضاء ،ط1 :
بيروت � 1962ص.26 :
 7-7المرجع ال�سابق �ص.27 :
 8-8المرجع ال�سابق �ص.31-30 :
 9-9المرجع ال�سابق �ص.36 :
 1010المرجع ال�سابق �ص.28 :
 1111مجلة العربي الكويتية ،عدد �أكتوبر  ،1967مقال بعنوان:
"�شنقيط �أو موريتانيا حلقة مفقودة في تاريخ الأدب
العربي� ،ص.101 :
 1212مقدمة الطبعة الثالثة من كتاب الو�سيط في تراجم
�أدب��اء �شنقيط� ،أحمد بن الأمين ال�شنقيطي ،مطبعة
الخانجي� 1963 ،ص.13 :
 1313من �أعالم الفكر الإ�سالمي في الب�صرة (محمد �أمين
ال�شنقيطي) ،عبد اللطيف الدلي�شي الخالدي ،من�شورات
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،العراق � 1981ص38 :
وما بعدها بت�صرف.
 1414المرجع ال�سابق وال�صفحة.
 1515ال�شعر ال�شنقيطي :م� .س �ص.417 :

 1616مقدمة ديوان امحمد ابن الطلبة اليعقوبي مطبعة دار
النجاح الجديدة المغرب � 2000ص.67 :
 1717الجمان ،مخطوط بزاوية ال�شيخ محمد المامي.
 1818مجموعة من م�ؤلفات العالمة ال�شيخ محمد المامي،
ت�صحيح ياب بن محمادي عميد زاوي��ة ال�شيخ محمد
ال �م��ام��ي ،م�ن���ش��ورات زاوي���ة ال�شيخ محمد ال�م��ام��ي،
نواك�شوط 2007 ،ط� 1ص .619
 1919الو�سيط في تراجم �أدب��اء �شنقيط� ،أحمد بن الأمين،
مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة ال�ساد�سة � 2008ص
.181
 2020عز :غلب ،ومن بدا :من �أقام بالبادية ،والح�ضور هنا:
جمع حا�ضر �أي مقيم بالح�ضر.
 2121هو محمد المامون بن محمد ال�صوفي اليعقوبي �شاعر
مجيد وعالم متمكن توفي 1235ه �ـ له دي��وان �شعري
محقق:
�أزك � � ��ى �� �ص�ل�اة وت �� �س �ل �ي��م ع �ل��ى ق�م�ـ��ر
ب� � � ��در ب� � ��ه ق� � ��د �أن � � � � ��ار اهلل �أك ��وان� �ـ� �ـ� �ـ ��ه
م��ن اي م��رج��ان رب ال �ع��ر���ش م��رج��ان��ه
ت� �ب ��دو ل �ع �ي �ن �ي��ك ف ��ي ت��رك �ي��ب �إن �� �س��ان��ه
ومجموعة من الأنظام.
 2222هذه الأبيات �أمدنا بها الأ�ستاذ �أحمد فال بن �سيد احمد
م�شكورا.
 2323ه��و محمد م��ول��ود ب��ن �أح�م��د ف��ال المو�سوي اليعقوبي
ت 1323ه�ـ ،عالم جليل من �أبرز العلماء المتب�صرين
الذين �أكثروا الت�أليف في الفقه وفي الرقائق ال�صوفية
وف��ي علوم اللغة ،من �أب��رز م�ؤلفاته الكفاف ومحارم
الل�سان ومطهرة القلوب ،م�أدبة الآداب ،وغيرها.
 2424هذه الأبيات �أمدنا بها الأ�ستاذ �أحمد فال بن �سيد احمد
م�شكورا.
 2525ف��ي ه��ذا ال�شطر اك�ت�ف��اء ،وه��و ي�شير �إل��ى "بني �ألفغ
مو�سى" مجموعة الرجل وف�صيلته التي ت�ؤويه.
 2626قبحه بالتخفيف من قبح الثالثي بمعنى طرد ،ومنه قوله
تعالى} :و�أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم
من المقبوحين{ }الق�ص�ص الآية  {41والمقبوحين
بمعنى المبعدين والمطرودين.
 2727ه��و محمد ب��ن ��س�ي��دي ب��ن حمينه ال �ي��دال��ي الأل�ف�غ��ي
(1388 -1301هـ ) عالم جليل فقيه نظامة كان �شيخ
محظرة له �أنظام فقهية ،ت�ساير مخت�صر خليل من
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بدايته �إلى نهايته ،من �أهم م�ؤلفاته ر�سالة في �إحياء
الموات و�أخرى في حكم التعلم في المدار�س الع�صرية،
ومجموعة من الفتوى بالإ�ضافة �إلى ديوان �شعري ف�صيح
محقق.
 2828مخطوط بحوزتنا� ،أمدنا به الأ�ستاذ �أحمد فال بن �سيد
احمد م�شكورا.
 2929يعني هنا المختار بن �ألفغ مو�سى و�أبنا�ؤه الذين ا�شتهروا
بالعلم والق�ضاء.
3030يعني ال�شيخ محمد ال�م��ام��ي ب��ن ال �ب �خ��اري (-1202
1282هـ) عالم جليل و�شاعر متميز ،ك��ان عارفا
ب��الأ� �ص��ول ل��ه م ��ؤل �ف��ات م��ن �أب��رزه��ا :ك�ت��اب ال�ب��ادي��ة،
والدلفينية ،والميزابية ،ونظم �أ�سماء اهلل الح�سنى،
ومجموعة م��ن الأن �ظ��ام الأخ���رى ،ول��ه دي ��وان �شعري
مخطوط.
 3131ي�شير بالجوادي �إلى مولود بن �أحمد الجواد اليعقوبي
(ت1243 :هـ) عالم جليل و�شاعر مجيد ،له مجموعة
من المنظومات ،وله دي��وان �شعري �أكثره في المديح
النبوي.
�	3232إ�شارة �إلى نبوية مولود المطولة التي ت�سمى المرجانية
والتي يقول في مطلعها:
 3333في هذا البيت �إ�شارة �إلى عناوين بع�ض كتب العالمة
محمد مولود بن �أحمد فال ،فهو ي�شير بقوله "كفافنا"
�إل��ى كفاف المبتدي م��ن فني ال �ع��ادات والتعبد ،كما
ي�شير بقوله :رحمة موالنا� ،إلى كتاب "الرحمة" وكذلك
أي�ضا ،وقد
ي�شير بقوله "الظفر" �إلى كتاب الظفر له � ً
مثل ه��ذان الكتابان المادة الأول�ي��ة لمنظومة "كفاف
المبتدي".
 3434هو امحمد بن �أحمد ي��وره بن محمد العاقل الأبهمي
 1258هـ  1340هـ عالم جليل و�شاعر وولي ذو مكا�شفات
و�شاعر مجيد ،له م�ؤلفات منها منظومة في الأ�صول
و�أخرى في �شواهد الفقه والراقعة على الواقعة ،و�إخبار
الأحبار ب�أخبار الآب��ار ،بالإ�ضافة ديون �شعري ف�صيح
و�آخر �شعبي.
 3535حياة موريتانيا :المختار بن حامد من�شورات مطبعة
النجاح الجديدة الدار البي�ضاء � 2009ص .265
 3636انظر هذا الن�سب في ديوان محمد بن الطلبة اليعقوبي
مرجع �سابق �ص 11
 3737المرجع ال�سابق �ص 12 -11
 3838المرجع ال�سابق �ص .13
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3939
4040
4141
4242
4343
4444
4545
4646
4747
4848
4949
5050
5151
5252
5353
5454
5555
5656
5757
5858
5959
6060
6161
6262
6363
6464
6565
6666
6767
6868
6969

المرجع ال�سابق وال�صفحة.
ديوان محمد ولد الطلبه ،مرجع �سابق� ،ص29:
المرجع ال�سابق وال�صفحة
الو�سيط في تراجم �أدباء �شنقيط �ص 95
ديوان محمد ولد الطلبة مرجع �سابق �ص .20
الو�سيط مرجع �سابق �ص95:
ديوان امحمد بن الطلبة مرجع �سابق �ص .21
المرجع ال�سابق وال�صفحة.
ال�شعر وال�شعراء في موريتانيا المختار بن اباه مرجع
�سابق �ص .55 -54
دي��وان محمد ولد الطلبة مرجع �سابق �ص 142-141
والو�سيط �ص 96 -95
المرجع ال�سابق �ص 519
الو�سيط �ص .95
المرجع ال�سابق �ص .118
ديوان محمد بن الطلبة ،مرجع �سابق �ص 420
المرجع ال�سابق �ص .129
المرجع ال�سابق �ص 147
المرجع ال�سابق �ص .523
ديوان محمد بن الطلبة ،مرجع �سابق� ،ص82:
المرجع ال�سابق �ص .144
المرجع ال�سابق .420
المرجع ال�سابق �ص 354
المرجع ال�سابق �ص .185
المرجع ال�سابق �ص 495
المرجع ال�سابق �ص 333
المرجع ال�سابق .317
المرجع ال�سابق �ص .452
هذا البيت من معلقة عنترة بن �شداد العب�سي انظر
مختار ال�شعر الجاهلي .378/1
الديوان316:
ديوان مجنون ليلى ،جمع وتحقيق و�شرح عبد ال�سالم �أ؛
مد فراح �ص .167
الديوان �ص 482
خزانة الأدب .436/2

جهود ابن
الطلبة
الإحيائية
من خالل
ق�صيدته
الحائية

مقـــاالت

 7070الديوان �ص .497-496
 7171مختار ال�شعر الجاهلي .607/2
 7272الديوان �ص .99
 7373فقعة القاع بفتح الأول �ضرب من الكم�أة ي�ضرب به المثل
في الذل يقال�" :أذل من فقع بقرقر" لأن الدواب تدو�سه
ب�أظالفها و�أرجلها ،فيتفرق ،وتبتذرها الإماء تف�سدها
وتفرقها.
� 7474سيرة ابن ه�شام .365/4
 7575ديوان ابن الطلبه� ،ص.404:
 7676ديوان امر�ؤ القي�س� ،ص.133:
 7777ديوان ابن الطلبه.195:
 7878المرجع ال�سابق وال�صفحة.
 7979ال�شعر ال�شنقيطي في القرن الثالث ع�شر ،مرجع �سابق
�ص .269
 8080المرجع ال�سابق �ص .401 – 400
 8181الو�سيط �ص .95 -94
 8282الديوان مرجع �سابق �ص .144
 8383اللجوج :الملح ،المهيج :المثير ،الغيهبي :ال�شديد
ال�سواد ،المدجدج :المظلم.
 8484لم يتعرج :لم يقم ولم يتلبث.
 8585المدلج :ال�سائر ليال.
�	8686أظعان :جمع ظعينة وهي الهوادج فيها الن�ساء ،تربعن:
�أ�صبن ربيعا ،يقال :تربعت الإبل بمكان كذا �إذا �أقامت
فيه زمن الربيع ،واللوى منقطع الرمل ،والموج �أر�ض
معروفة تقع بين �آك�شار وتيجريت في ال�شمال الغربي
من البالد الموريتانية ،ولعلها في ا�ستوائها وا�شتداد
ال�سراب بها ت�شبه موجب البحر ف�سميت بهذا اال�سم.
 8787ال�شعر ال�شنقيطي في القرن الثالث ع�شر الهجري مرجع
�سابق �ص .260
 8888المرجع ال�سابق �ص .268
 8989هذه المفردات م�شروحة بهام�ش ن�ص الق�صيدة في
الملحق �ص.38 :
�	9090أعمال الندوة الدولية حول محمد بن الطلبة اليعقوبي
الموريتاني دار الر�ضوان نواك�شوط  : 2004مقال بعنوان
�شعر ابن الطلبة نظرة في المعجم والتركيب يحيى بن
البراء �ص .450
�	9191أ�سلوب محمد بن الطلبة اليعقوبي في �شعره ،د� .أحمد

جمال بن الح�سن ،مركز نجيبويه ،م�صر ،القاهرة2010:
ط� 1ص.50:
 9292المرجع ال�سابق� ،ص.51:
 9393مقدمة ديوان محمد بن الطلبة اليعقوبي ،مرجع �سابق،
�ص.68:
 9494الديوان �ص .404
 9595الديوان �ص .487
 9696المرجع ال�سابق �ص .354
 9797المرجع ال�سابق �ص .480
 9898المرجع ال�سابق �ص .152 – 150
 9999المرجع ال�سابق �ص .239-238
10100المرجع ال�سابق �ص .407
�10101أعمال الندوة الدولية ح��ول دي��وان محمد بن الطلبة
اليعقوبي :بحث بعنوان الرحلة في دي��وان ابن الطلبة
مكانها ومكانتها .دار الر�ضوان  2004نواك�شوط �ص
.359
10102المرجع ال�سابق وال�صفحة.
10103ديوان بن الطلبة مرجع �سابق �ص  ،110والتنائف جمع
تنوفة وهي الم�سافة البعيدة و(م) بمعنى من والإن�ضاء
بك�سر �أوله م�صدر �أن�ضيت البعير �إذا �أهزلته ،والأن�ضاء
بالفتح جمع ن�ضو وهو المهزول ،يعني �أن مداومة ال�سير،
وبعد الم�سافة لم يبقيا من المطي "�إال المهازيل .و�أ�س�أر
من ال�س�ؤر وهو بقية ال�شيء يقال �أ�س�أر منه �شيئا �أبقى،
وف��ي الحديث �إذا �شربتم ف�أ�سئروا واعتمال ال�سرى
�إعماله وتكلفه ،وال�سراء بالفتح ممدود� ،شجر تتخذ منه
الق�سي ،والمعنى �أن مداومة ال�سير لم تبق من هذه النوق
�إال ما ي�شبه الأقوا�س �أو ع�صي ال�سراء.
10104المرجع ال�سابق .140
10105المرجع ال�سابق � ،ص.328:
10106المرجع ال�سابق � ،ص.300:
10107المرجع ال�سابق �ص .112
10108كتاب �سيبويه .45/1
10109ديوان محمد ولد الطلبة مرجع �سابق � ،ص.509:
11110اح�م��رار اب��ن بونه على الألفية ،المطبعة الح�سينية،
القاهرة� 1328 :ص.139:
�11111أ�سلوب محمد ابن الطلبة في �شعره مرجع �ص .50
11112ديوان محمد بن الطلبة مرجع �سابق �ص .134 -133
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11113المرجع ال�سابق� ،ص.419:
11114ديوان النابغة� ،ص.47:
11115ديوان ولد الطلبة ،مرجع �سابق� ،ص.421:
11116المرجع ال�سابق .330
11117في هذا البيت اقتبا�س من الآية الكريمة }�إن لك في
النهار �سبحا طويال{ المزمل  6وال�سبح يعني الت�صرف
في �ش�أن المعا�ش وغيره.
11118في البيت اقتبا�س من قوله تعالى من قوله تعالى ف�أخذناه
�أخذا وبيال{ المزمل .15
11119في البيت اقتبا�س من قوله تعالى (وكانت الجبال كثيبا
مهيال{ المزمل  13والمهيل هو الرمل ال�سائل المتناثر.
12120في البيت اقتبا�س من قوله تعالى }�إنا �سنلقي عليك قوال
ثقيال{ المزمل . 6
12121في البيت اقتبا�س من قوله تعالى }�إن نا�شئة الليل هي
�أ�شد وط�أ و�أقوم قيال{ المزمل . 5
12122في البيت اقتبا�س من قوله تعالى }و��س��اء �سبيال {
الن�ساء . 22
12123في البيت اقتبا�س من قوله تعالى }واهجرهم هجرا
جميال{ المزمل . 9
12124في البيت اقتبا�س من قوله تعالى }رب الم�شرق والمغرب
ال �إله �إال هو فاتخذه وكيال{ المزمل . 8
12125في البيت اقتبا�س من قوله تعالى }واذك��ر ا�سم ربك
بكرة و�أ�صيال{ الإن�سان .25
12126ف��ي البيت اقتبا�س م��ن قوله تعالى }وق��د ك��ان وع��ده
مفعول{ المزمل. 16
12127ديوان محمد بن الطلبة مرجع �سابق �ص .216
12128المرجع ال�سابق .119
12129في هذا البيت اقتبا�س من قوله تعالى }و�إذا ر�أيت ثم
ر�أيت نعيما وملكا كبيرا { الإن�سان .20
13130فيه اقتبا�س من قوله تعالى }وما الحياة الدنيا �إال متاع
الغرور{ الحديد .19
13131فيه اقتبا�س من قوله تعالى (�إنه ظن �أن لن يحور بلى �إن
ربه كان به ب�صير) االن�شقاق .14
13132ديوان محمد ولد الطلبة� ،ص .333
13133في البيت اقتبا�س من قوله تعالى }كل �شيء هالك �إال
وجهه{ الق�ص�ص الآية . 88
13134ديوان محمد ولد الطلبة �ص.375 - 368
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13135في البيت اقتبا�س من قوله تعالى }وما م�سنا من لغوب{
اق الآية . 38
13136الديون مرجع �سابق �ص ,353- 352
�13137صحيح البخاري .151/8
13138كنز العمال الحديث رقم .30923
13139الديوان مرجع �سابق �ص .242
14140الفل :الثلم في ال�سيف وفي �أي �شيء كان ،فله يفله ك�سره
و�ضربه ،والم�ضارع بال�ضم ،والغرب الحدة ،يقال لحد
ال�سيف غربه ،والمال القطعة من الدهر.
14141معديا من عديت الفر�س �إذا ا�ستح�ضرته ،و�أعداه حمله
على الح�ضر ،وهو الجري ،والعيرانة من الإبل ال�صلبة
الناجية في ن�شاط ،والغلباء غليظة الرقبة ،والت�شذر
الن�شاط وال�سرعة في الأمر ،وت�شذرت الناقة �إذا ر�أت
ومرحا .والحطاط
فرحا ً
رعيا ي�سرها فحركت ر�أ�سها ً
�شدة العدو.
14142كنز العمال الحديث رقم .39754
14143ديوان محمد بن الطلبة مرجع �سابق � ،ص203:
14144م�سند الإمام �أحمد153/5 :
14145م�سند الإمام �أحمد181/6:
14146نعني هنا امحمد بن الطلبة اليعقوبي مو�ضوع البحث،
وال�شيخ �سيد محمد بن ال�شيخ �سيدي الأبييري ت 1286
هـ ،ومحمدو بن محمدي العلوي 1272هـ.
14147نعني هنا محمود �سامي ال �ب��ارودي ،و�أح�م��د �شوقي،
ومعروف الر�صافي.
14148مقدمة ديوان ابن الطلبة ،مرجع �سابق� ،ص70-69:
14149المرجع ال�سابق �ص 77-76
15150المرجع ال�سابق �ص.284
15151في القامو�س التميم التام الخلق وال�شديد.
15152انظر ديوان ال�شاعر  ،مرجع �سابق �ص189-185 :
15153بعد� :أي يا بعد ،وذات الرماح ترجم بها ال�شاعر كلمة
حرب" وهي �أكمة م�شهورة في منطقة تير�س
"�أم َل ْ
بال�شمال الموريتاني .واللوى منقطع الرمل وما التوى
منه وم�سترقه ،وقيل �إن المق�صود باللوى ،هنا حقف
"تنوي�ش" ب�شرق نواك�شوط ،والنواحي جمع ناحية وهي
الجهة.
15154ط��ال ليلي� :أي امتد ،والليل معروف وه��و من غروب
ال�شم�س �إل��ى طلوع الفجر ال�صادق �أو طلوع ال�شم�س،
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والكرب تعريب للفظ "لكرب" وهي �أر�ض تقع بمنطقة
تير�س المتقدم ذكرها ،وحتى هنا للغاية ،والمق�صود
�أنه امتد به الليل وا�شتد به الحزن ،حتى قارب �أن يودع
الدنيا ويق�ضي نحبه قبل انبالج ال�صباح وطلوع الفجر
من ت�أثير ال�سهر ومطاولة الليل.
15155ال�سهر معروف وهو امتناع النوم ،و�أغالب �أقا�سي وهما
حزنا ،ما لبرحه؛ �أي ما ل�شدته والبراح الذهاب� ،أي ما
ل�شدته من زوال ،وفي البيت جنا�س ا�شتقاقي ناق�ص
بين برح وبراح.
15156لبما :لربما ،والالم جواب للق�سم المقدر قبل ال�شرط،
وخالي البال :مرتاحا ال يكدر �صفوي حزن وال تفكير،
والأن���اة ال �م��ر�أة الحليمة البطيئة ال�ق�ي��ام ،وال ��رداح:
العظيمة العجز التامة الخلق.
�15157أ�شتفي :م�ضارع ا�شتفى ،افتعل من ال�شفاء� ،أي �أ�شفي
نف�سي ،والر�ضاب :الريق ،وغليلي :عط�شي ،وال�سالفة:
الخمر ،والقراح :بالفتح الماء ال�صافي.
15158هجرا� :أي �سيرا وق��ت الهاجرة ،وال ��رواح� :سير �آخر
النهار ،وهو يدعو �صاحبيه �إلى �أن يبتدئا رواحهما من
وقت الهاجرة ،وارحال فعل �أمر من رحل البعير يرحله
رحال ،فهو مرحول ورحيل ،وارتحله جعل عليه الرحل.
والبازل :الذي خرجت نابه من الجمال .والملواح� :صيغة
مبالغة من الح الجمل يلوح لوحا� ،إذا كان �ضامرا عظيم
الأع�ضاء.
15159االع�ت�م��ال :افتعال م��ن العمل وه��و ال�سعي للنف�س �أو
لغيرها ،والجاللة :الناقة العظيمة ،وال�سرداح :الناقة
الطويلة وقيل الكثيرة اللحم.
16160والج�سرة :الناقة ال�ضخمة الطويلة المتجا�سرة على
الم�شي ،طال عهدها باللقاح� :أي �أنها لم تلقح منذ عهد
بعيد ،فهي مكتنزة اللحم ،قوية على ال�سير.
16161ربعت� :أي رعت الع�شب زمن الربيع ،والمجادل :الق�صور
المرتفعة ،والمق�صود هنا المرتفعات الجبلية والرملية
في منطقة تير�س .و"الكرب" تقدم �شرحه .فهو تعريب
لكلمة "لكرب" منطقة في تير�س بال�شمال الموريتاني.
والجلهات :جمع جلهة :وهي ما ا�ستقبلك من حروف
أي�ضا .وحو البطاح
ال��وادي ،وتجمع الجلهة على جاله � ً
مخ�ضرتها ،والحوة :ال�سواد مع الخ�ضرة.
16162يبدر :ي�سبق ،الطرف :العين واللحظ ،وتحريك الجفون،
والبغي :من بغى في م�شيه بغيا :اختال و�أ�سرع ،والبغي
في عدو الفر�س اختيال وم��رح ،يعني �أنها �إذا بدا لها

�شبح من الأ�شباح ت�شتد قوتها فتفوق �سرعتها �سرعة
ب�صرها ،ل�شدة نفارها ون�شاطها .والأ�شباح جمع �شبح
وهو ما يلوح لك �شخ�صه في الظالم.
16163الهواجر جمع هاجرة وهي الحر منت�صف النهار ،و�شبت:
�أوقدت ،والحزن :ما ارتفع من الأر�ض وخ�شن ،وال�شبوب
الم�سن من ثيران الوح�ش ،ولياح :بالفتح والك�سر �شديد
البيا�ض ،يقال �أبي�ض لياح.
16164مفرد� :صفة للثور الوح�شي ،يرود :يرعى ،والدماث جمع
دم��ث وه��ي ال�سهول ،لم ي��رده��ن :لم يرتدهن ،وهوج
الرياح :هي الرياح ال�شديدات.
16165الزعل :الأ�شر ال�شديد الن�شاط ،طاويا :جائعا ،والكنا�س
م�سكن الوح�ش ،الذهاب بالك�سر جمع ذهبة بالك�سر
وهي المطرة الخفيفة ،هاري النواحي ،منهار الجوانب،
يعني �أن كنا�س هذا الثور الوح�شي بللته الأمطار ف�ضعف
وانهار.
16166ا�ستفزته :ا�ستخفته للهروب وحملته على االنطالق
ب�سرعة ،مطلع ال�شم�س :وق��ت طلوعها ،غ�ضف جمع
�أغ�ضف م��ن غ�ضف �أذن ��ه �أرخ��اه��ا ،وه��ي هنا و�صف
للكالب ،والقني�ص ال�صائد ،و�شحاح بالفتح �صفة
للقني�ص ،يقال :رجل �شحاح و�شحيح من قوم �أ�شحة
و�أ�شحاء والمق�صود هنا االت�صاف بالبخل �أو �شدته.
16167تجهدن �إث��ره :بذلن جميع جهدهن �سعيا �إل��ى �إدراك��ه
واللحاق به ،المراح �شدة البطر والفرح.
16168اخت�شى من لحاقها :خاف من �أن تدركه� ،أنحى :ق�صد
نحوها ،كر :عطف ،ذائد :دافع طارد ،وملحاح مبالغة
من �ألح ،ورجل ملحاح مديم الطلب.
16169كال بع�ضها� :أ�صاب كليته ،بع�ضا ر�آه� :أ�صاب رئته ،والرئة
تهمز وت�سهل وهي مو�ضع النف�س من الإن�سان وغيره،
والجمع رئات ورئ��ون ،والقفار جمع قفر وهو البيداء،
والم�صباح �آلة ال�ضياء �شبهه بها ل�شدة بيا�ضه و�صفاء
لونه و�سرعته.
17170ع�سى فعل م��ن �أف �ع��ال المقاربة يحمل معنى الطمع
والإ�شفاق ،االدالج� :سير الليل كله ،وقيل ال�سير فيه
�سواء في �أوله �أو في �آخره ،والد�ؤوب :المداومة والمبالغة
في ال�سير.
17171تبلغني ت�أكيد لما تقدم لما في الرجاء من معنى الطلب،
و�أم �أبي هي زوج ال�شاعر عائ�شة بنت �أبي المعالي.
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المراجع والم�صــادر
-Iالكتب المطبوعة:

 الم�صحف ال�شريف رواية ور�ش عن نافع.�أ�سلوب محمد بن الطلبة اليعقوبي في �شعره ،د� .أحمد ولد
الح�سن ،مركز نجيبويه ،القاهرة ،الطبعة2010/1م.
�أع �م��ال ال �ن��دوة العالمية ح��ول دي ��وان محمد ب��ن الطلبه،
اليعقوبي ،دار الر�ضوان ،نواك�شوط2004 ،م.
حياة موريتانيا ،المختار بن حامد ،بيت الحكمة ،تون�س1990:
دي��وان النابغة الذبياني ،تحقيق محمد الطاهر عا�شور،
ال�شركة التون�سية للتوزيع 1976م.
دي��وان امحمد بن الطلبة اليعقوبي ،مطبعة دار النجاح
الجديدة ،المغرب2005 ،م.
ديوان امر�ؤ القي�س� ،ضبطه و�صححه م�صطفى عبد ال�شافي،
دار الكتب العلمية ،بيروت1983:م.
ديوان غيالن بن عقبة ،دار �صادر ،بيروت ،دون تاريخ.
دي��وان مجنون ليلى� ،شرح يو�سف ف��رح��ات ،دار الكتاب
العربي ،بيروت1926 :م.
ال�شعر ال�شنقيطي خالل القرن� 13:أحمد بن الح�سن ،جمعية
الدعوة الإ�سالمية العالمية ،ليبيا1995 ،م.
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ال�شعر وال�شعراء في موريتانيا ،محمد المختار بن اباه ،الدار
التون�سية للطباعة والن�شر والتوزيع1987 ،م.
��ش�ع��راء موريتانيا ال�ق��دم��اء وال�م�ح��دث��ون ،يو�سف مقلد،
من�شورات مكتبة ال��وح��دة العربية ،ال��دار البي�ضاء ،بيروت
1962م.
القامو�س المحيط للفيرز �آبادي ،دار �صادر ،بيروت1995 ،م.
مجموعة من م�ؤلفات العالمة ال�شيخ محمد المامي.
المعجم الو�سيط� :إبراهيم �أني�س و�آخرون ،الطبعة الأولى،
القاهرة.1972 ،
م��ن �أع�ل�ام الفكر الإ��س�لام��ي ف��ي الب�صرة (محمد �أمين
ال�شنقيطي) :عبد اللطيف الدلي�شي  ،العراق1981 ،م.
الو�سيط في تراجم �أدباء �شنقيط ،محمد الأمين ال�شنقيطي،
مطبعة الخانجي ،القاهرة1961:م.

 -IIال �م �ج�لات وال��ر� �س��ائ��ل ال�ج��ام�ع�ي��ة وال�ب�ح��وث
المرقونة:
خواطر حول عينية ال�شيخ �سيد محمد بن ال�شيخ �سيدي،
�أحمد بن الح�سن (مقال مرقون).
ديوان ال�شيخ �سيد محمد بن ال�شيخ �سيدي :المدر�سة العليا
للتعليم ،نواك�شوط 1983م.
مجلة العربي الكويتية ،عدد اكتوبر 1967م.
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اس (ت 680هـ)
د .عبا�س هاني الـﭽراخ

بابل  -العراق
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التوزي.
الدني�سري الق َّوا�س
هو(((� :أمين الدين جوبان بن م�سعود بن �سعد اهلل
ّ
ّ
و(الدني�سري) ن�سب ًة �إلى :دني�سر ،وهي بلدة عظيمة من نواحي الجزيرة قرب ماردين(((.
ّ
أقوا�س ويبيعها ،وقد و َر َد في �شعره ما
ا�س) �صيغة المبالغة ،وهي حرف ُة َمنْ ي�ص َن ُع ال َ
و( :الق َّو ُ
ِ (((
ُي�شير �إلى �صنعته .
يكتب على لحاء هذا ال�شَّ جر الذي ُي�شب ُه َو َر َق
و:
ّ
(التوزي) ن�سب ًة �إلى �شجر التوز؛ �إذ كان ُ
البردي(((.
ِ
�سكتت الم�صاد ُر عن ِذ ْك ِر َ�سنَة والدت ِه �أو ِتبيان ظروف ن�ش�أته �أو �أ�سرته� ،سوى �أنَّه من
وقد
دم�شق ،و�أغلب الظنّ �أ َّن ُه ِمن كا َن ُ�أ�س َر ٍة ُم ِ
توا�ض َع ٍة.
الجزري (ت 738هـ) ،الذي قال:
وال َّراوي الرئي�س ع َّما بقي من حيا ِت ِه هو �شم�س الدين ابنُ
ّ
"ا�سم ُه رم�ضان وجوبان ،ولم يكن ُ
يعرف َّ
الخط وال النَّح َو".
كانت "من جه ِة التتويز في
وا�شته َر بكتابت ِه التي ْ
غاي ِة القوة ،بحيث �إن� ُه ا�ستعا َر من القا�ضي عماد
(((
رجا ِّ
بخط ابن البواب
الدين ابن ال�شيرازي((( َد ً
َ
درج بورق التوز،
ونقل ما فيه �إلى ٍ
و�أل���زقَ ال �ت��و َز على خَ ���َ�ش� ٍ�ب ،و�أَو َق� � َ�ف عليه ابن
ال�شيرازي ف�أعجبه ،و�شهد له � َّأن في بع�ض ذلك
ّ
�أ�شياء �أقوى من ِّ
خط ابن البواب ،وا�شتهر بذلك في
النا�س يق�صدونه يتف َّرجون عليه".
دم�شق ،وبقي ُ
�زري ع��ن ح�سن ب��نِ المح ّدث
ون �ق� َ�ل اب� ُ�ن ال �ج� ُّ
قاعدا في
الكاتب((( قولهَّ � :إن ال�شاع َر "كان يكون ً

عمل �صناعته وهو ينظم القطعة من ال�شّ عر ،النظم
الج ِّيد ال َم ِ
ر�ض ّي "(((.
َ
على �أنَّنا ُ
يكن �أ ُّم ًيا،
نميل �إل��ى � َّأن ال�شاع َر ْلم ْ
ودليلنا على ذلك �أمران:
ال�صفدي رج َع �إلى ديوان ِه الذي وجد ُه
الأ َّولَّ � :إن
ّ
ِّ
"بخط ِه"(((.
َ
وحفظ
مري عن ُه �إ َّن ُه "قر�أ وكتب
الثانيَ :ق ْول ال ُع ّ
(المف�صل) في النحو"(.((1
َّ
و�إذا �أ�ضفنا �إليهما �إع �ج��اب اب��ن ال�شيرازي
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بكتابت ِه على ورق التوز ،و� َّأن كتاب َت ُه تفوقُ خَ َّط ابن
الب َّواب ال�شهير ت�أكَّد لنا  -من دون �أدنى ِّ
�شك َّ � -أن
يكن �أُ ِّم ًّيا على الإطالق.
جوبان الق َّوا�س لم ْ
ُبي انتبه �إلى هذا التناق�ض
ويبدو � َّأن َ
ابن �شاكر ال ُكت ّ
لكالم ابنِ الجزري ،فقال:
يجد
فحاولَ �أن َ
ً
مخرجا ِ
" كان ينظم ال�شع َر من غير ا�شتغال تق َّد َم له في
النحو والعرب َّية ،بل طب ًعا"( ،((1وه��ذا التعلي ُل ال
ي�صم ُد �أمام ما خرجنا ب ِه.
ال�سبتي
كتب عن ُه الوجي ُه عب ُد الرحمن
وق��د َ
ّ
وغي ُر ُه(.((1
ُ
وفاته:

كانت وف��ا ُة ال�شاعر في دم�شق ،ولكنِ اخ ُت ِل َف
فديُ " :ت � ُو ِّف� َ�ي في
ال�ص ُّ
في تحديد ال�سنة ،فقال َّ
ح��دود الثمانين و�ستمائة " ،وقبل ُه ق��الَ
الذهبي
ُّ
(ت 748هـ) �شا ًّكا " :ما �أدري ُت ُوف َِّي الجوبان بعد
ابن تغري
ال َّثمانين [و�ستمائة] �أو قبلها "( ،((1وتاب َع ُ
فدي.
ال�ص ّ
بردي قولَ َّ
�أما ابن �شاكر الكتبي في كتابه (فوات الوفيات)
أي�ضا ،ولكنه في كتاب ِه
فقد �أخ��ذَ ِبقَولِ ال�صفدي � ً
الآخ��ر (عيون التواريخ) ترجم له في وفيات �سنة
668هـ !.
وجعلها
الغزولي �سنة 663هـ (.((1
ّ

مو�ضوعات �شعره:

ط��رق جوبان الق َّوا�س المو�ضوعات التقليدية
مقدمتها،
المعروفة ،ونظم فيها ،وي�أتي الغزل في ِّ
فقد �شغل ُه وراح ي�صور لنا درجة افتتانه بمحبوبِه
الذي ال يقد ُر على االفالت من �أ�سره:
ُي�ل��ازم � � ِن� ��ي ب� ��ال � � َو� � �ص� ��لِ ح � � َّت� ��ى �أم � � َّل � � ُه
و�أح� ��� �س � ُ�ب �أ ِّن� � ��ي ق� � ��اد ٌر ع �ن � ُه � ْأن �أ� �س � ُل��و
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�اب َع ��ن مِ � �ي� � َع ��ا ِد ِه َف � ��ر َد �� َ�س��ا َع � ٍة
َف � � �� ْإن غ� � َ
َت � ��را َد َف � ��تِ ا َلأف� � � َك � ��ا ُر واخ� � َت� � َب� � َل ال � َع � ْق � ُل
كال�سهام �أو ال�سيوف ،وجمال
ُ
ونظرات عيون ِه ِّ
المح َّيا يخجل البدر والظباء ،وه��ي ت�شبيهات ال
جديد فيها ،بل � َّإن �ألذَّ الع�شق هو الذي يقتل ،و� َّإن
َجو َر الحبيب هو العدل بعين ِه.
�أل � � � � � � � � � ُّ�ذ ال� � � � ِع� � � ��� � � �ش � � ��قِ َم� � � � � � � ��ا َق� � � َت� � �ـ �ل��ا
َو�أَ� � � � �ش � � � � َق� � � ��ى ال� � � � َّن � � ��ا� � � ِ��س َم � � � ��ن َع� � � � � َذال
�إذا َج � � � � � � � � ��ا َر ال � � � َ�ح� � � � ِب� � � �ي� � � �ـ � � � ُ�ب ع� �ل ��ى
ُم� � � � ��حِ � � � � � ِّب � � � � � ْي � � � � � ِه َف� � � � � � َق � � � � ��د َع � � �ـ � � �ـ � � �ـ � ��دال
ولدينا ثالث نتف في كون المحبوب من الأتراك.
(رقم .)36 ،18 ،16
وا�ضحا ،وقد خلط ُه بالفكاهة،
ويبرز الهجاء عند ُه ً
ول ُه قطعتان في هجاء ح َّمام دخله ليغت�سل ،وقد غ َّره
ما ر�آ ُه من بنائه وجمال زخ��ارف��ه ونقو�شه ،ح َّتى
�إذا دخله �صدمت ُه رائحة كريهة انبعثت منهُ ،ول َّف ُه
الظالم وال�ضباب فلم يب�صر طريقه فيه ،و�أخ��ذ
ي�سير فيه متل ِّم ً�سا طريقه كالأعمى ِ
وخ�ش َي �أن يزلق،
الطبيعي حا ًّرا ف� َّإن هذا الحمام
و�إذا كان الح َّم ُام
ُّ
�صياح ِ
بع�ضهِ م وقد �أخذ الما َء من
كان بار ًدا ،و�سم َع َ
ُجرنِ غير ِه.
ج � � �ئ� � ��تُ �أُري� � � � � � � � � � ُد ال� � � � َ�ح � � � � َم� � � ��ا َم ي � ��و ًم � ��ا
َف� � � � َغ� � � � َّر ِن � � ��ي ال � � َّن � �ق � �� � � ُ�ش وال� � َ�ح � ��� ِ ��ص � �ي � � ُر
َح � � � َّت� � ��ى �إِ َذا ج� � � � � ُ
�زت ِن� � � � ْل � � ��تُ ِري � � ً�ح � ��ا
َك � � � � ��أَ َّن � � � � � َم� � � � ��ا ُت � � �ن � � � َب � � ��� � � ُ�ش ال� � � ُق� � � ُب� � �ـ� � �ـ � ��و ُر
يكن
ويبدو �أ َّن ُه ترك ُه فذهب �إلى غيره ،ولكنه لم ْ
�أح�سن حا ًال من الأ َّول ،فالباب �أ�سود اللون ،والماء
�ساخن ،ولكنه ذو رائحة كريهة ،وال ي�ستطيع �أن
ينظر ما بداخله لوجود ال�ضباب ،ف�صارت الوجوه

عر
ِ�ش ُ
ُجوبان
ا�س
ال َق َّو ِ
(ت
680هـ)

كالحة ،وال�سدر كالطين �إذا الت�صق بال�شعر فال
يبرح عنه� ،إلى �آخر ما فيه من المنغَّ�صات.
ت � � � ًّب� � ��ا ِل � � � َ�ح � � � � َّم � � ��ا ٍم َن � ��� �َ�ش � �ـ � �ـ � �ب � � َن� ��ا ِب � � َه � ��ا
َل� � � � ْم َن� � � � َر ِف � �ي� � َه ��ا َخ� ��� �ص� �لَ� � ًة � َ��ص ��ا ِل � َ�ح� � ْه
ف � � �ب � � ��ا ُب � � � َه � � ��ا ك � ��ال� � � َف� � �ح� � �ـ� � �ـ � � ِ�م ل � �ك � � َّن � �ه ��ا
ك� ��ال � � َّث � �ل� � ِ�ج م� �ن� �ه ��ا ن � �ق � �ط � � ٌة َرا� � ِ��س � � َ�ح � � � ْه
وال� � � � � �م � � � � ��اء ك � ��ال� � �ب � ��ول� � �ـ� � �ـ� � �ـ� � � ِة ل� � �ك� � � َّن� � � ُه
� �ُ�س � ْ�خ � ٌ�ن َغ � � ِل � � ْي� � ٌ�ظ � � َ�س � � َه � ُ�ك ال � � َّرا ِئ � � َ�ح � � ْه
�اب َع � � � ��ا ِق� � � � � ٌد َت� � �غ� � � َت � ��دِ ي
ف � �ي � �ه ��ا �� � �ض� � �ب � � ٌ
�أَ ْو ُج � � � � ُه � � � � َن� � � ��ا ِف� � � ��ي َن� � �ق� � � ِع� � � ِه َك � ��ا ِل � � َ�ح� � � ْه
وال � �� � ِّ��س � ��د ُر َك � ��ال � � َوح � ��لِ ع� �ل ��ى �أَر��ِ ��ض � � َه� ��ا
َق� � ��د َل � � � ��ز َم ال � ��� �َّ�ش � �ع � � َر مِ � � � َ�ن ال� � � َب � ��ار َِح� � � ْه

مقـــاالت

وهجا الح�شي�ش َومن يتعاطونه:
ف� �ل ��و �أ َّن ال � َ�ح� �� �ِ�ش� �ي� �� � َ�ش َت � � � ِزي � � � ُد َف �ه � ًم��ا
ل� � � َن � ��ا َل ِب � � َف � � ْه� ��مِ � � ِه ال� � � � ُّر َت � � � َ�ب ال� ��حِ � � َم� ��ا ُر
واهتم بالألغاز ،كقوله في ا�سم (منكور�س):
َّ
َظ � � ْب � � ٌ�ي مِ � � � َ�ن الأَت � � � � � � � َراكِ ال َي� �ت� � ُر ُك� � ِن ��ي
�أَق� � ��طِ � � �ـ� � � ُ�ف ِب� ��ال � � ُم � �ق � �لَ � � ِة َور َد َخ � � � � ِّد ِه
ِن �� �ص� ُ�ف ا� �ْ�س ��مِ � � ِه الأول م �ن � َ�ك ل � � ْم ي� �زِد
وع� � �ك� � �� � � ُ�س ب � ��اق� � �ي� � � ِه � � َ��ش� � � ِب� � �ي� � � ُه َق� � � � � � ِّد ِه
فن�صف ا�سمه (منك) ،والباقي (ور�س) وعك�سه
القد�( :سرو) ال�شجر المعروف.
�شبيه ِّ

َف � � � � � َب� � � � ��اطِ � � � � � ٌ�ن اَل ي � � � � � َك� � � � ��ا ُد َي� � �خ� � � َف � ��ى
َو َظ� � � � � � ��اهِ � � � � � � � ٌر اَل َي� � � � � � َك � � � � ��ا ُد َي � � � � ْب � � � �دُو
ن� � � � ��� � � � �ش� � � � �ه � � � ��د ُه ب� � � � �ي � � � ��ن ذا وه � � � � � ��ذا
ِب � � � � � ��أع � � � � � � ُي� � � � � � ٍ�ن م� � � � �ن� � � � � ُه ُت � � �� � � �س � � � َت � � � َم� � ��دُّ
ن� � � �ج � � ��دُّ ف� � � ��ي ال� � ��� � �س� � �ي� � � ِر ك� � � ��ي ن � � � � ��را ُه
وه � � � � � � � ��و ورا َء ال � � � � � � � � � ��ذي ي � � �ج� � ��دُّ
َم � � � � � � � � َرا ِت� � � � � � � � ُ�ب ال� � � � � �ك � � � � ��ونِ ث � � ��اب � � �ت � � � ٌ
�ات
وه � � � � ��و �إل� � � � � � ��ى ُح � � �ك� � ��مِ � � � َه� � ��ا ال � � � � � َم � � � � � َر ُّد
ومن الحكمة قوله:
�أ َرى ال� ُم� َن��ا ِف��� َ�س ِف��ي ال��دُّ ن � َي��ا ِل َيج َم َعهَا
ال�س َب َبا
حِ ��ر� ً��ص��ا ،ول �ل � ِّرزقِ ُح � ْك � ٌم ُي� ْب��طِ � ُل َّ
َك �ل�اعِ � ��بِ ال � � َّن� ��ر ِد ُي �ف � ِن��ي ف ��ي َت �� َ��ص � ُّر ِف � ِه
ُج � � ْه � �دًا ،و َي �م �ن � ُع � ُه ال� �م� �ق� �دَا ُر َم ��ا َط �لَ � َب��ا
وبعد حيا ٍة ِ
الهي ٍة قال:
َق � � � َ�ط� � � �ع � � ��تُ ا ْل� � � � � ُع� � � � � ْم� � � � � َر ُم� � �ن� � � َع� � � ِك� � � ًف � ��ا
ع � � �ل� � ��ى َت� � � ��� � � �ض� � � � ِي� � � � ْي� � � � ِع �أَ ْو َق� � � � � � � ��ا ِت� � � � � � � ��ي
َف� � � ��مِ � � � ��نْ �أَ�� � � َ� ��س� � � � � ٍ�ف ع � �ل� ��ى ال � � َم� ��ا��ِ ��ض� ��ي

َومِ � � � � � � � � ��نْ حِ � � � ��ر� � � ٍ� ��ص ع � � �ل � ��ى ْالآ ِت� � � � � � � ��ي
الدرا�سة الفنيَّة:

بال�صور ِة ال�شعرية؛ لكونها ركيزة
َّ
اهتم ال�شَّ اع ُر ُّ
من ركائز الجمال في ِّ
فا�ستوحى �صور ِه من
ال�شعر،
َ
الواقع ،ومن الخيال.

روح الأ�شياء ،و�أ َّن ُه في
وفي �شعره � َّأن اهلل تعالى هو ُ
ومن المعروف � َّأن المجا َز ُيغ ِّي ُر �صور َة ال َواق ِع عن
والموجودات
الموجودات �سا ٍر كالحياة في الج�سم،
ُ
ٍ
عالقات جديد ًة بين الكلمة والواقع،
طريق �إقامت ِه
مظاه ٌر له و�أ ّن ُه َيظه ُر فيها ،وهذا وا�ض ٌح في قوله:
من خالل اخت�صارها للبعيد وجمعها للأ�ضداد،
م� � � � َ�ظ� � � ��اه � � � � ُر ا ْل � � � � � � َ�ح� � � � � � � ِّق اَل ُت � � � � َع� � � ��دُّ
قواعد منطق اللغة بخروجها
ف َُ�صو ُر المجا ِز ُت َك ِّ�س ُر
َ
الطبيعي .وقد َق� َّد َم ال�شَّ اع ُر
َوا ْل � � � � � �ح� � � � � � ُّ�ق ِف � � �ي � � � َه� � ��ا َف� � � �َل� � ��اَ ُي � � � َ�ح � � ��دُّ عن الن�سق المعجمي
ّ
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لوحات جميلة ِ
كانت الطبيعة ال�ساحرة م�صدرها
الرئي�س ،ففي قوله:
وب ��اق ��ة �أُ ِّل � � � َف� � ��تْ مِ � ��ن َن ��رجِ � �� � ٍ�س َن ��ِ��ض��رٍ
َت� � � � ُر ُ
وق �أب �� �ص��ارن��ا ِب��ال � َم �ن� َ�ظ � ِر ال � َع� َ�ج��بِ
ت� �خ � ُ
�ال َم � ��ا ِئ� � � َد ًة مِ � ��ن ِف� �� َّ��ض� � ٍة ُو� ِ��ض� � َع ��تْ
و ُب � � � َّ�ث ف �ي �ه��ا � � َ�س� � َك ��اري� � ٌج مِ � � � َ�ن ال � � َّذ َه� ��بِ
ح�س َّية ناب�ضة بالحياة ،تنبع من
ق َّدم لنا �صور ًة ِّ
النرج�س
خيال ال�شاعر لت�صل �إلى المتلقِّي ،فنبات
ِ
أبي�ض م�ستدير ،وفي و�سطه دائ��رة من ورقٍ
ور ُق � ُه � ٌ
�أ�صفر ال �ل��ون ،فهو كالمائدة ،وق��د ُو�ضعت فيها
ال�صفر.
ال�سكاريج وهي ِّ
ال�صحاف الم�ستديرة ُّ
وقوله:
َن � � َّف � ��� � َ�ش ُغ � �� � �ص � ُ�ن ال� � � � َب � � ��انِ �أَذ َن � �ـ � �ـ � �ـ� ��ا َب � � ُه
واه � � َت � � َّز عِ � �ن� � َد ال �� ُّ��ص �ب � ِ�ح َزهْ � � � � � ًوا وف� �ـ ��ا ْح
و َق � ��ا َلَ :ه � ْ�ل ِف��ي ال� � َّرو� � ِ�ض مِ �ث � ِل��يَ ،و َق��د
ُت� �ع� � َزى �إ َل � ��ى َق� � �دِّي ال � � ُق � �دُو ُد ال��مِ �ـ�ل�ا ْح؟
َف� � َ�ح � �ـ � �ـ � �ـ � � َّد َق ال� � � ِّن � ��رجِ � � �� � � ُ�س َي� � �ه � ��زو ب � � ِه
وق � � ��ال :ح� � ًّق ��ا ُق �ل �ـ ��تَ َذا �أَ ْم ُم� � � � � َزا ْح ؟
َب� � � ْ�ل �أَن � � � ��تَ ِب ��ال � ّ�ط� �ـ� �ـ ��ولِ َت� � َ�ح� ��ا َم � � ْق� ��تَ َي��ا
َم �ق �� ُ��ص� ُ
�وف ُع �ج � ًب��ا ِب ��ال� � َّد َع ��ا َوى ال � ِق � َب��ا ْح
َف � � َق� ��ال ُغ �� �ص �ـ �ـ �ـ� ُ�ن ال � � َب � ��انِ مِ � � ��نْ ت �ي � ِه �هِ:
َم� � � ��ا َه � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��ذِ ِه �إ َّال ُع � � � � ُي� � � � ٌ
�ون ِو َق � � � � ��ا ْح
عقد هنا محاورة � -أو مفاخرة  -بين البان
فقد َ
والنرج�س ،وبلغ من �شهرة هذه الأبيات �أنها وردت
في خم�سة ع�شر كتا ًبا.
وهناك ال�صورة الب�صرية ،كقوله:
و َب � ��دِ ي � � ٍ�ع ف ��ي ال� ُ�ح �� �س� ِ�ن م ��ا � � َ�ش� � َّد �أَز ًرا
ب ��ال� � َّت� �دَان ��ي َل � � َّم ��ا ع �ل��ى ال� � � َب � ��د ِر �أز َرى
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� � َ�س � َّل مِ � ��نْ � � ُ�س ��و ِد ُم �ق �ل � َت � ْي � ِه ع �ل��ى ال� ُع��� َّ�ش�ـ
ـ� ��اقِ ِب �ي �� ً��ض��ا ُت� �ج� �رِي ال� � َم� �دَامِ � � َع ُح � ْم � َرا
فالعيون = �سود ،وال�سيوف = بِي�ض ،الدمع =
�أحمر.
�أما قوله:
و�� � َ� � ��ص� � � � ��ام � � � � �ت � � � � � ٍة ت� � � �ت� � � �غ� � � � َّن � � ��ى ل � � � َن� � ��ا
و�أَد ُم � � � � ُع � � � � َه � � ��ا َب� � �ي � � َ�ن �� �َ�س � �ف� � ٍ�ح و� � َ�س � �ف ��كِ
ي � � � ��راه � � � ��ا ك � � � � � ��ذا �أب � � � � � � � � � � �دًا َده � � � ��ر َه � � � ��ا
َت � � � � � � �دُو ُر ع� �ل ��ى غ � �ي � � ِر �� � َ��ش� � ��ي ٍء وت� �ب� � ِك ��ي
فجعل الناعور َة تبكي ،وهذا البكاء لي�س حقيقة،
و�إنما عبر به عن طريق التج�سيم.
المح�سنات البديعيَّة:
ِّ

بالمح�سنات اللفظية والمعنو َّية،
اهتم ال�شاعر
َّ
ِّ
فكانت على النحو الآتي:
 -1المقابلة ،كقوله:
ُك � � َّن� ��ا ِب � � ُق� ��ر ِب � � ُك � � ُم ال � � �ش� ��ي َء ُي �� �س �خ� ُ�ط �ن��ا
وال � �ي� ��و ُم ب� �ع ��د ُك� � ْم ال �� �ش ��ي َء ُي��ر� ِ��ض �ي � َن��ا
 -2التوجيه ،ب�أ�سماء الأعالم ـ كقوله:
َب ��خِ � � ْل ��تَ ع �ل��ى (ال �خ �ل �ي��لِ ) ِب �غ �ي � ِر َذن� ��بٍ
َج � � َن� ��ا ُه ِب �ط �ي��بِ م��ر�� َ�ش � ِف� َ�ك (ال� � ُم� �ب� � َّر ْد)
 -3االقتبا�س ،كقوله:
َو ُك � � � � � َّل � � � � � َم� � � � ��ا َج� � � � � � ��ا َء َه� � � � � � ��ا َز ُب � � � �ـ � � � �ـ� � � � ٌ
�ون
ُق� � � ْل� � � َن � ��ا� ( :أَ َل � � � � ْم ي � ��أت � �ك ��م ن � ��ذي � ��ر؟ )
 -4التكرار ،بتكرار كلمة ،كقول ِه:
�أه ��وى �إِ َل ��ى ل� ْث� ِ�م ك� ِّف��ي حِ �ي� َ�ن َ�صا َف َحنِي
َف ��مِ � � ْل ��تُ �أَط � � ُل � � ُ�ب � �ُ�ش� � ْك� � ًرا ل� � ْث� � َم َي � ْم � َن � ِت � ِه
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�أو تكرار حرف ال�سين في قوله:
ِب � � � � َك � � � ��أْ�� � � ِ��س َل � � � ْ�ح � � � ٍ�ظ وك � � � � ��أْ�� � � � ِ��س ري � � ��قٍ
َي� � ��� � �س� � �ك� � � ُر ع � �ق � �ل� ��ي �إذا � � َ��س� � � َق � ��ا ِن � ��ي
ال�صدر:
 -5ر ُّد العجز على َّ
وق ��د ُك �ن��تُ ذا � َ��ص �ب � ٍر ع �ل��ى م��ا ي� ُن��و ُب�ن��ي
َف � َع � َّل � َم � ِن��ي هِ � �ج� � َرا ُن� � ُك� � ْم ِق � � َّل � � َة ال �� َّ��ص �ب � ِر
 -6التق�سيم:
ال� � � � َق � � ��دُّ َل � � � � � � � �د ٌْن ،وال � � � ِع � � �ط� � � ُ�ف َرط� � � � ٌ�ب
وال � � � � � � � ِّر ُ
دف ع� � �ب � � ٌ�ل ،وال � �خ � �� � �ص � � ُر ف��ان��ي

مقـــاالت

 -7ال�م�ع��ار��ض��ة :فقد ع��ار��َ�ض ن��ون� َّي��ة اب��ن زي��دون
ال�شهيرة التي مطلعها:
�أَ� ْ��ض� َ�ح��ى ال� َّت�ن��ائ��ي َب��دي� ً
لا مِ ��نْ َت��دا ِن�ي� َن��ا،
�اب َع � ��نْ ط �ي ��بِ ُل � ْق �ي ��ا َن ��ا ت�ج��اف�ي� َن��ا
َو َن� � � � َ
بق�صيدة �أ َّولها:
عد ُك ْم � ِأيدي ال َّن َوى ِفينَا
ت ََح َّك َم ْت َب َ
فال�شَّ وقُ ُ
ين�ش ُرنَا والوج ُد يطوينَا
ولك َّن ُه لم ي�ستط ْع � ْأن يجاريها في ق َّوتها و�سبكها.
اللغة:

كانت اللغة �أداة ال�شاعر في التعبير عن معانيه
و�صوره و�أحا�سي�سه ،وحاول فيها االبتعاد عن التعقيد
والغمو�ض �أو الت�أويل.
ولج�أ �إلى لغة �أكلوني البراغيث في قوله:
و� ْإن َط��ال �ب��و ُه ال �ن��ا�� ُ�س َي ��و ًم ��ا ِب� َ�ح � ِّق � ِه � ْم
ل � � َوى َوج � � َه � � ُه َغ �ي� ً�ظ��ا ع �لَ �ي � ِه � ْم و َق� َّ�ط � َب��ا
ومن ال�ضرورات قوله:
�أن � � ُت� ��م ع �ل ��ى ُك � � � ِّل م� ��ا ت � �ب� ��دوا �أح � َّب � َت �ن ��ا
ون �ح� ُ�ن ف��ي ُك � � ِّل م��ا ت��ر� ُ��ض��و َن َرا� ُ��ض��و َن��ا

جزم َ
الفعل الم�ضار َع (تبدو) من غير �أداة
�إذ َ
جزم.
وعلى العك�س من ذلك ،لم يجزم الفعل الم�ضارع
الم�سبوق بال الناهية في قوله:
و�إذا َغ � � َف � َ
�وب ح �ل��او َة ال �ـ
�رت َف �ل�ا َت� �� � ُ�ش � ُ
ـ� � � ُغ� � �ف� � � َرانِ مِ � �ن� � َ�ك َم � � � � � � � َرا َر ُة ال� � َّت� �ق� � ِري� � ِع
�أما في قوله:
�أق� � � �� � ِ� ��ص� � � � ُد َح� � � ��ا ُن� � � ��و َت � � � � ُه ف� �ي� �غ� �م� � ُزن ��ي
�أَ ْن اَل ت � � � ِق� � � ْ�ف ع� � �ن � ��د َن � ��ا ل �ت �ه �ت �ك �ن��ا
ع � � � َّل � � � َم � � � ُه �� �َ ��ص � � � ْن � � � َع � � � ًة ي � � ِع � �ي � �� � � ُ�ش ِب � � َه � ��ا
َم � � � ْع � � � ُهَ ،و�أُ ْخ � � � � � � � � َرى ب � � َه� ��ا �أَ ُم � � � � � � ُ
�وت �أَن� � ��ا
فدي�" :س َّك َن ا ْلفَاء من (تقف)
ال�ص ُّ
فقد قال ّ
(م َعه)،
ُوحة َو ِل َهذَ ا َل َح َن ،و�س َّكن الْعين من َ
َو ِهي َم ْفت َ
يكن هذا ر�أيهُ؛
واللغة الف�صحى تحريكها"( ،((1ولم ْ
�إذ �سبق ُه �شيخُ ُه �شهاب الدين محمود الحلبي (ت
نه�ضت قافية مق ّيدة �أو
725هـ) في قوله" :ق َّل � ْأن
ْ
ابن ف�ضل اهلل
ع ّمر بيت ُ�س ِّكن َْت فيه (مع)" ،وع َّلق ُ
العمري (ت 749هــ) على هذا بقوله" :قلت :وفي
ّ
قول �شيخنا هذا مطلقًا ن ََظر ،و(مع) ال�ساكنة مع
غير �ضمير �أخفُّ منها �ساكنة مع ال�ضمير "(.((1
وف��ي ��ش�ع��ره بع�ض الأل �ف��اظ ال �م��و ّل��دة ،منها:
ال�سكاريج ،الراووق.
ومن حيث الجمل والتراكيب فَقد ا�ستعان ٍ
بعدد
من الأنماط الإن�شائية ،كاال�ستفهام والأمر والنهي
والنداء ،والجمل االعترا�ضية واال�ستثنائ ّية.
ال�شكلي:
البناء
ّ

يق ُع البناء ال�شكلي ل�شعر ِه في ق�سمين:
الأ َّول ،وهي الق�صائد ،و�أطول ق�صيدة في ()18
بيتًا ،وثالث منها في (� )8أبيات ،وق�صائد ال�شاعر
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ْلم ت�صل �إلينا تا َّم ًة� ،إ َّما ل�ضياعها �أو ل َّأن مترجميه
بع�ض �أبياتها ،على وفق ذوقهم �أو
اكتفوا ب��إي��را ِد ِ
العمري (ت 749هــ)
منهجهم ،فهذا ابن ف�ضل اهلل
ّ
قالَ قبل �أن يور َد النتف َة رقم  " :34هما في جملة
ال�سائر ِة "(((1؛ �أي �أَ َّن البيتين من
قطعة من قطع ِه َّ
ق�صيدة ل ُه لم ترد كامل ًة.
و�أث �ب� َ�ت ل � ُه ال��ذه�ب� ُّ�ي (ت 748ه� �ـ) ف��ي (ت��اري��خ
الإ�سالم) �سبعة �أبيات ميم َّية (القطعة رقم ،)46
و�س َبقَها بعبارة " :له من ق�صيدة ".
َ
َّ
المقطعاتَ ،
ذلك � َّأن �أكث َر �شعر جوبان
الثاني:
ع �ب��ارة ع��ن م�ق�ط�ع� ٍ
�ات م��ن ذوات البيتين – في
الغالب � -أو الثالثة ،وق��د �أت��اح له ه��ذا � ْأن ُي� َن� ِّو َع
ف��ي المو�ضوعات التي طرقها ،وه��ي ناجم ٌة عن
حالته النف�سية وانفعاالته ،وبع�ضها كان نتاج بع�ض
المواقف التي تتطلب النَّظم الآني �أو لمو�ضوع مح َّدد
ِ
ظهرت المقطوع ُة " و�أ�صبحت هي
كالحكمة ،وقد
الوحدة الأ�سا�سية في ال�شعر الغنائي "(.((1
إيقاع ِّ
ال ُ
ال�ش ُّ
عري:

الوزن ال َّلبنة الأُو َل��ى للإيقا ُعِ ،
وقد اعتمد
ي�ؤ ِّل ُف ُ
ال�شاع ُر على البحور الخليلية المعروفة ،وقد �آثر
َّظم فيها ،يتق َّدمها
الأبح َر الطوالَ و�أكث َر ِم� َ�ن الن ِ
ال�سريع فالطويل والب�سيط ثم الوافر والخفيف،
مفرو�ضا على
ومن المعروف "� َّأن الوزن لي�س �أم ًرا
ً
ٌ
مرتبط بالمبد�أ ال ُم َح ِّر ِك للنظم
الق�صيدة و�إِنما هو
ال�شعري ذات��ه ،مما ي��ؤك��د �أَ َّن ك��ل تجربة �شعرية
تفر�ض وزنها الخا�ص كما تفر�ض كيفية خا�صة في
ت�شكيل الإيقاع "(.((1
بع�ض البحور
ول��م يكتف ب�ه��ذا ب��ل ن�ظ� َ�م على ِ
الم�ستحدثة ،وق��د و�صلتنا خم�سة ن�صو�ص من
الدوبيت( ((2و�أربعة من المواليا( ،((2وهو من �أوائل
والن�صو�ص التي و�صلتنا
الم َّوالة في بالد ال�شام،
ُ
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و�ض(.((2
كامل ُة ال�شَّ كلِ وال َع ُر ِ
ورغب في ا�ستعمال القوافي الذُّلل كالباء والتاء
وال�سين الميم والنون.
وتُم ِّث ُل القافية ال َّلبنة الثانية التي يقوم عليها
الإي��ق��ا ُع ،وه��ي �آخ� � ُر م��ا يعلق ب��ال� ِّ�ذه��نِ  ،واح�ت� َّل� ِ�ت
ن�صا،
القوافي المك�سورة المرتبة الأو َل��ى في ًّ 24
و�أق َّلها ال�ساكنة في �سبعة ن�صو�ص ،وكانت القوافي
المطلقة وهي ما كان رو ُّيها متح ِّر ًكا فهي ال�شائعة،
�أ َّم��ا المق َّيد ُة المنتهية بالهاء فهي ت�سعة ن�صو�ص
فقط.
م�صادر ترجمته:

لل�شاعرِ دي ��وا ٌن َن�� َ��س��خَ � ُه ِب��خَ � ِّ�ط � ِه ،واخ �ت��ار منه
ال�صفدي في الجزء الثامن والأربعين من كتابه
ُّ
(((2
ِ
المو�سوع ِّي "التذكرة ال�صالحية" كما فعل مع
نقلت من دي��وان
�شعراء غ �ي��ره( ،((2وج��ا َء في ِهُ " :
�أمين الدين جوبان القوا�س� ،س َّما ُه :نقع الوقائع
ورق��ع الو�سائع"( ،((2وقد نث َر تلك المختارات في
بع�ض كتب ِه الأُخ َرى ،ففي كتاب ِه (الوافي بالوفيات)
ِ
ت�سعة ن�صو�ص في  36بيتًا وخم�سة دوبيتات ،وانفرد
بنتفة واح��دة ،وف��ي كتاب ِه الآخ��رِ (�صرف العين)
�أورد نتفة واحدة م َع ن ََّ�صين من الدوبيت والمواليا،
ن�صو�ص في (الغيث
ووردت ثالث ُة
انفرد بها جمي ًعا،
ٍ
ْ
الم�سجم).
مقدمة َمن
وج��اء اب��ن ف�ضل اهلل العمري في ِّ
ن�صا ،معظمها من
َ
ترجم ل �هُ؛ �إذ �أور َد له (ًّ )35
ن�صا في ()66
النتف في  101بيت ،وانفر َد بـ (ًّ )24
بيتًا.
وت��رج��م ل��ه ال��ذه�ب� ُّ�ي (ت 748ه� �ـ) ف��ي (تاريخ
الإ��س�لام) ،و�أورد ل ُه �سبعة ن�صو�ص في  44بيتًا،
وانفر َد بثالث ِة ن�صو�ص في ( )16بيتًا.
وترجم له ابن �شاكر الكتبي في (فوات الوفيات)،
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ن�صينِ من
و�أورد له ًّ 14
ن�صا في  64بيتًا ،ف�ض ًال عن َّ
المن�سوب ل ُه ولغير ِه ،وانفر َد بنتفة و�أربعة �أبيات من
الزرك�شي
قطعة وقطعتين من المواليا ،مع العلم � َّأن
ّ
(ت 794هـ) في كتابه (عقود الجمان) �أخذ من ُه ما
ا�شترك به معهُ.
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أثبت ل� ُه ثمانية
وف��ي كتابه (عيون التواريخ) � َ
ن�صو�ص في  54بيتًا ،منفر ًدا بـ�ستة ن�صو�ص في
( )21بيتًا.
ِوم� َ�ن ال ُمنا�سبِ � ْأن نَذك َر � َّأن ابن ال� َ�ج��زَ ر ِّي (ت
لكن
738ه� �ـ) ق��د ت��رج��م ل��ه ف��ي (ت��اري��خ��ه)(َّ ،((2
ُ
مخطوط
ترجمته ل��م ت�صل ب�سبب ع��دم م�ج��يء
الذهبي (ت 748هـ)
الكتاب كاملاً  ،وقد اخت�صر ُه
ُّ
في كتابه (المختار من تاريخ ابن الجزري) ،ولع َّله
لم يورد الترجم َة كامل ًة ،بل اختار منها ما �أرا َد،
وكانت �أربعة ن�صو�ص في  17بيتًا ،منها بيتان من
ق�صيدته الدالية لم يردا عند غير ِه.
منهج الجمع والتحقيق:

ن�صا ما
جمعنا لل�شاعرِ ( )240بيتًا في (َّ )60
بين نتفة وق�صيدة ،و( )6ن�صو�ص من الدوبيت
و( )4من المواليا ،ف�ض ًال عن خم�سة ن�صو�ص من
رج ُح � َّأن الثالثة الأخيرة له حت ًما
(المن�سوب) ،و ُن ِّ
ل َّأن ال�صفدي ذكرها ،وكان – فيما �أثبتنا – ينقل
من ديوانه.
وكان منهجنا في َجمع ِه وتحقيق ِه:
ترتيب القطع على وفق َر ِو ِّيها ترتي ًبا �ألفبائ ًّيا،
ُ -1
ب��د ًءا م��ن المفتوح فالم�ضموم فالمك�سور ثم
ال�ساكن.
قم
ن�ص ،ق�صيدة ْ
 -2ترقيم ُك ّل ّ
كانت �أو قطعة ،ب َر ٍ
خا�ص ،للإ�شارة �إلي ِه عند الدرا�سة والتخريج.
ٍ
الن�ص عرو�ض ًيا ،و�إثبات ا�سم البحر.
 -3تقويم ّ

عين على فَهم المعنى.
�َ -4ض ْبط الن�ص َكام ًال ُي ُ
ِ -5ذكْر االختالف الحا�صل في الروايات وترجيح
النف�س
الرواية ال�صحيحة التي تطمئن �إليها
ُ
و�إثباتها في المتن.
 -6ترجمة الأعالم الذين ورد ذكرهم ،باخت�صار
والإحالة على م�صادرهم.
م�ضت معانيها بالرجوع
 -7تو�ضيح الألفاظ التي غَ ْ
�إلى المعجمات المتخ�ص�صة.
 -8الإ�شارة �إلى الأوهام الواردة في الم�صادر التي
رجعت �إليها(.((2
ُ
�	-9إثبات ق�سم للمتدافَع ( المن�سوب) �إلى ال�شاعر
و�إلى غير ِه.
ما َّ
عر ِه
تبقى ِمن ِ�ش ِ

[]1
(الطويل)
قال:
�إذا ك� �ب ��رتْ َن �ف ��� ُ�س ال� � َف� � َت ��ى َق� � � َّل َع �ق � ُل � ُه
َو�أَ ْم� �� � َ�س ��ى َو�أَ� ْ��ض � َ�ح ��ى �� َ�س��اخِ � ً�ط��ا ُم� َت� َع� ِّت� َب��ا
اج ًة
و� ْإن َج��ا َء َي ِ
�ستق�ضي مِ � َ�ن ال َّن ِ
ا�س َح َ
َي � � � � َرى �أَ َّن � � � َه� � ��ا َح� � � ٌّ�ق َع � �لَ� � ْي � � ِه � � ْم ُم� � َر َّت� � َب ��ا
و� ْإن َط��ال �ب��و ُه ال �ن��ا�� ُ�س َي ��و ًم ��ا ِب� َ�ح � ِّق � ِه � ْم
ل � � َوى َوج � � َه � � ُه َغ �ي� ً�ظ��ا ع �لَ �ي � ِه � ْم و َق� َّ�ط � َب��ا
َي� � � َرى �أ َّن ُك � � َّل ال � َّن��ا�� ِ�س َق ��د ُخ � ِل � ُق��وا َل � ُه
ع� �ب� �ي� �دًا ،وف� ��ي ُك� � � ِّل ال � � ُق � � ُل ��وبِ ُم� َ�ح � َّب � َب��ا
ف�لا َي��ر َت� ِ���ض��ي � ْإن ل � ْم َي � ُك��نْ َت�ح��تَ �أَم� � ِر ِه
مِ � َ�ن ال � َك��ونِ َي �ج �رِي َم��ا َ�أ َرا َد و َم ��ا َ�أ َب ��ى
التخريج :فوات الوفيات  ،306/1عقود الجمان
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 -2الوافي" :بالمغاني �أُ�شَ ِّب ُب".

[]2

[]5

[الب�سيط]

قال:

�أ َرى ال� ُم� َن��ا ِف��� َ�س ِف��ي ال��دُّ ن � َي��ا ِل َيج َم َعهَا
ال�س َب َبا
حِ ��ر� ً��ص��ا ،ول �ل � ِّرزقِ ُح � ْك � ٌم ُي� ْب��طِ � ُل َّ
َك �ل�اعِ � ��بِ ال � � َّن� ��ر ِد ُي �ف � ِن��ي ف ��ي َت �� َ��ص � ُّر ِف � ِه
ُج � � ْه � �دًا ،و َي �م � َن � ُع � ُه ال� �م� �ق� �دَا ُر َم ��ا َط �لَ � َب��ا
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 256/16؛
(الجبوري) .193/16
[]3
(ال�سريع)

قال

وذاتِ َوج� � � � َه� � � �ي � � � ِ�ن وم � � � ��ا ِف � �ي � � ِه � � َم� ��ا
َع� � � �ي � � � ٌ�ن وال �أَ ْن � � � � � � � � � ٌ�ف وال َح � � ��اجِ � � � ُ�ب
ل� � �ه � ��ا َف � � � � � � � ٌم ل� � �ي� � �� � � َ�س ل� � � � � � ُه َم� � � � َ
�دخ� � � � ٌ�ل
وَهْ � � � � � � � � َو ل � ��مِ � ��ا َي� � ��� � �س� � � ُق � ��و َن� � � ُه � � � َ��ش � � ��ار ُِب
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح � َّور) 260/16؛
(الجبوري) .196/16
[]4
قال[ :مجزوء الخفيف]
�� � � �َ � ��س� � � � � ��ا َر َم � � � � � � ��ز ُم � � � � � � ��و ُم َر ْك � � � � � ِب � � � � � ِه � � � � � ْم
وَهْ � � � � � � � � � � � � � � � � � َو ع � � � � � � ِّن� � � � � ��ي ُم � � � � � َ�ج� � � � � � َّن � � � � � ُ�ب
َف � � � � � � � ��أَ َن � � � � � � � ��ا ال� � � � � � �ي � � � � � ��و َم َب � � � � �ع � � � � �دَهُ � � � � � ْم
ب � � � � ��ال� � � � � � َم� � � � � � َغ � � � � ��ا ِن � � � � ��ي ُم� � � � �� � � َ� ��ش� � � � � َّب � � � � ُ�ب
التخريج :م�سالك الأب�صار  ،253/16الوافي
بالوفيات .219/11
الروايات:

"�سار َمذْ ُموم".
 -1الوافيَ :
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[الب�سيط]
قال:
وب� ��ا َق � � ٍة �أُ ِّل � � � َف� � ��تْ مِ � ��ن َن ��رجِ � �� � ٍ�س َن ��ِ��ض��رٍ
َت� � � � ُر ُ
وق �أب �� �ص��ارن��ا ِب��ال � َم �ن� َ�ظ � ِر ال � َع� َ�ج��بِ
ُت� � َ�خ� � ُ
�ال َم � ��ا ِئ� � � َد ًة مِ � ��ن ِف� �� َّ��ض� � ٍة ُو� ِ��ض� � َع ��تْ
و ُب � � � َّ�ث ف �ي �ه��ا � � َ�س� � َك ��اري� � ٌج مِ � � � َ�ن ال � � َّذ َه� ��بِ
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 256/16؛
(الجبوري) .193/16
اللغة:

 -2ال�سكاريج :جمع �سكرجة ،بمعنى ال�صحفة ،وهي
ق�صاع �صغار ُي�ؤكل فيها ،ت�ستعمل في الكوامخ
على الموائد حول الأطعمة .الألفاظ الفار�سية
المعربة .92
[]6
(ال�سريع)

قال:
�أَدِر َع� �لَ� �ي� � َن ��ا َك� � ��أْ� � � َ�س ِذ ْك � � � � ِر ال� َ�ح � ِب �ي� ْ�ب
َف� � � � ��إِ َّن� � � � � ُه ُي � �� � �س � � ِك � � ُر � � ُ��س� � � ْك� � � ًرا َع� ��جِ � �ي� � ْ�ب
ل � � ��وال ن� ��� �س� �ي� �م � ٌ
�ات ِب � � َن � �� � �ش � � ِر ال� ��حِ � � َم� ��ى
َت � ��أ ِت� ��ي َم� � � َع ال �� ُّ��ص �ب� ِ�ح َل � � َم� � َ
�ات ال � َك � ِئ �ي� ْ�ب
وا رح � � َم � � َت� ��ا ل� �ل� �� َّ��ص � ِّ�ب � ْإن َع � � َّر�� ُ��ض� ��وا
ِب � ��ذِ ْك� � � ِر َم� � ��نْ َي � � � ْه � � � َوا ُه عِ � �ن� � َد ال� � َّر ِق� �ي � ْ�ب
َي � � � � � � � � � ُرو ُم �أَ ْن َي � � �ك � � � ُت � � � َم �أَح � � � � � � َوا َل � � � � � � ُه
وك� �ي ��ف ت �خ � َف��ى ل� �م� �ح � ُ
�ات ال � � ُم � � ِري� � ْ�ب ؟
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح��ور) 252/16
253؛ (الجبوري) .191/16 -2م�سالك الأب�صار (حور)" :لو" ،وبها يختل الوزن.

عر
ِ�ش ُ
ُجوبان
ا�س
ال َق َّو ِ
(ت
680هـ)

[]7
[ال�سريع]

قال:

ل� � � ��وال ع � � �ي� � � ُ
�ون ال� � � � َّر� � � َ��ش� � � ��أِ الأَ ْك � � � � َ�ح � � � ��لِ
َم � ��ا َو� �َ ��ص � � � َل ال� �� �َّ�س� � ْه� � ُم �إِ َل� � � � ��ى ُم �ق �لَ � ِت��ي
َر َّق ِل � � � � َ�ي ال� � � � � َع � � � ��اذ ُِل مِ � � ��ن َل� ��و َع � � ِت� ��ي
َف� � � َك� � �ي � � َ�ف َل� � � � � ْو � � � َ��ش � � ��ا َه � � � َد ُه ُع� � � � َّذ ِل � � ��ي ؟
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 253/16؛
(الجبوري) .191/16
[]8
(مجزوء الوافر)

مقـــاالت

قال:
َق � � � َ�ط� � � �ع � � ��تُ ا ْل� � � � � ُع� � � � � ْم� � � � � َر ُم� � �ن� � � َع� � � ِك� � � ًف � ��ا
ع � � �ل� � ��ى َت� � � ��� � � �ض� � � � ِي� � � � ْي� � � � ِع �أَ ْو َق� � � � � � � ��ا ِت� � � � � � � ��ي
َف � � ��مِ � � ��نْ �أَ� � � َ� ��س � � � � ٍ�ف ع � �ل� ��ى ا ْل� � � َم � ��ا� �ِ ��ض � ��ي
ال ِت � � � � � � � ��ي
َومِ � � � � � � � � ��نْ حِ � � � ��ر� � � ٍ� ��ص ع� � �ل � ��ى ْ آ
التخريج :الوافي بالوفيات .219/11
[]9
قال:

وال َح ِل ��ي دُو َن �أَ ْن �أَد ُن � � ��و � � ُ�ش � َع ��ا ُع �� َ�س�ن��ا
ُي ْزري على َّ
ِيج َوج َن ِت ِه
ال�ش ْم ِ�س مِ نْ َت�ضر ِ
التخريج :تاريخ الإ�سالم .382/50
[]10
(ال�سريع المذ َّيل)
قالَ في البانِ :
َ -1ن � � َّف � �� � َ�ش ُغ� ��� �ص � ُ�ن ال� � � َب � ��انِ �أَذ َن � � ��ا َب� � � � ُه
واه� � � َت� � � َّز عِ � �ن � � َد ال� �� ُّ��ص� �ب � ِ�ح َزهْ � � � � � ًوا وف � ��ا ْح
 -2و َق��ا َلَ :ه� ْ�ل ِف��ي ال� َّرو�� ِ�ض مِ ثلِيَ ،و َق��د
ُت� �ع� � َزى �إ َل � ��ى َق� � �دِّي ال � � ُق � �دُو ُد ال ��مِ �ل�ا ْح؟
َ -3ف� � � َ�ح � � � َّد َق ال � � ِّن� ��رجِ � ��� � ُ�س َي � �ه� ��زو ِب � � ِه
و َق� � � � ��ا َل :ح� � ًّق ��ا ُق � �ل ��تَ َذا َ�أ ْم ُم � � � � � َزا ْح ؟
َ -4ب� � ْ�ل �أَن� � ��تَ ِب ��ال � ّ�ط ��ولِ َت � َ�ح ��ا َم� � ْق ��تَ َي��ا
َم �ق �� ُ��ص� ُ
�وف ُع �ج � ًب��ا ِب ��ال� � َّد َع ��ا َوى ال � ِق � َب��ا ْح
َ -5ف� � َق ��ال ُغ �� �ص� ُ�ن ال � � َب ��انِ مِ � ��نْ ت �ي � ِه �هِ:
َم � � � ��ا َه� � � � � � � ��ذِ ِه �إ َّال ُع� � � � � ُي � � � � ٌ
�ون ِو َق� � � � � � ��ا ْح
التخريج:

(الب�سيط)

وظ �ب� ِ�ي �أُن� �� � ٍ�س َر�آ ُه ال� َّ�ظ � ْب� ُ�ي فاختل�ستْ
ل� � �ح � � ُ
�اظ� � � ُه ل� � �م � � َ�ح � ��اتٍ مِ � � � � ��نْ َت � �ل � � ُّف � � ِت � � ِه
وا َف� � � �ي� � � � ُت� � � � ُه و ِب� � �ك� � � ِّف � ��ي م � �ث� ��ل ق� ��ام � � ِت � � ِه
ِل� �ي� � ًن ��ا َي� � �ف � ��و ُح ِب� � َن� �� �ْ�ش� � ٍر م� �ث ��ل َن� �ك� � َه� � ِت� � ِه
َف ��حِ � �ي � َ�ن َح� � َّي� �ي� � ُت� � ُه ِب ��ال � � َب ��انِ ُم �ن �دَهِ ��� ً�ش��ا
َّ
م�س َت�خ�ج� ُل مِ ��نْ ِ�إ� �ش � َراقِ َجب َه ِت ِه
وال�ش ُ
�أه ��وى ِ�إ َل ��ى ل� ْث� ِ�م ك� ِّف��ي حِ �ي� َ�ن َ�صا َف َحنِي

�زري  ،272تاريخ
المختار من تاريخ اب��ن ال�ج� ّ
الإ�سالم  ،381/50الغيث الم�سجم  ،269/2الك�شف
والتنبيه  ،293فوات الوفيات  ،306- 305/1عيون
التواريخ  ،330/20عقود الجمان � ،87سكردان
ال�سلطان  ،212-211حلبة الكميت  ،230م�ستوفي
الدواوين  ،143/1نزهة الأنام  ،118- 117مطالع
ال�ب��دور  ،104/1كوكب الرو�ضة  ،439المواكب
الإ�سالم َّية .182-181/2
 م�سالك الأب�صار (ح ّور) 259/16؛ (الجبوري)( :195/16عدا الرابع).

َف ��مِ � � ْل ��تُ �أَط � � ُل � � ُ�ب � �ُ�ش� � ْك� � ًرا ل� � ْث� � َم َي � ْم � َن � ِت � ِه  -المخالة ( :369الأول والثاني فقط).
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 �سرور ال�صبا وال�شمول � 236أ ،من غير عزو.الروايات:

قال:

 -1م�ستوفي الدواوين ،المواكب الإ�سالم َّية ،مطالع
البدور " :وما�س ".
فوات الوفيات ،كوكب الرو�ضة " :عج ًبا ".
 -2م�سالك الأب�صارَ " :ع��زَ وا �إل��ى ُغ�صني قدود
ِ
المالح ".
م�ستوفي الدواوين ،المواكب الإ�سالم َّية " :تُعزَ ى
�إلى مثلي ".
 -3م�سالك الأب�صار ،فوات الوفيات" :يهزا� ...أو
مزاح".
عيون التواريخ :وقال :حق قلته �أو مزاح ؟ ".
�زري" :مق�صود
 -4المختار م��ن ت��اري��خ اب��ن ال �ج� ّ
َ
مق�صوف ُعمرٍ ".
عد ًوا" .المواكب الإ�سالم َّية" :
"تطاولت".
�زري:
َ
المختار من تاريخ ابن ال�ج� ّ
عيون التواريخ" :بالدعاوي الفتاح".
"من ينهه"!.
 -5المواكب الإ�سالم َّيةْ :
م�سالك الأب�صار ،تاريخ الإ�سالم ،فوات الوفيات،
البان� :أَما ت�ستحي".
عيون التواريخ" :قال ل ُه ُ
[]11
قالَ :

[]12

(ال�سرِ يع المذ ّيل)
َّ

َي� � �ع� � � َب � � ُ�ث ُع � � ْ�ج� � � ًب � ��ا ب � �ق � �ل� ��وبِ ال � � � � � � َو َرى
ِف ��ي ال ��� ُّ�ش� ِ�ح ِب��ال � َو� �ص��لِ وب � ��ذلِ ال ��� َّ�س � َم��ا ْح
ي � ��ؤن � ��� � ُ�س ب ��ال� �ن ��رج� �� � ِ�س َم� � ��ن َي �ج � َت �ن��ي
َف� � � � � � � � ِ�إ ْن ل � � � � � َوى �أَ ْط� � � �ع� � � � َم� � � � ُه ِب� � � ��الأق� � � ��ا ْح
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 258/16؛
(الجبوري)  ،194/16الوافي بالوفيات .219/11
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(ال�سريع)

 -1ت� � � ًّب � ��ا ِل � � � َ�ح� � � � َّم � � ��ا ٍم َن � ��� �َ�ش � �ب � � َن� ��ا ِب � � َه� ��ا
َل� � � � ْم َن� � � � َر ِف� �ي � � َه ��ا َخ� ��� �ص� �لَ� � ًة � َ��ص ��ا ِل � َ�ح� � ْه
 -2ف� � �ب � ��ا ُب� � � َه � ��ا ك � ��ال� � � َف� � �ح � � ِ�م ل� �ك� � َّن� �ه ��ا
ك� ��ال � � َّث � �ل� � ِ�ج م� �ن� �ه ��ا ُن � �ق � �ط � � ٌة َرا� � ِ��س � � َ�ح� � � ْه
 -3وال � � � � �م� � � � ��ا ُء ك� � ��ال � � � َب� � ��ول � � � ِة ل � �ك � � َّن � � ُه
� �ُ�س � ْ�خ � ٌ�ن َغ � � ِل � � ْي� � ٌ�ظ � � َ�س � � َه � ُ�ك ال � � َّرا ِئ� � َ�ح � � ْه
�اب َع� � ��ا ِق � � � ٌد َت � �غ � � َت ��دِ ي
 -4ف �ي �ه ��ا � � �ض � �ب � ٌ
�أَ ْو ُج � � � � ُه � � � � َن� � � ��ا ِف� � � ��ي َن� � �ق� � � ِع� � � ِه َك � ��ا ِل � � َ�ح� � � ْه
 -5وال� �� � ِّ�س ��د ُر َك ��ال� � َوح ��لِ ع �ل��ى �أَر� ِ��ض� � َه ��ا
َق� � ��د َل � � � ��ز َم ال � ��� �َّ�ش � �ع � � َر مِ � � � َ�ن ال� � � َب � ��ار َِح� � � ْه
 -6وم � � � ��ا ال � � � � ��ذي ي � ��ذه � ��ب غ� � � ّي � ��ا ُب� � � ُه
ول� � �ي� � �� � ��س ف� � �ي � ��ه ن� � �ق� � �ط� � � ٌة � � � َ��ش � � ��ار َِح� � � � ْه
 -7وف� �ي� �ه� � َم ��ا �أَت� � � � � � � � َر ُف م � ��ن �أَح � � � � � � َذ ٍم
ع� �ل� ��ام � � � � ُة ال� � � �� � � َّ��ش� � � � ِّر ِب � � � � � � � ِه ال ِئ� � � � َ�ح � � � � ْه
 -8ت� � �ت� � �ل � ��و ع � � � �ل � � � �ي � � � �ن� � � ��ا ....ك � � ّل � �م� ��ا
جِ � �ئ � �ن� ��ا ُه َن � �ت � � ُل� ��و � � �ُ ��س � � ��و َر َة ال � � َف� ��ا ِت� � َ�ح � � ْه
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) – 258/16
259؛ (الجبوري) .195/16
ال�س َه ُك :الرِ ُيح ال َكرِ ي َه ُة.
َّ -3

الوزن.
 -7في الأ�صل " :وفيه" ،وال ي�ستقيم بها ُ
 -8مكان النقاط كلم ٌة في ن�شر ِة (الجبوري) ،وجاء
البيت في ن�شرة (ح َّور):
ت � � �ت � � �ل� � ��و ع� � �ل� � �ي� � �ن � ��ا ك� � � � ّل� � � �م � � ��ا جِ � � �ئ� � �ن � ��ا
ُه َن � � �ت � � � ُل� � ��و � � � �ُ � ��س � � � � ��و َر َة ال � � � َف� � ��ا ِت� � � َ�ح � � � ْة

عر
ِ�ش ُ
ُجوبان
ا�س
ال َق َّو ِ
(ت
680هـ)

[]13
(مخلع ا ْل َب ِ�سيط)
قال:
 -1م� � � َ�ظ� � ��اه � � � ُر ا ْل � � � � َ�ح� � � � � ِّق اَل ُت � � � َع� � ��دُّ
َوا ْل � � � � � �ح� � � � � � ُّ�ق ِف � � �ي � � � َه� � ��ا َف� � � �َل� � ��اَ ُي � � � َ�ح � � ��دُّ
َ -2ف� � � � َب � � ��اطِ � � � ٌ�ن اَل ي� � � � َك � � ��ا ُد َي � �خ � � َف ��ى
َو َظ� � � � � � ��اهِ � � � � � � � ٌر اَل َي� � � � � � َك � � � � ��ا ُد َي � � � � ْب � � � �دُو
 -3ن � � �� � � �ش � � �ه � � � ُد ُه ب� � � �ي � � � َ�ن ذا وه � � � ��ذا
ِب� � � � � � ��أع� � � � � � � ُي � � � � � � ٍ�ن م � � � � �ن � � � � � ُه ُت� � ��� � �س� � �ت� � �م � ��دُّ
َ -4ن � ��جِ � ��دُّ ف � ��ي ال � �� �َّ�س � �ي � � ِر ك � ��ي َن � � � � � َرا ُه
وه � � � � � � � � � َو َو َرا َء ال� � � � � � � � ��ذي ي� � �ج � ��دُّ
َ -5م � � � � � � َرا ِت� � � � � � ُ�ب ال � � � �ك� � � ��ونِ ث � ��اب� � �ت � � ٌ
�ات

مقـــاالت

وه� � � � � � � َو �إل � � � � � ��ى ُح � � �ك� � ��مِ � � � َه� � ��ا ال� � � � � َم� � � � � َر ُّد
َ -6ت� � َ�خ� ��ا�� َ��ص � � َم ال� � �ك � � ُ
�ون َوه� � � � � َو � �ِ�س� � ْل� � ٌم
وا�� � �ص� � �ط� � �ل� � � َح ال � � � �ك� � � � ُ
�ون وه � � � ��و � �ِ ��ض � ��دُّ
رب
� -7إِ ْن َب � � َ�ط � � َ�ن ال� � � َع� � � ْب� � � ُد َف � � � ُه � � � َو ٌّ
�أَو َظ � � � � َه � � � � َر ال � � � � � � � � َّر ُّب َف � � � � ُه � � � � َو ع� �ب� � ُد
َ -8ف � � َع � �ي� � ُ�ن ُك � � ��نْ َع � �ي� � ُ�ن ُز ْل وج � � ��ودًا
ق � � �ب � � �� � ��ض وب� � � ��� � � �س � � ��ط �أخ � � � � � � � ��ذ َو َر َّد
الجزري .272
التخريج :المختار من تاريخ ابن
ّ
 تاريخ الإ�سالم .8 ،7 ،5 ،2،3 ،1 :170/15 الوافي بالوفيات .8 ،7 ،2 ،1 :219/11الجزري " :نجده ".
 -4المختار من تاريخ ابن
ّ
�زري " :حلمها"،
 -5المختار من تاريخ اب��ن ال �ج� ّ
تحريف.

الوافي بالوفيات " :فعين كل ".
[]14
(المديد)

قال:

َي� � � ��ا �أم� � � �ي� � � � َر ال � � ُ�ح� � �� � ْ��س � � ِ�ن ف� � ��ي ال� �ب� �ل ��دِ
�أَ َن� � � � � � � ��ا َم � � � �ظ � � � � ُل � � ��و ٌمَ ،ف� � � � ُ�خ � � � � ْذ ِب� � � � َي � � ��دِ ي
َج� � � � َر َح� � � �ت� � � � ِن � � ��ي ُم � � � �ق � � � �لَ � � � � َت � � � َ
�اك ،و َق � � ��د
�زف ال� � � ِّدم � ��ا َج � �� � َ�س ��دِ ي
اب مِ � � � ��نْ َن � � � � ِ
َذ َ
ق � � � ��ا َل ل � � ��ي :ل� � � � ْم َ�أ ْل � � � � � � � َق مِ � � �ن � � َ�ك َد ًم � � ��ا
ُق� � � �ل � � ��تُ � :إ َّن ال� � � � ُ�ج� � � ��ر َح ف� � ��ي َك� � �ب � ��دِ ي
و ُد ُم� � � � � � � � � � ��و ُع ال � � � َع � � �ي � � � ِ�ن َت� � �� � � �ش � � � َه� � � ُد ل��ي
ِب � � � ��ال � � � ��ذِ ي �أُخ� � � � ِف� � � �ي� � � � ِه مِ � � � ��ن َك � � � َم � � ��دِ ي
َخ� � � � ِّل� � � � ِن � � ��ي �أق � � � � َت � � � ��� � �ُّ ��ص مِ � � � �ن� � � � َ�ك ع� �ل ��ى
ِدي� � � � � ِ�ن �أَهْ � � � � � � ��لِ ال � � ِع � ��� ْ��ش� ��قِ َي � � ��ا َو َل� � � � ��دِ ي
مِ � � � � � ��ن عِ � � � � � � َن� � � � � ��اقٍ �� ِ� ��ض � � �م � � �ن � � � ُه ُق� � � � َب � � � ٌ�ل
و َت � � ��� ُ� ��ض� � � ُّ�م ال� � َ�خ � �� � �ص � � َر مِ � � �ن� � � َ�ك َي� � � ��دِ ي
التخريج :عيون التواريخ .331/20
[]15
قال في مليح لعب بال�صوالجة ،فطارت الكرة
�إلى وجهه ف�أ ّثرت في ِه[ :الب�سيط]
َوا َف� � ��ى َو َق � ��د �أَ َّث� � � � � َرتْ ِف� ��ي َوج � � ِه � � ِه ُك � � َر ٌة
َج� ��ا َء ْت � � ُه َق ��ا� ِ��ص� � َد ًة مِ � ��نْ َغ �ي � ِر ُم�ق� َت��ِ��ص��دِ
ل � ْم �أَ ْل � � َق ِف��ي َح � َرجِ ��ي مِ ��ن ِف�ع� ِل� َه��ا �أَ َل � ًم��ا
ِب� � َق ��د ِر َم ��ا َن��ال � ِن��ي مِ ��ن � �ِ�ش� � َّد ِة ال� َ�ح ��� َ�س��دِ

التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 254/16؛
الجزري" :فعين بن كر"،
 -8المختار من تاريخ ابن
ّ
تحريف.
(الجبوري) .192/16
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[]19

[]16
قال �أي�ض ًا:

(الوافر)

َح � � َم� ��ا َن� ��ا ال� � � ُّت � � ُ
�رك وان� �ت� �ه� �ك ��وا حِ � � َم ��ا َن ��ا
و َل � � ��نْ َي � � ِف� � َ�ي ال � � َّت � � َوا�� ُ��ص � � ُل ِب ��ال� �� ُّ��ص� �دُو ِد
َح� � � َم� � � ْو َن � ��ا ِب � ��ال� � �� �َّ ��ص� � � َوا ِر ِم َوال� � � َع� � � َوا ِل � ��ي
َو َج � � � � � � ��اروا ِب � ��ال� � �ل � ��واحِ � � ِ�ظ َوال � � � � ُق � � � �دُو ِد
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 255/16؛
(الجبوري)  ،193/16فوات الوفيات  ،307/1عقود
الجمان � 88أ.
 -1م�سالك الأب�صار " :ولي�س يفي ".
[]17
(الوافر)
قال:
َل� � � ِئ � ��نْ َج� �ح ��دت� �ن � َ�ي ال� �ع� �ي� �ن ��انِ ُظ� � ْل� � ًم ��ا
�وب دمِ � � ��ي ف� � � � ��إ َّن ال � �خ � � َّد ي �� �ش �ه � ْد
ُوج � � � � � َ
َب� ��خِ � � ْل� ��تَ ع �ل ��ى ال �خ �ل �ي ��لِ ِب� �غ� �ي� � ِر َذن � ��بٍ
َج� � � َن � ��ا ُه ِب� �ط� �ي ��بِ م ��ر� � َ�ش� � ِف � َ�ك ال � � ُم � �ب � � َّر ْد
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 259/16؛
(الجبوري) .196-195/16
[]18
(الرجز)

قال في منكور�س:
َظ � � ْب� � ٌ�ي مِ � � � َ�ن الأَت � � � � � � � َراكِ ال َي �ت � ُر ُك � ِن �ـ��ي
�أَق� � � ��طِ � � � � ُ�ف ِب� ��ال � � ُم � �ق � �لَ � � ِة َور َد َخ � �ـ � �ـ � � ِّد ِه
ِن �� �ص� ُ�ف ا� � ْ�س ��مِ � � ِه الأ َّولِ مِ � �ن � َ�ك ل � � ْم ي� �زِد
وع� �ك� �ـ� �ـ� �ـ� �� � ُ�س َب � ��ا ِق � � �ي � � � ِه �� �َ�ش � � ِب � �ي � � ُه َق� � � � � ِّد ِه
التخريج :فوات الوفيات  ،307/1عقود الجمان
� 88أ.
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(الخفيف)
قال:
و َب � ��دِ ي � � ٍ�ع ف ��ي ال� ُ�ح �� �س� ِ�ن م ��ا � � َ�ش� � َّد �أَز ًرا
ب ��ال� � َّت� �دَان ��ي َل � � َّم ��ا ع �ل��ى ال� � � َب � ��د ِر �أز َرى
� � َ�س � َّل مِ � ��نْ � � ُ�س ��و ِد ُم �ق �ل � َت � ْي � ِه ع �ل��ى ال� ُع��� َّ�ش�ـ
ـ� ��اقِ ِب �ي �� ً��ض��ا ُت� �ج� �رِي ال� � َم� �دَامِ � � َع ُح � ْم � َرا
التخريج� :صرف العين .336/2
[]20
(الوافر)
قال:
�إذا ُف� � � َر� � ٌ��ص َب� � � � � َدتْ َل� � � َ�ك َف ��ان� � َت� � ِه ��ز َه ��ا
َف � � ��أَع � � � َم� � ��ا ُر ال� � �� � ُّ��س � ��رو ِر ِب� � � َه � ��ا ِق � ��� َ��ص� ��ا ُر
ُ
وخ� � � ��ذ َه� � � ��ا مِ � � � ��ن ُم � � � َع � � �ن � � � َب � � � َر ٍة ِب� � � �لَ� � � � ْونٍ
َك � � �لَ � � � ْونِ الآ� � � � ِ��س َي� �ل � َ�ح� � ُق� � َه ��ا ا� � �ص � � ِف � � َرا ُر
َت � � ُ�ط � � ُ
�وف َع� �ل ��ى الأَ ُك� � � � � ِّ�ف ِب� � َغ� �ي� � ِر َك� ��أ� � ٍ�س
َل� � � َه � ��اَ ،و َح � � َي� ��ا ُت � � َه� ��ا ال � � َ�ح � � ُّ�ب ال� �� ِّ��ص� � َغ ��ا ُر
َو َودِّع َغ� � �ي� � � َر َه � ��ا � ْإن خِ � � �ف � ��تَ َع� � � ��ا ًرا
َف� � � َ�ح � � �� � � �س � � � َو ُة َغ � � �ي � � � ِر َه� � ��ا ُذ ٌّل و َع � � � � ��ا ُر
ف� �ل ��و �أ َّن ال � َ�ح� �� �ِ�ش� �ي� �� � َ�ش َت � � � ِزي � � � ُد َف �ه � ًم��ا
ل� � � َن � ��ا َل ِب � � َف � � ْه� ��مِ � � ِه ال� � � � ُّر َت � � � َ�ب ال� ��حِ � � َم� ��ا ُر
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) - 257/16
258؛ (الجبوري) .194/16
[]21
(مخلع الب�سيط)

قال في حمام:
 -1جِ � � �ئ � ��تُ �أُ ِري � � � � � � � ُد ال � � َ�ح� � � َم � ��ا َم ي ��و ًم ��ا
َف � � � َغ � � � َّر ِن� � ��ي ال� � َّن� �ق� �ـ� �ـ� �ـ� �� � ُ�ش وال � َ�ح� �� ِ��ص� �ي� � ُر
-2ح � � � َّت� � ��ى �إِ َذا جِ � � � � ُ
�زت ِن � � � ْل � ��تُ ِري� � ً�ح� ��ا
َ
َك� � � � ��أَ َّن� � � � � َم � � � ��ا ُت � �ن � � َب � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � ��� � ُ�ش ال � � � ُق � � � ُب� � ��و ُر

عر
ِ�ش ُ
ُجوبان
ا�س
ال َق َّو ِ
(ت
680هـ)

[]23

 -3وال � � َّن� ��ا�� � ُ�س عِ � �ن� � َد ال � ���ُّ ��ص � �دُو ِر ِف �ي � َه��ا
َق � � ��د َي� � � ِب� � �� � َ��س � ��تْ مِ � � � ْن � � � ُه � � � ُم ال � � �� ُّ� ��ص � � �دُو ُر

(الطويل)

قال:

َ -4ي � � �غ � � �ر ُِف ه � � � � َذا مِ � � ��نْ ُج � � � ��رنِ َه � ��ذا
َو َق � � � � � � ��د َع� � �ل� ��ا مِ � � � � ْن� � � � ُه� � � � ُم ال� � � � َه� � � � ِر ْي� � � � ُر
� -5أَن � � � ُق � � � ُل َخ� � � � َ
�وف ال� � � � ُو ُق � � ��و ِع ِرج� � ِل ��ي

�أ ِل� �ف ��تُ َه � � �وَايَ ِف ��ي َه� ��وا ُك � � ْم َف � َرا��َ�ض � ِن��ي
فل ْم َي�ب� َق ل��ي َن� ْف��� ٌ�س ُت�خ��ا ِل� ُ�ف ع��ن �أم �رِي
وق ��د ُك �ن��تُ ذا � َ��ص �ب � ٍر ع �ل��ى م��ا ي� ُن��و ُب�ن��ي

ِف� � �ي� � � َه � ��ا َك � � � َم� � ��ا َي � � �ن � � � ُق � � � ُل ال� � �� �َّ ��ض� � � ِري� � � ُر
�اب ِف � �ي � � َه� ��ا
َ -6ج� � � � َه� � � � َّن� � � � ُم ال ُي� � � �� � َ� ��ص � � � ُ
َو َه � � � � � � � � � ٌجَ ،ب � � � � ��لِ ال � � � � ُك� � � � ُّ�ل َز ْم � � � � َه � � � � ِري � � � � ُر

َف � َع � َّل � َم � ِن��ي هِ � �ج� � َرا ُن� � ُك� � ْم ِق � � َّل � � َة ال �� َّ��ص �ب � ِر

 -7ق� ��د َع� � � َرف � ��تَ َف� ��ال� � َ�ح� ��دِ ي� � ُ�ث َع �ن � َه��ا
ِب� � � َن� � �ح� � �� � � ِ�س �أَ ْو�� � َ� ��ص� � � ��ا ِف � � � � َه� � � ��ا َي � ��� ِ��س � �ي � � ُر
َ -8و ُك � � � � َّل � � � � َم � � � ��ا َج � � � � ��ا َء َه � � � � ��ا َز ُب � � � � � � � ٌ
�ون
ُق� � � ْل� � � َن � ��ا� ( :أَ َل � � � � ْم ي � ��أت � �ك� ��م ن� ��ذي� ��ر؟)

مقـــاالت

التخريج :فوات الوفيات .307/1
 م�سالك الأب�صار (ح َّور) 255/16؛ (الجبوري).8 ،6 ،5 ،1 :192/16
َو�ض�أ
حج ٌر منقو ٌر ُي َ�ص ُّب فيه الماء ثم ُيت َّ
الج ُ
ُ -4
رنَ :
منهُ� .شم�س العلوم .1040/2
[]22
قالَ في الأذريون ،و�أهل دم�شق ت َُ�س ِّمي ِه الكركا�ش:
(الكامل)
ان � ُ�ظ� � ْر �إل � ��ى ال �ك��رك��ا�� ِ�ش وهْ � � � َو ُم � َ�ح� �د ٌِّق
ك� ��ال � � ِّت � �ب � � ِر ُم� � �ح� � � َت � � ٌ
�اط ع� �ل� �ي� � ِه ُي� �ـ� �ـ� �ـ ��دا ُر
َف � � � َك � � ��أ َّن � � � ُه َف � � � � ُم �� �َ�ش � �ـ � �ـ � �ـ� ��ادِنٍ ُم� � َت� � َب� �� � ِّ�س� � ٌم
مِ � ��ن َف� � � ��وقِ َر�أ� � � � ِ� ��س ِل� ��� �س� �ـ� �ـ ��ا ِن� � ِه ِدي� � � َن � ��ا ُر
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 258/16؛
(الجبوري) .195-194/16

التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 257/16؛
(الجبوري) .194/16
ألقت " ،ولع َّل ال�صواب ما �أثبتنا ُه.
 -1في الأ�صلْ � " :
[]24
[الطويل]

قال:

َوح� � � � َة ال � � َّزه � � ِر َن�ج� َت�ل��ي
و َل� � َّم ��ا َن� � َزل� � َن ��ا د َ
َم� َ�ح��ا�� ِ�س� َ�ن َم ��ا َق ��د َن� َّ�ظ � َم � ْت � ُه َي� � ُد ال� َق�ط� ِر
ف� � َم ��ا خِ � �ل� � ُت� � َه ��ا � اَّإل َت� � َم ��ا ِث� �ي� � ُل َع �ن � َب �ـ �ـ � ٍر
و َق� ��د ُج � ِّل �ل��تْ مِ ��ن َف��و ِق � َه��ا �� َ�ش � َب� ُ�ك ال� ��دُّ ِّر
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 256/16؛
(الجبوري) .193/16
[]25
(الطويل)

قال:

� -1إذا افت َّر ُج ْن ُح ال َّليلِ عن َم ْب َ�س ِم ال َفج ِر
وال َح ب � � ِه َث� �غ� � ٌر مِ � � َ�ن ا َلأ ْن � � ُ�ج � � ِ�م ال� � ُّزه� � ِر
و�ض َن ْك َه ٌة
وفاحتْ ل ُه من عابقِ ال َّر ِ
َ -2
َر�� َ�ش�ف�ن��ا ِب� � ِه َب ��ر َد ال � ُّر��َ�ض��ابِ مِ � َ�ن ال� َ�خ� ْم��ر
ر�ض ُمب َت�سِ ًماَ ،ف ِل ْم
بوج ِه الأَ ِ
 -3وعهدي ْ
َت َغر َغ َر مِ نها ال�د َّْم� ُع ِف��ي ُم َقل ال� ُغ��د ِر ؟
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� -4إذا �أرج� � َ�ف ال �م��ا َء ال� َّن����سِ �ي� ُم ِل � َوق � ِت � ِه
َك��� َ�س��ا ُه �� ُ�ش� َع��ا ُع َّ
م�س دِر ًع ��ا مِ � َ�ن ال ِّتب ِر
ال�ش ِ
يا�ض ُ
الخ�ض ِر ِبال ّزه ِر ُمز ِب ٌد
 -5و َبح ُر ال ِّر ِ
ك �ـ �ـ ��أ َّن��ا ب� � ِه ف��ي ُف � ْل ��كِ َم�ج� ِل����سِ � َن��ا َن���س�رِي
جم َنه َتدي
 -6ومِ ن ُ�شهُبِ
َ
الكا�ساتِ ِبال َّن ِ
ال�س ْك ِر
�إذا ت��ا َه �� َ�س��اري ال�ع�ق��لِ ِف��ي ُل� َّ�ج � ِة ُّ

عي�ض عَن ّ
ِ -17ردُوا مِ ن َ
ر�ضا ِبي َما َي ُ
الطال
�إذا َك ��ا َن َو ْج � ِه��ي ِف�ي� ِه ُي�غ� ِن��ي َع� ِ�ن ال � َّزهْ � ِر
َ -18و َمنْ كا َن ال َتحوِي ِذ َرا َع��ا ُه مِ ئ َزرِي
َف � �دُو َن ال ��ذي َت �ح �وِي �أَن��امِ � ُل � ُه َخ���ص�رِي
ال �ت �خ��ري��ج :م�ط��ال��ع ال��ب��دور :169- 168/1
الق�صيدة كاملة.

َ -7ن ُ�ص ُ
الح َم َّيا ِف��ي ال َق َنانِيَ ،و�إِ َّن� َم��ا
ون ُ
َن �� ُ��ص� ُ
�ون ال � َق �ن��ا ِن��ي ِب��ال� ُ�ح� َم� َّي��ا وال َن ��درِي
 -8ولما ح َكى ال� َّرا ُو ُ
ين َ�ش ْكلَ ُه
وق فِي ال َع ِ

 ال��واف��ي ب��ال��وف�ي��ات  ،217/11ف ��وات الوفيات ،305-304/1عقود الجمان  86ب – � 87أ ،
�سفينة الفلك ونفي�سة الملك ( :266-265عدا
البيت .)15

وق��د َع � َّل � َق ال� ُع�ن� ُق��و َد ِف��ي �� َ�س��ا ِل��فِ ال �دَّهْ � ِر
َ -9ت� ��ذ َّك � � َر ع � � ْه � �دًا ِب � ��ال� � � ُك� � � ُرو ِمَ ،ف � ُك � ُّل � ُه
ُع � ُي� ٌ
�ون ع�ل��ى َ�أ َّي � ��ا ِم َع � ْه��دِ ال�� ِّ��ص� َب��ا َت�ج�رِي

 -تاريخ اال�سالم ( :382-381/50عدا .)17 ،15

َ -10ع��جِ �ب��تُ ل � ُه وال � � َّرا ُح تبكي ِب �هِ ،ف ِل ْم
َغ� � َدتْ ِب� ُ�ح � َب��ابِ ال �ك � ْ�أ�� ِ�س َب��ا���سِ � َم� َة ال� َّث�غ�رِ؟
� -11إذا م��ا �أت��ان��ي ك ��أ�� ُ�س � َه��ا غ�ي��ر ُم �ت � َر ٍع
َين َّ
َت َحقَّقتُ ع َ
ال�ش ْم ِ�س ِف��ي َه��ا َل� ِة ال َبد ِر
ُ -12ي َنا ِو ِلنِيهَا ُم ْخ َط ُف َ
الخ�ص ِر �أَغ َي ٌد
َف� ِل� َّل� ِه َذ َ
اك الأَغ � َي � ُد ال� ُم�خ� َ�ط� ُ�ف َ
الخ�ص ِر
ُ -13ي � َن��ا ِد ُم � َن��ا َن �ظ � ًم��ا و َن� �ث� � ًرا ،ول�ف� ُ�ظ� ُه
َوم �ب �� �س � ُم � ُه ُي �غ � ِن��ي َع � ِ�ن ال � َّن �ظ� ِ�م َوال � َّن �ث � ِر
 -14فل ْم َي ْ�سقِني َك ْ�أ َ�س ال ُمدَا َم ِة دُو َن �أَ ْن
�� َ�س� َق��ا ِن��ي ِب� َع�ي� َن�ي� ِه ُك ��ؤُو�� ً�س��ا مِ � َ�ن ال��� ِّ�س�ح� ِر
�اج � َز ِن��ي ُث � َّم ان� َث� َن��ى ُغ�ص َــن َب��ا َن� ٍة
 -15و َن� َ
وع� �ـ� �ـ� �ـ ��نَّ َم � �ه ��ا ل � � َّم ��ا َت � � َب � �� �َّ�س � � َم َع� � ��ن ُد ِّر
�ال َو َف � ُ
 -16وق� ُ
ال�س ْك ِر يثني ل َِ�سا َن ُه
�رط ُّ
ر�ضي ال ُّتقى وَهْ َو ال َيدرِي
�إلى غي ِر َما ُي ِ
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 م�سالك الأب�صار (ح َّور) 252/16؛ (الجبوري).18 ،16 ،21 ،9-7 ،4-3 :191-190/16
 حلبة الكميت � ،108سفينة الفلك ونفي�سة الملك.7-6 :358
الجزري  ،272مطالع
 المختار من تاريخ ابنّ
البدور .9-8 :136/1

ُ
الروايات واللغة:

� -4سفينة الفلك� " :إذا ر�شف ".
 -6حلبة الكميت� " :ض َّل ".
 -7حلبة الكميت " :الفتاني و�إنما ن�صون الفتاني
بالحميا وما ندري ".
ناجود ال�شَّ راب الذي ُي َر َّوق به ف ُي َ�صفَّى.
 -8الراووقُ :
ل�سان العرب .134/10
 -9م�سالك الأب�صار " :ع�صر ال�صبا ".
الجزري " :ال�صاب ".
المختار من تاريخ ابن
ّ
ولكن ال�شاعر �أوردها مذكَّرة.
( -11الك�أ�س) م�ؤنثةَّ ،
� -13سفينة الفلك " :ينادمني ".

عر
ِ�ش ُ
ُجوبان
ا�س
ال َق َّو ِ
(ت
680هـ)

 -14مطالع البدور " :الخمر ".
 -15في �أ�صل (مطالع البدور) " :وناجوز " ،ولع َّل
ال�صواب ما �أثبتنا ُه.
 -16م�سالك الأب�صارُ " :
يقول ".
[]26
قال:

(مجزوء الرجز)

 -1ذو ُم � � � �ق � � � �ل � � � � ٍة �� َ� ��ص� � ��حِ � � �ي� � � َ�ح � � � ٍة
�أل � � � �ح � � � �ـ� � � � ُ
�اظ � � � �ه� � � ��ا ُم � � �ن � � �ك � � ��� � ِ��س � � �ـ � � �ـ � � � َر ْه
 -2ك� � � � � ��أ َّن� � � � � �ه � � � � ��ا مِ � � � � � � � ��ن ِف � � �ع � � �ـ � � �ل � � � ِه
ِب � � ��� َ� ��ص � � � ِّب � � �ـ � � �ـ � � �ـ � � �ـ � � �ه� � ��ا ُم� � � � � � �ع� � � � � � � َت � � � � � ��ذِ َر ْه
� -3أَ ْو� � � َ� � ��ص � � � � ��ا ُف� � � � � �ـ� � � � � �ـ� � � � � � ُه ك � � ��امِ � � � �ل� � � � ٌة

مقـــاالت

وف � � � � � ��ي ال� � � � � � � � � � � ��و َرى ُم� � � �خ� � � �ت� � � �� � َ� ��ص� � � � َر ْه
رب ُخ � � � � �ـ � � � � � ْذ َرق � � � �ي � � � � َب � � � � ُه
َ -4ي � � � � � ��ا ِّ
َف � � � � � � ْه � � � � � � َو �أ� � � � � �ش � � � � �ـ � � � ��دُّ ال� � � � � َع� � � � �� � � َ� ��ش� � � � � َر ْه
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 259/16؛
(الجبوري) .195/16
[]27
مليح في ال ُك َّت ِ
(المتقارب)
اب:
قال في ٍ
َ -1و َق � � � �ف� � � ��تُ ع � �ل� ��ى َب � � � � � ��ابِ ُك � � � َّت � ��ا ِب � � � ِه
وق � � ��د َو� � َ� ��ض� � � � َع ال � � �ل � � ��و َح ف � ��ي حِ � � �ج � ��ر ِه
ُ -2ي� � � � ��راعِ � � � � ��ي ُم� � � � َع� � � � ِّل� � � � َم� � � � ُه َت � � � � � � ��ا َر ًة
َ
وط� � � � � � � � ��و ًرا ُي� � � � � َ�ح � � � � �د ُِّق ف � � ��ي � � َ��س� � �ط� � � ِر ِه
 -3وق ��د �� َ�س � َب� َ�ح��تْ ع �ي � ُن � ُه ف��ي ال ��دُّ ُم ��و ِع
َ
وخ � � � ��ا�� � �َ ��ض ال � � � ُم � � � َع � � � ِّل � � � ُم ف� � ��ي َن� � � � ْه� � � � ِر ِه
َ -4ف � � ُق � �ل� ��تُ َ :ت � � � َر َّف � � � ْ�ق ب � � � ِه ي� ��ا َف� � ِق� �ي� � ُه
َف � � �لَ � � � ْم ُت � �ع � ��طِ � � ِه ال� � � َ�ح � � � َّق مِ � � ��ن َق � � � ��درِه

ِ -5وال ت �ع �ك ����س ال � ُغ �� �ص� َ�ن َع� ��ن َم � ْي � ِل � ِه
ِب � � َع � ��� ْ��س� � ٍ�فَ ،ف� � َي� �ف� �� ِ��ض ��ي �إِل � � � ��ى َك � ��� ْ��س � � ِر ِه
التخريج :عيون التواريخ .331/20
 -1في الأ�صل " :كتاب و ".
[]28
[الخفيف]

قال يرثي �صديقًا َلهُ:
َك� �ي � َ�ف َن �� �س � ُل��و َي� ��ا َزي� � � ُ�ن َ�أو َن �ـ � َت �ـ � َن �ـ��ا�� َ�س��ى
�رب ال� � ُ�ج �َّل�اَّ �� �َ�س� ��ا ؟
ُخ � � ُل � � ًق ��ا مِ � �ن� � َ�ك ي � �ط� � ُ
َل� �� �ْ�س ��تُ �أَب� � � ِك � ��ي ع �ل �ي � ِه ل � � ِك� ��نْ ع �ل��ى َن � ْف �ـ
ـ� �� �ِ�س � َ�ي �أب � �ك� ��يَ ،ف � � َق ��د َع � ��دِ م � ��تُ ال � َّن��ا�� َ�س��ا
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 256/16؛
(الجبوري) .193/16
[]29
قال في طا�سة( :الطويل)
 -1ومع�شوق ٍة ت�سقي ال� ُم��حِ � َّ�ب ُر َ�ضا َبهَا
ِب� �ل� �ث � ٍ�م َه � �ن� � ِّ�ي ال � � َّر� � �ش� � ِ�ف َغ � �ي � � ِر ُم � َم � َّن ��ع
� -2إذا ا� �س �ت��و ِد َع��تْ َر َّدتْ ِب � َغ �ي � ِر خِ � َي��ا َن � ٍة
و� ْإن �� ُ��ض � � ِر َب� ��تْ �أَ َّن� � � � ��تْ ِب� � َغ� �ي� � ِر َت � � َو ُّج � � ِع
ُ -3م �ب��ذل � ٍة ل � � ْم ُت �ح � َم َع� ��نْ ل �ث� ِ�م ال ِث � ٍ�م
و� �ص ��اح �ب �ه ��ا ف� ��ي َغ� �ب� �ط� � ٍة ِب ��ال� � َّت� � َم� � ُّت� � ِع
َ -4ت� ُ�ج��و ُد ِب� َم��ا َت �ح �وِي َف ُتحيِي ِب َبذ ِلهَا
وت �ن �ق � ُل م ��ا ت �م�ل�ا و َت� �ح� � َف � ُ�ظ َم� ��ا َت � ِع��ي
ُ -5ت�ـ� َق�ـ� ِّب�ـ� ُل� َه��ا الأَف� � � � َوا ُه مِ ��ن ُك� � ِّل َج��ا ِن��بٍ
َف� َم��ا ُخ��� َّ�ص مِ �ن� َه��ا َم��و�ِ��ض� ٌع دُو َن َم��و�ِ��ض� ِع
التخريج :ف��وات الوفيات  ،307-306/1عقود
ال�ج�م��ان  87ب � 88-أ ،ت�سهيل ال�م�ج��از ال��ى فن
� 120آفاق الثقافة والتراث

المع َّمى والألغاز .91
[]30
[الكامل]

قال:
َق � ��ا ِب � � ْ�ل َم � � � َذ َّل � � � َة َم� � ��نْ �أَ َت � � � � � َ
�اك ِب� � � ُع � ��ذ ِر ِه

ِب ��ال �� َّ��ص �ف� ِ�ح� ،إ َّن ال � � ُع� ��ذ َر َخ� �ي� � ُر �� َ�ش � ِف �ي � ِع
و�إذا َغ � � َف � َ
�وب ح �ل��او َة ال �ـ
�رت َف �ل�ا َت �� � ُ�ش � ُ
ـ � � ُغ � �ف � � َرانِ مِ � �ن� � َ�ك َم � � � � � � � َرا َر ُة ال� � َّت� �ق� � ِري� � ِع
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 255/16؛
(الجبوري) .192/16
[]31
(مجزوء الكامل)
قالَ :
�إِر َب� � � � � � � � � � � � � ْ�ح ُ
وخ� � � � � � ��ذ ِب � � َن � �� � �س � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ ِ � �ي � � َئ � � ٍة
وا� � � � �ش � � � � َر ْب و ُك � � � � � ْ�ل وام � � �ط� � � ْ�ل ودَا ِف � � � � � � ْع
ف� � ��أح� � �ـ� � �ـ� � �ـ� � �ـ� � �ـ � � ُّ�ق م � � � ��ا �أك � � � � � � � � � َل ال � �م � �ح� ��ا
ل� � ��ي َم � � � � ��ا َل �أَر َب � � � � � � � � ��ابِ ال � � َم � َ�ط ��امِ � �ـ � �ـ � �ـ � � ْع
التخريج :م�سالك الأب�صار (حور) ،254/16
(الجبوري)  ،192/16فوات الوفيات 307/1
 -1م�سالك الأب�صار " :ر ِّب ْح " .وفي ن�شرة (حور)،
�سقطت من العجز ":و ُك ْل ".
[]32
قال( :ال�سريع)
ُب� ْ�ح ِب��ا��س� ِ�م َم��نْ َت � ْه � َوى و�ِ��ص� ْ�ف َم��ا َج � َرى
و ُق � � � ْ�ل �أَ َن� � � ��ا ال� � َع ��اف ��ي� ،أَ َن� � � ��ا ال � ُم��دن �ـ �ـ �ـ �ـ� ُ�ف
ف��ال � ِع �� �ش� ُ�ق ب� �ي � َ�ن ال� �ن ��ا� � ِ�س ُم �� �س �ت �ظ � َر ٌف
وال� �� َّ��ص� �ب� � ُر ف ��ي ال� � َع ��ا� �ِ�ش ��قِ ُم �� �س �ت �ظ� ُ
�رف
التخريج :المرج ِ
الن�ضر واالرج العطر  13ب.
�آفاق الثقافة والتراث 121

[]33
وقوله[ :مجزوء الوافر]
َت� � � � � � � � َف� � � � � � � � َّر َق َع� � � � �ق� � � � � ُل� � � � � ُه ِف � � �ـ � � �ـ � � �ـ � � � َر َق� � ��ا
�اب َم � � � � � ��نْ َع � ��� ِ��ش � � َق� ��ا
ك � � � � � ��ذاك ُي � � � �� � َ� ��ص � � � ُ
َح� � � � َ�ج � � � �ـ � � � � ًرا
َق� � � � �ل� � � � � َب� � � � � ُه
و�أَ ْو َد َع
مِ � � � � � � َ�ن ال � � � � � َو َج � � � � � َن� � � � ��اتِ َف� � ��اح � � � َت � � � َر َق� � ��ا
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 254/16؛
(الجبوري) .192/16
[]34
[الب�سيط]
قال ي�ش ِّبه الهاللَ بِالك� ِأ�س:
ال َح ال� � ِه�ل ُ
�ال اب� � َ�ن َي ��و َم �ي � ِه َف� ��أَذ َك� � َر ِن ��ي
ال�ساقِي
�� ُ�ش� َ
�رب ال� ُم�دَا َم� ِة ُتجلَى مِ ��ن َي��دِ َّ
َك � � ��أَ َّن � � � ُه � � َ�ش� � َف� � ٌة ل� �ل� � َك� ��أْ� � ِ�س َق � ��د َن �ق ���َ�ص��تْ
ِب��ال� َم� ْي��لِ  ،وال� َ�خ� ْم� ُر �� َ�ش� َّف� ٌ
�اف على ال َباقِي
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 254/16؛
(الجبوري)  ،192/16الك�شف والتنبيه  ،196ر�شف
الزالل  ،165فوات الوفيات  ،306/1عقود الجمان
 87ب.
 -1م�سالك الأب�صار" :ف�أذكرني" .فوات الوفيات:
"في يد ....عن الباقي".
 -2ر�شف ال ��زالل" :نف�ضت" .م�سالك الأب�صار:
"ك�أنه �شفقٌ� ....شفَّاق".
[]35
كتب على َقو�س( :الْخَ ِفيف)
�أَ َن� � � � � ��ا َع � � � � � ٌ
�ون ع � �ل ��ى َه� � �َل� � ��اَ كِ عِ � � �دَا َك� � ��ا
ُ
وح � � � َم� � ��ا َك� � ��ا
َزاد ََك
اهلل ُن � � ��� ْ� ��ص � � � َرة َ
َف��اد ُع � ِن��ي ِف��ي ال � َو َغ��ى َت��جِ ��د ِن��ي � َ��ص � ُب��و ًرا
َن � ��ا ِف� � � َذ ال� �� � َّ�س� � ْه � ِ�م ِف � ��ي ال� � � ِع� � �دَى َف� � َّت ��ا َك ��ا

عر
ِ�ش ُ
ُجوبان
ا�س
ال َق َّو ِ
(ت
680هـ)

ِب ��ي ِف ��ي ا ْل� � َ�ح � � ْربِ ن � ْل��ت م�ط�ل�ب� َ�ك ا َلأق � �ـ
ـ� �� َ��ص ��ىَ ،و َم � � ��ا ِب � ��ي م� ��ن ُق � � � ��د َرة ل ��والك ��ا
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) - 253/16
254؛ (الجبوري)  ،192-191/16الوافي بالوفيات
.219/11
[]36
قال( :ال�سريع)
َم � �ح� ��ا� � �س� � ُ�ن الأَت � � � � � � � � � � َراكِ ل � � َّم � ��ا َز َه � � � ��تْ
�أَهْ � � � � � � � َدتْ �إِل � �ي � � َه� ��ا عِ � � �ط � � � َر ُه ال ��مِ �� � ْ�س � ِك ��ي
ال ُي � �ن � �ك � � ُر ال � � � َع � � � ُ
�رف ع� �ل ��ى ذِي ف � ًت��ى
�وب �إل� � � ��ى ال� � � ُّت � ��ركِ
ف ��ال� �م� ��� �س � ُ�ك م� �ن� ��� �س � ٌ
التخريج :م�ستوفي ال��دواوي��ن  ،223/2نزهة
الأدباء وتحفة الظرفاء .413

التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 255/16؛
(الجبوري) .192/16
[]39
قال( :مجزوء الوافر)
�أل � � � � � � � � � � ُّ�ذ ال � � � � ِع � � � �� � � � �ش� � � ��قِ َم� � � � � � ��ا َق� � � � َت� �ل ��ا
َو�أَ� � � � �ش � � � � َق� � � ��ى ال� � � � َّن � � ��ا� � � ِ��س َم � � � ��ن َع� � � � � َذال
�إذا َج� � � � � � � � � ��ا َر ال� � � � َ�ح � � � � ِب � � � �ي� � � � ُ�ب ع� �ل ��ى
ُم� � � � � ��حِ � � � � � � ِّب � � � � � � ْي � � � � � � ِه َف� � � � � � � َق � � � � � ��د َع � � � � � ��دال
�أح � � � � � � � � � � � ُ
�اول � ْأن ُي� � � � � � َق � � � � ��ا َل َق� � �� � َ��ض � ��ى
َو�أَح � � � � � � � � � � � � � � � � َذ ُر � ْأن ُي � � � � � � َق � � � � � ُ
�ال �� �َ�س�ل��ا
وي� � � �م� � � � ِك � � � ُ�ن � ْأن �أَ ُم� � � � � � � � � � � � َ
�وت َج� � � � � � ًوى
َو�أَ َّم� � � � � � � � � � � � � � ��ا �أَ ْن �أَ ُح� � � � � � � � � � � � � � ��و َل َف� �ل ��ا

مقـــاالت

وب� � � � � � � � � � ��ي ق � � � � � � �م � � � � � � � ٌر ي � � � �ق� � � ��ام� � � ��رن� � � ��ي

[]37
قال في ناعورة[ :المتقارب]
و�� � َ� � ��ص� � � � ��ام � � � � �ت � � � � � ٍة ت� � � �ت� � � �غ� � � � َّن � � ��ى ل � � � َن� � ��ا
و�أَد ُم � � � � ُع � � � � َه � � ��ا َب� � �ي � � َ�ن �� �َ�س � �ف� � ٍ�ح و� � َ�س � �ف ��كِ
ي � � � ��راه � � � ��ا ك � � � � � ��ذا �أب � � � � � � � � � � �دًا َده � � � ��ر َه � � � ��ا
َت � � � � � � �دُو ُر ع� �ل ��ى غ � �ي � � ِر �� � َ��ش� � ��ي ٍء وت� �ب� � ِك ��ي
التخريج :حلبة الكميت .288 -287
 -م�ستوفي الدواوين  :230/2من غير عزوٍ.

التخريج :فوات الوفيات  ،305/1عقود الجمان
� 87أ.

[]38

[]40

قال:

ع� � � �ل � � ��ى ال� � � �ل� � � �ح� � � �ظ � � ��ات � ْإن غ� �ف�ل�ا
ف� � � � � � �م � � � � � ��ا الح� � � � � � � � �ظ� � � � � � � � � ُت� � � � � � � � � ُه �إل
َت � � � � � � ��� � � َ� � � ��ض � � � � � � � َّر َج َخ � � � � � � � � � � � � � ��دُّ ُه َخ � � �ج �ل ��ا
و� ْإن َط� � � � ��ال � � � � �ب � � � � � ُت � � � � � ُه ِب� � � ��ال � � � � َع� � � ��د
لِ ِف� � � � ��ي ُح� � � � � ْك � � � � ِ�م ال � � � � � َه � � � � � َوى َع� � � ��دال

قال:

[الوافر]

�أُ َغ � � ��ا ِي � � � ُ�ظ � � � ُه ِل � � ُي � �ع � � ِر�� � َ�ض ِب ��ال � َّت �ـ � َ�ج �ـ � ِّن ��ي
ف� �ي� �ح� � ُل ��و ل � ��ي ِ�إ َذا �أَب� � � � � � �دَى ال � � � �دَّالال
و� ْإن َع� � � � � َر َف ال� � َف� � َت ��ى م� � �ق� � �دَا َر �� �َ�ش� � ْ�ي ٍء
ع� � ��زي � � � ٍز مِ � � � ��ن ِب� � �� �َ ��ض � ��ا َع� � � ِت� � � ِه َت � � َغ � ��ا َل � ��ى

(الوافر)

ع� � � � � � � � � � ٌ
�ذول ال ي � � � �م� � � � ُّ�ل وال ي � �م � �ي � � ُل
و َوج� � � � � � � � � � � ٌد ال ي � � � �ق � � � ُّ�ل وال َي� � �ق� � �ي� � � ُل
�وب ي � � �ل� � � ُّ�ذ ل � � � � � ُه َع� � � � � َذا ِب � � � ��ي
و َم � � � �ح � � � �ب� � � � ٌ
َو�إِ ْن َل� � � � ْم �أَر� � ِ� ��ض� � � � ِه َف � � ��أَ َن� � ��ا ال � � َم � � ُل� � ُ
�ول
122
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َف ��جِ � ��� �س ��مِ ��ي مِ � �ث� ��ل م� ��وث � �ق � � ِه � َ��ض �ع �ي� ٌ�ف
ول� � �ي� � �ل � ��ي م� � �ث � ��ل َم � � � ��وع � � � ��ده َط� � ��وي � � � ُل
َي � ��مِ � � � ْي� � � ُل ع � �ل� � َّ�ي ُك � � � � َّل ال � � َم � �ي� ��لِ ُظ� � ْل� � ًم ��ا
و َب � �ع � ��� �ُ�ض ال� � َب� �ع� �� �ِ�ض ودِّي ال َي ��مِ � �ي� � ُل
�أَ َرا َق دَمِ � � � � ��ي ِب � � � َن� � ��اظِ � � ��ر ِه و�أَ ْل � � � � � � � َوى
�أ ال َي��ر� َ��ض��ى َو َق � ��د َر��ِ��ض� � َ�ي ال � َق � ِت �ي � ُل ؟

َم� � � � � � ��واليَ � ،أَغ � � ��� َ� ��ص� � � ُ
�ان َح� � � َي � ��ا ِت � ��ي �إ َذا
َل � � � � ْم َن� ��� �س� � ِق� � َه ��ا م � � ��ا َء ال � � ِّر� � َ��ض � ��ا َت� ��ذب� ��لِ
وال �أ َرى ِل � � ��ي َخ� � � ��اطِ � � � � ًرا َح � ��ا� �ِ ��ض � � ًرا
ح� � َّت ��ى �أ َرى �� َ�ش �خ �� َ��ص� َ�ك ِف � ��ي َم �ن��ز ِل��ي
التخريج :عيون التواريخ .333/20
[]43

التخريج :فوات الوفيات  ،308/1عقود الجمان
� 88أ.

قال في مليح له خال رقَّم ديباج َة خَ ِّد ِه[ :ال�سريع]
و�أ� � � �س � � �م � � � َر ُي� � �خ � ��جِ � � � ُل � � ُ��س� � � ْم� � � َر ال � � َق � � َن� ��ا

[]41

َم� � �ع� � �� � ُ��س � ��و ُل� � � ُه ُي� � �ح� � � َم � ��ى ِب � �ع � �� � َّ��س� ��ا ِل � � ْه
َت� � � � َّي� � � �م� � � � ِن � � ��ي َخ� � � � � � � � � ٌ
�ال ع � � �ل� � ��ى َخ� � � � � � � � ِّد ِه
و�آ َف� � � � � � � � � � ُة ال � � � ُع � � �� � � َّ��ش � � ��اقِ مِ � � � ��ن َخ � � ��ا ِل� � � � ْه

قال( :الطويل)
ُي�ل��ازم � � ِن� ��ي ب� ��ال � � َو� � �ص� ��لِ ح � � َّت� ��ى �أم � � ّل � � ُه
و�أح� ��� �س � ُ�ب �أ ِّن� � ��ي ق� � ��اد ٌر ع �ن � ُه � ْأن �أ� �س � ُل��و
�اب َع ��ن مِ � �ي� � َع ��ا ِد ِه َف � ��ر َد �� َ�س��ا َع � ٍة
َف � � �� ْإن غ� � َ
َت � ��را َد َف � ��تِ ا َلأف� � � َك � ��ا ُر واخ� � َت� � َب� � َل ال � َع � ْق � ُل
وي� �ك� �ث� � ُر مِ � � ِّن ��ي ال � �ق � � ُ
�ول :م� � ��اذا �أع� ��ا َق � � ُه
�أَ ه� ْ�ل � َ��ص � َّد ُه ال� ُ�ح��� َّ�س��ا ُد �أم َف��طِ � َ�ن الأه � ُل؟
التخريج :عيون التواريخ .331/20
[]42
علي( :ال�سريع)
قال في مليح ا�سمه ّ
�أه � �ل � � ً�ا و� � َ��س� � � ْه �ًل �ااً ِب� � � � َ�ك مِ � � � ��نْ ُم� �ق� � ِب ��لِ
ي� � ��ا ُب � �غ � �ي � �ت� ��ي ،ي� � ��ا ُم � �ن � �ي � �ت ��ي ي� � ��ا ع �ل��ي
وح� � � �� � � � َ�ش ُ
اهلل مِ � ��نْ
�أَ ْو َح � ��� ْ��ش � � َت � � ِن� ��ي ال �أَ َ
ط� � ��ر ِف� � � َ�ك ه � � ��ذا ال � � � َف� � ��ا ِت � � � ِر الأَك � � � َ�ح � � ��لِ
َي � � ��ا َوج � � �ن � � � َة ال� � � � � � � َور ِد ِل � � � َم� � ��نْ ي �ج �ت � ِن��ي
وط� � � ْل� � �ع� � � َة ال � � � � َب� � � ��د ِر ِل� � � � َم � � ��نْ ي �ج �ت � ِل ��ي
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التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 253/16؛
(الجبوري) .191/16
 -2في الأ�صل " :حاله ".
[]44
قال:

(الكامل)

ل� ��ك ب �ي ��ن ُح� ��زن� ��ي وال� � �� � ُّ��س� � � ُرو ِر َم � � َق� ��ا ُم
ف � �ل� � َ
�ذاك �أُع� � � � � � َذ ُر ِف � ��ي ال� � � َه� � � َوى َو�أُال ُم
ول � َ�ك ال ��� ُّ�س � َرى َب �ي� َ�ن ال� � ُّر َق ��ا ِد و َي�ق�ظ� ِت��ي
ف� � ��ال� � ��وج � � � ُد ال ِف� � � � ْك� � � � ٌر وال �أَح � � �ل� � ��ا ُم
ي��ا حِ � �ي� � َر َة ال � ُع ��� َّ�ش��اقِ ِف ��ي �� ُ�س � ُب��لِ ال � َه � َوى
�إ ْذ َل� �ي� �� � َ�س ُي � � � � ��د َر ُك عِ � � ْل � � ُم � � ُه َف � � � ُي � � � َرا ُم
ك �ت� َ�ب ال � � َغ � � َرا ُم ع �ل��ى � َ��ص �ح �ي � َف � ِة َخ� � � ِّدهِ:
ُم� � � ��تْ َع� ��ا�� ِ��ش � � ًق� ��ا َف � � ْل � �ت � �ت � � َع� ��بِ ال� � � � ُّل� � � � َوا ُم
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 252/16؛
(الجبوري) .191/16

عر
ِ�ش ُ
ُجوبان
ا�س
ال َق َّو ِ
(ت
680هـ)

[]45
قال[ :الطويل]
َت�ح� َّم�ل��تُ ف�ي� َ�ك ال���ُّ�س�ق� َم َح � َّت��ى َرحِ �م� َت� ِن��ي
َف� َ�ح��ا َك �ي��تَ َح ��ا ِل ��يَ ،وال� � َّت� � َو ُّج� � ُع ُم ��� ْ�س � ِق � ُم
و�أح � ��رق � ��تَ َق �ل � ِب��ي ِب ��ال � َ�ج � َف ��ا و�� َ�س � َك �ن � َت � ُه
�اح ��تْ ع �ل �ي� َ�ك َج � َه � َّن � ُم
ف�ل�ا َغ � ��ر َو �أَ ْن ف � َ
و ُم ْذ َغ َ
ا�ض ما ا�ستو َدعتُ في الخ ِّد مِ ن دَمِ ي
ب �ك �ي��تُ ِب� � � ِه �إِال َف ��مِ ��نْ �أَي � � � َ�ن ِل� ��ي َد ُم ؟
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 253/16؛
(الجبوري) .191/16
[]46

مقـــاالت

له من ق�صيدة( :الطويل)
�أ ِب� �ي ��تُ ع �ل��ى َج� � ْم� � ِر ال � َغ �� َ��ض��ا ُم � َت � َم �ل��مِ � ً
لا
� �س �ل �ي��م ه� � � � ًوى ُم � � ْل � � َق� ��ى و�أن � � � ��تَ � �س �ل �ي � ُم
َد َع ��ان ��ي �إل� �ي � َ�ك ال� �ح � ُّ�ب ،وال �ق �ل� ُ�ب ف ��ار ٌغ
وو ْرد َُك ع� � � � � ْذ ٌب ،وال� � � َّل � ��واح � � ُ�ظ هِ � �ي� � ُم
�أ ي �ج �م � ُل ي ��ا ُح� � ْل ��و ال� �� � َّ�ش� � َم ��ا ِئ ��لِ �أَ َّن� �ن ��ي
�أَ ُم � � � � ُ
�وت مِ � � َ�ن ال� �ب� �ل� � َوى و�أن � � ��تَ ع �ل �ي � ُم ؟
ل � َ�ك ال � ُع � ْم � ُر�ُ �� ،س �ل � َوا ِن��ي و َن ��ومِ ��ي ُت � ُو ِّف � َي��ا
و�أك� � � �ب� � � � ُر �إث� � � � � ٍ�م � ْأن ُي� � � � َه � � ��ا َن َي �ـ � ِت �ـ �ي �ـ � ُم
ي � �م � �ي� � ٌ�ن ب � � � �ل � � � � َّذاتِ ال � �ع � �ت � ��اب و�إ َّن� � � � ِن � � ��ي
ل� � � � ُذو َق � �� �َ�س � ٍ�م ل� ��و َت� ��� �س� � َم� � ُع ��و َن ع��ظِ �ي � ُم
ووج ��دي وال� َّت�ه� ُّت� ُ�ك ِف��ي الهوى
ُن� ُ�ح��ول��ي ْ
و�إت � �ل� � ُ
�اف ُروحِ � � � ��ي ِف � ��ي َه� � � � � َو َ
اك َن � ِع �ي � ُم
ومِ ��ن �أع� َ�ج��بِ الأَ� �ش � َي��اء � َ��ص��دُّ َك ،وا َّل ��ذي
ي ��زي� � ُل ا ْل� � َ�ج � � َوى � � َ�س� � ْه � ٌ�لَ ،و�أَن� � � ��تَ َك� � ِري� � ُم

التخريج :تاريخ الإ�سالم .382/50
[]47
قال في النار( :الب�سيط)
وذاتِ رق � ��� �ٍ�ص ورَهْ � � � � � ٍ�ج ِف � ��ي َت � َم��ا ُي �ل �ه��ا
م �ن �ي �ع��ة ال� � َو�� �ص ��لِ م ��ن � َ��ض� � ٍّم و ُم� �ل� �ت ��ز ِم
بي�ضاء ح�م��راء مثل َّ
ال�شم�س َط ْلع ُتها
�� ُ��س� ��و ٌد ذوائ� �ب� �ه ��ا مِ � � ��نْ �أَن� � � َف� � � ِع ال� � َ�خ � � َد ِم
ل � �ه� ��ا � ٌأب ول� � �ه � ��ا �أ ٌّم �إذا ازدوج� � � � ��ا
ج��ا َءتْ على ال� َف��و ِر َتبغِي الأَك � َل ِبال َّنه َِم
ر�ض َما َ�شب َعتْ
لو �أطعمتْ ُك َّل َما فِي الأَ ِ
َح � َّت��ى �إذا �� ُ�س � ِق � َي��تْ َع� � ��ا َدتْ �إِ َل � ��ى ال� � َع� � َد ِم
التخريج :تاريخ الإ�سالم .383- 382/50
[]48
قال( :الب�سيط)
وق� � � � � ��ا َل ِل� � � ��ي َن� � ��رجِ � � ��� � � ُ�س �أَح � � � � �دَا ِق � � � � � ِه
� � َ�س� � ِه � َ
�رت َخ ��و ًف ��ا َو َل � � � ْم َت � �ب � � َر ْح ُت �ل�ا ِز َم � � ُه
ال � � � � ��ور ُد َع� �� َّ��ض� �� َ��ض� � ُه وال� � � � َّزه� � � � ُر ق � َّب �ل � ُه
�ان ع ��ان� �ق� � ُه والآ� � � � �ُ ��س َخ � َ
وال� � �ب � � ُ
�رط � � َم � � ُه
التخريج :التذكرة ال�صالحية  1/24ب.
 -1في ح�شو �صدر البيت تفعيلة ناق�صة ،ف�صار من
ال�سريع.
[]49
قال ُملغزًا( :مجزوء المتقارب)
وث � � � � � � ��اك� � � � � � � �لَ� � � � � � � � ٍة َف � � � � ��ا َر َق� � � � � �ـ� � � � � �ـ� � � � � �ـ � � � � ��تْ
َم� � � � � � ��ا َل� � � � � �ـ � � � � � َّ�ف مِ � � � � � � � � ��نْ َر�� � ْ� ��س� � � ��مِ � � � � َه� � � ��ا
ت � � � � � � � � � � � � � � � � ��دو ُر ع � � � � � �ل � � � � ��ى ق � � �ل � � �ب � � �ـ � � �ـ � � �ه� � ��ا
وت � � �ب � � �ك � � �ـ � � �ـ� � ��ي ع � � � �ل � � ��ى جِ � � � �� � � ْ��س � � ��مِ � � � � َه � � ��ا
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التخريج :تاريخ الإ�سالم  ،383/50المختار من
الجزري ( 271ووردا فيه على هيئة بيت
تاريخ ابن
ّ
واحد).
[]50
�ان يهوى ُغلاَ ًما ح�سنًا ِعنْد ُمع ِّلمَ ،ف َك َان �إِذا
َك� َ
توجه �إِ َلى حانوت ِه �أَ�شَ ا َر ِ�إ َل ْي ِه ا ْل ُغلاَ ُم ِب�أَن ل
َّ
يقف خوفًا من مع ّلم ِهَ ،فقَالَ ( :المن�سرح)
�أق� � � �� � ِ� ��ص� � � � ُد َح� � � ��ا ُن� � � ��و َت � � � � ُه ف� �ي� �غ� �م� � ُزن ��ي
�أَ ْن اَل ت� � �ق � � ْ�ف ع� � �ن � ��د َن � ��ا ل �ت �ه �ت �ك �ن��ا
ف� � � � � � � � ��إ َّن َه� � � � � � � � � َذا ُم � � �ع � � � ِّل� � ��مِ � � ��ي َر ُج� � � � � � � ٌ�ل
ق � � � ��د ...ق �� �س � ً�ط ��ا مِ � � ��ن ُع� � �م � ��ر ِه و َز َن � � ��ى
اَل َج � � � � َّم � � � � َل ُ
اهلل مِ � � � � ��ن ُم � � � َع � � � ِّل � ��مِ � � � ِه
ب��ال ��� ِّ�س �ت � ِر عِ ��ر ًق ��ا ِ�إ ْن َع ��ا� � َ�ش أ�َو ُد ِف� � َن ��ا
ع � � � َّل � � � َم � � � ُه � �َ ��ص � � � ْن � � � َع � � � ًة َي� � � ِع� � �ي� � �� � � ُ�ش ِب � � َه� ��ا
َم � � � ْع � � � ُهَ ،و ُ�أ ْخ � � � � � � � � َرى ب � � َه� ��ا َ�أ ُم� � � � � ��وت �أَن� � ��ا
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 257/16؛
(ال �ج �ب��وري)  ،194-193/16ال��واف��ي بالوفيات
.220/11
 -3م�سالك الأب�صارْ � " :إن مات".
[]51
قال( :الخفيف)
َو َع � � � � � � � � َدتْ َزو َر ًة �إذا ال � �ل � �ي � � ُل َج � � َّن ��ا
ف� � َت � َ�ج ��ا َف ��ى ال � �ك � � َرى ُج � � ُف � ��و َن ال � ُم � َع � َّن��ى
و َغ � � � � �دَا ب� �ي � َ�ن َخ � ��وف� � � ِه وال� � ��دُّ َج� � ��ى َه � � َّل
�إل� � � �ي� � � � ِه ال� � �� �َّ ��ص� � �ب � ��ا ُح �أو ه� � ��ي �أد َن � � � � ��ى
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 259/16؛
(الجبوري) .195/16
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[]52
قال ُيعار�ض ق�صيدة ابن زيدون( :الب�سيط)
َت� َ�ح � َّك � َم��تْ َب �ع � َد ُك � ْم �أي � ��دِ ي ال� � َّن� � َوى ِف�ي� َن��ا
ف��ال ��� َّ�ش� ُ
�وق ي �ن ��� ُ�ش � ُر َن��ا وال ��وج� � ُد ي�ط��وي� َن��ا
ال ن� �ط� �م� � ِئ � ُّ�ن �إل � � ��ى ح � � ��الٍ ُن � �ح� ��ا ِو ُل � � َه� ��ا
مِ � � َ�ن ال� �ب� �ق ��اءِ ،وال الأ�� � �ش � � ُ
�واق ُت �غ �ن �ي � َن��ا
ل��م ي �ق��د ِح ال � َب �ي� ُ�ن َع �ن � ُك � ْم ف��ي َم � َو َّد ِت � َن ��ا
�أو ف� ��ي َم � � � َو َّد ِت � � � ُك � � � ْم ح � � َّت ��ى ُي ��� َ�س � ِّل �ي � َن��ا
هلل م � ��ا َك � � � َت� � � َ�ب ال � � � �ل � � � � َّوا ُم ت �� �س �ل �ي � ًة
ت � � � ��ا ِ
�إ َّال و ُك� � � َّن � ��ا ل� �ه ��ا ب � ��ال� � �د َّْم� � � ِع م��اح �ي � َن��ا
ل� � � ْم َن � � َّت ��خِ � � ْذ ُح � � َّب � � ُك � � ْم َدي � � ًن� ��ا ُت �ط��ا ِل � ُب �ن��ا
ِب � � ِه ال � � َّن � � َوى ،ب � ْ�ل َت � َ�خ� � ْذ َن ��ا ُح � َّب � ُك � ْم ِدي � َن��ا
ت �ن ��� ِ�ش��ي َب� � � � ُ
�وارق ِذك � ��را ُك� � � ْم ل �ن��ا �� ُ�س� ُ�ح � ًب��ا
مِ � � َ�ن ال� ��دُّ م� ��و ِع ف �ن �ظ �م ��أ ح �ي� َ�ن ت���س�ق�ي� َن��ا
ال�ضنى ُحلَ ً
رط َّ
َ
ال
قم مِ نْ َف ِ
كا�سين ّ
لل�س ِ
ت ��زه ��و ،و�أط� � �م � ��ا َر � َ��ص� �ب� � ٍر ال ُت ��وا ِري� � َن ��ا
ُك � � َّن� ��ا ِب � � ُق� ��ر ِب � � ُك � � ُم ال � � �ش� ��ي َء ُي �� �س �خ� ُ�ط �ن��ا
وال � �ي� ��و ُم ب� �ع ��د ُك� � ْم ال �� �ش ��ي َء ُي��ر� ِ��ض �ي � َن��ا
�أت � � َع � �ب � � ُت � � ُم ِب� �ت� �ج ��اف� �ي� � ُك� � ْم َ�أ� � �ص� ��ا ِد َق � �ن� ��ا
ُح� ��ز ًن� ��ا ع �ل �ي �ن��ا ،و�أَ�� ْ��ش � � َم � � ُّت � � ْم �أَ َع� ��ا ِدي � � َن� ��ا
ي��ا َن���س� َم� َة ال � ِّري� ِ�ح هُ � ِّب��ي ف��ان� ُق� ِل��ي ُج� َم� ً
لا
ع� � � َّن � ��اُ ،ت� �ف� �� ِّ��ص� � ُل� �ه ��ا الأف� � � �ه � � ��ا ُم ت �ب �ي �ي � َن��ا
�أن � � ُت� ��م ع �ل ��ى ُك � � � ِّل م� ��ا ت � �ب� ��دوا �أح � َّب � َت �ن ��ا
ون �ح� ُ�ن ف��ي ُك � � ِّل م��ا َت��ر� ُ��ض��و َن َرا� ُ��ض��و َن��ا
ُن� ��دِ ي � � ُر َك ��ا� � َ�س ��اتِ ِذ ْك � � � َرا ُك � � � ْم ف � ُت �� �س � ِك � ُر َن��ا
وال� �� � َّ�ش � ُ
�وق ُم �ط��ر ُب �ن��ا وال �ف � ْك � ُر �� َ�س��ا ِق �ي � َن��ا

عر
ِ�ش ُ
ُجوبان
ا�س
ال َق َّو ِ
(ت
680هـ)

ال ن�ع�ت� ُ�ب ال � َب �ي� َ�ن � ْإن َج � َّل ��تْ َم�� َ��ص��ا ِئ� ُب� َن��ا
مِ � ��نْ ب �ع ��دِ ُك � ْمَ ،ف �ل � َق � ْد َر َّق � ��تْ َح � َوا�� ِ�ش �ي � َن��ا
ال � َ��ص � َّد َق��تْ َخ��و َف � َن��ا الأ َّي� � ��ا ُم مِ ��نْ َح� � َذ ٍر
مِ � � َّن � ��ا ،وال ك � � َّذب � ��تْ ِف � �ي � � ُك � � ْم �أَ َم ��ا ِن � �ي � � َن ��ا

�أ ُّي � � � َه� � ��ا ال � ��� �َّ�س� ��امِ � � ُع َت� � � � ��درِي َم� � ��ا ال� � ��ذِ ي
ق � � � �ل� � � ��تُ  ،واهلل وال �أدرِي �أَ َن � � � � � ��ا
التخريج :فوات الوفيات  ،305/1عقود الجمان
� 87أ.
[]55

التخريج :عيون التواريخ  ،332-331/20المرج
الن�ضر واالرج العطر .102
الروايات:

 -6عيون التواريخ " :فتطمي حين ي�سقينا ".
 -10في الم�صدرين " :يا راكد الريح" ،ولكن جاء
في حا�شية (المرج الن�ضر) " :ن�سمة" بد ًال من
"راكد" ،ف�أخذنا بها.
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مقـــاالت

قال( :المن�سرح)
د َن� ��ا َخ�ل�ا� ِ��ص��ي مِ ��ن �أَ�� ْ��س � � ِر ُح� � ِّب � َ�ك ،وال �ـ
ـ� � َق� � ْل � ُ�ب �إل� � ��ى ال� � ُب� �ع ��دِ ع� �ن � َ�ك ق� ��د َرك� � َن ��ا
لأَ َن ُع� � � ْم � ��ري و ُع � � � ْم � � � ُر ُح� ��� �س� �ن � َ�ك َق ��د
َت� � � �ق � � ��ار َب � � ��ا ب� � � ��ال � � � � ِّذه� � � ��ابِ واق� � � � َت� � � � َر َن � � ��ا
و�أَ َّن � � � �ـ � � � � ِن � � ��ي عِ � � �ن � � � َد َذ َ
اك ُم � ��ر َت� � � ِق � � ٌ�ب
� ْأن َت � �ل� � َت ��حِ ��ي �أن � � � ��تَ �أو �أم � � � � � ُ
�وت �أ َن� � ��ا
التخريج :عيون التواريخ .333/20
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قال على طريقة ال�صوفية والتهكم بهم( :ال َّرمل)
ُم� � � ��تُّ ِف� � ��ي عِ � ��� �ش� �ق ��ي وم� �ع� ��� �ش ��وق ��ي �أن � ��ا
َف� � � � � ُف� � � � � َ�ؤاِدي مِ � � ��ن ِف� � � � َرا ِق � � ��ي ِف� � ��ي َع� � َن ��ا
غِ � � �ب� � ��تُ ع � � � ّن� � ��يَ ،ف� � � َم� � � َت � ��ى �أَج � �م � � ُع � �ن� ��ي
�أن� � � ��ا مِ � � ��ن َوج � � � � � ��دِ يَ مِ � � � ِّن � ��ي ِف � � ��ي َف� � َن ��ا

قال[ :المديد]
�أَ ُّي� � � � � � َه � � � � ��ا ال � � � �ح� � � ��ادي �أَ ِق� � � � � � � � � � ْم ن� �ف� �� � ً�س ��ا
َف � � � �ل � � � � َع � � � � ْم � � � �رِي ِف � � � �ي� � � � َ�ك �إِح � � � ��� � �َ ��س� � � � ُ
�ان
�اب �أَ ْن َي� � � � ِع� � � �دُوا
ِ�إ� � � � � �س � � � � ��ألِ الأَح � � � � � َب� � � � � َ
َع� � � � � � � � � � � � � ْو َد ًةَ ،ف � � ��ال � � � �ق � � ��و ُم َق� � � � ��د ال ُن� � � � ��وا
َر َح � � � � � � ُل� � � � � ��وا وال� � � � � َق� � � � � ْل � � � � ُ�ب َب � � � ْي � � � َن � � � ُه � � � ُم
َي � � � � � � � � � َت � � � � � � � � � َوا َرى َوه � � � � � � � � � � َو َو ْج� � � � �ل� � � � � ُ
�ان
خِ � � � �ي� � � � َف� � � � ًة مِ � � � � � َّم � � � ��نْ َي� � � � ِه� � � �ي� � � � ُم ِب � � � ِه � � � ْم
ُك � � � � ُّ�ل َم � � � ��نْ ِف � � ��ي ال � � � � َّر ْك� � � ��بِ َغ� � � � ْي� � � � َر ُان
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 256/16؛
(الجبوري) .193/16
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قال( :مخ َّلع الب�سيط)
�أهْ � � � � � � � َوى َح� �ـ� �ب� �ي� � ًب ��ا ُح� � � ْل � ��و ال � � َم � � َع� ��ا ِن� ��ي
َي� � � � � ِك � � � � ُّ�ل ع� � � � ��نْ َو� � � � �ص � � � � ِف � � � � ِه ِل � �� � �س� ��ا ِن� ��ي
ُم� � � ��وا�� �ِ � ��ص� �ل� � ً�ا ل � � ��ي ع� � �ل � ��ى ُم � � � � � � � � � َرادِي
ي� � � � �ف � � � ��ر ُح ب � � � ��ي ع� � � �ن � � ��د َم � � ��ا َي � � � ��را ِن � � � ��ي
� � َ��س� � � ْه � � ٌ�ل َظ � � ��ري � � � ٌ�ف ُح� � � � ْل� � � � ُو ال� � َّت� �ج� � ِّن ��ي
غ� � � �ي� � � � ُر َم� � � � � �ل � � � � ��ولٍ  ،وغ � � � �ي � � � � ُر ج� � ��ا ِن� � ��ي
ل � � � ��و ب � � � � � � ��ا َن مِ � � � � � ِّن � � � ��ي ع� � � �ن� � � � ُه ُن� � � � � ُف � � � ��و ٌر
ف� � � ��ي ُك� � � � � � � ِّل وق � � � � � ��تٍ َل � � � � َم� � � ��ا َج� � �ف � ��ا ِن � ��ي
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�أل � � � �ت� � � � ُّ�ذ ب � ��ال� � �� � َّ��س� � � ْه � � ِ�م ف � � ��ي ُف � � � � � � � � ��ؤَادِي
مِ � � � � � ��نْ ن � � � ��اظِ � � � � � َر ْي� � � � � ِه �إذا َر َم � � � ��ا ِن � � � ��ي
�اب مِ � � � � ِّن � � ��ي
َك � � � � � َم� � � � ��ا ي � � � �ل� � � � ُّ�ذ ال� � � � �ع� � � � �ت � � � � ُ
ل� � � � � � � � ُه �إذا َل � � � � � � � � � َّج ف � � � � ��ي ح � � ��ران � � ��ي
َي � � � � �ب � � � � �دُو ِب � � � � � � � َو ْج � � � � � � � ٍه ك � � � � � َب � � � � ��د ِر َت� � � � � ٍّم
ع � � �ل� � ��ى َق � � � � � � � � � � � � َوا ٍم َك� � � � ُغ� � � ��� � � �ص � � � ِ�ن َب� � � � � ��انِ
ُم � �ب � � َت � ��� ِ��س � � ٌم َع � � � ��نْ � � َ��ش� � �ن� � �ي � ��بِ (َ ((2ث � �غ ��رٍ
�أَح � � �� � � َ��س � � � ُ�ن َن � �ظ � � ًم � ��ا مِ � � � � � َ�ن ال � � ُ�ج� � � َم � ��انِ
ِب � � � � َك � � � ��أْ�� � � ِ��س َل � � � ْ�ح � � � ٍ�ظ وك � � � � ��أْ�� � � � ِ ��س ري � � ��قٍ
َي� � ��� � �س� � �ك� � � ُر ع � �ق � �ل� ��ي �إذا � � َ��س� � � َق � ��ا ِن � ��ي
مِ � � ��ن َم � � � ��ا ِء َور ِد ال � � � ُ�خ � � ��دو ِد َر�� ْ��ش� � ً�ح� ��ا
ب ��ال � �� �َّ�ش � � ْه ��دِ َي� ��� �س� � ِق ��ي َم� � � � ��ا َء ال� �ل� �� � َ�س ��انِ
ال� � � � َق � � ��دُّ َل � � � � � � � �د ٌْن ،وال � � � ِع � � �ط� � � ُ�ف َرط� � � � ٌ�ب
وال � � � � � � � ِّر ُ
دف ع� � �ب � � ٌ�ل ،وال � �خ � �� � �ص � � ُر ف��ان��ي
ُي� � � �ع� � � � َر ُف ِب � ��ال� � �� � َّ ��ص � ��ونِ عِ � � �ن� � � َد َغ � �ي � �رِي
َوي� � � � ِل � � ��ي ِف� � � ��ي ال � � � � � َب� � � � ��اذِلِ ال � � ُم � ��� َ��ص � ��انِ
ل� � � � � � ْم َت � � � � � � � َر َع � � �ي � � �ن � ��ي ل� � � � � � ُه َن� � ��ظِ � � �ي � � � ًرا
ي� � �ع� � ��� � �ش � � ُ�ق ف � � � ��ي ُك � � � � � � � ِّل م � � � ��ا ُي� � �ع � ��ان � ��ي
ُك � � � � � � � � � ُّ�ل ل� � � � ��� � � � �س � � � ��انٍ ع � � � �ل � � � �ي � � � � ِه َث � � � � � � ��انٍ
وم� � � � � ��ا ل � � � � � � ُه ف � � � ��ي ال� � � � � ��مِ � � �ل � ��ا ِح ث� ��ان� ��ي
� ْإن � ِ��س � �م � �ت � � ُه ال� � � َو�� � �ص� � � َل ُك� � � � � َّل حِ � �ي � ٍ�ن
َج � � � � � � � ��ا َء ُم � � �ط � � �ي � � � ًع � ��ا ِب� � �ل � ��ا َت � � � � � َوا ِن� � � � ��ي
التخريج :عيون التواريخ .333-332/20
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قال في المائدة( :مخلع الب�سيط)
وذاتِ �أ� � � � � � �ص� � � � � ��لٍ ل� � � � � َه � � � ��ا َز ِك� � � � � � � � � ٍّ�ي
ُي � � �� � � �ص � � � ِل � � � ُح َب � � � �ي � � � َ�ن ال � � ُم � �غ� ��ا�� ِ ��ض � �ب � �ي� ��ن
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َت� ��� �س� � َع ��ى ع� �ل ��ى ال � � � � َّر�أ� � � ِ��س � ْإن �أَ َت � �ت � � َن� ��ا
َط � � � � � � � ��و ًرا ،وط � � � � � � ��و ًرا ع � �ل� ��ى ال� � � َي� � � َدي � ��ن
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 260/16؛
(الجبوري) .196/16
[]58
قال[ :المن�سرح]
َن �ف ��� ُ�س ال� َ�خ ��� ِ�س �ي ��� ِ�س ال� � َب ��خِ � �ي ��لِ ك��امِ � َن � ٌة
ف� � �ي� � �هِ ،ول� � �ـ� � � ْو َح� � � � ��ا َز ُم � � � ْل� � � َ�ك َق� � � � � ��ا ُرونِ
ُي� �ع ��طِ ��ي و َي � � �ق � � �رِي َو ِف � � � ��ي َم � َ�خ ��ا ِي� � ِل� �ـ� �ـ� � ِه
َم � � � ��نٌّ �� �َ�ش� ��حِ � �ي� � ٌ�ح و َك � � ْ�ظ � �ـ � �ـ � � ُم َم � �غ � � ُب� ��ونِ
التخريج :م�سالك الأب�صار (ح َّور) 255/16؛
(الجبوري) .193/16
[]59
قال في (ح�سن)[ :ال�سريع]
ن � � ��ادي � � ��تُ َم � � � � ��نْ �أه � � � � � � � ��وا ُه ل� � � َّم � ��ا َب � � � �دَا
�إ ْذ � ِ��ص � ُ
�رت مِ ��ن َوج � ��دِ ي ب� � ِه ُم �م � َت� َ�ح��نْ :
م��ا اال�� �س� � ُم ي��ا ُم �خ��جِ � َل ُغ �� �ص��ن ال � َّن � َق��ا؟
�أج� ��اب � �ن� ��ي ��ِ ��ص� ��د ًق� ��ا ب � �ل � �ف� � ٍ�ظَ :ح� �� � َ�س ��نْ
التخريج :م�ستوفي الدواوين .35/3
 -2في الأ�صل� " :أ�صابني" ،وال�صواب ما �أثبتنا ُه.
[]60
(ال�سرِ يع)
قالَّ :
ل � � َّم� ��ا َب� � � � �دَا ال� �� � َّ�ش� �ع� � ُر ع� �ل ��ى � � َ�س ��ا ِل� � َف� �ي� � ْه
� � َ�س� � َع ��ى ِب � � � ِه م� ��ن َك� � � ��ا َن ي �� � ْ�س � َع ��ى �إِ َل� � � ْي� � � ْه
َم � � ��ا َع � ��ا َي � � � َن � ��تْ مِ � � � ��نْ َق � �ب � �ل � � ِه ُم �ق �ل � ِت ��ي
َب � � � � ْد ًرا َع � � � � َرا ُه ال � َّن �ق ��� ُ�ص مِ � ��ن َج��ا ِن � َب �ي � ْه

عر
ِ�ش ُ
ُجوبان
ا�س
ال َق َّو ِ
(ت
680هـ)

التخريج :م�سالك الأب�صار (حور) ،257/16
(الجبوري)  ،194/16الوافي بالوفيات ،219/11
ر�شف الزالل .152

ُ
ُ
�ستحدثة
الفنون المُ

[]1
قالَ ( :ال ُّدوبيت)
َي �م �� �ِ�ش ��ي َم� � � َر ًح � ��ا ِب � � ِت � � ْي � � ِه � � ِه َوال � � َع� � َ�ج� ��بِ
ك ��ال� � ِّري � ِ�م �إِ َذا َخ � � � َ
�اف ل� � َ�ح� ��ا َق ال �� � ِّ�س ��ربِ
م ��ا ُي� �� �ْ�س ��ر ُع ف ��ي ال��مِ �� �ش � َي � ِة �إ َّال َح � � � َذ ًرا
� ْأن َت��ر� �س � َم َع�ي�ن��ي �� َ�ش�خ�� َ��ص� ُه ِف ��ي قل ِبي
ال�ت�خ��ري��ج :ال��واف��ي بالوفيات  ،218/11فوات
الوفيات .308/1

مقـــاالت

[]2
قال( :الدوبيت)
َزا َرتْ �� �َ�س� � َ�ح � � ًرا ُت� � � � َرا ِق � � � ُ�ب ال� �� �ُّ�س� � َّم ��ا َرا
َرع� � � ًي � ��ا ،و ُت � � � َرا َع� � ��ى ِب� ��ال � � ُب � � ُي� ��وتِ ال � � َّن� ��ارا
ِب ��ال � ُم � ْه � َ�ج � ِة �أَف� � � ��دِ ي َخ� ��اطِ � � ًرا ع� ��نَّ لها
َح� � َّت ��ى َر ِك � � َب� ��تْ مِ � ��نْ �أَج � � ِل� � َ�ي الأَخ� � َ�ط� ��ا َرا
ال�ت�خ��ري��ج :ال��واف��ي بالوفيات  ،218/11فوات
الوفيات .308/1
[]3
قال (دوبيت):
َج� � � ��ا َءتْ � � َ�س � َ�ح� � ًرا َت �� � ُ�ش � ُّ�ق َب� �ح� � َر ال � َغ �ل ��� ِ�س
َك��ال� َّ�ط �ي� ِ�ف َت � � � َوا َرتْ ِف��ي ظِ �ل�الِ ال� ُ�خ�لَ��� ِ�س
َم ��ا �أَط� �ي � َ�ب َم ��ا �� َ�س �م �ع��تُ مِ ��ن َم�ن��طِ � ِق� َه��ا

ال�ت�خ��ري��ج :ال��واف��ي بالوفيات  ،218/11فوات
الوفيات  ،308/1المنهل ال�صافي .35/5
[]4
قال( :الدوبيت)
ال�ع�ي� ُ�ن مِ � َ�ن ال � ِه �ج��رانِ ف��ي ُح � ِّب� َ�ك عينْ
ق��د غ ��اد َره ��ا ال � ُب �ك��ا ُء مِ ��نْ َب� �ع ��دِ َك ع�ي��نْ
�اف م� ��ا َت� �ع � � َه� � ُد ُه
وال � � � َّدم � � � ُع ع �ل ��ى خِ � �ل � ِ
�رط �أَ� � �ش � � َوا ِق� � َ�ي َع �ي��نْ
ل � � ْم ي �ب � َق ل � � ُه ِل � � َف� � ِ
التخريج� :صرف العين .130/2
[]5
قال( :الدوبيت)
ف� ��ي وج � �ن � � ِت � � ِه مِ � � ��نْ ُم� � � َه � � ِ�ج ال� � ُع� �� �َّ�ش ��اقِ
َم � � ��ا َق� � � � ��ا َم َدل� � �ي� � � ُل� � � ُه ع� �ل ��ى ا ِلإهْ � � � � � � � � َراقِ
دب ع �ل ��ى ُح� � ْم� � َر ِت� � َه ��ا
وال� ��� �س ��ال � ُ�ف ق� ��د َّ
َف� � ��ال � � � َور ُد ُي� � � � َرى مِ � ��ن َخ � �لَ� ��لِ الأَو َراقِ
ال�ت�خ��ري��ج :ال��واف��ي بالوفيات  ،218/11فوات
الوفيات .308/1
[]6
قال( :الدوبيت)
ال �أ� �س �ت �م � ُع ال� � َ�ح� ��دِ ي� � َ�ث مِ � ��ن َغ� �ي� � ِر ُك� � ُم
مِ � ��ن ل � � � � َّذ ِة ِف � �ك� ��ري وا�� �ش� � ِت� � َغ ��ال ��ي ِب� � ْك� � ُم
�أل� � � � ��وي َن � � � َ�ظ� � � �رِي ك � � ��أَ َّن � � � ِن� � ��ي �أَف� � � َه� � � ُم� � � ُه
مِ � � ��نْ َق � ��ا ِئ� � �ل� � �هَِ ،
وخ � � ��اطِ � � � �رِي عِ � � ْن� ��د ُك � � ُم

التخريج :الوافي بالوفيات  ،218/11الغيث
الم�سجم  ،293/1فوات الوفيات  ،308/1المق�صد
ال َت � �� � �س � ��أَ ُل َم � ��ا َل �ق �ي �ت � ُه مِ � � ��نْ َح� � َر� �ِ�س ��ي الأتم .142
� 128آفاق الثقافة والتراث

[]1
قال( :المواليا)
ي��ا َم ��نْ َر َم ��ى ال �ن��ا َر ف��ي قلبي وم��ا ف� َّك� ْر
ي�ش َق��د َك � َّد ْر
و َم ��نْ ِب � َه� ْ�ج � ِر ِه ل َِ�صف ِو ال َع ِ
َل � ْ�ك َخ ��د �أَح� � َم ��ر َك� �لَ ��ونِ ا ْل � � � َور ْد �إ ْذ ب� َّك� ْر
وال�ل�ح� ُ�ظ وال�ل�ف� ُ�ظ َذا ُم���ْ�س� ِك� ْر و َذا ُ�س َّك ْر
ال�ت�خ��ري��ج :ال��د ُّر المكنون في ال�سبعة الفنون
.428
[]2
قال( :المواليا)
�أف � ��ار َق� � � ْه و�أق � � � � ْ
�ول� :إن � ��ي ق ��د ان �� �س � ّل �ي��تْ
و ِرح� � ��تْ ق �ل �ب��ي ْ
وزال ال� � َه� � ّم وات �خ �ل �ي��تْ
واذك� � � ْر َم ��� َ�س��ا ِوي � ْه ِف ��ي َح � ِّق��ي �إذا ول�ي��تْ
و�إذا ر َِج � � ْع َج��ا ِن����سِ �ي��تْ ال � ُك� ْ�ل وان� َ�ح� ِل�ي��تْ
التخريج :فوات الوفيات .308/1
[]3
قال( :المواليا)
ِت��جِ ��ي َت � ِق� ْ�ف و َت � ُف��تُّ ال � � َور َد م��نْ َخ � َّدي� ْ�ك
و ِت �ل � ِز ُم ��و ِل � � ُف � ��ؤادِي َت �ع ��ِ��ص � ُرو ِب��اي��دِ ي� ْ�ك
َح َّي ْر ِتنِي في امتثالِ الأَ ْم � ِر مِ ن عَين ْي ْك
َت ُق ْلَ :تعا َل ،وفيها َ�ش ْي َي ْ
قول ليِ :ل ْي ْك

تجي ومعها ِّ
ال�شوا وال ُّنقل والم�شموم
ا�سَ :ذا َمط ُعو ْم
�أ�سكت ،ومِ نْ هُ ْو ْن َقا َل ال َّن ْ
التخريج :فوات الوفيات .308/1
المن�سوب-
ُ
[]1
قال الجوبان:
�أَ ُق � � � � � ُ
�ول ِل ��� َ�س��اق �ي �ن��ا و ِل � �ل � � َّن � � ِّد َق �� � ْ�س � َ�ط � ٌ�ل
ومِ � ��ن َف��و ِق � َن��ا ل �ل � َب��انِ وال� � َّرن ��دِ َرا َي� � � ُ
�ات:
�أَدِر ِب � � ُن � ُ�ج ��و ِم ال� � � � � َّرا ِح �أَف � �ل� � َ
اح � � � ٍة
�اك َر َ
َف �ل �ل ��� َّ�ش��ربِ َم ��ا دَا َم� � ��تْ َت �� �س �ي � ُر َم ��� َ�س � َّر ُات
َف � � َوج � � ُه� � َ�ك َب � � ��د ٌر وال � � َّن � �دَا َم � ��ى ك ��واك � ٌ�ب
وك ��أ�� ُ�س� َ�ك �� َ�ش�م��� ٌ�س ،وال � ِّري��ا�� ُ�ض �� َ�س � َم��ا َو ُات
التخريج� :سفينة الفلك ونفي�سة الملك .330
٭

لل�شَّ واء الحلبي في :قالئد الجمان .169/10

الروايات:

خفقت ل�ل�ب��انِ وال � َّرن� ِ�د
 -1ق�لائ��د ال�ج�م��ان" :وقد
ْ
رايات".
ُ
[]2
قال( :الطويل)
و ُم �ع �ت��دلٍ ق��د �أن �� �ص� َ�ف ال�ح���س��ن خ�ل�ق� ُه
ول � �ك � � َّن � � ُه ف� ��ي َم � ��ذ َه � ��بِ ال � � ُ�ح � � ِّ�ب ج ��ائ� � ُر

التخريج� :صرف العين .6/2

ُيب ِّر ُد َح ِّري خ ُّد ُه ،وهو َجذ َو ٌة

يقال (مواليا):

و ُيحرِ قُ قلبي طر ُفهُ ،وهو فَا ِت ُر
التخريج :نوادر المنح في المالحة والملح 117

[]4
تغيب وت�ب�ط��ي �أق ��ول ا�� َّ�س��ا ِت��جِ ��ي و�أق ��و ْم
�أح � ��ر ْد ع�ل�ي�ه��ا وام��� ّ�س�ي�ه��ا َم ��� َ�س��ا مِ �ي���ش��و ْم
�آفاق الثقافة والتراث 129

�أ.
٭

لل�شاب الظريف ،ديوانه  ،112في �ضمن ق�صيدة.

عر
ِ�ش ُ
ُجوبان
ا�س
ال َق َّو ِ
(ت
680هـ)

[]3
قال في �شَ َّبا َب ٍة( :الوافر)
و َن� � � � ��اطِ � � � � � َق � � � � � ٍة ِب � � � � � � � ��أَف � � � � � � � � َوا ٍه ث� � � � َم � � ��انٍ
َت ��مِ � �ي� � ُل ِب� � َع� �ق ��لِ ذِي ال � �ل� � ِّ�ب ال � َع � ِف �ي ��فِ
ِل � � � � ُك � � � � ِّل َف � � � � � ٍ�م ِل� � � �� � � َ��س � � � ٌ
�ان ُم � �� � �س � � َت � � َع � ��ا ٌر
وف
ُي� � َ�خ� ��ا ِل� � ُ�ف ب� �ي � َ�ن َت� �ق ��طِ � �ي� � ِع ال � � ُ�ح� � � ُر ِ
ت � � �خ � ��اط � � � ُب � � � َن � ��ا ِب � � �ل � � �ف� � � ٍ�ظ ال َي � �ع � �ي � � ِه
� � �س� ��وى َم� � ��ن ك � � ��ا َن َذا َط � �ب� � ٍ�ع ل��طِ �ي��فِ
َف � ���ِ ��ض � �ي� � َ�ح � � ُة َع � ��ا� � ِ��ش � ��قٍ و َن � � ��دِ ي � � � � ُم َرا ٍع
و َه � �ي � � َب � � ُة َم� � ��و ِك� � ��بٍ و ُم� � � � � � �دَا ُم � ُ��ص ��و ِف ��ي
التخريج :فوات الوفيات  ،306/1عقود الجمان
 87ب.

مقـــاالت

٭

لعبد ال�ق��اه��ر ب��ن محمد ب��ن عبد ال��واح��د بن
مو�سى القا�ضي ال�شافعي البخاري (ت 740هـ)
ال�صفدي" :
في� :أعيان الع�صر  .128/3وقال
ُّ
وقد وجدتها فيما بعد في ديوان جوبان القوا�س
بخطه " ،وعنه في :مطالع البدور .235/1

�	-4أعيان الع�صر ،مطالع البدور" :وع َّز ُة موكب".
[]4
قال( :الكامل)
�أَ� �ص � ِغ ��ي �إل� ��ى َق � ��ولِ ال ��و� �ش ��ا ِة ِب� ُ�ج�م�لَ�ت��ي
ُم� ��� �س� � َت� �ف� � ِه� � ًم ��ا مِ � � �ن� � � ُه ِب� � � َغ� � �ي� � � ِر َم� �ل ��الِ
ل �ت �ل � ُّق��طِ ��ي َز َه � � � � � � َراتِ َو ْر ِد َح ��دي� � ِث� � ُك� � ْم
مِ � ��ن َب � �ي� � ِ�ن �� �َ�ش� ��وكِ َم �ل��ا َم� � � ِة ال� � � ُع� � � َّذالِ
ال �ت �خ��ري��ج :ال�غ�ي��ث الم�سجم  ،298/1ف��وات
ال��وف �ي��ات  ،305/1ع�ق��ود ال�ج�م��ان � 87أ ،دي��وان
ال�صبابة  ،169المرج الن�ضر واالرج العطر 43

ب ،نزهة الأدباء � ،299أنوار الربيع  ،269/1نوادر
المنح في المالحة والملح  76ب.
٭

االربلي ،في :ديوانه .257 -256
لمجد الدين
ّ

[]5
قال ِفي ك�شتوان( :الْخَ ِفيف)
�أَن � � � � ��ا ع � � � � ٌ
�ون ع � �ل� ��ى ُب� � � ُل� � �ـ � ��و ِغ ال� � � � َم� � � � َرا ِم
ِول � � � َ�ي ا�� ْ��س � � ٌم ِب� ��ال � � َع� ��ونِ وال � � َّن � �ف � � ِع � � َ�س ��ا ِم
�أَن � � ��ا ِب � ��ي ُي� � َّت� �ق ��ى ا ْل� � َ�ح � � ِري� ��ر م � � َ�ن ال � َّل � ْب �ـ
ـ � ��� � ِ�س ،ول �ب �� �س��ي ِف � ��ي َغ � ��ا َي � ��ة الإِب � � � َه� � ��ا ِم
التخريج :الوافي بالوفيات .218/11
٭

لقا�ضي الق�ضاة �صدر الدين بن الآدم��ي في:
ت�أهيل الغريب .36

الحوا�شي
( )1ترجمته في :تاريخ الإ�سالم  ،412- 410/15المختار
الجزري  ،272 – 271م�سالك الأب�صار
من تاريخ ابن
ّ
(ح� � َّور) 260 – 251/16؛ (ال �ج �ب��وري) -190/16
 ،196الوافي بالوفيات  ،220-216/11فوات الوفيات
 ،219-213/1عيون التواريخ  ،333-330/20المنهل
ال�صافي  ،35/5الدليل ال�شافي  ،253/1الأع�ل�ام
.143/2
وقد تع َّر َ�ض ا�س ُم ُه ولقب ُه �إلى تحريفات كثيرة:
جاء في :عيون التواريخ " :جوانان ".
وورد في :حلبة الكميت � " :108أمين الدين بن جوابات
القومى " ،وفي  " :287الحوبان ".
وفي :نزهة الأدباء � " :413أمير الدين جويان " ،وفي
" :299ال�شريف العوا�س".
وفي� :سكردان ال�سلطان �" :211أمين الدين بن جوبان".
وفي :كوكب الرو�ضة �" :439أمين الدين بن حوبان".
وفي :مطالع البدور  " :104/1الجوتان".
وف��ي :ال��د ُّر المكنون ف��ي ال�سبعة الفنون " :428ابن
جوبان".
وفي :تاريخ الأدب العربي  -الق�سم ال�ساد�س (– 10
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 " :117/)11جبران ".
وفي :فوات الوفيات� " :أمين الدولة ".
( )2معجم البلدان .478/2
(� )3شعره ،القطعة .35
( )4تكملة المعاجم العربية .76/2
(�	)5أبو الف�ضل ُم َح َّمد بن ُم َح َّمد بن هبة اهلل بن ُم َح َّمد بن
هبة اهلل .انْتهى ِ�إ َل ْي ِه ال َّت َق ُّدم ِفي براعة ال ِّ
ْخط اَل ِ�سي َما ِفي
َ
وارتحل غير م َّر ٍة للت َِّجا َرةُ .ت ُوف َِّي �سنة
ا ْل ُم َحقق والن�سخ،
682هـ .ترجمته في� :أعيان الع�صر .195/5
(�	)6أبو الح�سن علي بن هاللَّ .
خطاط م�شهورُ .ت ُوف َِّي �سنة
413ه �ـ .ترجمته ف��ي :وفيات الأع�ي��ان  ،342/3العبر
� ،113/3شذرات الذهب .199/3
(ُ )7ت ُوف َِّي �سنة 733هـ �أو التي بعدها .ترجمته في :الوافي
بالوفيات  ،178 /12الدرر الكامنة .25/2
( )8م�سالك الأب �� �ص��ار (ح���ور) 251/16؛ (ال �ج �ب��وري)
.190/16
(�	)9أعيان الع�صر .128/3
( )10م�سالك الأب �� �ص��ار (ح���ور) 251/16؛ (ال �ج �ب��وري)
.190/16
( )11عيون التواريخ .330/20
( )12تاريخ الإ�سالم  ،410/15الوافي بالوفيات .216/11
( )13تاريخ الإ�سالم .411/15
( )14مطالع البدور .203/1
( )15الوافي بالوفيات .166/11
( )16م�سالك الأب �� �ص��ار (ح���ور) 257/16؛ (ال �ج �ب��وري)
.194/16
( )17م�سالك الأب �� �ص��ار (ح���ور) 254/16؛ (ال �ج �ب��وري)
.192/16
( )18حياة ال�شعر في الكوفة .575 / 2
( )19مفهوم ال�شعر .77 - 76
( )20الدوبيتات :جمع (دوبيت) بمعنى بيتين ،وهو م�صطلح
فار�سي ،يتك َّون من �أربعة �أ�شطر تنتهي بقافية واحدة
ٌّ
ووزن واحد ،وله عدة �أوزان� ،أ�شهرها :فعلن متفاعلن
فعولن فعلن ،ينظر :ديوان الدوبيت .58 ،18
�ام� َّ�ي َن���ش��أَ ف��ي الع�صر
( )21ال�م��وال�ي��ا :ن��و ٌع م��ن ال�� ِّ��ش� ْع��رِ ال�ع� ِّ
العبا�سي ،وهو من بحر الب�سيط ،و�أَج��زا�ؤه :م�ستفعلن
فاعلن م�ستفعلن ْ
فاعل.
( )22الفنون ال�شعرية غير المعربة – المواليا .76
( )23مخطوط المكتب الهندي في لندن برقم  ،3799وقد
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و�صف ُه الم�ست�شرقُ كرنكو في مقالٍ لهُ ،وقال � َّإن الديوان
يبد�أ من �ص � 20إلى �ص  26من (التذكرة) .تُنظر :مجلة
المجمع العلمي العربي بدم�شق ،مج  ،9ج � ،11ص .689
ال�صفدي ب ُِ�صنع مختارات (منتخبات) ،لأب��ي
�ام
ُّ
( )24ق� َ
الم�صري،
الح�سين يحيى ب��ن عبد العظيم ال�ج��زار
ّ
و ل�سراج ال��دي��ن عمر ب��ن محمد ب��ن الح�سن ال��وراق
الم�صري ،بعنوان ( ُلمع ال�سراج) ،و لمجير الدين ابن
ّ
تميم ،و البن دانيال الحكيم ،وللعزازي.
( )25تح َّر َف في :تاريخ الأدب العربي  -الق�سم ال�ساد�س (10
– � 117/)11إلى ...." :الو�شائع ".
( )26هو" :تاريخ حوادث الزَّمان و�أنبا ِئ ِه ووفيات الأكابر من
�أبنا ِئ ِه" ،ومخطوطته الوحيدة تقبع في المكتبة الوطنية
بباري�س ،وعنها �صورة في دار الكتب الم�صرية ،وتبد�أ
من وفيات �سنة 689هـ.
( )27ذكر المرحوم �شكري في�صل محقِّقُ "الوافي بالوفيات"
َّ � 219/11أن النتفة البائية – رقم ( – 6من المحدث)،
وال�صواب :مجزوء الخفيف.
و�ضم كتاب (المختار من تاريخ ابن الجزري) كثي ًرا من
َّ
الأخطاء ،ولم ي�سلم منها (عيون التواريخ) كذلك.
َ
وحفل ج  16من (م�سالك الأب�صار) بتحقيق د .محمد
�إبراهيم ح َّور ِب�أوهام وفوات ،ن َّبهنا �إلى بع�ضهاُ .ينظر
نظراتنا النقدية الطويلة في :مجلة معهد المخطوطات
العرب َّية ،م��ج  ،55ج 1432 ،2ه� � �ـ2011/م ،وكتابنا:
نظرات في عيون التراث .63 - 12
( )28في الأ�صل �" :شنب"  ،وهو خط�أ ال ي�ستقيم به الوزن.

الم�صــادر والمراجع
المخطوطة:

ال�صفدي
 التذكرة ال�صالح ّية� :صالح الدين خليل بن �أيبكّ
(ت 764هـ) ،مكتبة ت�ش�ستربتي في دبلن ،رقم .5178
الحي
 �سرور ال�صبا وال�شمول ومرور ال�صبا والم�شمول :عبد ّالدم�شقي (ت 1117هـ)،
الطالوي
علي بن محمد الخال
ّ
ّ
بن ّ
مكتبة برلين ،رقم .3099
 �سفينة الملك ونفي�سة الفلك :محمد بن �إ�سماعيل ابن ُعمرالحجازي الم�صري (ت 1274ه �ـ) ،جامعة الملك �سعود،
رقم .2935
 عقو ُد الجمان؛ ذيل وفيات الأَع َيان :محمد بن بهادر الزرك�شي(ت 794هـ) ،مكتبة الفاتح با�ستانبول ،رقم .4434
 المرج ِالن�ضر والإرج العطر :ال�شريف محمد بن �أبي بكر بن

عر
ِ�ش ُ
ُجوبان
ا�س
ال َق َّو ِ
(ت
680هـ)

مقـــاالت

أ�سيوطي (ت 859هـ) ،الدار العراقية للمخطوطات،
علي ال
ّ
ّ
رقم .6207
 نوادر المنح في المالحة والملح :محمد �أمين بن خير اهللبن محمود بن مو�سى الخطيب العمري (ت 1203هـ) ،الدار
العراقية للمخطوطات ،رقم .1234
المطبوعة:
�ام :خي ُر الدين الزركلي (ت 1396ه� �ـ) ،دار العلم
 الأع�ل ُللماليين ،ط  ،4بيروت1979 ،م.
أعيان الع�صر و�أعوان الن�صر� :صالح الدين خليل بن �أيبك
� ُال�صف َِد ّي (ت 764هـ) ،تحقيق د .علي �أبو زيد و�آخرين ،دار
َّ
الفكر ،دم�شق1998 ،م.
 الألفاظ الفار�سية المعربة� :أدي �شير (ت 1915م) ،دارالعرب الب�ستاني ،القاهرة 1987،م 1988 -م.
 �أَن��وار الربيع في �أَن ��وا ِع البديع :اب��ن مع�صوم المدني (ت1120ه� �ـ) ،تحقيق �شاكر ه��ادي �شكر ،مطبعة النعمان،
النجف اال�شرف1968 ،م 1969-م.
 تاريخ الأدب العربي :كارل بروكلمان (ت 1956م) ،الإ�شرافعلى الترجمة العربية د .محمود فهمي حجازي ،نقل ُه �إلى
العرب َّية د .ح�سن محمود �إ�سماعيل ،الهيئة الم�صرية العامة
للكتاب ،القاهرة1995 ،م.
 تاريخ ح��وادث الزَّمان و�أنبا ِئ ِه ووفيات الأكابر من �أبنا ِئ ِه؛المعروف بتاريخ اب��ن ال� َ�ج��زَ ري :محمد ب��ن �إب��راه�ي��م بن
القر�شي (ت 738ه��ـ) ،تحقيق د .عمر
�أب��ي بكر الجزري
ّ
ال�سالم تدمري ،المكتبة الع�صر َّية� ،صيدا – بيروت،
عبد َّ
1426هـ 2006 /م.
النواجي (ت 859ه �ـ)،
 ت�أهيل الغريب :محمد بن ح�سنّ
تحقيق د� .أح�م��د محمد عطا ،مكتبة الآداب ،القاهرة،
2005م0
 ت�سهيل المجاز الى فن المعمى والألغازِ :طاهر الجزائري (ت
1338هـ)� ،سورية1303 ،ه.
 حلبة الكميت ف��ي الأَدب وال �ن��وادر والفكاهات المتعلقةبالخمريات :محمد بن ح�سن النواجي (ت 859هـ) ،المكتبة
العالم َّية ،م�صر1357 ،هـ1938/م.
 الدليل ال�شَّ افي على المنهل ال�صافي :جمال الدين يو�سفبن تغري بردي (ت 874هـ) ،تحقيق فهيم محمد �شلتوت،
جامعة �أم القرى ،مكة المك ّرمة1983 ،م.
 ديوان ابن الظهير الإرب ّلي (ت 677هـ) ،جمع وتحقيق و�شرححويزي ،مكتبة الآداب ،القاهرة،
ودرا�سة د .عبد ال��رازق
ّ
1426هـ2006/م.
 ديوان الدوبيت في ال�شعر العربي في ع�شرة قرون� :صنعهوق َّد َم ل ُه د .كامل م�صطفى ال�شيبي ،دار الثقافة ،بيروت،

1392هـ1972/م.
 دي��وان ال�شاب الظريف (ت 688ه �ـ) ،تحقيق �شاكر هادي�شكر ،عالم الكتب ،مكتبة النه�ضة العرب َّية ،بيروت1985 ،م.
التلم�ساني (ت
 ديوان ال�صبابة� :أحمد بن يحيى بن �أبي حجلةّ
776هـ) ،تحقيق د .محمد زغلول �سالم ،من�ش�أة المعارف،
م�صر 1977م.
 ُال�صف َِد ّي (ت
ر�شف الزُّالل في و�صف الهالل :خليل بن �أ ْيبك َّ
764هـ) ،تحقيق محمد عاي�ش ،دار الأوائل ،دم�شق2009 ،م.
 �سكردان ال�سلطان :ابن �أبي حجلة التلم�ساني (ت 776هـ)،تحقيق د .علي عمر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة2003 ،م.
 ال�شعر الملحون �أوزان ��ه وقوافيه مع تحقيق كتاب "الد ّرالحنفي
المكنون في ال�سبعة الفنون" :محمد بن �إي��ا���س
ّ
ال�سي�سي ،كلية
(ت 930هـ) ،تحقيق عهدي �إبراهيم محمد
ّ
الآداب ،جامعة طنطا1420 ،هـ 2000 /م.
 �شم�س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم :ن�شوان بن �سعيدالحميري اليمني (ت 573ه �ـ) ،تحقيق د .ح�سين بن عبد
اهلل العمري وزميلي ِه ،دار الفكر المعا�صر  -بيروت ،دار
الفكر -دم�شق1420 ،هـ 1999 /م.
 �صرف العين في و�صف العين� :صالح الدين خليل بن �أيبكال� َّ���ص� َف� ِ�د ّي (ت 764ه� �ـ) ،درا��س��ة وتحقيق د .محمد عبد
المجيد ال�شين ،دار الآفاق العربية ،القاهرة 2005 ،م.
 عيون التواريخ :محمد بن �شاكر الكتبي (ت 764هـ) ،تحقيقد .في�صل ال�سامر ونبيلة عبد المنعم داود ،بغداد1984 ،م.
 الغيث الم�سجم ف��ي �شرح المية العجم :خليل ب��ن �أ ْيبكال�صف َِد ّي (ت 764هـ) ،دار الكتب العلم َّية ،بيروت1975 ،م.
َّ
 الفنون ال�شعرية غير المعربة – المواليا :د .ر�ضا مح�سنالقري�شي ،دار الحرية للطباعة ،بغداد1976 ،م.
�وات الوفيات والذيل عليها :محمد بن �شاكر الكتبي (ت
 َف� ُ764ه��ـ) ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بيروت،
1973م.
الج َمانِ في فرائد �شعراء هذا الزمان :كمال الدين
 قَال ِئد ُالمو�صلي (ت 654ه �ـ) ،تحقيق كامل
المبارك بن ال�شعار
ّ
�سلمان الجبوري ،دار الكتب العلمية ،بيروت2005 ،م.
 الك�شف والتنبيه على الو�صف والت�شبيه :خليل ابن �أيبكال�صفدي (ت 764هـ) ،تحقيق هالل ناجي و وليد بن �أحمد
ّ
الزبيري ،ليدز ،بريطانيا1999 ،م.
بن الح�سين
ّ
 كوكب الرو�ضة في تاريخ النيل وجزيرة الرو�ضة :جالل الدينال�سيوطي (ت 911هـ) ،تحقيق محمد ال�ش�شتاوي ،دار الآفاق
ّ
العربية ،القاهرة ،ط1422 ،1هـ 2002 /م.
 ل�سان العرب :جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور (ت711هـ) ،دار �صادر ،بيروت1968 ،م.
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الذهبي
 المختار من تاريخ ابن الجزري ،اختيار �شم�س الدينّ
المن�شداوي ،دار الكتاب
(ت 748هـ) ،تحقيق خ�ضير ع ّبا�س
ّ
العربي ،ط  ،1بيروت1408 ،هـ 1988 /م.
ّ
ن�سق ُه وفهر�سه
 المخالة :بهاء الدين العاملي (ت 1031هـ)ّ ،وو�ضع هوام�شه محمد خليل البا�شا ،عالم الكتب ،بيروت،
1405هـ1985/م.
 المدائح النبوية حتى نهاية الع�صر المملوكي :د محمود �سالممحمد ،دار الفكر ،دم�شق1417 ،هـ 1998/م.
 م�سالك الأب�صار في ممالك الأم�صار� :شهاب الدين �أحمدبن يح َيى بن ف�ضل اهلل العمري (ت 749ه �ـ) ،تحقيق د.
مح َّمد �إبراهيم ح َّور ،المجمع الثقافي� ،أبو ظبي2003 ،م+.
تحقيق كامل �سلمان الجبوري ،دار الكتب العلم َّية ،بيروت،
2010م.
أزهري (ت 887هـ)،
 م�ستوفي الدواوين :محمد بن عبد اهلل ال ّتحقيق زينب القو�صي ووفاء الأع�صر ،دار الكتب والوثائق
القوم َّية ،القاهرة 2003 ،م 2005 -م.
علي ابن عبد
 مطالع البدور ومنازل ال�سرور :عالء الدين ّالغزولي (ت 815هـ) ،مطبعة �إدارة الوطن ،القاهرة،
اهلل
ّ
1300هـ.
 معجم البلدان :ياقوت بن عبد اهلل ال ُّرومي الحموي (ت626هـ) ،دار �صادر ،بيروت1995 ،م.
 مجلة المجمع العلمي العربي بدم�شق ،مج  ،9ج 1929 ،11م،مقال� :صالح الدين ال�صفدي؛ كرنكو.
 -المق�صد الأتم في �شرح الم ّية العجم :كمال الدين محمد
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مو�سى ال َّد ِميرِ ّي (ت 808ه�ـ) ،تح ِقيق د .حيدر فخري
بن َ
ميران و د .عبا�س هاني الـﭽراخ ،م�ؤ�س�سة دار ال�صادق ،دار
الر�ضوان ،ع ّمان2012 ،م.
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شعر العربية لألمير
صديق حسن خان البهوبايل
دراسة أدبية نقدية يف شبه القارة الهندية
د� .سعد اهلل المحمدي

�أم الح�صم -مملكة البحرين

مقـــاالت

لقد نبغ في �أر�ض الهند كثير من ال�شعراء البارعين ،وقادة الفكر الذين كانوا �أ�صحاب �إبداع
وعبقرية في ال�شعر ،و�أ�صحاب دعوة ور�سالة في الفكر ،متم�سكين بالثقافة العربية ،ومحافظين
عليها ومنتجين فيها ،حتى تكاد �آثارهم ت�شكّل مدر�سة �أدبية خا�صة في الأدب والكتابة
الإ�سالمية(((.
ويعد الأمير �صديق ح�سن خان 1307-1248هـ �أحد ر ّواد هذه المدر�سة الأدبية؛ حيثُ ترك
وراءه ترا ًثا علم ًّيا �ضخ ًما ،وم�ؤ ّلفات نفي�سة حافلة بروائع �أدبية ومادة علم ّية ،تلفت �إليها نظر
ُ
تفي�ض به من ح�سن العبارة وجمال الأ�سلوب ود ّقة التعبير و�سال�سة التركيب ،وروعة
القارئ لما
البيان ونفحة الخلود.
ونظ ًرا لكوني �أحد المحبين لدرا�سة �أدب الأمير �صديق ح�سن خان؛ حيث قمتُ بدرا�سة
�أعماله الأدبية النثرية و�إي�ضاح خ�صائ�صها ومميزاتها الفنّية ،وبعد اطالعي على معظم م�ؤلفات
الأمير المطبوعة في (بهوبال) قبل �أكثر من قرن ،وح�صولي على دواوينه ال�شعرية بالعربية
ات�ضحت لي جوانب �أخرى من حياة الأمير منها �أنه يتمتّع بموهبة �إلهية ونعمة
والفار�سيةّ ،
خارقة في الكتابة والت�أليف والتحليق في ميادين الأدب ،ويجمع �إلى �إمارة الحكم �إمارة ال�شعر
التي تخفى على كثير من الباحثين والدار�سين ،فكان ذلك حافزًا كبي ًرا لي على �إعداد هذه
الدرا�سة عن تراثه ال�شعري باللغة العربية.
من المعلوم �أن العربية كانت  -والزالت  -لغة
الدين والعقيدة عند الم�سلمين في �شبه القارة
الهندية منذ �أكثر من �أل��ف ع��ام ،بينما الفار�سية
تعد لغة الأدب والثقافة ،وكان الأمير يجيد اللغتين
ويبدع فيهما �آث��ا ًرا وي�ؤلف بهما كت ًبا ُ
وينظم بهما
�شع ًرا حتى ك��ان بحقّ �أح��د ال�شعراء الذين يطلق

عليهم الم�صطلح الأدبي "ال�شعراء ذوو الل�سانين"،
والذين نجدهم بكثرة في �شبه القارة خالل الع�صر
الغزنوي على وجه الخ�صو�ص(((.
وال��ذي يه ّمنا في ه��ذا البحث هو �إلقاء نظرة
نقدية على �شعره باللغة العربية فقط ،و�إن كان قد
لدي بعد قراءاتي المتكررة في �شعره باللغة
ثبت ّ
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الفار�سية �أنه ال يق ّل عن م�ستوى �شعره العربي من
حيث فنون القول والمعاني� ،إذ �أنتجه في �ش ّتى
المو�ضوعات والمنا�سبات ،وذلك �أمر يحتاج �إلى
بحث م�ستقل(((.
الأغرا�ض ال�شعرية:

تناول الأمير في �شعره بع�ض الأغرا�ض ال�شعرية
التقليدية من المدح والغزل والو�صف وغيرها ،ومن
أهم الأغرا�ض التي عالجها:
� ّ
 -1المدح النبوي:

من المعروف �أن المدح النبوي هو �أ�صدق �أنواع
ال�شعر منذ �صدر الإ�سالم و"لون من التعبير عن
وباب من الأدب الرفيع؛ لأنها ال
العواطف الدينية ٌ
(((
ت�صدر �إال من قلوب مفعمة بال�صدق والإخال" .
والمديح النبوي �أكثر الأغرا�ض ال�شعرية انت�شارا
في �شبه القارة ،تناوله �شعرا�ؤها بالتفنّن في مدح
ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ،وذك ��ر �شمائله
وف�ضائله و�أخالقه ومناقبه ،و�إظهار ال�شوق لر�ؤيته
وزيارة الأماكن المقد�سة التي ترتبط بحياة الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم؛ حيث تفي�ض ق�صائدهم
المدحية بالعواطف الدينية والإعجاب ب�شخ�صية
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وذكر م�آثره ومحامده
والإ�شادة ب�صفاته المثلى وخلقه الرفيع مما يدلّ
على �صدق قائليها و�إخال�صهم له في المحبة.

ذلك وتجديده في معانيه.
وتناول الأمير �صديق ح�سن خان مدح الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم في ق�صائده المدحية ،فكان
لها ن�صيب الأ� �س��د م��ن بين �أغ��را� �ض��ه ال�شعرية
الأخرى؛ حيث فاقت عليها ك ًّما وكيفًاُ ،ي�سانده فيها
ُطول النّف�س و�صدق التعبير وق ّوة الأ�سلوب وروحانية
العاطفة ،ولع ّل اهتمامه المزيد بهذا اللون ال�شعري
يرجع �إلى ثقافته الدينية الوا�سعة وتكوينه الأدبي
النابع من الثقافة الإ�سالمية.
والناظر في ق�صائد الأمير المدحية يدرك �أنها
لم تخت�ص بمدح الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
�شعر
فح�سب ،بل ت�ضمنت �إلى جانب المدح جز ًءا كبي ًرا
العربية
من الغزل؛ �إذ يبد�أها عادة بمقدمة غزلية ليتخل�ص
للأمير
منها �إلى مدح الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم فتطول
�صديق
المقدمة في بع�ض الق�صائد ب�أ�سلوب رائ��ع ي�أخذ ح�سن خان
بمجامع الألباب �إلى درجة �أن ي�شعر القارئ وك�أنه البهوبالي
يقر�أ ق�صيدة غزلية من ق�صائد الع�صر العبا�سي ،درا�سة �أدبية
نقدية في
ومن هذا النوع مقدمته الآتية:
�شبه القارة
الكا�س
�أ�شهى م��ن الخندري�س ا ّل�لام��ع
ِ
الهندية
(((

وم � ��ن زي� � � ��ار ِة غ� �ي ��دٍ ذاتِ و� � �س� ��وا�� � ِ�س
�ون ك �ف �ن �ج ��انٍ َوع � �ي� ��ن ظ�ب��ا
وم � ��ن ع � �ي � � ٍ

(((

وم ��ن ِق � � ��وا ٍم ك�غ���ص��ن ال� �ب ��انِ م � ّي ��ا� � ِ�س
وم � ��ن ف� � � ٍ�م �أ�� �ض� �ي ��قٍ م� ��ن ق� �ل ��بِ َب� � ّ�خ� ��الٍ

وتبارز في ميدان الت�سابق �إلى المدح النبوي
فر�سان من ال�شعراء المجيدين ،بلغ نجاحهم في
وم� � ��ن ُوج� � � � ��و ٍه م� ��� �ض� �ي� �ئ ��اتٍ ك �ن �ب ��را� � ِ�س
التعبير عن عواطفهم ال�صادقة تجاه الر�سول �صلى ومِ � � ��نْ ذوائ� � � � َ�ب ق ��د ط ��ال ��تْ �إل� � ��ى ق � ��د ٍم
اهلل عليه و�سلم� ،إل��ى ح ّد �أن حاز ال�شاعر "غالم
وم � ��ن ح � ��واج � � َ�ب خ � � ��و ٍد م� �ث� � َل �أق� ��وا�� ��س
"ح ّ�سان
على �أزاد البلكرامي تـ1194هـ" على لقب َ
الهند"؛ نظرا لكثرة مديحه للر�سول �صلى اهلل عليه وم� � ��ن ُث� � � � ��ديّ ك � � ُ�ح � � ّ�ق ال� � �ع � ��اج ن ��اع� �م� � ٍةَ
ً
(((
و�سلم ،وابتكاره ونبوغه في المدح النبوي وتفانيه في
�رط ل �ف��ي الأذن � �ي� ��ن ن � � ّوا�� ��س
وذات ق � � ٍ
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�إلى �آخر المقدمة التي يطول فيها نفَ�س الأمير،
وي�أتي فيها بالمعاني المدحية التي تكاد تتح ّد مع
الفن ..فيطلب
بقية ال�شعراء الذين تناولوا هذا ّ
�شفاعته �صلى اهلل عليه و�سلم كقوله:
�أن � � � ��تَ ال �� � ّ�ش �ف �ي ��ع ل� �ع� �ب ��دٍ ال�� �ش� �ف� �ي� � َع ل��ه
(((
ت��رم�ي��ه ب��ال� َه��ون ظ�ل� ًم��ا �أع �ي� ُ�ن ال�ن��ا���س

مقـــاالت

ويذكر في ق�صائده المدحية منزلته بين الأنبياء
عليهم ال�سالم:
ف �ي��ا� �س �ي��د ا ّل ��ر�� �س ��ل ال � �ك� ��رام وم� ��ن �أت ��ى
ب �خ �ي��ر ك� �ت ��ابٍ �أع � َ�ج ��ز الإن � ��� � َ�س وال �ج � ّن��ا
و�أن� � � ��داهُ � � � � ُم ك� � ّف ��ا �إذا ح� ��� �ض� � َر ال �ع �ط��ا
ف ��أع �ط ��ى وم� ��ا �أ ْك� � � ��دى َوم � � ��نّ وم��ام � ّن��ا
و�أث� �ب� � ُت� �ه ��م ج ��ا� � ً�ش ��ا �إذا � �ش �ه � َد ال��وغ �ـ��ى
(((
رب َ
ُ
الح�صى مِ ن ك ّفه ّ
والطعنا
يفوق َ
ال�ض َ
وي�شي ُر �إلى التب�شير بر�سالته في الكتبِ ال�سابقة:
وال��ر��س� ُل ق��د ّ
ب�شرت بالم�صطفى �أ َم� ًم��ا
مِ نْ قبل �أن َت ْم ِ�ضي ال ُ
أزمان والحقب

(((1

ويهتم بمحامد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ّ
و�شمائله ،فيذكر �أن محامده �صلى اهلل عليه و�سلم
و�أو�صافه تفوق في ِ
الطيب والجمال ،الرو�ضة الغناء
التي ت�شدوا بها الطيور المرحة الألحان الجميلة:
ف� �م ��ا رو� � �ض� ��ة غ � �ن� ��اء ب� ��اك � � َره� ��ا ال �ح �ي��ا
وغ � � � ّن � ��ت ب � �ه� ��ا �أط� � �ـ� � �ي � ��اره � ��ا ب ��ال� �ت� �غ ��زل
ب �ـ ��أط �ي��ب ن �� �ش��رٍ م � ��نْ م� �ح ��ام ��دِ ِذ ْك� � ��ره
و�أح �� �س � ِ َ�ن مِ � ��نْ �أو� �ص��اف��ه ل� � ْو ت � ��أ ّم� ��لِ

(((1

ويتطرق لذكر �أو�صافه الخَ لقية والخُ لقية من
جمال وجهه وح�سن قامته وكريم طبعه و�سعة �صدره
قائ ًال:

ج �م �ي � ُل وج � � � ٍه ر�� �ش� �ي � ُ�ق ال � �ق � � ّد م ��رب ��و ٌع
رح � ُ�ب ال � ��ذرا ِع رح �ي��ب ال ��� ّ�س��اح هِ ��رم��ا���س
�صفح
�سهل ال��� ّ�س�م��اح ط��وي � ُل ال �ب��اع ذي ٍ
ك��ري� ُم ط�ب� ٍ�ع عظي ُم ال��� ّ�ش��ان ق�سقا�س

(((1

والأمير يتن ّوع في خطابه مع الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ف�أحيانا يخاطبه ب�صيغة ال ِغياب كما في
الأمثلة ال�سابقة ،و�أحيانا يخاطبه �صلى اهلل عليه
و�سلم في مدحه له خطا ًبا مبا�ش ًرا كقوله:
ي� ��ا �أي � �ه� ��ا ال �� �ش �م ����س ال� ��رف � �ي � � ُع م �ك��ا ُن��ه
� � � �ض � ��اءت ب � � �ن � ��ورك � � �س� ��اح� ��ة ال � �ت� ��رب� ��ا ِء
ال � � �م� � ��ع ع � � �ل� � � ّ�ي ع � � �ن� � ��اي � � � ًة وع� � �ط � ��وف� � � ًة
و�أن � � � ��ر ح � �ن� ��اد�� � َ�س م �ه �ج �ت��ي ال � �� � �س� ��ودا ِء
ول� � � َ�ك ال �� �ش �ف��اع � ُة وال� �م� �ك ��ان� � ُة ف ��ي غ��دٍ
ولأن� � � ��تَ �أك � � ��رم م �ع �� �ش � ِر ال� �� � ّ�ش� �ف� �ع ��اء

(((1

وك ��أن��ه ت ��أث��ر ف��ي ه��ذا ال�م�ج��ال ب�م��ا ان �ف��رد به
المتنبي في مذهب المدح من مخاطبة الممدوح
مخاطبة المحبوب وال�صديق بحيث ي�شعر"ب�أن �شعر
المدح �صادر عن قلب �صادق الو ّد وعن الإخال�ص
والإعجاب"(.((1
ويقف عند معجزاته �صلى اهلل عليه و�سلم وعلى
ر�أ�سها ال�ق��ر�آن الكريم ال��ذي عجزت العرب عن
الإت�ي��ان ول��و ب�آية من مثله ،مع امتالكها لنا�صية
البيان وفنون القول الف�صيح ،و�أ�ساليب الكالم
البليغ نث ًرا و�شع ًرا ..فيقول:
واهلل �أ ّي� � � � � � ��ده ب� ��ال � �م � �ع � �ج� ��زات ومِ � � � ��نْ
�أج � ّل �ه��ا ال��ذك��ر ف�ي�ه��ا ال � ِب �� �ش��ر وال � ّره��ب
ف� �ي ��ه ال � �م� ��واع� ��ظ والأح� � � �ك � � ��ام ث � � � ّم ب��ه
أدب
�أخ � �ب� ��ار م ��ن م� � � ّر والأخ � �ل� ��اق وال ُ
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ق� ��د �أع � �ج� ��ز ال � �ع� ��رب ال� �ع ��رب ��ا ب�ل�اغ � ُت��ه
ُ َ (((1
ُ
ّ
والقول والخط ُب
وال�ش ْعر �شيم ًُتهم
درا�سة الق�صيدة العنبرية:

وبعد هذا التقديم الموجز لمدائح الأمير �أو ّد
�أن �أقف عند الم ّيته المدحية "الق�صيدة العنبرية
في مدح خير البرية" بد�أها بالمطلع الغزلي التالي:
ل� ��� �س� �ل� �م ��ة دار ب � ��ال � ��دخ � ��ول وح� ��وم� ��ل
ع �ف ��ا �آ َي � �ه � ��ا ري � � � ُح ال � َ�ج� �ـ� �ن ��وب و� �ش �م ��أل
ف �ت �ل��ك رب � � ��وع ق� ��د خ� �ل ��ت ع� ��ن �أه �ي �ل �ه��ا
ف ��أم �� �س��ت ق� �ف ��ارا ب � � ��ادرات ال �ت �ع� ّ�ط��ل

(((1

وتت�ضمن ه��ذه المقدمة ال�ح��دي��ث ع��ن البين
محت رياح
والفراق ،والوقوف بديار الأحبة التي ْ
الجنوب وال�شمال �آياتها ،فتركتها قفا ًرا خالية عن
�أهيلها -بالت�صغير �شفقة ورحمة -ال�ساكنين بها؛
حيث يقف بها ودمعه يجري �صبابة وك�آبة ي�ستح�ضر
َمن كانوا فيها من الأحبة ،فلم ي�شاهد ح ّيا بمنزله،
ثم ي�شكو �صروف الدهر التي قامت بمحو طلول تلك
الديار المحبوبة �إليه حيث خ ّربتها ،ولم تقف عند
ذاك الح ّد من الدمار ،بل حاولت طم�س معالمها
ودثور ر�سمها و�أثرها م ّما �أوقدت نيرانا في �أح�شاء
ال�شاعر.
وال يلبث ودمعه يجري �أن يتذكر الأيام ال�سعيدة
ولحظات الو�صل المنت�شية التي ق�ضاها بقرب
حبيبته في تلك الديار م�سرورا قرير العين ينعم بها
وي�سقيها ك�أ�سات الخمر المفلفل:
وهلل �أي� � � � � � � � ��ام م � �� � �ض � �ي � ��ن ب � � ُق � ��رب � �ه � ��ا
ل �ق � ْد عِ �� �ش��تُ ف�ي�ه��ا ب��ال�ن�ع�ي��م المخ�ضل
�أق � � �م� � ��تُ ب � �ه� ��ا ده � � � ��را ب � �ع � �ي� � ٍ�ن ق� ��ري� ��رة
(((1
و�أ� �س �ق �ي � ُت �ه��ا ك ��أ� �س��ات خ �م��ر م �ف �ل �ف��ل
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يوجه عتا ًبا �إلى القوم الذين لم يتذوقوا �آالم
ثم ّ
الفراق ولم يلفح لهيب ال�شوق �شغاف قلوبهم ،ومع
ذلك يلومونه بالإفراط في ال�صبابة �سفاهة ً
وطي�شا
"وما علموا �أن ال�صبابة تقتٌل"(.((1
ويذكر �أن و�صل الحبيبة هو �أ�صل الحياة وطيبها،
وي�ستغ ّل هذه الفر�صة لو�صفها بذكر بع�ض مفاتنها
ومحا�سنها قائ ًال:
دج��وج �ي��ة ال �ف��رع �ي��ن م�ع���س��ول��ة ال�ل�م��ي
ب�ع�ي��دة م �ه��وى ال �ق��رط ريّ المخلخل
الح�شى
�أ�سيلة مجرى الدمع خ�صمانة َ
(((1

ر� �ش �ي �ق��ة ب� ��ان ال� �ق� � ّد رخ �� �ص��ة �أن � �م� ��ل

وبذلك يعلن للعزّال �أنه اليكاد ي�صبر عن فراقها
و ُبعدها ،و�أن��ه قطع الفيافي وال��ودي��ان في هواها
وح ّبها فلم ي��زده ذل��ك غير الحيرة والفقدان في
الحب ..ويختم هذه المقدمة الغزلية ليبد�أ
متاهات ّ
بالمدح متخذا ببيتين من ال�شعر لح�سن التخل�ص
وهما:
�إل ��ى ك��م �أق��ا��س��ي ��ص�ب��وة ال�ب�ي��ن واللظى
وح � �ت � ��ام روح � � ��ي ف � ��ي � �س �ع �ي��ر ال �ت �ع �ل��ل
والح� � ّ�ظ ل��ي مِ ��نْ ح�ب�ه��ن � �س��وى الجفا
(((2

ف�ي��اق�ل��ب دَع ذك ��رى ح�ب�ي��بٍ وم� �ن ��زل

وهنا ي�صل �إل��ى غر�ضه الرئي�س فيبد�أ بمدح
ال��ر� �س��ول ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م ح�ي��ث �أن���ه هو
"الق�صد الو�صل الحبيب المحجل" وي�شير �إلى
بع�ض �أو�صافه �صلى اهلل عليه و�سلم من الف�صاحة
وال�شّ جاعة ،ويتطرق �إلى منزلته بين النبيين عليهم
ال�سالم ،وي�صفه ب�أنه نبي �أهل الوحي ..و�أن الأخالق
العظيمة وال�صفات النبيلة التي تمتع بها �صلى اهلل
عليه و�سلم التع ّد وال تح�صى؛ لأنه اخت�ص بجميع

�شعر
العربية
للأمير
�صديق
ح�سن خان
البهوبالي
درا�سة �أدبية
نقدية في
�شبه القارة
الهندية

ال�م��زاي��ا المر�ضية والخ�صال الحميدة ع��ن اهلل
تعالى ،وي�شير �إلى معنى ربما لم يتناوله �شعراء �شبه
القارة قبل الأمير وهو قوله:
ك� � � � � ��أن ل � � ��ه ف � � ��ي ك� � � � � ّل ق � �ل� ��ب م� ��دي � �ن � � ًة
وم� �ن ��ه ع� �ط ��ور ال �خ �ل��ق � �ش��ان��ت ب�م�ن��دل
فمن ذا ال��ذي ب��اراه في الف�ضل والعلى
(((2

و�أي � ��ن ال� ��ذي � �ض��اه��ى ب � ُوج��د م �ه �ل��ل

ثم ي�أتي لذكر بع�ض �صفاته �صلى اهلل عليه و�سلم
من الكرم والعطف ،وي�شير �إل��ى معجزة الإ�سراء
والمعراج ،ويختم المديح بال�صالة وال�سالم على
الر�سول الكريم و�آله و�أزواجه و�أ�صحابه قائ ًال:
ع � �ل � �ي� ��ه م � � ��ن اهلل ال � � �ك� � ��ري� � ��م ت �ح �ي��ة
ت �ط �ي ��ب ب� �ه ��ا م � � ّن� ��ا ح� ��وا� � �ش� � ّ�ي م �ح �ف��ل

مقـــاالت

� � � �س �ل ��ا ٌم ع � �ل� ��ى �أزواج � � � � � � � ��ه و�أ َه � � � ْي � � �ل � � � ِه
(((2

و�أ� �ص �ح��اب � ِه �أه ��ل ال�ح��دي��ث ال�م�ب�ج��ل

و�أخي ًرا ال ين�سى �أن يذكر لقبه في البيت الأخير
من الق�صيدة ،وهو �أم��ر جرت عليه ع��ادة �شعراء
الفر�س والهند؛ حيث كانوا يختارون لأنف�سهم �ألقا ًبا
ويذكرونها في �أواخر منظوماتهم ،وال�س ّر في ذلك
�أن اال�سم الأ�صلي لل�شاعر ربما ال ت�سعه الأوزان،
فيختارون ا�س ًما مخت�ص ًرا ي�سعه الوزن( ،((2فيقول:
وع� � ��ن ع � �ب� ��ده ال� � �ن � ��واب ي �ع �ف��و ك �ث �ي��ره
(((2

متى غ � ّرد ال�ق�م��ريْ بح�سن ال�ت�غ��زل

وال�ق���ص�ي��دة ب�شكل ع��ام تعتمد ع�ل��ى ال�شكل
الكال�سيكي المحافظ الذي يحفظ ن�ضارة الق�صيدة
و�شموخها على مدى الع�صور ،وقد اختار الأمير
المية امرئ القي�س ت بين عام 540-530م ،ميزا ًنا
ف ّن ًيا لهذه المدحية النبوية ،ربما �أنه يريد �أن يف�صل

بين قدا�سة الدين واللغة العربية ،خالفًا للزعم
المنت�شر بين �أدباء �شبه القارة بقدا�سة اللغة العربية
�إلى درجة �أن عد ًدا من ال�شعراء كانوا يمتنعون عن
تناول المو�ضوعات الطريفة بها ،والم�شتملة على
الغزل والت�شبيب؛ لت�أثرهم بالمدار�س الدينية التي
تنظر نظرة �إجالل للغة العربية.
 -2المدح الآخر:

الناظر في �شعر الأمير بالعربية يدرك �أنه لم
ي�سلك فيه مجال المدح المجامل الذي جعله عدد
م��ن ال�شعراء طريقًا �سري ًعا �إل��ى ق�صور الملوك
وال ��وزراء� ،إذ قبلوا منهم ال�صالت والهدايا على
ال�شعر فكانوا يبالغون في ذكر محامدهم وم�آثرهم
في ك ّل منا�سبة والمنا�سبة ،مما ق ّلل من �ش�أن ال�شعر
وجعله �سلعة ي�ستغلونها وو�سيلة لال�سترزاق(.((2
�شخ�صا �إال بما يرى فيه
�أما الأمير فال يمدح
ً
من الأخ�لاق الحميدة وال�صفات المر�ضية؛ حيث
�إن مدحه نا�شئ عن الإع�ج��اب والإك�ب��ار� ،إعجاب
ب�صفات ملأ قلبه فجرى ل�سانه ،وال يمدح من الرغبة
والعطاء ،وال طم ًعا في ال�صلة والمالزمة ،و�إلى هذا
المعنى ي�شير بقوله� ":إن��ي ل��م �أم��دح ف��ي عمري
هذا �أح� ً�دا من الأم��راء طم ًعا في �صلته ومالزمته،
نظمت ال�شعر العربي
كما هو عادة ال�شعراء ،و�إنما
ُ
وطاب الهواء"(.((2
طاب الوقت َ
والفار�سي �إذا َ
�أ -فيمدح ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ويذكر
ف�ضائلهم و�شمائلهم ويحاول الذب عنهم متقربا
�إلى اهلل �سبحانه وتعالى بح ّبهم ،ووف��اء منه تجاه
جهادهم وت�ضحياتهم لن�شر الدين الإ�سالمي؛ حيث
يقول:
ج � � ��اءتْ ف �� �ض��ائ � ُل �ه��م ف ��ي ال ��ذك ��ر ب�ي�ن�ـ��ة
م � ��ا ف� �ـ ��ي ف �� �ض��ائ �ل �ه��م � � َ��ش � � ّ�ك والري� � ��ب
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و�أع ��رب الم�صطفى ع��ن ف�ضلهم وبنوا
ع�ل��ى ال�ت�ق��ى �أم��ره��م ف��ي ك � ّل م��ا طلبوا
ق� ��ام� ��وا ب �ن��اف �ل��ة الأع� � �م � ��ال خ��ال �� �ص �ـ �ـ��ة
هلل واج � �ت � �ه� ��دوا ف� ��ي ف �ع �ـ �ـ��ل م� ��ا َي �ج� ُ�ب
وب� � ّل� �ـ� �ـ� �ـ� �غ ��ون ��ا ع � ��ن ال � �م � �خ � �ت� ��ار � �س �ن �ت��ه
ل � � � ��وال ع� �ن ��اي� �ت� �ه ��م م � � � ��ا ُد ّون � � � ��ت ك� � ُت ��ب
هلل ك ��م ج� ��اه� ��دوا ال� �ك� �ف ��ار واج� �ت� �ه ��دوا
(((2

في الدين ث ّم �إل��ى العلياء قد وثبوا

ب -ويتذكر الأيام الجميلة واللحظات ال�سعيدة
التي ق�ضاها مع �أحبابه في بهجة و�سرور ،فيذكرهم
ويحن �إليهم ك ّلما
وي�شتاق �إليهم ك ّلما غ ّرد الحمام ّ
الح البرق في ال�سماء ،ويذكر م�آثر �أحبابه بدقة
متناهية؛ حيث ي�صفهم ب�صفات الإي�م��ان و�أنهم
ُيعرفون ب�سيماهم في وجوههم فيقول:
هلل �أح � � � � � � � � �ب � � � � � � � � ��اب ع� � � ��رف � � � �ن� � � ��اه� � � ��م
ل � � � � ّم� � � ��ا ر�أي � � � � �ن� � � � ��اه� � � � ��م ب � �� � �س � �ي � �م� ��اه� ��م
وي�شير �إلى حقّهم عليه و�أنه لن ين�ساهم حفاظا
على الو ّد والعهد الذي قطعه على نف�سه لهم ،ويرى
�أن �شعره يعجز عن و�صفهم بما ينا�سبهم من عل ّو
المقام على الوجه الالئق ويعتقد �أن��ه من الظلم
ت�شبيهم بالنجم ،والبدر ،و�شم�س ال�ضحى؛ نظ ًرا
ل�سم ّو منـزلتهم وارتفاع �ش�أنهم عنده فيقول:
وح � ��رم� � �ـ� � �ـ � ��ة ال� � � � � � � ��و ّد ال � � � � � ��ذي ب� �ي� �ن� �ن ��ا
وب� � �ي� � �ن� � �ه � ��م م � � � ��ا �إن ن� ��� �س� �ي� �ـ� �ن ��اه ��م
�إن ال َح ب� � � ��رق ال � � �غ� � ��ور �أو غ � � � � ّردت
ح� � �م � ��ائ� � �ـ� � �ـ � ��م ال � � � � �ب� � � � ��ان ذك � � ��رن � � ��اهُ � � ��م
ج� � � ّل � ��وا ع � ��ن ال� ��و� � �ص� ��ف ف� � �م � ��اذا ع �� �س��ى
ن� � � �ق � � ��ول ف� � �ي� � �ه � ��م �إن و� � �ص � �ف� ��ان � �ه� ��م
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ب��ال �ن �ج��م وال � �ب� ��در و� �ش �م ����س ال �� �ض �ح��ى
ن � �ظ � �ل � �م � �ه ��م �إن ن� � �ح � ��ن ِق � �� � �س � �ن ��اه ��م
ن �� �س �ت �ع �م � ُل الإي� � � �ج � � ��از ف � ��ي و� �ص �ف �ه��م
(((2

ف � �غ ��اي ��ة ال� ��و� � �ص� ��ف ه� � � � ْم م � ��اه� � � ْم
ج -وله ق�صيدة رائعة في مدح زوجته الأميرة
�شاه جهان بيكم حاكمة بهوبال تـ1309هـ ي�صف فيها
بهوبال الرائعة و�ساحاتها الجميلة ،ويخاطب نف�سه
�أن تنـزل من المطية ويزيل عنها هموم االغتراب؛
حيث �إنها و�صلت �إلى مرماها ووطنها فيقول:
نف�س فانزلي
و�صلتِ حمى بهوبال ي��ا ُ
ف �ق��د ن �ل ��تِ م � ��أم� ��و َل ال� � �ف� � ��ؤا ِد ال �م �ع � ّول
�شعر
وي � � ��ا ح � � �ب � � � ّذا �� �س ��اح ��ات� �ه ��ا ل � � � َ�ك �إن � �ه� ��ا
العربية
ن �� �س �ي � ُم ال �� �ص �ب��ا ج � ��اءتْ ب��ري��ا ال �ق��رن � َف��ل
للأمير
وج��وده��ا،
�صديق
وي �ت �ح��دث فيها ع��ن ك��رم الأم��ي��رة ُ
وتعظيمها للعلماء ،وي�شبهها بال�شم�س والبحر ،وي�شيد ح�سن خان
بجودها وكرمها وح�سن خلقها وكريم خ�صالها؛ البهوبالي
حب الزوج ال�صادق درا�سة �أدبية
يح�س الناقد في �أبياته ّ
حيث ّ
لزوجته المحبوبة و�شغفه بها وت��أث��ره بمحامدها نقدية في
�شبه القارة
وجو ِدها قائ ًال:
ُ
الهندية
م� �ع ��اذة �أه � ��ل ال �ف �� �ض��ل م ��ن ك � � ّل ح ��ادث
م � �ل ��اذة �أع � � �ي� � ��انِ ال� � �ع �ل��اة الأف� ��ا� � �ض� ��لِ
م �غ �ي �ث��ة ُ�أرب � � � ��اب ال �ف ��وا� �ض ��ل وال �ح �ج��ى
ث� �ـ� �م � ُ
�ال ال �ي �ت ��ام ��ى ع �� �ص �م � ٌة ل �ل��أرام� ��ل
ه��ي البحر ج��ودا في�ضها �شمل ال��ورى
وق� ��د ن� ��ال م ��ن م �ع��روف �ه��ا ك � � ّل ��س��ائ��ل
ه ��ي ال �� �ش �م ��� ُ�س �إف� ��� �ض ��اال ي� �ع� � ّم ن��وال �ه��ا
ج�م�ي��ع ال��رع��اي��ا م��ن � �ص �ن��وف ال�ق�ب��ائ��ل
�أف � � � � � � ��ادتْ ك� � � ��رام� � � ��اتٍ ب� �ه� �م� �ت� �ه ��ا ال� �ت ��ي
ل� �ه ��ا ل �ي ����س مِ � �ث�ل� ً�ا ع� �ن ��د ك� ��ل م �م �ـ��اث��ل

�أف��ا� �ض��تْ ف�ي��و� ً��ض��ا �أخ �ج �ل��تْ ج ��ود ح��ات��م
(((2
�أ� �س��ال��تْ �إل �ي �ن��ا ه��اط�لا ب �ع��د ه ��اط ��ل

الفجائع ال تنق�ضي �إال بانق�ضاء الم�صائب ،وال يفنى
ذلك �إال بفناء الأر�ض ومن عليها".

�إلى �أخر ما مدح من خلقها الكريمة ومزاياها
العظيمة.

وقد قام الأمير برثاء �شيخ الإ�سالم ابن تيمية
ت 728ه �ـ بق�صيدة يرثي فيها وفاته في ال�سجن
ويذكر م�آثره ومكانته العملية؛ حيث كان من �أ�ش ّد
المعجبين به ومن �أكبر م�ؤيديه في الهند� ،إلى �أن
قال �إن من كانت عنده كتب ابن تيمية و ابن القيم
و الأمير ال�صنعاني وال�شوكاني "لكفته �سعادة دنياه
و �آخرته ولم يحتج بعد ذالك �إلى ت�صنيف �أحد من
المتقدمين و المت�أخرين" ويرثيه بق�صيدة بديعة
ي�شيد فيها بعلمه وق ّوة دليله وتمكنّه من ح ّل الم�سائل
وحيدا ،وي�شبهه
حبي�سا ً
الدينية ،ويبكي على وفاته ً
في �سجنه ك�أنه د ّر نفي�س و�ضع في الأ�صداف فيقول:
ت � �ق� ��ي ال � � ��دي � � ��ن �أح � � �م � � ��د خ � �ي� ��ر ح �ب��ر
خ� � � � ��روق ال � �م � �ع � �� � �ض�ل��اتِ ب� � ��ه ت � �خ� � ُ
�اط

أبيات قالها الأمير
د -ومن هذا النوع من المدح � ٌ
في زميله ال�شاعر القا�ضي طال محمد الب�شاوري تـ
1310هـ الذي ي�صف علمه ومجده وف�ضله بقوله:
خِ � ��� َ��ض � � ّم م �ح �ي ��ط ال ُي � � �ح � ��اط ِب �ع �ل��مِ ��ه
ك��ري��م ال �م �ح � ّي��ا واف � ��ر ال �م �ج��د ف��ا� �ض � ُل
�ون م� �ح� � ّل ��ة
ف � �ف� ��ي راح� � �ت� � �ي � ��ه ل� � �ل� � � ُف� � �ن � � ِ
وف� ��ي ن �ف �� �س � ِه حِ � �ل� � ٌم وع� �ل� � ٌم ون � ��ائ� � � ُل

(((3

مقـــاالت

ويع ّبر عن �شوقه �إلى ر�ؤيته ولهفته للقائه ب�ألفاظ
ٍ
وكلمات عذبة ،و ُير�سل �إليه التحيات العطرة
رقيقة
التي تحاكيه الحدائق الزاهرة ،مذ ّكرا �إياه � ّأن ُبعد
الدار ال يمكن �أن يكون حائ ًال بينه وبين ما في قلبه
من �أ�شواق وود تجاهه ..فيقول:
� � � �س �ل��ا ٌم ي� �ح ��اك� �ي� �ـ� � ِه ري� � ��ا�� � ٌ��ض زواه � � ��ر
و� � � �ش� � � ٌ
�وق ب � ��ه ن� ��ام� ��ت ع� � �ي � � ٌ
�ون �� �س ��واه ��ر
ت� �ح� �ي ��ة م � ��ن �� �ش � ّ�ط ��ت ب � ��ه ع� �ن ��ك دا ُره
ول � � �ك � � � ّن� � ��ه ل � � � �ل � � ��و ّد وال� � � �ع� � � �ه � � ��دِ ذاك � � � � � ُر
و�إن ك� ��ان ُب� �ع� � ُد ال � � ��دا ِر ق ��د ح � � ّل بيننا
(((3

ف � ��أن� ��تَ ل ��ه � �س �م � ٌع وق� �ل � ٌ�ب وخ � ��اط � ��ر
 -3الرثاء:

ال��رث��اء غر�ض من �أغ��را���ض ال�شعر وم��ن �أكثر
المو�ضوعات عالقة وارتباط ًا بالإن�سان ،وهي باقية
بقاء النا�س على وجه هذه الب�سيطة ،يقول المبرد:
"فالمراثي و�أ�سبابها باقية مع النا�س �أبد ًا �إذا كانت

ت � � ��وف � � ��ي وه � � � � ��و م� � �ح� � �ب � ��و� � � ٌ�س ف � ��ري� � � ٌد
ول � �ي � �� � َ�س ل� ��ه �إل � � ��ى ال ��دن � �ي ��ا ان �ب �� �س � ُ
�اط
ول � ��و ح� ��� �ض ��روه ح �ي ��ن ق �� �ض��ى لأل� �ف ��وا
م �ل��ائ� � �ك � ��ة ال� � � ّن� � �ع� � �ي � ��م ب � � ��ه �أح � � ��اط � � ��وا
ق� ��� �ض ��ى ن� �ح� �ب ��ا ول� � �ي� � �� � � َ�س ل� � ��ه ق� ��ري� � ٌ�ن
وال ل� � �ن� � �ظ� � �ي � ��ره ُل � � � �ـ� � � � ّ�ف ال � � �ق � � �م � � ُ
�اط
ف � �ت� ��ى ف� � ��ي ع� �ل� �م ��ه �أ� � �ض � �ح� ��ى ف � ��ري� � �دًا
وح� � � � � � ّل ال � �م � �� � �ش � �ك �ل��اتِ ب � � ��ه ُي � � �ن� � � ُ
�اط
�داف ف�خ��ر
وح� �ب� �� � ُ�س ال� � � �دّر ف ��ي الأ� � � �ص� � � ِ
وع� �ن ��د ال �� �ش �ي��خ ب ��ال� �� � ّ�س� �ج � ِ�ن اغ �ت �ب � ُ
�اط
 -4الغزل:

الغزل والت�شبيب كلمتان النكاد نجد بينهما فر ًقا
في اال�ستعمال اللغوي؛ حيث يطلق اللغويون �إحداهما
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مكان الأخرى ،ورد في كتب اللغة "�ش ّبب بالمر�أة قال
فيها الغزل والن�سيب ،وهو ي�شبب بها �أي ين�سب بها
و�شبب ال�شاعر بفالنة
والت�شبيب الن�سيب بالن�ساء،
ّ
ت�شبيبا ق��ال فيها الغزل وعر�ض بحبها ،و �شبب
ح�سنها وزينها بذكر الن�ساء"(.((3
ق�صيدته ّ
وم��ن هنا ف�أكثر النقاد ال يفرقون بين هذه
الكلمات الثالث( ،((3وا�ستعملنا كلمة الغزل؛ لأنها
ا�ستخداما في ع�صرنا الحا�ضر.
�أكثر
ً
والغزل نب�ض ال�شعر ودفئ الحياة ،ففيه يتح ّدث
ال�شاعر ع��ن عواطفه وم�شاعره ،وير�سم لوعته
وا�شتياقه ،ويذكر جمال الحبيبة وح�سنها وفرحها
ومرحها و�إقبالها و�إعرا�ضها في لحظة واح��دة،
وتناول الأمير الغزل ب�شكل يجمع بين جمال التعبير
وو�ضوح الفكرة وقوة الت�أثير و�صدق اللوعة والحنان
الحب
و�شدة الإقناع وتنويع الأ�سلوب ،وال غرو ف�إن ّ
ال�صادق هو م�صدر هذا اللون من ال�شعر ف�إذا كانت
العاطفة فيا�ضة �صادقة �أ ّث��رت في ال�شعر فجعلته
قو ًّيا م�ؤث ًرا ين�سب ان�سيا ًبا ..و�أمامك ق�صيدة نظمها
الحب بال�شكوى
الأمير في ريعان �شبابه يمزج فيها ّ
والألم باللذة ،والفراق بالدعاء للحبيب حيث يبحث
عن حبيبته التي تع ّلق قلبه بها وافتتن بح ّبها ،ويدعو
لها بالرعاية الإلهية وي�شتكي �إليها حاله ،وي�شبه
نف�سه بالمري�ض الذي يئ�س من الحياة ،ويتط ّلع �إلى
عالج الطبيب دائما ومالزمته له ..وي�ستح ّثها ب�أن
الطبيب ي�ض ُع ال�ضما َد على جرح المري�ض بينما � ِ
أنت
توقدين النار عليه بجمال وجهك المقمر وجالل
طلعتك البهية قائ ًال:
ي� � ��ا غ� � � � ��ادة ف� �ت� �ن� �ت� �ن ��ي �أي� � � � ��ن م� �غ� �ن ��اكِ
وح� �ي� �ث� �م ��ا �أن � � � ��ت ع � �ي ��ن اهلل ت� ��رع� ��اكِ
�أ� �ض �ن �ي �ت �ن��ي ف � �ف � ��ؤادي ب� ��ات م�ح�ت���ض��را
ف �ه��ل ُت� ��داوي� � َ�ن ُم �� �ض � ًن��ي م ��ن م�ح� ّي��اك
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�إن ال�ج�م��ال ل �ي��وري ف��ي ال�ق�ل��وب لظى
(((3

�أج� �ل ��ى ال� ��دالئ� ��ل ل �ل �ع �� �ش��اق م � � � ��ر�آك

وه��و ي�شير �إل��ى حاله في حبها ويذ ّكرها ب�� ّأن
هواها يوقد في قلبه لهيبا من النار و َيرثي نف�سه
والغم وراء
الهم ّ
التي يعد موتها �شهادة من �أجل ّ
أي�ضا
تلك المحبوبة التي �سيح ّبها حتى بعد الممات � ً
قائ ًال:
ع���س��اي �إن ُم ��ت م��ن �أي ��دي � ِ�ك م ��تّ على
� � �ش � �ه � �ـ� ��ادة وف � � � � � � � ��ؤادي ب� � �ع� � � ُد ي� � �ه � ��واكِ
وال ين�سى الأم�ي��ر �أن ي�ستعطف حبيبته ب�أنها
�أب �ع��دت عنها مح ّبا ل��م يجن ف��ي حقها �أب � ً�دا ،بل
�شعر
خال�صا غير مبتدع ،فال ينبغي �أن
ع�شقها ع�شقًا
ً
العربية
تلومه على ذلك ،ويرجوها �أن تجود عليه بنظرة من
للأمير
�صديق
كرما وامتنا ًنا ،مذ ّك ًرا �إياها بحبه لها قائ ًال:
لطفها ً
ح�سن خان
�إن� � ��ي ع �� �ش �ق��تُ وم � ��ا ع �� �ش �ق��ي ب �م �ب � َت��د ٍع
البهوبالي
الإن � ��� � ُ�س وال � �ج� � ُ�ن والأم� � �ل� � ُ
�اك ت� �ه ��واكِ درا�سة �أدبية
نقدية في
ُج � ��ودي ب�ح�ق��ي م��ن ع�ي�ن�ي� ِ�ك ل��ي ن�ظ��را
�أل � �� � �س� ��تُ �� �ص� � ّب ��ا ق � ��و ّي � ��ا م � ��ن ن� ��دام� ��اك
وع��ا� �ض ��دي �ن ��ي ب �ت �ق �ب �ي��ل ال �ل �م ��ى ك��رم��ا
(((3

ف� �م ��ا �أل� � � � ��ذك ت �ق �ب �ي�ل�ا و�أه � � � �ن � � � ��اك

وقد اهتم الأمير بهذا الغر�ض من ال�شعر وجعل
الغزل مطلعا للق�صائد المدحية ،فغلبت عاطفته،
وطال نف�سه فيه بحيث يظنّها القارئ ق�صائد غزلية
م�ستقلة.
ولئن كنّا قد عهدنا �أن من ال�شعراء من تغنّى
بمحبوبة واح��دة بحيث ع��رف بها واق�ت��رن ا�سمه
با�سمها فقيل مجنون ليلى وجميل بثينة وكثير
عزة� ،إال �أننا نجد الأمير يتغنّى بمحبوبات كثيرات،

�شبه القارة
الهندية

�أه ّمهن "�سلمى" التي يذكرها با�سم"�سلمة" حينًا..
فيذكر دارها البالية:
ل �� �س �ل �م ��ة دار ب � ��ال � � � ّدخ � ��ول وح� ��وم� ��ل
(((3

ع �ف��ا �آ ُي� �ه ��ا ري ��ح ال� َ�ج �ن��وب و�� �ش� �م� ��أل
وي�س�أل �أخبارها عن ريح ال�شّ مال:
ي ��اه� � ّي ��را �أن� � ��ت ب ��ال ��رج ��وى ت ��واع ��دن ��ي

و�أن � � � � ��ت ت � ��زه � ��و ب � � ��إب �ل ��اغ ال � �ب � �� � �ش� ��ارات
ه��ل �أن��ت ت�شفي عليال ف��ي ال�ه��وى قلقا
(((3

ي �ب �ك ��ي ل �� �س �ل �م��ى ب� �ح� �ن ��ات و�أن � � � � � ��ات
والثانية "�أ�سماء" التي يذكرها في قوله:
ل��م ارت �ك��ب ف��ي ه ��وى �أ� �س �م��اء مع�صية

(((3

ب � � ��أي ذن� ��ب رع ��اه ��ا اهلل ق ��د ق �ت �ل ��ت

مقـــاالت

ويقترن بهما الثالثة ،وهي"�سعاد" فيتغزل بهن
جمي ًعا في �أبيات له:
ح �ك��ت � �س �ع��اد ل �ن��ا م ��ن ح �� �س �ن �ه��ا ع�ج�ب��ا
ف �ل��و ر�أت � �ه� ��ا ظ� �ب ��اء ال �م �ن �ح �ن��ى � �ض ��أل��ت
ف��ا� �ض��ت دم ��وع ��ي ع �ل��ى ج �ي��ران �ن��ا ب��دم
ه ��ذي م �ن��ازل �سلمى ق��د خ ��وت وخلت
ك � ��ان � ��ت م� �ع� �ـ� �ـ� �ـ� � ّم ��رة م� � ��أه � ��ول � ��ة �أب� � � ��دا
(((3

� �ص��ارت ب�لاق��ع م��ذ �أ� �س �م��ا�ؤن��ا رح �ل��ت

والأخرى "�سليمى" حيث يفديها نف�سه قائ ًال:
بنف�سي �سليمى م��ا ر�أى ال�ط��رف ندّها
ب �ط �ي��ب � �ش �ه��ي ي� � ��زدري ب��ال �ق��رن � ُف��ل

(((4

والناظر في غ��زل الأمير ي��درك �أن��ه تغزل في
عف ورقيق في نف�س الوقت،
الم�ؤنث فقط ،وهو غزل ّ
ول��م يتغزل في مذكر ،بل يتعجب ممن تغزل في

غالم �أو ولد ويعيبهم(.((4
ومما ي�ؤكد �أن ه��ذه الحبيبات وهميات هو �أن
الأمير ذكرها ب�شكل تقليدي معهود في التراث،
فالأ�سماء المذكورة �سبق و�أن تغزل بها ال�شعراء
الآخرون ،و�إن كان تغزل الأمير بها ملي ًئا باالنفعال
والت�أثير �إل��ى درج��ة تقر ّبه من الحقيقة �أكثر من
الخيال.
 -5الو�صف:

م��ن الأغ ��را� ��ض ال���ش�ع��ري��ة ل�ل�أم �ي��ر ال��و��ص��ف،
والو�صف لغة الك�شف والإظهار ،يقال :و�صف الثوب
الج�سم� :إذا ّنم عليه ولم ي�ستره ،وهو ذكر ال�شيء
بما فيه من الأح��وال والهيئات ويخت�ص بالحيوان
والنبات والأر�ض والماء وال�سماء وغيرها ،كما �أن
المديح والهجاء والرثاء والن�سيب مخت�صة بالإن�سان
و�أخالقه وطباعه ومزاياه (.((4
والمراد هنا الو�صف الأدب��ي ال��ذي يعتمد على
الخيال و�صدق التعبير والعاطفة( ((4و َو�صف الأمير
في �أ�شعاره بع�ض الأ�شياء والأم��اك��ن ،ولكن ب�شكل
قليل وو�صفه نابع من الت�أثير بال�شيء في �أعماقه
والإعجاب به ،فنراه ي�صف م�شاعر الحج والكعبة
الم�شرفة مت�أث ًرا بجمالها وبهاءها ،ويتطرق �إلى
ك�سوة الكعبة وح ّلة الج َمال عليها التي تميل نحوها
الرقاب والقلوب وت�أخذ بمجامع الألباب والعقول،
ب�شكل يت�شوق الإن�سان بالقلب والعقل �إليها ،وي�صف
ترك الحجاج لديارهم و�أحبتهم و�سفرهم للحج
بتمام ر�ضاهم فيقول:
ق� ��د ه �ج ��رن ��ا ال� ��دي� ��ار والأه � � � ��ل � �ش��وق��ا
وق � �ط � �ع � �ن ��ا ال� � �ق� � �ف � ��ار وع� � � � ��را و�� �س� �ه�ل�ا
و�أت� � � �ي� � � �ن � � ��ا � � �ش � �ع � �ث� ��ا وغ � � � �ب� � � ��را ن� �ل� �ب ��ي
ودم� � � � � ��وع الأ�� � � � �ش � � � ��واق ت� � � � � ��زداد ه �ط�ل�ا
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َث � � � � � َّم ب� �ع� �ن ��ا ال � �ن � �ف� ��و�� ��س ب � �ي� ��ع �� �س� �م ��اح
وع� � �ل� � �م� � �ن � ��ا ب � � � � � � ��أن و� � � �ص � � �ل � ��ك �أغ � � �ل � ��ى
ويقول عن الكعبة الم�شرفة:
رف � � �ع� � ��ت ب� � ��رق� � ��ع ال � � �ج � � �م� � ��ال ون� � � � ��ادت

ف� ��أذك ��رت� �ن ��ي ع� �ه ��ودا ب��ال �ح �م��ى ��س�ل�ف��ت
وه� �ي� �ج ��ت ف � � � ّ�ي ل � ��وع � ��ات ال� �ه� �م ��وم ��ات
� � �ص� ��ان الإل � � � ��ه ع � ��ن الآف � � � � ��ات � �س��اج �ع��ة
(((4

ت�ت�ل��و ع�ل��ى ال �� �ص��بِ ب��الأل �ح��ان �آي � ��ات

�أل� � � � ��ف �� �س� �ه�ل�ا ب � ��ال � ��زائ � ��ري � ��ن و�أه � �ل ��ا
ق � � ��د ع � � � َف� � ��ا اهلل ع � �ن � �ك� ��م وح� � � َي � ��اك � ��م
(((4

ب� ��ر� � �ض� ��اه وزادك� � � � � ��م م� �ن ��ه ف � �� � �ض �ل�ا

ويذكر الديار المقد�سة التي �سافر �إليها لأداء
فري�ضة الحج قائ ًال:
ب � �م � �ك� ��ة ل� � � ��ي َغ � � � �ن� � � ��اء ل � �ي � ��� ��س ي �ف �ن ��ى
جِ � � � � � � � ��وار اهلل وال � � �ب � � �ي� � ��ت ال � �م � �ح� ��رم
ف � �ف � �ي � �ه � ��ا ك� � �ي� � �م� � �ي � ��اء �� � � �س� � � �ع � � ��ادة ق ��د
ظ� �ف � ُ
�رت ب �ه��ا م ��ن ال �ح �ج��ر ال� �م� �ك ��رم

(((4

فهو ي�صف تلك البالد الطاهرة التي �أحبها اهلل
تعالى و�أ�سبغ عليها خيراته ،انطال ًقا من �أحا�سي�سه
الإيمانية و�شعوره بجالل الموقف.
ويتع ّر�ض في مطالع ق�صائده المدحية غالبا
لو�صف الطلل والر�سوم الدار�سة التي عفت الرياح
معالمها و�آياتها ،ف�أ�صبحت قفا ًرا خالية عن �أهلها
الراحلين عنها بحيث تلوك الأل�سنة ذكرياتهم
و�أحاديثهم فقط.
كما يتعر�ض في بع�ض ق�صائده الأخرى لو�صف
ال�صد والإقبال،
المر�أة المحبوبة �إليه ويذكر عنها ّ
والذكرى والإع��را���ض مع ك ّل ورق��اء تتغرد ومع ك ّل
يهب:
ن�سيم ّ
�آن � �� � �س ��ت ورق � � � ��اء ف � ��ي ظ � ��ل الأث� � �ي �ل��ات
ت� � ��روي �أح � ��ادي � ��ث �أرب � � � ��اب ال �� �ص �ب��اب��ات
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 -6الزهد والوعظ:

للزهد والوعظ ن�صيب كبير من �شعر الأمير،
ويرجع هذا �إلى �أنه جمع بين العلم والإمارة في وقت
واحد ،فكان خير خبير ب�أمور النا�س وحالة المجتمع
ويلم
الذي يعي�ش فيه ،فال يبعد �أن ي�س ّدد الثغرات ّ
ال�شمل بن�صائحه ومواعظه.
وتتمثل مواعظه النثرية في خطبه التي جمعت
�ضمن كتابه "الخطب المنبرية" �أم��ا مواعظه
ال�شعرية ،فهي عبارة عن ق�صائد و�أبيات اختلج بها
�صدره عندما �أدرك ظاهرة �سيئة في المجتمع� ،أو
علم بحكم من�صبه ببع�ض �أمرا�ض الف�ساد وم�ساوئ
الأخالق التي كان يحاربها محاربة �شديدة ويراها
من �أهم موانع الإ�صالح بين الأمة.
نا�صحا
وال�ن��اظ��ر ف��ي مواعظه ال�شعرية ي��راه
ً
لرعيته ،م�شفقًا عليهم ،و�أمينًا لهم� ،صاد ًقا معهم،
يوجههم توجي ًها �سلي ًما وحكي ًما ،ويدعوهم �إلى ما
ّ
فيه خير دنياهم و�آخرتهم.
فيقول عن قوم �أحدثوا البدع في الدين من عند
�أنف�سهم ،وتركوا الحق وراء ظهورهم ،وت�س ّتروا تحت
الت�صوف:
َت � �ف � � ّرق� ��وا و َع� ��� �ص ��وا ق� � ��و َل الإل � � ��ه ول ��م
ي��راج �ع��وا ال �ح��ق ب��ل ع� ��ادوا ك�م��ا ذه�ب��وا
داء ال �ت �� �ص ��وف ف ��ا�� �س� ��أل ع �ن ��ه ع��اف �ي��ة
ف� ��ال � �ح� � ّ�ق �أب � � �ل � � � َج ع � ��ن وج � �ه� ��ه ح �ج��ب

�شعر
العربية
للأمير
�صديق
ح�سن خان
البهوبالي
درا�سة �أدبية
نقدية في
�شبه القارة
الهندية

ك � ��م ب� ��دع� ��ة �أح � ��دث � ��وه � ��ا الدل� � �ي � ��ل ل �ه��ا
وك ��م �أن ��اف ��وا ب��دع��واه��م وم ��ا اق �ت��رب��وا
وي��دع��و �إل ��ى االت �ب��اع وال���س�ي��ر ع�ل��ى ال���ص��راط
الم�ستقيم الج ّلي الوا�ضح الذي العوج فيه والميالن
عن الحق بقوله:
ف ��ال ��زم ط��ري �ق��ا ج �ل � ًّي��ا وا�� �ض� �ح ��ا ب�ل�ج��ا
(((4

م ��اف� �ي ��ه م� �ي ��ل والح � �ي� ��ف والن � � �ك � ��ب

ويقول في ن�صرة ال�سنة ونبذ �أراء الرجال �إزاءها
قائ ًال:
ي ��ا�� �س� �ن ��ة ط� ��اب� ��ت ال� ��دن � �ي� ��ا ب �ب �ه �ج �ت �ه��ا
ال �ع �ل��م وال� ��دي� ��ن والإح� ��� �س ��ان ج� ��دواك
ع � � ��ودي �إل� � � � ّ�ي �أع� � � ��اد اهلل ف �� �ض �ل��ك ف��ي

مقـــاالت

�أه� � ��ل ال� �ح ��دي ��ث و�أع � �ط� ��اه� ��م م ��زاي ��اك
�إل� � �ي � � َ�ك ع� �ن ��ي ي� � � � ��ار�أي ال � ��رج � ��ال ف�ق��د
(((4

ق �� �ص��رت ب��ال���س�ن��ة ال� �غ ��راء �إم �� �س��اك��ي

ويدعو الأمير �إلى الإعرا�ض عن مباهج الدنيا
وملذاتها فيذكر فناءها ودث��وره��ا وين�صح بعدم
الركون �إليها قائ ًال:
تفني ال���س�ق��اة وت�ف�ن��ى ال�ك��أ���س وال �ن��ادي
وم � ��ن ت�ل�اق �ي��ه م ��ن خ� � � ّل وم � ��ن ع ��ادي
ف� ��� �ص� � ّرف ال �ق �ل��ب ع ��ن دن � �ي ��اك ب��اط �ل��ة
(((4

يفنى الجميع ويبقى رب�ن��ا ال �ه��ادي
 -7ال�شكوى والعتاب:

الحب والتقدير
عا�ش الأم�ي��ر حياة مليئة من ّ
والوئام خا�صة بعد زواجه من ملكة بهوبال ال�سيدة
�شاه هجان بيكم التي الزمتها بالحجاب ال�شرعي،
ح�ساده �أ ّول الأمر على �إطعام زوجته الملكة
فقام ّ

ب�أدوية العقم كي ال تلد من الأمير من يتق ّلد الحكم
على طريقته ،وقاموا بتوجيه االتهامات �إليه ورميه
بالت�شدد ون�شر العقيدة الوهابية وغيرها من التهم
والم�ؤامرات التي كانت �سببا في عزل الأمير من ك ّل
�ألقاب الت�شريف التي منحت له من قبل الحكومة
البريطانية التي �سيطرت على الهند بعد �إ�سقاطها
الإمبراطورية المغولية الإ�سالمية عام 1857م ثم
منعه من مزاولة �أي عمل حكومي �إلى حين وفاته..
ومن هنا نجد ال�شكوى في �شعر الأمير.
وتتمثل ال�شكوى في �شعره في جانبين:
الأول :ال�شكوى م��ن ��ص��روف ال��ده��ر وح��وادث
الزمان؛ حيث يقول مخاط ًبا الزمان بعدما يئ�س من
حوادث الدهر:
�إن ك � � � ��ان ع� � �ن � ��دك ي � � ��ازم � � ��ان ب� �ق� �ي� � ٌة
(((5

م �م ��ا ت �� �س ��يء ب� ��ه ال � �ك� ��رام ف� �ه ��ات� �ه ��ا

فهو يتذكر �صروف الدهر وريب المنون وحوادث
الدنيا وفنون ال�شجون ،وي�شتكي منها ويعذر نف�سه
في ال�شكوى ،متمث ًال بقول حبيب بن �أو�س الطائي:
�� �ش� �ك � ُ
�وت وم� � ��ا �� �ش� �ك ��وى ل �م �ث �ل��ي ع� ��ادة
(((5

ولكن تفي�ض الك�أ�س عند امتالئها

الح�ساد والأعداء ،فقد
والثاني� :شكواه ال ُم ّرة من ّ
خ�ص�ص لها ق�صيدة طويلة من  46بيتا ،وهي تب ّين
ّ
حاله معهم ،وت�شير �إلى منزلته واعتزازه بنف�سه،
وم�ؤامراتهم عليه .وي�صف الأمير �أعداءه فيها ب�أ�شد
الأو� �ص��اف من الجحود والتكذيب وق�صور العقل
والنفاق وكثافة الطبع ،لما نالوا منه وطعنوا في
�شخ�صيته وعلمه قائ ًال:
ط� � �ع� � �ن � ��وا ب� ��ال � �ت� ��وه � �م � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��ات ع �ل �ي �ن��ا
ف� � � ��ي �أم� � � �ـ� � � �ـ � � ��ور ب� � � � ��دت ل � � �ك � � � ّل ل �ب �ي ��ب
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وا� � �س � �ت � �خ � � ّف� ��وا ب� �ن ��ا ع� �ل ��ى � � �س� ��وء ظ ��نّ
ث � � � � ّم ع� � � � � ��ادوا ب� ��ال � �ل � �ـ � �ـ� ��وم وال � �ت � ��أن � �ي� ��ب
و�أرادوا �إب � � � �ط� � � ��ال ر�ؤي� � � � � � ��ة ف� �ـ� �ـ ��رق
ف � ��ي ال � � � � ��ورى ب � �ي ��ن ي ��اب � �� ��س ورط � �ي ��ب
ك� � � � ّل ذا م � ��ن ك� �ث ��اف ��ة ال� �ط� �ب ��ع ف �ي �ه��م
وق� ��� �ص ��ور ال �ع �ق ��ل ال �خ �ب �ي��ث ال �� �س �ل �ي��ب
وي�صف قبح نياتهم ف��ي الآخ��ري��ن ونزعتهم
الت�شا�ؤمية التي �أو�صلتهم �إلى التعذيب ويدعوا عليهم
نا�صحا
بالهالك في اللهيب ،ويعد نف�سه معل ًما
ً
ً
ومحافظا على حرمة الوداد مع الجميع حيث
وداع ًيا
بالحب قائ ًال:
لم يبادلوه الحب
ّ
ق� �م ��ت ف �ي �ه��م م �ع �ل �م��ا ح �� �س��ب ج �ه��دي
ن� ��ا� � �ص � �ح� ��ا ب� � �ي � ��ن �� � �س � ��ائ � ��ل وم� �ج� �ي ��ب
داع � � �ي� � ��ا ل � �ل � �ه� ��دى ب � ��إخ � �ـ�ل��ا�� ��ص ق �ل��ب
وك � � �ل� � ��ام ف � �� � �ص � �ـ� ��ل و� � � � �ص� � � ��در رح � �ي� ��ب
ح ��اف� �ظ ��ا م � ��ع ك� �ب� �ي ��ره ��م و� �ص �غ �ي��ره��م
(((5

ح� � ��رم� � ��ات ال � � � � � ��وداد ب� ��ال � �ت� ��رح � �ي� ��ب

وال تعد هذه ال�شكوى �إال بع�ض الزفرات من قلب
الأمير في حاالت خا�صة ،والتعني �أنه ع ّير بالزمان
�أوعابه �أولم ير�ض بالق�ضاء �إذ هو القائل:
�أن � � � � � � � � � � � ��ا را� � � � � � � � � � � � ��ض ب � � � � �م� � � � ��ا ق� � ��� � �ض � ��ى
واق� � � � � � � � � � � � � � � � � ��ف ت � � � � � � �ح� � � � � � ��ت ح� � � �ك� � � �م � � ��ه
�� � � � �س � � � ��ائ � � � ��ل �أن �أف� � � � � � � � � � � � � ��وز ب � � ��ال� � � �ـ
(((5

ـ� � �خ� � �ي � ��ر م � � � ��ن ح� � ��� � �س � ��ن خ� � � �ت� � � �م � � ��ه
خ�صائ�ص ومميزات �شعر الأمير:

يتحدث ال�شاعر عن عواطفه وميوله ،دون �أن
يتعب فكره في انتهاج منهج خا�ص ،وي�أتي الناقد
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فيلفت نظره بع�ض الظواهر البارزة التي الزمت
�شعره فيقف معها ل�ي��درك م��واط��ن الجمال فيه،
وليتم ّكن من معرفة منزلته وتقويمه ال�صحيح،
وهذا ما يراد بالخ�صائ�ص الفنية ،فالخ�صائ�ص
الفنية ه��ي � ًإذا حديث الناقد ع��ن �شعر ال�شاعر
في الخ�صائ�ص التي الزمت �شعره ،طوال تجربته
ال�شعرية الخا�صة ..وب�إلقائنا نظرات في �شعر الأمير
تب ّين لنا �أن ل�شعره طاب ًعا معينًا ،وله خ�صائ�صه
الأ�سلوبية ،كما �أن ل��ه خ�صائ�صه الفكرية التي
�سن�شير �إليها �إن �شاء اهلل تعالى:
� ً
أوال :الأ�سلوب والأداء التعبيري:

 -1الت�ضمين:

الت�ضمين :لغة جعل ال�شيء في �ضمن ال�شيء
ي�ض ِّمن
م�شتم ًال عليه ،والت�ضمين في ال�شعر �أن َ
ال�شاعر �شعره بيتًا �أو�شط ًرا من ال�شعر لي�س له في�أتي
به في �أخر �شعره �أو و�سطه متمث ًال به ،والم�ضمن
من �أبيات ال�شعر ما لم يتم معناه �إال في البيت الذي
ب �ع��ده( ،((5وق��د �ض ّمن �شعر الأمير بع�ض الأ�شطر
ال�شعرية ..كت�ضمينه عجز امرئ القي�س في بيت له
عن مدينة بهوبال:
وي � � ��ا ح � �ب� ��ذا � �س �ـ �ـ �ـ ��اح ��ات �ه ��ا ل � ��ك �إن� �ه ��ا
"ن�سيم ال�صبا جاءت بريا القرنفل"

(((5

بينما يقول امر�ؤ القي�س:
�إذا ق ��ام �ت ��ا ت �� �ض ��وع ال �م �� �س��ك م�ن�ه�م��ا
(((5

ن�سيم ال�صبا ج��اءت ب��ري��ا ال�ق��رن�ف��ل

وت�ضمينه �صدر معلقة امرئ القي�س في قوله:
ت��ذك��رت ع �ه��دا ب��ال�ح�م��ى وب �م��ن م�ضت
"قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل"

(((5

�شعر
العربية
للأمير
�صديق
ح�سن خان
البهوبالي
درا�سة �أدبية
نقدية في
�شبه القارة
الهندية

ويقول امر�ؤ القي�س:
ق �ف��ا ن �ب��ك م ��ن ذك � ��رى ح �ب �ي��ب وم �ن��زل
(((5

ب�سقط اللوى بين الدخول فحومل

وت�ضمينه ُعجز بيت �أبي طالب بن عبد المطلب
في قوله عن زوجته الأميرة �شاه جهان بيكم:
م �غ �ي �ث��ة �أرب � � � ��اب ال� �ف ��وا�� �ص ��ل وال �ح �م��ى

القارة؛ حيث يدل على ذلك م�ؤلفاته في التف�سير
م��ن �أ�شهرها تف�سيره "فتح البيان ف��ي مقا�صد
القر�آن" ،فال عجب �أن يحفظ كثيرا من الآي��ات
القر�آنية ،ويقتب�س من معانيها �أو �أجزائها ال�شيء
الكثير ليدخله في �شعره ،ومن هذا القبيل قوله:
ل��م �أرت �ك ��ب ف��ي ه ��وى �أ� �س �م��اء مع�صية
(((6

ب � � ��أي ذن � ��ب رع ��اه ��ا اهلل ق ��د ق �ت �ل ��ت

(((5

"ثمال ال�ي�ت��ام��ى ع�صمة ل ل��أرام ��ل

بينما يقول �أبو طالب في �ش�أن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم:
و�أب� �ي� �� ��ض ي���س�ت���س�ق��ي ال �غ �م ��ام ب��وج�ه��ه
ِ َم � � � � � ُ
�ال ال� �ي� �ت ��ام ��ى ع �� �ص �م��ة ل �ل ��أرام � ��ل
ي � �ل� ��وذ ب � ��ه ال� � �ه �ل��اك م � ��ن �آل ه��ا� �ش��م
(((6

مقـــاالت

ف �ه��م ع� �ن ��ده ف ��ي ن �ع �م��ة وف� ��وا� � �ض� ��ل

وت�ضمينه �صدر بيت �شهير قالته �أبناء الأن�صار
حين ا�ستقبالهم للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم في
المدينة المنورة لأول م ّرة في قوله:
َم ّن الإله على الأجيال قاطبة

"�إذا طلع البدر من نحو الثنيات

(((6

حيث �ضمنه بتغير ي�سير م��ن قولهم:
ط� � � � � � �ل � � � � � ��ع ال � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � ��در ع � � �ل � � �ي � � �ن � � ��ا
م � � � � � � � � ��ن ث� � � � � � �ن� � � � � � �ي � � � � � ��ات ال � � � � � � � � � � � � � � � ��وداع
وج � � � � � � � � � � ��ب ال � � � � �� � � � � �ش � � � � �ك� � � � ��ر ع � � �ل � � �ي � � �ن� � ��ا
م� � � � � � � � � � � � � ��ا دع� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا هلل داع
 -2االق��ت��ب��ا���س م��ن ال��ق��ر�آن الكريم
وال�سنة ال�شريفة:

كان عالم دين ومف�س ًرا
من المعلوم �أن الأمي َر َ
و�أح��د �أ�شهر المف�سرين للقران الكريم في �شبه

ف��أخ��ذ معني العجز م��ن الآي ��ة الكريمة"و�إذا
الموءودة �سئلت ب�أي ذنب قتلت"(.((6
وقال:
ح ��ب ال �م �ل �ي �ح��ة ي � ��وم ال ��دي ��ن م �ك��رم��ة
(((6

ه �ن��اك م�ن��ه م��وازي��ن ال �ه��وى ث �ق �ل��ت

و�أخذ هذا المعنى من الآية الكريمة "ف�أما من
ثقلت موازينه فهو في عي�شة را�ضية"(.((6
وفي قولـه:
ل ��ك ال �ح �م��د ك ��م �أم� � ��ر ع �ظ �ي��م دف �ع �ت��ه
(((6

و�أب��دل �ت �ن��ا م��ن ب�ع��د خ ��وف ب��ه �أم� �ن ��ا

�إ� �ش��ارة �إل��ى قوله تعالى":وليبدلنهم م��ن بعد
(((6
خوفهم �أمنا"
وفي عجز بيته:
ه ��دي ��ت �إل� � ��ى ب �ح ��ر م� ��ن ال �ع �ل ��م زاخ� ��ر
(((6

ينابيعه م��ن ق��اب قو�سين �أو �أدن� ��ى

اقتبا�س من قوله تعالى":فكان قاب قو�سين �أو
(((6
�أدنى"
�أما قولـه:
و�أج � ��ر ع�ل�ي�ن��ا ال �ل �ط��ف ف ��ي ك � � ّل لحظة
(((7

وزدن� � ��ا ه� ��دى �إن � ��ا �إل � ��ى رب �ن��ا ه ��دن ��ا
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ف�ن�ج��د ف�ي��ه االق �ت �ب��ا���س م��ن �آي �ت �ي��ن ه�م��ا قوله
تعالى":وزدناهم هدى"( ((7وقوله تعالى"�إناهدنا
�إليك"(.((7
وفي قولـه:
وال تخزني في موقف الح�شر و�أعطني
(((7
كتابي ف�ض ً
ال م��ن �أي��ادي��ك باليمنى
اقتبا�س جزئي من معني �آية" ف�أما من �أوت��ي
كتابه بيمينه ف�سوف يحا�سب ح�سابا ي�سي ًرا"(.((7
واقتب�س كذلك من الحديث ال�شريف ومن هذا
القبيل قوله:
خ� �ي ��ر ال � �ح� ��دي� ��ث ك � �ت� ��اب اهلل م �ن��زل��ة
(((7

ث ��م ال �ح��دي��ث ل ��ه � �ش � ّم ال � �ف ��روع ��ات

حيث اقتب�س معنى الحديث ال�شريف" خير
الحديث كتاب اهلل وخير الهــدي هدي محمد �صلى
اهلل عليه و�سلم"(.((7
وفي قولـه:

ال�شخ�صيات التراثية والأحداث التاريخية والأماكن
المهمة ..وفيما يلي �أمثلة لهذه الإ�شارات:
�أ-ال�شخ�صيات التراثية:

ت�ستخدم ال�شخ�صية التراثية في ال�شعر �إذا كانت
تتميز تاريخ ًيا عن غيرها ب�شيء يجعلها وحدها
قادرة فن ًيا للتعبير عن ق�ضية ما ،و"يكون ا�ستلهامها
م�ت�ع��دد ال �ج��وان��ب ع�ل��ى ح�سب ال �م �غ��زى ال��دالل��ي
و�إيماءات ال�سياق الرامز وما تورده الق�صيدة من
جوانب ال�شخ�صية التراثية"(.((8
ومن ال�شخ�صيات التي �أ�شار �إليها الأمير في
�شعره:
�" -1آدم عليه ال�سالم" وهو �أبو الب�شر في قوله:
ث� � �ب� � �ت � ��ت ن � � �ب� � ��وت� � ��ه و�آدم ج � �ـ � �ـ� ��دن� ��ا
(((8

ق��د ك��ان ف��ي �أ� �س��رى ال���س�م��ا وال� �م ��اء

 -2وذك��ر "محمدا" �صلى اهلل عليه و�سلم خاتم
النبيين في قوله:
م� �ح� � ّم ��د �أح � �م� ��د ق� ��د ج� � � ّل ع� ��ن � �ص �ف � ٍة
ع � ّف��ى ال � ّ�ظ�ل�ام ب �ن��و ٍر م �ن��ه ح ��� ّ�س��ا���س
 -3و�أ�شار �إلى "حاتم الطائي" ال�شخ�صية التراثية
المعروفة بال�سخاء في مدحه لزوجته الأميرة
�شاهجهان بيكم:
(((8

ن� �ف� ��� �س ��ي ال� � � �ف � � ��داء ل � �ت� ��رب� ��ة ق ��د� �س �ي ��ة
(((7

ف � �ي � �ه� ��ا ن� � �ب � ��ي خ� � ��ات� � ��م الأن � � � � � �ب� � � � � ��اء

ت�ل�م�ي��ح �إل� ��ى ال �ح��دي��ث ال�شريف"�أنا خ��ات��م
النبيين"(.((7
وقولــه:

�أف��ا� �ض��ت ف�ي��و��ض��ا �أخ �ج �ل��ت ج ��ود ح��ات��م
(((8

اقتبا�س م��ن ال�ح��دي��ث ال�شريف "خير ال��زاد
التقوى"(.((8

�أ� �س��ال��ت �إل �ي �ن��ا ه��اط�ل�ا ب �ع��د ه ��اط ��ل
 6-5-4وذك��ر "�إيا�س" ال�شخ�صية التاريخية
المعروفة بالذكاء كما ذكر "�أوي�س" و"ابن �سينا؛"
الطبيب ف��ي معر�ض رده على علم ال�ك�لام و�أه��ل
المنطق اليوناني:

 -3الإ�شارات التاريخية:

�إي � � ��ا� � � ��س غ� � � ��دا ي� � �ه � ��وى ي� �ق� �ي� �ن ��ا ب � ��أن� ��ه

ق ��دِ م ��تُ وم ��ا ق� � ّدم ��تُ زادا م ��ن ال� ّت�ق��ى
(((7
�أف� � � � � � ��و ُز ب� � ��ه ل � �ك � � ّن � �ن ��ا ب� � � � َ�ك �آم � � � �ن� � � ��ا

�صدر من الأمير في �أ�شعاره �إ�شارات �إلى بع�ض
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ك � ��ذاك اب� ��ن � �س �ي �ن��اء ق � ��ارع ال �� �س��ن ن ��ادم
ّ (((8
على ك � ّل م��ا �أج ��رى ال �ي��راع وم��ا��س�ن��ا
ب -الأحداث والوقائع التاريخية:

ي�ستلهم الأم�ي��ر ال�ت��راث الإ��س�لام��ي ب��إ��ش��ارات
�إلى الأح��داث التاريخية في ال�سيرة النبوية؛ حيث
"تتيح ا�ستلهامات الإ�شارات التاريخية من التراث
الإ�سالمي متك�أ فنيا يهيئ للق�صيدة توهج �أداء
وزخم عطاء حين تن�سكب في الذاكرة ك ّل تذكارات
الحدث الذاهب"( ((8ومن ذلك:
 -1الإ�شارة �إلى واقعة الإ�سراء والمعراج في قوله:
ف� � � � � ��ازت ب� � �م� � �ع � ��راج ال � � �ب� � ��راق� � ��ع ذات � � ��ه
هلل ج � � � � ��ذب � � � � ��ة واه� � � � � � � � � � ��ب الآالء
وه � � �ن� � ��ا ب� � � ��ر�ؤي� � � ��ة رب � � � ��ه ب � �ل � ��غ ال� �م� �ن ��ى
(((8

مقـــاالت

ه� � ��ذا ل� �ع� �م ��ري �أع� � �ظ � ��م ال � �ن � �ع � �م� ��اء
ففيه �إ�شارة �إلى ما ورد في كتب الحديث ال�شريف
وال�سيرة من ذكر الإ�سراء والمعراج؛ �إذ "�أتي ر�سول
اهلل �صلى اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بالبراق  -وهي
الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله ،ت�ضع
حافرها في منتهى طرفها  -فحمل عليها ،ثم خرج
به �صاحبه يرى الآي��ات فيما بين ال�سماء والأر���ض
حتى انتهى �إلى بيت المقد�س "..ومنه �إلى �أبواب
ال�سماء(.((8
 -2الإ�شارة �إلى غزوة بدر وبالتحديد رمي الر�سول
الح�صى في وجه الكفار:
حيث يقول:
و�أث �ب �ت �ه ��م ج ��أ� �ش ��ا �إذا ح �� �ض��ر ال��وغ��ى

فكانت الهزيمة(.((9
 -3الإ�شارة �إلى حديث ال�شفاعة يوم القيامة بقوله:
ف� �ق ��ا َم م �ق��ا ًم��ا ل ��م ي � ُق �م��ه مِ � � َ�ن ال� � � َورى
(((9
�رب وال �ه � ّم وال� َ�ح��زن��ا
�� ِ�س��وا ُه �أزا َل ال �ك� َ
ففيه �إ�شارة �إلى ال�شفاعة التي تخت�ص بالنبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يوم القيامة من بين الأنبياء
عليهم ال�سالم حيث ورد في الحديث ال�صحيح
"يجمع اهلل النا�س ي��وم القيامة-..وفيه -ارفع
(((9
محمد قل ي�ستمع ،و�سل تعطه ،وا�شفع ت�شفع"...
ج -الأماكن التاريخية:

وي�شير �إل��ى الأم��اك��ن التاريخية فيذكر مكة
المكرمة والمدينة المنورة والبيت الحرام والحجر
الأ�سود والركن اليماني وغار حراء والقبة الخ�ضراء،
كما يذكر ثنيات الوداع والهند وبهوبال وفيما يلي
�أمثلتها:
 -1ذك��ر مكة المكرمة والبيت ال �ح��رام والحجر
الأ�سود في قوله:
ب � �م � �ك � ��ة ل� � � ��ي غ� � � �ن � � ��اء ل � �ي � �� � ��س ي� �ف� �ن ��ي
ج� � � � � � ��وار اهلل وال � � �ب � � �ي � � ��ت ال� �م� �ع� �ظ ��م
ف � �ف � �ي � �ه � ��ا ك� � �ي� � �م� � �ي � ��اء �� � � �س� � � �ع � � ��ادة ق ��د
(((9

ظ �ف��رت ب �ه��ا م ��ن ال �ح �ج��ر ال� �م� �ك ��رم

 -2كما �أ�شار �إل��ى الحرم المكي والركن اليماني
بقوله:
ي � � ��ا ح � � �ب� � ��ذا م � � ��ن �أوى �إل� � � � � ��ى ح � ��رم
(((9

(((8

يفوق الح�صى من كفه ال�ضرب والطعنا
ففيه �إ�شارة �إلى ما ورد في كتب ال�سيرة �أن ر�سول
اهلل( �أخذ يوم بدر حفنة من الح�صباء فا�ستقبل
ً
قري�شا بها ثم قال� :شاهت الوجوه ،ثم نفحهم بها

وح �ب��ذا � �س��اك��ن الأي� �م ��ان م��ن ن ��ا� ��س

 -3ويتذكر منازل طيبة -المدينة المنورة -بقوله:
ك �ي ��ف ال ��و� � �ص ��ول �إل � � ��ى م � �ن� ��ازل ط�ي�ب��ة
(((9

ف� �ي� �ه ��ا ل �م �ف �ت �ق��ر ح� ��� �ص ��ول رج � � � � ��اء
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وي�ص ّرح �أنه ع�شق على �إقامتها و�أنها جنة الدنيا
في قوله:

ن� � ��واب را ب ��رو�� �ض ��ه � �س �ن��ت ُب� � ��ود م �ق��ام
(((10
ُب���ش��رى ل��ه ب��ذل��ك ط��وب��ى ل��زائ��ري��ه

�إن � � � ��ي ع� ��� �ش� �ق ��ت ع � �ل ��ى �إق� � ��ام� � ��ة ط �ي �ب��ة

ب -الترجمة:
(((9

ف� �م� �ت ��ى �أف � � � � ��وز ب� �ج� �ن ��ة ال� � ��دن � � �ي� � ��اء
 -4ويذكر غار حراء في قوله:
ووج� � � � � � ��دت ت � �ع � �ب � �ي� ��را ل � � �ه� � ��ذا ك ��ام �ل�ا

(((9

ن� �ي ��ل ال� �م� �ن ��ى م� ��ن ط ��اب ��ة وح � � � � ��راء
 -5و�أ�شار �إلى ثنيات الوداع بقوله:
م� � ��نّ الإل � � � ��ه ع� �ل ��ى الأج � � �ي� � ��ال ق��اط �ب��ة

(((9

�إذا ط�ل��ع ال �ب��در م��ن ن�ح��و ال �ث �ن �ي��ات
 -6وذكر بهوبال في قوله:
و��ص�ل��ت ح�م��ى ب�ه��وب��ال يانف�س فانزلي

وتكون هذه ال�صنعة ب�أن ينظم ال�شاعر بالفار�سية
معنى البيت ال�ع��رب��ي �أو ينظم البيت الفار�سي
بالعربية(.((10
ومن هذا القبيل البيت الآتي:
ي � �� � �س � � ّود ح � � � ّ�ب ال � �ت � �ب� ��ر ق� �ل� �ب ��ك �أخ � � ��را
وت� �ج ��ذب ذي ال �� �ص �ف��را �إل � ��ى ال �� �س��وداء
حيث ترجمه بالفار�سية بقوله:
زرب � ��ر�� � �س� � �ت � ��ي م� �ي� �ك� �ن ��د دل را� � �س � �ي� ��اه
(((10
�آخ� ��ر اي ��ن � �س��واد ب���ص�ف��را م �ي �ك �� �ش��د
وترجمته للبيت القائل:

(((9

ف�ق��د ن�ل��ت م ��أم��ول ال� �ف� ��ؤاد ال �م �ع��ول
 -4المزج بين العربية والفار�سية:

وف � ��ي ب �ي��ت ع �ي��ن م �ن��ك ح �ل��ت �أن��ا� �س��ي
ل �ت �ن �ه��ب ف ��ي ال �ب �ي��ت ال � �ح� ��رام ق��واف�ل�ا

من خ�صائ�ص �شعر الأمير المزج بين ال�شعر
العربي والفار�سي ،وتتمثل هذه الظاهر في �شعره
في �شكلين:
�أ -التلميع:

وه��و ف��ي اللغة �أن يكون ف��ي ج�سد الخيل بقع
تخالف لونه ،وفي اال�صطالح �أن يجعل ال�شاعر �أحد
م�صراعي البيت من ال�شعر عرب ًيا والآخر فار�س ًيا
�أو ي�أتي ببيت بالعربية ويعقبه ببيت بالفار�سية(.((10

بقولــه:
درون خ��ان��ه ج�شم ت��وم��ردم��ان ه�ستند
كه درم�ي��ان ح��رم ميزنند قافله را

(((10

وترجمته للبيت ال�شعري:
تفني ال���س�ق��اة وت�ف�ن��ى ال�ك��أ���س وال �ن��ادي
وم � ��ن ت�ل�اق �ي ��ه م� ��ن خ� ��ل وم � ��ن ع� ��ادي
ف� ��� �ص� � ّرف ال �ق �ل��ب ع ��ن دن � �ي ��اك ب��اط �ل��ة
ي �ف �ن��ى ال �ج �م �ي��ع وي �ب �ق��ى رب �ن��ا ال �ه��ادي

وفيما يلي �أمثلة لها من �شعر الأمير:

حيث ترجمه بقوله:

ع �م ��ري ��اران زم� ��ان ��ش�ـ��د درب� ��ي �آرات �ل ��ف
(((10

قل لهم �إن ينتهوا يغفر لهم ما قد �سلف
وقولــه:

��س��اغ��ر ف��ان��ى وب ��زم و��س��اق��ي ف��ان��ى باهر
ك� � ��ه �� � �ش � ��دى در وم �ل��اق � ��ات � ��ى ف ��ان ��ى
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ب � � ��ردار دل ازه �� �س �ت��ى ب ��ى ب � ��ود ج �ه��ان
(((10
اهلل ب� � ��ود ب� ��اق� ��ي وب � ��اق � ��ى ف� � ��ان� � ��ى

فالأ�شواق ال دموع لها ،ولكن الدموع يكون للإن�سان
ومن�ش�أه ال�شوق ،فهو مجاز عالقته الم�سببية.

 -5الألوان البالغية:

 -3الكناية:

ا�ستعان ال�شعراء منذ �أقدم ع�صورهم بطائفة
من المح�سنات اللفظية والبيانية لغر�ض الت�أثير في
�سامعيهم من جانب ،والت�صالها بالأ�سلوب الأدبي
من جانب �آخر ..ذلك �أنه ال معنى للأدب بدونها.

و�أكثر ا�ستعمالها من مثل قوله:
حليف العال �إن ح� ّل ف��ي �صدر مجل�س

وقد اعتنى الأمير با�ستخدام المح�سنات اللفظية
والمعنوية في �شعره دون تكلف �أو افتعال ،بل لإظهار
ال�صورة ب�أجمل ح ّلة ،و�أزه��ى �أ�سلوب ،وال �أريد �أن
�أح�صى ك ّل ما �أتى به من وجوه بيانية وبديعية ،ولكن
اكتفي ببع�ض الأبيات التي تت�ضمن هذه الأن��واع..
ومنها:
 -1الت�شبيه:

(((11

وحتف العدى �إن ما�س في رحب جحفل
وقولــه:

د ُُج��وجِ � ّي��ة ال � َف��رع �ي� ِ�ن َم�ع���س��ول��ة ال� ّل�م��ى
المخ َ
َ
لخل
ب�ع�ي��د ُة َم �ه��وى ال � ُق��رط ريّ
�أ�� �س� �ي� �ل ��ة َم � �ج� ��رى ال � � ّدم � ��ع َخ �� �ص �م��ان��ة
رخ�صة �أنمل
الح�شى َر�شِ ي َقة بان الق ّد َ

(((11

 -4اال�ستعارة:

مقـــاالت

ومنه قوله ال��ذي ي�شبه فيه الر�سول �صلى اهلل
عليه و �سلم بركن البيت الحرام قائ ًال:
ه� � ��و رك � � � ��ن ب � �ي� ��ت اهلل ج � � � � ّل ج�ل�ال ��ه
(((10

وع� �م ��اد ه� ��ذي ال �ق �ب��ة ال� �خ� ��� �ض ��راء
وبال�شم�س:

ي� ��ا�أي � �ه� ��ا ال �� �ش �م �� ��س ال� ��رف � �ي � � ُع م �ك��ان��ه
(((10
�� �ض ��اءت ِب � � ُن� � َ
�اح��ة ال � � ّت� ��رب� ��اء
�ورك � �س� َ
وت�شبيهه لزوجته الأميرة بالبحر في قوله:
ه��ي البحر ج��ودا في�ضها �شمل ال��ورى
(((10
وق ��د ن ��ال م��ن م�ع��روف�ه��ا ك� � ّل ن ��ائ ��ل
 -2المجاز:

حيث ا�ستخدم المجاز المر�سل في قوله:
و�أت � � �ي � � �ن � ��ا � �ُ�ش� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ع� � ًث ��ا ُغ� � � �ب� � � � ًرا ن� �ل� � ّب ��ي

الت�صريحية :في قوله:
�إن ك �ن��ت ف��ي �أر� � ِ��ض ُب �ع��دٍ ع��ن ِدي��اره��م
(((11
لب َم�سك ُنهم وال� � ّرو ُح م�ق�ت��رب
فال َق ُ
حيث �شبه القلب بالم�سكن بجامع ال�سعة ثم
ا�ستعير اللفظ الدال على الم�شبه به ،وهو الم�سكن
للم�شبه وهو القلب على �سبيل اال�ستعارة الت�صريحية.
واال�ستعارة التمثيلية في قوله:
َج ��نّ ال � ّ�ظ�ل�ا ُم َو َع� �ي � ُ�ن ال��� ّ�ش�م��� ِ�س َراق� ��د ٌة
(((11
َف� ��أي � َ�ن ي� ��ا َغ� ��ادَة ا ّل ��ده� �ن ��ا ِء َم � �ث� ��واكِ
حيث لم ي�ستعمل هذا التركيب"عين ال�شم�س
راقدة" على الحقيقة� ،إذ �أن غياب ال�شم�س اليعني
رق��ود العين الحقيقي ،فا�ستعماله في غياب عين
ال�شم�س مجاز ،والعالقة بينهما الم�شابهة.
وا�ستخدم من الألوان البديعية:

َو ُد ُم� � � ��وع الأ�� � �ش� � � َواقِ َت � � ��زدا ُد َه� �ط�ل�ا

(((11
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-1الطباق:

ف � ��إن� ��ي ف� ��ي الأن � �� � �س� ��اب م �ن �ك��م ل ��واح ��د

ومنه "ذهاب وعودة" و"ك�آبة و�سراء" في قوله:
ل � ��م ي � �ل ��ق ف � ��ي ه � � ��ذا ال� � ��ذه� � ��اب ك � ��آب ��ة
(((11
ول� � �ع � ��اد ف � ��ي �آن م � ��ع ال� � � ��� � � �س � � ��راء
و"ياب�س ورطيب" في قوله:
و�أرادوا �إب � � � �ط � � � ��ال ر�ؤي � � � � � � ��ة ف � � ��رقٍ
(((11
ف��ي ال � ��ورى َب �ي� َ�ن ي��اب ��� ٍ�س و َرط � �ي� ��ب

(((12

وق��د ق��ال ف��ي ال �ق��ران رب��ي �أل�ح�ق�ن��ا
وقولـه:
ل��ك الحمد ي��ا كافي الفتى ك � ّل مطلب

(((12

وموجده من قبل من نطفة تمنى
وتوريته ب�أ�سماء �سور القران الكريم كقوله:
ولكنه ال ينفع العلم وحده

 -2الجنا�س:

(((12

من مثل قوله في م��دح النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم:
ان �ظ��ر �إل� ��ى دي �ن��ه ال �ت��وح �ي��د ك �ي��ف غ��دا
(((11
ف�أنقذ الخلق ع��ن �أ� �ش��راك �إ� �ش��راك
وقوله في مدحه �صلى اهلل عليه و�سلم:
ف �ل ��ا َح م �ن��ه ف �ل ��ا ُح ال� �ن ��ا� ��س �أج �م �ع �ه��م
(((11
وط� ّه��ر الخلق م��ن �أدن��ا���س �أرج��ا���س

(((12

 -3ال�سجع :كقوله:

حب قد ف��ازوا وقد �سعدوا
وال�ص ُ
ف��ال ُآل ّ
(((11
وق��د �أط��اع��وا وق��د نالوا وق��د ق��رب��وا
وقولـه:
ف ��ال ��زم ط��ري � ًق��ا ج �ل � ّي��ا وا� ِ��ض � ً�ح ��ا ب�ل� ً�ج��ا
(((12
م ��ا ف �ي��ه َم �ي��ل والح� �ي � ٌ�ف والن � �ك� ��ب
 -4المقابلة :في قوله:

ف� �م ��ا و� �ص �ل �ه��ا �إال ال� �ح� �ي ��وة وط �ي �ب �ه��ا
(((12

وم��ا هجرها غير الحمام المبحل
 -5التورية:

كتوريته ببع�ض عبارات القران الكريم مثل قوله:
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و��س��ل ��س��ورة الأع� ��راف ع��ن ذل��ك ال�م�ع�ن��ى
كما ا�ستغل بع�ض الم�صطلحات المنطقية للتورية
كقوله:
ل ��ك ال �ح �م��د ح� �م ��دا ب ��ال� �ع� �ب ��ارات ك�ل�ه��ا
م�ط��اب�ق��ة واالل� �ت ��زام ��ات وال �� �ض �م �ن��ا
ثانيًا :ال�صور والأخيلة:

ينظر ال�شاعر كغيره من النا�س �إل��ى الأ�شياء
في الحياة وينفعل بها ،ولكن نظرته �إل��ى ال�شيء
وانفعاله به ال يكون كنظرة عامة النا�س وموقفهم
منه ،بل يكون انفعا ًال م�ؤث ًرا �صاد ًرا نتيجة خيال
مو�سع وت�صوير رائع ..وهذا ما �أطلق عليه ال�صورة
ال�شعرية التي تعد "�أداة ال�شاعر لنقل تجربته
ال�شعورية والفكرة التي انفعل بها �إلى الآخرين على
فن
نحو م�ؤثر"( ،((12وعلى ذلك فال�صورة جوهر ّ
ال�شعر ولي�ست حلى زائفة؛ �إذ عليها يعتمد ال�شاعر
في توليد المعاني ال�شعرية(.((12
ويجد الباحث في �شعر الأمير �صو ًرا ت�أثر فيها
ببيئته و�صو ًرا �أخري تقليدية ،وفيما يلي تف�صيلها:
� ً
أوال :ال�صور التي توحي بت�أثير البيئة:

عا�ش الأمير �صديق ح�سن خ��ان في بيئة غير
عربية ،في بيئة تنطق باللغة الهندية وبقيت تحت

�شعر
العربية
للأمير
�صديق
ح�سن خان
البهوبالي
درا�سة �أدبية
نقدية في
�شبه القارة
الهندية

�سيادة اللغة الفار�سية لعدة قرون ،وبما �أن البيئة
ت�ؤثر في نتاج ال�شاعر ،نجد في نتاج الأمير �صديق
ح�سن خان ال�شعري �صو ًرا توحي بت�أثير البيئة التي
ن�ش�أ فيها ،وتتمثل هذه ال�صور في التعبيرات وبع�ض
ال�ظ��واه��ر الثقافية الخا�صة باللغتين الفار�سية
والهندية.
فمن ذلك ا�ستعماله للألفاظ الفار�سية في �شعره
العربي كقوله:
ه� � ��ذى �أح� ��ادي � �ث� ��ه ب��ال �ف �ي ����ض م�ن�ع�م��ة
ع�ل��ى المحبين ب� ��الآالف وال �ل�اك

ك � � � � � ��أن ل � � ��ه ف � � ��ي ك� � � � � ّل ق � �ل � ��ب م ��دي� �ن ��ة
(((13

وم�ن��ه ع�ط��ور الخلق �شانت ب�م�ن��دل

وال�م�ن��دل ا�سم لبلد بالهند يجلب منه العود
الفائق ،والمندلي عطر ين�سب �إل��ى المندل ذلك
البلد الهندي(.((13
وم��ن ظواهر الثقافة غير العربية في �شعره،
�إيراد لقبه"نواب" في �أواخر بع�ض الق�صائد العربية
كقوله:
ن � � ��واب ع� �ب ��د رم � � ��اه ال� ��ده� ��ر ف� ��ي ك�م��د

(((12

فالالك "الكهـ" في ل�سان الفر�س و�أه��ل الهند
عبارة عن مائة �ألف وقد ا�ستعمله ال�شاعر في �شعره
العربي ت�أثرا ببيئته.

مقـــاالت

ومن هذا القبيل ا�ستعماله للفظة "الما�س" في
قوله:
وم � ��ن و� � �ص� ��ال ح �ب �ي��ب ك � ��ان م �ن �ت �ظ��را
(((12

ول �ل �م �ح ��اوي ��ج م� ��ن د ّر وال � �م � ��ا� � ��س

وورد في كتب اللغة �أن الما�س حجر كريم في
�شبه القارة الهندية ،قال �صاحب الل�سان":الما�س
حجر م�ع��روف يثقب ب��ه الجوهر ويقطع وينق�ش
ق��ال اب��ن الأثير ولي�ست بعربية" وذك��ر ياقوت في
معجم البلدان في معر�ض ذكره لجزيرة �سرنديب
�أنها"جزيرة عظيمة في �أق�صى ب�لاد الهند" ثم
تحدث عن جبالها وقال� :إن الياقوت الأحمر يوجد
على ه��ذه الجبال ت�ح��دره ال�سيول والأم �ط��ار �إل��ى
الح�ضي�ض فيلقط ،وفيه يوجد الما�س �أي�ضا ومنه
(((13
يجلب العود"
وي��دخ��ل ف��ي ه��ذه ال �ظ��اه��رة ا�ستعماله لكلمة
"مندل" في قوله:

(((13

و�أن� � � ��ت � �س �ل��وت��ه ي � ��وم ال� � �م �ل��اق � ��ات
وقولــه:
وع � ��ن ع� �ب ��ده ال � �ن� ��واب ي �ع �ف �ـ �ـ �ـ��و ك �ث �ي��ره

(((13

متى غ � ّرد القـمريْ بح�سن ال�ت�غ��زل
وه��ذا �أم��ر م�ع��روف ل��دى �شعراء �شبه ال�ق��ارة
والفر�س؛ حيث يذكرون �ألقابهم التي ي�شتهرون بها
في �أواخر ق�صائدهم(.((13
ثانيًا :ال�صور التقليدية:

ي�شتمل �شعر الأمير على كثير من مظاهر ال�صور
التقليدية ،وخا�صة تلك التي ا�ستق ّل بها ال�شعر
العربي القديم ،م��ن البكاء على الأط�ل�ال وذك��ر
�أ�سماء الحبيبات والأماكن التي الت�صقت ب�أ�سمائهن
في الت�شبيب وغيرها من الظواهر ،والتي مر ّدها
�إلى عكوف الأمير على ذلك التراث ال�شعري الزاخر
الذي كان مادة مهمة من مواد ومقررات النظام
التعليمي المعروف بالدر�س النظامي ،فال يبعد
�أن يبقي لها �صدى في �أعماق �شعره ،وت�أثي ًرا في
نتاجه؛ حيث عب ّر الأمير عن تلك الأ�شكال من خالل
المظاهر الآتية:
 -1البكاء على الأطالل:

البكاء على الأطالل ظاهرة فكرية معروفة في
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ف�شببوا بـ"�سلمى" و�سليمى" و"�سعاد" و"�أ�سماء"
وغيرهن

ال�شعر العربي؛ حيث ك��ان ال�شاعر العربي يقف
وي�ستوقف �صاحباه �أو �أ�صحابه على دي��ار حبيبته
ليتذكر الأيام ال�سعيدة التي ق�ضاها هناك ..كقول
امرئ القي�س:

ك �ق��ول �أح �م��د ب��ن م�ح�م��د ال �ن��ام��ي وه ��و يذكر
"�سلمى":

ق �ف��ا ن �ب��ك م ��ن ذك � ��رى ح �ب �ي��ب وم �ن��زل

ع �ق �ل��ت ع �ي �� �س��ا ك � ��أن� ��ي ك �ن��ت ح��ا� �س��ده��ا
(((13

ب�سقط اللوى بين الدخول فحومل

وقد حاكى الأمير هذه الظاهرة في �شعره؛ حيث
قال:
ل� ��� �س� �ل� �م ��ة دار ب � ��ال � ��دخ � ��ول وح� ��وم� ��ل

(((13

ب ��دار �سلمى وت ��رب ال� ��دار م���س�ت�ل��م
وقول �أحدهم في "�سليمى":
�أال ي��ا� �س �ل �ي �م��ى ق ��د �أ� � �ض � � ّر ب ��ي ال �ه��وى

(((14

ع� �ف ��ا �آي � �ه � ��ا ري� � ��ح ال � �ج � �ن ��وب و�� �ش� �م� ��أل
ف �ت �ل��ك رب � � ��وع ق� ��د خ� �ل ��ت ع� ��ن �أه �ي �ل �ه��ا
و�أم � �� � �س� ��ت ق� � �ف � ��ارا ب � � � � ��ادرات ال �ت �ع �ط��ل
وق� �ف ��ت ب �ه��ا وال� ��دم� ��ع ي� �ج ��ري ��ص�ب��اب��ة

وه��اج��ت ب�ت�ب��ري��ح ال� �غ ��رام ب�ل�اب �ل��ي
وقول �إ�سحاق المو�صلي في �سعاد:
ق � �ف� ��ي ودع� � �ي� � �ن � ��ا ي� � ��ا � � �س � �ع� ��اد ب� �ن� �ظ ��رة

ف � �ق� ��د ح� � � ��ان م � �ن� ��ا ي� � ��ا � � �س � �ع� ��اد رح� �ي ��ل
ف �ي ��ا ج �ن ��ة ال ��دن� �ي ��ا وي � ��ا غ ��اي ��ة ال �م �ن��ى

وم� � ��ا ب� ��� �ص ��رت ع� �ي� �ن ��اي ح � � ّي� ��ا ب �م �ن��زل

(((14

وي��ا � �س ��ؤل نف�سي ه��ل �إل �ي��ك ��س�ب�ي��ل
وقول ال�شاعر وهو يتذكر" �أ�سماء":

ل �ح��ى اهلل ده � ��را ك �ي��ف ع �ف��ى ط�ل��ول�ه��ا
و�أ� � � �ض� � ��رم ن � � ��ارا ف� ��ي ح� ��� �ش ��اي ال �م �ع �ل��ل

ن �ف��ى ال� �ن ��وم ع ��ن ع �ي �ن��ي خ �ي��ال م���س� ّل��م
ت� � � � � ��أ ّوب م � ��ن �أ� � �س � �م� ��اء وال � � � ّرك� � ��ب ن � � ّوم

��س�ع��ى ف ��ي دث� ��ور ال��ر� �س��م ب �ع��د خ��راب�ه��ا
ف � �ت � � ّب ��ا وت � �ع � �� �ً�س ��ا ل � �ل� ��زم� ��ان ال� �م� �ح ��ول

وخ �ط��ب م ��ن الأي � � ��ام �أن �� �س��ان��ي ال �ه��وى
بفي الموت وال�م��وت علقم
و�أح�ل��ى ّ

وهلل �أي � � � � � � � ��ام م � �� � �ض � �ـ � �ـ � �ي� ��ن ب� �ق ��رب� �ه ��ا
ل �ق��د ع���ش��ت ف�ي�ه��ا ب��ال�ن�ع�ي��م ال�م�خ���ض��ل
�أق � � �م� � ��ت ب � �ه� ��ا ده� � � � ��را ب� �ع� �ي ��ن ق� ��ري� ��رة
(((13

و�أ��س�ق�ي�ت�ه��ا ك ��أ� �س��ات خ �م��ر م �ف �ل �ف��ل
 -2ذكر �أ�سماء الحبيبات و�أماكنهن:

تناول ال�شعراء العرب في �شعرهم �أ�سماء بع�ض
الحب
الحبيبات الالتي �أ�صبحن رموزا في ميدان ّ
بعدهم( ((13كما �أ��ش��اروا �إل��ى �أماكنهن وديارهن،
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(((14

وتناولوا �أ�سماء م�ساكنهن التي �أ�ضاءتها برهة من
الزمان؛ حيث ذكروا "دخول" و"حومل" و"زوراء"،
وا�ستخدموا كلمات معينة للداللة على موا�ضع
الحبيبات من مثل "ربوع ،حمى ديار" وغيرها(.((14
وترددت �أ�سماء هذه الحبيبات الوهميات ب�شكل
تقليدي ل��دى الأمير في �أ�شعاره؛ حيث بكى وراء
"�سلمى" ،وخاطب الربيع في �ش�أنها وتحدث عن
جمال "�سعاد" وح�سنها ،وتغنى بذكر ديار "�أ�سماء"

�شعر
العربية
للأمير
�صديق
ح�سن خان
البهوبالي
درا�سة �أدبية
نقدية في
�شبه القارة
الهندية

و"�سعدى" ،ك�م��ا ر�أي �ن��ا م�م��ا ا�ست�شهدنا ب��ه من
�أ�شعاره(.((14
كما ا�ستخدم الأم�ي��ر الكلمات التي �أ�صبحت
أعالما لم�ساكن الحبيبات" دخ��ول ،حومل ،دار،
� ً
ربوع" ،وهي م�ستخدمة في الأبيات التي ا�ست�شهدنا
بها لظاهرة البكاء على الأطالل �آنفًا� ،إ�ضافة �إلى
ا�ستخدامه لكلمتي"حمى ،وزوراء" بهذا ال�صدد
كقوله:
ل �ي ����س ال� �ب� �ل ��وغ ب� ��أر�� �ض� �ه ��ا ف ��ي ق��درت��ي
(((14

�� �ش� �ت ��ان ب� �ي ��ن ال� �ه� �ن ��د وال� � � � � � � � ��زوراء
وقوله عن الحمام الورقاء في ظ ّل الأثيالت:

ذك� � � � ُ
�رت ب� ��ه و�� �ص�ل�ا ك� � � ��أن ل� ��م �أف � � ��ز ب��ه
(((14

وع�ي���ش��ا ك ��أن��ي ك �ن��ت �أق �ط �ع��ه وث� �ب ��ا
وقول �أبي عبد اهلل ابن زمرك:
�أزور ب�ق�ل�ب��ي م �ع �ه��د الأن� �� ��س وال �ه��وى

و�أن� �ه ��ب م ��ن �أي� � ��دي ال �ن �� �س �ي��م ر� �س��ائ�لا
ومهما �س�ألتُ البرق يهفو من الحمى
(((14

ي � �ب� ��ادره دم� �ع ��ي م �ج �ي �ب��ا و� � �س� ��ائ �ل�ا

وقول عبد اهلل بن الدمينة الخثعمي مخاطبا ريح
ال�صبا:
�أال ي��ا �صبا نجد متى ه�ج��تِ م��ن نجد
ل�ق��د زادن� ��ي م �� �س��راكِ وج ��دا ع�ل��ى وج��د

ف� ��أذك ��رت� �ن ��ي ع� �ه ��ودا ب��ال �ح �م��ى ��س�ل�ف��ت
(((14

مقـــاالت

وه �ي �ج��ت ف � ّ�ي ل ��وع ��ات ال �ه �م ��وم ��ات

 -3ا�ستخدام الكلمات والتعبيرات التقليدية:

الحب بمختلف ال�صور
عبر ال�شعراء عن عواطف ّ
والأ�ساليب ،ولكن اتّحدت لديهم ب�صدد تعبيرهم
عن هذه العواطف ظاهرة ا�ستخدام بع�ض الكلمات
بالحب من ذكر الن�سيم الذي يذكر
التي لها عالقة
ّ
ال�شاعر برائحة الحبيبة العطرة التي يفوح �شذاها
يمينا و�شماال مع هبوبه ،و�سجع الحمام الذي يتلو
ال�صبا فيطرب معها قلب ال�شاعر ،وت�شتعل
�ألحان ّ
في ذاكرته نيران ال�شوق والتلهف وراء المحبوبة،
فال يبالي بعزل العوازل ولوم الالئمين ..وهذه �أمور
نلم�سها لدى ال�شعراء ال�سابقين كقول المتنبي وهو
يذكر الن�سيم:
وك �ي��ف ال �ت ��ذاذي ب��الأ� �ص��ائ��ل وال�ضحى

�أ�أن ه�ت�ف��ت ورق� ��اء ف��ي رون ��ق ال�ضحى
ع �ل��ى ف �ن��ن غ ��� ّ�ض ال �ن �ـ �ب��ات م ��ن ال � َّرن��د
بكيتُ كما يبـكي الوليد ولم �أكن جليدا
(((14

و�أب� ��دي� ��ت ال � ��ذي ل ��م ي �ك��ن ُي� � �ب � ��دي

وكقول ال�شيخ جمال الدين ابن نباتة مخاط ًبا
العاذل:
ي � ��ا ع � ��اذل � ��ي � �ش �م ����س ال � �ن � �ه ��ار ج �م �ي �ل��ة
وج� � � �م � � ��ال ق� ��ات � �ل � �ت� ��ي �أل � � � � � � � ّذ و�أزي� � � � � ��ن
ف ��ان� �ظ ��ر �إل � � � ��ى ح �� �س �ن �ي �ه �م��ا م� �ت� ��أم�ل�ا
(((15

وادف ��ع م�لام��ك ب��ال�ت��ي ه��ي �أح �� �س��ن

ونرى �أن �شعر الأمير م�شتمل على هذه الظاهرة،
فهو ي�ست�أن�س بالورقاء ال�ساجعة التي تذكره بالأيام
الما�ضية ،وتهيج خاطره:
�أُ ِن � �� � �س� ��ت ورق� � � ��اء ف� ��ي ظ � � � ّل الأث � �ي�ل��ات
ت� � ��روي �أح � ��ادي � ��ث �أرب � � � ��اب ال �� �ص �ب��اب��ات

�إذا ل��م ي �ع��د ذاك ال�ن���س�ـ�ـ�ي��م ال� ��ذي هبا
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ف� ��أذك ��رت� �ن ��ي ع� �ه ��ودا ب��ال �ح �م��ى ��س�ل�ف��ت
وه� �ي� �ج ��ت ف � � � ّ�ي ل � ��وع � ��ات ال� �ه� �م ��وم ��ات
� � �ص� ��ان الإل � � � ��ه ع � ��ن الآف � � � � ��ات � �س��اج �ع��ة
(((15

تتلو ع�ل��ى ال���ص� ّ�ب ب��الأل �ح��ان �آي � ��ات
ويتذكر الن�سيم في قوله:

وقد عار�ض الأمير بمقطوعاته وق�صائده بع�ض
ال�شعراء ممن ا�ستح�سن �أ�شعارهم فمن ذلك �أن �أزاد
البلكرامي قال ق�صيدة غزلية مطلعها:
م� �ل� �ي� �ح� � ٌة ب� �غ� �ت ��ة ع � ��ن م �ق �ل �ت��ي رح �ل��ت
ي��ا� �ص��اح م ��ا � �ص��ار ه� ��ذا �أي �ن �م��ا ان�ت�ق�ل��ت
ب �خ��ل ال �ن �� �س��اء �إل � ��ى ه� ��ذا ال� �م ��دى تفه

� �س��رى ن���س�ي��م � �ص �ب��ا وال �� �ص��ب م��رت�ق��ب
(((15

ف��ارت��اح �شوقا لها وان��زاح��ت ال �ك��رب
وقوله عن بهوبال:

ف� �م ��ا ل� �ع� �ـ ��زة ب ��ال� �ت ��ودي� �ـ ��ع ق � ��د ب �خ �ل��ت
َط� � َّ�ح� ��تْ ب �ق �ل �ب��ي و�أل �ق �ت �ن��ي �إل � ��ى �أ� �س��ف
(((15

ف��أب���ص��روا �أي�ه��ا ال�ج�ي��ران م��ا ف�ع�ل��ت

وي� � � ��ا ح� � �ب � ��ذا � � �س� ��اح� ��ات � �ه� ��ا ل� � ��ك �إن � �ه� ��ا

وعار�ضها الأمير عن بديهية في مجل�س واحد
بقوله:

(((15

(((15

ن�سيم ال�صبا ج��اءت بريا ال�ق��رن�ف��ل

ويقطع على عزّاله �أطماعهم في ت�صبره عن
الحبيب قائ ًال:
ف �ل��ا ي �ط �م ��ع ال� � �ع � ��ذال م� �ن ��ي ت �� �ص �ب��را
(((15

ب�ف��رق�ت�ه��ا ف��ال���ص�ب��ر ع �ن��ي ب� �م� �ع ��زل

هذه بع�ض ال�صور التقليدية التي ا�شتمل عليها
�شعر الأمير �صديق ح�سن خان ،ولع ّل مرد التقليد
فيها يرجع �إل��ى �شغفه ال�شديد بالتراث العربي
القديم وتم ّكنه منه بحيث �إذا �شاء �أن يعيده في
ذاكرته �أعاده دون �أي عناء وم�شقة وجهد.
ً
ثالثا :المعار�ضات وال�سرقات:

�أ -المعار�ضات ال�شعرية:

المعار�ضات نوع من الفنون الأدبية التي تبرز
مقدرة ال�شاعر على التجاوب مع غيره من ال�شعراء،
ومجاراتهم فيما قالوه من �شعر جيد حيث يالم�س
الم�شاعر ،ويثير كوامن النف�س ،ويدفع بها لت�أمله
والتفاعل معه ،ومن ثم محاكاته والن�سج على منواله
(((15
عر�ضا ورويا ووزنا وقافية
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هلل غ��ان �ي��ة ف ��ي م�ه�ج�ت��ي ن��زل��ت م��ال��ت
�إل� � ��ى ال ��و�� �ص ��ل � �ش��وق��ا ث ��م م ��ا و� �ص �ل��ت
َط � َّ�ح ��تْ ب�ق�ل�ب��ي و� �ض��ام �ت �ن��ي ب�ل�ا �سبب
(((15

يا �أيها القوم قولوا كيف ما فعلت

كما �أنه �أجاز بع�ض الأبيات �أي �أكملها من عنده
فذكر قول ال�شاعر:
ال� �ع� �ف� �ـ� �ـ ��و ي� ��رج � �ـ � �ـ� ��ي م � �ـ� ��ن ب � �ن� ��ي �آدم
ف � �ك � �ي� ��ف ال ي � ��رج� � �ـ � ��ى م� � �ـ � ��ن ال� � �ـ � ��رب
وقال مجيزًا له:
ف � � ��إن � � �ـ � � �ـ � � �ـ � � �ـ � ��ه �أر�أف ب� � � � ��ي م� �ن� �ه ��م
(((15

ح� ��� �س� �ب ��ي ب� � ��ه ح� ��� �س� �ب ��ي ح � �� � �س � �ب� ��ي

وتختلف منزلة ال�شعراء عند المعار�ضات،
فمنهم من تفاعل مع �شعر و�أعجب به فتطلع �إلى
معار�ضته ب�إبداع وجودة ربما تفوق معار�ضته على
إبداعا ،ومنهم من
من يعار�ضه من ال�شعر اتقا ًنا و� ً
كان يهدف من وراء المعار�ضة �إلى مجرد المجارات

�شعر
العربية
للأمير
�صديق
ح�سن خان
البهوبالي
درا�سة �أدبية
نقدية في
�شبه القارة
الهندية

و�إظ�ه��ار المقدرة على ال�شعر �أو بدافع التحدي،
و�أميل �إلى �أن معار�ضات الأمير كانت بين النوعين
�أي بين المجارات و�إظهار المقدرة حينا والتحدي
حينا �أخر ،و�إن كان ابن الأمير ال�سيد على ح�سن
خان يدعي ق�صب ال�سبق لوالده الأمير في �أ�شعاره
ومعار�ضاته �إطال ًقا(.((16
ب -ال�سرقات:

تجدر الإ�شارة �إلى �أن نقد ال�شعر �أو النثر �أمر
�سديد لإظ�ه��ار المحا�سن والعيوب بهدف تعيين
نوعيته و�إحالله مكانه المنا�سب ،ولي�س هدفنا من
هذا العنوان هو �إلغاء الثروة الأدبية التي خ ّلفها
الأمير ،ولكننا نهدف منه �إل��ى التقييم ال�صحيح
ل�شعره.

مقـــاالت

فمما ال�شك فيه �أن الأمير ك��ان كثير القراءة
وا�سع الآفاق ،قر�أ التراث ودر�سه وتع ّمق فيه ،فتعلق
بذاكرته منه ال�شيء الكثير(.((16
ف�لا غ��رو �أن ي�ستقي م�ع��ان��ي بع�ض ال�شعراء
وتعبيراتهم مما يع ّد �سرقة في تقدير طائفة من
الحب
الأدب��اء والنقاد ومن هذا القبيل قوله عن ّ
بال�سماع في ر�سالته �إلى الب�شاوري الذي لم يره:

قالوا بمن الترى تهذي فقلت لهم الأذن
(((16

تع�شق كالعين توفي القلب ما كانا

وال�ضير على الأمير في �أخذه لهذا المعنى لأنه
�صاغها من جديد وقديما قال النقاد �إن ال�شاعر
"�إذا تناول المعاني التي قد ُ�سبق �إليها ،ف�أبرزها في
�أح�سن من الك�سوة التي عليها لم يعب ،بل وجب له
ف�ضل لطفه و�إح�سانه فيه"(.((16
و�أ�شاروا �إلى �أنه الب�أ�س �أن ي�أخذ ال�شاعر معاني
المتقدمين �إذ " لي�س لأحد من �أ�صناف القائلين
وال�صب على
غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم،
ّ
قوالب من �سبقهم ،ولكن عليهم �إذا �أخذوها �أن
يك�سوها �ألفاظا من عندهم ويبرزوها في معار�ض
م��ن ت�أليفهم وي��وردوه��ا ف��ي غير حليتها الأول��ى،
ويزيدوا في ح�سن ت�أليفها وجودة تركيبها ،وكمال
حليتها ومعر�ضها ،ف��إذا فعلوا ذلك فهم �أحق بها
م ّمن �سبق �إليها"(.((16
وال��ش� ّ�ك �أن الأم�ي��ر ك�سا المعنى ال�سابق ح ّلة
جميلة ،وهي �أنه زاد على ع�شق الأذن معنى االنت�شاء
والتلذذ من طيب �سماع المحبوب ،وبالغ في ح�صول
ه��ذه الن�شوة حتى ك�أنها ف��وق ن�شوة ر�ؤي��ة الحبيب
عيانا.

ت � �ه � ��وى ال � �ع � �ي� ��ون ع� ��� �ش� �ق ��ت ب � � � � ��الآذان

وهناك معان �أخذها الأمير وك�أنه لم ي�ضف �إليها
جديدا ،ومن هذا القبيل قوله:
ً
ن �ظ��ر ال �ك ��ري ��م �إل � ��ى ال �ف �ق �ي��ر ع�ط��وف��ة

(((16

(((16

ف ��أن��ا ال �م �ح� ّ�ب ع�ل��ى ال ��� ّ�س �م��اع وق �ب��ل ما
ن �� �ش��وان م ��ن ط �ي��ب ال �� �س �م��اع وط��ال �م��ا

ن �ظ��ر ال �ع �ط��وف��ة � �ش �ي �م��ة ال � �ك � �ب� ��راء

ف� ��اق ال �� �س �م��اع ف �ك��ان ف� ��وق ع� �ي ��ان ��ي

فقد �أخذ هذا المعنى من قول ب�شار بن برد حيث
قال:

فقد �أخذه من بيت لآزاد وهو قوله:
ن �ظ��ر ال �ح �ب �ي��ب �إل� � ��ى ال �ف �ق �ي��ر ع �ن��اي��ة
(((16

ن �ظ ��ر ال �ع �ن ��اي ��ة � �ش �ي �م��ة ال� � �ك� � �ب � ��راء

ي ��ا ق ��وم �أذن � ��ي ل�ب�ع����ض ال� �ح � ّ�ي ع��ا��ش�ق��ة

ويقول الأمير في نف�س الق�صيدة من بيت له:

والأذن ت �ع �� �ش��ق ق �ب��ل ال �ع �ي��ن �أح �ي��ان��ا
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ق ��د ج �ئ��ت � �س��وح��ك � �ض��ارع��ا م�ت���ض��رع��ا
(((16
م ��ال ��ي وراءك �� �ص ��ارف ال � � َف � �ق� ��راء
وهو م�أخوذ من قول �آزاد:

وهو م�أخوذ من قول �أزاد:
�إن � � ��ي ه �م �م ��ت وم� � ��ا ع �� �ش �ق��ي ب �م �ب �ت��دع
(((17

الآ� � ��س وال� �ب ��ان وال� �غ ��زالن ت � �ه� ��واك
وفي بيت للأمير:

ق� ��د ج� �ئ ��ت ب ��اب ��ك خ��ا� �ش �ع��ا م �ت �� �ض��رع��ا
(((16

م ��ال ��ي وراءك ك��ا� �ش��ف ال � �� � �ض� ��راء
وقال الأمير:

�إن ال�ج�م��ال ل �ي��وري ف��ي ال�ق�ل��وب لظى
(((17

�أج� �ل ��ى ال ��دالئ ��ل ل �ل �ع �� �ش��اق م � � � ��ر�آك

�أح� � ��� � �س � ��ن �إل� � � � ��ى ع� � �ب � ��دٍ ب� �ح� �ب ��ك الئ� ��ذ

وقد �أخذه من قول �أزاد:
(((17

� � �ش � ��أن ال� � �ك � ��رام رع� ��اي� ��ة ال� � �غ � ��رب � ��اء
وهو �شيء �أتى به �أزاد قبله في قوله:

ح� ّ�ب ال�خ��رائ��د ي��وري ف��ي القلوب لظى
(((17

�أ� �س �ن��ى ال �ب��راه �ي��ن ل�ل�ع���ش��اق م� � ��ر�آك

�أح � �� � �س � �ـ � �ـ � �ـ� ��ن �إل � � � � � ��ى �� � �ض� � �ي � � ٍ�ف ب � �ب� ��اك
(((17

واق��ف �ش�أن ال�ك��رام �ضيافة ال�غ��رب��اء
وقال �شاعرنا:
ول� � � َ�ك ال �� �ش �ف��اع��ة وال� �م� �ك ��ان ��ة ف� ��ي غ��د

(((17

ولأن � � ��ت �أك � � ��رم م �ع �� �ش��ر ال� ��� �ش� �ف� �ع ��اء
و�سبقه �أزاد بقوله:
ول � � َ�ك ال��و� �س �ي �ل��ة وال �ف �� �ض �ي �ل��ة ف ��ي غ��د
(((17
ولأن � � ��ت �أق � � ��دم م �ع �� �ش��ر ال� ��� �ش� �ف� �ع ��اء
وللأمير بيت:
م��ا اه �ت��زت الأرواح م��ن ن�ف����س ال�صبا
(((17
وت �ن �ف ����س الإ� � �ص � �ب� ��اح ب� � ��الأ� � � �ض� � ��واء
وال�شك �أنه �أخذه من �أزاد حيث يقول:
م��ا اه�ت��زت الأغ���ص��ان م��ن نف�س ال�صبا
(((17
وت� �غ� �ن ��ت ال � ��ورق � ��اء ف� ��ي ال � �غ � �ل � �ب� ��اء
ويقول الأمير:
�إن � � ��ي ع �� �ش �ق��ت وم � ��ا ع �� �ش �ق��ي ب �م �ب �ت��دع
(((17
الإن ����س وال �ج��نّ والأم�ل��اك ت �ه��واك
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والواقع �أن الت�شابه بين هذه الأبيات من حيث
�شعر
ال��وزن وبع�ض كلمات القافية اليع ّد �سرقة لفنية
العربية
تقليدا له� ،إنما ك ّل ما هنالك �أن الأمير
للأمير
�أزاد وال ً
�صديق
اقتب�س بع�ض �أبياته ال�شعرية بعد �أن علقت بذاكرته،
فح�صل التماثل بين �أفكاره و�أفكار �أزاد ،ويعترف ح�سن خان
البهوبالي
الأمير بهذا التماثل ويرجعه �إلى كثرة القراءة وقوة درا�سة �أدبية
الحافظة(.((18
نقدية في
و�أن��ا �أميل �إل��ى قبول حجة الأمير ه��ذه ،و�أرى �شبه القارة
الهندية
�أنه ال يعاب عليه هذا الأخ��ذ في الوقت الذي كان
�أدب �شبه القارة فيه يج ّر �أثقال وب�صمات االتجاه
التقليدي ،فال يبعد �أن يت�أثر ب��ه ،ويقتب�س منه،
خا�صة وهو يعترف في كتبه بمنزلة �أزاد وي�شيد به
وب�أ�شعاره(.((18
و�أنا ال �أق�صد �أن �أبرئ ذمة الأمير� ،أو �أقول �إنه
لم يت�أثر ب�شعر �أزاد ،بل �أرى �إن مجرد الت�شابه بين
ق�صيدتين ل�شاعرين عا�شا في ظ��روف متباينة،
الي�ع� ّد �سرقة ب��ال���ض��رورة ،خا�صة و�إن الأم �ي��ر لم
يت�أثر ب� ��أزاد وح��ده ،ب��ل ت��أث��ر بال�شعراء الآخ��ري��ن
من ع�صور الجاهلية و�صدر الإ��س�لام حيث نجد

خ�صائ�ص �أ�شعارهم في �شعره ،ومالمح تعبيراتهم
في تعبيراته ،و�أ�صداء تراكيبهم في تراكيبه ..مثل
قوله:
� �س �ي �ق��رع ع ��ذال ��ي ع �ل��ى � �س �ن��ن ال �ه��دى
(((18

ب�م��ا ق��د ج �ن��وه م��ن ن��دام�ت�ه��م � �س �ن��ا

فقد �أخذ هذا المعني من قول ت�أبط �ش ًرا؛ حيث
يقول:
ل � �ت � �ق� ��رع� ��نّ ع � �ل� ��ي ال � �� � �س� ��ن م� � ��ن ن� ��دم
(((18

�إذا ت��ذك��رت ي��وم��ا ب�ع����ض �أخ�ل�اق ��ي
وقول الأمير:
ع �� �س��اي �إن م��ت م��ن �أي ��دي ��ك م��ت على

(((18

�� �ش� �ه ��ادة وف� � � � � ��ؤادي ب� �ع ��د ي � � �ه� � ��واك

مقـــاالت

وهذا معنى �سبق به الآخرون حيث اعتبروا موت
العا�شق في �سبيل الع�شق �شهادة كقول ال�شاعر:
�� �ش� �ه ��دت وم� � ��ا ت �غ �ن��ي �� �ش� �ه ��ادة ع��ا� �ش��ق
(((18

ب � � � ��أن ق� �ت� �ي ��ل ال � �غ ��ان � �ي ��ات � � �ش � �ه � �ي ��د
فلي�س غري ًبا بالأمير �أن يت�أثر ب ��أزاد ويحاكيه
بح�سان الهند،
في تجربته ال�شعرية ،وهو من ُ�س ّمي ّ
ؤ�س�سا لمدر�سة خا�صة في �أدب �شبه القارة
ويعد م� ً
الهندية وهي المدر�سة المتك ّلفة المولعة بالبدائع
والمح�سنات التي يمثلها ديوانه (�سبحة المرجان
في �آثار هندو�ستان).
ولم يمنع الأمير هذا الت�أثر ب�شعر �آزاد وغيره من
ال�شعراء �أن يخو�ض تجربته المتميزة في ال�شعر و�أن
ي�سلك طريقته الخا�صة في الأدب.
�أما �إذا اعتبرناها �سرقات معنوية فهي كما يقول
الآمدي":لي�س من كبير م�ساوئ ال�شعراء وخا�صة
المت�أخرين؛ �إذ كان هذا بابا ما تعرى منه متقدم
والمت�أخر"(.((18

رابعًا :المو�سيقى ال�شعرية:
� -1شكل الق�صيدة وبنا�ؤها:

كان الأمير �صديق ح�سن خان مت�أث ًرا في ق�صائده
العربية ب�شعراء العرب القدامى ،وخا�صة �أ�صحاب
المعلقات من ناحية ال�شكل والبناء؛ حيث وجد في
ق�صائدهم نماذج جديرة باالحتذاء ف�شغل بها "كما
�شغل بها العرب في الجاهلية والم�سلمون في �صدر
الإ�سالم وبعده ،و�شغل به الرواة وال�شعراء والنقاد
في ك ّل ع�صر من ع�صور التاريخ"(.((18
والناظ ��ر في الق�ص ��ائد العربي ��ة القديمة يرى
�ش ��مولها عل ��ى المطل ��ع الغزلي الذي كان ال�ش ��اعر
يقف فيه على ديار حبيبته ويتذكر لوعته وا�ش ��تياقه
�إلى �أهلها ،ثم يتخل�ص منه �إلى و�ص ��ف ال�ص ��حراء
وحيوانه ��ا ،ثم يت ��د ّرج �إلى غر�ض ��ه الأ�ص ��لي الذي
�أن�ش� ��أ ل ��ه الق�ص ��يدة ،وكثي� � ًرا م ��ا يختم ق�ص ��يدته
بحكم ��ة(.((18
وقد �سار الأمير على هذا النهج التقليدي في
معظم ق�صائده المدحية حيث يبد�أها بالمطلع
الغزلي كما ر�أي�ن��ا ،و نجد للأمير ق�صائد بد�أها
بذكر الخمر والترف كقوله:
�أ�شهى من الخندري�س الالمع الكا�سي
(((18

وم� ��ن زي� � ��ارة غ �ي��د ذات و� � �س� ��وا�� ��س

وال�شك �أنه ت�أثر في هذا المجال بما �أدخل على
الق�صيدة العربية من بع�ض الإ�ضافات في الع�صر
العبا�سي؛ حيث ترك ال�شعراء الحديث عن الأطالل
المهجورة �إلى ق�صور الحا�ضرة الم�أنو�سة وو�صف
الخمر �أحيا ًنا ف�أعطاها لونا من الن�شوة والطرب..
فهذا �أبو نوا�س يهاجم على مقدمة الأطالل مبا�شرة
ويدعو �إلى و�صف الخمر بدال منها( ((19قائ ًال:
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الأ�صلي) في الق�صيدة مبا�شرة مطلعه الآتي:

ق � ��ل ل� �م ��ن ي� �ب� �ك ��ي ع� �ل ��ى ر� � �س� ��م در� � ��س
واق � �ف � �ـ � �ـ � ��ا م � ��ا�� � �ض� � � ّر ل � � ��وك � � ��ان ج �ل ����س

اخ � �ت � �ـ � �ـ� ��رت ب � �ي� ��ن �أم � � ��اك � � ��ن ال � �غ � �ب� ��راء
(((19

ات� � �ـ� � �ـ � ��رك ال � � ��رب � � ��ع و� � �س � �ل � �م� ��ى ج ��ان� �ب ��ا

دار ال � �ك� ��رام� ��ة ب �ق �ع ��ة ال � � � � � � � ��زوراء
(((19

وا� �ص �ط �ب��ح ك��رخ �ي��ة م �ث��ل ال �ق �ب ����س
ويقــول:
�أ�� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ق� �ن� �ي� �ه ��ا ي � � ��ا ن� ��دي � �م� ��ي ب �غ �ل ����س

الب �� �ض ��وء ال �� �ص �ب��ح ب ��ل �� �ض ��وء ال�ق�ب����س
وع� � �ل � ��ى ذك� � � � ��رى ح� �ب� �ي� �ب ��ي ف��ا� �س �ق �ن��ي
(((19
الع� �ل ��ى ذك� � ��رى م� �ح� � ّل ق� ��د در�� � � � ��س
وبجانب ذل��ك نجد للأمير ق�صائد ل��م يهتم
فيها ال ب�سلوك منهج ق�صائد ال�ع��رب القدامى،
وال بمنهج �شعراء الع�صر العبا�سي؛ حيث يبد�أها
بغر�ضه الأ�صلي مبا�شرة مثل قوله في �إحدى ق�صائد
ال�شكوى والعتاب:
ب � �ي� ��ن �أه� � � � ��ل ال� � �ج� � �ح � ��ود وال � �ت � �ك ��ذي ��ب
ك � �ـ � �ـ � � ّل �أم � � � � ��ر م� � ��ن الأم � � � � � � ��ور ع �ج �ي��ب
ت � � ��رك � � ��وا ري � � �ب� � ��ة ب � � �ـ � � ��أه� � ��ل ارت� � �ي� � �ـ � ��اب
(((19
وا� �س �ت ��راب ��وا ف ��ي ك � � ّل �أم � ��ر م� ��ري� ��ب
حيث لم يترك ال�شكوى والعتاب في بيت واحد
من �أبيات الق�صيدة ،بل بد�أها يذكر ماالقاه من
الح�ساد من ظلم وحيف ،وي�صف نواياهم الفا�سدة،
ّ
و�أع �م��ال �ه��م ال �م ��ؤذي��ة والي �ن �ف��ك ي��ذك��ره��م خ�لال
الق�صيدة حتى ي�س ّلم �أمرهم �إلى ربه في �أخر بيت
من ق�صيدته حيث يقول:
و�إل � � � � � � ��ى اهلل ق � � ��د ت� ��و� � �س � �ل� ��ت ف �ي �ه��م

 -2الألفاظ والتراكيب:

الناظر في �شعر الأمير ي��درك ولوعه ال�شديد
بمحاكاة ال�شعراء القدامى ،وخا�صة امرئ القي�س
في ال�شكل والم�ضمون ،ومر ّد ذلك �إلى انتمائه �إلى
مدر�سة ال�شعراء الهنديين الذين ر�أوا في المعلقات
المثل الفنية العليا لل�شعر العربي ،ومن ّثم �صاغوا
�شعرهم على غرار تلك المثل ،وال يكاد ينفرد الأمير
بهذا النوع من التقليد والمحاكاة بين �شعراء �شبه
القارة.
فنراه يق ّلد امرئ القي�س في تعبيراته ومعانيه
ب�شكل ملفت للنظر؛ حيث نجد في الميته التي نظمها
على غرار ق�صيدة امرئ القي�س حوالي �سبع كلمات
م�شتركة بين قوافي هاتين الق�صيدتين� ،إ�ضافة �إلى
عدد كبير م�شترك في الألفاظ والتعبيرات مما يدلّ
على �أن الأمير �ضمن ق�صيدته الكثير من �أبيات
ق�صيدة امرئ القي�س وتعابيرها ،وهذا التقليد ال
تقليدا بالمعني ال�سيء� ،إنما ك ّل ما هنالك �أنه
يع ّد ً
ي�ستخدم المفردات والتراكيب التي در�سها عند
القدماء ،ثم تع ّلقت بذهنه ،ف�إذا �شاء ا�ستخدمها
دون معاناة �أو �شدة تفكير.
وقد �أك�سبت هذه التعبيرات �شعر الأمير الإتقان
والجودة ور ّدته �إلى الجزالة والر�صانة و�سلمته من
كثير من العيوب ال�شعرية والأخطاء اللغوية.
 -3الأوزان ال�شعرية:

(((19

وع �ل �ي �ه��م رب ال� �ع� �ب ��اد ح� ��� �س� �ي� �ب ��ي

وم��ن ه��ذا القبيل �أي (دخ��ول��ه �إل ��ى الغر�ض
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يرى نقاد العرب �أن اختيار الوزن والقافية في
مقدور ال�شاعر وطاقته ولي�س ال��وزن مما يفر�ض

�شعر
العربية
للأمير
�صديق
ح�سن خان
البهوبالي
درا�سة �أدبية
نقدية في
�شبه القارة
الهندية

عليه فر�ضا ،والهو بالخارج على حدود �إرادته؛ ذلك
�أن على ال�شاعر �إذا �أراد بناء ق�صيدة �أن يف ّكر في
المعني الذي يريده ،و�أن يع ّد له الوزن الذي ي�سل�س
(((19
له عليه ال �ق��ول( ((19فيختار البحر المنا�سب
للغر�ض المنا�سب ،فالطويل مث ًال ي�ستوعب ماال
ي�ستوعبه غيره من المعاني ،وي�صلح للمدح والفخر
والحما�سة ،ولي�س بين بحور ال�شعر ما ي�ضارعه
في ن�سبة �شيوعه( ،((19والب�سيط يقرب من الطويل
ولكنه �أرقّ منه و�أج ��زل ،وه��و ال يت�سع ال�ستيعاب
المعاني الكثيرة مثل الطويل� ،أما الكامل فهو � ّأتم
الأبحر ي�صلح لك ّل �أغرا�ض ال�شعر(.((19
وب�إلقائنا نظرة في �شعر الأمير نرى �أنه ي�ستخدم
في ق�صائده ومقطوعاته الأوزان الآتيـة:
الطويل :مثل قوله:

مقـــاالت

ل� ��� �س� �ل� �م ��ة دار ب � ��ال � ��دخ � ��ول وح� ��وم� ��ل
(((20

ع �ف��ا �أي �ه ��ا ري ��ح ال �ج �ن��وب و�� �ش� �م� ��أل
الب�سيط :مثل قوله:
�أَن � ��� ْ��س� ��ت ورق � � � ��اء ف� ��ي ظ� ��ل الأث � �ي�ل��ات

(((20

ت ��روي �أح ��ادي ��ث �أرب� ��اب ال �� �ص �ب��اب��ات
الكامل :مثل قوله:
اخ� � � �ت � � ��رت ب � �ي � ��ن �أم� � � ��اك� � � ��ن ال � �غ � �ب � ��راء

(((20

دار ال � �ك� ��رام� ��ة ب �ق �ع ��ة ال � � � � � � � ��زوراء
الخفيف :مثل قوله:

ب � �ي� ��ن �أه� � � � ��ل ال� � �ج� � �ح � ��ود وال � �ت � �ك ��ذي ��ب
(((20
ك � � � ّل �أم � � ��ر م� ��ن الأم� � � � ��ور ع � �ج � �ي� ��ب
الوافر :مثل قوله:
ب � �م � �ك� ��ة ل � � ��ي غ � � �ن� � ��اء ل � �ي � ��� ��س ي �ف �ـ �ـ �ن��ي
(((20

ج� � � ��وار اهلل وال � �ب � �ي� ��ت ال� � �م� � �ح � ��رم

ال�سريع :مثل قوله:
هلل �أح� � � � � � � �ب � � � � � � ��اب ع � ��رف� � �ن � ��اه� � �ـ� � �ـ� � �ـ � ��م
(((20

ل � �م � ��ا ر�أي� � � �ن � � ��اه � � ��م ب � �� � �س � �ي � �م � ��اه � ��م

وبهذا ن�أمل �أن نكون قد �ساهمنا ب�شيء من �إي�ضاح
معالم �شعر الأم�ي��ر �صديق ح�سن خ��ان القنوجي
البهوبالي ،الذي جمع بين الإمارة وال�سيا�سة مملكة
ال�شعر وال��ذوق الأدب��ي الرفيع ،رحمه اهلل تعالى
رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

الحوا�شي
( )1الم�سلمون ف��ي الهند� ،أب��ي الح�سن ال �ن��دوي ،النا�شر:
المطبعة الندوية بم�ؤ�س�سة ال�صحافة والن�شر لكنهو،
الطبعة الثالثة 1407هـ� ،ص.62 :
( )2ديوان القا�ضي طال محمد الب�شاوري ،تحقيق د .ظهور
�أحمد اظهر ،النا�شر :المجمع العربي الباك�ستاني الهور
الطبعة الأولى1418هـ� ،ص.20-19:
( )3انظر على �سبيل المثال دي��وان كل رعنا ،الأمير �صديق
ح�سن خان ،المن�شور في بهـوبال د.ت �ص .3-2 :وكذا:
�شمع انجمن ،الأمير �صديق ح�سن خان ،النا�شر :المطبع
ال�شاه جهاني1293 ،هـ� ،ص.481 :
( )4المدائح النبوية ،د.زكي مبارك ،النا�شر :مطبعة م�صطفي
البابي الحلبي القاهـرة 1354هـ� ،ص.17 :
( )5الو�سو�سة :حديث النف�س ،ويقال ل�صوت الحلي :و�سوا�س،
ل�سان العرب� ،أبي الف�ضل جمال الدين محمد بن مكرم
اب��ن منظور ،بتعليق على �شيري النا�شر :دار �إحياء
التراث العربي بيروت ،الطبعة الأول��ى  1408ه�ـ ،جـ
�1ص .331
ما�س يمي�س مي�سا ومي�سانا� :أي
( )6المي�س :التبختر من َ
وغ�صن م ّيا�س :مائل.ل�سان العرب جـ
تبختر واختال،
ٌ
� 6ص.224:
( )7نفح الطيب من ذكر المنزل والحبيب ،الأمير �صديق
ح�سن خان ،النا�شر :المطبع ال�شاه جهاني بهوبال د.ت
�ص 64-63 :وكذا :ر�سالة قول الحق ،للأمير ،دون دار
ن�شر ،كانبور 1273ه�ـ� ،ص18-17:والنو�س والنو�سان:
التذبذب واال��ض�ط��راب .القامو�س المحيط ،العالمة
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اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز �آب��ادي،
تحقيق مكتب تحقيق التراث ،م�ؤ�س�سة الر�سالة بيروت،
الطبعة الثالثة 1413هـ 1993م �ص.747:
( )8نفح الطيب� ،ص.65 :
( )9منهج الو�صول �إل��ى ا�صطالح �أحاديث الر�سول ،الأمير
�صديق ح�سن خ��ان ،النا�شر :المطبع ال�شاه جهاني
1292هـ� ،ص.223 :
( )10العبرة مما جاء في الغزو وال�شهادة والهجرة ، ،الأمير
�صديق ح�سن خان ،تحقيق محمد ال�سعيد زغلول ،دار
الكتب العلمية 1405هـ� ،ص.257 :
( )11نفح الطيب من ذكر المنزل والحبيب� ،ص.68 :
( )12المرجع ال�سابق� ،ص 64 :والهرما�س :من �أ�سماء الأ�سد
يقال� :أ�سد هرما�س� :أي الجريء ال�شديد .ل�سان العرب
جـ ��� 6ص 248 :والق�سق�سة :ال�س�ؤال عن �أم��ر النا�س،
ورجل ق�سقا�س ي�س�أل عن �أم��ور النا�س ،وق�سقا�س� :أي
�سريع ال فتور فيه ،ل�سان العرب ،جـ � 6ص..174-175 :
( )13ن �ف��ح ال �ط �ي��ب م ��ن ذك���ر ال �م �ن��زل وال �ح �ب �ي��ب��� ،ص:
.61وال�ح�ن��د���س :بالك�سر :الليل المظلم والظلمة ،ج
والرجلَ :
ُ
�سقط و�ضعف،
وتحند�س اللي ُل� :أظلم،
حناد�س،
َ
القامو�س المحيط ،جـ � 1ص.695 :
(� )14أ�س�س النقد الأدب��ي عند العرب ،الدكتور �أحمد احمد
بدوي ،النا�شر :نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر د.ت �ص:
 .195يقول المتنبي مخاطبا ممدوحه كافور:
وم ��ا �أن� ��ا ب��ال �ب��اغ��ي ع �ل��ى ال �ح � ّ�ب ر� �ش��وة
�وى ُي� �ب� �غ ��ي ع �ل �ي ��ه ث � ��واب
� �ض �ع �ي ��فُ ه � � � ً
�إذا ن �ل��ت م �ن �ـ �ـ��ك ال� � ��ود ف ��ال� �م ��ال ه � ّي��ن
وك � � ��ل ال � � �ـ � ��ذي ف � � ��وق ال � � �ت � � ��راب ت � ��راب
ديوان المتنبي ب�شرح البرقوني ،جـ �1ص .325:وديوان
المتنبي� ،أبو الطيب �أحمد بن الح�سين الجعفي ،النا�شر:
د .ت .بيروت� ،ص.481:
	�أ�س�س النقد الأدب��ي عند العرب ،الدكتور �أحمد احمد
بدوي ،النا�شر :نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر د.ت� ،ص:
 .195يقول المتنبي مخاط ًبا ممدوحه كافور:
وم ��ا �أن� ��ا ب��ال �ب��اغ��ي ع �ل��ى ال �ح � ّ�ب ر� �ش��وة
�وى ُي� �ب� �غ ��ي ع �ل �ي ��ه ث � ��واب
� �ض �ع �ي ��فُ ه � � � ً
�إذا ن �ل��ت م �ن �ـ �ـ��ك ال� � ��ود ف ��ال� �م ��ال ه � ّي��ن
وك � � ��ل ال � � �ـ � ��ذي ف � � ��وق ال � � �ت � � ��راب ت � ��راب
ديوان المتنبي ب�شرح البرقوني ،عبد الرحمن البرقوني،
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النا�شر :دار الكتاب العربي د.ت ،جـ �1ص .325:وديوان
المتنبي� ،أبو الطيب �أحمد بن الح�سين الجعفي ،النا�شر:
دار �صادر بيروت ،الطبعة الخام�سة ع�شرة 1414ه�ـ
1994م� ،ص.481:
وك��ذا :العرف الطيب ،في �شرح دي��وان �أب��ي الطيب،
لل�شيخ نا�صيف اليازجي ،تقديم الدكتور يا�سين الأيوبي،
النا�شر :دار ومكتبة الهالل ب�ي��روت ،الطبعة الأول��ى
1996م ،ج � 2ص.295-294 :
( )15العبرة مما جاء في الغزو وال�شهادة والهجرة� ،ص:
.158-157
( )16نفح الطيب� ،ص .66 :و�إتحاف النبالء المتقين ب�إحياء
م�آثر الفقهاء المحدثين ،الأمير �صديق ح�سن خان،
النا�شر :مطبع نظامي كانبور  1288هـ� ،ص.267 :
( )17نفح الطيب من ذكر المنـزل والحبيب �ص.67 :
( )18نفح الطيب� ،ص.67 :
( )19نفح الطيب� ،ص.67 :
( )20نفح الطيب� ،ص.67 :
( )21نفح الطيب� ،ص.68 :
( )22نفح الطيب� ،ص.68 :
(� )23أبجد العلوم ،الأمير �صديق ح�سن خان ،النا�شر :المكتبة
القدو�سية الهور باك�ستان الطبعة الأولى 1403هـ جـ 1
�ص .324 :وكان الأمير يلقّب نف�سه في ال�شعر العربي
بـ"نواب" وفي ال�شعر الأردي بـ"توفيق" ،بينما كان يلقّب
في �شعره الفار�سي بـنواب حينا وبتوفيق حينا �أخر،
ويكنّى ب�أبي الطيب.
( )24نفح الطيب� ،ص ،68 :وكلمة "نواب" في الأ�صل عربية،
مفردها نائب ،لكنها تعد في الأردية مفردة ومعناها:
الأم��ي��ر �أو ن��ائ��ب ال �م �ل��ك ،وق ��د �أط �ل �ق��ت ع�ل��ى حكام
المقاطعات في الإمبراطورية المغلية ثم على �أف��راد
العائالت االر�ستقراطية العريقة دالل��ة على ثروتهم
ونبلتهم ،و�أطلقت في العهد البريطاني على الأم��راء
الم�سلمين في الهند ،كما �أن كلمة (مهاراجا) �أطلقت
على الحكام الهنادكة .انظر :دائرة المعارف الإ�سالمية
باللغة الأردو ،لجماعة من العلماء ،النا�شر :جامعة
بنجاب ،الطبعة الأولى1409 ،هـ ،جـ� 22ص.405 :
(� )25أ�صول النقد الأدب��ي� ،أحمد ال�شايب ،النا�شر :مكتبة
النه�ضة الم�صرية الطبعة التا�سعة 1985م� ،ص.183 :
وكذا� :أ�س�س النقد الأدبي عند العرب� ،أحمد احمد بدوي
�ص.178-177:
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( )26التاج المكلل من جواهر م�آثر الطراز الآخ��ر والأول،
الأمير �صديق ح�سن خان ،النا�شر :دار ال�سالم الريا�ض
الطبعة الأولى 1416هـ� ،ص.552 :
( )27العبرة مما جاء في الغزو وال�شهادة والهجرة �ص.258 :
(� )28إتحاف النبالء� ،ص.4-3 :
(� )29أبجد العلوم ،جـ � 1ص.10-9 :
( )30العلم الخفاق من علم اال�شتقاق ،الأمير �صديق ح�سن
خان ،بتعليقات �أحمد عبد الفتاح تمام ،النا�شر :دار
الكتب الثقافية بيروت 1409هـ� ،ص.91 :
( )31العلم الخفاق� ،ص.90 :
( )32ل�سان العرب ،جـ � 1ص ،481 :والم�صباح المنير� ،أحمد
بن محمد بن علي المقري الفيومي النا�شر :المكتبة
العلمية بيروت ،جـ � 1ص.302 :
(� )33أ�س�س النقد الأدبي عند العرب� ،ص.139-137 :
( )34من م�صادر الق�صيدة :نفح الطيب� ،ص .65 :ون�شوة
ال�سكران من تذكار �صهباء ال�غ��زالن ،الأم�ي��ر �صديق
ح�سن خان ،بعناية ب�سام عبد الوهاب الجابي ،النا�شر:
دار ابن حزم بيروت ،الطبعة الأولى 1419هـ� ،ص.79 :
( )35نفح الطيب� ،ص.65 :
( )36نفح الطيب� ،ص.66 :
( )37نفح الطيب� ،ص.62 :
( )38ن�شوة ال�سكران� ،ص.160 :
( )39ن�شوة ال�سكران� ،ص.162 :
( )40نفح الطيب� ،ص.67 :
( )41ن�شوة ال�سكران� ،ص.74 :
( )42الو�صف ،لجنة من �أدباء الأقطار العربية ،النا�شر :دار
المعارف م�صر ،الطبعة الثالثة د.ت� ،ص.6- 5
( )43الأ�سلوب ،درا��س��ة بالغية تحليلية لأ��ص��ول الأ�ساليب
العربية ،د� .أحمد ال�شايب ،النا�شر :مكتبة النه�ضة
الم�صرية القاهرة ،الطبعة الثامنة 1988م� ،ص.90 :
(� )44أربعون حدي ًثا في ف�ضائل الحج والعمرة ،الأمير �صديق
ح�سن خ��ان ،النا�شر :مطبع الرئا�سة العلمية بهوبال
1292هـ� ،ص.7-6 :
( )45التاج المكلل� ،ص.551 :
( )46نفح الطيب� ،ص.62 :
( )47العبرة مما جاء في الغزو وال�شهادة والهجرة� ،ص.259 :
( )48نفح الطيب� ،ص.66 :

(� )49صبح كل�شن� ،سيد علي ح�سن خ��ان ،النا�شر :المطبع
ال�شاه جهاني 1295هـ� ،ص.547 :
( )50العبرة مما جاء في الغزو وال�شهادة والهجرة� ،ص.9 :
( )51الإك�سير في �أ�صول التف�سير ،الأمير �صديق ح�سن خان،
النا�شر :المطبع النظامي بكانبور1290هـ� ،ص.3-2 :
وانظر البيت في :العقد الفريد� ،أحمد بن محمود بن
عبد ربه الأندل�سي ،الطبعة الأولى 1409هـ 1989م ،دار
�إحياء التراث العربي بيروت ،ج � 2ص .191 :والبيت
غير موجود في ديوان �أبي تمام ،انظر :المختار من �شعر
ب�شار ،اختيار الخالديين� ،شرحه �أبو الطاهر �إ�سماعيل
بن �أحمد بن زيادة اهلل التجيبي البرقي ،النا�شر :لجنة
الت�أليف والترجمة والن�شر ،مطبعة االعتماد ب�شارع
ح�سن الأكبر 1934م� ،ص.146 :
( )52ال��رو���ض الخ�ضيب من تزكية القلب المنيب ،الأمير
�صديق ح�سن خان ،النا�شر :مطبع مفيد عام 1298هـ،
�ص.93-92 :
( )53المقالة الف�صيحة في الو�صية والن�صيحة ،الأمير �صديق
ح�سن خ��ان ،النا�شر :مطبع مفيد عام 1298ه �ـ� ،ص:
.165
( )54التوقيف على مهمات التعاريف ،محمد عبد ال��ر�ؤوف
المناوي ،تحقيق د .ر�ضوان محمد الداية ،النا�شر :دار
الفكر المعا�صر دم�شق ،الطبعة الأول��ى 1410ه �ـ ،جـ1
�ص .181:وكذا :ل�سان العرب ،جـ � 13ص.259 :
(� )55أبجد العلوم ،جـ � 1ص.9 :
(� )56شرح المعلقات ال�سبع� ،أبو عبد اهلل الح�سين بن �أحمد
الزوزوني ،النا�شر :دار الكتب الإ�سالمية الهور باك�ستان
د.ت �ص .10 :و�ضاع الطيب وت�ض ّوع� :إذا انت�شرت رائحته.
الريا :الرائحة الطيبة� .أي �إذا قامت �أم الحويرث و�أم
الرباب فاح الم�سك منهما.
(� )57أبجد العلوم ،جـ � 1ص.9:
(� )58شرح المعلقات ال�سبع ���ص 7 :ودي��وان ام��رئ القي�س،
النا�شر :دار �صادر بيروت ،د.ت� ،ص.29 :
(� )59أبجد العلوم ،جـ � 1ص.9:
( )60البداية والنهاية� ،أب��و ال�ف��داء �إ�سماعيل بن عمر بن
كثير القر�شي ،تحقيق علي محمد البجاوي ،النا�شر:
مكتبة المعارف بيرت ،الطبعة الأول��ى 1412ه �ـ ،جـ6
�ص .44-43 :وكذا :عيون الأنباء في طبقات الأطباء،
موفق الدين �أبي العبا�س �أحمد بن القا�سم بن خليفة بن
يون�س ،تحقيق د.نزار ر�ضا ،النا�شر :دار مكتبة الحياة
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بيروت ،الطبعة الثانية 1403هـ جـ � 1ص705 :
( )61نفح الطيب� ،ص.62 :
( )62ن�شوة ال�سكران� ،ص.160 :
(� )63سورة التكوير الآيات .9-8
( )64ن�شوة ال�سكران� ،ص.161 :
(� )65سورة القارعة� :آية .7-6
( )66منهج الو�صول �إلى ا�صطالح �أحاديث الر�سول ،الأمير
�صديق ح�سن خ��ان ،النا�شر :المطبع ال�شاه جهاني
1292هـ� ،ص.221:
(� )67سورة النور� :آية .55
( )68منهج الو�صول �إلى ا�صطالح �أحاديث الر�سول� ،ص.221:
(� )69سورة النجم� :آية .9
( )70المرجع ال�سابق� ،ص.222:
(� )71سورة الكهف� :آية .13
(� )72سورة الأعراف� :آية .156
( )73المرجع ال�سابق� ،ص.222 :
(� )74سورة االن�شقاق� :آية . 8-7
( )75نفح الطيب� ،ص.63:
(� )76أخرجه الإمام �أحمد في م�سنده ،انظر :م�سند الإمام
�أحمد بن حنبل ،وبهام�شه منتخب كنز العمال  ،النا�شر:
المكتب الإ�سالمي ببروت ،الطبعة الأولى 1398هـ ،جـ 3
�ص.371 :
( )77نفح الطيب من ذكر المنزل والحبيب� ،ص .59
(� )78صحيح البخاري ،محمد بن �إ�سماعيل البخاري ،النا�شر:
دار ابن كثير 1410هـ ،جـ� 3ص.1300 :
( )79منهج الو�صول� ،ص.223:
( )80كنز العمال في �سنن الأق��وال والأف�ع��ال ،ع�لاء الدين
علي المتقي ال�ه�ن��دي ،تحقيق ال�شيخ بكري حياني،
وال�شيخ �صفوة ال�سقا ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة بيروت،
1399هـ ،جـ � 2ص.90 :
( )81لغة ال�شعر ،قراءة في ال�شعر العربي الحديث ،د .رجاء
عيد ،النا�شر :من�ش�أة المعارف بالإ�سكندرية1985 ،م
�ص.225 :
( )82نفح الطيب� ،ص.59 :
( )83نفح الطيب� ،ص.64 :
(� )84أبجد العلوم ،جـ � 1ص.10 :
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( )85منهج الو�صول� ،ص.122 :
( )86لغة ال�شعر� ،ص.229 :
( )87نفح الطيب� ،ص.59 :
( )88ال�سيرة النبوية� ،أب��و محمد عبد الملك بن ه�شام بن
�أي��وب الحميري ،تحقيق جماعة من العلماء ،النا�شر:
م�صطفي البابي الحلبي م�صر ،الطبعة الثالثة 1375هـ،
جـ � 1ص .403-397 :وانظر حديث الإ�سراء والمعراج
في الجامع ال�صحيح (�سنن الترمذي) محمد بن عي�سى
بن �سورة الترمذي ،تحقيق �أحمد بن محمد �شاكر،
النا�شر :دار الكتب العلمية (.)3147
( )89منهج الو�صول� ،ص.123 :
( )90كتاب ال�م�غ��ازي ،محمد ب��ن عمر ب��ن واق��د ال��واق��دي،
تحقيق د.مار�سدن جون�س ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الأعلمي
للمطبوعات بيروت جـ � 1ص . 81 :وكذا :ال�سيرة النبوية
البن ه�شام ،جـ � 2ص.628 :
( )91منهج الو�صول� ،ص.123 :
( )92فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري ،الحافظ �أحمد بن
علي بن حجر الع�سقالني النا�شر :دار المعرفة ،د.ت ،
بيدي"،
كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعالى":لما ُ
خلقت ّ
جـ � 13ص.392 :
( )93التاج المكلل� ،ص.551 :
( )94نفح الطيب� ،ص.65 :
( )95نفح الطيب� ،ص.59 :
( )96نفح الطيب� ،ص.59 :
( )97نفح الطيب� ،ص. 60 :
( )98نفح الطيب� ،ص. 62 :
(� )99أبجد العلوم ،جـ � 1ص.9 :
( )100حدائق ال�سحر في دقائق ال�شعر ،ر�شيد الدين محمد
المعمري ال��وط��واط ،النا�شر :مطبعة لجنة الت�أليف
والترجمة والن�شر م�صر ،الطبعة الأول ��ى 1364ه��ـ،
�ص 164 :وكذا� :سبحة المرجان في �آثار هندو�ستان،
ال�سيد غ�لام على �أزاد البلكرامي ،تحقيق الدكتور
محمد ف�ضل الرحمن الندوي ،النا�شر :معهد الدرا�سات
الإ�سالمية بجامعة على كره الإ�سالمية الهند ،الطبعة
الأولى 1976م ،جـ � 2ص 248 :وغ�صـن الـبان المـورق
بمح�سـنات البـيان ،الأمير �صديق ح�سن خان ،النا�شر:
دار الكتب العلمية بيروت ،الطبعة الأولى 1407هـ� ،ص:
.69-68
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( )101م�آثر �صديقي ،المو�سوم به (�سيرت واال جاهي) ال�سيد
محمد علي ح�سن خان ،النا�شر :مطبع نولك�شور لكنهو
الهند 1342هـ ،جـ � 3ص  .191ومعنى ال�شطر الأول� :إن
حياة �أ�صحاب زمانه �ضاعت في الآراء الباطلة.
( )102المرجع ال�سابق ،جـ � 3ص 191 :ومعنى ال�شطر الأول:
الرو�ضة النبوية �أقام بها الأمير.
( )103حدائق ال�سحر في دقائق ال�شعر� ،ص.42 :
(� )104صبح كل�شن� ،ص.547 :
( )105المرجع ال�سابق� ،ص.547 :
( )106المرجع ال�سابق� ،ص.547 :
( )107نفح الطيب� ،ص.60 :
( )108المرجع ال�سابق� ،ص.61 :
(� )109أبجد العلوم ،جـ � 1ص.10 :
(� )110أربعون حديثا في ف�ضائل الحج والعمرة� ،ص.6 :
( )111نفح الطيب� ،ص.68 :
( )112المرجع ال�سابق� ،ص.67 :
( )113العبـــرة� ،ص.257 :
( )114نفح الطيب� ،ص.66 :
( )115المرجع ال�سابق� ،ص.59
( )116الرو�ض الخ�ضيب� ،ص.192 :
( )117نفح الطيب� ،ص.66 :
( )118ر�سالة قول الحق ،الأمير �صديق ح�سن خان ،النا�شر:
مطبع كانبور 1273هـ� ،ص.17 :
( )119العبرة مما جاء في الغزو وال�شهادة والهجرة �ص.258 :
( )120المرجع ال�سابق� ،ص.259
( )121نفح الطيب� ،ص.67 :
( )122منهج الو�صول� ،ص.223 :
( )123المرجع ال�سابق� ،ص.221 :
( )124المرجع ال�سابق� ،ص.222 :
( )125المرجع ال�سابق� ،ص.221 :
( )126الأدب وفنونه درا�سة ونقد ،د.عز الدين �إ�سماعيل،
النا�شر :دار الفكر العربي بيروت 1973م� ،ص-139 :
.149
( )127مدخل �إلى تحليل الن�ص الأدب��ي ،د .عبد القادر �أبو
�شريفة ،وح�سين الفي قزن ،النا�شر :دار الفكر عمان،
الطبعة الأولى 1413هـ� ،ص.61-60 :

( )128نفح الطيب� ،ص.66:
( )129نفح الطيب� ،ص.63 :
( )130ل�سان العرب ،جـ � 6ص .213 :معجم البلدان ،جـ 3
�ص.216-215 :
( )131نفح الطيب� ،ص.68 :
( )132ل�سان العرب ،جـ � 4ص ،514 :وجـ � 11ص633:و 654
ومعجـم البلدان ،جـ � 5ص.209 :
( )133نفح الطيب� ،ص.63 :
( )134المرجع ال�سابق� ،ص.68 :
(� )135أبجد العلوم ،جـ � 1ص.324 :
( )136ديوان امرئ القي�س� ،ص 29 :و�شرح المعلقات ال�سبع
�ص.7 :
( )137نفح الطيب� ،ص.67-66:
( )138ي�ؤكد ابن الأثير هذا المطلب بقوله":ويختار �أي�ضا
�أ�سماء الن�ساء في الغزل نحو �سعاد و�أميم وف��وز وما
جرى هذا المجرى" انظر :المثل ال�سائر� ،ضياء الدين
ن�صر اهلل بن محمد ،تحقيق محمد محي الدين عبد
الحميد ،النا�شر :المكتبة الع�صرية بيروت ،الطبعة
الثانية 1995م ،جـ � 2ص.227 :
( )139قرى ال�ضيف ،عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن �سفيان
بن قي�س ،تحقيق عبد اهلل بن حمد المن�صور ،النا�شر:
مكتبة �أ�ضواء ال�سلف الريا�ض ،الطبعة الأولى 1997م،
جـ � 1ص.281 :
( )140الم�ستطرف ف��ي ك��ل ف��ن م�ستظرف� ،شهاب الدين
محمد بن �أحمد �أبي الفتح الأب�شيهي ،تحقيق د.مفيد
قميحة ،النا�شر :دار الكتب العلمية بيروت ،الطبعة
الثانية 1986م ،جـ � 2ص.381 :
( )141الم�ستطرف في كل فن م�ستظرف ،جـ � 2ص.331 :
( )142قرى ال�ضيف ،جـ � 1ص.72 :
( )143محاكاة �شعراء العربية في �شبه القارة الهندية ال�شعر
العربي التقليدي ،د .عبد الكبير مح�سن ،مقال في مجلة
�آفاق الثقافة والتراث دبي ،العددان � ،26-25ص.56:
( )144نفح الطيب� ،ص ،62 :ون�شوة ال�سكران� ،ص،162 :
ومنهج الو�صول �ص.122 :
( )145نفح الطيب� ،ص.59 :
( )146المرجع ال�سابق� ،ص.62 :
( )147المده�ش� ،أبي الفرج جمال الدين بن الجوزي ،تحقيق
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د.مروان قباني ،دار الكتب العلمية بيروت1985،م ،جـ
� 1ص.361 :
( )148نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب� ،أحمد بن
محمد المقري التلم�ساني ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س
النا�شر :دار �صادر بيروت ،الطبعة الأولى 1968م ،جـ
� 7ص.158 :
( )149دي��وان الحما�سة� ،أبي تمام حبيب بن �أو���س الطائي،
تحقيق ،الدكتور عبد المنعم �صالح ،النا�شر:دار ال�شئون
الثقافية العامة بغداد �ص .394 :وال�صبا :ريح القبول.
وال��وج��د� :شدة ال�شوق .وال��ورق��اء :جن�س من الحمام.
وال��رون��ق :ال�ضياء .وال��رن��د :ن��وع من الطيب .والفنن:
الغ�صن الناعم .والغ�ض :الطري.
( )150قرى ال�ضيف ،جـ � 2ص.57 :
( )151نفح الطيب� ،ص.62:
( )152العبرة مما جاء في الغزو وال�شهادة والهجرة� ،ص:
.256
(� )153أبجد العلوم ،جـ � 1ص.10 :
( )154المرجع ال�سابق� ،ص.67:
( )155البديع في و�صف الربيع� ،أبي الوليد �إ�سماعيل الحميري
الإ�شبيلي ،تحقيق ودرا��س��ة د .عبد اهلل عبد الرحيم
ع�سيالن ،النا�شر :دار المدني ج��دة ،الطبعة الأول��ى
1407هـ� ،ص 25 :من مقدمة المحقق.
( )156دي��وان ال�سبعة ال�سيارة ،غالم على �أزاد البلكرامي،
النا�شر :مطبعة لوح محفوظ حيدر�آباد ،الهند ،جـ 2
�ص.45-44 :
(� )157صبح كل�شن� ،ص.547 :
( )158ن�شوة ال�سكران� ،ص.159 :
( )159المقالة الف�صيحة  ،الأمير �صديق ح�سن خان ،النا�شر:
مطبع مفيد عام 1298هـ� ،ص.165 :
(� )160صبح كل�شن� ،ص.545-544 :
( )161نفح الطيب� ،ص.58 :
( )162العلم الخفاق� ،ص.89 :
( )163الأغاني� ،أبي الفرج الأ�صفهاني� ،شرحه الأ�ستاذ �سمير
جابر ،النا�شر :دار الكتب العلمية بيروت ،الطبعة الثانية
1412هـ 1992م ،جـ � 3ص 159 :وكذا :وفيات الأعيان،
�أحمد بن محمد بن �أبي بكر بن خلكان ،تحقيق د�.إح�سان
عبا�س ،من�شورات الر�ضي ،الطبعة الثانية 1364هـ ،جـ 1
�ص.172 :
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( )164عيار ال�شعر ،محمد بن �أحمد بن طباطبا العلوي� ،شرح
وتحقيق عبا�س عبد ال�ساتر ،النا�شر :دار الكتب العلمية
بيروت ،الطبعة الأولى 1420هـ� ،ص.79 :
( )165كتاب ال�صناعتين الكتابة وال�شعر� ،أبي هالل الح�سن
بن عبداهلل بن �سهل الع�سكري ،بتحقيق د.مفيد قميحة،
النا�شر :دار الكتب العلمية ب�ي��روت ،الطبعة الأول��ى
1401هـ� ،ص.217 :
( )166نفح الطيب� ،ص.60 :
( )167ال�سبعة ال�سيارة ،ال��دي��وان الأول ،غ�لام على �أزاد ،
النا�شر :مطبعة كنز العلوم حيد �آباد �ص.5 :
( )168نفح الطيب��� ،ص .61 :وال�ساحة :الناحية ،وف�ضاء
بين دور الحي جمعه� :ساح ،و�سوح ،و�ساحات .انظر
القامو�س المحيط جـ� 1ص288 :
( )169ال�سبعة ال�سيارة ،الديوان الأول �ص.5 :
( )170نفح الطيب� ،ص.61 :
( )171ال�سبعة ال�سيارة ،الديوان الأول �ص.5:
( )172نفح الطيب� ،ص.61 :
( )173ال�سبعة ال�سيارة ،الديوان الأول �ص.5 :
( )174نفح الطيب� ،ص.62 :
( )175ال�سبعة ال�سيارة ،ال��دي��وان الأول ���ص .6:والغلباء:
الحديقة الملتفة ال�شجرات.
( )176ن�شوة ال�سكران� ،ص.79 :
(� )177سبحة المرجان ،جـ � 2ص.332 :
( )178ن�شوة ال�سكران� ،ص.79 :
(� )179سبحة المرجان جـ � 2ص.332 :
( )180نفح الطيب� ،ص.58 :
( )181ن�شوة ال�سكران� ،ص 9 :وكذا :البلغة في �أ�صول اللغة،
الأم �ي��ر �صديق ح�سن خ ��ان ،ال�ن��ا��ش��ر :دار الب�شائر
الإ�سالمية بيروت 1408هـ� ،ص.323 :
( )182منهج الو�صول� ،ص.122 :
( )183ف�صل المقال في �شرح كتاب الأمثال� ،أبو عبيد البكري،
تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،ود.عبد الحميد عابدين،
النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ب �ي��روت ،الطبعة الثالثة
18983م جـ � 1ص 243 :والأغاني ،جـ � 21ص.144:
( )184ن�شوة ال�سكران� ،ص.79 :
( )185نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب ،جـ � 3ص:
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مقـــاالت

( )186الموازنة بين �أبي تمام حبيب بن �أو�س الطائي و�أبي
عبادة الوليد بن عبيد البحتري� ،أبي القا�سم الح�سن بن
ب�شر بن يحي الآمدي ،تحقيق محمد محي الدين عبد
الحميد ،النا�شر :دار الم�سيرة بيروت د.ت� ،ص.273 :
( )187معلقات العرب ،درا�سة نقدية تاريخية في عيون ال�شعر
الجاهلي ،د .ب��دوي طبانة ،النا�شر :مكتبة الأنجلو
الم�صرية ،الطبعة الأولى 1378هـ� ،ص.77 :
( )188ال�شعر الجاهلي خ�صائ�صه وفنونه ،د .يحي الجبوري،
النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ب�ي��روت ،الطبعة الرابعة
1403هـ� ،ص.258-256 :وقف نقاد العرب طويال عند
هذه الأق�سام وطالبوا ال�شعراء باالعتدال والتنا�سب
بينها بحيث ال يطيل ق�سما على ح�ساب �آخر قائلين �إن":
ال�شاعر المجيد من �سلك هذه الأ�ساليب ،وعدل بين
هذه الأق�سام فلم يجعل واحدا منها �أغلب على ال�شعر،
ولم يطل فيم ّل ال�سامعين ،ولم يقطع وبالنفو�س ظم�أ �إلى
المزيد" انظر :ال�شعر وال�شعراء ،ابن قتيبة  ،تحقيق
و�شرح �أحمد �شاكر ،النا�شر :دار �إحياء التراث العربي
بيروت ،الطبعة الثالثة 1977م� ،ص.82-81 :
( )189نفح الطيب� ،ص.63 :
( )190الع�صر العبا�سي الأول ،د� .شوقي �ضيف ،النا�شر :دار
المعارف م�صر ،الطبعة الثامنة د.ت� ،ص.179-163 :
(� )191شرح ديوان �أبي نوا�س ،ايل ّيا حاوي ،النا�شر :دار الكتاب
اللبناني بيروت ،الطبعة الأولى 1983م ،جـ � 2ص.17 :
ودر���س :اقتفر ،وهو �إنما ي�شير �إل��ى ام��رئ القي�س في
ق�صيدته الم�شهورة:
ف ��ا ن �ب��ك م ��ن ِذك � � ��رى ح �ب �ي��ب وم �ن��زل
ب���ِ�س�ق� ِ�ط ال � ِّل��وى ب�ي��نَ ال � َّدخ��ول ف� َ�ح� ْوم��لِ
ف�ت��و��ض��ح ف��ال �م �ق��راة ل��م َي �ع��فُ ر��س�م�ه�اَ
ل �م��ا ن �� �س �ج � ْت �ه��ا م� ��ن َج � � ُن� ��وب و� �ش �م��الِ
(� )192شرح ديوان �أبي نوا�س ،جـ � 2ص.27 :
( )193الرو�ض الخ�ضيب �ص.192 :
( )194الرو�ض الخ�ضيب� ،ص.195 :
( )195نفح الطيب� ،ص.195 :
(� )196أ�س�س النقد الأدبي عند العرب� ،ص.341-329 :
( )197بحور ال�شعر :جمع بحر ويطلق في اللغة على ال�شق
واالت�ساع ،وفي ا�صطالح العرو�ضيين وزن خا�ص يجرى
على منواله ال�شاعر في ق�صيدته ،و�سمي بحرا لأنه
يوزن به ماال يتناهى من ال�شعر .انظر :مو�سيقي ال�شعر

العربي ،د .محمد عبد المنعم خفاجي ،النا�شر :مكتبة
الكليات الأزهرية م�صر د.ت� ،ص.43 :
( )198مو�سيقى ال�شعر ،د� .إبراهيم �أني�س ،النا�شر :دون دار
ن�شر ،الطبعة الخام�سة 1981م� ،ص.59 :
( )199ابن زمرك الغرناطي �سيرته و�أدب��ه ،د� .أحمد �سليم
الحم�صي ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة بيروت ،الطبعة
الأولى 1405هـ� ،ص.180-179 :
( )200نفح الطيب� ،ص.66 :
( )201المرجع ال�سابق� ،ص.62 :
( )202المرجع ال�سابق� ،ص. 59 :
( )203الرو�ض الخ�ضيب� ،ص.192 :
( )204التاج المكلل� ،ص.551 :
(� )205إتحاف النبالء� ،ص.3 :

الم�صــادر والمراجع
	�أبجد العلوم ،للأمير �صديق ح�سن خان ،النا�شر :المكتبةالقدو�سية ،الهور – باك�ستان ،الطبعة الأولى 1403هـ /جـ .1
 �أرب�ع��ون حديثا في ف�ضائل الحج والعمرة ،لأمير �صديقح�سن خان ،النا�شر :مطبع الرئا�سة العلمية بهوبال 1292هـ.
 �أ�س�س النقد الأدبي عند العرب ،لأحمد �أحمد بدوي. �أ�س�س النقد الأدبي عند العرب ،للدكتور �أحمد �أحمد بدوي،النا�شر :نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر د.ت
 الأ� �س �ل��وب ،درا� �س��ة ب�لاغ�ي��ة تحليلية لأ� �ص��ول الأ��س��ال�ي��بالعربية ،د� .أحمد ال�شايب ،النا�شر :مكتبة النه�ضة الم�صرية
القاهرة ،الطبعة الثامنة 1988م.
 �أ�صول النقد الأدبي ،لأحمد ال�شايب ،النا�شر :مكتبة النه�ضةالم�صرية الطبعة التا�سعة 1985م.
 الأغ��ان��ي ،لأب��ي الفرج الأ�صفهاني� ،شرحه الأ�ستاذ �سميرجابر ،النا�شر :دار الكتب العلمية بيروت ،الطبعة الثانية /
جـ 1412 ،3هـ 1992 -م
 الإك�سير في �أ�صول التف�سير ،للأمير �صديق ح�سن خان،النا�شر :المطبع النظامي بكانبور1290 ،هـ.
 البداية والنهاية ،لأبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثيرالقر�شي ،تحقيق علي محمد ال�ب�ج��اوي ،النا�شر :مكتبة
المعارف ،بيروت ،الطبعة الأولى 1412هـ /جـ.6
 البديع في و�صف الربيع ،لأبي الوليد �إ�سماعيل الحميريالإ�شبيلي ،تحقيق ودرا�سة د .عبد اهلل عبد الرحيم ع�سيالن،
النا�شر :دار المدني جدة ،الطبعة الأولى 1407هـ.
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 ال�ت��اج المكلل م��ن ج��واه��ر م��آث��ر ال �ط��راز الآخ ��ر والأول،للأمير �صديق ح�سن خان ،النا�شر :دار ال�سالم ،الريا�ض
الطبعة الأولى 1416هـ .
 التوقيف على مهمات ال�ت�ع��اري��ف ،لمحمد عبد ال��رءوفالمناوي ،تحقيق د .ر�ضوان محمد الداية ،النا�شر :دار الفكر
المعا�صر دم�شق ،الطبعة الأولى 1410هـ ،جـ.1
 ح��دائ��ق ال�سحر ف��ي دق��ائ��ق ال�شعر ،لر�شيد الدين محمدالمعمري الوطواط ،النا�شر :مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة
والن�شر ،م�صر ،الطبعة الأولى 1364هـ .
 ح��دي��ث الإ� �س��راء وال�م�ع��راج ف��ي الجامع ال�صحيح (�سننالترمذي) لمحمد بن عي�سى بن �سورة الترمذي ،تحقيق
�أحمد بن محمد �شاكر ،النا�شر :دار الكتب العلمية (.)3147
 ديوان الحما�سة ،لأبي تمام حبيب بن �أو�س الطائي ،تحقيق،الدكتور عبد المنعم �صالح ،النا�شر:دار ال�شئون الثقافية
العامة بغداد.
 ديوان ال�سبعة ال�سيارة ،لغالم على �آزاد البلكرامي ،النا�شر:مطبعة لوح محفوظ حيدر �آباد  -الهند ،جـ .2
 دي��وان القا�ضي طال محمد الب�شاوري ،تحقيق د .ظهور�أحمد اظهر ،النا�شر :المجمع العربي الباك�ستاني الهور،
الطبعة الأولى 1418هـ.
 دي��وان المتنبي ،لأب��و الطيب �أحمد بن الح�سين الجعفي،النا�شر :د .ت .بيروت.
 دي��وان كل رعنا ،للأمير �صديق ح�سن خ��ان ،المن�شور فيبهوبال د.ت
 الرو�ض الخ�ضيب من تزكية القلب المنيب ،الأمير �صديقح�سن خان ،النا�شر :مطبع مفيد عام 1298هـ.
 �سبحة المرجان في �آثار هندو�ستان ،لل�سيد غالم على �آزادالبلكرامي ،تحقيق الدكتور محمد ف�ضل الرحمن الندوي،
النا�شر :معهد ال��درا��س��ات الإ�سالمية بجامعة على كره
الإ�سالمية الهند ،الطبعة الأولى 1976م ،جـ .2
 ال�سيرة النبوية ،لأبو محمد عبد الملك بن ه�شام بن �أيوبالحميري ،تحقيق جماعة من العلماء ،النا�شر :م�صطفي
البابي الحلبي م�صر ،الطبعة الثالثة 1375هـ/جـ .1
 �شرح المعلقات ال�سبع ،لأب��و عبد اهلل الح�سين بن �أحمدالزوزوني ،النا�شر :دار الكتب الإ�سالمية الهور باك�ستان
د.ت.
 �شرح دي��وان �أب��ي ن��وا���س ،ايل ّيا ح��اوي ،النا�شر :دار الكتاباللبناني بيروت ،الطبعة الأولى/جـ 1983 ،2م.
 ال�شعر الجاهلي خ�صائ�صه وف�ن��ون��ه ،د .يحي الجبوري،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة بيروت ،الطبعة الرابعة 1403هـ.
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 �شمع انجمن ،الأمير �صديق ح�سن خان ،النا�شر :المطبعال�شاه جهاني1293 ،هـ.
 �صبح كل�شن ،ل�سيد علي ح�سن خان ،النا�شر :المطبع ال�شاهجهاني 1295هـ.
 �صحيح البخاري ،لمحمد بن �إ�سماعيل البخاري ،النا�شر:دار ابن كثير 1410هـ /جـ.3
 ال�ع�ب��رة مما ج��اء ف��ي ال�غ��زو وال���ش�ه��ادة وال�ه�ج��رة ،الأمير�صديق ح�سن خان ،تحقيق محمد ال�سعيد زغلول ،دار الكتب
العلمية 1405هـ.
 العقد الفريد ،لأحمد بن محمود بن عبد ربه الأندل�سي،الطبعة الأولى 1409هـ1989 -م ،دار �إحياء التراث العربي
بيروت ،ج .2
 العلم الخفاق م��ن علم اال�شتقاق ،للأمير �صديق ح�سنخان ،بتعليقات �أحمد عبد الفتاح تمام ،النا�شر :دار الكتب
الثقافية بيروت 1409هـ .
 عيار ال�شعر ،لمحمد بن �أحمد بن طباطبا العلوي� ،شرحوتحقيق عبا�س عبد ال�ساتر ،النا�شر :دار الكتب العلمية
بيروت ،الطبعة الأولى 1420هـ.
 عيون الأنباء في طبقات الأطباء ،لموفق الدين �أبي العبا�س�أحمد بن القا�سم بن خليفة بن يون�س ،تحقيق د.نزار ر�ضا،
النا�شر :دار مكتبة الحياة بيروت ،الطبعة الثانية 1403هـ /
جـ .1
 غ�صـن الـبان المـورق بمح�سـنات البـيان ،الأمير �صديقح�سن خ��ان ،النا�شر :دار الكتب العلمية بيروت ،الطبعة
الأولى 1407هـ.
 فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري ،للحافظ �أحمد بن عليبن حجر الع�سقالني النا�شر :دار المعرفة ،د.ت  ،جـ .13
 القامو�س المحيط ،العالمة اللغوي مجد الدين محمد بنيعقوب الفيروز �آبادي ،تحقيق مكتب تحقيق التراث ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة بيروت ،الطبعة الثالثة 1413هـ 1993 -م.
 قرى ال�ضيف ،لعبد اهلل بن محمد بن عبيد بن �سفيان بنقي�س ،تحقيق عبد اهلل بن حمد المن�صور ،النا�شر :مكتبة
�أ�ضواء ال�سلف الريا�ض ،الطبعة الأولى 1997م جـ .1
 ك�ت��اب ال�صناعتين الكتابة وال���ش�ع��ر ،لأب��ي ه�لال الح�سنبن عبد اهلل بن �سهل الع�سكري ،بتحقيق د.مفيد قميحة،
النا�شر :دار الكتب العلمية بيروت ،الطبعة الأولى 1401هـ.
 كتاب المغازي ،لمحمد بن عمر بن واقد الواقدي ،تحقيقد.مار�سدن جون�س ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات
بيروت جـ � 1ص . 81 :وكذا :ال�سيرة النبوية البن ه�شام جـ .2
 -كنز العمال في �سنن الأق��وال والأفعال ،لعالء الدين علي

�شعر
العربية
للأمير
�صديق
ح�سن خان
البهوبالي
درا�سة �أدبية
نقدية في
�شبه القارة
الهندية

المتقي الهندي ،تحقيق ال�شيخ بكري حياني ،وال�شيخ �صفوة
ال�سقا ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة بيروت1399 ،هـ/جـ .2
 ل�سان العرب ،لأبي الف�ضل جمال الدين محمد بن مكرم ابنمنظور ،بتعليق على �شيري النا�شر :دار �إحياء التراث العربي
بيروت الطبعة الأولى  1408هـ جـ .1
 لغة ال�شعر ،قراءة في ال�شعر العربي الحديث ،د .رجاء عيد،النا�شر :من�ش�أة المعارف بالإ�سكندرية1985 ،م.
 المدائح النبوية ،د.زكي مبارك ،النا�شر :مطبعة م�صطفيالبابي الحلبي ،القاهـرة1354 ،هـ.
 المده�ش ،لأب��ي الفرج جمال الدين بن الجوزي ،تحقيقد.مروان قباني ،دار الكتب العلمية بيروت1985،م جـ .1
 الم�ستطرف في كل فن م�ستظرف ،ل�شهاب الدين محمد بن�أحمد �أبي الفتح الأب�شيهي ،تحقيق د.مفيد قميحة ،النا�شر:
دار الكتب العلمية بيروت ،الطبعة الثانية 1986جـ .2
 ال�م���س�ل�م��ون ف��ي ال�ه�ن��د ،لأب��ي الح�سن ال �ن��دوي ،النا�شر:المطبعة الندوية بم�ؤ�س�سة ال�صحافة والن�شر لكنهو ،الطبعة
الثالثة 1407هـ.
 الم�صباح المنير ،لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميالنا�شر :المكتبة العلمية بيروت ،جـ .1

 معلقات ال�ع��رب ،درا�سة نقدية تاريخية في عيون ال�شعرالجاهلي ،د .بدوي طبانة ،النا�شر :مكتبة الأنجلو الم�صرية،
الطبعة الأولى 1378هـ.
 المقالة الف�صيحة في الو�صية والن�صيحة ،للأمير �صديقح�سن خان ،النا�شر :مطبع مفيد عام 1298هـ.
 منهج ال��و��ص��ول �إل��ى ا�صطالح �أح��ادي��ث ال��ر��س��ول ،الأمير�صديق ح�سن خان ،النا�شر :المطبع ال�شاه جهاني 1292هـ.
 ن�شوة ال�سكران من تذكار �صهباء الغزالن ،للأمير �صديقح�سن خان ،بعناية ب�سام عبد الوهاب الجابي ،النا�شر :دار
ابن حزم بيروت ،الطبعة الأولى1419 ،هـ.
 نفح الطيب من ذكر المنزل والحبيب ،الأمير �صديق ح�سنخان ،النا�شر :المطبع ال�شاه جهاني بهوبال د.ت.
 نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب ،لأحمد بن محمدالمقري التلم�ساني ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س النا�شر :دار
�صادر بيروت ،الطبعة الأولى /جـ1968 ،7م.
 وفيات الأع�ي��ان ،لأحمد بن محمد بن �أبي بكر بن خلكان،تحقيق د�.إح�سان عبا�س ،من�شورات الر�ضي ،الطبعة الثانية
/جـ 1364 ،1هـ.
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دور المرأة في وقف المخطوطات
في مدينة حائل
د.كريمة عبد الر�ؤف الدومي

جامعة عين �شم�س  -م�صر

تمهيد:

ما فتئ مو�ضوع وقف الكتب والمخطوطات بالمملكة العربية ال�سعودية يثير اهتمام الدار�سين،
وال �أدل على ذلك من الندوات واللقاءات العلمية المتعددة التي خُ �ص�صت له م�ؤخ ًرا ،والتي قدمت
للمهتمين الإطار العام لهذه الظاهرة ،و�أو�ضحت كثي ًرا من خ�صائ�صها الم�شتركة((( ،ومع ذلك ف�إن
اً
مجهول ،وي�صبح هذا هو الحكم الحقيقي
مو�ضوع وقف الكتب والمخطوطات بمدينة حائل ما يزال
وخا�صة عندما يتعلق الأمر بالمر�أة ودورها في هذه الجزئية الدقيقة من الحياة العلمية؛ حيث
تبقى الأ�سطغرافية الحائلية ّ
المطلع عليها قا�صر ًة عن �إ�شباع نهم الباحث في هذا المجال؛ �إذ تَ�شّ َب َع
الكتاب القدامى بذهنية فقهية تن�سجم مع ثقافة الع�صر التي نظرت �إلى المجتمع نظرة ذكورية
بالدرجة الأولى((( ،و�أن المر�أة ال تلعب فيه دو ًرا على الواجهة؛ حيث لم تتقلد الق�ضاء ،وال تقوم
بالإفتاء �أو التدري�س ،وال تتولى �أعمال الإدارة والجي�ش والحكم ،وغيرها من الأمور العامة ،وهي
حقيقة يدركها من يتجول داخل الحوليات التاريخية((( �أو كتب التراجم والمناقب((( ،و�إن تداركت
كتب الرحالة – ال�سيما الأجانب -هذه الثغرة المعرفية ب�شكل جزئي(((.
وهنا تتجلى الأهمية الق�صوى لوقفيات الن�ساء
المكتوبة على �صفحات المخطوطات((( كم�صدر
رئي�س لهذا البحث؛ ال��ذي يطمح في الك�شف عن
�إ�سهام المر�أة في تن�شيط الحركة العلمية في مدينة
حائل((( خالل الع�صر الحديث((( ،والتي �شكل وقف
المخطوطات �أحد مظاهرها.
لقد قامت الباحثة بجولة في �أ�شهر المكتبات
القديمة -العامة والخا�صة -بمدينة حائل مثل:
مكتبة المعهد العلمي ،ومكتبة ال�شغدلي ،ومكتبة
ال�ط��وي��رب ،ومكتبة البنيان ،والمكتبة الخيرية
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بحائل ،ومكتبة لبدة الخيرية ،و�أغرتها الوقفيات
التي اطلعت عليها  -و�إن كانت ال تزعم الك�شف عنها
من خالل هذه الدرا�سة ((( -بالبحث في المو�ضوع،
من خالل جمع ن�صو�ص وقفيات الن�ساء المدونة
على ال�صفحات الأول ��ى ل�ع��دد م��ن المخطوطات
المحفوظة في هذه المكتبات ،ثم القيام بتجميعها
وفح�صها ،والتعليق عليها ،وتحليل �صيغها ،وتقديم
هذه الدرا�سة المتوا�ضعة؛ لمعرفة �أ�شهر الن�ساء
الواقفات ،و�صيغ وقفهن و�أنماطها ،ومدى التزامها
ب�شروط الوقف المعروفة ،وف��رز بع�ض الإ�شارات
التاريخية المتعلقة بالمو�ضوع.

دور المر�أة
في وقف
المخطوطات
في مدينة
حائل
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�إن درا��س� ٍ
�ات ِع��دة تُغني عن تكرار ما قيل عن
مفهوم الوقف و�أهميته و�شروطه ومظاهره ونتائجه
المتنوعة على المجتمع( ،((1بيد �أنه يجب التنويه
�إلى �أن ق�ضية وقف الكتب �أثارت خالفًا في ال�ساحة
الفقهية ،لم يتم ح�سمها نهائ ًيا �إال مع نهاية القرن
الثالث الهجري؛ حيث �أجاز الفقهاء وقف الكتب،
معتمدين على ق��اع��دة ال�ع��رف الذي"ي�ستند �إل��ى
خبرة العامة واتفاقهم على فعل �شيء م�ألوف ب�شكل
عادة ،وعلى احترام هذه العادة في العقود الخا�صة
بالعالقات المدنية والدينية"(.((1
وم��ن ث� َّ�م فقد ُع� ِن��ي الم�سلمون ف��ي م�سيرتهم
الح�ضارية بوقف الكتب والمكتبات قدي ًما وحدي ًثا،
بو�صفه الو�سيلة الأه��م في تلقى العلوم ون�شرها؛
وذلك لأهمية الكتاب ،ف�ضلاً عن �صعوبة الح�صول
عليه قبل ع�صر ال �ط �ب��اع��ة( ،((1مما ه�ي��أ ُمناخً ا
خ�ص ًبا لتناف�س الواقفين في �إن�شاء المكتبات العامة
والخا�صة ،وفتحها �أم��ام طلبة العلم ،وطفق �أهل
الخير والإح�سان يوقفون الكتب نف ًعا للنا�س وح ًبا
لعمل الخير( ،((1وبد�أت تظهر المكتبات الموقوفة
على طلبة العلم �أو على الم�ساجد ،و�أخذت خزائن
الكتب الوقفية في االنت�شار ،بحيث لم تخل مدينة
�إ��س�لام�ي��ة م��ن كتب م��وق��وف��ة �أو م�سجد خ�لا من
م�صحف موقوف ،و�أ�صبحت هذه الخزائن الموقوفة
هدفًا لطالب العلم(.((1
لم ت�شذ ن�ساء مدينة حائل عن تلك القاعدة؛
حيث رح��ن ي�شاركن ال��رج��ال بما تي�سر لهن من
مال في وقف بع�ض الكتب المخطوطة؛ لتكون بين
�أي��دي طلبة العلم ،الذين لم يكن و�ضعهم المادي
ي�ساعدهم على الو�صول �إلى مثل تلك الكتب ،وكانت
�أق��دم �إ��ش��ارة ورد ذكرها عن الكتب المخطوطة
الموقوفة للن�ساء بمدينة حائل تتعلق ب�شخ�صية �سارة
بنت عبد العزيز بن حمد المعمر ،((1(-والتي وقفت
في عام 1273هـ1856/م كتاب" �شرح الإيمان" البن
تيمية( ،((1و"مخت�صر �صحيح البخاري" لل�شيخ ابن

عبد الوهاب  ،((1(-وت�أتي بعدها هيا بنت محمد بن
حمد(((1التي وقفت كتاب "الأدب المفرد" للبخاري،
عام 1278هـ1861/م(.((1
في عام 1307هـ1889/م وقفت ل�ؤل�ؤة بنت مهنا
�آل ��ص��ال��ح( ،((2ال�ج��زء الثاني م��ن كتاب "ك�شاف
القناع عن الإقناع" للبهوتي(.((2
�شاركت ن�ساء الأ�سرة ال�سعودية(((2في تن�شيط
الحركة العلمية في مدينة ح��ائ��ل(((2؛ حيث كان
ل�ل�أم�ي��رة ن ��ورة بنت في�صل ب��ن ت��رك��ي �آل �سعود
(ت1318هـ1900/م) اهتمام بالعلم و�إ�شاعته(((2؛
لذا وقفت على طالب العلم بحائل عام 1285ه�ـ
1868/م كتاب "ك�شف ما �ألقاه �إبلي�س من البهرج
والتلبي�س على قلب دا�ؤود ب��ن جرجي�س" لعبد
الرحمن بن ح�سن �آل ال�شيخ (.((2
ت�شب ًها منهن ب�أمراء �آل ر�شيد(� ((2أب��دت بع�ض
ن�ساء الأ�سرة حر�صهن ورعايتهن للحركة العلمية
من خالل توفير المخطوطات لطلبة العلم ،فقد �شهد
عام 1314ه �ـ1896/م وقف عدد من المخطوطات
بوا�سطة بع�ض �أم�ي��رات �آل ر�شيد ،منهن الأميرة
رقية �آل متعب ال��ر��ش�ي��د( ،((2والتي وقفت الجزء
الثاني ع�شر من "جامع البيان في تف�سير القران
"للطبري( ،((2كما وقفت كتاب "مدارج ال�سالكين"
الب��ن ال �ق �ي��م( ،((2و الأم��ي��رة ط��ري�ف��ة ب�ن��ت عبيد
الر�شيد(( ((3ت1263هـ1835/م) التي وقفت كتاب
"�إيقاظ الو�سنان على بيان الخلل الذي في �صلح
الإخوان" لمحمد بن نا�صر التهامي( ،((3وكتاب "
الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم بال�سنة
والكتاب" لحمد ب��ن معمر الحنبلي( ،((3وكتاب
"ك�شف ما �ألقاه �إبلي�س من البهرج والتلبي�س على
قلب دا�ؤود بن جرجي�س" لعبد الرحمن بن ح�سن
�آل ال�شيخ( ،((3ولم يقت�صر الأم��ر على �أميرات �آل
ر�شيد ،و�إنما امتد لي�شمل الن�ساء الموالي ،نموذج
ذلك ن��ورة م��والة محمد بن عبد اهلل الر�شيد(،((3
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التي وقفت عام 1311ه �ـ 1894/م كتاب "الطرق
الحكمية في ال�سيا�سة ال�شرعية"البن القيم(.((3
من المخطوطات الموقوفة بحائل كتاب "المرجع
في اختالف المذاهب" للقليوبي ،وقفته ن�صرة
المفيدية(((3على ال�شيخ يعقوب ب��ن محمد عام
1316هـ1898/م (.((3
كان لحنيفة �آل محمدـ( ،((3عدة وقفيات منها
م�خ�ط��وط "درة ال �غ��وا���ص ف��ي �أوه� ��ام الخوا�ص"
ل�ل�ح��ري��ري ،وق�ف�ت��ه ع��ام 1317ه� � � �ـ1899/م ،وف��ي
عام 1326ه� �ـ1908/م وقفت ن�سخة من مخطوط
"الجواب الكافي" الب��ن القيم ال�ج��وزي��ة ،((3(-
ومخطوط "رو�ضة العقالء ونزهة الف�ضالء" البن
حبان(.((4
من �أ�شهر الواقفات للمخطوطات بمدينة حائل
رقية(( ((4ت1361ه� �ـ1942/م) و�شما بنتا ال�شيخ
عو�ض بن محمد الحجي مع �أمهما قوت ،وعادة ما
يرد ن�ص الوقف على ما وقفنه هكذا" :وقف بنات
عو�ض رقية و�شما و�أمهن على طلبة العلم و�صلى اهلل
على محمد وعلى �آله و�صحبه و�سلم "(.((4
ويالحظ �أن المخطوطات الموقفة من قبلهن قد
تم وقفها عام 1325هـ1907/م؛ �أي بعد وفاة ال�شيخ
عو�ض الحجي (ت عام 1303هـ1886/م) بما يزيد
على عقدين من الزمان ،ربما ل�صغر �سن البنتين
عند وفاة ال�شيخ( ،((4ب�شكل ال ي�ؤهلما للوقف؛ حيث
ً
�شروطا من
ا�شترط الفقهاء لنفاذ الوقف و�صحته
بينها� :أن يكون ال��واق��ف �أه�ًلااً للتبرع تتوفر فيه:
الحرية ،والعقل ،والبلوغ ،وعدم الحجر للدين ،كما
ُي�شترط فيما يراد وقفه �أن يكون مملو ًكا للواقف(.((4
ك�م��ا ي�لاح��ظ �أي �� ً��ض��ا �أن ك��ل جميع وقفياتهن
محفوظة بمكتبة ال�شيخ البنيان ،ويبدو ذلك لأن
رقية ت��زوج��ت م��ن ال�شيخ �صالح ال�سالم البنيان
عام 1313ه �ـ1895/م( ،((4ومن �أهم المخطوطات
التي وقفنها" :اخت�صار الأول��ى في �شرح حديث
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اخت�صام الملأ الأعلى" البن رجب الحنبلي(،((4
و"الأمر باالتباع والنهي عن االبتداع"لل�سيوطي(،((4
و "االنت�صار لحزب اهلل الموحدين" لعبد اهلل �أبا
بطين( ،((4و"الداء والدواء" البن القيم( ،((4و"دليل
الطالب" للكرمي( ،((5و"ر�سالة في الم�صطلح"
ل�م��ؤل��ف م �ج �ه��ول( ،((5و"�شرح دق��ائ��ق المنهاج"
ل �ل �ن��ووي( ،((5و"�صحيح البخاري"( ،((5و"عمدة
الأحكام" لعبد الغني ال�م�ق��د��س��ي( ،((5و"عمدة
الفقه" البن قدامة( ،((5و"�شرح الأربعين النووية"
البن حجر( ،((5و"الكالم المنتقى مما يتعلق بكلمة
التقوى" البن حجي النجدي( ،((5و"الماردينية"
البن تيمية(.((5
وخالفًا لما �سبق� ،آثرت ن�ساء �أخريات عدم ذكر
�أ�سماءهن على الوقف ،على اعتبار �أن ذلك �سر
بينهن وبين اهلل تعالى ،نموذج ذلك كتاب "الر�سالة دور المر�أة
ال�شهابية في ال�صناعة الطبية" للمارديني ،الذي في وقف
المخطوطات
وقفته امر�أة مجهولة عام 1316هـ1898/م (.((5
�صيغ الوقفيات(( ((6تحليل ودرا�سة):

م��ن خ�لال �إم �ع��ان النظر ف��ي �صيغ الوقفيات
المدرو�سة يمكن الخروج بعدد من المالحظات:
� اً
أول :ت�صدر ن�ساء �أ�سرة ال�شيخ عو�ض الحجي
للمرتبة الأولى بين الواقفات؛ حيث وقفن وحدهن
ً
ً
مخطوطا؛ �أي
مخطوطا من مجموع ()29
()13
بن�سبة  ،%44.8وال غ��رو فقد انت�سبن �إل��ى �أ�سرة
علمية مرموقة( ،((6كما �أنهن ورثن عن ال�شيخ مكتبة
كبيرة(((6؛ حيث كان لل�شيخ عو�ض الحجي "اعتناء
بجمع الكتب"( ،((6ون�سخ بيده عدة كتب منها" :الرد
على دا�ؤود بن جرجي�س" لم�ؤلف مجهول( ،((6و"�ألغاز
فقهية" لعبد الكريم ال��راف �ع��ي( ،((6و"الرحبية"
للرحبي( ،((6و"ق�صيدة في اتباع النبي" ل�سعيد
�سفر (.((6

في مدينة
حائل

تخطيط لأ�سماء الواقفات وعدد وقفياتهن

مقـــاالت

ثان ًيا :انح�صرت تواريخ الوقفيات بين عامي
1273ه �ـ و1325ه �ـ (1856م1907-م)؛ �أي �ضمن
ف �ت��رة ح�ك��م �آل ر��ش�ي��د لمنطقة ح��ائ��ل (-1250
1340ه� � �ـ1921 -1834/م) ،وال�ت��ي �شهدت فيها
ً
الحياة العلمية ازدها ًرا
ملحوظا ونم ًوا مطر ًدا (،((6
مما �أعطى للكتاب �أهمية كبرى ،تزامن مع �شغف
العلماء وط�لاب العلم بالكتاب واعتنائهم بجمع
الكتب وتكوين المكتبات(.((6
غير �أنه يالحظ �أن الفترة الزمنية الواقعة بين
عام 1250ه� �ـ(1834م) و عام 1273ه� �ـ(1856م)
(تاريخ وقف �أول مخطوط) لم ت�شهد؛ �أي وقفيات
للن�ساء ،وربما يعود ذلك �إلى �أنها تمثل فترة ت�أ�سي�س
الإم���ارة  -فترة حكم م�ؤ�س�س الإم���ارة عبد اهلل
ابن ر�شيد (1263 - 1250هـ 1847 - 1834/م)،
والع�شر �سنوات الأولى من حكم ابنه طالل (1263
  1283ه�ـ 1869- 1847 /م)؛ حيث ان�شغلتالإمارة بالمواجهات الحربية �ضد �آل علي والقوات
الم�صرية( ،((7وهو ما �ألقى بظالله ال�سلبية على
الحياة العلمية ب�شكل كبير ،كما نالحظ نهاية
للوقفيات عند عام 1325ه� �ـ1907-1906/م ،وهو

التاريخ الذي بد�أت فيه الإمارة ت�شهد ال�صراعات
الأ�سرية والأح��داث الم�أ�ساوية التي راح �ضحيتها
بع�ض �أفراد الأ�سرة الحاكمة من �آل ر�شيد ،والتي
�أرخ��ت بظاللها ال�سلبية على الإم ��ارة ف��ي حائل
(((7
أي�ضا.
� ً
ثالثًا :من حيث �إثبات الوقف والإع�لان عنه،
يالحظ �أنه تم ا�ستخدام النمط الأقدم ،وهو كتابة
ن�ص الوقفية على الكتاب نف�سه( ،((7وغال ًبا ما يتم
تقييدها على �صفحة العنوان( ،((7كما �أنها تجاوزت
م�س�ألة االهتمام باللغة والعناية بالأ�سلوب والإطالة
والإ�سهاب( ،((7وركزت على م�سالة الوقف و�شروطه
وطلب المثوبة.
نوعا من البر والتقرب
راب� ًع��ا :لما كان الوقف ً
�إلى اهلل؛ حيث تنطلق ن�صو�ص الوقف من الحديث
النبوي" �إذا م��ات الإن���س��ان انقطع عمله �إال من
ثالث� :صدقة جارية �أو علم ينتفع به �أو ولد يدعو
له"( -((7فقد �ألحت الوقفيات على الت�أكيد على �أن
الغاية العظمى التي من �أجلها تم وقف المخطوط،
هي ابتغاء مر�ضاة اهلل تعالى ،ورجاء ثوابه الكبير؛
لذا وردت بها عبارات" :وقف هلل"(� ،((7أو"لوجه اهلل
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تعالى طل ًبا للثواب"(� ((7أو "وقفته لوجه اهلل تعالى
خال�صا لوجهه"(.((7
راجية ثوابه"(� ((7أو "جعله اهلل ً
وباعتبار وق��ف الكتب ع�م� ً
لا خ�ي��ر ًي��ا؛ لتكفير
الذنوب وتحقيق الثواب في الآخ��رة( ،((8ال�سيما مع
ارتفاع ثمن الكتاب المخطوط وقتئذ( ،((8فقد جعلت
الواقفة من نف�سها ال�شخ�ص الأول الراغب في هذا
الثواب ،فعلى �سبيل المثال وقفت طريفة بنت عبيد
الر�شيد كتاب" الفواكه العذب" وجعلت " ثوابه
لطريفة بنت عبيد الر�شيد"( ،((8ولم تقت�صر رغبة
الواقفات للمخطوطات على طلب الأجر لأنف�سهن
أ�شخا�صا �آخرين من
فح�سب ،بل امتدت لت�شمل �
ً
الأقارب ،كالآباء والأبناء ،فقد وقفت الأميرة نورة
بنت الأمام في�صل بن تركي كتاب "ك�شف ما �ألقاه
�إبلي�س من البهرج والتلبي�س على قلب دا�ؤود بن
جرجي�س" لل�شيخ عبد الرحمن بن ح�سن "رجاء
�أن ي�صل ثوابه �إلى والدها في�صل رحمه اهلل"(،((8
ووقفت الأم�ي��رة خن�ساء �آل ر�شيد كتاب "�إر�شاد
ال�ساري ل�شرح �صحيح البخاري" للق�سطالني على
روح ابنتها " وثوابه ي�صل �إن �شاء اهلل تعالى �إلى روح
الجوهرة بنت عبد العزيز �آل جبر"(.((8
خ��ام ��� ً�س��ا :ال�ت��زم��ت �صيغ ال��وق�ف�ي��ات ب��الأرك��ان
الأ�سا�سية التي حددها �أه��ل االخت�صا�ص ل�صحة
وقف الكتاب ،وهي� :صيغة الوقف ،وا�سم الواقف،
والكتاب الموقوف ،والجهة الموقوف عليها ،و�شروط
الواقف المتعلقة با�ستعمال الكتاب ،والإ�شهاد(.((8
فمن حيث �صيغ الوقف ،تعمد كاتبوا الوقفيات
ا�ستعمال لفظ "وقف" لإثبات الوقف ،والذي قبله
جمهور الفقهاء للتعبير ع��ن �صيغة ال��وق��ف دون
غيره من الألفاظ مثل :ح ّب�س و�س ّبل( ((8و�أ ّبد وح ّرم
وت���ص� ّدق ،وال�ت��ي دار حولها خ�لاف ف��ي ال�ساحة
الفقهية بين من �أجازه ومن منعه( ،((8وهو ما ي�ؤكد
تم ُك ْن ه�ؤالء الكتاب الفقهي ،وحر�صهم على �سالمة
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ال��وق��ف ،واالب�ت�ع��اد ب��ه ع��ن ه��ذا ال�خ�لاف ،ال�سيما
و�أنهم كانوا من العلماء والفقهاء المتبحرين في
الفقه ،من �أمثال ال�شيخ يعقوب بن محمد بن �سعد
(ت1322هـ 1904 /م)( ،((8وال�شيخ عبد العزيز بن
�صالح بن مر�شد(ت1324هـ 1906 /م)( ،((8وال�شيخ
�صالح بن �سالم البنيان(ت1366هـ1947/م)(،((9
وال�شيخ عمر بن يعقوب (ت1367ه�ـ1948/م)(،((9
وغيرهم
ك��ذل��ك ،ت�ضمنت ن�صو�ص ال��وق�ف�ي��ات تحديد
الجهة الم�ستهدفة من الوقف ،ولما كان الهدف
من وقف المخطوط هو ن�شر العلم ،و�إتاحته �أمام
العلماء والفقهاء وطلبة العلم ،فقد كان ه�ؤالء هم
الأ�شخا�ص الم�ستفيدون من المخطوطات الموقوفة
ب�شكل كبير ،فقد وقفت رقية �آل متعب الجزء الثاني
ع�شر م��ن تف�سير الطبري و"�سبلته على ال�شيخ دور المر�أة
عبد العزيز ب��ن �صالح ب��ن مر�شد وال�صالح من في وقف
ذريته"( ،((9وورد في وقفية الأميرة نورة بنت في�صل المخطوطات
علي �أنا كاتبه في مدينة
لكتاب "البهرج والتلبي�س" "وقف ْته ّ
حائل
وجعلت النظر ل��ي فيه ،قاله كاتبه عبد العزيز
ابن �صالح بن مر�شد"( ،((9ووقفت ن�صرة المفيدية
كتاب"المرجع في اختالف المذاهب" على " يد
يعقوب ثم على طلبة العلم"( ،((9ووقفت حنيفة �آل
محمد كتاب "درة الغوا�ص" على ال�شيخ "يعقوب
مدة حياته ثم بعده ال�صالح من ذريته ثم بعدهم
م��ن طلبة العلم"( ،((9ووق�ف��ت ن��ورة م��والة محمد
الر�شيد كتاب"الطرق الحكمية" :وقفته  ،..وقفًا
على طلبة العلم الم�ستحقين له"(� ،((9أم��ا كتاب
"الأدب المفرد" فقد وقفته هياء بنت محمد "على
المت�أهل من طلبة العلم من الحنابلة "( ،((9في حين
وقفت طريفة بنت عبيد الر�شيد كتاب "الفواكه
العذاب" "على طلبة العلم في بلد حايل"(.((9
ً
�شروطا وفق �إرادة
جرت العادة ت�ضمين الوقفية

الواقف وتوجهاته ،ال يجوز مخالفتها �إال ل�ضرورة
ملحة( ،((9ومن �أهم ال�شروط التي وردت بالوقفيات
المدرو�سة :ع��دم بيع الكتاب الموقوف �أو رهنه
�أو تبديله ،والت�أكيد على �أهمية �صيانته بح�سن
يحرم منه
التعامل معه ،وعدم تعري�ضه للتلف ،و�أال ُ
م�ستفيد ،فحين وقفت طريفة بنت عبيد الر�شيد
كتاب "الفواكه العذاب" ا�شترطت �أن "ال يباع وال
يرهن وال يوهب وال يبدل"( ،((10ووق�ف��ت فاطمة
بنت زامل بن �سبهان الجزء الثالث من كتاب "�أُ�سد
الغابة"ب�شرط الحفظ وال�صيانة"(� ،((10أما كتاب
"الأدب المفرد" فقد وقفته هياء بنت محمد ب�شرط
�أن "ال يمنع منه م�ستفيد"(.((10

مقـــاالت

لما كان الهدف الرئي�س من الوقف ب�شكل عام هو
منع التالعب في الكتب الموقوفة ،وعدم ا�ستحواذ
�شخ�ص �أو فئة معينة عليها ،وكذلك عدم �سرقتها
�أو بيعها �أو �شرائها( ،((10فقد �أُختتمت الوقفيات
بعبارات الإ�شهاد وت�صحيح الوقف ،ويالحظ �أنه
�إ�شهاد عادي ب�سيط( ،((10يكتفي ب�شهادة �شخ�ص
�أو مجموعة �أ�شخا�ص غال ًبا ما كانوا من الفقهاء
والعلماء؛ حيث وردت بالوقفيات عبارات �" :شهد
بذلك ال�شيخ  ..و�شهد به وكتبه ابنه  ،((10("..و"�شهد
به ال�شيخ المذكور"( ،((10و "�شهد على ذلك ...وكتبه
�شاهدا"( ،((10و"�شهد بذلك  ،..و�شهد كاتبه"(.((10
ً
لم تغفل الوقفيات الإ�شارة الى الناظر الم�س�ؤول
على مهمة الإ�شراف على المخطوطات الموقوفة،
وتي�سير �أم��ر اال�ستفادة منها ،ف �ن��اد ًرا م��ا �أوكلت
الواقفات �أمر النظارة عليهن طيلة حياتهن �أو على
�أحد من �أقاربهن ،وهو �أمر يتعلق فقط بوقفتين،
�أوالهما تخ�ص هياء بنت محمد التي وقفت كتاب
"الأدب المفرد" و"جعلت النظر والوالية عليه في
حياتها لها"( ،((10والثانية لطريفة الر�شيد التي
وقفت كتاب "الفواكه العذب ،و"كان الوكيل القائم

على ذلك ابن �أخيها �ضاري الفهيد ،وجعل النظر
له م��دة حياته ثم ال�صالح من ذريته ب �ع��ده(.((11
والأغلب كان �إ�سناد النظارة ل�شخ�ص من العلماء
والفقهاء ،خي ًرا ً
يقظا عارفًا ب�أهمية الكتاب ،فقد
وقفت ل ��ؤل ��ؤة بنت مهنا ال�ج��زء الثاني م��ن كتاب
"ك�شاف القناع" ،و"جعلت النظر فيه ليعقوب بن
محمد مدة حياته"( ،((11ووقفت حنيفة �آل محمد
كتاب "درة الغوا�ص" "وجعلت النظر فيه ليعقوب
م��دة حياته"( ،((11ووق�ف��ت ن��ورة م��والة محمد �آل
ر�شيد كتاب "الطرق الحكمية" :وجعلت الناظر
عليه كاتب الأحرف �صالح بن �سالم �آل بنيان"(،((11
�أم��ا الأم �ي��رة ن��ورة بنت في�صل فقد وقفت كتاب
"البهرج والتلبي�س" " ،وجعلت الناظر عليه ال�شيخ
عبد العزيز بن مر�شد"(.((11
� �س��اد�� ً�س��ا :م��ن خ�ل�ال ع�ن��اوي�ي��ن المخطوطات
الموقوفة �أمكن تحديد اتجاهاتها العددية والنوعية
ح�سب الجدول الأتي:
االتجاه
االتجاه النوعي
م
العددي
7
 .1الفقه و�أ�صوله
7
 .2العقيدة
7
 .3الحديث و�شروحه
2
 .4رقائق ومواعظ وخطب
1
� .5سيا�سة �شرعية
2
 .6علوم اللغة العربية و�آدابها
1
 .7تف�سير
1
� .8سلوك وت�صوف
1
 .9الطب
المجموع 29
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دور المر�أة
في وقف
المخطوطات
في مدينة
حائل

يت�ضح من الجدول �أن المخطوطات الموقوفة
اقت�صرت على العلوم ال�شرعية واللغة العربية ،و�إن على ر�أ���س القائمة؛ حيث بلغت ( )21من مجموع
ظفرت علوم الدين الإ�سالمي بالن�صيب الأكبر
( ،)26بن�سبة .80.7
منها؛ حيث بلغت ( )26من مجموع ()29؛ �أي �إن
وترجع �أ�سباب ذل��ك �إل��ى دع��وة ال�شيخ محمد
ن�سبتها بلغت �أكثر من  ،%89.6وداخل علوم الدين
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الإ�سالمي ،ي�أتي علم الفقه وعلم الحديث والعقيدة

مقـــاالت

ابن عبد الوهاب ،والتي �أولت كتب العقيدة و الفقه
والحديث �أهمية كبرى لدورها في خدمة الدعوة
الإ�صالحية( ،((11والتي كانت لها ت�أثيرها الكبير
على الحياة الفكرية في حائل ،فقد ذكرت الرحالة
الليدي �آن بلنت(� ((11أن القاعدة الأ�سا�سية التي
اعتمدها حكام حائل "هي ال��رج��وع �إل��ى د�ستور
(((11
القر�آن" ،وح�سب �شهادة الم�ست�شرق فالين
ف�إن �آل ر�شيد كانوا "يتبعون في حكمهم ال�شريعة
الإ�سالمية" ،كما �أنه �أكد على منا�صرة �أهل الجبل
لدعوة ال�شيخ ابن عبد الوهاب ،والتم�سك بمبادئها
بقوله " :منذ بدء الدعوة الوهابية وال�شمر �أبطالها،
و�أتباعها المخل�صون الغيارى ،عملوا الكثير لن�شرها
ف��ي �شبه ال�ج��زي��رة ،وع�م�ل��وا لدعمها �أي ��ام خفت
حمية المنتمين �إليها.... ،فال�سكان هنا ال يزالون
يتم�سكون بالدعوة بدقة ..ال�شعب مخل�ص لعقائد
الدين وتعاليمه ،يتقيد بها وي�ؤمن ب�صحتها �إيما ًنا ال
نكو�ص عنه ،و�أن الأفراد يمتثلون لفرائ�ضه ال�صارمة
المتعلقة بالطقو�س الظاهرة ،وبالحياة والعادات
الب�سيطة التي ن�صت عليها هذه الفر ائ�ض"(.((11
ً
ملحوظا كان للمر�أة
إ�سهاما
خال�صة القول� :إن � ً
في تن�شيط الحياة العلمية في مدينة حائل من
خ�لال وق��ف المخطوطات و�إتاحتها �أم��ام طالب
العلم ،وقد كان لن�ساء الأ�سر العلمية الن�صيب الأكبر
من هذه الوقفيات ،التي تبين من خالل قراءاتها
التزامها الكامل ب�شروط الوقف المعروفة ،كذلك
ت�صدرت العلوم ال�شرعية المرتبة الأولى في نوعية
المخطوطات الموقوفة ،نتيجة الدعوة الإ�صالحية
لل�شيخ محمد بن عبد الوهاب ،والتي �أحدثت �صدى
علم ًيا وا�س ًعا في منطقة نجد على نحو عام ومدينة
حائل على نحو خا�ص.
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منها على �سبيل المثال �أعمال ندوة "المكتبات الوقف ّية
في المملكة العربية ال�سعودية" التي عقدت في رحاب
مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة من 27-25
محرم 1420ه� �ـ ،وال�ت��ي ت��م ن�شرها م��ن خ�لال وزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،الريا�ض1999 ،م.
يكفي �أن كلمة "المر�أة" ارتبطت في الذهنية الفقهية
بكلمة "الفتنة".ابن منظور :ل�سان العرب ،دار �صادر،
بيروت ،د.ت ،ج� ،2ص .319-317
مثل كتاب "القول ال�سديد في �أخبار �إمارة �آل ر�شيد"
ل�سليمان الدخيل ،وكتاب "نبذة تاريخية عن نجد"
ل�ضاري الر�شيد ،وكتاب "تاريخ بع�ض الحوادث الواقعة
في نجد" البن عي�سى.
مثل كتاب"زهر الخمائل ف��ي ت��راج��م علماء حائل
"للهندي ،وكتاب"رو�ضة الناظرين عن م�آثر علماء نجد
وحوادث ال�سنين"البن عثمان القا�ضي.
حيث زار ع��دد غير قليل من الرحالة مدينة حائل،
وتفردت كتاباتهم ب�إ�شارات غاية في الأهمية عن المر�أة
ودورها داخل الأ�سرة والمجتمع والحياة العامة ،وزينتها
و�أزيائها ،وذهنياتها ،مثل رحالت الليدي بلنت ،واغ�ست
فالين ،ويوليو�س �أوتينج ،وادوارد نولده ،وبلجريف،
وغيرهم
ُيق�صد بالمخطوط " :الن�سخة الأ�صلية التي كتبها
الم�ؤلف بخط ي��ده� .أو �سمح بكتابتها �أو �أقرها �أو ما
ن�سخه الوراقون بعد ذلك في ن�سخ �أخ��رى منقولة عن
الأ�صل �أو ن�سخ غير �أ�صلية وينطبق ذلك على الن�سخ
الم�صورة عن �أ�صل المخطوط".يو�سف �أر�شيد :الكتاب
الإ�سالمي المخطوط تدوينًا وتحقيقًا ،مطابع الم�ؤ�س�سة
ال�صحفية الأردنية ،عمان� ،1993 ،ص .٧٢
ع��ن موقع مدينة حائل وعبقريته الجغرافية و�أث��ره
على الحياة الفكرية بها انظر لوريمر :دليل الخليج
العربي ،الق�سم الجغرافي ،ن�سخة �أعدها ق�سم الترجمة
بمكتب �صاحب ال�سمو �أمير قطر ،طبع على نفقة ال�شيخ
خليفة ب��ن حمد �آل ثاني �أم�ي��ر قطر ،د.ت ،ج� ،6ص
� ،2248سعد العفنان :حائل وعبقرية المكان ،الريا�ض،
1414ه � �ـ1994/م � ��ص ،35-29عبد الرحمن الفريح:
"منطقة حائل بانوراما المكان وال�سكان" ،مجلة ر�ؤى،
العدد الثاني ع�شر 1424هـ2000/م.
حيث انح�صرت الوقفيات ال�م��وج��ودة على �صفحات
المخطوطات الموجودة بمكتبات حائل بين عام 1250هـ
1834 /م وعام 1273هـ1856/م.
ن�شير هنا �إلى درا�سة الباحث ح�سان الرديعان :فهار�س
المخطوطات الأ�صلية في مدينة حائل ،دارة الملك عبد
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-10

-11

-12

-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22

-23

-24
-25
-26

العزيز ،الريا�ض1431 ،هـ.
ان�ظ��ر ع�ل��ى �سبيل يحيى ب��ن م�ح�م��ود ج�ن�ي��د :ال��وق��ف
والمجتمع :نماذج وتطبيقات من التاريخ الإ�سالمي،
الريا�ض ،م�ؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية1417 ،هـ ،يحيى
محمود ��س��اع��ات��ي :ال��وق��ف وبنية المكتبة العربية-
ا�ستبطان للموروث الثقافي ،الريا�ض – مركز الملك
في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية1988 ،م.
يو�سف الع�ش :دور الكتب العربية العامة و�شبه العامة
لبالد ال�ع��راق وال�شام وم�صر ف��ي الع�صر الو�سيط،
ترجمة نزار �أباظة ومحمد �صباغ ،دار الفكر المعا�صر،
بيروت1991 ،م� ،ص .98
ي�شير البع�ض �إلى �أن �أول كتاب مطبوع دخل ال�سعودية
كان في عهد الملك عبد العزيز �آل �سعود عام 1322هـ،
وهو تاريخ ابن غنام ،وطبع بالهند.انظر عبا�س �صالح
طا�شكندي" :الطباعة والن�شر في عهد الملك عبد
العزيز" ،مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ،م ،4ع،7
رجب ذو الحجة 1419هـ� ،ص.16
�ساعاتي :مرجع �سابق� ،ص .33-31
ي�م��ن ف� ��ؤاد ��س�ي��د :ال�ك�ت��اب ال�ع��رب��ي ال�م�خ�ط��وط وعلم
المخطوطات ،الدار الم�صرية اللبنانية ،ط1997 1م،
�ص .432
لم نعثر على تاريخ وفاتها.
ن�سخة محفوظة في المكتبة الخيرية بحائل/دون رقم.
ن�سخة محفوظة في مكتبة المكتبة الخيرية بحائل ،دون
رقم.
لم نعثر على تاريخ وفاتها.
ن�سخة محفوظة بمكتبة المعهد العلمي /تحت رقم .25
لم نعثر على تاريخ وفاتها.
ن�سخة محفوظة بمكتبة المعهد العلمي/تحت رقم .39
عن دور �آل �سعود في وقف الكتب انظر مقال عبد اهلل
المنيف " :دور �أئمة �آل �سعود في وقف المخطوطات في
مدينة الريا�ض" ،مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ،مج
 ،7ع  2رجب – ذو الحجة 1422هـ� ،ص �ص .46-5
جدير بالذكر �أن عالقة قوية جمعت �أمراء مدينة حائل
ب�أئمة الأ�سرة ال�سعودية الثانية.انظر ابن ب�شر :عنوان
المجد في تاريخ نجد ،حققه وعلق عليه عبد الرحمن بن
عبد اللطيف �آل ال�شيخ ،ط 4مطبوعات دارة الملك عبد
العزيز ،الريا�ض1403 ،هـ ،ج� ،1ص .364
انظر اب��ن عقيل الظاهري" :نبذة عن حياة الأميرة
نورة بنت في�صل نقلاً عن ال�شيخ حمد بن فار�س -دنيا
الوثائق" ،مجلة الدرعية� ،س ،1ع ،1محرم 1419هـ.
ن�سخة محفوظة بمكتبة الطويرب/دون رقم.
يتوفر في مكتبات حائل عدد يند عن الح�صر لوقفيات
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-27

-28
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-33
-34
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-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45

-46
-47
-48
-49
-50
-51

�أم��راء �آل ر�شيد للكتب والمخطوطات ،ب�شكل ي�سمح
ب�إجراء درا�سة منفردة.
التقت بها ال��رح��ال��ة �آن بلنت ف��ي رحلتها �إل��ى حائل
1297ه �ـ1880/م ،وذكرت �أنها كانت زوجة لماجد بن
حمود الر�شيد.انظر كتابها رحلة �إل��ى نجد ،ترجمة
وتحقيق �أح�م��د ايب�ش ،دار ال�م��دى للثقافة والن�شر،
دم�شق2005 ،م� ،ص266م.
ن�سخة محفوظة بمكتبة ال�شغدلي/دون رقم.
ن�سخة محفوظة بمكتبة ال�شغدلي/دون رقم.
انظر ترجمتها عند دالل الحربي :ن�ساء �شهيرات من
نجد ،دارة الملك عبد العزيز ،الريا�ض1998 ،م� ،ص
�ص .105-100
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان ،تحت رقم 75م.
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان/تحت رقم75م.
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان/تحت رقم75م.
لم نعثر على تاريخ وفاتها.
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان /تحت رقم75م.
لم نعثر على تاريخ وفاتها.
ن�سخة محفوظة ف��ي مكتبة المعهد ال�ع�ل�م��ي ،تحت
رقم.44/
لم نعثر على تاريخ وفاتها.
ن�سخة محفوظة في مكتبة المعهد العلمي/تحت رقم
.61
ن�سخة محفوظة في مكتبة المعهد العلمي/تحت رقم .7
انظر ترجمتها عند دالل الحربي :مرجع �سابق� ،ص �ص
.69-67
هذا الن�ص مثبت على مجموعة من الكتب المحفوظة
في مكتبة �آل بنيان في حائل.
رجح دالل الحربي �أن والدة رقية �أكبر بنات ال�شيخ عو�ض
الحجي ك��ان في نهاية القرن الثالث ع�شر الهجري.
مرجع �سابق� ،ص.67
محمد زاي ��د الأب �ي��ان��ي :ك�ت��اب مباحث ال��وق��ف ،ط3
القاهرة1924 ،م� ،ص.14-13
الهندي :زهر الخمائل في تراجم علماء حائل ،تحقيق
�إبراهيم بن عبد اهلل الحازمى ،دار ال�شريف للن�شر
والتوزيع ،الريا�ض1427 ،ه �ـ��� ،ص ،25العفنان :مرجع
�سابق� ،ص ،81دالل الحربي :مرجع �سابق� ،ص.69
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان /دون رقم.
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان /دون رقم.
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان /دون رقم.
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان /تحت رقم .44
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان /تحت رقم 61م.
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان /دون رقم.

دور المر�أة
في وقف
المخطوطات
في مدينة
حائل

-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59
-60

-61

-62

مقـــاالت

-63
-64
-65
-66
-67
-68

-69
-70
-71

ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان /دون رقم.
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان /تحت رقم 55ب.
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان /تحت رقم 61م.
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان /تحت رقم 66م.
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان /دون رقم.
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان /تحت رقم 73م.
ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان تحت رقم .71-69
ن�سخة محفوظة بمكتبة المعهد العلمي/تحت رقم
.48-1
يق�صد بالوقفية ن�ص الوقف الذي يكتب فيه الواقف عقد
وقفه ،ويبين فيه ال�شيء الموقوف ،والجهة الموقوف
عليها ،و�شروطه ،وطرق �إدارته ،والإ�شهاد عليه ،وغير
ذلك .م�صطفى �أحمد الزرقا� :أحكام الوقف ،دار عمار،
ّعمان 1997م� ،ص . 126
عن �أ�سرة الحجي ودورها العلمي في مدينة حائل انظر
ال�ه�ن��دي :م�صدر �سابق��� ،ص ���ص ،35 ،11 ،9ط��ارق
المزيني :النبذة عن م�سجد م�شايخ لبدة بحائل ،مطابع
الحمي�ضي ،الريا�ض1419 ،هـ� ،ص.87
�سعد العفنان� :أعالم علماء حائل ( )1ال�شيخ �صالح
ال�سالم ،مطابع الفرزدق ،الريا�ض1418 ،ه�ـ1997/م،
�ص.66
الهندي :م�صدر �سابق� ،ص.9
ن�سخة محفوظة في مكتبة البنيان/دون رقم.
ن�سخة محفوظة في مكتبة البنيان/دون رقم.
ن�سخة محفوظة في مكتبة البنيان/دون رقم.
ن�سخة محفوظة في مكتبة البنيان/دون رقم.
ب�شهادة ال��رح��ال��ة ال��ذي��ن زاروا ح��ائ��ل وع��اي�ن��وا ذلك
ب�أنف�سهم و�سجلوا �شهاداتهم في هذا الخ�صو�ص ،انظر
على �سبيل المثال :ادوارد نولده :الأو�ضاع ال�سيا�سية
في و�سط الجزيرة العربية عند نهاية القرن التا�سع
ع�شر الميالدي ،تقديم وتعريب عو�ض البادي ،دار بالد
العرب للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1422 ،هـ� ،ص ،51 ،45
يوليو�س �أوتينج :رحلة داخل الجزيرة العربية ،ترجمه
وعلق عليه �سعيد بن فايز ال�سعيد ،دار الملك عبد
العزيز ،الريا�ض1419 ،ه �ـ��� ،ص ،98-97فالين� :صور
من �شمالي جزيرة العرب في منت�صف القرن التا�سع
ع�شر ،ترجمة �سمير �شلبى ،بيروت1971 ،م� ،ص �ص
.149-148
الهندي :م�صدر �سابق� ،ص �ص .11 ،9
انظر تف�صيلاً لذلك عند عبد اهلل العثيمين :ن�ش�أة
�إمارة �آل ر�شيد ،جامعة الريا�ض ،الريا�ض1981 ،م� ،ص
�ص .120-93
الدخيل :القول ال�سديد في �أخبار �إم��ارة �آل ر�شيد،

ملحق بكتاب نبذ تاريخية عن نجد ل�ضارى بن ر�شيد،
دار اليمامة للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1386 ،ه �ـ� ،ص
.158-155
 -72ثمة طرق ثالث ُا�ستخدمت لإثبات الوقف وهي :كتابة
ن�ص الوقفية واال�شهاد على الكتاب الموقوف ،وكتابة
وثيقة وق��ف �شاملة تبين ال�ح��دود والأه� ��داف العامة
وت�سجل �أمام الق�ضاء ال�شرعي ،وختم �صفحة العنوان
بخاتم يدلل على الوقف .الع�ش :مرجع �سابق� ،ص،326
�ساعاتي :مرجع �سابق� ،ص.130
 -73ع��ن ال�ق���ض��اي��ا ال �ه��ام��ة ال �ت��ي تثيرها �صفحة ع�ن��وان
المخطوط وما تحمله من دالالت .انظر مقال لرم�ضان
�ش�شن بعنوان�" :أهمية �صفحة العنوان ( الظهرية)
ف��ي ت��و��ص�ي��ف المخطوطات"� ،ضمن ك �ت��اب درا� �س��ة
المخطوطات الإ�سالمية بين اعتبارات المادة والب�شر،
دار الفرقان ،لندن1997 ،م.
 -74وهي ظاهرة كانت معروفة قبل القرن العا�شر الهجري .
�ساعاتي :مرجع �سابق� ،ص.134
�	-75أخرجه م�سلم في باب الو�صايا.
 -76وقفية طريفة الر�شيد لكتاب "الفواكه العذب" ،مكتبة
البنيان75/م.
 -77وقفية حنيفة �آل محمد لكتاب "درة الغوا�ص"مكتبة
المعهد العلمي.5/
 -78وق�ف�ي��ة ن ��ورة م ��والة محمد ال��ر��ش�ي��د لكتاب"الطرق
الحكمية" ،مكتبة البنيان.36/
 -79وقفية بنات رقية و�شما الحجي لكتاب "تاريخ ابن
خلدون" مكتبة ال�شغدلي/دون رقم.
 -80محمد جواد مغنية :الفقه على المذاهب الخم�سة مكتبة
ال�شروق الدولية ،القاهرة2007 ،م� ،ص ،480ف�ضلاً عن
تخليد ذكر الواقف .الع�ش :مرجع �سابق� ،ص .325
 -81بيعت مخطوطة " ك�شاف القناع عن متن الإق�ن��اع "
للبهوتي(ت1051هـ) في �سوق حائل عام 1304هـ ب�ستة
وثالثين مجيد ًيا ،ولنا �أن نقدر ارتفاع هذا الثمن �إذا
عرفنا �أن دا ًرا بيعت في نف�س ال�سنة بثمن قدره خم�سة
و�ستون مجيد ًيا� .أحمد العريفي :مقامات حائلية ،مكتبة
الملك فهد الوطنية ،الريا�ض 1428ه �ـ ،ج� ،1ص ،91
.92
 -82مكتبة البنيان75/م.
 -83مكتبة الطويرب/دون رقم.
 -84مكتبة البنيان/دون رقم.
 -85مغنية :مرجع �سابق�� � ،ص� ،476أح�م��د �شوقي بنين:
درا�سات في علم المخطوطات والبحث الببليوجرافي،
م��راك����ش ،المطبعة وال��وراق��ة الوطنية2004 ،م� ،ص
 ،122قا�سم ال�سامرائي :علم االكتناه العربي ،مركز
الملك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،الريا�ض،
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1422هـ� ،ص.122
 -86ل��م ت��رد كلمة "�س ّبلته" مقرونة بلفظ "�أوقفت" في
الوقفيات التي اطلعنا عليها �إال مرة واح��دة ،وتخ�ص
وقفية رقية �آل متعب للجزء الثاني ع�شر من تف�سير
الطبري؛ حيث وردت عبارة�" :أوقفت هذا الجزء رقية �آل
متعب  ،.و�سبلته" .مكتبة ال�شغدلي/دون رقم.
�	-87أح�م��د �شوقي بنين" :ظاهرة وق��ف الكتب ف��ي تاريخ
الخزانة المغربية" ،مجلة مجمع اللغة العربية بدم�شق،
م ،63ج1988 ،3م� ،ص  ،419و�إن ذهب البع�ض �أن كل
لفظ حتى و�إن كان �أجنب ًيا يتم به الوقف ا�ستنا ًدا �إلى
�أنه و�سيلة للتعبير ،ولي�س غاية في ذاته .مغنية :مرجع
�سابق� ،ص.484
 -88ان�ظ��ر ترجمته عند محمد عثمان القا�ضى :رو�ضة
الناظرين ع��ن م��آث��ر علماء نجد وح ��وادث ال�سنين،
مطبعة الحلبى ،القاهرة1403 ،هـ ،ج� ،2ص  ،389عبد
اهلل الب�سام :علماء نجد خالل �ستة ق��رون ،ط ،2دار
العا�صمة ،الريا�ض1419 ،هـ ،ج� ،6ص .497-496
 -89انظر ترجمته عند الهندي :م�صدر �سابق��� ،ص،50
القا�ضي :م�صدر �سابق ،ج� ،1ص ،370الب�سام :مرجع
�سابق ،ج� ،3ص .395
 -90انظر بخ�صو�صه :ح�سان الرديعان :ف�ضيلة ال�شيخ �صالح
ابن �سالم �آل بنيان حياته� ،آث��اره ،جهوده العلمية ،دار
التوحيد للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1429 ،هـ.
 -91انظر ترجمته عند الب�سام :مرجع �سابق ،ج� ،6ص.509
 -92مكتبة ال�شغدلي/دون رقم.
 -93مكتبة الطويرب/دون رقم.
 -94مكتبة اليعقوب.44/
 -95مكتبة اليعقوب5/
 -96مكتبة البنيان.36/
 -97مكتية المعهد العلمي.25/
 -98مكتبة المعهد العلمي75/م.
 -99بنين :درا�سات في علم المخطوطات� ،ص.124
 -100وقفية فاطمة ال�سبهان للجزء الثالث من كتاب "�أ�سد
الغابة" ،مكتبة البنيان/دون رقم.
 -101مكتبة البنيان75/م.
 -102مكتية المعهد العلمي.25/
 -103ال�ع����ش :م��رج��ع ��س��اب��ق�� �� ،ص ،134درا���س��ات ف��ي علم
المخطوطات� ،ص.129
 -104الإ�شهاد في الوقف �إما �إن يكون �إ�شهاد عادي ب�سيط
�أو �إ�شهاد ر�سمي بح�ضور عدلين لإثبات �أ�صالة الوقف
وم�شروعيته�.ساعاتي :مرجع �سابق� ،ص .141-140
 -105وقفية طريفة بنت عبيد الر�شيد لكتاب الفواكه العذاب
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.مكتبة البنيان75 ،م.
 -106وق�ف�ي��ة الأم��ي��رة ن ��ورة ب�ن��ت في�صل ل�ك�ت��اب "البهرج
والتلبي�س".مكتبة ال�شغدلي/دون رقم
 -107وقفية هياء بنت محمد لكتاب "الأدب المفرد" .مكتبة
المعهد العلمي.25/
 -108وقفية امر�أة مجهولة للر�سالة ال�شهابية ،مكتبة المعهد
العلمي.48-1/
 -109مكتبة المعهد العلمي/تحت رقم .25
 -110مكتبة البنيان75/م.
 -111مكتبة الطويرب/دون رقم.
 -112ن�سخة بمكتبة المعهد العلمي/تحت رقم .5
 -113ن�سخة محفوظة بمكتبة البنيان.36/
 -114مكتبة المعهد العلمي.39/
 -115يرجى الرجوع في هذا الخ�صو�ص �إلى � :أحمد بن عبد
العزيز الحلبي" :المتغيرات الثقافية في دعوة ال�شيخ
محمد بن عبد الوهاب" ،مجلة ال ��دارة ،ع ،1ال�سنة
الثانية والثالثون1427 ،هـ� ،ص �ص .79-13
 -116م�صدر �سابق� ،ص .283
 -117م�صدر �سابق� ،ص .178
 -118م�صدر �سابق� ،ص .146 -145

الم�صــادر والمراجع
�	.1أح�ك��ام ال��وق��ف ،لم�صطفى �أحمد ال��زرق��ا ،دار عمار،
ّعمان 1997م.
�	.2أع�لام علماء حائل ( )1ال�شيخ �صالح ال�سالم ،ل�سعد
العفنان ،مطابع الفرزدق ،الريا�ض1418 ،هـ1997/م.
�" .3أهمية �صفحة ال�ع�ن��وان ( ال�ظ�ه��ري��ة) ف��ي تو�صيف
المخطوطات" ،مقال لرم�ضان �ش�شن� ،ضمن كتاب
درا�سة المخطوطات الإ�سالمية بين اعتبارات المادة
والب�شر ،دار الفرقان ،لندن1997 ،م.
 .4الأو�ضاع ال�سيا�سية في و�سط الجزيرة العربية عند نهاية
القرن التا�سع ع�شر الميالدي للرحالة ادوارد نولده،
تقديم وتعريب عو�ض البادي ،دار بالد العرب للن�شر
والتوزيع ،الريا�ض1422 ،هـ.
 .5حائل وعبقرية المكان ،ت�أليف �سعد العفنان ،الريا�ض،
1414هـ1994/م.
 .6درا�سات في علم المخطوطات والبحث الببليوجرافي،
لأحمد �شوقي بنين ،المطبعة والوراقة الوطنية ،مراك�ش،
2004م.
 .7دليل الخليج العربي ،الق�سم الجغرافي ،ت�أليف ج.ج.
لوريمر ،ن�سخة �أعدها ق�سم الترجمة بمكتب �صاحب
ال�سمو �أمير قطر ،طبع على نفقة ال�شيخ خليفة بن حمد

دور المر�أة
في وقف
المخطوطات
في مدينة
حائل
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مقـــاالت

.14
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.18

.19
.20
.21

�آل ثاني �أمير قطر ،د.ت ،ج.6
دور الكتب العربية العامة و�شبه العامة لبالد العراق
وال�شام وم�صر في الع�صر الو�سيط ،ليو�سف الع�ش،
ترجمة نزار �أباظة ومحمد �صباغ ،دار الفكر المعا�صر،
بيروت1991 ،م.
رحلة �إلى نجد ،للرحالة الليدي �آن بلنت ،ترجمة وتحقيق
�أح�م��د ايب�ش ،دار ال�م��دى للثقافة والن�شر ،دم�شق،
2005م.
رحلة داخل الجزيرة العربية ،للرحالة يوليو�س �أوتينج،
ترجمه وعلق عليه �سعيد بن فايز ال�سعيد ،دارة الملك
عبد العزيز ،الريا�ض1419 ،هـ.
رو�ضة الناظرين عن م�آثر علماء نجد وحوادث ال�سنين،
لمحمد بن عثمان بن �صالح القا�ضى ،مطبعة الحلبى،
القاهرة1403 ،هـ .
زهر الخمائل في تراجم علماء حائل ،ت�أليف ال�شيخ
علي بن محمد الهندي(ت 1419ه� �ـ1998/م )تحقيق
�إبراهيم بن عبد اهلل الحازمي ،دار ال�شريف للن�شر
والتوزيع ،الريا�ض1427 ،هـ.
�صور من �شمالي جزيرة العرب في منت�صف القرن
التا�سع ع�شر ،للرحالة ج��ورج �أوغ�ست فالين ،ترجمة
�سمير �شلبي ،بيروت1971 ،م.
الطباعة والن�شر في عهد الملك عبد العزيز" ،مقال
لعبا�س �صالح طا�شكندي ،مجلة مكتبة الملك فهد
الوطنية ،م ،4ع ،7رجب ذو الحجة 1419هـ.
"ظاهرة وق��ف الكتب في تاريخ الخزانة المغربية"،
مقال لأحمد �شوقي بنين ،مجلة مجمع اللغة العربية،
دم�شق ،م ،63ج1988 ،3م.
علم االكتناه العربي ،لقا�سم ال�سامرائي ،مركز الملك
في�صل للبحوث وال��درا� �س��ات الإ��س�لام�ي��ة ،الريا�ض،
1422هـ.
علماء نجد خالل �ستة قرون ،لعبد اهلل الب�سام ،ط ،2دار
العا�صمة ،الريا�ض1419 ،هـ ،ج.6
عنوان المجد في تاريخ نجد ،ت�أليف عثمان بن عبد اهلل
اب��ن ب�شر حققه وع�ل��ق عليه عبد الرحمن اب��ن عبد
اللطيف �آل ال�شيخ ،ط 4مطبوعات دارة الملك عبد
العزيز ،الريا�ض1403 ،هـ ،ج1
الفقه على المذاهب الخم�سة ،لمحمد ج��واد مغنية،
الفقه على المذاهب الخم�سة مكتبة ال�شروق الدولية،
القاهرة2007 ،م.
ف�ضيلة ال�شيخ �صالح بن �سالم �آل بنيان حياته� ،آثاره،
جهوده العلمية ،لح�سان الرديعان ،دار التوحيد للن�شر
والتوزيع ،الريا�ض1429 ،هـ.
القول ال�سديد في �أخ�ب��ار �إم��ارة �آل ر�شيد ،ل�سليمان
الدخيل ،ملحق بكتاب نبذ تاريخية عن نجد ل�ضاري بن
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.31
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ر�شيد ،دار اليمامة للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1386 ،هـ
الكتاب الإ�سالمي المخطوط تدوينًا وتحقيقًا ،ليو�سف
�أر�شيد ،مطابع الم�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية ،عمان،
1993م.
ل�سان ال�ع��رب ،ت�أليف جمال الدين محمد بن مكرم
ابن علي ابن منظور(ت711هـ1311/م) ،دار �صادر،
بيروت ،د.ت.
الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات ،لأيمن
ف�ؤاد �سيد ،الدار الم�صرية اللبنانية ،ط1997 1م.
ك�ت��اب مباحث ال��وق��ف ،لمحمد زاي��د الأب �ي��ان��ي :ط3
القاهرة1924 ،م.
مقامات حائلية ،لأحمد العريفي ،مكتبة الملك فهد
الوطنية ،الريا�ض 1428هـ.
"المتغيرات الثقافية في دعوة ال�شيخ محمد بن عبد
الوهاب" ،مقال لأحمد بن عبد العزيز الحلبي مجلة
الدارة ،ع ،1ال�سنة الثانية والثالثون1427 ،هـ.
"منطقة ح��ائ��ل ب��ان��ورام��ا ال�م�ك��ان وال�سكان" ،مقال
لعبد الرحمن الفريح ،مجلة ر�ؤى ،العدد الثاني ع�شر
1424هـ2000/م.
"نبذة عن حياة الأميرة نورة بنت في�صل نقلاً عن ال�شيخ
حمد بن فار�س -دنيا الوثائق" ،مقال لمحمد بن عمر
الظاهري ،مجلة الدرعية� ،س ،1ع ،1محرم 1419هـ.
النبذة عن م�سجد م�شايخ لبدة بحائل ،لطارق المزيني،
مطابع الحمي�ضي ،الريا�ض1419 ،هـ.
ن�ساء �شهيرات من نجد ،لدالل الحربي ،دارة الملك عبد
العزيز ،الريا�ض1998 ،م.
ن�ش�أة �إم ��ارة �آل ر�شيد ،لعبد اهلل العثيمين :جامعة
الريا�ض ،الريا�ض1981 ،م.
ال��وق��ف وال�م�ج�ت�م��ع :ن �م��اذج وتطبيقات م��ن التاريخ
الإ�سالمي ليحيى بن محمود جنيد ،الريا�ض ،م�ؤ�س�سة
اليمامة ال�صحفية1417 ،هـ.
ال��وق��ف وبنية المكتبة العربية-ا�ستبطان للموروث
الثقافي ،ليحيى محمود �ساعاتي ،الريا�ض – مركز
الملك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية1988 ،م.
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عاء ُن ُزولِ ال َم َط ِر
(ج ْز ٌء في
حديث ُد ِ
ِ
ُ
عند البخاري)
الوار ِد َ
ِ
للحافظ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني
(تـ1382:هـ)

(ج ْز ٌء في
ُ
ُعاء
ِ
حديث د ِ
الم َط ِر
ول َ
ُن ُز ِ
الواردِ َ
عند
ِ
البخاري)

درا�سة وتحقيق
]د .نور الدين بن محمد الحميدي الإدري�سي
المغرب
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$
المقدمة:

إمام �أميرِ الم�ؤمنين في الحديث �أبي عبد اهلل محمد بنِ
َد�أَ َب �أه ُل ِ
العلم على االحتفا ِء بـ(�صحيح) ال ِ
و�ض َبطوا
�إ�سماعيل
البخاري رحمه اهلل ور�ضي عنه ،فَ�شَ َرحوا �أحادي َثه ،و�أف َْ�ص ُحوا عن مرامي َت ْبويبا ِتهَ ،
ِّ
ِ
�ضروب
غريب حدي ِثه ،وترجموا ِلرِ جا ِل ِه و ُروا ِت��ه ،وغي َر ذلك من
ُم�شْ ِك َل َم ْت ِن ِه و�أ�سما ِء رجا ِله ،وف ََّ�س ُروا
َ
أ�صح ٍ
بعد ِ
كتاب اهلل تعالى ،وهذه الر�سال ُة اللطيف ُة مثا ٌل
كتاب َ
االح ِتفا ِء ْ
ْ
واالع ِتنا ِء بهذا الديوانِ الذي ُي َع ُّد � َّ
ِ
نيع لأبي عبد اهلل البخاري  -رحمه اهلل
على التع ِّني
ال�شديد بذاك الديوان ،فقد َج َم َع ْت ُن َتفًا حولَ َ�ص ٍ
ِ
لحديث دعا ِء نزولِ المطر ،وما �أثارته عبا َر ُت ُه في التنبي ِه على
ور�ضي عنه  -في (�صحيحه) ،عند �إيرا ِد ِه
ِ
و�ضم � َ
أطراف فوا ِئ ِدها المتناثر ِة في بطونِ
من تابع راوي
الحديث من �إ�شكال ،وقد َّلم �شَ َعثَ هذه الم�س�ألةَّ ،
ُ
الج ْز ِء اللطيف ،وع َّززها بما
الكتب،
الحافظ الراوي ُة محمد عبد الحي الكتاني  -رحمه اهلل  -في هذا ُ
(ج ْز ٌء في
ُ
�صائب نظره ،و�ض َّمنَها �إفادات وتَذْ ييالت َت ْروي ال�صادي بال َعذْ ِب الزُّالل،
ثاقب فهمه ،وما � ْأ�سداه
ُ
�أبداه ُ
ُعاء
ِ
حديث د ِ
ُ
دهرِ ه،
خد َم ِتها وتحقيقها ،مع َع َد ِم �إغْ فالِ عل ِّو َق ْد ِر �صاحبها ،فهو
وهذا ما ً
حافظ َع ْ�صره ،وقري ُع ْ
حدا بي ِل ْ
الم َط ِر
ول َ
ُن ُز ِ
التح ِل ِ
ُ
يات والممادح في حقه ،التي يوجبها له ِع ْل ُم ُه وف�ض ُله ،و�أرجو
و�ش ْه َر ُت ُه ُّ
تفت في َع ْز ِم من َه َّم ب َِ�ص ْو ِغ ْ
الواردِ َ
عند
ِ
�أن يعم النفع بهذه الر�سالة اللطيفة.
البخاري)

ترجمة موجزة للم�ؤلف(((:

هو الإمام ،الحافظ ،الراوية ،ال ُّر َحلة ،ال ُم ْ�س ِند ،ال ُم َّط ِلع� ،صاحب الت�صانيف محمد عبد الحي بن عبد
الكبير بن محمد بن عبد الواحد الكتاني الح�سني الفا�سي.
من بيت علم ونباهة ،ووال ُد ُه ال�شيخ عبد الكبير الكتاني هو م�ؤ�س�س الطريقة الكتانية و�شيخها.
مولده:

�أب�صر نور الحياة في �سنة1302 :هـ ،بمدينة فا�س عا�صمة العلم بالمغرب.
�شيوخه:

�أما م�شايخه الذين �أخذ عنهم ،وتتلمذ لهم ،فهم كثرة كاثرة ،ولعل الإ�شارة �إلى ديوانه ال ُعجاب
(فهر�س الفهار�س) يغني عن الإطالة في �إيرادهم ،ولكن نكتفي بذكر بع�ضهم ،وهم كالتالي:
((( بع�ض م�صادر ترجمته( :الأع�لام )187/6،للزركلي�( ،إتحاف المطالع )578/2،لعبد ال�سالم بن �سودة ،و(فهر�س
الفهار�س).
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 -1والده ال�شيخ عبد الكبير الكتاني.
 -2جعفر بن �إدري�س الكتاني قا�ضي فا�س.
 -3محمد بن جعفر الكتاني الإمام الحافظ.
�	-4أحمد بن محمد بن الخياط الزكار الفقيه المحقق ،من �أعالم القرويين.
 -5محمد بن قا�سم القادري.
�	-6أحمد بن الطالب بن �سودة قا�ضي مكنا�س.
 -7محمد الف�ضيل بن الفاطمي ال�شبيهي الزرهوني.
وغيرهم كثير ممن �أخ��ذ عنهم وارت��اد مجال�سهم ،و�آخرين رحل �إليهم و�شافههم �أو ممن كاتبهم
وا�ستجازهم ،ومن َق َّلب �صفحات معجمه ال�ضخم (فهر�س الفهار�س) ق�ضى عجبا من ات�ساع رواية هذا
الإمام الحافظ.

تحقيق المخطوطات

تالميذه:

�ضرب من ال ُمحال؛ �إذ الآخذون عنه َت َت ْل ُمذً ا و�إجاز ًة ُك ُثر،
وح ْ�ص ُر ُهم ٌ
و�أما تالميذه َف َع ُّد ُهم غاي ٌة ال تُنالَ ،
ومن �شتى بقاع العالم الإ�سالمي ،وكثرة تالميذه مردها النت�شار �شهرته ،وذيوع �صيته في �أرجاء المعمور.
م�ؤلفاته:

على ال ُرغم كونِ ُم َت ْر َج ِمنا كثي َر ال َّت ْرحال ،ف�إن ذلك لم َي ْ�صرِ ْف ُه عن الت� ِ
ِ
�ضروب العلم،
أليف في �شَ َّتى
الح ِد ِ
يث
ال�س ْبقِ فيها ،وبلغ فيها مرتب ًة لم يبلغها �أقرا ُنه ،وهي ُ
علم َ
وبخا�صة في َ
الح َل َب ِة التي حاز َق َ�ص َب َّ
بع�ضا من تواليفه:
وما ات ََّ�ص َل به من علوم ،وها نحن موردون ً
( -1فهر�س الفهار�س والأثبات ،ومعجم المعاجم والم�شيخات والم�سل�سالت) ،طبع بتحقيق� :إح�سان
عبا�س ،عن دار الغرب الإ�سالمي� ،سنة1982 :مُ ،
وطبع قبله.
( -2منية ال�سائل ،اخت�صار ال�شمائل) ُطبع بفا�س.
( -3التراتيب الإدارية)؛ له عدة طبعات ،منها ط :دار الأرقم ،باعتناء :عبد اهلل الخالدي.
( -4التنويه والإ�شادة بمقام رواية ابن �سعادة)ُ ،طبِع باعتناء :عبد المجيد خيالي ،من من�شورات مركز
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث� ،سنة1429 :هـ2008 ،م.
( -5مفاكهة ذوي النبل والإجادة ،ح�ضرة مدير ال�سعادة) ُطبع مرا ًرا.
( -6و�سيلة الملهوف� ،إلى جده الرحيم العطوف) ُطبع بفا�س.
( -7البيان المعرب عن معاني بع�ض ما ورد في �أهل اليمن والمغرب) ُطبع بفا�س.
( -8الرحمة المر�سلة في �ش�أن حديث الب�سملة) ُطبع بم�صر.
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( -9ك�شف اللب�س عن حديث و�ضع اليد على الر�أ�س)ُ ،طبِع طنجة.
�( -10إنارة الأغوار والإنجاد بدليل معتقد والدة النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -من ال�سبيل المعتاد)،
طبع بتون�س.
فهذا ن َْز ٌر من غَ زِ يرِ توالي ِف ِه التي ا�شْ َت َه َر ْت في الآفاق ،وت ََط َّل َع ْت �إليها ال ُم َه ُج والآماق ،وله غي ُرها مما هو
َمخْ ُطوط ،وينتظر من َيف ُُّك ُق ُيو َد ال ْإهمالِ عنها ،و ُي ْبرِ زُها لل�ساح ِة العلمية.
وفاته:

ابن �سودة بخ�صو�ص وفاته " :وفي فجر يوم الجمعة ثامن وع�شرين
قال العالمة الم�ؤرخ عبد ال�سالم ُ
ربيع الثاني؛ �أي من �سنة1382 :هـ  ،-و�صل الخبر �إلى المغرب بوفاة عبد الحي الكتاني  -اخت�صرت ن�سبه
 ،توفي بنواحي عا�صمة باريز بفرن�سا ،ونقل �إلى محل قريب منها ،ودفن برو�ضة الجالية الم�سلمة التيبباريز "(((.
�صفحا؛ �إذ الخو�ض فيه طويل الذيل ،و ُم َت ْر َج ُمنا
و�أما عن الجانب ال�سيا�سي من حياته ،فقد �ضربت عنه ً
قد درج �إلى رحمة اهلل تعالى.
و�صف الن�سخة المعتمدة:

ن�ص النا�سخ على
تقع الن�سخة التي نعتمدها في ثالث ورقات ،وقد ُن ِ�سخَ ْت بخط مغربي مجوهر ،وقد َّ
�أنه اعتمد في ن�سخه لهذه الر�سالة على ن�سخة الم�ؤلف ،التي بخط يده ،فقد قال في �آخر الن�سخة " :من
خط م�ؤلفه �أبقاه اهلل �آمين " ،وقد �أُثبت في حا�شيتها عناوين جانبية �أثبتها في الن�ص ،ويرجع الف�ضل في
تح�صيل هذه المخطوطة للأ�ستاذ الفا�ضل النبيل حمزة الكتاني  -حفظه اهلل وبارك فيه -؛ حيث �أر�سل
لي الن�سخة التي اعتمدتها في تحقيق الر�سالة.
عملي في التحقيق:

�ارئ من اال�ستفادة منه ،وت�سهيل ال��وق� ِ
الن�ص خدم ًة ُت َم ِّك ُن ال�ق� َ
�وف على
فقد َحرِ ْ�ص ُت على خدم ِة ِّ
م�ضامي ِنه ،وقد تتبعت في ذلك الخطوات التالي:
الن�ص قراء ًة �سليمة ،و�أ�صلحت ما فيه من خلل �أو نق�ص.
 -1قر�أت َّ
 -2خرجت الأحاديث والآثار.
 -3عزوت النقوالت �إلى م�صادرها ما ا�ستطعت �إلى ذلك �سبيلاً .
 -4نبهت على بع�ض الهفوات �ضمن كالم الم�ؤلف.
وفي الختام �أرجو �أن �أكون وفقت فيما ق�صدت �إليه ،وال�صالة وال�سالم على خير المر�سلين ،والحمد
هلل رب العالمين.
((( (�إتحاف المطالع.)578/2،

�آفاق الثقافة والتراث 185

(ج ْز ٌء في
ُ
ُعاء
ِ
حديث د ِ
الم َط ِر
ول َ
ُن ُز ِ
الواردِ َ
عند
ِ
البخاري)

ال�صورة الأولى والأخيرة من �أ�صل المخطوط
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الن�ص المحقق

$
و�صلى اهلل على �سيدنا محمد و�آله.
البخاري في "باب ما يقال �إذا �أمطرت" من �أبواب اال�ست�سقاء :
إمام ال�صناع ِة �أبو عبد اهلل
ُّ
قال � ُ
ابن ُمقاتل �أبو الح�سن الم ْر َو ِزي  ،-قال �أخبرنا عبد اهلل  -يعني ابن المبارك
" حدثنا محمد  -هو ُ
(((
ابن عمر ال ُع َمري  -م�صغر ك�أبيه  ،عن نافع  -يعني مولى
الحن َْظلي  ،-قال� :أخبرنا عبي ُد اهلل  -وهو ُ
َ
ابنِ عمر ، -عن القا�سم  -يعني ابنِ محمد بنِ �أبي بكر ال�صديق  ،-عن عائ�ش َة� :أن ر�سولَ ا ِ
هلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -كان �إذا ر�أى َ
المطر ،قال ( :الل ُه َّم َ�ص ِّي ًبا ناف ًعا).
وعقيل ،عن نافع "(((.
تابعه
القا�سم ُ
بن يحيى عن عبيد اهلل ،ورواه الأوزاعيُ ،
ُ
ابن عطاء بن ِمقْدم
هذا لفظ البخاري،
عبد اهلل بن المبارك ،هوُ :
فالقا�سم ُ
بن يحيى الذي تابع َ
ُ
(((
ابن ُمطيع الهاللي المقدمي �أبو محمد الوا�سطي ،ثقة ،مات �سنة� :سبع وت�سعين ومائة  ،فلم يدركه
لزعم
البخاري ،ولذلك كانت هذه المتابعة مقطوعة؛ لم ْ
يقف ُ
و�ص ِلها ،خالفًا ْ
ابن حجر وال غي ُر ُه على ْ
ْ
(جز ٌء في
ُ
الدارقطني و�صلها ،ف�إنه لم ُي ِ�صب(((.
ُم ُغ ْلطاي �أن
َّ
ُعاء
ِ
حديث د ِ
والقا�سم في هذا الحديث ،فهذه المتابعة
ابن ((( عمر ال ُع َمري ،فهو �شيخ ابنِ المبارك
وعبيد اهلل هوُ :
ِ
الم َط ِر
ول َ
ُن ُز ِ
الأولى في هذا الحديث.
َ
عند
الوار
ل�شيخ ابنِ المبارك ،الذي هو
أوزاعي ُ
وع َق ْي ُل عن نافع ،ف�إن هذه متابع ٌة ِ
المتابعة الثانية قو ُلهُ :ورواه ال ُّ
عبيد اهلل بن عمر ال ُعمري ،تا َب َعه عن ِ
وعقيل ،فق�صد البخاري �أن يبرهن على �أن
أوزاعي ُ
�شيخ ِه نافع :ال ُّ
وعقيل.
ناف ًعا روى عنه هذا الحديث :عبيد اهلل ال ُعمري ،والأوزاعيُ ،

بن المبارك
�أما عبي ُد اهلل فروى عنه ً � -
والقا�سم بن يحيى� ،أما رواي ُة ابنِ
أي�ضا  -اثنان :عب ُد اهلل ُ
ُ
القا�سم له ،فذكرها ُم َع َّل َق ًة ((( ،و�أما متابع ُة
البخاري كما �سبق ،و�أما متابع ُة
المبارك ،فقد �أ�سندها
ُّ
ِ
وعق َ
أي�ضا ،ونحن نذكر ،ها هنا
ل�شيخ ابنِ المبارك ،الذي هو عبيد اهلل ال ُعمري ،فكذلك � ً
الأوزاع� ِّ�ي ُ
َيل ِ
((( ال �أدر ما وجه هذه الزيادة.
((( (�صحيح البخاري.)349/1،
((( ت َ
ُنظر ترجمته في (تهذيب التهذيب ،)423/3،و(تقريب التهذيب.)452،
((( قال الحافظ في (الفتح( : )519/2،وزعم مغلطاي �أن الدارقطني و�صل هذه المتابعة في "غرائب الأفراد" من رواية يحيى عن
عبيد اهلل.
قلت  :لي�س ذلك مطابقًا �إال �إن كان ن�سخته� ،سقط منها من متن البخاري لفظ القا�سم بن يحيى ).
كررت بالأ�صل مرتين.
((( ْ
ابن المبارك في رواي��ة هذا الحديث عن عبيد اهلل ال ُعمري ،يحيى القطان ،وعبدة بن �سليمان ،وقد ذكر متابعتهما
((( وقد تابع َ
الدارقطني في (العلل.)242/14،
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ِ دِ
البخاري)

و�ص َلهما.
�أما رواية الأوزاعي :ف�أخرجها الن�سائي في (عمل اليوم والليلة) ((( عن محمود بن خالد ،عن الوليد
بن م�سلم ،عن الأوزاعي بهذا ،ولفظه حدثني نافع فذكره.
ووقع في رواية ابنِ �أبي ال ِع�شْ رين ،عن الأوزاعي ،حدثني نافع� ،أخرجه ابن ماجه ( ،((1وبذلك تعلم
�صحة �سماع الأوزاعي من نافع ،خالفًا لمن نفاه.
و�أما رواية ُعقَيل :فذكرها الدارقطني (. ((1
قال ِ
الك ْرماني في (�شرح البخاري) ( ( :((1قال� :أو ًال :تابعه القا�سم ،ثم قال :ورواه الأوزاعي ،فكان
تغيير الأ�سلوب لإفادة العموم في الثاني؛ لأن الرواي َة �أع ُّم من �أن تكون على �سبيل المتابعة �أم ال ،فيحتمل
�أن يكونا روياه عن نافع كما رواه عبيد اهلل ،ويحتمل �أن يكونا َر َوياه على �صف ٍة �أخرى).

تحقيق المخطوطات

وما �أدري لم ترك احتمالَ �أنه �صنع ذلك للتفنن في العبارة ،مع (�أنه) ( ((1الواقع في نف�س الأمر كما
َ
الخالف الذي ذكره الدارقطني،
ُجزِ َم به في (الفتح) (� ،((1س ِّيما وقد ت ََح َّرر �أن رواي َة الجمي ِع متفقة؛ لأن
أوزاعي بكو ِنها عن نافع،
ونافع �أو ال،
ُّ
أوزاعي ٍ
والبخاري قد ق َّي َد رواي َة ال ِّ
�إنما يرجع �إلى �إدخال وا�سطة بين ال ِّ
والروا ُة لم يختلفوا في �أن ناف ًعا رواه عن القا�سم ،عن عائ�شة ،فظهر بهذا كونها متابعة ال مخالفة ،وكذلك
أقرب من متابعتهما؛ لأنه تابع في عبيد اهلل ،وهما تابعا في
رواية ُعقيل؛ لكن لما كانت متابع ُة القا�سم � َ
((( (عمل اليوم والليلة.)514،

(( ((1ال�سنن.)397/5،
ال�سني في (عمل اليوم والليلة ،)149،و�أبو بكر ال�شافعي في (الغيالنيات ،)571/1،ومن طريقه
قلت  :و�أخرجها ُ
ابن ُّ
ابن ع�ساكر في (تاريخ دم�شق)104/8،عن ه�شام بن عمار ،ثنا عبد الحميد بن حبيب بن �أبي الع�شرين ،عن الأوزاعي،
ُ
حدثني نافع به.
وممن رواه عن الأوزاعي بالت�صريح بال�سماع� ،شعيب بن �إ�سحاق ،وهو :
ما �أخرجه �أبو بكر ال�شافعي في (الغيالنيات ،)572/1،ومن طريقه ابن ع�ساكر في (تاريخه ،)105/8،فقال :ثنا
�إ�سحاق بن �إبراهيم ،ثنا عبد الرحمن ُد َح ْيم  ،حدثنا الوليد ،و�شعيب ،قاال :ثنا الأوزاعي ،قال :ثنا نافع ،وقال الوليد:
حدثني نافع به.
قلت وقد ورد من وجه �آخر عن ُدحيم ب�إ�سقاط �شعيب بن �إ�سحاق ،وهو :
ما �أخرجه البيهقي في (�سننه الكبرى ،)361/3،فقال � :أخبرنا �أبو الح�سن العلوي� ،أخبرنا �أبو الف�ضل :عبدو�س بن
ال�س ْم�سار ،حدثنا �أبو حاتم الرازي ،حدثنا عبد الرحمن ُدحيم ،حدثنا الوليد بن م�سلم ،حدثنا الأوزاعي،
الح�سين َّ
حدثنى نافع به.
قلت  :وهذه �أ�سانيد �صحيحة �إلى الأوزاعي ُت ْثب ُِت �سماعه للحديث من نافع.
(( ((1العلل.)243/14،
(( ((1الكواكب الدراري ،في �شرح �صحيح البخاري.)120/6،
(� ((1سقطت من الأ�صل.
(( ((1فتح الباري.)519/2،
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�شيخهَ ،ح ُ�س َن �أن يفردها ( ((1منهما ،ولما �أفردها تفنَّن في العبارة ،و�إلى هذه االحتماالت �أ�شار �صاحب
(الإر�شاد) ( ((1بقوله " :وغاير بين قوله تابعه ورواه؛ لإفادة العموم في الثاني؛ لأن الرواية �أعم من �أن
تكون على �سبيل المتابعة �أم ال �أو للتفنن في العبارة ".
واعلم �أن المتابع َة ُيق َْ�ص ُد بها التقوي ُة دائما وا�ستمرارا؛ ال ي�ؤتى بها ُّ
قط لغير التقوي ِة �أبدا ،وال َيرِ ُد �أنه
البخاري كلُّها �صحيحة ،فال تحتاج �إلى تقوية.
ال ُي َق َّوى �إال ال�ضعيف ،و�أحاديثُ
ِّ
ال�صحيح
البخاري ،و�إن كانت كلها �صحيحة؛ لكن فيها
لأنا نقول :عندنا
القوي والأق��وى ،و�أحاديثُ
ِّ
ُّ
ُ
مقيدا ب�أهل
والأ�صح� ،أال ترى الفرقَ بين الم�شهور ،والعزيز ،والغريب ،والمتواتر توات ًرا مطلقًا ،وتوات ًرا ً
ع�صر �أو �أهل بلد �أو عن �شيخ �أو �صحابي وهكذا ،ف�إن هذه الأن��واع كلها موجودة في �صحيح البخاري،
ال�صحيح من
و�أحاديثه كلها �صحيحة ،ولكن قد َي ْعرِ ُ�ض لل�صحيح ما ُي َ�ص ِّي ُر ُه �أ�صح� ،أال ترى �أن الحديثَ
َ
غيرِ ما في البخاري ،هو �صحيح ،ولكن بالن�سبة لإخراجه في (�صحيح) البخاري ُي َ�ص ِّي ُر ُه �أ�صح ،وهكذا
�صحيحا ،ولكن قد توجد له ُط ُر ٌق �أخرى ،فينتقل عن كونه غري ًبا �إلى كونه
حد ذاته قد يكون
الآحا ُد في ِّ
ً
عزيزا ،ثم توجد طرق �أخرى ،فت َُ�ص ِّي ُر ُه متوات ًرا ،ثم يكون متوات ًرا بالن�سبة �إلى ٍ
عدد مخ�صو�ص ،وكلما َك ُث َر
�صحتُه ،وازدادت تقويتُه وهكذا.
عد ُد روا ِتهَ ،ع َل ْت َّ
الن�ص عليه في ال�ق��ر�آن مثلاً م � َّر ًة واح��دة؛ ال َي� ْق� َوى ق��وة الحكم
�أال ت��رى �إل��ى الحكم ال��ذي يوجد ُّ
الواحد قد َي ْعرِ ُ�ض له االحتمال ،ف ُي َ�ص ِّي ُر ُه غي َر
الن�ص
ِ
َ
المن�صو�ص عليه في القر�آن مرا ًرا وال يعادله؛ لأن َّ
الن�ص
عي الداللة ،و�إن كان
ً
ن�ص �آخ َر من معناه �أزال االحتمالَ ،
مقطوعا بلفظه مث ًال ،ف�إذا �أتى ٌّ
و�ص َّي َر َّ
َق ْط ِّ
قطعي ِ
الأولَ
البخاري ال ُيخَ ِّر ُج في (�صحيحه) �إال الحديثَ ال�صحيح؛ ال يد ُّل
كون
اللفظ والداللة ،وهكذا ُ
ِّ
َّ
ِ
�صحيحا عنده؛ ال يد ُّل
الحديث
كون
على �أنه ُي ْك ِث ُر من المتابعات لغير التقوية ،بل ي�ستعملها للتقوية؛ لأن َ
ً
قوم هو
عند غيره؛ لأن ُر َّب
عند �آخرين ،و ُر َّب باطلٍ َ
قوم هو من الباطالت َ
�صحيح َ
على ِ�ص َّح ِت ِه َ
ٍ
عند ٍ
عند ٍ
قوم هو �آحا ُد عند �آخرين
من �أعلى طبقات ال�صحيح عند �آخرين ،كما قالوا في المتواترُ :ر َّب متواترٍ عند ٍ
ِ
ِ
أوج َب ُه
أحاديث في
البخاري بذ ْكرِ المتابعات لما ُيو ِر ُد ُه من ال
إمام
ِّ
�صحيحهَ � ،
والعك�س ،وبالجملة فاعتنا ُء ال ِ
له عدة �أمور :
ِ
حد الغرابة ،وال �شك �أن هذا من
المقا�صد المهم ِة حيثُ
الأمر الأول� :إنه يريد �أن ُيخْ رِ َج الحديثَ عن ِّ
المذاهبِ وال ْأجنَا�س ،وقد ُع َلم �أن من المذاهبِ من ال ُ
ِ
ِ
يقبل خَ َب َر
اختالف
للنا�س كا َّف ًة على
�أنه �أل ََّف كتا َب ُه ِ
المتابعات الواقع ِة في ذلك الحديث ،ولو ً
ِ
و�سطا كما في هذا الحديث؛
الواحد ،فيحتاج
البخاري �إلى ِذ ْكرِ
ُّ
العمل به� ،سوا ٌء �أمن كان ُ
�سام ِع ِه َ
ليقيم الحجة ،وي�ؤك ُد على ِ
ِ
الحاكم
الواحد �أم من ال .حتى ذكر
يقبل خب َر
ُ
َ
ف�صاعدا،
لل�صحابي راويان
وم�سلم �أن يكون
البخاري
�صاحب (الم�ستدرك) وتلميذُ ُه البيهقي� ،أن �شَ ْر َط
ً
ِّ
ُ
ٍ
ِّ
( ((1بالأ�صل (يفردهما) ،وال�صحيح ما �أثبت نق ًال عن (الفتح ،)519/2،ون�ص كالم الحافظ عبد الحي الكتاني منقول
عن (الفتح) بت�صرف ي�سير.
(�( ((1إر�شاد ال�ساري )253/2،للق�سطالني.
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(ج ْز ٌء في
ُ
ُعاء
ِ
حديث د ِ
الم َط ِر
ول َ
ُن ُز ِ
الواردِ َ
عند
ِ
البخاري)

ف�صاعدا وهكذا(.((1
للتابعي الم�شهو ِر راويان ثقتان
ثم يكون
ً
ِّ
مذهب ال�شيخين �أن الحديثَ ال َي ْث ُب ُت حتى يرو َي ُه اثنان"،
ابن العربي في ( �شرح الموط�أ ) " :كان
وقال ُ
ُ
(((1
(((1
ِ
ِ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" .
الواحد عن
مذهب باطل ،بل رواي ُة
وقال " :وهذا
ٌ
الواحد �صحيح ٌة �إلى ِّ
وقال في (�شرحه على البخاري) ( ((2عند حديث� " :إنما الأعمال بالنيات » " :انفرد به عمر ،وقد جاء
من طريق ابن �سعيد ،رواه البزار ب�إ�سناد �ضعيف " ،قال " :وحديث عمر و�إن كان طريقه واحدة ،و�إنما
ٍ
حديث يرويه �أكث ُر من واحد ،فهذا الحديثُ لي�س من ذلك الفن ".
البخاري كتا َب ُه على
بنى
ُّ

تحقيق المخطوطات

وقد ا ْن ُت ِق َد عليه ما ن ََ�س َب ُه لل�شيخين ،ب�أنه لم َي ْنق ُْل �أح ٌد عنهما ما ذكر ( ،((2نعم ،يوجد من يخالف،
و َي�شْ تَرِ ُط ال َع َد َد في ِّ
كل خَ َبر ،فقد َنق ََل ال ُ
أ�ستاذ �أبو من�صو ٍر البغداديَّ � ،أن َب ْع َ�ض ُهم ا�شْ َت َر َط في َقبولِ الخبرِ
�أن َي ْر ِو َي ُه ثالث ٌة عن ثالث ٍة �إلى ُمنتهاه ،وا�شْ َت َر َط َب ْع ُ�ض ُهم خم�س ٌة عن خم�سة ،و َب ْع ُ�ضهم َ�س ْب َع ٌة عن �سبعة (،((2
وممن قال با�شْ ِت ِ
ُ
خالف الحق؛ للأدل ِة التي
بن ُعل َّية( ،((2ولكن ك َّل ذلك
راط َر ُج َل ْين عن َر ُجلين� :
إبراهيم ُ
ُ
ِ
البخاري لما كان موجو ًدا في زما ِن ِه من ُق َّو ِة المخالفين في
الواحد والعملِ به ،ولكن
قامت على َقبولِ خبرِ
ْ
َّ
ِ
المتابعات في ُج ِّل الأحاديث ،و َت ْع َدا َد � ِ
تاج �أن يذْ ُك َر ب َِح َ�سبِ الإمكانِ
أ�سانيدهاُ ،ك َّل م ّر ٍة يذكر ذلك
ذلكْ ،اح َ
لتع�ص ٍب �أو َج ْهل ،يذكر له طريقا
الخب َر ب�إِ ْ�سناد ،فالحديثُ يكون قو ًّيا في َنف ِْ�سه ،ولكن لوجو ِد من ال ي ْق َب ُل ُه ُّ
ل�ض ِ
(� ((2أُخْ َرى مراعا ًة ِ
عاف العقول.
الأمر الثاني� :إن الحديثَ الذي ُيو ِر ُد ُه �أوال ،يكون فيه زياد ُة لفظ ٍة هي ال�شاه ُد له من الترجم ِة مثال،
ِ
ال�سند الأ َّولِ (الذين) ( ((2تكون ِعن َْد ُهم تلك
ولكن لم ُت ْر َو بذلك الإ�سناد ،فيحتاج �إلى ِذ ْكرِ متابع ِة رجالِ
الفن
الزياد ُة المق�صودة ،التي هي َم ِح ُّل الترجم ِة َم َثال ،وهذا كثي ٌر يوجد في
ال�صحيح لمن قر�أه على � ْأهلِ ِّ
ِ
الج ْزئيات.
بت�أ ُّملٍ و� ْإم َعان ،وت َْطبيقٍ لل َق َو ِاع ِد على ُ
الأمر الثالث� :إن الروا َة ربما َر َو ْوا بالمعنى ،ف ُيف ِْ�سدوا (َ ((2ج ْو َهر َة ِ
فيحتاج
اللفظ المق ُ
ْ�صو ِد �إيرا ُدها ْ
البخاري من ِ
لطيف َف ْه ِم ِه ،وعجيبِ ِفقْهِ ه� ،إلى ذكرِ طريقٍ �أُخْ رى لذلك الحديث ،يكون فيها زياد ُة ما ب َّو َب
ُّ
الح ْك ِم مثال ،فيكون ُ
الخا�ص �أو يكون اللف ُّْظ الأ َّو ُل ُم ْج َمال ،فيع ِّق ُب ُه
اللفظ الأو ُّل عا ًّماَ ،ف ُيو ِر ُد اللف َْظ
له من ُ
ّ
( ((1نقله عنهما الحافظ ابن حجر في (النكت على ابن ال�صالح.)238/1،
( ((1بالأ�صل (�صححه) ،وهو خط�أ ،و�صححته من (تدريب الراوي).
( ((1نقله الم�ؤلف من (تدريب الراوي.)71/1،
( ((2هذا الكتاب في حكم المفقود .وقد نقل هذا القول بمعناه الحافظ ابن حجر في (نزهة النظر ،)51،ونقله بن�صه
ال�سيوطي في (تدريب الراوي ،)71/1،وعنه نقل الم�ؤلف.
ابن ُر�شيد ال�سبتي وغيره كما في (نزهة النظر.)53،
( ((2تعقبه الحافظ ُ
( ((2نقله ال�سيوطي في (تدريب الراوي )75/1،عن �أبي من�صور البغدادي.
( ((2نقله عنه ال�سيوطي في (تدريب الراوي.)72/1،
( ((2بالأ�صل( طريقة �أخرى ) ،ولعله وهم من النا�سخ.
(� ((2سقطت من الأ�صل ،وال ي�ستقيم الكالم �إال ب�إثباتها.
( ((2بالأ�صل (فيف�سد) ،وم�أ �أثبت �أ�صح ،وقد تكون (ف َتف ُْ�س ُد).
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بال َّلف ِْظ المب َّين.
الو�ص ُل والإِ ْر�سال ،فتكون تلك المتابع ُة ِ
حاك َم ًة بين التعا ُر َ�ض ْينُ ،م َر ِّج َح ًة ل ِ
أحد
الأمر الرابع� :أن
َ
يتعار�ض ْ
الجانبين.
ويكون الإ�سنا ُد َي ْحت َِم ُل ُهما،
ُ�ص �آخر،
يزيد ُ
ُ
الأمر الخام�س� :أن َ
بع�ض الروا ِة رجلاً في الإ�سناد ،و َي ْنق َ
ِ
البخاري رواه عن
اال�س ِت ْ�سقا ِء هذا ،ف�إن
ف ُيو ِر ُد ما َي ْقتَ�ضي الت ْرجِ َيح كما َو َق َع في
المروزي عن ابنِ
ِّ
َّ
حديث ْ
القا�سم بنِ محمد.
المبارك ،عن عبيد اهلل ،عن نافع ،عن
ِ
خارج َنجِ ُد ناف ًعا �سمع من عائ�شة ،فيقول زاع ٌمَ :ي ْحت َِم ُل �أن يكون هذا الحديثُ َ�س ِم َع ُه
ف�إذا نظرنا من ٍ
ٍ
أي�ضا بال
ري �سمع من
منها � ً
محمد � ً
القا�سم بنِ
أي�ضا ،فلم رواه هنا بوا�سطة ؟ ،كما �أن َ
عبيد اهلل ال ُع َم َّ
ِ
ِ
ُ
المعروف في
المزيد في ُم َّت ِ�صلِ الأ�سانيد ،النو ُع
فيحت َِم ُل �أن تكون زيا َد ُت ُهما هنا من قبيلِ
وا�سط ِة نافعْ ،
الم�صطلح.
وقد جاء ما َي ْقت َِ�ضي هذا ،فقد �أخْ َر َج هذا الحديثَ ِب َنف ِْ�س ِه عب ُد الرزاقِ في (م�سنده) ( ((2عن َم ْعمر،
هلل بنِ عمر ،عن القا�سم ،ب� ِ
عبيد ا ِ
عن ِ
إ�سقاط نافع.
البخاري �أو �أح� َ�د � ِ
ال�صواب ما في
أ�شياخ ِه غلط ،ويزعم �أن
ف��إذا ر�أى ذلك الناظر ،ربما َي ُظ ُّن �أن
َّ
َ
( ُم ْ�سن َِد) ِ
أي�ضا عن عبيد اهلل ،عن نافع ،فتابع
البخاري �إلى �أن
عبد الرزاق ،ف�أ�شار
بن يحيى رواه � ً
القا�سم َ
ُّ
َ
ُ
احتمال خطئه.
و�سق ََط
َ
ابن المباركَ ،
الح�صرِ ،
و� ُ
وتد ُّق عن الف ْهم والك�شْ ف ،وتحتاج
إمام
ِّ
البخاري كثيرة ،تَجِ ُّل عن ْ
أمثال هذه الدقائقِ من ال ِ
الفن والخبر ِة به ،الذين ال ُ�شغ َْل لهم �إال ت�أ ُّم ُل معانيه ،وال َّت َب ُّ�ص ُر في دقيقِ
(� ((2إلى �أخْ ِذ كتا ِب ِه عن �أهلِ ِّ
ترج َح له حكم) ( ،((2وذكر في
مبانيه ،مع �أن
َّ
البخاري قد ي�شي ُر بذلك �إلى ما في ال�ضمائر( ،فطالما َّ
ِ
النا�س في َح ْير ٍة ثم َي ْظ َه ُر �أن
الباب حدي ًثا ال َي ْحت َِم ُل الإ�شار َة �إلى ذلك
الحكم ِبت َْ�صرِ يح ،وال َت ْلويح ،فيبقى ُ
ِ
ِ
لي�ست على �شَ ْر ِط كتابِه،
البخاري �أ�شار �إلى زياد ٍة في ذلك
الحديث في ِ
بع�ض ُط ُر ِقه؛ لم ُيخَ ِّر ْجها لأنها ْ
َّ
ِ
ابن خلدون في
ال�صحيح �إال �سي ُد
وخ َّرجها غي ُر ُه ،وما ك�شف ال ِقنا َع عن
ابن َح َجر؛ ولذا قال ُ
الحفاظ ُ
ِ
البخاري َد ْي ٌن على هذه الأمة؛ لما ت�ض َّم َن ُه من ا ُلم ْغ َلقَات وال ُم ْب َه ِ
مات التي ال
�شرح
ِّ
مقدمة (ال ِع َبر)� " :أن َ
الدين بـ( فتح الباري ) " (.((3
ُي ْ�س ِف ُر عنها �إال الوحي» ( ،((3قال
ال�سخاوي " :قد �أُ ِّد َي هذا ُ
ُّ
(( ((2الم�صنف ،)88/11،ويرويه عبد الرزاق ال�صنعاني عن عبيد اهلل بن عمر دون وا�سطة.
( ((2بالأ�صل ( ونحتاج ) ،وما �أثبت �أ�صح.
( ((2بالأ�صل ( فطالما ترجح لحكم) ،وال�صحيح ما �أثبت.
( ( ((3مقدمة العبر ،)443/1،وذلك القول لي�س من كالم ابن خلدون ،و�إنما نقله عن بع�ض م�شايخه ،وقد نقله الم�ؤلف
بمعناه.
( ((3لم �أقف على موطنه ،وقد قال حاجي خليفة كالما قريبا منه ،وهو قوله في (ك�شف الظنون« :)635/1،ولعل ذلك
الدينُ ،ق�ضي ب�شرح المحقق ابن حجر ،والق�سطالني ،والعيني بعد ذلك «.
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(ج ْز ٌء في
ُ
ُعاء
ِ
حديث د ِ
الم َط ِر
ول َ
ُن ُز ِ
الواردِ َ
عند
ِ
البخاري)

�شرح ال�صحيح ،قال " :ال هجرة بعد الفتح " ( ،((3وهلل َد ُّر ُه من
ولذلك لما ُ�س ِئ َل القا�ضي
ال�شوكاني َ
ُّ
واقتبا�س ما �أَ ْك َم َله.
توقيع ما � ْأج َم َله،
ٍ
ٍ
بع�ض وجو ٍه ُت ْف َه ُم من ت ََ�ص ُّرف ِ
البخاري في (�صحيحه)؛ ل ْأج ِلها يذكر المتابعات؛
َات �أبي عبد اهلل
فهذه ُ
ِّ
ح�ص ُر المتابعات
ل ُي َق ِّو َي بها القوي ،في�صي َر �أ ْق َوى ،خالفًا لمن زعم وفهم ما ا ْن َب َه َم عليه من �أنه ال َي ْلزَ ُم ْ
في �إفاد ِة التقوية ،وقد ظهر �أنها ال تُ�ساقُ �إال لإفاد ِة تقوي ِة الإ�سناد �أو دليلِ الحكم ،و نح ِو ذلك.
كادت ُع ُيو ُننا �أن َت َغ َّي َر( ((3من ممار�س ِة كالمهم ،وظهو ُرنا �أن ت َْح َد ْو ِد َب
الح الذين ْ
اال�ص ِط ِ
وقد � ْأج َم َع �أه ُل ْ
ِ
المتابعات ال ُيق َْ�ص ُد بها �إال ذلك ،وهم المرجو ُع �إليهم في هذه ال�صناعة،
من َ�س ْبرِ تحقيقا ِتهم� ،أن
والواجب التق ُّي ُد( ((3بما فَهِ ُموه و�أ ْو َ�ض ُحوه ر�ضي اهلل تعالى عنهم و�أر�ضاهم.
ُ
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عبد ا ِ
البخاري �إنما �ساق هذه المتابع َة لكونِ ِ
هلل بنِ المبارك ُت ُك ِّل َم فيه ،فهي َف ْل َت ُة
و�أما ت َْطريقُ احتمالِ �أن
َّ
أجمعت على عدال ِة ،وثقة ،و�صالح ،وف�ضلِ ِ
عبد اهلل بنِ المبارك،
ل�سان ،و َز ْي ُغ َق َلم ،و َت َو ُّه ٌم باطل ،ف�إن الأم َة � ْ
الذهبي في (تذكرة الحفاظ) ،فقال فيه" :الإمام ،الحافظ ،العالمة� ،شيخُ الإ�سالم،
وقد َت ْر َج َم ُه الحافظ
ُّ
ال�سفَّار� ،صاحب الت�صانيف النافعة ،والرحالت ال�شا�سعة،
فخ ُر المجاهدين ،قدوة الزاهدين ،التاجرَّ ،
َد َّو َن العلم في الأبواب ،والفقه ،والغزو ،والزهد ،والرقائق.
ابن مهدي :الأئمة(� ((3أربعة مالك ،والثوري ،وحماد بن زيد ،وابن المبارك.
قال ُ
ابن المبارك َ
مثل نف�سه.
وقال �شعيب بن حرب :ما َل ِق َي ُ
ابن المبارك �إمام الم�سلمين.
وقال �أبو �إ�سحاق الفَزَ اريُ :
وقال ابن معين :كان ثقة متثبتا.

(((3

وقال �إ�سماعيل بن ع َّيا�ش :ما على وجه الأر�ض مث ُل ابنِ المبارك.
وقال �شعيب بن حرب :لو جهدت �أن �أكون في ال�سنة ثالث َة �أيام َ
مثل ابنِ المبارك ما قدرت.
وقال �أبو �أ�سامة :هو �أمير الم�ؤمنين في الحديث.
وقال الح�سن بن عي�سى :اجتمع جماع ٌة من �أ�صحاب ابن المبارك ،فقالواُ :ح ُّدوا ِخ�صا َله ،فقالوا:
وال�س َعة ،والف�صاحة ،وقيام الليل،
جمع الفقه ،والحديث ،والأدب ،والنحو ،واللغة ،والزهد ،وال�شجاعةَّ ،
والعبادة ،والحج ،والغزو ،والفرو�سية( ،و) ( ((3ترك الكالم فيما ال يعنيه ،والإن�صاف ،وقلة الخالف على
�أ�صحابه.
( ((3نقله عنه �صديق ح�سن خان القنوجي في ِ
(الح َّطة في ذكر ال�صحاح ال�ستة.)132-131،
( ((3بمعنى تتغ َّير.
( ((3بالأ�صل ( التقييد ) ،وال�صحيح ما �أثبت.
(� ((3سقطت من الأ�صل.
( ((3بالأ�صل ( مثبت ) ،و�صححته من (التذكرة).
(� ((3سقطت من الأ�صل.
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ابن المباركَ :ح َم ْل ُت عن (� ((3أربعة �آالف �شيخ ،رويت عن �ألف منهم.
وقال ُ
وق��ال عبد اهلل بن ِ�سنانَ :ق� ِ�دم اب� ُ�ن المبارك مكة فلما خرج �ش َّيعه �سفيان بن عيينة والف�ضيل بن
عيا�ض وودعاه ،فقال �أحدهما :هذا فقيه �أهل الم�شرق ،فقال الآخر :وفقيه �أهل المغرب .وقال �إبراهيم
ابن المبارك ،فقلت :ال �آمن �أن يجيب الأمير بما يكره ،فيقتله (،((3
المو�صلي :لما قدم الر�شيد طلب َ
ف�أكون قد �أهلكت �أمير الم�ؤمنين ،و�أهلكت اب� َ�ن المبارك ،و�أهلكت نف�سي ،ف�أم�سك عنه ،ثم ع��اود،
فاعتذرت ،ثم ظهر ابن المبارك بعد ثالث ،فقيل :اختفيت ،ثم ظهرت ،فقال� :أردت نف�سي على الموت
ف�أبت ،فلما �أجبته ظهرت»(.((4
ابن ع�ساكر في (تاريخ دم�شق) ( ،((4وفي (تاريخ
ومناقب عبد اهلل بن المبارك َج َّمة� ،أطال ِب َت ْعدا ِدها ُ
ُ
(((4
(((4
ني�سابور)  ،ومن َق ْب ِل ِه �أبو نعيم في (الحلية)  ،وترجمته منها عندي في عدة كراري�س ،وكذا ترجمة
الخطيب في (تاريخ بغداد) ( ،((4وعيا�ض في (المدارك) ( ،((4ف�أطاال كغيرهم ،وبالجملة ف�أقول كما قال
ُ
الذهبي لما ترجمه " :واهلل �إني �أحبه في اهلل "(.((4
الحافظ
ُّ
و�س َع ِة العلم ،والإتقان،
و�أرجو الخي َر ب ُِح ِّبه؛ لما منحه اهلل من التقوى ،والعبادة ،والإخال�ص ،والجهادَ ،
وال ُف ُت َّوة ،وال�صفات الحميدة.

وفي (التقريب) للحافظ ابن حجر " :عبد اهلل بن المبارك المروزي ،مولى بني حنظلة ،ثقة ،ثبت،
فقيه ،عالم ،جواد ،مجاهد ،جمعت فيه خ�صال الخير ،من الثامنة ،مات �سنة �إحدى وثمانين ،وله ثالث
و�ستون �سنة " (.((4
و َر َمزَ له بتخريج ال�ستة له ،وناهيك بذلك ،وعبار ُة غَ ْيرِ ِه " :هو الإمام المجم ُع على جاللته ،و�إمامته،
َت َن َّز ُل الرحم ُة بذكره ،وتُرجى المغفر ُة بحبه ،وهو من �أتبا ِع التابعين "(.((4
فمن يكون هكذا فكيف َيت ََط َّرقُ ٌّ
وه ٌم في عدا َل ِته �أو َي ُظ ُّن �أنه ُت ُك ِّل َم فيه ب�شيء ،ولكن ما �أَ ْو َج َب
�شك �أو ْ
و�سكت عما ال يدري؛
هذه الأوهام� ،إال تكلُّ ُم من ال َي ْدري فيما ال َي ْدري ،ولو كان الرج ُل َي َت َك َّل ُم فيما يدري،
َ
( ((3بالأ�صل ( على ) ،و�صححته من ( التذكرة).
( ((3في نظم الكالم بالأ�صل اختالل ،وقد �صححته من (التذكرة).
(( ((4تذكرة الحفاظ.)201/1،
(( ((4تاريخ دم�شق.)396/32،
( ((4هذا وهم من الم�ؤلف  -رحمه اهلل تعالى  ، -فـ(تاريخ ني�سابور) للحافظ �أبي عبد اهلل الحاكم �صاحب (الم�ستدرك) ،ولي�س
للحافظ ابن ع�ساكر الدم�شقي.
(( ((4حلية الأولياء.)162/8،
(( ((4تاريخ بغداد.)388/11،
(( ((4ترتيب المدارك.)36/3،
(( ((4تذكرة الحفاظ.)201/1،
(( ((4تقريب التهذيب.)320،
( ((4قاله الإمام النووي في (تهذيب الأ�سماء.)275/1،
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(ج ْز ٌء في
ُ
ُعاء
ِ
حديث د ِ
الم َط ِر
ول َ
ُن ُز ِ
الواردِ َ
عند
ِ
البخاري)

َراح النا�س ،ويرحم اهلل من قال " :لو َ�س َك َت من ال يعلم َل َ�سق ََط الخالف "(.((4
ال�ست َ
ْ
ِ
الحافظ الأَ ْ�س ُيوطي في (الحاوي) لما ر َّد على رجلٍ تكلم في التف�سير ،وهو
عند
وال �أزال � ْأط َر ُب بعبار ٍة َ
ُي َع ُّد من الفقهاء ،قال " :هذا �ش� ُأن من ُي ْل ِقي َنف َْ�س ُه في ِّ
كل واد ،فالرج ُل فقي ٌه فما َل ُه َي َت َك َّل ُم في غَ ْيرِ َف ِّنه»(.((5
فن ُي ْر َج ُع فيه لأر َبا ِب ِه ،بحيث ال ُيذْ َه ُب �إلى ُم َح ِّد ٍث في نازل ٍة فقهية ،وال
ومن (قواعد) َز ُّروق� " :أن ك َّل ٍّ
�إلى ٍ
فقيه في م�س�أل ٍة حديثية " ( ،((5وهكذا.
ِ
المباحث في كتابي ِ
ِ
(ع ْق ُد
الكالم في هذه
وقد َب َ�س ْط ُت
الياقوت وال َّز َب ْر َجد) (َ ((5ف ْل ُي َراجِ ْع ُه ُم ْبتغيه ،واهلل
َ
يقول الحق ،وهو يهدي ال�سبيل.
قاله وكتبه بقلمه:
خادم الحديث محمد عبد الحي بن ال�شيخ عبد الكبير الكتاني الح�سني الإدري�سي تاب اهلل عليه،
�آمين ،في جل�سة واحدة انتها�ؤها ُقبيل �صالة الجمعة  11رم�ضان  1321هـ ،والحمد هلل حق حمده.

تحقيق المخطوطات

فهر�س الم�صادر
�( -1إتحاف المطالع بوفيات �أعالم القرن الثالث ع�شر والرابع) لعبد ال�سالم ابن �سودة ،تـ :محمد حجي،
�ضمن (مو�سوعة �أعالم المغرب) ،ط :دار الغرب الإ�سالمي� ،سنة1417 :هـ.
�( -2إر�شاد ال�ساري �إلى �شرح �صحيح البخاري) ل�شهاب الدين الق�سطالني ،ط :البوالق� ،سنة1323 :هـ.
( -3الأعالم) لخير الدين الزركلي ،ط :دار العلم للماليين� ،سنة1980 :م.
( -4تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ،تـ :ب�شار عواد معروف ،ط :دار الغرب الإ�سالمي� ،سنة1422 :هـ.
( -5تاريخ دم�شق) لأبي القا�سم ابن ع�ساكر الدم�شقي ،تـ :علي �شيري ،ط :دار الفكر� ،سنة1419 :هـ.
( -6تدريب الراوي في �شرح تقريب النواوي) لجالل الدين ال�سيوطي ،تـ :عبد الوهاب عبد اللطيف ،ط:
مكتبة الريا�ض الحديثة.
( -7تذكرة الحفاظ) لأبي عبد اهلل الذهبي ،تـ :زكريا عميرات ،ط :دار الكتب العلمية� ،سنة1419 :هـ.
( -8ترتيب المدارك وتقريب الم�سالك لمعرفة �أعالم مذهب مالك) للقا�ضي عيا�ض ال�سبتي ،ط :وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية المغربية� ،سنة1403 :هـ.
( -9تقريب التهذيب) البن حجر الع�سقالني ،تـ :محمد عوامة ،ط :دار الر�شيد� ،سنة1406 :هـ.
( -10تهذيب الأ�سماء واللغات) لمحيي الدين النووي ،ط :دار الكتب العلمية.
( ((4ذكره ابن عبد البر في (جامع بيان العلم.)294/1،
(( )( -((5الحاوي في الفتاوي.)326/1،
(( ((5قواعد الت�صوف ،)88،وقد نقله الم�ؤلف بمعناه.
( ((5هو كتابه( :عقد اليواقيت والزبرجد في �أن من لغا فال جمعة له  ,مما نقب عنه من الأخبار  ,فلم يوجد) ،وهو مطبوع.
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( -11تهذيب التهذيب) البن حجر الع�سقالني ،تـ� :إبراهيم الزيبق ومن معه ،ط :م�ؤ�س�سة الر�سالة.
( -12جامع بيان العلم وف�ضله) لأبي عمر ابن عبد البر القرطبي ،تـ :فواز زمرلي ،ط :م�ؤ�س�سة الريان،
�سنة1424 :هـ.
( -13الحاوي للفتاوي) لجالل الدين ال�سيوطي ،ط :دار الكتب العلمية� ،سنة1402 :هـ.
( -14الحطة في ذكر ال�صحاح ال�ستة) لح�سن خان القنوجي ،تـ :علي ح�سن الحلبي ،ط :دار الجيل،
ودار عمار.
( -15حلية الأولياء ،وطبقات الأ�صفياء) لأبي نعيم الأ�صبهاني ،ط :دار الكتب العلمية� ،سنة1409 :هـ.
( -16ال�سنن) البن ماجة القزويني ،تـ :ب�شار عواد معروف ،ط :دار الجيل� ،سنة1418 :هـ.
( -17ال�سنن الكبرى) لأبي بكر البيهقي ،تـ :محمد عبد القادر عطا ،ط :مكتبة دار الباز� ،سنة1414 :هـ.
( -18ال�صحيح) لأبي عبد اهلل البخاري ،تـ :م�صطفى ديب البغا ،ط :دار ابن كثير� ،سنة1407 :هـ.
( -19العبر وديوان المبتد �أوالخبر � -أو التاريخ  )-لعبد الرحمن ابن خلدون ،ط :دار �إحياء التراث
العربي.
( -20العلل) لأبي الح�سن الدارقطني ،تـ :محفوظ الرحمن زين اهلل ،ط :دار طيبة� ،سنة1405 :هـ.
( -21عمل اليوم والليلة) لأبي عبد الرحمن الن�سائي ،تـ :فاروق حمادة ،ط :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة
(ج ْز ٌء في
ُ
الثانية.
ُعاء
ِ
حديث د ِ
( -22عمل اليوم والليلة) لأبي بكر ابن ال�سني ،تـ :ب�شير محمد عيون ،ط :مكتبة دار البيان ،ومكتبة
الم َط ِر
ول َ
ُن ُز ِ
الم�ؤيد.
الواردِ َ
عند
ِ
( -23الفتح الباري في �شرح �صحيح البخاري) لأبي الف�ضل ابن حجر الع�سقالني ،ط :دار المعرفة� ،سنة:
البخاري)
1379هـ.
( -24الفوائد �أو الغيالنيات) لأبي بكر ابن عبدويه ال�شافعي ،تـ :حلمي كامل عبد الهادي ،ط :دار ابن
الجوزي� ،سنة1417 :هـ.
( -25قواعد الت�صوف) لأحمد بن �أحمد زروق البرنو�سي ،تـ :محمود بيروتي ،ط :دار البيروتي� ،سنة:
1424هـ.
( -26ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون) لحاجي خليفة ،ط :مكتبة المثنى�،سنة1941 :م.
( -27الكواكب الدراري في �شرح �صحيح البخاري) ل�شم�س الدين الكرماني ،تـ :محمد عبد اللطيف ،ط:
المطبعة البهية الم�صرية� ،سنة1356 :هـ.
( -28الم�صنف) لعبد الرزاق ال�صنعاني ،تـ :حبيب الرحمن الأعظمي ،ط :المكتب الإ�سالمي� ،سنة:
1403هـ.
( -29نزهة النظر في تو�ضيح نخبة الفكر) لأبي الف�ضل ابن حجر الع�سقالني ،تـ :عبد اهلل الرحيلي ،ط:
�ضمن �سل�سلة درا�سات في المنهج� ،سنة1422 :هـ.
( -30النكت على مقدمة ابن ال�صالح ) لأبي الف�ضل ابن حجر الع�سقالني ،تـ :ربيع بن هادي المدخلي،
من من�شورات عمادة الجامعة الإ�سالمية بالمدينة المنورة� ،سنة1404 :هـ.
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Arabic poetry of Prince Siddiq Hasan Khan Bhopali,
Literary and critical study in the Indian sub-continent
Dr. Saadullah al-Mahdi
This research revolves around the ingenious personality in poetry, who is considered one of the pioneers
of literary school in the land of India. That is Prince Siddiq Hasan Khan Bhopali. He left behind him a huge
scientific heritage; it draws the attention of readers to it; for the accuracy of expression and the solidity of
construction.
The researcher, in this study, looked over his Arabic poetry which is used for different purposes, like
praise of Prophet (PBUH), lament, love poems and etc, In addition to addressing the contours of his poetry
which combined the emirate and politics.

Women’s role in endowment of manuscripts in the city of Hail

This research aspires to reveal women’s contribution to the revitalization of the scientific movement in the
city of Hail during the modern era, which forms the endowment of manuscripts as one of its manifestations.
The researcher visited many famous public and private old libraries in the city of Hail, such as scientific
institute library, Shaghdaly library, al-Tuwairib library, al-Bunyan library, the charity library in Hail, and Libda
charitable library. She was tempted by the endowments of women she saw on the manuscripts to research
more in this topic through collecting the endowment and texts available on the front pages of manuscripts
preserved in these libraries, then examining them and analyzing their formats and submit this modest study.

A small book in Prophet’s Hadith about supplication during rainfall
which is narrated by Imam al-Bukhari
Edited and commented upon by.
Dr. Nooruddin bin Mohammed al-Humaidi al-Idrisi
Scholars have always given big attention to the book of Imam Bukhari in Hadith which is called ‘al-Jami
al-Sahih’ being the most authentic book in Hadith. They compiled books in explanation of the narrations of
this book, and separate books to explain its difficult words only also compiling books about the narrators
mentioned in this book as well as writing books to explain the aims of imam Bukhari by his titles. This short
book is also an example of giving attention to this great book as it revolves around the narrations mentioned
in this book about the supplication read during rainfall.
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Abstracts of Articles

Dr. Karima Abdul Rauf al-Doumi

Rooting Arabic language in ancient Semitic dialects, vocabulary of the
Bedouin as a model
Prof. Nizar Khursheed Mama

Abstracts of Articles

This research aims to try to recreate the authentic character of an ancient language related to thought and
heritage of the Arabs, namely the classical language, including numbers of data:
-

There is a great convergence between the classical language and ancient dialects of Arabian Peninsula.

-

Pride of Arab in belonging to their culture especially Arabic language, being the language of Islamic
religion and Arab culture.

-

The distinctive character of Arabic is Bedouin that means the language in its ancient texts is the language
with Bedouin features, later on new language material added to it, as a result of developments in the
growth of semantic concepts to words.

Revivalist efforts of Ibne Talaba through his poem ending on letter ‘Haa’
Dr. Muhammadan bin Ahmed al-Mahbubi
In this article we would like to spend time with the poem of Ibne Talaba al-Shanqeiti which ends on letter
‘Haa’ first introducing the poet and secondly reading the poem from the literary perspective and highlighting
its stylistic excellence and literary splendor.
We will address this issue through the preface and five axes: in the preface we will reveal the forgotten
aspects of al-Shanqeiti’s revivalist efforts. The first axis will be about introduction of poet and in the second
axis we will discuss the influence of poetic text on him. The third axis is dedicated to the efforts of the man in
the renewal and revival of the language and vocabulary words. In the fourth axis we will focus our attention
on the sources of inspiration and revelation in his poetry. While we highlight during the fifth axis on man’s
quest to tighten the poetic construction and clarify the aspects of renovation through his poem ending on letter
‘Haa’, which is considered a serious exercise to folk culture and practical application of their knowledge.

Poetry of Juban al-Qawwas (680 AH) collection, investigation and study
Dr. Abbas Hani al-Charrakh
This research highlights the poetry of Juban al-Qawwas and known traditional topics mentioned in his
poetry, in addition to his interest in the poetic image; being a pillar of beauty in poetry, so his poetry came in
an image inspired by fantasy and reality.
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Abstracts of Articles
Philosophy of meditation and dualism of ego and other in the ‘Muallaqa’
of Tarafa bin Abd
Dr. Ibrahim Abdullah Fazil
This study sheds light on the philosophy of meditation and dualism of ego and other in the ‘Muallaqa’ of
Tarafa bin Abd, as he was liaison between the world of action and the world of fiction i.e. poetry. The study
has been divided into three sections,
I: on the concept of meditation, which includes the following elements: meditation linguistically and
idiomatically, meditation and poetry, beginning of this ‘Muallaqah’ and how it differs from other
‘Mullaqaat’.

III: Dualism of ego and other which includes dualism of ‘I’ and his cousin, dualism of Condescending ‘I’ and
his tribe, and finally dualism of ‘I’ and other i.e. his niece.
The conclusion has provided the sources and references used by the researcher.

2 – Emergence of writing on systems n Andalusia
Dr. Abdul Salam al-Jamaati
Of the features and characteristics that characterized the Andalusian civilization, being a forerunner to lay
the foundations for some of the building blocks of Arab civilization, such as the ‘Muwashshihaat’, ‘Zajal’ and
‘Malhoun’. This civilization also founded, like the other countries of Dar al-Islam, some of the schools of law
and culture, such as the jurisprudence of maritime navigation and the organization of plans and government
offices.
And plans or systems, are governmental formalities, whether legitimate Prefectures, such as the judiciary,
guardianship, Shura Council, Zakat, and the conditions i.e. documents and records; or were administrative
offices, such as the ministry, writing letters, janitorial, leadership, post, Ambassador, the police, and the city
plan. Most of these plans have been covered in the books written on the civilization of Andalusia. Although
a big part of this kind of books is lost, or still out of the reach of scholars and researchers; the remainder
of books, reveal the golden age of the movement of writing in political and administrative fields. The best
evidence of this conclusion is the fact that the history of the Andalusian systems remained preserved in
the “Introduction” of Ibn Khaldun to trace the development plans in Andalusia, through various stages of
prolonged Islamic history.
This study aims to evaluate the contribution made by Al-Andalus during the peak of its civilization, in the
field of forming the administrative system, by reviewing most prominent works of Andalusian in this kind of
compiling.

�آفاق الثقافة والتراث

198

Abstracts of Articles

II: Employment of meditation in the poetic image, how to employ the image, his philosophy about death and
life, and finally his meditation about civilization through crafts and industries in his ‘Muallaqah’.
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�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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