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

Tuhfatul Mujahideen fil amali bilmayadeen
)By. Lajeen bin Abdullah al-Tarabulusi, Husamuddin, al-Zahabi (D. 738 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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ال�شريعة وم�س�ألة المداينات
�إن اهلل تعالى لما خلق الإن�سان ،وا�ستخلفه في الأر�ض ،وا�ستعمره فيها ،لم يجعل كل فرد من نوعه
قائ ًما بذاته م�ستق ً
محتاجا �إلى بع�ض؛ ليتخذ بع�ضهم ً
بع�ضا �سخر ًيا،
ال بحياته ،بل جعل بع�ضهم
ً
وجعل بقاء نوعه وا�ستمراره في الوجود مبن ًيا على تعاونهم فيما بينهم� ،إال �أن هذا التعاون قد يكون
في ال�شر ،وقد يكون في الخير ،فنهى اهلل عما هو �شر ،ورهب منه ،و�أمر بما هو خير ،ورغب فيه.

افتتاحية العـدد

ولما كان تحقيق �ضرورات حياة الإن�سان وحاجاتها وتح�سيناتها ال يتم �إال بتعاون غيره معه ،وهو
لإقامتها محتاج لما في يد غيره من المواد ،والو�صول �إليها ال يكون �إال بالمقاي�ضة �أو التبرع �أو
المبادلة بوا�سطة ،وهو الغالب الأعم ،وهذه الوا�سطة هي المال ،وهذا المال لما خلقه اهلل �سبحانه
وتعالى ،وق�سمه بين النا�س لم يجعله في �أيديهم على ميزان واحد ،فهو غزير وفير عند بع�ضهم،
وقليل معدوم عند �آخرين ،وحتى ي�ستطيع ه�ؤالء الو�صول �إلى �ضروراتهم وحاجاتهم ال بد لهم من
مال ،وهو غير موجود لديهم؛ لذلك ُجعلت المداينات �سبي ً
ال لهم.
والتداين من �أعظم �أ�سباب رواج المعامالت ودوران المال؛ لأن هناك من النا�س من له قدرة
على تنمية المال و�إ�صالحه وت�سييره ،لكنه ال يملك من مادته ما يمكنه من �إظهار تلك المواهب
في تجارة �أو �صناعة �أو فالحة ،في�ضطر �إلى التداين لتحقيق رغبته وبلوغ غايته ،كما �أن من يوجد
بيده المال قد يكون فاقدًا لح�سن النظر والت�صرف فيه ،فيحول ذلك بينه وبين �إ�صالح ماله ،فيكون
عر�ضة للت�آكل والنفاذ على مر الأيام ،فيجد مالكه نف�سه م�ضط ًرا للتداين حتى ال يختل نظام ماله.
ولما كانت المداينات �أكثر عر�ضة للخ�صومات والمنازعات؛ ب�سبب �إنكارالحقوق وبخ�س الأ�شياء� ،أو
عدم القدرة على ا�ستيفاء �شروط االلتزام� ،أو عدم القدرة على �أداء الحق الواجب تجاه الغير ،عمدت
ال�شريعة �إلى حفظ هذا الأ�صل العظيم في المعامالت بجملة من ال�شروط وال�ضوابط والآليات؛
لتوثيقه وحفظ الحقوق فيه لأ�صحابها ،وذلك في �أطول �آية في القر�آن الكريم ،وهي �آية المداينة؛
حيث �أمر بكتابة الدين والإ�شهاد عليه ،وقب�ض الرهن عند تعذر ذلك في حالة ال�سفر ،مف�ص ً
ال كل
ذلك؛ حيث قال تعالى:
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ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﰂ ﭼ (البقرة ،)283-282:وقد علق الظاهر ابن عا�شور على هذه الآية
فقال " :ف�شرع اهلل تعالى للنا�س بقاء التداين المتعارف بينهم كي ال يظنوا �أن تحريم الربا والرجوع
بالمتداينين �إلى ر�ؤو���س �أموالهم �إبطال للتداين كله .و�أف��اد ذلك الت�شريع بو�ضعه في ت�شريع �آخر
مكمل له ،وهو التوثيق بالكتابة والإ�شهاد" (التحرير والتنوير ،)88/3 :كما �أن ال�شريعة قد �أحاطت
المداينات بوازع �سلطاني ردعي يردع الم�ستهترين والعابثين ب�أموال النا�س ،وطلبت من ولي الأمر
ال�ضرب على �أيديهم ،وفو�ضته في كثير من الأحيان تقدير العقوبة �أو الإجراء المنا�سب ،لمنع ه�ؤالء
من اال�ستمرار في ممار�ساتهم.
و�إن لجوء ال�شريعة �إلى الوازع ال�سلطاني في ت�شريع المداينات ،لي�س رغبة منها في �إيالم النا�س،
و�إيذائهم في الأم��وال والأب��دان ،بل هو �سعي منها لحفظ �سبيل الخير من االنقطاع واالرتفاع من
جملة المعامالت ،حتى ال تتع�سر حياة النا�س ،وتنقطع عنهم �أ�سباب دوران المال ورواج��ه ،ويتعذر
ق�ضاء حاجاتهم وم�صالحهم؛ لأن �أ�صحاب الثراء والأموال �إذا لم يتوافر لهم من الت�شريع ما يحفظ
عودة �أموالهم �إليهم بعد �إخراجها من �أيديهم ،ف�إنهم �سيكفون عن بذلها للغير ،ويف�ضلون بقاءها في
�أيديهم مع ك�سادها على بذلها مع �ضياعها ،وهذا م�ضر بحياة المجتمع وم�سار الدولة.
وف��ي ال��وق��ت نف�سه نظرت ال�شريعة �إل��ى ال��ذي��ن يطلبون الأم���وال م��ن �أي���دي النا�س لإ�صالحها
في تجارة� ،أو �صناعة� ،أو فالحة� ،أو لق�ضاء �ضروراتهم وحاجاتهم ،ثم يعر�ض لهم ما لم يكن في
ح�سبانهم ،فيقعد بهم عن �أداء ديونهم ب�سبب ع�سرهم ،فمثل ه�ؤالء طلبت ال�شريعة �إنظارهم �إلى حالة
الي�سر ،بل جعلت لهم �سه ًما في �أموال الزكاة ،وهو �سهم الغارمين ،حتى ال تبقى رقابهم �أ�سيرة لتلك
الديون و�أربابها ،وحتى ال ت�ضيع على �أرباب الأموال حقوقهم التي قد تدفعهم �إلى الكف عن مثل هذا
الخير .واهلل �أعلم بال�صواب.

مدير التحرير
د .عز الدين بن زغيبة
�آفاق الثقافة والتراث 5

ال�شريعة
وم�س�ألة
المداينات

التراث الفكري الضائع في
التاريخ العربي اإلسالمي
د� .أ�شرف �صالح محمد �سيد

جامعة ابن ر�شد  -هولندا
مقدمة:

مقـــاالت

�أقام الم�سلمون نه�ضة علمية ،وثقافية كبرى كان من �أهم نتائجها ،ذلك التراث الثقافي،
والفكري ال�ضخم الذي عكف على �إنتاجه ت�أليفًا ،وترجم ًة العلماء العرب ،والم�سلمون على مر
التاريخ ،والذي كانت تزخر به خزائن الكتب العربية في الع�صور الو�سطى .فلقد كان للكتاب
�أهمية ،ومكانة كبيرة في نفو�س الم�سلمين ،مما كان له �أكبر الأثر في انت�شار المكتبات في طول
البالد ،وعر�ضها؛ حيث حر�ص الحكام ،والخلفاء الم�سلمون على تزويد تلك المكتبات بالكتب،
والمخطوطات القيمة ،وتوفير المخ�ص�صات المالية لهذا الغر�ض.
الإ�سالمية� ،أثر كبير على م�صير الكتاب الإ�سالمي
ال��ذي تعر�ض لل�سلب ،والنهب ،والتدمير� .أ�ضف
�إل��ى ذل��ك ال�سرقة ،والجهل ،والتع�صب ،والفتن،
والإهمال ،وعدم �أمانة الم�شرفين على المكتبات.

وف��ي الحقيقة� ،إن ت��اري��خ الكتاب الإ�سالمي،
والمكتبة الإ�سالمية هو في الواقع �شيء واحد يعبر
عن تاريخ الفكر الإ�سالمي في مختلف ع�صوره،
فقد لعب الكتاب ،والمكتبة الإ�سالمية دور هام في
ن�شر الثقافة بين الم�سلمين مما �ساهم في تقدم،
وازده��ار الح�ضارة العربية الإ�سالمية في القرون
الو�سطى� .إال � َّأن هناك عد ًدا من العوامل التي �أثرت
على م�صير ذلك التراث ،كان من �أهمها الحروب،
والغزوات الداخلية ،والخارجية ،التي تعر�ض لها
العالم الإ�سالمي؛ حيث ُدمرت الكثير من المكتبات،
كما كان للمحن ،والباليا مثل :المجاعات ،وحاالت
الغالء ،والفقر ،والتي كانت كثي ًرا ما تع�صف بالبالد

لكن الم�صادر التاريخية ،وكتب التراجم ذكرت
لنا �أخبار بع�ض العلماء ،والم�ؤلفين ،وجامعي الكتب
الذين �أقدموا على �إتالف كتبهم الخا�صة ،وذلك
ندما عن االن�شغال بها عن عبادة اهلل �أو خوفًا من
ً
�أن ت�ضل تلك الكتب غيرهم �أو خوفًا من �أن تو�ضع
الكتب في غير مو�ضعها بعد وفاتهم �أو �ضنًا بها
على َم� ْ�ن ال يعرف جدواها �أو َم� ْ�ن ال ي�ستحقها �أو
لنق�ص بدا فيها �أو لأي عار�ض �آخر بدا له((( ،و�أ ًيا
ٍ
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كانت الم�س َّوغات ،فمما ال �شك فيه �أن مثل هذا
ال�صنيع ،ومثل هذه العادات �أ�ضاعت علينا ثروة
كثيرة من التراث الفكري المخطوط في مختلف
مجاالت المعرفة.
لقد تخل�ص العلماء من كتبهم ،و�أتلفوها بو�سائل
عمدا مع �سبق الإ�صرار �أو غ�سلها
عدة((( ،كحرقها ً
بالماء �أو دفنها في باطن الأر���ض �أو تطييرها في
الهواء �أو تمزيقها ،ورميها في الهواء �أو تركها في
ال�صحراء �أو �إلقائها في الأنهار ،والآبار �أو البحار
�أو �إعدامها ،والتخل�ص منها بطريقة �أو ب�أخرى،
و�سوف نعر�ض بع�ض الأمثلة التو�ضيحية عن �سلوك
العلماء في التخل�ص من كتبهم ،وفقًا لما ذكرته
الم�صادر التاريخية ،وكتب التراجم.
 -1حرق الكتب

وهي �أ�شهر طرق �إتالف الكتب؛ حيث ا�ستعملت
في ال�ساحات العامة ،وغال ًبا هي طريقة ال�سلطة
ف��ي التعبير ع��ن رف�ضها العلني ل��ك��ت��ب ،و�أف��ك��ار
معينة((( ،وق��د ب���د�أت ظ��اه��رة ح��رق الكتب ب�صفة
متعمدة في العالم العربي ،والإ�سالمي منذ �أواخر
القرن الهجري الأول ،ومن الأمثلة على ذلك:
عروة بن الزبير (ت93 .هـ) الذي حرق كت ًبا له
فيها فقه �سنة 63هـ ،ثم ندم على ذلك فقال" :لأن
تكون تلك الكتب عندي �أحب �إلي من �أن يكون لي
مثل �أهلي ،ومالي"((( ،والح�سن الب�صري (-21
110ه��ـ) �إم��ام التابعين في زمانه ،روى ابن �سعد
في طبقاته عن مو�سى بن ا�سماعيل ق��ال :حدثنا
�سهل بن الح�صين الباهلي قال :بعثت �إلى عبد اهلل
بن الح�سن الب�صري :ابعث �إلي بكتب �أبيك ،فبعث
�إلي �أنه لما ثقل ،قال لي :اجمعها لي ،فجمعتها له،
وما �أدري ما ي�صنع بها ،ف�أتيت بها فقال للخادمة:
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"ا�سجري التنور ،ثم �أمر ف�أحرقت".

(((

�أما �أبو عمر بن العالء بن عمار المازني (ت.
154هـ) �أحد القراء ال�سبعة الم�شهورين ،و�إمام �أهل
الب�صرة في ال�ق��راءات ،والنحو ،واللغة ،فقد قام
ب�إحراق دفاتره التي ملأت بيته �إلى ال�سقف ب�سبب
تن�سكه((( ،وذكر ياقوت الرومي (ت626 .هـ) قول
�أبي �سليمان الدرني (ت215 .هـ)� ،أنه "جمع كتبه
في تنور ،و�سجرها بالنار ثم قال ،واهلل ما �أحرقتك
حتى كدت �أحترق بك"(((.
و�أو� �ص��ى محمد ب��ن ع�م��ر� ،أب ��و ب�ك��ر الجعابي
الحافظ (ت355 .هـ) ،ب�أن تحرق كتبه بعد موته،
ف�أحرقت .قال الأزه��ري �إن ابن الجعابي لما مات
�أو�صى �أن تحرق كتبه ف�أحرقت ،وك��ان فيها كتب
للنا�س(((؛ فقال :حدثني �أبو الح�سين بن البواب �إنه
كان له عنده مائة ،وخم�سون جز ًءا فذهبت في جملة
ما �أحرق ،وروى عن الدارقطني قوله�" :أخبرت بعلة
الجعابي فقمت �إليه فر�أيته يحرق كتبه ف�أقمت عنده
حتى ما بقى منه �شيء"(((.
�أما �أبو �سعيد ال�سيرافي (ت385 .هـ) الذي ُيع ّد
من كبار العلماء فقد �أو�صى ،ولده محمد بقوله "قد
تركت لك هذه الكتب تكت�سب بها خير الأجل ف�إذا
ر�أيتها تخونك ،فاجعلها طعمة للنار" ((1(.لقد ذكر
ياقوت الحموي في "معجم الأدباء" �إن �إ�سماعيل
ابن حماد الجوهري (ت398 .هـ) �أحد علماء اللغة،
و�صاحب كتاب اللغة ،و�صحاح العربية ،عر�ضت له
في �آخر حياته ،و�سو�سة قهرية فحرق كتبه كلها ،ثم
�صعد على �سطح الجامع في ني�سابور ،فقال� :أيها
النا�س �إني قد عملت في الدنيا �شي ًئا لم �أ�سبق �إليه
(يق�صد مجمعه ال�صحاح) ،وزعم �أنه يطير ،ثم
قفز من �أعلى الجامع فمات(.((1

التراث
الفكري
ال�ضائع في
التاريخ
العربي
الإ�سالمي

�أي� ��ام م �ل��وك ال �ط��وائ��ف ،وك ��ان ف��ي ج� ��واره بع�ض
المرابطين فوا�صلوا الغارات عليه ،كما اتفق عليه
�أه��ل البلد ف�ث��اروا عليه ،وقتلوا �أخً ��ا له ك��ان قائد
جي�شه ،ف�ضاع ر�شده ،وقتل بع�ض بناته غيرة عليهن
من ال�سبي ،و�أطلق النار في كتبه ف�أحرقها(.((1

وقد �أحرق �أبو حيان (ت 400 .هـ) كتبه النفي�سة،
وكتب ل�صديق له مف�س ًرا ذل��ك بقوله�" :إن العلم
حاطك اهلل يرد للعمل ،كما �أن العمل يراد للنجاة،
ف�إذا كان العمل قا�ص ًرا عن العلم ،كان العمل ك ًال
على العالم ،و�أن��ا �أع��وذ ب��اهلل م��ن علم ع��اد ك� ً
لا،
و�أورث ذ ًال -علمك اهلل الخير� -أن هذه الكتب حوت
من �أ�صناف العلم �سره ،وعالنيته ،ف�أما ما كان �س ًرا
فلم �أجد له َم ْن يتحلى بحقيقته راغ ًبا ،و�أما ما كان
عالنية فلم �أ�صب َم ْن يحر�ص عليه طال ًبا ،على �أني
جمعت �أكثرها للنا�س ،ولطلب المنالة منهم ،ولعقد
فحمرت ذلك
الريا�سة بينهم ،ولمدة الجاه عندهمُ ،
علي ال
كله ،وكرهت مع هذا ،وغيره �أن تكون حجة َّ
لي".((1(.

وم � َم� ْ�ن �أح ��رق كتبه ت�غ��ري برم�ش ب��ن يو�سف
(ت820.ه��ـ)( ،((1وكذلك �أو�صى جعفر البر�ساوي
(ت950 .ه ��ـ) ب ��إح��راق كتاب ل��ه �أل�ف��ه ف��ي الهزل
�سماه «دافع الغموم» حيث ندم على ت�أليفه ،ولزم �أن
ي�شتريه م َم ْن لقيه عنده ،ويحرقه بالنار(.((1
� -2إغراق الكتب
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�إن المت�صفح للم�صادر التاريخية يجد �أخبا ًرا
ع��ن ل��ج��وء بع�ض العلماء �إل���ى رم��ي م�صنفاتهم،
وكتبهم ف��ي ال��ب��ح��ار ،والأن���ه���ار؛ وذل���ك للتخل�ص
منها ،ومن �أمثلة ه�ؤالء:

أي�ضا ما فعله ال�شاعر �أبو �سعيد بن
ومن ذلك � ً
�أبي الخيرات (ت467 .هـ) ،وكان يحفظ عن ظهر
قلب ثالثين �ألف بيت ل�شعراء الجاهلية ،وعندما
در�سا لأحد الم�شايخ
بلغ ال�ساد�سة ،والع�شرين �سمع ً
يدور حول قوله تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

داود بن ن�صير الطائي (ت165 .هـ) ،كانت له
مكتبة خا�صة �ضمت العديد من الكتب الفقهية،
واللغوية ،والأدب�ي��ة� ،إال �أن��ه عمد �إل��ى تفريغها في
مياه نهر الفرات ،وقال يناجيها" :نعم الدليل كنت،
والوقوف مع الدليل عند الو�صول ،عناء ،وذهول،
وب�ل�اء ،وخمول" ،وف��ي ذل��ك �ضياع ث��روة فكرية
كبيرة( ،((1وذكر ال�سلمي نق ًال عن محمد بن عبد
اهلل الطبري قوله� :إن��ه �سمع يو�سف بن الح�سين
يقول :طلب �أحمد بن �أبي الحواري (ت240 .هـ)
العلم ثالثين �سنة ،ثم حمل ُكتُبه ك َّلها �إلى البحر،
فغ َّرقها( ،((1وم َم ْن تخل�ص من م�صنفاته في النهر؛
�أحمد بن محمد بن الخالل (ت311.هـ) ،فقد رمى
بجملة من �سماعاته القديمة في نهر دجلة(.((2

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ { (�سورة الأنعام :الآية  ،)91فما
كاد ي�سمع هذه الآية حتى جمع كتبه كلها ،و�أحرقها،
ثم �آوى �إلى ركن في بيته ،وجل�س فيه �سبع �سنين
يذكر فيها ا�سم اهلل(.((1
ومن العلماء الم�شهورين الذين �أحرقوا كتبهم �أبو
الفرج بن الجوزي (ت510 .هـ) فقد كان يملك كت ًبا
كثيرة �أُحرقت ب�إ�شارة منه( ،((1والبع�ض �أحرق كتبه
خوفًا من اال�ستيالء عليها ،فقد ُذكر �أن الح�سين
اب��ن الح�سين ب��ن عبد اهلل� ،أب الحكم الكلبي،
ابن ح�سون (ت 547 .هـ) ،وهو قا�ض في الأندل�س

وجاء في ترجمة ابن العريف ال�صنهاجي المقرئ
(ت539.ه ��ـ) �صاحب المقامات ،والإ� �ش��ارات �أنه
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"م َم ْن �ضرب عليه الكمال رواق التعريف ،ف�أ�شرقت
الح�ساد ،حتى
ب�أ�ضرابه البالد ،و�شرقت به جماعة َّ
�سعوا به �إل��ى �سلطان ع�صره ،وخوفوه من عاقبة
�أمره؛ ال�شتمالة القلوب عليه ،وان�ضواء الغرباء �إليه،
فغ َّرب �إلى مراك�ش ... ،فا�ستوح�ش ،فغ َّرق في البحر
جميع م�ؤلفاته ،فلم يبق منها �إال م��ا ُكتب منها
(((2
عنه".
وفي ترجمة �صفي الدين �أبي ال�سرور القا�ضي
�أحمد بن عمر المزجد الزبيدي (ت930.هـ) ،وهو
م َم ْن ا�شتغل بالفقه ،و�أ�صوله ،والحديث ،وعلومه،
وال�ح���س��اب ،وال�ف��رائ����ض ،وب��رع ف��ي ع�ل��وم كثيرة،
وتميز بفقه الإمام ال�شافعي .قال حفيده �أبو الفتح
ابن ح�سين المزجد عنه" :كان جدي �شرح جامع
المخت�صرات للن�سائي في �ستة مجلدات ،ثم لما
ر�آه لم ي�ستوف ما حواه الجامع المذكور من الجمع،
وال �خ�لاف �أل �ق��اه ف��ي ال�م��اء ف�أعدمه"( ،((2وذك��ر
المحبى عبد اهلل الكردي (ت1003.ه��ـ)" ،ا�شتغل
بالعلوم �أو ًال ،وف��اق �أقرانه ،ثم غلب عليه الحال،
ورمى كتبه في الماء"(.((2

بعد �أن كان �أكمله ،فلم يبق منه �إال ما كان بي�ض في
حياة م�صنفه( ،((2ومن العلماء الذين قاموا ب�إتالف
كتبهم ،عماد الدين التبرباج (ت855 .ه��ـ) ،نظم
ديوان �شعر ،ثم قام ب�إتالفه ،وهو حي يرزق �ضنًا
(((2
بكرامته ،و�إعالء ل�ش�أن الأدب على زعمه.
وم َم ْن �أتلف كتبه� :أب��و ذر الحافظ� ،أحمد بن
�إبراهيم (ت884 .هـ) ،يقول ال�سخاوي عنه..." :
فنون الأدب برع فيها ،وجمع فيها ت�صانيف نظ ًما،
ونث ًرا ثم �أذهبها ح�سبما �أخبرني به عن �آخرها،
ومن ذل��ك :عرو�س الأف��راح فيما يقال في ال��راح،
وعقد الدرر ،والآل فيما يقال في ال�سل�سال ،و�ستر
الحال فيما قيل في الخال ،والهالل الم�ستنير في
العذار الم�ستدير ،والبدر �إذا ا�ستنار فيما قيل في
العذار"( ((2و�سعيد بن �أحمد العدني (ت884 .هـ)،
قدم �إلى عدن ،وا�ستوطنها ،واقتنى ُكت ًبا نفي�سة ،وكان
�ضن ًيا بها ،وا�ستولى على عدة خزائن ف�أعدمها(،((2
و�أبو عبد اهلل �شم�س الدين محمد بن عبد الرحمن
ابن محمد �أبي بكر ال�سخاوي (ت902 .ه��ـ)� ،أمر
(((2
ب�إح�ضار كتبه ،و�إتالفها ف�أتلفت.

 -3تمزيق ،و�إتالف الكتب

 -4غ�سل الكتب

وم��ن ال��ط��رق الأخ���رى التي لج�أ �إليها بع�ض
العلماء للتخل�ص من م�صنفاتهم ،وكتبهم ،القيام
بتمزيقها ،وبعثرتها في الهواء ،وم َمنْ قام بذلك:
�سفيان الثوري (ت161 .ه��ـ)؛ حيث �أق��دم على
تمزيق �أل��ف ج��زء ،وتطييرها ف��ي ال��ري��ح ،وق��ال:
"ليت يدي ُقطعت من ها هنا بل من ها هنا ،ولم
�أكتب حرفًا" ،((2(.وقد �أدى الجفاء بين العلماء �إلى
�إتالف الكتب ،فقد ُذكر �إن الإمام الحافظ م�سعود
ابن �أحمد بن زيد العراقي (ت71 .ه��ـ) عمد �إلى
�إع��دام م�سودة كتاب "الإمام الب��ن دقيق العيد"،
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من الأ�ساليب التي �أدت �إلى �ضياع الكثير من
كتب التراث العربي الإ�سالمي المخطوط قيام
بع�ض العلماء بغ�سل م�ؤلفاتهم �أو م�ؤلفات غيرهم،
وق��د ي�ق��وم ب�ه��ذا العمل بع�ض ال� ُن���س��اخ ،وغيرهم
من الوراقين؛ وذل��ك ب��أن ي�ضعوا الكتب �أو �أوراق
المخطوطات في الماء لمدة معينة من الزمن؛ مما
ي�ؤدي �إلى تحلل الحبر ،وطم�س الكتابة ،و�ضياعها
بهدف التخل�ص مما فيها من �أقوال ،و�آراء ال يرغب
�صاحبها في الإبقاء عليها ،متبر ًئا مما كتب ،وتائ ًبا
�إلى اهلل مما �صنع �أو لدواع �أخرى مختلفة ،وقد يلج�أ

التراث
الفكري
ال�ضائع في
التاريخ
العربي
الإ�سالمي

مقـــاالت

م�ستخدما قطعة من
البع�ض منهم �إلى محو الكتابة
ً
القما�ش المبلولة لإزالة الكتابة ،وكان غ�سل الكتابة
(((3
يعبر عنه �أحيا ًنا بلفظ "محو الكتابة".

ابن م�سهر القر�شي (ت189 .ه��ـ)( ،((4وعطاء بن
م�سلم الخفاف (ت189 .هـ)( ،((4و�أبو كريب محمد
الهمداني (ت248 .هـ)(.((4

ومن الأخبار الواردة في غ�سل الكتب �أو محوها،
م��ا �أورده ال��ذه�ب��ي ف��ي ترجمة الفقيه ال �م��رادي
الكوفي (ت72 .هـ) ،الذي طلب �إح�ضار كتبه قبل،
وفاته فمحاها( ،((3ومن العلماء الذي �أقبلوا على
غ�سل كتبهم� ،شعبة بن الحجاج (ت160 .ه��ـ)(،((3
و�أب��و غالب الذهلي "فار�س بن الح�سين بن ب�شير
الذهلي" (507 -403ه��ـ)( ،((3وعلي بن طلحة بن
ك��ردان النحوى (ت424 .ه ��ـ)( ،((3والمبارك ابن
المبارك �أب��ي طالب الكرخي (ت585 .ه���ـ)(،((3
وم ��ن ال �� �ش �ع��راء؛ م�ح�م��د ب��ن ع �ل��ي اب ��ن المطلب
(ت478 .ه� ��ـ)( ،((3وعا�صم بن الح�سن الكرخي
(ت483 .ه��ـ)( ،((3و�شجاع بن فار�س ال�سهروردي
(ت507 .هـ)( ،((3و�أبو بكر ال�سمعاني التميمي (ت.
510ه ��ـ)( ،((3وعلي بن الح�سن المعروف ب�شميم
الحلى (ت601 .ه��ـ)( ،((4و�صدر الدين بن الوكيل
(ت716 .ه � ��ـ)( ،((4واب��ن �أب��ي ال�سعود �أح�م��د بن
�إ�سماعيل (ت870 .هـ)(.((4

ودفن يو�سف بن �أ�سباط (ت199 .هـ) كتبه(،((4
ودفن الإم��ام ال�شافعي (ت204 .ه��ـ) ما عنده من
كتب في علم النحو( ،((4وقام م�ؤمل �أبو عبد الرحمن
ابن �إ�سماعيل العدوي (ت306 .هـ) بدفن كتبه(،((5
و�أو�صى ابن الحذاء القرطبي ،محمد بن يحيى بن
�أحمد (ت416 .ه��ـ) �أن يدفن كتابه" :الإنباه عن
�أ�سماء اهلل" على �صدره ،وجاء في ترجمة الحافي،
ب�شر ب��ن ال �ح��ارث ب��ن عبد ال��رح�م��ن ،اب��ن عطاء
�أب��و ن�صر ال�م��رزوى (ت667 .ه��ـ) ،ق��ول الخطيب
عنه" :كان كثير الحديث� ،إال �أنه لم ين�صب نف�سه
للرواية ،وك��ان يكرهها ،ودف��ن كتبه لأج��ل ذلك"،
وذكر ابن حجر �أن ابن �أبي حجلة� ،أحمد بن يحيى
ابن �أبي بكر التلم�ساني (ت776 .هـ) �أمر عند موته
�أن يو�ضع م�صنفه ال��ذي عار�ض فيه ق�صائد ابن
الفار�ض في نع�شه ،بل يدفن في قبره ،((5(.وقد ذكر
ال�سخاوي �أن من العلماء َم ْن ترك كتبه في البرية،
وهو �أبو بكر بن محمد بن �شادي الح�صني ال�شافعي
(((5
(ت881 .هـ).

 -5دفن الكتب

خاتمة:

من الظواهر الغريبة التي حدثت في التاريخ
العربي الإ�سالمي قيام بع�ض الم�ؤلفين ،والعلماء
بدفن كتبهم �أو الزج بها في �إحدى المغارات ،وهذا
الفعل ُي َع ّد من الم�صائب التي ابتلى بها التراث
العربي الإ�سالمي المخطوط ،نتيجة التع�صب �أو
قلة التدبير ،ومن العلماء الذي فقدنا مخطوطاتهم
نتيجة هذا الت�صرف نذكر� :أب��و عمرو بن العالء
(ت154 .ه ��ـ)( ،((4وعلي بن �سليمان (م��ن علماء
ال�ق��رن 2ه� ��ـ)( ،((4وم� َم� ْ�ن دف��ن خ��زان��ة كتبه :علي

ويبقى لنا �أن نو�ضح �أن تلك الظاهرة الغريبة
لم تكن قا�صرة على العلماء الم�سلمين فقط ،و�إنما
كانت تحدث عند الغربيين في القرن الثاني ع�شر
الميالدي /ال�ساد�س الهجري؛ وذل��ك عندما كان
الرهبان في الأدي��رة يحرقون كتبهم ربما لنف�س
الأ�سباب التي كان الم�سلمون يحرقون كتبهم من
�أجلها( .((5كذلك ينبغي لنا �أن ن�ؤكد �أنه لم يكن هذا
هو حال العلماء الم�سلمين ب�صفة عامة ،فكم منهم
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َم ْن كانت كتبه �أعز �شيء لديه ،وخير دليل على ذلك
ق��ول الجاحظ (255 - 150ه��ـ)[" :الكتاب] نعم
الذّخ ُر ،وال ُعقدة هو ،ونعم الجلي�س ،وال ُع َّدة ،ونعم
الن�شرة ،والنزهة ،ونعم الم�شتغل ،والحرفة ،و ِن ْع َم
ي�س ِل َ�ساع ِة ال َو ْح َدة ،ونعم المعرف ُة ببالد الغربة،
الأَ ِن ُ
ونعم القرينِ ،
والدخيل ،ونعم الوزير ،والنـزيل"(.((5
نتائج البحث:

�إن الباحث عن التراث العلمي ال�ضائع للأمة
�سوف يجد جمل ًة من العوامل �أثرت على م�صيره،
م�شدوها �أم��ام �سلوك العلماء
ولكنه �سوف يقف
ً
�أنف�سهم ال��ذي ق�ضى على جانب كبير من تراثنا
العربي ،والإ�سالمي ،وال��ذي ك��ان بمثابة المكتبة
الإ�سالمية في القرون الو�سطى؛ �أي �إنه كان من �أهم
معالم الح�ضارة العربية الإ�سالمية في ذلك الوقت.
انعك�س �ضياع ذلك التراث �سل ًبا على ا�ستكمال
مو�ضوعات ،وعناوين يحتاجها طالب العلم ،والعالم
م� ًع��ا ،ف�ض ًال ع��ن مثقفي الأم ��ة ،فهناك عناوين
لم�ؤلفات ل��دى اب��ن النديم ،والقفطي ،واب��ن �أبي
�أ�صيبعة ،وغيرهم من �أ�صحاب كتب الفهار�س،
والتراجم� ،إال �أننا ال نجد لتلك الم�ؤلفات �أث ًرا �سوى
ذكر ا�سمها في �سياق ترجمة �أعمال هذا الم�ؤلف �أو
ذاك ،مما يجعل من �إمكانية التوا�صل الثقافي في
منقو�صا.
حياة �أي �أمة
ً

الحوا�شي
(� 	)1شعبان خليفة ،الكتب والمكتبات في الع�صور الو�سطى-
القاهرة :الدار الم�صرية اللبنانية1997 ،م� .ص .252
و�أحمد بن عبد اهلل الباتلي ،علماء احترقت كتبهم �أو
دفنت �أو غرقت �أو ُمحيت -.الريا�ض :دار طويق للن�شر
والتوزيع2002 ،م� .ص.7
( 	)2راجع :نوفل محمد نوري�" ،إتالف الكتب في الح�ضارة
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العربية الإ�سالمية :درا�سة تاريخية في �أ�سبابها في
الع�صر العبا�سي (656 - 132هـ)" -.مجلة التربية
والعلم (جامعة المو�صل) -.المجلد ( ،)17العدد (،)4
2010م� .ص .51 - 30
( 	)3راجع :علي عفيفي علي غازي" ،حرق الكتب في التراث
العربي الإ�سالمي" -.مجلة �أدب ونقد -.ع ،336فبراير
 2014م.
( 	)4ابن �سعد :محمد بن َم ِنيع ،الطبقات الكبرى -.ليدن:
مطبعة بريل1904 ،م( .ج� ،7ص  .)183الذهبي :محمد
بن �أحمد ابن عثمان ،تاريخ الإ�سالم وطبقات الم�شاهير
والأعالم -.القاهرة :مطبعة ال�سعادة1368 ،هـ( .ج،4
�ص .)32
( 	)5ال��ذه�ب��ي :محمد ب��ن �أح�م��د ب��ن ع�ث�م��ان� ،سير �أع�لام
النبالء -.بيروت :م�ؤ�س�سة الر�سالة 1988 ،م( .ج،4
.)584
( 	)6ابن خلكان� :أبو العبا�س �شم�س الدين ،وفيات الأعيان
و�أنباء �أبناء الزمان /تحقيق� :إح�سان عبا�س -.بيروت:
دار الثقافة( .1968 ،ج��� ،1ص  .)415 - 414ابن
العماد :عبد الحي ابن �أحمد� ،شذرات الذهب في �أخبار
َم ْن ذهب -.بيروت :المكتبة التجارية1966 ،م( .ج،1
�ص.)237
( 	)7ياقوت الرومي� :أب��و عبد اهلل ،معجم الأدب��اء (�إر�شاد
الأري ��ب �إل��ى معرفة الأدي� ��ب) -.ب �ي��روت :دار الكتب
العلمية1991 ،م( .ج� ،3ص ِ .)348 - 345
( 	)8ال��ذه �ب��ي :محمد ب��ن �أح �م��د ب��ن ع�ث�م��ان ب��ن ق��اي�م��از،
ميزان االعتدال في نقد الرجال /تحقيق :علي محمد
البجاوي -.بيروت :دار المعرف ِة 1963 ،م( .ج5؛ �ص
)117
( 	)9الخطيب ال�ب�غ��دادي� :أحمد بن علي الخطيب ،تاريخ
بغداد -.بيروت :دار الكتب العلمية1997 ،م( .ج� ،3ص
.)31
( 	)10ياقوت ،معجم الأدباء ،ج� ،15ص .22 - 21
( 	)11ياقوت ،معجم الأدباء ،ج� ،6ص .157
( 	)12عابد �سليمان الم�شوخي�" ،أثر العوامل الب�شرية في
�ضياع التراث العربي الإ�سالمي" -.تراثيات (ي�صدرها
مركز تحقيق التراث) -.القاهرة :دار الكتب والوثائق
القومية -.ع 9يناير 2007م� .ص .34
( 	)13و�سام منير عبد الرحمن ،م�صائر الكتب الإ�سالمية-.
القاهرة :جامعة الأزهر2007 ،م� .ص �( .191أطروحة

التراث
الفكري
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العربي
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( )32الذهبي� ،سير �أعالم النبالء ،ج� ،7ص .202
( )33ابن الجوزي :جمال الدين �أب��ي الفرج عبد الرحمن،
المنتظم في تاريخ الأم��م والملوك /درا�سة وتحقيق:
محمد عبد القادر عطا ،م�صطفى عبد القادر عطا-.
بيروت :دار الكتب العلمية1992 ،م( .ج� ،17ص .)134
الذهبي� :شم�س الدين �أبي عبد اهلل محمد بن �أحمد،
ت��ذك��رة الحافظ /ت�صحيح :عبد الرحمن ب��ن يحيى
المعلمي -.بيروت :دار الفكر العربي1955 ،م( .ج،4
�ص .)1240
( )34ياقوت الحموي ،معجم الأدباء ،ج� ،7ص .13
( )35ياقوت الحموي ،معجم الأدباء ،ج� ،6ص.230
( )36ابن الجوزي ،المنتظم ،ج� ،9ص.24
( )37اليافعي ،عبد اهلل بن �أ�سعد بن علي ،مر�آة الجنان وعبرة
اليقظان في معرفة ما ُيعتبر من ح��وادث ال��زم��ان-.
بيروت :م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات1390 ،هـ( .ج،3
�ص .)134
( )38الذهبي� ،سير �أعالم النبالء ،ج� ،9ص .355
( )39اليافعي ،مر�آة الجنان ،ج� ،3ص .29
( )40ياقوت الحموي ،معجم الأدباء ،ج� ،5ص.132
( )41ابن حجر الع�سقالني� :شهاب الدين �أحمد بن علي ،الدرر
الكامنة في �أعيان المائة الثامنة� /ضبط وت�صحيح:
عبد الوارث محمد علي -.بيروت :دار الكتب العلمية،
1997م( .ج� ،4ص .)77 - 72
( 	)42ال�سخاوي ،ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�سع ،ج� ،1ص
.231
( )43ياقوت الحموي ،معجم الأدباء ،ج� ،15ص.21
( )44الذهبي� ،سير �أعالم النبالء ،ج� ،8ص .428
( )45الذهبي� ،سير �أعالم النبالء ،ج� ،8ص .428 - 426
( )46ال��رازي :عبد الرحمن بن محمد ،الجرح والتعديل-.
حيدر �أب��اد الدكن :دائ��رة المعارف العثمانية1952 ،
 1953م( .ج� ،6ص .)336( )47ابن طاهر القي�سراني ،تذكرة الحافظ /تحقيق :حمدي
ال�سلفي -.الريا�ض :دار ال�صميعي1415 ،هـ( .ج� ،2ص
.)497
( )48ابن الجوزي :جمال الدين �أبو الفرج عبد الرحمن� ،صيد
الخاطر /تحقيق :ال�سيد محمد �سيد� ،سيد �إبراهيم-.
القاهرة :دار الحديث1996 ،م� .ص.36
(� )49أبو الفدا :عماد الدين �إ�سماعيل ،المخت�صر في �أخبار

ماج�ستير).
( 	)14الذهبي� ،سير �أعالم النبالء ،ج� ،21ص .377
( 	)15خير الدين الزركلي ،الأعالم -.ط -.5بيروت :دار العلم
للماليين1980 ،م( .ج� ،2ص )235
( 	)16اب��ن تغري ب��ردي ،المنهل ال�صافي والم�ستوفي بعد
الوافي /تحقيق :نبيل محمد عبد العزيز -.القاهرة:
الهيئة الم�صرية العامة للكتاب1985 ،م( .ج� ،4ص )57
( 	)17الغزي :محمد بن محمد ،الكواكب ال�سائرة ب�أعيان
المائة العا�شرة -.بيروت :دار الآفاق الجديدة1979 ،م.
(ج� ،2ص .)133
( 	)18ياقوت الحموي ،معجم الأدباء ،ج� ،15ص .21
( 	)19الذهبي� ،سير �أعالم النبالء ،ج� ،12ص .88
( 	)20الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،5ص .155
( 	)21الذهبي� ،سير �أعالم النبالء ،ج� ،20ص .113 - 111
( 	)22العيدرو�س :عبد القادر بن �شيخ بن عبد اهلل ،النور
ال�سافر عن �أخبار القرن العا�شر -.بيروت :دار الكتب
العلمية� .1985 ،ص .127
( 	)23المحبي :محمد �أمين ،خال�صة الأثر في �أعيان القرن
الحادي ع�شر .بيروت :دار �صادر ،د.ت( .ج� ،2ص )85
( 	)24ياقوت الحموي ،معجم الأدباء ،ج� ،15ص .22
( 	)25ابن حجر الع�سقالني� :أحمد بن علي ،الدرر الكامنة في
�أعيان المائة الثامنة -.بيروت :دار الجيل ،د.ت( .ج،4
�ص)347
( 	)26محمد راغب بن محمود الطباخ� ،إعالم النبالء بتاريخ
حلب ال�شهباء -.حلب :المطبعة العلمية1925 ،م( .ج،5
�ص .)254
( 	)27ال�سخاوي :محمد بن عبد الرحمن ،ال�ضوء الالمع لأهل
القرن التا�سع -.بيروت :دار مكتبة الحياة ،د.ت( .ج،1
�ص )198
( 	)28ال�سخاوي ،ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�سع ،ج� ،3ص
.254
( 	)29العيدرو�س :عبد القادر بن �شيخ بن عبد اهلل ،النور
ال�سافر عن �أخبار القرن العا�شر -.بيروت :دار الكتب
العلمية1985 ،م� .ص .16
( )30عابد �سليمان الم�شوخي�" ،أثر العوامل الب�شرية في
�ضياع التراث"� ،ص .39
( )31الذهبي� ،سير �أعالم النبالء ،ج� ،4ص .43 - 40
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الب�شر (ت��اري��خ �أب��ي ال �ف��دا) -.ب �ي��روت :دار المعرفة
للطباعة والن�شر1968 ،م( .ج� ،2ص .)27 - 26
( )50ابن حجر الع�سقالني ،تهذيب التهذيب -.حيدر �أباد
الدكن :دائرة المعارف العثمانية1327 ،هـ( .ج� ،10ص
.)380
( )51ابن حجر الع�سقالني ،الدرر الكامنة في �أعيان المائة
الثامنة ،ج� ،1ص .329
( 	)52ال�سخاوي ،ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�سع ،ج� ،11ص
.76
( )53عبد ال�ستار عبد الحق الحلوجي ،لمحات من تاريخ
الكتب وال�م�ك�ت�ب��ات -.ال �ق��اه��رة :دار الثقافة للن�شر
والتوزيع1991 ،م� .ص .43 - 42
( )54الجاحظ� :أبي عثمان عمرو بن بحر ،الحيوان /تقديم:
�أحمد ف�ؤاد با�شا ،عبد الحكيم را�ضي -.القاهرة :الهيئة
الم�صرية العامة للكتاب2004 ،م( .مجلد� ،1ص .)38

-

الم�صــادر والمراجع
-

-

-

"�إتالف الكتب في الح�ضارة العربية الإ�سالمية:
درا���س��ة ت��اري��خ��ي��ة ف��ي �أ���س��ب��اب��ه��ا ف��ي الع�صر العبا�سي
(656 - 132هـ)" ،نوفل محمد ن��وري -.مجلة التربية
والعلم (جامعة المو�صل) -.المجلد ( ،)17العدد (،)4
2010م.
"�أثر ال��ع��وام��ل الب�شرية ف��ي �ضياع ال��ت��راث العربي
الإ�سالمي" ،ع��اب��د �سليمان ال�م���ش��وخ��ي -.تراثيات
(ي�صدرها مركز تحقيق التراث) -.القاهرة :دار الكتب
والوثائق القومية -.ع 9يناير 2007م.
"حرق الكتب في التراث العربي الإ�سالمي" ،علي
عفيفي علي غازي -.مجلة �أدب ونقد -.ع ،336فبراير
 2014م.
�إع�ل�ام ال��ن��ب�لاء ب��ت��اري��خ حلب ال�شهباء ،محمد راغب
ابن محمود الطباخ -.حلب :المطبعة العلمية1925 ،م.
(ج)5
الأعالم ،خير الدين الزركلي -.ط -.5بيروت :دار العلم
للماليين1980 ،م(.ج.)2
تاريخ الإ�سالم وطبقات الم�شاهير والأعالم ،الذهبي:
محمد بن �أحمد بن عثمان -.القاهرة :مطبعة ال�سعادة،
1368هـ( .ج.)4
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-

-

ت���اري���خ ب���غ���داد ،الخطيب ال �ب �غ��دادي� :أح �م��د ب��ن علي
الخطيب -.بيروت :دار الكتب العلمية1997 ،م( .ج.)3
تذكرة الحافظ ،ابن طاهر القي�سراني /تحقيق :حمدي
ال�سلفي -.الريا�ض :دار ال�صميعي1415 ،هـ(.ج)2
تذكرة الحافظ ،الذهبي� :شم�س الدين �أبي عبد اهلل
محمد بن �أح�م��د /ت�صحيح :عبد الرحمن بن يحيى
المعلمي -.بيروت :دار الفكر العربي1955 ،م(.ج)4
تهذيب التهذيب :ابن حجر الع�سقالني -.حيدر �أباد
الدكن :دائرة المعارف العثمانية1327 ،هـ(.ج)10
الجرح والتعديل ،ال��رازي :عبد الرحمن بن محمد-.
حيدر �أب��اد الدكن :دائ��رة المعارف العثمانية1952 ،
 1953م(.ج)6الحيوان ،الجاحظ� :أبي عثمان عمرو بن بحر /تقديم:
�أحمد ف�ؤاد با�شا ،عبد الحكيم را�ضي -.القاهرة :الهيئة
الم�صرية العامة للكتاب2004 ،م(.مجلد)1
خال�صة الأثر في �أعيان القرن الحادي ع�شر ،المحبي:
محمد �أمين .بيروت :دار �صادر ،د.ت( .ج.)2
ال���درر الكامنة ف��ي �أع��ي��ان المائة الثامنة ،ابن حجر
الع�سقالني� :أح�م��د ب��ن ع�ل��ي -.ب �ي��روت :دار الجيل،
د.ت(.ج.)4
ال���درر الكامنة ف��ي �أع��ي��ان المائة الثامنة ،ابن حجر
الع�سقالني� :شهاب ال��دي��ن �أح �م��د ب��ن ع�ل��ي� /ضبط
وت�صحيح :عبد الوارث محمد علي -.بيروت :دار الكتب
العلمية1997 ،م( .ج.)4
�سير �أع��ل�ام ال��ن��ب�لاء ،الذهبي :محمد ب��ن �أح�م��د بن
عثمان -.بيروت :م�ؤ�س�سة الر�سالة1988 ،م( .ج.)4
�شذرات الذهب في �أخبار َمنْ ذهب ،ابن العماد :عبد
الحي بن �أحمد -.بيروت :المكتبة التجارية1966 ،م.
(ج.)1
�صيد الخاطر ،ابن الجوزي :جمال الدين �أبو الفرج عبد
الرحمن /تحقيق :ال�سيد محمد �سيد� ،سيد �إبراهيم-.
القاهرة :دار الحديث.1996 ،
ال�����ض��وء ال�ل�ام���ع لأه����ل ال���ق���رن ال��ت��ا���س��ع ،ال�سخاوي:
محمد بن عبد الرحمن -.بيروت :دار مكتبة الحياة،
د.ت(.ج.)1
الطبقات الكبرى ،ابن �سعد :محمد بن َم ِنيع -.ليدن:
مطبعة بريل 1904 ،م( .ج.)7
علماء احترقت كتبهم �أو دفنت �أو غرقت �أو ُمحيت،

التراث
الفكري
ال�ضائع في
التاريخ
العربي
الإ�سالمي

-

مقـــاالت

-

�أحمد بن عبد اهلل الباتلي -.الريا�ض :دار طويق للن�شر
والتوزيع 2002 ،م.
ال��ك��ت��ب وال��م��ك��ت��ب��ات ف���ي ال��ع�����ص��ور ال��و���س��ط��ى� ،شعبان
خليفة -.القاهرة :الدار الم�صرية اللبنانية1997 ،م.
ال��ك��واك��ب ال�����س��ائ��رة ب���أع��ي��ان ال��م��ائ��ة ال��ع��ا���ش��رة ،الغزي:
محمد ب��ن م�ح�م��د -.ب �ي��روت :دار الآف���اق ال�ج��دي��دة،
1979م(.ج.)2
لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات ،عبد ال�ستار عبد
الحق الحلوجي -.القاهرة :دار الثقافة للن�شر والتوزيع،
1991م.
المخت�صر ف��ي �أخ��ب��ار الب�شر(تاريخ �أب��ي ال��ف��دا)� ،أبو
الفدا :عماد الدين �إ�سماعيل -.بيروت :دار المعرفة
للطباعة والن�شر1968 ،م(.ج)2
مر�آة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما ُيعتبر من
حوادث الزمان ،اليافعي :عبد اهلل ابن �أ�سعد بن علي-.
بيروت :م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات1390 ،هـ(.ج)3
م�صائر الكتب الإ�سالمية ،و�سام منير عبد الرحمن-.
القاهرة :جامعة الأزهر 2007 ،م�( .أطروحة ماج�ستير)
معجم الأدب���اء (�إر���ش��اد الأري���ب �إل��ى معرفة الأدي���ب)،
ي��اق��وت ال��روم��ي� :أب��و عبد اهلل -.ب �ي��روت :دار الكتب
العلمية 1991 ،م( .ج)3
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-

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ،ابن الجوزي :جمال
الدين �أبي الفرج عبد الرحمن /درا�سة وتحقيق :محمد
عبد القادر عطا ،م�صطفى عبد القادر عطا -.بيروت:
دار الكتب العلمية1992 ،م(.ج.)17

-

المنهل ال�صافي والم�ستوفي بعد الوافي ،ابن تغري
ب��ردي /تحقيق :نبيل محمد عبد العزيز -.القاهرة:
الهيئة الم�صرية العامة للكتاب 1985 ،م(.ج)4

-

م��ي��زان االع���ت���دال ف��ي ن��ق��د ال���رج���ال ،الذهبي :محمد
ابن �أحمد بن عثمان بن قايماز /تحقيق :علي محمد
البجاوي -.بيروت :دار المعرفة 1963 ،م( .ج)5

-

النور ال�سافر عن �أخبار القرن العا�شر ،العيدرو�س:
عبد القادر بن �شيخ بن عبد اهلل -.بيروت :دار الكتب
العلمية 1985 ،م.

-

النور ال�سافر عن �أخ��ب��ار القرن العا�شر ،العيدرو�س:
عبد القادر بن �شيخ بن عبد اهلل -.بيروت :دار الكتب
العلمية 1985 ،م.

-

وفيات الأع��ي��ان و�أن��ب��اء �أبناء ال��زم��ان ،ابن خلكان� :أبو
العبا�س �شم�س الدين /تحقيق� :إح�سان عبا�س -.بيروت:
دار الثقافة 1968 ،م( .ج)1

�آفاق الثقافة والتراث

فاعلية العالمة التراثية في الخطاب
اإلخباري المعاصر
د� .أحمد يحيى علي

جامعة عين �شم�س  -م�صر
مدخل:

الحديث عن التراث في جوهره ،حديث عن �أمرين بينهما ارتباط:
الأول� :صلة الحا�ضر بالما�ضي بو�صف هذا الأخير جذ ًرا ورمزًا يحيل �إلى موقع الآباء
والأجداد الذي يلقي بظالله على الحا�ضر الذي ي�شغل دور االبن بالن�سبة �إليه؛ فعلى الرغم من
�أن لكل �شخ�صيته الم�ستقلة ،ف�إن الرباط القائم بينهما ن�ستطيع �إدراكه في �شكل جملة ت�شبيه
ثقافية تحيل �إلى مواطن ال�شبه التي تربط م�ستجدات الزمن بالثابت المن�صرم في ف�ضاء هذا
الما�ضي.
الثاني :مدلول هذه العالمة (التراث) التي تحيل �إلى ما هو ثقافي/ح�ضاري يمثل منجزًا
فعل ًيا �أفرزته ر�ؤية الذات العربية لنف�سها وللعالم من حولها في �إطار عالقة تفاعلية قوامها
الت�أثير والت�أثر ،ا�ستقرت في نهاية المطاف في منجزات لها �سمة الح�ضور المتوا�صل عبر الزمن
في عملية
رحلية ينطوي عليها ذاك ال��دال ،تت�أ�س�س على
ما يمكن ت�سميته (�آلية الت�سليم من ال�سابق والت�سلم
من الالحق) في حتمية حياتية ال تتجمد �أوترتبط
ب�سقف تقف عنده ،وذلك في �إطار ثنائية الموروث
والوارث..ويبقى للر�سالة الوا�صلة بين الطرفين –
�أي التراث – وج��وه كثيرة متنوعة على الم�ستوى
الفكري والمعرفي؛ فكل م��ا ت��م �إن �ج��ازه م��ن قبل
ال�سالف وو�صلت �إل�ي��ه ي��د ال�لاح��ق ه��و ت��راث في
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�شقه التاريخي ،والفل�سفي ،واالجتماعي ،واللغوي
والأدبي�...إلخ.
ويمثل ال�ت��راث مرتك ًزا م��ن مرتكزات ثالثة،
تت�شكل عليها هوية ال�شخ�صية العربية التي بها
تكت�سب خ�صو�صيتها بين غيرها من الأمم:
 اللغة. الدين. -التراث(((.

فاعلية
العالمة
التراثية
في الخطاب
الإخباري
المعا�صر

مقـــاالت

�إن الحديث ع��ن ه��ذه الثالثة ف��ي مجملها �أو
من خ�لال واح��د منها هو في جوهره حديث عن
�إ�شكالية المغايرة التي يجب الإل�ح��اح عليها في
عملية التوا�صل الح�ضاري مع الآخر المختلف عنا
بحزمة من المنظومات القيمية التي تك�سبه تميزه
ع��ن غ�ي��ره؛ وم��ن ث��م ف ��إن جدلية العالقة بين ما
ي�سمى بالأ�صالة والمعا�صرة ،المحافظة والتجديد
�أو التقليد واالبتكار يبقى ذا خطر و�ش�أن بالن�سبة
�إلى الوعي في بعديه الفردي المتعلق بكل �أنا على
حدة ،والجمعي الذي يتكون من مجموع �أفراده� ،أي
الأمة جميعها؛ لذا ف�إن الممار�سات ال�سلوكية التي
تتجلى في نهاية المطاف في ت�شكيالت ملمو�سة
منها اللغة بمظهريها المنطوق والمكتوب ال ي�أتي
بمعزل عن ه��ذه الثنائية ب�أثوابها المتعددة التي
تظهر بها ف��ي معالجات �شتى� ،أال وه��ي ثنائية
الما�ضي :التراث ،الأ�صالة ،المحافظة ،والحا�ضر:
الحداثة ،المعا�صرة ،االبتكار.

الح�ضور المفعولي للتراث في نهاية المطاف قا�س ًما
م�شتر ًكا ً
رابطا بينها جمي ًعا..لكن بالتوازي مع هذا
الخط في المعالجة هناك جانب �آخر يحتاج �إلى
مزيد تركيز� ،أال وهو الحديث عن العالمة التراثية
بو�صفها فاع ًال �أو لو �شئنا قلنا مانحا يتيح ل�صانع
الخطاب اللغوي �أدوات يرتكز عليها في ت�شييد
معالم منجزه في �إطار الجن�س �أو الحقل المعرفي
الذي ين�ضوي تحته خطابه..
وف��ي ال�سطور الآت �ي��ة م�ح��اول��ة ل�لاق�ت��راب من
هذا الح�ضور الفاعلي للعالمة التراثية من خالل
الخطاب الإعالمي المعا�صر ال��ذي ي�سهم بدرجة
عموما
كبيرة ف��ي ت�شكيل وع��ي الرعية المتلقية
ً
والعربية منها على وج��ه التحديد ،و�صناعة ما
يمكن �أن ن�سميه الر�أي العام الذي ي�سعى �إلى �أخذ
م�ستقبله في اتجاه يريده المعنيون به..وكما هو
معلوم ف��إن الخطاب الإعالمي يتجلى في �أ�شكال
عديدة بين م�سموع ومقروء ومكتوب؛ ومن ثم ف�إن
البحث في هذا ال�ش�أن يقت�ضي م�سي ًرا في اتجاهين:
�أفقي بنظرات ذات طبيعة كلية تحاول ا�ستق�صاء
ما هو تراثي ي�سكن في ه��ذه الأن�م��اط الإخبارية
على تنوعها ،ور�أ�سي يتناول بمنهجية تحليلية مت�أنية
�شكل هذا الوافد من الما�ضي في عملية مزدوجة
تجمع بين ما هو و�صفي ير�صد الكائن في الخطاب
المعا�صر ،وما هو تعاقبي تاريخي يحيل هذا الكائن
الآت��ي من التراث على منابعه الأول��ى في القديم،
وه��ي وال �شك م�س�ألة تتطلب من الباحث القيام
بدورين :المحلل اللغوي ،والم�ؤرخ الذي ينقب في
(((
الأ�صول؛ بما يك�شف بجالء عن الطبيعة التنا�صية
للخطاب المقدم التي تجعله في حالة تقاطع والتقاء
بينه وبين �سابق عليه له مكانه في �سياقنا الثقافي
القديم..

ً
فاعال:
التراث بو�صفه

وبالنظر �إلى ال�سياقات المعا�صرة المت�شكلة عبر
اللغة على وج��ه الخ�صو�ص ،يت�ضح �أن معالجتها
للمادة التراثية بو�صفها عالمة لغوية ي��أت��ي من
زاويتين:
مادة/مو�ضوعا يتم
الأول����ى :بو�صف ال�ت��راث
ً
تناوله.
ال��ث��ان��ي��ة :بو�صفه ف��اع� ً
لا م ��ؤث � ًرا ف��ي �صياغة
الخطاب اللغوي المقدم من مر�سل على متلق وفق
كيفية تمنحه هيئته �أمام ف�ضاء اال�ستقبال.
وال �شك في �أن الح�ضور الأول يكت�سب بالن�سبة
�إلى الذوات المهمومة بق�ضية الهوية بو�صفها م�س�ألة
وج��ود �أهمية بالغة عبر �أ��ص�ع��دة متنوعة..يمثل
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وفي مقاربة المادة الخبرية المقدمة عبر قنوات
االت�صال المختلفة نتوقف بداي ًة عند البعد المعجمي
للكلمة ذاتها – �أي الخبر – وم��ا ي�شير �إليه من
م�ضامين ال تبتعد كثي ًرا عن الر�سالة الإعالمية،
ومقا�صدها التي لم تعد تتوقف عند ب�ؤرة مركزية
ُيطلق عليها (الإعالم الموجه)؛ فمع انت�شار المنابر
الف�ضائية المملوكة لأ�شخا�ص �أو لم�ؤ�س�سات بع�ضها
تربطه عالقة ب�سلطة الدولة والآخ��ر يتحرك بما
يمكن �أن ن�سميه هام�ش حرية �أ�ضحت عملية التوجيه
قابلة للم�ساءلة ب�شكل كبير ،على خالف ما كان عليه
ما�ض لي�س ببعيد ،عندما كانت ال�سلطة
الحال في ٍ
الر�سمية تقف راعية ومهيمنة على �أجهزة البث
ب�شكل مبا�شر..وهذا يف�سر حالة ال�سيولة المعرفية
التي جعلت من المادة الخبرية �سلعة يتم الترويج
لها من خالل منافذ ن�ستطيع �أن ننعتها – ب�شيء
م��ن التو�سع – تقوم ببيعها لم�شتر يطوف هذا
ال�سوق على امتداده الأفقي؛ ومن ثم ف��إن م�س�ألة
احتكار البث هاهنا �صارت �شي ًئا من الما�ضي لم
يعد له وج��ود..ي�ع��زز ذل��ك الحكم انت�شار و�سائل
الإعالم الرقمية في العالم االفترا�ضي الذي �أخذ
ال��ذات كثي ًرا من عالمها الواقعي ،والمق�صود به
الإنترنت وما يحتويه من قنوات مو�صلة للخبر ،مثل:
الفي�س بوك ،وتويتر ،والمنتديات ب�أعدادها الكثيفة،
وو�سائل الن�شر الورقي التي لها مواقع �إلكترونية
(بوابات) على �شبكة المعلومات الدولية..
وم��ن المنطلق اللغوي للدال (خبر) يت�أ�س�س
الوعي الناقد لهذه القنوات التوا�صلية؛ �إن هذه
الكلمة في ح�ضورها المعجمي الذي منه انتقلت �إلى
حقل النحو ،وحقل البالغة في ثقافتنا العربية منذ
القدم ت�أخذنا �إلى كالم يحتمل في محتواه ال�صدق،
ويحتمل ال�ك��ذب((( ،وه��و بهذه ال�صيغة ي�أتي على
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النقي�ض من الإن�شاء؛ ومن ثم ف�إن العربي القديم
كان يتعامل مع م�ضمون هذه الكلمة في �إطار ثنائية
(الحقيقة والخيال) ،وبمنظور ديني �أخالقي كان
ينظر �إلى الممار�سات اللغوية المرتبطة بها في ظل
ثنائية (ال�صدق والكذب) وو�ضع للمتلقي �ضوابط
بهذا ال�ش�أن ن�ستطيع على �سبيل المثال تلم�سها من
خالل قوله تعالى ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭼ(((؛ فالخبر/النب�أ من هذا المنظور في
ر�ؤيته وت�أمله ي�ؤكد على م�س�ألة مهمة تتعلق بمن
ي�سوقه في ظل �أن�ساق ا�ستفهامية تحيل �إلى و�ضعيته:
 من �أين تلقى هذا الخبر؟ -هل �ساقه كما تلقاه؟

 ه��ل غ�ي��ر وب ��دل و�أع� ��اد �صياغته وف��ق طريقةمخ�صو�صة؟
 هل المادة الخبرية الم�سوقة حقيقة بالفعل �أممبتكرة؟
 و�إن كانت الثانية فمن ابتكرها؟ هل �شخ�صية�سابقة على �شخ�صية ناقلها؟ �أم ناقلها نف�سه؟
ولماذا؟ وه��ذا الأخير يمثل �س�ؤال الق�صدية/
العلة (.)Intentionality
 هل المادة الخبرية لها �أ�صل في الحقيقة ،لكنهابعيدا وت�ضيف �إليها ما
�صيغت بطريقة تخرج بها ً
لي�س فيها؟ والحديث عن ال�صياغة حديث عما
ي�سمى في م�صطلح المحدثين من دار�سي النقد
الأدب��ي (ال �خ �ط��اب)Discourse/؛ �أي الطريقة
التي ن�شكل بها �أفكارنا ور�ؤانا(((..
� ًإذا يمكن ال �ق��ول� :إن الخبر ب�ه��ذا الح�ضور
المعجمي ي�ج��اور الحكاية ب��أث��واب�ه��ا الق�ص�صية

فاعلية
العالمة
التراثية
في الخطاب
الإخباري
المعا�صر

مقـــاالت

وال��روائ �ي��ة ..وتنعك�س ه��ذه المعانقة قدي ًما فيما
قدمه ق��دام��ى ال�ع��رب م��ن م�صنفات تت�ضمن في
محتواها هذه الحكايات الأخبار ،نلمح هذا النمط
عند عبيد ب��ن �شريه الجرهمي ف��ي �أخ �ب��اره عن
ملوك اليمن و�أ�شعارها لمعاوية بن �أب��ي �سفيان،
وابن منبه في كتابه (التيجان) ،مرو ًرا بالمو�سوعة
الحكائية الأ�شهر في ثقافتنا العربية (�أل��ف ليلة
وليلة) و الجاحظ في (البخالء) ،والأ�صفهاني في
(الأغ��ان��ي) ،والتنوخي في (ن�شوار المحا�ضرة)،
وابن الداية في (المكاف�أة وح�سن العقبى) ،وابن
منقذ في (االعتبار) ..هذه الم�صنفات وغيرها
تت�ضمن ما يمكن �أن ن�سميه المعادل التراثي لو�سائل
الإعالم في زمننا الحا�ضر ،لماذا؟ �إن هذا المعادل
ُيطلق عليه (الخبر الق�ص�صي) ويعني :مادة �سردية
تجمع بين التاريخ والفن؛ فقائلها يحر�ص على
تتبع م�صدرها ك�أنما وقعت فع ً
ال ،وقد تكون كذلك
حقًا ،لكن ال �شك في �أن انتقالها من جيل �إلى �آخر
حذف منها و�أ�ضاف �إليها؛ ولذا وجدت �أكثر من
رواية كل منها تعبر عن ع�صرها ،ومن الخط�أ في
هذا المجال اعتبار �أن هناك �أ�ص ً
ال واح ًدا و�أن بقية
الروايات تحريف لها؛ فنحن في مجال فن ول�سنا
في مجال تاريخ..ولي�س حر�ص �سائق الخبر على
ذكر م�صادره �إال نو ًعا مما يعرف بعملية الإيهام
بالواقع(((.

العربي القديم منذ الع�صر الجاهلي حتى ع�صور
التدوين في القرنين الثاني والثالث الهجريين حين
�أ�ضحى هذا الر�صيد الفكري مكتو ًبا بعد �أن بقي
ً
محفوظا ومنقو ًال يعتمد في بقائه على
لزمن طويل
ذاكرة جمعية تُعنى به ،وتقوم بتداوله عبر طبقات
من الرواة ،لكل زمانه ومكانه..
ويمكن الوقوف على هذه الآلية المنهجية في
تركيب الخبر الق�ص�صي بالنظر على �سبيل المثال
في واح��د من هذه المدونات التراثية (الأغاني)
للأ�صفهاني �أبي الفرج علي بن الح�سين المتوفى
356ه� �ـ؛ �إن الخبر يتكون م��ن �سند وم�ت��ن ،وه��ذا
الأخير ال ي�أتي �إال بعد جملة �سند تمثل بالن�سبة
للم�ؤلف الم�صدر �أو الوعاء الذي ا�ستقى منه مادته
الخبرية (المتن) ،هكذا يريد �أن يقول بل�سان الحال
لمتلقي هذه المادة:
�إن�ن��ا هنا �أم ��ام �أب�ن�ي��ة التركيبية (�أخ�ب��رن��ى ،
و�أخبرنا ،وحدثنى  ،وحدثنا) يلج�أ �إليها م�صنف
الأغ��ان��ى وغيره فى افتتاح الخطاب على م�ستوى
الخبر:
 " �أخ��ب��رن��ي �أح��م��د ب��ن ج��ع��ف��ر ج��ح��ظ��ة " ...(((
 "�أخبرني ال��ح�����س��ن ب���ن ع��ل��ى الأدم�����ي "....(((
 "حدثني �أح����م����د ب����ن ال���ج���ع���د " ......(((1
 "�أخبرني م��ح��م��د ب���ن ال��ع��ب��ا���س " .....(((1
 "�أخبرنا �أب���و �أح��م��د يحيى ب��ن ع��ل��ي "....(((1
 "�أخبرنا ال������ح������رم������ي " .......(((1
 "�أخبرنا �أح���������م���������د " .......(((1
 " حدثنا محمد ب��ن ج��ري��ر ال��ط��ب��ري "....(((

�إن هذه العالمة التراثية (الخبر الق�ص�صي)
التي كانت ظاهرة �شائعة في م�ؤلفات كثيرين من
�آبائنا القدامى تنطوي على منهج في بنائها ،هذا
المنهج ال يبتعد كثي ًرا عن الم�شتغلين بحقل الحديث
النبوي ال�شريف ،هذا من جانب ،ومن جانب ثان
لي�ست ببعيدة كذلك عن ال�سمة ال�شفاهية في عملية
التداول المعرفي التي بقيت مالزمة ل�سياقنا الثقافي

�إن هذه الأبنية التركيبية المفتاحية التي تحيل
�إل��ى م��ا ه��و �سابق ف��ي محاولة لفر�ض ح��ال��ة من
الت�صديق والت�سليم بواقعية المعرو�ض في المتن
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�أم��ام الم�ستقبل ،تحيل �إل��ى الحا�صل في قنوات
االت�صال الإعالمي المعا�صر ،ونموذجها �صحيفة
الأه���رام الم�صرية (الأع� ��داد :م��ن  25دي�سمبر
2013م �إلى الثاني من يناير 2014م) �إلى نماذج
متداولة من ال�صيغ فيه ،مثل:
�" -صرح م�صدر م�سئول في"...

(((1

�" -أكد �أحد �شهود العيان"..

(((1

� " -أخبر رئي�س جهاز "..

(((1

 " ف��ي مكالمة هاتفية م��ع م��را���س��ل ال��ج��ري��دةف��ي ال��ب��ح��ي��رة �أ���ش��ار �سكرتير ع���ام المحافظة
(((1
�إلى"..
" -عن �أ.ف.ب"...

(((1

� " -صرح م�صدر مطلع لم ي�صرح با�سمه"...

(((2

" -وفي بيان لوزارة الداخلية"...

(((2

�إن هذه ال�صيغ تمثل مرتكزات لغوية ينطلق من
خاللها مقدم الخبر في ت�شكيله له بما يخدم غاية
بعيدة مق�صودة هي �إقناع القارئ بمادته.
���س���ؤال الإج����راء وال��غ��اي��ة :العالمة
التراثية والتنا�ص.

نحن ب�صدد مفردتين فكريتين في التعاطي
مع هذا الخطاب الإخباري بامتداداته في التراث
العربي:
 الإقناع. �صناعة الوعي الجمعي وتوجيهه في م�سار محدد(تكوين ر�أي عام).
ه��ذان المحوران يعك�سان حالة �إن�سانية عامة
ولي�ست �آنية ،تتمثل في التلقي ثم تكون الر�ؤية تب ًعا
بعيدا ع��ن ال�ح��دث التي
ل��ذل��ك� .إن حالة الغياب ً
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تميز ال�سواد الكثير من م�ستقبلي متن الخبر فتتيح
فر�صا ثمينة ل�صائغ الخطاب في الحركة �أم��ام
ً
ه��ذا الم�ستقبل بما يلبي طموحاته الأيديولوجية
واتجاهاته ال�سيا�سية والحزبية ،وك��ذل��ك اتجاه
القناة االت�صالية التي يعمل بها ويخاطب قارئه من
خاللها..هذه الم�ساحة المرنة ت�شير �إل��ى منطقة
مراوغة/ذكية ي�سكنها المر�سل ب�إزاء متلقي خالي
الذهن ي�ستقبل وي�صدق ويقتنع ويحيل اقتناعه �إلى
حالة �سلوكية تفاعلية داخل �سياقه الواقعي المعي�ش؛
وهو ما يدفع �إلى معالجة هذه الق�ضية ذات الجذر
التراثي ك��ذل��ك؛ �أال وه��ي تعدد ال��رواي��ات لمروي
واحد؛ وهو ما يمكن �أن نطلق عليه (الخبر /وجهة
النظر) ،والمق�صود به :المادة الخبرية ويتم نقلها
وروايتها ب�أكثر من طريقة وعبر �أكثر من �صوت ،لكل
زاويته التي ر�أى منها الحادث المنقول ،وهي م�س�ألة
بالإمكان تلم�س ظالل لها في حقل الحديث النبوي
ال�شريف عندما نجد للحديث الواحد �أكثر من طريق
و�أكثر من �سل�سلة لل�سند تنتهي جميعها عند الراوي
الأول الآخ��ذ عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
الذي قد يكون واحد �أو اثنين �أو �أكثر ..وفي �صحيفة
الأهرام الم�صرية نجد في حادثة محددة تناو ًال لها
من مناظير عديدة ،تجعل لها هيئات متنوعة بينها
رب��اط من حيث الجوهر ،وفي الوقت نف�سه بينها
م�ساحات اختالف بحكم اختالف العيون الرائية
الراوية لها:
 "�أ�شار �أحد �شهود العيان المارين من المكانعند وقوع الحادث �أنه �سمع �أ�صوات انفجار من
الداخل.((2("...
 " وف��ي �شهادة �أح��د م�صابي ال��ح��ادث �أن��ه ر�أى�شيئا يحترق بالقرب من المبنى قبيل وقوع
االنفجار.((2("..

فاعلية
العالمة
التراثية
في الخطاب
الإخباري
المعا�صر

وفي حديث ال�سواك وف�ضله:

 "�صرح المتحدث الر�سمي لوزارة الداخلية �أناالنفجار نجم عن انفجار �سيارة مفخخة كانت
واقفة بالقرب من المبنى.((2("...

"..لوال �أن �أ�شق على �أمتي لأمرتهم بال�سواك
عند كل �صالة".

 " قال �صاحب �أحد المحال القريبة من مكاناالن��ف��ج��ار �إن��ه �شاهد �سحب دخ��ان ترتفع من
الأدوار العليا للمبنى ثم تال ذلك بدقائق وقوع
االنفجار.((2("...

وفي رواية"..لوال �أن �أ�شق على �أمتي لأمرتهم
بال�سواك عند كل و�ضوء"(.((2

مقـــاالت

�إن فاعلية العالمة التراثية تبدو جلية في هذا
الح�ضور الإح��ال��ي ال��ذي يجعل من القلم الكاتب
مجرد و�سيط محايد ،ي�سعى �إلى الظهور في العيون
بمظهر المو�ضوعي الذي ينقل وال ين�شئ ،وهي وال
�شك عملية فيها من المراوغة والذكاء الذي ي�صب
في النهاية في �صالح منظومة ات�صالية متغياة،
فيها :مر�سل( لي�س هو مقدم الخبر كما يحر�ص هو
على ذلك) ،و(م�ستقبل) يمثل جز ًءا من وعي ت�سعى
هذه الر�سالة الخبرية ب�صيغتها وطريقة عر�ضها
�إل��ى تكوينه بغر�ض الو�صول �إل��ى نتائج ت�سهم في
�صناعة حالة جمعية بموا�صفات معينة لأبعاد قد
تكون معلومة لدى الذهنية الناقدة لهذا الخطاب
الإعالمي �أو غير معلومة..

�إن القا�سم الم�شترك بين هذه الخطابات الراوية
جميعها هو (حدث االنفجار) ،لكنها تختلف فيما
بينها من حيث ال�صياغة من جانب ،وتلك م�س�ألة
عموما والتي
تعود �إلى جماليات الخطابات اللغوية ً
ترجع �إل��ى خ�صو�صية ت�شكيلها ،وم��ن جانب ثان
ترجع �إل��ى ال �ظ��روف والمالب�سات التي �أحاطت
بعملية االنفجار قبل وقوعه التي تدفع �إلى الحديث
عن الأ�سباب والجهات الواقفة وراءها و�أهدافها..
�إننا �إذا نظرنا �إلى حقل الحديث النبوي ال�شريف
ن�ستطيع �أن ن�سوق نماذج على ذلك ،منها منطوق
نبينا محمد �صلى اهلل عليه و�سلم الذي توجه به �إلى
علي ابن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �إبان غزوة خيبر؛
�إذ نجد �أن المتن قد اختلف تب ًعا الختالف طرق
رواية الحديث:

وما من �شك في �أنه على الرغم من هذه الوفرة
في قنوات االت�صال الإعالمي وتنوعها التي تعزز
من حالة الجدل وفكرة الر�أي والر�أي الآخر ،والفعل
ورد الفعل ،واالتجاه واالتجاه المعاك�س يبقى للكلمة
في تجليها المنطوق والمقروء دوره��ا في �إن�شاء
الوعي بتعبيرها عن دقائقه ال�سيا�سية واالجتماعية
والنف�سية الجمعية التي تنجزها اللغة ب�صفة عامة
ولغتنا العربية على وجه الخ�صو�ص ،وهي تتفاعل
داخ��ل الذهن العربي �أينما ك��ان؛ "لذلك يترقب
الإن�سان العربي كل يوم �صحيفته باح ًثا عن نب�ضه
ملتم�سا من الكلمة التي يفتر�ض
وهمومه وطموحاته
ً
�صدقها عو ًنا وزا ًدا معلومات ًّيا ي�ضيف �إل��ى طاقته

واحدا خير
"...يا علي لأن يهدي اهلل بك رجال ً
لك من الدنيا وما فيها"
وفي رواي��ة "..يا علي لأن يهدي اهلل بك رج ًال
واحدا خير لك من الدنيا وما فيها"
ً
وفي رواي��ة "..يا علي لأن يهدي اهلل بك رج ًال
واحدا خير لك مما طلعت عليه ال�شم�س"
ً
�إن جوهر المتن واحد ،و�إن طر�أ على ال�صياغة
�شيء من التغيير بحكم رواة الحديث..
20
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وقب�سا يحيا به؛ فالإن�سان مازال و�سيظل يحيا
�شحنة ً
بالكلمة"(.((2
وال �شك ف��ي �أن المنطلق ال�ت��راث��ي للخطاب
الإخباري الذي تتم �صياغته بهذه الهيئة المعتمدة
على ما يمكن ت�سميته (التوثيق) ت�ضعنا �أمام ن�سقين
ت�سا�ؤليين:
 الأول :ي�س�أل عن الإج��راء (كيف) ،وهو الذيي�أخذنا �إلى جملة ال�سند ،وبنية المتن المتعلقتين
بتركيب الخبر ،و�س�ؤال الإجراء هذا يفتح على
رحلة �إل��ى ما هو تراثي يمثل المورد ال��ذي تم
محاكاته بدرجة من الدرجات بالأخذ من بع�ض
مفرداته..
 ال��ث��ان��ي :ي�س�أل عن العلة (ل�م��اذا) ،وه��و الذيي��دف��ع �إل ��ى م�ع��ال�ج��ة ق�ضية الإق��ن��اع الذهني
اهتماما
بالمعرو�ض الخبري ،وهي ق�ضية لقيت
ً
من جانب الق�صا�صين العرب منذ القدم وتدل
على رغبتهم فى عقد منظومة من التوا�صل
الإيجابى بينهم ،وبين المتلقين لأعمالهم تقوم
على الإيهام بواقعية ما يقدمونه من حكايات؛
ك��ى يتحقق ل��دى المتلقى درج ��ة ق�صوى من
االقتناع ب��أن ما يقر�أه من م�ضامين ق�ص�صية
واقع قد حدث بالفعل ومن ثم يتعامل معه في
هذا الإطار ويبني عليه ..والإلحاح على ق�ضية
الإق�ن��اع ه��ذه مردها االبتعاد بوعي الم�ستقبل
عن منطقة المتعة المح�ضة والت�سلية المرتبطة
بدرجة كبيرة بمكونها العاطفي الوجداني �إلى
منطقة �أخ��رى مغايرة مكانها العقل؛ �إن��ه �إن
تعامل م��ع المعرو�ض بو�صفه خ�ي��ا ًال �أو كذ ًبا
بالمعنى الأخالقي توقف عن اتخاذ ردود فعل
مطلوب منه اتخاذها من قبل مر�سل الخطاب
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ال�خ�ب��ري؛ �سع ًّيا بعد ذل��ك �إل��ى ال�ب�ن��اء عليها
وتطويرها وتو�سيعها لت�صير على الم�ستوى
الأف�ق��ي ف��ي ال��راه��ن الزماني والمكاني ن�سقًا
واقع ًّيا جمع ًّيا يتم توظيفه في تح�صيل حزمة من
الغايات النفعية (الطابع البراجماتي للخطاب
الإخباري)..
 -كلمة ختامية:

• عملية التوثيق القائمة على الإحالة �إلى م�صدر
ا�ستقى منه عار�ض الخبر مادته تمثل عملية
ت�ضافر في ت�شكيلها فواعل/دوافع �شتى:
 الرغبة في الإقناع. �صناعة وعي وتوجيهه في م�سار مق�صود. ظهور العار�ض بمظهر المو�ضوعي المحايد. االرتباط الواعي �أو الالواعي بما هو تراثيتبدو فيه هذه ال�سمة وا�ضحة ،بالنظر �إلى
المعنيين بالحديث النبوي ال�شريف من
علماء الرجال ،والجرح والتعديل ..وكذلك
�أ�صحاب كتب التراجم والحكايات العربية
القديمة� ،أمثال الجاحظ ،والأ�صفهاني ،وابن
منقذ وغيرهم..
• تعك�س هذه العملية التوثيقية ح�ضور التراث
في الخطاب الإعالمي المعا�صر؛ بو�صفه فاع ًال
مو�ضوعا ي�صير
م��ؤث� ًرا وموج ًها ،ال مفعو ًال �أو
ً
مادة للتناول والمعالجة على �أ�صعدة مختلفة:
برامج حوارية ،لقاءات� ،أحاديث �صحفية �..إلخ
• الخطاب الإخ�ب��اري بهذه ال�صيغة الت�شكيلية
يك�شف ع��ن حالة تنا�صية م�ؤ�س�سة على لقاء
�صوتي بين ما هو تراثي ،وما هو معا�صر يبدو
من خالل مادة الخبر نف�سها؛ فما التنا�ص �إال
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�آلية ت�شير �إل��ى انفتاح الن�ص اللغوي بتجاوزه
لحدوده الذاتية والتحامه بغيره من الن�صو�ص.
هكذا تعبر الإحالة في بنية الخبر المعرو�ض عن
هذا اللقاء مع ما هو كامن في مكتبتنا العربية..
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�	-1أ�شار �أحمد �أبو زيد في كتابه "هوية الثقافة العربية"
�إلى وجود مقومات عدة يت�أ�س�س عليها البناء الثقافي
العربي ،لخ�صها في :اللغة ،الدين ،التراث..وفي حديثه
عن الدين بو�صفه �أ�سلوب حياة �أو�ضح �أن هناك نظرات
عدة تحكم �صلة الإن�سان بالعالم:
 النظرة �إلى النف�س من الداخل. النظرة �إلى الخالق. النظرة �إلى الغير الم�شترك مع الذات في اللغة والثقافةوالدين.
 النظرة �إلى المغاير لغة وثقافة وعقيدة. النظرة �إلى الكون؛ بو�صف الكوكب الأر�ضي الذي تعي�شعليه الجماعة الب�شرية جز ًءا من ف�ضاء كوني رحب.
وتمثل هذه العنا�صر الثالثة وهذه العالقات في مجملها
كيانًا ثقاف ًيا متكام ًال للجماعة العربية .
 انظر� :أحمد �أبو زيد ،هوية الثقافة العربية ،من �ص29�إلى �ص ،44طبعة 2004م ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة،
القاهرة.
وي�ق�ت��رب ه��ذا ال �ط��رح – �إل ��ى ح��د كبير – مما ورد
ف��ي ق��ام��و���س ال�ل�غ��ة الفرن�سية بخ�صو�ص م�صطلح
( )Identiteال ��ذي يعطي لجماعة ع��رق�ي��ة بعينها
خ�صو�صية وتفر ًدا عن غيرها؛ بناء على معطيات معينة
تتعلق باللغة والدين والفن..
Josette Rey-Debove، Alain Rey، Dictionnaire
de la langue francaise - Maury imprimeur
S.A.- Paris -France – 2001.
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 -2د .عزت جاد ،نظرية الم�صطلح النقدي ،من �ص199
�إل��ى ���ص ،202طبعة 2002م ،الهيئة العامة للكتاب،
القاهرة.
 -3اب��ن منظور (�إ�سماعيل) ،ل�سان ال�ع��رب ،م��ادة خبر،
المو�سوعة ال�شعرية الإلكترونية� ،إ�صدار 2003م ،المجمع
الثقافي العربي ،دولة الإمارات العربية المتحدة.
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الحجرات ،الآية.6 :
د .توفيق ق��ري��رة ،التعامل بين بنية الخطاب ،وبنية
الن�ص فى الن�ص الأدب ��ي ،مجلة عالم الفكر ،العدد
الثاني ،المجلد الثاني والثالثون ،دي�سمبر 2003م،
�ص.192
يو�سف ال�شاروني ،الق�صة تطو ًرا وتمر ًدا� ،ص ،54الطبعة
الثانية2001 ،م ،مركز الح�ضارة العربية ،القاهرة.
الأ�صفهاني ،الأغاني ،الجزء الأول� ،ص 7طبعة 2001م،
الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة.
ال�سابق ،الجزء الأول� ،ص.8
ال�سابق ،الجزء الأول� ،ص.20
ال�سابق ،الجزء التا�سع� ،ص110
ال�سابق ،الجزء الأول� ،ص7
ال�سابق ،الجزء الخام�س� ،ص.91
ال�سابق ،الجزء الخام�س� ،ص.130
ال�سابق ،الجزء التا�سع� ،ص.148
�صحيفة الأه ��رام الم�صرية� ،إ� �ص��دار ي��وم الأرب �ع��اء،
2013/12/25م.
ال�سابق� ،إ�صدار يوم ال�سبت2013/12/28 ،م.
ال�سابق� ،إ�صدار يوم الخمي�س2014/1/2 ،م.
ال�سابق� ،إ�صدار يوم الأحد2013/12/29 ،م.
ال�سابق� ،إ�صدار يوم الأربعاء2014/1/1 ،م.
ال�سابق� ،إ�صدار يوم الخمي�س2014/1/2 ،م.
ال�سابق� ،إ�صدار يوم االثنين2013/12/30 ،م.
ال�سابق� ،إ�صدار يوم الثالثاء2013/12/31 ،م.
ال�سابق نف�سه
ال�سابق� ،إ�صدار يوم االثنين2013/12/30 ،م.
ال�سابق نف�سه.
اهتم القائمون على علوم الحديث بالألفاظ " التي
ينبغى ا�ستعمالها بح�سب تحمل الحديث ,قال الحاكم:
الذى �أختاره ،وعهدت �إليه �أكثر �شيوخي ،و�أئمة ع�صري
�أن نقول فى الذي ي�أخذه من المحدث لفظ ًا ،ولي�س معه
�أحد (حدثني) ,وما كان معه غيره (حدثنا فالن) .....
قال الحاكم :وما قرئ على المحدث بنف�سه (�أخبرني
ف�لان) ،وما قرئ على المحدث ،وهو حا�ضر� :أخبرنا
فالن  ...وروى الترمذي فى العلل عن ابن وهب قال :ما
قلت حدثنا فهو ما �سمعت مع النا�س ،وما قلت حدثني
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فهو ما �سمعت وحدي ،وما قلت� :أخبرنا فهو ما قرئ على
العالم و�أنا �شاهد ،وما قلت� :أخبرني ,فهو ما قر�أت على
العالم "....
الحافظ العراقي�( ،أبو الف�ضل زين الدين عبد الرحيم
بن الح�سين) ،فتح المغيث ب�شرح �ألفية الحديث ,حققه
وعلق عليه �أ .محمود ربيع ،الطبعة الأول��ى1412 ،ه�ـ،
1992م ,دار الجيل ،بيروت� ،ص.191
 -27د.غ��ازي زين عو�ض اهلل ،الخطاب الإعالمي العربي،
�ص ،7طبعة 2002م ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة.

-

-

الم�صــادر والمراجع
-

الأغ��ان��ي ،للأ�صفهاني ،الجزء الأول ،طبعة  ،الهيئة
العامة للكتاب ،القاهرة2001 ،م.
التعامل بين بنية الخطاب ،وبنية الن�ص فى الن�ص
الأدبي ،للدكتور توفيق قريرة ،مجلة عالم الفكر ،العدد
الثاني ،المجلد الثاني والثالثون ،دي�سمبر 2003م.
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-

الخطاب الإعالمي العربي ،للدكتور غازي زين عو�ض
اهلل ،طبعة  ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة2002 ،م.
فتح المغيث ب�شرح �ألفية الحديث ,للحافظ العراقي،
(�أب��و الف�ضل زين الدين عبد الرحيم بن الح�سين)،
حققه وعلق عليه �أ .محمود ربيع ،الطبعة الأول��ى ،دار
الجيل ،بيروت1412 ,هـ 1992 -م.
الق�صة ت��ط��و ًرا وت���م���ر ًدا ،ليو�سف ال�شاروني ،الطبعة
الثانية ،مركز الح�ضارة العربية ،القاهرة2001 ،م.
ل�سان ال��ع��رب ،البن منظور (�إ�سماعيل) ،م��ادة خبر،
المو�سوعة ال�شعرية الإل�ك�ت��رون�ي��ة ،المجمع الثقافي
ال�ع��رب��ي ،دول��ة الإم� ��ارات العربية المتحدة� ،إ��ص��دار
2003م.
هوية الثقافة العربية ،لأحمد �أبو زيد ،الهيئة العامة
لق�صور الثقافة ،القاهرة ،طبعة 2004م.
نظرية الم�صطلح النقدي ،للدكتور عزت جاد ،الهيئة
العامة للكتاب ،القاهرة ،طبعة 2002م.
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ّأي مستقبل للمعجمية العربية
في ضوء التكنولوجيا الحديثة؟
�أ .مليك جوادي

جامعة الوادي  -الجزائر
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ي�شهد العالم اليوم تطو ًرا كبي ًرا على �شتى الأ�صعدة ،بما في ذلك ال�صعيد اللغوي؛ كون اللغة
م�ؤ�ش ًرا ها ًما على التقدم الح�ضاري من جهة ،وكونها من جهة �أخرى المحور الذي تدور في
فلكه �سائر العلوم والمعارف والإنجازات الب�شرية ،وتهتدي بهداه ،فكلنا يعلم �أنه لوال اللغة لما
تمكّن الب�شر من التوا�صل فيما بينهم ،ولعجزوا من ثمة عن �إتمام م�سيرة الركب الح�ضاري نحو
م�ستقبل �أف�ضل.
ولأن اللغة العربية ب�شرفها بين اللغات تحكم
وحدة �أمتنا ،وتوجهها الوجهة التي تتب ّو�أ بها المكانة
الالئقة بها بين الأم ��م ،فقد حظيت الدرا�سات
اللغوية  -وما زالت تحظى  -ب�شتى �أنواعها و�صنوفها
باهتمام ب��ال��غ الأه �م �ي��ة ،و�إق �ب��الٍ غير متناه من
الدار�سين ،م ّما تعجز الكثير من لغات العالم اليوم
عن الإتيان بمثله؛ ذلك �أن اللغة العربية ت�ستم ّد
قوتها العلمية والعملية من الن�ص الديني ب�شقّيه
القر�آن والحديث ،كونهما �أعلى مراتب الف�صاحة
فيها؛ ل��ذا نه�ض ع��دد ال ب�أ�س به من علماء الأم��ة
لحماية التراث وال��ذود عنه ،وحفظه في خزائن
تليق بنفائ�سه ودرره ،ه��ذه الخزائن لي�ست �سوى
المعاجم التي �ضمنت منذ القرن الهجري الثاني
 -و�إرها�صات �أخرى قبله م ّهدت لظهور المعجم-

ا�ستمرا ًرا وحياة دائمة للغة العربية بمفرداتها
وتراكيبها « ،فالمعاجم اللغوية هي خزائن اللغة
وكنوزها التي ي�ستمد منها الإن�سان ما يغني ح�صيلته
اللغوية وين ّميها ويجعلها مرنة ط ّيعة في مجالي
الأخذ والعطاء ،مجال اال�ستيعاب والفهم والتو�سع
الفكري والنمو العقلي والمعرفي ،ومجال التعبير
والعمل الإبداعي والإنتاج الثقافي»((( ،والمعاجم
� ًإذا هي الحجر الأ�سا�س للتهذيب اللغوي ،ف�ض ًال عن
كونها فوق ذلك ك ّله تم ّثل �سلطة الحرف المطبوع
على نحو �أ�ش ّد قوة مما تفعل كل المنتجات المطبوعة
الأخرى تقري ًبا(((.
فالمعجم عند العرب القدامى لم يكن مجرد
وعاء حافظ للمفردات والكلمات في �سياقات مختلفة
ومتفرقة؛ ال تكاد تجمعها جامعة ،بل هو نظام لغوي
24
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متكامل يحفظ للكلمة �صرفها وف�صاحتها و�صوتها
وداللتها؛ لي�سمو بها بعد ذلك �إلى بالغتها ونحوها
في الجملة �إذا ما ُر ّكبت مع غيرها من الكلمات؛
حيث �إن البنية الفونولوجية للكلمة ،وبخا�صة في
اللغات اال�شتقاقية مثل اللغة العربية قد ت ّت�صل
ب�صورة �أو �أخ��رى بوظائفها ال�صرفية والنحوية
والداللية �أي��ً��ض��ا((( ،و�أم��ا بخ�صو�ص ما يقال عن
ف�صل الدر�س النحوي عن الدر�س المعجمي على
ع َّد �أن المعجم قائمة من المفردات المفرغة من
ال�سياق ،والخارجة عن كل تركيب ،و�أن النحو هو
يهتم بالعالقات بين الكلمات ،فالأرجح �أن
الذي ّ
التوهم ال غير؛ لذا فنحن ال
هذا القول من باب ّ
نظاما من �أنظمة
ن�س ّلم بالقول �إن « المعجم لي�س ً
اللغة ،فهو ال ي�شتمل على �شبكة من العالقات...
فالمعجم بحكم طابعه والغاية منه لي�س �إال قائمة
م��ن ال�م�ف��ردات التي ت�س ّمي ت�ج��ارب المجتمع �أو
ت�صفها �أو ت�شير �إليها»(((.
�إلى جانب هذا الأمر ،فقد ربط علماء المعاجم
قديما هذا ال�ضرب من الت�أليف بفكرة دينية تتمثل
في خدمة القر�آن والحديث؛ وذلك ب�شرح ما غم�ض
مفرداتهما ،وتف�سير ما ت�شابه منها دالل ًيا �أو �صرف ًيا
�أو �صوت ًيا ،فال غرابة �أن ينه�ض بهذه المهمة رهط
من علماء الدين ورجاالته ،على مدى ع�شرة قرون
�أو يزيد ( منذ الخليل بن �أحمد الفراهيدي  -ت
 170هـ  -وحتى مرت�ضى الزبيدي مطلع القرن
الثالث ع�شر  -ت  1205هـ  )-و�أهمهم في ذلك
الزمخ�شري المعتزلي  -ت  538هـ  -في «�أ�سا�س
أي�ضا �أن نلمح البوادر الأولى
البالغة» ،وال غرابة � ً
لل�صناعة المعجمية العربية في ت�آليف غريبي القر�آن
والحديث ،فهما وعلى الرغم من انتمائهما �إلى
الدر�س اللغوي العربي القديم� ،إال �أنهما ال ينتميان
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ب�صفة �أك�ي��دة �إل��ى ال��در���س المعجمي الفتقادهما
الكثير من خ�صو�صيات هذا الدر�س ومبادئه.
ويلفت انتباهنا �أي��ً��ض��ا ل��دى علماء المعاجم
العرب القدامى �إقبالهم على الت�صنيف المعجمي
ب�شكل مبدع من حيث المنهج المت ّبع في الترتيب
والت�صنيف ،و�إن اعتمد الحقهم على معاجم �سابقيه
من حيث المادة وال�شروح ،ولئن تعددت المدار�س
المعجمية ،وجمعت بين �ضفتيها معاجم ذات �صبغة
واح��دة ،فهذا ال يعني بال�ضرورة ا�ستن�ساخ نموذج
معجمي واحد فيها جمي ًعا ،بل لتقارب في منهجها
�أو مادتها ال غير� ،أم��ا النمط الخا�ص فقد تف ّرد
به كل معجم على ح��دة ،من �أمثلة ذلك المعاجم
القائمة على فكرة الإح�صاء كالعين للخليل بن
�أحمد �أو ل�سان العرب الب��ن منظور �أو القامو�س
المحيط للفيروز �آبادي �أو القائمة على فكرة الداللة
مثل مقايي�س اللغة الب��ن ف��ار���س �أو القائمة على
الفكرة البالغية ك�أ�سا�س البالغة للزمخ�شري �أو
القائمة على فكرة ال�صحة مثل ال�صحاح للجوهري
�أو تهذيب اللغة للأزهري �إلخ ،بالإ�ضافة �إلى فكرة
عموما.
التغيير في الترتيب والمنهج ً
وا�ستمر الت�أليف المعجمي العربي ي�شهد ت�أ ّلقًا
وتف ّر ًدا خدمة للدر�س اللغوي ،وي�ضمن رق ًيا �أكبر للغة
العربية و�شرفًا بين اللغات ،حتى �شهد لها �أعدا�ؤها
بهذا الت�ألق والرقي ،يقول هايوود (:)Haywood
«�إن العرب في مجال المعجم يحتلون مكان المركز،
�سواء �أفي الزمان �أم المكان ،بالن�سبة للعالم القديم
�أو الحديث ،وبالن�سبة لل�شرق �أو الغرب»(((.
لقد راح المعجميون القدامى يتبارون في جمع
�أكبر عدد من المفردات يتباهون به �أمام �أقرانهم،
فكانت العبرة ب�ضخامة المعجم ال بجودة مادته،

� ّأي م�ستقبل
للمعجمية
العربية
في �ضوء
التكنولوجيا
الحديثة؟

الجر ،والمعجم الو�سيط للمجمع اللغوي بالقاهرة
والمعجم العربي الأ�سا�سي للأل�سكو �إلخ

وم��ن هنا �أي��ً��ض��ا راح ��وا يطلقون على معاجمهم
عناوين توحي باالتّ�ساع والإح��اط��ة وال�شمول مثل
العباب والمحيط والقامو�س والل�سان �إلخ �أو توحي
بالدقة والتوثيق مثل ال�صحاح والمحكم والتهذيب
�إلخ((( ،وظ ّلوا ي�سيرون على هذا المنوال حتى �صارت
المعاجم �أ�شبه بالمو�سوعات ال�ضخمة ،تختلط فيها
اللغة بالأدب وبالتاريخ والخرافات والأ�ساطير ،مما
جعل اقتحام هذه المعاجم ال يخلو من متاعب؛ ال
ي�ستطيع من لم يتم ّر�س بها �أن ي�صل �إلى �ضا ّلته فيها
بي�سر و�سهولة(((.

و�إن كانت القيمة الفنية للعمل المعجمي
م�س كثير من
قد تق ّل�صت ً
نوعا ما .فهذا تق ّل�ص ّ
العلوم اللغوية وغير اللغوية نتيجة المناخ ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي الذي �شهدته الأم��ة وما
زالت ت�شهد بع�ضه.

مقـــاالت

ون�صل �إلى الع�صر الحالي ونح ّدد الفترة على
وجه التقريب منذ منت�صف القرن الع�شرين �إلى
يومنا هذا؛ �أي على مدى �ستين �سنة م�ضت؛ حيث
ع��رف العالم ت�ط��و ًرا تكنولوج ًيا هائ ًال وانفجا ًرا
علم ًيا بف�ضل المخترعات التقنية القائمة على
ال�سرعة والدقة واالقت�صاد في الزمان والمكان
والجهد ،ولعل �أهمها التلفاز والحا�سب ،ولواحقهما
من �أقرا�ص م�ضغوطة والطابعات الآلية و�شبكات
الإنترنت والهواتف الخلوية والبطاقات الممغنطة
والأجهزة الرقمية والإر�سال الف�ضائي �إلخ.

ولع ّل مر ّد هذا االت�ساع في الجمع والتحليل �إلى
الحر�ص على توثيق المادة المعجمية �ش�أنهم في ذلك
�ش�أن علماء الحديث ،عن طريق الرحلة والرواية
والم�شافهة « ،فكثرت الإح� ��االت ومعها ال��وج��وه
واالختالفات ،و�أثقلت المادة ب�أنواع من ال�شواهد
وال��دالئ��ل �إل��ى ح � ّد التخمة ،وه��ذا كله لمزيد من
�إ�ضفاء الم�صداقية على هذه الإحاالت...ف�أ�صحاب
المعاجم � ًإذا وهم يقومون با�ستق�صاءاتهم اللغوية
واختباراتهم المنهجية وتكثيف الروايات وال�شواهد؛
ال يهمهم �أن تطول المادة �أو تق�صر ،وال يعنيهم �أن
تلتف م�سالكها وتتعقد �إلى ح ّد يجعل اقتحامها من
الأم��ور الع�سيرة؛ لأنهم لم يكونوا ي��أخ��ذون بعين
االعتبار جمهور المتعلمين والطالب ،ولم ي�ضعوا
ن�صب �أعينهم الكيفية التي يمكن �أن ي�ستفيد بها
ه�ؤالء من �أعمالهم»(((.

ظهور جميع هذه المخترعات ه ّدد العديد من
علوم الع�صر �أو العلوم التي كانت �سائدة قبله ،بما
في ذلك علم المعاجم؛ �إذ �صار مخ ّي ًرا بين �أمرين؛
�إما �أن يحذو حذوها ويقتب�س من �أثرها لي�صعد �س ّلم
الرقي �أو يثبت وجوده على الأقل �ضمن هذا الزخم
من التكنولوجيات الحديثة ،و�إما �أن ي�ستنكف عنها
فال يلقي لها با ًال ،و�أقل �أ�ضراره في هذه الحالة هو
ا�ضمحالل العمل المعجمي ،وربما زواله عن الوجود
بفعل المناف�سة ال�شريفة وغير ال�شريفة على ال�سواء.

ولي�س معنى هذا �أن المعجم العربي قد عرف
تقهق ًرا وتراج ًعا في الع�صر الحديث ،بل لقد عرفت
ال�ساحة اللغوية العربية ظهور كوكبة من معاجم
الع�صر تفي بالغر�ض وتخدم اللغة �إلى حد بعيد،
ونم ّثل لذلك بمحيط المحيط وقطره للب�ستاني،
والمرجع لل�شيخ عبد اهلل العاليلي ،والرو�س لخليل

فلنناق�ش � ًإذا االفترا�ضين م ًعا ،قبل �أن نح ّدد
جملة من الحلول نراها منا�سبة للواقع المعي�ش،
ولواقع المعجم في الوطن العربي ب�صفة خا�صة.
�إن المعجم العربي يقف ال�ي��وم �أم��ام عتبات
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كثيرة ت�ضعها �أم��ام��ه التكنولوجيات الحديثة،
ت�سهي ًال لمهمته ً
وربطا للو�صال بينها وبينه ،ي�ستفيد
هو من بريقها ،وتت�ألق هي بف�ضل �أهميته و�سعيه
لخدمة اللغة العربية .وها نحن نرى اليوم جملة
من التغييرات التي �أخذ بها المعجم العربي ت�سلي ًما
لهيمنة تلك التكنولوجيات في زمن العولمة؛ هذه
م�ست المعجم العربي �شك ًال وم�ضمو ًنا.
التغييرات ّ
�أما على م�ستوى ال�شكل فال يخفى على �أحدنا موجة
القوامي�س الإلكترونية التي �أخذت تغزو �أ�سواقنا،
وت�ل��ك المطبوعة على هيئة �أق��را���ص م�ضغوطة
تبهر قارئها بروعة البحث من خاللها ،وبنظامها
الداخلي القائم على الترتيب الم�ضبوط والأل��وان
الم ّت�سقة والترجمة الفورية في ح��ال المعجمات
الثنائية ،فظهرت نتيجة لتطور �صناعة المعاجم
في الع�صر الحديث ت�صنيفات جديدة للمعجمات
والقوامي�س م ّيزت بين �أنواع عديدة منها ،فكان من
بينها معاجم لال�ستعمال الب�شري مقابل معاجم
للترجمة الآلية ،ومعاجم ناطقة م�سموعة مقابل
�أخرى مكتوبة مقروءة ،ولكل نوع من هذه المعجمات
خ�صائ�صه ومميزاته التي ينفرد بها(((.
ن�ضرب مثا ًال على تلك الأن��واع قامو�س الوافي
الإلكتروني الذي �أنتجته �شركة «�صخر» الم�صرية،
ومعجم «الغني» للدكتور عبد الغني �أب��ي العزم
المغربي ،فتلك القوامي�س تق ّدم في �صورة �إلكترونية،
وفي �شكل معلومات تظهر على �شا�شة الحا�سوب عند
طلب المادة من قاعدة البيانات ،وذلك بق�صد تنويع
خدمات البحث ،و�إتاحة فر�صة ا�ستخدام المادة
لفئات الم�ستخدمين مت�شعبي التخ�ص�صات ،وهناك
نوع ثان من هذه المعجمات الإلكترونية يقوم على
ال�سرعة الفائقة في البحث ،كما هي الحال عند
تنزيل ن�سخة م�ضغوطة على هيئة �أقرا�ص ذات قوة
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تخزين �ضخمة لمعاجم عربية قديمة مثل «ل�سان
العرب» �أو «ال�صحاح» �أو «القامو�س المحيط» .وهنا
يكمن ت�ألق التكنولوجيات الحديثة بف�ضل الن�شاط
المعجمي القديم الم�شار �إليه �سابقًا.
ويمكننا تلخي�ص مفهوم المعاجم الإلكترونية في
�أنها نتاج تطبيق علم الإلكترونيات ،وعلم الحا�سوب
ف��ي م�ج��ال ال�صناعة المعجمية ،وي�ع� ّرف�ه��ا �أه��ل
االخت�صا�ص ب�أنها مخزون من المفردات اللغوية
المرفقة بمعلومات عنها ،ككيفية النطق و�أ�صلها
وا�ستعماالتها ومعانيها وعالقاتها بغيرها ،محفوظ
بنظام معين في ذاك��رة ذات �سعة تخزين كبيرة،
ويقوم جهاز �آلي ب��إدارة هذه المعطيات وتدبيرها
وفق برنامج محدد �سلفًا( .((1فقوام هذا النوع من
المعاجم � ًإذا هو الحا�سوب وما يت�صل به من �أجهزة
تقنية حديثة تعتمد على البرمجة الآلية بت�سيير من
اللغويين �سواء الم�شتغلين في حقل الترجمة �أم في
حقل الل�سانيات ب�شكل عام؛ حيث تح ّول الحروف
في لغة الآل��ة �إل��ى رم��وز و�أ�شكال هند�سية �صغيرة
تخزّن دالالتها في ذاكرة الحا�سوب �ضمن قاعدة
تت�سع م�ساحتها وتتفاوت من جهاز
بيانات عري�ضة ّ
لآخر ،وعند القيام ب�إحدى العمليات المعجمية يقوم
الحا�سوب بعملية ا�سترجاع المعطيات المطلوبة منه
ب�سرعة فائقة من قاعدة البيانات ويح ّملها على
�شا�شة الجهاز للعر�ض.
وعادة ما تت�ضمن قاعدة البيانات مع كل مدخل
ما ي�أتي« :نوع الكلمة ،ال�صيغ الت�صريفية� ،أ�شكال
النطق ،التراكيب ،المقابالت باللغة الأجنبية،
العبارات اال�صطالحية وترجماتها ،الم�ضاد الداللي
والمرادف»(.((1
كذلك من الممكن �إ�صدار معجم في �شكل �صوتي
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من خالل برمجة الحا�سب لتحويل الرموز الكتابية
�إلى كالم م�سموع ،وبهذا يمكن للمعجم �أن يجمع
بين ال�شكلين المقروء والم�سموع في وقت واحد ،بل
من الممكن حينئذ �أن يكون الدخول �إلى المعلومة
من خالل الكلمة المنطوقة ،مما يق ّلل العبء على
الباحث من ناحية ويفيد فاقد الب�صر من ناحية
�أخرى(.((1

يبحث عن المعلومة ال�سهلة وال�سريعة والمبا�شرة،
ف�إذا ظل المعجم م�ص ّمما على ا�ستبعاد اال�ستعانة
هامدا دون
ج�سدا ً
بهذه التقنيات فال غرابة �أن يظ ّل ً
روح ،وخزانة يعلو مفاتحها ال�صد�أ .فكيف ال�سبيل
�إلى التوفيق بين االفترا�ضين بحيث ال يفقد المعجم
�أهميته وال قرائه ،ب�أن ي�ستفيد من �إفرازات العولمة،
ويعمل على تطوير فن �صناعته بكل ما يحمله في
ثناياه من مكونات من جهة ،وب�أن يحتفظ ب�أ�صالته
م�ستفيدا من التكنولوجيا� ،إن
وهويته مما يجعله
ً
عموما �أو على �صعيد
على مجال ال�صناعة المعجمية ً
الدرا�سات اللغوية المرافقة للمعجم ،وال يجعله
مفيدا لها بت�أثر من غير ت�أثير؟
ً

وب��الإ���ض��اف��ة �إل� ��ى ال �ق��وام �ي ����س وال�م�ع�ج�م��ات
الإلكترونية ها نحن ن�شهد اليوم تطو ًرا كبي ًرا مع
محركات البحث على �شبكة الإنترنت ،والتي توفّر
خدمات لزبائنها تفوق �آالف المرات تلك الخدمات
التي اعتاد المعجم تقديمها لق ّرائه على اختالف
نوعه وتع ّدد �أهدافه.

مقـــاالت

نحن نقترح جملة من الأمور لعل فيها ما ي�ؤخذ
بعين االعتبار لحل ه��ذا الإ�شكال وحتى ي�ستعيد
المكانة الالئقة به ،نذكر منها:

تج�سد االختالف في المعجم المعا�صر
ولئن ّ
الم�ساير للتكنولوجيات الحديثة في اللون وال�صورة
ودق��ة المقابل والترجمة الفورية و�سرعة البحث،
وتوفير الجهد والمال وال��وق��ت� ،إال �أن االختالف
على م�ستوى الم�ضمون لم ي�شهد تطو ًرا ذا قيمة،
فقد ظ� ّل��ت ال�صناعة المعجمية ت�شهد التعامل
نف�سه مع المفردة �إن على م�ستوى ال�شرح وتقديم
مختلف ال��دالالت �أو من حيث الأمثلة التو�ضيحية
وترتيب المداخل والم�شتقات ،وغيرها من المكونات
المعجمية التي � ّأ�س�س لها علماء المعاجم قدي ًما،
وظ � ّل��ت م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ب��ري�ق�ه��ا ح�ت��ى ب�ع��د ظهور
التكنولوجيات الحديثة اليوم.

 .1تنمية فعالية المعجم العربي ببيان �أهميته
وال �ح��ث على ا�ستعماله� " ،إن �أث��ر المعاجم
وم��دى فعاليتها في مجال اال�ستيعاب والفهم
والتو�سع الفكري والنمو العقلي والمعرفي ،وفي
مجال التعبير والعمل الإبداعي والإنتاج الثقافي
يتوقف ب�صورة �أ�سا�سية على ن�سبة ا�ستعمالها ثم
على معرفة الفرد ب�أنواعها و�أ�شكالها ومناهج
ت�صنيف المفردات فيها ،و�أخ �ي � ًرا على طرق
ا�ستعمالها وكيفية ا�ستغاللها و�أوجه اال�ستفادة
منها"(.((1
� .2صناعة ب��رام��ج معجمية تعمل وف��ق التلفاز
والحا�سب مع مراعاة ما ي�أتي:

�أما �إذا افتر�ضنا ان�صراف المعجم العربي اليوم
قدما في ركب
عن الأخذ بمنجزات العولمة ،وال�سير ً
التكنولوجيات الحديثة فل�سنا بحاجة �إلى البرهان
على �أنه �سوف يف�شل ال محالة �إذا ما نوى اال�ستمرار
بمفرده� .إن المعجم ال حياة له بدون قارئ ،والقارئ

خا�صا على التلفاز،
٭	�أن يكون البرنامج تعليم ًيا ً
كيال يفقد قيمته التعليمية و�صبغته التربوية.
٭ ع��دم الإ���س��راف ف��ي ال �م ��ؤث��رات ال�صوتية
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وال�صورية؛ لأن ذل��ك من �ش�أنه �أن ي�شتت
الذهن �أو يجعله ين�صرف نحو تلك الم�ؤثرات
على ح�ساب الم�ضمون المعجمي.
٭	�إخ���ض��اع ال�ب��رام��ج لمراقبة مخت�صين في
مجال اللغويات ،وذل��ك بق�صد متابعة ما
يتعامل معه النا�شئ م��ن م��واد ومفقرات
تعليمية ،وت�صحيح م��ا ق��د يبدو فيها من
�أخطاء لغوية« ،وتب�سيط ما قد ي�صعب عليه
ا�ستيعابه و�إدراك ��ه من مفاهيم ثقافية �أو
ح�ضارية( ..هذا مع افترا�ض �أن من يتولى
تربية النا�شئ ورعايته ق��ادر على القيام
بالمهام المذكورة)»(.((1
٭ مراعاة الم�ستويات اللغوية في تلك البرامج،
نق�صد بها الم�ستوى ال�صرفي وال�صوتي
والداللي والمعجمي والنحوي والبالغي.
 .3التنويع في تلك البرامج المعجمية بين الأحادية
والثنائية اللغة ،العامة منها والخا�صة.
 .4العمل على توظيف الر�صيد المعجمي الموجود
في تلك البرامج ،حتى ال يظل م�ستعمل المعجم
ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة م�ج��رد متلقّ �سالب ال غير،
وذلك ب�إ�شراكه في العملية بالبحث الذاتي عن
المفردة �أو نطقها  -في حال المعجم ال�صوتي
�أو المنطوق -
 .5االبتعاد عن الترجمة الفورية للبرامج المعجمية
الإلكترونية الغربية البتعادها عن الواقع اللغوي
العربي.
 .6انتقاء الألفاظ وتقديمها عبر البرامج المذكورة
ف��ي �سياقات وارت�ب��اط��ات م�لاءم��ة ،وعلى نحو
مرحلي تدريجي ،تراعى فيه قدرات الم�ستعملين
العقلية وقابليتهم للت�صور والحفظ والإدراك
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والفهم(.((1
� .7صناعة ن�سخ �إل�ك�ت��رون�ي��ة للمعاجم العربية
المتداولة؛ ال�سيما المعا�صرة منها ،مع االحتفاظ
بن�سخها الورقية الأ�صلية" ،فالمعاجم المدونة
ال�ع��ام��ة ال�ك�ب��رى الناجحة ال �ي��وم �إن �م��ا كبرت
ونجحت وحققت االنت�شار نتيجة عوامل علمية
وعملية من �أهمها الحو�سبة الل�سانية"(.((1
�	.8إدماج عدد من المعاجم المنف�صلة في معجم
�إل �ك �ت��رون��ي واح���د ،ث��م �إت��اح��ة ال�ف��ر��ص��ة �أم��ام
الم�ستخدمين للو�صول �إلى �ضالتهم من خالل
منافذ �أو مفاتيح متعددة ،كالمجال الداللي
�أو ج��ذر الكلمة �أو �شكلها الكتابي �أو وزنها �أو
مرادفها ،كما يمكن دمج طرق الترتيب المختلفة
للمعاجم العربية (ال�صوتي ،الألفبائي ،التقفية
�إلخ)(.((1
 .9في حالة البرامج المعجمية القائمة على نظام
منطوق الب��د من اختيار مذيعين �أكفاء وذوي
مهارة وقدرة على التوا�صل الجيد مع الجمهور؛
لأن ع��دم تمتعهم بالكفاءة اللغوية وال�صوتية
والإلقائية ي��ؤث��ر �سل ًبا على العمل المعجمي؛
"ولهذا كان البد من انتقاء طائفة ممن يتمتعون
بطالقة فكرية وثقافة لغوية عالية وق��درات
متميزة على الإلقاء والأداء ال�صوتي والنطق
ال���س�ل�ي��م..؛ �أي العمل على تقوية مهاراتهم
اللغوية وقدراتهم الخطابية ،((1(".وحبذا لو
تكفّل بتقديم تلك البرامج نا�شئة ممن يتمتعون
بهارات لغوية وطالقة في التعبير؛ لأنهم �أقدر
على الت�أثير الجيد في �أمثالهم من الن�شء؛ ذلك
لأن الطفل بطبعه م ّيال �إلى التقليد والمحاكاة
بدافع التحدي والمناف�سة �أو بدافع الطموح �إلى
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والحركي الف ّعال في العملية التعليمية ،وح�سن
توظيف عنا�صر الت�شويق والإبهار من �أجل تفاعل
�أكثر نجاعة مع البرامج المعجمية المطروحة
على الجهاز ،و�ضبط طريقة منهجية في تلقين
الكلمات و�شرحها ،ه��ذه المثيرات والحوافز
ال�سمعية والب�صرية التي ت�صاحب عملية تعليم
اللغة فتج�سدها في �إطار مرئي جميل �أو م�سموع
ت�ستحث القارئ على المناف�سة
م�ؤثر �أو هما م ًعا،
ّ
وال�ت�ح��دي ،وت�ستدرجه فيوا�صل الن�شاط من
دون ��س��أم �أو م�ل��ل " ،ه��ذا ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى ما
توافر له من قدرة على االنتقال واالختيار لما
يتنا�سب مع قابليته الطبيعية الخا�صة و�إمكاناته
المادية والزمانية وما يتالءم مع حاجاته ويل ّبي
رغباته"(.((2

بلوغ من يفوقه في مهارة معينة.
 .10اال�ستعانة في تلك النوعية من البرامج بم�ؤثرات
�أخ��رى مرافقة؛ كالتمثيليات واال�ستعرا�ضات
ال�ف�ن�ي��ة ب �ه��دف تثبيت ال �م �ف��ردات ودالالت �ه��ا
وا�ستعماالتها في �أذهان الم�شاهد.
 .11ال��رب��ط ب�ي��ن ال�م�ل�ك��ات ال�ل�غ��وي��ة والتوا�صلية
(اال�ستماع ،التعبير ،ال�ق��راءة ،الكتابة) وبين
المعجم ،وذل��ك بحمل المتابع للبرنامج على
�أداء بع�ض المهام المدعمة له ،ك�إعادة مفردة
�أو تلخي�ص م�ضمون مقروء �أو م�سموع �أو �إعادة
تالوته �أو كتابته ،وقد يكون في �صورة تمارين
وتطبيقات �إلكترونية �أو تقنية عامة.

مقـــاالت

 .12الإف��ادة من التكنولوجيات الحديثة في خدمة
بيان نطق ال�م�ف��ردات اللغوية ،وه��ذه تع ّد من
�أب��رز خ�صائ�ص العمل المعجمي ،م��ن خالل
المعجم ال�صوتي �أو المنطوق ،وذلك بالتدريب
على النطق ال�سليم ،وبخا�صة عندما يع�سر
هذا الأخير �أو يدخل باب اال�شتراك اللفظي �أو
التقارب في المخارج والأ�صوات والمدارج.

�� .15ض��رورة �أن تعنى الم�ؤ�س�سات التعليمية في
الوطن العربي ب�إدماج التكنولوجيات الحديثة
ف��ي المجالين ال�ت��رب��وي والتعليمي ،وربطها
ب��ال�م��واد ذات ال�صبغة المعجمية ،و�أن تقيم
دورات تدريبية لكيفية ا�ستخدام تلك التقنيات
ال�سيما الحا�سب مجا ًنا �أو ب�أ�سعار مخفّ�ضة ،مع
التركيز على كيفية ا�ستغالله في مجاالت البحث
اللغوية؛ وذلك لزيادة فاعلية الحا�سب في تعليم
ال�ل�غ��ة .حتى ن�صل الح � ًق��ا �إل ��ى �إ� �ش��راف هذه
الم�ؤ�س�سات على عملية �إنتاج برامج الحا�سب
و�إخراجها خدمة لأبناء الوطن.

� .13إح��داث برامج ي�شارك فيها القارئ النا�شئ؛
وذلك ب�إتاحة الفر�صة �أمامه لإبداء وجهة نظره
الخا�صة فيها يعر�ض عليه م��ن ف��ن معجمي،
" فذلك يهيئ الفر�صة ال�ستخدام ما ا�ستفاده
خالل م�شاهدته من �ألفاظ وعنا�صر لغوية جديدة
ويحفزه على ا�ستح�ضارها وي��دع��وه لممار�سة
اللغة و�إنعا�ش مخزونه اللفظي بنحو عام ،هذا
بالإ�ضافة �إلى �إنعا�ش مخزونه الفكري"(.((1

 .16ت�شجيع الأ��س��رة والمدر�سة والمجامع عامة
الن�شء على ا�ستغالل التكنولوجيات الحديثة من
�أجل تعامل �أف�ضل و�أ�سرع مع المواد المعجمية
في اللغة العربية.

 .14الإف���ادة م��ن تقنيات ال�صوت وال���ص��ورة في
الحا�سب لجذب القارئ ،وخلق المجال الب�صري

 .17ت�شجيع االهتمام العلمي في الوطن العربي
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بالعمل المعجمي وفق التكنولوجيات الحديثة،
وذلك على م�ستوى الم�ؤ�س�سات اللغوية كالمجامع
ومكتب تن�سيق التعريب والمجل�س الأعلى للغة
العربية؛ من ذلك جهود مكتب تن�سيق التعريب
بالرباط ف��ي ا�ستخدام تقنيات الحا�سب في
معالجة الم�صطلحات العلمية وف��ي عمليات
التعريب والترجمة وت�صنيف مجموعات من
المفردات اللغوية وت�أليف المعاجم الآلية(،((2
وم��ن ذل��ك �أي �� ً��ض��ا �إع� ��داد م��واق��ع ع�ل��ى �شبكة
الإنترنت لخدمة الن�شاط المعجمي كموقع جمعية
المعجمية العربية بتون�س ،والجمعية المغربية
ل�ل��درا��س��ات المعجمية ،وجمعية المترجمين
أي�ضا �إلخ.
العرب بالمغرب � ً
فهذه بع�ض الجهود العربية المتفرقة التي �سعى
�أ�صحابها �إلى ا�ستثمار نتائج ال�صناعة الحا�سوبية
في مجال المعجم ،غير �أنها تظ ّل محاوالت �ضئيلة
ينق�صها الدعم الفني والمادي والعلمي المتقن،
ولعلنا لم ندرك بعد �أهمية �إنجاز معجم �إلكتروني
�شروحا لكل م�صطلح يظهر لال�ستعمال،
يحمل
ً
دون اللجوء �إل��ى زاوي��ة انتظار طبعة جديدة من
معاجمنا الورقية الكال�سيكية ،والتي ال تظهر في
الغالب �إال بعد م�ضي �سنوات من العمل ،يكون حينها
الم�صطلح الجديد قد �أ�صابه القدم ،وظهرت من
بعده طائفة وا�سعة من الم�صطلحات الجديدة.
لقد انتهت بع�ض الأب�ح��اث والدرا�سات �إلى
نق�ص حا ّد في المعاجم الإلكترونية العربية  -بل
عاما �أم
�إنها تكاد تكون منعدمة � -سوا ًء ما كان منها ً
متخ�ص�صا في مجال
خا�صا ،و�أما ما كان منها ثنائ ًيا
ً
ً
واح��د فهو مبعثر عبر مواقع الإنترنت ،وي�صعب
التو�صل �إليه بي�سر» ،فالغريب �أن
�إح�صاء عدده �أو ّ
هذه الأعمال الح�صرية ناق�صة في الدول العربية،
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على الرغم من �أن العمليات الحا�سوبية الالزمة
لإنتاجها عمليات ب�سيطة ن�سب ًيا؛ �إذ يتطلب ذلك
عمل برنامج للترتيب الهجائي لهذه الكلمات يقوم
بعمليات المقارنة والتخزين والح�صر والطبع»(.((2
كما �أن االقتراحات المذكورة �آنفًا ال تخلو من
مزالق ،وتكاد تكون غير محمودة العواقب �إن نحن لم
نح�سن تطبيقها في الجمع بين الميدانين المعجمي
والتكنولوجي ،ويمكن تلخي�ص جملة ال�صعوبات
والأخطار التي تتهدد ال�صناعة المعجمية العربية
في ح��ال ات�صالها بالتكنولوجيات المعا�صرة في
النقاط الآتية:
 .1لغة الحا�سب تكون في الغالب لغة �أجنبية مما
يع�سر ا�ستخدامها على الن�شء العربي ،بالإ�ضافة
�إلى انعدام الترجمة ال�صحيحة غير ال�سليمة �أو
الخاطئة للنظام الذي ي�سير وفقه.
 .2العامل ال�م��ادي في اقتناء الحا�سب وت�سييره
وتكليف ت�صليحه �أو تكليف تع ّلم لغته وكيفية
ا�ستغالله بالطريقة المالءمة ،وكذلك تكاليف
الأق��را���ص والبرامج الإلكترونية وال��ول��وج �إلى
�شبكة الإنترنت"؛ لذلك ف�إن انت�شاره ما يزال
م �ح��دو ًدا ن�سب ًيا ،مح�صو ًرا بين الطبقات �أو
الأو� �س��اط االجتماعية ..ال �ت��ي تتمتع ب�أو�ضاع
معي�شية م�شجعة ((2("..و�إن كانت ال�صعوبة
المادية للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة في
الوطن العربي ال تعرف تلك الدرجة من الح ّدة
التي ت�شهدها بع�ض بلدان العالم نظ ًرا لعوامل
اقت�صادية معينة ،وفي هذا ال�صدد علت �أ�صوات
تنادي ب�ضرورة تنويع طبعات المعاجم الآلية
المطروحة في ال�سوق اللغوية ،ب�أن تكون متفاوتة
من حيث حجمها ونوعها وجودتها؛ كي يت�سنّى
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للبرنامج المعجمي.

للقارئ اختيار ما يتنا�سب وقدرته ال�شرائية.
 .3ال��رب��ح ال�سريع ال ��ذي تبغيه بع�ض الأو� �س��اط
الإنتاجية لهذا ال�صنف من التكنولوجيات ،مما
يعود �سل ًبا على القيمة العلمية والفنية للمنتج،
برنامجا �أم موق ًعا
��س��واء �أك ��ان ه��ذا المنتج
ً
قر�صا �إلخ؛ نظ ًرا لما في تلك العجلة
�إلكترون ًيا �أو ً
الإنتاجية من �أخطاء وهفوات و�أغالط ال تغفر
لأ�صحابها؛ لكثرة �ضررها وجنايتها على اللغة
العربية.

مقـــاالت

ن�شيد في الأخير ب�أهمية ا�ستغالل التكنولوجيا
لتطوير ال�صناعة المعجمية و��ض��رورة الأخ��ذ بها
خا�صة على ال�صعيد الم�صطلحي كونه هو الآخر
يهتم بهذا الباب من العلم ،وي�ستند �إليه في �أبحاثه
ودرا�ساته؛ �إذ �إن كل ما يدور في فلك الم�صطلحية
�إنما يرمي بظالله على المعجم من جانب وعلى
التقنيات المعا�صرة من جانب �آخ��ر ،فالم�صطلح
لي�س �سوى مفردة لغوية لها �شروط خا�صة تدخل في
تماما كغيرها من الكلمات
دائرة االهتمام المعجمي ً
غير اال�صطالحية ،بل ويفوقها في االهتمام نتيجة
انتقاله ال�سريع بين لغات العالم ومواكبته للتطور
الحا�صل فيه ،وذلك كله لن يتم دون المرور على
المعجم واالحتكام �إل��ى ق��رارات��ه من جهة ،ودون
الإبحار في ميدان التغير التكنولوجي الم�صاحب
لالختراعات واالكت�شافات العلمية من جهة �أخرى.

 .4كثرة الإنتاج الإلكتروني الترفيهي من �ألعاب
و�أنظمة للهو والت�سالي ،وطغيانه على الإنتاج
الفكري والثقافي الجاد في الوطن العربي ،وفي
عموما.
العالم ً
 .5ال�ضرر ال�صحي الذي قد ينجم من الإفراط في
ا�ستخدام تلك التكنولوجيات� ،سواء �أكانت بت�أثير
الذبذبات وترددات ال�ضوء المتكررة على �شا�شة
الجهاز والتي تعوق وظيفة الب�صر �أم بت�أثير
الجلو�س لفترات متعاقبة في و�ضع ثابت " ،فقد
يعود هذا الجلو�س الم�ستقر � -إذا طال �أمده ولم
تتخلله حركات ع�ضلية كافية -بنتائج �سلبية على
�صحة الم�ستخدم مثل ال�سمنة والترهل وركود �أو
هبوط في ال��دورة الدموية ،مما قد يت�سبب في
نتائج وم�ضاعفات خطيرة على ال�صحة وعلى
�شخ�صية الفرد ونف�سيته وعقله"(.((2

وعلى العموم ال تتوقف �أهمية اال�ستفادة من
نتائج التكنولوجيا اللغوية في مجال المعجمية عند
حدود تقديم �شرح للمفردة باللغة الأم �أو بلغة ثانية،
بل تتعداه نحو �أهداف �أخرى ،من بينها:
 �صيانة اللغة الأم وتنميتها وتطويرها بما يتنا�سبمع حاجات الم�ستعملين ومتطلبات الع�صر.
 تقريب المعارف والعلوم من خالل الربط بينع�شرات المعاجم العامة والخا�صة المتعددة
اللغات.

 .6غلبة الم�ؤثرات الب�صرية وال�سمعية عند الإفراط
فيها على الم�ضمون المعجمي للبرامج المع ّدة
وف��ق التكنولوجيات الحديثة ،مما يعمل على
ت�شتيت الذهن وقلة التركيز وا�ست�سهال تلك
ال�م��ؤث��رات ،حتى ت�صبح �أحيا ًنا غاية في ح ّد
ذاتها ال و�سيلة ي�ستعان بها على الإخراج الجيد

 توفير الم�صطلح في جميع العلوم والتخ�ص�صات. تطوير العمل المعجمي وا�ستثمار النظرياتالل�سانية في ذلك.
 تي�سير الترجمة الآلية.32
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 تي�سير تعليم لغة م��ن اللغات باعتبارها لغة�أجنبية.
ف�ض ًال عما �سبقت الإ�شارة �إليه من �أن المعاجم
الإلكترونية تمتاز ب�إمكانية تحديثها ب�سرعة و�سهولة،
وبخا�صة في ع�صر تت�سارع فيه التطورات العلمية
والتكنولوجية الحديثة ،ويمكن الإ�ضافة �إليها ما
ي�ستجد من م�صطلحات بطرائق �أ�سرع بكثير من
�إ�ضافتها �إلى المعاجم الورقية ،كما يمكن ال�سماح
للم�ستخدمين بالإ�سهام في �إ�ضافة مداخل جديدة،
مما يجعل م��ن ال�صناعة المعجمية الإلكترونية
مجا ًال ح ًّيا للتفاعل وتطوير المعارف.

الحوا�شي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

د� /أحمد محمد المعتوق :الح�صيلة اللغوية (�أهميتها،
م�صادرها ،و�سائل تنميتها)� ،سل�سلة عالم المعرفة،
العدد  ،212الكويت� ،أغ�سط�س 1996م� .ص 222
فلوريان كولما�س :اللغة واالقت�صاد ،تر :د�/أحمد عو�ض،
�سل�سلة عالم المعرفة ،العدد  ،263الكويت ،نوفمبر
2000م� .ص101
د/ح�ل�م��ي خليل :مقدمة ل��درا��س��ة ال �ت��راث المعجمي
العربي ،دار المعرفة الجامعية ،الإ�سكندرية – م�صر،
2003م� .ص32
د /تمام ح�سان :اللغة العربية معناها ومبناها ،الهيئة
الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة – م�صر ،ط،3
1985م� .ص39
د�/أحمد مختار عمر� :صناعة المعجم الحديث ،عالم
الكتب ،القاهرة  -م�صر ،ط1998 ،1م� ،ص27
للتو�سع في ق�ضية الت�سمية راج��ع :د/محمد علي عبد
الكريم الرديني :المعجمات العربية  -درا�سة منهجية.-
�ص 17-16
د/عبا�س ال�صوري :في الممار�سة المعجمية للمتن
اللغوي ،مجلة الل�سان العربي ،العدد الخام�س والأربعون،
1998م ،من�شورات مكتب تن�سيق التعريب ،الرباط،
المغرب� ،ص 20
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 .8المرجع نف�سه� ،ص21
 .9د�/أحمد محمد المعتوق :المرجع ال�سابق� ،ص.224
 .10د/عز الدين البو�شيخي :المعاجم الإلكترونية و�آفاق
ت�ط��وي��ره��ا� .ضمن �أع �م��ال ال�م��ؤت�م��ر ال��راب��ع ف��ي اللغة
والترجمة تحت عنوان :ال�صناعة المعجمية :الواقع
والتطلعات ،تنظيم مركز �أطل�س العالمي للدرا�سات
والأبحاث وجامعة ال�شارقة .ال�شارقة ،في � 21-20أفريل
2004م .نق ًال عن الموقع الإلكتروني:
http://alnokta.arablug.org/terminology/
  Terminology_Book/Book/213-218.pdf

بتاريخ 2009/10/1 :على ال�ساعة10.50 :
 .11د/محمود فهمي حجازي :البحث اللغوي ،دار غريب
للطباعة والن�شر والتوزيع ،القاهرة  -م�صر ،ط د ت.
�ص.117
 .12د�/أحمد مختار عمر :المرجع ال�سابق� ،ص62
 .13د� /أحمد محمد المعتوق :المرجع ال�سابق� ،ص222
 .14المرجع نف�سه� ،ص.106
 .15المرجع نف�سه� ،ص100
�	.16إبراهيم بن م��راد :م�سائل في المعجم ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بيروت -لبنان ،ط1997 ،1م� .ص.81
 .17د�/أحمد مختار عمر :المرجع ال�سابق� ،ص.62
 .18د/عبد ال�صبور �شاهين :العربية لغة العلوم والتقنية،
دار الإ�صالح ،القاهرة  -م�صر ،ط1983 ،1م� .ص.26
 .19د�/أحمد محمد المعتوق :المرجع ال�سابق� ،ص.107
 .20المرجع نف�سه� ،ص.109
ُ .21ت��راج��ع مقدمة المعجم العربي الأ�سا�سي للأل�سكو
(م�ؤ�س�سة الرو�س 1989م)� .ص.9
 .22د/محمود فهمي حجازي :المرجع ال�سابق� ،ص.73
 .23د�/أحمد محمد المعتوق :المرجع ال�سابق� ،ص110.
 .24المرجع نف�سه� ،ص.112

قائمة المراجع
�	.1إبراهيم بن م��راد :م�سائل في المعجم ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بيروت -لبنان ،ط1997 ،1م.
 .2د� /أحمد محمد المعتوق :الح�صيلة اللغوية (�أهميتها،
م�صادرها ،و�سائل تنميتها)� ،سل�سلة عالم المعرفة،
العدد  ،212الكويت� ،أغ�سط�س 1996م.

� ّأي م�ستقبل
للمعجمية
العربية
في �ضوء
التكنولوجيا
الحديثة؟

.3
.4

.5

.6

.7

د�/أحمد مختار عمر� :صناعة المعجم الحديث ،عالم
الكتب ،القاهرة  -م�صر ،ط1998 ،1م.
د /تمام ح�سان :اللغة العربية معناها ومبناها ،الهيئة
الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة – م�صر ،ط،3
.1985
د/ح�ل�م��ي خليل :مقدمة ل��درا��س��ة ال �ت��راث المعجمي
العربي ،دار المعرفة الجامعية ،الإ�سكندرية – م�صر،
2003م.
د/عبا�س ال�صوري :في الممار�سة المعجمية للمتن
اللغوي ،مجلة الل�سان العربي ،العدد الخام�س والأربعون،
1998م ،من�شورات مكتب تن�سيق التعريب ،الرباط،
المغرب.
د/عبد ال�صبور �شاهين :العربية لغة العلوم والتقنية،
دار الإ�صالح ،القاهرة  -م�صر ،ط1983 ،1م.

.8

د/عز الدين البو�شيخي :المعاجم الإلكترونية و�آفاق
ت�ط��وي��ره��ا� .ضمن �أع �م��ال ال�م��ؤت�م��ر ال��راب��ع ف��ي اللغة
والترجمة تحت عنوان :ال�صناعة المعجمية :الواقع
والتطلعات ،تنظيم مركز �أطل�س العالمي للدرا�سات
والأبحاث وجامعة ال�شارقة .ال�شارقة ،في � 21-20أفريل
2004م .نقال عن الموقع الإلكتروني:
http://alnokta.arablug.org/terminology/
Terminology_Book/Book/213-218.pdf

بتاريخ2009/10/1 :م على ال�ساعة10.50 :
 .9فلوريان كولما�س :اللغة واالقت�صاد ،تر :د�/أحمد عو�ض،
�سل�سلة عالم المعرفة ،العدد  ،263الكويت ،نوفمبر
2000م.
 .10د/محمود فهمي حجازي :البحث اللغوي ،دار غريب
للطباعة والن�شر والتوزيع ،القاهرة  -م�صر ،ط د ت.

مقـــاالت
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دراسة أدبية حصرية لمجلة الرافد الورقية ،بعنوان:
بالغة الحجاج في نثر الجاحظ
"نوادر بخالئه أنموذجا"
�أ .فهد �أوالد هاني

الفنيدق  -المغرب
مقدمة:

" لم يكن المق�صود ببالغة النادرة ا�ستخراج وتف�سير ما ي�شيع في ن�صو�ص النوادر من
�سمات وقواعد قننتها الأبواب البالغية المعروفة".
حممد م�شبال

(٭)

�أما قبل:

ل�سنا بحاجة لنكرر �أكثر من مرة ب�أن الق�صيدة
ال�شعرية ه��ي ال�شكل الأدب ��ي الأق ��وى ح�ضو ًرا في
الثقافة العربية ،نظ ًرا لما حظيت به من اهتمام
نقدي انكب على �صوغ المبادئ الجمالية لجن�سها،
وتحديد مقوالته البالغية .ولعل ذلك ما يف�سر �إلى
حد بعيد الم�سوغات الثقافية والتاريخية التي جعلت
الكتب النقدية القديمة ت�صدر في بالغتها الجمالية
عن جن�س ال�شعر باعتباره �أ�سمى الأجنا�س الأدبية
و�أرقى الإبداعات التي �ساهمت في ت�أ�سي�س المعايير
الفنية لكثير من الفنون الإبداعية المعا�صرة له(((؛
غير �أن هذه الحقيقة ال تلغي حقيقة �أخرى مفادها
�أن ال�شعر لم يكن الجن�س الأدب��ي الوحيد الذي
�أنتجته الثقافة العربية القديمة ،بل كانت هناك،
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�إلى جانبه ،مجموعة من الأجنا�س النثرية التي "
ا�ستطاعت �أن تجد مكا ًنا لها في �أه��م الم�ؤلفات
الأدبية العربية و�أو�سعها"(((.
وعلى �أ�سا�س من هذا الت�صور �شكلت النادرة،
�وذج��ا
ب��اع�ت�ب��اره��ا ف� ًن��ا م��ن ال�ف�ن��ون ال�ن�ث��ري��ة� ،أن �م� ً
وا�ضحا يج�سد الأدب الواقعي الذي �آمن
�إبداع ًيا
ً
ب��ه ال�ج��اح��ظ وراح يبني ل��ه ب�لاغ�ت��ه ال�م�ت�ف��ردة،
فعمرو بن بحر لم يكن ليذعن لمفهوم التداخل
البالغي بين الأج�ن��ا���س الأدب �ي��ة لكونه ي��ؤم��ن في
ت�أليفه لجن�س النادرة ،بمفهوم الكفاية الأجنا�سية
( )ompétence génériqueِ Cال��ذي ي�ستند �إلى
م�سلمة الوعي بالجن�س (،)génériqueِ Conscience
وهي م�سلمة ت�صدر عن ت�صور بالغي يرى ب�أن لكل
جن�س �أدب��ي �أ�سلوبه و�سماته البالغية التي تميزه

درا�سة �أدبية
ح�صرية
لمجلة الرافد
الورقية،
بعنوان:
بالغة
الحجاج في
نثر الجاحظ
" نوادر
بخالئه
�أنموذجا"

عن غيره من الأجنا�س الأخرى .فالنادرة بما تتميز
به من مكونات و�سمات جمالية ،تتنافى مع بالغة
"الق�صيدة ال�شعرية "؛ وفي ذلك ما يدفعنا �إلى
االعتقاد ب ��أن مفهوم البالغة ال يمكن �أن يكون
ً
مرتبطا بجن�س ال�شعر وحده ،ومرد ذلك عندنا �إلى
�أن البالغة " بحر �صاخب متعدد الأل��وان ،غزير
الإمكانات"(((.

مقـــاالت

فن النادرة الذي �شكل اتجاه من اتجاهات ال�سرد
الق�ص�صي خالل القرن الثالث للهجرة ،ناهيك عن
تمثيله لق�ضايا المجتمع و�صراعاته الثقافية والقيمية
التي ميزت ع�صر ه��ذا النوع من الأدب ،وفتحت
ن�صو�صه على مو�ضوعات من الهزل حاولت جاهدة
�أن تعك�س ما يعي�شه المجتمع العبا�سي من �أحداث
و�سلوكات متباينة ،وهي �أحداث و�سلوكات ج�سدتها
على �أر�ضية الأدب العبا�سي �شخو�ص انت�صرت لما
ت�ؤمن به من قيم وتقاليد ،وا�ستثمرت في ذلك كل
ما تملكه من طاقات لغوية و�إمكانات بالغية ،علها
تفر�ض على الواقع �أو ًال والأدب ثان ًيا مرجعيتها في
الحياة ومذهبها في التفكير .ول�سنا نجد �صعوبة
�إذا اعتبرنا فن النادرة ،كما �أ�سلفنا ،خير �أنموذج
�إب��داع��ي ن��زع �إل �ي��ه ال�ج��اح��ظ لي�صور م��ن خالله
هذه ال�صراعات الثقافية والدينية واالجتماعية.
وبالتالي ير�سم لمثل هكذا ن�صو�ص بالغة نوعية
وجدت في الحجاج و�آلياته نقطة انطالق لتو�سيع
جمالية الن�ص الأدبي ،ومن ثم تغيير �أفق االنتظار
عند كل قارئ اعتاد من البالغة �أبوابها التقليدية
المقننة وجزرها المجازية المعزولة.

و�إذا كانت البالغة كذلك ف�إنها قابلة لتو�سيع
معاييرها ،وتنويع �صيغها مادام النثر العربي يزخر
ب�أجنا�س �أدبية متنوعة ،ت�ستطيع �أن تغير �أ�س�س
البالغة و�سماتها الم�ألوفة في النقد الأدبي .من هنا
ت�سعى هذه الدرا�سة لتو�سيع دائرة البحث البالغي
لـ "ت�شمل ح��دو ًدا �ضاقت عنها البالغة القديمة
لت�أثرها بحدود البحث المنطقي(((" .وف��ي هذا
ال�سياق ت�أتي "نوادر البخالء " لتك�شف ال�ستار ،بما
تتيحه ن�صو�صها من �إمكانات فنية ومكونات جمالية
وت��داول�ي��ة ،ع��ن وظ��ائ��ف تخييلية و�أخ ��رى تداولية
تتجاوز حدود البالغة ال�ضيقة التي تحدها �أبواب
من المجاز لت�سع �آفا ًقا توا�صلية �أخ��رى تج�سدها
البالغة الحجاجية التي تهدف �إل��ى الت�أثير في
المتلقي بوا�سطة �آليات حجاجية تحقق الممار�سة
التداولية للن�ص ال�سردي ،وي�صبح معها " الن�ص
النادرة " في كتاب بخالء الجاحظ مرت ًعا خ�ص ًبا
للوقوف على بالغة هذا الجن�س من خالل مقوالت
حجاجية ومقا�صد تداولية لم تكتب لها الهيمنة في
نقدنا العربي القديم.

-1كالم في فن النادرة:

" ف�أما ما �س�ألت من احتجاج الأ�شحاء ونوادر
�أحاديث البخالء ،ف�س�أوجدك ذلك في ق�ص�صهم،
�إن �شاء اهلل ،مفر ًقا وفي احتجاجاتهم مجم ًال.
"٭ ٭ ٭ الجاحظ

لقد �أجمع بع�ض الباحثين((( على �أن النادرة
�شكل م��ن �أ�شكال الق�ص القديم ال��ذي ع��رف به
الجاحظ في كتاب "البخالء " ،وه��ي عبارة عن
�أخبار ق�صيرة تتراوح بين الجد والهزل ،وت�سعى
جاهدة �إل��ى ت�صوير مالمح الواقع ال��ذي عا�صره

�أما بعد:

يزخر النثر العربي القديم بن�صو�ص �سردية
انفتحت مكوناتها الفنية على بالغة رحبة غير
م�ألوفة في م�صنفات نقدنا الأدبي القديم ،من ذلك
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الجاحظ بمختلف تناق�ضاته ،ف��ي ه��ذا ال�سياق
نجد الب�شير المجذوب ،في تحليله لإح��دى نوادر
الجاحظ ،يعرفها بقوله " :هذه ق�صة يتجلى فيها
بو�ضوح الكثير من عنا�صر الق�صة الق�صيرة ،فيها
حدث و�شخ�صيات تت�صارع ،وفيها تحديد للزمان
والمكان ،وفيها عن�صر الت�شويق الذي ي�شد القارئ
م��ن ب��داي��ة الق�صة حتى تتك�شف الأمور،((( "..
وعلى �أ�سا�س من هذا التعريف تغدو النادرة بما
جن�سا
تزخر ب��ه م��ن مقومات بالغية متميزة " ً
مخ�صو�صا ينزع منزع الطرافة والفكاهة
�أدب� ًي��ا
ً
وال�ضحك"(((  ،كما تجدر الإ�شارة في هذا المقام
�إل��ى م��ا وق�ع��ت فيه ال��درا� �س��ات النقدية الحديثة
من تباين في تبين ماهية هذا الجن�س �إلى درجة
�أن كثي ًرا من النقاد خل�صوا في درا�ساتهم ،على
اختالف منطلقاتها المنهجية� ،إلى تردد النادرة
بين تعريفات متباينة وت�سميات مختلفة((( من
قبيل " الخبر " و"الق�صة الم�ضغوطة "و"الحكاية
جن�سا متمر ًدا على
ال�سردية "؛ الأمر الذي جعلها ً
�أية درا�سة تجني�سية تتق�صد ماهية الن�ص من حيث
ال�شكل والم�ضمون ،وت�سعى �إل��ى ا�ستجالء �سماته
الفنية ومقوماته البالغية التي تحده عن غيره
من الأجنا�س الأدبية الأخ��رى؛ من هذا المنطلق
جيدا ما دعا �إليه محمد م�شبال((( حينما
قد نفهم ً
�أل��ح في درا�سته المركزة " بالغة النادرة " على
�ضرورة �ضبط �سمات ال�ن��ادرة بتحليل ن�صو�صها
تحلي ًال دقيقًا يراعي جملة من المبادئ المنهجية،
ولعل �أه��م ه��ذه المبادئ و�أنجعها �أن ت�صدر هذه
التحليالت في مقاربتها لجن�س النادرة على بالغة
نوعية ت�ستدعي بقوة مدخل "النوع" ك�أحد المداخل
المنهجية في درا�سة مثل هذه الفنون من الإبداع.
وجماع ما �سبق �أن النادرة وحدة �سردية خبرية
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تت�شكل مادتها الخام من �أح��داث و�شخو�ص بينها
عالئق ووظائف ن�صية وتداولية متباينة ،وفي هذا
التباين والتعالق بين الأحداث من جهة وال�شخو�ص
من جهة ثانية والوظائف المتنافرة من جهة ثالثة
ما ي�سهم في �سردية ه��ذا النوع من الأدب الذي
يتبنى مبدعه لغة مخ�صو�صة من الو�صف ،وهي لغة
تذعن �إمكاناتها ل�سلطة ال�سرد باعتبارها ن�سقًا من
الخيارات المتعددة التي تت�شكل في ب�ؤرتها الأخبار
بفعل ما يقع للأحداث من نمو وتنا�سل وتتابع .ولعل
ما ت�شمله النادرة من وقائع و�أحداث هو ما ا�ستدعى
من الجاحظ ،في �أكثر من منا�سبة� ،أن يتلم�س لها
ديباجة من " الإ�سناد " ك�سمة ال�صقة بمثل هذا
النوع من النثر� ،إذ غال ًبا ما يقع نظر الباحث في درا�سة �أدبية
ح�صرية
تلم�سه ن�ص النادرة على ما تحتفي به �أخبارها من
لمجلة الرافد
�إح��االت �إ�سنادية تج�سدها على �أر�ضية الن�ص "
الورقية،
بعنوان:
�سل�سلة من الرواة الذين ينقلون الخبر �إما معاينة
بالغة
�سماعا ،وقد يكون الجاحظ نف�سه راو ًيا وفاع ً
�أو
ً
ال الحجاج في
ق�ص�ص ًيا في الوقت نف�سه ،ويمثل ال�سند �سلطة نثر الجاحظ
" نوادر
مرجعية ي�ستند �إليها الجاحظ لتوثيق �أخباره ،ومن
بخالئه
�أنموذجا"
ثم ي�صبح الإ�سناد عن�ص ًرا ثابتًا يرقى �أن يكون
أ�سا�سا من مقومات الن�ص النادرة "(.((1
ً
مقوما � ً
بيد �أن هذا الإ�سناد وبالإ�ضافة �إلى ما ي�ضطلع
ب��ه م��ن وظيفة تداولية قوامها �إث�ب��ات م�صداقية
الخبر ومرجعية ال�سرد� ،إال �أن��ه ال يعدو �أن يكون
ف��ي الحقيقة ��س��وى حيلة �سردية تف�ضي بم�ؤلف
كتاب البخالء �إل��ى عر�ض ن��وادره �أم��ام القارئ،
وم��ن ثم ولوجه �إل��ى مكون �آخ��ر يكاد يكون الزمة
ثابتة في كثير من ن��وادره� ،أعني بذلك " المتن "
الذي يمثل مو�ضوع النادرة و�أحداثها بحيث ي�سعى
الجاحظ بوا�سطته �إل��ى ت�صوير �شخ�صية البخيل
المتناق�ضة باعتبارها �شخ�صية تتظاهر بالكرم

مقـــاالت

يمجها الدين ،ويرف�ضها العقل ،وينبذها العرف؛
ومن يدر�س �أخبار الجاحظ التي جعل منها نوادر
من الإبداع الأدبي ويتوقف عند ن�صو�صها ال�سردية،
يدرك �أنها ن�صو�ص ت�ستبطن �آليات حجاجية تت�شكل
في �صور عدة؛ ف�أحيا ًنا تذوب وتتوارى خلف الن�سيج
الفني لن�ص ال�ن��ادرة ،و�أحيا ًنا تطفو �إل��ى ال�سطح
لكنها تبقى م�ستع�صية متلب�سة على القارئ العادي.
ول��م يكن الجاحظ ف��ي ت�شكيله ل�ه��ذه الن�صو�ص
ي��روم المق�صدية الأدبية التي تدفع المتلقي �إلى
اال�ستمتاع والتلذذ بالمبنى الن�صي الذي ي�سترفد
مادته الخام من �سمات فنية تدخل في بناء القيمة
الجمالية للن�ص ،بقدر م��ا ك��ان يهدف م��ن جهة
ثانية �إلى تعرية ما يقوم عليه خطاب البخالء من
مقوالت حجاجية و�آليات �إقناعية تك�شف ال�ستار
عن المق�صدية التداولية لنوادره ،وهو مما يجعلنا
على ثقة من القول ب�أن البعد الحجاجي في كتاب
البخالء هو وجه �آخر لبالغة نثر الجاحظ ،وملمح
من مالمح الت�صور البالغي للخطابات الإن�سانية
على اختالف �أنواعها ،من ه��ذا المنظور ت�صبح
ال�ن��ادرة عال ًما من النثر تعي�ش ب�أمكنته �شخو�ص
البخالء الذين ا�ستثمروا كل �إمكاناتهم المعرفية
واللغوية والمنطقية من �أج��ل ت�سويغ مذهبهم في
البخل ون�شر منظومتهم القيمية الغريبة بين
النا�س� ،ساعين بذلك �إل��ى ك�سب اعتراف الآخ��ر
حتى ين�صهروا بهدوء في مجتمعه ،ويحظون منه
باالحترام والقبول.

وباطنها البخل ،وهي �إل��ى جانب ذلك على �شيء
كثير من المعرفة والثقافة اللتين ت�سخرهما للدفاع
عن مذهبها في البخل ومغالطتها الخ�صوم عند
الحجاج .وف��ي ه��ذه المزواجة بين ال�شح المادي
والفي�ض المعرفي ما ي�سم ه�ؤالء البخالء ب�سلوكات
ت�صدم القارئ وتهز من هدوء توقعاته� ،إذ تتغير تب ًعا
لذلك احتماالت الفعل القرائي ونتائجه ومقا�صده،
مادام �أن القارئ المتلقي يواجه خب ًرا �سرد ًيا يعري
جوانب م�ضطربة من فئات اجتماعية حر�صت على
�أن تجعل م��ن البخل مذه ًبا ف��ي الحياة وعقيدة
في ال�سلوك والمعامالت ،فكان �أن لج�أت للخطاب
الحجاجي( ((1تتلم�س منه بناء �شرعية البخل وت�سوغ
ب�آلياته �أفعال �أ�صحابه و�أقوالهم؛ حتى يبدو بذلك
البخيل �شخ�صية اجتماعية طبيعية ي�ألفها المجتمع
وال ينبذها..
� -2آليات الحجاج في فن النادرة:

"ولك في هذا الكتاب ثالثة �أ�شياء :تبين حجة
طريفة� ،أو تعرف حيلة لطيفة� ،أو ا�ستفادة نادرة
عجيبة".
٭ ٭ ٭ الجاحظ

ا�ستعر�ض الجاحظ في كتابه " البخالء " ثلة
من الأخبار لجماعة من الأ�شحاء الذين مال بهم
طبعهم نحو البخل حتى �أن�سوا خالله و�صفاته،
و�سلموا زمام نفو�سهم لفل�سفته وعقيدته ،و�شرعوا
لأنف�سهم من الم�سوغات ما حاولوا من خاللها هدم
ما هو متفق عليه بين النا�س من قناعات تف�صل
بين الجود ك�سلوك �إن�ساني محمود ،وبين نقي�ضه
من ال�سلوك الذي هو البخل باعتباره و�س ًما خلق ًيا
ذمي ًما يبعث النف�س الب�شرية ال�سوية على ا�ستكراه
�صاحبه وا�ستهجان ما ي�صدر عنه من ت�صرفات

 -1-2اال�ست�شهاد:

يلج�أ بخيل الجاحظ �إل��ى �أ�ضرب مختلفة من
الحيل الحجاجية بهدف �إقناع الخ�صم ببراءته
من مذهب الجمع والمنع ،فهو " يعلم �أن البخل
رذيلة محتقرة بالإجماع ،فيحاول �أن يخادع بانتحال
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�سلوك ،وحركات ،و�أقوال لي�س من طبعه( ،"((1وهو
�إذ يكابد نف�سه من �أجل �إخفاء كينونته نجده في
المقابل ي�سعى �إلى " �إثبات انتمائه االجتماعي("((1؛
مطبوعا على البخل ومجبو ًال
لأنه بالرغم من كونه
ً
عليه ،ف�إنه يبذل كل ما بو�سعه لي�ستر �شحه وغلوه
في الإم�ساك ،ولتحقيق هذا الغر�ض وظف " البخيل
" اال�ست�شهاد ك�آلية حجاجية لها من قوة "الإقناع "
( ) La persuasionما يجعل الخ�صم ي�ست�سلم لما
ي�ؤمن به بخالء الجاحظ من قناعات وقيم .ولعل
ذلك ما يف�سر لجوءه للن�ص الديني كذريعة تمكنه
من �إك�ساب خطابه الحجاجي قوة �إقناعية تمنحه
من الم�صداقية والم�شروعية ما ينزهه عن �أي �شك
�أو تجريح.
" قال �أبو كعب:

دع���ا م��و���س��ى ب���ن ج��ن��اح ج��م��اع��ة م���ن ج��ي��ران��ه،
ليفطروا ع��ن��ده ف��ي �شهر رم�����ض��ان ،وك��ن��ت فيهم،
فلما �صلينا المغرب ،ونجز ابن جناح� ،أقبل علينا
ث��م ق���ال :ال تعجلوا ف����إن العجلة م��ن ال�شيطان،
وك���ي���ف ال ت��ع��ج��ل��ون وق�����د ق�����ال اهلل ج����ل ذك�����ره:
ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ وق��ال " :خلق الإن�سان من
ع��ج��ل ،ا�سمعوا م��ا �أق����ول ،ف����إن فيما �أق���ول ح�سن
الم�ؤاكلة ،والبعد من الأث��رة ،والعاقبة الر�شيدة،
وال�سيرة المحمودة.((1("...
ت�ب��د�أ ال �ن��ادرة بتوجيه مو�سى ب��ن ج�ن��اح� ،أح��د
بخالء الجاحظ ،دعوة لجماعة من جيرانه علهم
يجتمعون عنده على م�أدبة الإفطار في رم�ضان،
غير �أن ما يختلج �سريرته من رغبات متناق�ضة
بين الجود والبخل� ،صيرت منه �شخ�صية ترددت
�أنفا�س حيرتها بين الرغبة في الإطعام من جهة،
وبين الرغبة في الحفاظ على الطعام من جهة
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ثانية؛ وف��ي ظل ه��ذه الحيرة يبرز ال�سرد معالم
حجاجية اتخذ منها مو�سى بن جناح م ً
�لاذا �آمنًا
يحمي بها طعامه دون �أن يبدو عليه ما يف�ضح معدنه
ويظهر حقيقة مذهبه �أمام جيرانه من ال�ضيوف.
فقلقه النف�سي ال ��ذي ازدادت ح��دت��ه بالخوف
على طعام �إف�ط��اره �أجبره على �أن ينهى جل�ساءه
على اال�ستعجال في الأك��ل و�أن يدفعهم عن �سبق
م�ستندا في ذلك �إلى محفوظ من معرفته
الم�ؤاكلة،
ً
الثقافية "ال تعجلوا ف�إن العجلة من ال�شيطان"
وكذا قول الحق �سبحانه ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ولعل
في مقت�ضيات هذا المقام ما يو�ضح كون بخيلنا
يتو�سل بمقولة اال�ست�شهاد باعتبارها �آلية حجاجية
لها قدرة على الت�أثير في المتلقي ،وقد ا�سترفدت درا�سة �أدبية
ح�صرية
مادتها من م�صدرين �أ�سا�سيين" :المثل" و"القر�آن لمجلة الرافد
الورقية،
الكريم" ،وهما مقومان حاول من خاللهما المتكلم
بعنوان:
(البخيل) �أن يبني لنف�سه �صورة خلقية تتطابق
بالغة
وم��ا ي��ؤم��ن ب��ه المتلقي (ال�ضيوف) م��ن منظومة الحجاج في
نثر الجاحظ
قيمية تمثل بقيمها ومعتقداتها الم�شترك المقد�س
" نوادر
بخالئه
بين طرفي الخطاب؛ ولذلك حر�ص المتكلم على
�أنموذجا"
(((1
�أن ير�سم لذاته الناطقة �صورة الرجل الفا�ضل
الذي يعتمد في نهيه عن اال�ستعجال في الطعام،
على م�صادر دينية وثقافية ال يجد �أمامها المتلقي
�سوى الإقرار بمرتبتها وقدا�ستها في قرارة �ضميره
وعقله الجمعي� ،أم��ا �إذا اعتر�ض "المتلقي" على
الن�ص الم�ست�شهد به و�أبى �أن يمتثل لمدلوله ويذعن
لمتنه ف�سيجد نف�سه يتموقع داخ��ل �صورة م�شوهة
تبنى مالمحها مما يترتب على ال�شاهد "المثل" من
�إ�ضمار قيا�سي يمكننا �أن ن�صوغه كما ي�أتي:
• العجلة من ال�شيطان
• ال�ضيوف ا�ستعجلوا الطعام

• �إذن ال�ضيوف ي�شتركون مع ال�شيطان في �صفة
اال�ستعجال

من الن�صو�ص لي�س الن�ص ذات��ه بل �إن " المحدد
هو ما يمكن �أن يقدمه الن�ص من م�ساعدة للبخيل
لكي يدلل على �صحة موقفه ،و�سالمة ر�أي��ه ،ولكي
يبرهن ،خا�صة �أمام �أعدائه ،على التزامه بكالم
اهلل ،وتطبيقه له في الحياة اليومية "(.((1

وعليه ،يكون البخيل في ا�ستدعائه ال�شاهد ال
يتق�صد منه و�ضع الخ�صم �أمام خطاب على �شيء
من القدا�سة وح�سب ،بل ي�ستغل "�شاهده " من �أجل
ه��دم ال�صورة الخلقية لل�ضيوف من خ�لال ن�سج
خيوط بين �أفعالهم وبين ما تت�ضمنه �شواهده من
ملفوظات لها هالة من الوقع والت�أثير في الذخيرة
الثقافية للفرد.

مقـــاالت

�إن ن��ظ��رة "البخالء �إل � ��ى ال� �ت���راث ن �ظ��رة
انتقائية"( ،((1وبتعبير �آخ��ر ه��ي نظرة مغر�ضة
تقت�صر ف��ي اخ�ت�ي��اره��ا على الن�صو�ص الدينية
المالئمة للبخيل والمنا�سبة له للدفاع عن نف�سه
في �أي مقام توا�صلي ي�ستح�ضر بقوة المق�صدية
التداولية؛ فالبخيل فطن �إل��ى م��ا يحمله الن�ص
الديني من قدا�سة في ال�ضمير الجماعي للأمة،
ولذلك لج�أ �إل��ى العزف على هذا الوتر الح�سا�س
الذي يجعل الن�ص الديني والمثل ال�شعبي وال�شعر
والحكم
ن�صو�صا في خدمة الخطاب الحجاجي(((1؛
ً
وهي ن�صو�ص ترقى �أن ت�شكل �ضمن بالغة الحجاج
ما يمكننا �أن ننعته ب "حجة ال�سلطة " التي ال
تقبل الطعن فيها لح�صانتها الثقافية والقيمية عند
طرفي الخطاب.

�إن مو�سى بن جناح ي��درك ،عن ق�صد �أو غير
ق�صد� ،أن الخطاب الحجاجي ي�ستمد قوته من
ق��ائ�ل��ه ،ول��ذل��ك تظاهر بر�سم ��ص��ورة �شخ�صيته
الخلقية التي تمتاح في حجاجها من الن�ص المقد�س
عرفًا �أو عقيدة ،محاو ًال بذلك �أن يتمو�ضع بخطابه
�ضمن م�ساحات م��ن تخليق ال�ق��ول ال��ذي ال يقبل
ال�شك مادام �أن هذا الخطاب يت�أ�صل من "ذخيرة"
المتلقي نف�سه ويتطابق مع معتقداته وقيمه.
ول�سنا ن�شك في �أن الن�ص المقد�س الذي �شكل
حجاج ه��ذه ال�ن��اردة والمتمثل في الآي��ة القر�آنية
ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ يهــدف منــه البخيــــل �إلــى
و�ضع خ�صومه في المذهب �أم��ام خيارين ال ثالث
لهما� :إما الإذعان لمدلول الن�ص القر�آني واالن�صياع
لحكمه ومقا�صده بما في ذلك ذم اال�ستعجال لما
ل��ه م��ن علقة ب�صفات ال�شيطان وخ�صاله ،و�إم��ا
اال�صطدام مع الن�ص المقد�س وما ينجم عن ذلك
من �إ�ضعاف وتقوي�ض لموقف الخ�صم ،وهكذا يكون
للن�ص ذي الرمزية الثقافية من ال��دور ما ي�صير
به بخيل الجاحظ �سن ًيا في ت�صرفاته اجتماع ًيا
ف��ي �سلوكاته ،ال يو�صي �إال بما �أو��ص��ى ب��ه الدين
والعرف ،وتكون الغاية من الرجوع �إل��ى المقد�س

 -2-2الت�أويل المغالطي:

لقد �شكل ال�ت��أوي��ل المغالطي �آل�ي��ة م��ن �آليات
البالغة الحجاجية التي ا�ستعان بها بخيل الجاحظ
ليبلغ �أهدافه ويحقق م�آربه ،فكان �أن �أناط نف�سه
بمهمة ت�أويل الن�ص الديني �ضار ًبا بعر�ض الحائط
�أقوال المف�سرين و�شروط العلماء المجتهدين؛ لأن
هدفه الأ�سا�س لم ينح�صر في البحث عن ت�أويل
�صحيح للآية بقدر ما كان يروم �إيجاد ت�أويل يتنا�سب
وخطابه الحجاجي المغر�ض� ،إن��ه ت�أويل ال يخدم
الدين وم�صالح العباد و�إنما يجنح في �أغرا�ضه �إلى
خدمة عقيدة البخل ،وو�سيلته في ذلك هدم كل ما
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يمكن �أن يخد�ش في فل�سفة البخالء ،ولي�س لذلك
من �سبيل �سوى �أن يعمد ه�ؤالء �إلى جعل الن�صو�ص
المقد�سة ف�ضفا�ضة في دالالتها ومقا�صدها؛ مما
يمكنهم من ت�أويلها وفق ما يواجهونه من مواقف
وما ي�ضمرونه من غايات .فها هو �أبو عبد الرحمن
البخيل يوافق على م�ؤاكلة ابنه ،ولكن بعد ت�شرط
طويل يكاد يقوم مقام "الب�سملة " وينوب عنها� ،إذ
لي�س من ال�سليم عنده �أن ي�شرع المرء في الأكل دون
�أن يعلم عواقبه ومخاطره .يقول:
"واعلم �أن ال�شبع داعية الب�شم ،و�أن الب�شم
داعية ال�سقم و�أن ال�سقم داعية الموت ،ومن مات
هذه الميتة فقد مات ميتة لئيمة ،وهو قاتل نف�سه
وقاتل نف�سه �ألوم من قاتل غيره ،و�أعجب �إن �أردت
العجب وق��ال جل ذك��ره :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ،
بع�ضا كان
و� �س��واء قتلنا �أنف�سنا �أو قتل بع�ضنا ً
ذلك للآية ت�أوي ًال؛ �أي بني �إن القاتل والمقتول في
النار"(.((1
لقد اعتقد هذا البخيل �أن �إقناع ابنه بم�ساوئ
الإف� ��راط ف��ي الأك ��ل وم��ا ل��ذل��ك م��ن مخاطر على
ال�صحة ،ال يمكن �أن يتحقق على الوجه المطلوب
من دون اللجوء �إلى �آلية الت�أويل المغالطي التي
اقت�ضت من المتكلم (�أبي عبد الرحمن) �أن يعمد
�إل��ى تف�سير يغالط به مدلول الآي��ة ومق�صودها،
ويتوقف بما قدمه لها من ت�أويل عند �سطح الن�ص
ال�شرعي دون �أن يلج عمقه ويتتبعه في مقا�صده
و�أ�سباب نزوله .فكان له في هذا النوع من الت�أويل
ما �ساعده على بلوغ م�آربه من ناحيتين:
٭ �أو ًال :م��ن خ�ل�ال تقم�صه �شخ�صية الفقيه
الم�سلم الورع الذي له دراية بم�صادر الت�شريع
و�أحكام الكتاب وال�سنة ،وهو بذلك يبني لنف�سه
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�صورة المرء العالم الذي خبر علوم ال�شرع فجاز
له بذلك التف�سير والقيا�س واالجتهاد وت�أ�صيل
الأحكام وفق ما يحدث من نوازل.
٭ ث��ان��ي��ا :م��ن خ�لال تقم�صه �شخ�صية الم�ؤمن
المطيع ال��ذي تقترن �أفعاله و�أق��وال��ه بمعتقده
الديني ممث ًال في ال�ق��ر�آن الكريم ،حتى يغدو
بذلك خطابه من الأقوال و�أفعاله من ال�سلوكات
يتدثر بمرجعية الن�ص المقد�س ال�ت��ي ت�ضع
الخ�صم في زاوية االمتثال والإذعان.
ولما فطن �أبو عبد الرحمن لما قد يراود ابنه
من �شكوك فيما �أول به الآية �أراد �أن يعفي نف�سه من
زلة الخط�أ في ت�أويله ،فاحتال لذلك بتو�سيع المعنى درا�سة �أدبية
ح�صرية
الداللي للمنطوق القر�آني ،زاع ًما �أن الآية التي هي
لمجلة الرافد
مدار الحديث تحتمل من الأوجه الت�أويلية ما يجعلها
الورقية،
بعنوان:
منا�سبة للقيا�س على ما يتق�صده من معنى ،ولعل
بالغة
ذلك ما يف�سر ا�ستدراكه " :و�سواء قتلنا �أنف�سنا �أو الحجاج في
نثر الجاحظ
بع�ضا كان ذلك للآية ت�أوي ً
ال ".
قتل بع�ضنا ً
لقد �أول بخالء الجاحظ غير قليل من الن�صو�ص
الدينية التي ال ي�سع المقام لذكرها كاملة(،((2
وح�سبنا منها �أننا مثلنا لها بما ي�صلح لإقامة الحجة
على مذهب البخالء في الت�أويل ،وهو مذهب ي�سعى
�إلى مغالطة الخ�صم من خالل ا�ستثمار الن�صو�ص
المقد�سة ل�صالح عقيدة قبلتها الجمع و�صالتها
المنع ،وعلى �أ�سا�س ما �سلف �أمكننا القول ب�أن بخيل
الجاحظ �أ�ضحى يقد�س ظاهرة الت�أويل ويتردد
�إليها �إل��ى " حد ال�سطحية واالب�ت��ذال ال��ذي يدفع
�إلى ال�ضحك الذي يتولد عن المفارقة بين قد�سية
الن�ص القر�آني ،وتفاهة ال�سياق الذي يحف بتعامل
البخيل مع هذا المقد�س"(.((2

" نوادر
بخالئه
�أنموذجا"

مقـــاالت

 -3-2الدليل المراوغ:

غزوان:

من المتعارف عليه لغو ًيا في الدرا�سات
الل�سانية قديمها وحديثها �أن اللغة هي مجموعة من
الأ�صوات التي يعبر بها النا�س عن �أغرا�ضهم(،((2
ويعربون بما اتفقوا عليه من �ألفاظ عن حاجاتهم
وما يختلج في �صدورهم من معان ،بحيث ت�صبح
العالمة اللغوية ممثلة في ما ا�صطلح عليه بالدليل
الل�ساني ع�لام��ة( ((2تم االتفاق عليها في العرف
الجمعي لجماعة متكلمة ما ،وبذلك بنيت العالقة
بين اللفظ وما يدل عليه من مدلول ،و�أ�صبح الدليل
الل�ساني ت�صو ًرا �صوت ًيا /ذهن ًيا عند طرفي الخطاب
على حد ��س��واء ،فهو �صورة �صوتية عند المتكلم
يحكمها الطابع االعتباطي والت�سل�سل الخطي ،ومن
ناحية �أخ��رى هو �صورة ذهنية تنتج عما يت�صوره
عقل ك��ل ف��رد ،بحيث يغدو ال�م��دل��ول �إ� �ش��ارة �إل��ى
المفهوم ال��ذي يتكون ف��ي ذه��ن الإن �� �س��ان لذلك
ال�شيء الخارجي؛ �أي ذلك الموجود خارج الذهن
الب�شري قبل �أن ت�صله ال�صورة ال�صوتية� ،إال �أن
بخيل الجاحظ بما يمتلكه من كفايات لغوية حاول
�أن يجد له في جهاز اللغة ما ي�سعفه على درء تهمة
ال�شح عن نف�سه ،ومن ثم مواجهة خ�صومه بخطاب
�إقناعي يتاح من �إع��ادة ت�شكيل ثوابت اللغة وفق
منطق لغوي ي�ستند في ر�ؤي�ت��ه التوا�صلية �إل��ى ما
يمكننا �أن ن�صطلح عليه ب :الدليل المراوغ ،وهو
ما يت�سنى للبخيل بوا�سطته �إعادة ت�شكيل ال�صورة
الكلية للعالمة اللغوية ،وذلك من خالل تك�سير ما
�ألفه المتلقي من ترابط داللي بين الدال المتعارف
عليه بالتوا�ضع عند جماعة لغوية ما ،وبين المدلول
ك���ص��ورة ذه�ن�ي��ة يت�صورها ال�ع�ق��ل م��ن ال���ص��ورة
ال�صوتية للدال ويعقلها من محيطه الخارجي ،في
هذا ال�سياق يقول الجاحظ نق ًال عن �إ�سماعيل بن

"هلل در ال��ك��ن��دي ،م���ا ك���ان �أح��ك��م��ه و�أح�����ض��ر
حجته ،و�أن�صح جيبه و�أدوم طريقته ،ر�أيته وقد
�أق��ب��ل ع��ل��ى ج��م��اع��ة م��ا ف��ي��ه��ا �إال م��ف�����س��د� ،أو من
يزين الف�ساد لأه��ل��ه ...فقال" :ت�سمون من منع
المال من وجوه الخط�إ ،وح�صنه خو ًفا من الغيلة،
وحفظه �إ�شفا ًقا من الذلة بخي ً
ال ،تريدون بذلك
ذمه و�شينه ،وت�سمون من جهل ف�ضل الغنى ،ولم
يعرف ذل��ة الفقر ،و�أع��ط��ى ف��ي ال�����س��رف ،وتهاون
بالخط�إ ،وابتذل النعمة و�أهان نف�سه ب�إكرام غيره
جوادا ،تريدون بذلك حمده ومدحه ؟"(.((2
لقد ا�ستطاع الكندي البخيل ،من خالل تالعبه
ب�شطري العالمة اللغوية و�إعادة �إنتاج عالقاتها� ،أن
يجعل خ�صمه في حيرة من �أم��ره ،وذل��ك بتغييره
ل��دالل��ة الأل �ف��اظ التي طالما ا�ستقرت مدلوالتها
ف��ي ال��وع��ي ال�ل�غ��وي للمجتمع ال �ع��رب��ي .فبعد �أن
(((2
ك��ان الخ�صم يعلم من دالل��ة لفظ "البخيل"
الإم�ساك والمنع �أ�صبح هذا اللفظ ،ح�سب معجم
الكندي ،ي�سع معاني جديدة لم يكن لمجتمعه �إلف
بها وال عهد .فقد �صار يدل على من منع المال من
وجوه الخط�إ وح�صنه من الغيلة وحفظه �إ�شفا ًقا
من الذلة .وفي المقابل نجد نف�س الأمر يتكرر مع
لفظ "الجواد"( ((2الذي ا�شتق من الجود ،والذي لم
يعد يدل عما هو متعارف عليه في التداول اللغوي
بين النا�س (البذل وال�سخاء) ،و�إنما ات�سع مدلوله
لي�شمل مجموعة من المعاني الدخيلة على ل�سان
العرب ،وبذلك �أ�صبح يحيل على معاني مفارقة لما
ا�ستقر في عرف اللغة و�أب��واب المعاجم الم�ؤ�صلة
لهذا اال�سم� .ألي�س "الجواد " عند بخيلنا ير�سو
في معناه على من "جهل ف�ضل الغنى ،ولم يعرف
ذلة الفقر ،و�أعطى في ال�سرف ،وتهاون بالخط�إ،
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وابتذل النعمة ،و�أهان نف�سه ب�إكرام غيره".؟ .ثم
أي�ضا ا�ستفزاز للقارئ في ذخيرته
�أولي�س في هذا � ً
اللغوية واع �ت��داء على �سالمة لغته التي لها من
القدا�سة ما توافق عليه �أفراد المجتمع و�أقروه فيما
بينهم؟
لقد تعمد بخيل الجاحظ �إح��داث �شرخ فيما
هو حا�صل من تالزم معنوي بين �شطري العالمة
اللغوية؛ ليغالط خ�صمه ويدعم احتجاجه لمذهبه
في البخل ،ولعل في ه��ذا الأم��ر ما يف�سر تالعبه
ب��دالل��ة بع�ض الأل �ف��اظ؛ بحيث ل��م تعد لكلمتي "
البخيل " و" الجواد " اللتين تمثالن الدوال مدلوالت
معينة �سبق �أن حددها وا�ضعو اللغة العربية واتفقوا
عليها ،ولكن �أ�صبحت لهاتين الكلمتين مدلوالت
جديدة وافق عليها بخيل الجاحظ وحده دون غيره
من �أفراد مجتمعه ،وفي هذا من الغرابة ما يجعل
لغة البخيل تت�شكل �ألفاظها ،وتحد مدلوالتها ،وتبنى
معاجمها �ضمن نتاج فردي يخرج اللغة من محيطها
االجتماعي؛ لي�ضعها في �سياق �شخ�صي تتقاذفه
الأه��واء والنزوات ،ونظ ًرا لذلك لم تعد "العالقة
بين العالمة اللغوية ب�صفتها مجموعة من الأ�صوات
�أو الحروف ،وال�صورة التي تطبعها في الأذه��ان
وا�ضحة و�شفافة"( .((2و�إنما �شوهت هذه العالقة
�إل��ى حد فقدان ذل��ك االت�ح��اد ال��ذي ع��رف به دي
�سو�سير العالمة اللغوية؛ مما جعل هذه العالقة التي
تنتظم الدليل الل�ساني مموهة ي�ضيف فيها البخيل
ويحور ويزيد ما يتنا�سب وم�صلحته من اللغة.
بناء على ما �سبق ،لم تكن لغة البخيل �سوى
لغة م�شبوهة وم�شوهة في الآن نف�سه( ،((2وهي لغته
المتفردة التي تكاد تختلف عن لغة مجتمعه ،ولي�س
لذلك من تعليل �سوى �أنه ينزع بها نحو مراوغة داللية
من خالل تك�سيره للقوانين والأعراف اللغوية ،وقد
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نتج عن ذلك خلل في وظيفة اللغة الطبيعية الم�سلم
�سل ًفَا ب�شطري دليلها الل�ساني �ضمن ن�سق ثقافي
معين ،وعليه �أ�صبحت هذه اللغة غير ق��ادرة على
تحقيق ذلك التوا�صل الذي ين�شده طرفا الخطاب،
وال��ذي طالما تفاخرت به المدر�سة الوظيفية بل
�أ�صبحت على عك�س ذلك لغة تحقق " الال توا�صل "
وتجنح نحو الإبهام والتمويه والغمو�ض بين البخيل
والخ�صم من جهة ،وبين القارئ والن�ص من جهة
ثانية .يقول محمد الجويلي " :لقد �أفرز ال�صراع
الأيديولوجي بين البخالء وخ�صومهم ت�سي ًبا في
جهاز اللغة التي لم تعد ت�ؤدي وظيفة التوا�صل التي
مفهوما
من �أجلها خلقت ،فما يقوله البخيل لم يعد
ً
من خ�صمه"(.((2
في الختام:

ت�أتي ه��ذه ال��درا��س��ة ،على توا�ضع عنواناتها،
لتحاور قامة م��ن ق��ام��ات النثر العربي القديم،
وتب�سط النظر في طبيعة بالغة نثر الجاحظ التي
تناثرت معالمها وتنوعت عوالمها على متون من
ن��وادر بخالئه ،حتى �أ�صبح للنادرة من الو�سمات
الفنية والوظائف البالغية والمقا�صد الن�صية ما
يميزها عن غيرها من الفنون النثرية الجميلة،
وتزداد هذه الحقيقة ر�سوخً ا بكون فن النادرة انتهج
لنف�سه بالغة نوعية لم تخ�ضع في �أ�س�س بنائها
لأ�صول بالغة ال�شعر( ،((3بل راهن على بالغة رحبة
تر�سو في ر�ؤيتها الإب��داع�ي��ة على �سمات تداولية
وم�ك��ون��ات حجاجية ا�ستطاعت �أن تو�سع مملكة
البالغة التي طالما انح�سرت �أرا�ضيها ،في كثير
من م�صنفات نقدنا العربي القديم� ،ضمن جزر
جمالية من الت�شبيه واال�ستعارة وعموم المجاز،
إبداعا
وعلى �أ�سا�س من هذا الت�صور تكون النادرة � ً
نثر ًيا حاول من خالله الجاحظ �أن يبني ما ي�أتي

درا�سة �أدبية
ح�صرية
لمجلة الرافد
الورقية،
بعنوان:
بالغة
الحجاج في
نثر الجاحظ
" نوادر
بخالئه
�أنموذجا"

الم�سبوكة في جملها �إل��ى طور بالغة الحياة؛
حيث ي �ت��زاوج ال�خ�ط��اب الإب��داع��ي م��ع ال��واق��ع
المعي�ش في تناغم وان�سجام و�شمولية ال تجتث
من ر�ؤيتها المغمور من المو�ضوعات والمتباين
من الفئات والطبقات االجتماعية ،بل ت�شمل
الإن�سان في �سلوكه وخطابه ومعتقداته معبرة
عن نظرته �إلى الوجود ،ومن ثم �شكلت النادرة
وا�ضحا يج�سد الأدب الواقعي
أنموذجا �إبداع ًيا
ً
� ً
الذي �آمن به الجاحظ وراح يبني له بالغته.

من ر�ؤى:

مقـــاالت

 لم يكن نثر الجاحظ ،ممث ًال في فن النادرة،ليجاري بع�ض الفنون النثرية التي حاولت �أن
تب�سط �سلطتها الأدبية ب�إذعانها لل�سلطة الجمالية
التي ر�سخها ال�شعر في ال��ذوق النقدي الأدب��ي
�آن��ذاك؛ حيث كانت الق�صيدة "ال�شكل الأدب��ي
الأق ��وى ح�ضو ًرا ف��ي ال��وع��ي الجمالي والأق��وى
تحك ًما في �صياغة المبادئ النقدية والمقوالت
البالغية"( ،((3بقدر ما �أبى نثره ،خا�صة فيما
وقفنا عليه من نوادر بخالئه� ،أن يذعن لمفهوم
التداخل البالغي بين الأجنا�س الأدبية ،ومرد
ذلك فيما نعتقد كون الرجل ي�ؤمن ،في ت�أليفه
جن�س النادرة ،بمفهوم الكفاية الأجنا�سية الذي
ي�ستند �إل��ى م�سلمة الوعي بالجن�س؛ وه��و مما
جعل النادرة فنًا نثر ًيا متفر ًدا ينهل في ر�ؤيته
الإبداعية من مكونات ووظائف ومقا�صد بالغية
متعددة ،وفي هذا ما يف�سر عدم احتفاء بالغة
النادرة بالوجوه الجمالية التي ترتبط بالأ�سلوب
م��ن ت�شبيه وا�ستعارة وع�م��وم المجاز وح�سب
و�إنما ،وهذا هو الأهم ،تفتح هذه البالغة �أبوابها
�أمام الوظيفة التداولية التي ج�سدتها مقومات
حجاجية من قبيل اال�ست�شهاد والت�أويل المغالطي
والدليل المرواغ.

 ينبغي النظر �إلى ما �ألفه الجاحظ من كتاباتوخ�صو�صا ن ��وادر بخالئه باعتبارها
نثرية
ً
�إبداعات ت�شكل امتدا ًدا بالغ ًيا يعك�س تمثالته
للخطاب البالغي في مفهومه ال��رح��ب ،وهي
تمثالت تن�سجم �إل��ى ح��د بعيد م��ع الخطاب
البالغي في كتابه " البيان والتبيين " ،ونتيجة
ه��ذا التداخل بين التنظير والإب��داع ت�صبح "
بع�ضا من
ال�ن��ادرة " ف�ضاء �إبداع ًيا ي�ستوعب ً
م �ك��ون��ات ال �ن �ظ��ري��ة ال �ب�لاغ �ي��ة ال �ت��ي �صاغها
الجاحظ عن البيان والتوا�صل في غير قليل
من م�صنفاته .فلي�ست البالغة عنده مح�سورة
في الوظيفة الإمتاعية الجمالية ،ولكنها بالغة
رحبة تفتح على مختلف الوظائف بما في ذلك
الوظيفة الحجاجية التداولية ،بل �إنها بالغة
تقوم في �أ�صولها على ما هو طبيعي من عالئق
ت�شد الإن�سان �إلى الوجود وتجعله يتكيف معه في
مختلف الأحوال والمقامات.

 ت�ؤكد "النادرة" �أن بالغة نثر الجاحظ ال ت�أبهبالمقد�س من المو�ضوعات في الإبداع الأدبي،
فكل مو�ضوع م��ن مو�ضوعات الحياة ،وبغ�ض
النظر عن ق��دره ووزن��ه من منظور المنظومة
�صالحا
�وع��ا
القيمية لمجتمعه ،يبقى م��و��ض� ً
ً
للكتابة ،وبناء على ذلك يكون نثر الجاحظ قد
راهن على نقل الأدب من طور الكلمة ال�ساحرة
في بنائها والعبارة الفاتنة في تركيبها ،والفقرة

الحوا�شي
٭ ٭ بالغة ال�ن��ادرة ،محمد م�شبال ،دار ج�سور للطباعة،
الطبعة الثانية2001 ،م� .ص.65:
 -1احتل ال�شعر مكانة �سامقة في الم�صنفات النقدية
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القديمة ،وقد خولته هذه المكانة من �أن يفر�ض �سلطته
الجمالية على غيره من الفنون المعا�صرة له ،حتى عده
بع�ض النقاد والأدب��اء "عمدة الأدب ودي��وان العرب"،
انظر في ذلك " يتيمة الدهر ،للثعالبي ،تحقيق مفيد
قمحية ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،الطبعة الأول��ى،
1983م ،الجزء الأول� ،ص.25 :
 -2بالغة النادرة ،محمد م�شبال� ،ص.64:
 -3ال�ب�لاغ��ة وال���س�م��ة ،محمد �أن �ق��ار ،مجلة فكر ونقد،
العدد .25:يناير 2000م� ،ص.96 :
�	-4أ�سرار النقد الأدبي ،مقاالت في النقد والتوا�صل ،محمد
م�شبال ،كتب مكتبة �سلمى الثقافية ،تطوان ،الطبعة
الأولى2000.م� ،ص.34:
٭٭٭ البخالء .الجاحظ ،تحقيق طه الحاجري ،طبعة  ،7دار
المعارف ،القاهرة ،م�صر� ،ص62 :
 -5انظر في هذا ال�صدد الدرا�سة التي �أنجزت بعنوان:
الق�ص�ص النف�ساني عند الجاحظ ،الب�شير المجذوب،
مجلة حوليات ،تون�س ،العدد � ،12سنة 1975م.
 -6فنية الق�صة ف��ي ك�ت��اب ال�ب�خ�لاء للجاحظ ،الب�شير
ال��م��ج��ذوب ،ع��ال��م ال �ف �ك��ر ،ال�م�ج�ل��د  ،20ال��ع��دد 4
ال�سنة1990:م.
 -7تجني�س النادرة "بحث في المكونات وال�سمات ،عبد
الواحد التهامي العلمي" (عمان) مجلة �أدبية ثقافية
�شهرية ،العدد  142الأردن ،ال�صفحة.67 :
 -8تجدر الإ� �ش��ارة �إل��ى �أن الجاحظ �أطلق على حكايات
بخالئه ت�سميات متعددة منها :النوادر والملح والطرف
والق�ص�ص والأحاديث.
 -9بالغة النادرة ،محمد م�شبال ،ال�صفحة 10 :و.11
 -10الخبر في الأدب العربي ،درا�سة في ال�سردية العربية،
محمد القا�ضي ،كلية الآداب منوبة ،تون�س ،دار الغرب
الإ�سالمي ،الطبعة الأولى 1998م� ،ص.225:
	-11البد من التنبيه ب�أن قوة الخطاب الحجاجي عند بخالء
الجاحظ تت�شكل من قوة المعرفة الثقافية التي يتح�صن
ب�أبوابها البخيل ،فهو "ملم بالقر�آن والحديث ،عالم
ب�أقوال العلماء والخطباء والحكماء ،مت�ضلع من الفل�سفة
وعلم الكالم متمكن من اللغة والتعبير" .انظر في ذلك
��:ص��ورة بخيل الجاحظ الفنية من خ�لال خ�صائ�ص
الأ� �س �ل��وب ف��ي ك�ت��اب ال�ب�خ�لاء� ،أح �م��د ب��ن محمد بن
امبيرك ،ن�شر م�شترك بين دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة
بغداد ،والدار التون�سية للن�شر� ،سنة 1986م� ،ص189 :؛
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ولعل ما تنبه �إليه محمد ابن �أمبيريك ال يبتعد كثي ًرا
عما �أثبته عبد الفتاح كليطو حينما فطن �إلى �أن بخيل
الجاحظ قد يقت�ضي منه مقام الدفاع عن مذهبه في
البخل �أن يكون عال ًما " على �شاكلة المتكلم ،يقدم
�ضربين من الحجج :الحجة العقلية (العقل) والحجة
الم�أثورة ( النقل) ،وبعبارة �أخرى ف�إن خ�صومه مدعوون
للخ�ضوع لحكم العقل ،ولحكم الأوائل ،والن�صو�ص التي
يحيل عليها (القر�آن ،الحديث ،ال�شعر الجاهلي) هي
الن�صو�ص ذاتها التي ي�ستح�ضرها المتكلمون والنحاة
�أثناء مناظراتهم " .انظر في ذلك :ل�سان �آدم ،عبد
الفتاح كليطو ،ترجمة عبد الكريم ال�شرقاوي ،من�شورات
دار توبقال 1995م� ،ص.107 :
٭٭٭ البخالء� ،ص.62:
 -12ل�سان �آدم ،عبد الفتاح كيليطو� ،ص.103 :
 -13بالغة النادرة ،محمد م�شبال� ،ص.59 :
 -14البخالء� ،ص.127 :
 -15تجدر الإ�شارة �إل��ى �أن �أر�سطو في كتابه "الخطابة "
قد ب�سط الحديث عن �أن��واع الحجاج ومقوماته التي
ينبغي �أن يبنى عليها الخطاب ،وق�سم هذه المقومات
الحجاجية �إل��ى حجج غير �صناعية ،وهي عبارة عن
و�سائل ج��اه��زة يتو�سل بها الخطيب وال دور ل��ه في
ابتكارها؛ نذكر منها ال�شهود والعقود واالعترافات
والقوانين ،وهناك ،من ناحية ثانية ،الحجج ال�صناعية
المحايثة لفن الخطابة ،وهي على ثالثة �أنواع :الإيتو�س
 Ethosواللوغو�س  Logosوالباتو�س  ،Pathosبحيث
ينبغي في الحجج التي تعتمد على الإيتو�س (الباث/
الخطيب /المتكلم) �أن ت��راع��ي ال���ص��ورة الخلقية
للخطيب باعتباره متكل ًما با ًرا فا�ض ًال� ،إذ بهذه ال�صورة
الخلقية يحظى الخطيب بقبول عاطفي من المتلقي
ويك�سب ثقته ،وبالتالي يكون من�شئ الخطاب مجب ًرا �أن
ي�ضفي على خطابه خ�صاله الحميدة التي لها من الوقع
ما يفيد الإقناع ويدعمه ،في هذا ال�سياق يقول �أر�سطو:
" العوامل التي تدعو �إلى بعث الثقة في الخطيب ثالثة،
�إذ �إن هناك ثالثة �أ�سباب من غير البراهين ،تدفعنا �إلى
الثقة .هذه هي ال�سداد والف�ضيلة والبر" ،انظر في ذلك
,Aristote ,Rhétorique ,éd.Flammarion,Paris
 ،262-261 .PP.2007وك ��ذا :ال�ت��رج�م��ة العربية:
ال�خ�ط��اب��ة� ،أر� �س �ط��و ،ت��رج�م��ة ع�ب��د ال��رح �م��ن ب ��دوي،
من�شورات دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،وزارة الثقافة
والإعالم ،بغداد1986 ،م.

درا�سة �أدبية
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نحو درا�سة في �سو�سيولوجيا البخل ،محمد الجويلي،
الدار العربية للكتاب� ،1990 ،ص.151 :
نف�سه� :ص.151 :
ي��ذه��ب محمد م�شبال �إل��ى �أن الفعل ال�ب�لاغ��ي عند
الجاحظ ال " ي�ستقيم �إال با�ستدعائه لن�صو�ص مختلفة
الم�صادر " انظر في ذلك :بالغة ر�سالة في تف�ضيل
النطق على ال�صمت ،محمد م�شبال  ،مجلة البالغة
وتحليل الخطاب ،مطبعة النجاح الجديدة ،العدد ،1
�سنة� ،2012 :ص.99:
البخالء� ،ص.109 :
انظر على �سبيل المثال ال الح�صر حكاية عبد اهلل
المروزي مع ال�شيخ الخر�ساني ،كتاب البخالء� ،ص20:
و.21
نحو درا�سة في �سو�سيولوجيا البخل ،محمد الجويلي،
�ص.164 :
كتاب الخ�صائ�ص� ،أبو الفتح عثمان بن جني ،دار الن�شر
عالم الكتب ،بيروت ،تحقيق محمد علي النجار� ،ص:
.15
العالمة هي " اتحاد بين �شكل يدل ،ي�سميه دي �سو�سير
ال��دال ،وفكرة يدل عليها ت�سمى المدلول" انظر في
ذل ��ك :ف��ردي�ن��ان��د دي �سو�سير (�أ� �ص��ول الل�سانيات
الحديثة وعلم العالمات) ،جونثان كللر ،ترجمة عز
الدين �إ�سماعيل ،المكتبة الأكاديمية� ،شارع التحرير،
القاهرة ،الطبعة الأولى2000:م� ،ص.72 :
البخالء� ،ص90 :
انظر في ذلك :ل�سان العرب ،ابن منظور ،دار �صادر
بيروت ،الطبعة الثالثة 1994م ،المجلد � ،11ص-47 :
.48
مما يدل عليه لفظ "الجواد" في المعاجم العربية البذل
وال�سخاء والعطاء ،وهو من فعل جاد �إذا �سخا وبذل.
انظر في ذلك :المعجم الو�سيط� ،إخراج �أحمد ح�سن
الزيات ومحمد علي النجار وحامد عبد القادر ،المكتبة
الإ�سالمية للطباعة والن�شر ،الطبعة الثانية ،تركيا� ،ص:
.145
نحو درا�سة في �سو�سيولوجيا البخل ،محمد الجويلي،
�ص.143 :
بتنا على يقين ت��ام ب ��أن اللغة �أداة من الأدوات التي
ا�ستخدمها البخيل لإث�ب��ات وج��وده ل��دى الآخ ��ر ،وهو
بذلك يخبر كل �إمكاناتها لت�سخيرها في خدمة قناعاته

و�أغرا�ضه ،حتى لو لزمه ذلك �أن يجنح عن قواعدها
التي تحر�صها من اللحن وين�أى بها عما هو م�ألوف
في �سننها اللغوي؛ يقول روالن ب��ارت� " :إن اللغة ما
�إن ينطق بها حتى و�إن ظلت م�ج��رد همهمة ،فهي
ت�صبح في خدمة �سلطة بعينها " انظر في ذلك :در�س
ال�سيميولوجيا ،روالن ب��ارت ،ترجمة عبد ال�سالم بن
عبد العالي ،دار توبقال للن�شر ،البي�ضاء ،طبعة 1993م،
�ص.13 :
 -29نف�سه� :ص.143 :
 -30يذهب محمد م�شبال �إلى �أن عبد الفتاح كيليطو وعبد
اهلل الغذامي وم�صطفى نا�صف �أجمعوا على اتفاق
مفاده " �أن نثر الجاحظ قام على �أ�صول مناق�ضة لأ�صول
ال�شعر العربي القديم ،بل �إنه �أ�س�س بالغته على نق�ض
وتقوي�ض �أ�س�س بالغة ال�شعر� ،إن هذا النثر الذي ن�ش�أ
في مجال ح�ضري جديد حمل نموذجا ثقافيا مغايرا
للنموذج الثقافي ال�شعري" .انظر في ذل��ك :البالغة
وال�سرد ،جدل الت�صوير والحجاج في �أخبار الجاحظ،
محمد م�شبال ،من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية،
جامعة عبد المالك ال�سعدي ،تطوان ،المغرب� ،سنة
2010م.
 -31بالغة النادرة ،محمد م�شبال� ،ص.64 :

الم�صــادر والمراجع
�أ -الم�صادر:
	•ال�ب�خ�لاء ،ال�ج��اح��ظ ،تحقيق ط��ه ال�ح��اج��ري  ،الطبعة
ال�سابعة ،دار المعارف ،كورني�ش النيل ،القاهرة.
	•الخ�صائ�ص� ،أبو الفتح عثمان بن جني ،دار الن�شر عالم
الكتب ،بيروت ،تحقيق محمد علي النجار.
	•الخطابة  ،ترجمة عبد الرحمن ب��دوي ،من�شورات دار
ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،وزارة الثقافة والإعالم ،بغداد،
1986م.
	•ل�سان العرب ،ابن منظور ،دار �صادر بيروت ،الطبعة
الثالثة 1994م.
	•المعجم الو�سيط� ،إخراج �إبراهيم م�صطفى و�أحمد �سن
الزيات ،وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار ،المكتبة
الإ�سالمية للطباعة والن�شر ،ا�ستانبول ،تركيا.
	•يتيمة الدهر ،للثعالبي ،تحقيق مفيد قمحية ،دار الكتب
العلمية ،لبنان ،الطبعة الأولى1983 ،م.
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ب -المراجع:
	•�أ�سرار النقد الأدبي ،مقاالت في النقد والتوا�صل ،كتب
مكتبة �سلمى الثقافية ،تطوان ،الطبعة الأولى 2002 ،م.
	•البالغة وال�سرد ،ج��دل الت�صوير والحجاج في �أخبار
الجاحظ ،محمد م�شبال ،من�شورات كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية ،جامعة عبد المالك ال�سعدي ،تطوان2010 ،م.
	•بالغة ال �ن��ادرة ،محمد م�شبال ،دار ج�سور للطباعة
والن�شر ،الطبعة الثانية2001 ،م.
	•الخبر في الأدب العربي ،درا�سة في ال�سردية العربية،
محمد القا�ضي ،دار الغرب الإ��س�لام��ي ،ب�ي��روت ،كلية
الآداب منوبة ،تون�س ،الطبعة الأولى 1998م.
	•در�س ال�سميولوجيا ،روالن بارت ،ترجمة عبد ال�سالم ابن
عبد العالي ،دار توبقال للن�شر ،البي�ضاء ،طبعة 1993م.
	•�صورة بخيل الجاحظ الفنية� ،أحمد بن محمد �أمبيريك،
ن�شر م�شترك بين دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد،
والدار التون�سية للن�شر ،طبعة 1986م.
	•فرديناند دي �سو�سير� ،أ�صول الل�سانيات الحديثة وعلم
العالمات ،حوناثان كللر ،ترجمة عز الدين �إ�سماعيل،
المكتبة الأكاديمية� ،شارع التحرير ،القاهرة ،الطبعة
الأولى 2000م.
	•ل�سان �آدم ،عبد الفتاح كيليطو ،ترجمة عبد الكريم
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ال�شرقاوي ،من�شورات دار توبقال 1995م.
	•نحو درا�سة في �سو�سيولوجية البخل ،محمد الجويلي،
الدار العربية للكتاب ،طبعة 1990م.
ج – المجالت:
	•البالغة وال�سمة ،محمد �أنقار ،مجلة فكر ونقد ،العدد
 ،25يناير  2000م.
	•بالغة ر�سالة في تف�ضيل النطق على ال�صمت للجاحظ،
محمد م�شبال ،مجلة البالغة وتحليل الخطاب ،مجلة
ف�صلية علمية محكمة ،العدد 2012 ،1م.
	•تجني�س ال �ن��ادرة ،بحث في المكونات وال�سمات ،عبد
الواحد التهامي العلمي( ،عمان) مجلة �أدبية تقافية
�شهرية ،العدد  ،142الأردن.
	•فنية الق�صة ف��ي ك�ت��اب ال�ب�خ�لاء ل�ل�ج��اح��ظ ،الب�شير
ال� �م� �ج ��ذوب ،ع��ال��م ال �ف �ك��ر ،ال �م �ج �ل��د  ،20ال� �ع ��دد 4
ال�سنة1990:م.
	•الق�ص�ص النف�ساني عند الجاحظ ،الب�شير المجذوب،
مجلة حوليات ،تون�س ،العدد � ،12سنة 1975م.
د  -المراجع باللغة الأجنبية:
Flammarion

 Aristote ,Rhétorique ,éd.٭
* ,Paris ,2007.
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د .محمد محجوب محمد عبد المجيد

جامعة �أم درمان الإ�سالمية ( -ال�سودان)
المقدمة:

مقـــاالت

لعل �أهم ما تحاول �إنجازه هذه الدرا�سة هو بعث ال�ش�شتري٭ من حجاب الخمول �إلى حيز
وو�شاحا عبقر ًيا بعد �أن تي�سر لها بعون اهلل وتوفيقه
الوجود ،وتقديمه للقارئ بو�صفه �أدي ًبا فذًا
ً
 من قبل((( تقديمه مت�صو ًفا فذًّا جعل من المو�شحة وعاء فكر ًّيا وماعونًا �أدب ًّيا لحمل �آرائهوتجربته الروحية ،ونظرته للوجود والفناء .وال�ستجالء معالم عبقريته توقفت الدرا�سة  -بعد
التعريف به -عند ق�ضيتين مهمتين عنده؛ هما :المو�سيقى والعنا�صر التراثية في مو�شحاته.
�أتباع �أبي َم ْدين الغوث ال ِّت ِل ْم َ�ساني  -فلزمهم زمنًا،بل كان من المحتمل �أن يبقى َم ْد َي ِن ًّيا طيلة حياته لوال
حادث معين غير االتجاه الروحي الباطني له ،وهو
لقا�ؤه بابن َ�س ْب ِعين .فعلى يديه �إذا انتقل ال�ش�شتري
ال�س ِّني �إل��ى ت�صوف ابن
م��ن ت�صوف �أب��ي مدين ُّ
�سبعين الفل�سفي .ويمكث ال�ش�شتري في كنف �سيده
ابن �سبعين زمنًا طويلاً حتى �إذا اخترمه الموت
انفرد بالريا�سة والإمامة على الفقراء والمتجردين.
ويبدو �أن��ه بلغ �ش�أ ًنا عظي ًما؛ فقد ك��ان يتبعه في
�أ�سفاره ما ينيف عن �أربعمائة فقير.

ال�ش�شتري:

هو الح�سن علي بن عبد اهلل ال�شُّ �شْ تَري ولد في
قرية ُ�ش�شْ تَر على وادي �آ�ش �سنة 610هـ.
ن�ش�أ في �أ�سرة كبيرة ومرموقة ،فقد روي �أنه كان
من �أبناء الأمراء و�أوالد الوزراء ،وال �شك �أنه اختلف
�إلى الكتاتيب منذ نعومة �أظفاره على عادة الأ�سر
العريقة .ولي�س بين �أيدينا �شيء عن طفولته �أو
معارفه وم�صادر ثقافته ،لكنا ن�ستخل�ص من ديوانه
ال��ذي بين �أيدينا �أن��ه كان يحفظ القر�آن الكريم،
ويلم بعلوم العربية ،ويحيط بعلوم الفقه والحديث.

وتظل الدنيا ترتفع ب�سفينة حياته مرة وتقذفها
في اليم مرة ،حتى �إذا مر�ض بال�شام عاد راج ًعا �إلى
م�صر ،وفي قرية بالقرب من دمياط لفظ �أنفا�سه

ويبدو �أنه كان يبحث عن الحقيقة واليقين؛ ففي
�إح��دى رحالته �إل��ى بجاية ح�ضر حلقة الم ْـد َي ِن َّية
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الأخيرة في يوم الثالثاء الموافق ال�سابع ع�شر من
�صفر �سنة 668هـ.
المو�سيقـى:

�شغل ال�ن�ق��اد منذ ال �ق��رن الخام�س الهجري
بمو�سيقى المو�شح ،ويعد ابن �سناء الملك �أول من
ح��اول �ضبطها و�إق��ام��ة عمدها على نحو م�شابه
ل�صنيع الخليل بن �أحمد بالعرو�ض التقليدي ،يقول
عرو�ضا
ابن �سناء "وكنت �أردت �أن �أ�ضم للمو�شح
ً
يكون دفت ًرا لح�سابها وميزا ًنا لأوتادها و�أ�سبابها،
فعز ذلك و�أعوز ،لخروجها عن الح�صر وانفالتها
م��ن الكف"((( .وي��أت��ي الع�صر الحديث فيحاول
الم�ست�شرق الألماني هارتمان ،لكنه لم يظفر بطائل؛
�إذ ن ّد عليه-كما ند علي ابن �سناء الملك من قبل-
�ضبطها وا�ستع�صى ،وتمخ�ض عن محاولته ظهور
"مائة و�ست و�أربعين وز ًنا �أو بح ًرا من بحور ال�شعر
العربي ال�ستة ع�شرة"((( .يمكننا �أن نقول �إن محاولة
�ضبط مو�سيقى المو�شح ً
�ضبطا دقيقًا و�إرجاعها
برمتها �إلى العرو�ض التقليدي  -على نحو ما �صنع
المرحوم �سيد غ��ازي(((� -أمر ع�سير وغير م�أمون
العواقب ،بل هو مخالف لطبيعة المو�شح ،طبيعته
الرامية �إل��ى المزاوجة بين ال��وزن واللحن ،مما
ي�ضطر الو�شاح في كثير من الأحيان �إلى الت�ضحية
بالعرو�ض الخليلي � اً
إتماما للإيقاع.
إكمال للحن و� ً
وبعد ا�ستقرائنا لمو�شحات �أبي الح�سن ال�ش�شتري
يمكننا �أن نق�سمها �إلى ثالثة �أق�سام:ق�سم عرو�ضه
تقليدي ،وق�سم عرو�ضه مهمل ،وق�سم مما ال قبل
للعرو�ض به.
�أما بالن�سبة للعرو�ض التقليدي فقد درج �أديبنا
على االلتزام به �إلى حد ما ،مع �أن ابن �سناء الملك
قد قلل من قيمته ،وو�صف ملتزميه بال�ضعف.
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حظي بحر الرمل بقطاع عري�ض من مو�شحات
ال�ش�شتري ومو�شحات غيره من الأندل�سيين ،ولعل
ه��ذا ما دف��ع العالمة عبد اهلل الطيب �إل��ى القول
"�إن المو�شحات قد بد�أت بطراز �سهل من بحر
الرمل"((( ،وم��ا ي�غ��ري ب�صحة ر�أي ��ه النظر �إل��ى
كثرة النظم عليه ،كذلك �إذا تتبعنا ن�ش�أة التو�شيح
وعقدناها بالغناء لوجدنا �أنها تميل �صوب الأبحر
المجزوءة ،وعلى ر�أ�سها مجزوء الرمل .ونحن و�إن
كنا ال ن�ستطيع الجزم بر�أي الدكتور عبد اهلل الطيب
واحدا
ف�إننا نطمئن كل االطمئنان �إلى �أن الرمل كان ً
من الأبحر التي احتفى بها الو�شاحون ،وعلى ر�أ�سهم
�صاحبنا ،ولعل طبيعته قد هي�أته لذلك "فنغمته
جدا وتفعيالته مرنة للغاية وفي رنته ن�شوة
خفيفة ً
وطرب"((( ،وربما تك�سر وخنوثة ،يقول �أبو الح�سن:
�����������������������اب ُن��������� ْق���������ل���������ي َو� َ������������ش������������ َراب������������ي
َط
َ
(((
وح�������ب�������ي�������ب�������ي � ْأع������������ َت������������ َن������������ى ِب������������������ي
ف���������������اع���������������ـ�������ل�������ات���������������ن .ف���������ع����ل����ات���������ن
ف�����������������ع��������ل��������ات�����������������ن .ف������������اع������ل�����ات������������ن
أي�ضا:
ومن مجزوئه � ً
َج�������������������� َّل َم��������������������نْ َن����������������ه����������������وا ُه َج������َّل����َّ
(((
������������ج������������ َّل������������ى
ول�������ق�������ل�������ب�������ي َق�������������������� ْد َت َ
ف���������������اع�������ل�������ات���������������ن .ف����������اع�����ل����ات����������ن
ف�����������������ع��������ل��������ات�����������������ن .ف������������اع������ل�����ات������������ن
وال��رم��ل وا�سع الجناب ،وط��ئ الأك�ن��اف ،رحب
ال�صدر ،فمثلها يت�سع �صدره للهو والمجون ،قد يمتد
نطاقه ويت�سع ذرعه للفل�سفة والت�أمل و�إجالة الفكر،
مثل:
ُك���������� ْن����������تُ َق���������� ْب���������� َل ال������������ َي������������ ْو َم َح��������ائِ�������� ْر
ف��������ي زواي����������������ا ال��������فِ�������� ْك�������� ِر دَائِ������������������������ ْر

(((

ُمو ََّ�شحَ ُات
�أبي الحَ �سَ ِن
ُّ
ال�ش ْ�ش َت ِري
ُو�سي َقا َها
"م ِ
َ
وع َن ِا�ص ُر َها
ال ُّترا ِثيَّة "

ال��وق��ع ت�شاكل ال�ح��رك��ة الجنونية ال�ت��ي ي�ق��وم بها
المت�صوفة في الح�ضرة ،كما �أنها تنا�سب هتافاتهم
و�صرخاتهم وقت الجذب وحين ال�صرع� .أما بحر
الهزج فطرقه طر ًقا خفيفًا ،ومنه:

ف����������ي ب����������ح����������ا ٍر ال����������فِ���������� ْك���������� ِر ُم������� ْل������� َق�������ى
��������ن � ْأم������������������������������ َوا ِج ال َ
ب��������ي َ
���������خ���������ـ���������وَاطِ ��������� ْر
كذلك احتفى �صاحبنا بالرجز ال�سيما المجزوء
منه ،مثل:

ٌ
ِ��������������ن
�أ ْل
���������������������������������ف ب�������ـ�������ـ�������ـ�������ي�������ن ال َم��������������ي ِ
(((1
�����������ن
وه�����������ـَ�����������ـَ�����������ا ٌء ق����������ـ����������و ُة ا َل�����������ع�����������ي ِ

ي�������ـ�������ا َم����������������نْ َخ���������� َف����������ى ول�������������م َي���������������� َز ْل
م�������ا �أ ْب�������� َي�������� َن ْ
��������ك م�������ا � ْأظ��������������هَ�������������� َر ْك

(((1

م������������ف������������ع������������ول������������ن م��������ف��������اع��������ي��������ل��������ن

م�����������������س��������ت��������ف��������ع��������ل��������ن م�������ت�������ف�������ع�������ل�������ن

(((1

م�������ف�������اع�������ي�������ل�������ن م��������ف��������اع��������ي��������ل��������ن

م���������������س�������ت�������ف�������ع�������ل�������ن م�����������س�����ت�����ف�����ع�����ل�����ن

كذلك نف�ض الغبار عن الأبحر التي تحاماها
الجاهليون ،على �شاكلة ال�سريع والمن�سرح والمجتث،
فمن ال�سريع قوله:
ال���������ح��������� ْم��������� ُد للهّ ِ ع�������ل�������ى م����������ا َد َن�������������ا

كما نظم على الوافر مثل قوله:
� َ���س���ك ُ
����ح����تُ ِب���� َ���ش���ر ِح ح��ال��ي
ِ���رت َج������وَىً و ُب ْ
(((1
َو ُق���ل���ـ���تُ َن��� َع��� ْم عَ���� ِ���ش���قْ���تُ ف�ل�ا ُ�أ َب������الِ������ي
م���ف���ـ���ـ���اع���ل���ت���ن م����ف����ـ����اع����ل����ت����ن ف���ـ���ع���ول���ن

مِ َ
������ن ال����� ُّ����س����رو ِر وال����هَ���� َن����ا َوا ْل����� ُم����� َن�����ى

(((1

مقـــاالت

م����ـ����ف����اع����ل����ت����ن م����ف����اع����ل����ت����ن ف���ـ���ع���ول���ن

م�������س���ت���ف���ع���ل���ن م�������س���ت���ف���ع���ل���ن ف���اع���ل���ن

ومن مخ ّلع الب�سيط قوله:
������ب َك��������� ْم ُت������� َ������ص������ا ِد ْر
�������ب ي������ا َق������ل ُ
ي������ا َق������� ْل ُ

م�����ت�����ف�����ع�����ل�����ن م�����ت�����ف�����ع�����ل�����ن ف�����اع�����ل�����ن
والحق �أن ال�سريع ثقيل الوقع بطيء الحركة
ودندنته"�أ�شبه بدندنة القدح من القرع ت�ضرب
مكف�أ على الماء؛ ولذلك فالناظم فيه يحتاج �إلى
البطء"( .((1وه��ذا ك��اف للتزهد فيه �أو �إق�صائه
جانبا مع ذل��ك �أ�صر عليه �صاحبنا �إ� �ص��را ًرا ج ّر
عليه الرتابة والثقل وما كان �أغناه عن ذلك .ومن
المجثث قوله:
ُك����������� ْن�����������تُ ع������ل������ى � َ��������ش��������اطِ ��������ي َوادِي

������ح������ ْر َو ُت������� ْدهَ�������� ْ�������ش
ه������ذا ال����ه����وى و َت َ

(((1

م�����������س�����ت�����ف�����ع�����ل�����ن ف�������اع�������ل�������ن ف�����ع�����ول�����ن
م�������������س������ت������ف������ع������ل������ن ف�������ع�������ل�������ن ف�����ع�����ل�����ن
ومن المتقارب قوله:
� َ�����ش�����ـ����� ِر ْب����� َن�����ا ُم������ـ������ـ������دا ًم������ة ب���ل���ا �آنِ�������� َي�������� ْه
ف��ل�ا َت���ـ ْ���ح���� َ���س��� ُب���وا َع���ـْ���ي��� َن���هَ���ا �آنِ������ َي������ ْه

(((1

ح������ َّت������ى � َ������س������مِ ������ ْع������تُ ال���������� ُم���������� َن����������ادِي

(((1

ف������ع������ول������ن ف������ع������ول������ن ف������ع������ول������ن ف���ع���ل

م�����������������س��������ت��������ف��������ع��������ل��������ن ف����������اع�����ل����ات����������ن

ف������ع������ول������ن ف������ع������ول������ن ف������ع������ول������ن ف���ع���ل

م�����������������س��������ت��������ف��������ع��������ل��������ن ف����������اع�����ل����ات����������ن

وي�صلح هذا البحر في اعتقادنا للإن�شاد الديني
العنيف ،ف�صيغة فعولن المتقاربة الخطى الهادرة

�أما المن�سرح فلم ينظم �إال على منهوكه ،مثل:
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�أهْ ������������������� َد ْي�������������������تُ َل ْ
�����������������ك َط���������� ِر ْي���������� َق���������� ْه

دَا َرتْ

ف���������ي �أ� ْ��������ص�������� ِل��������هَ��������ا َح����������قِ���������� ْي���������� َق���������� ْه

(((1

م�������������������س���������ت���������ف���������ع���������ل���������ن ف����������ع����������ول����������ن

عَ���������لَ��������� ْي َ
���������ك ْالأ َق������������������������������دَا ْح

ب�������������������ـِ�������������������ـ������������������� َر ْو ٍح
م�����������������س��������ت��������ف��������ع��������ل��������ن م����������ف����������ع����������والت

(((2

َو َرا ْح

م�������������������س���������ت���������ف���������ع���������ل���������ن ف����������ع����������ول����������ن

ف����������������ع����������������ـ����������������ـ����������������ول����������������ن ف���������������ع���������������ول

�أم ��ا الأع��اري ����ض المهملة ف�شغلت ح �ي �زًّا من
مو�شحاته ،ومنها بحر الم�ستطيل ،وه��و مقلوب
الطويل ،وزنته مفاعيلن فعولن مثل قول:

فالغ�صن الأول يحتجن تفعيلتين م��ن بحر
المن�سرح �أو ما يمكن �أن ن�سميه بمنهوكه ،و�أم��ا
الغ�صن الثاني فمن منهوك المتقارب .ومن المزج
أي�ضا:
بين الأبحر قوله � ً
(((2
� َ�����س�����لَ����� َب�����تْ ل���ي���ل���ى مِ ������ ِّن������ى ال������ َع������ ْق���ل��ا

ل������������ َق������������ ْد � ْأظ������������������هَ������������������ ْر لِ����������� َك����������� ْن�����������زِي
(((2
َو َف���������������������� َّو ْزنِ����������������������ي ِب���������������������� َف���������������������� ْوزِي
م�������������ف�������������اع�������������ي�������������ل�������������ن ف�����������ع�����������ول�����������ن
م�������������ف�������������اع�������������ي�������������ل�������������ن ف�����������ع�����������ول�����������ن
أي�ضا بحر الممتد ،وه��و مقلوب
وم��ن المهمل � ً
المديد ،وزنته فاعلن فاعالتن ،ومنه:
هِ �������������������������� ْم ِب������������������������ َذ ِات������������������������ي ��������س�������ن������� ّي�������ا
ل�������������م َت�����������������ـ����������������� َز ْل �أ َب�������������������������دِ َّي�������������������������ا

(((2

ف������������������اع������������������ل������������������ن ف���������������اع�������ل�������ات���������������ن

ُق�����ل�����تُ ي�����ا ل���ي���ل���ى ا ْر َح�������مِ �������ي ا ْل���� َق���� ْت����لَ����ى
ف������ع������ل������ن ف������� ْع�������ل�������ن ف������ع������ل������ن ف����� ْع�����ل�����ن
ف����اع��ل�ات����ن ف����اع����ل����ن ف����ـ����اع����ل( َف���� ْع����ل����ن)
فالغ�صن الأول على زنة المتدارك بينما الثاني
على زنة المديد ،ويعبث تارة بالعرو�ض التقليدي
على نحو يذكرنا ب�صنيع �أبي العتاهية ،انظر قوله:
ُو ُج���������������������������و ُد َم�����������������نْ ق����������د َو َج������������ َدن������������ا
عَ���������������� ْن���������������� ُه َي���������� ْ���������س���������ـ���������ـ���������ـ���������ـ��������� ِب ْ
���������ق

(((2

ف��������������������اع��������������������ل��������������������ن ف��������������ع�������ل������ات��������������ن
و�إل ��ى ج ��وار الم�ستطيل وال�م�م�ت��د ،نظم على
المطرد ،وهو مقلوب الم�ضارع ،مثل:
َق����������������� ْد َظ���������������هَ��������������� ْر ُت ف����������ي م���������ر�آت���������ي
ع�������ن�������د رم�������������ي لِ��������مِ �������� ْن��������� َ��������س��������ات��������ي

(((2

ف����������������������������اع الت م���������ف���������اع���������ي���������ل���������ن
ف����������������������������اع الت م���������ف���������اع���������ي���������ل���������ن
�أما الق�سم الذي ال ِق َبل للعرو�ض التقليدي به -
وهو كثير -فله �أ�شكال وهيئات ،منها �أن يمزج بين
بحرين مختلفين ،مثل:
�آفاق الثقافة والتراث 51

م����ت����ـ����ف����ع����ل����ن ف������اع���ل��ات������ن ف�����اع��ل��ات�����ن
ف���ص�ي�غ��ة (م���س�ت�ف�ع�ل��ن ف��اع�لات��ن ف��اع�لات��ن)
ه��ي ال�صيغة القيا�سية لبحر المجتث كما يقرر
العرو�ضيون ،لكنه ال ي�أتي �إال مجزو ًءا (م�ستفعلن
فاعالتن) وم��ع ه��ذا �أ�ص ّر �أب��و الح�سن على خرق
العادة ومخالفة الم�ألوف .و�أحيا ًنا  -بل �أحيا ًنا
كثيرة  -يعمل على تجزئة مو�شحاته �إلى �أغ�صان
متعددة لتبدو قط ًعا مو�سيقية يوهم بها القارئ ب�أن
جديدا ومبتك ًرا ،لكن �سرعان ما
ما يقدمه له �شي ًئا ً
تنك�شف حيلته ،ف�إذا �ضممت الأغ�صان المتناثرة
لتبين لك �أن جديده لي�س في مو�سيقى نظمه ،و�إنما

ُمو ََّ�شحَ ُات
�أبي الحَ �سَ ِن
ُّ
ال�ش ْ�ش َت ِري
ُو�سي َقا َها
"م ِ
َ
وع َن ِا�ص ُر َها
ال ُّترا ِثيَّة "

حبيبي ما لهو ثاني على زنة مفاعلين مفاعيلن.

في طريقة كتابتها على ال�سطور ،ونحن ال نلقي
القول على عواهنه ،يقول:
َك��������������������������� ْم د ُ
ُرت ف�����������������ي ذات�����������������ي
َد ْو َر

�أم��ا ال��ق��اف��ي��ة ف�لا ت��أت��ي �أهميتها لكونها �صنو
الوزن و�شريكته في االخت�صا�ص بال�شعر كما يقول
القدماء ،بل لأنها القرار الذي ينتهي عنده البيت،
ولما كانت النف�س ت��واق��ة للنهاية البهية ،ميالة
للخاتمة المفرحة ،كانت الإج��ادة فيها ً
�شرطا من
�أهم �شروطها يقول المرزوقي "�أما القافية فيجب
�أن تكون كالموعود به المنتظر ،يت�شوفها المعنى
بحقه واللفظ بق�سطه ،و�إال كانت قلقة في مقرها،
مجتلبة لم�ستغن عنها"(.((3

(((2

ال����������������ـ����������������ـ���������������� َّرح����������������ى

������������س وال�������م�������ع�������ن�������ى
ف���������ـ���������ي الِ������������ح������������� ِّ
ُت�������������ـ�������������ـ������������� َف������������� ِّت���������������������������ش َع������������ـ������������لَ������������ي
ف�إذا �ضممت الأغ�صان �إلى بع�ضها ا�ستحالت

�إلى:
َك�������� ْم د ُ
ُرت ف�����ي ذات��������ي َد ْو َر ال����� َّر َح�����ى
�������س وال��� ْم��� َع��� ْن���ى ُت��� َف��� ِّت�������ش عَ���لَ ْ���ي
ف���ي الِ���ح ِّ

تميزت قوافي المو�شحات بنظام خا�ص ،هو
تعددها وتباينها بين الأغ�صان والأ�سماط وحقًا �أن
معظم الو�شاحين يلتزم قافية واحدة في الأقفال،
�إال �أن ق��واف��ي �أ�سماطها تتغير وت�ت�ب��دل م��ن دور
لآخر ،و"كان حر ًيا �أن ي�سقط بذلك �شيء من وفرة
الأنغام المعروفة في الق�صيدة غير �أنهم تالفوا
ذلك باختيارهم لمو�شحاتهم �أرق الألفاظ العربية
و�أكثرها عذوبة و�سال�سة و�صفاء"(� .((3إن تجدد
اً
جمال �إيقاع ًيا،
القوافي وتعددها يك�سب النظم
اً
فبدل من �أن نطرب ل�صوت واح��د غدونا نطرب
لأ�صوات متعددة.

م���������س����ت����ف����ع����ل����ن م����ت����ف����ـ����ع����ل����ن ف����اع����ل����ن
م�������س���ت���ـ���ف���ع���ل���ن م�������س���ت���ف���ع���ل���ن ف���اع���ل���ن

مقـــاالت

فالأبيات على زنة ال�سريع ،مع �أن �شكلها يوحي
أي�ضا على الرجز:
بغير ذلك ،ومنه � ً
(((2
ُن����و ُر ال���هُ���دَى َق��� ْد ال َح ل��ي َي���ا ع���اذل���ي
م�����س��ت��ف��ع��ل��ن م�����س��ت��ف��ع��ل��ن م�����س��ت��ف��ع��ل��ن
يمكننا ال�ق��ول "�إن �أوزان المو�شحات مليئة
بالجديد ،في حين �أنَّا لو ق�سناها بمعطيات الأذن
العربية وما ت�ستريح له لم نجد �إال ما تعودته الآذان
العربية ومالت �إليه"( .((2وقد يلج�أ �إلى ال�ضرورات
اً
ال�شعرية ً
وا�ستكمال لتمام
حفاظا على �سالمة الوزن
الإيقاع ،مثل ق�صر الممدود ،وقطع همزة الو�صل،
ال�ضيا � َ���ص��� َرا ْح(،((2
فمن الأول��ى قوله :وتج َّلى ل��ي َّ
ومن الثانيةَ :و َح ِب ْيبِي � ْأع َتنَى بي( .((3كذلك لم يمنعه
حر�صه ال�شديد من الوقوع في العثرات العرو�ضية
فقوله :لأني هو ذاتي( ((3مختل الإيقاع منك�سر الوزن
و�صوابه  :لأن���ي ه��ـ ُ ذات���ي على زن��ة فعولن فعولن.
وقوله :حبيبي َما ُلو َثا ِني(� ((3صوابه في اعتقادنا:

م��ال��ت معظم ق��واف�ي��ه �إل ��ى التقييد لمالئمته
الغناء وان�سجامه معه ،فالقافية المقيدة -كما
يقول �إبراهيم �أني�س� -أطول و�أي�سر في التلحين من
القافية المطلقة( ((3يقول:
م������������ا عَ���������������������������� َّز ُة َم����������������ا َل������ـ������ـ������ ْي������ـ������ـ������لَ������ى
م�������ا ال َ
�������خ������� ْي ُ
�������ح�������طِ �������ي������� ْم
�������ف م�������ا ال َ
م���������ـ���������ا ف�������������ي ال����������� ُوج�����������ـ�����������ـ�����������ود �إ َّال

(((3

�إل����������ـ����������ـ����������ـ���������� ُه����������ـ���������� َن����������ا ال�������������� َقِ��������������دي�������������� ْم
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وقد يردف القافية المقيدة بحرف من حروف
المد �إطالة لل�صوت الذي ي�سبقها ،فيتولد عن ذلك
�صوتان طويالن هما� ،صوت المد ،و�صوت الروي،
ومنه:
ُك ُّ
َ
������������������ات َو ْج����������������������دَا
�������������ب م
������������������ل � َ�������������ص ٍّ

ف�صوت الـ "� ْأي" يكاد يحكي �آالم المت�صوفة و�أنَّاتهم
المتالحقة ،ويبدو �أن المت�صوفة تنبهوا لهذا الحرف
وما به من قيم �صوتية فها هو ابن الفار�ض ينظم
عليه ق�صيدته العزيزة النظير ال�ضنينة المثيل:
� َ���س���ا ِئ ُ���ق ال ْأظ����� َع�����انِ َي ْ
���ط���وِي ال��� ِب��� ْي��� َد َط ْ���ي

(((3

�������ي
ُم��� ْن���عِ��� ًَم���ا عَ������� ِّر ْج ع��ل��ى ُك���� ْث���� َب����انِ َط ْ
ومما يقوي هذا االعتقاد قول المادح ال�سوداني
الكبير -بالعامية -ال�شيخ ح��اج الماحي (رحمه
اهلل):

َي������� ْ������ش������ َت������ـ������كِ������ي َح�������������� َّر ال���������������������������دَّاللِ
�أن��������������������ا ب������ال������ع�������������ش������ـ������ـ������قِ َو ْح�����������������������دِ ي

ا� ْ�������ش������� َت������� ِك�������ـ�������ـ�������ي َب���������������������� ْر َد ال��������و���������ص��������الِ
���������ب ال�������� ّل��������ط ُ
��������ف ُو ُج���������������������ودِي
ن���������اَ� َ���������س َ
ف�������ت�������ف�������ان�������ـ�������ـ�������ـ�������ى ب��������ال��������ج��������ـ��������ـ�������� َم��������الِ
والأبيات عذبة الإيقاع ،متمكنة القافية ،ذات
تتابع نغمي ،ودفق �شعوري جارف ال ت�ستطيع كبحه
�أو وق��ف �شالله ال�ه��ادر� ،شالله ال��ذي ي�أخذك مع
�آهاته الح َّرى ونفثاته ال�شجية �إلى دنيا لم تعرفها
و�إل��ى عالم لم ت�ألفه .ومن �أع��ذب قوافيه و�أكثرها
قدرة في التعبير عن مكنونات ذاته وخبئ م�شاعره
ياءاته المتالحقة في قوله:
�������ي
ال ُ
���������ح ُّ
���������ب �أ ْف�������� َن��������انِ��������ي و ُك��������� ْن���������تُ َح ْ
ُم������ ْذ َن َ
���������ي
�����ظ����� َرتْ ع��� ْي��� ِن���ي َج����� ْه����� ًَرا �إل ْ
َف������ َم������ن َن َ
����ي
�������ظ������� َر � ِ�������س������� ِّرى ر�آن������������ي � َ����ش ْ
�������ي
وف���������ي ُح����ل����ا ذات������������ه َط��������� َوان���������ي َط ْ
(((3

وقوله:
َو َك������������������������������������������� ْم َك������������������������������������� َوى ق�������ل�������ب�������ي
(((3
ب���������������ال���������������� َّ
���������������������������������������������ي
���������������ش���������������وق َك
ْ
وزال

عَ���������������� ّن����������������ـ����������������ـ����������������ي
����������������ن ال���������������� ُغ َ
ع����������������ـَ���������������� ْي����������������ـ ُ
����������������ي
����������������ط ْ
والياء ال�ساكنة حرف طروب وفيه رنة �شجية،
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(((4

�����ي
� َ�������ص���ل���ا و� َ��������س����ل���ا ًم��������ا ع������ل������ى َن����� ِب�����ـ�����ـ ْ
(((4
�����ي
� َ���ض��� َن���ان���ي � ُ���ش���و ُق���و و� َ�����ش����� َوا ِن�����ي � َ�����ش ْ
وعلى الرغم من جمال هذا الحرف �إال �أن به
عي ًبا ،هو قلة م��واده اللغوية مما يدفع كثي ًرا من
الناظمين فيه �إلى قطع القافية قبل �إتمامها ،مثل:
ت�����������������رك�����������������ت�����������������ن�����������������ي داي��������������������ـ��������������������م
(((4
� ِ�������������ص������������� ْف������������� َر ا ْل�������������������� َي��������������������ـ��������������������دَيْ
وقوله:
ح������������������ َّت������������������ى َت��������������������� َب���������������������ـَّ���������������������دا ل�������ي
(((4

���������������ي
م���������������ا ف���������������ي ال ُ
���������������ج��������������� َب ْ
والقطع وا�ضح في قوله (ال�ي��دى) و(الجبى)
اً
والج َّبة( .((4وال يفهم من حديثنا �أن
بدل عن اليدين ُ
قوافيه دائ ًما ما تكون لذيذة الواقع ،ف�أحيا ًنا ي�أتيك
بما ي�سو�ؤك �أن ت�سمعه مثل قوله:
�أن�����������������������ـْ�����������������������تَ َي�����������������������ا َف��������ـ��������ـ��������قِ��������ي��������ه
اف���������ه���������ـ���������ـ���������م ال������������������������������ ُّر ُم������������������������������و ْز

(((4

واق����������������������ت����������������������دى ب�������������م�������������ن ي�������ع�������ل�������م
ح����������������������ـَ���������������������� َّل ال���������������ـ���������������ـ��������������� ُل��������������� ُغ���������������و ْز

ُمو ََّ�شحَ ُات
�أبي الحَ �سَ ِن
ُّ
ال�ش ْ�ش َت ِري
ُو�سي َقا َها
"م ِ
َ
وع َن ِا�ص ُر َها
ال ُّترا ِثيَّة "

�أو كقوله:

�إن قوافي �أبي الح�سن مليئة بالجديد والغريب،
ك�أن يلتزم قافية واحدة في المو�شح كله مثل:
ي��������������ا ط����������ـ����������ال���������� ًب����������ا رح��������������م�������������� َة اهلل
(((4
� َ�������س�������ـ������� ِّل�������ـ������� ْم �أُ ُم�������������������������������������و َر َك هلل

�آه ي��������������ا ت���������م���������ـ���������ـ���������زي��������� َق ق�����ل�����ب�����ي
(((5

�آه ي�����������ا ق������ـ������ل������ب������ي و���������س��������ل��������ب��������ي
ومن �أ�صناف التكرار ،تكرار الحروف ومنه:
َج���������������� َّل م����������ن َن������� ْه�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ�������وا ُه َج�����َّل���َّ

ْ
����������������������������ل ِب�������������� ِ�������������ص�������������دْقٍ َوجِ ������������ـ������������ ْد
َو ُق
(((4
ال����������ـ���������� َّل����������ه ال����������ـ���������� َّل����������ه ال������������ـ������������ َّل������������ه

(((5

و ُل����������������������������� ْذ ب����������ـ����������ه َو َت������������������ـ������������������ـ�������������������أد َّْب
ف���������������أ ْن��������������تَ ف�����������ي َح������������� ْ������������ض������������ َر ِة اهلل

َح��������� َّت���������ى غِ ����������� ْب�����������تُ ع���������ن � ُ�������ش�������هُ�������ودي

����������ج���������� َّل����������ى
ول�����ـ�����ـ�����ق�����ل�����ب�����ي َق���������ـ��������� ْد َت َ
���������ج��������� َّل���������ى ل����������ي مَ��������جِ ��������ي��������دِ ي
َق���������������� ْد َت َ

مقـــاالت

و�صنيعه هذه ينا�سب الإن�شاد الديني ،فف�ضلاً
ع َّما يبعثه ا�سم الجاللة من طم�أنينة وا�ستقرار
نف�سي ،ف�إنه يلهب حما�سة المن�شدين ويزيد عزمهم
ويقوي �ضربهم على الأر���ض .ونالحظ �أن االلتزام
بقافية واحدة خا�ص بالمو�شحات التي تعظم اهلل
تبارك وتعالى كقوله:
����������������ب ال������������ َق������������ ْل������������بِ
ي����������������ا َح���������������� ِب���������������� ْي َ
(((4
ال �إل�����������������������ه �إلاَّ �أ ْن�����������������������������������������تَ
ْاغ�����������������������فِ����������������������� ْر ل�����������������ي َذ ْن������������� ِب�������������ـ�������������ي
ال �إل������������������ـ������������������ه �إلاَّ �أ ْن�����������������������������تَ

وتذخر الأبيات بالنغم الجميل ،فتوالي الالمات
وال�ج�ي�م��ات ف��ي "جل ،تجلى ،جال" والمجان�سة
ال���ص��وت�ي��ة ب�ي��ن "جال وتجلى"والأحرف اللينة
المتتابعة ،و�صيغة فاعالتن التي تلتزمها الأبيات
كلها ت�شعرك بحالوة النغم ورقته� .إن �أبا الح�سن
يملك ذو ًق ��ا مرهقًا و�أذ ًن� ��ا واع�ي��ة ت�ع��رف اختيار
الأ�صوات التي ته�ش لها النف�س ،وتطرب لها الأفئدة،
ويتلذذ بها ال�سمع .ولكنه �أحيا ًنا ينبو ذوقه ويق�سو
�إح�سا�سه وت�ضطرب يداه وترتجف قيثارته ،فيختار
� ً
ألفاظا وعرة وقوافي حو�شيه ،ت�صك ال�سمع وتوقر
الآذان ،ف�أينا ال ي�سد �أذنيه حينما ي�سمع قوله:

�أم��ا المو�سيقى الداخلية وال�ت��ي تعرف ب�أنها
ح���س��ن ان �ت �ق��اء الأل� �ف ��اظ ،والإح �� �س��ا���س بقيمتها
ال�صوتية والنغمية �صورة من �صور المالئمة بين
�إنها الألفاظ والمعاني ،بل هي روح النظم وكيانه
الناب�ض بالحياة .ولمو�سيقى الداخل �أ�شكال تعرف
بها و�ألوان تميزها ،مثل التكرار ،ونق�صد به تكرار
الأل �ف��اظ وت �ك��رار الأح���رف� .أم��ا ال�ت�ك��رار اللفظي
في�صلح لحاالت االنفعال والحما�سة مثل:
ْ
����������������������������ل ِب�������������� ِ�������������ص�������������دْقٍ َوجِ ������������ـ������������ ْد
َو ُق
ال������������ل������������ـ������������ـ������������ه

اهلل

مِ �������نْ َخ������ ْم������ َر ٍة م����ا عَ���� َ���ص���ره���ا عَ����ا� ِ����ص���� ْر
والج����������� َن�����������تْ َق ّ
�������������ط م��������ن ُم������� َع������� َّر� ْ�������ش
ُ
ك�������م ا� ْ���������س��������� َك��������� َرتْ ق�����ل�����ن�����ا� :أ َك������ـ������ـ������ا ِب������ر
ل���م���ث���لِ ه������ذا ال������ َّ�����ش�����رابِ ُي����� ْع�����طِ ْ
�����������ش

(((5

والغثاثة وا�ضحة في تكرار ال�صادات وال�شينات،
وما كان �أغناه عن ذلك ،والحق �أن مثل هذا النظم
ال يقلل من قيمة �صاحبنا ،فهو مثل الآخرين ،قد
يحلق في ال�سموات العال لي�أتيك بما ال مثيل له
ً
�سقوطا مذر ًيا ،على �شاكلة جمعه بين
كما ي�سقط

(((4

اهلل
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الجيمات وال�صادات .ومن �ألوان المو�سيقا الداخلية
الجنا�س ب�شقيه التام والناق�ص ،ومنه:
َر َّق م������ع������ن������اك ِر َّق�������������������� َة ال������� َّ������ش������ ْع������ ِر
وف����ه����م����تَ ال������� ُّرم�������و َز ف�����ي ال������ ِّ�����ش����� ْع����� ِر

(((5

ت�����������������را ُه ُي�������� ْب��������ـ��������ـ��������دِ ي وال ُي������� َب�������الِ�������ي
(((5
ف�������ي ُك������������ ِّل َط����������������� ْو ٌر ل�������ه َو َط������������ـ������������ ْر
� َ������ش������ ِر ْب������ن������ا ُم�����������دَام����������� ًة ب����ل���ا �آ ِن������ـ������ َي������ه
ف���ل��ا ت����ح���������س���� ُب����وا عَ���� ْي���� َن����ه����ا �آنِ��������� َي���������ه

(((5

و�أح �ي��ا ًن��ا ي�ج��زئ البيت ال��واح��د �إل��ى قطعتين
مو�سيقيتين ،ك ��أن ينتزع من قافية ال�شطر الأول
كلمة من �أ�صلها ِ
و�سن ِْخ َها ليبد�أ بها �شطره الثاني،
مثل قوله:
ُم��������� َت��������� ِّم��������� ًَم���������ا َج�������������������ا َء ب�������ال������� َك������� َم�������الِ
���������������������س��������������������� َوا ْه
������������ي � ِ
َم������������ال������������ي � َ������������ش ٌ
حِ ��������� ِّب���������ي ُه ال���������� ُب����������ر ُء م�������ن َخ����� َب�����ال�����ي

(((5

���������������رج���������������و ِر� َ
������������������ض������������������ا ْه
ب�������������ال�������������ي ي
ُ
وقوله:
ْاخ�������� َت��������� َّ��������ص��������ه ُ
اهلل ب������ال������ َم������ َع������ال������ي
(((5
عَ��������������الِ��������������ي ع������������ن ا ْل������������������������������������������� َو َرى
�أ� ْ���������ش��������� ُك َ
�����ح�����ال�����ي
���������وك ي�������ا � َ������س������ ِّي������دي ِب َ
َح������������ـ������������ا ِل������������ـ������������ي َك�������������م�������������ا َت�������������������������� َراه
و�أغ �ل��ب ال �ظ��ن �أن ا��س�ت�خ��راج ال�ج�ن��ا���س بهذه
ال�صورة لي�س وليد البيئة الأندل�سية ،بل هو من
ابتكار الم�شارقة ،فها هو �أبو الفتح ال ُب ْ�س ِتي ي�ستبق
ال�ش�شتري بثالثة قرون فيقول:
����ح����� َ����س����ب ب����أن���ـ���ي
�أب���������ا ال����ع����ـ����ب����ا�����س ال َت ْ
��ش��يء م���ن ُح���لَ���ى الأ� ْ����ش���� َع����اِر ع������اري
ب��� ٍ

(((5
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َف�����ـ����� ِل�����ي َط������ـْ������ب������ ٌع ك���������س����ل���������س����الٍ م���ع���ي���ن
��������ج��������ا ِر ج�����اري
زالل م�����ن ُذ َرى الأح َ
يمكننا القول"�إن الجنا�س ب�شقيه التام والناق�ص
وثيق ال�صلة بمو�سيقى اللفظ ،فالألفاظ التي تتكرر
في البيت م�ضافة �إلى ما يتكرر في القافية يجعل
البيت �أ�شبه ما يكون بفا�صلة مو�سيقية متعددة النغم
مختلفة الألوان"( .((5ومن المو�سيقى الداخلية نوع
دقيق ا�ستحدثه الأندل�سيون ووقعوه في مو�شحاتهم
ونق�صد به التقابل الأفقي ،وفيه تت�ساوى كل كلمة
في ال�شطر الأول مع الكلمة التي توازيها في ال�شطر
الثاني في وزنها المو�سيقي وال�صرفي مما يحدث
إيقاعا مت�ساو ًيا ته�ش له الأذن وال تكاد تمل �سماعه،
� ً
ومنه:
ف�����ي ط���ـ���ـ��� ِّي���ه���ا � ِ�����س����� ٌر َي����� ُ����س����و ْد
ف���ي َذ ْوقِ����ه����ـ����ا َف���� ْه���� ُم ال���� ُو ُج����و ْد
ف��ي خ��م��ره��ا ب��ان��ت � ُ���ش���هُ���و ْد

(((6

ففي طيبها = في ذوقها = في خمرها ،و�سر
ي�سود = فهم ال��وج��ود = بانت �شعور .وق��د ي�أتي
التقابل النغمي ف��ي ��ص��ورة �أخ ��رى ،ه��ي التقابل
العمودي والر�أ�سي ،مثل(:((6
ك��م َن��هَ��اك ال ُّ�����س�� ُرو ُر وال َ���ح��� ْز ُن
ك��ـ��م َب������ َراك ال���� َّز َم ُ
����ان والأ ْي ُ
������ن
ك���م َ���س�� َب��ـ َ
��اك ال����دُّ ن���� ُّو وال��� َب��� ْي ُ���ن
يمكننا �أن نقول �إن القيمة النغمية للتقابلين،
الر�أ�سي والأفقي واحدة ال اختالف بينهما �إال في
الكتابة الخطية� ،أع�ن��ي الر�سم على ال ��ورق� ،أم��ا
التوقيع المو�سيقي فلكليهما واحد.

ُمو ََّ�شحَ ُات
�أبي الحَ �سَ ِن
ُّ
ال�ش ْ�ش َت ِري
ُو�سي َقا َها
"م ِ
َ
وع َن ِا�ص ُر َها
ال ُّترا ِثيَّة "

الحالجية في فكر �صاحبنا ،لكن هذا ال يمنع من
الوقوف عند المفا�صل الأ�سا�سية ،و�أبرزها قوله -
مثله  -بالحقيقة المحمدية( ،((6يقول �أبو الح�سن:

العنا�صر التراثية:

لم يتي�سر للو�شاح الأندل�سي �أن يقيم فنه بمن�أى
عن الما�ضي ال��ذي �شاده �أج��داده و�أق��ام��وا عمده،
و� �ش��دوا �أط�ن��اب��ه .فكان �أن اتبع هديهم ،واقتفى
�أثرهم ،ون�سج بنولهم ،ولعلي ال �أك��ون مغال ًيا �إذا
قلت �إن��ه قد تعذر على الأندل�سيين في �أي ع�صر
من ع�صورهم الأدبية الفكاك من الم�شرق والتحرر
من �شراكه ،فالم�شرق  -عندهم -هو قبلة العلم،
ومهبط الفن ومحراب الثقافة ،وموئل الفكر ،وقد
�صدق ابن ب�سام حين قال":فلو نعق بتلك الآف��اق
غراب �أو َط َّن ب�أق�صى ال�شام والعراق ذباب ،لجثوا
عن ذلك �صن ًما وتلوا ذلك كتا ًبا محك ًما"(.((6

ا� ْ�������س�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ������� ُم������� ُه ف�����������ي ال���������� َق����������دِ ي���������� ْم
م���ن ق��ب��ل �أن ي��ك��ون م����اء وال ط���ي���نْ

(((6

وال ك�������������������������ان �إم�����������ـ�����������ـ�����������ـ�����������ـ�����������ـ�����������ا ْم
وال ك����������ان �إ ْن�������������������س وال �����ش����ي����اط����ي����نْ
�������ك ال����������خِ ���������� َت����������ا ْم
م������������ن مِ �������� ْ�������س�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ ِ
ت����������ا ُج الأول���������ي���������اء عِ ���������� ُّز ال���������س��ل�اط����ي����نْ
ويقول  -مثله � -إن النقطة �إ��ش��ارة �إل��ى ذات
اهلل(:((6

مقـــاالت

بدعا عن غيره ،بل �سار على
لم يكن ال�ش�شتري ً
المنهج الذي جرى عليه الأندل�سيون من محاكاة
الم�شارقة وا�ستلهام معانيهم وا�صطناع �أخيلتهم
والت�شبه بنوابغهم .كما كان لرحابة �صدره دور في
االنفتاح على الثقافة اليونانية والأخذ من فال�سفتها
على �شاكلة �أر�سطو و�أفالطون.

ي���������م���������ـْ���������ـ���������ـ���������ـ���������ـ��������� ُح م����������������ا َخ َّ
��������������ط�������������� ُه
� ْإن �أت���������������ى ال������ ُّن������ـ������ـ������ـ������ـ������ ْق َ
������ط������ ْه

(((6

ويحر�ص على نقل كل ما يرتبط به من �أقوال،
مثل قوله:
ح�������������� َّت��������������ى م�����������������ا ب���������ـ���������ـ���������ـ���������ـ���������دا ل������ي

حظيت �شخ�صية الحالج بدرجة عالية ومكانة
رفيعة عند المت�صوفة ،وال غرو في ذلك فالحالج
هو �أول من ج ��أر بالحلول ،و�أول من ب�سط القول
في الحقيقة المحمدية ،و�أول من باح ب�سر الأ�سرار
فنال جزاءه الأوفى ،ي�ضاف �إلى ذلك كله ،هو �أول
�شهداء الت�صوف -بح�سب ر�أي المت�صوفة -كل هذه
الأوائ��ل جعلته حظ ًيا عندهم ،وجعلت ذك��راه نا ًرا
ت�شتعل في نفو�سهم ،نا ًرا ال تطفئها دموعهم عليه
اً
ا�شتعال� .إذا لم يكن
�أو ح�سرتهم لفقده ،بل تزدها
غري ًبا �أن ي�ستلهمه �أبو الح�سن ويتخذه مثلاً �أعلى في
�أقواله و�أفعاله ،وفي ت�صوره للوجود والعدم ،الكون
والحياة .و�سيطول بنا الحديث لو تقفينا الآث��ار

(((6

وزا َل

��������ي
م������������ا ف������������ي ال ُ
��������ج�������� َب��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ ْ
َع���������ـ���������ـ���������ـ���������ـ���������ـ���������ـ��������� ِّن���������ي
���������ن ال����������� ُغ�����������ـ�����������ـ َ
َع���������ـ���������ـ���������ـ��������� ْي َ
�����������ي
�����������ط ْ

(((6

و�أحيا ًنا ي�سلخ �ألفاظه ومعانيه ،فقوله:
ي�����������������ا ُك����������������������������� َّل ُك����������������������������� ِّل ال��������������� ُك ْ
���������������ل
ْ
ج������������ـُ������������ ْد ل������������ي ِب����������������� ِر� َ
�����������������اك
�����������������ض

(((6

م�سلوخ من قول الحالج:
ي��������ا ُك������������� َّل ُك�������� ِّل��������ي وك ُّ
���������س
�������������ل ُم���� ْل����ت����ب ٌ
(((7
و ُك ُّ
���و����س ب���م���ع���ن���ائ���ي
���������ل ُك����� ّل�����ك م���ل���ب ٌ
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ويمثل له م�شهد مقتله و�أقواله التي �صدع بها
ٍ
حينئذ �شي ًئا مه ًما ،ف�إذا قال الحالج:
وم��������������م��������������ات��������������ي ف������������������ي ح��������ي��������ات��������ي
(((7

وح����������ي����������ات����������ي ف������������ي م�����������م�����������ات�����������ي

تمثله �صاحبنا تمثلاً كاملاً  ،وقال معه �إن الموت
ال يعني نهاية الحياة ،بل هو بدايتها �إن لم يكن هو
نف�سها ،يقول �أبو الح�سن:
�إ َّن َم������������������� ْوتِ�������������������ي ح������ي������ـ������ـ������ـ������ات������ي
(((7
َو َف����������� َن�����������ـ�����������ـ�����������ائ�����������ي َب���������� َق����������ـ����������ـ����������ـ����������ا
ومن ال�شخ�صيات ال�صوفية التي خلعت �أثرها
على �أديبنا� ،أبي يزيد الب ِْ�س َطامي ،ومع �أنه لم ي�شر
�إليه في �أي مو�شح له� ،إال �أن �آثاره و�أقواله منبثة في
ت�ضاعيف نظمه ،فقول �أبي الح�سن:
�������������ح������������� ِّق������������� َق الأ�����������ش���������� َي����������ا
م�������ـ�������ـ�������ن ُي َ
(((7
ُك�������� ُّل��������ه��������ا عِ ������������ ْن������������ َد َن َ
�������������������ظ������������������� ُروا
ي����������������راه����������������ا ال������������������ ُك������������������ َّل واحِ �������������������������� ْد
و ُي����������ـ����������ـ����������� َ����������ش����������اهِ ���������� ْد و َي����������� ْ����������س���������� َم���������� ْع
فيه �إغارة على مقوله الب�سطامي ال�شهيرة "الكل
واحد في عالم التوحيد"( ،((7و�إذ يقول �أبو الح�سن:
����وب و�أن��������ا ال��ح��ب��ي ْ��ب
�أن�������ا هُ ������� َو ال����م����ح���� ُب ْ
(((7
���ب
وال ُ
����ح ُّ
����ب لِ����ي مِ ��� ِّن���ي � َ����ش ٌ����يء عَ���جِ ���ي ْ
ف�إنه يفيد من قول الب�سطامي"خرجت من با
َيزِ ِيد َّي ِتي كما تخرج الح َّي ُة من جلدها ف�إذا العا�شق
والمع�شوق والع�شق واحد"( ،((7و�أح �ي��ا ًن��ا ينقل
�شطحاته �إلى تو�شيحه ،ف�إذا قال الب�سطامي "كنت
لي م��ر�آة ف�صرت �أنا المر�آة"(� ((7أخذها �صاحبنا
ود�سها في ت�ضاعيف مو�شحاته(.((7
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لم تقت�صر ثقافة �أديبنا ال�صوفية على منتجاتهم
النثرية ،بل امتد نطاقها �إلى �أ�شعارهم فمو�شحته:
����������ح���������� َي����������ا َت����������ك
ي�������������ا َح���������� ِب����������ي���������� ِب����������ي ِب َ
�������ح������� َي�������ـ�������ا َت�������ك ي���������ا َح�������� ِب��������ي�������� ِب��������ي
ِب َ
ر ِْق ل������������ي وا ْن ُ
����������������ظ����������������ر ل������ح������ال������ي

(((7

�أ ْن�����������������������تَ �أ ْد َرى ِب�������������ال�������������ذِ ي ِب�������ي
�أ ْن����������������������������تَ دَائِ����������������������������ي َو َد َوائِ������������������������������������ي
َف��������� َت���������لَ َّ
���������ط���������ـ���������ف ي�������������ا َط�������� ِب��������ي�������� ِب��������ي
تغير على ق�صيدة م�شهورة لل�صوفي الم�صري
الكبير ابن الكيزاني ،وتنتزع منها بحرها(مجزوء
الرمل) وتقطف قافيتها (الباء) وج ّوها ال�صوفي
الخال�ص ،وحديثها عن الحب وال�صبابة ،يقول ابن
الكيزاني:
ا� ْ��������������ص�������������� ِر ُف��������������وا عَ����������� ِّن�����������ي ط����ب����ي����ب����ي
(((8
و َد ُع������������ـ������������ونِ������������ي َو َح����������� ِب����������� ْي����������� ِب�����������ي
عَ�������� ِّل�������� ُل��������ـ��������وا َق�������ـ������� ْل������� ِب�������ي ِب���������������ذِ ْك��������������� َرا ُه
ف�����������ق�����������ـ�����������د زا َد ل�������ه�������ي�������ـ�������ب�������ي
���������������������اب هَ��������� ْت���������كِ���������ي ف�����������ي هَ��������������������� َوا ُه
َط
َ
ب���������ي���������ن وا� ٍ
���������������������������ش َو َرقِ��������������� ْي���������������ـ���������������بِ
و�أحيا ًنا تدفعه معانيه للبحث عن عالم �آخر،
عالم يغذيها ويدفع في �أع�صابها الحياة ،وي�صدق
في التعبير عنها ،ويدنيها من المريد ،ونعني بذلك
عالم الخمر وما به من ك�أ�س وطا�س ،وخيري و�آ�س،
وعلى ر�أ�س هذا العالم �أبو نوا�س ،ف�إذ يقول �صاحبنا:
��������ح�������� ُو ال������� ِّ������ص������ َف������اتْ ُو ُج����������������� ُود َذاتْ
َم ْ
(((8
ا� ْ
��������������������ش�������������������� َر ْب َو َه���������������ـ���������������ـ���������������ـ���������������اتْ
وب���������ال��������� ِك���������ـ��������� َب���������ا ْر ال ب�������ال�������� ِّ�������ص������� َغ�������ا ْر
َف ْ
�����������اخ�����������ـ�����������ـ�����������ـ�����������ـ�����������لَ����������� ْع عِ �������������������������������� َذا ْر

ُمو ََّ�شحَ ُات
�أبي الحَ �سَ ِن
ُّ
ال�ش ْ�ش َت ِري
ُو�سي َقا َها
"م ِ
َ
وع َن ِا�ص ُر َها
ال ُّترا ِثيَّة "

ويقول -مثل �أف�لاط��ون� -إن"الأ�شياء المح�سو�سة
م�شحونة بالتناق�ض ،و�أن الحوا�س خادعة وغير
يقينية"( ،((8وي�شبهها بال�سراب الذي يراه الظم�آن
م��اء حتى �إذا ج��اءه ل��م يجده �شي ًئا .وم��ع �أن �أب��ا
الح�سن ي�ستعير من �أفالطون نظريته ويوظفها في
خدمة معانيه� ،إال �أنه جاء فخالفه في الو�سيلة التي
تبلغه اليقين ،فبينما يرى الفيل�سوف �أن العقل وحده
هو �سبيل المعرفة ،يرى �أديبنا "�أن النور الإلهي
(((8
الذي يقذفه اهلل في القلوب التي جلت �آفاتها"
هو ال�سبيل �أو ما يعرف عند المت�صوفة بالذوق.
ومثلما انتفع �أديبنا بتراث الفال�سفة والم�شارقة،
انتفع بالتراث الأندل�سي ،وتمثل ذلك في معار�ضته
لأ�شهر الو�شاحين ،و�إغارته على معاني �شعرائهم،
و�أخذه ل�صور زجاليهم.

ف�إنه ينظر �إلى قول النوا�سي:
ا� ْ����س����قِ���� ِن����ي � ْإن � َ����س���� َق���� ْي���� َت���� ِن����ي ب���ال��� َك��� ِب��� ْي���ر
(((8
م���ن َل����ذِ ْي����ذِ ال���� ُّ���ش���ربِ ال ب��ال��� َّ��ص��غِ�� ْي�� ِر
�أما قوله:
��������ج�������� ُل ال�����م�����ـ�����ـ�����ـَ����� َزا ْج
ُم�����دَام�����ـ�����ـ�����ـ����� ُت����� َن�����ا َت ْ
(((8
�إذا � ُ���ش��� ِر َب���تْ َج���لَ���تْ ُظ��� ْل��� َم ال��� َّد َي���اجِ ���ي
ففيه نظر �إلى قول �أبي نوا�س:
��������ن ال َّ
ل�����و ُق�������� ِّر َب��������تْ مِ َ
�����ظ�����ـ��ل��ا ِم َي������ ْو ًَم������ا
�������ظ َ
������اب عَ���� ْن����هَ����ا د َُج��������ى ال َّ
���ل���ا ِم
������ج َ
ال ْن َ

(((8

مقـــاالت

ومهما يكن من �أم��ر فثمة ف��رق وبينونة كبيرة
بينهما ،فخمر �أبي نوا�س جزء من حياته وتركيبته
النف�سية ،ب��ل ه��ي دينه وعقيدته� ،أم��ا خمر �أب��ي
الح�سن فرمز للحقيقة المحمدية ولإ�شراقها في
النفو�س الذكية .فلي�س توقدها �أو ا�شتعالها �ضو ًءا
حقيق ًيا ،بل هو قب�س روحي تنتظره النفو�س المتلهفة
للحق ور�ؤية النور.

�أم��ا فيما يتعلق بالمعار�ضة فقد بنى مو�شحته
"قبل كون الزمان" على ِغرار مو�شحة م�شهورة
للأعمى التطيلي .ف�إذا قال الأعمى:
� َ����������������ض����������������احِ ٌ
����������������ك ع����������������ن ُج������������� َم�������������ان

و�إلى جوار ثقافته الم�شرقية ن�ش�أت ثقافة يونانية
قوامها فل�سفة �أفالطون ونظرياته ،وعلى ر�أ�سها
نظرية الكهف ،التي خ�صها بمو�شحة كاملة ،يقول
فيها:
�����������م وا ْل�������خ�������ـَ������� َي�������الِ
عَ������������ ِّد ع�������ن ال�����������وَهْ ِ

�������������������س�������������������افِ������������������� ٌر ع�������������������ن ب�������������������دري
� َ
� َ���������������ض���������������ا َق عَ��������������� ْن��������������� ُه ال��������������� َّز َم���������������ان
(((8

�������������������������ص������������������������� ْدرِي
وح����������������������������������������� َوا ُه � َ
َ
�آه

وا� ْ�����س����� َت����� ْع�����مِ �����لِ ال�����فِ����� ْك����� َر وال������ َّن َ
������ظ������ ْر
������ا�������س �إال َك������ َم������ا ا ْل َ
������خ������ َي������الِ
م������ا ال������ َّن ُ

(((8

َّم�����������������������������ا

�أجِ ���������������ـ���������������ـ���������������ـ��������������� ْد

� َ�������������ش������������� َّف�������������نِ�������������ي م�����������������ا �أجِ �����������������ـ����������������� ْد
َق����������������������������������ا َم ِب�����������������������ي َو َق�������������ع�������������ـ�������������ـَ������������� ْد

ف������ا ْن ُ
������ظ������ر �إل����������ى َم������ا� ِ������س َ
������ك ال������� ُّ������ص������ َو ْر

َب������������������اطِ ������������������� ٌ
������������������ش ُم�����������ـ�����������ت�����������ـَّ�����������ئِ����������� ْد
ُك��������������� َّل��������������� َم���������������ا ُق����������������ـ���������������� ْل����������������تُ َ :ق���������������� ْد

فما يراه المريد من �أ�شباح وظالل تتحرك خلف
الأ�ستار ثم تفنى وت��زول يدفعه دف ًعا للبحث عن
المحرك الحقيقي �أو ما�سك ال�صور على حد تعبيره.

َق�����������������������������ا َل ل������������������ي�:أ ْي������������������ـ َ
������������������ن َق��������������� ْد
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قال ال�ش�شتري:
ْ
������������������ان
َق���������������� ْب���������������� َل َك���������������������������ونِ ال������������������ َّز َم
و ُو ُج�������������������������������������������������������و ِد ال�������������� ُّ�������������س������������� ْك������������� ِر
�أ� ْ���������������س��������������� َك��������������� َر ْت���������������نِ���������������ي ِب�����������������������������د ْ
َان
َ
�������������������خ������������������� ْم������������������� ِر
ل����������ل����������ه����������وى وال

(((8

َق������������������� َم������������������� ُر ال������������������ ُّر� ْ
������������������ش������������������دِ الح
و�أ َن�������������������������������������������������������ا َر ال�������������� ِف��������������ـ�������������� ْك�������������� َرا
و َن���������������� ِ���������������س���������������ي��������������� ُم ال������������ َّ�����������ص�����������ب�����������اح
���������������اب مِ ����������������� ْن����������������� ُه َن������������� ْ������������ش������������رِا
ط���������������ـ َ
َو َراح

و ِب���������������������������ـ���������������������������ـ��������������������������� َر ْو ٍح
ع�����������������������ا َد � ِ����������ش����������ـ���������� ْف����������عِ����������ي َو ْت���������������������������� َرا
وتت�شابه المو�شحتان �شكلاً وم�ضمو ًنا ،فكالهما
على زنة المديد(فاعالتن فاعلن) وكالهما رباعي
الأغ�صان ،وكالهما مركب الأ�سماط ،ف�ضلاً عن
ت�شابه قافية المطلع ،وال تقت�صر المعار�ضة على
ال�شكل فح�سب ،بل تنتقل �إلى الم�ضمونين ،الخمري
والغزلي .وعلى غ��رار معار�ضته الأول ��ى ،عار�ض
مو�شحة البن باجة الفيل�سوف ،فمو�شحته(:((9
����ح���� ْب���� ِر
�������ص������ـ������ا ِح ال َح ال������� َّ������ص������ب������ا ُح ل����ل َ
ن�����ع�����ـ�����د ل������ي������ل د َُج�������������������اه ك�����ـ�����ال�����حِ ����� ْب����� ِر
معار�ضة لمو�شحة ابن باجه:
َج��������ـ��������ـ�������� ِّر َر ال������������ َّذ ْي������������ َل �أ َّي�������م�������ـ�������ا َج����������� ِّر

لموهبته الفذة ،هو من دفعه �إلى معار�ضة هاتين
المو�شحتين ،فمو�شحة الأع �م��ى تعد م��ن عيون
المو�شحات الأندل�سية ،بل تكفيها مكانة �أن و�شاحي
الأندل�س خرقوا مو�شحاتهم فور �سماعهم مطلعها،
و�أما مو�شحة ابن باجة فال تقل عنها منـزلة� ،ألم
يحلف ابن تيفلويت وقت �سماعها على ابن باجة �أال
يم�شي على الأر�ض ،بل على الذهب(.((9
وقبل �أن نطوي ه��ذه ال�صفحة ن�شير �إل��ى �أن
�أديبنا ا�ستعار من ابن قزمان الزجال �صوره ال�شعبية
ف�ألب�سها م�سوح الت�صوف وزي القوم ،ومنها �صورة
العريان الهائم على وجهه في الأ�سواق ،ف�إذ يقول
ابن قزمان:
(((9
َو َن ْ���ج���رِي عُ��� ْري���اَ ْن ف��ي � ُ��س��وق ال������ َّد َو ْاب
يقول �أبو الح�سن :
َف ْ
������اط������ َر ُح������ـ������وا عَ������ ِّن������ي َث������������� ْو َب ال���� َع���� َف����ا
عُ������� ْر َي ْ
�������ان ُن�����ري����� ْد َن��� ْم���� ِ���ش���ي � َأج��������� َّل � َ���ش ْ���ي
ك���م���ا َم���� َ���ش���ى َق���� ْب���� ِل����ي َغ����� ْي ُ
���������ي
��ل��ان َم ْ
و�أبو الح�سن �إذ يخلع ثيابه ويتجرد منها ،ف�إنه
يتحلل من رغباته الإن�سانية وحظوظه الدنيوية
فالثوب �إذن �صورة من �صور الدنيا �أو حجاب من
حجبها ال�صفيقة.
(((9

خال�صة الدرا�سة:

والمو�شحتان على زنة الخفيف ،وكالهما ثنائي
الأغ�صان رباعي الأ�سماط.

يمكننا �أن نقول لقد تنوعت مو�سيقى ال�ش�شتري ما
بين االلتزام ال�صارم بالعرو�ض التقليدي والخروج
التام عنه ،كذلك �أحيا ما تحاماه القدماء من �أوزان
(ال�سريع ،المن�سرح ،المجتث) ،وما �أخملوه �أو نبذوه
(الم�ستطيل ،الممتد ،المطرد).

�إن اعتداد �أديبنا بذاته وثقته بنف�سه واطمئنانه

بدعا عن غيره؛ فقد
كذلك لم يكن ال�ش�شتري ً

و� ِ�����ص����� َل ال���� ُّ���ش���ك��� َر م���ن���ك ب����ال���������ش���� ْك���� ِر

(((9
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ُمو ََّ�شحَ ُات
�أبي الحَ �سَ ِن
ُّ
ال�ش ْ�ش َت ِري
ُو�سي َقا َها
"م ِ
َ
وع َن ِا�ص ُر َها
ال ُّترا ِثيَّة "

�سار على المنهج الذي جرى عليه الأندل�سيون من
محاكاة الم�شارقة والأخذ من معانيهم ،وا�صطناع
�أخيلتهم ،والت�شبه بنوابغهم� ،شعراء (�أبو ُنوا�س)
�أكانوا �أم مت�صوفة(الحالج  -الب�سطامي ) ،كما
كان لرحابة �صدره دور في االنفتاح على الثقافة
اليونانية والأخذ من فال�سفتها � -أفالطون -خدمة
و�شرحا لمقا�صده.
لمعانيه،
ً
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انظر في ترجمته (نفح الطيب من غ�صن الأندل�س
الرطيب ،للمقري ،تحقيق محمد محيي الدين عبد
الحميد ،دار الكتاب العربي ب�ي��روت ،د .ت ،ج� 2ص
 269وم��ا بعدها ،و�إي �ق��اظ الهمم ف��ي ��ش��رح الحكم،
البن عجيبة الح�سني ،تقديم ومراجعة محمد �أحمد
ح�سب اهلل ،دار المعارف ،القاهرة ،د .ت��� ،ص،54
وديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري (المقدمة) ،تحقيق د.
�سامي الن�شار ،من�ش�أة المعارف ،الإ�سكندرية ،الطبعة
الأولى1960 ،م� ،ص 8وما بعدها . ،والإحاطة في �أخبار
غرناطة ،البن الخطيب ،تحقيق محمد عبد اهلل عنان،
مكتبة الخانجي ،م�صر ،ط 1997م ،ج� ،4ص.206
انظر بحثينا:الأُ ُل ِ
والح ِق ْي َق ُة ال ُم َح َّم ِد َّية في مو�شحات
وه َّية َ
ال�شُّ �شْ تَرِ ي" .مجلة كتابات" الجمعية الم�صرية للدرا�سات
ال�سردية ،جامعة قناة ال�سوي�س ،العدد الثاني(�أكتوبر-
نوفمبر -دي�سمبر)2011م� .ص�ص .331 -297 ،وتَ�شْ ِكي ُل
ال�صور ِة في ُمو�شَّ ِ
حات ال�شُّ �شْ تَرِ ي .مجلة
ال ُل َغ ِة وبنَا ُء ُّ
الدرا�سات الإن�سانية (جامعة دنقال) ،العدد التا�سع،
يناير2013م� .ص�ص.72-56 ،
دار ال �ط��راز ،الب��ن �سناء ال�م�ل��ك ،تحقيق د .ج��ودت
الركابي ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة الثانية1977 ،م،
�ص.48
مقدمة (دار الطراز)� ،ص.41
انظر كتابه في �أ�صول التو�شيح.
المر�شد �إلى فهم �أ�شعار العرب و�صناعتها ،د .عبد اهلل
الطيب ،دار الفكر ،بيروت1970 ،م ،ج� ،1ص.21
ال�سابق نف�سه  ،ج� ،1ص.429

-29
-30
-31
-32
-33

-34
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ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص .220ا�ضطررنا �إلى
إ�صالحا للخط�أ
قطع همزة الو�صل في قوله (اعتنى) � ً
العرو�ضي.
ال�سابق نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
ال�سابق نف�سه� ،ص.362
ال�سابق نف�سه� ،ص.150
ال�سابق نف�سه� ،ص.227
ال�سابق نف�سه� ،ص.174
ال�سابق نف�سه� ،ص.335
تلفظ لفظة "�ألف" ب�سكون الالم جب ًرا للك�سر العرو�ضي.
ال�سابق نف�سه� ،ص.243
ال�سابق نف�سه� ،ص.252
المر�شد �إلى فهم �أ�شعار العرب و�صناعتها ،ج� ،1ص.156
ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري �ص.367
ال�سابق نف�سه� ،ص.200
ال�سابق نف�سه� ،ص.169
ال�سابق نف�سه� ،ص.358
ال�سابق نف�سه� ،ص.117
ال�سابق نف�سه� ،ص.162
ال�سابق نف�سه� ،ص.364
ال�سابق نف�سه� ،ص.197
ال�سابق نف�سه� ،ص.372
ال�سابق نف�سه� ،ص.227
مو�سيقى ال�شعر ،د� .إبراهيم �أني�س ،الأنجلو الم�صرية،
القاهرة ،الطبعة ال�ساد�سة1988 ،م� ،ص.226
ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.126
ال�سابق نف�سه� ،ص.101
ال�سابق نف�سه� ،ص.86
ال�سابق نف�سه� ،ص.94
�شرح دي��وان الحما�سة ،للمرزوقي ،ن�شر �أحمد �أمين
وعبد ال�سالم ه��ارون ،دار الجيل ،بيروت ،ط1991م،
ج� 1ص.11
ع�صر الدول والإم��ارات "الأندل�س" ،د� .شوقي �ضيف،
دار ال �م �ع��ارف ،ال �ق��اه��رة ،الطبعة الأول� ��ى1989 ،م،
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�ص.162
 -35مو�سيقى ال�شعر� ،ص.246
 -36ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.223
 -37ال�سابق نف�سه� ،ص.362
 -38ال�سابق نف�سه� ،ص .362
 -39ال�سابق نف�سه� ،ص.351
 -40ديوان ابن الفار�ض� ،شرح د .عمر الطباع ،دار القلم،
بيروت1994 ،م� ،ص.147
 -41ديوان حاج الماحي ،جمع وتحقيق عمر الح�سين ،الدار
ال�سودانية للكتب ،الخرطوم ،د .ت� ،ص.339
 -42ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.302
 -43ال�سابق نف�سه� ،ص.372
ُ -44ق ُلت" :وقد جارى حاج الماحي �صنيع ال�ش�شتري فقطع
كثي ًرا من قوافي ق�صيدته الآنفة الذكر ،كقوله "�سيد
ه��وازن وبني �أُ َم ْي" يعني �أمية وغير ذلك كثير .انظر
ديوانه �ص 339وما بعدها".
 -45ال�سابق نف�سه� ،ص.104
 -46ال�سابق نف�سه� ،ص.351
ُ -47ق ُلت" :و�أكبر الظن �أن ال�ش�شتري قد نظر �إلى قول �أبي
�إ�سحق الألبيري:
يا �أيـها المغت ّر بـاهلل
ف ّر مـن اهلل �إلى اهلل
ولذ به وا�س�أله من ف�ضله
فقــد نجا من الذ باهلل
وقم له والليل في جنحه
فـحبذا من قــام هلل
انظر ديوان الألبيري ،تحقيق د .محمد ر�ضوان الداية ،دار
الفكر ،دم�شق ،الطبعة الأولى1991 ،م� ،ص.75
 -48ال�سابق نف�سه� ،ص.253
 -49ال�سابق نف�سه� ،ص.351
 -50ال�سابق نف�سه� ،ص.361
 -51ال�سابق نف�سه� ،ص.220
 -52ال�سابق نف�سه� ،ص.175
 -53ال�سابق نف�سه� ،ص.163
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-54
-55
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-57
-58
-59
-60
-61
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-63

-64
-65

-66
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-71

ال�سابق نف�سه� ،ص.144
ال�سابق نف�سه� ،ص.335
ال�سابق نف�سه� ،ص.251
ال�سابق نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
خزانة الأدب ،ل�صالح الدين ال�صفدي� ،شرح ع�صام
�شعيتو ،دار الهالل ،بيروت ،ط ،2ج� ،1ص.84
مو�سيقى ال�شعر� ،ص.54
ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.201
ال�سابق نف�سه� ،ص.163
ال��ذخ �ي��رة ف��ي محا�سن �أه ��ل ال �ج��زي��رة ،الب��ن ب�سام
ال�شنتريني ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،دار الثقافة،
بيروت1975 ،م ،ق ،1ج� ،1ص.2
يقول الحالج":لي�س في الأن ��وار ن��ور �أن��ور و�أظ�ه��ر من
القدم �سوى نور �صاحب الكرم ،همته �سبقت الهمم،
ووجوده �سبق العدم ،وا�سمه �سبق القلم؛ لأنه كان من
قبل الأمم".
ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.360
ُق ُلت":يعتقد معظم المت�صوفة ب�أن النقطة �إ�شارة �إلى
اهلل ،يقول ابن عربي"ما نظرت �إل��ى �شيء �إال ور�أي��ت
النقطة فيه" ،ويقول عبد القادر الجيالني":والنقطة
دالة على معنى الأ�سرار ال�سرمدانية" ،ويقول �أبو بكر
ال�شبلي في لحظة �شطح�" :أنا النقطة التي تحت الباء"،
ويقول المرحوم البروفي�سور ح�سن الفاتح قريب اهلل:
"النقطة �إ�شارة �إلى ذات اهلل تعالى الذي ال يتجز�أ وال
يتب َّع�ض" .انظر للأخير اً
مقال بعنوان "التعبير الإ�شاري
لال�ستعاذة والب�سملة" ،مجلة مجمع اللغة العربية،
الخرطوم ،العدد 1999 ،3م� ،ص 96وما بعدها.
ال�سابق نف�سه� ،ص.119
ال�سابق نف�سه� ،ص.372
قلت" :وقوله (ما في الجبي) �إ�شارة �إلى قول الحالج
الذي جر عليه غ�ضبة الفقهاء" ما في الجبة �إال اهلل".
ال�سابق نف�سه� ،ص.121
دي��وان الحالج ،تحقيق عبد النا�صر �أب��و ه��ارون ،دار
الحكمة ،دم�شق ،الطبعة الأولى1998 ،م� ،ص.20
ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.102
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ال�سابق نف�سه� ،ص.182
الع�صر العبا�سي الثاني ،د� .شوقي �ضيف ،دار المعارف،
القاهرة ،د .ت� ،ص.110
ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.287
الع�صر العبا�سي الثاني� ،ص.110
طبقات ال�صوفية ،لعبد الرحمن ال�سلمي ،تحقيق نور
ال��دي��ن �شريبة ،مكتبة الخانجي ،ال�ق��اه��رة ،الطبعة
الثالثة198 ،م� ،ص.78
انظر ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.126
ال�سابق نف�سه� ،ص.382
ابن الكيزاني حياته و�شعره ،د .علي �صافي ح�سين ،دار
المعارف ،القاهرة ،د .ت� ،ص.102
ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.382
دي��وان �أبي نوا�س ،تحقيق �أحمد الغزالي ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،د .ت� ،ص.69
ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.328
ديوان �أبي نوا�س� ،ص.152
ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.143
نظرية المعرفة عند مفكري الإ�سالم وفال�سفة الغرب
المعا�صرين ،د .محمود زي��دان ،دار النه�ضة العربية،
بيروت ،ط� ،1ص.22
ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.178
ديوان الأعمى التطيلي ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،دار
الثقافة ،بيروت ،الطبعة الثانية1989 ،م� ،ص.253
ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.145
ال�سابق نف�سه� ،ص.175
دي��وان المو�شحات الأندل�سية ،جمع وتحقيق د� .سيد
غ��ازي ،من�ش�أة المعارف ،الإ�سكندرية1979 ،م ،ج،1
�ص.247
انظر مقدمة عبد الرحمن ب��ن خ�ل��دون ،دار ومكتبة
الهالل ،بيروت1996 ،م� ،ص.363
ديوان ابن قزمان(�إ�صابة الأغرا�ض في ذكر الأعرا�ض).
تحقيق وت�صدير فيديريكو كورينتي ،طبعة المجل�س
الأعلى للثقافة ،القاهرة� ،ص.238
ديوان �أبي الح�سن ال�ش�شتري� ،ص.288

الم�صــادر والمراجع
 	)1الإحاطة في �أخبار غرناطة ،البن الخطيب ،تحقيق
محمد عبد اهلل ع�ن��ان ،مكتبة الخانجي ،م�صر ،ط
 ،1997ج.4
�	)2إيقاظ الهمم في �شرح الحكم ،البن عجيبة الح�سني،
تقديم ومراجعة محمد �أحمد ح�سب اهلل ،دار المعارف،
القاهرة ،د .ت .
 	)3خزانة الأدب� ،صالح الدين ال�صفدي� ،شرح ع�صام
�شعيتو ،دار الهالل ،بيروت ،الطبعة الثانية ،د .ت.
 	)4دار الطراز ،ابن �سناء الملك ،تحقيق د .جودت الركابي،
دار الفكر ،بيروت ،الطبعة الثانية1977 ،م.
 	)5ديوان ابن الفار�ض ،تحقيق د .عمر الطباع ،دار القلم،
بيروت1994 ،م.
 	)6ديوان ابن الكيزاني(�ضمن كتاب ابن الكيزاني حياته
و�شعره) ،د .علي �صافي ح�سين دار المعارف ،القاهرة،
د .ت.
 	)7دي� ��وان اب ��ن ق��زم��ان (�إ���ص��اب��ة الأغ���را����ض ف��ي ذك��ر
الأعرا�ض) .تحقيق وت�صدير فيديريكو كورينتي طبعة
المجل�س الأعلى للثقافة ،القاهرة.
 	)8دي��وان �أب��ي الح�سن ال�ش�شتري ،تحقيق د .علي �سامي
الن�شار ،من�ش�أة المعارف الإ�سكندرية ،الطبعة الأولى،
1960م.
 	)9دي��وان �أبي نوا�س ،تحقيق �أحمد الغزالي ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،د .ت.
 	)10ديوان الأعمى التطيلي ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،دار
الثقافة ،بيروت ،الطبعة الثانية 1989م.
 	)11ديوان الألبيري ،تحقيق د .محمد ر�ضوان الداية ،دار
الفكر ،دم�شق ،الطبعة الأولى 1991م.
 	)12دي��وان الحالج ،تحقيق عبد النا�صر �أب��و ه��ارون ،دار
الحكمة ،دم�شق ،الطبعة الأولى 1998م.
 	)13دي��وان المو�شحات الأندل�سية ،جمع وتحقيق د� .سيد
غازي ،من�ش�أة المعارف الإ�سكندرية1979 ،م.
 	)14ديوان حاج الماحي ،جمع وتحقيق عمر الح�سين ،الدار
ال�سودانية للكتب ،الخرطوم ،د .ت.
 	)15ال��ذخ �ي��رة ف��ي م�ح��ا��س��ن �أه ��ل ال �ج��زي��رة ،اب ��ن ب�سام
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	)16

	)17

	)18
	)19
	)20

ال�شنتريني ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،دار الثقافة،
بيروت.1975 ،
�شرح ديوان الحما�سة ،المرزوقي ،ن�شر �أحمد �أمين وعبد
ال�سالم ه��ارون ،دار الجيل ،بيروت ،الطبعة الأول��ى،
1991م.
طبقات ال�صوفية ،عبد الرحمن ال�سلمي ،تحقيق نور
ال��دي��ن �شريبة ،مكتبة الخانجي ،ال�ق��اه��رة ،الطبعة
الثالثة1986 ،م.
ع�صر الدول والإم��ارات (الأندل�س) ،د� .شوقي �ضيف،
دار المعارف ،القاهرة ،الطبعة الأولى1989 ،م.
الع�صر العبا�سي الثاني ،د� .شوقي �ضيف ،دار المعارف،
القاهرة ،د .ت.
مجلة مجمع اللغة العربية ،الخرطوم ،العدد (،)3

	)21
	)22
	)23
	)24

	)25

�سنة(1999م).
المر�شد �إلى فهم �أ�شعار العرب و�صناعتها ،د .عبد اهلل
الطيب ،دار الفكر ،بيروت ،طبعة 1970م.
مقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن بن خلدون ،دار ومكتبة
الهالل ،بيروت1996 ،م.
مو�سيقى ال�شعر ،د� .إبراهيم �أني�س ،مكتبة الأنجلو
الم�صرية ،القاهرة ،الطبعة ال�ساد�سة 1988م.
نظرية المعرفة عند مفكري الإ�سالم وفال�سفة الغرب
المعا�صرين ،د .محمود زي��دان ،دار النه�ضة العربية،
بيروت ،الطبعة الأولى ،د .ت.
نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب ،للمقري،
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الكتاب
العربي بيروت ،د .ت ،ج.2

ُمو ََّ�شحَ ُات
�أبي الحَ �سَ ِن
ُّ
ال�ش ْ�ش َت ِري
ُو�سي َقا َها
"م ِ
َ
وع َن ِا�ص ُر َها
ال ُّترا ِثيَّة "
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اله ْندِ
الم َل ْي َبا ِري فِي ِ
ال ُف ْلك ُلور َ
ُف ْل ُك ُلو ٌر َع َر ِب ٌّي �إِ ْ�س اَلمِ ٌّي

محمد علي الوافي كرواتل

جامعة جواهرالل نهرو  -نيودلهي

مقـــاالت

�إن للتراث م�ساهمة غير قليلة في بناء المجتمع وتنظيم نظامه وتقويم تفكيره ،و�إذا تمكن
من تقديم الن�شاطات الالئقة بكل الأزمنة يبقى ا�سمه في قلوب المت�أخرين ،و�إال فينهار ويتحطم
كما تحطمت تلك الثقافات المغمورة في �أتربة التاريخ وذاكرة الن�سيان .وفي هذا الجانب ،يتمتع
�أهل كيراال بتراث حيوي متميز عن غيرهم من �سكان الهند؛ لأن تاريخ الم�سلمين وتراثهم في
أر�ست في �سواحلها ُ�سفنُ العرب وبزغ على ربوعها فج ُر الإ�سالم في �أوائل
المليبار بد�أ منذ �أن � ْ
ُ
وو�صول �شعا ِع التوحيد �إلى �سواحل المليبار في القرن الأول الهجري،
القرن الأول الهجري.
حقيق ٌة تاريخية يو ّثقها نخب ٌة من الم�ؤرخين وعلما ُء الحفريات كما تُو ّثقها الوثائقُ الدينية
الحا ِك ُم في ُم ْ�س َت ْد َر ِكه عن ال�صحابي الجليل �أبي �سعيد
المعتمدة ،مثل الحديث الذي رواه َ
(((
الخُ ْدرِي ر�ضي اهلل عنه� ،أنه قال�" :أهدى ملك الهند �إلى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ج ّرة
(((
فيها َزن َْج ٌ
بيل ،ف�أطعم �أ�صحا َبه قطعة قطعة ،ف�أطعمني منها قطعة".
الر�سائل �إلى الملوك المجاورة المعروفين يدعوهم
�إل��ى الإ��س�لام ،وف��ي ُجمل ِتها ر�سال ٌة �إل��ى ت�شيرمان
ف���رم���ال( ،)Cheraman Perumalوب�ه��ذه تتجلى
�إمكاني ُة �إ�سالم ت�شيرمان فرمال في عهده �صلى اهلل
(((
عليه و�سلم.

يقول ال�م��ؤرخ��ون �إن ه��ذا الملك المذكور في
ال �ح��دي��ث ه ��و ت �� �ش �ي��رم��ان ف � ��رم � ��ال(Cheraman
 )Perumalالذي �شاهد ان�شقاق القمر((( ،معجزة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف��ي العهد المكي،
فا�ستف�سر عن هذا الأمر العجيب من َك َهنته ورجال
دينه� ،إال �أنه لم يجد جوا ًبا ُمقْن ًعا ،ولكنه َ�س ْر َع َان
ما لقي ت ُّجا َر العرب الذين كانوا يعتادون العبور
على ميناء ُم َ�سرِ ْ�س((( ( )Kodungalloorالمليباري،
ف�أخبروه بحقيقة الأمر ،فولَّى َور َثتَه الإمارة وتجهز
للقاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم واعتنق الإ�سالم
و�أهدى الهدايا التي حملها من المليبار .وفي ال�سنة
ال�سابعة للهجرة �أر�سل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

عالقة العرب بالمليبار

الوثائقُ التاريخي ُة تُق ِّرر �أن عالقة كيراال بالبلدان
العربية كانت م�ستم ّرة لع ّدة ق��رونٍ ُمتتالية ،و�إن
جزنا �أن ن َ
َ�ضبط �أ ّوليتَها .ويقول الم�ؤرخون الذين
َع ْ
تخ�ص�صوا في الح�ضارة الهندية� :إن هذه العالقات
ّ
في �شواطئ نهر ِ
ال�سن ِْد قد ب��د�أت قبل �أربعة �آالف
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�سنة قبل الميالد� ،إذ كانوا يجلبون ال�سل َع المليبارية
والمنتوجات الهندية بوا�سطة �سواحل نهر ِ
ال�سنْد
بعدما تناقلوا �إليها من �سواحل المليبار .وي�ؤيد
الم�ؤرخون ب�أنه كان هناك ميناء كبير يعتني بتجار
وهن َْج َدا ُرو (.)Mohanjedaro
العرب في �سواحل ُم َ
وم�ل�ح��وظ ف��ي ت��اري��خ ك �ي��راال� ،أن ت�صدي َر ال�س َلع
المليبارية كان يجري ُمنْذُ ثالثة �آالف �سنة قبل
ين((( كانوا
ين وال َبابِل ّي َ
الميالد� ،إذ �إن �أهالي الأَ ِ�شيرِ ِّي َ
يجلبون ال ُف ْلفُل((( والفُوفَل((( وال َق َر ْنفُل((( من كيراال
ثم يتجرون بها(.((1
َا�س (484ق.م
ويقول الم�ؤرخ الم�شهور هي ُرو ُدوت ْ
  412ق.م)�" :إن العرب كانوا يبتاعون منتوجاتكيراال ومح�صوالتها ال��زراع�ي��ة ،ويحملونها على
ون
�سفنهم ومراكبهم �إلى َع ْدنِ  ،حيث كان ال ِفي ِني ِق ُي َ
ِ
يون يبتاعونها من العرب ،وه�ؤالء يبيعونها
والم ْ�صرِ َ
(((1
ل�سكان �سواحل البحر المتو�سط والبحر الأحمر".
ووجود كلمة ُف ْلفُل في معلقة ْامرئ القي�س يدل
بو�ضوح على العالقة المليبارية بالعرب منذ الع�صر
الجاهلي �أو قبلها على الأقل ،وفي تلك الأيام كانت
العالقة بالعرب مبا�شرة من كيراال ،يقول ال�شاعر
في معلقته:
َ
َت������� َرى َب���� ْع���� َر الأ ْر�آ ِم فِ�����ي عَ��� َر� َ���ص���اتِ���هَ���ا
ُ ْ ُ (((1
�������ب ف�����ل�����ف�����لِ
َوقِ����ي���� َع����ا ِن����هَ����ا َك��������أَ َّن������� ُه َح ُّ
وال�شاعر الجاهلي عنترة العب�سي (525م ــــ
615م) ي�شبه �سواد �شعر �أمه بال ُف ْلفُلِ الأ�سود ويقول
في مع ّلقته:
و�أَن��������ا اب ُ
���ج��� ِب���ي ِ���ن َك�����أَ َّن����هَ����ا
������ن ������س����� ْودا ِء ال َ
�������ب َت����� َر ْع����� َر َع فِ����ي َن����وَاحِ ����ي ال��� َم��� ْن���زِلِ
ِذ ْئ ٌ
ال����� َ����س ُ
����اق مِ ���� ْن����هَ����ا مِ ����� ْث����� ُل � َ�����س�����اقِ َن���� َع����ا َم���� ٍة
ُ ْ ُ (((1
���ب ال��ف��ل��ف��لِ
وال��� ِ��ش�� ْع�� ُر مِ �� ْن��هَ��ا مِ ��� ْث��� ُل َح ِّ
لعب ال�م��وق��ع ال�ج�غ��راف��ي ل��والي��ة ك �ي��راال دوره
الريادي في االحتكاك الح�ضاري والتبادل الثقافي
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بين العرب و�سكان المليبار ،وب�سبب هذا االحتكاك
رت ح�ضار ٌة فريد ٌة
الح�ضاري والتبادل الثقافي تط ّو ْ
في ترب ِة المليبار� .إنها الح�ضارة الإ�سالمية لكنها
تختلف ع��ن ال�ح���ض��ارات ال�ت��ي ن���ش��أت ف��ي �شمال
الهند؛ لأن الإ�سالم و�صل �إلى �شمال الهند ب�أيدي
الفاتحين مثل :محمد بن القا�سم ومحمود الغ َْز َنوِي
ين وغيرهم .على � ّأي حال ،ف�إن الم�سلمين
و�س َب ْك َت ِغ ْ
ُ
غني وت� ٍ
�راث
في المليبار /كيراال يتمتعون
ٍ
بتاريخ ٍّ
ثري في ح�ضارتهم ال ُموغلة في القدم.
ٍّ
�سادت في المليبار
�أما الأو�ضا ُع االجتماعية التي ْ
أي�ضا �أ َّد ْت َدو َره��ا الملحوظ
في تلك العهود ،فهي � ً
الغني بين المليباريين؛
في انت�شار الإ�سالم وترا ِثه ِّ
يطرت
لأن الطبقات الدينية الهندوكية التي َ�س ْ
أخفقت في العي�ش
على المجتمع المليباري قد � ْ
والبقاء عند المنبوذين ()Untouchables؛ لأنهم
ال ُف ْل ُكلور
يحتملون الأذى والم�شقة من الطبقات الهندوكية
الم ََل ْيبَا ِري
ال�ع�ل�ي��ا ،وي �ت �� �ض��ررون ف��ي ال �ن��واح��ي االجتماعية
ِفي ال ِه ْن ِد
واالقت�صادية وال�سيا�سية .وكان من �سوء حظ ه�ؤالء
ُ
ُ
ُ
ْ
المنبوذين �أنهم ال ُي ْ�ؤذَ ن لهم بالدخول �إلى الهياكل فلكلو ٌر َع َر ِب ٌّي
والمعابد الهندوكية ،و�إذا دخ��ل واح��د منهم �إلى
�إِ�سْ اَل ِم ٌّي
هيكل ما ،يطرد هذا الرجل ال��رديء من المعابد
ث��م ُت� َ�ط� َّه� ُر المعاب ُد بمياه مقد�سة م��ن نهر غَ ْنغَا
(.((1()River Ganga
وفي مثل هذا الو�ضع االجتماعي جاء الإ�سالم
ا�س َو َّدت
بم�شكاة التوحيد والم�ساواة �إل��ى قوم قد ْ
�أَ ْج� � َوا ُءه ��م واغْ � � َب� � َّرت �أف �ك��ا ُره��م بتقاليد فا�سدة
وبتعاليم م�ض ّرة ،ورفع الإ�سالم ِ�شعار الم�ساواة بين
إ�سالم َيد المعونة والم�ساعدة �إلى
النا�س ،وم َّد ال ُ
ال�سفلى ،وقد �أعطى الإ�سالم
المنبوذين والطبقات ُ
عناية بالغة لم�ساعدة الفقراء والم�ساكين ،بل �إن
الإ�سالم جعل َ�س ْه ًما من الزكاة وال�صدقات الواجبة
لم�ؤلفة القلوب ،فقد م ّهدت هذه التعاليم الإ�سالمية
�سبل المنبوذين �إلى اعتناق العقيدة الربانية التي
ال تفرق بين عربي وال عجمي �إال بالتقوى .وقد

بين ال�شاعر المليباري ال�شهير ُك َوما َر ْن �آ�شَ ْان
( )Kumaran Ashanالأو� �ض��ا َع ال�سيئة والعادات
الفا�سدة التي كانت ت َُ�سو ُد ذل��ك الع�صر ،ويمدح
تعاليم الدين
م���س��اواة الإ� �س�لام و�أُخ� � َّو َت ��ه وي���ذُ ُّم
َ
الهندوكي ال��ذي ُيف ّرق بين النا�س ح�سب والدتهم
ولونهم.
ول�م��ا اعتنق ه� ��ؤالء المليباريون الهندوكيون
تطورت من هاتين الح�ضارتين
الدين الإ�سالمي،
َ
ْ
العرقيتين ح�ضارة ثالثة فهي التي نحن ب�صددها.
وتطورت من هذه الح�ضارة الإ�سالمية المليبارية
�أنواع الفنون والآداب ،وهذه الأنواع الأدبية �أو الفنية
ال يوجد لها �أ�صل ديني مح�ض� ،إال �أن معظمها
ي�ستند �إل��ى ع��ادات دينية وتقاليد اعتقادية ،حتى
�أ ّث��رت هذه الأن��واع الأدبية في حياة �أه��ل المليبار
االجتماعية والثقافية.
وتطورت الفنون المتعددة من هذين التراثين
ْ
العربي والمليباري �أخذً ا وعطاء ،وتبادلت العوام ُل
الم�شابهات بينهم حتى ارتبطت بع�ضها
وتماثلت
ُ
ببع�ض .ومن هنا تت�سم هذه الفنون الأدبية النا�شئة
من هذين التراثين ب�سمات الفلكلور ،بل ن�ش�أ الفلكلور
المليباري مثل اللغة العربية المليالمية (Arabi
 )Malayalamورق����ص �أوب �ن��ا ( )Oppanaوداف
موت( )Daf Muttuو�أرابانا موت ()Arbana Muttu
وك��ول كالي ( )Kol Kaliو�أغاني مابال (Mappila
 )Paattuوغيرها من الأ�شكال الأدبية الفنية من
ه��ذا االحتكاك الح�ضاري والتبادل الثقافي بين
العرب و�أهل كيراال.

ُوم ْز عام 1846م( ،((1وكان في �أول
ُج� ْ
�ون وِي ْل َي ْام ت َ
�أم��ره بحث وفح�ص في الآث��ار التي ظلت معمورة
للأمم على اختالف مراحلها وع�صورها فو�صل
ُوم ْز �إلى ر�أي ب�أن هذه ال ُمخَ َّلفات ال يمكن
وِي ْل َي ْام ت َ
�أن تحكي وحدها ا ِلإط��ار الح�ضاري ،ف�أ�ضاف �إلى
ذلك الإطار الح�ضاري بق َّية العنا�صر الم�ستخدمة
في الحياة اليومية .وم��ا لبث ه��ذا الم�صطلح �أن
ا�ستخدمه العلماء في جميع �أنحاء العالم ،وكانت
الواليات المتحدة الأمريكية من �أوائل الدول التي
رائجا في معاجم
ا�ستخدمت هذا الم�صطلح وجعلته ً
ال�ح���ض��ارة والآداب .وك��ان الأل �م��ان ي�ستخدمون
م�صطلح الفُو ْل ْك ْ�س ُكن ِْدي  Volkskundeفترة من
الزمن للإ�شارة �إل��ى نف�س المو�ضوع ،حينما �آثر
الفرن�سيون في تلك المرحلة ا�ستعمال �صيغة دارج
 Populaireلتعني �شعب ًيا ،ويعتقد �أن كلمة الفلكلور
تطورت من هذه الكلمة الألمانية.
والمعنى الحرفي لهذا الم�صطلح هو  -حكمة
ال�شعب  -و�أ�صبح يدلّ في الأو�ساط المختلفة على
مدلولين :الأول ،العلم الخا�ص بالم�أثورات ال�شعبية،
من حيث �أ�شكالها وم�ضامينها ووظائفها ،والثاني
المادة الباقية والحية ،التي تتو�سل بالكلمة والحركة
والإي �ق��اع وت�شكيل ال�م��ادة .وك��ان م�صلح الفلكلور
مق�صو ًرا في المراحل الأولى على العادات والتقاليد
والآداب والفنون الزمنية ال�شعبية ،كالمو�سيقى
وال��رق ����ص ،ث��م �أ��ص�ب��ح ي�ستوعب �أي �� ً��ض��ا ال �م��وارد
وخ�صو�صا
الم�شكلة التي يحكم عليها ب�أنها �شعبية،
ً
التي لها وظائف حيوية واجتماعية ،مثل :النقو�ش
وال�صور والتماثيل والعمارة .وبع�ض الدار�سيين يرى
�أن الحرف وال�صناعات اليدوية المتداولة تدخل في
مجال الفلكلور(.((1
�أما تيلور ،فيعرفه ب�أنه" :يتكون من الموارد التي
تنتقل تقليد ًيا من جيل �إلى �آخر دون �إ�سناد يعتد
به �إلى مبدع �أو م�ؤلف معين"� .أما وليام با�سكوم
الآنتروبولوجي الأمريكي فيرى "�أن الفلكلور هو علم
الأ�ساطير والحكايات ال�شعبية ب�أنواعها والأمثال

(((1

مقـــاالت

معنى كلمة ُ
ور وتعريفها:
الف ْل ُك ُل ْ

يعتبر التراث الفني ُهو ّي ًة ثقافي ًة تتباهى بها الأمم
على م ِّر الع�صور ،وهو امتداد لثقافتها المتنوعة،
ح�ضاري لتطورها و ُنم ِّوهاَ ،وم��وروثٌ ق ّي ٌم
و ُم�ؤ ِْ�ش ٌر
ٌ
تتناقله الأجيال ،ويحتفظ بها �أبناء ال�شعب ،وتنت�سب
ع�صري ٍ
جديد وهو
هذه الفنون الأدبية �إلى عنوان
ٍّ
الفلكلور ،والفلكلور م�صطلح عالمي ،وكان �أول من
�صاغه وا�ستعمله عالم الأَ َث��رِ َّي� ِ
�ات الإنجليزي َ�سي ْر
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والأل�غ��از وال�شعر ال�شعبي ،وغير ذلك من �أ�شكال
التعبير القولي التي تعتمد الكلمة المنطوقة"(.((1
اللغة ال َع َر ِب َّية املَ َل َي مَالِ َّية
()Arabimalayalam
اللغة العربية المليالمية ( )Arabimalayalamلغة
ي�ستخدمها المليباريون في حياتهم الدينية والأدبية،
وتتميز هذه اللغة الفريدة النا�شئة من االحتكاك
اللغوي بين اللغتين العربية وال َم َل َيا َل ِم َّية .وتعتمد هذه
اللغة ال�شعبية على اللغة العربية في جانب الحروف
والكتابة ،كما �أنها تعتمد على اللغة المليالمية في
جانب النحو وال�صرف والقوانين ،و�أما المفردات
والكلمات فهي م�أخوذة من اللغة العربية ()Arabic
والمليالمية ( )Malayalamوالت َِامي ِل َّية ()Tamil
وال�سان ْْ�س ْكرِ ي ِت َّية ()Sanskrit
والأُ ْر َد ِو َّي���ة (َ )Urdu
والفَار ِِ�سية (.((1()Persian
وه��ذه ال�ظ��اه��رة اللغوية ف��ي ت �ب��ادل ال�ح��روف
والكلمات والأ�صول موجودة في لغات العالم ،فمثلاً
اللغة الإنجليزية والألمانية والفرن�سية ت�ستخدم
الحروف الالتينية للكتابة ،بينما اللغة الهِ ن ِْد ّية
وال َما َرا ِت َّية ( )Hindi & Marathiفي الهند ت�ستخدم
الحروف ِ
ْاجرِ َّية( .((2()Devanagariوهنا
الديفَان َ
يجدر الذكر� ،أن اللغة العربية المليالمية تتميز
بكونها هي الوحيدة في جن�سها؛ لأنه ال توجد في
كيراال لغ ٌة غير عربية تُك ِّو ُن مع اللغة المليالمية لغ ًة
ثالثة .وتتمتع هذه اللغة العربية المليالمية ب�شخ�صية
فريدة نظ ًرا النت�ساب مفرداتها �إلى �أ�صول �سامية
وح��روف عربية .والم�سلمون ف��ي المليبار ِط � َوالَ
حياتهم الزاخرة بالإبداع والحيوية في مجال الأدب
والفن� ،أنتجوا م�ؤلفات عديدة في مختلف �أن��واع
البيان.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ن�ش�أتها ف��ي ت��رب��ة ك �ي��راال،
ف� ��إن ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة المليالمية ت�ستخدم كلغة
�شعبية بين الم�سلمين ف��ي م��ال �ي��زي��ا()Malaysia
�آفاق الثقافة والتراث 67

و�� �س� �ن� �غ ��اف ��ورة( ،)Singaporeوي �ع��ود �سببه �إل��ى
هجرة الم�سلمين المليباريين �إل��ى تلك الأماكن
البعيدة ،كما �أن ه��ذه اللغة ت�ستخدم كلغة دينية
(((2
في المدار�س الدينية في جزيرة َلكْ�شْ َوا ِدي� ْ�ب
(.)Lakshadweep
والم�شكلة الكبيرة التي يواجهها الكاتب ،هي قلة
الحروف في العربية بالن�سبة �إلى اللغة المليالمية؛
لأن ال�ح��روف العربية الهجائية يبلغ ع��دده��ا 28
ح��ر ًف��ا ،حينما يبلغ ال�ع��دد  53ح��ر ًف��ا هجائ ًيا في
الجانب الآخر .ولما كانت الحروف المليالمية لم
تجد لها مقابلاً ف��ي اللغة العربية �أخ��ذت اللغة
العربية المليالمية بع�ض الحروف الهجائية من
اللغة الفار�سية مثل ــ ژ ،چ ،پ ،گ (Zha, Cha, Pa,
 )Gaعلى التوالي.
اللغة
المليالمية
ഴ
ച
പ
ഗ

اللغة العربية �ألفبائية �صوتية
المليالمية
دولية ()IPA
ژ
چ
پ
گ

?
?

t

p
?

والم�سلمون ف��ي ك �ي��راال �أث� ��روا ثقافتهم اللغوية
وح�ضارتهم ال�شعبية بهذه اللغة الفعالة طوال قرون
عديدة في التاريخ المليباري ،وق��د �سجلوا فيها
علومهم و�أفكارهم وعواطفهم؛ بحيث �أنتجت هذه
اللغة م�صادرهم الدينية ومراجعهم التاريخية
والثقافية ال�شعبية� .أما مواقفهم المت�شددة في �أمور
الدين فلم تمنعهم من التقدم في المجال الأدبي
الإبداعي؛ لأن العلماء والأدباء وقفوا موقفًا �إيجاب ًيا
نحو الفنون الأدبية والأن��واع الإبداعية ،ومن جراء
ذلك �صدرت �آالف الكتب الدينية والأدبية والتربوية
من ح�ضانة هذه اللغة الخ�صبة .ولما طرق الم�سملون
المليباريون جميع �أبواب البيان� ،صار النتاج الأدبي
في هذه اللغة ال�شعبية �شي ًئا يلفّت �أنظار الباحثين
والنقاد ،بمعنى �أنه ارتفع بم�ستواه بحيث ن�ستطيع �أن

ال ُف ْل ُكلور
الم ََل ْيبَا ِري
ِفي ال ِه ْن ِد
ُف ْل ُك ُلو ٌر َع َر ِب ٌّي
�إِ�سْ اَل ِم ٌّي

ن�سبة القادرين على اللغة المليبارية المحلية �إلى 90
في المائة .والمخطوطات والمطبوعات بهذه اللغة
منت�شرة في �أنحاء كيراال فهي في الحقيقة تراث
�إن�ساني وذخيرة عالمية.

نطرح هذا التراث المليباري ك�أدب عالمي .و�صارت
خ�لال �سنوات قليلة لغة �شعبية متداولة ي�ستطيع
كل الأف��راد �أن يمتلكوها ،وبلغ عدد القادرين على
الكتابة والقراءة بهذه اللغة �إلى  %100حينما تبلغ

�صورة� :صفحة من مجلة ال َب َيان ال�صادرة في عام 1930م بهذه اللغة ال�شعبية(.((2
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(((2

�صورة :ترجمة القر�آن ال�شريف من العربية �إلى العربية المليالمية
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�أغاين مابيال �أو َما ِب َال َبا ُتو
()Mappilappaattu

الفنون عامة ،تعتبر �إحدى مك ّونات الهوية لكل
مجتمع ،و�أث � ًرا تراث ًيا يجب �أن نحترمه ونهتم به
لما للفنون وخا�صة ال�شعبية منها من ت�أثير جميل
على النا�س ،على اختالف �أطيافهم وميولهم� ،أما
الأغنية فتعتبر الأ�سرع ت�أثي ًرا وانت�شا ًرا بين النا�س؛
لأنها تتغلغل في الوجدان والح�س الإن�ساني ب�سهولة.
ومابال باتو� )Mappila Paattu( ،أو �أغاني مابال ،هو
النوع الفلكلوري الغنائي الذي تط ّور من االحتكاك
الثقافي والأدب��ي بين اللغتين العربية والمليبارية،
ال�سمات العربية
وكثي ًرا ما تغلب على �أغاني مابال
ُ
�زات الإ� �س�لام �ي��ة ،وه ��ذا ال �ن��وع الفلكلوري
وال �م �ي� ُ
المليباري له هو ّيتُه الثقافية المتميزة ،وهو يرتبط
ً
ارتباطا وثيقًا بالممار�سات الثقافية والح�ضارية في
حياة الم�سلمين في المليبار.
يكثر في �أغاني مابال ا�ستخدام الكلمات الفار�سية
( )Persianوالأردوية ( )Urduوالتاميلية ()Tamil
والهندية ( )Hindiوال�سان�سكريتية()Sanskrit
ب�صرف النظر عن اللغة العربية والمليبارية ،ولكن
ت�ستند �أغ��ان��ي مابال دائ� ًم��ا �إل��ى اللغة المليالمية
( )Malayalamفي جانب النحو وال�صرف .ومن
جانب المو�ضوع ف�إن �أغاني مابال تتناول موا�ضيع
ذات �صلة بالدين والحب والمدح والهجاء والبطولة.
وغال ًبا تُغنّى �أغ��ان��ي مابال في منا�سبات ال��والدة
والزواج والوفاة ،وت�شكل مابال باتو جز ًءا ال يتجز�أ
في التراث الأدبي الإ�سالمي في المليبار؛ لأنها هي
الفلكلور الأكثر �شعبية في الفنون المليبارية.
منذ �سبعة ق��رون كانت الأغ��ان��ي مابال الت��زال
�آفاق الثقافة والتراث 69

يغنّيها الم�سلمون في المليبار ،ويعود تاريخُ �أ ّول
عمل �أدب� ّ�ي من هذا ال�شكل الغنائي الفلكلوري �إلى
’ ُم ْح ِي ال� ِ�دي� ْ�ن َمال‘ (مناقب ال�شيخ محي الدين
عبد القادر الجيالني في �أ�سلوب غنائي مليباري
ر�شيق) التي �ألفها القا�ضي محمد ال�شهير في
عام 1607م .وكتب جميع الأغاني مابال في اللغة
العربية المليالمية ( ،)Arabi Malayalamويتناول
م��اال باتو ( )Mala Paattuمناقب ال�شخ�صيات
الإ�سالمية الذين تمتعوا بمكانة روحية عالية في
تاريخ الت�صوف الإ�سالمي ،ومعظم هذه الأغاني
تحت عنوان المت�صوفين الم�شهورين؛ حيث تتناول
حياتهم ومناقبهم وكراماتهم للتحليل ،ف�أ�صبحت
هذه الأغاني تت�سم ب�صورة الفلكلور الأدب��ي فيما
ال ُف ْل ُكلور
بعد؛ لأن �سكان المليبار يعتادون قراءتها وغناءها
الم ََل ْيبَا ِري
في حياتهم اليومية ،و�إ�ضافة �إليها ف ��إن الطرق
ِفي ال ِه ْن ِد
ال�صوفية نالت موطئ قدم قوي بين المليباريين في
ُف ْل ُك ُلو ٌر َع َر ِب ٌّي
كيراال .ومن هذه الأغاني �أو َم اَال َباتُو ُم ْح ُي ِ
ين
الد ْ
اَ
�إِ�سْ ل ِم ٌّي
َم اَال ال َمذْ ُكور ،و ِرف ِ
ي�س ْة َم اَال ،و�أَ ْج ِمي ْر
َاعي َم اَال ،و َن ِف َ
َما َال ،و�شَ ُاذ ِلي َم اَال.
وبعد ذلك تم �إنتاج عدد كبير من المواد الأدبية
في هذا ال�شكل الفلكلوري الغنائي المليباري .ووفقًا
للظروف الدينية واالجتماعية وال�سيا�سية ،كانت
الأغاني مابال تتناول موا�ضيع مختلفة من الغناء
الديني وال�صوفي والأخالقي .والحقبة اال�ستعمارية
التي ح ّلت في تربة المليبار �أنتجت الغناء التحري�ضي
على الجهاد �ضد البرتغاليين والبريطانيين ،وهذا
النوع الغنائي من الأغاني مابال يعرف بـ َبتَها َباتُو
( )Pada Paattuمعناها �أغنية المعارك� ،أو الغناء
مابال الملحمي.

�أوبنا ()Oppana

على حفلة الزفاف ،وحفلة الحناء في ليلة الزفاف.

ال�شعب الإ�سالمي في كيراال يمتاز بتراث قيم
زاه��ر يتفرد به منذ القديم ،وج��ل ه��ذه التعابير
الفنية والإبداعات الفلكلورية تت�سم ب�سمات عربية
�إذ يتناول �أكثرها موا�ضيع ذات طوابع �إ�سالمية،
منها هذا النوع الفلكلوري المليباري � -أوبنا  -ولهذا
الفن ال�شعبي نزعته الدينية ووجهته التاريخية،
من حيث �إن هذا ال�شكل الفلكلوري يوجد في ديار
الملبيار منذ قرون ،و�صار هذا الفن ال�شعبي جز ًءا
ال يتجز�أ في حفالت الزفاف في المليبار ال �سيما
بين الم�سلمين في ليلة الزفاف.

�أما من جانب ال�صورة والعر�ض ،فهي رق�صة
رائعة تلعبها البنات حول العرو�س ويغنين �أنا�شيد
الفرح وال���س��رور ،ويرق�صن وي�صفقن ب�أيديهن،
ويباركن العرو�س بالتهنئات والتبريكات .وكثي ًرا
م��ا يغنين �أن��ا��ش�ي��د ع��رب�ي��ة و�أغ��ان��ي م��اب�ي�لا باتو
( .)Mappila Paattuوتت�شكل ف��رق��ة �أوب �ن��ا من
المطربات والراق�صات ،والمطربات يغنين �أغاني
مابيال باتو �أو �أنا�شيد عربية ،فترق�ص الراق�صات
ح�سب �إيقاعات الأغاني وي�صفقن ب�أيديهن ،بحيث
تجل�س ال�ع��رو���س على عر�شها العر�سي ف��ي دالل
وحياء.

مقـــاالت

وكلمة �أوبنا ا�شتقت من كلمة "حفنة اليد؛ لأن
اليد ت�ستعمل في �أوبنا �أكثر من �أي ع�ضو� ،أو من كلمة
"�أَ َّب َنُ ،ي�ؤَ ِّب ُن"( ((2وهي كلمة عربية في معنى الثناء،
و�صورة العر�ض لهذا الفن ال�شعبي تختلف كثي ًرا
عما هو في الزمان الما�ضي ،حتى ات�سمت فيما بعد
�صورة الرق�ص الحديث ،ويرجع تاريخ هذا النوع
الجديد �إلى الخم�سينات من القرن الما�ضي ،حيث
جديدا يختلف
نوعا ً
عر�ضت فرقة �أوبنا في كالكوت ً
عما كان عليه الفن من قبل.

تتناول المطربات غال ًبا تلك الأنا�شيد والأغاني
ال �ت��ي ك�ت�ب��ت ح ��ول ق���ص��ة ن�ب��ي اهلل ي��و��س��ف عليه
ال�سالم ،والق�ص�ص التي كتبت حول زفاف �سيدنا
محمد �صلى اهلل عليه و�سلم مع ال�سيدة خديجة
الكبرى ،وال�سيدة عائ�شة الطهرى ،و�سائر �أمهات
الم�ؤمنين ،والتي كتبت حول زفاف ال�سيد علي بن
�أبي طالب مع ال�سيدة فاطمة الزهراء  -ر�ضي اهلل
عنهم �أجمعين -برجاء �أن تكون الحياة الزوجية
للعرو�سين �سعيدة كما كانت في حياتهم .وتتناول
�أغاني مابال باتو ( )Mappila Paattuالموا�ضيع
التي تتعلق ب�سعادة الحياة الزوجية التي يحلم بها
العرو�سان في حياتهما الزوجية.

رائجا في مختلف
ك��ان ه��ذا الفلكلور ال�شعبي ً
الطقو�س المليبارية ،م��ن الأع �ي��اد الدينية مثل:
العيدين والمولد النبوي ال�شريف ،و�أيام رم�ضان،
�أو الحياة االجتماعية كالحلقات ال�شعرية والأندية
الأدبية� ،أو في التقاليد القومية مثل غ�سل الن�ساء
ب�ي��وم الأرب �ع �ي��ن بعد ال� ��والدة ،وخ �ت��ان ال�صبيان،
وثقب الأذن لل�صبايا ،والمهرجانات المو�سيقية
وال�سينيما ،وهذا النوع المذكور من �أوبنا ال يوجد له
�أثر في هذه الأيام ،بل اقت�صر هذا النوع الفلكلوري

ك��ان��ت ف��رق��ة �أوب �ن��ا تت�شكل م��ن �ستة �أع���ض��اء
ذكو ًرا كانوا �أم �إنا ًثا ،ولكن ال يجوز االختالط بين
الجن�سين ،ويجل�س في و�سط الفنانين َم� ْ�ن تنعقد
الحفالت .وكانت الفرقة تت�شكل من بنات
عليه
ُ
الأقرباء والجيران للعرو�س من قبل� ،إال �أن العادة
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قد تغيرت حتى ن�ش�أت فرقات متخ�ص�صة ترق�ص
بدل المال والمكاف�أة ،وهذه الفرقة المتخ�ص�صة
تعر�ض �أوب�ن��ا ف��ي ليالي ال��زف��اف ،وف��ي الحفالت
ال�شعبية الثقافية ،والبنات الراق�صات يلب�سن الزي
ال�شعبي للمر�أة المليبارية ،ويع ّلقن الحزام الف�ضي
( )Aranjanamالمليباري الذي تربطه ال�شيخات
والعجائز.
على �أي حال ،ف�إن هذا النوع الفلكلوري المليباري
تعبير رائع ،له حظه الأوفر في مجتمعات المليبار
الإ�سالمية .وك��أي �أدب فلكلوري يواجه هذا النوع
الفلكلوري التحديات من جانب ،واالنحطاط من
جانب �آخر؛ لأن المتطفلين في الفنون المليبارية ال
يح�سنون �أداءه وال يعطون حظه وحقوقه ،ومن جانب
�آخر ينحط هذا النوع الأدبي المليباري لعدم اعتناء
�أبناء كيراال كما اعتنى به �آبا�ؤهم و�أجدادهم.
داف موت ()Daff Muttu

يحر�ص الم�سلمون ف��ي المليبار على توريث
فولكلورهم وتراثهم ال�شعبي م��ن جيل �إل��ى جيل
ً
حفاظا على تراثهم وذخيرتهم وتم�س ًكا بعاداتهم
وتقاليدهم ،وفي هذا الجانب يعتبر داف موت من
تلك الفنون ال�شعبية التي يتناقلها �أبناء المليبار
أي�ضا با�سم
جي ًال بعد جيل .وي�ع��رف داف م��وت � ً
وت( .)Arabana Muttuوهو عر�ض جماعي
�أَ َرا َبانَا ُم ْ
محبوب لدى م�سلمي المليبار .و ُي َن ّفذُ داف موت
ك�ح��دث اجتماعي �أث �ن��اء ال�م�ه��رج��ان��ات وحفالت
ال� ��زواج .ال�ف�ن��ان��ون ي�ق��رع��ون على �أداة �إيقاعية
م�ستديرة قليلة العمق ت�سمى داف .يغني قائد
الفرقة بدوره الريادي ،بينما ي�شكل الباقون الكورال
ويتحركون في دوائر .وغال ًبا ما تكون الأغاني تحية
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للأبطال وال�شهداء الم�سلمين والأولياء المت�صوفين.
وكلمة داف كملة معربة من كلمة داب ()Dap
وهي كلمة فهلوية( ،((2اللغة الفار�سية القديمة -وقد
ت� ّ�م العثو ُر على بع�ض ال�صور التاريخية في بلدة
ِي�ستُون( ((2التي ت�شتمل على �صور ن َْح ِت ٍّي لداف،
ب ْ
في ما قبل الم�سيح .والتاريخ ي�شير �إل��ى �أن داف
ا�ستخدم ك�آلة مو�سيقية في �أول يوم َن ْي ُرو ْز( ،((2وفي
ا�سا ِنين(.((2
ال�س َ
�أي��ام العيد والحفالت في عهد َ
ِ (((2
وق��د ك��ان داف ا�ستعمل مع �أغاني خُ ���ْ�س� ُر َوان��ي
(.)Khosravani songs
ويتميز هذا النوع الفلكلوري عن �أوبنا ()Oppana
ب�أن داف موت يعر�ضه ال�شبان والرجال؛ �أي الذكور،
حينما يعر�ض �أوبنا الذكور والإن��اث .وينتمي َد ْ
اف
تاريخي َي َرا ُه �أبنا ُء كيراال في الكتب
وت �إلى �إِ ْر ٍث
ُم ْ
ٍ
التاريخية النبوية ،وذلك  -كما ت�شير �إليها الوثائق
التاريخية  -حينما تقدم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�إلى المدينة ا�ستقبله �أهل المدينة وهم ي�ضربون
على الدفوف وين�شدون هذه الأن�شودةَ :ط َل َع ال َب ْد ُر
(((3
َع َل ْينَا...
ط��������������ل��������������ع ال��������������������ب��������������������در ع�������ل�������ي�������ن�������ا
م�������������������ن ث�����������ن�����������ـ�����������ي�����������ات ال�������������������������������وداع
وج�����������������������ب ال���������������������ش����������ك����������ر ع������ل������ي������ن������ا
م��������������������������ا دع����������������������ـ����������������������ا هلل داع
�أي���������������ه���������������ا ال����������م����������ب����������ع����������وث ف�����ي�����ن�����ا
ج���������ئ���������ت ب������������الأم������������ـ������������ر ال��������م��������ط��������اع
ج����������ئ����������ت �����������ش����������رف����������ت ال�������م�������دي�������ن�������ة
م�������������رح������������� ًب�������������ا ي�����������������ا خ�����������ي�����������ر داع

ال ُف ْل ُكلور
الم ََل ْيبَا ِري
ِفي ال ِه ْن ِد
ُف ْل ُك ُلو ٌر َع َر ِب ٌّي
�إِ�سْ اَل ِم ٌّي

تدري ًبا لتكميل القوى الج�سدية لممار�سة كالري.
َي ْب َد�ؤُونها بالحمد والثناء لـ غنابادي ()Ganapathi
معبود هذه الطائفة ،مع ن�شائد تعبدية لآلهتهم،
وي�ستعملون الطبول في بع�ض الأحيان.

وعلى �أي حال ،والم�سلم المليباري لم يناق�ش
�صحة الرواية التي ت��روي ق��دوم الم�صطفى �صلى
اهلل عليه و�سلم �إلى المدينة و�سرور �أهل المدينة
بحيث �أن�شدوا هذه الن�شيدة و�ضربوا على الدفوف
يعبرون عن بهجتهم وفرحهم بقدومه ،بل تناقل
هذه الق�صة لقدوم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
أ�سا�سا لتراثه وح�ضارته
وجعل هذه الق�صة النبوية � ً
ال�شعبية .وجعل الم�سلمون المليباريون هذه الأن�شودة
ن�شيدا ي�ستقبلون ويرحبون به كل من يتقدمون �إليهم
ً
من الخارج.

ولكن يختلف هذا النوع الفلكلوري عند الم�سلمين
تماما؛ لأنهم ي�ب��د�ؤون �ألعوبة كولكالي بالب�سملة
ً
وال���ص�لاة وال���س�لام على النبي ال�ع��دن��ان��ي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،ويغنون �أ�شعا ًرا عربية �إ�سالمية
وي��رددون �أغاني مابيال التي تملأ القلوب �إيما ًنا
واع�ت�ق��ا ًدا ،ويتذاكرون تلك الحروب التي قادتها
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وال�صحابة ر�ضوان اهلل
تعالى عليهم لإعالء كلملة اهلل على الكفار .و�أما من
أي�ضا عن طائفة ناير؛
ناحية الأ�سلوب فهي تتميز � ً
لأنه يوجد عند الم�سلمين �أ�سلوبان م�شهوران ،الأول:
تاال كالي ( )Thalakaliالم�شهور في كاليكوت وما
جاورها من الأنحاء ال�سواحلية .والثاني :كوريكالوم
كوتيكالوم( )Gurikkalum Kuttikalumالتي توجد
في ديار الم�سلمين في مقاطعة مالبرم.

كول كالي ()KOL KALI

مقـــاالت

إيقاعي للغاية .الراق�صون يحملون
هو ّ
�شعبي � ّ
فن ّ
زوج��ا م��ن الع�صى الق�صيرة المخ�صو�صة التي
ً
ت�سمى بـ كول ( )Stickويتحركون في دوائ��ر حول
رئي�سهم حيث يغنون ويرق�صون وينقرون ع�صيهم
بع�ضها ببع�ض .على ال��رغ��م م��ن �أن الراق�صين
ينف�صلون لت�شكيل �أنماط مختلفة ،ف�إنهم ال يفوتون
�أي نقرة .ويعتبر لعبة كولكالي �أكثر �شعبية بين
الرجال الم�سلمين في المليبار.

المالمح العامة للتراث العربي في المجتمع
المليباري

وق��د انت�شر ه��ذا ال�ف��ن ال�ف�ل�ك�ل��وري م��ن حيث
�إن �ه��ا ف��ن مليباري مح�ض؛ لأن ه��ذه الأل �ع��وب��ة ال
ي��رى لها �أ��ص��ل ف��ي ال �ت��راث ال�ع��رب��ي ،ب��ل ي��رى لها
�أث��ر في الطائفة الهندوكية با�سم "كامبو كالي"
( .)Kambu Kaliوتعتقد طائفة حاريجان(� ((3أن
بنجا بانداوار ( ((3()Pancha Pandavarاخترعوها
لحل م�شكالتهم الحياتية ،ويمثلونها بدون قوانين
معينة .ويعتقد �أن كولكالي انت�شرت �إلى ناير ()Nair
من كالري بكدتنادو ()Kalari of Kadathanadu
التي ي�سميها رجا�سويام ( ،)Rajasuyamوقد ر�أوها

وف��ي نهاية ال�م�ط��اف يحلو ل��ي �أن �أ��ش�ي��ر �إل��ى
بع�ض التقاليد الدينية والعادات ال�شعبية القائمة
في المجتمع المليباري ،ف ��إن دل��ت ه��ذه الحقائق
االجتماعية والتقاليد ال�شعبية المليبارية على �شيء
ف�إنما تدلّ على �أن التراث العربي له دوره الريادي
في تكوين تراث مليباري في الديار الإ�سالمية في
والية كيراال ،فهذه هي العادات بين الملباريين لها
ِ�س َماتُها العربية الإ�سالمية:
 .1اتخاذ الأ�سماء الإ�سالمية والعربية مثل :محمد،
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و�أح�م��د وع�ل��ي ،وب�ل�ال ،و�سلمان ،وغيرها من
الأ�سماء التي تدل على تراثي عربي �إ�سالمي.
 .2ق� ��راءة ال��ق��ر�آن ف��ي �أوق� ��ات م�ه�م��ة ،وتوظيف
القارئين في البيوت وفي الحفالت والمواليد
وي��وم االحتفال لختان ال�صبيان ،وعند الميت
وف��ي ي��وم التعزية وعند زي��ارة القبور وم��ا �إلى
ذلك.
 .3الرغبة في الحفلة التوعوية والن�صيحة حيث
يجتمع المليباريون لال�ستماع �إل ��ى الوقائع
التاريخية الإ�سالمية ،مثل غ��زوة بدر الكبرى
وق�صة نبي اهلل يو�سف عليه ال�سالم وغير ذلك
من الق�ص�ص التي �أ�شارت �إليها الآيات القر�آنية
والأحاديث النبوية.
 .4تقليد المر�أة المليبارية للعربية في زيها ولبا�سها،
وت�ستر عوراتها التي �أوجبت ال�شريعة الإ�سالمية
عليها �سترها.
 .5والمليباريون ُيح ّر�ضون �أبناءهم على تعلم اللغة
العربية وا�ستعمالها عند البلوغ؛ ل ّأن تعلُّ َم اللغة
واجب على الم�سلم لأداء فري�ضته.
العربية ٌ
 .6والم�سلم المليباري ي�ستخدم العطور والطيب
كما ي�ستخدمها الم�سلم العربي.
 .7وي �ق��دم التيمن ف��ي الح�سنات م��ع الب�سملة،
وي�ستعمل ال�ح��ذاء وال�ن�ع��ال ،وينظف الأ�سنان
ولكن
بالأراك مع �أن الأراك ال تنبت في كيراالّ ،
الحجاج والمعتمرين من المليبار يحملون الأراك
َ
معهم �إلى بيوتهم ويوزعون بين �أهليهم.
�زي الأبي�ض لل�صالة واالحتفال
 .8رغبتهم في ال� ّ
القومي.
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 .9يتذوق ويتمتع الفنون المعمارية الإ�سالمية،
وينظر بكل ده�شة وعجب �إلى �صور الم�ساجد
العظيمة و�إلى بيت اهلل الكعبة والم�سجد النبوي
والبيت المقد�س.
 .10انت�شار ال�ق�ه��وة وال���ش��اي وال�ع��ري���س��ة( ((3في
مجال�سهم.

الحوا�شي
 -1الجر وال�ج��رار  :جمع ج��رة ،وه��و �إن��اء من الفخار �أو
الخزف.
 -2رقم الحديث ،7297 :رواه الحاكم في م�ستدركه ،وقال
رحمه اهلل تعالى " :لم �أخرج من �أول هذا الكتاب �إلى
هنا لعلي بن زيد بن جدعان القر�شي رحمه اهلل تعالى
حرفًا واح� ً�دا ولم �أحفظ في �أكل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم الزنجبيل �سواه فخرجته".
 -3في ال�صحيح عن �أن�س بن مالك �أن �أهل مكة �س�ألوا ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن ُيريهم �آية ،ف�أراهم القمر
ِ�ش َّق ْين حتى ر�أ ْوا غار حراء بينهما ،رواه البخاري /12
 ،248برقم 3579.4 :مو�سري�س ا�س ٌم لميناء ومدينة
تاريخية كانت تقع على �ساحل والية كيراال الهندية ،وقد
كانت مملكة ت�شرا تعتمد في تجارتها البحرية على هذا
الميناء.
� -5صفحة  ،47ك�ي��راال م�سلم ت�شارترم (ت��اري��خ م�سلمي
كيراال) ل�سيد محمد بي �أي.
 -6الأ�شوريون والبابليون �أمتان كانتا ت�سكنان في العراق.
 -7الفلفل الأ�سود (اال�سم العلمي )Piper nigrum :هي نبتة
مت�سلقة من مغطاة البذور ،تزرع من �أجل ثمارها ،والتي
تجفف ع��ادة وت�ستخدم في الم�أكوالت والم�شروبات،
وتعتبر مناطق جنوب الهند الم�صدر الطبيعي للفلفل
الأ�سود.
 -8الفوفل �أو الكوثل (اال�سم العلمي )Areca:هو جن�س
نباتي يتبع ف�صيلة الفوفلية من رتبة الفوفليات.
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 -9القرنفل :نوع من النباتات من الف�صيلة الآ�س ّية .لها
�شكل مخروطي ،مزهرة ذات زهر رباعي الأجزاء ،ولها
رائحة عطرية قوية ،يبلغ متو�سط ارتفاع �شجرة القرنفل
من � 10إلى  12مت ًرا وي�صل �أحيانًا �إلى  20مت ًرا .ويو�صف
القرنفل ب�أنه ط��ارد للحمى ،مطهر ،ومعقم للمعدة،
ي�شفي م��ن ال�ق��روح و�آالم ال��ر�أ���س ويحمي م��ن الأوب�ئ��ة
وي�ساعد على اله�ضم ،وي�سكن �آالم اال�سنان ويخفف
التهابات الح�سا�سية وينبه القلب والمعدة.

 -21هي مجموعة من الجزر في بحر العرب الذي بين �شبه
الجزيرة العربية و�شبه الجزيرة الهندية ،وهي �أ�صغر
منطقة في اتحاد الهند ،قبالة ال�ساحل الجنوبي الغربي
للهند.
 -22مجلة البيان في اللغة العربية المليالمية ،العدد الرابع
والخام�س ،مار�س 1930م ،وكانت هذه المجلة ت�صدر
عن جمعية العلماء لعموم كيراال (Samsatha Kerala

)Jameyaathul Ulama

10- Rowlinson, H.G, Intercourse between India
and the Western World – from the earliest time of the fall of Rome, Cambridge
University Press - 1916

� -23سورة �آل عمران ،الجزء الثاني ،ترجمة القر�آن �إلى
اللغة العربية المليالمية( ،)Arabi Malayalamوهي
�أول تجربة في مجال ترجمة القر�آن �إلى اللغة المحلية،

� -11صفحة  ،40كتاب في اللغة المليبارية ــ �أناتى كيراالم
(كيراال في تلك الأيام) لـــ �أيلم كلولم كونجان بيال.

وقد قام بترجمته العالم مايين كوتي ال�صهر(Maayin

� -12صفحة  ،13رق��م البيت  ،3الكتاب� :شرح المعلقات
ال�سبع ،لأبي عبد اهلل الح�سين بن �أحمد بن الح�سين
الزوزني.

 ،)Kutty Elayaبمعونة الأ�سرة الحاكمة في المليبار
�آرك��ل ( )Arakkal Royal Familyالأ��س��رة الم�سلمة
الوحيدة التي حكمت المليبار.
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� -13صفحة  ،57الكتاب :البالغة الوا�ضحة ـ علم البيان
وعلم البديع ،لعلي الجارم وم�صطفى �أمين.

�	-24أبن ــ ي�ؤبن ،ال�شيء :اقتفى �أث��ره ،والميت رثاه ،و�أثنى
عليه ،يقال هو يوقظ الأحياء وي�ؤبن الأم��وات ،المعجم
الو�سيط

 -14وفي الديانة الهنوكية ،يعتبر نهر غنغا ()River Ganga
مقد�سا ،ويعتقد الهندو�سيون �أن اال�ستحمام في
نه ًرا
ً
النهر يكفر الذنوب والخطايا.

 -25اللغة البهلوية �أو اللغة الفَه َل ِو ّية ،هي لغة تطورت عبر
عهود مديدة ،فاللغة الفهلوية الأ�شكانية ا�ستخدمت في
عهد �ساللة الأ�شكانيين من القرن الثالث قبل الميالد
حتى نهاية القرن الثاني بعد الميالد .ثم �سادت اللغة
الفهلوية ال�سا�سانية في عهد الحكم ال�سا�ساني من
�أوائل القرن الثالث الميالدي حتى �سنة �ستمائة و�إحدى
وخم�سين ميالدي.

 -15كومارن �آ�شان (� )1924-1873شاعر كبير وفيل�سوف
عظيم من �أهل كيراال ،كتب �شعره في الحب والفل�سفة
والغزل ،وله ق�صائد تعبر عن تاريخ الم�سلمين وعاداتهم
ف��ي المليبار .وتعتبر ق�صيدته ـ وي�ن��ا ب��وو (Veena
 )Pooveالزهرة ال�ساقطة �أكثر �شعبية بين �سكان �أهل
كيراال.

 -26بلدة بي�ستون ( )Behistunفي غ��رب �إي��ران م�شهور
لتماثيل منحوتة في ال�صخر من ع�صر الأخمينيين
وال�سا�سانيين ،وتعتبر هذه التماثيل من �أف�ضل ما �أنتجه
الفن الفار�سي.

16- Wikipedia

 -17المقالة :الفلكلور بين الماهية والم�صطلح ،لأ�سامة
خ�ضرواي� .صفحة  131مجلة العربية ،العدد ،458
يناير 2015

�	-27أول يوم في التقويم الهجري ال�شم�سي ( 21مار�س)
ويحتفل به الفر�س و الأكراد.

 -18نف�س الم�صدر.
� -19صفحة  ،466رولند ميالر ،المو�سوعة الإ�سالمية ،الجزء
الرابع.

َ
ا�ستعمل للإمبراطورية
اال�سم
 -28الإمبراطورية ال�سا�سانية
ُ
ال�ف��ار��س�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ( .)651 - 226ي��رج��ع ت�سمية
ال�سا�سانيين �إلى الكاهن الزراد�شتي �سا�سان الذي كان

 -20ويكيبيديا ،المو�سوعة الحرة.
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جد �أول ملوك ال�سا�سانيين �أرد�شير الأول ،ال�ساللة
�ست ِمن ِقبل الملك �أرد�شير الأول بعد
ال�سا�سانية �أُ ّ�س ْ
َهزيمة ِ
ملك �ألبارثيين � /ألفرثيين اال�شكانيين الأخير
وانتهت عندما ح��اول ملك الدولة
�أرتبانو�س ال��راب��ع،
ْ
ال�سا�سانية الأخ �ي��ر ي��زدج��رد الثالث ()651- 632
مكافحة الخالفة الإ�سالمية المبكرة �أ ّول الإمبراطوريات
الإ�سالمية لمدة � 14سنة.
 -29وهي �أغنية �شعبية من قرية خو�سرفاني ،وهي قرية في
منطقة مالك �آباد ،من مقاطعة �سيرجان في �إيران.
 -30طلع البدر علينا ن�شيد �إ�سالمي تراثي لم يثبت �أن �أهل
المدينة �أن�شدوه عند و�صول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�إلى المدينة المنورة .ولم تثبت هذه الأن�شودة عند �أهل
العلم والحديث بالأ�سانيد ال�صحيحة ،و ُيختلف متى
و�أي��ن �أن�شدت هذه االن�شودة ،فيعتقد �أنها كانت عند
قدومه من غ��زوة تبوك كما ق��ال الحافظ اب��ن حجر،
لكن الرواية الأكثر �شيوع ًا كما قال الإمام البيهقي �أنها
حدثت عند ا�ستكماله الهجرة ق��ادم� ًا من مكة� ،سنة
622م.

دراوبرادي(.)Droupradhi
 -33والعري�سة ،ح�ل��وى �شهيرة ف��ي وليمة الم�سلمين في
المليبار ،وت�أخذ الكلمة من �أعر�س الرجل بمعنى� :أقام
وليمة عر�س.

الم�صــادر والمراجع
الم�صادر باللغة العربية
.1

البالغة الوا�ضحة ـ�ـ علم البيان وعلم البديع ،علي
ال �ج��ارم ،وم�صطفى �أم �ي��ن ،دار ال�م�ع��ارف ،ب�ي��روت،
لبنان1999.م.

.2

تحفة ال�م�ج��اه��دي��ن ف��ي بع�ض �أخ �ب��ار البرتغاليين،
المعبري ،ال�شيخ زي��ن ال��دي��ن ب��ن محمد المليباري
المخدومي ،مكتبة الهدى ،كاليكوت ،كيراال1996 ،م.

.3

رحلة ابن بطوطة ،ابن بطوطة ،دار التراث ،بيروت،
1968م.

.4

�شرح المعلقات ال�سبع ،الزوزني� ،أبو عبد اهلل الح�سين
ابن �أحمد بن الح�سين ،دار الطالئع للن�شر والتوزيع
والت�صدير ،القاهرة1993 ،م.

.5

ال�شعر العربي في كيراال ــ مبد�أه وتطوره ،الفاروقي،
ويران محي الدين الدكتور ،عرب نت ،كاليكوت ،كيراال،
2003م.

.6

الم�سلمون في الهند ،الندوي� ،أبو الح�سن علي الح�سني،
المجمع الإ�سالمي العلمي ،ندوة العلماء ،لكنا�ؤ ،الهند،
1986م.

.7

الم�سلمون في كيراال ،القا�سمي ،عبد الغفور عبد اهلل،
كاليكوت ،كيراال2000 ،م.

.8

م�صابيح الكواكب (مخطوطة) ،الكاليكوتي ،القا�ضي
�أبوبكر بن محي الدين.

 -31ال �ط �ب �ق��ة ال��ردي �ئ��ة ف��ي ال �ط �ب �ق��ات ال �ه �ن��دو� �س �ي��ة� ،أو
المنبوذون()Un touchable
 -32كما ت��دل عليه الق�صة الخيالية ماهابهاراتا( وهو
الن�ص الملحمي الهندو�سي) ب ��ان ��دوا(،)Pandava
هم الأب�ن��اء الخم�سة لــ ب��ان��دو( )Panduمن زوجتيه
كونتي( )Kunthiومادري( ،)Madhriوكانوا على الحق
في هذه الملحمة  ،وا�سمهم يودي�شتيرا(،)Yudhistira
وب� � �ه� � �ي� � �م � ��ا( ،)Bheemaو�أرج�� � � ��ون�� � � ��ا(،)Arjuna
ون��اك��وال( ،)Nakulaو�سهاديوا( ،)Sahadevaوكلهم
متزوجون من امر�أة واحدة وهي بانجالي(� )Panjaliأو
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الم�صادر باللغة الإنجليزية

)Malayalam( الم�صادر باللغة المحلية المليالمية
1. Arabi Malayala Sahithya Charithram, O
Abu Sahib, 1970.
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الم ْنقَ ِر ّي
�شعر القُ َالخ بن َح ْز ٍن ِ
د� .إ�سلم بن ال�سبتي

انوك�شوط ،موريتانيا
مقدمة

الخ بن َحز ٍْن ِ
�أتقدم في هذا العمل بمحاولة ل�صنعة �شعر ال ُق َ
الم ْن َقر ِّي  ،وقد القتني فيه عدة
�صعاب من �أهمها:
�أن ال�شاعر القالخ يتفق مع نظراء له يحملون نف�س اال�سم ،هما القالخ العنبري ،والقالخ بن
معر�ضا الختالط ال�شعر بين �أوالئك ال�شعراء .وبعد تق�ص ل�شعر ه�ؤالء
ً
زيد ،مما يجعل الباحث
الخ بن َحز ٍْن ِ
ال�شعراء تبين لي �أن �شاعرنا ال ُق َ
الم ْن َقر ِّي هو �أكثرهم �شهرة ،ومن هنا ذهبت في
بحثي هذا �إلى ن�سبة كل خبر �أو �شعر له ما لم �أجد عالمة دالة على ن�سبته لغيره.
وانطال ًقا من الم�سلمة ال�سابقة ذهبت في جمع �أخبار ال�شاعر ورتبتها في مقدمة �أعطتني
�صورة وا�ضحة عن �سيرته� ،أ�سلمتني بعد ذلك �إلى جمع �شعره من بين بطون الم�صادر التي
ا�ستطاعت يداي �أن ت�صل �إليها .ولما تم لي ذلك طفقت �أ�شرح ال�شعر ح�سب الخطوات الآتية:
٭ �أخذت ال�شعر في �أقدم م�صدر له.

وقد ق�سمت العمل �إلى ثالثة �أجزاء:

٭ خرجت ال�شعر من الم�صادر التي وقفت عليها

الجزء الأول ،خا�ص بالتقديم العام

٭ ذكرت اختالفات الم�صادر في الهام�ش

الجزء الثاني ،خا�ص بال�شعر

٭ قمت ب�ضبط ال�شعر بال�شكل التام

الجزء الثالث ،خا�ص بالرجز

�شرحا مف�ص ًال يذكر الأ�شباه
٭ �شرحت ال�شعر ً
والنظائر في �شعر ال�شعراء الآخرين ،وقد تطلبت
مني هذه الخطوة ،الوقوف على كثير من الم�صادر
والتحقق من معاني الكلمات وحتى ال�صور ال�شعرية.
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و�أخي ًرا �أرجو �أن �أكون ب�صنيعي هذا قد �ساهمت
ولو بق�سط �ضئيل في �إحياء التراث العربي الذي
ال ي��زال يبحث عن �أي��اد �أمينة تخرجه من غوائل
ال�ضياع والن�سيان.

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

ول����و ج����اء ي����وم ي��ن��� ُ
أ����س ري��ق��ه
��ش��ف ال���ب���� ُ
ل��ق��ات��ل��تُ ع��ن��ك ال����ق����و َم وه����ي َت َ��خ َّ
�����ض ُ��ب

الجزء الأول :التقديم العام

وال َي���� ْ���س��� َت���وي ي���ا زي����� ُد ُد ْر ٌج ومِ ْ���ج��� َم��� ٌر

�سرية ال�شاعر

و� َ��ص�� ْد ُر ���سِ �� َن��انٍ ف��ي ال ُ���ح��� ُروبِ ُم َ���ج��� َّر ُب

ا�سمه ون�سبه وكنيته

(((

وقد اختلفوا في ا�سم والده ،ب�سبب ما جاء في
بيته م��ن انت�سابه لجده" جناب "حيث ق��ال� :أ َن��ا
الق ُ
بن َجن ِ
َاب بنِ َج َال.
ُالخ ُ

مقـــاالت

ه��و ال�ق�لاخ ب��ن ح��زن ب��ن جناب ب��ن جندل بن
منقر بن عبيد((( بن الحارث بن عمرو بن كعب
ابن �سعد بن زيد مناة بن تميم ((( .فهو �سعدي من
�سعد القبيلة .وتن�سبه الم�صادر تارة لقبيلة "منقر"،
فهو "القالخ بن حزن المنقري" (((،وتارة" لقبيلة
�سعد" ،فتقول ":القالخ بن حزن ال�سعدي" (((.كما
خلطوا بينه وبين " القالخ العنبري" وذلك حينما
لم يتفقوا على �أي ال�شاعرين �أبق عليه عبد يدعى:
"مق�س ًما" ،فجاء يطلبه ثم �أن�شد:
�أن�������ا ال������ ُق���ل��ا ُخ ف�����ي ُب���� َغ����ائ����ي مِ ��� ْق���� َ���س���م���ـ���ا
َ (((
�أَ ْق���� َ���س��� ْم���تُ َال �أَ� ْ������س�������أَ ُم َح��� َّت���ى َي���� ْ���س����أ َم���ا

�إال �أن الع�سكري رد بقوله :في "الت�صحيف":
ج �ن��اب ج��د ال� �ق�ل�اخ .ان�ت���س��ب �إل � �ي� ��ه((( .وكنيته
"�أبوخناثير"( .((1وي��رى البع�ض �أن كنيته" �أب��و
خرا�ش"( .((1وما ذكره ابن حبيب �أرجح؛ لأنه ورد
في �شعر ال�شاعر حيث يقول:
������ن َج َ
�أ َن���������ا ال������ ُق���ل��ا ُخ ب ُ
��ل��ا
������ن َج������ َن������ابِ ب ِ
����ج���� َم����ـ َ
��ل�ا
�أَ ُب�������������و َخ����� َن�����اثِ�����ي����� َر �أ ُق���������������و ُد ال َ
وي�صحف القالخ �إلى " القالح"( ((1في كثير من
الم�صادر ،كما ُ�صحف ا�سم جدهَ ":جنَاب" �إلى"
"ح َبا َب َة"(.((1
وح ّرف �إلى ُ
ُح َباب"(ُ ،((1

ثم �إن �صاحب الإ�صابة جعل :القالخ بن حزن
ال�سعدي ،وال �ق�لاخ المنقري ،جعلهما �شاعرين
مختلفين ،ودل��ل على ذل��ك بما نقله عن الآم��دي،
وال�صحيح �أن م��ا ذك ��ره ،ه��و ا�سم ل�شاعر واح��د
هو القالخ بن حزن المنقري ،ثم ال�سعدي(((� .أما
ال�شاعر الثالث ال��ذي ذك��ره الآم��دي ،فهو القالخ
ابن زيد �أح��د بني عمرو بن مالك ،ولي�س القالخ
المنقري((( .ولهذا ال�شاعر الأخير �أبيات ذكرها
الآمدي والعبيدي .قال :يخاطب �أباه وقد تزوج بعد
�أمه ،امر�أة تحمله على جفوة ولده:

�أ�سرته

ولد القالخ ،لوالده :حزن بن جناب ،ولأمه بنت
خر�شة بن عمرو
ال�ضبي( .((1وقد �أنجبوا �أبناء من
ّ
بينهم :جحناء بن ح��زن ،وقد جزع عليه القالخ
فقال:
�أَعَ���������اذ ُِل َم����نْ ُي�������� ْر َز ْ�أ َك َ���ج ْ���ح��� َن���ا َء َال َي���� َز ْل
َح��� ِزي���ن���اًَ ،و َي���� ْزهَ���� ْد َب��� ْع��� َد ُه فِ���ي ال��� َع��� َواقِ���بِ
ثِ����� َم ُ
����ج���� َم���� ُع َب��� ْي��� َن���هُ��� ْم
�����ال ُ�أ َن ٍ
������ا�������س َك�������ا َن َي ْ
(((1
َو َي���� ْد َف���� ُع عَ��� ْن���هُ��� ْم ُك���� َّل �أَ ْب����لَ���� َخ � َ���ش���اغِ ���ـ���بِ

���ح���� ِّ���ض ُ
�������ض زي�������داً عِ ���� ْر� ُ����س����ه ف��ي��ط��ي��ع��ه
ُت َ
�����ي ول�����ل�����وا������ش�����ي �أغ ُّ
������������ذب
���������������ش و�أك ُ
ع�����ل َّ
78
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ومن �أبناء حزن ،محرز ،وقد قاتل مع عدي بن
�أرط ��أة الفزاري رج��الَ يزيد بن المهلب وكاد ابنه
جيهان ب��ن محرز �أن يقع ف��ي الأ� �س��ر ،فا�ستنقذه
معاوية بن �أبي �سفيان بن زياد بن �أبي �سفيان ،فقال
الفرزدق في ذلك:
دع����ا اب����ن �أب�����ي ���س��ف��ي��ان وال���خ���ي���ل دون���ه
ت���ث���ي���ر ع���ج���اج���اً ب���ال�������س���ن���اب���ك ���س��اط��ـ�� ًع��ا
ف�����ك�����ر �إل�������ي�������ه م�����ث�����ل م�������ا ك�������ر م����خ����در
(((1

م��ن الأ���س��د تحمي واردات ���ش��وارع��ا

ويظهر �أن للقالخ �أخً ��ا �آخ��ر ،واب�ن��ه خ�لاد بن
جندل ،هجاه بالل بن جرير ب�أبيات يقول فيها:
�������خ���ل���ا ٍد َف�������أَ� ْ������ش������لَ������ى َ
َّ
ك��ل��ا َب�����ه
ن����زل����ن����ا ب
ع��ل��ي��ن��ا َف����كِ���� ْدن����ا ع���ن���د َب���� ْي���� َت���� ْي���� ِه ُن������ؤْ َك����� ُل
َت���� َن����ا َو ْم����تَ ِن���� ْ���ص َ
���ف ال��� َّل���ي���لِ ث���م �أَ َت��� ْي��� َت��� َن���ا
ِب�� َق�� ْع�� َب��ي ِ��ن م���نْ � َ��ض��ي ٍ��ح و َم����ا كِ�����د َْت َت�� ْف�� َع�� ُل
����ح����ا ِب����ي ُم����� ِ����س���� ًرا ِ�إ َل���� ْي����هِ���� ُم
َف���� ُق���� ْل����تُ لأَ� ْ����ص َ
ُ (((1
�أَ َذا ال��� َي���و ُم �أم َي���� ْو ُم ال��ق�� َي��ا َم�� ِة �أَ ْط������� َول
وقد تزوج القالخ ،غير �أن الم�صادر ال ت�سعفنا
با�سم زوجته ،و�إن كنا نجد ذكرا ال�سم ام��ر�أة في
�شعره تدعى "�صفية" ن�سب �إليها �أبناءه الذين عقوه
فقال:
ف�����إن َت�� ْغ�� ِل�� َب��انِ��ي ا ْب���� َن ْ����ي � َ��ص��فِ�� َّي�� َة اع��ت ْ
��رف
����ح���� َذى ع��ل��ى ق�����د ٍم َن��� ْع َ
�ل�ا
ِ ألَ ْ ألَ ِم َم�����نْ ُي ْ
وقد �أنجبت منه ولدين بدليل ما قاله �أبو عبيدة
معمر بن المثتى وهو يقدم لق�صيدته التي �أثبتها في
كتابه " :ومنهم ابنا القالخ بن حزن عقاه فقاتاله
فقال( ".((1ولم نظفر ب�أي خبر عن �أبنائه ،وال نعرف
ا�س ًما من �أ�سمائهم �إال ما ذكر هو حينما �أ�شار �إلى
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ا�سم "فرا�س " في هجائه بقوله:
َر َج���������� ْو ُت فِ���� َرا� ً����س����ا � َ���ص��� َّع��� َد ُ
وح����ـ���� ُه
اهلل ُر َ
َ ْ َ (((2
َفلَ ْم �أَ ْك َت�سِ ْب منه على عَاجِ ٍز ف�ضال
وقد تعر�ض القالخ ووالده حز ًنا �إلى هجاء مقذع
من طرف يحيي بن �أبي حف�صة ،حيث قال:
�أ َال َق����� َّب�����ح ُ
اهلل ال������� ُق َ
���ل���ا َخ و ِن������ ْ�����س����� َو ًة
الكالب من ال َّن ْت ِن
على ال ِب ْئر ُيعطِ ْ�ش َن
َ
�����س ب ِ���ن عا�صم
َن�� َك ْ��ح�� َن��ا َب��� َن���اتِ ال��� َق��� ْر ِم َق��ي ِ
وع���م���داً َرغِ ���ب��� َن���ا ع���ن ب���ن���ات ب��ن��ي َح���ـ��� ْزنِ
�أب��������اً ك������ان خ����ي����راً م����ن �أب����ي����ك �أ ُروم���������� ًة
و�أَ ْو� َ���س َ
���ط ف��ي � َ��س�� ْع��دٍ و�أَ ْر َج������ َح ف��ي ال���� َو ْزنِ
لِ��� َب��� ْي���تِ ب��� ِن���ي َح������ ْزن م���ن ال ُّ
�������ذ ِّل وَهْ ���� َن���� ٌة
َك����وَهْ ���� َن���� ِة ب��ي��ت ال��ع��ن��ك��ب��وت ال���ت���ي َت�� ْب�� ِن��ي
ول�����م ت����� َر َح����� ْز ِن����� ًّي�����ا ،و َل������� ْو � َ����ض���� َّم �أرب����ع����اً
ِ����ف و َال َب ْ
َو�أَ ْب�������������� َرز ،ف����ي ف������ر ٍج َي����ع ُّ
���ط ِ���ن
و����ض���ي ُ
وج����ا ُره����م
����ج����و ُع َ
���ف ب��ن��ي َح������� ْزنٍ َي ُ
����ن ال��جِ ��ي ُ
�إذا �أمِ َ
������ن
��ران ن��ـ��ا ٍء م��ن الأَ ْم ِ

(((2

وقد ر�أي��ت في بع�ض الم�صادر من �أراد هجاء
ق�صدا فقال:
القالخ وق�صده بذلك ً
واح ُ
���������ش ف�����ا ُه ال�� َك�� ْو َم��ح��ا
�أُهْ ������� ُج ال���� ُق��ل�ا َخ ْ
ُت������ ْرب������اً ف������أه ٌ
�����ل ه�����و �أن ي���ق��� َّب���ـ���ـ���ح���ا

(((2

غير �أن القالخ رد على هذا الهجاء بفخر َب ِّين
بنف�سه وبوالده حز ًنا حيث قال:
ِ�إ َّن �أَ ِب�����ي َح��� ْز ًن���ا َب�� َن��ى لِ���ي فِ���ي ال َ��ح��� َ��س��ـ ْ��ب
َم َ�ساعِ ي َ
الخ ْي ِر َف َمنْ َي ْخ َب ْث َيطِ ْب قبيلته

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

�أعراف البغال ،وهم �أَ ْ�س َوُ�أ خلق اهلل جوا ًرا ،ي�سمون
الغدر َك ْي َ�س َان ،وفيهم بخ ٌل �شديد(.((3

ينتمي ال�شاعر القالخ �إلي قبيلة عظيمة تحدث
عنها علماء الن�سب وذكروها في م�ؤلفاتهم ،يقول
اب��ن خلكان" :و�أما بنو منقر :فهو بك�سر الميم
و�سكون النون وفتح القاف وبعدها راء ،وهو منقر
ابن عبيد بن مقاع�س ،وا�سمه الحارث بن عمرو بن
كعب بن �سعد بن زيد بن مناة بن تميم بن مر ،وهي
قبيلة كبيرة ين�سب �إليها خلق كثير من ال�صحابة
ر�ضوان اهلل عليهم"(.((2

ولقبيلة منقر �أيام في الجاهلية نذكر من بينها
يوم "�أُ َداد"  ،وقد قتل فيه خالد بن منقر قتله بنو
�شيبان ،حين غ��زوا بني �سعد في ذلك ال�ي��وم(.((3
فقال �أبو م�سهر �أ�صرم بن ثعلبة:
���ص��دم��ن��ا ت��م��ي��م��اً ���ص��دم��ة طحطحتهم
و�أخ���������������رى ح����ك����ك����ن����اه����ا ب�����ح�����ي �إي�����ـ�����ـ�����اد
و�أوط���������������أت ذ ًال م����ن����ق����راً ف�����ي دي����اره����ا

و�أبناء منقر كث ٌر وهم :خالد بن منقر ،و�أ�سعد بن
منقر ،وجرول بن منقر ،وجندل بن منقر ،و�صخر
ابن منقر ،وفقيم بن منقر ،وعوف بن منقر ،ومرة
اب��ن منقر ،و�أقي�ش .و�أمهم رقا�ش بنت عامر بن
الع�صبة بن امرئ القي�س بن زيد مناة بن تميم(.((2

مقـــاالت

غ����������داة ق���ت���ل���ن���ا خ�������ال�������داً ب����������ـ�����������أداد
�وم َج � � ُدود َ ،وه��و َي� � ْو ٌم لبني ٍ
�سعد على بني
و َي � ُ
�ان( .((3وي��وم َع ْي َن ْينِ  :لبني نه�شل على عبد
� َ��ش�ي�ب� َ
القي�س ،منعوا فيه بني منقر وقد خرجوا ممتارين
من البحرين ،فعر�ضت لهم عبد القي�س ،وا�ستغاثوا
ببني نه�شل فحموهم وا�ستنقذوهم(.((3
(((3

وم��ن �أ�شهر �ساداتها في الجاهلية والإ��س�لام:
قي�س بن عا�صم �سيد الوبر( .((2والأهتم بن �سمي بن
�سنان بن خالد بن منقرٍ وا�سم الأهتم� ،سنان(.((2
وخالد بن َ�صفْوان بن َع ْمرو ابن الأهتم ،و�شبيب بن
�شيبة بن عبد اهلل بن عمرو بن الأهتم(.((2

�أخالقه

لقد ات�ضح من القراءة الأولية ل�شعر القالخ �أنه
كان رج ًال �شريفًا ((4(،ذا خلق عظيم ي�أبى ال�ضيم،
قري ًبا من النا�س يت�ألم لما يت�ألمون منه� ،شديد
الجزع على �أقربائه.

ومن �شعرائها :عمرو بن الأهتم ((2(،ولقيط بن
(((3
�أوفى ِ
نقري ((2(،و�سوار بن حيان المنقري،
الم ّ
المنقري ((3(،واللعين المنقري( .((3ومن
وعمير
ّ
ن�سائها الم�شهورات في الع�صر الأموي" :مية بنت
ط ْلبة ب��ن عا�صم المنقري" ع�شيقة ذي الرمه.
و َكنْزَ ةُ� ،أَ ُّم �شَ ْم َل َة بن ُب ْر ٍد ِ
الم ْنقَرِ ِّي ،وكانت �أمة مولدة
لآل قي�س بن عا�صم(.((3

منزلته ال�شعرية

ينتمي ال�شاعر القالخ �إلى �أ�سرة �شاعرة ،فوالده
"ح ْزن" �شاعر ،قال الآمدي " :ومنهم حزن بن
َ
جناب بن جندل بن منقر بن عبيد بن الحارث بن
كعب بن �سعد بن زيد مناة بن تميم� .شاعر"( ((4وقد
�أثبت له �أبياتًا يقول فيها:

ول �ق��د ع ��رف ع��ن قبيلة م�ن�ق��ر �أن �ه��ا كانت":
�أخبثَ َح ٍّيَ ،و�أَ ْق َو َف ُه َِ أل َثرٍ  ،و�أثبته في نظر ،و�أَ ْع َط َف ُه
بِ�شَ رٍ "( .((3وق��ال عالن بن الح�سن ال�شعوبي :بنو
منقر قو ٌم غد ٌر ،يقال لهم ال َك َوا ِدن ،ويلقبون �أي�ض ًا

وال ت���ع���ت ْ
���ر����ض ل��ل�����ش��ر م����ن دون �أه��ل��ـ��ه
�إذا ك���ن���ت خ����ل����واً ع����ن �أ َذاه ِب��� َم��� ْع���ـ���ـ���ـ���زِلِ
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وم���ن َي����قِ �أع َ
����را�����ض ال���رج���الِ بعر�ضــه
ُي��� ِب���ح َم��ح��رم��اً م���ن وال���دي���ه و َي ْ��ج�� َه��ـ��ـ��ـ��لِ
ف��ل�ا ت ُ
�����ك مِ ���� َّم����ن ي���غ���ل���ق ال�����هَ����� ّم ع��ل��م��ـ��ـ��ه
ع��ل��ي��ه ب���م���غ�ل�اقٍ م َ
�����ن ال���� َّ���ش��� ِر ُم�� ْق��ـ�� َف��ـ��ـ��لِ
وال ت��ج��ع��ل ال َ
أر�������ض ال�� َع��ري َ
�����ض َم َ��ح�� ُّل��ه��ا
ع���ل���ي���ك ����س���ـ���ب ً
���ي�ل�ا وع��������رة ال��� ُم���ت���ن��� َّق���ـ���ـ���ـ���لِ
و�إن خِ ����ف����تَ م����ن دار ه����وان����اً َف�� َو ِّل��ـ��ه��ـ��ا
� َ
����س����واك وع�����ن دا ِر الأَ َذى َف��� َت َ���ح���ـ���ـ���ـ��� َّولِ
نف�س ــه
وم����ا ال���م���ر ُء �إ َّال ح��ي ُ��ث ي��ج��ع�� ُل َ
ففي
اجعلِ
�صالح الأعمالِ َ
نف�سك َف ْ
ِ

(((4

وقد ا�شتهر القالخ نف�سه بكونه �شاع ًرا راجزًا،
قال الآمدي معلقًا على عالقة"حزن" بابنه" :وابنه
القالخ الراجز"( .((4وقال المعري ":والقالخ بن
حزنٍ المنقري :راجز معروف " ،وو�صفه البع�ض
الآخر ب�أنه� :شاعر راجز( .((4بل �إن له ديوا ًنا مفر ًدا
قائ ًما بذاته ذكرته الم�صادر(� .((4أم��ا ف�صاحته
فقد ذكرها الزمخ�شري فقال� ":أف�صح ال�شعراء
القالخ"(.((4
خطابته

ال يقت�صر اهتمام القالخ على ميدان ال�شعر
وح�سب ،بل �إن الم�صادر ذكرت له م�شاغل ثقافية
�أخ��رى .ومن بين �أهم تلك الم�شاغل كونه خطي ًبا
القهرمي
له �إ�سهام في ميدان الخطابة .فقد " ذكر
ّ
عن �أبيه قال :قام القالخ بن حزن يوم عيد خطي ًبا،
ال�سموات والأر�ض في
فقال :الحمد هلل الذي خلق ّ
�س ّتة �أ�شهر .فقيل له�:إنّما خلقها في �ستة �أيام فقال:
�أقيلوني ،فواهلل لقد ظننت �أنّي �أقللت ،وكنت �أريد
�ست �سنين( .((4فهذا الن�ص يثبت �أن
�أن �أقول في ّ
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للقالخ �صوالت وجوالت على منابر الخطابة ،وهو
بذلك يعد من بين خطباء ع�صره ،ع�صر ازدهار
الخطابة العربية.
ع�صره

يعتبر ال�شاعر القالخ من ال�شعراء الرجاز في
الع�صر الأموي فقد ذكرت الم�صادر ب�أنه� " :شاعر
م�شهور في دولة بني �أمية "( .((4ومن الدالئل على
ثجور بن غَ � ْي�لان بن
كونه �شاع ًرا �أم��و ًي��ا رث��ا�ؤه ل َم ُ
خَ َر�شَ َة( ((4وهو من علماء بني �ضبة وخطبائهم قتله
أي�ضا
الحجاج في ق�صة م�شهورة( .((5ومن ذلك � ً
ما رواه اب��ن قتيبة من حديثه عن م��روان بن �أبي
حف�صة ،حين قال :و" يحيى بن �أبي حف�صة كان
يهود ًيا �أ�سلم على يد عثمان بن عفان ر�ضي اهلل
عنه ،وكان جوا ًدا ،فتزوج خولة بنت مقاتل بن ط ْلبة
ابن قي�س بن عا�صم� ،سيد �أهل الوبر ،فقال القالخ
يهجوه:
ُن��� ِّب��� ْئ���تُ َخ���� ْول���� َة ق����ا َل����تْ حِ ���ي َ
���ن �أَ ْن��� َك َ���ح���ه���ا
(((5
َل��ط��ا َل م��ا ُك�� ْن��تُ مِ �� ْن َ��ك ال��ع��ا َر �أَ ْن�� َت��ظِ ��ـ�� ُر
�أم ��ا ال�ت�ب��ري��زي ف�ي�ق��ول� :إن ال �ق�لاخ " �شاعر
�إ�سالمي" ،دون �أن ي�شير �إلى ع�صر معين� ،إال �أن
هذه الإ�شارة تدل على �أن ال�شاعر كان من �شعراء
بني �أمية وهي بذلك �إنما تقوى اال�ستنتاجات التي
ذكرناها �سابقًا.
�شعره

لل�شاعر دي���وان ��ش�ع��ري م �ف��رد ل��م �أق ��ف على
مخطوطة ل��ه ،ولكنه م��ذك��ور ف��ي الم�صادر فعند
الآمدي �أن ":له ديوا ًنا مفر ًدا"( .((5وال نعلم مقدار
حجم ه��ذا ال��دي��وان� ،إال �أن ما جمعناه من �شعر

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

يعطينا �صورة وا�ضحة عنه ،ويمكننا الجزم ب�أنه
�صغير ،وقد جاءت �إ�شارة التبريزي �إلى ال�شاعر ب�أنه
�شاعر" مقل"( ((5لت�ؤكد ما ذهبنا �إليه.

�أو الماء� ،أو الريح ،وحتى اال�ست�شفاء بالقطران
الذي يطلى به الجمل لي�شفى من الجرب ،وغيرها
من المو�ضوعات .ثم �إن �شعره مثل مدونة �شعر
ال��رج��ز ،بحيث �إن��ه ك��ان يتوفر على معجم لغوي
كبير ا�شتغل عليه م�ؤلفو المعاجم ،وكون لهم مادة
عظيمة.

مقـــاالت

و�إذا كان ال�شاعر مقال في �شعره ،ف�إن البع�ض
و�صفه بقوله" :القالخ بن حزن المنقري� ،شاعر
مجيد( .((5وهذه الجودة تتجلى من خالل مو�ضوعات
ال�شعر التي طرقها ،فقد عالج مو�ضوعات �إن�سانية
ك��ال��رث��اء ،و�أخ ��رى لها عالقة ببيئته االجتماعية
ك��ال�ه�ج��اء وال�ف�خ��ر وال �غ��زل ،ك��ل ذل��ك م��ن خ�لال
مدونته ال�شعرية التي جمعناها ،وهي في معظمها
مقطوعات �شعرية با�ستثناء ق�صيدته التي يهجو
فيها �أبناءه ،وق�صيدته الحما�سية التي يرثي فيها":
�أريب بن ع�سع�س" .ولم يقدم لهاتين الق�صيدتين
بمقدمات كتلك التي تعارف عليها ال�شعراء وخا�صة
في ق�صائد الهجاء.

�ضياع �شعره

باال�ستناد �إلى بع�ض الإ�شارات التي وردت في
مجموعة من الم�صادر ،يمكن �أن نجزم ب�أن �شعر
القالخ لم ي�صلنا كله بل �إنه �ضاع �ضمن ما �ضاع من
تراث العرب على مر الأزمان والدهور .فقد �أ�شار
ابن منظور �إلى �أرجوزة ال�شاعر التي يقول فيها:
ول������م ُت����� ِ����ض���� ْع َ�أوال َده�������������ا م����ن ال���� َب َ
����ط����نْ
ول�������م ُت����� ِ����ص���� ْب���� ُه َن���� ْع����� َ����س���� ٌة ع����ل����ى َغ��������د َْن
ثم علق على ذل��ك بقوله " :وللقالخ بن حزن
�أرجوزة على هذه القافية ولم �أجد ما ذكره الجوهري
فيها"( .((5ونحن لم نقف �إال على ما �أثبتناه منها
�ضمن مجموعنا هذا ،مما قد ي�ؤكد �ضياع معظمها
�ضمن م��ا �ضاع م��ن �شعر ال�شاعر و�شعر العرب
عموما .وق��د نقل �صاحب �أن�ساب الأ� �ش��راف قول
ال�شاعر:
ُث������������� َّم َب������� َع������� ْث������� َن�������ا َل���������هُ��������� ْم ِ�إي�����ـ�����ـ�����ـ�����ا� َ�����س�����ا
َح�������� َّم��������ا َل �أَ ْث����������� َق�����������الٍ ب����ه����ا قِ���� ْن���� َع����ـ����ا� َ����س����ا

�أما في رجزه فقد عالج بع�ض الموا�ضيع التي
�أث ��رت على حياته وعا�شها ف��ي محيطه كذكره
للأطالل كما يذكرها �شعراء الجاهلية ،فقال:
�������ي ،عَ�������� ِّرج��������ا َق���� ِل����ي����ـ��ل�ا
ي�������ا ��������ص�������احِ ������� َب َّ
�����ح����� ِّي�����ي ال َّ
������ط������لَ������ َل ال��� ُم���حِ ���ي���ـ�ل�ا
عَ������ َّن������ا ُن َ
كما تحدث عن مو�ضوعات الفخر والهجاء ،فقد
جليدا الكالبي بمقطوعة �سخر منه فيها ونعته
هجا ً
بنعوت ذات دالالت �إيحائية بالغة الت�أثير يقول:
�إ َّن ال ُ���ج���لَ��� ْي��� َد َزل ٌ
ِ�������ق َو ُز َم��� ِل���ـ ْ���ق

ثم علق عليه بقوله :وقال القالخ في �أرجوزته.
وال �شك �أن هذا يدل على �أن لل�شاعر �أرجوزة طويلة
ولكن لي�س ب�أيدينا ما يثبت مقولة الم�ؤلف مما
يدعونا �إلى تركها �ضمن ال�ضائع من �شعره.

وله حديث عن �شعر الناقة ،وما لهذا الحيوان
من فوائد على البدوي؛ حيث تنقله من �أماكن بعيدة
لم يكن بالغها �إال ب�شق الأنف�س .ولم يكن ال�شاعر
را�ض ًيا عن ناقته وخاطبها ب�شدة وانزعاج .وهناك
معالجات لمو�ضوعات �أخرى كالتي تخت�ص بال�شاء،

ومما ي��ؤك��د �صحة م��ا قلناه �سابقًا تعليق �أب��ي
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عبيدة على ق�صيدتين لل�شاعر ب�أنهما طويلتان ،هذا
على الرغم من �أننا لم نجد �إال ما ذكره هو نف�سه
منهما(.((5
وفاته

ال ت�سعفنا الم�صادر ب�سنة وفاة ال�شاعر ،و�إنما
هنالك �إ�شارات �إلى بع�ض الأحداث التي وردت في
�شعره ،فقد تفيدنا في تقديم �صورة للفترة التي كان
فيها حيا ،وقد يكون توفي �أثناءها� ،أو بعدها بقليل.
وهو قط ًعا تجاوز �سنة  73ح ًيا؛ لأنه ذكر �إيا�س بن
قتادة بن �أوفي في �شعره وقد توفي هذا الأخير في
ال�سنة المذكورة �سابقًا(.((5
كما ورد في �شعره رث��اء مثجور بن غيالن بن
خر�شة ،ومعلوم �أن ه��ذا الرجل قتله الحجاج بن
يو�سف الثقفي ،وقد توفي هذا الأخير �سنة 95هـ،
مما يدل على �أن القالخ كان ح ًيا في زمن الحجاج،
وقد تكون وفاته بعد وفاته� ،أو قبلها بقليل.
وعلى كل ف�إنه ب�إمكاننا القول ب�أن القالخ �أدرك
القرن الأول الهجري ،وه��و ق��رن ازده��ار الثقافة
العربية �إبان حكم بني �أمية.
الجزء الثاني :ال�شعر

()1
الطويل

في التعازي والمراثي195:
� -1أَعَ�����اذ ُِل َم���نْ ُي����� ْر َز�أْ َك َ��ج ْ��ح�� َن��ا َء َال َي��� َز ْل

التخريج :التعازي والمراثي .195:التعازي لأبي
الح�سن.54/1 :
()2
الطويل
في الوح�شيات209:
َ -1و�إِ ِّن��������ي ِب���� َن����ا ٍر عِ ��� ْن��� َد َز ْي���� َن���� َة �أُو ِق���ـ���ـ��� َدتْ
عَ��لَ��ى َم��ا ِب�� َع�� ْي�� ِن��ي مِ ���نْ عَ��� ً��ش��ا َل��ب��ـ���ِ��ص��ي�� ُر
َ -2و َق����ـ���� ْد َزا َدنِ��������ي ُح��� ًّب���ا لِ��� ِزي��� َن��� َة َ�أ َّن��ه��ـ��ـ��ا
(((6
����وت لأَ ْخ َ
َم����ق ٌ
�����ل�����اقِ ال�����رج�����الِ ن����ـ����ـ����و ُر
(((6

� -3أ�����ض����اءتْ ل��ن��ا وح�����ش�� َّي�� ًة غ��ي�� َر �أ َّن��ه��ـ��ـ��ـ��ا
���������س ت���رعَ���ى م���ا رعَ������ ْوا وت�����س��ي��ـ��ـ�� ُر
م���� َع الإن ِ
َ -4ت�� ُن ُ
الحدِ يثِ َو�إِ ْن ُتـ ِر ْد
��ول ِب�� َم�� ْع�� ُر ِ
وف َ
�سِ َوى َذ َ
اك ُت�� ْذعَ�� ْر مِ ْن َك وَهْ َ��ي َذعُ���و ُر

(((6

التخريج :الوح�شيات .209 :ال�ل�آل��ئ.825/1:
البيتان 1،3 :في الزهرة 90/1 :من�سوبان لجامع
الكالبي .البيت ،1،من دون ن�سبة في الأمالي.206/2:
ال �ب �ي��ت ،3 ،ب� ��دون ع���زو ف ��ي ال �ل �� �س��ان(ذع��ر)،
والتاج(ذعر ،ن��ول) ،والمحكم(ذعر) ،ومقايي�س
ال�ل�غ��ة(ذع��ر) ،والمخ�ص�ص،100/5 ،345/1 :
ومعجم دي��وان الأدب ،191/1:وال��زاه��ر،456/1:
والجراثيم ،273/1 :والغريب الم�صنف،399/2 :
و�أ� �س��ا���س ال �ب�لاغ��ة(ذع��ر) ،و�أ���ض��داد الأ�صمعي:
�ص ،55و�أ�ضداد ال�سج�ستاني�:ص ،112و�أ�ضداد ابن
ال�سكيت�:ص ،207والب�صائر والذخائر.34/4 :
()3

َح�� ِزي��ن��اًَ ،و َي�� ْزهَ�� ْد َب�� ْع�� َد ُه فِ��ي ال�� َع�� َواقِ��بِ
 -2ثِ��� َم ُ
����ا�����س َك����ا َن َي ْ��ج�� َم�� ُع َب�� ْي�� َن�� ُه��ـ�� ْم
���ال �أُ َن ٍ
(((5
َو َي���� ْد َف���� ُع عَ��� ْن���هُ��� ْم ُك���� َّل �أَ ْب����لَ���� َخ � َ���ش���اغِ ���ـ���بِ
(((5
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الب�سيط

في الكامل56/2
 -1لو كنت �أَ ْ�ش َب ْهتَ يحيى في َم َناكِحِ ِه

���ح�ل�ا َج���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���دُّ ُه َم َ
ل���م���ا َت���� َن���� َّق���� ْي����تَ ف ً
���ط��� ُر

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

ُ -2ن�� ِّب�� ْئ��تُ َخ��� ْول��� َة ق��ا َل��تْ حِ ��ي َ��ن �أَ ْن�� َك َ��ح��ه��ـ��ا
(((6
َل��ط��ا َل م��ا ُك�� ْن��تُ مِ �� ْن َ��ك ال��ع��ا َر �أَ ْن�� َت��ظِ ��ـ�� ُر
� -3أَ ْن َك ْحتَ َع ْب َد ْي ِن َت ْر ُجو َف ْ�ض َل مالِه َما

الأدباء.98/1:
()5
في الحما�سة294 :

في ف َ
والح َج ُر
ِيك م ّما َر َج ْو َت ال ُّت ْر ُب َ
هلل َد ُّر جِ ����� َي�����ا ٍد �أَ ْن����������تَ ���س��ا ِئ��� ُ��س��ه��ـ��ـ��ـ��ا
ِ ِ -4
(((6
َب�� ْر َذ ْن�� َت��ه��ا وب��ه��ا ال�� َّت ْ��ح��جِ ��ي�� ُل وال�� ُغ��ـ��ـ�� َر ُر
(((6

الطويل

قال القالخ بن حزن بن جناب المنقري
ِيب ْب َن ع َْ�س َع ٍ�س
�َ -1س َقى َج َ�سدًا َوا َرى �أَر َ
مِ َن ال َع ْي ِن َغ ْي ٌث َي ْ�س ِب ُق ال َّر ْع َد َوا ِب ُل ْه
������ض َب�� َع��ا َع��ـ��ـ��ـ�� ُه
ُ -2م��� ِل ٌ���ث ِ�إ َذا �أَ ْل���� َق����ى ِب������أَ ْر ٍ
ُ (((7
������ض مِ �� ْن�� ُه َم َ�سـا ِيلـ ْه
َت�� َغ�� َّم�� َد َ�س ْه َل اَ ْ َلأ ْر ِ
(((7

التخريج :الأب� �ي ��ات 2،3،4ف��ي ال �ك��ام��ل،56/2:
وعيون الأخ�ب��ار ،17/4 :والعقد ال�ف��ري��د،131/6:
وطبقات ابن المعتز ،44 :وال�شعر وال�شعراء،767/2 :
وطبائع ال �ن �� �س��اء .102/1:وال�ت��ذك��رة الحمدونية
 .115/5الأب �ي��ات 1،2،3 :ف��ي الأغ ��ان ��ي،92/10:
من�سوبة ل�م��روان بن �أب��ي حف�صة .البيت ،4،في
�أ�سا�س البالغة (برذن) .ربيع الأبرار434/4 :

ـا�س َواحِ ��دًا
َ -3ف َما مِ نْ َف ًتى ُك َّنا مِ َن ال َّن ِ
ِب��� ِه َن�� ْب�� َت��غِ��ي مِ �� ْن��هُ�� ْم عَ��مِ ��ي��دًا ُن�� َب��ا ِد ُل��ـ��ـ�� ْه
����اظ �أَ ْو لِ���� َد ْف���� ِع َك�� ِري�� َه��ـ�� ٍة
 -4لِ���� َي���� ْو ِم حِ ���� َف ٍ

(((7

مقـــاالت

َ��ي ِب��ا ْل��حِ �� ْم��لِ ال ُم َع ِّ�ضلِ َح��امِ �� ُل��ـ�� ْه
ِ�إ َذا ع َّ
َ -5وذِي ُت�� ْد َر�إٍ َما ال َّل ْي ُث فِي �أَ ْ�صلِ َغــا ِب ِه
َ ُ (((7
ِب���أَ ْ���ش َ��ج�� َع مِ ��� ْن��� ُه عِ ��� ْن��� َد قِ����� ْرنٍ ُي��ن��ا ِزل��ـ��ـ�� ْه
(((7

()4
الطويل

في البيان والتبيين341/1 :
َ -1و� ْأم������ث ُ
������ال َم���ث���ج���و ٍر ق��ل��ي ٌ��ل ومِ ��ث��ل��ـ��ـ��ه

َ -6ق�� َب���ْ��ض��تَ عَ��لَ�� ْي�� ِه ال َكـ َّـف َح�� َّت��ى ُت��قِ�� ِي��ـ�� َد ُه
ُ (((7
َو َح�� َّت��ى َي��فِ��ي ِل�� ْل َ��ح�� ِّق �أَ ْخ َ
�����ض�� َع َك��اهِ ��ل�� ْه
َ -7ف�� ًت��ى َك����ا َن َي��� ْ��س�� َت ْ��ح�� ِي��ي َو َي�� ْع��لَ��ـ�� ُم َ�أ َّن��ـ��ـ��ـ�� ُه

ال�صدق �إن َ�ص ّفقته ُك َّل َم ْ�صفـق
َفتى ِّ

(((6

 -2وم���ا ك��ن��تُ �أ����ش��� ِري���ه ب�� ُد ْن��ي��ا ع��ري�����ض�� ٍة
(((6
َو َال ِب��اب ِ��ن َخ���الٍ َب�� ْي َ��ن غ���ربٍ و َم�����ش��رقِ

� َ��س�� َي�� ْل َ��ح ُ��ق ِب��ا ْل�� َم�� ْو َت��ى َو ُي��� ْذ َك��� ُر َن��ا ِئ�� ُل��ـ��ـ�� ْه

(((7

ال � �ت � �خ� ��ري� ��ج :ال� �ح� �م ��ا�� �س ��ة��� .294 :ش��رح
ال� �م ��رزوق ��ي�� .1037/3:ش��رح ال �ت �ب��ري��زي.427/1:
�شرح الأعلم .82/2 :البيت ،3 ،من دون ن�سبة في
ال�ضرائر ،214/1 :ومعاهد التن�صي�ص.،44/1 :
البيت 5،ف��ي غريب الحديث للخطابي،17/2 :
والتاج(در�أ).
()6

� -3إذا ق�����ال َب������ ّذ ال���ق���ائ���ل���ي���ن م��ق��ا ُل��ـ��ـ�� ُه
وي������ ُأخ����� ُذ م���ن �أك����ف����ائِ���� ِه ب���ال��� ُم َ
���خ��� َّن���ـ���قِ
َ -4ف�����إِ ْن َي����أْ ُخ��� ُذوا �أَ ْو� َ���ص���ا َل��� ُه َي ْ�ص ُل ُبو َنهَا
ُ (((6
َف��لَ��نْ ُي�� ْد ِر ُك��وا ا َلأ ْر َوا َح جِ ْ�س ٌم ُم َ��ح��ل��ق
(((6

ال� �ت� �خ ��ري ��ج :ال� �ب� �ي ��ان وال��ت��ب��ي��ي��ن.341/1 :
الأب��ي��ات 1،2،4،في �أن�ساب الأ�� �ش ��راف.371/11:
البيت 3،في التذكرة الحمدونية .71/4:ومحا�ضرات

في �إي�ضاح �شواهد الإي�ضاح 510/1:الطويل
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قال القالخ:
َ -1م��� َ��ض��ى َوو ِر ْث�����ن�����ا ُه ِد َال� ً����ص����ا ُم��ف��ا� َ��ض�� ًة
ُ (((7
و�أَ ْب��� َي َ
�������ض هِ ��� ْن���دِ ّي���اً َط��� ِوي�ًل�ااً َح��م��ائِ��ل��ـ�� ْه
التخريج� :إي�ضاح �شواهد الإي �� �ض��اح،510/1:
من�سوب للقالخ .ن�سب لزينب بنت الطثرية في
الحما�سة ،297:و�شرح المرزوقي ،1048/3:و�شرح
التبريزي ،433/1:والأمالي لأبي علي القالي،86/2:
والبيان والتبيين .187/1:الو�ساطة ،242/1 :المر�أة
من العرب .وهو من دون عزو في المحكم والمحيط
الأعظم ،والل�سان والتاج(در�س).
()7
في العققة والبررة 365:الطويل
 -1ف����إن َت�� ْغ�� ِل�� َب��ا ِن��ي ا ْب�� َن ْ��ي �َ��ص��فِ�� َّي�� َة اع��ت ْ
��رف
َ (((7
ِ ألَ ْ ألَ ِم َم���نْ ُي ْ��ح�� َذى على ق���د ٍم َن�� ْع��ـ��ـ�لا
َ -2و�إِ َّال َف������إِن�����ي ال �إِ َخ ُ
����������ال َك��� ِري���ه��� ِت���ي
َ (((7
الح ْبال
ال�س ِّن �إ َّال �سوف َت ْج َتذِ ُم َ
على ِّ
 -3وي��ا َ�ض ْي َع َة ال�� َم��ا ِء ال��ذي َل�� ْم �أَجِ ��� ْد َل ُه
َق���� َرا ًرا َو َل��� ْم ُ�أ ْن��جِ ْ��ب ل�� ُه َح َ�س ًبا َج���� ْز َال
���ب ُغ�� ْب��� ً��س��ا ل���م َت��� ُك���نْ �أُ َّم��� َه���ا ُت��� َه���ا
َ -4ث��� َع���ا ِل َ

(((8

َك�����أُ ِّم����ي َو َال �آ َب�����ا�ؤُهُ ����� ْم َك�����أَ ِب����ي َف ْ���ح��� َ
ـ�ل�ا

(((8

� -5أَ َت ْح�سِ ُبنِي َذ ْك���� َوا َنَ ،ي��ا �آك�� َل ُ
الخ َ�صى
َ ْ َ (((8
َو�أَ ْي���� َت����ا َم���� ُه �إ ْذ َال َت������دِ ُّب َل���هُ��� ْم خ����ت��ل�ا
َ -6و�أَ ْ���ش�� َب�� ْه��تَ َب�����ا َذا َن ال���ذي َك���ا َن عَ��امِ �� ًرا
َوعَ���� ْز َر َة َك��ا َن��ا ِل��ي َعلَى َم�� ْك�� َب��رِي َخ�� ْب َ
�لا

(((8

َ -7و َذا ال َفا�سِ َق ال َّزانِي الذي ل ْو َغ َ�س ْل َت ُه
َ (((8
ِب���د َْج���لَ��� َة َم���ا �أَ ْن��� َق��� ْي��� َت��� ُه �أَ َب������دًا َغ��� ْ��س��ـ�لا
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َ -8ر َج������� ْو ُت فِ��� َرا� ً���س���ا � َ��ص�� َّع�� َد ُ
وح����� ُه
اهلل ُر َ
َف��لَ�� ْم �أَ ْك�� َت ِ�����س ْ��ب م��ن��ه ع��ل��ى عَ���اجِ ��� ٍز َف�� ْ���ض َ
�لا
التخريج :العققة والبررة365:
()8
في المقا�صد النحوية 535/3

الطويل

قال القالخ:
َ -1ف������إِ ْن َت ُ
���ك َف��ا َت�� ْت َ��ك ال��� َّ��س�� َم��ا ُء َف��ـ���إِ َّن�� ِن��ـ��ـ��ي
َ(((8
����ض �أَ ْط��� َوال
ِب���أَ ْر َف�� ِع َما َح ْولِي مِ َ��ن الأَ ْر ِ
 -2و�أَ ْد َن��������ى ُف���� ُروع����اً ل��ل��� َّ��س��م��ا ِء �أَ َع��ـ��الِ��ي��ـ��ا
َ (((8
و�أَ ْم�� َن�� ُع��ه َح�� ْو���ض��اً� ،إذا ال����� ِو ْر ُد �أَ ْث��� َع�ل�ا
� -3أَخ���ا ال َ��ح�� ْرب َل�� ّب��ا���س��اً ِ�إليـها جِ ال َلهـا
���خ���والِ���ف �أَ ْع��� َق��� َ
ول��ي�����س ب������ َو َّال ِج ال َ
ـ�ل�ا

(((8

التخريج :المقا�صد النحوية  .535/3البيت،3،
ف��ي ال� �ك� �ت ��اب ،57/1:و�أ�� �ض ��واء ال� �ب� �ي ��ان،472/2:
والمف�صل في �صنعة الإع��راب ،285/1:و�شرح ابن
عقيل ،112/2 :والمقت�ضب ،113/2:و�شرح الكافية
ال �� �ش��اف �ي��ة .1032/2:ب��دون ع��زو ف��ي ��ش��رح �شذور
ال��ذه��ب الب��ن ه�شام�� � :ص .504ال�ب�ي�ت��ان ،2،3،في
الل�سان(غوق)(،ثعل).عجز البيت  ،3في خزانة
الأدب.451/3:
()9
في العقد الفريد 131/6 :الوافر
قال القالخ:
َ -1ر�أَ ْي�����������تُ ُم���� َق����اتِ���� َل ال َّ
����ط���� ْل���� َب����اتِ َح��� َّل���ى
(((8
�����ح�����و َر َب���� َن����ـ����ا ِت���� ِه َك����� َم����� َر ال������ َم������ َوالِ������ي
ُن ُ

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

عا�صم
� -2سال ٌم على �أَ ْو� َ��ص��الِ قي�س بن
ٍ
(((9
و�إن ُك���نَّ َر ْم�����س��اً ف��ي ال���ت���رابِ َب��� َوا ِل��� َي���ا
� -3أَ َ�ض َّي ْع ُت ُموا َخ�� ْي ً
�لا عِ �� َراب��اً َف�أَ ْ�ص َب َحتْ

�����ح����� ُت����� ُم عَ������ ْب������داً لِ���� َع���� ْب����دٍ
َ -2ل����� َق����� ْد �أ ْن����� َك ْ
(((8
����ن ال���ُّ��ص��هْ��بِ ال�� ُم َ
مِ َ
�����ش�� َّوهَ�� ِة ال���� ِّ���س��� َب���الِ
�������س ِ�إ َّن َق�� ْي��ـ�����س��اً
َ -3ف َ
���ل��ا َت���� ْف َ
����خ���� ْر ِب��� َق��� ْي ٍ
(((9
َخ��� ِري��� ُت��� ْم َف������ ْو َق َ�أ ْع ُ
����ظ����مِ ���� ِه ال��� َب���ـ���ـ��� َوا ِل���ي

ِ��ح َ��ن ِ�إ َّال ال�� َم�� َوا ِل��ـ�� َي��ـ��ا
َك��� َوا� ِ���س��� َد ال َي�� ْن��ك ْ
َ -4ف����لَ���� ْم �أ َر �أ ْب�����������راداً �أَ َج��������� َّر ل َ
ِ���خ��� ْز َي���ـ��� ٍة
(((9
َو�أَ َْ أل َم َم��� ْك���� ُ���س��� ًّوا َو�أَ ْ ألَ َم َك���ا� ِ���س���ي���ـ���ا
(((9

ال�ت�خ��ري��ج :ال�ب�ي�ت��ان ،1،2 ،ف��ي العقدالفريد:
 .131/6البيت ،1،2،3 ،في الكامل 126/1 :وهي
من�سوبة لجرير.

 -5م��ن ال َ��خ�� ِّز وال�لائ��ي ِب َ��ح ْ��ج�� ٍر عليك ُم
(((9
ُن ِ�����ش�� ْر َن ف��ك��نَّ ال�� ُم ْ��خ�� ِزي��ـ��اتِ ال�� َب�� َواق�� َي��ا

()10

التخريج :الأب�ي��ات في الأغ ��ان ��ي ،75/10:عدا
البيت الأول.الأب � �ي� ��ات 1،3،4،5،في تاريخ دم�شق
البن ع�ساكر ،64/65:من�سوبة لع�صام الرماني.
ال �ب �ي �ت��ان ،4،5 ،ف��ي ال� �ك ��ام ��ل ،56/2:وال �ت��ذك��رة
الحمدونية ،114/5:وربيع الأبرار .434/4:البيتان،
 ،4،5في القرط على الكامل.130/1 :

في االقت�ضاب 427/3:الب�سيط
قال القالخ بن جناب

مقـــاالت

 -1هَ������ َّت ُ
������اك َ�أ ْخ�����ب�����ي����� ٍة و َّال ُج �أَ ْب���� ِوب����ـ����ـ���� ٍة
(((9
َي ْ��خ�� ِل ُ
��ط ب��ال�� ِب�� ِّر م��ن��ه ال���جِ ��� َّد وال�� ِّل��ي��ن��ا
ال �ت �خ��ري��ج :االق� �ت� ��� �ض ��اب ،427/3:ال�ب�ي��ت في
الل�سان(بوب) ق� ُ
ُ�لاخ بن ُحباب َة وقيل البن
�ول ال�ق ِ
ُم ْقبِل ،والتاج(بوب) ُ
ُالخ بن ُحباب َة وقيل
قول الق ِ
البن ُم ْقبِل .ال�صحاح(بوب) ،من�سوب البن مقبل.
البيت م��ن دون ن�سبة ف��ي �أدب ال �ك �ت��اب،600/1:
ودرة الغوا�ص في �أوه��ام ال�خ��وا���ص ،62/1:و�شرح
�أدب الكاتب ،279/1:والأمالي ال�شجرية،248/1:
وال�سبع الطوال الجاهليات ،136:والمزهر،271/1:
والزاهر ،157/1وتف�سير القرطبي.410/1:

الجزء الثالث :الرجز

()12
����ي ا ْل������ َع َ
َ -1و َب�������ل�������دٍ �أَ ْغ�������� َب�������� َر َم ْ
������ب
������ط������ـ ْ
����خ����� ِ����ش ِّ
(((9
�����ض��حِ ��ي ِب���� ِه َم������ ْو ُج ال���� َّ���س��� َرابِ ُم���� ْ���ض َ
ُ -2ي ْ
���ط���ر ِْب
(((9

َ -3ل�������� ْو ُق�����������ذِ َف ال����� َك����� َّت ُ
َ������ب
�����ان فِ�����ي����� ِه ال ْل������ َت������ه ْ
َ -4ق َّ
�����ذب
������ط������ ْع������تُ �أَ ْح�������� َ�������ش�������ا ُه ِب������ َ�����س����� ْي�����رٍ ُم����� ْن َ
�����ج ْ
(((9

ال�ت�خ��ري��ج :الأب� � �ي � ��ات ،4،3،2،1:ف��ي ال�ت��ذك��رة
الحمدونية ،395/5:ومجموعة المعاني.134:

()11
في الأغاني75/10:

()13

الطويل

� -1إِ ِّن��������ي ْام����������� ُر�ؤٌ َل������ ْم �أَ َت����� َو� َّ�����ش����� ْغ ِب�����ا ْل����� َك�����ـ�����ذِ ْب
َ -2و َل������������� ْم َي������� ُك�������نْ َذل َ
�����ب
�����������ك مِ ���������نْ َر�أْي َو ُل�����ـ�����ـ ْ
� -3إِ َّن �أَ ِب���������ي َح����� ْز ًن�����ا َب���� َن����ى لِ�����ي فِ�����ي ال َ���ح���� َ���س���ـ ْ���ب
(((10

 -1ف�� َي��ا َل��� ْي���تَ َي ْ��ح�� َي��ى ِ�إ ْن �أَ َت َ
������اك َت�� َك�� ُّر ًم��ا
(((9
ِب َط ْل َبة �إِ ْذ �أَ ْع َ��ط��ى مِ َ��ن ال�� َم��الِ عَ��ا ِل�� َي��ا
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َ -4م����� َ����س����اعِ ����ي ال َ
����خ���� َب ْ
����خ���� ْي���� ِر َف����� َم�����نْ َي ْ
����ث َي���طِ ���ـ ْ���ب
ال �ت �خ��ري��ج :الأب � � �ي� � ��ات ،4،3،2،1ف��ي �أن �� �س��اب
الأ�شراف.262/12:البيت ،1،في العباب(هفغ)،
وت��ه��ذي��ب ال� �ل� �غ ��ة(و�� �ش ��غ) ،وال��ل�����س��ان(و���ش��غ)،
والتاج(و�شغ).
()14
(((10
�ِ -1إ ِّن������ي �أَ َن������ا ال���ق ْ
�����ج����� َر ْب
ِ���ط��� َر ُان �أَ� ْ���ش���فِ���ي َذا ال َ
َ
�����ب
 -2عِ ���������� ْن����������دِ ي طِ
��������ل��������ا ٌء وهِ ����������� َن�����������ا ٌء ل�����ل����� ُّن����� َق ْ
ُ -3م��� َق���� ْ���ش���ق ٌ
ِ�������ش ُي������� ْب�������ر ُِئ مِ ���� ْن����هُ����م َم�������نْ َج�����ـ�����ر ِْب
 -4و�أك������� ِ������ش ُ
����ب
������ف ال����� ُغ����� ّم�����ى ِ�إذا ال������ ِّري������ق عَ����� َ����ص ْ
ال �ت �خ��ري��ج:ال �ب �ي��ت 1ف ��ي ال �ت �ن �ب �ي �ه��ات.270 :
وال�ل���س��ان(ك�ح��ل) .ال�ت��اج(ك�ح��ل) .ب��دون ع��زو في
�أ�سا�س البالغة ،79/2 :والفائق في غريب الحديث:
 .199/3الأب� �ي ��ات 4،3،2:ب��دون ع��زو ف��ي �أ�سا�س
البالغة(:ق�ش�ش) والفائق ف��ي غريب الحديث:
.199/3
()15
���� -1س���غ��� ُر ال���� َ���ش���م���ال ال������� ِّز ْب������� ِر ُج ال����م����زب����رج����ا
(((10
�������ج�������ا ِج
�������ح�������ـ������� َو ُة ب�������ال������� َع َ
 -2ق������د َب��������� َك��������� َرتْ َم ْ
(((10

َ -3ف������������� َد َّم������������� َرتْ َب�������قِ������� َّي������� َة ال������� َّرج�������ـ�������ـ�������ـ�������ا ِج
(((10
������ح ْ
������ظ������ ُر م��������ن ال������ن������ـ������ع������اج
 -4وام�������ت���ل����أ ال َ
(((10
َ -5ف������� َت�������رك�������ت م�������ن عَ�������ا� ِ�������ص�������دٍ و َن�������������ـ�������������ا ِج
(((10

ال �ت �خ��ري��ج :الأب � �ي� ��ات ،3،2،1 ،ف��ي الأزم��ن��ة
والأم� �ك� �ن ��ة ،525/1:من�سوبة للعجاج .الأب �ي��ات:
 ،5،4،3،2من دون عزو في النوادر في اللغة� :ص،347
�ص .405البيتان ،3،2،في الل�سان والتاج (رجج).
البيت ،2،في التنبيهات .320 :البيتان ،3،2 ،من دون
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ن�سبة في �إ�صالح المنطق ،238/1:والكامل،45/3:
وال��دالئ��ل ف��ي غريب ال �ح��دي��ث ،848/2:وجمهرة
اللغة ،574/1 :ومعجم ديوان الأدب ،7/4 :وتهذيب
اللغة ،179/5 :وغريب الحديث للخطابي،144/3 :
وال�صحاح والمحكم والمحيط الأع�ظ��م(:رج��ج،
محا) ،و�أ�سا�س البالغة  ،197/2والل�سان والتاج
(محو) .والكامل في اللغة والأدب.45/3 :
()16
� -1إَ َّن َل������� َن�������ا � ُ�������ض������� َب�������ا ِر ًم�������ا هَ������� َّوا��������س�������ـ�������ا

(((10

َ -2ذا لِ������ َب������دٍ َغ������ َ�����ض����� ْن����� َف����� ًرا ِد ْر َوا��������س�������ـ�������ـ�������ا
(((10
َ -3و َو َّت������������������ َر الأَ��������������س�������������ا ِو ُر ال�����قِ����� َي�����ا������س�����ـ�����ـ�����ـ�����ا
(((10

�����ُ � -4ص����� ْغ�����دِ ي����� ًة َت������ن������ َت������ ِز ُع الأَ ْن����� َف�����ا������س�����ـ�����ـ�����ـ�����ا

(((11

 -5ح����ت����ى َي������� ُق�������و َل الأز ُد ال َم���������س����ـ����ا�����س����ا

(((11

 -6ن����ك���������س����وهُ ����م م����خ���������ش����و َن���� ًة لِ����� َب�����ا������س�����ـ�����ـً�����ا
(((11
ُ -7ث������������ َّم َب������ َع������ ْث������ َن������ا َل���������هُ��������� ْم ِ�إي��������ا���������س��������ـ��������ـَ��������ا
(((11
َ -8ح������� َّم�������ا َل �أَ ْث���������� َق����������الٍ ب���ه���ـ���ا قِ����� ْن����� َع�����ـ�����ا� َ�����س�����ـ�����ا
(((11

�����������س َرا������س�����ـ�����ـ�����ا
� -9إِ َذا �أَ َر ْد َن������������������ا �أَ ْن َي�����ري َ

(((11

ال�ت�خ��ري��ج :ال�ب�ي�ت��ان ،2،1 :ف��ي نقائ�ض جرير
وال � �ف� ��رزدق .736/2:الأب� �ي���ات ،5،4،3:ف��ي مجاز
القر�آن .27/2:البيتان ،4،3،في الل�سان،185/6 :
والتاج(قو�س) ،والتعريب والمعرب .31/1:من�سوبة
للقالخ بن حزن .البيت 3،في العباب(قو�س) من�سوب
للقالخ ب��ن ح��زن ،وال�م��ذك��ر وال �م ��ؤن��ث��� :ص.424
ال�ب�ي��ت ،3،م��ن دون ن�سبة ف��ي ال���ص�ح��اح.967/3:
ومجمل اللغة الب��ن ف��ار���س���� :ص .739ومقايي�س
ال �ل �غ��ة( :ق ��و� ��س) ،وتف�سير ال �ق��رط �ب��ي،91/17:
والمحرر الوجيز في تف�سير الكتاب العزيز،61/4 :

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

َ -12و ُت������ ْ�����ض����� َر ُب ا ْل���� َف���� ْه���� َق���� ُة َح���� َّت����ى َت������ ْن������ َدل ْ
ِ������ق

من�سوب لر�ؤبة .والنكت والعيون ،)423/3( :مع
ثان له من�سوبان ل�شاعرة مجهولة .البيتان،4،3،
في الل�سان(�صغد� ،سور ،قو�س) ،وجمهرة اللغة:
،395/1و ،723/2و ،853/2وتهذيب اللغة،37/13 :
والمحكم والمحيط الأع �ظ��م،419/5 :و608/8
والمخ�ص�ص ،370/1 :وت��اج العرو�س�( :سور)،
ومعاني القر�آن و�إعرابه للزجاج.270/4 :البيت6:
ف��ي المحت�سب ف��ي تبيين وج��وه ��ش��واذ ال �ق��راءات
والإي �� �ض��اح ع �ن �ه��ا .231/1:الأب �ي��ات ،9،8،7 :في
نقائ�ض جرير والفرزدق .741/2:البيتان ،8،7،في
�أن�ساب الأ�شراف.417/5 :
(((11
������و�������س
َ -1ل����مَّ����ا رَ�أَ ْي������� َن�������ا الأَ ْم������������ َر فِ�����ي َم������ ْر ُج ِ

(((12

���ط ال�� ُع�� ُن ْ��ق
 -13م���ن َم���و� ِ���ص���لِ ال�� ّل��ح��ي��ي��ن ف���ي َخ���ي ِ
التخريج:الأبيات 9،8،1 :في تهذيب الألفاظ،
� ��ص .300-299الأب �ي��ات 5،3،2في الل�سان(زلق).
الأب �ي��ات 6،5،2 :من دون ع��زو في ال�ت��اج(ج��وع).
ال�ب�ي�ت��ان ،3،2،م��ن دون ن�سبة ف��ي كتاب العين1:
 ،185/وت �ه��ذي��ب ال �ل �غ��ة ( .)34/3وال �ع �ب��اب
والتاج(زلق) .البيت 3،من دون ن�سبة في جمهرة
ال�ل�غ��ة ( ،)1167/2ومقايي�س ال�ل�غ��ة،148/1 :
والمحكم والمحيط الأع �ظ��م ،475/6 :وتهذيب
اللغة .244/9 :والمخ�ص�ص ،500/1:و .87/4وتاج
العرو�س (زلق) .البيت 5،من دون ن�سبة في المحكم
والمحيط الأعظم ،284/2 :وتاج العرو�س(:جوع)،
والمخ�ص�ص ،452/1 :و�إي�ضاح �شواهد الإي�ضاح
( ،)481/1وتف�سير الطبري ،131/19 :ومعاني
القر�آن للفراء .248/2 :البيتان ،9،8:في تهذيب
الأل� � �ف � ��اظ .185:ال �ب �ي��ت 8 :م��ن دون ن���س�ب��ة في
تهذيب اللغة ،299/9 :ومعاني ال�ق��ر�آن.248/2 :
البيت ،9:تاج العرو�س (زلق) ،ومن دون ن�سبة في
ال�صحاح( :زل��ق) ،وتف�سير الطبري.131/19 :
والخ�صائ�ص ،9/1:وال�شعر وال�شعراء602/2 :
والأزمنة والأمكنة  ،462/1 :وب�صائر ذوي التمييز
ف��ي لطائف ال�ك�ت��اب ال�ع��زي��ز .280/5 :و�أ��س��ا���س
البالغة( :ولق) ،والمخ�ص�ص ،273/1 :والمحكم
والمحيط الأعظم( :ولق) ،ومقايي�س اللغة،145/6 :
ومجمل اللغة البن فار�س� :ص .938البيتان،11،10:
ف��ي الكنز ال �ل �غ��وي .198/1:ال �ب �ي �ت��ان ،12،10:في
خلق الإن�سان .13/1:وهما من دون عزو في غريب
الحديث لإبراهيم الحربي ،888/2 :وجمهرة اللغة:

�����و������س
َ -2وهَ�����اجِ ٍ
�����ج ِ
�����������س مِ ������نْ �أَ ْم�������رِهِ ������� ْم َم����� ْه ُ

(((11

مقـــاالت

التخريج :نقائ�ض جرير والفرزدق737/2:
()18
 -1ل�������ي�������� َ�������س م����������ن اهلل ج������ل������ي������د ِب������������ َف������������ر ِْق
(((11
���ج���لَ��� ْي��� َد وه����� َو فِ���ي��� َن���ا ال����ز َّم����ل����ـ ِ ْ����ق
ُ -2ي���� ْدعَ����ى ال ُ
(((11
 -3ال �آم ٌ
ْ
ِ�������������������������ق
��������������ن َج����� ِل�����ي������ ُ�����س����� ُه و َال َ�أن
 -4وال �إل������������ي������������ه ب�����������ال�����������غ�����������داء ي����ن����ط����ل����ق
�������������ج������������� َّو ُع ال������� َب ْ
��������ي ال ُ
�����خ����� ُل�����ـ ْ
�����ق
�������ط ِ
ُ -5م َ
�������ن كِ����ل���اب ُّ
َ -6ي��� ْع���دُو عَ���لَ���ى ال���� َق���� ْو ِم ِب���� َ���ص��� ْوتٍ � َ��ص�� ْه��� َ��ص�� ِل ْ��ق

(((12

 -7ي���������ق���������ول ه�����������ات�����������وا ورق�����������ـ�����������ا وال ورق
َ -8ك����������� َذ َن�����������بِ ال��������� َع��������� ْق��������� َربِ � َ�����������ش����������� َّوالٍ َغ������ ِل ْ
������ق
���������س مِ َ
������ن ال����� َّ����ش�����أ ِم َت������ ِل ْ
������ق
 -9ج�������اءتْ ِب������ ِه عَ���� ْن ٌ
���������س �إ َّال فِ�������ي ال������������ َور ِْق
������������ب ل����ل���� َب����ائ ِ
َ -10ال َذ ْن َ
(((12

 -11ي�������ب�������د�أ ب�����ال�����������ض�����رب وي�����ث�����ن�����ي ب���ال���ح���ن���ق
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 .968/2البيت ،12 ،في الل�سان والتاج(فهق) .وهو
من دون عزو في الجراثيم.198/1 :
()19
(((12
����������داك ُ
� -1أَ ْن���������قِ��������� ْذ ،ه َ
اهلل ،م�����ن ُخ������ن������ـ������اقِ
 -2و� َ�������ص������� ْع������� َد ُة ال�����ع�����ام�����د ل�����ل����� ُّر� ْ�����س�����ت�����ـ�����ـ�����اقِ
� -3أَ ْق����������� َب����������� َل م�������ن َي���������� ْث����������ر َِب ف�������ي ال����� ِّرف�����ـ�����ـ�����اقِ

(((12

ُ -4م�����������ع�����������ا ِوداً ل�����ل�����ج�����وع والإِ ْم������������ـ������������ـ������ل�����اقِ

(((12

َ -5ي���� ْغ����� َ����ض����ب ِ�إن ق�������ال ال������� ُغ�������راب غ��������������اقِ
(((12
� -6أَ ْب�����������ع����������� َد ُك�����������نَّ ُ
اهلل م��������ن نِ��������ي��������ـ��������ـ��������اقِ
(((12
َ -7و َال رَعَ��������اهَ��������ا ُ
اهلل ِف�����ـ�����ي ال������ ِّ�����س�����ي�����ـَ�����اقِ
(((12

�����ج�����ي�����ن م������ن ال������� ِوث�������ـ�������ـ�������اقِ
� -8إن ل������م ُت����� َن ّ
(((13
 -9ب�����������أَرب����������ع م��������ن َك�����������������ذِ بٍ � ُ������س������م������ـ������ـ������ـ������اقِ
(((12

التخريج :القطعة في الل�سان(غوق) .والنوادر في
اللغة� :ص ،348عدا البيت ال�سابع .الأبيات9،8،7،6،
في تهذيب الألفاظ� :ص .160 -159الأبيات9،8،6،
في تهذيب اللغة ،244/9 :والل�سان ،والتاج(�سمق)،
وف��ي المعاني ال �ك �ب �ي��ر .200/1:الأب� �ي ��ات،6،5،4،
ف��ي ال�صحاح ،وال�ت��اج(غ�ي��ق) .ال�ب�ي�ت��ان ،2،1،في
الكنز ال��ل��غ��وي .198/1:ال �ب �ي �ت��ان 8،6،ف��ي كتاب
ال� �ع� �ي ��ن .220/5م��ن دون ن���س�ب��ة ،وف ��ي ال�ل���س��ان،
والتاج(نوق) .والتهذيب .322/9 :البيت ،8 ،في
المحكم والمحيط الأعظم(�سمق).
()20
َ (((13
� -1إنِّ����������ي �إذا م�����ا الأَ ْم��������������� ُر ك�������ان َم������ ْع������ـ���ل��ا
َ (((13
 -2و�أَ ْو َخ������ َف������تْ �أَ ْي��������دِ ي ال ُ��خ��� ُ��ص��ـ��ـ��و ِم ا ْل���غِ���� ْ���س�ل�ا
َ -3و َل������������� ْم �أَجِ ��������������� ْد مِ ����������نْ دُونِ � َ������ش������ ٍّر َو ْع����ـ����ـ��ل�ا
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�����م �أَ� َ�������ش������� َّد َج���� ْه����ـ����ـ����ـ��ل�ا
 -4وك���������ا َن ُذو ال�����حِ ����� ْل ِ
َ (((13
 -5م َ
����ج����هُ����ولِ َل������ ْم َت����جِ ���� ْدنِ����ي َو ْغ�����ـ�����ـ��ل��ا
�����ن ال َ
��������َ � -6ش�������� ُّر عَ������� ِب�������ي�������دٍ َح������� َ������س������ ًب������ا َو�أَ� ْ���������ص��������� َ
ـ����ل����ا
(((13

َارج������������������� ًة َو َن��������� ْع��������� َ
ـ����ل����ا
َ -7و َل��������������� ْم �أَ ُك�����������������نْ د َ

(((13

ال�ت�خ��ري��ج :الأب� � �ي � ��ات 7،4،3،2،1ف��ي المعاني
ال� �ك� �ب� �ي ��ر ،491/1:وم ��ن دون ن���س�ب��ة ف��ي غ��ري��ب
ال�ح��دي��ث للخطابي .73/1 :الأب � �ي� ��ات7،4،3،1،
في الجمهرة(:علو) .البيتان ،2،1:في الأمالي:
156/2م� � ��ن دون ن �� �س �ب��ة .الأب � � �ي� � ��ات ،7،2،1في
ال�ل�آل��ئ ،778/1:والل�سان(معل) ،من دون ن�سبة.
البيتان ،2،1 ،في المحكم والمحيط الأعظم(معل)،
والقلب والإبدال ،14/1 :والكنز اللغوي .46/1:وهما
من دون ن�سبة في المخ�ص�ص ،192/4 :وغريب
الحديث للخطابي .350/2 :البيت ،2،في تهذيب
اللغة(خب�أ) ،والمعاني الكبير ،819/2:والل�سان،
وال �ت��اج(وخ��ف) .ال�ب�ي��ت ،1،ف��ي ال �ج �ي��م.250/3:
وال �ت��اج(م �ع��ل) ،وال �ل �� �س��ان(وع��ل).ال �ب �ي��ت 7،في
الل�سان(نعل).
()21
������ن َج������� َ
� -1أن�������ا ال������ ُق���ل��ا ُخ ب ُ
ـ���ل���ا
������ن َج������ َن������ابِ ب ِ

(((13
(((13

� -2أب������������و خ����ن����اث����ي����ر �أق����������������و ُد ال������ج������م������ـ���ل��ا
(((13
 -3وم�����ث�����ل � َ���������س��������� َّوا ٍر َر َد ْد َن����������ـ����������ـ����������ا ُه �إِ َل��������������������ى
(((13
� -4إ ْد َر ْون���������������������ه و ُل������������������ؤْ ِم �أَ� ِّ���������ص��������� ِه عَ������لَ������ـ������ـ������ى
�������م َم������ ْوط������و َء ال����حِ ���� َم����ى ُم�������� َذ َّل����ل���ا
� -5أل������� َّر ْغ ِ

(((14

التخريج:الأبيات  5،4،3في الأم��ال��ي،16/2:
وتهذيب اللغة(رند)،والمحكم والمحيط الأعظم:
 ،216/8وتهذيب الألفاظ� :ص .97الأبيات5،4،3،

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

الأب �ي��ات ،3،2،1،في الف�صول وال�غ��اي��ات،149/1:
والبارع في اللغة� :ص .437البيتان ،2،1،في الإ�صابة
في معرفة ال�صحابة ،485/2:والم�ؤتلف والمختلف1:
 .74/ون�سبهما للقالخ العنبري .البيتان 2،1،في
جمهرة اللغة(بغو)( ،بقل).البيتان ،3،2،من دون
ن�سبة في كتاب العين ،125/4:والل�سان(درهم).
ال�ب�ي�ت��ان ،،12،في الل�سان(قلخ) من�سوبة للقالخ
ال�ع�ن�ب��ري .ال �ب �ي �ت��ان ،2،1،ف��ي ال�ل���س��ان(ق���س��م)،
من�سوبة للقالخ بن ح��زن ال�سعدي .التاج(قلخ)،
من�سوب للقالخ العنبري .الأب� �ي���ات ،3،2،1،في
التاج(درهم)(،ق�سم).

ف ��ي ال �ل �� �س��ان(�أ� �ص ����ص)( ،درن)� �( ،ض �م��ن).
البيتان 2،1،في تهذيب اللغة(خنق) ،وفي الأمالي:
 .65/3وفي تاريخ دم�شق .136/12 :وفي معجم
ال�ب�ل��دان .282/1 :وف��ي مجمع الأم� �ث ��ال.301/2:
والدالئل في غريب الحديث .1077/3 :البيت،1،
في الخزانة .124/1 :وفي فتح القدير.111/12:
والم�ستق�صى من �أمثال العرب .312/2 :وال�شعر
وال���ش�ع��راء .711/2 :والمعاني ال�ك�ب�ي��ر.530/1:
و�سمط ال�ل��آل��ئ .647/1:والم�ؤتلف والمختلف1:
 .74/وال�م�ح��ب وال �م �ح �ب��ون .116/1:والقامو�س
ال�م�ح�ي��ط( :ق��ل��خ) .وغ��ري��ب ال� �ح ��دي ��ث.326/2:
والل�سان(قلخ)(،جال) .وت��اج العرو�س (جمل)،
ن�سبه الب��ن ج�لا(.ج�لا) .البيتان 5،4،في �سمط
اللآلي� :ص.188 :

()24

مقـــاالت

�����ج�����ـ�����نْ
������ي ْ
واع�����ت�����ـ َ
َ -1ح����� َّت�����ى �إِذا ع��ل��ا ُب������ َن َّ
(((14
����ج����ه ِب����� ُم������ؤْ َت����� َم�����ـ�����ـ�����نْ
�����������س هَ���� ْي ُ
 -2ه��������ا َج و َل����� ْي َ
(((14
��������ج ْ
��������ون
 -3ع���ل���ى � َ����ص���� َم����ا ِري���� َد َك�������أَ ْم������ َث������الِ ال ُ
(((14

()22
 -1ي���������ا ����������ص���������احِ ��������� َب���������يَّ ،عَ����������� ِّرج�����������ا َق����� ِل�����ي�����ـ��ل��ا
(((14
 -2عَ������نَّ������ا ُن�����حَ�����يِّ�����ي ال َّ
������ط������لَ������ َل ال����� ُم�����حِ �����ي�����ـ��ل��ا

 -4ول������م ُت����� ِ����ض���� ْع �أوالده�����������ا م����ن ال���� َب����ـ����ـ َ
����ط����نْ
(((15
 -5ول������م ُت����� ِ����ص���� ْب���� ُه َن���� ْع����� َ����س���� ٌة عَ�����لَ�����ى َغ��������ـ��������د َْن
(((14

َ -3ف����� َق�����د َن��������رى ُج����� ْم��ل��ا ب����ه����ا ع ْ
ُ�������ط������� ُب�������وال

(((14

�����ض��ي��ع َذا عُ���� ُ���س���ـ���ن
 -6عُ����راهِ ����م����اً َخ����اظِ ����ي ال�� َب ِ
(((15
 -7بِ����حِ ���� ِّق����ه ُر ِّب َ
������ج������نْ
�����������ط ف�����ي َخ������ ْب ِ
������ط ال������ ُّل ُ
(((15
�������س ق���د �أَ� َ�����س�����ن
ُ -8ي��� ْق��� َف���ى ب����هَ ،ح��� َّت���ى ال���� َّ���س���دِ ي ُ
(((15

َ -4ب������� ْي�������� َ�������ض�������ا َء َت��������� َّم���������تْ َح������� َ������س������ ًب������ا َو ُط�������������وال
ال�ت�خ��ري��ج :الأب � �ي� ��ات ،4،3،2،1:م��ن دون عزو
ف��ي ال �ن��وادر ف��ي اللغة�� � :ص .460البيتان  2،1في
الل�سان(عنن)( ،حول).

�����ج����� ْن����� ِب�����ي �أُ� ِ���������س��������� َّد ُة ال����������ـ���������� َّد َرن
�����������س ِب َ
َ -9ل����� ْي َ

(((15

���ح ِ���م ِز َي�������ـ�������ن
����ح���� ُم َول���ل���� َّ���ش ْ
َ -10و َزا َن������������� ُه ال����� َّ����ش ْ
ُ (((15
َ -11ح����� ْي ُ
�����ث َت���� َث���� َّن����ى ال������ َم������ا ُء ف����ي���� ِه َف������ َم������ك������نْ
(((15

()23
� -1أن��������ا ال������ ُق���ل��ا ُخ ف�����ي ُب���� َغ����ائ����ي مِ ���� ْق����� َ����س����م����ـ����ا
(((14
� -2أَ ْق����� َ����س���� ْم����تُ َال َ �أ� ْ�������س��������أَ ُم َح���� َّت����ى َي����� ْ����س�����أَ َم����ـ����ا
(((14
��������������م هَ��������� َرم���������اً و َ�أهْ ���������������� َرم����������������ا
 -3و َي�������������� ْد َرهِ ُّ
(((14

التخريج :البيتان ،3،2،في ال�شاء .64/1:ومن
بدون عزو في غريب الحديث لإبراهيم،1208/2 :
والفرق لل�سج�ستاني .243/1:البيت ،1،بدون عزو
في الفرق البن �أبي ثابت .45/1:والدالئل في غريب

التخريج :ال�صحاح(لبخ)( ،د�سم)( ،ق�سم).
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الحديث .786/2 :البيت 3،في الل�سان(جون).
ال� �ب� �ي� �ت���ان ،5،4،ف ��ي ج �م �ه��رة ال �ل �غ��ة(ب �ط��ن)،
وال�����ص��ح��اح(ب��ط��ن)( ،غ�����س��ن) .وف� ��ي ت�ه��ذي��ب
اللغة(غدن) من�سوب لعمر بن لج�أ .البيتان،5،4،
في الل�سان والتاج(بطن)(،غدن) .البيت 6:في
الل�سان(خظا)(،ع�سن) .والتاج(ع�سن) .البيتان:
 8،7في الل�سان والتاج(�سنن) .البيت 9في مجمع
الأمثال .122/2 :البيت 10:في ذيل الأمالي.51/3 :
وبدون عزو في الدالئل في غريب الحديث.786/2:
البيت 11في الل�سان والتاج(مكن).

ال���س�ع��دي .وغ��ري��ب ال�ح��دي��ث للقا�سم ب��ن �سالم:
 ،117/3وال�ف��ائ��ق ف��ي غريب ال�ح��دي��ث.237/3 :
من�سوبة ل��ر�ؤب��ة .وف��ي ال �ب��ارع 85 :ب ��دون ن�سبة.
البيتان 3،5،في المعاني الكبير ،475/1 :من�سوبة
ل��ر�ؤب��ة .الأب� �ي ��ات ،3،4،5،ف��ي العين ،وال�صحاح:
(قيه) ،بدون ن�سبة .البيت 3،في ال�صحاح(�صال)،
من�سوب للعجاج.

الحوا�شي
.1

الم�ؤتلف والمختلف74/ 1:

.2

الإكمال144/ 1:

.3

المعاني الكبير ،125/1:البيان والتبيين ،341/1 :مجاز
القر�آن .77/1:الف�صول والغايات149/1:

.4

تب�صير المنتبه بتحرير الم�شتبه .252/ 1 :والإ�صابة في
معرفة ال�صحابة398/ 5 :

التخريج :الأبيات ،3،2،1،في الت�شبيهات.24/1:
البيتان ،2،1 ،في المخ�ص�ص .274/3 :ودي��وان
ال�صبابة� :ص.29

.5

الف�صول والغايات149/ 1:

.6

الإ�صابة.398/5 :

.7

الم�ؤتلف والمختلف74/ 1 :

.8

الم�ؤتلف والمختلف .74/ 1 :التذكرة ال�سعدية.132 :

()26

.9

خزانة الأدب124/ 1 :

()25
�����������ي
 -1ك���������� ّأن ل�������و َن ال���� َب���� ْي ِ
���������ض ف�����ي الأُدْحِ �����������ـ ّ
(((15
 -2ل�������ون َ
�������ك �إال �������ص������ف������ر َة ال����������ج����������ـ����������ادِيِّ
(((15
�����������ب ال������ ُك������لَ������ى ُم������� َع������� َّق������� ُد ال������������� َّث�������������دِ يِّ
ُ -3ق ُّ
(((15

َ -1م��������ا ب ُ
������ن � َ�����ش����� ْو ُق�����ه�����ا ا� ْ����س���� َت���� ْب����ك����اه����ا
����������ال ع������ ْي ٍ
�����������م دا ٍر َل������� ِب�������� َ�������س�������تْ ِب���ل��اه������ا
 -2فِ�����������ي َر� ْ�����������س ِ
هلل َل����������و َال ال������ن������ا ُر � ْأن َن������ ْ�����ص َ
��ل��اه�����ـ�����ا
 -3وا ِ
� -4أو ي��������� ْدعُ���������و ال�������� َّن��������ا� ُ��������س ع�����ل�����ي����� َن�����ا ال���ل���ـ���ـ���ه
(((16
 -5ل������ َم������ا �أَ َط��������� ْع��������� َن���������ا لأَم����������ي���������� ٍر َق��������اه��������ـ��������ا
(((16

َ -6م�������ا َخ َ
��������ط�������� َرتْ �����س����ع���� ٌد عَ�����لَ�����ى َق����� َن�����اه�����ـ�����ا

(((16

التخريج:الأبيات في الل�سان(:قيه)،عدا البيت
ال�ساد�س ،من�سوبة للزفيان 3،4،5،6 .في �أن�ساب
الأ� � �ش� ��راف ،262/12:من�سوبة للقالخ ب��ن حزن
�آفاق الثقافة والتراث 91

 .10كنى ال�شعراء293 :
 .11تب�صير المنتبه بتحرير الم�شتبه .252/ 1 :والإ�صابة في
معرفة ال�صحابة.398/ 5 :
 .12انظر الأغاني ،75/10 :الكامل ،57/2 :ربيع الأب��رار:
 ،434/4مجمع الأمثال ،128/2 :و االقت�ضاب،427/3 :
وتقويم الل�سان� :ص.488
 .13االقت�ضاب427/3 :
 .14في الل�سان(بوب) والتاج(بوب).
 .15ال�شعر وال�شعراء711/2:
 .16التعازي والمراثي195 :
�	.17أن�ساب الأ�شراف155/ 4 :

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

 .45الم�ؤتلف والمختلف.220/ 1 :

 .18الوح�شيات ،225 :والحيوان .210/2 :وانظر ال�شعر
وال�شعراء 472/1 :ف�إن البن قتيبة ر�أ ًيا �آخر.

�	.46أ�سا�س البالغة( :نقخ)

 .19العققة والبررة365 :

.47
.48

 .20الم�صدر ال�سابق.
 .21الأغاني. 76/10 :

.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57

 .22ج�م�ه��رة ال �ل �غ��ة ،164/ 2 :ت�ه��ذي��ب ال�ل�غ��ة(ج�ح����ش)،
التاج(كمح).
 .23وفيات الأعيان.182/6 :
�	.24أن�ساب الأ�شراف.155/4 :
 .25الكامل في اللغة والأدب.126/ 1:
 .26الأغاني.79/14 :
.27

وفيات الأعيان.182/6 :

 .28الأغاني271/5 :

قال المبرد" :و�أخبرنا عن عامر بن حف�ص قال :جزع
القالخ بن حزن على �أخيه جحناء فقال"..

 .29الأ�شباه والنظائر259 :
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�	.30أن�ساب الأ�شراف للبالذري.267/12 :
 .31الأ�شباه والنظائر285 :
 .32ال�شعر وال�شعراء.506/2 :
 .33الحما�سة� :ص .199وطبقات فحول ال�شعراء.559/2 :

بن م�ضرب
	�أعاذل :ترخيم  ،والعذل :اللوم .قال �سوا ُر ُ
في الأ�صمعية91 :
�������ي ِف������ي � َ����س���� ْل���� َم����ى َد َع�����ا ِن�����ي
�أَ َع�������ا ِذ َل������� َت َّ
َ�إِ ِّن�������������ي َال �أُ َط������������������ا ِو ُع َم���������نْ َن���� َه����ا ِن����ي

 .34مجال�س ثعلب ،32/1:والعقد الفريد.416/6 :

ي��رز�أ :يفقد .جحناء� :أخو ال�شاعر ،وهو يرثيه بهذين
البيتين.

 .35الأغاني.87/14 :
�	.36أن�ساب الأ�شراف155/ 4 :

 .58ثمال القوم :غياثهم ،والقائم ب�أمرهم في وقت ال�شدة.
قال �أبو طالب :التعازي والمراثي220 :
َو�أَب��� َي َ
�������ض ُي�ستَ�سقى ال�� َغ��م��ا ُم ِب�� َوج��هِ�� ِه

 .37الم�صدر ال�سابق.155/ 4 :
 .38النقائ�ض.144/1:
 .39النقائ�ض .144/1:والعمدة.207/2 :

������ال ال��� َي���ت���ام���ى ِع�������ص��� َم��� ٌة ِل��ل���أَ ِ
ِم ُ
رام�����لِ

 .40ال�شعر وال�شعراء.711/2:

بن َ�ضم َر َة ال َّن ْه�شَ ِل ُّي� :شعره
الأبلخ :المتكبر .قال َ�ض ْم َر ُة ُ
في مجلة المورد ،مج،10ع119 :2

 .41الم�ؤتلف والمختلف ،127/ 1 :وتب�صير المنتبه بتحرير
الم�شتبه.252/ 1:
.42

بهجة المجال�س و�أن�س المجال�س10/ 1 :
تب�صير المنتبه بتحرير الم�شتبه ،252/ 1:والإ�صابة في
معرفة ال�صحابة486/ 2 :
البيان والتبيين101/ 1:
الم�صدر ال�سابق
الكامل126/1 :
الم�ؤتلف والمختلف.220/ 1:
�شرح التبريزي للحما�سة.427/1 :
الم�صدر ال�سابق.
ل�سان العرب( :غدن).
النقائ�ض.737 -736/2 :
النجوم الزاهرة .386 :النقائ�ض737/2:

َم��������������او ُِّي َب�������ل َل�����������س�����تُ ِب������� ِرع ِ
�������دي������� َد ٍة
�أَ ْب�����������لَ����������� َخ َو َّج�����������ا ٍد َع������لَ������ى ال������ ُم������ ْع ِ
������د ِم

الم�ؤتلف والمختلف ،127/ 1 :والتذكرة ال�سعدية.213 :

 .43الم�ؤتلف والمختلف ،127/ 1 :واال�شتقاق.250/1 :

بن َم ْق ُر ٍوم
�شاغب :المهيج لل�شر والفتنة .قال َربِيع ُة ُ
ال�ضب ُِّي :في المف�ضلية113 :
َّ

 .44الإكمال144/ 1 :
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َوط���ا َوع���تُ �أَم���� َر ال���ع���ا ِذ ِ
الت َو َق����د �أُرى
َ .59علَي ِه ــنَّ �أَ َّب�����ا َء ال�� َق��ري�� َن�� ِة ِم�شْ َغ َبا
و�أو�ضح منه قول �أبي ا َلأ ْ�سو ِد الد�ؤلي :ال�شعر وال�شعراء:
734/2
َو�إِن ُكنتَ َ�أن��تَ الظا ِل َم القَو َم َّ
فاط ِر ْح
َم��ق��ا َل�� َت�� ُه��م وا���ش�� َغ��ب ِب��هِ��م ُك��� َّل َم�شغَبِ
والمعنى� :أنه �سيد تلك الجماعة ،يجمع �أمرهم ويبعد
عنهم كل من يرغب في �شرهم.
 .60في اللآلئ ":و�إن��ي بنار �أوق��دت عند ذي الحمى...من
قذى ."..الب�صائر والذخائر" :لنار" .في الزهرة:
"لنار.....بين ذي الغ�ضا .....من قذى" .وقد ن�سبها
لجامع الكالبي.

يرى بكل و�ضوح النار التي �أ�شعلتها المحبوبة.
 .61في اللآلئ " :لقد...اللئام قذور" .الب�صائر والذخائر:
" لقد".
بن
مقوت ،من المقت� ،أي الكره والبغ�ض .قال ِع ْل َبا ُء ُ
�أَ ْرق ََم في الأ�صمعية55 :
��اب ال�� َم��ق ِ��ت �إِن � َآب �سا ِلماً
َل�� ِب�����س��تُ ِث��ي َ
َو َل���� ّم����ا �أُ ِف����ت���� ُه �أَو ُ�أ َج������� َّر �إِل������ى ال��� ّر َج���م
نفور :مذعورة .قال عروة بن الورد في الأ�صمعية10 :
� َ��س�� ُي��ف��ز ُع ب��ع�� َد ال��ي��� ِأ���س َم��ن َال َيخَ ا ُفنا
ك��وا���س�� ُع ِف��ي �أُخْ ����� َرى ال��� َّ��س��وا ِم ال�� ُم�� َن�� َّف�� ِر
ومعنى قذور في رواية البكري� :أي القذور من الن�ساء
التي تجتنب الأقذار.

قال البكري :اختلف في هذا البيت ،فقال �أبو زيد �إنه
للقالخ بن حزن المنقري ،وقال �صاعد بن الح�سين في
كتابه�:إنه لمبذول الغنوي .وهذه الإ�شارة التي ذكرها
البكري هنا هي التي جعلتنا ندرج هذه المقطوعة للقالخ
ابن حزن ،فرواية �أبي زيد ِ
و�ص َلتُها بالأبيات الأخرى من
طرف البكري جعلتنا نطمئن لن�سبتها لل�شاعر �أو على
الأقل تكون في المن�سوب له من ال�شعر .وقد �أخذناها في
�أقدم م�صدر لها وهو كتاب الوح�شيات لأبي تمام ،حيث
ن�سبها لأعرابي مجهول .وقد ورد بيتُها الثالث في جملة
�صالحة من الم�صادر من دون �أن تن�سبها ل�شاعر بعينه.

 .62الب�صائر والذخائر" :تقول" .ق��ال اب��ن الأن�ب��اري في
كان َن ْو ُل َك � ْأن تفعل كذا وكذا" معناه:
�شرحه لقولهم ":ما َ
ما كان منفعة لك هذا الفعل ،وحظ ًا وغنيم ًة .وال َن ْول
وال�ن��وال :المنفعة والحظ .يقال :قد نلت الرجل� :إذا
نفعته ،و�أنلته حظا..ثم �أن�شد بيت ال�شاعر ،انظر الزاهر
في معاني كلمات النا�س.456/1 :

زينة :محبوبته� ،أوقدت� :أ�شعلت .ع�شا� :ضعف الب�صر.
مزاحم
وهو بذلك يريد �إيقاد النار ليرى ما حوله .قال
ُ
العقيلي :ال�شعر وال�شعراء834/2 :

تنول ،يقال :نلته العطية ،ونلته بها� ،أنول نواال ،و�أنلته
ونولته� :أعطيته ما يطلب .قال كعب بن �سعد الغنوي في
الأ�صمعية19 :

ُو ُج ــو ٌه َل�� َو ا َّن ال ُم ْع َت ِفينَ ْاعتَ�شَ ْوا بها

و َم�����ن ال َي���� ُن����لْ ح��� َّت���ى َي���� ُ���س��� َّد ِخ َ
��ل�ا َل���� ُه

الد َجى َحتَّى َت َرى ال ِّل ْي َل َين َْج ِلى
َ�ص َد ْعنَ ُّ
و�أ�صله من ع�شوت� ،أع�شو ،ع�شوا� :إذا نظرت نظ ًرا
�ضعيفًا .قال تعالىَ ":و َم ْن َي ْع ُ�ش َع ْن ِذ ْكرِ ال َّر ْح َمنِ ُن َق ِّي ْ�ض
ين .الزخرف .".36وقال الحطيئة:
َل ُه �شَ ْي َطانًا َف ُه َو َل ُه َقرِ ٌ
الديوان51:
َم��ت��ى َت�����أ ِت���� ِه َت��ع�����ش��و �إِل�����ى � َ���ض���و ِء ن����ا ِر ِه
َت��جِ ��د خَ ��ي�� َر ن���ا ٍر ِع��ن�� َده��ا خَ ��ي�� ُر م��و ِق ِ��د
والمعنى� :أنه على الرغم من ال�ضعف الواقع بب�صره ف�إنه

�آفاق الثقافة والتراث 93

ي��زداد ال�شاعر عج ًبا بمحبوبته بعدما و�صفها و�صفا
ب�أنها تبغ�ض �أخ�ل�اق ال��رج��ال اللئام وتنفر لعزة في
نف�سها ،وعجب ت�شعر به.

َي���جِ ��� ْد ����شَ ��� َه ِ
ْ�����س غَ���ي��� َر َق��ل��ي��لِ
���وات ال�� َّن��ف ِ
معروف الحديث� :أي رقيقه.
ذعورَ :و ْام َر�أَة ذَ ُعو ٌر :تُذْ َع ُر من ال ِّري َبة َوا ْلكَلاَ م ا ْل َقبِيح.
وف��ي �أ� �ض��داد الأ�صمعي :وال��ذع��ور ال��ذاع��ر ،وال��ذع��ور
المذعور.
ي�صفها بالعفاف وح�سن الأخ�لاق ،فحديثها يعبر عن
�أخ�لاق رفيعة ،وم��ن يرغب في غير ذل��ك فزعت منه
وخافت.

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

 .63في عيون الأخبار ":لظال ًما" .قال ابن قتيبة متحد ًثا عن
م��روان بن �أبي حف�صة ،و" يحيى بن �أبي حف�صة كان
يهود ًيا �أ�سلم على يد عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه،
وكان جوا ًدا ،فتزوج خولة بنت مقاتل بن طلبة بن قي�س
بن عا�صم� ،سيد� ،أهل الوبر ،فقال القالخ"..

اال�ستعمال َم�ج��رى :هلل خ�ي��رك ،ف�لا يعمل ف��ي ظرف
وال في ح��ال؛ وال في �شيء مما يعمل فيه �أمثاله من
الم�صادر"� .شرح الحما�سة للمرزوقي.1044/3 :
ال�سائ�س :الذي يتعهد الدابة وي�صلح من �ش�أنها .يقول
الجاحظ في ر�سائله" 45/3:ما �أق��رب ف�ضل الراعي
على الرعية من ف�ضل ال�سائ�س على الدابة .وقد ورد
لفظ ال�سائ�س عند عوف بن عطية .فقال:
������ح������ربِ َم�����ل����� ُب�����و َن����� ًة
و َ�أع��������������������� َددتُ ِل������ل َ

وفي طبقات ال�شعراء ،قال ابن المعتز" فقال في ذلك
القالخ ال�شاعر يهجو مقاتل بن طلبة"..

مقـــاالت

وعند �أبي الفرج رواية �أخرى و�سب ًبا �آخر لإن�شاد هذه
الأبيات حيث قال " :ورد على مروان ابن �أبي حف�صة
كتاب وهو بالمدينة �أن امر�أة من �أهله تزوجت في قوم
لم ير�ض �صهرهم يقال لهم بنو مطر؛ فقال في ذلك
لأخيها" ،ثم �أن�شد القطعة .فرواية �أبي الفرج هنا تثبت
الأبيات لمروان بن �أب��ي حف�صة ،بينما رواي��ة المبرد
تثبتها للقالخ بن حزن في ق�صة �شهيرة ،هي زواج يحيى
ابن �أبي حف�صة لخولة بنت مقاتل بن َط ْل َبة .وقد يتوهم
البع�ض �أن الأبيات قد تكون للقالخ العنبري ،حيث �إنه
هو الآخ��ر عا�ش �إل��ى �أن ح�صلت ه��ذه الق�صة� ،إال �أن
الدالئل ترجح ثبوتها للقالخ بن ح��زن ،فالمبرد ذكر
الق�صة ،و�أن�شد فيها القطعة رقم 11:من هذا المجموع
ثم �أردف قائال " :قال القالخ في هذه الق�صة" .وقد
�ساير ابن عبد ربه رواية المبرد و�إن جاءت الرواية عنده
للقالخ دون ذكر لأيهما ن�سب ال�شعر .ونف�س ال�صنيع
وقع البن المعتز ،وابن قتيبة في كتابيه :عيون الأخبار،
وال�شعر وال�شعراء ،حيث جاءت الرواية فيهما للقالخ
دونما تمييز بين ال�شاعرين .و�أنا �أرجح ثبوتها للقالخ بن
حزن وذلك ل�شهرته وكثرة ما ب�أيدي الرواة من �شعره،
في حين تقل �أ�شعار القالخ العنبري ،و�إن �أثبتت الأخبار
�أنه عا�ش �إلى �أن وقعت هذه الق�صة ،ثم هجا �آل قي�س بن
عا�صم ب�سببها .انظر معجم ال�شعراء.340/1:

َ ُر ُّد َع����ل����ى � َ���س���ا ِئ���� ِ���س���ي��� َه���ا ال ِ
����ح���� َم����ارا
انظر �شعر عوف بن عطية ،مجلة العرب :ج،11،12/
�س� ،30:ص777:
وفي �أ�سا�س البالغة( :برذن) "�أثقل من البرذون و�أ�ضر
من الحرذون ،وهو من الأحنا�ش ،وقيل من ال�سباع".
وبرذن الجواد �إذا �صيره برذونًا .وبرذنتها :جعلتها من
براذين الخيل وهي غير الجيدة منها .والمفرد منها:
برذون .التحجيل :البيا�ض في مو�ضع القيد من قوائم
الفر�س ،قال ال َكل َْحبة ال ُع َرني في المف�ضلية3 :
َع������������ادى ِم��������ن َق������وا ِئ ِ
������م������ه������ا ثَ����ل���اثٌ
ِب����� َت�����ح�����ج�����ي�����لٍ َوق���������ا ِئ��������� َم��������� ٌة َب����ه����ي���� ُم
والغرر ،مفردها الغُرة� :أي البي�ضاء ،وهي التي تو�سطت
الجبهة ولم تمل �إل��ى �أح��د ال�شقين� .أ�سا�س البالغة:
(عدل) .ي�صف جياده بتلك ال�صفات الجميلة.
 .66ق��ال الجاحظ ":ومثجور بن غيالن بن خر�شة ذكره
القالخ بن حزن المنقري ،فقال"..
ثجور بن غَ ْيالن بن خَ َر�شَ َة  ،معدود في خطباء بني
َم ُ
مقدما في المنطق.
أي�ضا ،وكان
�ضبة ومن علمائهم � ً
ً
وهو ال��ذي كتب �إل��ى الحجاج� ":إنهم قد عر�ضوا علي
الذهب والف�ضة ،فما ت��رى �أن �آخ��ذ؟ فقال� ":أرى �أن
ت�أخذ الذهب" .فذهب عنه هار ًبا ،ثم قتله نحو �سنة
85هـ .ولجرير هجاء في مثجور هذا .وقد عده الجاحظ
من علماء الن�سب حينما تحدث عنه في كتابه الحيوان.
انظر الحيوان ،478/7:وذكره ابن دريد في اال�شتقاق:
 .195/1وف��ي �أن�ساب الأ�� �ش ��راف ،370/11:تفا�صيل
ق�صته مع الحجاج وكان وال ًيا له على " ابن قباذ".

	�أنكحها :تزوجها.
 .64هذا البيت ناق�ص من رواية الأغاني للأبيات.
ف�ضل مالهما :الزائد من المال.
 .65طبقات ال�شعراء" �أنت قائدها" .ورواية الطبقات ،ك�أنها
�شرح لرواية ابن قتيبة.
"هلل در" :قال المرزوقي " ف��در ،و�إن كان في الأ�صل
م�صد ًرا فقد َلزِ َم هذا المو�ض َع وجرى الكلم ُة به لكثر ِة
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�صفقته :م��ن قولهم �صفقت ال��ري��ح ال�شيء و�صفقته
بالتحقيق والت�شديد� ،إذا قلبته يمينا و�شماال ،قال خفاف
ابن ندبة في الأ�صمعية2 :
�أَ� َ����س����ا َل ���شَ ��ق��اً َي��ع��ل��و ال�� ِع�����ض��ا َه غُ ���ث���ا�ؤُ ُه
ُي���� َ���ص���فِّ���قُ ف���ي ق��ي��ع��ا ِن��ه��ا ُك����� َّل َم�����ص�� َف��قِ
وت�ستعمل بمعنى التحويل من �إناء �إلى �إناء لي�صفو .قال
�سالمة بن جندل ،الديوان159 :
�����ي ال ِ��م��� ِ
��س��ك ِب��ال��لَ��ي��لِ ري ُ��ح�� ُه
َك���ري ِ���ح َذ ِك ِّ
ُي���� َ���ص���فَّ���قُ ف���ي �إِب�����ري�����قِ َج���ع ٍ���د ُم��� َن َّ���ط���قِ
فالممدوح مهما بلغت به لن تجد ما تعيبه به خلقًا
وخُ لقًا ،وهو غاية في المدح.
�	.67أن�ساب الأ�شراف" دنيا كثيرة"� .أ�شريه� :أي �أ�شتريه
وهو حرف من الأ�ضداد .يقال� :شريت ال�شيء بمعنى
ا�شتريت وبعت .قال قي�س بن زهير العب�سي :انظر �شرح
الحما�سة للمرزوقي471/1:
� َ����ش���� َرى ُو ِّدي َو� ُ����ش����ك����رِي م����ن َب��ع��ي ٍ��د
لآَ ِخ������ـ������ـ������ـ������ ِر غَ��������ا ِل��������بٍ �أب�������������� ًدا َر ِب������ي������ ُع
وبمعنى البيع ،ق��ال نه�شل بن ح��ري� ،شرح الحما�سة
للمرزوقي ،102/1 :وال�شعر وال�شعراء.641/2 :
�إِ ّن���������ا َب���ن���ي َن���ه���� َ���ش���لٍ ال َن����� ّدع�����ي ِ ألَبٍ
َع����ن���� ُه َوال ُه�����و ِب�����ا َلأب�����ن�����ا ِء َي�����ش��ري��ن��ا
 .68بذ� :سبق ،وغلب .قال المثقب العبدي( الديوان)103:
َو َج�������� ْدتُ ِز َن�������ا َد ال��� َّ��ص��ال ِ��ح��ي��نَ َن�� َم�� ْي�� َن�� ُه
َق ِ���دي��� ًم���ا ك�� َم��ا َب���� َّذ ال��� ُّن ُ���ج���و َم ُ���س�� ُع��و ُد َه��ا
الكفء :النظير .المخنق :مو�ضع الخناق من العنق ،قال
المتلم�س ال�ضبعي في الديوان245:
ف�����ل�����ئ�����نْ َت������� ِع�������� ْ�������ش َف����� ْل����� َي����� ْب����� ُل����� َغ�����ـ�����نْ
����������اح���������� َن����������ا ِم������� ْن َ
�������ك ا ْل����� ُم�����خَ ����� َّن�����قْ
�أَ ْر َم ُ
والمعنى �أن��ه يتجاوز �أق��ران��ه في كل فن ويغلبهم قوة
ومنعة.
 .69البيت في �أن�ساب الأ�شراف .وفي البيت �إقواء.
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 .70في المرزوقي والتبريزي� ":سقى جدثا"
وارى� :ستر .العين :ا�سم لما بين قبلة العراق ومغيب
ال�شم�س .وق ��ال ال �م��رزوق��ي" :من ال�ع�ي��ن :يعني من
ال�سحابات التي تن�ش�أ من عين القبلة .الغيث ها هنا:
المطر ،وي�ستعمل للكلإ لأنه ينبت ب�سببه .قال خُ ف ُ
َاف بن
ندبة ال�سلمي في الأ�صمعية3 :
َو َل��قَ��د َه�� َب��ط��ت ال�� َغ��ي��ثَ َي��د َف�� ُع َمن ِكبي
������وب
ِط���ـ���ـ���ر ٌف���م َك�������س���ا ِف���لَ��� ِة ال����قَ����ن����ا ِة َذن ُ
ال��واب��ل :المطر ال�ضخم القطر ،ال�شديد ال��وق��ع ،قال
ال َم َّرا ُر بن ُم ْن ِقذ في المف�ضلية16 :
ُي��������ؤْ ِل�������فُ ال����� َّ����ش���� َّد َع����ل����ى ال����� َّ����ش���� ِّد َك��م��ا
َح����ف َ
َ���������ش ال������� َوا ِب������� َل غَ����� ْي�����ثٌ ُم���� ْ���س��� َب��� ِك��� ْر
والجدث ،في رواية المرزوقي والتبريزي معناه :القبر.
والمعنى عند التبريزي� ،أنه يدعو لقبر �ستر �أريب بن
ع�سع�س �أن ي�سقى من المو�ضع الذي بين العراق ومغيب
ال�شم�س غيثا ي�سبق وابله الرعد.
 .71ملث :دائ��م .ال�ب�ع��اع :الثقل ،ي�ق��ال� :أل�ق��ى عليه بركه
وبعاعه ،و�أوقه ،و�أرواقه ،وجراميزه ،وعبالته� ،أي ثقله.
قال امر�ؤ القي�س :ال�سبع الطوال108:
َو�أَل����ق����ى ِب���� َ���ص���ح���را ِء ال�� َغ��ب��ي ِ��ط َب��ع��ا َع�� ُه
ُن���زو َل ال َيماني ذي ال�� ِع��ي��ابِ ال ُم َح َّملِ
و�أ�صله " َب َّع ال�سحاب َب ًّعا َو َب َع ًاعا� ،إذا �أَ َل َّح بمكان َف�أَ ْلقَى
ب َع َاعه فيه" .تغمد:عم.
قال المرزوقي في �شرحه� :إذا جاء مطره على �أر�ض
فو�ضع �أثقاله بها امتلأت الوهاد وتغمرت الم�سايل بطون
الأباطح ال�سهلة.
 .72في معاهد التن�صي�ص" :عديال" .في البيت تقديم
وت�أخير ،وهو �أ�سلوب �شائع في لغة العرب .قال الفرزدق:
وم�����ا م��ث��ل��ه ف����ي ال���ن���ا����س �إ ّال م��م�� ّل��ك��اً
��������ي �أب������������وه ُي���ن���ا����س���ب���ه
�أب����������و �أم����������ه ح ّ
والمعنى :لي�س بعده ف��ي النا�س م��ن ي�سد َم�س َّده في
الرئا�سة وال�سيا�سة فلو وجد ال�ستبدالناه به ،ولكنه لم
يوجد.

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

َف ِفي ِه ُق� َّو ٌة على َد ْف� ِع �أَعدائه .وقد ا�ستعمله العبا�س بن
مردا�س قال :ال�شعر وال�شعراء752/2 :

 .73ليوم حفاظ :وهو اليوم الذي يحافظ فيه الفار�س على
محارمه وي��داف��ع عنها  .ق��ال ال � ُم��زَ ِّر ُد ب��ن �ِ��ض � َرار في
المف�ضلية17:

�����ح����� ْربِ ذَا ُت�������� ْد َر�إٍ
َو َق������� ْد ُك���� ْن����تُ ِف����ي ال َ
َف�����لَ����� ْم �أُ ْع����ـ����ـ َ
����ط � َ���ش��� ْي��� ًئ���ا َو َل��������� ْم �أُ ْم����� َن����� ِع

.74
ُم�����ش�� َّه�� َرة ُت ْ���ح��� َن���ى الأَ� َ����ص����اب���� ُع َن ْ��ح�� َوه��ا

الغابة :مو�ضع الأ�سد الذي ي�ألفه وي�سكنه .ينازله :يقاتله،
والمنازلة ال تكون �إال عن قرب ،وهو داللة على �شجاعته
و�إقدامه.

�إِذَا ُج ِ��م�� َع ْ��ت َي���� ْو َم ال ِ��ح��ف ِ
��اظ ال�� َق�� َب��ا ِئ�� ُل
الكريهة :الحرب �أو ال�شدة في الحرب ،قال عوف بن
عطية بن الخرع:
َل������ َع������م������ ُر َك �إ َّن������ن������ي لأَخُ ������������و ِح�����ف ٍ
�����اظ

وفي المرزوقي ":رب رجل هكذا ما الأ�سد في خدره
ب�أقوى قلبا منه نظير له في ب�أ�سه و�شدته ينازله".
القرن :الكفء في ال�شجاعة .قال َ�ض ْم َر ُة بن َ�ض ْم َر َة
النه�شلي في المف�ضلية93 :

َو ِف��������ي َي��������و ِم ال���� َك����ري���� َه���� ِة غَ����ي���� ُر غُ ���م��� ِر
انظر مجلة العرب�،س،30ج�،7،8ص.484

و ِق ٍ
����رن ت��رك��تُ ال َّ��ط��ي�� َر َت ْ��ح ُِ��ج�� ُل َح��و َل�� ُه

ال�ض ِّب ُّي
َعي به :عجز عنه ،وا�ستعمله َع ْب ُد اهلل بن َع َن َم َة َّ
في َع ْجزِ ال ُّن�ؤْي والرماد عن الرد عليه ،وقد �س�أل تلك
الأطالل عن حالها .قال في المف�ضلية114 :
َف���لَ��� ّم���ا َر َ�أي��������تُ ال������دا َر َق���ف���راً � َ��س َ���أل�� ُت��ه��ا

ع��لَ��ي�� ِه نجي ٌع م��ن َد ِم ال َ��ج ِ
��وف جا�س ُد

مقـــاالت

وقوله" :ويعلم �أنه �سيلحق بالموتى" �شرحه المرزوقي
بقول " :تيقَّن �أن الخلو َد ال مطم َع فيه ،ف� َّإن الذي له من
المال ما ُيق َِّد ُمه ِل َم ُث َوبة ،وا َّدخَ ��ار ًا لأُكرومة� ،إذا ت ُُح ِّدث
عنه بها كان ِذ ْك ُره حي ًا و�إن كان ال�شَّ خ�ص فينا مغ َّيب ًا".

َف��� َع���ـ���ـ َّ���ي َع���لَ���ي���ن���ا ُن�����ؤ ُي����ه����ا َو َرم������ا ُده������ا
وعييت به ِع ًّيا ،ورجل َعي ٌِّي
والأ�صل قولكَ :عي ُ
ِيت الأم َرَ ،
َو َعي َِي عن حج ِته ِع ًّيا .قال ُحطائط بن َيعفُر
����واب َت�� َب�� َّي�� ِن��ي
����ج َ
������ي ا ْل َ
َف���قُ��� ْل���تُ َول����� ْم �أَ ْع َ

 .76و�أقاد القاتل بالقتيل :قتله به.
ق� ��ال ال� �ح���ارث ب ��ن ح� �ل ��زة��� :ش��رح ال �� �س �ب��ع ال��ط��وال
الجاهليات497:
َو�أَ َق�������� ْد َن��������ا ُه َر َّب غّ ����� َّ����س����ا َن ِب����ا ْل���� ُم���� ْن ِ����ذ ِر

َال َح��� ْت���فَ َزي ٍ
�أَ َك�������ا َن ال���� ُه����ز ُ
�����د َو�أَ ْر َب��������� َدا
محاجتها .ان�ظ��ر �شرح
	�أي �أجبتها ول��م �أَ ْع��جِ � ْ�ز ع��ن
َّ
الحما�سة للمرزوقي1733/4:

َك������ـ������ ْر ًه������ا �إِ ْذ َال ُت��������� َك ُ
���������ال ال�������� ِّد َم��������ا ُء
الأخ�ضع :الذي في عنقه انخفا�ض وتط�أط�ؤ .قال ابن
الَ ْع َراب ِِّي:
فار�س في مقايي�س اللغة " 190/2:قَالَ ا ْب ُن ْ أ
ْ أَ
الخْ َ�ض ُع ا ْل ُمت ََط ِام ُنَ .و ِم ْن ُه َح ِديثُ ال ُّز َب ْيرِ � " :أَ َّن � ُه َك َان
�أَخْ َ�ض َع َ�أ�شْ َع َر " .قَالَ �أَ ُبو َحا ِت ٍم :الْخُ ْ�ض َع ُان �أَ ْن تُخْ َ�ض َع
ال�س ْيرِ َ ،و ُه َو �أَ�شَ ُّد ا ْل َو ْ�ض ِع .قَالَ َ :و ُي َقالُ
ْ إِ
الب ُِل ِب�أَ ْعنَا ِق َها ِفي َّ
�أَخْ َ�ض َع ُه ال�شَّ ْي ُب َوخَ َ�ض َعهُ .قَالَ َ :و ُي َقالُ اخْ ت ََ�ض َع ا ْلف َْح ُل
ال ْر ِ�ض ِب َك ْل َك ِل ِه.
النَّا َقةََ ،و ُه َو �أَ ْن ُي َ�سا َّن َها ُث َّم َيخْ ت َِ�ض َع َها �إِ َلى َْ أ
َو ُي َقالُ خَ َ�ض َع الن َّْج ُم�ِ ،إذَ ا َمالَ ِل ْل َم ِغيبِ .

المع�ضل :الم�ضيق ،و�أ�صله من الع�ضل :المنع والت�ضييق.
وع َّ�ضلتها �إذا منعتها من التزويج،
يقالَ :ع َ�ضلْت المر�أ َة َ
وع َّ�ضلت� :إذا َع ُ�سر ِو َال ُد َها .وال يبتعد المعنى الذي �أراده
َ
القالخ عما �أرادته زينب بنت الطثرية في رثائها لأخيها
حيث قالت:
ي ُ�����س�� ُّرك م��ظ��ل��وم��اً و ُي��ر���ض��ي��ك ظ��ال��م��اً
وك������ ّل ا َّل�������ذي ح��� َّم��� ْل��� َت���ه ف���� ْه���� َو ح���ام��� ُل��� ْه
 .75المرزوقي" في �أ�صل غابة"

والمعنى :ورب رجل كنا نحب�سه ون�أ�سره حتى ن�أخذ منه
القود ب�أن نقتله �أو يذعن لنا.

ت��در�إ :من ال��درء وهو الدفع ب�شدة ،قال الزبيدي :تاج
جوم اَل َي َت َوقَّى َو اَل َيهاب،
العرو�س (در�أ)ُ :ذو ت ُْد َر�إٍُ :ذو ُه ٍ

 .77في المرزوقي" هو فتى كان الحياء يملكه فال يتعاطى
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ما يقبح في الأحدوثة ،وال ي�سمع منك ًرا �إال �ألغاه ،و َال َر�أَي
يب َم ْ�س َم ُع ما ُ ْي َروى
م�ست�شن ًعا �إال رف�ضه و�أق�صاه ،ل َي ِط َ
عنه ،ومنظ ُره فيما ي�شاهد منه".

َق َو ِامه .والمعنى عند المرزوقي هو� :أنه �أَ ْنفَقَ ما َل ُه في ما
ا َّدخَ ر له �أجر ًا ،ونَ�شَ َر ل ُه حمد ًا و�شكر ًا ،فلم يكن ِ�إ ْر ُثه �إال
ال�سالح.
ما ذكر من ِّ

 .78نائله :عطا�ؤه .قالت زينب بنت الطثرية في الحما�سة:
298

قال ابن حبيب في �سبب �إن�شاد هذه الأبيات " :ومنهم
ابنا القالخ بن حزن عقاه فقاتاله فقال"..

و َق����� ْد ك���ان ُي������ ْروِي ال�� َم ْ�����ش�� َر ِف َّ��ي ب�� َك�� ِّف�� ِه
و َي�� ْب�� ُل�� ُغ َ�أ ْق��� َ��ص��ى َح ْ���ج��� َر ِة ال َ��ح ِّ��ي ن��ا ِئ�� ُل�� ْه

يحذى :يلب�س النعل .وقد ا�ستعملها عمرو بن قميئة في
مجال �شعر الناقة فقال :الديوان107:
�������ح������� َدى ِب َ�������أ ْح������ َداجِ ������ َه������ا
َب����������������� َوا ِز َل ُت ْ

 .79الحما�سة ،والبيان والتبيين ،والو�ساطة ،والمحكم
والمحيط الأعظم ،والل�سان ،والتاج" :دري�س" .البيت
مختلف الن�سبة بين من ين�سبه للعجير ال�سلولي وبين من
ين�سبه لزينب بنت الطثرية من حما�سية ترثي �أخاها
مطلعها:
�أ َرى الأ ْث َل من بطن العقيق ُمجاورِي
����ت ي���زي��� َد غ���وائ��� ُل��� ْه
م��ق��ي��م��اً وق����د غ����ا َل ْ
و�أثبتت لها في الأمالي ،والبيان والتبيين ،والأغاني،
والأ�شباه والنظائر ،وفي �شرحي المرزوقي والتبريزي
للحما�سة .ون�سب الجرجاني البيت المر�أة من العرب.
والبيت ثابت في �إي�ضاح �شواهد الإي�ضاح للقالخ من دون
تحديد �أي ال�شعراء المعروفين بهذا اال�سم .و�أرجح �أن
يكون البيت للقالخ بن حزن؛ لأن له مرثية جاءت على
نف�س البحر والروي.
و"ورث" مما يتعدى �إلى مفعول واحد ،وفي هذا البيت
دليل عليه .فيجوز �أن يكون :ورثنا منه ،فحذف حرف
الجر ،و�أو�صل الفعل.
الدال�ص :الدرع المل�ساء اللينة ،قال عامر بن الطفيل في
الديوان� :ص102
َو ِدال� ٍ������������ص َك����ال���� َن����ه ِ����ي ِ
ذات ُف�������ض���ولٍ
َ
������ح������وا ِد ِث َم���ا ِل���ي
ذاك ف���ي َح��� ْل��� َب��� ِة ال َ
المفا�ضة :الوا�سعة .وقد ُجمع معنى الدال�ص ،والمفا�ضة
في قول يزيد بن الخَ ذَّ اق ال�شَّ نِّي في المف�ضلية79 :
ُن��� ِع ُّ���د ِل���� َي����و ِم ال�������� َّر ْو ِع زَغْ ����ف����اً ُم��ف��ا� َ��ض�� ًة
��رو���س��ا
ِدال�����ص����اً َوذا غَ������ربٍ َ�أ َح�������� َّذ َ���ض َ
و�أبي�ض� ،أي و�سيف ًا �أبي�ض .وجعله طويل الحمائل لطول
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�������ح������� َذ ْي�������نَ َب������ ْع������ َد ِن������� َع�������الٍ ِن����� َع�����ا َال
َو ُي ْ
و�أكد نف�س المعنى ال�شاعر الكبير الأع�شى ،ميمون بن
قي�س فقال :الديوان57:
������������ي َو َق���������� ْد �آ
َو َت�������� َرا َه��������ا َت���� ْ���ش���ـ���ـ���كُ���و �إِ َل َّ
َل ْ���ت َط�� ِل��ي ً��ح��ا ُت ْ���ح���ذَى � ُ���ص��� ُدو َر ال�� ِّن�� َع��الِ
 .80خال :ورد هذا الفعل بنف�س ال�صيغة وبنف�س المعنى عند
�أبي ذ�ؤيب الهذلي ،قال في المف�ضلية126:
َف���� َغ���� َب���� ْرتُ َب���� ْع���� َد ُه���� ُم ِب��� َع��� ْي ٍ
�������ش ن��ا�ِ��ص��بٍ
َو�إِخ�������������ال �أ ِّن���������ي َال ِح����������قٌ ُم���� ْ���س��� َت��� ْت��� َب��� ُع
الكريهة :الحرب �أو ال�شدة في الحرب ،قال عوف بن
عطية بن الخرع:
َل������ َع������م������ ُر َك �إ َّن������ن������ي لأَخُ ������������و ِح�����ف ٍ
�����اظ
َو ِف��������ي َي��������و ِم ال���� َك����ري���� َه���� ِة غَ����ي���� ُر غُ ���م��� ِر
ان�ظ��ر �شعره ف��ي مجلة ال �ع��رب ،ال�سنة ،30 :ج،7،8
�ص.484
تجتذم :تقطع .وج��اءت في �شعر المتلم�س ال�ضبعي،
الديوان40 :
�إذَا َل�� ْم َي���زَلْ َح�� ْب�� ُل ال�� َق�� ِري�� َن�� ْي��نِ َي�� ْل�� َت��وِي
َف َ
�ل�ا ُب��� َّد ي��و ًم��ا م��نْ ُق��� ًوى �أنْ ُت َ��ج�� َّذ َم��ا
 .81القرار :م�ستقر الماء في الرو�ضة ،قال �سالمة بن جندل
في الأ�صمعية42:
َل������ ُه ِب������قَ������ َرا ِر ال���� ُّ���ص��� ْل���بِ َب����ق ٌ
ْ����ل َي��� ُل���� ُّ���س��� ُه
َو�إِنْ َي���� َت����ق���� َّد ْم ِب������ال������ َّد َك������ ِا ِ
دك َي������أْ َن�����قِ

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

َف�����قَ�����د َع����لَ����ت���� ِن����ي َو�أ ِب�����ي�����ـ�����ـ�����ـ َ
�����ك َك����ب���� َره

والمق�صود به هنا م��اء الرجل ،يتح�سر على ما ق��ام به من
�إنجاب �أبناء لم ي�ستقر لهم ح�سبا حيث �أنه �ضاع ب�سبب
عقوقهم لوالدهم.

َو�إِن َث������� َوت َت����ح����تَ � ُ���ض���ل ِ
���وع���ي َزف������ َره
بن الخُ ْر ُ�شبِ الأَ ْن� َم��ار ُِّي في
خَ ْب َال :الخَ ْب ُل :ال��داء ،قال َ�س َل َم ُة ُ
المف�ضلية6:

الح�سب :الأ�صل .الجزل :القوي ،الغليظ ،وقد ا�ستعملته
ال�شعراء مقرونا بالحطب .ق��ال ِع ْلبِا ُء بن �أَ ْر َق � َ�م في
الأ�صمعية55 :

ُت������ َع������ َّو ُذ بِ����ال���� ُّرق����ى ِم������ن غَ����ي���� ِر خَ ���ب���لٍ
َو ُت�����ع�����قَ����� ُد ف�����ي َق��ل��ا ِئ ِ
�����ده�����ا ال��� َّت���م���ي��� ُم

ِب�����ذي َح َ
���ط���بٍ َج������ ْزلٍ َو� َ���س���ه���لٍ ِل��ف��ا ِئ ٍ��د

�	.85أنقاه ونقاه :نظفه عن ما فيه من الدن�س.

َو ِم������ب������را ِة غَ����������زّا ٍء ُي�����ق ُ
�����ال َل���ه���ا ُه������ َذ ْم

� .86شرحه العيني فقال�" :إن لم تبلغ �أنت �أيها المخاطب
الرتبة العلية ف�إنني �أرفع من جميع ما ينا�سبني و�أعلي
ذك ًرا".
 .87في الل�سان(ثعل) و�أَ ْث َعل الأَم ُرَ :ع ُظم ،وكذلك الجي�ش،
الح�شَ م وال ُّت َّباع.
ثم �أن�شد البيتين ..و َك ِتي َب ٌة َث ُعولٌ :كثيرة َ
وال َّث ْعل وال ُّث ْعل وال َّث َعل :زيادة في �أَ ْط َباء الناقة والبقرة
وال�شاة ،وقيل :زي��ادة ُط ْب ٍي على �سائر الأَ ْط� َب��اء ،وقيل:
ِخلْف زائد �صغير في �أَخْ الف الناقة.

 .82الغب�س� :شدة الظالم .قال ال�شاعر:
�����س ال�� َّل�� ْي��لِ
َط�� ْع��ن�� ًة م��ا َط��ع��ن��تُ ف��ي غَ�� َب ِ
ُز َه������ي������ ًرا وق������د َت������ َوا َف������ى ال���خُ ���� ُ���ص���و ُم
ال�شعر وال�شعراء.386/1 :
ويق�صد به ال�شاعر هنا �سواد وجه �أبنائه.

مقـــاالت

 .83قال ابن عبد البر " :ذكوان :هو ذكوان� ،أبي عمرو ،بن
�أمية بن عبد �شم�س ،وقد قيل� :إن ذكوان كان عبد ًا لأمية
فا�ستلحقه والأول �أكثر .اال�ستيعاب .1552/4 :وانظر
معجم ال�شعراء.340/1 :

ال���ورد :ال �م��اء ال��ذي ي ��ورد ،ق��ال المثقب ال�ع�ب��دي في
الديوان174:
َك��������������أَ َّن َم��������وا ِق�������� َع ال����� َث����� ِف�����ن ِ
�����ات ِم���ن���ه���ا

 .84ب� ��اذان :ع��ام��ل ك���س��رى ع�ل��ى ال�ي�م��ن ،وه��و ال ��ذي بعث
�إل �ي��ه بخبر ال�ن�ب��ي م�ح�م��د� ،صلى اهلل عليه و�سلم.
انظر تف�صيل الخبر �سيرة ابن ه�شام.71/1:

������س ب�������ا ِك ِ
�������رات ال������������وِر ِد ُج ِ
������ون
ُم����� َع����� َّر ُ
 .88وك �ث �ي��ر ًا م��ا تطلق ال �ع��رب ا� �س��م الأخ ع�ل��ى ال�صديق
وال�صاحب  ،ومن �إطالقه على ال�صاحب قول القالخ
لبا�سا :مبالغة
ابن حزن :انظر �أ�ضواء البيانً .473/ 3 :
الب�س من اللب�س .والجِ الل جمع ُجل ،ويريد به ههنا:
ال��دروع والجوا�شن .وال��والج :مبالغة من الولوج :وهو
ال��دخ��ول .والخوالف ،جمع خَ الفة :وه��ي عماد البيت
والمراد به البيت .والأعقل :الذي ت�ضطرب رجاله من
وجع �أو ف��زع .قال ال�شنتمري :الأعقل :ال��ذي ت�صطك
ركبتاه عند الم�شي خلقة �أو �ضعفًا.

ال�صلت ،والد �أمية بن �أبي ال�صلت ،مفتخ ًرا،
وذكره �أبو ّ
فقال :ال�شعر وال�شعراء468/1
ك�س َرى وب����اذ َِان ال ُ��ج�� ُن��و ِد له
َم��نْ م�� ْث�� ُل ْ
وم�� ْث�� ُل َو ْه����� ِر َز َي���� ْو َم ال َ��ج�� ْي�����ش �إِ ْذ � َ��ص��ال
َع ْز َرة :لعله يق�صد َع ْز َرة بن َق ْي�س بنِ َعزَ َم َة بنِ َ�أ ْو�س بنِ
كان
َع ْبد اللهَ بنِ ُ�ض َبا َر َة بنِ َع ِامر بن َع ْبد اللهَ بن ُد ْهنَ ،
�شَ رِ يف ًا .انظر ن�سب معد واليمن الكبير.350/1:
َم ْك َبرِ ي :في القامو�س المحيط (كبر)َ ":ك ِب َرَ ،كفَرِ َح،
ال�س ِّن .و َك َب َر ُه
ِكب ًرا ،ك ِعن ٍَبَ ،وم ْكبِر ًا ،ك َمنْزِ لٍ َ :ط َع َن في ِّ
وع َل ْت ُه َك ْب َر ٌة َوم ْك َب َرةٌ ،وت َُ�ض ُّم
ب َِ�سنَة ،كن ََ�ص َر :زَا َد عليهَ .
با�ؤُهاَ ،وم ْك ِب ٌر.

والمعنى� :أنه قوي النف�س ثابت القدم في مو�ضع الزلل
و�إذا ح�ضر الب�أ�س والحرب ال يلج البيت م�ستت ًرا ،بل
يظهر وي�ح��ارب .انظر ال �خ��زان��ة 535/3:وم��ا بعدها،
وال �ك �ت��اب .57/1:والبيت �شاهد عندهم على �صيغة
لبا�سا" ،فهي �صيغة ن�صبت مفعولها وهو
المبالغة " ً
"جاللها" .فهي تعمل مثل عمل ا�سم الفاعل الذي لغير

قال الح�سن ال�صغاني ،في ال ُمرتجل في �شرح القالدة
ال�سمطية� :ص161
ّ
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المبالغة .وقد ورد في الكتاب ،57/1 :في باب "ما جرى
في اال�ستفهام من �أ�سماء الفاعلين والمفعولين مجرى
الفعل كما يجري في غيره مجرى الفعل".
 .89في الكامل " :فروج".
ال�ص ْه َبة :ال�شُ ْق َرة في �ش َعر
 .90جاء في ال�صحاح(�صهب)ُ ،
الر�أ�س ،وقال الأ�صمعي :يقال للأعداء�ُ :ص ْه ُب ِ
ال�سبالِ ،
و�سود الأكباد ،و�إن لم يكونوا ُ�ص ْه َب ِ
ال�سبالِ  ،فكذلك
ال�صهوبة فيهم،
ق��ال لهم .ويقال �أ�صله ل�ل��روم؛ ل َّأن ُ
َي�س ال ُر َق ّيات،
وهم �أعداء العرب .قال ُع َب ْي ُد اهلل بن ق ِ
الديوان�:ص113
��ل�ال ال���� ُ���س���ي ِ
َف ِ
����ظ ُ
���وف ����شَ ��� َّي���ب���نَ َر�أ����س���ي
ال�س َبالِ
َو ِطعاني في ال َ��ح��ربِ ُ�ص ْه َب ِّ
 .91خ��رى� :أخ ��رج العثيرة م��ن ج��وف��ه .ج��اء ف��ي التذكرة
الحمدونية ،222/ 3:مر ابن �أبي علقمة على جماعة
من عبد القي�س ،ف�ضرط بع�ض فتيانهم فقال :يا عبد
القي�س ،ف�سائين في الجاهلية �ضراطين في الإ�سالم،
ين �آخر ،خَ رِ يت ُْم.
�إن جاء ِد ٌ
	�أعظمه البوالي :القديمة ،قال يزيد بن مفرغ في ال�شعر
وال�شعراء.368/1 :
ِي���غ���� ِ���س��� ُل ال����م����ا ُء م���ا � َ���ص��� َن���ع���تَ َو َق���ول���ي
را� ِ����س����خٌ ِم���ن َ
���ك ف���ي ال��� ِع���ظ���ا ِم ال�� َب��وال��ي
بالجد منه ال ِب َّر وال ِّلينا ".
 .92وروايته في الزاهر " َيخْ ِل ُط
ِّ
ون�ص �صاحب الل�سان على �أن البيت ُ�ضبط بالجر في
ن�سخة من المحكم ،وبالرفع في التكملة .وق��ال فيها
والقافية م�ضمومة وال��رواي��ة" :ملء الثواية فيه الج ّد
واللين".
ويجمع الباب على�":أَ ْب ِو َبة"� ،إذ كان ُم ْت َبع ًا لأخْ ِب َية ،ولو
�أفرد لم يجز .والخباء جمعه �أخبية وكذا جمع فعال في
القلة كفرا�ش و�أفر�شة ،وك�ساء و�أك�سية .وجاء في الل�سان
�أي�ضاَ ":وز ََع� َ�م ا ْب ُن ا َلأعرابي َوال ِّل ْح َيا ِن ُّي َ�أ َّن َ�أ ْبوِب ًة َج ْم ُع
َب ٍ
ون �إِتباع ًاَ ،و َهذَ ا نَا ِد ٌر ،لأَن َبا ًبا َف َع ٌل،
اب ِم ْن غَ ْيرِ �أَن َي ُك َ
َ
و َف َع ٌل اَل ُي َك َّ�س ُر َع َلى �أ ْف ِعل ٍةَ .وق َْد َك َان الوزي ُر ا ْب ُن ال َمغْربِي
االم ِتحانَ ،ف َيقُولُ َ :ه ْل
َي ْ�س َ�ألُ َع ْن َه ِذ ِه ال َّلف َْظ ِة َع َلى �سبيلِ ْ
َت ْعرِ ُف َل َ
ا�س َج ْم ِعها
فظ ًة ت ُْجمع َع َلى �أَ ْف ِعل ٍة َع َلى غَ ْيرِ ِق َي ِ
َ
ا ْل َم�شْ ُهو ِر َط َلب ًا لِلاِ ْز ِد َو ِاجَ .ي ْع ِني َه ِذ ِه اللفظةََ ،و ِه َي �أ ْبوِب ٌة.
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قَالَ َ :و َهذَ ا ِفي �صناع ِة ِّ
ال�ش ْعرِ َ�ض ْر ٌب ِم َن ال َب ِديع ُي َ�س َّمى
ال َّت ْر ِ�صي َع.
والمعنى عند ابن الجواليقي� :أن هذا الممدوح يغير
على �أع��دائ��ه في�ستبيحهم ويهتك بيوتهم يقتلعها من
موا�ضعها ،وي�سبي ن�ساءهم وهو �شريف رفيع القدر �إذا
ق�صد الملوك ولج �أبوابهم ولم يحجب لعزه ومحله.
وو�صفه �أن��ه َيجِ ُّد في مو�ضع ال��جِ � ِّ�د ،ويلين في مو�ضع
اللين .انظر �شرح �أدب الكتاب .297/1:واالقت�ضاب:
.427/3
 .93هذا البيت ناق�ص من رواية �صاحب الأغاني.
 .94قال �أبو الفرج :خطب يحيى بن �أبي حف�صة �إلى ُمقاتل
ابن ُطلْبة بن َق ْي�س بن عا�صم ِ
الم ْنقَرِ ّي ا ْب َنتَه و�أُخْ َت ْيه،
َف�أَ ْن َع َم له بذلك .فبعث يحيى �إلى بنيه �سليمان وعمر
ِالجفْرِ فز َّوجهن َب ِنيه ثالثتَهم ،ودخلوا
وجميلَ ،ف�أَ ْت ْو ُه ب َ
بهن ثم حملوهن �إل��ى َح� ْ�ج��رٍ  .فقال القالخ بن حزن
َّ
المنقري في ذلك..
	�أما في تاريخ دم�شق فقد قال ابن ع�ساكر�" :أنكح يحيى
ابن �أبي حف�صة �إلى طلبة بن قي�س بن عا�صم المنقري،
ف�أعظم العرب ذلك وحط عندها من طلبة ،فقال في
ذلك ع�صام الرماني" .ثم �أثبت الأبيات.
قي�س بن عا�صم :هو قي�س بن عا�صم بن �سنان المنقري
ال���س�ع��دي التميمي� ،أح ��د �أم� ��راء ال �ع��رب وعقالئهم
والمو�صوفين بالحلم وال�شجاعة فيهم .كان �شاع ًرا،
ا�شتهر و�ساد في الجاهلية .ن�صح بنيه فقال لهم في
مر�ض موته " :يا بني احفظوا عني ثال ًثا ،فال �أحد
�أن�صح لكم مني� :إذا �أنا مت ف�سودوا كباركم وال ت�سودوا
�صغاركم فيحقر النا�س كباركم وتهونوا عليهم ،وعليكم
بحفظ المال ف�إنه منبهة للكريم وي�ستغني به عن اللئيم،
و�إي��اك��م والم�س�ألة ف�إنها �آخ��ر ك�سب الرجل " .انظر
الأعالم للزركلي.206/5 :
الرم�س :القبر ،قال ِم ْ�س َو ٌر بن ِز َيا َدة ال َْحا ِر ِث ّي في �شرح
الحما�سة للمرزوقي245/1 :
�أب���ع��� َد ا َّل ِ
�����ذي ِب��ال�� َّن�� ْع ِ��ف َن��� ْع ِ���ف ُك�� َو ْي�� ِك��بٍ
���������س ِذي ُت������ َراب َو َج���� ْن���� َدلِ
َر ِه���ي��� َن��� ِة َر ْم ٍ
البواليا :القديمة ،الفا�سدة ،قال مالك بن الريب في

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

من الخ�شية �أي الخوف .ال َع َط ُب :ال َه ُ
الك .فهذا المكان
يخافه ال�شجاع لوح�شته .قال ُم َو ْي ِل ٌك ال َم ْز ُموم يذكر
نف�س المعنى� :شرح الحما�سة للمرزوقي.902/2 :
����ت َو ُك����� ْن ِ
َ�أ َّن��������ى َح����لَ���� ْل ِ
�����ت جِ ������ َّد َف����� ُرو َق����� ٍة

جمهرة �أ�شعار العرب765/2 :
َره����ي���� َن���� ُة �أَح�����ج�����ا ٍر َو ُت���������ربٍ َت َ
�����ض�� َّم�� َن��ت
َق����را َر ُت����ه����ا ِم��� ّن���ي ال��� ِع���ظ���ا َم ال��� َب���وا ِل���ي���ا
 .95في تاريخ دم�شق" فنوديتم خيال عتاقا ...براذين"
خي ًال ع��را ًب��ا� :أي عربية ال هجنة فيها ،ق��ال ُج َبي َها ُء
الأَ�شْ َج ِعي في المف�ضلية33 :
� َ��س ِ��دي�����س��اً ِم���نَ ال�����شُّ �� ْع�� ِر ال��� ِع���رابِ َك َ���أ َّن��ه��ا

���ج���ا ُع َف���� َي����فْ���� َز ُع
َب�����لَ�����داً َي���� ُم���� ُّر ب����ه ال���� ُّ���ش َ
ال�ضحى� .أي تبقى فيه �أمواج
ُ .99ي ْ�ض ِحي :معناه َي ْبقَى �إلى ُّ
ال�سراب منت�شرة حتى وقت ال�ضحى.
ال�سراب :قال �أبو عبيدة والأ�صمعي " :ال�سراب من توهج
الحر وتوقده ،وال يكون ال�سراب في ال�شتاء".

�����م َح�������� ْورا َن ���ص��ا ِف�� ُح
ُم����� َو َّك����� َر ٌة ِم����ن ُده ِ
كوا�سد :من قولهم " ك�سدت ال�سلعة" :بارت .والمق�صود
�أنهن بائرات اليجدن من يتزوجهن� ،إال من هو دونهن
في الن�سب والأ�صل.
 .96التذكرة الحمدونية وربيع الأبرار�" :أثوابا" .في تاريخ
دم�شق�" :أقواما �أحق."..

مقـــاالت

	�أب��راد :وال ُب ْر ُد ،بال�ضمَ :ث ْو ٌب ُمخَ َّط ٌط ،وجمعها� :أ ْبرا ٌد
و�أ ْب ُر ٌد و ُبرو ٌد� :أك ِْ�س َي ٌة ُي ْلت ََح ُف بها.
الخَ ْز َي ُة ،و ُيك َْ�س ُر :ال َب ِل َّي ُة .قال الطفيل الغنوي
َوال �أُ َج������� ِّل������� ُل َق����وم����ي ِخ�����ز َي����� ًة َ�أ َب���������داً

 .100ال َكت َُّان :في المعجم الو�سيط َ :776/2ن َبات زراعي من
الف�صيلة الكتانية َحولي ،يزرع ِفي المناطق المعتدلة
والدفئة يزِ يد ارتفاعه على ن�صف متر زهرته زرقاء
جمي َلة وثمرته عليقة ُم� َ�د َّو َرة تعرف با�سم بزر ا ْل َكتَّان
يعت�صر ِم ْن َها ال َّز ْيت ال َْحار ويتخذ من �أليافه الن�سيج
ا ْل َم ْع ُروف .وعند �أكثر العلماء �أنه عربي ،والبع�ض يقول
ب�أنه فار�سي معرب.
ابن ِ�س َيدهَ :ولم �أَ ْ�س َمع ال َكتَن ِفي ال َك َّتانِ �إ َّال ِفي ِ�ش ْعرِ
وقالَ ُ
ال ْأع�شى:
�����ب ال��� ُم���� ْ���س ِ���م���ع ِ
ُه����� َو ال ِ
���ات ال���� ُّ���ش��� ُرو
�����واه ُ

ف��ي��ه��ا ال������قُ������رو ُد ُرداف����������اً َوال��� َت���ن���اب���ي��� ُل
 .97في تاريخ دم�شق ":من الحرق ..جعلن ...بحجر فكن
المحدثات ."..رواه المبرد وابن حمدون على ال�شكل
التالي:
م��ن ال ِ���خ��� َرقِ ا َّل�لات��ي �ُ��ص�� ِب�� ْب��نَ عليكم
ِب َ���ح ْ���ج���رٍ َف��� ُك���نَّ ال��� ُم��� ْب��� ِق��� َي ِ
���ات ال�� َب�� َوال�� َي��ا
وفي التذكرة ":الالئى" .ورواه الزمخ�شري هكذا:
م���ن ال���خ���رق ال�ل�ائ���ى ���ض��ب��ب��ن عليكم
ك�����س��ي��ت��م ث���ي���اب���اً �أم ك�����س��ي��ت��م م��خ��اري��ا

����ح����ري���� ِر و َب�����ي�����نَ ال���� َك���� َت����نْ
َب َب����ي����ن ال َ
 .101في �أن�ساب الأ�شراف� " :أتو�سع " .وتو�شغ فالن بال�سوء
�إذا تلطخ به .الل�سان(و�شغ)
 .102في التنبيهات" :270:وروى عن الأ�صمعي ال ُكحيل الذي
ت ُْطلى به الإبل للجرب وهو النِّفط ،والق َِطران �إنما ُي ْطلى
به لل َّد َبر وال ِقردان و�أ�شباه ذلك .وهذا م�شهور من غلط
الأ�صمعي .وما ذكره يبطله قول القالخ ،ثم �أن�شد بيت
�شمي:
ال�شاعر .ومثله في ذلك بيت الق َِطران ال َع ْب ّ
َ�أ َن������ا ال����ق ِ
َ����ط���� َرانُ وال���� ُّ���ش��� َع��� َرا ُء َج��� ْر َب���ى
َو ِف������ي ال����ق ِ
���ج��� ْر َب���ى � ِ���ش��� َف���ا ُء
َ����ط���� َر ِان ِل��� ْل َ

الخز :نوع من الثياب.
 .98لم �أقف على �أي م�صدر ين�سب هذه الأبيات ل�شاعر �آخر
غير القالخ عدا التذكرة الحمدونية والتي لم تعين �أ ًّيا
من ال�شعراء المعروفين بهذا اال�سم هو �صاحبها.
البلد :القطعة من الأر�ض اخت ًَّط �أو لم ُيخْ ت ََّط .مخ�شي:

انظر تاج العرو�س(كحل).
 .103وردت الأبيات في الأزمنة والأمكنة من�سوبة للعجاج،
ولي�ست في ديوانه .والبيت الأول فيه �إ�صراف .وقد ذكره
�أبو العالء المعري حيث قال :بنيت على الإيطاء والإكفاء
والإ�صراف .وقال :الإ�صراف �إقواء بالن�صب ،كقوله:
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�أطعمتُ ج��اب��ان حتى ا�شتد َم ْغر ُِ�ض ُه
َ�����د ل�������وال �أن��������ه ط����ا َف����ا
وك����ـ����ـ����ـ����ـ����ا َد َي����� ْن�����ق ُّ
ف��ـ��ـ��ـ��ق��ل ل���ج���ـ���ـ���اب���ا َن ي��� ْت���ركْ��� َن���ا ِل ِ���ط��� َّي��� ِت��� ِه
ال�ضحى بع َد ن��و ِم الليلِ �إِ���س�� َر ُ
َن��و ُم ُّ
اف
ال�ضب ُِّي
والخلي ُل ال يجيز هذا وال �أ�صحا ُبه .وال ُمف ََّ�ضل َّ
ال ُكو ِف ُّي ذَ َك َر ُه .انظر كتاب الكافي في العرو�ض والقوافي:
�ص 160وما بعدها.
أعرابي:
َّ
ال�س ْغ ُر :الق�شر ،وقال الأزهري " َث ْع َلب َعن ا ْبن ال ِّ
النفي َوقد َ�س َغ َره �إِذا َنفَا ُه" .انظر تهذيب اللغة:
َّ
ال�س ْغ ُر ُ
ال�سحاب الرقيق فيه ُحمرة.
الزبرج:
.67/8
َ
َ .104م��ح�� َوة :ا� �س��م ع�ل��م ل��ري��ح ال� َ�ج � ُن��وب ،وه��ي م�ع��رف��ة ال
تن�صرف وال تدخلها �أل��ف والم .وعند علي بن حمزة
�أن "محوة" ا�سم للدبور ،ولي�ست ا�س ًما لريح ال�شمال.
انظر التنبيهات .320 :ق��ال اب��ن قتيبة " :وي�سمونها
محوةً؛ لأنَها تمحو " .العجاج :الغبار .و َد َّم َرت� :أَهلكت.
الل�سان(رجج).
جاج ،بالفتح :المهازيل من النا�س والإِب��ل والغنم.
 .105ال َّر ُ
اج ٌة :مهزولة .الل�سان(رجج).
ونعجة َر َج َ
الح ْظر :يق�صد الحظيرة وهي التي تعمل للإبل والغنم
َ .106
من �شجر لتقيها البرد والريح.
 .107العا�صد :الذي يلوي عنقه للموت.
 .108ف��ي تهذيب ال�ل�غ��ة(��ض�ب��رك) :ي�ق��ال للرجل ال�ضخم
الطويل�ُ :ض َبارِكٌ ِ ،
و�ض ْب َراكٌ  ،ونحو ذلك قال الأ�صمعي
فيما روى �أبو عبيد عنه .وقال ابن ال�سكيت يقال للأ�سد:
و�ض َبارِكٌ  ،وهما من الرجال :ال�شجاع .الهوا�س:
ُ�ض َبا ِر ٌم ُ
ال�شديد  ،وهو من نعت الأ�سد ،وهو الذي يدق كل �شيء
في�أتي عليه باقتدار .و في �أ�سا�س البالغة(هو�س)� :أ�سد
ا�س :ط� ّواف بالليل مع ج��ر�أة في الطلب وهو �شديد
ه ّو ٌ
الهو�س .ورجل ه ّوا�س� :أكول.
 .109الغ�ضنفر :من �أ�سماء الأ�سد .دروا���س هو ال�شديد من
نعت الأ�سد.
َ .110و َّت� َر� :شَ َّد و َت َرها .الأ�ساور ،قال الزجاج :و�أ�ساور جم ُع
� ْأ�س ِو َرة َو�أَ�ساوِر َو َو ِاح ُد َها ِ�س َوار .وال ْأ�س َوا ُر من �أَ�سا ِو َر ِة
الرمي بال�سهام .انظر معاني القر�آن
ال ُف ْر�سَ ،و ُه َو الج ِّي ُد ْ
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و�إعرابه.)270/4 :
ال ِق َيا�س :في تف�سير القرطبيَ " 91/17 :وا ْل َق ْو ُ�س تُذَ َّك ُر
َو ُت�ؤَ َّنثُ َف َم ْن �أَ َّنثَ قَالَ ِفي ت َْ�ص ِغيرِ َها ُق َو ْي َ�س ٌةَ ،و َم ْن ذَ َّك َر
قَالَ ُق َو ْي ٌ�سَ ،و ِفي ا ْل َم َثلِ ُه َو من خير قوي�س �سه ًما .والجمع
ا�س.
ا�س َو ِق َي ٌ
ِق ِ�س ٌّي و ُق ِ�س ٌّي َو�أَ ْق َو ٌ
ال�صغ ُد :جيل من العجم ويقال �إنه ا�سم بلد.
ُّ .111
ا�س " �إذا
 .112ق��ال �أبوعبيدة ف��ي مجاز القر�آنَ ":ال ِم َ�س َ
ك�سرت الميم دخلها الن�صب والجر والرفع بالتنوين
في موا�ضعهن ،وهي هاهنا منفية فلذلك ن�صبتها بغير
تنوين ،ثم ذكر الأبيات..
 .113في المحت�سب قال �أبو الفتح :الم�شهور في هذا َلبِ�ست
الثوب �أَ ْل َب�سه ،و َل َب�ست عليهم الأمر �أَ ْلب ُِ�سه .ف�أما �أن تكون
هذه لغة لم تت�أد �إلينا :لبِ�ست عليهم الأمر �أل َب�سه ،في
معنى ل َب�سته �ألبِ�سه .و�إم��ا �أن تكون غير هذا؛ وهو �أن
يراد به �شدة المخالطة لهم في دينهم ،فاالعترا�ض فيه
بينه وبينهم لي�ش ُّكوا فيه وال يتمكنوا من التفرد به ،كما
�أن الب�س الثوب �شديد المما�سة له وااللتبا�س به ،فيقول
على هذا :لبِ�ست �إليك طاعتَك ،وا�شتمل ُْت الثقة بك؛ �أي:
خالطت هذه الأ�شياء وما�س�ستها؛ تحققًا بها ومالب�سة
�شاهدا على ما قال.
لها .ثم �أن�شد البيت ً
 .114في �أن�ساب الأ�شراف� ،226/ 2 :أن �إيا�س بن قتادة بن
�أوف��ى حمل دي��ات الأزد فر�ضيت بذلك وقالت له :قد
ر�ضينا بك لأنك رجل �شريف م�سلم ورع ،فقام بذلك ،ثم
رجع �إلى منزله فقال قومه :طلت دما�ؤنا وحملت دماء
الأزد وربيعة فحملها لهم ،وكان �إيا�س نا�سك ًا فقال لبني
تميم :قد وهبت لكم �شبيبتي فهبوا لي �شيبتي ،و�أقام
ي�ؤذن في م�سجده حتى مات ،فقال الح�سن الب�صري:
علم واهلل �أن القبر ي��أك��ل ال�سمن وال ي��أك��ل الإي�م��ان.
وانظر ،النقائ�ض.741/2:
 .115حمال� :صيغة مبالغة من َح َم َل الثقل .قنعا�س ،جمعها
قناعي�س :الغليظ ،ال�شديد ،ق��ال المتلم�س ال�ضبعي
(الديوان)80 :
ك���ان���وا َك�������س���ا َم��� َة �إِذ ����شَ ���ع���فٌ َم���ن���ا ِز ُل��� ُه
ُث��� َّم ا���س�� َت�� َم�� َّرت ِب��� ِه ال��� ُب���ز ُْل الق ِ
ي�س
َناع ُ

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

 .116يري�س :يتبختر في م�شيته.
 .117في تهذيب اللغة (رج�س) :وقال الليثَ :ر ُج َ�س الرجل
و�س.
ا�س ًة ،و�إنَّه َلرِ ْج ٌ�س َم ْر ُج ٌ
َي ْر ُج ُ�س َر َج َ
و�س ٍة من
وق��ال �شمر :ق��ال الفراء يقال :هم في َم ْر ُج َ
�أمرهم ،وفي َم ْر ُجو�ساء �أي في التبا�س.
الج َدلِ الأَ ْع َر ِابي:
و�أن�شد �أ ُبو َ
ن��ح��نُ � َ��ص�� َب ْ��ح�� َن��ا َع ْ�����س�� َك�� َر ال�� َم�� ْر ُج ِ
��و���س
بِ�������������دا ِر َح�����������الٍ ل����� ْي�����ل����� َة ال����خَ ِ����م����ي ِ
���������س

مقـــاالت

 .118في العباب الزاخر(هج�س) :و َوقَعوا في َم ْه ُج ْو ٍ�س من
باك واخْ ِت ٍ
ال ْأمرِ � :أي في ا ْر ِت ٍ
ٍ
وعماء منه.
الط
 .119الأبيات �أن�شدت في هجاء جليد الكالبي .معاني القر�آن،
وتف�سير الطبري�":إن الجليد".
في الل�سان(ولق) "�أَبو َع ْمرٍ و :ال َو ْلقُ الإِ�سراع .و َو َلقَ ِفي
َ�س ْيرِ ِه َولْق ًا� :أَ�سرع؛ قال ال�شماخ َي ْه ُجو ُج َل ْيد ًا ال ِْكلاَ ب َِّي".
وهذا هو المكان الوحيد الذى ر�أيت فيه ن�سبة الأبيات
لغير �شاعرنا .وق��د نقلها محقق ال��دي��وان��� :ص،452
و�أثبتها من�سوبة لل�شماخ� ،إال �أن��ه علق عليها بقوله:
وال��راج��ح �أن الأب�ي��ات للقالخ بن ح��زن � ،إذ لم تن�سب
لل�شماخ �إال في الل�سان(ولق) عن �أبي عمرو".
الج َليد َو ُه َو
في الل�سانَ " :و َق ْو ُل ُه �إِن ال ُْح َ�ص ْي َن�َ ،ص َوا ُب ُه ِ�إن ُ
الج َليد ال ِْكلاَ ب ُِّي .قال �أبو علي القالي في البارع " :قال
ُ
�أبو زيد الزملق ب�ضم الزاي و�شد الميم وفتحها وك�سر
الالم هو الذي يهريق قبل �أن ي�صل �إلى المر�أة.
وقال الخليل :الزملق الخفيف الطائ�ش .ويقال هو الذي
�إذا هم بالب�ضع دفق ما�ؤه قبل الو�صول.
وقال ابن منظور في الل�سان :والعرب تقول رجل َز ِل ٌق
و ُز َّم ِلق وهو ال�شَّ َّكاز الذي ُينْزِ ل �إِذا ح ّدث المر�أَة من غير
جماع .والفعل منه ز َْم َلقَ ز َْم َلقة
�	.120أنق :الأَ َنقُ  :الإعجاب بال�شيء ،تقول� :أَ ِنق ُْت به ،و�أنا �آنقُ
به �أَ َن�ق� ًا ،و�أن��ا به �أَ ِن �قٌ :معجب .و�آنَقني ال�شيء ي�ؤنقني
�إيناق ًا ،و�إنه لأني ٌق ُم�ؤْ ِنقٌ� ،إذا �أعجبك ح�سنه .ورو�ضة
�أنيقٌ ،ونبات �أنيقٌ ..ثم �أن�شد بيت القالخ� ،شاهدا .انظر
كتاب العين221/ 5 :
�صوت َ�ص ْه َ�ص ِلقٌ� ،أي �شدي ٌد.
.121
ٌ

ال�صلبة ِم� َ�ن النُّوق اَل ُي� َق��الُ ِل َغ ْيرِ َها،
 .122ال َعنْ�س :ال�ب��ازِل ُّ
وعنُو�س َج ْم ُع ِعنا�س؛ قَالَ ا ْب ُن ِ�س َيد ْه:
َو َج ْم ُع َها ِعنا�سُ ،
وهم ًا ِم ْن ُه َلأن ِف اً
عال اَل
َه��ذَ ا َق� ْولُ ا ْب��نِ الأَعرابي و�أَظنه َ
ُي ْج َم ُع َع َلى ُف ُعولَ ،ك َان َو ِاح ًدا �أَو َج ْم ًعاَ ،ب ْل ُعنُو�س َج ْم ُع
َعنْ�س ك ِعنا�س .قَالَ ال َّل ْيثُ  :تُ�س ّمى َعنْ�س ًا �إِذا َت َّم ْت ِ�سنّها
َوا�شْ َت َّد ْت ق َّوتها ووفَر ِع َظا ُم َها و�أَع�ضا�ؤُها .انظر ل�سان
العرب (عن�س) .ولق ،يلق� :إذا �أ�سرع .قال ابن جني في
�شرح البيت� :أي تخف وت�سرع .انظر الخ�صا�ص.9/1:
 .123جمهرة اللغة� ":أو ت�ضرب".
الفهقة :عظم عند م��رك��ب العنق وه��و �أول الفقار.
الل�سان(فهق) .تندلق َ :قَالَ َْ أ
ال ْ�ص َم ِع ُّيْ :ين ََد ِلقُ َ :ي ْ�س َت ْر ِخي
َو ُي َقالُ َ :ت ُزولُ َع ْن َم َكا ِن َها.
 .124خُ نَاق� :ضيق .يقال ُه ْم ِفي خُ نَاق ِم َن ال َم ِ
وت� ،أَ ْي ِفي
ِ�ضيقٍ .
 .125النوادر�( :صعقة) بدل ما هنا .و�شرحها بقوله�:صعقة:
ا��س��م رج��ل .ال� ُّر��س�ت��اق:ج��اء ف��ي الل�سان (ر�ستق)":
ال ِّل ْح َيا ِن ُّي :ال ُّرزتاق وال ُّر�ستاق َو ِاح � ٌد ،فَار ِِ�س ٌّي ُم َع َّر ٌب،
�أَلحقوه ب ِق ْرطا�سَ .و ُي � َق��الُ ُ :رزْداق و ُر�ستاقَ ،وال َْج ْم ُع
ال�س َوا ُد.
ال َّر�سا ِتيقُ َ :و ِه َي َّ
للجوع والإِ ْم�لاقِ  ،بالرفع� ،إال �أن
 .126وروايته هناكُ :معا ِو ٌد ُ
ابن بري قال :و�صواب ِ�إن�شاده ُمعاود ًا للجوع لأَن قبله:
هداك ُ
�أنقذَ ،
اهلل ،من خُ ناقِ  .الل�سان(غوق).
 .127وفي الل�سان(غوق) :غاقِ  :حكاية �صوت الغراب ،ف ِ�إن
ن َّكرته َن َّونته ،وهكذا ذكره الجوهري في غيق ،ثم �أن�شد
للقالخ.
 .128ف ��ي ك��ت��اب ال �ع �ي��ن " خ�ي�ب�ك��ن اهلل" .ف ��ي ال�م�ع��ان��ي
الكبير"مناق".
ن��وق ،نيق :النَاق ُة جمعها :ن��وق ونياق ،وال�ع��دد� ،أَ ْي� ُن� ٌق
و�أيا ِنقُ  ،على قلب �أَ ْن ُوق  ،انظر كتاب العين.220/ 5 :
 .129هذا البيت ثابت في رواية ابن ال�سكيت في كتابه تهذيب
الألفاظ.
 .130المعاني الكبير�":إن هن".
 .131ويقال� :أُ ِح ُّبك ُح ّب ًا �سماق ًا �أَي خال�ص ًا ،والميم مخففة.
أي�ضا :كذب ُ�سماق� ،أَي :خال�ص َب ْحت.
و ُيقال � ً

102

�آفاق الثقافة والتراث

والمعنى عند ابن قتيبة� :أي ب�أربع �أيمان بها فيخلون عني
و�أنجو.
قبل �أَ�صحابِهَ ،
َ .132وم� َع� َ�ل �أَم� � َر ُه َم� ْع� ً
لاَ :ع��جِ � َ�ل ب � ِهَ ،
وقط َع ُه
و�أَف َْ�س َد ُه ب� ْإعجا ِل ِهَ .م َع َل َم ْع ًال� :أَ ْ�س َر َع في َ�سيرِ ِه .التاج
(معل) .ويقالَ :م َع َله ومعده �إذا اختل�سه .وقوله :معال
اختال�سا .انظر ،الأمالي.156/2 :
�أي
ً
 .133ه��ذا البيت ل��م ي��روه اب��ن دري��د وه��و ثابت ف��ي معظم
الم�صادر التي روت الأبيات.
وفي تهذيب اللغة(خب�أ) :وخفَ :ق��الَ ال َّليثُ  :ا ْل َوخْ ُف:
َ�ض ْر ُبك الْخَ ْط ِم َّي ِفي َّ
الط ْ�س ِت ت ِ
ُوخ ُف ُه ليختلط .تَقول� :أَ َما
عندك َو ِخيفٌ �أَ ِ
غ�س ُل ِب ِه َر�أْ ِ�سي؟ َ .وقَالَ �شَ ِم ٌر�َ :أ ْوخَ ف ُْت
َ
الْخَ ْط ِم َّي � -إِذا �ضربتَه ِب َي ِدك لي�صير غَ ُ�سوالَ .وكَذَ ِل َك
ُي ْف َع ُل بالْخَ ْط ِم ِّي.
َ
الرجل
و َق��الَ َ�أ ُب��و زيد ِ -في كتاب "ا ْل َه ْمزِ "  : -خَ َف�أْ ُت
أر�ض.
وج َف�أْ ُت ُه َج ْف ًءا � -إِذا اقتلعتُه
و�ضربت ِب ِه ال َ
ُ
خَ ْف ًءاَ ،
وه��و هنا ي�شبه ارتعا�ش يد الجبان من الخوف بيدي
موخف الخطميِ .
والم ُ
يخف الإناء ال َِّذي يوخف الخطمي
ا�س َت ْق َب َل ال ُْح َ�س ْي َن ْب َن
ِفي ِه َو ِم ْن َهذَ ا َح ِديثُ �أَبِي ُه َر ْي َر َة �أَ َّن ُه ْ
َع ِل ِّي ْبنِ �أَبِي َطا ِل ٍب َفقَالَ َلهُ :اك ِْ�ش ْف ِلي َعنِ ا ْل َم ْو ِ�ض ِع ال َِّذي
َر�أَ ْي َت َر ُ�سولَ اللهَّ ِ ُي َق ِّب ُل ُه ِمن َْك َفكَ�شَ َف َل ُه َع ْن ُ�س َّر ِت ِه َك�أَ َّن َها
ِميخَ ُف ُل َج ْينٍ فَا ْن َك َّب َع َل ْي َها ُي َق ِّب ُل َها �أَ ْي ُم ْد َه ُن ُل َج ْينٍ  .انظر
غريب الحديث للخطابي.350/2:
و�شرحه ابن �سيده بقوله� :أي قلبوا �أيديهم في الخ�صومة
ك�أنهم ي�ضربون الخَ ْط ِم َّى.
 .134الل�سان " :ذو العلم".
 .135في غريب الحديث" من الوغول" .في الأمالي213/2:
ال�سغل :الم�ضطرب الأع�ضاء
ويقولون� :سغل وغل ،قالَّ :
ال�سغل:
ال�سيء الخلق ،كذا قال الأ�صمعي؛ وقال غيرهَّ :
فال�سيء الغذاء ال �أعرف
ال�سيء الغذاء ،ف�أما الوغلَّ :
َّ
المق�صر ،وفي
فيه اختالف ًا ،والوغل في قول �أبي زيد:
ِّ
قول الأ�صمعي :الداخل في قوم لي�س منهم.
 .136ف��ي التاج ":دارج ��ة م��وط��وءة ونعال" .ف��ي اللآلئ":
تلفني ...ووغال" .الل�سان" ونغال".
وال ّن ْعل :الذليل من الرجال الذي يوط�أ كما توط�أ الأر�ض.
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وال��دارج��ة :ال�ضعيف .انظر جمهرة اللغة( :عله).
دارجة� :أي دار�س ن�سلها.
 .137وفي تهذيب اللغة "ابن قالخ" .وفي تهذيب اللغة (قلخ)،
وا ْلقُالخ بن جناب بن جال ،ال َّراجز�ُ ،ش ِّبه بالفحل ف ُلقب
ُالخ ،وهو القائل ..ثم �أن�شد البيتين .وابن جال :لي�س
بالق ِ
ابن �أجلى ،قال :ب ِه
العجاج ف�إنه جعله َ
بجد ال�شاعر .و�أما ّ
ابن �أجلى وافقَ الإ�صحارا.
ُ
جال :قال �سيبويه :جال ،فعل ما�ض ك�أنه بمعنى� :أنا ابن
الذي جال� ،أي :الوا�ضح المتك�شف .انظر غريب الحديث
البن قتيبة.697/ 2 :
وقد ا�ستعمل المعنى عند �سحيم بن وثيل الرياحي في
الأ�صمعية1 :
�أَن���������ا ا ْب���������نُ َج���ل��ا َ
وط َّ
������ل�����ا ُع ال��� َّث���ن���اي���ا
َم��� َت���ى َ�أ� َ�����ض����� ِع ا ْل��� ِع���م���ا َم��� َة َت��� ْع��� ِر ُف���ون���ي
القالخُ " :ق� َ
لاخ :بال�ضم و�آخ��ره خ��ا ٌء معجمة ،والقَلخ
والقليخ �شدة الهدير ،وبه �سمى القُالخ بن َجنَاب بن
هد َر  .والقالخ :مو�ضع
جالء الراجز �شبه بالفحل �إذا َ
على طريق الحاج من اليمن كان فيه ب�ستان ُيو�صف
بجودة ال ُرمان" انظر معجم البلدان.426/ 3 :
 .138في تهذيب اللغة ":ابن جتاثير" .وفي تاريخ دم�شق،
"�أبو حناتير" .والدالئل في غريب الحديث ،ومعجم
البلدان ،ومجمع الأمثال ،واللآلي ،وتاج العرو�س "�أخو
خَ نَاثير" .وفي الم�ؤتلف والمختلف ،وتاج العرو�س" �أخو
خنا�سير" .وفي تاج العرو�س" �أبو خنا�شير".
وفي تهذيب اللغة" ،ابن خناثير ،وجتاثير"" .والخناثير،
والخنا�سير ،والخنائير :ال��دواه��ي� ،أراد �أن��ه م�شهور
الج َم َل ".
ا�س َت َت َر َم ْن َق��ا َد َ
معروف" .وفي المثلَ " :ما ْ
انظر مجمع الأمثال.301/2 :
 .139في تهذيب اللغة ،والل�سان" :عتاب".
في الل�سان (درن) والإ ْد َر ْون :ا َلأ�صل .وفيه يقول :القُالخ
ل�س َّوار بن َح ّيان ِ
الم ْنقَري.
َ
قَالَ َ�أبو َمن ُْ�صورٍَ :و َم ْن َج َع َل ا ْل َه ْمزَ ِفي ِ�إدرون فَا َء ال ِْم َثالِ
فَهِ َي ُر َب� ِ
�اع� َّي� ٌة ِم ْث َل ِف� ْرع��ون و ِب� � ْرذونَ ،وخَ �� َّ��ص َب ْع ُ�ض ُه ْم
بالإِ ْد َر ْون الْخَ بِيثَ ِم َن الأُ�صول ،فَذَ َه َب �أَن ا�شْ ِتقَا َق ُه ِم َن
ال � َّد َرن؛ قَالَ ا ْب ُن ِ�س َيد ْهَ :و َل ْي َ�س بِ�شَ ْي ٍءَ ،و ِق َيل :الإِ ْد َر ْون

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

َام ْاعت ََجن� :أَي َع َم َد َع َلى
ْاعت ََج َن :في الل�سانَ ،يقُولُ � :إِذَ ا ق َ
ُك ْر ُ�سوعه.
واحتجن :في رواية �صاحب الدالئل� :ضم واحتوى .قال
الأع�شى( :الديوان) 73:

ال َّد َرن ،قَالَ َ :و َل ْي َ�س َهذَ ا َم ْع ُروفًا.
	�إدرونه :قبيح فعله وقذره.
 .140وا ُلأ�� ��ص وا َلأ�� ��ص والإ�� ��ص وج�م�ع��ه �آ� �ص��ا���ص :الأ� �ص��ل،
القامو�س(�أَ َّ�ص) .وقد جمع الأنباري مرادفات الإ�ص
وال�ض ْئ ِ�ض ُئِ ،
ِ
والحن ُْج،
فقال " ::وال َم ْح ِت ُد،
والمن�ص ُبِّ ،
وال�سنْخُ  ،وال� ِّن� َ�ج��ا ُر،
وال� ِب� ْن� ُ�ج ،وال � ُب ��ؤْ ُب ��ؤُ .. ،وال ِق ْب ُ�صِّ ،
والن َُّجا ُر ،والنَّج ُر :الأ�صل .انظر ال�سبع الطوال.227 :

������ب ال������� َّر ْه�������نِ ِل��� ْل���ق���ا ِئ���ـ���ـ�ل�ا
َف����ي����ا َع َ
������ج َ
ِت ِم����ن � ِآخ������� ِر ال��� َّل���ي���لِ م�����اذا اح�� َت َ��ج��ن
قال الزبيديِ :ومن المجازِْ :احت ََج َن المالَ ْاح ِتجان ًا�ِ :إذا
َ�ض َّمه �إِلى نف ِْ�سه.

 .141تهذيب اللغة ،والل�سان" :الح�صى".
الحمى :م��ا منع وح�ف��ظ .ق��ال المرق�ش الأ��ص�غ��ر في
المف�ضلية57 :
وم������ن ع���� ِزي����ز ال ِ���ح���م���ـ���ى ِذي َم��� ْن��� َع��� ٍة
�أَ� ْ���ض���ح���ى وق����د �أَ َّث���������رتْ ف���ي��� ِه ال��� ُك���ل���و ْم

وه ْيجا :حرك ،و�أثار.
هاجَ ،يهِ ُيجِ ،هياج ًا َ
 .148هاجَ :
 .149في الل�سان " :م�صاميد"

مقـــاالت

قال الأ�صمعي ":ف��إذا كان لبنها قلي ًال ،قيل قد َب َك َ�أت
وال�ص ْمرِ ُد والدهين
َت ْب َك�أُ ،وبك�ؤت تبك�ؤ ،وهي �شاة بكيءِّ .
مثل البكيء من الإب��ل والغنم .ثم �أن�شد قول القالخ..
انظر ال�شاء.64/1:
ال�س َم ُان َ�أ ْي ً�ضا .فهو �إذن
ِّ
ال�صمار ِي ُد :ال َغن َُم ال َم َهازِي ُل َو ِّ
حرف من الأ�ضداد .انظر �أ�ضداد ال�صاغاني� :ص.236

ال ُمذَ ل َُّل :من الذليل� ،ضد العزيز .والجمع �أذ ّالء.
وعنِّي :بمعنى َع ِّلي �أَي َل َع ِّلي ،قال
 .142في الل�سان(عنن)َ :
القالخ ..وله رواية �أخرى قال فيها" :حتى نحيي ،"..ثم
ن�سبها لأبي النجم.

والجون ُة�ُ :س َل ْي َل ٌة ُم ْ�ستدير ٌة ُمغَ�شَّ اة
في الل�سان (جون) " ُ
ون َم َع َّ
العطارينَ ،وال َْج ْم ُع ُج َون.
�أَ َدم ًا َت ُك ُ
قال ا َلأع�شى(الديوان)119 :

 .143العطبول :الح�سنة التامة.
 .144ذكر الآم��دي� :أن القالخ العنبري هرب له غالم يقال
له مق�سم فتبعه يطلبه ونزل بقوم فقالوا له :من �أنت..
فقال :ثم �أن�شد الأبيات..

������ح ِدي�����كُ�����ن�����ا
ف�����قُ����� ْم�����ن�����ا ول������� َّم�������ا َي������� ِ������ص ْ

والقُالخِ :من َق َلخَ البعي ُر يق َلخ َقلْخ ًا ،وقليخا� ،إذا �أخرج
بغيت
ُرغ��اءه ك�أنه ينتزعه من جوفه .وال ُبغاء :م�صدر ُ
ال�شي َء �أبغيه بغاء� ،إذا طلبته .جمهرة اللغة(بغو).
 .145في الف�صول والغايات" �آليت"  .وف��ي كتاب العين4:
 125/جاءت الرواية على ال�شكل التالي:
واهلل ال �أ���������س���������أم ح����ت����ى ت���������س�����أم����وا
�أو �أدره��������������م ه�����رم�����ا �أو ت����ه����رم����وا
من دون ن�سبة.
�	.146أَ ْد َر َه�� َّ�م� :إذا �سقطت �أ�سنانه من الكبر ،وقيل :ذهب
ب�صره .انظر الف�صول والغايات .149/1 :و�شرحه �أبو
علي القالي بقوله� :أق�سمت ال �أ�س�أم �أنا من طلبه حتى
ي�س�أم هو من الفرار.

�إل������������ى َج���������� ْون���������� ٍة ع�����ن�����د َح���������� َّدا ِده����������ا
ورواي���ة اب��ن منظور ف��ي ال�ل���س��ان :والم�صامي ُد ِم� ْث� ُ�ل
الباقيات ال َّل َبنِ ُ .ي َقالُ  :نَا َق ٌة ِم ْ�صما ٌد
ال َمقاحيد َو ِه� َ�ي
ُ
ِومقْحا ٌد.
ُ
الرجل� ،إِذا � ِأ�ش َر .و َب ُطن
 .150في جمهرة اللغة(بطن) :و َب ِط َن
َب َطن ًا� ،إذا َع ُظ َم بطنُه ،ويقال ذلك في كل �شيء .قال
القُالخ ..وفي الل�سان(غدن) رواية �أخرى للبيت الأول،
قال ابن بري والذي �أَن�شده الأَ�صمعي فيما حكاه عنه ابن
جني:
�أَ ْح��� َم��� ُر ل��م ُي��� ْع��� َر ْف بِ�� ُب���ؤ ٍْ���س ُم��� ْذ َم�� َه��نْ
ول������م ُت���� ِ���ص��� ْب���ه َن���� ْع����� َ����س���� ٌة ع���ل���ى غَ������� َدنْ
أي�ضا" :ال
ومن �أمثالهم :البطنة ،تذهب الفطنة " ومنها � ً
ب َّد للب ِْطنَة من خَ ْم َ�صة".

 .147في الدالئل " غال بني واحتجن".
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انظر الم�ستق�صى في �أمثال العرب.252/2 ،304/1 :

الأمثال.122/2 :

 .151ق��ال الأ��ص�م�ع��ي وغ �ي��ره ال�� َغ� َ�د ُن� :سع ُة العي�ش َون� ْع� َم� ٌة
ا�س ِت ْرخَ ا ٌء.انظر تهذيب اللغة(غدن) ،وفيه �أنه لعمر
َو ْ
اب��ن ل�ج��أ .وق��د �شرح المعنى بقوله� ":أي على فتر ٍة
وا�سترخاء".

قال ابن دريد" :ال َّد َرن :ما ِ
و�سخ �أو نحوِه.
ل�صق باليد من َ
كد َرنٍ "ِ ،
ومن كالمهم" :ما كان َ
ي�صفون �سرع َة
ذاك �إِ َّال َ
ذَ ه��اب ِ
ال�شيء� ،أي َك��درنٍ َم َ�س ْحتَه عن يدك" .انظر
اال�شتقاق.419/1 :

ُ
 .152ال ُع ِ
الغليظ ِم َن ا ِلإبل .قال �أبو وجزة ال�سعدي في
راه ُم:
�شعره� :ص66

 .156قال �أبو علي القالي" يقال :زِي َن ٌة و ِز َي ٌن ،ثم �أن�شد البيت..
مو�ضحا
وه��ذا المعنى ال��ذي يق�صده ال�شاعر وجدته
ً
عند �صاحب تزيين الأ�سواق حيث قال ":وقيل الح�سن
بيا�ض اللون و�سواد ال�شعر وكل منهما �شطره ،وال�صباحة
كالمالحة ،والبيا�ض والجمال ما �أخذ بالب�صر �أو هو
َ
ال�سمن ا�شتقاق ًا من ا�سم ال�شحم .وال�صحيح �أنه معنى
ال ي��درك ويختلف باختالف الأ�شخا�ص ودق��ة الأنظار
و�صحة الت�أدي �إلى الأفكار وهذا معنى قوله الح�سن ما
زين الزينة وا�ستح�سن دونها" .انظر ،تزيين الأ�سواق
في �أخبار الع�شاق816 :

و َف���ار َق ْ���ت ذَا ِل�� َب ٍ��د َع َر ِاه َم ــا
الخاظي :المكتنز ،الممتلئ .قال الحادرة ،وهو ُق ْطب ُة بن
�أَ ْو ٍ�س بنِ ِم ْح َ�صن في �شعره� :ص64
������ي � ِ
���س���اع��� ٌد
َع���� َّر�����س���� ُت���� ُه َو ِو�������س������ا ُد َر�أ� ِ������س َ
خَ ��اظ��ي ال�� َب�����ض��ي�� ِع ُع���رو ُق��� ُه َل���م َت��د� َ��س�� ِع
بالك�سرِ ِ :
الم ْث ُل والنَّظي ُر .و�أَ ْي���ض� ًا :ال�شَّ ْح ُم
ال ِع ْ�س ُن،
ْ
َديم؛ و ُي َث َّلثُ  .يقالُ �َ :س ِمن َِت النَّا َق ُة على ُع ْ�سنٍ  ،الف ْتح
الق ُ
ابن ِ�س ْي َده،
َعن َي ْعقوب َح َكاها ِفي ال َب َدلِ ،
وال�ضم ذَ َك َره ُ
ّ
َوكَذَ ِل َك ب�ض َّم َت ْين ،و�أَ َّما ال َك ْ�سر فَلم �أَجِ ْد َم ْن َح َكاه .التاج
(ع�سن) .وقد �أن�شد بيت القالخ مثاال على ما نقله.
وال ُع ُ�س ُن ،ب�ضمتينِ وبالت ِ
َّحريكُ :ن ُجو ُع ال َع َل ِف وال ِّر ْعي ِفي
ُ
الَّدا َّب ِة؛ َوقد َع ِ�س ِ
ل� :إِذا
وع ِ�س َن ِفي َها ال َك َ أ
نت الدا َّب ُة َع َ�سن ًاَ .
و�س ِمن َْت.
ن ََج َع َ
 .153ال َّل ْج ُن :الخَ ْب ُط .وال َّل َجن :الخَ َب ُط ال َمل ُْج ْون وهو ال َو َرقُ
ُيخْ َب ُط ُث َّم يخْ َل ُط َبد ِق ْيقٍ �أو �شَ عيرٍ َف ُي ْع َل ُف الإِ َبل .و ُك ُّل َو َرقٍ
َلجِ ْي ٌن َحتّى �آ�س ال ِغ ْ�س َل ِة .المحيط الأعظم(لجن).
 .154في الل�سان(�سنن) ،و�أَ َ�سنَّها ُ
اهلل �أَي �أَ ْن َبتها .ال�سدي�س:
يعني ال�سنة ال�ساد�سة من عمر الناقة .ويماثل قول
القالخ ما قاله الأع�شى في الديوان69 :
���ح���قَّ��� ِت���ه���ا ُح���بِ���� َ���س���ت ف����ي ال���لَ���ج���ي���ـ���نِ
ِب َ
�������س َل����ه����ا َق������د َ �أ� َ����س����ن
َح���� ّت����ى ال���� َ���س���دي ُ
الجنْبِ ِم ْن
 .155قال الميداني في �شرح المثلَ ":ق ْر ٌم ُم َع َّرى َ
ِ�س َدا ِد" :ال َق ْرم :الف َْحل من الإبل ُيقْتنى لل ِفحلة ،وذلك
لكرمه ،يقول هذا َق� ْرم َ�س ِلم جنبه من ال َّد َبرِ لأن��ه لم
يحمل عليه ولم ُي ْر َح ْل فيقرح جنبه وظهره فيحتاج �إلى
ِ
القروح ،والجمع الأِ�س َّدة.
ال�س َداد ،وهو الفتيلة؛ لي�س َّد بها
ُ
�شاهدا على ما قال .انظر مجمع
ثم �أن�شد بيت ال�شاعر
ً
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 .157جاء في ل�سان العرب (مكن) ،قال الجوهري :وقولهم
ما �أَ ْم َكنَه عند الأَمير �شاذ .قال ابن بري :وقد جاء َم ُك َن
َي ْم ُك ُن قال القُالخُ البيت ...قال فعلى هذا يكون ما �أَ ْم َكنَه
على القيا�س.
 .158ن�سب ابن �سيده البيتين الأولين لأبي النجم.
الأدح��ي :الموا�ضع التي يبي�ض فيها النعام ،واحدتها
�أدحية .وذك��ر �أب��و عمرو ال�شيباني �أن الأدح��ي البي�ض
أداح �أي�ض ًا .قال طريح بن
نف�سه .ويقال فيه �أدح� ٌ�ي و� ٍ
�إ�سماعيل الثقفي:
ِ
كالبي�ض با ُلأ ْد ِحي َي ْل َم ُع في ُّ
ال�ضحى
َف���ال ُ���ح���� ْ���س���نُ ح�������س���نٌ وال��� َّن���ع���ي���م ن��ع��ي�� ُم
الأغاني301/4 :
 .159المخ�ص�ص " :منهن لوال " .ديوان ال�صبابة " :الجاوي".
الجادي :الزعفران .قال ح�سان بن ثابت في الديوان:
255/1
َيجتَنينَ ال���ج���ا ِد َّي ف��ي ُث��قَ��بِ ال�� َر ْي ِ��ط
َع�����لَ�����ي�����ه�����ا َم�������ج�������ا� ِ�������س������� ُد ال������� َك������� ّت ِ
�������ان
وق��د ذك��ر اب��ن �سيده الجادي في معر�ض ذك��ر �أ�سماء
ال��زع�ف��ران فقالَ ":وم��ن �أَ� ْ��س� َم��ا ِئ� ِه ال ّري ُهقان والعبير

�شعر
ال ُق َالخ
بن حَ ْز ٍن
ال ِم ْن َق ِر ّي

والجادي" المخ�ص�ص.274/3 :
والخَ لوق
ّ
والجاوي في رواية ابن �أبي حجلة معناها :الزعفران.
وق��د �شرح معنى البيتين فقال " :يريد �أنها تت�ضمخ
بالجاوي وهو الزعفران و�صفة البي�ضة ال تدرك �صفرته.
ُ .160ق ُّب ،جمع �أَق ََّب :ال�ضامر البطن ،قال المرار بن منقذ في
المف�ضلية16:
����������ب � ُ�����ض����� َّم����� ٍر �أَق������� َرا ُب�������ه�������ا
�������ح�������لِ ُق ٍّ
َف ْ
���������س الأَك��������فَ��������ا َل ِم���ن���ه���ا َو َي������������ ُز ّْر
َي����ن���� َه ُ
	�أما ما ورد من ربط القب ،بالكلى ،فلم �أجده �إال عند �أبى
بكر بن دريد في مق�صورته حيث قال:
ب�������ذاك �أم ب���ال���خ���ي���ل ت���ع���د ال���م���رط���ى
����������ب ال���ك���ل���ى
ن������ا�������ش������ز ًة �أك������ت������اده������ا ُق َّ
 .161في غريب الحديث للقا�سم ،والفائق في غريب الحديث،
والل�سان(�صال) ":تاهلل "

مقـــاالت

ه��ذه الأب �ي��ات �أثبتها اب��ن منظور ف��ي الل�سان(قيه)
للزفيان .وفي رواية �أخرى �أنها للعجاج غير �أن ابن بري
قال :و�صوابه للزفيان .ثم �إن القا�سم ابن �سالم قال
ب�أنها لر�ؤبة بن العجاج ،غير �أنه �أردف قائال ويقال �إنها
لأبي النجم.
قا�س ْي ُت
و�ص ِل ُ
ن�صالها :جاء في الل�سانَ :
يت النا َر َ�أي َ
وال�صال ُء
ال�صال ِّ
قا�سوا َح َّرهاَ ،و ِه َي َّ
ا�ص َل ْوها �أَي ُ
َح َّرهاْ .
لل�ضياء� ،إِذَ ا َك َ�س ْر َت َم َد ْدتَ ،و�إِذَ ا َفت َْحت
ِم ْث ُل الأَ َيا والإِ َيا ِء ِّ
ق ََ�ص ْرتَ ،و ُي َقالُ �َ :ص َل ْي ُت ال َّر ُج َل نَا ًرا �إِذَ ا �أَ ْدخَ ْلتَه النا َر
الهاَ ،ف��إِ ْن �أَ ْل َق ْيتَه ِفي َها �إلْقا ًء ك�أَن ََّك تُرِ ي ُد
وج َع ْلتَه َي ْ�ص َ
َ
َ
َ
َ
ُ
و�ص َّل ْيته ت َْ�ص ِل َيةً.
الإِ ْحراقَ قلت �أ ْ�صل ْيته ،بالألفَ ،
 .162في �أن�ساب الأ�شراف " :فاها".
و�شرحها ابن قتيبة بقوله " :يعني طاعة وا�ستماع ًا،
تقول للرجل �إذا �أمرته� :إيقه يا فتى .وهو مقلوب مثل
جبذ وجذب" .وفي البارع� :ص " 85قال الخليل :القاه
بمنزلة الجاه ،ويقال :القاه :الطاعة .والقاهي :الرجل
المخ�صب في رحله ،و�إن��ه لفي عي�ش ق��اه� :أي رغيد.
والقاه� :سرعة الإجابة �إلى الأكل".
 .163في غريب الحديث " :ف�أخطرت".
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�سنة 310ه� �ـ ،ت��ح� :أح�م��د محمد �شاكر ،ن�شر :م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،الطبعة الأولى2000 ،

 الزاهر ،لأبي بكر محمد بن القا�سم الأنباري(ت328هـ)،تح :د .حاتم �صالح ال�ضامن ،دار الر�شيد للن�شر.1970 ،

 تهذيب اللغة ،ل�ل�أزه��ري ،ت��ح .محمد علي النجار ،ج،2محمد عبد المنعم ،ج ،6الدار الم�صرية للت�أليف

 ال�شاء ،للأ�صمعي� ،أب��و �سعيد عبد الملك بن قريب بنعلي (المتوفى216 :هـ)،تح :الدكتور �صبيح التميمي ،دار
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�أ�سامة  -لبنان  ،بيروت،الطبعة الأولى1987
 �شرح اب��ن عقيل لألفية اب��ن مالك ،طبعة وزارة التعليمالعالي ال�سعودية 1403هـ.
 �شرح �أدب الكاتب ،للجواليقي� ،أبي من�صور موهوب بن�أحمد(ت539هـ) ،قدم له :الأ�ستاذ م�صطفى الرافعي،
طبعة دار الكتاب العربي -بيروت -لبنان.
 �شرح ديوان الحما�سة ،للتبريزي ،تح .محيي الدين عبدالحميد ،المكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة.
 �شرح ديوان الحما�سة ،للمرزوقي� ،أبي علي �أحمد بن محمدبن الح�سن(ت421هـ) ،ت��ح� .أحمد �أمين وعبد ال�سالم
هارون ،لجنة الت�أليف ،القاهرة1968 ،م.
 �شرح الق�صائد ال�سبع الطوال الجاهليات ،لأبي القا�سم بنمحمد الأنباري (328-271هـ) ،تح ،وتعليق :عبد ال�سالم
محمد هارون ،دار المعارف .ط.1980 ،4

مقـــاالت

 ال�شعر وال�شعراء ،البن قتيبة ،محمد بن م�سلم(ت276هـ)تح� .أحمد محمد �شاكر ،دار المعارف ،القاهرة ،الطبعة
الثالثة.1977
 ال �� �ص �ح��اح ،ل �ل �ج��وه��ري� ،أب � ��ي ن �� �ص��ر �إ� �س �م��اع �ي��ل بنحماد(ت393هـ) تح� .أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم
للماليين ،بيروت1404 ،هـ1984/م.
 طبقات ال�شعراء ،ال بن المعتز ،تح :عبد ال�ستار �أحمدفراج ،طبع :دار المعارف بم�صر  .1956ذخائر العرب.
 العقد الفريد ،البن عبد ربه � ،أحمد بن محمد بن عبد ربهالأندل�سي(ت328هـ)
�شرحه و�ضبطه و�صححه وعنون مو�ضوعاته ورتب فهار�سه:
�أحمد �أمين� ،أحمد الزين� ،إبراهيم الأبياري ،القاهرة:
لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر .1965
 ال � � ُع � �م� ��دة ف� ��ي م� �ح ��ا�� �س ��ن ال� ��� ِّ��ش� �ع���ر ،الب� � ��ن ر� �ش �ي��قالقيرواني(ت456هـ) ،تح .محيي الدين عبد الحميد ،دار
الجيل ،بيروت1972 ،م.
 عيون الأخبار ،البن قتيبة ،محمد بن م�سلم ،دار الكتبالم�صرية بالقاهرة1972 ،م.
 فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التف�سير،لمحمد بن علي ال�شوكاني ،دار الفكر.

 الف�صول وال�غ��اي��ات لأب��ي ال�ع�لاء المعري ،ت��ح :الأ�ستاذمحمود ح�سن زناتي ،مطبعة حجازي.1938 ،
 ل�سان العرب ،لمحمد بن مكرم بن على� ،أبو الف�ضل ،جمالالدين ابن منظور الأن�صاري(المتوفى711 :هـ)
دار �صادر  -بيروت ،الطبعة الثالثة  1414 -هـ
 الكامل في اللغة والأدب ،لمحمد بن يزيد المبرد� ،أبوالعبا�س (ال�م�ت��وف��ى285 :ه� ��ـ) ،ت��ح :محمد �أبوالف�ضل
�إبراهيم ،دار الفكر العربي – القاهرة .الطبعة الثالثة
 1417هـ  1997 -م
 كتاب العققة وال �ب��ررة ،لأب��ي عبيدة معمر ب��ن المثنى،رواي���ة رف�ي��ع ب��ن �سلمة ب��ن م�سلم ال �ع �ب��دري ،ت��ح :عبد
ال�سالم محمد ه��ارون ،ن��وادر المخطوطات ،المجموعة
الخام�سة.ط.1973/2:
 كتاب العين ،لأبي عبد الرحمن الخليل بن �أحمد بن عمروبن تميم الفراهيدي الب�صري (المتوفى170 :ه��ـ) ،د.
مهدي المخزومي ،د� .إبراهيم ال�سامرائي ،دار ومكتبة
الهالل.
 كنى ال�شعراء ومن غلبت كنيته على ا�سمه،لأبي جعفر محمدابن حبيب(ت245هـ) ،تح :عبد ال�سالم محمد هارون،
نوادر المخطوطات ،المجموعة الخام�سة.ط.1973/2:
 اللآلي في �شرح �أمالي القالي،لأبى عبيد عبد اهلل بن عبدالعزيز بن محمد البكري الأندل�سي (المتوفى487 :هـ)،
ن�سخه و�صححه ونقحه وحقق م��ا فيه وا�ستخرجه من
بطون دواوي��ن العلم :عبد العزيز الميمني ،دار الكتب
العلمية،بيروت  -لبنان.
 الم�ؤتلف والمختلف لأبي القا�سم الح�سن بن ب�شر الآمدي(المتوفى370 :ه��ـ) ،تح:الأ�ستاذ الدكتورف .كرنكو ،دار
الجيل ،بيروت .الطبعة الأولى 1411 ،هـ  1991 -م
 مجاز القر�آن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ،تح :الأ�ستاذمحمد ف��ؤاد �سزكين ،طبعة :ال�سعادة بالقاهرة-1954.
1962
 مجمع الأمثال للميداني ،تح .د .ق�ضي الح�سين ،دار ومكتبةالهالل  -بيروت  -لبنان.
 المحكم والمحيط الأعظم ،البن �سيدة ،تح .م�صطفىال�سقا -د .ح�سين ن�صار ،البابي ،القاهرة1958 ،م.
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 الم�ستق�صى من �أمثال العرب ،للزمخ�شري ،دائرة المعارفالعثمانية  ،حيدر�آباد الدكن� ،سنة.1962

 معجم ال�ب�ل��دان ،ي��اق��وت ال�ح�م��وي ،دار � �ص��ادر ،بيروت،1957-1955م.

 معاني ال�ق��ر�آن،لأب��ي زكريا يحيى بن زي��اد بن عبد اهللابن منظور الديلمي الفراء (المتوفى207 :هـ) ،تح�:أحمد
يو�سف النجاتي ،محمدعلي النجار،عبدالفتاح �إ�سماعيل
ال�شلبي ،ال��دار الم�صرية للت�أليف والترجمة – م�صر،
الطبعة الأولى.

 معجم ال�شعراء ،للمرزباني ،ت�صح .د.ف.ك��رن�ك��و ،دارالكتب العلمية ،بيروت1982 ،م.

 المعاني الكبير ،البن قتيبة ،ت�صح� .سالم الكرنكوي ،دارالنه�ضة الحديثة ،بيروت.
 معاهد التن�صي�ص ،عبد الرحيم العبا�سي ،تح .محمدمحيي ال��دي��ن عبد الحميد ،عالم الكتب ،ب�ي��روت ،عن
1947م.

 المقا�صد النحوية ،للعيني بهام�ش خزانة الأدب ،للبغدادي،دار �صادر ،بيروت.
 نقائ�ض جرير والفرزدق ،لأبي عبيدة معمر بن المثنى،طبعة :دار الكتاب اللبناني ،بيروت  -لبنان.
 الوح�شيات ،لأبي ت ّمام تح .عبد العزيز الميمني ومحمودمحمد �شاكر ،دار المعارف ،بيروت1963 ،م.
 وفيات الأعيان ،البن خلكان ،تح .د� .إح�سان ع ّبا�س ،دارالثقافة ،بيروت1972 ،م.
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الخزاعي:
شعر مطرود بن كعب
ّ
جمع وتحقيق ودراسة
اوي
الفج ّ
�أ.د .عمر عبد اهلل �أحمد �شحادة ّ

الجامعة الأمريك ّية في ر�أ�س الخيمة  -الإمارات العربية المتحدة
ّ
مقدمة

مقـــاالت

ال�صافي والمورد العذب ا ّلذي يفيء �إليه ك ّل �صا ٍد ليب ّل منه
يظ ّل ال�شّ عر
الجاهلي المنهل ّ
ّ
العربي بعده ،ولغته هي اللغة
�صداه وي�شفي غليله ،فهو الأ�صل ا ّلذي �سار عليه عمود ال�شّ عر
ّ
الحجة ،وعلى َ�سنَنه نزل القر�آن الكريم متح ّد ًيا �أن ي�ؤتى بمثله.
ّ
ولكنّ ا ّلذي ي�ستوقف المرء النّابه والمحقّق الفائق �أنّ ما وردنا من هذا ال�شّ عر عن تلكم
الحقبة الجاهل ّية لي�س �إال جز ًءا ي�سي ًرا ،وهذا الحكم ال يلقيه الباحثّ �-أي باحثَ -ع ْن َوة �أو جزا ًفا،
بل يعتمل في نف�سه م ّرات وم ّرات بالعقل والنّقل ،فبعد �أن ينظر المرء في هذه القمم ال�شّ عر ّية
الجاهل ّية المبثوثة في كتب التّراث لعدد من ال�شّ عراء وهذه القمم مقطوعات متناثرة بلغت
من النّفا�سة غايتها-بعد هذا ،يت�ساءل باندها�ش :هل يمكن �أن يقول هذا ال�شّ اعر هذه النّفي�سة
فقط؟! ور ّبما �أغراه البحث بالتّنقيح والتّح ّري فيكت�شف �شع ًرا لهذا ال�شّ اعر في الم�صادر ،ولكنّ
ا ّلذي يعنينا هوِ :ل َم َل ْم يوجد لهذا ال�شّ اعر ا ّلذي يظنّ �أنّه مق ّل ديوان مخ�صو�ص با�سمه �أو �شرح
لغوي؟
لعالم ّ
�أح�سب � ّأن ه��ذه ت�����س��ا�ؤالت تظلّ معلَّقة،
ولك ّنها تن�شد �إجابة �شافية ،والبحث الم�ضني
لعلّه يف�ضي �إلى �شيء من الإجابة.
قدمت هذه ال ّتقدمة ل ّأبين � ّأن ما قلت
و�إ ّنما ّ
ال�شاعر مطرود
هو ت�صوير �صادق لحالنا مع ّ
الخزاعي ،فقد لفتني �إليه كتاب كان
ابن كعب
ّ

الدكتور عبد العزيز المانع قد �أهداه
الأ�ستاذ ّ
إلي بعد �أن �أجاد تحقيقه هو"من ا�سمه عمرو
� ّ
الجراح
من ّ
ال�شعراء" �إذ ر�صد فيه ابن داوود ّ
ت�سموا
(ت296ه����ـ) ع�شرات م��ن ّ
ال�شعراء ّ
مغمرون وغير
با�سم عمروُ ،
وع��ظْ ��م ه ��ؤالء ًّ
معروفين ح ّتى لأه��ل االخت�صا�ص و�أرب��اب
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ال ّتحقيق ،وقد عثرت على ا�سم مطرود في
جاهلي ورد ترتيبه في
�أ ّول ترجمة ل�شاعر
ّ
هذا الكتاب ،هو عمرو بن عبد مناف ،وهو
الر�سول الأعظم �صلّى اهلل عليه
ها�شم ّ
جد ّ
و�سلّم ،وذكر ا�سم مطرود في �أثناء حديثه
عن ها�شم ،وا�ست�شهد له ببيت واحد ،فبرز
ال�شاعر هو:
في نف�سي �س�ؤال كبير عن هذا ّ
�أال يمكن �أن يكون له �شعر؟ وطفقت �أبحث
و�أت��ق� ّ�رى ،ح ّتى ح�صلت على �أ�شعار له في
عدد من الم�صادر ر�أيت �أن �أجمعها و�أح ّققها
قائما على
في هذا البحث ،و�سيكون عملي ً
ٍ
قراءة في م�صادر �شعر مطرود في االمتداد
ثم ق� ٍ
�راءة في هذه الم�صادر من
ّ
مانيّ ،
الز ّ
المو�ضوعية� ،أعني :في � ّأي الم�صادر
احية
ّ
ال ّن ّ
ال�شعر مر ِّت ًبا
ثم �أثبت ّ
وجد �شعر مطرود؟ ّ
قوافيه وفق حروف الهجاء ،و�سيكون منهجي
في ال ّتحقيق كما ي�أتي:
ال�شعر من �أقدم الم�صادر ،وهذا
�-1إثبات ّ
جعلته �أ�صالً.
الروايات مع الم�صادر الأخرى.
-2مقابلة ّ
أ�صلية.
-3تخريج ّ
ال�شعر من مظا ّنه ال ّ
َ -4ف ْ�سر الكلمات الغريبة.
-5ال ّتعريف بالأعالم والأماكن ا ّلتي ترد في
ال�شعر.
ّ
العرو�ضي.
-6ذكر البحر
ّ

الخزاعي في
م�صادر �شعر مطرود بن كعب
ّ
االمتداد ّ
ماني
الز ّ

الخزاعي
ينتثر �شعر م��ط��رود ب��ن كعب
ّ
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تمتد من �صدر القرن
في م�صادر
متعددة ّ
ّ
الهجري وتنتهي بالقرن الثّالث ع�شر
الثّالث
ّ
�ري ،فقد وج��دن��ا �شعره ف��ي م�صادر
ال��ه��ج� ّ
ه��ذه الأح��ق��اب ،ول��م يخل ق��رن من القرون
عالما �أو علماء قد ا�ست�شهدوا
�إال ووجدنا
ً
ب�شعره في م�ص ّنفاتهم ،ففي القرن الثّالث
الهجري ،ورد في �سبعة م�صادر ،عند ابن
ّ
ال�سيرة ،وابن حبيب
ه�شام (ت213ه��ـ) في ّ
والمحبر ،وابن قتيبة
المنمق
(ت245هـ) في
ّ
ّ
والبالذري
(ت276ه��ـ) في المعاني الكبير،
ّ
واليعقوبي
(ت279هـ) في �أن�ساب الأ�شراف،
ّ
الجراح
(ت284هـ) في تاريخ هـ ،وابن دا�ؤود ّ
ال�شعراء.
(ت296هـ) في من ا�سمه عمرو من ّ
وي����رد ���ش��ع��ره ف���ي ت�����س��ع��ة م�����ص��ادر من
الهجري؛ �إذ يذكره
م�صادر القرن ال� ّ�راب��ع
ّ
�ري (ت310ه�����ـ) ف��ي ت��اري��خ��ه ،واب��ن
ال��طّ ��ب� ّ
دري��د (ت321ه��ـ) في اال�شتقاق ،واب��ن عبد
والم�سعودي
ر ّب���ه (ت328ه����ـ) ف��ي ال��ع��ق��د،
ّ
والمقد�سي
الذهب،
(ت346ه���ـ) في م��روج ّ
ّ
والقالي
(ت355ه����ـ) ف��ي ال� َ�ب� ْ�دء وال� ّت��اري��خ،
ّ
أزهري (ت370هـ)
(ت356هـ) في �أماليه ،وال
ّ
والمرزباني (ت384ه��ـ)
في تهذيب اللغة،
ّ
الع�سكري
ال�شعراء ،و�أب��و ه�لال
في معجم ّ
ّ
(ت393هـ) في الأوائل.
ويقلّ ذكره في القرن الخام�س �إلى �أربع
�دي
م���رات ف��ق��ط ،عند �أب���ي ح� ّ�ي��ان ال� ّت��وح��ي� ّ
ّ
(ت 414ه����ـ) ف��ي الب�صائر وال� ّ�ذخ��ائ��ر)،
ّعالبي(ت429هـ) في ثمار
و�أب��ي من�صور الث ّ
ال��ق��ل��وب ،و�أم��ال��ي ال��م��رت�����ض��ى(ت436ه��ـ)،

�شعر مطرود
بن كعب
الخزاعي:
ّ
جمع
وتحقيق
ودرا�سة

والبكري (ت487هـ) في معجم ما ا�ستعجم.
ّ
وي��ت��ك� ّ�رر ذك���ره �أرب���ع م� ّ��رات ف��ي م�صادر
مخ�شري
الز
ال�ساد�س كذلك ،فيذكره ّ
ّ
القرن ّ
(ت538ه��ـ) في الفائق في غريب الحديث،
الخ�شني (ت544ه���ـ) في الإم�لاء
و�أب��و ذ ّر
ّ
والبيهقي
مف�س ًرا �شعره فقط،
المخت�صر
ّ
ّ
ثم �أبو القا�سم
(ت565هـ) في لباب الأن�سابّ ،
الرو�ض الأُنُف.
هيلي (ت581هـ) في ّ
ّ
ال�س ّ

مقـــاالت

وي����ذك����ره ع��ل��م��اء ال���ق���رن ال����� ّ��س���اب���ع في
�ست م� ّ��رات؛ �إذ ي��ذك��ره ياقوت
م�صادرهم ّ
�وي (ت626ه����ـ) ف��ي معجم البلدان،
ال��ح��م� ّ
وابن �أبي الحديد (ت656هـ) في �شرح نهج
الب�صري (ت656هـ)
الدين
البالغة ،و�صدر ّ
ّ
البر ّي
في الحما�سة الب�صر ّية ،وال ّت
لم�ساني ّ
ّ
(ت681ه�����ـ) ف��ي ال��ج��وه��رة ،واب���ن َخ� ِّل��ك��ان
(ت681ه��ـ) في وفيات الأعيان ،وابن �سعيد
المغربي (ت685هـ) في ن�شوة الطّ رب.
ّ
ويرد ذكره عند علماء القرن الثّامن ثالث
اليافعي (ت768هـ) في مر�آة
مرات ،فيذكره
ّ
ّ
بكي (ت771هـ) في
الجنان ،وتاج ّ
الدين ُّ
ال�س ّ
افعية ،وابن كثير (ت 774هـ) في
طبقات ّ
ال�ش ّ
البداية وال ّنهاية.
مرة واحدة في القرن ال ّتا�سع عند
ويذكر ّ
�ادي (ت817ه����ـ) ف��ي القامو�س
ال��ف��ي��روزاب� ّ
المحيط ،ومثلها كذلك في القرن العا�شر
يوطي (ت911هـ) في المزهر.
عند ّ
ال�س ّ

والع�صامي (ت1111هـ) في
في زهر الأكم،
ّ
�سمط ال ّنجوم العوالي.
مر ْتين،
وف��ي ال��ق��رن الثّالث ع�شر ،ي��رد ّ
بيدي (ت1205هـ) في تاج العرو�س،
عند َّ
الز ّ
والقر�شي (ت1299هـ) في حما�سته.
ّ
ولم يرد له ذكر في م�صادر القرن الحادي
الهجري.
ع�شر
ّ
قراءة في م�صادر �شعر مطرود

راثية
حين يت� ّأمل الباحث الم�صادر ال ّت ّ
الخزاعي،
ا ّلتي وثّقت �شعر مطرود بن كعب
ّ
خ�ص�صات ،فهي في
يلحظ �أ ّنها
ّ
متعددة ال ّت ّ
وال�سير ،والأن�ساب ،ومعاجم اللغة،
ال ّتاريخّ ،
ولكن المح ّقق يخرج
وكتب الأدب ،وال ّتراجمّ ،
بالمالحظ والأنظار الآتية:
كبيرا من هذه الم�صادر
�أ ّولهاّ � :إن عد ًدا ً
كان في ال ّتاريخ ،و�أح�سب � ّأن م��ر ّد هذا هو
تتحدث ع��ن ت��اري��خ قري�ش
� ّأن ه��ذه الكتب
ّ
بد �أن يذكر مطرود و�شيء
وبني ها�شم ،وال ّ
ال�سير
من �شعره ،ث� ّ�م ي�أتي بعد ذل��ك كتب ّ
والأن�ساب.
ال�شعر
�صدى لهذا ّ
ثانيها� :إ ّننا لم نجد ً
وال ل�شعره في معاجم اللغة؛ �إذ لم نعثر-
معجمين فقط ا�ست�شهدا
فيما بحثنا�-إال على
ْ
ب�����ش��ع��ره ،ه��م��ا :ت��ه��ذي��ب ال��ل��غ��ة ،وال��ق��ام��و���س
والريبة،
المحيط ،وهذا مدعاة �إلى ال ّت�سا�ؤل ّ
ونحن نذكر هنا ما ي�أتي:

وي��رد ذك��ره ف��ي
قررنا
ْ
م�صدرين م��ن م�صادر ّ �-1إن �سبب هذا هو ما �أ ّكدناه حين ّ
اليو�سي (ت1102هـ)
القرن الثّاني ع�شر عند
مغمر وغير معروف ،ولم
� ّأن هذا ّ
ال�شاعر َّ
ّ
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يلتفت �إليه وال ل�شعره.
�شعرا مثب ًتا في عدد من
-2لعلّ لهذا ّ
ال�شاعر ً
المعاجم ،ولك ّنه غير من�سوب �إليه ،وي�ؤ ّكد
هذا االحتمال �أ ّننا وجدنا بع�ض الم�صادر
�شعرا
ا ّلتي عدنا �إليها في هذا البحث تورد ً
ثم ين�سبه المح ّقق في الحوا�شي �إلى
له ّ
مطرود وف ًقا لم�صادر �أخرى ذكرت ذلك
ال�شعر ون�سبته.
ّ
ثالثها� :إ ّننا لم نلحظ ح�ضو ًرا ل�شعر هذا
ال�شاعر في كتب ال ّنحو والأدب الأ�صول� ،سوى
ّ
عدد قليل منها-كما �سيرد في البحث-ولعلّ
هذا قادم بالإ�ضافة �إلى ما ذكرنا �آن ًفا�-إلى
اختالط �شعره ب�شعر �شعراء �آخرين مثل عبد
الزبعرى وحذافة بن غانم؛ �إذ كيف
اهلل بن ّ
�ضخما مثل خزانة
للمرء �أن يفهم � ّأن كتا ًبا
ً
�شعرا لمطرود ،ولم ي�شر �إليه
الأدب لم يورد ً
ومما ي�ؤ ّكد ما ذهبنا �إليه
ولو بكلمة واحدة؟ ّ
حداد قذ ذكر بيت مطرود
� ّأن ح ّنا ّ
ع���م���رو ا ّل�������ذي ه�����ش��م ال��� ّث���ري���د ل��ق��وم��ه
ورج�������������ال م������ ّك������ة م���������س����ن����ت����ون ع����ج����اف
��م ذك���ر م�����ص��ادر ه���ذا ال��ب��ي��ت فقال":
ث� ّ
الزبعرى في
م�صادرهّ :
ال�شاهد لعبد اهلل بن ّ
العيني  ،140 :4والل�سان (�سنت) ،352 :2
والرو�ض الأنف :1
و�أمالي المرت�ضى ّ ،269 :2
 ،161وهو في الل�سان (ه�شم)  ،94 :16وقال
ابن منظور :هو البنة ها�شم بن عبد مناف.
وق���ال اب��ن ب� ّ��ري :ه��و الب��ن ال� ّ�زب��ع��رى ،وق��ال
م�صحح الل�سان :كذا في الأ�صل والمحكم،
ّ
ن�صه :وفيه يقول مطرود
وفي ال ّتهذيب ما ّ
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ال�ضرورة
الخزاعيّ .
وال�شاهد بال ن�سبة في ّ
ّ
وال�سيرة :1
ّ
للقزاز ،94 :والخزانة ّ ،555 :4
 ،157والإن�صاف ،350 :والكامل ،148 :1
وال ّتنبيهات ،117 :والخ�صائ�ص ،292 :2
والمن�صف  ،231 :2ون��وادر �أبي زيد،167 :
والمقت�ضب .((("316 ،312 :2
وحدث مثل هذا في قول مطرود:
�أب�����وك�����م ق�������ص ّ���ي ك�����ان ي����دع����ى م��ج�� ّم�� ًع��ا
ب������ه ج����م����ع اهلل ال����ق����ب����ائ����ل م������ن ف��ه��ر
ال�سالم ه��ارون ا�ضطرا ًبا
فقد ذكر عبد ّ
وا�س ًعا كالمثال الفائت في ن�سبته وطرائق
وروده((( وكذلك في قوله:
ع���م���رو ا ّل�������ذي ه�����ش��م ال��� ّث���ري���د ل��ق��وم��ه
ورج���������ال م���� ّك����ة م�������س���ن���ت���ون ع�����ج�����اف

(((

و�أح�سب � ّأن هذا خير دليل على اال�ضطراب
ال�شاعر.
ا ّلذي يعتري �شعر هذا ّ
رابعها :لم نلحظ � ّأي اهتمام للمجموعات
ال�شعر ّية ب ��إي��راد ذك��ره �أو �إي���راد �شيء من
ّ
�شعره� ،سوى ما وجدناه في الحما�سة الب�صر ّية
القر�شي.
وحما�سة
ّ
يعرفنا ولو
خام�سها :ل��م نعثر على م��ا ّ
ب��ف��ق��رة واح����دة ع��ن ح��ي��ات��ه��� ،س��وى معلومة
تناقلتها بع�ض الم�صادر ا ّلتي بين �أيدينا عن
الجاهلية.
�سبب لجوئه �إلى ها�شم في
ّ
���س��اد���س��ه��ا :ن�ستطيع �أن ن��ق� ّ�رر باطمئنان
� ّأن مطرو ًدا كان �شاعر بني عبد مناف في
الجاهلية؛ �إذ مدحهم ورثاهم ،وهذا-كما
ّ

�شعر مطرود
بن كعب
الخزاعي:
ّ
جمع
وتحقيق
ودرا�سة

آووه ون�صروه حين لج�أ �إليهم
�أ�سلفنا-لأ ّنهم � ْ
بعد جناية ارتكبها.
�سابعها :تبدو �أ�شعار مطرود مكرورة في
الم�صادر ا ّلتي عدنا �إليها ،وال يكاد يجد
تفرد ب�شيء من �شعره �إال
الباحث م�صد ًرا قد ّ
قليالً� ،سنذكره في مكانه من هذا البحث،
اريخية
وه��ي �أ�شعار تعيدها الم�صادر ال ّت
ّ
أدبية
ال�سير والأن�ساب والم�صادر ال ّ
وكتب ّ
ال�شعر ّية.
وبع�ض المجموعات ّ
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ثام ًنا :بعد �أن ذكرنا � ّأن عد ًدا من الم�صادر
�شعرا غير من�سوب �إليه،
قد �أورد لمطرود ً
و�أفلح المح ّققون في ن�سبتها �إليه ،ن�ستطيع
ال�شاعر �شعر في
�أن نت�ساءلِ :ل َم ال يكون لهذا ّ
راثية ولك ّنها غير من�سوبة ،وتظلّ
الكتب ال ّت ّ
مجهولة القائل؟ �إذ ال ي�ستطيع �أحد ن�سبتها
�إلى �أحد �إال بدليل وقرينة.
تا�س ًعا :وفي ظلّ هذه ال ّتعمية ا ّلتي تحيق
ال�شاعر ،واالختالط واال�ضطراب،
ب�شعر هذا ّ
من ح ّقنا �أن نت�ساءل� :ألم يكن من الممكن
خفي ٌة عملت على
�أن تكون في تراثنا �أي� ٍ�د ّ
نفي �شعر مطرود �أو تخليطه �أو عدم ن�سبته
حق ابني
كالما
�إليه؟ لأ ّن��ه ذكر
كريما في ّ
ً
ً
عبد مناف في
الجاهلية -على قلّته -فلعلّ
ّ
الحاقدين والحا�سدين ا ّلذين بدت البغ�ضاء
من �أفواههم وما تخفي �صدورهم �أكبر على
بي �صلّى اهلل عليه و�سلّم
ّ
الها�شميين رهط ال ّن ّ
عوبيين وكارهي
في
الجاهلية ،من �أمثال ّ
ال�ش ّ
ّ
ال�شاعر
العرب قد حاولوا طم�س �أخبار هذا ّ
و�شعره ،ولم يفلت من �أيديهم �إال ما و�صل

�إلينا ،ونحن نعلم � ّأن ه���ؤالء ال ّنا�س كانت
الرفعة في قري�ش ،فهم �سادتها وقادتها
لهم ّ
وال�شرف في مكّة،
ال�سطَ ُة ّ
وذادت��ه��ا ،ولهم ِّ
كثيرا-كما نتو ّقع-
�شعرا ً
ونحن ال نكاد نجد ً
يتحدث عن م�آثرهم ومفاخرهم وكراماتهم
ّ
�شعرا
وكماالتهم في
ّ
الجاهلية ،ولك ّننا نجد ً
بعد ذلك قيل في الإ�سالم ،حين ن�ش�أت الفرق
وظهرت الأحزاب.
الخفية ا ّلتي
ويمكن �أن تكون هذه الأيدي
ّ
�أ�شرنا �إليها هي بع�ض ال� ّ�رواة ا ّلذين كذبوا
الجمحي
تحدث ابن �سالم
وو�ضعوا ون َف ْوا ،وقد ّ
ّ
الدين
ف�صل نا�صر ّ
عن ذلك في طبقاتهّ ،
ثم ّ
الأ�سد كلّ ق�ضايا ال ّنحل واالنتحال والو�ضع
الجاهلي تف�صيال دقي ًقا،
ال�شعر
في م�صادر ّ
ّ
و�أتى على القدماء والمحدثين في كلّ ذلك،
ول�ست في حاجة �إلى �إعادة ذكرها في هذا
المقام(((.
ا�سمه وما وردنا من �أخباره

ج��دا بالحديث
ب��دت الم�صادر �ضنينة ًّ
ع��ن ه��ذا ال����ّ�ش��اع��ر :ا�سمه ون�سبه و�أ�سرته
ال�شعراء ذكر
و�أخباره ،فقد ورد في معجم ّ
ت�سميا با�سم مطرود ،الأ ّول :مطرود
ْ
�شاعرين ّ
(((
ابن كعب ال��خ��زاع� ّ�ي  ،والآخ��ر مطرود بن
ُع ْر ُفطَ ة((( ،ولم يرد ذكر عرفطة فيما وقعنا
عليه من تحقيق ا�سمه في الم�صادر �إال في
حيان ال ّت
وحيدي(((،
ّ
هذا الكتاب وعند �أبي ّ
اال�سمين في
ولك ّننا وجدنا ابن دريد يجمع
ْ
ا�سم واح��د ،فيقول ":مطرود بن كعب ابن
ها�شما وعبد
ال�شاعر ،ا ّل��ذي رث��ى
عرفطة ّ
ً
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�شم�س ونوفال والمطّ لب :بني عبد مناف.
ال�شجر"(((.
وال ُع ْر ُفط� :ضرب من ّ
ف ��إذا ت�أملنا ما �سبق ،نخرج بالمالحظ
الآتية:
�شاعرين يحمالن
المرزباني قد ذكر
ّ �-1إن
ْ
ّ
�شعرا.
ا�سم مطرود ،و�أورد لكليهما ً
ّ �-2إن ال��م��رزب��ان� ّ�ي ح��ي��ن ذك���ر م��ط��رود بن
كعب �أورد �أ ّنه قد «لج�أ �إلى عبد المطّ لب
ابن ها�شم بن عبد مناف لجناية كانت
منه ،((("...وح��ي��ن ذك���ر م���ط���رود بن
قال":جاهلي" فهذه قرينة دا ّلة
عرفطة
ّ
ن-جاهليان.
اثني
ّ
على �أ ّنهما�-إن كانا ْ
حيان قد ذكر مطرود بن عرفطة
ّ �-3إن �أبا ّ
المرزباني ،و�أورد الأبيات الثّالثة
كما فعل
ّ
المرزباني كذلك ،وال ندري
ا ّلتي �أوردها
ّ
�شاعرا غير مطرود بنكعب،
�إن كان يريد
ً
توهم وانبهم
�أو �أ ّنه يريده نف�سه� ،أو �أ ّنه ّ
عليه الأمر.
ّ �-4إن ابن دريد قد ذكر ا�سم مطرود كامالً،
المرزباني حين
وجاء بقرينة وردت عند
ّ
فرقه
مدح
ً
ها�شما و�أهله ،فك�أ ّنه جمع ما ّ
المرزباني ،فهو عنده ":مطرود بن كعب
ّ
(((1
ابن عرفطة ، "...مع � ّأن ابن دريد �أ�سبق
المرزباني؛ �إذ تو ّفي ابن
في الوفاة من
ّ
المرزباني 384هـ.
دريد 321هـ ،وتو ّفي
ّ
وعلى ه��ذا ،فنحن ال نميل �إل��ى ما ذهب
�شاعرين ا�سم
فرق بين
�إليه
ْ
المرزباني حين ّ
ّ
يقدم قرينة �أو برهانًا
كليهما مطرود؛ �إذ لم ّ
ْ
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ت�ؤ ّكد ر�أي��ه ،ول��م ينق�ض ما ج��اء به �صاحب
ي�سمى
اال�شتقاق ا ّلذي �أ ّكد �أ ّنه �شاعر واحد ّ
مطرود بن كعب بن عرفطة؛ ولذلك ،فالأولى
بال�صواب عندنا ه��و � ّأن م��ط��رود ب��ن كعب
ّ
ومطرود بن عرفطة �شاعر واحد ،ووا�ضح � ّأن
جده.
عرفطة ّ
وما ي�ؤ ّكد ما ذهبنا �إليه �إ�شارة بلغت من
اليعقوبي
الخطر والقيمة الغاية ،حين ذكر
ّ
ا�سم مطرود كامالً ،وذكر عرفطة ،ورواية
المقدمة على
اليعقوبي نراها عمدة ،بل هي
َّ
ّ
اليعقوبي تو ّفي  284هـ،
ر�أي ابن دريد؛ ل ّأن
ّ
�أي قبل ابن دريد بنحو ثلث قرن ،فهو �أ�سبق
منه و�أقدم؛ �إذ يقول ":ومطرود بن كعب بن
مرة من تيم بن �سعد
عرفطة ابن ال ّنافذ بن ّ
ابن كعب بن عمرو بن ربيعة
الخزاعي"(.((1
ّ
وف��ي �سياق الحديث ع��ن ا�سم مطرود،
البر ّي قائال ":ومن بني كعب مطرود
يذكره ّ
(((1
ثم يذكر كذلك
ابن كعب
الخزاعيّ ، "...
ّ
المغربي قائال ":مطرود بن �سعد
ابن �سعيد
ّ
الخزاعي"( ،((1وي�ضيف بعد ذلك
ابن كعب
ّ
الجاهلية"(.((1
�أ ّنه" كان من �شعراء
ّ
ووا�ضح � ّأن ابن �سعيد قد اخت�صر ا�سم
وا�ضحا كذلك �أ ّن��ه قد
ال�شاعر ،ويبدو
هذا ّ
ً
اليعقوبي �أو في
اطّ لع على �سل�سلة ن�سبه عند
ّ
م�صادر لم يذكرها ،ث� ّ�م �أخ��ذ ا�سمه الأ ّول
أ�سماء �أخرى وقفز �إلى تيم
(مطرود) وترك � ً
اب��ن �سعد بن كعب ،فذكره �أ ّن��ه مطرود بن
الخزاعي ،وهذا هو االحتمال
�سعد بن كعب
ّ
ا ّلذي نرتاح �إليه.

�شعر مطرود
بن كعب
الخزاعي:
ّ
جمع
وتحقيق
ودرا�سة

وال ب� ّ�د م��ن ال ّت ّلبث م��ع ق��ول��ة اب��ن �سعيد
يبين فيها � ّأن م��ط��رو ًدا من
الأخ��ي��رة ا ّل��ت��ي ّ
الجاهلية ،وهذه تنبىء في دواخلها
�شعراء
ّ
ال�شعراء المعروفين
� ّأن م��ط��رو ًدا ك��ان من ّ
الجاهلية ،ف�شهادة ابن �سعيد
المعدودين في
ّ
بهذا القول دليل نا�صع على � ّأن مطرو ًدا كان
الجاهليين �أ ّوالً ،ولدى �أهل العلم
معرو ًفا لدى
ّ
الجاهلي ،ولكن� ،أخنى على
من بعد الع�صر
ّ
الدهر ،فلم نعرف عنه �إال ما
�شعره و�سيرته ّ
وردن��ا في الم�صادر ا ّلتي بين �أيدينا ،وهي
معلومات نزرة قليلة.
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� ّأم��ا المعلومات المتوافرة �أمامنا ،فهي
المرزباني �أ ّنه" لج�أ
ن��ادرة ج� ًّ�دا؛ �إذ يذكر
ّ
�إلى عبد المطّ لب بن ها�شم بن عبد مناف
لجناية كانت منه ،فحماه و�أح�����س��ن �إليه،
ف�أكثر مدحه وم��دح �أهله"( ،((1وه��ذه رواية
وح��ي��دة ف��ي ���ش ��أن جنايته ،كما ي��ذك��ر ابن
حبيب �أ ّنه كان يتبع بني عبد مناف" ويكون
في كنفهم"( ،((1ويذكر في مو�ضع �آخ��ر � ّأن
م��ط��رو ًدا م� ّ�ر برجل" ك��ان م��ج��او ًرا ف��ي بني
�سهم هو وبنات له وامر�أته في �سنة �شديدة،
ذرع��ا ،و�أم��روه �أن ينتقل
فح ّولوه و�ضاقوا به ً
عنهم ،فخرج يحمل متاعه هو وامر�أته وولده
ال ي�ؤذيه �أحد"(.((1
وبعد �أن مات بنو عبد مناف كلّهم ،يتل ّقاه"
عبد المطّ لب (ومطرود) على بعير �أعجف
ورحل خلق بهيئة �سوء ،ف�آواه �إلى رحله وك�ساه
ال
ك�سوة ح�سنة ،و�أعطاه راحلة فارهة ورح ً
�آخر"(.((1

وحين نت� ّأمل ه��ذه ال� ّ�رواي��ات ،تنبئنا � ّأن
الجاهلية؛
مطرو ًدا كان من قدماء �شعراء
ّ
�إذ �إ ّنه عا�صر �أوالد ابني عبد مناف الأربعة
�سنبين في تحقيق �شعره الح ًقا-
ورثاهم-كما ّ
ث� ّ�م �أدب��ر عنه ال� ّ�زم��ان وق�لاه ال ّنا�س ،فلج�أ
�إل��ى عبد المطّ لب .وهنا م�س�ألة ال ب� ّ�د من
فالروايات ا ّلتي ذكرناها
ال ّتو ّقف عندها،
ّ
تبين �أ ّن���ه ك��ان م��ع بني عبد
م��ن الم�صادر ّ
ثم
مناف يقيم ب�إقامتهم ويظعن بظعنهمّ ،
�إ ّنه جاور بني �سهم ،وتحاماه ال ّنا�س ،فارتكب
جناية فا�ستجار عبد المطّ لب ف�أجاره و�أح�سن
المهمة هنا هي انقطاعه
�إل��ي��ه ،فالم�س�ألة
ّ
عن ال ّتوا�صل ببني عبد مناف بعد وفياتهم
جميعهم؛ �إذ لم نعرف عن هذه الحقبة �شيئًا
من حياته ،وم��ا الجناية ا ّلتي جناها ،وفي
حق من جناها ،وما ينبغي الإ�شارة �إليه � ّأن
ّ
ال في
ال�شاعر كما يبدو قد ك��ان موغ ً
ه��ذا ّ
المعمرين.
الجاهلية ،ووا�ضح �أ ّنه من
ّ
َّ
ولك ّننا ال نعرف كذلك عن مطرود �سوى ما
ذكرناه �آن ًفا ،فلم ندر متى تو ّفي ،ولم نعرف
عن �أ�سرته �أو عالقته بقبيلته �شيئًا� ،سوى
رواي��ة تحتاج �إل��ى تد ّبر ذكرها اب��ن حبيب
ف��ي ال��ع��ن��وان الآت���ي «م��ن��اف��رة عبد المطّ لب
أمية" �إذ يقول ":وكان معهما ابن
وحرب بن � ّ
مطرود بن كعب
الخزاعي"( ،((1والمق�صود
ّ
بـ(معهما) :ها�شم ابن عبد مناف و�صخر بن
عامر بن كعب ،وال ندري �إن كان ابن حبيب
توهم
يريد اب ًنا لمطرود كان معهما� ،أو �أ ّنه ّ
فذكر مطرو ًدا و�أ�ضاف �إليه (اب��ن) ،ونحن
نرجح �أ ّن��ه ابن لمطرود؛ ل ّأن ابن حبيب قد
ّ
مرات عديدة مطرو ًدا
الرواية ّ
ذكر قبل هذه ّ
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من غير �أن ي�سبقها لفظة ابن ،فوا�ضح � ّأن
الرواية دا ّلة
لمطرود اب ًنا كان معهما .وهذه ّ
المعمرين،
على �صدق ما ذكرناه من �أ ّنه من
َّ
البيهقي في لباب الأن�ساب �أ ّنه كان
وقد ذكر
ّ
من
المعمرين(.((2
َّ
ّ
التحقيق

والأردي������������� ِة ال���� ُّ���ص��� ْف���ر ال��� َق�������ش���ي���ب���ات

(((2

� -7أرب��������������ع��������������ة ك�������� ّل��������ه��������م ��������س������� ّي������� ٌد
�أب����������ن����������اء ������������س�����������اداتٍ ل���������������������س����������ادات

(الباء)
قال مطرود يرثي ّ
المطلب( :ال ّرجز)
ق���د ظ����مِ ����ى َء ال��ح��ج��ي�� ُج ب���ع��� َد ال�� ُم َّ��ط�� ِل ْ��ب
ِ���ب
ب���ع��� َد ال���جِ ���ف���انِ وال����� َّ����ش����رابِ ال��� ُم��� ْن��� َث���ع ْ
����ب
ل���ي���تَ ق���ري���� ً���ش���ا ب���ع���ده ع���ل���ى ُن����� ُ����ص ْ

(((2

()2

 -8م��������� ْي���������تٌ ب��������������� َر ْدم���������������ا َن وم�������� ْي��������تٌ
ّ (((2
ب����� َ����س���� ْل����م����ا َن وم������ ْي������تٌ ع���ن���د غ��������������زاتِ
 -9و َم������� ِّي�������تٌ �أُ� ْ������س������ك َ
������ح������دًا ل����دى
������ن ل ْ
����ي ال������ ُب������ َن������ ّي������اتِ
ال���م���ح���ج���وب �����ش����رق ّ
� -10أخ���ل�������ص���ه���م ع���ب���د م����ن����اف َف����هُ���� ُم
م������ن ل����������و ِم َم����������نْ الم ب������ َم������ ْن������ج������ا ِة

(((3

(((3

ّ � -11إن ال�����م�����غ�����ي�����رات و�أب������ن������ا َءه������ا

(التّاء)

(((3

وقال يبكي المطّ لب وبني عبد مناف جمي ًعا
حين �أتاه نعي نوفل بن عبد مناف ،وكان نوفل
(الرجز)
�آخرهم هلكًاّ :
�������ج�������تِ ل����ي��ل�ات����ي
 -1ي��������ا ل�����ي�����ل����� ًة ه������� َّي ْ
(((2

 -2ه��� ّي ْ���ج���تِ ل���ي �أح�������زا َن م���ا ق���د م�ضى
ل�������� ّم��������ا ت����������ذ ّك����������رت ال���������م���������ن��������� ّي���������اتِ

ذ ّك��������������رن��������������ي ب������������������الأ ّول������������������ ّي������������������ات
������ح������ ْم������ر
 -6ذ ّك���������رن���������ي ب�����������������������الأُ ُزر ال ُ

(((2

(((2

()1

�����ي ال������� َق�������� ِ�������س������� ّي�������اتِ
�إح�������������دى ل�����ي�����ال َّ

� -5إذا ت���������ذ ّك���������رت �أخ�������������ي ن����وف��ل�ا

(((2

 -3ل������� ّم�������ا ت���������ذ ّك���������رت م������ن������ا ًف������ا ب���ن���ي
(((2

��������اف ب����������تّ ح��������اج��������ات��������ي
ع�����ب�����د م��������ن ٍ
 -4وم�������ا �أق�����ا������س�����ي م������ن ه�����م�����وم وم����ا
ع���ال���ج���ت م�����ن ُر ْزء ال���م�������ص���ي���ب���ات

(((2
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م�������ن خ�����ي�����ر �أح��������ي��������اء و�أم�����������������������وات
()3

(((3

بعد �أن رثا مطرود بني عبد مناف بالأبيات
الرجز ا ّلتي ذكرناها �آن ًفا ،قيل له ":فيما
من ّ
يزعمون :لقد قلت ف�أح�سنت ،ولو كان �أفحل
مما قلت كان �أح�سن ،فقال� :أنظرني ليالي،
ّ
(((3
ثم قال" (الب�سيط)
فمكث �أ ّي ً
اماّ ،
-1يا ُ
عين جودي و�أذري الدّمع وانهمري
ال�س ّر من كعب ال ُمغيراتِ
وابكي على ّ

(((3

وا�س َح ْنفِري بالدّمع واحتفلي
-2يا عين ْ
(((3

واب��ك��ي خبيئة نف�سي ف��ي ال�� ُم��ل�� ّم��ات
-3واب����ك����ي ع��ل��ى ك���� ّل ف�� ّي��ا���ض �أخ����ي ثقة

(((3

�ضخم ال�� َّد���س��ي�� َع��ة وهّ ���اب ال��ج��زي�لات

�شعر مطرود
بن كعب
الخزاعي:
ّ
جمع
وتحقيق
ودرا�سة

َ -4م ْح�ض ّ
ال�ضريبة عالي اله ّم مختل ٌِق
(((3
َج���� ْل���� ُد ال��� َّن���ح���ي��� َز ِة ن�����ا ٍء ب��ال�� َع��ظ��ي��م��ات
�����س وال َو َك ٌ����ل
���-5ص��ع��بِ ال��ب��دي��ه�� ِة ال ِن�� ْك ٌ
ما�ضي العزيمة متالف ال�� َك��ري��م��اتِ
���-6ص��ق��ر ت��و� ّ��س َ
��ط م��ن ك��ع��ب �إذا ن�سبوا

(((3

ُب ْحبوح َة المجد ّ
وال�ش َّم ال ّرفيعاتِ
ا�ض ّ
الفي�ض والف ّي َ
َ
مط ِل ًبا
-7ث�� ّم اندُبي

(((4

وا���س��ت ْ��خ�� ِرط��ي ب��ع�� ُد َف�� ْي�����ض��اتٍ ب َ��ج�� ّم��اتِ
�-8أم�����س��ى ب��� َر ْدم���ا َن ع�� ّن��ا ال��ي��و َم مغت ِر ًبا
(((4
ي���ا َل��� ْه َ
���ف ن��ف�����س��ي ع��ل��ي��ه ب��ي��ن �أم�������وات
-9واب���ك���ي ،ل��ك ال��وي��ل� ،إ ّم����ا ك��ن��تِ باكي ًة
(((4

مقـــاالت

�����س ب�������ش���رق ّ���ي ال���� ُب���� َن���� َي����اتِ
ل��ع��ب��د ���ش��م ٍ
-10وه��ا���ش��م ف��ي ���ض��ري ٍ��ح و� َ
��س��ط ب�� ْل�� َق�� َع�� ٍة

(((4

َت��� ْ��س��ف��ي ال���� ّري����ا ُح ع��ل��ي��ه ب��ي��ن َغ��������� ّزاتِ
-11ون���وف ٌ���ل ك���ان دون ال��ق��وم خال�صتي

(((4

-17ي��ب��ك��ي َ��ن �أك���رم م��ن يم�شي على ق��د ٍم
(((5
ُي���� ْع���� ِو ْل���� َن���� ُه ب����دم����و ٍع ب���ع���د عَ������� ْب�������راتِ
َ
-18يبكين ْ
�شخ ً�صا طوي َل البا ِع ذا َف َجرٍ
�آب�����ي ال��ه�����ض��ي��م��ة ف������ ّراج ال���ج���ل���ي�ل�اتِ

(((5

-19يبكين عمرو ال ُعلى �إذ حان م�صرعه
(((5

���س��م��ح ال�����س��ج�� ّي��ة ب���� ّ���س���ام ال���ع�������ش��� ّي���ات
-20ي��ب��ك��ي��ن��ه م�����س��ت��ك��ي��ن��اتٍ ع��ل��ى َح����� َزنٍ
ي���ا ط����ول ذل����ك م���ن ح����زن وعَ��������� ْوالتِ

(((5

-21ي��ب��ك��ي��ن ل��� ّم���ا ج�ل�اه���نّ ال���� ّزم����ان له
ُخ���ْ��ض�� َر ال���خ���دود ك���أم��ث��ال ال��ح��م�� ّي��ات

(((5

-22م���ح���ت���زم���اتٍ ع��ل��ى �أو����س���اط���ه���نّ ِل��م��ا
ج�� ّر ال�� ّزم ُ
��ان م َ��ن ْاح���داثِ ال ُم�صيباتِ
�-23أب��ي��ت ليلي �أُراع����ي ال�� ّن��ج�� َم م��ن �أل ٍ��م

(((5

(((5

�أب��ك��ي وت��ب��ك��ي م��ع��ي ���ش��ج��وي ُب��ن�� ّي��ات��ي

�����س ب�� َم�� ْوم��اة
�أم�����س��ى ب��� َ��س�� ْل��م��ا َن ف��ي َر ْم ٍ
ُ��ج�� ًم��ا وال عَ�� َر ًب��ا
-12ل����م �أَ ْل����� َق م��ث��لَ��هُ�� ُم ع ْ
(((4
�إذا ا���س��ت��ق�� ّل��ت ب��ه��م �أُ ْد ُم ال��� َم���طِ ��� ّي���ات
�-13أم���������س����ت دي����اره����م م��ن��ه��م م��ع َّ��ط��لَ�� ًة
(((4

وق���د ي��ك��ون��ون َز ْي��� ًن���ا ف���ي ال���� ّ���س���ر ّي���اتِ
�-14أف���ن���اه���م ال�� ّده��ر �أ ْم ك�� ّل��تْ �سيو ُف ُه ُم
(((4
�أم ك ُّ���ل م���ن ع��ا���ش �أزواد ال���م���ن��� ّي���ات؟
(((4

�-15أ�صبحتُ �أر�ضى من الأقوام بعدَهُ ُم
(((4
ب ْ�����س َ
��ط ال����وج����و ِه و�إل����ق����اء ال��� َت���ح��� ّي���اتِ
ال�ش ْعثِ َّ
عين فابكي �أبا ٌّ
-16يا ُ
ال�شج ّياتِ
(((5
ي��ب��ك��ي��ن��ه ُح����� َّ����س���� ًرا م����ث���� َل ال����ب����ل���� ّي����اتِ

-24م��ا في ال ُقرو ِم لهم عِ ��د ٌْل وال َخ َط ٌر
وال ل��م��ن ت���رك���وا � َ����ش���� ْروى ّب����قِ���� ّي����اتِ

(((5

�-25أب����ن����ا�ؤه����م خ���ي��� ُر �أب����ن����ا ٍء و�أن��ف��� ُ��س��ه��م
��و���س ل��دى َج�� ْه��د الأَل���� ّي����اتِ
خ��ي�� ُر ال�� ّن��ف ِ
-26ك�����م وه���ب���وا م���ن طِ ���مِ ��� ٍّر ���س��اب��ح �أَرِنٍ
وم����ن طِ �����مِ ����� َّر ٍة َن����هْ����بٍ ف���ي طِ ������مِ ������ ّراتِ

(((5

(((6

-27وم��ن �سيوف من الهنديّ ُم ْخلَ َ�ص ٍة
وم����ن ِرم�������ا ٍح ك����أ����ش���ط���انِ ال����� ّركِ����� ّي�����اتِ

(((6

�����ض��ل��ون بها
-28وم�������ن ت����واب ٍ����ع م��� ّم���ا ُي�� ْف ِ
ع��ن��د ال��م�����س��ائ��ل م��ن ب���ذل ال��ع��ط�� ّي��اتِ
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(((6

�-3آوى ف����أح�������س���ن ث����� ّم م��� ّت���ع ر ِْح���لَ���ت���ي

-29ف���ل���و ح�����س��ب��تُ و�أح�����ص��ى الحا�سبون
أق�ض �أفعالهم تلك اله ِن ّياتِ
معي لم � ِ
-30هُ ����� ُم ال�� ُم��دِ ّل��ون �إ ّم����ا م��ع��� َ��ش�� ٌر َف َ��خ��روا

(((6

(((7

ع���ن���د ال���� َف����خ����ا ِر ب�����أن���������س����ابٍ ن�����ق����� ّي�����اتِ
َ -31ز ْي ُ
����ن ال��ب��ي��وتِ ا ّل��ت��ي َخ�� َّل�� ْوا م�ساك َنها

(((6

-4واهلل ال �أن�����������س�����ا ُك����� ُم وفِ�����ع�����ا َل����� ُك����� ْم
(((7
������ب ف����ي � َ���س���ف���ا ِة ال����ق����ا ِب���� ِر
ح��� ّت���ى ُ�أ َغ������ َّي َ

ف���أ���ص�� َب��ح��تْ م�� ْن��هُ�� ُم َو ْح���� ً���ش���ا َخ���ل��� ّي���اتِ

(((6

�-32أق ُ
��ول-وال��ع��ي��ن ال ترقا مدامعها:-
(((6
ال ُي��� ْب���عِ���د ُ
���اب ال������ َّر ِز ّي������اتِ
اهلل �أ����ص���ح َ
()4

-5ف���ل���أَ ْح������ ُب������ َو َّن َ
������ك م����ا ح����ب ُ
����وت �أب�����ا ُك����� ُم
م����ن مِ ������د َْح������ ٍة َف����لَ ٍ����ج وق�������ولٍ �����س����ائ���� ِر

(((7

ٌ
ه���ل���ال ط���ال��� ٌع
-6ال������ب������در �����ش���� ْي���� َب���� ُة �أو
وق َ
������ف ال���ح���ج���ي��� ُج ل����ه ب��������وا ٍد غ������ائِ������ ِر

(((7

()6

(الدال)
ّ
وقال يرثي ها�شم بن عبد مناف(:الكامل)
-1م�����ات ال��� ّن���دى ب��ال��� ّ��ش��ام ل�� ّم��ا �أن ث��وى
�أودى ب������غ������ ّز َة ه����ا�����ش���� ٌم ال ي����ب����ع����د
رب ال����� َف�����ن�����ا ِء ن���ع���وده
-2ال ُي������ ْب������عِ������د َْن ُّ

(((6

(((6

عَ������ ْو َد ال��� ّ��س��ق��ي��م ي���ج���ود ب��ي��ن ال����� ُع����� َّو ِد
َ -3ف������جِ ������ف������ا ُن������ ُه ُر ُذ ٌم ل����م����نْ ي���� ْن����ت����ا ُب���� ُه
وال��� ّن���� ْ���ص��� ُر م��ن��ه ب��ال��ل�����س��انِ وب����ال���� َي����دِ

ب���ن���ج���ي���ب��� ٍة � ُ������س������ ُر ٍح و َر ْح������������لٍ ف������اخ������ ِر

(((6

وق�����ال ي���م���دح ه��ا���ش��م ب���ن ع��ب��د م��ن��اف
(الطّ ويل):
�إل����ى ال��ق��م��ر ال���� ّ���س���اري ال��م��ن��ي�� ِر دعَ���� ْو ُت���� ُه
ْ (((7
الجزر
و ُم ْطع ُمه ْم في الأَ ْزلِ من َق َم ِع ُ
()7
وقال يمدح بني عبد مناف( :الطّ ويل)
ُ -1ق�������ص ٌّ���ي �أب���وك���م ك���ان ُي���دع���ى ُم��ج�� ِّم�� ًع��ا
(((7

()5

ب���ه َج��� َم���ع اهلل ال��ق��ب��ائ��ل م���ن فِ����� ْه����� ِر

(الراء)
ّ

����ا�����س ف��ي��ه��ا ق��ل��ي ٌ��ل
-2ن���زل���ت���م ب���ه���ا وال���� ّن ُ

وقال يمدح عبد المطّ لب بعد �أن تل ّقاه و�آواه
(الكامل)
وك�ساه
-1ي�����ا ���ش��ي��ب��ة ال��ح��م��د ا ّل������ذي ت��ث��ن��ى له
�أ ّي�����ام�����ه م����ن خ���ي���ر ذخ�����ر ال������� ّذاخ�������ر

(((7

�����ج�����ت �إي������������ا ٌد ب��ي��ت��ه
-2ال�����م�����ج�����د م������ا ح ّ
(((7
ودع�����ا هَ����دي ٌ����ل ف����وق غ�����ص��ن ن���ا����ض��� ِر
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(((7

ول��ي�����س ب��ه��ا �إال ك���ه���ول ب��ن��ي ع����م����ر ِو
-3وه��م م�ل�أوا البطحا َء مجدًا و�س�ؤددًا

وه���م ط�����ردوا ع��ن��ه��ا ُغ�����وا َة ب��ن��ي ب���ك��� ِر

(((7

-4ح����لَ���� ْي���� ُل ا ّل�������ذي �أردى ك���ن���ان��� َة ك�� َّل��ه��ا
ُ
َ
هلل في ال ُع�س ِر وال ُي�س ِر
وحالف بيتَ ا ِ

(((8

�شعر مطرود
بن كعب
الخزاعي:
ّ
جمع
وتحقيق
ودرا�سة

()8

-11ع��م��رو ال�� ُع�لا ه�شم ال�� ّث��ري��د لقومه

(((8

(الفاء)

�����اف
ق���ومٍ �������س ب���م��� ّك���ة م�����س��ن��ت��ي��ن ع�����ج ِ

وقال يبكي عبد المطّ لب وبني عبد مناف:

-12ن�������س���ب���وا �إل���ي���ه ال�� ّرح��ل��ت�� ْي��ن كليهما

-1ي�����ا �أ ّي����ه����ا ال���� ّرج���� ُل ال���م���ح��� ِّو ُل َرح���لَ���ه

�����اف
ع��ن��د ال���� ّ���ش���ت���اء ورح����ل���� َة الأ� ْ�����ص�����ي ِ
(((8

ه��ل�ا ����س����أل���تَ ع����ن الِ ع���ب���د م����ن����اف
-2هَ��� ِب���لَ��� ْت َ
���ك �أ ّم������ك ل���و ح���لَ��� ْل���تَ ب���داره���م

(((9

-13ك�����ان�����ت ق���ري�������ش ب���ي�������ض��� ًة ف��ت��ف�� ّل��ق��ت
(((9

���������راف
���ض��مِ ��ن��وك م���ن ُج������ ْر ٍم وم���ن �إ ْق ِ

����ح خ���ال���� ُ���ص���ه ل���ع���ب���د م������ن������اف
ف����ال���� ُم ُّ

(((8

()9

(((9

-3ال����خ����ال����ط����ي َ
����ن غ���ن��� َّي���ه���م ب��ف��ق��ي��ره��م
ح���� ّت����ى ي����ع����ود ف���ق���ي��� ُره���م ك����ال����ك����اف����ي

(((8

-4ال��� ُم��� ْن���عِ���م���ي َ���ن �إذا ال��� ّن���ج���وم ت��غ�� ّي��رت

(الالم) (الب�سيط)
ّ �-1إن َ���س��ل��وال عِ ُ
������راك ال���م���وتِ ع��اد ُت��ه��ا
ل����ـ����وال � َ����س����ل ٌ
����ول َل��� َم��� َّن��� ْت���ن���ا �أب�����اب�����ي��ل��ا

(((9

وال ّ
����ظ����اع����ن����ي َ
�������ل������اف
����ن ل���رح���ل���ة الإي
ِ

(((8

مقـــاالت

-5وال�� ُم ْ��ط��عِ��م��ي َ��ن �إذا ال��� ّري���ا ُح ت��ن��اوح��ت

-2ال������ ّ�����ض�����ارب�����ون �إذا خ���� ّف����ت ن��ع��ام�� ُت��ن��ا
(((9

����اف
�����س ف��ي ال���� ّر ّج ِ
ح�� ّت��ى تغيب ال��� ّ��ش��م ُ

وال��ق��ائ��ل��ون �إذا ل���م ن��ح�����س��ن ال��ق��ي�لا

(((8

�-6إ ّم�������ا ه��ل��ك��تَ �أب����ا ال���فِ���ع���الِ ف��م��ا ج��رى

-3وال���� ّ���ض���ام���ن���ون ل���م���واله��� ْم غ���رام��� َت���ه
(((9

ال زال وادي����هِ���� ُم ب��ال��غ��ي��ث م���ط���ل���وال

(((8

����اف
م���ن ف���وق م��ث��ل��ك ع��ق��د ذات ِن����ط ِ

()10

(((9

�-7إال �أب����ي����ك �أخ������ي ال����م����ك����ارم وح������ َد ُه
���اف
�����ض م ّ��ط��ل��بٍ �أب����ي الأ����ض���ي ِ
وال��ف�� ْي ِ
-8ل�����م ت���� َر ع��ي��ن��ي م��ث��ل��ه��م وه����م الأٌل�����ى

(((9

(امليم) (ال َّر َمل)

(((8

-1ال ي��������ل��������و َم��������نَّ م�������ن�������ا ًف�������ا الئ��������� ُم
م����ن����ه����م ال����ف����ي ُ
���������ض وم����ن����ه����م ه����ا�����ش���� ُم

������������راف
ك�����س��ب��وا ف���ع���ا َل ال��� ُّت��� ْل���دِ وال ْإط
ِ

(((8

-2و�أخ��������������ي الأب�����ي�����������ض م���ن���ه���م ن����وف ٌ����ل

-9وال�� ُم�� ْف���ِ��ض��ل��و َن �إذا ال�� ُم��ح ُ
��ول ت��رادف��ت

� َ����س���� ِب ُ
����ن ����س���ي ٌ
���ف �������ص������ار ُم
����ط ال���� َك���� َّف���� ْي ِ

(((10

(((9

�����اف
وال����ق����ائ����ل����ون :ه����ل���� َّم ل��ل���أ������ض�����ي ِ

���������ح��������� ْر ِم ع����ظ����ي���� ٌم ذك���������� ُر ُه
-3م�������� ّي��������تُ ال ُ

-10و�إذا م����ع����دٌّ ح���� ّ���ص���ل���ت �أن�������س���اب���ه���ا

�����س ح���ي���ن ع ّ
�������ض الآ ِز ُم
ع���ب���د ���ش��م ٍ

(((9

(((10

ف���هُ��� ُم ل��ع��م��ري م���ن م��ه��ا الأ������ص�����داف
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الحوا�شي
ال�شعر ّية.493-492 :
 -1معجم �شواهد ال ّنحو ّ
ال�شعر ّية.221 :
ال�شواهد ّ
 -2معجم ّ
ال�شعر ّية.308 :
ال�شواهد ّ
 -3معجم ّ
اريخية:
الجاهلي وقيمتها ال ّت
ال�شعر
 -4م�صادر ّ
ّ
ّ
.478-321
ال�شعراء.282 :
 -5معجم ّ
ال�سابق.283 :
 -6الم�صدر ّ
والذخائر .100 :3
 -7الب�صائر ّ
 -8اال�شتقاق.474 :
ال�شعراء.282 :
 -9معجم ّ
 -10اال�شتقاق.474 :
اليعقوبي .266 :1
 -11تاريخ
ّ

بي و�أ�صحابه الع�شرة :1
 -12الجوهرة في ن�سب ال ّن ّ
.321
 -13ن�شوة الطّ رب .215 :1
ال�سابق .215 :1
 -14الم�صدر ّ
ال�شعراء.282 :
 -15معجم ّ
المنمق.36 :
-16
ّ
ال�سابق.37 :
 -17الم�صدر ّ

فيقول...":والمطّ لب ويدعى الفي�ض ،وفيه يقول
الخزاعي حين مات:
مطرود
ّ

قذ �سغب الحجيج بعد المطّ لب بعد الجفاف
وال�شراب المنثعب" �أن�ساب الأ���ش��راف :الجزء
ّ
الر�سول �صلّى اهلل عليه و�سلّم:
الأ ّول� :سيرة ّ
و�صحفت
 ،70فقد جعل �سغب محلّ ظ��م��ىء،
ّ
كلمة جفان ف�أ�صبحت جفاف ،وال معنى لها هنا؛
م�ستنكرا .كما وردت هذه
�إذ ي�ضحي المعنى
ً
بي و�أ�صحابه
الأ�شطار في :الجوهرة في ن�سب ال ّن ّ
الع�شرة من غير ن�سبة ِ .37 :1
الجفان :جمع
َج ْف َنة ،وه��ي القدر الكبيرة .المنثعب :الكثير
ال�سيل .ال ُّن ُ�صب :مفردها َن ْ�صب وهي الآلهة الّتي
ّ
كانت تعبد من �أحجار.
ال�سيرة ال ّنبو ّية ،138 :1وقد جعلت
 -22ال ّتخريجّ :
ثم قابلت
ال�سيرة هي الأ�صل؛ لأ ّنها الأقدمّ ،
رواية ّ
الروايات عليها ،ولم �أ�شر �إلى االختالف
�سائر ّ
فهمي الأ ّول
في ترتيب الأبيات بين ال� ّ�رواي��اتّ ،
المنمق ،37 :و�أن�ساب
هنا ال ّتحقيق وال ّتح ّقق.
ّ
الأ����ش���راف  ،72 :1وال� ّ��رو����ض الأن���ف .251 :1
ق�سية :باردة ،والعام
ال�شدائد،
�سياتّ :
وع�شية ّ
ّ
ال َق ّ
ال�شديد الّذي ال مطر فيه.
الق�سيّ :
ّ

منية ،وهي
 -23ال ّتخريج:
المنيات :جمع ّ
المنمقّ .37 :
ّ
الموت.

اليعقوبي ،243 :1
ال�سابق ،38 :وتاريخ
 -18الم�صدر ّ
ّ
مع اختالف ب�سيط.

بت
 -24ال ّتخريج:
المنمق .37 :وال �أرى مع ًنى لكلمة ّ
ّ
في هذا البيت ،و�أقترح �أن تكون :نلت� ،أي نلت
حاجاتي.

 -20لباب الأن�ساب .320 :1

ال�سيرة ال ّنبو ّية  ،138 :1وال� ّ�رو���ض
 -25ال ّتخريجّ :
الر ْزء :الم�صيبة.
الأنف ُّ .252 :1

المنمق.94 :
-19
ّ
ال�سيرة ال ّنبو ّية ،البن ه�شام -145 :1
 -21ال ّتخريجّ :
 ،146وقد وردت فيها غير من�سوبة لمطرود؛ �إذ
مان
بر ْد َ
قال ابن ه�شامّ ":
ثم هلك عبد المطّ لب َ
من �أر�ض اليمن ،فقال رجل من العرب يبكيه"
وذكر الأبيات المثلّثة ،والّذي حملنا على ن�سبتها
طرين الأ ّول والثّاني قد وردا
�إلى مطرود � ّأن ّ
ال�ش ْ
من�سوبين �إلى مطرود ،مع اختالف
البالذري
عند
ّ
ْ
ال�شطر الثّالث،
وت�صحيف في
لفظين ،ولم يورد ّ
ْ
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ال�سيرة ال ّنبو ّية  ،138 :1وال� ّ�رو���ض
 -26ال ّتخريج ّ
الأنف  .252 :1الأ ّو ّليات :لم �أ�ستبن معناها في
دوم��ا
ال�سياق ،ويمكن ت�أويلها ب �� ّأن نوفال ً
ه��ذا ّ
ال�شرف
يكون الأ ّول ،فال ي�سبقه �أحد في مراتب ّ
ومنازل المروءة.
ال�سيرة ال ّنبو ّية  ،138 :1وال� ّ�رو���ض
 -27ال ّتخريجّ :
ُ
الأنف  .252 :1الأ ُزر :جمع �إزار ،ويبدو �أ ّنها �إذا

�شعر مطرود
بن كعب
الخزاعي:
ّ
جمع
وتحقيق
ودرا�سة

وال�صواب ما
وميت ،بت�سكين الياء،
ّ
وفيه خط�أْ :
�صححناه .وفي معجم البلدان (ردمان) :3:40
ّ
�ت م��ات ق��ري� ًب��ا م��ن ال���ـ َح��ج��ون م��ن �شرق
وم� ّ�ي� ٌ
ال ُب ّنيات .وفي البدء وال ّتاريخ� :أ�سكن اللحد :4
.111

و�صفرا كانت �أجمل.
حمرا
ً
كانت ً
والمنمق،36 :
ال�سيرة ال ّنبو ّية ،138 :1
ّ
 -28ال ّتخريجّ :
والرو�ض
وطبقات ّ
ال�ش ّ
افعية الكبرى ّ ،122 :10
الأن���ف  ،252 :1وف��ي معجم ال����ّ�ش��ع��راء� :سادة
ح�صلوا ون�سل �سادات ل�سادات،282 :
ال ّنا�س �إذا ّ
�سي ٌد �أبناء
وف��ي
المحبر :للبي�ض في�ض كلّهم ّ
ّ
�سادات ل�سادات.163 :

مقـــاالت

ال�سيرة ال� ّن��ب��و ّي��ة  ،138 :1وال��ب��دء
 -29ال� ّت��خ��ري��جّ :
والتاريخ ،111 :4 :ومعجم ما ا�ستعجم ،997 :3
والرو�ض الأنف  ،252 :1وتاج العرو�س ،259 :15
ّ
المنمق:
ومعجم البلدان (غ� ّ�زة)  ،204 :4وفي
ّ
غزات
قبر
مان وقبر عند ّ
وقبر برد َ
َ
ب�سلمان ٌ
ٌ :36
وفي �أن�ساب الأ�شراف  ،72 :1وفي معجم البلدان
مان
بردمان
قبر
وقبر ب�سلـ َ
َ
ٌ
(ردم��ان) ٌ :40 :3
افعية الكبرى:
غزات .وفي طبقات ّ
وقبر عند ّ
ال�ش ّ
غزات
مي ٌت
ومي ٌت و�سط ّ
ومي ٌت برد َ
َ
مان ْ
ب�سلمان ْ
ْ
َ ..122 :10ر ْدمان :باليمن ،وفيها دفن المطّ لب
ابن عبد مناف .معجم البلدان �َ .40 :3سلْمان:
جاهلي ،وبه قبر نوفل ابن عبد مناف،
ماء قديم
ّ
الجاهلية.
وهو طريق �إلى تهامة من العراق في
ّ
غزة ،وهي
معجم البلدان َ .239 :3غ� ّ�زات :هي ّ
مدينة كبيرة من مدن فل�سطين ،ر ّد اهلل غربتها،
جد ر�سول اهلل
"وفيها مات ها�شم بن عبد مناف ّ
�صلّى اهلل عليه و�سلّم ،وبها قبر هـ ،ولذلك يقال
غزة ها�شم" معجم البلدان  ،202 :4وقد
لهاّ :
جمعها مع ما حولها :الإمالء المخت�صر .126 :1
"ولها نظائر ،ك�أذرعات وعانات ،وتكتب بال ّتاء
غزاة ،كما قيل في
المط ّولة والمربوطة ،فيقالّ :
�أذرعات" تاج العرو�س .259 :15
ال�سيرة ال ّنبو ّية  ،139 :1وال� ّ�رو���ض
 -30ال ّتخريجّ :
المنمق.37 :
الأنف  ،252: 1وفي
ّ
البنيات،
ومي ٌت مات قري ًبا لدى ً
الحجون من �شرق ّ
ّ
وفي �أن�ساب الأ���ش��راف  :72 :1عن �شرق ،وفي
معجم ما ا�ستعجم :997 :3

الحجون ،يعني :عبد
ال ُب ّنيات" :مو�ضع
بغربي َ
ّ
بالحجون" معجم ما
�شم�س مات بمكّة ،وقبره َ
ا�ستعجم .997 :3
ال�سيرة ال ّنبو ّية  ،139 :1وال� ّ�رو���ض
 -31ال ّتخريجّ :
الأن��ف  ،252 :1ومعجم البلدان (ردم���ان) :3
والمنمق .36 :وفي المعاني الكبير 547 :2
.40
ّ
ورد بت�صحيفات �أف�سدت معنا هـ ،وهي هكذا:
�أخل�صهم عق لباب لهم من لوم من الم بمنجاب
وف��ي �أن�����س��اب الأ����ش���راف  ،72: 1وف��ي طبقات
ال����ّ�ش��اف��ع� ّ�ي��ة ال��ك��ب��رى  :122 :10ع��ن ل���وم م��ن.
وا�سما
����ص��اد،
ً
�أخل�صهم :ت ��أت��ي فعال بفتح ال� ّ
ميمي بمعنى ال ّنجاة.
ب�ضمها .منجاة :م�صدر
ّ
ّ
ال�سيرة ال ّنبو ّية  ،139 :1وال� ّ�رو���ض
 -32ال ّتخريجّ :
الأن���ف  .252 :1وف��ي ال��م��ن� ّ�م��ق ،36 :و�أن�����س��اب
افعية الكبرى
الأ���ش��راف  ،72 :1وطبقات ّ
ال�ش ّ
المحبر:163 :
َخير .وفي
أبناءهم ل ُ
َّ
 :122 :10و� َ
� ّإن المغيرات و�أبناءهم لخير �آباء و� ّأم��ات .وفي
ال�شعراء :282 :و�أبناءهم هم خير....
معجم ّ
المغيرة.
المغيرات :بنو ُ
باثنين وثالثين بي ًتا
-33ه��ذه الق�صيدة وردت كاملة
ْ
ال�سيرة ،ووردت ب�أحد ع�شر بي ًتا في �شرح
في ّ
القر�شي،
نهج البالغة ،وبت�سعة �أبيات في حما�سة
ّ
أو�ضح تخريج كلّ بيت بال ّتف�صيل في مو�ضعه.
و�س� ّ
ال�سيرة ال ّنبوية .139 :1
ّ -34
ال�سيرة ال ّنبو ّية  ،139 :1وفي �شرح نهج
 -35ال ّتخريجّ :
البالغة : 212 :15
ي����������������������ا ع���������������ي���������������ن ج����������������������ودي
�����������دم�����������ع واح�����ت�����ف�����ل�����ي
و�أذري ال ّ

ب�شرقي ال ُب َن ّيات،
�ت �أوج��ع��ن��ي فقده م��ات
وم� ّ�ي� ٌ
ّ

وابكي خبيئة نف�سي في المل ّمات
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القر�شي163 :
وفي حما�سة
ّ
ي����������������������ا ع���������������ي���������������ن ج����������������������ودي
�����������دم�����������ع واح�����ت�����ف�����ل�����ي
و�أذري ال ّ
وابكي حبي�سة نف�سي في المل ّمات.
ال�ش ِّم :1
وفي �سمط ال ّنجوم العوالي :وابكي على ُّ
.210
"ال�س ّر :الخال�ص
ّ
ال�شرح� :أذري ّ
الدمع�ُ :ص ّبيهّ .
ال ّن�سب هنا" الإم�لاء المخت�صر  .126 :1كعب
المغيرات :لعلّه يريد عبد م��ن��اف؛ ل ّأن ا�سمه
ق�صي ،وذك��ر المغيرات بالجمع
المغيرة ب��ن
ّ
ال�شرف
لل ّتعظيم .مثل :طلحة الطّ لحات .كعبّ :
والعل ّو.
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .139 :1وق��د وقع
 -36ال ّتخريجّ :
تخليط بين البيت الأ ّول والبيت الثّاني في بع�ض
ال� ّ�رواي��ات في الأ�شطر ،وه��ذا ظاهر في رواي��ة
القر�شي ،كما
�شرح نهج البالغة ورواية حما�سة
ّ
�أ�شرنا في تخريج البيت الأ ّول؛ �إذ � ّإن عجز البيت
ثم �أخذ
الأ ّول رواه ابن ه�شام فقط في �سيرت هـّ ،
والقر�شي عجز البيت الثّاني
ابن �أب��ي الحديد
ّ
وجعاله عجز البيت الأ ّول ،و�أ�سقطا �صدر البيت
الدمع .واحتفلي:
الثّاني" .ا�سحنفري� :أي �أديمي ّ
ال�ضرع ،وهو اجتماع
�أي اجمعيه ،من احتفال ّ
الدهر� ،أي الّتي
اللبن فيه.
والملمات :ح��وادث ّ
ّ
تلم بالإن�سان� ،أي تنزل به" الإمالء المخت�صر
ّ
.127-126 :1
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .139 :1و�سمط ال ّنجوم
 -37ال ّتخريجّ :
العوالي  .210 :1وف��ي �شرح نهج البالغة :15
القر�شي� :163 :أخي ح�سب.
 ، 212وفي حما�سة
ّ
الد�سيعة:
"الفيا�ض :الكثير المعروف .و�ضخم ّ
ّ
�أي كثير العطاء .والجزيالت :الكثيرات" الإمالء
المخت�صر .127 :1
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .139 :1وفي �شرح نهج
 -38ال ّتخريجّ :
القر�شي:163 :
البالغة  ،212 :15وفي حما�سة
ّ
الهم ذي � َ��ش� َ�ر ٍف َجل ِْد
ريم ِة عالي ّ
ما�ضي َّ
ال�ص َ
العظيمات ،وفي �سمط ال ّنجوم
ال َّن َ
حمالِ َ
حيز ِة ّ
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العوالي� :صعب البديعة .210 :1
ريبة :الطّ بيعة .والمخت ِلق :المعتدل في
َّ
"ال�ض َ
�أم����وره ،وه��و بفتح االم وك�سرها ،وال� َّن��ح��ي� َ�زة:
أي�ضاٍ .
وناء :ناه�ض" الإمالء المخت�صر
الطّ بيعة � ً
.127 :1
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .139 :1وفي �شرح نهج
 -39ال ّتخريجّ :
القر�شي:163 :
البالغة  ،212 :15وفي حما�سة
ّ
ْ�س وال َوكَ ٌل ٍ
ما�ض على الهول
�صعب المقادة ال ِنك ٌ
ِ
الكريمات
متالف
"البديهة� :أ ّول الأم���ر .وال� ِّن� ْك�����س :ال� ّ�دن��يء من
ال�ضعيف الّذي ي ّتكل على غيره"
الرجال .وال َوكَ لّ :
ّ
الإمالء المخت�صر  .127 :1متالف الكريمات:
أعز ماله في كرائم الأمور.
�أي �إ ّنه ينفق � ّ
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .140 :1وفي �شرح نهج
 -40ال ّتخريجّ :
البالغة  :212 :15مح�ض بد ًال من �صقر .وفي
القر�شي :163 :مح�ض�...إذا انت�سبوا.
حما�سة
ّ
ال�شيم
وفي �سمط ال ّنجوم العوالي� :إذا انت�سبواّ ،
وال�ش ّم:
ال�شيء.
ّ
" .210 :1ال ُب ْحبوحة :و�سط ّ
العالية" الإمالء المخت�صر  .127 :1كعب :لعلّه
يريد كعب بن ل�� ّؤي ،وهو من �سل�سلة ن�سب ابني
عبد مناف؛ �إذ � ّإن ال ّن�سب هكذا :عبد مناف بن
مرة بن كعب بن ل�� ّؤي. ...
ق�صي ابن كالب بن ّ
ّ
والرفعة ،فنقول:
ور ّبما عنى بكعب هناّ :
ال�شرف ّ
بال�شرف والظّ فر.
رجل عالي الكعب� :إذا و�صف ّ
الل�سان (كعب).718 :2 :
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .140 :1وفي �سمط
 -41ال ّتخريجّ :
بحماتي :1
ال � ّن��ج��وم ال��ع��وال��ي :وا���س��ت��خ��رج��يّ ،
الدمع.
" .211وا�ستخرطي� :أي ا�ستكثري من ّ
والج ّمات :المجتمع من الماء ،فا�ستعاره هنا
َ
للدمع" الإمالء المخت�صر  .127 :1والفي�ض هو
ّ
الفيا�ض كذلك.
المطّ لب،
وي�سمى ّ
ّ
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .140 :1وفي �سمط
 -42ال ّتخريجّ :
ال ّنجوم العواليَ .211 :1 :ر ْدمان :مكان باليمن،
تقدم
وفيه قبر المطّ لب بن عبد مناف ،وق��د ّ
ذكره .معجم البلدان .40 :3

�شعر مطرود
بن كعب
الخزاعي:
ّ
جمع
وتحقيق
ودرا�سة

ال�سيرة ال� ّن��ب��و ّي��ة  .140 :1و�سمط
 -43ال� ّت��خ��ري��جّ :
ال� ّن��ج��وم ال��ع��وال��ي .211 :1 :ال� ُب� ّن� ّ�ي��ات :مو�ضع
بغربي ال� َ�ح��ج��ون ،وق��ب��ر عبد �شم�س بمكّة في
ّ
تقدم
الحجون :معجم ما ا�ستعجم  .997 :3وقد ّ
َ
ذكره.
ال�سيرة ال� ّن��ب��و ّي��ة  .140 :1و�سمط
 -44ال� ّت��خ��ري��جّ :
ال ّنجوم العوالي .211 :1 :وفي �شرح نهج البالغة
:212 :15
الرياح
فابكي على ها�شم في َو ْ�سط بل َق َع ٍة ت�سفي ّ
و�س َط َغ ّز ِ
ات
عليه ْ

مقـــاالت

وف���ي حما�سة ال��ق��ر���ش� ّ�ي ك��ذل��ك بتغيير واب��ك��ي
ب��د ًال من فابكي .163 :وف��ي وفيات الأع��ي��ان 1
 ،61:وفي مر�آة ِ
الجنان  ،231 :3وفي القامو�س
المحيط ،668 :وفي زهر الأك��م  :119 :3عند
بلقعة " .وال��� ّ��ض��ري��ح :و�سط القبر .والبلقعة:
ت�صب عليه ال ّتراب"
الرياح� :أي
ّ
القفر .وت�سفي ّ
الإم�لاء المخت�صر  .128-127 :1غ� ّ�زات :هي
غزة من مدن فل�سطين " ،وفيها مات ها�شم بن
ّ
غزة
عبد مناف،...وبها قبره ،ولذلك يقال لهاّ :
تقدم ذكرها .معجم البلدان :4
ها�شم" وق��د ّ
.202
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .140 :1وفي �سمط
 -45ال ّتخريجّ :
ال ّنجوم العوالي :ردم المرمات �211 :1سلمان:
ماء قديم ،وبه قبر نوفل بن عبد مناف ،وهو
الجاهلية .معجم
طريق �إلى تهامة من العراق في
ّ
والر ْم�س:
البلدان  .239 :3وقد ّ
تقدم ذكرهَّ " .
القبر .وال� َ�م� ْ�وم��ا ُة :القفر" الإم�ل�اء المخت�صر
.1:128
 -46ال� ّت��خ��ري��ج :ال����ّ�س��ي��رة ال � ّن��ب��و ّي��ة .140 :1و�سمط
ال ّنجوم العوالي " 211 :1الأُ ْد ُم من الإبل :البي�ض
المطيات:
الكرام" الإمالء المخت�صر .128 :1
ّ
الركوبة.
جمع ّ
مطية ،وهي َّ
ال�سيرة ال� ّن��ب��و ّي��ة  .140 :1و�سمط
 -47ال� ّت��خ��ري��جّ :
ال ّنجوم العوالي 211 :1معطَّ لة :لي�سوا فيها ،وهو
م�أخوذ من الجيد المعطَّ ل الّذي لي�س فيه عقد.

"وال�سرِ ّيات :جمع �سر ّية ،وهي القطعة من الخيل
َّ
ال�سرايات" الإم�لاء
يخرجون للغارة ،وكذلك ّ
المخت�صر .128 :1
ال�سيرة ال ّنبو ّية " .140 :1و�أوراد
 -48ال ّتخريجّ :
المنيات :يريد ال��ق��وم ا ّل��ذي��ن َي����رِ دون الموت،
ّ
�شبههم بالّذين يردون الماء .ومن رواه :و�أزواد
ّ
المنيات" الإمالء
طعام
هم
ن
�
أ
فمعناه
ات،
المني
ّ
ّ
ّ
المخت�صر .128 :1
ال�سيرة ال ّنبو ّية .140 :1
 -49ال ّتخريجّ :
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .14 :1وفي �شرح نهج
 -50ال ّتخريجّ :
القر�شي:164 :
البالغة  ،212 :15وفي حما�سة
ّ
الب ّليات.
البنيات بدال من َ
بكّي بد ًال من فابكيّ ،
وفي �سمط ال ّنجوم العوالي :يا عين و�أبكي �أبا
ال�ش ْعث :هو
ال�شيم ال�سجيات تبكينه� .211 :1 :أبو ُّ
ّ
جيات :الحزينات.
ها�شم بن عبد مناف.
َّ
"وال�ش ّ
البليات:
وقولهُ :ح َّ�س ًرا� :أي مك�شوفات الوجوهّ .
بلية ،وهي ال ّناقة تحب�س على قبر �صاحبها،
جمع ّ
ف�لا ت�سقى وال تعلف ح ّتى ت��م��وت .وك��ان بع�ض
العرب يزعم � ّأن �صاحبها يح�شر عليها" الإمالء
المخت�صر .128 :1
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .141 :1وفي �سمط
 -51ال ّتخريجّ :
ال � ّن��ج��وم ال��ع��وال��ي :تبكين ،ينعونه " 211 :1
أ�صواتهن بالبكاء عليه.
ويعولنه� :أي يرفعن �
ّ
الدموع ،وكان الوجه �أن يقول َع َبرات،
والع ْبراتّ :
َ
بتحريك الباء ،ولك ّنه خ ّففه �ضرورة" الإم�لاء
المخت�صر .128 :1
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .141 :1و�سمط ال ّنجوم
 -52ال ّتخريجّ :
العوالي  " 211 :1وال� َف� َ�ج��ر :بالجيم العطاء،
��ذ ّل
وال��خ��اء المعجمة :ال��ف��خ��ر .اله�ضيمة :ال� ّ
وال ّنق�ص .والجليالت :الأمور العظام .ومن رواه:
البينات الظّ اهرات،
الجليات( ،فقد �أراد) به ّ
ّ
جليات لما ت�ؤول �إليه" الإمالء المخت�صر
وجعلها ّ
� .128 :1آب��ي :راف�����ض ،وه��ي ا�سم الفاعل من
ويي�سر.
فراج� :أي ّ
الفعل �أبىّ .
يفرج ّ
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .141 :1وفي �شرح نهج
 -53ال ّتخريجّ :
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القر�شي:164 :
البالغة  ،212 :15وفي حما�سة
ّ
جية :الطّ بيعة.
(بال�شين).
جية
ّ
�سمح ّ
"وال�س ّ
ال�ش ّ
ّ
يتب�سم عند لقاء
ب�سام
ّ
الع�شيات :يريد �أ ّنه ّ
وقولهّ :
الأ�ضياف؛ ل ّأن الأ�ضياف عندهم �أكثر ما يردون
ع�شية" الإمالء المخت�صر .128 :1
ّ
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .141 :1وفي �شرح نهج
 -54ال ّتخريجّ :
البالغة  :212 :15يبكينه ُم ْعو ٍ
ِالت في معاوزها.
القر�شي :164 :يبكينه معوالت في
وفي حما�سة
ّ
معاوذها " .وال� َ�ع� ْ�والت :جمع َع ْولَة ،وهو البكاء
ب�صوت" الإمالء المخت�صر .128 :1
ميات:
ال�سيرة ال ّنبو ّية َ " .141 :1
والح ّ
 -55ال ّتخريجّ :
�اء� ،أي ُم ِن َع ْته" الإم�لاء
الإب��ل الّتي ُح ِم َيت ال��م� َ
المخت�صر .128 :1
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .141 :1وفي �شرح نهج
 -56ال ّتخريجّ :
الح ُزم
البالغة ُ :212 :15م َح َّزمات� ،أي يلب�سن ُ
أو�ساطهن.
على �
ّ
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .141 :1وفي �شرح نهج
 -57ال ّتخريجّ :
البالغة :212 :15
�أبيت �أرع��ى نجوم الليل من �ألم
�أبكي وتبكي معي �شج ًوا ُبن ّياتي
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .141 :1وفي �سمط
 -58ال ّتخريجّ :
ال ّنجوم ال��ع��وال��ي� :شرف المنيعات " 211 :1
وال� ُق��روم� :سادات ال ّنا�س .و�أ�صله ال ُفحول من
الإب��لِ .
وخطَ ر� :أي ق� ْ�در ورفعة.
وع� ْ�دل �أي مثلَ .
و�شروى كلمة بمعنى مثل :يقال :هذا َ�ش ْروى هذا،
ْ
�أي مثله" الإمالء المخت�صر .128 :1
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .141 :1و�سمط ال ّنجوم
 -59ال ّتخريجّ :
ال�شدائد الّتي ُي ْق ِ�صر
العوالي  " 211 :1والأَ ّلياتّ :
أي�ضا جمع �أَ َّلية ،وهي
الإن�سان ب�سببها .والأَ ّليات � ً
اليمين" الإمالء المخت�صر .128 :1
ال�سيرة ال ّنبو ّية ِ " .141 :1
وط ِم َر:
 -60ال ّتخريجّ :
فر�س خفيف .و�سابح �أي ك�أ ّنه ي�سبح في جريه،
�أي يعوم .و�أَرِ ن :ن�شيط من الأَ َرن ،وهو ال ّن�شاط.
وال��� َّن��� ْه���ب :م��ا ان��ت��ه��ب م��ن الغنائم" الإم��ل�اء
المخت�صر ِ .128: 1
وط� ِ�م� َ�ر :الفر�س ال��ج��واد
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والع ْدو ،والأنثى ِط ِم ّرة.
ّ
الم�ستفز للوثب َ

ال�سيرة ال ّنبو ّية  " .141 :1والأ�شطان:
 -61ال ّتخريجّ :
والر ِك ّيات :جمع َر ِك َّية،
جمع َ�شطَ ن ،وهو الحبلَّ .
وهي البئر .الإمالء المخت�صر .128 :1
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .141 :1يريد �أ ّنهم ال
 -62ال ّتخريجّ :
ال�سائلون ،بل يزيدون على ذلك
يعطون ما يطلبه ّ
�أف�ضاال كثيرة ،وهذا �أعلى درجات العطاء.
الهنيات :الّتي
ال�سيرة ال ّنبو ّية ّ .141 :1
 -63ال ّتخريجّ :
ته ّنىء و ُت ْ�س ِعد.
الم ِدلّون� :أي
ال�سيرة ال ّنبو ّيةُ .141 :1 :
 -64ال ّتخريجّ :
الرجل
الّذين لهم مقام رفيع ،من قولناّ �" :
أدل ّ
على �أقرانه� :أخذهم من فوق" الل�سان (دلل)
.248 :11
ال�سيرة ال� ّن��ب��و ّي��ة  .141 :1و�سمط
 -65ال� ّت��خ��ري��جّ :
ال�سيرة :خلُّوا،
ال ّنجوم العوالي  211 :1وردت في ّ
ب�ضم الالم ،وينبغي �أن تكون بفتحها لت�ستقيم مع
ّ
الما�ضي �صرف ًّيا .ولنا �أن نقترح �أن تكونَ :حلّوا،
من :حلَّ ِ
يحلّ � ،أي �أقام.
ال�سيرة ال ّنبو ّية .142 :1و�سمط ال ّنجوم
 -66ال ّتخريجّ :
ال��ع��وال��ي  " 211 :1وال ت��رق��ا مدامعها� ،أي ال
ال�شعر" الإمالء
تنقطع .و�أ�صله الهمز ،فخ ّففه في ّ
الرزِ ّيات :جمع َرزِ َّي��ة ،وهي
المخت�صر ّ .128 :1
الم�صيبة .وال يبعدّ � ،إما �أن ت�أتي نافية ،فيرفع
فيحرك
الفعل الم�ضارع ،و� ّإم��ا �أن ت�أتي ناهية
ّ
اكنين.
ال�س ْ
الم�ضارع بالك�سر خو ًفا من التقاء ّ
المنمق ،34 :و�شرح نهج البالغة :15
 -67ال ّتخريج:
ّ
بال�ش�أم (مهموزة) يوم ثوى
 .212وفي
المحبرّ :
ّ
كما .163 :وفي �أن�ساب الأ�شراف ،73 :1 :وفي
بغزة ها�شم.
معجم البلدان كذلك  :202: 4فيه ّ
ال � ّن��دى :ال��ك��رم ،ي��ق��ول :لقد م��ات ال��ك��رم بموت
ها�شم بن عبد مناف.
والمحبر ،163 :و�أن�ساب
المنمق،34 :
 -68ال ّتخريج:
ّ
ّ
الأ���ش��راف .73 :1 :وفي معجم البلدانَ :يعوده
الزائر.
 .202: 4ال ُع َّود :جمع عائد ،وهو ّ
المنمق ،34 :وفيهَ :ر ِذم ك َفرِ ح ،وال
 -69ال ّتخريج:
ّ

�شعر مطرود
بن كعب
الخزاعي:
ّ
جمع
وتحقيق
ودرا�سة

�أرى هذا �صوا ًبا .ولعلّ الأ�صوب ما �أثبتناه وف ًقا
الروايات في �سائر الم�صادر الّتي
لما جاءت به ّ
الراء.163 :
عدنا �إليها .وفي
المحبرُ :رذم ّ
ّ
ب�ضم ّ
والذال
الراء ّ
وفي �أن�ساب الأ�شرافّ ،73 :1 :
ب�ضم ّ
م ًعا ،وفي �شرح نهج البالغة :212 :15
ف���ج���ف���ان���ه ُر ُذ ٌم ل����م����ن ي��ن��ت��اب��ه
وال�� ّن�����ص��ر �أدن���ى بالل�سان وباليد
وفي معجم البلدان كذلك :202: 4
م���ح���ق���ان��� ٌة ردم ل���م���ـ���ـ���ن ي��ن��ت��اب��ه
وال�� ّن�����ص��ر م��ن��ه ب��ال��ل�����س��ان وباليد
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الحموي (محقانة) ت�صحيف وا�ضح
وفي رواية
ّ
ال معنى له ،وردم كذلكُ .رذُ م :جمع َرذوم ،وهي
تت�صبب جوانبها ح ّتى � ّإن
الق�صعة الممتلئة الّتي
ّ
د�سما المتالئها،
جوانبها لتندى �أو ك�أ ّنها ت�سيل ً
والجمع ُرذُ م ،وجفان ُرذُ م و َر َذم ،مثل عمود
وع َمد .وال تقل :رِ َذم .الل�سان( :رذم) :13
ُ
وع ُمد َ
 .237ينتابه :يزوره وي�أوي �إليه.
المنمق ،38 :ولباب الأن�ساب ،320 :1
 -70ال ّتخريج:
ّ
و�شرح نهج البالغة � .200 :15شيبة الحمد:
ا�سم عبد المطّ لب ،وكان ا�سمه حين ولد �شيبة،
ثم بقي
ل�شعرة بي�ضاء وحيدة كانت في �شعرهّ ،
في منازل �أخواله مع � ّأمه �سلمى في يثرب ،ح ّتى
عمه المطّ لب فحمله ودخ��ل به مكّة فقال
جاء ّ
ال ّنا�س :هذا عبد المطّ لب ،فغلبت عليه� .شرح
نهج البالغة .214-213 :15

ال�سير.
(رحل) �ُ .278 :11س ُرح� :سريعة �سهلة ّ
المنمق ،39 :و�شرح نهج البالغة :15
 -73ال ّتخريج:
ّ
 .200وفي لباب الأن�ساب  :321 :1تراب القابر.
الرياح
�سفاة القابر :تراب القبر ،وهو ما ت�سفيه ّ
وتجلبه من �أتربة و�أغبرة.
المنمق .39 :فلأحبو ّنك :لأمنح ّنك.
 -74ال ّتخريج:
ّ
ال�صبح� ،إي
َفلَج� :أراها بفتح الفاء والالم ،وتعني ّ
ال�صبح ،ور ّبما
� ّإن مدحته �ستكون م�شهورة كفلق ّ
ب�ضم الفاء وت�سكين ال�لام ،وتعني
�أت��ت ال ُفلْج
ّ
ال�صواب.
الفوزّ ،
ولكن الأ ّول عندي �أقرب �إلى ّ
المنمق .39 :غائر� :سحيق.
 -75ال ّتخريج:
ّ
 -76ال ّتخريج :هذا ورد في �شرح نهج البالغة :15
 ،200وورد في لباب الأن�ساب  ،320 :1من غير
بالرواية الآتية:
ن�سبةّ ،
	�إلى القمر البادي المقيم دعو ُت ُه ومطعمهم في
ِ
والجدب
وال�ضيق
الأذل ّ
وفي كلمة الأذل خلل في ال ّتحقيق؛ �إذ ال معنى
وال�ش ّدة .الل�سان (�أزل) :11
ال�ضيق ّ
لها .الأَ ْزلّ :
ال�سنام من
 .13ال َق َمع :جمع ق ََم َعة ،وهي �أعلى ّ
الج ُزر :جمع َجزور ،وهو البعير،
البعير �أو ال ّناقةُ .
واحتاج �إلى ال ّت�سكين �ضرورة.
-77ال ّتخريج :الأوائ���ل ،10 :وورد من غير ن�سبة في
لباب الأن�ساب  ،319 :1ومعه بيت �آخر باختالف
الرواية:
في ّ
يدعي مج ّم ًعا
�أبوكم
ق�صي كان ّ
ٌّ

المنمق .39 :وفي لباب الأن�ساب :1
 -71ال ّتخريج:
ّ
حجت قري�ش ،ودعا هزيل .وهزيل هنا
 :320ما ّ
ال معنى لها .وفي �شرح نهج البالغة :200 :15
ودع��ا ُه� َ�ذ ْي �لٌ ،وهنا كذلك ال ي�ستقيم المعنى،
المنمق :هديل،
والأ�صوب رواية ابن حبيب في
ّ
وهو �صوت الحمام ،وقيل :ذكر الحمام .الل�سان
(هدل) .691 :11
المنمق .39 :رِ ْحلَتي :وقد وردت خط�أً:
 -72ال ّتخريج:
ّ
الرحلة الّتي ي�سيرها.
رجلتي بالجيم .وقد تعني ّ
ال�سير .الل�سان
وقد تعني كذلك البعير
ّ
القوي على ّ

ج��م��ـ��ـ��ع اهلل ال���ق���ب���ائ���ل م����ن ف��ه��ر
و�أن��ت��م ب��ن��و زي���د وزي���د �أب��وك��م به
فخرا على فخر
زيدت البطحا ُء ً
ووا���ض��ح الك�سر في البيت الأ ّول ب�سبب �ضعف
ال�صوابُ :ي ْدعى ،و به جمع .وورد
ال ّتحقيق؛ �إذ � ّإن ّ
في البدء وال ّتاريخ  109 :4من غير ن�سبة،
كما ورد هذا البيت �ضمن خم�سة �أبيات ن�سبها
العدوي،
ابن �أبي الحديد �إلى حذافة بن غانم
ّ
وهي في مدح �أبي لهب " ،ويو�صي ابنه خارجة
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باالنتماء �إلى بني ها�شم ،فيقول:
���زل
����ن ف�ل�ا ت ْ
�أخ��������ار َج � ّإم������ا �أه���� ِل���� َك َّ
ِ
القبر
�شاكرا ح ّتى تغ َّي َب في
لهم
ً
بني �شيبة الحمد الكريم ِفعالُه
ي�ضي ُء ظال َم الليل كال َق َمر ال َب ْد ِر
لل�شيخ ها�شمٍ
ل�ساقي الحجيج ث ّم ّ
ٍ
الغم ِر
وعبد
ال�س ّيد ْ
مناف ذل��ك ّ
أغر
�أبو عتبة الملقى �إلى جواره � ُّ
�����ان ال����ل����ون م����ن ن����ف ٍ
����ر غُ ���� ِّر
ِه�����ج ُ
ق�صي كان ُيدعى مج ِّم ًعا
�أبوكم
ّ
ب��ه ج��م��ع اهلل ال��ق��ب��ائ��ل م��ن ِ
فهر
ف��أب��و عتبة ه��و �أب��و لهب :عبد ال � ُع� ّ�زى ب��ن عبد
المطّ لب بن ها�شم ،وابناه عتبة وعتيبة "� .شرح
نهج البالغة .201-200 :15
ال�سيرة ال ّنبو ّية غير
كما ورد ه��ذا البيت في ّ
بالرواية الآتية:
من�سوب ّ 132 :1
جمع اهلل
ق�صي لعمري ك��ان يدعى
ِّ
مجم ًعا به ّ
ٌّ
القبائل من فهر
وورد كذلك في الفائق في غريب الحديث :3
بالرواية الآتية:
 184من�سو ًبا �إلى مطرود بن كعب ّ
ق�صي كان يدعى مج ِّم ًعا
�أبوكم
ٌّ
ب��ه ج��م��ع اهلل ال��ق��ب��ائ��ل م��ن فهر
العدوي:
المنمق من�سو ًبا �إل��ى حذافة
وورد في
ّ
ّ
 .29وه��و ف��ي طبقات اب��ن �سعد من�سوب �إل��ى
حذافة بن غانم يخاطب �أبا لهب بتقديم لفظة:
�أبوكم  .53 :1وفي العقد الفريد  .313 :3وفي
بري متنازع بين مطرود وحذافة بن
تاريخ الطّ ّ
غانم بتقديم لفظة� :أبوكم  .295 :1وفي تف�سير
بالرواية الآتية� :أبونا
القرطبي من غير ن�سبة ّ
ّ
ق�صي  .499 :22وف��ي الل�سان م��ن غير ن�سبة
ٌّ
كذلك بتقديم لفظة� :أب��وك��م (ج��م��ع) .60 :8
العبا�س
وفي خزانة الأدب ين�سب �إلى الف�ضل بن ّ
ق�صي .203 :1
بالرواية الآتية� :أبونا
ّ
ّ

�آفاق الثقافة والتراث 127

وهذا قلّ من كثر من الم�صادر الكثيرة الّتي ورد
فيها هذا البيتّ � ،إما غير من�سوب و� ّإما من�سو ًبا
�إلى مطرود ،و� ّإما من�سو ًبا �إلى غيره.
ق�صي بن ك�لاب ا ّل��ذي ولي
ق�صي هو
ال�شرح:
ّ
ّ
ّ
�أمر مكّة والبيت ،وجمع قومه من منازلهم �إلى
مكّة ،وهو " �أول بني كعب بن ل� ّؤي الّذي �أ�صاب
ملكًا �أط��اع له به قوم هـ ،فكانت �إليه الحجابة
والرفادة وال ّندوة واللواء ،فحاز �شرف
وال�سقاية ّ
ّ
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .132-131 :1فهر:
مكّة كلّه" ّ
هو فهر بن مالك بن ال ّن�ضر بن كنانة� ،ضمن
للر�سول �صلّى اهلل
�سل�سلة �سرد ال ّن�سب ّ
كي ّ
الز ّ
ال�صفحة الأولى.
ال�سيرة ال ّنبو ّية ّ :1
عليه و�سلّمّ :
 -78ال ّتخريج :الفائق .184 :3
الرو�ض الأنف :1
 -79ال ّتخريج :الفائق  ،184 :3وفي ّ
والر�شاد :1
ُ :234ه ُم م�ل�أوا .وفي �سبل الهدى ّ
ا.ال�شرح :بنو بكر:
 :313هم ملأوا ،وهم نكلوا ع ّن ّ
ق�صي بن كالب.
�ضد
قبيلة انحازت مع خزاعة ّ
ّ
الرو�ض الأنف  .233 :1و�أرى �أن ال ب�أ�س �أن تكون
ّ
غواة بفتح الغين ،بمعنى ال َغواية.
ال�شرحُ :حل َْيل :هو
 -80ال ّتخريج :الفائق ّ .184 :3
ُحل َْيل بن ُح ِ
ق�صي
الخـزاعي ا ّل��ذي ت��ز ّوج
ب�ش ّية
ّ
ّ
ابن كالب ابنته ف�أنجب منها عبد مناف و�إخوته.
الفائق .184 :3
ال�سيرة ال ّنبو ّية،
 -81ال ّتخريج� :أخذت هذه الأبيات من ّ
فهي �أق���دم الم�صادر ،ث� ّ�م قابلتها على �سائر
الروايات في الم�صادر الّتي �سيرد ذكرها ،وقد
ّ
اعتدمت الم�صاد َر الّتي ن�سبت هذه الأبيات �إلى
ُ
مطرود �أو غيره فقط؛ لأ ّنها وردت في م�صادر
كثيرة.
المنمق:
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .178 :1وفي
ّ
 -82ال ّتخريجّ :
ي��ا �أ ّي��ه��ا ال��� ّ��ض��ي��ف...ه�لا حللت ب����آل .37 :وفي
اليعقوبي
�أن�ساب الأ�شراف  ،68 :1وفي تاريخ
ّ
الذهب : 33 :2ه�لا نزلت
 244 :1وف��ي م��روج ّ
ال�شعراء :هال حللت، 283 :وفيه
ب�آل .وفي معجم ّ
المرزباني هذه الأبيات لمطرود ويقول:
ين�سب
ّ

�شعر مطرود
بن كعب
الخزاعي:
ّ
جمع
وتحقيق
ودرا�سة
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ورويت لغيره .وفي الحما�سة الب�صر ّية :479 :2
هال نزلت ب�آل ،وفيه تن�سب الأبيات �إلى مطرود
الزبعرى ،والأ ّول �أكثر"
ثم يقول ":ويروى البن ّ
ّ
ووا�ضح �أ ّنه ي�ؤكّد ن�سبة هذه الأبيات �إلى مطرود.
ال�سيرة ال ّنبو ّية
وفي الجوهرة  322 :1برواية ّ
ال نزلت ب��آل :1
نف�سها .وفي ن�شوة الطّ رب :ه ّ
 .216وف��ي الأم��ال��ي للقالي ورد غير من�سوب،
وروايته �:أ ّال نزلت ب�آل  .241 :1وقد ذكرها في
الر�سول �صلّى اهلل عليه و�سلّم
�سياق حوار بين ّ
و�أب��ي بكر ،وفي ال ّتنبيه على �أوه��ام القالي في
بري
�أماليه :ه ّ
ال نزلت ب�آل .74 :وفي تاريخ الطّ ّ
ال
� :294 :1أ ّال نزلت ب�آل .وفي ثمار القلوب :ه ّ
حللت ب�آل  .101وفي البداية وال ّنهاية من غير
ن�سبة� :أ ّال نزلت ب�آل  .19 :3وفي دالئل الإعجاز:
ال �س�ألت عن ال 74 :بت�سهيل الهمز .وفي �أمالي
ه ّ
المرت�ضى� :أ ّال نزلت  ،268 :2وفي �سمط ال ّنجوم
الزبعرى :قل
العوالي من�سو ًبا �إلى عبد اهلل بن ّ
ال�سماحة وال ّندى هال مررت ب�آل عبد
للّذي طلب ّ
مناف .209 :1
وحدثنا �أبو بكر بن
ويقول
القالي في �أماليهّ ":
ّ
حدثني �أبي عن �أحمد
أنباري-رحمه اهلل-قالّ :
ال ّ
يادي عن المطّ لب بن المطّ لب
بن عبيد عن ّ
الز ّ
جده قال :ر�أيت ر�سول اهلل
ابن �أبي وداعة عن ّ
�صلّى اهلل عليه و�سلّم و�أبا بكر ر�ضي اهلل عنه على
فمر رجل وهو يقول:
باب �شيبة ّ
ي��ا �أ ّي��ه��ا ال ّ��رج��ل ال��م��ح�� ّول رحله
��������دار
�أ ّ
ال ن����زل����ت ب���������آل ع����ب����د ال ّ
هبلتك � ّأم���ك ل��و ن��زل��ت برحلهم
م��ن��ع��وك م���ن ع����دم وم����ن �إق���ت���ار
ق��ال :فالتفت ر�سول اهلل �صلّى اهلل عليه و�سلّم
ال�شاعر" قال :ال
�إلى �أبي بكر فقال�" :أهكذا قال ّ
بالحق ،لك ّنه قال:
والّذي بعثك
ّ
الرجل المح ّول رحله �أ ّال نزلت ب�آل عبد
يا �أيها ّ
مناف
هبلتك � ّأمك لو نزلت برحلهم منعوك من ُع ْدم

ومن � ِ
إقراف
ال��خ��ال��ط��ي��ن ف��ق��ي��ره��م ب��غ��ن�� ّي��ه��م
ح�� ّت��ى ي��ع��ود ف��ق��ي��ره��م ك��ال��ك��اف��ي
وي���ك��� ّل���ل���ون ج��ف��ان��ه��م ب�����س��دي��ف��ه��م
الر ّجاف
ح ّتى تغيب ّ
ال�شم�س في ّ
فتب�سم ر�سول اهلل �صلّى اهلل عليه و�سلّم
ق��ال:
ّ
وقال" :هكذا �سمعت ال� ّ�رواة ين�شدونه" الأمالي
.242-241 :1
الرواية فقال":
�صحح
ّ
وقد ّ
البكري بع�ض هذه ّ
علي-رحمه اهلل-عن المطّ لب بن �أبي
قول �أبي ّ
علي-رحمه
وداع��ة ،ه��ذا ّ
مما التب�س على �أب��ي ّ
حفظ ه��ـ ،و�إ ّن��م��ا �أراد كثير بن كثير بن
ُ
اهلل-
المطّ لب بن �أبي وداعة ،وال يعلم للمطّ لب بن �أبي
ي�سمى المطّ لب "...ال ّتنبيه.74 :
وداعة ابن ّ
المنمق:
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .178 :1وفي
ّ
 -83ال ّتخريجّ :
ح��ل��ل��ت �إل��ي��ه��م ،م��ن ج����وع .37 :وف���ي �أن�����س��اب
الأ���ش��راف :ل��و نزلت عليهم ،م��ن ج��وع .68 :1
اليعقوبي :من ج��وع  .244 :1وفي
وف��ي تاريخ
ّ
نج ْوك من جوع:
معجم ّ
ال�شعراء :حللت لديهمّ ،
 .283وفي الحما�سة الب�صر ّية :لو نزلت برحلهم
منعوك م��ن ُع� ْ��د ٍم  .480 :2وف��ي ال��ج��وه��رة :1
 ،322وف��ي ن�شوة الطّ رب  :216 :1منعوك من
خزي .وفي �أمالي المرت�ضى :لو نزلت عليهم،
من جوع  .268 :2وفي الأمالي للقالي،241 :1 :
وف��ي ال ّتنبيه على �أوه���ام القالي ف��ي �أماليه:
 :74لو نزلت برحلهم منعوك من ُع� ْ��د ٍم .وفي
�سمط ال ّنجوم العوالي من�سو ًبا �إلى عبد اهلل بن
قراه ُم منعوك
الزبعرى :هال مررت بهم تريد
ّ
ُ
ال�شرح " :هبلتك
�ضر ومن �إلحاف ّ .209 :1
من ّ
� ّأم���ك ل��و حللت ب��داره��م :هبلتك� :أي فقدتك،
وه��و على جهة الإغ���راء ،ال على جهة ال� ّ�دع��اء،
كما تقول :تربت ي��داك ،وال �أبا لك و�أ�شباهها.
والدناءة" الإم�لاء
والإق���راف :مقارفة ال ُه ْجنة ّ
المخت�صر � " .143 :1أي منعوك من �أن تنكح
بناتك و�أخواتك من لئيم ،فيكون االبن مقر ًفا
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لل�ؤم �أبيه وكرم � ّأم هـ ،فيلحقك و�صم من ذلك"
ال�سيرة ال ّنبو ّية  ،178 :1الحا�شية .1
ّ
ال�سيرة ال ّنبو ّية  .178 :1وفي �أن�ساب
 -84ال ّتخريجّ :
الأ�شراف :والخالطون ،ح ّتى يكون  .68 :1وفي
الحما�سة الب�صر ّية :والخالطون  .48 :2وفي
الرو�ض الأنف :والظّ اعنون لرحلة الأ�ضياف :1
ّ
 .249وفي �أمالي القالي  ،241 :1وفي ال ّتنبيه
على �أوه��ام القالي في �أماليه ،74 :وفي �أمالي
المرت�ضى  :268 :2وال��خ��ال��ط��ون .وف��ي �سمط
ال � ّن��ج��وم ال��ع��وال��ي من�سو ًبا �إل���ى ع��ب��د اهلل بن
بغنيهم .209 :1
ّ
الزبعرى :والملحقين فقيرهم ّ
المكفي ،ا�سم فاعل
ال�شرح :الكافي :بمعنى
ّ
ّ
يحمل معنى ا�سم المفعول ،كما قال الحطيئة
للزبرقان بن بدر:
ّ
دع ال��م��ك��ارم ال ت��رح��ـ��ل لبغيتها
واقعد ف�إ ّنك �أنت الطّ اعم الكا�سي
	�أي المطعوم المك�س ّو ،وكما قال تعالى :في عي�شة
مر�ضية.
را�ضية� :أي في عي�شة
ّ
ال�سيرة ال ّنبو ّية  ،178 :1والجوهرة :1
 -85ال ّتخريجّ :
المنمق:38 :
 .322وفي
ّ
الآخ���ذون العهد في �آفاقها وال� ّ�راح��ل��ون برحلة
الإيالف ،وفي �أن�ساب الأ�شراف : 68 :1
الآخ���ذون العهد من �آفاقها وال� ّ�راح��ل��ون لرحلة
اليعقوبي : 244 :1
الإيالف ،وفي تاريخ
ّ
الآخ���ذون العهد في �آفاقها وال� ّ�راح��ل��ون لرحلة
الذهب : 33 :2
الإيالف ،وفي مروج ّ

والراحلين برحلة
الآخ��ذي��ن العهد من �آنافنا
ّ
الإيالف ،وفي الحما�سة الب�صر ّية : 480 :2
الآخ���ذون العهد من �آفاقها وال� ّ�راح��ل��ون برحلة
الإيالف ،وفي ن�شوة الطّ رب : 216 :1

الآخ���ذون العهد من �آفاقها وال� ّ�راح��ل��ون لرحلة
الإيالف ،وفي �سمط ال ّنجوم العوالي من�سو ًبا �إلى
الزبعرى : 209 :1
عبد اهلل بن ّ
والقائلين بكلّ وع��د ���ص��ادق والآم��ري��ن برحلة
الإيالف.
الراحلين" الإم�لاء
ّ
ال�شرح ":الظّ اعنين يعني ّ
المخت�صر  .143 :1ورحلة الإيالف :هي العهود
الّتي �أبرمها �أوالد عبد مناف الأربعة مع ملوك
ال� ّ�دول الّتي ي ّتجرون معها  ،وهو حديث نفي�س
المنمق ،40-31 :وقد وردت �سورة قري�ش
وطويل:
ّ
في الحديث عن ذلك.
ال�سيرة ال ّنبو ّية  ،178 :1والجوهرة :1
 -86ال ّتخريجّ :
 .322وفي �أن�ساب الأ�شراف  :68 :1والمطعمون
الرماح .وفي �أمالي المرت�ضى :268 :2
�إذا ّ
الريا ُح تناوحت
وال ُم ْط ِعمون �إذا ّ
��اف
ورج�����ال م�� ّك��ة م�����س��ن��ت��ون ِع��ج ُ
وفي �أمالي القالي  ،242 :1وفي ال ّتنبيه:74 :
�����س��دي��ف��ه��م
وي��ك�� ِّل��ل��ون ج��ف��ان��ه��م ب َ
الر ّجاف
ح ّتى تغيب ّ
ال�شم�س في ّ
المنمق:38 :
وفي
ّ
�����ري�����ح ك�����لّ ���ش��ت��وة
وي���ق���ات���ل���ون ال ّ
الر ّجاف
ح ّتى تغيب ّ
ال�شم�س في ّ
ووا���ض��ح ك�سر ال��ب��ي��ت ،وق��د ذك��ر المح ّقق في
ع�شية بد ًال من �شتوة ،فهو �أ�صوب ح ّتى
الحا�شيةّ :
ي�ستقيم الوزن.
����ص��دور
وف��ي الحما�سة الب�صر ّية ت��داخ��ل��ت ال� ّ
والأعجاز ،كما ي�أتي:
الرياح تناوحت
والمطعمون �إذا ّ
��اف
ورج�����ال م�� ّك��ة م�����س��ن��ت��ون ِع��ج ُ
وي���ك��� َّل���ل���ون ج��ف��ان��ه��م ب�����س��دي��ف��ه��م
الر ّج ِ
اف
ح ّتى تغيب ّ
ال�شم�س في ّ
. 480 :2

المطعمون �إذا ال ّنجوم تغ ّورت والظّ اعنون لرحلة
الإيالف ،وفي ثمار القلوب:101 :

وفي تهذيب اللغة  ، 43 :11من غير ن�سبة :

والراحلين برحلة
الآخذين العهد في �إيالفهم
ّ
الإيالف ،وفي �أمالي المرت�ضى : 268 :2

ال�شحم كلّ ع�ش ّية
المطعمون ّ
الر ّج ِ
اف
ح ّتى تغيب ّ
ال�شم�س في ّ
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�شعر مطرود
بن كعب
الخزاعي:
ّ
جمع
وتحقيق
ودرا�سة

ال����ّ�ش��رح " :تناوحت �أي تقابلت ،ي��ق��ال :تناوح
الجبالن� ،إذا تقابال .وال� ّ�ر ّج��اف :هنا البحر"
الإمالء المخت�صر .143 :1

هلم
الرائ�شون ولي�س يوجد رائ�ش والقائلونّ :
ّ
للأ�ضياف وفي �سمط ال ّنجوم العوالي من�سو ًبا
الزبعرى مثل رواية �شرح نهج
�إلى عبد اهلل بن ّ
الرائ�شين والقائلين :1
البالغة ولكن بن�صبّ :
.209

ال�سيرة ال ّنبو ّية  ،178 :1والجوهرة :1
 -87ال ّتخريجّ :
.322
ال����ّ�ش��رح " :وم��ن روى عقد ذات نطاف بك�سر
العين ،فال ّنطاف جمع نُطفة ،وهي ال ُق ْرط الّذي
يعلّق من الأذن ،ومن رواه َع ْقد ،بفتح العين،
فال ّنطاف جمع نطفة م��ن ال��م��اء ،وه��و القليل
ال�صافي منه" الإمالء المخت�صر .143 :1
ّ
ال�سيرة ال ّنبو ّية  ،178 :1والجوهرة :1
 -88ال ّتخريجّ :
.322

مقـــاالت

عرو�ضي.
المنمق ،38 :وفي البيت ك�سر
 -89ال ّتخريج:
ّ
ّ
ال�شرح :الأٌل��ى :لها معنيان :الأ ّول :بوزن ال ُعال،
ّ
أي�ضا ال واحد له من لفظه ،واح��ده الّذي،
فهو � ً
بمعنى الّذين .والآخر �أ ّنه مقلوب من الأُ َول؛ لأ ّنه
جمع �أُول��ى ،مثل �أخ��رى و�أُ َخ��ر .الل�سان (�أول��ى)
 .437 :15وال َّتلْد وال ُّتلْد وال ِّتالد وال ّتالد :المال
أ�صلي ،الّذي ولد عندك ،وهو نقي�ض
القديم ال ّ
الطّ ارف .الل�سان (تلد)  . 99 :3والإط��راف" :
ال�شيء الجديد
هو ما ا�ستحدثت من المال" وهو ّ
الطّ ارىء الّذي لي�س بعتيق وال قديم .الل�سان :9
. 214

الزبعرى.
وقد ن�سبه ابن �أبي الحديد �إلى ابن ّ
المحول :جمع
ّ
الم ْف ِ�ضلون� :أهل الف�ضلُ .
ال�شرحُ :
القحط والجدب .ترادفت :تتابعت.
َم ْحل ،وهو ْ
معد:
ال�شعراءّ .283 :
 -91ال ّتخريج :معجم ّ
ال�شرحّ :
معد ب��ن ع��دن��ان .مها الأ���ص��داف :جمع
قبائل ّ
والد ّرة وال ِبل َْور .الل�سان(مها)
مهاة :وهي الل�ؤل�ؤة ّ
.299 :15
 -92ال ّتخريج :الحما�سة الب�صر ّية  ،481 :2وقد
ال�سيرة ال ّنبو ّية من
ن�سبها �إلى ابن ّ
الزبعرى ،وفي ّ
اليعقوبي :244 :1
غير ن�سبة  .136 :1وفي تاريخ
ّ
إقواء،
ورجال مكّة م�سنتون عجاف ،ف�أحدث فيه � ً
أثبت رواية الحما�سة الب�صر ّية ،وهذه
ولذلكّ � ،
ال�شعراء كذلك.283 :
الرواية ب�إقوائها في معجم ّ
ّ
الزبعرى
وفي �أمالي المرت�ضى من�سوب �إلى ابن ّ
بالرواية الآتية:
ّ
ورجال مكّة م�سنتون عجاف .269 :1
وفي ن�شوة الطّ رب من غير ن�سبة :عمرو الّذي
ه�شم الثّريد لمع�شر بفناء مكّة م�سنتين عجاف
 .330 :1وف��ي �شرح نهج البالغة من�سوب �إلى
الزبعرى :ورجال مكّة  .200 :15وفي لباب
ابن ّ
الأن�ساب من غير ن�سبة  .320 :1وفي المزهر
من�سوب �إلى مطرود :429 :2

 -90ال ّتخريج� :أن�ساب الأ�شراف  ،68 :1والحما�سة
الب�صر ّية  ،480 :2و�أمالي المرت�ضى .268 :2
هيلي
وف��ي ال� ّ�رو���ض الأن���ف  ،249 :1ن�سب ّ
ال�س ّ
والرائ�شين ولي�س
الفائية كلّها �إلى ابن ّ
ّ
الزبعرىّ :
هلم للأ�ضياف
يوجد رائ�ش والقائلينّ :

ورج��ال مكّة :فيهما كليهما .وفي تهذيب اللغة
(ه�شم)  :95 :6من�سو ًبا �إل��ى مطرود :ورج��ال
ال�شعراء من�سو ًبا
مكّة .وفي :من ا�سمه عمرو من ّ
�إلى مطرود :422 :ورجال مكّة .وفي اال�شتقاق
من�سوب �إلى مطرود :ورجال مكّة ،13 :وفي البدء
وال ّتاريخ من غير ن�سبة :عمرو الّذي  .111 :4وفي
�سمط ال ّنجوم العوالي من�سو ًبا �إلى عبد اهلل بن
الزبعرى :عمرو ا ّل��ذي ه�شم الثّريد لقومه قوم
ّ

بي
وفي �أمالي
علي وال ّن ّ
القالي  :242 :1منهم ّ
ّ
هلم للأ�ضياف.
محمد القائالنّ :
ّ

البكري في ال ّتنبيه ":وفي بع�ض ن�سخ
وقد قال
ّ
الفائي ،وهو
ال�شعر
الأمالي بيت زائد في هذا ّ
ّ
(وذكر البيت) وهذا بيت محدث ،ذكر �أبو ن�صر
�صالحا �أبا غالب �ألحقه به . 75 :وفي
جده
� ّأن ّ
ً
�شرح نهج البالغة : 200 :15
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بمكّة م�سنتين عجاف .209 :1
�سمي
ّ
ال�شرح :ه�شم الثّريد :ك�سره وقطّ عه ،وبه ّ
جد
ها�شم ب��ن عبد م��ن��اف �أب���و عبد المطّ لب ّ
عمرا،
ي�سمى ً
بي �صلّى اهلل عليه و�سلّم ،كان ّ
ال ّن ّ
ها�شما.
ف�سمي
ً
وهو �أ ّول من ثرد الثّريد وه�شمه ّ
الل�سان  . 611 :12م�سنتون� :أ�صابتهم �سنة جدب
وقحط .عجاف :جمع �أعجف �أو عجفاء ،وهو
و�صف لكلّ ما �أ�صيب ب�سوء الغذاء وال ُهزال ،مثل
�أبطح بطاح و�أجرب جراب.
اليعقوبي ، 244 :1ون�سبها
 -93ال� ّت��خ��ري��ج :ت��اري��خ
ّ
الزبعرى:
�صاحب الحما�سة الب�صر ّية البن ّ
الرحيل لقومه
وه��و الّ��ذي ّ
�سن ّ
ال�شتاء ورح��ل�� َة الأ���ض��ي ِ
��اف
ِر َح���� َل ّ
.481 :2
ال�سيرة ":فقال �شاعر من قري�ش �أو من
وف��ي ّ
الرحلتان كالهما �سفر
بع�ض العرب�ُ :س َن ْت �إليه ّ
ال�شتاء ورحلة الأ�ضياف"  ،136 :1ووا�ضح �أ ّنه
ّ
لم ين�سبه �إلى مطرود .وفي �أمالي المرت�ضى :2
الزبعرى:
 :269من�سوب �إلى ابن ّ
الرحيل لقومه
وه��و الّ��ذي ّ
�سن ّ
ِر َح���� َل ال ّ�����ش��ت��اء ورح��ل��ة الأ���ض��ي��اف
وفي �سمط ال ّنجوم العوالي من�سو ًبا �إلى عبد اهلل
رين �س ّنهما له ولقومه �سفر
ابن ّ
الزبعرى�َ :س َف ْ
ال�شتاء ورحلة الأ�صياف .209 :1
ّ
وال�صيف �إلى
ال�شتاء
الرحلتان :رحلة ّ
ّ
ّ
ال�شرحّ :
وال�شام ،وهما اللتان ذكرهما اهلل تعالى
اليمن ّ
في القر�آن الكريم في �سورة قري�ش.
 -94ال ّتخريج� :أن�ساب الأ�شراف  ،73 :1والحما�سة
الرو�ض الأنف من�سو ًبا
الب�صر ّية  .480 :2وفي ّ
الب��ن ال� ّ�زب��ع��رى  :249 :1فتف ّق�أت .وف��ي �أمالي
المرت�ضى  :268 :2خال�صةُ .وف��ي �شرح نهج
فالمخ ،بالخاء المعجمة .وفي
البالغة :200 :15
ّ
�سمط ال ّنجوم العوالي من�سو ًبا �إل��ى عبد اهلل
الم ّح:
الزبعرى :خال�صها :1
ّ
ابن ّ
.209ال�شرحُ :
ال�شيء ،وهو �صفرة البي�ض ،وذكر
الخال�ص من ّ
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���ري لعبد اهلل بن
اب��ن منظور ":و�أن�����ش��د الأزه� ّ
الزبعرى:
ّ
ك���ان���ت ق��ري�����ش ب��ي�����ض�� ًة فتفلّقت
ف���ال���م ّ���ح خ��ال�����ص��ه��ا ل��ع��ب��د م��ن��اف
ق��ال اب��ن ب� ّ��ري :م��ن روى خال�صة ب��ال� ّت��اء ،فهو
في الأ�صل م�صدر كالعافية ،ومنه قوله تعالى:
�إ ّنا �أخل�صناهم بخال�صة ذكرى ال� ّ�دار ،فذكرى
فاعلة بخال�صة ،تقديره ب� ْأن خل�صت لهم ذكرى
القراءتين
الدار ،وقد قرىء بالإ�ضافة ،وهي في
ّ
ْ
م�صدر؛ ومن روى خال�صه بالهاء ،فال �إ�شكال
البكري
(م��ح)  .589 :2ويذكر
فيه" الل�سان
ّ
ّ
المطرز قال:
في ال ّتنبيه قائال ":وروى �أبو عمر
ّ
�أخبرني �أبو جعفر بن �أن�س ِ
با�سي-رحمهم
الك ْر ّ
اهلل-عن رجاله قال :كان ر�سول اهلل �صلّى اهلل
عليه و�سلّم يم�شي ذات يوم في طريق من طرقات
مكّة ف�سمع جارية تن�شد:
ك���ان���ت ق��ري�����ش ب��ي�����ض��ة ف��ت��ف�� ّل��ق��ت
������دار
���ح خ��ال�����ص��ه ل��ع��ب��د ال ّ
ف���ال���م ّ
ف�أقبل على �أب��ي بكر-ر�ضي اهلل عنه-فقال"
ال�شاعر" فقال :ف��داك �أب��ي و� ّأم��ي!
�أهكذا ق��ال ّ
و�إ ّنما قال:
فالمح خال�صه لعبد
كانت قري�ش بي�ضة فتفلّقت
ّ
مناف
بي �صلّى اهلل عليه و�سلّم ":نعم ولي�س
فقال ال ّن ّ
بع�صبية" ال ّتنبيه.76-75 :
الرجل �إلى �أهله
ّ
ميل ّ
 -95ال ّتخريج :هذه الأبيات الثّالثة وردت في معجم
والذخائر ،100 :3
ّ
ال�شعراء ،283 :والب�صائر ّ
كليما لمطرود بن عرفطة،
وهي من�سوبة فيهما ْ
وهو-كما �أثبتنا-مطرود بن كعب نف�سه ،وقد ورد
وحيدي
وايتين؛ �إذ روى ال ّت
ّ
الر ْ
فرق وحيد في كلتا ّ
لم�س ْتنا �أبابيال.
في البيت الأ ّولّ :
ال�شرح�َ :سلول :ق��ال اب��ن حزم ":ول��د كعب بن
ّ -96
عمرو� :سلول بطن ،و�سعد بطن ،وم��ازن بطن،
وحب�شية � ّأمه من بني
� ّأمهم بنت ل� ّؤي بن غالب،
ّ
ج�شم بن معاوية بن بكر .بنو َ�سلول بن كعب بن

�شعر مطرود
بن كعب
الخزاعي:
ّ
جمع
وتحقيق
ودرا�سة
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لحي بن قمعة بن �إليا�س.
عمرو بن عامر بن ّ
حب�شية بن
حب�شية...فولد
ولد �سلول بن كعب:
ّ
ّ
وحل َْيل بطن ،وهو الّذي كان
�سلول :قمير بطنُ ،
ق�صي بن كالب ابنته ُح ّبى
حاجب الكعبة ،وتز ّوج
ّ
بنت ُحل َْيل...فولد قمير بن �سلول عبد اهلل وعبد
مناف"...جمهرة �أن�ساب العرب .235 :و�إ ّنما
ف�صلت ه��ذا و�أج��ه��دت نف�سي بحثًا عن �سلول؛
ّ
يتكرر في قبائل العرب ،ح ّتى
ل ّأن هذا اال�سم ّ
عري الّذي ذكره مطرود؛
يتوافق مع ال ّن�سق ّ
ال�ش ّ
�إذ نجد �شعره-كما الحظنا-م�صرو ًفا للحديث
وتبين
عن بني عبد مناف بن
ق�صي بن كالبّ ،
ّ
بعد البحث الّذي ذكرنا � ّأن �سلوال هذا له عالقة
جد ُح ّبى بنت ُحل َْيل
وثيقة
بق�صي بن كالب ،فهو ّ
ّ
ق�صي بن
ب�شية بن �سلول الّتي تز ّوجها
ابن ُح ّ
ّ
كالب� .أبابيل :جماعة في تفرقة ،واحدها �إ ّبيل
و� َّإب ْول ،وذهب �أبو عبيدة �إلى � ّأن الأبابيل جمع ال
واحد له ،بمنزلة عبابيد و�شماميط و�شعاليل.
 -97تقول العرب للقوم �إذا ظعنوا م�سرعين :خ ّفت
نعامتهم و�شالت نعامتهم ،وخ ّفت نعامتهم �أي
ال�ضاريين �أي
ال�سير ،و�أرى � ّأن معنى ّ
ّ
ا�ستمر بهم ّ
ال�سير وي�ضربون في الأر�ض.
الّذين ّ
يغذون ّ
 -98مطلول :من الطّ لّ  ،وهو ال ّندى� ،أي يدعو لهم �أن
يظلّ واديهم ممتلئًا بالخيرات والغيوث ،فال ينزر
متف�ضلة
يجف واديهم ،بل �أيديهم
عطا�ؤهم وال ّ
ّ
بالعطاء وال ّندى والكرم.
المنمق .39 :وقال ابن حبيب ":ويروى:
 -99ال ّتخريج:
ّ
عبد �شم�س �سوم م��ن ال �سائم ،ق��ال :و�س�ألت
ابن الأع��راب� ّ�ي عن� :سوم من ال �سائم فقال :ال
�أعرفه" .وهذه الأبيات في مدح �أوالد عبد مناف
الأربعة :المطّ لب ونوفل وعبد �شم�س وها�شم.
�سخي� ،سمح الك ّف ْين ،والعطاء
�َ -100سبِط الك ّف ْين:
ٌّ
دوما بيد واحدة ،ولك ّنه يعطي بكلتا ك ّف ْيه
يكون ً
ل�شدة جوده و�سخائه.
ّ
الح ْرم� :أي ال يرتكب ما يحرم وي�شنع
-101
ميت ُ
ّ
ال�سنة
وي�سوء ّ
الذكرّ .
ع�ض الآزم� :أي �إذا كانت ّ
�شديدة القحط والجدب.

الم�صــادر والمراجع
القر�آن الكريم
�������ري� ،أب����و م��ن�����ص��ور م��ح� ّ�م��د ب���ن �أح��م��د
 .1الأزه� ّ
ال�ساد�س،
(ت370ه����ـ) تهذيب اللغة ،ال��ج��زء ّ
محمد عبد المنعم خفاجي ومحمود فرج
تحقيق ّ
محمد البجاوي ،ال� ّ�دار
العقدة ،مراجعة علي
ّ
الم�صر ّية لل ّت�أليف وال ّترجمة.
�������ري� ،أب����و م��ن�����ص��ور م��ح� ّ�م��د ب���ن �أح��م��د
 .2الأزه� ّ
(ت370هـ) تهذيب اللغة ،الجزء الحادي ع�شر،
محمد �أب��و الف�ضل �إب��راه��ي��م ،مراجعة
تحقيق
ّ
محمد البجاوي ،ال� ّ�دار الم�صر ّية لل ّت�أليف
علي
ّ
ّ
وال ّترجمة.
الجاهلي
ال�شعر
الدين ،م�صادر ّ
 .3الأ�سد ،نا�صر ّ
ّ
اريخية ،دار الجيل ،بيروت-لبنان،
وقيمتها ال ّت
ّ
ط1988 : 7م.
محمد بن �أبي بكر بن عبد اهلل بن مو�سى
.4
البر ّيّ ،
ّ
ال�شهير ،الجوهرة في ن�سب
أن�صاري ال ّت
ال
لم�ساني ّ
ّ
ّ
بي �صلّى اهلل عليه و�سلّم و�أ�صحابه الع�شرة،
ال ّن ّ
محمد �أل ّتونجي� ،إ�صدارات مركز
تحقيق و�شرح ّ
زايد لل ّتراث وال ّتاريخ ،ط 1421 : 1هـ2001-م.
علي بن �أب��ي الفرج بن
.5
الب�صري� ،صدر ّ
ّ
الدين ّ
الح�سن (ت656هـ) الحما�سة الب�صر ّية ،تحقيق
و���ش��رح ودرا���س��ة ع��ادل �سليمان ج��م��ال ،مكتبة
الخانجي بالقاهرة.
 .6البغدادي ،عبد القادر بن عمر (ت1093ه���ـ)
خزانة الأدب ول� ّ�ب لباب ل�سان العرب ،تحقيق
و����ش���رح ع��ب��د ال���� ّ�س�لام م��ح� ّ�م��د ه�����ارون ،ط:1
1401ه����ـ1981-م ،مكتبة الخانجي بالقاهرة،
بالريا�ض.
الرفاعي ّ
دار ّ
البكري� ،أب��و عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز،
.7
ّ
علي في �أماليه.
ال ّتنبيه على �أوهام �أبي ّ
البكري� ،أبو عبيد اهلل عبد اهلل بن عبد العزيز
.8
ّ
أندل�سي (ت487هـ)معجم ما ا�ستعجم من
ال
ّ
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�أ�سماء البالد والموا�ضع ،عار�ضه بمخطوطات
ال�س ّقا ،عالم
القاهرة وح ّققه و�ضبطه م�صطفى ّ
الكتب ،بيروت.

 .17ابن �أب��ي الحديد� ،شرح نهج البالغة ،بتحقيق
العربية،
محمد �أب��و الف�ضل ،دار �إحياء الكتب
ّ
ّ
عي�سى البابي الحلبي و�شركاه.

 .9البالذري� ،أحمد بن يحيى (ت279ه��ـ) �أن�ساب
الر�سول �صلّى اهلل
الأ�شراف ،الجزء الأوّل� :سيرة ّ
عليه و�سلّم ،تحقيق محمود الفردو�س العظم،
قراءة �صبحي نديم المارديني.

علي بن �أحمد بن �سعيد
 .18ابن ح��زم� ،أب��و ّ
محمد ّ
أندل�سي (ت458ه��ـ) جمهرة �أن�ساب العرب،
ال
ّ
محمد هارون ،ط،5:
ال�سالم ّ
تحقيق وتعليق عبد ّ
دار المعارف.

�دي� ،أب���و ح� ّ�ي��ان ،ع��ل� ّ�ي ب��ن م��ح� ّ�م��د بن
 .10ال � ّت��وح��ي� ّ
والذخائر ،تحقيق
العبا�س(ت414هـ) الب�صائر ّ
ّ
وداد القا�ضي ،دار �صادر ،بيروت.

الدين �أبو عبد اهلل ياقوت بن
.19
الحموي� ،شهاب ّ
ّ
البغدادي ،معجم البلدان ،دار
ومي
ّ
عبد اهلل ّ
الر ّ
�صادر ،بيروت1397 ،ه1977-م.

محمد بن
ّعالبي� ،أبو من�صور عبد الملك بن ّ
 .11الث ّ
ي�سابوري (ت429هـ) ثمار القلوب
�إ�سماعيل ال ّن
ّ
محمد �أب��و
ف��ي الم�ضاف والمن�سوب ،تحقيق
ّ
الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف.

محمد
الخ�شني� ،أب��و ذ ّر م�صعب بن �أب��ي بكر
.20
ّ
ّ
ابن م�سعود ،الإمالء المخت�صر في �شرح غريب
ال�سير ،تحقيق ودرا�سة عبد الكريم خليفة ،دار
ّ
الب�شير لل ّن�شر وال ّتوزيع ،ط1412 :1هـ1991-م،
أردن.
عمان-ال ّ
ّ
الزمان،
 .21ابن َخلِّكان ،وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء ّ
محمد ابن �أبي
العبا�س �شم�س ّ
�أبو ّ
الدين �أحمد بن ّ
عبا�س ،دار �صادر ،بيروت.
بكر ،ح ّققه �إح�سان ّ
أزدي،
محمد بن الح�سن ال ّ
 .22ابن دري��د� ،أبو بكر ّ
محمد
ال�سالم
ّ
اال�شتقاق ،تحقيق و�شرح عبد ّ
هارون ،من�شورات مكتبة المث ّنى ،بغداد-العراق.

الجراح (ت 296ه��ـ) من ا�سمه عمرو من
 .12ابن
ّ
الرابعة ،رم�ضان 1389هـ-كانون
ّ
ال�سنة ّ
ال�شعراءّ ،
الأ ّول 1969م.
الجرجاني ،عبد القاهر ،دالئل الإعجاز ،ح ّققه
.13
ّ
الداية ،مكتبة �سعد
الداية وفايز ّ
وقدم له ر�ضوان ّ
ّ
الدين ،دم�شق ،ط1407 : 2هـ1987-م.
ّ
أمية بن عمرو
محمد بن � ّ
 .14ابن حبيب� ،أبو جعفر ّ
المحبر ،رواية
البغدادي (ت245ه��ـ)
الها�شمي
ّ
ّ
ّ
ّري ،اعتنى
ال�سك ّ
�أبي �سعيد الح�سن ابن الح�سين ّ
بت�صحيح ه��ذا الكتاب �إي��ل��زة ليختن �شتيتر،
من�شورات دار الآفاق الجديدة ،بيروت.
المنمق
البغدادي (ت245هـ)
محمد
ّ
ّ
 .15ابن حبيبّ ،
في �أخبار قري�ش ،اعتنى بت�صحيحه وال ّتعليق
الدكن،
عليه خور�شيد �أحمد ق��ارق ،حيدر�آباد ّ
1384هـ1964-م.
ال�شعر ّية،
حداد ،ح ّنا جميل ،معجم �شواهد ال ّنحو ّ
ّ .16
دار العلوم للطّ باعة وال ّن�شر1404 ،ه��ـ1984-م،
ط :1ال� ّ��ري���ا����ض ،ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب� ّ�ي��ة ال��ع��رب� ّ�ي��ة
ال�سعود ّية.
ّ
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الح�سيني،
محمد مرت�ضى
ال�س ّيد
 .23ال� ّ�زب��ي� ّ
ّ
�ديّ ،
ّ
ت��اج ال��ع��رو���س م��ن ج��واه��ر ال��ق��ام��و���س ،الجزء
ال��خ��ام�����س ع�����ش��ر ،تحقيق ال��� ّت���رزي وح��ج��ازي
ال�س ّتار �أحمد
والطّ حاوي والعزباوي ،راجعه عبد ّ
ف� ّ��راج ،ب��إ���ش��راف لجنة ف ّن ّية ب���وزارة الإع�ل�ام،
1395هـ1975-م ،مطبعة حكومة الكويت.
مخ�شري ،جار اهلل محمود بن عمر ،الفائق
الز
ّ .24
ّ
محمد البجاوي
علي ّ
في غريب الحديث ،تحقيق ّ
ومحمد �أب��و الف�ضل �إب��راه��ي��م ،عي�سى البابي
ّ
الحلبي و�شركاه ،ط (. 2د.ت).
�وه��اب
بكي ،ت��اج ال� ّ�دي��ن �أب��و ن�صر عبد ال� ّ
ّ .25
ال�س ّ
علي بن عبد الكافي (ت771ه���ـ) طبقات
اب��ن ّ
محمد
افعية الكبرى ،تحقيق عبد الف ّتاح
ّ
ال�ش ّ
ّ

�شعر مطرود
بن كعب
الخزاعي:
ّ
جمع
وتحقيق
ودرا�سة

محمد الطّ ناحي ،ط ،1عي�سى
الحلو ومحمود
ّ
البابي الحلبي و�شركاه.

العربية ،عي�سى البابي الحلبي
دار �إحياء الكتب
ّ
و�شركاه ،ط1373 : 1هـ1954-م.

هري (ت230هـ)،
محمد بن منيع ّ
الز ّ
 .26ابن �سعدّ ،
محمد عمر ،مكتبة
علي ّ
الطّ بقات الكبير ،تحقيق ّ
الخانجي بالقاهرة ،ط1421 : 1ه����ـ2001-م،
ولية للطّ باعة.
ّ
ال�شركة ّ
الد ّ

محمد بن جرير (ت310هـ)
 .32الطّ ّ
بري� ،أبو حعفر ّ
ت��اري��خ الأم���م وال��م��ل��وك ،اعتنى ب��ه �أب��و �صهيب
ولية.
الكرمي ،بيت الأفكار ّ
الد ّ

المغربي (ت685ه��ـ) ن�شوة الطّ رب
 .27ابن �سعيد
ّ
جاهلية العرب ،تحقيق ن�صرت عبد
في تاريخ
ّ
عمان،
الرحمن،
عمال المطابع ال ّت ّ
ّ
عاونيةّ ،
جمعية ّ
ّ
أردنية على
ل
ا
الجامعة
�ساعدت
أق�صى،
ل
ا
مكتبة
ّ
ن�شره.

مقـــاالت

الرحمن بن عبد اهلل
هيلي� ،أبو القا�سم عبد ّ
ّ .28
ال�س ّ
الخثعمي (ت581هـ)
ابن �أحمد بن �أبي الح�سن
ّ
ال�سيرة ال ّنبو ّية البن
ّ
الرو�ض الأُ ُن��ف في تف�سير ّ
محمد عبد
ال�سيرة ال ّنبو ّية لأب��ي
ّ
ه�شام ،ومعه ّ
�ري(ت213ه��ـ) علّق
الملك ب��ن ه�شام ال��م��ع��اف� ّ
عليه وو�ضع حوا�شيه مجدي بن من�صور بن �سيد
علي بي�ضون ،دار
ال�شورى ،من�شورات
ّ
ّ
محمد ّ
العلمية ،بيروت  -لبنان(.د.ت).
الكتب
ّ
الدين ،المزهر
الرحمن جالل ّ
يوطي ،عبد ّ
ّ .29
ال�س ّ
في علوم اللغة و�أنواعها� ،شرحه و�ضبطه وعنون
محمد �أحمد جاد
مو�ضوعاته وعلّق حوا�شيه
ّ
ومحمد �أبو الف�ضل
محمد البجاوي
ّ
وعلي ّ
المولى ّ
�إبراهيم ،دار الجيل ،بيروت ،ودار الفكر للطّ باعة
وال ّن�شر وال ّتوزيع.
��ي ،م��ح� ّ�م��د ب���ن ي��و���س��ف ال���ّ��ص��ال��ح� ّ�ي
 .30ال����� ّ��ش���ام� ّ
والر�شاد في �سيرة خير
(ت942هـ) �سبل الهدى ّ
العباد ،تحقيق م�صطفى عبد الواحد ،القاهرة،
لل�ش�ؤون
1392ه������ـ1972-م ،المجل�س الأع��ل��ى ّ
محمد توفيق
ال
ّ
إ�سالمية ،ي�شرف على �إ�صدارها ّ
عوي�ضة.
المو�سوي
علي بن الح�سين
ّ .31
ّ
ال�شريف المرت�ضىّ ،
العلوي(ت436هـ) �أمالي المرت�ضى :غرر الفوائد
ّ
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم،
ودرر القالئد ،تحقيق ّ

أندل�سي(ت
محمد ال
 .33اب��ن عبد ر ّب��ه� ،أحمد بن
ّ
ّ
328ه������ـ) ال��ع��ق��د ال���ف���ري���د ،ب��ت��ح��ق��ي��ق م��ح� ّ�م��د
�سعيد ال��ع��ري��ان ،المكتبة ال� ّت��ج��ار ّي��ة الكبرى،
1372هـ1953-م.
الع�سكري� ،أب��و ه�لال الح�سن بن عبد اهلل بن
.34
ّ
العلمية ،بيروت-
�سهل ،الأوائ����ل ،دار الكتب
ّ
لبنان.
الع�صامي ،عبد الملك بن ح�سين بن عبد الملك
.35
ّ
ال��م� ّك� ّ�ي (ت1111ه�����ـ) �سمط ال� ّن��ج��وم العوالي
لفية
ال�س ّ
في �أنباء الأوائ���ل وال ّتوالي ،المطبعة ّ
ومكتبتها.
الرحمن الخليل بن �أحمد
.36
ّ
الفراهيدي� ،أبو عبد ّ
(175ه����ـ) ال��ع��ي��ن ،تحقيق م��ه��دي المخزومي
امرائي ،من من�شورات دار الهجرة،
ال�س ّ
و�إبراهيم ّ
�إيران ،قم ،ط 1405 : 1هـ.
علي ين �أبي القا�سم بن
 .37ابن فندق� ،أبو الح�سن ّ
البيهقي (ت565هـ) لباب الأن�ساب والألباب
زيد
ّ
مقدمة لآية اهلل العظمى المرع�شي
والأعقاب ،مع ّ
الرجائي ،و�إ�شراف
ال�س ّيد مهدي ّ
جفي ،تحقيق ّ
ال ّن ّ
ال�س ّيد محمود المرع�شي.
ّ
محمد بن يعقوب
الدين
�ادي ،مجد ّ
 .38ال��ف��ي��روز�آب� ّ
ّ
(ت817ه��������ـ) ال��ق��ام��و���س ال��م��ح��ي��ط ،تحقيق
الر�سالة،
مكتب تحقيق ال � ّت��راث ف��ي م� ّؤ�س�سة ّ
محمد نعيم العرق�سو�سي ،م� ّؤ�س�سة
ب�إ�شراف
ّ
ال� ّ�ر���س��ال��ة للطّ باعة وال ّن�شر وال � ّت��وزي��ع ،ط : 8
1426هـ2005-م ،بيروت – لبنان.
البغدادي،
علي �إ�سماعيل بن القا�سم
.39
ّ
القالي� ،أبو ّ
ّ
العلمية ،بيروت-لبنان.
الأمالي ،دار الكتب
ّ
ينوري
محمد عبد اهلل بن م�سلم ّ
الد ّ
 .40ابن قتيبة� ،أبو ّ
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(ت276هـ)المعاني الكبير في �أبيات المعاني،
العلمية ،بيروت-لبنان.
دار الكتب
ّ
ال�شعراء.
 .41من ا�سمه عمرو من ّ
 .42ال��ق��ر���ش� ّ�ي ،ع� ّ�ب��ا���س ب��ن م��ح� ّ�م��د (ت1299ه�����ـ)
الحما�سة ،ح ّققه خير ال� ّ�دي��ن محمود قبالوي
،من�شورات وزارة الثّقافة ال����ّ�س��ور ّي��ة ،دم�شق،
1995م.

ينية ،م�صر.
مكتبة الثّقافة ّ
الد ّ
محمد
 .48اب��ن منظور� ،أب��و الف�ضل جمال ال� ّ�دي��ن
ّ
ابن مكرم (ت711هـ) ل�سان العرب ،دار �صادر،
بيروت.
ال�شواهد
ال�سالم
محمد ،معجم ّ
ّ
 .49ه��ارون ،عبد ّ
ال����ّ�ش��ع��ر ّي��ة ،مكتبة الخانجي ب��ال��ق��اه��رة ،ط،3
ولية للطّ باعة.
ّ
ال�شركة ّ
الد ّ

محمد بن �أحمد بن �أبي
.43
القرطبي� ،أبو عبد اهلل ّ
ّ
والمبين
بكر (ت671هـ) الجامع لأحكام القر�آن
ّ
ال�س ّنة و�آي الفرقان ،تحقيق
لما
ّ
ت�ضمنه من ّ
عبد اهلل بن عبد المح�سن ال ّتركي و�آخ��ري��ن،
الر�سالة للطّ باعة وال ّن�شر وال ّتوزيع ،ط 1
م� ّؤ�س�سة ّ
1427 :هـ2006-م.

ال�سيرة ال ّنبو ّية ،ح ّققها و�ضبطها
 .50ابن ه�شامّ ،
ال�س ّقا
و�شرحها وو���ض��ع فهار�سها م�صطفى ّ
و�إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ �شلبي ،ط:2
1375ه������ـ1955-م ،مكتبة ومطبعة م�صطفى
البابي الحلبي و�أوالده بم�صر.

وخرج
 .44ابن كثير� ،أب��و الفداء �إ�سماعيل ،ح ّققه ّ
ال�صاغرجي،
�أحاديثه وعلّق عليه م�أمون �سعيد ّ
وب�شار معروف ،دار
راجعه عبد القادر الأرنا�ؤوط ّ
ابن كثير ،دم�شق ،بيروت ،ط1428 : 1هـ2007-م.

علي
.51
اليافعي� ،أبو ّ
محمد عبد اهلل بن �أ�سعد بن ّ
ّ
اليمني المك ّّي (ت768ه���ـ) م��ر�آة
اب��ن �سليمان
ّ
الجنان وع��ب��رة اليقظان ف��ي معرفة م��ا يعتبر
أعلمي
من حوادث ّ
الزمان ،من�شورات م� ّؤ�س�سة ال ّ
للمطبوعات ،بيروت-لبنان.

محمد بن عمران بن
المرزباني� ،أبو عبيداهلل
.45
ّ
ّ
ال�س ّتار
مو�سى ،معجم ّ
ال�شعراء ،تحقيق عبد ّ
فراج.
�أحمد ّ
علي
.46
ّ
علي بن الح�سين بن ّ
الم�سعودي� ،أبو الح�سن ّ
الذهب ومعادن الجوهر ،و�ضع
(ت346هـ) مروج ّ
الفهار�س يو�سف �أ�سعد داغر ،من من�شورات دار
الهجرة� ،إيران ،قم.
المقد�سي ،المط ّهر بن طاهر ،البدء وال ّتاريخ،
.47
ّ
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اليعقوبي� ،أحمد بن �أب��ي يعقوب بن جعفر بن
.52
ّ
وهب بن وا�ضح ،ال ّتاريخ ،دار �صادر ،بيروت.
محمد نور
اليو�سي ،الح�سين ب��ن م�سعود ب��ن
.53
ّ
ّ
ال� ّ�دي��ن (ت1102ه�����ـ) زه��ر الأك���م ف��ي الأم��ث��ال
ق�صي الح�سين،
والحكم ،تحقيق و�شرح وفهر�سة
ّ
من�شورات ومكتبة الهالل ،بيروت ،لبنان ،ط ، 1
2003م.

�شعر مطرود
بن كعب
الخزاعي:
ّ
جمع
وتحقيق
ودرا�سة

اشتغال التراث الصوفي في الرواية العربية
مقاربة لـ(رواية التصوف)

د� .أخ العرب عبد الرحيم

مكنا�س  -المغرب

المقدمة:

مقـــاالت

ترنو هذه الدرا�سة �إلى مقاربة البعد ال�صوفي داخل الرواية العربية ،الذي �أعطى غنى
وحداثة للعبة الروائية ،وو�سع ف�ضاء ا�شتغالها عن طريق النب�ش في �أخاديد الذاكرة والتراث،
و�أ�س�س لخ�صو�صية روائية عربية ،انطال ًقا من ال�سجل التراثي والثقافي" :التاريخ ،الحكاية
ال�شعبية ،الأ�سطورة ،الت�صوف"...؛ وذلك بغية الإم�ساك بالزمن الروائي العربي الهارب وبلحظته
المنفلتة.
ولذلك �صممت العزم وعقدت النية على �إخراج
هذا البعد التراثي والفني الذي �أثث الرواية العربية،
وله عليها �آالء على الم�ستوى اال�ستطيقي(الجمالي)
ملتزما ب�صرامة نقدية غير متحيزة
والأخالقي،
ً
مفادها �أن �أي قراءة نقدية هي جزئية وم�ؤقتة-ف��ي تحليل ن�صو�صها وتفكيكها ،و�إب ��راز داللتها
و�إيديولوجياتها ،و�إظ �ه��ار منطوقها ومفهومها،
خدمة للتراث ال�صوفي والإب��داع العربي الروائي،
و�إبرازًا لمرحلة مهمة داخل م�سار الرواية العربية،
وهي مرحلة تحقيق الذات وتقبلها ،وتو�ضيح مدى
تحديث التراث وتناوله من وجهة نظر ع�صرية؛ لأن

الحداثة ال تلغي التراث ،و�إنما هي ا�ستمرار له من
أي�ضا
حيث الزمن وتطوير له من حيث الوظيفة .و� ً
تبيا ًنا لفعالية الت�صوف داخل الرواية ،بغية ت�صحيح
ت�صور بع�ض المعا�صرين ،الذين يرون في التراث
مادة محنطة هامدة ،وفي الت�صوف موئ ًال للجمود
والخرافة وال�شعوذة فقط.
لقد اخترت �سبعة ن�صو�ص "-الطيبون" لمبارك
ربيع�" ،أوراق" لعبد اهلل ال�ع��روي ،و"التجليات"
ل �ج �م��ال ال �غ �ي �ط��ان��ي ،و"الت�سليم" ل�ع�ب��د الإل ��ه
الحمدو�شي ،و"عر�س الزين" للطيب �صالح ،و"رحلة
ابن فطومة" لنجيب محفوظ ثم �أ�ضفت "مخلوقات
� 136آفاق الثقافة والتراث

الأ�شواق الطائرة" لإدوارد الخراط -نظ ًرا لتنوعها
وغناها ،ولكونها تخدم الهدف الت�صنيفي لرواية
الت�صوف المكتوبة باللغة العربية رغم انتمائها �إلى
رافد ثقافي مغاير(الت�صوف الم�سيحي).
 -1الرواية والتراث:

يع ��رف "مج ��دي ،وهبة" الت ��راث بقوله" :هو ما
خلف ��ه ال�س ��لف م ��ن �آث ��ار علمي ��ة وفني ��ة و�أدبية مما
نفي�س ��ا بالن�س ��بة لتقالي ��د الع�ص ��ر الحا�ض ��ر
يع ��د ً
والروحي"(((.
�أم��ا "طراد الكبي�سي" فيرى "�أن ال�ت��راث هو
مجموع ما ورثناه �أو �أورثتنا �إياه �أمتنا العربية من
الخبرات والإن�ج��ازات الأدب�ي��ة ،والفنية والعلمية،
اب �ت��داء م��ن �أع ��رق ع�صورها �إي �غ��ا ًال ف��ي التاريخ
حتى �أعلى ذروة في تقدمها الح�ضاري(((" ،ولقد
تعامل ال��روائ �ي��ون ال �ع��رب م��ع ال �ت��راث التاريخي
والديني وال�صوفي وال�شعبي والأ�سطوري ...وحاولوا
اال�ستفادة منه فن ًيا� ،إم��ا بق�صد �إح�ي��اء �أمجاده
الما�ضية ،و�إما بتوظيفه كو�سيلة �إيحائية وترميزية،
للتعبير عن الواقع الحا�ضر.
فبالن�سبة للمنحى الأول :يبقى التعامل مع
التراث في حدود ت�سجيله وت�صويره بهدف �إحياء
�أمجاد الما�ضي� ،أما المنحى الثاني :فالتراث فيه
�شكل من �أ�شكال التجريب ،ومحاولة لت�أ�صيل الرواية
العربية من خالل ا�ستيحاء الكتاب لل�شخ�صيات
والن�صو�ص ،والأح ��داث ،والقوالب التراثية التي
وردت في كتب التراث منذ القديم.
ومن �أهم العوامل التي دفعت لتوظيف التراث
داخل الرواية العربية:
�أ -العامل الفني :يتمثل في اقتناع الروائيين
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العرب ب�ضرورة ت�أ�صيل الرواية والخروج بها من
بوتقة التقليد وال�شكل الكال�سيكي ،وم��ن ثم كان
التراث منفذً ا من منافذ التجريب والتجديد.
ب -العامل ال�سيا�سي واالج�ت�م��اع��ي :ويتمثل
في �شعور الروائي العربي باالغتراب تجاه واقعه،
و�إح�سا�سه بحرقة الهزيمة ،ال�شيء الذي دفعه �إلى
البحث عن �أ�شكال جديدة للرواية العربية ،وهذا
مركز التقائه بالعامل الفني.
�إن الروائي العربي ال يجب عليه �إعادة �صياغة
التراث ال�صوفي كما هو ،بل عليه �أن يحدث حالة
من التفاعل بين واقعه المعي�ش وتراثه الما�ضي كي
يبعث فيه حيوية الحا�ضر ،ومن ثم الرد على التردي
العربي ،و�إعطاء الأعمال الإبداعية عن�صر التمايز
والخ�صو�صية.
-1-1الت�صوف واال�شتقاق اللغوي:

ما هو �أ�صل كلمة (ت�صوف �أو �صوفي)؟
ع َّد "محمد يا�سر �شرف" كلمة �صوفي ذات �أ�صل
م�ستندا �إلى حجج تنتمي الأولى منها �إلى
يوناني،
ً
باب "ال�صواتة" :عرفت العرب �إيثار ال�صوت الأ�شد،
عو�ضا عن
فالتميميون يقولون�( :شمر عن �صاقه) ً
(�شمر عن �ساقه) ،وهي لغة �شائعة بين العرب قبل
الإ�سالم ،والثانية :اعتمد قول "الق�شيري" في كتابه
"الر�سالة" :كلمة ال اقتبا�س وال ا�شتقاق لها داخل
العربية((( .وذهب الم�ست�شرق "غينون� "Guénonإلى
توازي كلمة "�صوفي" وعبارة"الحكيم الإلهي" ،تب ًعا
لح�ساب (الجمل) ،-وهو الح�ساب الذي كان �شائ ًعا
عن العرب قبل �أن يتعرفوا على النظام الع�شري،
وفي ذلك الح�ساب لكل حرف من حروف الأبجدية

ا�شتغال
التراث
ال�صوفي
في الرواية
العربية
مقاربة
لـ(رواية
الت�صوف)

قيمة؛ حيث يت�ساوى حا�صل �أحرف كل منهما:
�أ=1
�أ=1
�أ=1
ل30
ل=30
ل=30
�أ=1
ح=8
�ص=60
ل=30
ك=20
و=6
�أ=1
ي=10
ف=80
هـ=5
م=40
ي=10
__
__
ي= 10
78
+ 109
= 187
(((
الحكيم الإلهي
ال�صوفي =

مقـــاالت

�أم ��ا "نولديك" ف��رد ه��ذا االف �ت��را���ض وج��زم
ببطالنه م�ستد ًال على ذل��ك ب� ��أن "�سيجما" �أو
ح ��رف ال���س�ي��ن الإغ��ري �ق��ي ق��د ق��وب��ل دائ� � ًم ��ا في
الترجمة العربية بحرف ال�سين ال بحرف ال�صاد،
ول��م ت�شذ عن ه��ذه القاعدة كلمة واح��دة ،فلو �أن
ال�صوفية كانت ن�سبة على "�سوفيا" لكتبت بال�سين
ال بال�صاد((( ،ومما يقلل من قيمة ذل��ك التعليل
كون الت�سمية �سابقة لزمن ات�صال العرب باليونان.
وهناك من ن�سب كلمة "�صوفي" �إلى "�صوفة" ،وهو
رجل زاهد متعبد في الجاهلية كان قد انقطع �إلى
اهلل وعبادته وطاعته عند البيت الحرام وا�سمه
أي�ضا،
"الغوث بن مر" وقيل لأحفاده من بعده �صوفة � ً
وه��ذا مذكور في "�أ�سا�س البالغة" للزمخ�شري
و"القامو�س المحيط" للفيروز�آبادي ،وهذا ،وهم
وال دليل عليه((( ،وهناك من يراها من�سوبة �إلى �أهل
ال�صفة الذين كانوا يالزمون �صفة م�سجد ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وهو الرعيل الأول من رجال
الت�صوف ومثلهم الأع �ل��ى((( .وفريق �آخ��ر يجعلها
ن�سبة �إل��ى ال�صوف؛ لأن��ه لبا�س الزهاد والن�ساك
ورجال الدين يقول "الطو�سي"" :الت�صوف ا�سم وقع

على ظاهر اللب�سة" ،و(الألو�سي) ي�ست�ضعف هذا
ال ��ر�أي((( .و�صرح "ال�شيخ ر�ضوان" في منظومته
ال�ك�ب��رى ال�ت��ي جمعها ف��ي كتابه (رو� ��ض القلوب
الم�ستطاب)� :أن كلمة "�صوفي" ت�شير بحروفها �إلى
معانٍ كثيرة :فال�صاد �إلى ال�صبر وال�صالة وال�صوم
وال�صدق ،والواو �إلى الود والوعد والو�صل ،والفاء
�إل��ى الفرقان والفتح �إل��خ((( .يقول "الكالبادي":
وال�صف لأول ف�إنه عبر عن
ال�صفة ًّ
من ن�سبهم على ٍّ
ال�صفة �أو
�أ�سرارهم وبواطنهم� ،أم��ا ن�سبهم على ُّ
ال�صفة �أو ال�صوف ف�إنه عبر عن ظاهر �أحوالهم(،((1
ًّ
وهي �صفات لمو�صوف واحد.
-2-1الت�صوف والداللة اال�صطالحية:

يقول "ابن خلدون"" :الت�صوف هو العكوف
على العبادة واالنقطاع �إلى اهلل تعالى والإعرا�ض
عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه
الجمهور من لذة ومال وجاه ،والإنفراد عن الخلق
في الخلوة للعبادة"(.((1
أي�ضا ،الت�صوف لديه هو " :التخلي عن الدنيا
و� ً
وعزوف النف�س عنها وترك الأوطان ولزوم الأ�سفار،
ومنع النفو�س حظوظها و�صفاء المعامالت و�صفوة
الأ�سرار ،وان�شراح ال�صدور ،و�صفة ال�سباق"(.((1
و�سئل "الجنيد" عن الت�صوف فقال" :ت�صفية
ال�ق�ل��ب ع��ن م��واف�ق��ة ال �ب��ري��ة ،وم �ف��ارق��ة الأخ�ل�اق
الطبيعية ،والتعلق بالعلوم الحقيقية ،وا�ستعمال ما
هو �أولي على الأبدية ،ون�صح لجميع الأمة والوفاء
هلل على الحقيقة ،واتباع الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم في ال�شريعة"(.((1
�أما "ال�سري" فيقول" :ال�صوفي �أحد ثالثة:
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واحد ال يطفئ نور ورعه نور معرفته ،وواحد ال يتكلم
بباطن في علم ينق�ضه عليه ظاهر ال�شرع ،وواحد ال
تحمله الكرامات على هتك �أ�ستار محارم اهلل"(.((1
وقال"معروف الكرخي"" :الت�صوف الأخ��ذ
بالحقائق والي�أ�س مما في �أيدي الخالئق".
أي�ضا قال "الجنيد"" :الت�صوف �أن يميتك
و� ً
الحق عنك ويحييك به"(.((1
تتعدد التعريفات وتختلف اختالف تنوع ال ت�ضاد،
ولما كان �إدراك النتائج داخل علوم ذوقية مح�ضة
�صع ًبا؛ لأن كل �شخ�ص ي�صرح ح�سب حالته الح�سية
والذوقية مترج ًما لأ�شواقه ومعب ًرا عن تجربته،
وجب علينا اقتحام مجاهل �أخرى داخل الت�صوف
حتى يت�سنى لنا معرفة خ�صائ�صه ومكوناته.
-3-1الت�صوف بين الن�ش�أة والتحول:

تعددت القراءات حول ال�صوفية وتراوحت بين
منا�صر وجاحد ومقر؛ حيث نجد قراءة المت�صوف
والم�ست�شرق والمعا�صر ،مما يغدو مبتغى التوفيق
بين ه��ذه الآراء �صعب المنال؛ لأن كل ح��زب بما
جاهدا �أن
لديهم فرحون ،ونظ ًرا لذلك �س�أعمل
ً
�أتخل�ص من �شوائب بع�ض الممار�سات النقدية،
و�أتبين �شروط �إنتاج الفعل ال�صوفي ،ثم �أبحث عن
�سيرورة هذا الفعل ،والنقلة الفنية والفكرية التي
طبعته و�شكلت �سمة بارزة له ،و�أول �س�ؤال يتبادر �إلى
أي�ضا �سعة
ذهننا هو �أ�صالة الت�صوف الإ�سالمي ،و� ً
مثاقفته وعالقاته مع االتجاهات ال�صوفية الأجنبية
(الهندية ،اليونانية ،الم�سيحية ،البوذية )...هل
تطبعها عالقة ت�أثر �أم عالقة تداخل؟
ي �ق��ول الم�ست�شرق "جيب" "حينما فقدت
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الم�ؤ�س�سة ال�سنية ً
ق�سطا واف ًيا من قوتها التي كانت
ت�ؤثر بها في قلب الم�سلم المتو�سط و�إرادته؛ وذلك
ب�سبب ت�صلبها من جهة ،ومن جراء �صعاب تحالفها
مع ال�سلطة الزمنية من جهة �أخ��رى ،لم يقت�صر
المت�صوفة على بعث حرارة الإ�سهام ال�شخ�صي في
العبادة الم�شتركة بل �أ�ضفوا على التعاليم الإ�سالمية
قوة وعمقًا لوالهما لبقيت في الأغلب حرفًا ميتًا
وحركة خارجية ،وف��ي و�سعنا �أن ن�ؤكد باال�ستناد
على ت�أييد تاريخي ت��ام� ،إن الف�ضل في ا�ستمرار
الإ�سالم الر�سمي في الوجود بين القرنين الثالث
ع�شر والثامن ع�شر م��ن حيث �إن��ه دي��ن بالمعنى
ال�صحيح� ،إنما يرجع على الغذاء الذي ا�ستمده من
الجماعات ال�صوفية"(.((1
�أما "الطيب تيزيني" في�صرح" :وب�سبب عدم
قدرة الت�صوف على ا�ستيعاب مهمة تحرير الإن�سان
من قهر ال��واق��ع المغلق ،ال نظر ًيا وال اجتماع ًيا،
فقد ا�ستحال �إلى تعبير معقد عن مطامح غام�ضة،
وتعبير عاجز� ،سلبي وغيبي"(.((1
ك��ل ه��ذه العوامل ت�ؤ�شر ل�صالح �أ�صالة منبع
الت�صوف الإ��س�لام��ي ،ال��ذي راه��ن مجموعة من
الم�ست�شرقين على عدم حقيقة هذه الفكرة ،وكتاب
"الت�صوف �ألإ�سالمي الخال�ص" لم�ؤلفه "محمود �أبو
الفي�ض المنوفي" ي�شفي الغليل في هذا الباب(.((1
فالت�صوف وليد تاريخ الإ�سالم الديني وال�سيا�سي
والعقلي والعن�صري� ،أما العنا�صر الخارجية:
لب�س ال�صوف = الم�سيحية
الثيو�صوفي = الأفالطونية الحديثة
وحدة الوجود = فار�سية �أو هندية.
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الفناء = النرفانا (البوذية)
فيمكن ع َّدها مجموعة رواف��د قد �صفت فيه،
فكان �أثرها عليه هو عين الأثر الذي يتركه الرافد
في النهر(.((1

مقـــاالت

لقد م��ر الت�صوف بمراحل �ساهمت ف��ي بناء
عالمه الخا�ص ،و�إعطائه �صيغة التفرد مند القرن
الأول الهجري حتى القرن العا�شر الذي �أنذر ب�أفول
نجم هذا التراث الحي ،لكن يمكن و�صف القرن
ال��راب��ع الهجري (ال�ح�لاج ،الطو�سي ،الخوا�ص)
بداية ظهور الأدب ال�صوفي الحقيقي؛ حيث كثر
ا�ستعمال ال�صوفية للأ�سلوب ال��رم��زي ،والأخيلة
ال�شعرية الغريبة ،والأل �ف��اظ الغام�ضة ال��رام��زة،
وجموح العاطفة في الحب الإل�ه��ي وام�ت��زاج هذه
العاطفة بالغزل الح�سي؛ ثم بعد ذلك ت�سربل هذا
الأدب وامتزج بالفل�سفة مع (اب��ن الفار�ض وابن
عربي وال�سهروردي وج�لال الدين الرومي وفريد
الدين العطار ،)...ف�أ�صبح �أدبهم يفي�ض بالر�ؤى
ال�شفافة والأخيلة النادرة ،وتمتاز باختالط الحوا�س
(وحدة الوجود ،االتحاد والحلول ،تنا�سخ الأرواح،
الفي�ض ،نظرية المثل ،الحقيقة المحمدية ،الإن�سان
الكامل) (.((2
ومن بين العوامل االجتماعية وال�سيا�سية التي
�أ�سهمت ف��ي خلق البعد ال�صوفي :تال�شي ميول
الزهد والتق�شف ،وم��ع مجيء الأمويين �أحبطت
نهائ ًيا الجهود الداعية �إل��ى �إ��س�لام ال طبقي وال
عرفي ،وال�سبب في الت�ضييق على الروح الدينية تعود
لأ�سباب �سيا�سية؛ حيث �أقبلوا على الحياة الدنيا
ومباهجها فخلقوا بذلك موجة من ال�صراعات
الحادة التي ظل يجي�ش بها رحم المجتمع الإ�سالمي

قرو ًنا مديدة ،كل هذا �أ�شعل فتيل ال�سخط من طرف
الفئة الثانية من المتم�سكين بمثل الإ�سالم العليا.
وقد وجد "كولدزيهر"�" :أن الميل �إلى الزهد كان
ً
واحتجاجا
مرتبطا بالثورة على ال�سلطة القائمة...
ً
على ما ينكرون من حكومة ونظام ،وك��ان ال�شعار
الذي نق�شوه على لوائهم :الفرار من الدنيا"(.((2
وزاد في الطين بلة كثرة الحروب والفتن ،و�إتباع
�سيا�سة مالية جائرة (كثرة ال�ضرائب) التي �أنتجت
تفاوتًا طبق ًيا �صارخً ا وا�ستياء كبي ًرا؛ ونظ ًرا لذلك
ن�ش�أت التجربة ال�صوفية نتيجة �إح�سا�س عميق في
نف�س ال�صوفي باالغتراب عن العالم وعن الذات،
نظ ًرا لما ي�ست�شعره في عالمه من ن�شاز وابتذال
ممثل في ال�سلطة و�سيادة نظام اجتماعي ج�شع ال
تحكمه المثل العليا قدر ما تحكمه الم�صالح المادية،
وال�صراعات والفو�ضى ،ف�أ�صبحت نف�س ال�صوفي
تواقة �إلى االن�سجام وكمال العالم ،متو�س ًال (بذاته
غا�ضا الطرف عن الواقع االجتماعي،
الفردية)ً ،
وم�ستمدا
وباح ًثا في �أعماقها عن هذا االن�سجام،
ً
قوته وطم�أنينته من المعرفة القلبية ومجاهدته
ال�شاقة وت�سويته النف�سية ،وريا�ضته التي �ستنير له
الطريق نحو (فوق العالم) �إنه "اهلل"؛ حينئذ ت�صل
المعرفة عبر (الت�أمل ال�صوفي الباطني) ذروتها
بفناء ال�صوفي عن العالم وع��ن نف�سه ،وتتحقق
هذه المعرفة فيما ي�سمى (الر�ؤية ال�صوفية) ،التي
ت�ضيق العبارة عن و�صفها ،مما جعل ال�صوفية
يميلون �إل��ى التجريد عبر ال��رم��ز وا�صطالحات
خا�صة بهم ،مرجعيتها ال��ذوق بعد �إي�صاد منافذ
الحوا�س جميعها ،وتعطيل العقل؛ حيث ي�سافر �إلى
عوالم ف�سيحة ،تعتبر منبع الحرية والحب وال�صفاء
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والود وال�سكينة المفقودين في العالم الأر�ضي.
ومع تنامي الوعي الثوري في المجمع العربي
�أ�صبح الت�صوف رم �زًا للثورة والت�سامي الروحي
على الآالم والهموم الفردية ،والثورة على العبودية
واال�ضطهاد.
ويتجلى من خ�لال ه��ذه الظروف التي �أنتجت
الظاهرة ال�صوفية �أنها تحمل وع ًيا �شق ًيا وترغب
في تحرير النف�س ،وانطالق الروح؛ حيث الال مكان
والالزمان.
 -2رواية الت�صوف:

عرفت ال��رواي��ة العربية موجة تحديث م�ست
لعبتها الفنية ،نتيجة وعي ذات��ي (�أق�صد روائ��ي)
لواقع الحا�ضر ،و�إدراك لم�ستقبل الما�ضي؛ حيث
لج�أ مجموعة من الروائيين �إلى ا�ستلهام التراث
(ال�ت��اري�خ��ي ،ال�شعبي ،ال�صوفي ،الأ� �س �ط��وري...
�إلخ) لت�أثيث محفل �إبداعي جديد للرواية ،يمنحها
الخ�صوبة والتميز ،ويفتح �آف��اق�ه��ا ،ويح�سن من
مردوديتها ،فتتجاوز الراهن الروائي الذي ي�صور
االن�ك���س��ار �إل ��ى م�ستقبل ع��اب��ق ب��ال �ت��راث ،ومليء
بالإح�سا�س بالخ�صو�صية العربية وتحقيق الذات
وتقبلها.
وقبل �إعطاء الأمثلة وتحليلها نحتاج �إل��ى �شق
نظري حتى �أتبين طبيعة العالقة بين العجائبي
وبين ال�صوفي ،وبين ما هو كرامة ووالية وبركة.
 -1-2العجائبي وال�صوفي:

يمتلك الخطاب الفونتا�ستيكي (العجائبي)
خ�صائ�ص تجعل منه مثا ًرا للده�شة واال�ستفزاز،
وباع ًثا لالفتنان لما فيه من �سحر وغرابة تجمع
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بين الواقع والمتخيل والطبيعي والفوق  -طبيعي
والم�ألوف وغير الم�ألوف؛ فهو �أقرب ما يكون �إلى
عالم الحلم والجنون والهذيان ،ولهذا ا�ست�ضافته
الأ��س��اط�ي��ر وال �خ��راف��ات وال� �خ ��وارق ،والحكايات
ال�شعبية وق�ص�ص الأطفال والكرامات ال�صوفية،
والر�سوم المتحركة ،والموروث ال�شعبي في الأمثال
والم�أثورات.
حاول بع�ض الدار�سين تعريفه من وجهة ردود
فعل المتلقي المتمثلة في الحيرة وال�ت��ردد �أم��ام
حادث له �صبغة فوق-طبيعية ،و�أق�صد "تزيفيطان
تودوروف"  T.Todorovفي كتابه "مدخل �إلى الأدب
العجائبي" هذا التردد الذي �سي�صبح نواة �أ�صلية
داخل العن�صر العجائبي ،مثقلة باحتماالت متراكبة
وتنطوي على ر�ؤي��ة للعالم م�ضمنة برعم المعنى،
وقلقًا جمع ًيا؛ فتكون مهمة العجائبي �إذا هي� :إدخال
رعب متخيل في رحم عالم حقيقي(.((2
�أما "روجي كايوا"  ،"Roger Cailloisفيعرف
العجائبي بقوله" :هو فو�ضى وتمزيق ناجم عن
اقتحام لما هو مخالف للم�ألوف ،وتقري ًبا ،غير
المحتمل ،في العالم الحقيقي الم�ألوف� ،إنه قطيعة
للتما�سك الكوني� ،إنه الم�ستحيل الآتي فج�أة"(.((2
ونظ ًرا لذلك نجد مالم�سة العجائبي ت�ستدعي
تحيين العن�صر (فوق-طبيعي) الذي يطبع العن�صر
العجائبي بالحركية ،و َي ِ�س ُمه بالقراءة المت�سائلة
والف�ضولية ،بدل �إعطاء �أجوبة مهدئة و�شافية.
يقول "لوفيكرافت" " :Lovecraftالجو هو �أهم
�شيء؛ لأن المعيار الحا�سم لأ�صالة [العجائبي] لي�س
هو بنية العقدة ،ولكنه خلق انطباع نوعي ()...
لذلك وج��ب �أن نحكم على الحكاية العجائبية ال
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�إل��ى حد ما على نوايا الم�ؤلف و�إيواليات العقدة،
و�إنما تب ًعا للكثافة االنفعالية التي تحدثها ()...
فتكون حكاية عجائبية لمجرد �أن ي�شعر القارئ
بعمق �إح�سا�س الخوف والرعب ،وبح�ضور عوالم
وقوى غير م�ألوفة"(.((2
و�شبيه بهذه التعريفات ما �ساقه "القزويني"
ف��ي تحديد "العجيب"" :حيرة تعر�ض الإن�سان
لق�صوره عن معرفة �سبب ال�شيء وعن معرفة كيفية
ت�أثيره فيه ،و"الغريب" :كل �شيء عجيب ،قليل
ال��وق��وع ،مخالف للعادات المعهودة والم�شاهدة
الم�ألوفة"(.((2

مقـــاالت

�أما "لوي فاك�س" في�صرح" :يتغذى الفانتا�ستيك
من �صراع الواقع والممكن ،والمحكي الفانتا�ستيكي
على العك�س يجب �أن يقدم لنا -من �ساكنة العالم
أنا�سا مثلنا و�ضعوا
الحقيقي ال��ذي نتواجد فيهً � -
فج�أة في ح�ضور �أو(مظهر) ال ُمف ََّ�سـر"(.((2
كذلك يمكن �أن يعبر العجائبي عن �أي �شعور
مخيف ،وتجربة مقلقة ،وقد يكون مرادفًا للتخيل �أو
التوهم( .((2بالإ�ضافة �إلى هذا التعريف المعجمي
ن�ستطيع �أن نحيط بالعالم العجائبي م��ن خالل
حقول ومجاالت قريبة منه وتندرج �ضمنه ،مثل:
المتخيل :وم���ص��دره المخيل ويعرفه "جان
برني�س"" ،ب�أنه قدرة الذهن على �إحداث �صور قد
تكون مجرد ا�ستعادة �إح�سا�سات في غياب الأ�شياء
التي �أحدثتها� ،أو اختراعات حرة
وفقًا لهوانا ،الأمر الذي يجعلنا نميز بين �شكلين
من �أ�شكال المخيلة �أحدهما له عالقة مبا�شرة
ب��إدراك�ن��ا ،والثاني يطمح جوهره في التحرر من

العالم الح�سي"(.((2
وق ��د ل�ق��ي ال�م�ت�خ�ي��ل ��ض��رب��ة عنيفة م��ن قبل
العقالنية الغربية على يد "ديكارت" ،لكنه لقي
اهتماما من قبل "با�شالر" و"برغ�سون" و"مر�سيا
ً
الياد" و"جيلبير دوران".
الأ�سطورة� :أ�صبحت تدر�س ال بو�صفها خرافة
بل بو�صفها تحمل وج ًها �آخ��ر للحقيقة ،ويعرفها
"�إلياد"" :تروي الأ�سطورة ق�صة مقد�سة وحد ًثا
وق��ع في الزمن الأول ،زم��ن البدايات الخرافية،
وبعبارة �أخ��رى ت��روي الأ�سطورة كيف خ��رج واقع
معين �إلى حيز الوجود بف�ضل م�آثر بع�ض الكائنات
الخارقة للطبيعة� ،سواء �أكان واق ًعا كام ًال �أم الكون
نوعا من النبات �أم �سلو ًكا
�أم جزء منه :جزيرة �أم ً
�إن�سان ًيا"(.((2
ويذهب كذلك �إلى �أن (الأ�سطورة) :تمثل تاريخ
�أعمال الكائنات فوق-طبيعية ،ويج�سد هذا التاريخ
حقيقة مطلقة (لأنه يرتبط بوقائع) ،وهو مقد�س
(لأنه فعل كائنات فوق-طبيعية)(.((3
الكرامة ال�صوفية� :أمور يجريها اهلل على �أيدي
الأولياء ،ومواهب يهبها اهلل �إياهم ،وقد تكون �إجابة
دعوى ،وقد تكون �إظهار طعام في �أوان فاقة من غير
�سبب ظاهر� ،أو ح�صول ماء عط�ش� ،أو ت�سهيل قطع
م�سافة في مدة قريبة� ،أو تخلي�ص من عدو �أو �سماع
خطاب من هاتف� ،أو غير ذلك من فنون الأفعال
الناق�ضة للعادة ،واعلم �أن كثي ًرا من المقدرات بعلم
اليوم قط ًعا �أنه ال يجوز �أن يظهر كرامة الأولياء،
وب�ضرورة �أو �شبه �ضرورة يعلم ذلك ،فمنها ح�صول
�إن�سان ال من �أبوين ،وقلب جماد بهيمة �أو حيوا ًنا(.((3
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وتقر�أ (الكرامة ال�صوفية) من عدة وجوه ،فهي
حالة تعا�ش وعطاء �شفوي وعفوي يقول ويخبر عن
عقائد دينية �أو فيتي�شية �أو ت�صورات ،..وهي محاكاة
للظواهر الطبيعية �أو قفز فوقها ،ورواي��ة لبقايا
طقو�س واحتفاالت ،ورم��وز وتعبيرات عن رغبات
مكبوتة ،وتجارب وموا�ضيع ...هي مركبة مت�أقلمة
هنا ،ومكونة من عنا�صر واردة وغريبة هناك ،هي
كائن حي غني الم�ضامين ،يجمع القديم والحا�ضر،
التدين والإل �ح��اد ،الإن�ساني والإل �ه��ي ،المر�ضي
وال�سوي ،والعقلي والأهوائي(.((3
تولد (الكرامة ال�صوفية) حيرة وذه��و ًال عند
المتلقي؛ لكونها تحتوي في �أح�شائها �أحدا ًثا غريبة
تك�سر �صالبة العالم الم�ألوف ،وتما�سكه ،وقد اتجه
الغربيون منذ �أزيد من قرن من الزمن �إلى درا�سة
الظواهر النف�سية الجانبية التي تدخل في عداد
الخوارق ،وحدا بهم الأمر �إلى �إعادة طرح موا�ضيع
معينة للدرا�سة كال�سحر ،والت�صوف ،واليوجا،
والتنويم المغناطي�سي ،وم��ا ي�سمى با�ستح�ضار
الأرواح ...وكانت النتيجة �أن �أ�س�س علم و�ضعي
ي�سمى بالبارا �سيكولوجيا � Parapsychologieأو
"علم النف�س الجانبي" المخت�ص بدرا�سة الظواهر
غير العادية .((3( Paranormaux phénomènes
وي�أتي في مقدمة ه�ؤالء "كولن ويل�سون" الذي
�ألف كتا ًبا تحت عنوان "الإن�سان وقواه الخفية" يدافع
فيه عن �أطروحة مفادها �أن الإن�سان يمتلك قدرات
فوق-عقلية كالإح�سا�س ب�ق��دوم خطر والحا�سة
ال�ساد�سة ،وعلم الب�صيرة و�صنع المعجزات(.((3
ويمكن ع��د (ال �ك��رام��ات) مثل (الأ��س��اط�ي��ر)
ت�ؤ�س�س حقيقة مطلقة ،حقيقة هي الحقيقة؛ لأنها
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مفارقة لغيرها؛ ولأن �ه��ا تتحدث ع��ن وج��ود غير
الوجود العادي �أو الطبيعي؛ لأن هذا الوجود نف�سه
ال وجود فعلي له بدون تلك الحقيقة المفرطة ،فهي
التي تعطيه المعنى ،ومن ثم ترفعه من الدونية �إلى
الجودة ،ومن الوجود بالقوة �إلى الوجود بالفعل؛ �أي:
الوجود بامتياز (عبر تدخل المقد�س) (.((3
�ست�ساعدنا هذه المعطيات النظرية على فهم
المتخيل والعجائبي والمده�ش في الروايات مو�ضوع
الدرا�سة؛ كونها ت�أ�س�س عالمها الروائي انطال ًقا
من عن�صر الكرامة ،والوالية ،والبركة ف�أ�صبحت
تمتلك �أبعا ًدا و�أ�سرا ًرا ا�ستيطيقية ،واب�ستمولوجية،
وانثروبولوجية ،و�إيديولوجية.
� -2-2أبعاد الرواية ال�صوفية:

�أغنى الكتاب ف�ضاءهم الروائي بعوالم �صوفية
تتوزع بين ما هو مو�ضوعي وما هو �أ�سلوبي ،خلقت
جديدا للرواية العربية و�أك�سبتها قي ًما و�أبعا ًدا
ج ًوا
ً
ل�سانية (ل�غ��وي��ة) ،ونف�سية ،ومعرفية (ثقافية)
جديدة.
 -1-2-2البعد النف�سي:

و�صف ال�سارد في رواية "الطيبون" لـ(مبارك
ربيع) ال��دواء لبطليه  -اللذين تالحقهما اللعنة،
ويح�سان بالذنب والخطيئة ،ويعي�شان انطواء على
ذاتهما واب�ت�ع��ا ًدا ع��ن المحيط االجتماعي  -في
الت�صوف والخمرة ال�صوفية ،التي لم تنفع قا�س ًما،
وقد تنفع �إبراهيم( ،((3وهذا راجع لمدى �سعة التقبل
الذاتي للإمداد الروحي.
�أما في رواي��ة "�أوراق" لـ (عبد اهلل العروي)
فنجد "�إدري�س" يعي�ش ً
فراغا عاطف ًيا ترتب عليه

ا�شتغال
التراث
ال�صوفي
في الرواية
العربية
مقاربة
لـ(رواية
الت�صوف)

االحتماء بالعزلة ،واال�ستماع �إل��ى ال ��ذات ،التي
�ضاعفت حدتها مرحلة حياته بباري�س؛ فالبعد
ال�صوفي في رواي��ة "�أوراق " يتجلى بو�ضوح في
عزلة "�إدري�س" واختالئه ،وعكوفه المتوا�صل على
العلم في اختالف منابعه ،وم�شاربه  ،-وهذا ي�شبه
�إلى حد بعيد البطل الإ�شكالي داخل نمط الرواية
"الرومان�سية المزيلة للأوهام" عند "لوكات�ش"
فالبطل يتميز برحابه ال��وح��ي ف��ي مقابل �ضيق
العالم مما يجعل البطل يت�سامى روح ًيا ويرى ذاته
نب ًعا للحقيقة المثلى فينعزل عن الواقع ب�شكل حاد
وينهار في بطولة ي��ائ����س( -((3ثم بعد ذل��ك يكون
الموت نهايته.

مقـــاالت

أي�ضا رواية "الت�سليم" لم�ؤلفها "عبد الإله
تعد � ً
الحمد و�شي" وثيقة هامة وحية للطقو�س ال�صوفية
والعادات الذوقية والمواجيد؛ حيث �أقامت �صرح
بنائها على مو�ضوع (الف�شل)؛ حيث �إن ف�شل "منير"
في الدرا�سة خول له االنغما�س في جو روحاني �صوفي
كبديل نف�سي مقتد ًيا ب�أبيه (�شيخه) ذي الكرامات
الوا�ضحة ،مرتح ًال من العدوة الدنيا �إلى العدوة
الق�صوى وم�ساف ًرا بفكره في المعقوالت حتى يت�سنى
له امتالك ال�سر وما هو بممتلكه وبالغه ،لماذا؟ لم
يجب (عبد الإل��ه الحمدو�شي) في روايته  -التي
يمكن �إدراجها في باب ال�سيرة الذاتية �أو ال�سيرة
الغيرية  -عن هذا ال�س�ؤال ب�صورة قطعية ،بل يف�سر
موت "منير"  -عندما �أراد محاكاة �أبيه ي�ضرب
ر�أ��س��ه بالف�أ�س  -ب�س�ؤال مفتوح" :هل ول��ى زمن
البركة؟ ال �شك �أن نية منير ناق�صة"( .((3وترك
مفتوحا لت�أويالت عديدة �ست�ؤ�س�س
الن�ص الروائي
ً
�صرح ن�ص مواز �آخر يملأ بيا�ضاته ويف�سر حقيقة

(الف�شل) في الو�صول �إلى ال�سر ال�صوفي.
�أم��ا رواي��ة " عر�س الزين " لم�ؤلفها (الطيب
�صالح) فحبلت بعنا�صر ومعطيات �صوفية �أ�ضفت
على ال��رواي��ة ظ� ً
لاال عجائبية ،تتمثل ف��ي البركة
والكرامة والوالية ،وعبر هذه المفاهيم �أ�س�س �سرده
وخلق ج ًوا عبقًا بالوجد والذوق.
لقد تمكن (الطيب �صالح) من خلق جو عجائبي
حافل بالمقد�س ،ا�ستخدمه كبنية تخييلية مفارقة،
حاول من خاللها �أن يبرز مظاهر الواقع الكائنة
والممكنة؛ والرواية غنية بالن�صو�ص الحكائية التي
ت�ؤ�س�س لهذا المنحى؛ حيث يطالعنا منذ البداية:
"يولد الأطفال في�ستقبلون الحياة بال�صريخ ،وهذا
هو المعروف ،ولكن يروى �أن " الزين" والعهدة على
�أمه والن�ساء الالئي ح�ضرن والدتها� ،أول ما م�س
الأر�ض ،انفجر �ضاح ًكا"(.((3
يتجلى في هذا النموذج حدث عجائبي ي�صدم
الم�ألوف ،ويبني حقيقة مفارقة متحررة من العالم
الواقعي الم�ألوف ،محط ًما ومدم ًرا رتابة اليومي في
اتجاه ر�سم تقا�سيم جديدة لهذه الرتابة ،وتحريرها
من �سلطة الواقع وتلوينها بطقو�س دينية �صوفية،
وال�سباحة بها في بحور ال �ساحل لها ،ديدنها تفجير
وتفريغ الذات الفردية -الجماعية حتى ت�صبح بنية
�أ�سطورية قابلة لالمتالء.
ق�ص�صا غ��ري�ب��ة عن
�إن "النا�س ي�ت�ن��اق�ل��ون
ً
"الحنين" (ول��ي اهلل) ،يحلف �أحدهم �أن��ه ر�آه
في "مروى" في وقت معين ،بينما يق�سم �آخر �أنه
�شاهده في "كرمه" في ذلك الوقت نف�سه ،وبين
البلدين م�سيرة �ستة �أيام"(.((4
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ت�سمى هذه الحالة ب (طي الأر�ض) فهو يتجاوز
المكان والزمان م�ساف ًرا في المطلق والالمحدود،
فتتحقق خفقة خفية في قلب المتلقي (�أق�صد رجال
ؤ�س�سا بذلك ال�لاوع��ي البطولي الذي
القبيلة) م� ً
يراود الذات التي ترغب في التحقق ،والإنجاز الذي
يح�صل بف�ضل بركة ال�شيخ "الحنين" ول��ي اهلل
ال��ذي ت�سري في حياته وتتجاوز الزمان والمكان
حتى بعد موته -هذه البركة -بو�صفها قوة خفية
يملكها �أولياء اهلل ،وتجعلهم ذوي مكانة خا�صة لدى
غيرهم من النا�س ،ويعد ح�ضور "الحنين" -في
عين اللحظة لي�س قبل وال بعد ،حين �ضاقت قب�ضة
"الزين" على خناق "�سيف الدين"( .((4فاتحة خير
عليه؛ حيث عاد �إلى ر�شده و�أ�صلحت �أحواله ،وبعد
موت "الحنين" بنزر قليل عم البلد خي ًرا ونماء
واهتماما من طرف الحكومة التي �شيدت المدار�س،
ً
والم�صانع ،وخلقت تنمية اقت�صادية ،واجتماعية
لم يجد لها �أهل القرية �أي تف�سير �سوى قول "عبد
الحفيظ"" :معجزة يا زول (يا �صديقي) ما في
�أدنى �شك"( ،((4وهذا تف�سير مبهم ما فوق -طبيعي.
فالمقد�س في الكرامة ال�صوفية رغم موته ال
يعني انقطاع بركته؛ لأنها �أمر �سيال يمثل �شحنة
كهربائية تبقى �سارية المفعول على مر الأيام بدون
انقطاع.

و�إع � ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي ن �ظ��ام الأ� �ش �ي��اء والمفاهيم
والت�صورات ،و�إغناء المخيلة ونقل ما هو مكبوت وال
�شعوري �إلى الوعي .فالذات الراف�ضة للواقع تفقد
الإح�سا�س بالزمن ،فالالزمن هو المطلوب والمكان
المف�ضل(.((4
�إنها رغبة الإن�سان في قهر الزمان والمكان،
والت�سامي والتعالي ك�آلية دفاعية نف�سية تخترق
ً
ومالذا للذات �ضد قهر
الحواجز وت�شبع الرغبات،
ال�سلطة والمجتمع والطبيعة� ،إنها البطولة المقد�سة
المفتقدة داخ��ل زمننا ،ا�ستوحاها الكاتب ونقلها
�إلى عالمه التخييلي �ساخ ًرا من الواقع الذي كان
من المفرو�ض �أن يكون قاعدة ف�أ�صبح ا�ستثنا ًءا
ومعجزة ،تندرج �ضمن الميتا -واقع .حاول (الطيب
�صالح) �أن ي�شيد ف�ضاء عجائب ًيا بانت�صار المقد�س
على المدن�س( ،((4داخل الأنا (للزين) ،و�أ�صبح يمثل
الحقيقة المطلقة ،ويمكن و�صف المقد�س المعادل
المو�ضوعي (لما يجب �أن يكون) والمدن�س (ما ال
يجب �أن يكون).
 -2-2-2البعد الل�ساني:

تنتمي رواي��ة "التجليات" لف�صيلة "ال�سيرة
الذاتية الروائية" التي ت�سعى �إلى مالحقة بطولة
ت�ؤرخ لكينونة فردية �أو جماعية .وتعتبر التجليات
غ��ذاء د�س ًما لكل باحث عن البعد ال�صوفي الذي
يتجلى على م�ستوى ال�شخ�صية ال�صوفية والن�ص
ال�صوفي ثم اللغة ال�صوفية.

تك�سر هذه الرواية �أفق انتظار المتلقي وتغيره؛
حيث تنقله �إلى عوالم مده�شة ال يمكن تف�سيرها
بميزان العقل ،ما دام ي�ؤ�س�س لحقيقة جديدة ترف�ض
قيود الم�ألوف ال�سائد ،وينافي المدركات الح�سية �أ -ال�شخ�صية ال�صوفية:
ا�ستخدام الغيطاني �شخ�صيات �صوفية حقيقية
المحدودة المكبلة بالعقالنية ال�ضيقة ،ويتجلى
دوره��ا ف��ي ف��ك ح�صار العقل وخلخلة الم�ألوف ،في متنه الروائي كتقنية (و�سيط �أو مر�شد �أو دليل)
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ا�شتغال
التراث
ال�صوفي
في الرواية
العربية
مقاربة
لـ(رواية
الت�صوف)

يتجلى للمريد لي�صل به �إلى الحقيقة؛ فهي بمثابة
الخال�ص للراوي من كل الحواجز التي تحيط به،
وال�سحب التي تعيق النظر ،فتمنحه القدرة على
بعيدا عن ح�صار ال��ذات،
الخروج �إل��ى بر الأم��ان ً
فعندما ت�صل ذات الراوي �إلى درجة الموت تتجلى
له �شخ�صية "ابن عربي" ويحدق كل منهما في
الآخ��ر في �صمت ثم ين�صرف "ابن عربي" تار ًكا
الراوي �أ�سير تجلياته فتبد�أ (تجليات الفراق) (.((4

مقـــاالت

ا�ستخدام �شخ�صية "ابن عربي" ك�أداة تعبيرية
عن انقالب المعايير ال�سيا�سية واالجتماعية في
ال�سبعينات ،و�إ��ض�ف��اء مالمح ع�صرية على هذه
ال�شخ�صية كي ت�ساير طبيعة الواقع الحا�ضر؛ حيث
يح ّملها �أبعا ًدا معا�صرة عن طريق نقلها من مرحلتها
الزمنية �إلى المرحلة المعا�صرة ،معب ًرا من خاللها
عن القيود الزمانية والمكانية التي تقيد الإن�سان،
والخال�ص في االهتداء �إلى هذه ال�شخ�صية بو�صفها
قوى تك�شف ما َح ُج َب عن الراوي وو�سيلته في ذلك
"الحلم" ففيه تنك�شف عوالم ما تزال خفية عنه.
لقد وظ��ف ال�شخ�صيات وال��رم��وز ال�صوفية
كمعادالت مو�ضوعية ل�ضياع ال�شخ�صية المعا�صرة،
وانف�صال الـ(�أنا) الفردية عن الـ(نحن) الجماعية،
وو�سيلة للتطلع �إلى التطهير من خالل اال�ستفادة من
رموز الما�ضي وا�ستدعائها لهداية الطريق(.((4
ج -الن�ص ال�صوفي:

ويعرف "فيليب �سولرز"  "F. Sollersالتنا�ص:
"كل ن�ص يقع في مفترق طرق ن�صو�ص عدة فيكون
في �آن واح��د �إع��ادة ق��راءة لها واح�ت��دا ًدا وتكثيفًا
ونق ًال وتعميقًا"( .((4وو�سيلته في ذلك �إما اختراق
�أو تدمير الن�ص الخارجي ،و�إم��ا �إع��ادة بنائه من
جديد من �أجل تطويعه لأغرا�ض الكتابة التنا�صية
و�أبعادها الداللية والفنية؛ �أي :العنا�صر البنيوية
المكونة للكتابة( ،((4ووظيفة (التنا�ص) ا�ستحداث
الن�ص الروائي وتعتيقه في نف�س الوقت؛ حيث يمنح
للن�ص هوية ويحقق له المغايرة والتميز.
يقول "ف .كريزين�سكي"" :التنا�ص عبارة عن
بنيات تتبادل الت�أثير ،وت�ساهم في تطوير الإبداع
الروائي كن�سق ا�ستطيقي قطائعي محايد � -أو يقوم
على القطيعة واال�ستمرار بدوره-؛ لأنه �صوغ يندرج
وظيف ًيا في تراتبية ت�صور تطور الرواية الحديثة
وينفي ع��ن ت��اري��خ ال��رواي��ة �صفة "الخطية" La
linéarité؛ ليخلع عليه �صفة التطور الداخلي عبر
ممكنات الخطاب الروائي (نثر ًيا و�سرد ًيا ولغو ًيا)
في دمج وا�ستقطاب خطابات موازية وا�ستثمارها
لخلق "لغة"الرواية"( .((4ه��ذا الحوار المعلن �أو
الخفي الذي تدخل فيه الرواية مع �أجنا�س �أخرى
(التخللُ )L’intercalationت ِعـين على تجاوز عقبات
ال�شكل والم�ضمون ،وت َُحل مع�ضلة ال�سرد ،وتحقق
التزامن الذي تفقده اللغة ،في�ستطيع الروائي الولوج
�إلى كوامن الذات.

اعتمد (جمال الغيطاني) مجموعة من الأخبار،
ن�صا "البن عربي" من
لقد وظف (الغيطاني) ً
والحكايات ال�صوفية ،ومجموعة من الأ�شعار التي كتابه "الفتوحات المكية" توظيفًا فن ًيا و�أدخل عليه
تدخل في عالقة تنا�ص بهدف خلق دينامكية داخل بع�ض التعديل من خالل تحويل �ضمير المتكلم �إلى
الن�ص النواة.
�ضمير الغائب(((5؛ لأنه انتقل من حالة الواقع �إلى
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حالة التجلي.
وي�صور في "مقام اغتراب" ا�شتياق النف�س �إلى
"عين الحق" التي ترمز �إلى المنبع والأ�صل والذات
الممزقة .ف" لور" الفتاة العربية ال�شامية التي
تعرف عليها في بالد الغربة(� .((5أ�صبحت ذكرى(.((5
ويبغي االتحاد بها لكنها ما تزال مغت�صبة ،وعلم
الأعداء يرفرف فوقها ،وزاد من اغترابه �ضياع �أمه
امتزاجا بين المحبوبة
وافتقاده لها .ف�أحدث بذلك
ً
والوطن والنف�س فهم يمثلون م�سرح الحقيقة وعين
طبيعية الوجود.
اعتمد ف��ي ه��ذا الت�صوير على نقلة �أ�سلوبية
محورها "الحلم" بو�صفه لحظة يتحرك فيها
الزمان والمكان تحر ًكا ال منطق ًيا ،وا�ستعمل لغة
الت�شخي�ص والتج�سيد وترا�سل مدركات الحوا�س؛
فـ(الحلم) بالن�سبة له يعد" :و�سيلة للدخول �إلى
الذات و�صو ًال �إلى المعرفة العليا؛ حيث يبدو فيه كل
�شيء �سه ًال وطبيع ًيا وتنعدم م�س�ألة الإمكانية والفكر
المنطقي ال�سلبي �إزاء المغامرات الخارقة التي ال
يحكم على تناق�ضها �إال عند اليقظة"(.((5
الغاية من كل هذا هو تفجير المعنى وتحقيق
�إيحاءاته المتعددة ،وال��ول��وج �إل��ى كوامن ال��ذات،
ومناخات المحيط االجتماعي والثقافي بح ًثا عن
الأ�صوات الدفينة المفتقدة وتحيينًا لها.
ج -اللغة ال�صوفية:

ال �أزي��غ عن �سمت الحقيقة �إذا قلت� :إن اللغة
ال�صوفية تتوزع على جل م�ساحة الن�ص الروائي،
وتتميز بكثافة كمية وكيفية ،خولت للملفوظ الروائي
ال �ق��درة على االن�ف�ت��اح على م�ستجدات الحا�ضر
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ورهانات الم�ستقبل ،والتغلب على فكرة التزامن
اللغوي ،وال�سيطرة على اجتياح الزمان والمكان
الذي يحد من �إمكانات التجول داخل العالم بحرية،
ويعيق �إنتاج الحقيقة وفهمها.
فمنذ البداية يهل علينا م�صطلح �صوفي كعنوان
ي�شكل بوابة الولوج �إلى ف�ضاء الن�ص هو "التجليات"
ويعرفه (علي الجرجاني) ب�ـ" :ما يظهر للقلوب
من �أن��وار الغيوب"( ،((5وهو م�صطلح يقترب من
ال�����ص��ورة الحلمية الهدف منها المكا�شفة ور�ؤي��ة
حجب؛ �أي :الذي ال ي�ستطيع الإن�سان ر�ؤيته في
ما ُ
لحظات اليقظة العادية .فالأحالم ن�شاط �إبداعي
يعتمد على �سيولة الوعي �أو الال�شعور في حالة وعي
�أو ال وعي (يقظة/نوم) ،ويكون �شديد التكثيف،
مج�سدا في لغة م�صورة وزمن ال
�سريع النقالت،
ً
تتابعي ،فالراوي في الن�ص يبغي تحقيق واقع جديد
ين�شد فيه العدل والحق والحرية فلج�أ �إل��ى �أحد
مميزات البطل ال�صوفي ،وهي التجلي والمكا�شفة،
واالتحاد والحلول ،بو�صفها قوى تفوق قوى الب�شر
العاديين ،كي يحقق ما يعجز عن تحقيقه ،وهو:
(الجو الأ�سطوري) ،ف�أ�سهمت في حركية الن�ص
الروائي وحققت تفاع ًال م�ستم ًرا بين الن�ص وبين
داللته المعا�صرة.
�إلى جانب م�صطلح التجليات نجد م�صطلحات
�أخ ��رى م�ث��ل :ال�����س��ف��ر ،ال��م��ق��ام ،ال���ف���رق ،ال��ك�����ش��ف،
المجاهدة ،االغتراب ،الحال ،الوداد ،قاب قـو�سـين،
ال��ك��ل ،االت���ح���اد ،الإرادة ،ال���ب���رزخ ،ال��م��ح��اق ،عين
الحقيقة ،الـهـوى ،ال�شوق ،الولي ،ال�شيخ الحق،
القـب�ض ،الجمع ،الـب�سط� ،سدرة المنتهى ،الفناء،
الو�صـل ،الجمال�... ،إلخ(.((5
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لكل من هذه الم�صطلحات داللة معجمية خا�صة
عند المت�صوفة ،وذات حمولة مكثفة ،لكن توظيف
(الغيطاني) لها هو تقلي�ص من �سورتها بوا�سطة
مزجها في معطيات الواقع الح�ضري ،مما �سبب
إيهاما بتحقيق اللغة ال�صوفية كما �صرح (الغيطاني)
� ً
نوعا من
في �أحد الحوارات�" :أنا حاولت �أن �أعمل ً
الإيهام باللغة ال�صوفية ...وحاولت اال�ستفادة من
التراث ال�صوفي ،وتقديم نكهة خا�صة ،وبالإيهام؛
لأن هذه اللغة هي اللغة ال�صوفية"(.((5

مقـــاالت

�ساعدت ه��ذه اللغة (ال�صوفية) ال��راوي على
ت�ج��اوز ال �ح��دود الزمانية والمكانية ف��ي ال��رواي��ة
مك�س ًرا طريقة ال�سرد العادية ومحط ًما الحواجز بين
الأزمنة؛ حيث �أ�صبح زمن "ابن عربي" و"الح�سين"
و"ابن �إيا�س" هو زم��ن "الراوي" وال��زم��ن الذي
عا�ش فيه "�أبوه" و"عبد النا�صر" و"ال�سادات"(.((5
والأم��اك��ن رغ��م ابتعادها تت�شابه؛ لأنها ترمز
لل�ضياع والغربة ،فـ(الراوي) ي�شتكي وي�صور �ضياعه
في الب�صرة واليمن وا�ستامبول ومراك�ش و�سيبيريا
ودم�شق ،وهي طريقة للتعبير عن الرف�ض للواقع
الملطخ بالدماء والمعلن عن الالهوية واالغتراب،
وتمرير خطاب العتاب على الجري وراء الأوه��ام
والأماني الكاذبة "وغرتهم الأماني"(.((5
تقترب الم�سافة بين الخطاب ال�سردي الروائي
"بو�صفه يت�شيد داخل تفاعل م�ستمر مع خطاب
الحياة الجارية"( .((5وبين الت�صوف بو�صفه يت�شيد
داخل تفاعل م�ستمر لذات عارفة مع مجريات واقع
مزري منظم في عالقاته االجتماعية بطريقة نثرية
مبتذلة ،ق��ال" :فالتربنيامين"" :الحياة اليومية
تتخللها عنا�صر �صوفية"(.((6

جن�سا يعتمد
يمكن القول� ،إذا كانت ال��رواي��ة ً
أ�سا�سا على اليومي ويهتم به ف ��إن الت�صوف هو
� ً
خ��ط وج��وه��ر �أ�سلوبي يتجه نحو "تنبيل" اللغة
ال��روائ �ي��ة( .((6وتحريف نواياها وتن�سيقها ،ونثر
�أح��داث الزمن الحا�ضر ووقائعه ،وه��ي �سمة من
�سمات الرواية الحديثة.
فالرهان ال��روائ��ي ال�صوفي ،يتجلى في رغبة
الذات في ال�سمو واالرتقاء داخل عالم يومي منذر
بال�سقوط ،وكذلك في ت�شخي�ص �أزمة تعي�شها الذات
الموزعة بين م�صيرين �إما البحث عن �أفق وخال�ص،
و�إما العي�ش داخل جو ي�سوده الت�شظي واالنف�صام
وعنف التحول الثقافي واالجتماعي والتاريخي.
 -3-2-2البعد الثقافي (المعرفي):

 +رحـلة ابـن فـطومة:
ر��س�م��ت رواي ��ة "رحلة اب��ن فطومة" لكاتبها
(نجيب محفوظ) �سبل النجاح والتميز لنف�سها
نظ ًرا لت�سربلها بعوالم طقو�سية ،ولكونها حافلة
بالوجد وعبقة بن�شوة ال�سفر �إلى الحدود المتاخمة
للحقيقة.
تحكي الرواية ق�صة "قنديل" المدعو (ابن
فطومة) ،الذي تزوج �أبوه "محمد العنابي" تاجر
غالل ،ب�أمه كزوجة ثانية (فطومة الأزهري) ،ولما
مات خافت على ابنها من �أخويه غير الأ�شقاء ،فلم
تر�سله �إلى الك ّتاب ،وعهدت به �إلى ال�شيخ "مغاغة
الجبيلي" الذي علمه الدين والفقه والت�صوف ،بعد
�أن �أنهى تعليمه قرر �أن يتزوج "حليمة" بنت عدلي
الطنطاوي ،ال�ضرير ،لكن بعد �أن حدد يوم الزفاف
فاج�أه عامل معيق هو رغبة الحاجب الثالث للوالي
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بالزواج من "حليمة" ،ا�ضطر معها قنديل �إلى ف�سخ
الخطوبة ُم ْك َر ًها ،ف��راوده �إحباط و�سوء نية ،وظن
ب�أهله ووطنه ��س��و ًءا ،وفقد الثقة بهما ،فن�ضجت
الرغبة الأبدية في الرحلة وعلى لهيب الألم الدائم
انت�صرت( .((6هدفه "دار الجبل".
يعد مفهوم "ال�سفر" �أو "الرحلة" �أحد �أهم
ركائز تطوير الكفاءة الذاتية� ،إنها ظاهرة نف�سية
عالمية ورم��ز لرحلة نف�سية ،رحلة �إل��ى اهلل� ،إلى
التطهير طم ًعا بانبعاث �أو تجديد روح��ي للحياة،
وم�ح��اول��ة للغو�ص ف��ي النف�س بح ًثا ع��ن الثابت
والخالد ،وراء حجب التحول والظواهر المتقلبة(.((6
�إنها رحلة التفريد  ،Individuationيقول ابن عربي:
"التفريد وقوفك بالحق معك"( .((6غايتها تحقيق
االمتالء؛ فـ(قنديل) انقطع �إلى التقاط الإ�شارات
والمعارف؛ حيث �أ�ضحت قبلة قلبه ،وغاية ق�صده،
لكن لن تجلوا م��ر�آة نف�سه ،ول��ن ينك�شف حجاب
قلبه ،ولن يزول عنه ظالمه ،ولن تبزغ فيه �شم�س
اليقين� ،إال بـ(حال التفريد والتجريد) :فـالتفريد
هو �إفراد الحق بالإيثار ،وهو عين التجريد :بو�صفه
انقطاعا ع��ن الأغ �ي��ار ،وتجريد الق�صد والطلب
ً
والإرادة والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل
على اهلل عن واردات النف�س.
ذهب (ابن فطومة) �إلى "دار الم�شـرق" فوجد
عر ًيا وف� ً
�راغ��ا وف�ق� ًرا؛ حيث ال ق�صور وال ج��واري
وتخيم عليها درجات متفاوتة من الظلم( .((6بالد
وثنية يعبدون القمر ،يقول الكاهن�" :إن الإله يقول
لنا في دورته� :إن الحياة ال تعرف الدوام و�إنها نحو
المحاق ت�سير"(.((6
بينما هو يتجول ر�أى (ع��رو���س) ف��أغ��رم بها،
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ورغب الزواج بها ،لكن اعتر�ضه عائق هو الحاجب،
ال�سيد الذي يملك العبيد ،الذي طلب منه البقاء
في ال��دار ك�أحد من العبيد �إذا �أراد ال��زواج بها،
ا�ست�أجرها من �أبيها العجوز فولدت معه �أربعة
�أوالد ،لكن تم التفريق بينهما بال�سلطة ،بحجة كونه
يريد تعليم �أوالده الإ�سالم ،وي�سمونه في تلك الدار
بالكفر ،و�أمروه بالمغادرة �إلى "دار الحيرة" ؛ قال
الرحالة ال يجوز �أن ي�سعى وراء
"فام"" :تع ّلم �أن ّ
عالقة دائمة"(.((6
�إن �أه��ل (دار الحيرة) يعي�شون ب�إر�شاد الإل��ه
(الملك) ،يجل�س على العر�ش ثم ينعزل في جناح
�صائ ًما حتى ي�شع منه النور فيعرف �أن الإله قد حل
فيه و�أنه قد �صار الإله المعبود ،عند ذاك يمار�س
عمله فيرى كل �شيء بعين اهلل ،ويتلقى منه الحكمة
الأبدية في كل �شيء ،وال يطالب بعد ذلك �إال الإيمان
والطاعة( .((6واج��ه قنديل في هذه ال��دار الحدث
نف�سه� ،سلبه الوالي (عرو�س) وبعد ع�شرين �سنة من
ال�سجن وجد اال�ستعداد للحرب �ضد الم�شرق فذهب
�إلى "دار الحلبة".
ت�سود "دار الحلبة" تلك �إباحية وحرية دينية؛
حيث يعي�ش فيها م�سلمون ،ي �ه��ود ،م�سيحيون،
بوذيون ،وملحدون ،ثم وثنيون ،نظامهم علماني،
ويقوم على انتخاب الر�ؤ�ساء وتحقيق الم�ساواة بين
الرجل والمر�أة في التفكير والعمل ،وقانونهم الأول
هو (المرجع) ،لكن ينعدم الأ�سا�س الأخالقي في
البالد.
تزوج قنديل من "�سامية" طبيبة الأطفال بنت
"حمادة ال�سبكي" و�أ�صبح �أ ًبا لثالثة �أوالد .بد�أت
بوادر حرب جديدة تلوح في �أفق بين "دار الحلبة"
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و"دار الأمان" على عيون الماء( .((6فعاوده الحنين
�إلى الرحلة(.((7
في (دار الأمـان) ال يوجد عاطل ،ولي�س هناك
�أغنياء وفقراء و�أجورهم مرتفعة ،تتميز �شوارعها
بحدائق غناء للهو والتربية ،وي�ست�أجرون مربيات
لأبنائهم( .((7توجد بهذه ال��دار مالهي وم�صانع
و�آث� ��ار ،وينتخب ال�شعب ال��رئ�ي����س م��دى الحياة
ويعزلونه �إذا انحرف( .((7قانونهم العدل والحرية
تحت المراقبة( ،((7دينهم الأر���ض� ،أ�صل الإن�سان
ومكان الموارد(.((7

مقـــاالت

كان قنديل ممز ًقا بين نداءين ،نداء (اال�ستقرار
والنهاية) و(الأ�سرة والذرية) ،ونداء الال�ستقرار
والالنهاية (دار الجبل) ،فعزم �إتمام الرحلة نحو
الالنهاية "دار الجبل"؛ حيث المعجزة والكمال
وبوابته �إلى ذلك "دار الغروب" التي يوجد فيها
مندوب جمارك(.((7
"�س�أله �شيخ ماذا تريد؟
قال :رحالة يم�ضي من دار �إلى دار وراء المعرفة.
قال ال�شيخ :غادرت دارك للمعرفة ،ولكنك حدت
عن الهدف مرات وب��ددت وقتًا ثمينًا في الظالم،
وقلبك موزع بين امر�أة خلفتها وراءك وامر�أة تجد
في البحث عنها"(.((7
في هذا المقطع نجد دع��وة ال�شيخ لقنديل ب
(ال���ورع) ،وهو �أحد مقامات ال�سلوك �أي" :التورع
ع��ن ك��ل م��ا �سوى اهلل" و"الورع �أن ت�ت��ورع� ،أن ال
يت�شتت قلبك عن اهلل طرفة عين"(.((7
" قال قنديل :لماذا ال يرددون تحية �أو ي�سمعون
كلمة؟

�أجابه ال�شيخ بهدوء :حياتهم هنا موافقة للحق
ومفارقة للخلق.
قال قنديل :يبدون كالغائبين؟
ق��ال ال�شيخ :ب��اب ال�صبر على م��رارة البلوى
لإدراك حالوة النجوى.
فتفكر (قنديل) فيما �سمع ثم �س�أل ال�شيخ :وما
غايتهم من وراء ذلك؟
ق��ال ال�����ش��ي��خ :جميعهم م �ه��اج��رون م��ن �شتى
الأن �ح��اء ،يجيئون �إع��را�ً��ض��ا ع��ن ال�ه��واء الفا�سد،
وليعدوا �أنف�سهم للرحلة �إلى (دار الجبل) .فالحت
ابت�سامة ف��ي عينيه وق��ال :عليك �أن تعد نف�سك
مثلهم"(.((7
في هذا الحوار دعوة �إلى "مقام ال�صبر" �أي:
"�أن ي�صبر الإن�سان على كل ما يناله فال يظهر
ال�شكوى من الأل��م ،وال يتمنى زوال �ضره ،بل يعد
ذلك ابتالء من اهلل واختبا ًرا ،ف�إنه من نعم اهلل،
�إن��ه :انتظار الفرج من اهلل ،وه��و �أف�ضل الخدمة
و�أعالها"(.((7
ال�صابرون ثالثة :مت�صبر (م��رة ي�صبر مرة
يجزع) ،و�صابر (تتوقع منه ال�شكوى ،وقد يمكن
ال �ج��زع) ،وال�����ص��ب��ار (ال ي�ج��زع مهما ك��ان حجم
الباليا)(.((8
" قال قنديل :وكيف تعدهم للرحلة؟
قال ال�شيخ بو�ضوح :كل �شيء يتوقف عليهم �إني
�أدربهم بالغناء لتمهيد الطريق ،ولكن عليهم �أن
ي�ستخرجوا من ذواتهم القوى الكامنة فيها"(.((8
ه��ذا المقطع ال �ح��واري ي��ؤ��ش��ر لفعل "الذكر
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وال�سماع" بو�صفه طريقة خا�صة بهم ،يهيئون بها
�أنف�سهم للك�شف واالطالع على عالم الغيب وتوجيه
تاما نحو اهلل ...و�أول مرحلة الذكر
القلب توجي ًها ً
(الغفلة عن النف�س) ،و�آخرها (فناء الذاكر في
ذكره) :من غير �أن يكون له �شعور بذكره ،وا�ستغراق
الذاكر في المذكور؛ حيث يمتنع عليه الرجوع �إلى
نف�سه(.((8
و�سئل "ذو ال�ن��ون الم�صري" رحمه اهلل عن
"ال�سماع" فقال" :وارد حق يزعج القلوب �إلى الحق
فمن �أ�صغى �إليه بحق تحقق ،ومن �أ�صغى �إليه بنف�س
تف�سق"(.((8
لما هم (قـنديل) بالذهاب ت�ساءل (ال�شيخ):
"ما فائدة الدنانير تكنـزها حول و�سطك؟"(.((8
ي�ؤ�س�س هنا مقام "الفقر" الذي يعد �أحد الأركان
المهمة في الريا�ضة النف�سية التي ت�ستند عليها
ال�صوفية ،وهو �أال يقبل �أن يملك �شي ًئا؛ �أي ُعدم
كل موجود ،وترك كل مفقود ،قال (ابن الجالء):
الفقر �أال يكون لك ،ف�إذا كان لك ال يكون لك على
معنى قوله تعالى :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﭼ( .((8وقال �صوفي" :الفقير الذي تغنيه
النعم ،وال تفقره المحن"(.((8
كل هذه المقامات �أو(ط��رق المواجيد) تهدف
�إلى تحقيق ارتقاء روحي ،وتدفق ينبوع قوة وجدانية،
وت�سوية النف�س ،حتى يت�سنى للذات �أن تطير بال
�أجنحة و�أن ت�شارف الكمال ،وتحقق المودة بينها
وبين روح الوجود (هلل) عبر الريا�ضات التي تهيئ
النف�س للقاء المواجيد التي ت��رد على القلب من
غير تعمد منهم وال اجتالب( .((8ف(الحال) :منة
من اهلل ،وهي جو نف�ساني يحيط بالمت�صوف �أثناء
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تقدمه في المقامات ،وهذه الأحوال تنزل من لدن
اهلل �إلى القلب(.((8
" قال "قنديل" :ا�ستيقظت ذات يوم قبل الفجر
مبك ًرا عن ميعادي المعتاد ،وذهبت من فوري على
جال�سا تحت �ضوء النجوم فاتخذت
ال�شيخ فوجدته ً
مجل�سي ،و�أن��ا �أق��ول :ها �أن��ذا يا م��والي ،ف�س�ألني
ال�شيخ :ماذا جاء بك؟ قال بثبات :نداء �صدر منك
�إلي .قال ال�شيخ را�ض ًيا :هذه خطوة �أولى للنجاح،
و�أول الغيث قطرة"(.((8
هذه بوارق الإلهام واالمتالء ،وخطوة مهمة نحو
التفريد والتميز والترقي ونقاء القلب ،وا�ستعداد
لتلقي ال�م�ع��ارف م��ن اهلل ،ك��ل ه��ذه ال�ج�ه��ود هي
ا�ستعداد للذهاب �إل��ى "دار الجبل" منبع الكمال
والنموذج المثالي؛ حيث بالعقل والقوى يكت�شفون
الحقائق ،ويزرعون الأر���ض ،وين�شئون الم�صانع،
ويحققون العدل والحريات والنقاء ال�شامل(.((9
ك��ان �سفره (قنديل) �إل��ى هدفه المن�شود �صع ًبا
خا�صا
ووع � � ًرا(((9؛ حيث ي��رى في كل �آن
ً
م�شهدا ً
كالذي �شاهده من يجوب العالم� ،إذ يمر بمنحدرات
ومرتفعات ،و�شاهد �أمامه �صحاري موح�شة وطر ًقا
غير متناهية وغال ًبا ما يحدث �أن يتراجع البع�ض
ممن لم يتذوقوا طعم الع�شق ،فتعتريهم الرهبة
ويلوون العنان( .((9هذا ما حدث ل�صاحب القافلة
الذي تراجع وكلفه "قنديل" ب�إي�صال دفتر رحلته
�إل ��ى �أم ��ه و�أم �ي��ن دار الحكمة � -أم ��ا ال�شجعان
وحدهم هم الذين يتابعون ال�سفر ،هذا ينطبق على
ال�شيخ وقنديل ومن �صحبهما؛ لأن الممر الجبلي
ال�ضيق لم يثن عزائمهم وت�أهبوا للمغامرة الأخيرة
بعزيمة ال تقهر( .((9تعبق هذه الرواية غير المكتملة
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(المفتوحة) -؛ لأن "علم واقع ال�سفر وقنديل ومن
معه عند اهلل"( -((9بطقو�س �صوفية تتوزع بين
الخوف والرجاء في ا�ستقبال المنة وال�شوق الذي
�أن�سه اال�ستعانة باهلل والذكر والطاعة ،فيطمئن
القلب؛ لأنه اعتمد على الوكيل ،فتحول من حال بين
مقامي االختيار واال�ضطراب� ،إلى �أن بلغ درجة من
االنجذاب لم يعد معها �أية �إرادة �سوى ال�شوق �إلى
الم�شاهدة واليقين.

مقـــاالت

�إن تجربة (قنديل) الذوقية ت�شكل قمة التفرد
ع��ن الأ�شـكال (فرغم تنوع المدن التي زاره��ا لم
تلهه ع��ن الحق طرفة عين ،فلم ي�أن�س بها ولم
ي�ستوح�ش منها) وقمة التفـرد ف��ي الأح��ـ��وال عن
الأحـوال (حيث لم ير لنف�سه حا ًال ،بل غاب لر�ؤية
محولها عنها) ،وقمة التـوحد فـي الأفـعال (حيث
�أ�ضحت �أفعاله هلل وحده ،لم يكن فيها ر�ؤية نف�س،
وال مراعاة خلق ،وال مطالعة عو�ض).
�إن الت�صوف عند " نجـيب محفـو ظ " واحد
من الحلول للبحث عن الحقيقة لدى الطبقة التي
تقع في �صدام مع ال�سلطة؛ لأن الواقع بمفهومه
العيني هو نقطة االرتكاز لديه ،والت�صوف عنده
مرتبط بعالقة ع�ضوية بين الفرد وال�ك��ون ،وهو
ملمح �أ�سا�سي لطموحات الوعي المجرد في امتالك
حقيقة ما في ع�صر ي�ستع�صي على المرء فهم �أو
�إدراك �أي �شيء(.((9
 +مخـلوقـات الأ�شـواق الطائـرة:
تعبق رواية "مخلوقات الأ�شواق الطائرة " لإدوار
الخراط" بت�أمالت �صوفية مند�سة في تجاويف
الن�ص وتحاول خلق نف�س جديد للكتابة ،وتحيين
لحظات المكا�شفة والحلم ،والتذكر .و�سنحاول

الولوج �إلى �أعماقها عبر خم�سة مفاتيح :المر�آة-
التثبيت -المر�أة -ال�سكر وال�صحو -الموت.
المــر�آة� :أول مفهوم يطالعنا هو " :المر�آة "،وهو م�صطلح فل�سفي و�صوفي ،يمثل رمز االنعكا�س
والتماهي ،وو�سيلة " للجالء" و"معرفة ال��ذات
(النف�س)".
يقول "محي ال��دي��ن ب��ن عربي"�" :أوجد اهلل
العالم كله وج��ود �شبح م�ستوى ال روح فيه فكان
كمر�آة غير مجلوة .فاقت�ضى الأمر جالء مر�آة العالم
فكان �آدم (الب�شر) عين جالء تلك المر�آة"(.((9
تت�سربل الرواية بن�صو�ص عابقة بن�سمات �صوفية
مث ًال :يقول ال�سارد في ف�صل(�أ�شواق المرايا)
عندما ذهب �إل��ى الكني�سة في الليلة الكبيرة ليلة
(مولد مارجرج�س)" :ر�أيت الرجل الغريب يقف
جامدا يحدق بثبات اليتحرك  ،.وكان
�أمام المر�آةً ،
عليه جلباب �صوفي قديم رث ن�سيجه  ..من الرجل،
َع ْم َال ِو ْن� ِ�دي؟ ال يمكن ...كنت طف ًال عندما عرفته
لأول مرة ،في �أخميم لم تتغير فيه ن�أمة وال ملمح هو
نف�سه دون �أدنى �شك..ودون �أدنى تحول..ا�ستبدت
بي الغرابة فخطوت �إليه دون ت��ردد ،ودخلت حيز
المر�آة الكبيرة ..كنت �أق��ف وراءه مبا�شرة� ،أراه
هو ،وال �أراني ،في المر�آة لي�س في المر�آة �إ َّال ُه"(.((9
"العا�شق الحق ال يرى في المر�آة �إال الفناء ،قلت:
ال وجود عند ظهور هذه ال�سطوة"(.((9
ه��ذا ال��ف��ن��اء يتجاوز المثلية �إل��ى تغير الأدوار
وتبادلها ،وهذا ظاهر في ا�ستخدام ال�ضمائر ،فعين
الحقيقة هو فناء المحب في المحبوب ،وال ِّإمحاء
ومطلق الغيبة في عين الوجود " �سمعته من داخل
عمق المر�آة دون �صوت هذا �أوان المحاق ،ومطلق
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الغيبة ،قلت� :أ�شواق مرايا الوجود"(.((9
�إن تجربة ال�سارد الذوقية ،وهو يتجول في ربوع
الكني�سة ،ويتفر�س في الوجوه والطقو�س ،تطورت
حتى انتفى �إح�سا�سه بالموجودات ،وفقد ال�سيطرة
على ذاته ،وابتد�أت عنده لحظة المكا�شفة ،وال َت َن ُّعم
بمعين المعرفة ،واالطمئنان ل�صولجان العرفان،
وف��ي تلك اللحظة ي�سود "مقام ال�صمت"؛ لأن
ال�صمت في حرم الجمال جمال.
" كان جر�س الكني�سة ي�صل�صل ملي ًئا وقوي
ال��رن�ي��ن� ..أح�س�ست �أن �أط ��راف �أ�صابعي تتوتر
وترتع�ش ،و�إنما ينطلق منها متعاقب ال �أراه ،ثم
�سقطت الأ�صابع مبتورة من جذورها ،ور�أيتها بهدوء،
�وم��ا .و�أح�س�ست
وك�أنها لم تكن تمت لي ب�صلة ي� ً
المر�آة (التجلي) ت�شطرني وعرفت �أنني �أتال�شى،
فزعا بل كنت مطمئنًا ،ورا�ض ًيا وقلت:
ول��م �أك��ن ً
أي�ضا
ولي�س عندي من قول"( .((10ي�شير هذا المقطع � ً
�إلى ما ي�سمى بمقام "فناء الفناء"؛ حيث ي�صبح
ال�صوفي ممح ًوا في م�شاهدة الحق ،وهو غاية فناء
الطلب في الوجود(.((10
أي�ضا ي�شير ال�سارد �إلى مفهوم :درجة المحبة
و� ً
�أو بعبارة المت�صوفة "�أنا �أنت" ف�أنا غائب ب (�أنت)
عن نف�سي فتوهمت �أني �أنت(.((10
وخير مثال على ذلك قول "ال�شلبي" في مجل�سه:
"يا قوم هذا مجنون بني عامر ،كان �إذا �سئل عن
ليلى كان يقول� :أنا ليلى ،كان يغيب بليلى عن ليلى،
حتى يبقى بم�شهد ليلى ،ويغيبه عن كل معنى �سوى
ليلى ،وي�شهد الأ�شياء كلها بليلى"(.((10
لكن ه��ل ال��ر�ؤي��ة ف��ي م��راي��ا ال��وج��ود ،ومعرفة
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الموجودات كافية للو�صول �إلى العرفان ،والفناء؟
بالحب فهو �أ�صل الوجود ،وباب المعرفة،
ك َّال ،بل
ّ
وعقيدة الم�ؤمن الحق؛ قال ال�سارد� " :أوقفني داخل
المر�آة وقال :ومع كل المعرفة ،فما من عرفان لك
قط؛ لأنك بل �إيمان .وقال :وجودك داخل مخايل،
فما من وجود .قلت� :إال الحب � .إال الحب� .إال الحب.
وحده الحب يحمل ،وهم الوجود"(.((10
 -التثبـيت:

ي�شير الكاتب بم�صطلح "التثبيـت"(� ،((10إلى
تحقيق ال�صفاء والجمال والحب والنقاء ،وتجاوز
الأقنعة ،وال�شوق �إلى المر�آة الم�صقولة في عالم
مظلم ومفعم بالقتل.
"قلت :ومن المفازع القديمة الأخ��رى �أنك لم
تعودي تعرفينني ،لم تعرفيني قط ،واليهمك هذا
على �أي ح��ال .قالت :وه��م التثبيت ،وه��و العودة
الدائمة البد �أن تك�سر الدائرة"(.((10
تقدي�سا لدى
تعتبر "الدائرة" من �أكثر الأ�شكال
ً
" الهرام�سة" ،وف��ي العرفانية الهرم�سية رمز
الحية التي تع�ض ذنبها ،تحيل على دورة الزمان،
وبعود الأ�شياء �إلى حالتها الأولية(((10؛ �أي :م�ستوى
"ال�صفحة البي�ضاء(.((10
فـ (�إدوار الخراط) يعد القدي�سات مخلوقات
�شمعية لم تلوثها عنا�صر الثقافة الموح�شة" .قالت:
تماما ،جميلة
انظر �إلى وجوه القدي�سات ،جامدة ً
تماما ف��ي لحظة اال�ست�شهاد ،وه��ن يمتن
بثبات ً
...هذا الجمال في الموت هذا الجمال في القتل هذا
الجمال في �آخر المتعة ،هو نف�سه ،جمال القناع،
جمال الأبد ،نظرة الحياد الكامل ك�أنه �إنكار كامل..
أي�ضا :عندك هو�س التثبيت ،جنون الحجر،
قالت � ً
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مقـــاالت

وهم الديمومة الم�ستحيلة"(� .((10إن ال�سارد لحظة
تجوله في ربوع الكني�سة ،المليئة بالزوار والعامرة
ب�أ�صوات الطقو�س والتراتيل ،غاب عن الموجودات،
بغية جالء مر�آة نف�سه و�صقلها وتطهيرها ،وتطابقت
الموجودات عنده حتى �أ�ضحى ال يرى (�إال ُه) ،في
مر�آة العالم ،لكن هذه الحقيقة الذوقية هي "حلم
ومخايلة وختل"؛ لأن ه��ذا ال�ف��ردو���س مفقود في
ال��زم��ن المعا�صر ،المليء بال�شوائب التي ُت ْف ِقد
المر�آة نقاءها وتكدر �صفاءها؛ فلحظة ال��والدة ال
تعاد مرتين.فال�سارد -البطل فقد الخ ْتم ال ُّروحي
الذي ُطـبِع في النف�س لحظة (التثبيت) ف�أ�ضحى هذا
الأخير" َو ْهمـًا"؛ ولن تعود لل�سارد حمائم �أ�شواقه:
�أي فقد الحكمة والفهم ،والمعرفة ،والقوة ،وروح
التقوى ،ومخافة اهلل ،وال�سلطة ،والبهاء ،والطهارة؛
و�أما(القدي�سات) في نظر(�إدوار الخراط) فج�سد
مقد�س يمتلك �سر التثبيت ،ف��ي المقابل نجد
(ال�سارد-البطل) ال��ذي غلبته نف�سه ،و�أل��ف �أن�س
الحياة الدنيا ،وا�ستبدل الذي هو �أدنى بالذي هو
خير ،وحجبت �أنانيته و�أنثويته و�شهوانيته عنه كل
حقيقة ،ففقد �أحد �أ�سرار التن�شئة الم�سيحية الحـقة
لديهم ،وهو�" :سر التثبيت".
 -المـر�أة(الجوهـر الأنـثـوي):

المفهوم ال�ث��ال��ث هو"المر�أة" �أو "الجوهر
الأنثـوي" ،ال�ت��ي تعتبر ن��واة عرفانية ،ورم �زًا
للتجلي الإلهي عند ال�صوفية ،والحكمة العرفانية،
والحب في مظهريه الإلهي والإن�ساني ،يقول ابن
عربي�" :شهود الحق في الن�ساء �أعظم ال�شهود
و�أكمله"(.((11

فيه �صورته التي هي وجوده الخفي ،والنف�س التي
تهدي معرفتها �إلى معرفة ربه( .((11وحنين الرجل
�إلى المر�أة �إنما هو حنين الكل �إلى جزئه وال�شيء
�إلى نف�سه كما �أن حنين المر�أة �إليه هو حنين ال�شيء
�إلى وطنه.
ثم �إن طبيعة التعامل مع "المر�أة" بو�صفها توحد
بين مظاهر فيزيائية ،ال تخلو من �سمة �شهوانية،
وبين م�شاعر الحب التي تعرف العفة والتطهير،
وه��ذه المفارقة ماثلة ف��ي الم�ضايفة بين هذين
المظهرين في ت�ضادهما الحاد ،وم��راده الحقيقة
الظاهرة المتجلية بوجهها الحق الباقي في ذلك
ال�شيء (الغابر) ،ولي�س مراده ذلك ال�شيء الذي
هو في نظره وتحقيقه مجرد رتبة ،وهمية و�صورة
تقديرية(.((11
" كنت �أقف وراءه مبا�شرة� ،أراه هو ،وال �أراني،
في المر�آة لي�س في المر�آة �إ َّال ُه ،ثم ر�أيتها هل هي
التي في داخ��ل ال�م��ر�آة؟ �أم هي �أمامي تواجهني،
خارج المر�آة ابت�سامتها لي �أنا مغوية ...كانا يتقدمان
�إلي بخطو �سريع مهاجم ..وكانا متطابقين في كل
�شيء..ج�سم واحد ..تماثل تام..حتى نظرة العينين
واحدة..في حيز المر�آة الذي لي�س فيه �شئ �آخر..
انعكا�سا لأحدهما الآخر.قلت :كل
قلت :لي�س هذا
ً
منهما قائم ال يريم .وكل منهما مخايلة ختل"(.((11
�إن الجمال المجازي المتمثل في ال�م��ر�أة ،ينفتح
على جمال �آخر حقيقي ال يتغير �إنه الحب والعدل
والحرية والمعرفة ،وهو المرغوب فيه.
 -ال�سـكر والــ�صحو:

ارت �ب��ط م �ف �ه��وم ال �ج��وه��ر الأن� �ث ��وي ب��ال�خ�م��رة
فالمر�أة هي :المر�آة والمظهر الذي يت�أمل الرجل ال�صوفية ،فالراوي ثمل بخمرة العالم المعا�صر
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ومخلفاته؛ حيث طا�ش معها عقله ،وانطم�س نوره،
بقوة الوارد الم�سكر والحال المغيب  .قال ال�سارد:
"�سكران من الملء و�سكران من العوز� ،سكران
بالتحقق وبالطلب ،بالنعمة وطعن الحرمان� ،سواء،
بال �صحو"(.((11
فهذا �سكر كله غيبة ومحو للغير ،و�سلب خال�ص
لل�سوية ،وا�ستغراق تام في الهوية الخال�صة .ولقد
�أكد الكاتب ذلك في نهاية روايته لحظة ت�صريحه
ب�إتباع الطريقة الجنيـدية المبنية على "الـ�صحـو"،
وهو �أبو القا�سم الجنيد (ت297هـ)( .((11ويلخ�صها
ال�صوفي بقوله(:((11
ف�������س���ك���ر ال�����وج�����د ف�����ي م����ع����ن����اه ���ص��ح��ـ��و
و����ص���ح���و ال����وج����د ���س��ك��ر ف����ي ال���و����ص���ال
حيث �َ��ص� َّور حالة الحيرة والحب التي غمرت
ال�سارد ،وهي حالة الإن�سان المعا�صر الذي هجرته
حمائم �أ�شواقه (روح��ه العارفة) وكينونته تعي�ش
حالة الفناء ،وطريق الحق الوحيد لديه �أ�ضحى هو:
"الموت الثاني" يقين العط�ش.
" قلت� :أ�صاحب �سيدي الجنيد �أم�شي على
خطاه� .إنني مكثت فترة وك�أنما ال�سماء والأر���ض
تبكيان لحيرتي وح�ب��ي .وحمائم �أ��ش��واق��ي تطير
في،
عني .ثم �أ�صبحت وك�أنما �أحترق من غيبتهما َّ
وه�آنـذا الآن �أ�سكت .ال �أقول �شي ًئا بعد عن البكاء
وال عن الحريق وال يبقى لي �إال الموت الثاني ،يقين
العط�ش"(.((11
ثمة نار عط�ش ت�شتعل في جوفه ،عط�ش �إلى يقين
الفناء في ح�ضن الجمال الحق ،حتى يلج �إلى جانب
الأزل ،ويحاول �أن يجمع �شتات العالم في وحدة
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حقة وجميلة ،محققًا الكمال ال��روح��ي؛ لكن هذا
اليقين الذي يتعط�ش �إليه يحتاج �إلى �إرادة ،وهذه
الإرادة تحتاج �إلى مجاهدات ،وهي �ألوان مختلفة
من "المـوت" :بها �ستبلغ النف�س ما ينبغي لها من
ال�شفافية والنقاء ،و"المــوت" �أنواع:
الموت الأبي�ض :الجوع؛ لأنه ُي َن ِّور الباطن.
الموت الأخ�ضر :لب�س المرقعة.
الموت الأ�سود :هو احتمال �أذى الخلق.
وه��ذا يتنا�سب �إل��ى ح��د بعيد م��ع رم��ز العلم
الفل�سطيني الذي ي�ؤرقه االحتالل ،وتمزقه نيرانه،
يقول ال�سارد:
"ثم ر�أيته مرة �أخرى ،يم�سك بالعلم ،الأخ�ضر،
الأبي�ض ،الأ�سود ،يلوح به ويطوح بالحجارة� ،سمعت
مكتوما للغاز الم�سيل للدموع ،بين حيطان
انفجا ًرا
ً
الأحجار الألفية ،وفرقعة الر�صا�ص .كان الطفل
تنهل م��ن عينيه دم��وع لي�ست م��ن ال�ح��زن وال من
الأل��م .ثم ر�أيته ي�سقط م�ضرو ًبا بالنار ،على ،...
على �أر�ض ال�صليب دون �صوت ،وكان ينزل من ركن
فمه خيط رفيع من الدم"(.((11
�إن هذه الأمثلة التي �أورده��ا (�إدوار الخراط)
وا�ضحا و�إجابة
حول التجربة الم�سيحية تعد دلي ًال
ً
�صريحة على من قال� :إن الت�صوف الإ�سالمي وافد
من الت�صوف الم�سيحي ،بل بالعك�س ،الت�صوف
الإ�سالمي هو وليد التجربة الذوقية الإ�سالمية،
التي ترف�ض الو�ساطة بين اهلل والإن�سان في ا�ستقبال
أي�ضا تعد
وارد ال�سماء ،وال ت�سعى لغاية دنيوية ،و� ً
التجربة ال�صوفية الإ�سالمية َو ْج ًدا و َوا ِر ًدا �سماو ًيا،
ولي�س ،وه ًبا من ق�سي�س �أو كاهن كما ر�أي�ن��ا في
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"التثبيت".
�إن ال�صوفي الإ��س�لام��ي ال ينظر �إل��ى ال�م��ر�أة
ب�أنثوية و�إال ُحجِ َبت عنه الحقيقة .وغاب عنه روح
وجوهر الجمال الأن�ث��وي ،ول��ن يحقق "االت�صال"
بالحق منبع الجمال.
 -3ال�صنعة الروائية:

مقـــاالت

تطالعنا في البداية مجموعة من الأ�سئلة الملحة،
نوعا
ه��ل يمكن ع��د الت�صوف �شك ًال وم�ضمو ًنا ً
من الحداثة داخ��ل ال��رواي��ة ،كما ا�ستعمل التاريخ
والمذكرات والمقاالت ال�صحفية عبر تنا�صات؟
وما هي الحداثة داخل الرواية العربية؟ وهل يمكن
عد "رواية الت�صوف" ا�ست�شرافًا لأفق جديد ي�سهل
عبور ال�ب��رزخ ال��روائ��ي (بين تملك ال��رواي��ة وبين
الإبداع واالكت�شاف؟) .جل هذه الأ�سئلة تحتاج �إلى
من يدخل في غمارها ويلج بوابتها حتى ي�صل على
درجة الخ�صو�صية الروائية العربية ومدى �سعتها.
فلقد �أ�صبح الت�صوف م��دار اهتمام مجموعة
من المفكرين والأدباء ،و�أ�صبح يمثل نزعة حد�سية
ك�شفية متوهجة لجوهر الحياة وجمالها ،بو�صفه
ترا ًثا ثقاف ًيا ،عمق الإح�سا�س بالخ�صو�صية العربية
في ال��رواي��ة ،و�أ�س�س من خالله حداثة عن طريق
ا�ستثمار هذا المتخيل العربي ك��أداة فنية ،خلقت
مغايرة على م�ستوى الجن�س وال�سرد واللغة ،وحققت
مجموعة من المكت�سبات من بينها بناء م�شروع
ق��راءة ثانية للتراث .وتتنوع طبيعة العالقة بين
الت�صوف وال���رواي���ة ،فهي� :إم��ا عالقة ا�ست�ضافة
(الطيبـون� ،أوراق ،الت�سليم) ،و�إم ��ا ا�ستخراج
الن�صو�ص ال�صوفية وتطعيم الن�ص الروائي بها
(التجليات) ،يقول "جمال الغيطاني"�" :إنني ال

جديدا ،و�إنما �أحاول
�أقول �إنني �أخلق �شك ًال �أدب ًيا
ً
تحقيق تجديد يتم بالطبع داخل� ،إطار الفن الروائي
[ ]...وما �أقوم به محاولة ت�أ�صيل �شكل روائي ي�ستمد
مقوماته من التراث بمفهومه الوا�سع ،ب��د ًءا من
التراث ال�شفهي للموروث ال�شعبي ،والذي ا�ستوعبته
كثي ًرا بف�ضل ن�ش�أتي في ال�صعيد والجمالية ،وحتى
التراث المكتوب ،ومن هنا يجب الإ�شارة �إل��ى �أن
قلقي الم�ستمر من �أج��ل البحث عن �شكل روائ��ي
جديد لي�س م��ن �أج��ل خلق ه��ذا ال�شكل فح�سب،
و�إنما �أحاول �إيجاد �أ�شكال فنية تتوفر فيها م�ساحة
�أكبر من القدرة على التعبير والحرية"( .((11هاتان
العالقتان تطبعهما �صفة "ال َّت َما�س" فقط.
�أما في رواية "رحلة ابن فطومة" و"مخلوقات
الأ���ش��واق الطائرة" فتحكمهما �صفة "التفجير"
للتراث ال�صوفي؛ حيث ُي َتنَا َول كخطاب ثقافي له
راهنيته ،و ُي�ساهم في بناء ح�سا�سية وا�ستطيقا
م�ستفيدا من "االنفتاح" ال��ذي �أك��د عليه
خا�صة،
ً
"باختين" عند تنظيره للن�ص ال��روائ��ي؛ ومن
ث��م �سيكون التقاء م��ا ه��و روائ ��ي ،وم��ا ه��و �صوفي
تهجين �أجنا�سي ،وهدم لنقاء الن�ص الكال�سيكي،
وت�أ�سي�س لمعمارية جديدة للن�ص الروائي ،تعك�س
ثقافة المبدع التي تمتد جذورها في تربة التراث
وتطل �أغ�صانها على �آفاق النتاج العالمي .وكذلك
ك�سرت فكرة "التوقع" التي ك��ان ي�ستريح �إليها
قارئ الرواية الكال�سيكية؛ حيث نواجه في ج�سد
"رواية التــ�صوف" بيا�ضات تحتاج �إل��ى م��لء،
وتكت�سحها كلمات وم�صطلحات ذات ظالل كثيفة
ً
ن�شيطا ،فلغتها وتقنياتها "انتهاكية"
توجب قار ًئا
للتعاقد الكال�سيكي ومت�سربلة ب�أجواء عجائبية ،وما
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اعتمادها على لقطات  -المفاتيح (التي ال تظهر
متتابعة ال زمن ًيا وال حتى منطق ًيا) �إال ح�سم في
تفعيل دور وريادة عملية القراءة.
لقد تم توظيف "التــ�صوف" في الرواية من قبل
روائيين كثر ،منذ "التهامي الواني" في "الزاوية"
حتى "�إدوار الخراط" ،لكن زاوية الر�صد والر�ؤية
والتمثل وو�سائل التخييل مختلفة ومتنوعة ،هذا
التنوع �ساهم في تحيين انفتاحها وعدم قابليتها
للتحديد �أو الح�سم ،وت�صوير �أه ��داف ال��روائ��ي
للإيدولوجية واال�ستيطيقية ،ومن ثم ك�سب الرهان
ف��ي ام�ت�لاك مكان ف��ي ج��دول �أع�م��ال الروائيين،
بو�صفه نقلة فنية وثقافية ت�ستطيع معاينة التحول
والمعاناة .و�إعطاء الرواية "ج ًوا ونكهة " خرقت به
�أفق انتظار متلقيه وخيبته ،وفاتحة الطريق �أمام
تفعيل حرية الفهم والت�أويل وتجاوز �سلطة الن�ص.
�إن "رواية التــ�صوف" ال ت َُحقَّقُ وال تخرج من
حالة الإمكان �إلى حالة الإنجاز� ،إال بوجود قارئ
" نخبوي" يمتلك "نيات ح�سنة" ،ويمتلك كفايات
ن�صية وموقفية مالئمة ت�سعفه في تعيين البنيات
الن�صية ،وت��أوي�ل�ه��ا ،وت�ساعده ف��ي التعرف على
مقا�صد الكتابة �أي �إعادة �إنتاجها من خالل كتابة
القراءة.
 -4الخاتـمة:

لي�ست هذه الخاتمة حركة دائرية منغلقة على
نف�سها ،بقدر ما هي �إج��راء اب�ستيمي ينفتح على
ال�س�ؤال ،وال تعني �إقفال المو�ضوع� ،أو �أن تدعي
لنف�سها �أن الدرا�سة قد �أحاطت بكل �شيء ،و�إنما
تنه�ض بوظيفة مزدوجة :تذكير القارئ بمحطات
المو�ضوع التي م��رت بها ال��درا��س��ة ،وا�ستخال�ص
�آفاق الثقافة والتراث 157

النتائج التي تو�صلنا �إليها ،فهي خاتمة يعاودها
البدء وترف�ضها النهاية.
لقد امتلكت الرواية العربية بكل ح�سا�سياتها قوة
ودينامكية ،بحكم نهلها من حو�ض الموروث الثقافي
ال��ذي وف��ر لها اال�ستقرار وال�سكينة؛ ال�ست�شراف
والدة جديدة بجينات محلية ،ونق�صد هنا النفحات
الـ�صوفية ك�إرث معرفي ديني ،ابن التربة العربية
وظروفها االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية،
ونتيجة تطور الفكر العربي وت�شبعه ب��روح الثورة
معب ًرا ع��ن واق��ع �شقي بوعي انتهاكي ي�صبو من
خالل جدله مع الآخر �إلى تحديد خ�صو�صية وتميز
ذات��ي ،وك�سب ره��ان االنفتاح على ذوات �أخ��رى؛
ا�ستفادت الرواية من هذا االنفتاح من خالل �إدخال
البعد ال�صوفي�� ،س��واء �أك��ان على م�ستوى اللغة
ال�صوفية التي تتميز بالرمزية وتجاوز المدلول
الأول �إل��ى مدلول ثاني �أم على م�ستوى التـنـا�ص
الحكائي ،والأعالم ال�صوفية ،كالنفري وابن عربي
والجنيد...
�إن توظيف الروائيين العرب للبعد ال�صوفي
اتخذ طر ًقا مختلفة يمكن ح�صرها بالآتي� :أو ًال:
البعد النـف�سي :فالت�صوف بل�سم لعذابات الذات
كما يتجلى في "الطيبون" و"�أوراق" ،وبديل نف�سي
لف�شل الذات (الت�سليم) �أما "عر�س الزين" فامتزج
فيها ما هو نف�سي بما هو عجائبي .وثان ًيا :البعد
الل�ساني؛ حيث ا�ستفاد (جمال الغيطاني) في روايته
"التجليات" من ثراء المعجم ال�صوفي ،و�ألب�سها حلة
جديدا ،واك�سبها
ق�شيبة ومنح الرواية العربية "ج ًوا" ً
خ�صو�صية وحداثة وتميزًا .وثالثًا :البعد المعرفي
(الثقافي) :و�أق�صد"رحلة ابن فطومة"و"مخلوقات
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الأ�شواق الطائرة" اللتان ت�سربلتا بطقو�س �صوفية
وب�أجواء ثقافية وفل�سفية ومعرفية .فالفرد يختبر
�إرادت� ��ه المعرفية وتحققه الإن���س��ان��ي م��ن خالل
الـرحلة �إل��ى المدن المختلفة التي ال تف�ضي كلها
�إلى �أي تحقق؛ ليبقى التحقق مرتهنًا بواقع محدد،
ب��د ًال من تلك المدن الت�صورية التي ال تقوم على
�أر�ض الواقع؛ ومن ثم فالبحث عن الحقيقة يحتاج
لو�سائط بناء الذات في رواية "رحلة ابن فطومة".
�أم��ا رواي��ة "مخلوقات الأ�شواق الطائرة" فالمر�أة
فيها عن�صر �أتم ل�شهود الحق ،وو�سيط لجالء مر�آة
النف�س ،وو�سيلة للمعرفة الحقة.

مقـــاالت

و�صفوة القول �إن الإ�ستراتيجية اال�ستيطيقية
التي تراهن عليها "رواية الت�صوف هي االنزياح
عن معايير القارئ الجمالية ،وتغيير �أفق انتظاره،
و�سيلتها في ذلك الحلم والخيال والت�أمل ،للقب�ض
على الالمتحدد والم�ستقبل .ف��إذا كان "باختين"
ي�صرح ب�أن الرواية جن�س الم�ستقبل "و�أن الملمح
المميز لها هو �إعادة الت�أويل والتقويم الم�ستمرين،
ومركز دينامية الما�ضي ومركز �إدراكه وتبريره قد
انتقل �إلى الم�ستقبل"( .((12ف�إن "رواية الت�صوف"
بمجمل العبارة :تحريك قوة الما�ضي وطاقته نحو
ديناميكية الم�ستقبل ،الأدبي والجمالي.
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النف�س هو �إبقاء الأحوال الوجدانية في زمن الر�شد على
ما كانت عليه في زمن الطفولة ،انظر المعجم الفل�سفي
ج � ،/1ص .240

 .83المنوفي ،الت�صوف الإ�سالمي الخال�ص� ،ص .76
 .84رحلة ابن فطومة� ،ص 150

مقـــاالت

�� .85س��ورة الح�شر ،الآي��ة .9ان �ظ��ر ،ال�ك�لاب��اذي ،التعرف
لمذهب �أهل الت�صوف� ،ص .95

 .106مخلوقات الأ�شواق الطائرة� ،ص .68

 .86المنوفي ،الت�صوف الإ�سالمي الخال�ص� ،ص .133

 .107عاطف جودة ن�صر ،الرمز ال�شعري عند ال�صوفية� ،ص
297

�	.88ألبير ن�صري ،الت�صوف الإ�سالمي� ،ص 35

 .108جميل �صليبا ،المعجم الفل�سفي ،ط 1971 ،1م� ،ص ج
 /730/1مخلوقات الأ�شواق الطائرة� ،ص .41

 .87ح�سن عا�صي ،الت�صوف الإ�سالمي� ،ص .83
 .89رحلة ابن فطومة� ،ص .152
 .90نف�سه� ،ص .152-151
 .91نف�سه� ،ص .156
 .92ح�سن عا�صي ،الت�صوف الإ�سالمي� ،ص .78
 .93رحلة ابن فطومة� ،ص .158
 .94رحلة ابن فطومة� ،ص .158
 .95ف�صول ،خ�صو�صية ال��رواي��ة العربية ،م/16ع� 3شتاء
1997م� ،ص .308
 .96محي الدين بن عربي ،ف�صو�ص الحكم ،تعليق� :أبو
العالء عفيفي ،دار �إحياء الكتب العربية� ،1946 ،ص
.49

 .109مخلوقات الأ�شواق الطائرة� ،ص80
 .110ابن عربي ،ف�صو�ص الحكم� ،ص .151-150
 .111عا�صم جودت �صالح ،الرمز ال�شعري عند ال�صوفية� ،ص
.152
 .112نف�سه� ،ص153.
 .113مخلوقات الأ�شواق الطائرة� ،ص .21-20
 .114مخلوقات الأ�شواق الطائرة� ،ص .106
 .115ح�سن عا�صي ،الت�صوف الإ�سالمي� ،ص .99
 .116ال�سراج الطو�سي ،اللمع� ،ص .382
 .117مخلوقات الأ�شواق الطائرة� ،ص .109

160

�آفاق الثقافة والتراث

بيروت باري�س.

 .118مخلوقات الأ�شواق الطائرة� ،ص .92
-

ح�سن عا�صين الت�صوف الإ��س�لام��ي مفهومه تطوره
ومكانته من الدين والحياة ،ط� 1سنة 1994م ،م�ؤ�س�سة
عز الدين ،بيروت-لبنان.

-

�سارة بنت عبد المح�سن بن عبد المح�سن بن عبد اهلل
ابن حلوة �آل �سعود ،نظرية االت�صال عند ال�صوفية ،دار
المنارة ،ط1991 ،1م.

-

ط��راد الكبي�سي ،التراث العربي كم�صدر في نظرية
المعرفة والإب ��داع العربي ،من�شورات وزارة الثقافة
والإعالم العراقية ،دار الجاحظ( ،د.ت).

-

القر�آن الكريم

-

-

اب��ن خ�ل��دون ،المقدمة ،ط� ،5سنة 1984م ،بيروت-
لبنان.

الطيب تيزيني ،م�شروع ر�ؤية جديدة للفكر العربي في
الع�صر الو�سيط� ،سنة 1971م ،دم�شق.

-

	�أب ��و ب�ك��ر محمد ال �ك�لاب��اذي ،ال�ت�ع��رف ل�م��ذه��ب �أه��لالت�صوف ،المكتبة العلمية� ،سنة 1980م ،بيروت-لبنان.

الطيب �صالح ،الأعمال الكاملة ،دار العودة بيروت،
1996م.

-

	�أبو ن�صر ال�سراج الطو�سي ،اللمع ،حققه ،عبد الحليممحمود ،طه عبد الباقر �سرور ،دار الكتب الحديثة -
م�صر1960 ،م.

عاطف جودة ن�صر ،الرمز ال�شعري عند ال�صوفية ،ط،1
بيروت1978 ،م.

-

عبد الإل��ه الحمدو�شي ،الت�سليم ،دار قرطبة للطباعة
والن�شر ،ط 1نونبر 1994م.

-

عبد اهلل ال �ع��روي� ،أوراق ،المركز الثقافي العربي،
البي�ضاء ،ط1989 ،1م.

-

عدنان ح�سين العوادي ،ال�شعر ال�صوفي ،دار ال�ش�ؤون
الثقافية العامة ،ب.ت.ط.

-

عزاوي المحجوب ،الظواهر النف�سية الخارقة بين العلم
والفل�سفة والدين ،مطبعة النجمة ،الرباط 1987م.

-

علي الجرجاني ،التعريفات حققه �إبراهيم االبياري ،دار
الكتاب العربي ،بيروت ط� 1سنة 1985م.

-

علي زي�ع��ور ،الكرامة ال�صوفية والأ� �س �ط��ورة والحلم
(القطاع ال�لاوع��ي ف��ي ال��ذات العربية) ط 1نوفمبر
1977م ،دار الطليعة بيروت.

-

عمل جماعي ،في �أ��ص��ول الخطاب النقدي الجديد،
ترجمة �أحمد المديني ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ط
1989 /2م.

-

القزويني ،عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ،دار
الآفاق الجديدة ،بيروت1973 ،م.

 .119جدلية التنا�ص ،مقال في مجلة :عيون المقاالت ،عدد
 ،2البي�ضاء 1986م� ،ص .146
120. Mikhaïl Bakhtine: " Esthétique et théorie du roman ", Gallimard, 1978, p. 439440.

انظر ف�صل" :المحكي الملحمي والرواية".

 - 5الم�صادر والمراجع:
بالعربية:

	�ألبير ن�صري ن��اذر ،الت�صوف الإ��س�لام��ي ،المطبعةالكاتوليكية ،بيروت.
	�إدوارال� �خ ��راط ،مخلوقات الأ� �ش��واق ال�ط��ائ��رة ،الهيئةالم�صرية العامة للكتاب1992 ،م.
	�إيفون دو بلي�سي�س ،ال�سريالية ،ترجمة هنري زغيب،من�شورات عويدات(زدني عل ًما) ،ط 1بيروت1983 ،م.
-

ب�شير القمري� ،شعرية الن�ص الروائي� ،شركة البيادر،
ط1991 ،1م.

-

تزيفتان تودوروف ،مدخل �إلى الأدب العجائبي ،ترجمة،
ال�صديق بوعالم ،دار الكالم ،الرباط ط 1973/1م.

-

ج�م��ال الغيطاني ،التجليات .الأ��س�ف��ار ال�ث�لاث��ة ،دار
ال�شروق ،ط1990/1م.

-

جميل �صليبا ،المعجم الفل�سفي ،ط1971/1م.

-

جيب ،علم الأديان وبنية الفكر الإ�سالمي ،ترجمة عادل
عوا ،زدني علما ،ط� 1أكتوبر 1977م ،من�شورات عويدات
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-

كولن ويل�سون ،الإن�سان وقواه الخفية ،ترجمة خليل حنا
تادر�سك ،ط1979/2م (د.ت).

-

مجدي ،وهبة ،معجم الم�صطلحات الأدب�ي��ة ،بيروت
1974م.

-

-

محمد عبد المنعم خفاجة ،الأدب في التراث ال�صوفي،
مكتبة غريب ،ب.ت.ط.

بالفرن�سية:

-

محمد غ�لاب ،الت�صوف ال�م�ق��ارن( ،د.ت) ،مطبعة
الفجالة.

-

محمد رج��ب ال �ب��ارودي� ،شخ�ص المثقف في الرواية
العربية المعا�صرة� ،سل�سلة موافقات ،الدار التون�سية
للن�شر� ،سنة 1993م.

-

محمد يا�سر �شرف ،الت�صوف العربي ،كتاب الهالل،
عدد � 381سنة �سبتمبر 1982م.

-

محمود �أب��و الفي�ض المنوفي ،الت�صوف �ألإ��س�لام��ي
الخال�ص ،دار نه�ضة م�صر ،الفجالة (د.ت).

-

محي الدين بن عربي ،الفتوحات المكية ،هيئة الكتاب
�سنة 1980م ،القاهرة.

-

ميخائيل باختين ،الخطاب ال��روائ��ي ،ترجمة محمد
برادة دار الأمان ،الرباط ،ط1987/2م.

-

الميلودي �شغموم ،المتخيل والقد�سي في الت�صوف
الإ�سالمي الحكاية والبركة ،من�شورات المجل�س البلدي
بمكنا�س ،مطبعة ف�ضالة المحمدية ،ط1991/1م.
نجيب محفوظ ،رحلة ابن فطومة ،دار م�صر للطباعة
(د.ت).
Bernis Jean, L’imagination (Que sais- je?) N°
649, ed (PUF) paris 1964.

-

Eliade Mircea, Aspect du Mythe, Gallimard,
paris, 1963.

-

Lois Vax, L’art et la littérature Fantastique
(Que sais-je?) N° 907, 1970.

-

Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du
roman, Gallimard, 1978.

-

Julia Kristeva, le texte du roman, Mouton
Publichers, The Hague. Paris, New york,
1970.

-

Roger Caillois, Oblique, France, ed. stock,
1975

-

المجالت:
عيون المقاالت ،جدلية التنا�ص ،عدد  ،2البي�ضاء 1986م.
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الد ّر الم�سلوك في
جموع العبد المملوك
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الم�سلوك
في جموع
العبد
المملوك

د .حميد الكتاني
المغرب
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعين.
�أما بعد؛

ف��إن ال��ذي دفعني لتقديم وتحقيق هذه الر�سالة الذائعة ،والبديعة المو�سومة بـ (ال���د ّر الم�سلوك
في جموع العبد المملوك) ،التي د ّبجتها يراعة العالمة المحقق عب ُد الرحمن بن جعفر بن �إدري�س
خ�صو�صا ،وفرادتُها في
عموما ،وعلم الجموع
الكتاني الإدري�سي الح�سني ،هو �أهميتها في علم ال�صرف ً
ً
م�ضمونهاً ،
لفظا ومعنى ،وما لعلم ال�صرف من �أهمية بالغة في تعلم اللغة العربية ،والإحاطة ب�أبنيتها
الل�سان من الزلل ،وهو كما قال الإمام ابن يعي�ش( :الت�صريف من
�إحاطة ُت ْب ِع ُد الم ْر َء عن الخَ َطلِ  ،و َت ِقي
َ
�أج ّل العلوم و�أ�شرفها)(((� .أو كما قال �إمام العربية ابن ع�صفور في الممتع الكبير( :الت�صريف �أ�شرف
�شطري العربية و�أغم�ضها)(((.
وقد �أجمع علماء اللغة العربية من نحاة ،وبالغيين ،و�صرفيين ،وقراء ،قدي ًما وحدي ًثا ،على ف�ضل هذا
العلم تعلي ًما و َت َعلُّ ًما ،بل �إن تعلمه واجب على من طلب العربية �إذ هو مفتاح فهم �أبنية كالم اهلل تعالى في
محكم كتابه العزيز ،وفهم بالغة �صيغ كالم ر�سول اهلل �صل اهلل عليه و�سلم.
وال يفوت على كل ذي ب�صيرة � ّأن العلماء �صنفوا في هذا العلم  -علم ال�صرف  -م�صنفات تفوق
الإح�صاء ع ًّدا ،وتختلف اختالفًا بينًا في الإحاطة وال�شمول لأبواب علم ال�صرف ،ومن تلك الم�صنفات
هذه الر�سالة البديعة ً
لفظا ،والذائعة معنى ،والدرة النفي�سة التي خطت �سطورها يد العالمة المحقق،
وال�شاعر الأديب �أبو زيد عبد الرحمن بن جعفر بن �إدري�س الكتاني رحمه اهلل رحمة وا�سعة ،و�أ�سكنه
ف�سيح جنانه �إنه ولي ذلك والقادر عليه ،وقد و�سمها بعنوان (الدر الم�سلوك في جموع العبد المملوك)،
وهي ر�سالة علمية في مجال جموع اللغة العربية ،وتحيط بالجموع التي خ�صها علماء اللغة لكلمة (عبد)
– �إحاطة وا�سعة تنم عن �سعة علمه ،وتبحره في علوم العربية  -وما يت�صل بال�صيغ التي جمعت عليها
كلمة (عبد) من خالف بين �أهل اللغة ،وما يثير من �إ�شكال نظري �صرفي في �صيغ جمع مفردة (عبد)،
وقد �ض ّمنها الم�صنف رحمه اهلل م�صطلحات علمية في مجال علم ال�صرف مما يحتاج �إلى �إبانة و�شرح
وتعليق ،وكل ذلك وغيره .تحقيقًا لغاية خدمة لغة القر�آن الكريم التي د�أب عليها العالمة الم�صنف ،كما
تباعا.
هو وا�ضح وجلي من م�صنفاته التي �سنذكرها ً

((( ابن يعي�ش� :شرح الملوكي في الت�صريف .المكتبة العربية ،حلب ،طـ 1973 .1م .ال�صفحة.17 .
((( ابن ع�صفور اال�شبيلي :الممتع الكبير في الت�صريف .مكتبة لبنان نا�شرون .طـ 1996 .1م .ال�صفحة .31
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الد ّر
الم�سلوك
في جموع
العبد
المملوك

منهج التحقيق:

و�أما فيما يخ�ص عملي في تحقيق الر�سالة وتخريجها ،ف�إنني �ألخ�ص القول فيه ،ف�أقول:
َّلت على اهلل في تحقيق الر�سالة الأول ��ى( :ال��در الم�سلوك في جموع العبد
عندما عزمت ،وتوك ُ
المملوك) ،قر�أتها قراءة فاح�صة ودقيقة ،و�أعدت النظر فيها مرات عديدة ،و�شرعت في التحقيق وفق
ما يقت�ضيه منهج التحقيق الأكاديمي كما ي�أتي:
�أو ً
ال� :ضبط ن�ص الر�سالة

تحقيق المخطوطات

اعتمدت في �ضبط ن�ص الر�سالة على ن�سختين مخطوطتين وهما مما تختزنه مكتبة الدكتور العالمة
علي بن منت�صر الكتاني رحمه اهلل((( من م�صورات المخطوطات ،وكذلك على الن�سختين الموجودتين
في الخزانة العامة للمملكة المغربية وال فرق بينهما ،وقد ق ّدمها لي ابنه الدكتور حمزة بن علي بن
منت�صر الكتاني رعاه اهلل الن�سخة الأولى هي بخط الم�صنف نف�سه العالمة عبد الرحمن بن جعفر بن
�إدري�س الكتاني ،و�أما الن�سخة الثانية فهي من خط النا�سخ ،وقد قر�أتهما م ًعا ،وقارنت ما جاء في الن�سخة
الأ�صلية ،بما جاء في الن�سخة الثانية ،و�أثبت ال�صواب ما و�سعني ذلك تجن ًبا لل�سقطات التي كان قد وقع
فيها النا�سخ �إما �سه ًوا �أو غف ًال.
ثان ًيا :التعريف ب�صاحب الر�سالة

عر�ضت في هذا المحور �إل��ى التعريف بحياة الم�صنف رحمه اهلل ،تعريفًا مف�ص ًال ،كما �أحطت
بم�ؤلفاته ذك ًرا ،و�أبرزت حياته الأدبية.
ثال ًثا� :ضبط التحقيق والتخريج للر�سالة

وذلك على النحو الآتي:
 ذكر الآيات القر�آنية في موا�ضعها من ال�صور في حال وجودها.وا�ضحا مخت�ص ًرا حتى ال �أثقل التحقيق بالحوا�شي
 التعريف بالأعالم المذكورة في ن�ص الر�سالة تعريفًاً
الطويلة؛ وذلك لتي�سير معرفة الأعالم الذين �أخذ عنهم الم�صنف في ر�سالته ،وذكر م�صنفاتهم� .إال ما
((( -هو العالمة التقني الم�ؤرخ ،عالم الطاقة ال�شم�سية ،رائد علم الأقليات الإ�سالمية ،ولد في مدينة فا�س المغرب 6
رم�ضان  1360هـ 1941/09/27م من �أ�سرة هي �أعرق �أ�سر المغرب ،ح�صل على �شهادة الهند�سة الكهربائية من مهد
البولي تكذيك بجامعة لوزان �سوي�سرا عام 1383هـ ثم تابع درا�سته في لوزان في الطاقة النووية ،وعمل �أ�ستاذً ا في
المدر�سة المحمدية للمهند�سين بالرباط .ح�صل على �شهادة الدكتوراه في علم الطاقة من جامعة كارنيجي الأمريكية
عام  1385في مو�ضوع الذبذبات في مادة البالزمة .كما عمل �أ�ستاذً ا في عدة جامعات عالمية ،ويعد من �أحد جامعة
�أ�ساتذة الملك فهد للعلوم والتقنية في المملكة العربية ال�سعودية له عدة م�ؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية ،منها:
( )Direct Energy converçionومنها بالعربية انبعاث الإ�سالم في الأندل�س .توفي �10أبريل عام 2001م ،انظر ترجمته
في الموقع.www.alikettani.info :
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لم نعثر على ترجمته.
 �شرح وتو�ضيح ما ورد في الن�ص من غمو�ض �أو �إبهام ،ومن ذلك الكلمات الغام�ضة �أو الم�صطلحاتالمفاهيم المتداولة في علم ال�صرف ،وتب�سيط تعريفها.
 التعليق على بع�ض الآراء العلمية المبثوثة في ن�ص الر�سالة ،و�إبداء الر�أي فيها �إن لزم الأمر ذلك. توثيق الأقوال التي عر�ضها الم�صنف في ر�سالته ،وذلك ب�إرجاعها �إلى م�صادرها ومظانّها كما هي ،معذكر االختالفات الحا�صلة في تلك الأقوال حال وجودها.

الد ّر
الم�سلوك
في جموع
العبد
المملوك
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عبد الرحمن بن جعفر بن �إدري�س الكتاني

(((

�أو ً
ال :حياته ووفاته ( – 28محرم  1297 -هـ� -19 /صفر 1334 -هـ)

هو عبد الرحمن بن جعفر بن �إدري�س الكتاني؛ ولد ليلة الأحد قبيل فجر يوم  28محرم عام 1297هـ
بمنزل وال��ده بحي الرطل بمدينة فا�س في المغرب الأق�صى ،وقد عرف البيت الذي ن�ش�أ فيه بالعلم
وال�شرف وخال�صة ال�ساللة النبوية الإدري�سية ،وينتهي ن�سبه �إلى �أمير الم�ؤمنين الح�سن ال�سبط بن �أمير
الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه و�سيدة ن�ساء العالمين فاطمة الزهراء بنت ر�سول اهلل �صل
اهلل عليه و�سلم ون�سب ال�شرفاء الكتانيين من �أ�صح الأن�ساب المنتهية �إلى الر�سول الكريم �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وقد قال العالمة �أبو عبد اهلل محمد الدالئي في �أرجوزته عن الأ�شراف في المغرب الأق�صى،
الم�سماة بـ (جوهرة التيجان ولقطة الل�ؤل�ؤ والمرجان) في ن�سب الكتانيين:

تحقيق المخطوطات

وم����������������ن ب��������ن��������ي م�������ح�������م�������د الإدري�����������������������س�����������ي
ال�����������ك�����������ت�����������ان�����������ي�����������ون ب��������������������������ذاك ع�����������رف�����������وا
ن�����������س�����ب�����ه�����م م����������ن �أو�������������ص������������ل الأن�����������������س��������اب
وق���������دره���������م ف��������ي ال������ن������ا�������س ل�����ي�����������س ي���ج���ه���ل

وع���������ق���������د ذاك ال���������ج���������وه���������ر ال�����ن�����ف�����ي�����������س
وداره��������������������������م ب��������������أر��������������ض ف����������ا�����������س ت������ع������رف
�������س������ب������ب������ه������م م������������ن �أوث�����������������������ق الأ����������س���������ب���������اب
(((
ق��������د ع����������ذب ال���������������ورد وط������������اب ال�����م�����ن�����ه�����ل

�شب في �أ�سرة دين وعلم و�أدب.
فقد َّ
ووالده هو العالمة المحقق �صاحب الم�صنّفات الكثيرة جعفر بن �إدري�س الكتاني ال�شيخ الإمام ،وقدوة
إماما في الفقه والحديث،
الأنام ،كان م�ست�شا ًرا لل�سلطان الح�سن الأول،
ودر�س في جامع القرويين ،و� ً
َ
وم�ؤلفاته تزيد على المائة ،كانت والدته عام ( 1245هـ) وتوفي عام (1323هـ).
وكان �أول ما قام به عبد الرحمن بن جعفر الكتاني الم�صنف رحمه اهلل هو �أن قر�أ القر�آن حتى �أت ّمهُ،
ثم �شرع في تعلم العلوم بعدها ،وقد كانت قراءته على �أبيه الفقيه جعفر بن �إدري�س الكتاني وقد �أجازه
في القر�آن ،وكان من بين �شيوخه ال�شيخ ماء العينين الذي �أجازه �إجازة عامة في علوم اللغة العربية،
وكذلك ال�شيخ �أحمد ابن الخياط ،وال�شيخ عبد المالك العلوي ال�ضرير ،وغيرهم من ال�شيوخ ،وقد عرف
الم�صنف عبد الرحمن بن جعفر الكتاني رحمه اهلل بذكاء مفرط ،وجودة قريحة ،وتثبت ،ونجابة تامة،
وذهن ثاقب ،وفكر �صائب ،وكانت له �سرعة ك�شف عند المطالعة ،ورواية ودراية و�أدب غ�ض ،فكان من
العلماء المتقين ،والأدباء الورعين.

((( انظر ترجمته في :ديوان �شعره� ،ص � 7إلى ال�صفة  .20وكذلك فهر�س الفهار�س ج .402 – 2وانظر ترجمته كذلك في
معلمة المغرب ،الجزء � ،20ص  ،110محمد حجي.
((( انظر كذلك دي��وان الم�صنف عبد الرحمن بن جعفر الكتاني ،فقد ذكر �أرج��وزة الدالئي في �أرجوزته في الن�سب
الكتاني ،التي �سماها (الجوهر النفي�س في الن�سب الكتاني النفي�س) ،ال�صفحة .49
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ثان ًيا :م�ؤلفاته

ُرزق اهلل الم�صنف رحمه اهلل عبد الرحمن الكتاني قل ًما �سيا ًال ،وذاكرة حافظة ،وعل ًما غزي ًرا ،حتى
دبجت براعته م�صنفات كثيرة ور�سائل جمة ،و�أ�شعا ًرا كثيرة ،نذكر منها:
 .1حا�شية على �شروح الأزهري للأجرومية.
 .2ك�شف النقاب عن موافقة �سيدنا عمر بن الخطاب.
 .3ر�سالة فيمن �أردفه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم خلفه.
 .4ر�سالة فيمن ب َّدل الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم �أ�سماءهم من ال�صحابة
 .5ر�سالة في جموع مفردة عبد (وهي مو�ضوع التحقيق).
 .6مراجعته وجمعه لفهر�س والده الم�سمى (�إعالم �أئمة الأعالم و�أ�ساتيذها بما لنا من الروايات و�أ�سانيدها).
 .7مرا�سالته لأخيه محمد بن جعفر بن �إدري�س الكتاني �إبان �إقامته في المدينة المنورة .بر�سائل يحدثه فيها
عن �أو�ضاع المغرب حينذاك و�سن�أتي على ذكر بع�ضها.
 .8وقد �صنف في الفقه م�صنفات مازالت مخطوطة تنتظر التحقيق.
 .9م�صنّف �إظهار ما بطن من حب الوطن.
 .10م�صنف الجوهر النفي�س في ن�سب الكتاني النفي�س.
 .11الديوان �شعر جمعه وقدمه له الدكتور علي بن منت�صر الكتاني.
 .12م�ؤلف في علم العرو�ض.
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الد ّر
الم�سلوك
في جموع
العبد
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ر�سالة في جموع :عَ بد
ّ
ت�أليف
العالمة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
و�صلى اهلل على �سيدنا محمد و�آله و�صحبه و�سلم ت�سلي ًما
عبدا ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا وموالنا محمد
حمدا له ،كل من في ال�سماوات والأر���ض �آتيه ً
ً
عدا� ،صالة
المعطي عطاء من ال يخاف فق ًرا ،وعلى �آله و�أ�صحابه ذوو المناقب والمزايا التي ال تح�صى ً
و�سالما نجد بركتهما يوم يح�شر النا�س �إلى الرحمن فر ًدا.
ً
�أما بعد ،فيقول العبد الفقير الجاه عبد الرحمن بن جعفر �إدري�س الكتاني� :س�ألني بع�ض الأ�صحاب من
الطلبة الأنجاب �أن �أجم َع لجموع العبد ،و�أن �أ�ستعمل في ذلك غاية الجهد في �إجابته �إلى ما طلب �أدا ًء
علي من الحق ،فوجب ،وقلت م�ستعينًا باهلل تعالى:
لبع�ض ما له َّ

تحقيق المخطوطات

اعلم �أن العبد له جموع كثيرة ،وهي في كتب �أهل اللغة ،وغيرهم ،مبثوثة �شهيرة نظ ًما ونث ًرا ،فقد
ذكر الجوهري((( في �صحاحه منها ع�شرة ،وكذلك �سيبويه في كتابه ،وق�صد هو في الأ�صل �صفة ،قالوا:
وع ُبد ِ
رجل عبد؛ ولكنه ا�ستعمل ا�ستعمال الأ�سماء ،والجمعْ � :أع ُبد ،وعبيدِ ،
وعبدان و�أعابد
وعبدان ُ
وعبادُ ،
جمع �أعبد ،وال ِع ْبدي ،وال ِع َبداء ،والمعبوداء والمعبدة �أ�سماء الجمع ،وجعل بع�ضهم العباد هلل ،وغيره من
الجمع هلل وللمخلوقين وخ�ص بع�ضهم العبد للمذكر ،والأنثى َع ْبدة .نقله ال�شيخ محمد المهدي بن �أحمد
الفا�سي((( في �شرحه لدالئل الخيرات من ن�سخة مقروءة عليه �سنة خم�س وخم�سين و�أربعمائة ،وكانت
وفاته هو �سنة ثمان وخم�سين و�أربعمائة (للهجرة) .قال ومن الألفاظ الم�ضبوطة((( ما ر�أيت �أن �أترجمها
بح�سب ذلك ،فالأول :بفتح الهمزة و�سكون العين و�ضم الباء :قلت ير ُد َها ُهنَا �أن يقال �إنما ُيجمع ( َف ْع ٌل)

((( �إ�سماعيل بن حماد الجوهري ،توفّي عام  393هــ ،عالم لغوي فذ ،قال فيه ياقوت الحموي( :كان الجوهري من �أعاجيب
الزمان ذكاء وفطنة .و�أ�صله من بالد الترك وهو �إمام في اللغة والأدب )� .صاحب معجم (ال�صحاح :تاج اللغة و�صحاح
العربية) ويع ّد مدر�سة في علم المعاجم؛ �إذْ رتّب معجمه ترتي ًبا على حروف الهجاء ،واعتمد فيه على �آخر الكلمة ،وقد
�س ّمى الحرف الأخير( بابا) ،والحرف الأول (ف�صال) ،فكلمة (ب�سط) ُيبحث عنها في باب الطاء؛ لأنها �آخر حرف
فيها ،وتقع في ف�صل الباء لأنها �أول حرف فيها.
((( محمد المهدي الفا�سي توفي عام  1109هــ .ولد بمدينة الق�صر الكبير في المغرب الأق�صى ليلة ال�سبت  27من رجب
عام  1033هـ ،وكان فقي ًها لغو ًيا ونحو ًيا ،عال ًما بالحديث ً
حافظا له ،من م�ؤلفاته�( :سمط الجوهر الفاخر في �سيرة �سيد
الأول والآخر) و(معونة النا�سك بال�ضروري من المنا�سك) وغيرها من الم�ؤلفات ،..وهو مخطوط في الخزانة الملكية
في الرباط تحت رقم .14065 :انظر ترجمته في (�سلوة الأنفا�س) لجعفر الكتاني ج  2من ال�صفحة � 355إلى .359
((( في ن�سخة النا�سخ (مظبوطة) بالظاء ،بينما في الن�سخة الأ�صلية وهي بخط الم�صنف رحمه اهلل (م�ضبوطة).
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على (�أَ ْف ُع ٌل) �إذا كان ا�س ًما ،كما قال ابن مالك((( في الخال�صة (لفعلاٍ �سماً �ص َّح عينَا �أ ْف ُع ُل)(((1؛ وال
وا�س ُت ْع ِم َل
�شك �أن ً
عبدا و�صفٌ  ،فنقول في الجواب كونه و�صفًا هو بح�سب الأ�صل ،ثم غلبت عليه اال�سمية ْ
ا�س ِت ْع َمالَ الأ�سماء ،كما تقدم في �سيبويه؛ ولذلك قال ال�شيخ مرت�ضى في �شرح القامو�س( ((1لما ذكر من
مجموعه� :أَعبد ِ
وعباد؛ ما ن�صه( :وال يخالف القيا�س) .قال الفا�سي والثاني :بفتح العين وك�سر الباء
بعدها ياء ،قلت :قال الجوهري في ال�صحاح وهو جمع عزيز قال �شارح القامو�س ،قال �شيخنا يعني ال�شيخ
الإمام العالمة �سيدي محمد بن الطيب ال�شركي وقع خالف فيه بين �أهل العربية هل هو جمع �أو ا�سم
جمع( ،((1و�أو�ضحه ال�شيخ ابن مالك وقال �إنه ورد في �أوزان الجموع (فعيل) �إال �أنهم تارة عاملوه معاملة
الجموع ف�أنثوه كالعبد ،وتارة عاملوه معاملة �أ�سماء الجموع فذكروه كالجحيم.
قال الأخف�ش

(((1

من جموع التك�سير

(((1

وعبِيد ولفعل بك�سر ف�سكون
( َف ِعيل) جم ًعا (ل َف ْعل) .ك َع ْبد َ

((( هو محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالك الطائي ،فقيه عالمة ،ولد عام  600هـ ،وهو �إمام النحاة ،حافظ للغة،
تبحره في علوم العربية ،من م�ؤلفاته( :بغية ذوي الخ�صا�صة في �شرح الخال�صة)
له م�ؤلفات غزيرة ّ
تنم عن �سعة ّ
و(الألفية في النحو وال�صرف) و(�إيجاز التعريف في علم الت�صريف) ،توفي �سنة  672هـ.انظر ترجمته في مقدمة
�شرح ابن عقيل ال�صفحات  .8-7-6-5وكذلك الأعالم للزركلي ج  .222- 2ومقدمة كتاب ت�سهيل الفوائد ال�صفحة
.16-9
أي�ضا يجع ُل)
( ((1البيت في �شرح �ألفية ابن مالك البن الناظم ال�صفحة  ،547وتت ّمته هي ( :لفعلٍ  =.....وللرباعي ا�س ًما � ً
وقد ع ّلق عليه ابن الناظم بقولهُ �" ( :
أفعل» ال�سم على " َف ْع ٌل» وقالوا :عب ٌد و� ْأع ُبد ) وهذا هو الأرجح �إن كان �صفة لغلبة
اال�سمية.
( ((1هو مرت�ضي الزبيدي بن محمد بن عبد الرزاق ،ولد عام  1145هـ ،في الهند ،ون�ش�أ في اليمن ،فقيه وحافظ للحديث،
وعام لغوي ،من م�ؤلفاته�( :شرحه على القامو�س الم�سمى بتاج العرو�س) توفي بداء الطاعون عام  1205هـ .انظر
ترجمته في (عجائب الآثار في التراجم والأخبار) للجبرتي .مقدمة الكتاب.
( ((1هو ا�سم يدلّ على جمع وال واحد له من لفظه مثل جي�ش وقبيلة و�إبل وغنم ،فيعود عليه ال�ضمير مفرد ًا مراعاة للفظة،
ٌ
ولكن يثنّى و ُيجم ُع ك�أنه مفرد ،فتقول على �سبيل المثالٌ :
جيو�ش ،قبيلة ،قبيلتان،
جي�ش ،جي�شان،
او جم ًعا مراعاة لمعناه ّ
قبائل.
(� ((1أبو الح�سن �سعيد بن م�سعدة المجا�شعي بالوالء النحوي البلخي المعروف بالأخف�ش الأو�سط� .أحد نحاة الب�صرة.
علي
من �أئمة العربية ،و�أخذ النحو عن �سيبويه وكان �أكبر منه ،وكان يقول :ما و�ضع �سيبويه في كتابه �شي ًئا �إ ّال وعر�ضه ّ
وكان يرى �أنه �أعلم به منّي و�أنا اليوم �أعلم به منه وهذا القول فيه نظر (انظر :الأ�صول لتمام ح�سان ال�صفحة .)17
وكانت وفاته �سنة  215هـ ،وقيل �سنة  221هـ .انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ج.)122 ،2
( ((1جم ُع التك�سيرِ هو ُ
من اثنينِ مع تغ ُّيرِ �صور ِة مفرد ِه عند الجم ِع ويكون ذلك �إ ّما بزيادة �أو
اللفظ الذي يد ُّل على �أكثر َ
بنق�صان في �صورة المفرد .و�أوزا ُنه كثير ٌة ال تجم ُعها قاعد ٌة واحدةٌ .وينق�سم �إلى ق�سمين :جمع الق ّلة ،وجمع الكثرة.
انظر� :إيجاز الت�صريف في علم الت�صريف� .ص � .36شرح المف�صل .ج � .3ص � .214شرح الألفية البن الناظم� .ص .547
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ِ
ك�ض ْر ٍ�س و�ضري�س ،وهو ا�سم جمع عند �سيبويه كالحامل والباقر ،وذهب ابن معطي( ((1على �أنه جمع
تك�سير فقال:
ـري�س
ثم ف ـع ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ــال ـع ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ــي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا قـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ال��ك��ل��ي��ب وك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ذا ال�ض ـ ُ
�إن ما زعمه من �أن ( َف ِعيل) عند �سيبويه ا�سم جمع الظاهر �أنه لي�س على �إطالقه ،ف�إنه ذكر فيما �سبق
(ع ْبد) ولم يعده في �أ�سماء الجموع.
�أن (عبيد) جمع َ
ثم قال الفا�سي والثالث :بك�سر العين وفتح الباء بعدها �ألف ،والرابع :ب�ضم العين والباء م ًعا .قلت قال
في ال�صحاح حكاه الأخف�ش و�أن�شد عليه:
�أن�����������������������س�����������ب ال���������ع���������ب���������د �إل����������������������ى �أب�����������ائ�����������ه

(((1

�أ����������س���������ود ال������ج������ل������دة م�������ن ق����������وم عُ����������� ُب����������� ْد

وع ُبد الطاغوت و�أ�ضافه.
قال يعني الأخف�ش ومنه قر�أ بع�ضهم ُ
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وع ُب ُد الطاغوت ،قال
و�سقُفٌ  ،ومنه قر�أ بع�ضهم ُ
ووقع في مختار ال�صحاح ما ن�صه ُ
(وع ُبد مثل َ�سقف ُ
الأخف�ش ولي�س هذا بجمع؛ لأن فع ًال ال يجمع على فُعل و�إنما هو ا�سم ُبني على فعل مثل ُجدد ،وهذا البيان
(ع ُبد) ب�ضمتين؛ ولعل �أ�صل
لي�س على ما ينبغي ف�إن الذي قاله الأخف�ش لي�س ُيجمع َع ْب ٌد بفتح �أو ب�ضم ُ
وع ُبد الطاغوت .بفتح العين و�ضم
كالمه ما جاء في الل�سان ُ
وع ُبد الطاغوت ،جماعة عابد ،وق ًرا بع�ضهم َ
ِ
الطاغوت ب�ضم العين والباء وفتح الدال وجر
وع ُب َد
الباء .قال الأخف�ش بجمع �إلى �آخره ،وقر أ� ابن عبا�س ُ
و�سقُف� ،أو
ك�سق ٍْف ُ
الطاغوت( .فعن الأخف�ش �أنه جمع عبد جمع ُعبد فهو جمع الجمع ثم قال �أو جمع عبد َ
أي�ضا مثل ثمار و ُث ُمر).
جمع عباد ككتاب وكتب ،فهو جمع الجمع � ً
وما ن�سبه الأخف�ش خالف ما قدمناه عن ال�صحاح ،من �أنه يقول �أن ُع ُبد جمع َع ْبد ك�سقف و�سقف.
ثم قال الفا�سي والخام�س :بك�سر العين و�سكون الباء على وزن (عمران) ِ
(ع ْبدان) ،وال�ساد�س :ب�ضم
(�سفْيان) ،وال�سابع :بفتح الهمزة في (�أَعبد) مع المد بالألف مثل (�أعابد)
العين و�سكون الباء على وزن ُ
على وزن (م�ساجد) .قلت قد علمت من كالم �سيبويه �أ ّن ُه ا�سم جمع الجمع الذي هو (�أعبد) ،وقد كرهه
ابن مالك في نظمه(( ((1الألفية) [�إن �شاء] من الجموع.
( ((1هو يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي ،زين الدين ،يكنى ب�أبي الح�سين ،وب�أبي زكريا� ،أما �شهرته في
الم�شرق والمغرب فهي ابن المعطي ويقال �أنه لقب بزين الدين ،ولد الإمام ابن معطي في منطقة زواوة �شرق الجزائر
حال ًيا بظاهرة بجاية �سنة 564هـ ،يعد يحيى بن معطي الزواوي �أول من �ألف في النحو عن طريق النظم ال�شعري بكتابه
(الدرر الألفية) ،توفي بالقاهرة في م�صر يوم االثنين �سنة 628هـ .انظر ترجمته في �سير �أعالم النبالء ج � 22ص
.324
( ((1البيت في (نهج البالغة ج 2ال�صفحة  .)311وفي (البيان والتبيين للجاحظ ج  1ال�صفحة .)156
( ((1يق�صد نظم الألفية في النحو وال�صرف.
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وقال العالمة الفا�سي في �شرحه ال�صغير على المخت�صر الم�سمى بجواهر الدرر ما ن�صه( :وعن ابن
مالك من الجموع �أعابد في القامو�س هو جمع الجمع).
ثم قال الفا�سي والثامن :بك�سر العين والباء م ًعا وت�شديد الدال .مق�صو ًرا (مق�صو ًدا) ،والتا�سع مثله
ممدو ًدا .قلت قد علمت وكالم �سيبويه �إنما ا�سم جمع كما ذكر الجوهري في �صحاحه.
ثم قال الفا�سي والعا�شر بفتح الميم و�سكون العين و�ضم الباء بعدها واو ثم دال مفتوحة ثم �ألف ثم
همزة .قلت :ال يخفى �أن كالم �سيبويه المتقدم م�صرح (ي�صرح) ب�أنه ا�سم جمع ،و�أما الجوهري وابن
مالك فعداه من الجموع .ثم قال الفا�سي والحادي ع�شر بفتح الميم و�سكون العين وفتح الباء والدال م ًعا
وبعد الدال (هاء) (تاء) ت�أنيث ،وقال في القامو�س َم ْع َب َدة كم�شْ َيخَ ة .قلت �سيبويه جعله ا�سم جمع وكذلك
ابن �سيدة( ،((1كما قاله ال�شيخ المرت�ضى ،و�أما مجد الدين الفيروز �أبادي( ((1يجعله جم ًعا تب ًعا للأزهري.
قلت حا�صل ما ذكره �سيبويه �أحد ع�شر ً
لفظا� ،ستة جموع ،وواحد جمع الجمع ،و�أربعة �أ�سماء جموع،
وقال [يعني �سيبويه] ويقال للعبد َم ْع َب َدة و�أن�شد للفرزدق قوله:
(((2
وم�������������ا ك��������ان��������ت ُف���������� َق���������� ْي���������� ٌم ح��������ي ُ
��������ث ك�����ان�����ت ِب��������ي�������� ْث��������ر َِب غ�����ي�����ر َم���������عِ��������� ْب��������� َد ٍة ُق������������ ُع������������و ِد
جموعا وزاد على
وذكر الجوهري في ال�صحاح هذه الألفاظ ما عدا (�أعابد) و(معبدة) وجعل الجميع ً
ذلك ِع ِب َّدان بك�سر العين والباء م�شدد الدال ،وذكر في القامو�س جميع ذلك وزاد ثالثة جموع ،الأول:
منها معابد ،قال في تاج العرو�س( :ومنهم من جعله َم ْع َب َدة ك " َم�شْ َيخَ ة» فهو جمع الجمع) ،الثاني :منها
عبد بفتح العين و�ضم الباء ،قال ال�شيخ م�صطفى الجزار في حوا�شيه على القامو�س( :ما ذكره �صاحب
(ع ُبد الطاغوت) من الجموع فيه نظر،
القامو�س من �أن َع ُبد ب�ضم الباء كفُطر ،وهي قراءة حمزة في َ

�سي ن�سبة �إلى (مر�سية) وهي مدينة في �شرق الأندل�س،
اللغوي ال
( ((1هو علي بن �إ�سماعيل� ،أو الح�سن
ّ
أندل�سي الم ْر ُّ
ُّ
المعروف بابن �سيدة ،ولد عام  398هـ ،من نحاة الأندل�س ،يحكى �أنه كان �ضري ًرا ال يب�صر .قال عنه القا�ضي الجياني
 486هـ (لم يكن في زمنه �أعلم منه بالنحو واللغة ،والأ�شعار و�أي��ام العرب ،وما يتع ّلق بعلومها) من �أه� ّ�م م�ؤلفاته
(المخ�ص�ص) وهو من �أ�ضخم المعاجم العربية التي تعنى بجمع �ألفاظ اللغة وترتيبها ح�سب معانيها .توفي ابن �سيده
ع�شية يوم الأحد �سنة  48هـ .انظر ترجمته في :مقدمة كتابه (المخ�ص�ص) ال�صفحات.12-11-10-9-8 :
( ((1هو مجد الدين محمد بن يعقوب بن عمر ال�شيرازي الفيروز �آباذي ،ولد عام  729هـ ،عرف بالفطنة في اللغة والأدب
والفقه والتف�سير .من �أهم م�ؤلفاته ( :ب�صائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) و( القامو�س المحيط والقابو�س
ً
حافظا للغة ،وا�سع المعرفة
الو�سيط الجامع لما ذهب من لغة العرب �شماطيط ) ،قال فيه الحافظ بن حجر( :كان
بها)  -تقريب التهذيب  .13-1توفي مجد الدين الفيروز �آباذي �سنة  817هـ.انظر ترجمته في :طبقات ابن قا�ضي
�شهبة ج � ،4ص  .79بغية الوعاة ج� ،1ص .273
( ((2انظر ديوان الفرزدق.ج  1ال�صفحة  .254قافية الدال.
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بل الذي عليه الأخف�ش و�أبو علي الفار�سي( ((2والزمخ�شري( ((2واقت�صر عليه في ال�صحاح وابن عطية
و�أبو البقاء ،و�أبو محمد مكي �أنه ف ْر ٌد يراد به الكثرة؛ لأن فع ًال ال يجمع على فُعل ،وقد جعله في الت�سهيل
ا�سم جمع ومنها فُعل كنحو ُ�س ُمر ولم �أَ َر َم ْن ذَ َك َر �أن ُه جمع) ،وهو كذلك ،ون�صو�ص من ذكر �شاهدة بذلك
تركنا نقلها اخت�صا ًرا.
(((2

قال الأزهري و�أما قول �أو�س ابن حجر:
�أب����������ن����������ي ُل��������ب�������� ْي�������� َن��������ى ل���������������س�������تُ م�����ع�����ت�����ر َف�����ا
�أَ َب����������������نِ����������������ي ُل��������� َب��������� ْي��������� َن���������ى � ّإن � ّأم������������� ُك������������� ُم

ل���������ي���������ك���������ون �أَ ْ ألَ َم م�������ن�������ك�������م �أح����������������� ُد
�أَ َم����������������������������������� ٌة و�إن �أب������������������ا ُك������������������م عَ����������� ُب����������� ُد

(فقال الفراء� :إنما �ضم الباء �ضرورة ،و�إنما �أراد عبد؛ لأن الق�صيدة من الكامل ،وهي حـذاء)(، ((2
ونقله �شارح القامو�س ،وزاد عقبه قال �شيخنا فتنظير الم�صنف َع ُبد مح ّل نظر.
الثالث :منها عبدون بفتح ف�سكون ،قال �أبو الفي�ض :كجمع المذكر ال�سالم نظ ًرا �إلى �أنه و�صف كما مر
عن �سيبويه ،و�صرح به بع�ض ُ�ش ّر ِاح الف�صيح.
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و�أ�صله البن الطيب رحمه اهلل وقد اعتر�ض ال�شيخ م�صطفى في حوا�شه على القامو�س على المجد
ع َّد ُه لهذا الجمع وقال �أن الأولى تركه؛ لأن �أئمة( ((2اللغة �إنما تتعر�ض عند ذكر الجموع لجمع التك�سير؛
لأن �أكثره �سماعي.

(((2

( ((2هو الح�سن بن �أحمد عبد الغفار الفار�سي الأ�صل ،الملقّب ب�أبي علي الفار�سي .ولد �سنة  288هـ ،من كبار اللغويين
والنحاة .له م�ؤلفات كثيرة ،منها( :الحجة للقراء ال�سبعة) و(كتاب التذكرة) و(كتاب الإي�ضاح النحوي ) و(المق�صور
والممدود) توفي عام  377هـ.
ولد �سنة  467هـ في قرية (زمخ�شر) ومن
( ((2هو محمود بن عمر بن محمد بن �أحمد� ،أبو القا�سم جار اهلل الزمخ�شريَ ،
هنا كانت كن ّيتهُ� ،أما لقب (جار اهلل) فقد لقّب به نف�سه؛ لأنه جاور بمكة زمنًا ،وكان عال ًما مف�س ًرا للقر�آن الكريم،
إماما في اللغة .له م�ؤلفات كثيرة في التف�سير واللغة والأدب .توفي �سنة  537هـ .انظر ترجمته في :وفيات
ونحو ًيا و� ً
الأعيان ج� 5ص  .168الأعالم للزركلي ج� 7ص  .178بغية الوعاة ج � 2ص .279
(� ((2أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندل�سيُ ،و ِل َد في غرناطة �سنة  481هـ1088 .م.
في بداية ت�أ�سي�س دولة المرابطين .عالم في الفقه والتف�سير واللغة والأدب ،قال عنه ابن فرحون في (الديباج) �ص
� ( :174إنه كان فقي ًها عال ًما بالتف�سير والأحكام واللغة والأدب والنحو ) ومن �أهم م�ؤلفاته( :المحرر الوجيز في تف�سير
الكتاب العزيز) وقد طبعته وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية في المغرب �سنة 1975م .توفي ابن عطية �سنة 541هـ.
1146م .انظر ترجمته في الأعالم للزركلي.
( ((2م�صطلح من م�صطلحات علم العرو�ض ،وهي من �أنواع البحر الكامل ،وت�سمى بالعرو�ض الح ّذاء �أي ( َف ِع ُل ْن) المنقولة
عن ( ُم َتفَا) .انظر ميزان الذهب ل�سيد �أحمد الها�شمي ،دار البيروني ،ط2006 .3م ،ال�صفحة .67
( ((2يق�صد مجد الدين الفيروز �آباذي� .سبقت ترجمته.
( ((2في الن�سختين (�أيمة) ويق�صد الم�صنف (�أئ ّمة) ،وقد كتبها بت�سهيل الهمزة على نحو ما هو معمول به في قراءة ور�ش
عن نافع .والمغاربة يقر�ؤون ويكتبون بت�سهيل الهمزة.
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وال يتعر�ض لجمع ال�سالمة لقيا�سه ،وعبدون جمع �سالمة لعبد على القيا�س؛ لأنه �صفة و�إن ُتن ِ
ُو�س َيت
فتراعى( .((2فت�أمله ول��ذا لم يذكره في ال�صحاح منه بلفظه( .((2فاجتم َع وك�لام �سيبويه والجوهري
والمجد) يق�صد مجد الدين الفيروز �أبادي) خم�سة ع�شر جم ًعا على مناق�شة في بع�ضها وهذه الخم�سة
ع�شر هي المذكورة في نظم ابن مالك ،مع تذييل الت ّتائي له .وهذا نظم ابن مالك رحمه اهلل.
عباد ،عبيد جمع عبد و�أعبد
�أعابد ،معبوداء ،معبدةَ ،ع ُب ْد
كذلك عبدان ،و�أعبدان اث ِبتَن
كذلك العبدي وامدد �إن �شئت �أن َت ُم ْد
وذيله ال�شم�س محمد بن �إبراهيم التتائي ،ح�سبما ذكر ذلك في جواهر الدرر على المخت�صر (جواهر
الدرر في حل �ألفاظ المخت�صر) بقوله:
ع���������ب���������دان ���������ش�������� َّد ال������������������دال ف������ي������ه ف�����ع�����اب����� ٌد وم����ث����ل ت����ر�����س ع�����ب�����دون ف����أح���ف���ظ���ه َك��� َت���� ُ���س��� ْر
وقد ا�ستدرك الحافظ ال�سيوطي( ((2على ابن مالك ت�سعة جموع اثنان منها تقدما ،وهما ِعب َّدان بك�سر
وع ْب ُدون [بفتح الأول و�سكون الثاني ومد الثالث] ،و�سبعة لم يتقدم لها ذكر،
�أوله وثانيه وت�شديد ثالثهَ ،
وعبود ب�ضم �أوله وثانيه على وزن جلو�سِ ،
وعبِدة بك�سر �أوله وثانيه و�شد (ت�شديد) ثالثه،
وهي� :أعباد ُ
وع ْب َدة محركة ،ومعبودى بالق�صر ،و� ْأعب َِدة وك�سر الموحدة ،وهذه ال�ستة ذكرها ابن القطاع في كتاب
َ
(((3
الأبنية ح�سبما نقله عنه �شارح القامو�س ،وال�سابع :عبدون وبه �صارت الجموع اثنين وع�شرين.
وجاء في القامو�س( ((3ما ن�صه (وينظر في عبدون ف�إن الظاهر �أنه جمع لعبيد والعبيد جمع عبد فيبقى
( ((2كلمة (فتراعى) �سقطت من الن�سخة الثانية ،وثبتت في الن�سخة الأ�صلية ،ف�أثبتناها ،ولع ّل النا�سخ لم ينتبه �إليها� ،أو
تع ّذر عليه قراءتها.
( ((2قوله :لم يذكره من بلفظه عائد على الجوهري �صاحب ال�صحاح ،ذلك � ّأن الجوهري لم يذكر (ع ْبدون) بهذا اللفظ
في معجمه ال�صحاح .انظر ذلك في المجلد من ال�صفحة 502ـ.505
بالتبحر في العلم ،قال عن نف�سه
( ((2هو عبد الرحمن بن الكمال �أبو بكر الأ�سيوطي .ولد عام  849هـ .في القاهرةُ ،عرف
ّ
التبحر في �سبعة علوم :التف�سير ،والحديث ،والفقه ،والنحو،
في كتابه (االقتراح في علم �أ�صول النحو) �ص  :9رزقت ّ
والمعاني ،والبيان ،والبديع على طريقة العرب والبلغاء .له م�ؤلفات غزيرة .منها :االقتراح في علم �أ�صول النحو.توفي
�سنة  911هـ.
( ((3ابن القطاع هو علي بن جعفر �أبو القا�سم بن القطاع ال�سعدي ال�صقلي اللغوي .ولد �سنة  433هـ .كان من علماء اللغة
والأدب.قال فيه ياقوت الحموي( :كان ذك ًيا �شاع ًرا راوية لل�شعر) .له م�ؤلفات كثيرة منها :البارع في علم العرو�ض.
وكتاب تهذيب الأفعال ،وكتاب �أبنية الأ�سماء والأفعال والم�صادر .انظر ترجمته في :بغية الوعاة ج � 2ص  ،153وانظر
كتابه الأبنية ال�صفحة  .421حرف العين حيث ذكر �أبنية (عبد).
( ((3القامو�س المحيط للفيروز �آبادي.
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الد ّر
الم�سلوك
في جموع
العبد
المملوك

النظر في جمعه جمع مذكر �سالم؛ ف�إن هذا غير معروف في العربية جمع تك�سير بجمع �سالمة)(،((3
ونقله تلميذة �أبو الفي�ض في تاج العرو�س و�أقره ب�سكونه ،وكذلك عبدة محركة� ،سي�أتي ما يفيد �أنه جمع
لعابد ،وقد نظم ذلك الحافظ ال�سيوطي في بيتين تذيي ًال لبيتي ابن مالك ح�سبما ذكره بـ (عقود الجمان)
فقال:
وق������������د زي��������������د� :أع������������ب������������اد ،ع���������ب���������ود ،ع�����ب�����دة
و�أَ ْع���������������� ِب����������������دة ،ع��������ب��������دون ث�������� َّم��������تَ ب������ ْع������ َدم������ا

وخ������ف������ف ب����ف����ت����ح وال��������ع�������� ِّب��������دان �إن َت������ ُ�����ش����� ْد
ع����ب����ي����دون ،م����ع����ب����ودى ب���ق�������ص���ر ف���خ���ذ َت���� ُ���س��� ْد

وبقي عليه ما ذكره المجد في قامو�سه َع ُبد كن َُج�س؛ ولعله لم يذكر الأول ،ومعابد الثاني مما تقدم
أي�ضا من �أنه جمع الجمع عند بع�ضهم ،وقد ا�ستدركه عليه العالمة �أبو عبد اهلل محمد المهدي الفا�سي
� ً
�شارح الدالئل فقال:
وم�����������ا ن�������� ُد� ً��������س��������ا وا َزي ك�������ذل�������ك م����ع����اب����د

ب�����ذي�����ن ت����ق����ي ع���������ش����ري����ن واث�����ن�����ي�����ن �إن ت��ع��د

قال ابن الطيب و�أجمع ما ر�أيت في ذلك لبع�ض الف�ضالء في �أبيات:

تحقيق المخطوطات

ج��������م��������وع ع�������ب�������د عَ����������ب����������ود �أع����������ب����������د عُ�������� ُب�������� ُد
ع������ب������د ع��������ب��������دي وم�������ع�������ب�������ود �أو م����ده����م����ا
ع�����ب�����ي�����د � ْأع��������������� ِب���������������دَة عِ ������������ َب������������ا ٌد َم�������� ْع�������� َب��������د ٌة

�أع�������������اب�������������د عَ����������� ُب�����������د ع�����������ب�����������دون عِ ���������ب���������دان
عَ������������������ ْب������������������ َد ٌة عُ������������ ِب������������د عُ������������ب������������اد ع��������ب��������دان
م���������ع���������اب���������د وع������������ب������������ي������������دون ال���������ع���������ب���������دان

جموعا
فذكر ثالثة وع�شرين جم ًعا ،وبقي عليه مما تقدم �أعباد وعبدة محركة ،وزاد على ما قدمناه
ً
وع ْب َد الطاغوت) ب�إ�سكان الباء وفتح
ثالثة الأولُ :ع ْبد ك ُقفْل ،قال في الل�سان (وروى عن النخعي �أنه قر�أ َ
أي�ضا
ك�س َّكر ،وهذان الأخيران ذكرهما ابن القطاع � ً
الدال .الثاني :منها ُع ّباد كر ّمان ،الثالث :منها ُع َّبد ُ
في كتاب الأبنية.
لكن قال �سيدنا وموالنا الوالد رزقنا اهلل ر�ضاه مما كتبه بهام�ش ن�سخته من القامو�س ما ن�صه (وفي
الم�صباح( ((3والعبد خالف الح ِّر ،وا�ستعمل له جموع كثيرة والأ�شهر منها�( :أعبد وعبيد ِ
وع َباد) ،وقال
وع َب َد ٌة مثل كافر وكفار
َع ْب ُد اهلل� ،أعبده عبادة ،وهي االنقياد والخ�ضوع والفاعل عابد والجمع ِعباد َ
وع َب َدة جمعان لعابد العبد كما يقت�ضيه ما تقدم واهلل �أعلم.
وكفرة)( ((3وهو يفيد �أن ُع ّبادا َ
ّ
أي�ضا قول
وع َباد ).وي�ؤيده � ً
وعبِد ُ
وع ُب ُد ُ
وخطه �أقول ي�ؤيد قول ل�سان العرب( :ورجل عابد من قوم َع َب َد ٌة ُ

( ((3انظر :القامو�س المحيط للفيروز �آبادي ،تحقيق محمد نعيم ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط2005 ،3م.ال�صفحة .296
( ((3يق�صد الم�صنّف رحمه اهلل :الم�صباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الف ّيومي ،مكتبة لبنان ،ط 1978 ،1م.
( ((3انظر الم�صباح المنير للف ّيومي ،ال�صفحة 147؛ حيث يقول( :والعبد خالف الح ّر ــ من الحرية ــ وهو عب ٌد بين
الع ْبدية ،وال ُع ُبو َدة ،والعبودية).
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�أبي عبد ال�سالم البناني( ((3في �شرحه على الحزب الكبير( :وجمع العبد الذي هو عبيد والذي هو عابد
أي�ضا ُع ُبداء ب�ضمتين ممدو ًداِ ،
وع ِب ّداء بك�سر فت�شديد ،قال
عباد قاله الراغب)( ((3منه ،وزاد ابن القطاع � ً
في �شرح القامو�س (وزاد بع�ض العبودة ك�صفر و�صفورة).
وقد نظمت هذه الجموع ال�ستة التي بقيت تذيي ًال على العالمة �سيد المهدي الفا�سي فقلت:
وق��������������د زي��������������د عُ����������ب����������اد ب�������������ض������م عَ���������� ُّب����������ودة و عِ �������ب�������اد م�����ك�����������س�����و ًرا وعِ ��������ب��������دا ف���ل���ا ت�������ر ْد
عِ ��������������� ِب���������������دّاء م�������������ض������م������وم������ا ب�������م�������د وع�����ب�����د ع����ن ال���ع���ل���م ف���اب���ح���ث م����ا َح���� ِي����ي����تَ وال َت���� ُ���ص��� ْد
من َج َم َع َف�أ ْو َعى؛
و بذلك �صارت الجموع ثمانية وع�شرين جم ًعا على ما في بع�ضها من المناق�شة عند ْ
وليكن هذا �آخر ما ق�صدنا جمعه ،والحمد هلل الذي ي�سر جمعه وو�ضعه ،وقد �سميته لما �أكملته بـ( :الدر
الم�سلوك في جموع العبد المملوك) ،و�صلى اهلل على �سيدنا محمد خاتم النبيين والمر�سلين وعلى �آله
و�صحابته �أجمعين و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين.
تمت كتابته بعد ع�شاء ليلة الأربعاء تا�سع ربيع الثاني عام خم�سة ع�شر وثالثمائة و�ألف.
الد ّر
الم�سلوك
في جموع
العبد
المملوك

مولدا
( ((3هو الإمام العالمة الم�شارك ال ُهمام الدراكة المحقق� ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد ال�سالم ب َنّاني ،الفا�سي ً
ومن�ش�أ ووفاة ،تلقى تعليمه الأولي بم�سقط ر�أ�سه ،بجامع القرويين وغيره ،على يد �شيوخ ذاع �صيتهم في الآفاق� ،أمثال
الح�سن بن م�سعود اليو�سي(ت1102هـ) ،ومحمد بن عبد القادر الفا�سي(ت1110هـ) .وكان بناني رحمه اهلل من
الفقهاء المعتمد عليهم في �صناعة الفتوى في النوازل الم�ستجدة ،واعترافًا بما قدمه من خدمة للعلم و�أهله �أثنى
وح َّلوه بما هو �أهل له ،ففيه قال محمد بن �أحمد بن محمد الفا�سي( :العالمة النحوي الم�شارك
عليه جمع من العلماء َ
المدر�س) .توفي ال�شيخ رحمه اهلل عن �سن عالية تقارب الثمانين� ،ضحوة يوم الأربعاء �ساد�س ع�شر ذي القعدة الحرام
�سنة (1163هـ).
( ((3ال َّر ِاغب الأَ ْ�ص َف َهاني هو �أديب وعالم� ،أ�صله من �أ�صفهان ،وعا�ش ببغداد� .ألف عدة كتب في التف�سير والأدب والبالغة.
هو الح�سين بن محمد بن المف�ضل� ،أبو القا�سم الأ�صفهاني المعروف بالراغب .قال الزركلي �أنه (ا�شتهر ،حتى كان
يقرن بالإمام الغزالي) ،توفي �سنة  502هـ .انظر ترجمته في الأعالم للزركلي.ج� 2ص .322
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الئحة الم�صادر والمراجع
القر�آن الكريم برواية حف�ص عن عا�صم
�أوال :المعاجم
 	)1ابن منظور :ل�سان العرب ،دار المعارف ،ط1988 ،1م.
 	)2مجد الدين (الفيروز �أباذي) :القامو�س المحيط؛ تحقيق محمد نعيم ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط  2005 ،8م.
�	)3أحمد بن فار�س :مقايي�س اللغة .تحقيق عبد ال�سالم هارون ،دار الفكر ,ط 1979 .1م.
�	)4إ�سماعيل بن ح ّماد (الجوهري) :تاج اللغة و�صحاح العربية ،دار العلم للماليين؛ ط 1990 .4م.
 	)5معجم الم�صطلحات النحوية وال�صرفية .م�ؤ�س�سة الر�سالة .ط1985 ،1م.
ثانيا :التراجم
 )1خير الدين الزركلي :الأعالم (قامو�س التراجم) ،دار العلم للماليين؛ ط2006 ،15م.

تحقيق المخطوطات

 )2جالل الدين ال�سيوطي :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،دار الفكر ،ط 1979 ،2م.
ثالثا :الم�صادر والمراجع.
�	)1أحمد بن عبد اهلل (المالقي) :ر�صف المباني في �شرح حروف المعاني ،مطبوعات مجمع اللغة العربية دم�شق( ،د.ت).
�	)2أحمد بن فار�س :ال�صاحبي في فقه اللغة العربية وم�سائلها ،دار الكتب العلمية ،ط1997 ،1م.
فن ال�صرف ،دار الكيان للطباعة والن�شر ،دون طبعة ،دون تاريخ.
�	)3أحمد بن محمد الحمالوي� :شذى العرف في ّ
�	)4أحمد الها�شمي :ميزان الذهب في �صناعة �شعر العرب،دار البيروني ،بيروت– لبنان ،ط 2006 ،3م.
�	)5أبو القا�سم الحريري :ملحة الإعراب.المكتبة الإ�سالمية للن�شر والتوزيع ،ط 2008 ،2م.
�	)6أبو الفتح ابن جني :الم�صنف في �شرح كتاب الت�صريف للمازني ،القاهرة ،ط 1964 .2م.
�	)7أبو القا�سم عبد الرحمن الزجاجي .الجمل في النحو .م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت– لبنان ،دار الأمل ،ط1984 ،1م.
 	)8الأنباري� :أ�سرار العربية ،مطبوعات المجمع العلمي بدم�شق ،دون طبعة ،دون تاريخ.
 	)9ابن معطي زين الدين المغربي :الف�صول الخم�سون ،مطبعة القاهرة1976 .م.
 )10ابن ه�شام :المغني اللبيب عن كتب الأعاريب .المكتبة الع�صرية .ط1991 .1م.
 )11ابن يعي�ش� :شرح الملوكي في الت�صريف ،المكتبة العربية ،حلب ،طـ 1973 ، 1م.
 )12ابن ع�صفور اال�شبيلي :الممتع الكبير في الت�صريف ،مكتبة لبنان نا�شرون ،طـ 1996 ،1م.
 )13ابن �أبي الأ�صبع :تحرير التحبير في �صناعة ال�شعر ،دون طبعة .دون تاريخ.
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 )14ابن الناظم� :شرح �ألفية ابن مالك ،دار الكتب العلمية ،ط2000 ،1م.
 )15ابن مالك� :إيجاز في علم الت�صريف ،المكتبة الدينية الثقافية ،ط 2009 ،1م.
 )16تمام ح�سان .اللغة العربية ومعناها ومبناها ،من�شورات دار الثقافة ،الدار البي�ضاء ،ط .1
 )17جالل الدين لل�سيوطي :المزهر في علوم اللغة و�أنواعها ،تحقيق �أحمد محمد جاد ،دار التراث القاهرة ،ط.3
 )18عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ،فهر�س الفهار�س والأثبات .تحقيق �إح�سان عبا�س.دار الغرب اال�سالمي ،ط،2
1982م.
 )19عبد اهلل القبي�صي :التتمة في الت�صريف؛ من�شورات نادي مكة الثقافي الأدبي ،ط1993 .1م.
 )20عبد الرحمن بن جعفر بن �إدري�س الكتاني ،جمع وتقديم دكتور علي الكتاني ،دار الكتب العلمية ،طـ 2006 .1م.
 )21عبد الملك بن محمد بن �إ�سماعيل الثعالبي :فقه اللغة و�أ�سرار العربية ،المكتبة الع�صرية،ط 2000 ،2م.
 )22عالء الدين علي بن محمد القو�شجي :عنقود الزواهر في ال�صرف ،دار الكتب الم�صرية ،ط2001 .1م.
 )23محمد بن ال�شيخ ماء العينين :ديوان الأبحر ،دار الكتب العلمية .طـ  .1991 .1ج .151 .1
 )24محمد بن �أبي بكر الدماميني �:شرح المغني اللبيب ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،لبنان ،ط2007 .1م.
 )25ابن جنّي :المن�صف على �شرح كتاب الت�صريف ،ط1954 .1م.
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of these poets I found that our poet Qulakh bin Hazn al-Minqari is most famous among them. And here I go
in this research to aatribute all news and poetry to him unless I find any clear evidence of being it attributed
to other. On the basis of previous postulate I went on collecting news related to the poet and arranged them in
a way that gave me a clear picture of his biography, that led me to collect his poetry from different sources.

Poetry of Matrud bin Kaab al-Khuzai
‘Collection editing and study’

This research aims to collect the poetry of Matrud bin Kaab al-Khuzai, he belongs to the pre-Islamic era,
and it seems that he has very few poetry, he is among those poets who don’t have book of poetry collection to
their name, as the sources have not mentioned anything about his poetry. He is among those unknown poets
whose poetry has been lost except what is scattered here and there in the sources. The researcher was able to
find a number of poems of this poet scattered in the books of literary, history and biography. The researcher
has noticed that the poet Matrud had attributed most of his poetry to Bani Abdi Munaaf, as they had received
and rescued him from the crime he had committed and run away. Therefore, it is likely that his poetry is found
wherever Bani Abdi Munaaf is mentioned in history books and some literary sources.

Sufi heritage in the Arab novel an approach to ‘Sufi novel’
Dr. Akh al-Arab Abdul Rahim
This study aspires to approach the mystic dimension within the Arab novel that gave richness and newness
to the world of novels, proceeding from the heritage and cultural record; history, folk tale, myth and mysticism,
in order to capture the fugitive time of Arab novel and its uncontrolled moment.
I have selected seven texts; ‘al-Tayyiboon’ by. Mubarak Rabi, ‘Awraq’ by. Abdullah al-Arawi, ‘al-Tajalliyat’
by. Jamal al-Ghaitani, ‘al-Taslim’ by. Abdul Ilah al-Hamdushi, ‘Ursuzzain’ by. Tayyib Saleh, ‘Rehlatu ibni
Fattumah’ by. Najeeb Mahfuz, after that I also added ‘Makhluqatul ashwaq al-Tairah’ by. Edward al-Kharrat,
Due to its diversity and richness, and also it serves the objective of writing Sufi novels written in Arabic,
although it belongs to different cultural tributary (Christian mysticism).

Al-Durr al-Masluk fi Jumuil abdil mamluk
Dr. Hameed al-Kattani
What prompted me to present and edit this dissertation entitled ‘Al-Durr al-Masluk fi Jumuil abdil
mamluk’ written by Abdul Rahman bin Jafar bin Idris al-Kattani, is its significance in morphology in general
and the science of making plurals in particular, and its uniqueness in its subject, as well as the importance that
morphology has in learning Arabic language, and mastering it saves one from mistakes and slip of tongue.
Its importance can be realized by the quote of Ibn Yaeesh: “Morphology is one of the most important and
honorable science”.
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Omar Abdullah Ahmed Shahhadah al-Fajjawi

An exclusive study of paper magazine ‘Rafid’ entitled: eloquence of Hajjaj in the
prose of al-Jahiz, Anecdotes from his book ‘al-Bukhala’ as an example
Fahd Aolad Hani
Old Arabic prose is rich with narrative texts that have the wide range of eloquence which is not found
in our old literary works. Among it the art of anecdote that set the trend in the third century of Hijrah. Not
to mention the representation of community issues and cultural values and conflicts that characterized the
literature of this kind in this era, and opened its texts on topics of humor that tried hard to reflect events and
different behaviors experienced by the Abbasid community. These are the events and behaviors embodied on
the floor of Abbasi literature by the figures who believed in values and traditions. And invested in it all their
linguistic and rhetorical potential energies, perhaps they might impose on literary and the life their principles
and doctrine of thinking. We do not find it difficult if we consider the art of anecdote, as mentioned above, the
best creative model adopted by al-Jahiz to portray the cultural religious and social conflicts. And then paints
by such a text a quality eloquence which found in Hajjaj a starting point to expand the aesthetic of literary
text.

Abstracts of Articles

Poetic Stanzas of Abul Hasan Shushtari, Music and elements of
heritage found in them
Dr. Mohammed Mahjub Mohammed Abdul Majeed
This study intends to send out Shushtari from the veil of obscurity to the existence and present him to the
readers as an outstanding and genius literary person who used his poetry as a medium to carry his thoughts
and spiritual experience, and his view about existence and annihilation. After introducing him the study dealt
with two important issues; music and elements of heritage in his poetry.

Malabari folklore in India is Islamic Arabic folklore
Mohammed Ali al-Wafi kurwatil
The heritage has a significant contribution in community building and organizing its system and reforming
thinking. And if it manages to provide decent activities in all times it keeps its name in the hearts of latecomers.
Otherwise, it collapses and crashes as those submerged cultures crashed into the dust of history and memory
in oblivion. In this aspect, the people of Kerala enjoys the vital and distinct legacy from the other inhabitants
of India, as the history and heritage of Muslims in Kerala began from the first day when Arab landed on the
coast of Kerala in the 1st century AH. And the arrival of light of Monotheism to the coast of the Kerala in
the 1st century AH, is a historical fact recorded by an elite group of historians and archeologists, as well as
documented by approved religious documents.

Poetry of Qulakh bin Hazn al-Minqari, ‘Collection and explanation’
Dr. Aslam bin al-Sabti
In this research the researcher has tried to present the poetry of Qulakh bin Hazn al-Minqari, he has gone
through many difficulties in this regard, the most important being:
The poet Qulakh shares the same name with other poets also and they are; Qulah al-Anbari and Qulahk bin
Zaid, making the researcher vulnerable to confusion among poetry of these poets. After searching the poetry
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Abstracts of Articles
The lost Intellectual heritage in the Arab-Islamic history
Dr. Ashraf Salih Mohammed Sayyid

The effectiveness of the symbol of the heritage in the contemporary
news discourse
Dr. Ahmed Yahya Ali
This work reflects the presence of cultural heritage in contemporary media discourse, as an active and
influential factor and not as an effected object or material for handling and processing at different levels; talk
shows, meetings, interviews. The news discourse reveals the case of intersexuality based on audio interview,
and the news article itself shows what belongs to heritage and what is contemporary. The intersexuality is just
a mechanism which indicates to the openness of the linguistic text to exceed its bounds and coherence with
other texts. Thus the reference in the structure of news reflects what is inherent in our Arabic library.

What is the future of Arabic lexicography in light of modern technology?
Prof. Maleek Jawadi
The question raised by this article is associated with the position of lexicon and lexicography at the
moment, especially after the invasion of the information and the means of modern technology in general. We
will not discuss the new format of dictionaries and methods and techniques of producing them, as these things
are necessary, and adopting them are the requirements of modernism and participating in the building of new
society. But in addition to that, we will discuss the levels of processing linguistic material inside the lexicon
in all its forms – paper or electronic.
So what is the way of reconciling between two types in the way that would serve our dictionary, and
benefit our generations, hence giving the Arabic language its rightful place in the era of globalization? That’s
what this article is trying to answer.
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Muslims were the owners of huge Gnostic heritage as a result of the proliferation of authoring and
translation movement that filled parts of the Islamic State, However, what we got from that heritage is a very
small percentage, whereas the remainder perished due to exposure of the Arab and Muslim world to wars and
invasions and internal and external strife. However, these misfortunes were not the only factor, as some other
factors have also contributed to the demise of much of the Arab and Islamic heritage, and the most important
of them was conduct of scholars themselves. Scholars have got rid of their books and destroyed them in
several ways; like burning them intentionally, or washing them out with water, or burying in the ground, or
tearing and throwing them in the air, or abandoning them in the desert or dumping in rivers, wells or the sea,
or destroying and disposing in any other way, This is what will be covered in this study.
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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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