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الإهداء

قال تعالى:

{  }

اإلى والدّي

اإلى الأ�ستاذ طاهر عمران

اأقدم هذا الجهد

نا�سر
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مقدمة

حد  على  ـ  �سمنيًا  نقداً  اأو  الأدبي  النقد  من  نوعًا  ال�سعر  من  نماذج  اختيار  كان  لما 

ي�سمل  عام  اإطار  في  الأ�سمعي  عند  ال�سعر  نقد  ق�سية  درا�سة  اأردنا  ـ  عبا�س)1)  اإح�سان  تعبير 

الأ�سمعيات، وتبّين اأن مو�سوع نقد ال�سعر لم يحَظ بدرا�سة م�ستقلة اعتماداً على ما توفر من 

معلومات، واإن كان هناك موؤلفات عر�ست لهذا الجانب عند الأ�سمعي اأو ذاك. وتنق�سم هذه 

الدرا�سات اإلى ق�سمين: ق�سم عر�س تاريخ النقد الأدبي، وق�سم لكتب خا�سة عن الأ�سمعي.

الق�سم الأول: محمد مندور، في كتابه )النقد المنهجي عند العرب( الذي قال في مقدمته: 

»واأول كتاب اأُلِّف في تاريخ النقد الأدبي هو طبقات ال�سعراء لبن �سالم الجمحي«)2). ولم 

يعر�س لالأ�سمعي الناقد قط، والأ�سمعي �سابق لبن �ساّلم.

خوا للنقد الأدبي عند العرب على نهج مندور، من حيث  وقد �سار بع�س الباحثين ممن اأرَّ

الأدبي،  )النقد  كتابه  في  �سرف،  مثل: حفني محمد  الأ�سمعي؛  وا�ستبعاد  �ساّلم  بابن  البدء 

وتاريخ النقد الأدبي عند العرب(.

ولعل اإح�سان عبا�س في كتابه )تاريخ النقد الأدبي عند العرب( اأول من عر�س لالأ�سمعي 

الناقد الأدبي، على اأ�سا�س اأنه �سابق ابن �ساّلم الجمحي، واأ�سار اإلى النقد ال�سمني عنده، واإلى 

مكانته بين النقاد القدماء، قال: »ويقف الأ�سمعي بينهم مثاًل متميزاً، فهو واإن �ساركهم في 

اأ�سبه ذلك من  اأغزل بيت واأهجى بيت وما  كثير من النظرات ال�ساذجة مثل اللتفات نحو 

اأحكام، قد هداه ب�سره الناقد اإلى مواقف نقدية وا�سحة«)3).

الأخالق  بين  الف�سل  هي:  الأ�سمعي،  عند  نقدية  ق�سايا  ثالث  عبا�س  اإح�سان  وعر�س 

)1(  عبا�س، د. اإح�سان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط1، دار الأمانة، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1391هـ 

- 1971م، �س70.

المقدمة  تاريخ  القاهرة،  ومطبعتها،  م�سر  نه�سة  مكتبة  العرب،  عند  المنهجي  النقد  محمد:  مندور،    )2(

1948، �س11.
)3(  عبا�س: تاريخ النقد الأدبي، �س49.
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اإح�سان كالمًا موجزاً، والكتاب معقود  بالت�سبيه. وكان كالم  وال�سعر، والفحولة، والعناية 

لعر�س تاريخ النقد.

الق�سم الثاني: درا�سات تناولت الأ�سمعي خا�سة:

ـ عبد الجبار الجومرد، في كتابه )الأ�سمعي حياته واآثاره(.

ـ عبد الحميد ال�سلقاني، في كتابه )الأ�سمعي الراوية – درا�سة لغوية(، تناول حياة الأ�سمعي 

تناوًل مقت�سبًا، فو�سف ما ا�ستطاع الح�سول عليه من كتب الأ�سمعي، واأ�سقط كتاب 

الأمثال من تلك الكتب.

ـ اأحمد كمال زكي، في كتابه )الأ�سمعي(، قال في مقدمته: »هذه كلمة لبد منها... لأن 

ما بين اأيدينا ترجمة هي اإلى التاريخ الفني اأقرب مما هي اإلى التاريخ العلمي، وهي ق�سة 

حياة ل تجمع الأخبار لتنقدها واإنما تجمعها لتن�سقها«.

ـ ماجد ال�سايغ، في كتابه )الأ�سمعي – درا�سة وتحليل(، عر�س فيه بع�س اأقوال الأ�سمعي 

في كتاب فحولة ال�سعراء ولم يدر�سها، وعر�س لأعالم ال�سعراء في الأ�سمعيات بتراجم 

مخت�سرة.

ولهذا اتجه البحث اإلى درا�سة الأ�سمعي ناقد ال�سعر منطلقًا من مفهوم اأن النقد الأدبي 

ي�سمل رواية ال�سعر، وعمل الدواوين، و�سرحها، واختيار الن�سو�س ال�سعرية اأو ا�ستح�سانها 

اأقواله، وما يمكن اأن ي�ستخل�س من مواقف نقدية،  اأي�سًا  من بين التراث ال�سعري، وي�سمل 

ب اإليه من اآراء. ن�ستمدها من كتبه ومناظراته، وما ُين�سَ

م�ستق�سيًا،  ح�سراً  ال�سعر  نقد  مجال  في  الأ�سمعي  جهود  ح�سر  البحث  اأهداف  ومن 

وت�سنيفها وتحليلها وتبيُُّن مكانة الأ�سمعي في نقد ال�سعر، وطرائقه في النظر والتذوق، وما 

يمكن اأن تدل عليه جهوده من اإ�سافات.

عند  و�سنقف  دواوين،  من  اأو عمله  رواه  وما  العلمي  الرجل وتكوينه  ل�سيرة  و�سنعر�س 

في مجال  الأ�سمعي  اآراء  درا�سة  اإلى  البحث  و�سيتجه  وا�ستح�سانه.  )الأ�سمعيات(  اختياره 

النقد الفني، وبذلك نقف على نقد ال�سعر في موؤلفات الأ�سمعي المتعلقة بال�سعر والأدب.
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ولكن اكتمال �سورة نقد ال�سعر يتطلب درا�سة الكتب اللغوية التي اأّلفها الأ�سمعي واأورد 

فيها ال�سعَر على �سبيل ال�ست�سهاد، فكان لبد من تناول هذا ال�سعر لبيان موقف الأ�سمعي 

النقدي منه.

ولعلنا ُوفِّقنا في هذا الجهد لنبّين دور الأ�سمعي في رواية ال�سعر ونقده.

وبعد؛ اأتوجه بال�سكر والعرفان اإلى اأ�ستاذي الدكتور اأحمد محمد البدوي الذي اأفدت 

في  العاملين  لالإخوة  بال�سكر  واأتقدم  العمل.  هذا  اإتمام  في  وتوجيهاته  النّيرة  اإر�ساداته  من 

المكتبة المركزية، ومكتبة كلية الآداب في جامعة قاريون�س، والدكتور طاهر عمران الذي 

لقيت منه عون ال�سديق وهداية الدليل. 

والدكتور يحيى وهيب الجبوري والدكتور فندي ن�سر والدكتورة هنية الكاديكي والأخ 

عبد ال�سالم جمعة ال�سقعابي والأ�ستاذ اأحمد فوزي، الذين كانوا خير عون لي في هذا العمل.
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الباب الأول

�شيرة الأ�شمعي وتكوينه العلمي

Al_Asma3i_Book.indb   11 11/17/09   1:32 PM



13

الف�شل الأول

�شيرة الأ�شمعي

ا�شمه ون�شبه:

الباهلي،  ُقَرْيب  اأن ا�سم الأ�سمعي هو: »عبد الملك بن  296هـ(  ذكر ابن الجراح )ت 

ويكّنى اأبا �سعيد«)1)، وُقَرْيٌب »ب�سّم القاف وفتح المهملة واآخره موحدة«)2) ت�سغير قرب.

واأثبت ال�سيرافي )ت 368هـ( ن�سب الأ�سمعي اإلى باهلة، قال: »هو عبد الملك بن قريب 

ويكنى اأبا �سعيد، وا�سم قريب عا�سم، ويكنى باأبي بكر بن عبد الملك بن اأ�سمع بن مطهر بن 

رياح بن عمرو بن عبد اهلل الباهلي«)3)، فقد و�سح اأن ا�سم والد الأ�سمعي هو عا�سم، ولكنه 

ا�ستهر بلقبه وهو ُقريب.

وجاء ابُن حزٍم )ت 456هـ( ب�سل�سلة ن�سب الأ�سمعي حتى قي�س عيالن فقال: »الأ�سمعي 

بن  عمرو  بن  رياح  بن  مظهر  بن  اأ�سمع  بن  علي  بن  الملك  عبد  بن  ُقَريب  بُن  الملك  عبُد 

اأع�سر بن �سعد بن قي�س  قتيبة بن مالك بن  َغْنم بن  اأعيا بن �سعد بن عبد بن  عبد �سم�س بن 

عيالن«)4).

)ت  البغدادي  الخطيب  عند  بعده  من  نجده  حزم  ابن  اأورده  الـذي  الن�سب  وهذا 

)1(  ابن الجراح، اأبو عبد اهلل محمد بن داود: الورقة، تحقيق: د. عبد الوهاب عزام/ عبد ال�ستار اأحمد فراج. 

دار المعارف، م�سر، د.ت، �س3.

)2(  الأن�ساري، الحافظ �سفي الدين اأحمد بن عبد اهلل الخزرجي: خال�سة تهذيب الكمال في اأ�سماء الرجال، 

ط1، المطبعة الخيرية، م�سر، 1322هـ، �س207.

)3(  ال�سيرافي، اأبو �سعيد الح�سن بن عبد اهلل: كتاب اأخبار النحويين الب�سريين. ن�سر فريت�س كرنكو، المطبعة 

ر. ِّ الكاثوليكية، بيروت/ باري�س، 1936م، �س58. ومطهرت�سحيف؛ وال�سواب ُمَظِهِِِِِ

)4(  ابن حزم، اأبو محمد علي بن اأحمد بن �سعيد: جمهرة اأن�ساب العرب، تحقيق: عبد ال�سالم محمد هارون. 

دار المعارف، م�سر، 1382هـ، 1962م، �س245. يالحظ من الن�سو�س ال�سابقة اأن ال�سيرافي اأ�سقط ا�سم 

علي من ن�سب الأ�سمعي، واأنهى الن�سَب عند عبد اهلل الباهلي، ولم يورد من جاء قبله اأو بعده هذا ال�سم، 

كما وردت كلمة مظهر عنده غير معجمة.
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463هـ()1).

فقد ا�ستهر الرجل بكنيته اأبي �سعيد، وبلقبه الأ�سمعي ن�سبة اإلى جده اأ�سمع، والأ�سمع: 

»�سغير الأذن والأنثى �سمعاء«)2).

فاإّن باهلة لي�س  اإلى باهلة،  ال�سابقة وغيرها، من ن�سبة الأ�سمعي  الم�سادر  اأوردته  اأما ما 

َب اإليها  ا�سم جد الأ�سمعي، واإنما باهلة عند ابن قتيبة )ت 276هـ(: »امراأة من همدان ُن�سِ

بنو معن ومنبه بن اأع�سر«)3).

وهذه المراأة قال عنها ابن حزم: »باهلة بنت �سعد الع�سيرة من مذحج، ومعن بن مالك 

خلف بعد اأبيه على باهلة، فولدت له اأولداً، وح�سنت �سائَر ولده من غيرها، فن�سب جميعهم 

اإلى باهلة. فولد معن بن مالك اأود بن معن وجئاوة، اأمهما باهلة... وقتيبة وقعنب اأمهما بنت 

عمرو بن تميم ح�سنتهم كلهم باهلة«)4).

فهي زوج اأبيهم، واأم اإخوانهم، وحا�سنتهم التي اأ�سرفت على تربيتهم، يقول الأ�سمعي: 

قد  باهلة  قبيلة  تكون  هنا  ومن  قط«)5).  باهلة  تلده  لم  معن  بن  قتيبة  لأّن  باهلة  من  »ل�ست 

العربية،  المكتبة  القاهرة،  الخانجي،  بغداد، مكتبة  تاريخ  الخطيب:  بن علي  اأحمد  بكر  اأبو  البغدادي،    )1(

= بغداد، مطبعة ال�سعادة، م�سر 1349هـ، 1931م، ج1، �س410.  

= من الكتب التي ترجمت لالأ�سمعي بعد الخطيب البغدادي، نذكر:

- ابن الأثير، ال�سيخ عز الدين علي بن محمد: اللباب في تهذيب الأن�ساب، القاهرة، 1386هـ، ج1، �س56.

- ابن خلكان، اأبو العبا�س �سم�س الدين اأحمد بن محمد بن اأبي بكر: وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، تحقيق: 

محمد محيي الدين عبد الحميد، ط1، مكتبة النه�سة الم�سرية، القاهرة، د.ت، ج2، �س344.

- القفطي، اأبو الح�سن علي بن يو�سف: اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، ط1، 

مطبعة دار الكتب الم�سرية، القاهرة، 1371هـ 1952م، ج2، �س197.

)2(  ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأن�ساري: ل�سان العرب، طبعة م�سورة عن طبعة بولق، الدار 

الم�سرية للتاأليف والترجمة، القاهرة، تاريخ المقدمة 1300هـ ج10، �س74.

الإ�سالمية،  المطبعة  ال�ساوي، ط1،  اهلل  عبد  اإ�سماعيل  تحقيق: محمد  المعارف،  الدينوري:  قتيبة،  ابن    )3(

القاهرة، 1353هـ/ 1934م، �س36.

)4(  ابن حزم: جمهرة اأن�ساب العرب، �س245.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س245.
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ا�ستهرت بن�سبها اإلى باهلة، وهي زوج معن جد القبيلة، وحا�سنة جدهم قتيبة بن معن.

قال ابن خلكان: »وقيل اإن باهلة ابن اأع�سر«)1). 

مولده:

»ثالث  �سنة  في  وذلك  الب�سرة  مدينة  في  مولود  الأ�سمعي  اأن  على  الموؤرخون  يتفق 

�سنة  اأنه ولد  اآخر  �سنة وله عقب«)2). ويرد في مو�سع  نيفًا وت�سعيَن  وع�سرين ومئة، وعّمر 

»اثنتين وقيل ثالث وع�سرين ومئة«)3). ول نجد فارقًا بين الروايتين اإّل في �سنة واحدة فقط.

وترعرع في اأكناف الب�سرة التي ا�سُتهر بن�سبته اإليها، وتلقى العلم على اأيدي جماعة من 

بن  اهلل  عبد  »�سمع  البغدادي:  الخطيب  قال  الب�سريين.  بع�س  على  وتتلمذ  الب�سرة،  �سيوخ 

عون، و�سعبة بن الحجاج، والحمادين، ويعقوب بن محمد ابن طحالء، وم�سعر بن كدام، 

واأبو  اهلل،  عبد  بن  الرحمن  عبد  اأخيه  ابن  عنه  روى  بن خالد.  ة  وُقرَّ المغيرة،  بن  و�سليمان 

بن محمد  واأحمد  الريا�سي،  الف�سل  واأبو  ال�سج�ستاني،  حاتم  واأبو  �سالم،  بن  القا�سم  عبيد 

اليزيدي«)4)، و�سمع كثيرين غير هوؤلء.

خلقه:

التوّقي  اأغلب عليه، وكان �سديد  قال ابن قتيبة عن الأ�سمعي: »كانت الرواية والمعاني 

لتف�سير القراآن الكريم، وحديث النبي ، ول نعلم اأّنه كان يرفع اإّل اأحاديث ي�سيرة، و�سدوقًا 

في غير ذلك من حديثه، �ساحب �سنة«)5).

لل�سعر  »راوية  اإنه:  وقيل  والمعاني،  والأدب  باللغة  يرتبط  كان  علمه  جّل  اأّن  ويظهر 

والغريب موثوق به في الحديث، روى عنه يحيى بن معين فاأكثر«)6). وقال ال�سيرافي: »كان 

)1(  ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج2، �س344.

)2(  ابن قتيبة: المعارف، �س236.

)3(  ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج2، �س347.

)4(  البغدادي: تاريخ بغداد، ج1، �س410. و�سنعر�س ل�سيوخ الأ�سمعي بالتف�سيل في الف�سل الثاني.

)5(  ابن قتيبة: المعارف، �س236.

)6(  ابن الجراح: الورقة، �س30.
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الأ�سمعي �سدوقًا في الحديث، وعنده القراآن عن اأبي عمرو ونافع وغيرهما، ويتوقى تف�سير 

�سيء من القراآن والحديث على طريق اللغة«)1).

اأو  الكريم  القراآن  تف�سير  من  وخ�سيته  بدينه  وتم�سكه  �سدقه  على  تدل  الن�سو�س  فهذه 

�سمعت  قال  اهلل  عبيد  بن  مو�سى  مزاحم  اأبو  »اأخبرنا  البغدادي:  قال  ال�سريف.  الحديث 

اإبراهيم الحربي يقول: كان اأهل الب�سرة ]يعني اأهل العربية منهم[ اأ�سحاب الأهواء؛ اإل اأربعة 

حبيب،  بن  ويون�س  اأحمد،  بن  والخليل  العالء،  بن  عمرو  اأبو  �سنة،  اأ�سحاب  كانوا  فاإنهم 

والأ�سمعي«)2).

فالأ�سمعي بالإ�سافة اإلى تحّرجه من تف�سير القراآن الكريم هو �ساحب �سنة نبوية، بعيد 

عن الأهواء واأ�سحابها، يزين علمه واأخالقه �سهادة ال�سافعي له.

ذكر البغدادي اأن ال�سافعي قال: »ما راأيت بذلك الع�سكر اأ�سدق لهجة من الأ�سمعي«)3)، 

فال�سافعي ي�سهد ب�سدق لهجة الأ�سمعي، والمرجح اأنه يق�سد ف�ساحته، وربما اأراد اأخالقه 

اأي�سًا.

حدثنا  اأبي  حّدثنا  الواعظ  عمر  بن  اهلل  عبيُد  »اأخبرنا  الخطيب:  قول  اأخالقه  عن  وورد 

الح�سين بن �سدقة قال: حدثنا ابُن اأبي خيثمة قال: �سمعت يحيى بن معين يقول: الأ�سمعي 

ثقة، و�ُسِئَل اأبو داود عن الأ�سمعي فقال: �سدوق«)4). وكان يحيى بن معين قد اأكثر الرواية 

»اأخبرنا  البغدادي:  قال  حنبل؛  بن  اأحمد  اإلى  م�سند  بخبر  اأخالقه  عن  الكالم  وننهي  عنه. 

الإ�سفرايني  اإ�سحاق  بن  يعقوب  اأبو عوانة  التميمي حدثنا  بن علي  الح�سين  اأخبرنا  اليرقاني 

قال: �سمعت اأبا اأمية يقول: �سمعت اأحمد بن حنبل يثني على الأ�سمعي في ال�سّنة«)5).

بدينه،  متم�سكًا  عالمًا،  كان  الأ�سمعي  اأن  توؤكد  الثقات  عن  الواردة  الأخبار  هذه  فاإّن 

)1(  ال�سيرافي: اأخبار النحويين الب�سريين، �س60.

)2(  البغدادي: تاريخ بغداد، ج10، �س418.

)3(  البغدادي: تاريخ بغداد، ج10، �س419.

)4(  الم�سدر ال�سابق، ج10، �س419.

)5(  الم�سدر ال�سابق، ج10، �س418.
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�سدوقًا في حديثه وعلمه.

علمه:

كان ال�سعر مو�سع اهتمام بالغ من قبل الأ�سمعي، وله مع الأعراب ق�س�س في ذلك تدّل 

على اإلمامه و�سعة حفظه لل�سعر. ذكر ال�سيرافي اأّن ابن الأعرابي قال: »�سهدت الأ�سمعي وقد 

اأن�سد نحواً من مائتي بيت ما فيها بيت عرفناه«)1). هذه �سهادة عالم معا�سر له.

به  اأعلم  اأحد  العلم فيكون  �سيئًا من  يّدعي  اأَر كالأ�سمعي  المو�سلي: »لم  اإ�سحاق  وقال 

منه«)2).

اأجل  من  ح�سد  من  بينهما  كان  ما  رغم  على  الأ�سمعي  منزلة  تبّين  المو�سلي  و�سهادة 

الح�سول على منزلة �سامية عند الخليفة ووزرائه من اآل برمك.

عّبر  »ما  ال�سافعي:  قال  بيانًا حتى  ول�سانه  الأ�سمعي  ف�ساحة  وال�سعر  اللغة  زادت  وقد   

على  دللتها  لها  هذه  ال�سافعي  و�سهادة  الأ�سمعي«)3).  عبارة  من  باأح�سن  العرب  من  اأحد 

�سدق الأ�سمعي. وذكر البغدادي اأنه »قيل لأبي نوا�س، قد اأُ�سخ�س اأبو عبيدة والأ�سمعي اإلى 

الر�سيد فقال: اأما اأبو عبيدة فاإنهم اإن اأمكنوه من �سفره قراأ عليهم اأ�ساطير الأّولين والآخرين، 

اإلماَم  بالنغمات  يق�سد  نوا�س  اأبا  اأن  والمرجح  بنغماته«)4).  يطربهم  فبلبل  الأ�سمعي  واأما 

الأ�سمعي بال�سعر العربي وح�سن اإن�ساده واإدراكه لقوافيه رجزاً وق�سيداً. ولو اأخذنا بالخبر 

للرجز  النا�س  اأروى  »وكان  اأبو حاتم:  قال  الرجز  من  الأ�سمعي  مقدار حفظ  يروي  الذي 

الأ�سمعي... �سمعت مرًة نجرانيًا قد طاف بنواحي خرا�سان، ف�ساأله –اأي �ساأل الأ�سمعي – 

فقال: اأخبرني فالٌن بالري اأنك تروي اثنتي ع�سرة األف اأرجوزة، قال: نعم، اأربع ع�سرة األف 

اأرجوزة اأحفظها...«)5)؛ وجدنا علمًا بال�سعر قد ل يقع لغيره من الرواة.

)1(  ال�سيرافي: اأخبار النحويين الب�سريين، �س60.

)2(  البغدادي: تاريخ بغداد، ج10، �س416.

)3(  ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج2، �س344.

)4(  البغدادي: تاريخ بغداد، ج10، �س414.

المنعم  ال�سعراء، �سرح وتحقيق: محمد عبد  �سعيد: فحولة  اأبي  الناقد  الراوية  الأديب  الإمام  الأ�سمعي،    )5(

خفاجي/ طه محمد الزيني، ط1، المطبعة المنيرية بالأزهر، 1373هـ/ 1953م، �س26.

Al_Asma3i_Book.indb   17 11/17/09   1:33 PM



18

وجمع بالإ�سافة اإلى هذا القدر من الرجز رواية كثير من دواوين ال�سعر حتى ا�ستقام علمه، 

واأ�سبح حجة لطالبي العلم في وقته.

لما  الأ�سمعي:  لي  قال  قال:  اإ�سحاق  عن  �سبة  بن  عمرو  »عن  الأغاني:  �ساحب  روى 

خرجنا مع الر�سيد اإلى الرقة قال لي: هل حملت معك �سيئًا من كتبك؟ فقلت: نعم حملت 

ما خّف حمله فقال: كم؟ فقلت ثمانية ع�سر �سندوقًا. فقال هذا لما خففت فلو ثقلت كم 

كنت تحمل؟ فقلت اأ�سعافها فجعل يعجب«)1). وهذا دليل على اأن الأ�سمعي قد جمع في 

م�سنفاته علمًا غزيراً هو ع�سارة حياته وجهده.

راأينا  »ما  قال:  الأخف�س  اأن  النزهة  �ساحب  ذكر  فقد  بالنحو،  الأ�سمعي  علم  عن  اأما 

اأحداً اأعلم بال�سعر من الأ�سمعي وخلف، فقلت اأيهما كان اأعلم؟ فقال الأ�سمعي لأنه كان 

نحويًا«)2). فالأ�سمعي يلّم بالنحو بالإ�سافة اإلى منزلته في ال�سعر، وروي عنه اأنه قال: »اإّن 

اأخوف ما اأخاف على طالب العلم اإذا لم يعرف النحو، اأن يدخل في جملة قول النبي ‘: من 

 فليتبواأ مقعده من النار، لأنه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت 
َّ
كذب علي

الجالل  ذو  يا  دعائه:  في  ويقول  يدعو  برجل  الأ�سمعي  مّر  قال:  الريا�سي  وحّدث  عليه. 

والإكرام، فقال الأ�سمعي: يا هذا ما ا�سمك؟ فقال: ليث، فقال الأ�سمعي:

ـــٌث ـــي ــــلــــحــــِن ل ــــال ـــــــــه ب يُجيُب«)3(يُــــنــــاجــــي ربَّ ل  َدعــــــــاُه  اإذا  لـــــــذاَك 

فالأ�سمعي يخ�سى اأن يلحن في الحديث الم�سند اإلى الر�سول ، كما اأخذ على الأعرابي 

في رفعه )ذو( والواجب فيها الن�سب. فهذه الن�سو�س تدل على اأن الأ�سمعي األّم بالنحو، 

ولكنه لم يبلغ فيه ما بلغه في ال�سعر.

)1(  الأ�سفهاني، اأبو الفرج: الأغاني، ط1، مطبعة دار الكتب الم�سرية، القاهرة، 1352هـ/ 1932م، ج5، 

�س302.

)2(  ابن الأنباري، اأبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق: 

محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار نه�سة م�سر  للطباعة والن�سر، تاريخ المقدمة 1967، �س113.

الربعي،  اأخبار الأ�سمعي لالإمام  انتقاه من كتاب  اأخبار الأ�سمعي،  المنتقى من  الدين:  المقد�سي، �سياء    )3(

تحقيق: عز الدين التنوخي، ط1، مطبعة التنوخي ابن زيدون، دم�سق، 1936، �س4. عن الجزء الخام�س 

من المخطوطة الظاهرية من تاريخ ابن ع�ساكر.
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ولالأ�سمعي دراية بالن�سب، قال ال�سيرافي: »قال اأبو العبا�س محمد بن يزيد المبرد: كان 

الأ�سمعي  اأبو عبيدة كذلك ويف�سل على  ال�سعر والغريب والمعاني، وكان  اأ�سد  الأ�سمعي 

بعلم الن�سب«)1). ولعل معرفة الأ�سمعي الن�سب لم ترَق اإلى منزلة معرفته بال�سعر.

اأبي عمرو  القراآن عن  ال�سيرافي عن الأ�سمعي: »وعنده  بالقراءات فيقول  اأما عن علمه 

ونافع وغيرهما«)2). ويذكر ابن الجزري قائاًل اإن الأ�سمعي: »روى القراءة عن نافع واأبي 

عمرو، وله عنهما ن�سخة، وروى حروفًا عن الك�سائي... وتفّرد عن نافع باإثبات الألف في 

حا�سا،وبخف�س العزيز الحميد اهلل في الحالتين اأعني الجاللة«)3).

يدل الن�س على تفرد الأ�سمعي بن�سخة جمعت بين قراءة نافع واأبي عمرو، كما تفرد فيما 

الوقف  الحالتين:  في  الجاللة  لفظ  الألف في حا�سا، وخف�س  اإثبات  الجزري من  ابن  ذكر 

وعدمه.

 ويوحي تفرد الأ�سمعي بن�سخة على اهتمام ظاهر بدرا�سة القراآن الكريم.

ال�سيرافي: »وكان الأ�سمعي �سدوقًا في الحديث، عنده عن  وعن علمه بالحديث قال 

القراآن  في  �سيء  تف�سير  ويتوقى  وغيرهم...  زيد  بن  وحماد  �سلمة  بن  وحماد  عون)4)  ابن 

والحديث على طريق اللغة«)5).

وربما كانت خ�سية الأ�سمعي من رواية الحديث هي المانع من قيامه بتدري�س الحديث، 

رغم اأنه تلّقاه على اأئمة الحديث في ع�سره.

�ساأله  الأ�سمعي وقد  )6): »ح�سرُت  350هـ(  بن علي )ت  ن�سر  قول  ال�سيرافي  ويروي 

�سائل عن معنى قول النبي : جاءكم اأهل اليمن وهم اأبخع اأنف�سًا. قال: يعني اأقتل اأنف�سًا، ثم 

)1(  ال�سيرافي: اأخبار النحويين الب�سريين، �س58.وفي الفهر�ست لبن النديم ...اأن�سد ال�سعر والمعاني....الخ

)2(  ال�سيرافي: اأخبار النحويين الب�سريين، �س60.

)3(  المقد�سي: المنتقى من اأخبار الأ�سمعي، �س ع – عن ابن الجزري: طبقات القراء، �س60.

)4(  هو عبد اهلل بن عون المزني المتوفى �سنة 151. انظر: ابن حجر، �سهاب الدين اأبي الف�سل اأحمد بن علي 

بن حجر، الع�سقالني: تهذيب التهذيب، ط1، حيدر اآباد الدكن، الهند، 1326، ج5، �س346.

)5(  ال�سيرافي: اأخبار النحويين الب�سريين، �س60.

)6(  هو اأبو عمرو ن�سر بن علي الجه�سمي. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج5، �س230.
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اأقبل متندمًا على نف�سه كالالئم لها. فقال: ومن اأخذني بهذا وما علمي به«)1). لم الأ�سمعي 

نف�سه على �سرح كلمة )اأبخع(، وربما كان يرى في ذلك حرجًا اأو خوفًا من تف�سير �سيء على 

غير وجهته ال�سحيحة.

تف�سير  في  داود  واأبو  كتابه  مقدمة  في  م�سلم  له  »روى  852هـ(:  )ت  حجر  ابن  وقال 

اأ�سنان الإبل والترمذي في تف�سير ]حديث[ اأم زرع«)2). وهذا يدل على اأن الأ�سمعي كان 

يروي بع�س ما اأخذه عن �سيوخه من الحديث ال�سريف، ولكنه �سرعان ما ياأخذ الحرج نف�سه 

اأن الأ�سمعي كان  ال�سريف. ونتبين مما �سبق  القراآن، ورواية الحديث  ويتوقف عن تف�سير 

على دراية بعلوم ع�سره وبرز علمه بال�سعر في مقدمة هذه العلوم.

تميزه بالحفظ:

تحدثت الكتب التي ترجمت لالأ�سمعي عن ذاكرة فريدة في قدرتها على الحفظ، وقد 

راأينا خبر حفظه من الرجز، ونورد اأخباراً توؤكد ذلك؛ منها ما حدث في مجل�س الر�سيد عندما 

�ساأله: »اأرويت للعجاج)3) وروؤبة �سيئًا؟ قلت هما يا اأمير الموؤمنين يتنا�سدان لك بالقوافي واإن 

غابا عنك بالأ�سخا�س، فمّد يده فاأخرج من تحت فرا�سه رقعة، ثم قال: اأ�سمعني:

ــــــــمٍّ طـــرقـــا ـــــي طــــــــــــارُق ه ـــــن وطـــــرق

 الجواد في �سنن ميدانه. تهدر بها اأ�سداقي«)4).
َّ
فم�سيت فيها ُم�سي

فاإّن حفظ الأ�سمعي رجز روؤبة والعجاج يعني مثول الراجزين بفنهما في مجل�س الر�سيد، 

واإن غابا عن العيون في ذلك المجل�س. ويريد الر�سيد اأرجوزة روؤبة التي مطلعها:

)1(  ال�سيرافي: اأخبار النحويين الب�سريين، �س61.

)2(  ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج6، �س417. وردت كلمة حديث في المنتقى، �س ج.

اأ�سهر  اأمية، وهما من  ابنه، عا�سا في ع�سر بني  لبيد بن �سخر، وروؤبة  )3(  العجاج: هو عبد اهلل بن روؤبة بن 

اأحمد محمد  تحقيق و�سرح:  وال�سعراء،  ال�سعر  م�سلم:  بن  اهلل  عبد  اأبو محمد  قتيبة،  ابن  انظر:  الُرّجاز. 

�ساكر، ط2، دار المعارف، م�سر، 1966، ج2، �س591.

البعير،  هدر  تهدر:  �س84،  ج17،  الل�سان  نهجه،  الطريق:  �سنن  �س69.  ال�سعراء،  فحولة  الأ�سمعي:    )4(

�سوت في غير �سق�سقة، الل�سان ج7، �س118.
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ــــــــــا ق ـــــــمٍّ اأَرَّ ــــــــي طــــــــــــاِرُق ه ــــــــن َق ــااأرَّ ــق ــغَّ ـــــاٍن َغــــــــــَدْوَن نُ ـــــْرب ـــــصُ ِغ ـــــ� وَرْك

وقد قالها في مدح مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، وهي اأرجوزة طويلة تقع في 

اثنين و�سبعين ومئتي بيت)1).

وروى البغدادي ب�سنده اإلى عمر بن بكير النحوي اأنه قال: »لما قدم الح�سن بن �سهل)2) 

العراق قال: اأحبُّ اأن اأجمع قومًا من اأهل الأدب فيخرجون بح�سرتي في ذلك، فح�سر اأبو 

عبيدة معمر بن المثنى والأ�سمعي ون�سر بن علي الجه�سمي وح�سرت معهم، فابتداأ الح�سن 

فنظر في رقاع كانت بين يديه للنا�س في حاجاتهم، ووقع عليها فكانت خم�سين رقعة، ثم 

اأمر فدفعت اإلى الخازن، ثم اأقبل علينا فقال: قد فعلنا خيراً ونظرنا في بع�س ما نرجو نفعه من 

اأمور النا�س والرعية، فناأخذ الآن فيما نحتاج اإليه، فاأف�سنا في ذكر الحفاظ فذكرنا الزهري)3) 

وقتادة)4) ومررنا فالتفت اأبو عبيدة فقال: ما الغر�س اأيها الأمير في ذكر ما م�سى واإنما نعتمد 

اإلى اأن  اإّنه ما قراأ كتابًا قط فاحتاج  في قولنا على حكاية ونترك ما نح�سره هاهنا من يقول 

يعود فيه، ول دخل قلبه �سيء فخرج عنه، فالتفت الأ�سمعي فقال: اإنما يريدني بهذا القول 

اأيها الأمير، والأمر في ذلك على ما حكى واأنا اأقرب عليه، قد نظر الأمير فيما نظر فيه من 

فاأمر  الرقاع. قال:  به الأمير على رقعة رقعة على توالي  اأعيد ما فيها وما وقَّع  الرقاع، واأنا 

فاأح�سر الخازن الرقاع، واأح�سرت الرقاع، واإذا الخازن قد �سكها على توالي نظر الح�سن 

فيها، فقال الأ�سمعي: �ساأل �ساحب الرقعة الأولى كذا وا�سمه كذا فوقع له بكذا، والرقعة 

الثانية والثالثة حتى مرَّ على نيف واأربعين رقعة، فالتفَت اإليه ن�سُر بُن علي فقال: اأيها الرجل 

)1(  انظر: ديوان روؤبة  اعتنى بت�سحيحه وترتيبه وليم بن الورد البرو�سي، ط1، من�سورات دار الآفاق، بيروت، 

لبنان، 1979م، �س108. والمطلع الذي ورد في الفحولة يختلف عن المطلع الذي في الديوان.

)2(  اأبو محمد الح�سن بن �سهل بن عبد اهلل ال�سرخ�سي، تولى وزارة الماأمون بعد اأخيه ذي الريا�ستين الف�سل، 

وحظي عنده... وكان الماأمون قد وّله جميع البالد التي فتحها طاهر بن الح�سين... توفي في ذي الحجة 

من �سنة �ست وثالثين، وقيل خم�س وثالثين ومئتين. ابن خلكان: وفيات الأعيان،ج1، �س390.

)3(  اأبوبكرمحمد بن م�سلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن �سهاب الرازي من كبار التابعين، توفي ليلة الثالثاء 17\

رم�سان \124هـ

)4(  اأبو الخطاب: قتادة بن دعامة بن عزيز، ال�سدو�سي الب�سري، كان تابعيًا. توفي �سنة 117 بوا�سط، وقيل: 

118. ابن خلكان: وفيات الأعيان ج3، �س248.
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اّتق على نف�سك من العين فكف الأ�سمعي«)1).

ُيظهر الن�س اأن الأ�سمعي يتمتع بقدرة فذة على الحفظ، ولو وقع مثل هذا الأمر لبع�س 

النا�س لختلط عليه �سيء من الأمر في توالي اأ�سماء اأ�سحاب الرقاع، واأقدم الأ�سمعي على 

هذا بح�سور الح�سن بن �سهل مكيداً لأبي عبيدة الذي يبدو اأنه لم يكن واثقًا من قوة هذه 

الملكة عند الأ�سمعي.

ومما يدل على ح�سور جوابه ما رواه القالي: »قال حدثنا اأبو عثمان الأ�سنانداني قال: 

كنا يومًا في حلقة الأ�سمعي اإذ اأقبل اأعرابي فقال اأين عميدكم؟ فاأ�سرنا اإلى الأ�سمعي، فقال 

ما معنى قول ال�ساعر:

ـــــــــــوؤِزُرُه تُ ــــاُف  ــــط ــــِع ال اإلّ  مــــــاَل  ــــِلل  ــــبَ ــــَج ال ــــــنــــــُة  واب ــــَن  ــــي ــــاث ث اأُمُّ 

ــــــــــه َذلِذِل فـــــي  ــــزُّ  الـــــنَـّ ــــي  ــــق ــــرتَ يَ ــــِل؟ل  ــــَل بَ ــــن  ع نَـــْعـــَلـــْيـــه  ـــــّدي  ـــــَع يُ ول 

قال ف�سحك الأ�سمعي وقال:

ـــهـــا ـــنَ ـــمَّ ــــٌة تَـــ�ـــشَ ــــَف ــــط ـــــَرتـُــــُه نُ ـــبَـــِلُعـــــ�ـــــشْ ـــــَع الـــ�ـــشَّ ـــــواِق ـــى َم ـــّق ـــَل ـــٌب تَ ـــشْ ـــ� ِل

ـــٍة ـــَل ـــَك ـــشْ اأ� َجــــنــــاِة  مــــن  ـــــٌة  َوجـــــبَ ـــِلاأو  ـــنَ تُ ـــم  ل ـــَقـــو�ـــصِ  بـــال ـــا  ـــه ـــِرْغ يُ ـــم  ل اإن 

قال فاأدبر الأعرابي، وهو يقول: تاهلل ما راأيت كاليوم ع�سلة، ثم اأن�سدنا الأ�سمعي الق�سيدة 

لرجل من بني عمرو بن كالب«)2).

فهذه الحادثة تدل على �سرعة بديهة الأ�سمعي من جهة، وعلى اإلمامه من جهة اأخرى. 

ويت�سح من جواب الأعرابي المفاجاأة التي لم يكن يتوقعها عند عميد القوم.

)1(  البغدادي: تاريخ بغداد، ج10، �س415.

)2(  المقد�سي: المنتقى من اأخبار الأ�سمعي، �س و. القالي، اأبو علي: الأمالي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

لبنان، د.ت، ج2، 265. ورد �سرح الأبيات في الل�سان ج11، �س105، قال ثعلب: هذا و�سف �سعلوكًا 

فقال: ل مال له اإل العطاف وهو ال�سيف، واأم ثالثين هي كنانة فيها ثالثون �سهمًا، وابنة الجبل قو�س نبعة 

في جبل، وهو اأ�سلب لعودها ول يناله نزٌّ لأنه ياأوي الجبال، والع�سرة الملجاأ والنطفة الماء... الل�سب: 

�سق الجبل، والوجبة الأكلة في اليوم، والأ�سكلة �سجرة، والع�سلة: الداهية، الل�سان ج13، �س477.
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و�سهد لالأ�سمعي بع�س علماء ع�سره ب�سعة حفظه وح�سور جوابه. »وكان �سفيان الثوري 

يقول: الأ�سمعي اأحفظ النا�س، وقال اأبو الطيب اللغوي: ولم يَر النا�س اأح�سر جوابًا، واأتقن 

لما يحفظ من الأ�سمعي«)1). فقد التقت عند الأ�سمعي ملكة الحفظ و�سرعة البداهة.

من  بال�سعر  اأعلم  قط  اأحداً  راأيُت  ما  يقول:  اأبي  »�سمعت  قال:  اإ�سحاق  بن  روى حماد 

الأ�سمعي ول اأحفظ لجّيده، ول اأح�سر جوابًا منه، ولو قلت اإّنُه لم يُك مثَله ما خفت كذبًا. 

لقد ا�ستاأذن علي وعندي اأخو للعماني الراجز حافظ راوية، فلما دخل عبث به اأخ العماني، 

فقال من هذا؟ اأهو الباهلي الذي يقول:

ــــــٌة بـــاإهـــالَـــٍة ــــــاأُدوم ـــٌة م ـــَف ـــْح ـــشَ َرْطـــــُبفـــمـــا � ـــــــٌط  اأَِق ول  ــهــا  ــي ف ـــن  م بـــاأطـــيـــَب 

فقال له: قبل اأن ي�ستتم كالمه، هو على كل حال اأ�سلح من قول اأخيك العماني:

ـــٍة ـــَم ـــاِع ن حــــــــوراَء  جــــاريــــٍة  ُربَّ  ــــا  ـــهـــا ُعـــــوَمـــــٌة فــــي َجـــــــوِف راقــــــوِدي كـــاأن

فقال: فقلت له: اأكنت اأعددت هذا الجواب؟ قال: ل، ولكن ما مّر بي �سيء قط اإل واأنا 

الأ�سمعي من خالل  ينتق�س من  اأن  اأراد  العماني  اأن  الن�س  اأعرف منه طرفًا«)2). يظهر من 

الت�سبيه الوارد في البيت حيث جعل ال�ساعر الباهلي فم هذه المراأة اأطيب من ق�سعة ُملَئت 

)بال�سحم اأو الزيت()3)، اأو بع�س ما ي�ستخرجه اأهل البادية من اأقط. فاأجاب الأ�سمعي، باأن 

هذه المقارنة بين فم المراأة وال�سحفة، هي اأ�سلح من ناحية المعنى من قول العماني الراجز 

ت�سبه في جمالها دويبة ت�سبح في دن. فقد كان  الناعمة  الحوراء  الجارية  عندما جعل تلك 

لهاتين الملكتين، القدرة على الحفظ، وح�سور الجواب، اأثرهما في حياة الأ�سمعي، حيث 

جعلتاه من الرواة المعدودين في العربية، واأو�سلتاه اإلى مجال�سة الخلفاء.

)1(  المقد�سي: المنتقى من اأخبار الأ�سمعي، �س هـ.

على  العلماء  ماآخذ  في  المو�سح  عمران:  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبو  المزرباني،  ف.  �س  ال�سابق،  الم�سدر    )2(

ال�سعراء، ن�سر جمعية الكتب العربية، القاهرة، 1343هـ، �س38. ن�سب البيت اإلى العماني الراجز. الأدم: 

ما توؤدم به مع الخبز، الل�سان ج14، �س273. الأقط: �سيء يتخذ من اللبن المخي�س، يطبخ ثم ُيترك حتى 

يم�سل، الل�سان ج9، �س125. العومة: دويبة ت�سبح بالماء كاأنها ف�س، الل�سان ج15، �س326. الراقود: 

دن طويل الأ�سفل كهيئة الأردبة، الل�سان ج4، �س164.

)3(  ابن �سيده، اأبو الح�سن علي بن اإ�سماعيل النحوي اللغوي: المخ�س�س، بيروت، د.ت، ج5، �س3.
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نظم ال�شعر:

هل كان الأ�سمعي يجيد نظم ال�سعر؟ نجد عند بع�س من ترجموا له اأنه كان ينظم ال�سعر. 

قال ابن قتيبة عن الأ�سمعي: »له اأ�سعار واأراجيز«)1).

وكان  �سعيفًا،  رديئًا  �سعراً  يقول  عبيدة  اأبو  »كان  قال:  اأنه  المرزباني  روى  حين  في 

الأ�سمعي يقول �سعراً �سعيفًا، وهو اأ�سلحهما«)2). في حين ي�سف ابن قتيبة �سعر الأ�سمعي 

بالجودة، نجد المرزباني ي�سف �سعره بالرداءة.

ونجد ابن قتيبة في ن�س اآخر يتفق مع المرزباني، قال: »وكذلك اأ�سعار العلماء، لي�س فيها 

�سيء جاء عن اإ�سماح و�سهولة، ك�سعر الأ�سمعي، و�سعر ابن المقفع...«)3)، حيث و�سف 

�سعر الأ�سمعي بالتكلف والرداءة.

وروى ابن قتيبة من �سعر الأ�سمعي اأبياته في اإ�سحاق المو�سلي، قال:

األ الــــكــــرام:  ــراب  ــش ــ� ــل ل ــغــنــت  ت فانطلقوا»اأاإن  ــي  ــح ال ــال  ــم ج الــخــلــيــط  حـــث 

اإلـــى ذاك  ــتــدعــاك  فــا�ــش ــنــت  اأحــ�ــش ــل  ــي ــب بــك الــخــرقوق ــذه ــك ل ي ــح يــا قــلــب وي

ـــا�ـــص كــلــهــم ـــن ـــل اأنــــــت حـــ�ـــشـــان ال ـــي �شدقواوق وقـــد  بـــروا  فــقــد  الــحــ�ــشــان  وابـــن 

الــــنــــادبــــات ول تــــقــــوم  بــــهــــذا  ـــا  ـــم ــرقف ــخ ال �ــشــمــك  ـــا  م اإذا  عــلــيــك  ــبــكــي  ت

وكان ال�سعر �سهاًل ذلواًل على ل�سانه«)4).

اأخي  ابن  الرحمن  عبد  اأن�سدني  اني  الكرَّ  
ّ
اإلي »كتب  قال:  اآخر  ن�سًا  قتيبة  ابن  واأورد 

الأ�سمعي لعّمه اأرجوزة طريفة اأولها:

ـــــــرار الأح ـــات  ـــن ب مــــن  خـــــود  ربَّ  ــــا  ـــواريي ال ــد  ــزن ال ذرى  ــي  ف كــ�ــشــرى  اآل  ــن  م

)1(  ابن قتيبة: المعارف، �س30.

)2(  المرزباني: المو�سح، �س367.

)3(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س70.

)4(  ابن قتيبة: المعارف: �س30.
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ـــغـــار ــــي مـــفـــرقـــهـــا مــ�ــشــك ال ــن ف ــت ــش ــ� كــــاأنــــهــــا مــــن جـــ�ـــشـــد فــــي الأعــــطــــاري

ــــار ــــ�ــــش ــــالأب ـــــــران �ـــــشـــــرق ب ـــــــف ـــا عـــــــرق �ـــشـــاروزع ـــه ـــات ـــب عـــــــدا عــــلــــى ل

ـــطـــومـــار ــــمــــوت فـــيـــهـــا فــيــ�ــشــل كـــال العطار«)1(ي ـــران  ـــم ع ـــن  ع ــيــاً  ــتــغــن مــ�ــش

 محمد بن هارون فدخلت 
ّ
وفي موطن اآخر ذكر القفطي قال: »قال الأ�سمعي: بعث اإلي

عليه، وفي يده كتاب يديم النظر اإليه ويتعجب منه ثم قال: يا عبد الملك اأما تعجب من هذا 

 فاإذا فيه 
َّ
ال�ساب وما يجيء به فقلت: من هو؟ فقال: عبا�س بن الأحنف، ثم رمى بالكتاب اإلي

�سعر قاله عبا�س:

تـــ�ـــشــــ اأن  ـــــَت  ـــــئ ـــــشِ � مـــــــا  ـــااإذا  ـــشَ ـــا� ـــن ــــُب ال ــــج ــــع ـــاً يُ ـــئ ـــي ـــش ـــــنــــع �

ــــــــــــوزاً رهــــــا ُهــــــنــــــا َف ــــــوِّ ــــــــــــــمَّ عـــــبـّــــا�ـــــشـــــافــــــ�ــــــشَ ــــــــــّور ثَ و�ــــــــــش

ــــراً ــــب ــــش � بـــيـــنـــهـــمـــا  مـــــــا  ــــاوَدْع  ــــش ــــا� بَ ـــــــا  ف ِزْدَت  واإْن 

ـــى ـــت ــــــــم يـَـــــــــدنــــــــــوا ح ــــــــــــــــاإْن ل ـــــــاف ـــــهـــــمـــــا راأ�ـــــــشَ ـــــْي ـــــش تـَــــــــــرى راأ�

ـــــْت ـــــشَ ـــــا� ـــــا ق ـــــم ــــــهــــــا ب بْ ــــــكــــــذِّ ــــــاف وكـــــــــــّذبـــــــــــه بـــــــمـــــــا قــــــا�ــــــشَ

ممن؟  فقال:  الموؤمنين  اأمير  يا  م�سترق  فقلت:  �سيء  عبا�س  وبين  وبيني  الأ�سمعي:  قال 

قلت: من العرب والعجم، قال: ما كان من العرب؟ قلت: رجل يقال له عمر هوى جارية 

يقال لها قمر فقال:

تـــ�ـــشــــ اأن  ـــــَت  ـــــئ ـــــشِ � مـــــــا  ـــرااإذا  ــــجــــُب الـــبَـــ�ـــشَ ــــع ـــاً يُ ـــئ ـــي ـــش ــــنـــع �

ـــــــراً ـــــــَم ــــــا َق ــــــن ــــــا ُه ره ــــــوِّ ــــــشَ ــــــ� ـــــا ُعــــــَمــــــراف ـــــن رهــــــــا ه ــــــــوِّ و�ــــــــشَ

ـــى ـــت ــــــــم يـَـــــــــدنــــــــــوا ح ــــــــــــــــاإْن ل ـــــراف ــــمــــا بَـــــ�ـــــشَ ــــه ــــريْ ــــش ــــ� ـــــــــــرى ب تَ

ــــــا بـــــمـــــا ذكـــــــــــــَرْت ــــــه بْ ــــــذِّ ــــــك ــــــــــــــــَراف ـــــــــــه بـــــــمـــــــا ذَك ـــــــــــّذب وك

)زورق(  لها  يقال  )َفْلقاء( هوى جارية  له  يقال  قلت: رجل  العجم؟  من  كان  فما  قال: 

الم�سدر ال�سابق، �س31.  )1(
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فقال:

تـــ�ـــشــــ اأن  ـــــَت  ـــــئ ـــــشِ � مـــــــا  ـــااإذا  ـــق ـــخـــْل ــــُب ال ــــج ــــع ـــاً يُ ـــئ ـــي ـــش ـــــنــــع �

زْورْق ــــــا  ــــــن ُه رهــــــا  ـــــقـــــافــــــ�ــــــشــــــوِّ ـــــْل و�ــــــــشــــــــّورهــــــــا هــــــنــــــا َف

ـــى ـــت ــــــــم يـَـــــــــدنــــــــــوا ح ــــــــــــــــاإْن ل ــــا َخـــــْلـــــَقـــــاف ــــم ــــه ــــي ــــَق ــــْل تـَــــــــــرى َخ

ـــــــــْت ـــــــا بــــــمــــــا لق ـــــــه بْ ـــــــذِّ ـــــــك ــــــى«)1(ف ــــــق ــــــل ـــــا ي ـــــم ـــــــــه ب وكـــــــــّذب

فهذه الأبيات التي تحّور اأبيات العبا�س تحويراً، ففي الأ�سماء والقافية مرتين تدل دللة 

وا�سحة على مقدرة الأ�سمعي على نظم ال�سعر ارتجاًل.

واأتم الأ�سمعي ق�سته مع العبا�س ببيت �سعر، قال الأ�سمعي: »فلما خرجنا قال العبا�س: 

كذبتني واأبطلت جائزتي، فقلت له: اأتذكر يوم كذا واأن�ساأت اأقول:

َعــــداوتـَـــُه ـــذْر  ـــاح ف امــــــراأً  َوتَـــــــْرَت  ِعنَبا«)2(اإذا  بــه  ْد  يح�شُ ل  ال�شوَك  ـــزَرِع  يَ مــن 

يظهر حديث الأ�سمعي اأنه اأراد النتقام من العبا�س، واإبطال جائزته.

ومن الأبيات التي اأُثرت من الأ�سمعي، خالل مالزمته لبني برمك قوله في جعفر:

ـــلـــى ـــُع وال ـــدى  ـــنّ ـــل ل ــــن  م قـــيـــَل  ـــى جــعــفــر»اإذا  ـــت ـــف ــــَل ال ــــصِ قــــي ــــا� ــــن مــــن ال

ــــُه ــــَل ــــْب َق فـــتـــى  مـــــدحـــــُت  اإْن  ــــــا  ـــــــر«)3(وم ـــــــْوَه ـــو بــــرمــــك َج ـــن ولــــكــــن ب

فهو يذكر اأن اأول مدح نظمه الأ�سمعي كان في بني برمك، ولعل معاملة جعفر له كانت 

وراء نزوله من قلب الأ�سمعي منزًل طيبًا.

وقال في اآخر �ساعات عا�سها في بغداد ُبعيَد النكبة:

بالن�سب  والأرجح  زورق  كلمة  ر�سمت  النحاة، ج2، �س204. هكذا  اأنباه  على  الرواة  اإنباه  القفطي:    )1(

الأ�سمعي  بين  اللغوي  الطيب  لأبي  النحويين  مراتب  في  وردت  الق�سة  هذه  اأن  القفطي  وذكر  زوَرقا. 

والر�سيد وهو المرجح ولي�س بين الأ�سمعي والأمين.

)2(  القفطي: اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، ج2، �س204.

)3(  الجه�سياري، اأبو عبد اهلل محمد بن عبدو�س: الوزراء والكتاب، حققه: م�سطفى ال�سقا/ اإبراهيم الأبياري/ 

عبد الحفيظ �سلبي، ط1، القاهرة، 1357هـ/ 1938م، �س26.
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ــــْك ــــــروُر هــــــل ل ــــــغ ــــــَم ــــــهـــــــا ال ــــــــْك»اأيُـّ ــــــــْرَم بَ اآل  ـــــــي  ف ــــــــرٌة  ــــــــب ِع

اهلِل َقــــــــــــــــــَدِر  عــــــــن  ـــــــــم  ه ـــــــــرَّ ْكَغ ـــــرَّ ـــــَم ـــــتَ ـــــش ـــــ� ـــــَه ــــــاُب ال ــــــش ــــــ� ِح

وهي اأبيات كثيرة اآخرها:

ــــــــــــــرْد اأنــــــــت ــــــــــرًة لــــــــم ت ــــــــــب ـــــــــــــــْك«)1(ِع لَ اأٌب  قــــــبــــــُل  ول 

فاإّن عبارة ال�سيرافي ال�سابقة )وهي اأبيات كثيرة( تدل على اأّن الق�سيدة ربما كانت تعبر 

عن نهاية مرحلة طويلة لزم فيها الأ�سمعي بالط الخالفة.

وق�سيدًة، ولكن  ال�سعراء رجزاً  من دواوين  يروي كثيراً  الأ�سمعي كان  اأن  وبالرغم من 

هل ا�ستقام له النظم اأم ل؟ المرجح اأّن الأ�سمعي لم ي�سغل نف�سه بنظم ال�سعر، اإّل فيما يعر�س 

له في بع�س الأحيان، وجاء في المنتقى: »واأما نظمه ال�سعر فقد كان منه مقاًل، �سغله العلم 

بال�سعر مع ا�ستظهاره وا�ستبطان اأ�سراره، والإحاطة باأخباره عن التفرغ ل�سياغة ال�سعر، ولو 

فعل لأجاد حبكه، ولأح�سن �سبكه«)2).

ولكن الأ�سمعي اكتفى برواية ال�سعر ق�سيده ورجزه، ولم ينظم اإل قدراً قلياًل من ال�سعر 

والرجز.

وفاته:

يظهر من �سيرة الأ�سمعي اأنه ق�سى اآخر حياته في زهد بعد اأن ح�سر مجال�س اأمير الموؤمنين 

الر�سيد، ووزرائه اآل برمك، وفاز بهباتهم.

ونجده ي�سف نف�سه في اآخر اأيامه فيما روى البغدادي، قال: »... حّدثنا العبا�س بن الفرج 

قال: ركب الأ�سمعي حماراً دميمًا فقال له: اأبعد براذين الخلفاء تركب هذا؟ فقال متمثاًل:

هــــا بــــودِّ ِطـــــرافـــــاً  اإل  ــــــــْت  اأب �شاِفياولــــمــــا  ـــاَن  ك ـــذي  ال ــرَب  ــشَّ ــ� ال وتــكــديــرهــا 

رقعة  مثل  �سطور  ثمانية  اأي  فار�سية  كلمة  اله�ستمرك:  �س66.  الب�سريين،  النحويين  اأخبار  ال�سيرافي:    )1(

ال�سطرنج كانوا يحا�َسبون عليها.

)2(  المقد�سي: المنتقى من اأخبار الأ�سمعي، �س ف.
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ـــَق مــن كـــان �ــشــاِديــا�ــشــربــنــا بــــرنْــــٍق مــــن هــــواهــــا مـــكـــدٍر نْ ـــرَّ ولــيــ�ــص يــعــاُف ال

 من ذلك مع ذهابهما«)1).
ّ
هذا – واأملك ديني ونف�سي – اأحّب اإلي

فهو ي�سّور نف�سه بعد حقبة من حياته ق�ساها في بالط الخالفة وقد خرج الأ�سمعي من 

تلك  ولعّل  قريب«)2)،  يابن  باأهلك  »الَحْق  الر�سيد:  له  قال  حين  البرامكة  نكبة  بعد  بغداد 

الحادثة كانت وراء ابتعاده؛ لأّنه بعد وفاة الر�سيد ومقتل الأمين تروي بع�س الم�سادر اأنه: 

يفعل محتجًا ب�سعفه  فلم  بعلمه،  لينتفع  بغداد حا�سرة ملكه  اإلى  لي�سير  الماأمون  »األّح عليه 

و�سيخوخته، فكانت المرا�سلة بينهما تغني عن الموا�سلة«)3). وهذا يدّل على اأنه لم يرجع 

اإلى بغداد، وعا�س بقية حياته في اأكناف الب�سرة التي ترعرع فوق اأر�سها، واحتوت �سبابه 

واأحبابه اإلى اأن ا�سطفاه اهلل، رحمة اهلل عليه.

اأن  ذكر  الذي  خلكان  ابن  عدا  ما  بالب�سرة،  توفي  اأنه  على  الموؤرخون  يجمع  ويكاد 

الأ�سمعي قد توفي »بالب�سرة وقيل بمرو«)4).

وافق ابن خلكان الموؤرخين باأن وفاة الأ�سمعي كانت بالب�سرة، ولكنه انفرد بذكر وفاته 

بمرو، والمعروف اأن وفاة الأ�سمعي كانت بالب�سرة. وقد اختلف الموؤرخون في تحديد �سنة 

وفاته اختالفًا بّينًا.

�سنة ثالث  في  واأنا حا�سر  بالب�سرة،  الأ�سمعي  العيناء: »توفي  اأبي  قول  ال�سيرافي  روى 

ع�سرة ومئتين، و�سلى عليه الف�سل بن اإ�سحاق«)5).

ويورد ال�سيرافي راأيًا اآخر قال: »ويقال مات الأ�سمعي في �سنة �سبع ع�سرة ومئتين اأو �سنة 

رُف: الكريم من النا�س... اأطراف الرجال اأ�سرافهم. الرنق:  )1(  البغدادي: تاريخ بغداد، ج10، �س417. الطَّ

تراب في الماء من القذى ونحوه... قال الجوهري: ماء رنق اأي كدر.

)2(  ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج2، �س334. المقد�سي: المنتقى من اأخبار الأ�سمعي، �س80.

)3(  ال�سيرافي: اأخبار النحويين الب�سريين، �س66.

)4(  ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج2، �س347.

)5(  ال�سيرافي: اأخبار النحويين الب�سريين، �س67. هو الف�سل بن اإ�سحاق بن الح�سن بن العبا�س حّج بالنا�س �سنة 
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�ست ع�سرة«)1).

ومئتين...  ع�سرة  �ست  �سنة  الأ�سمعي  »مات  قال:  البغدادي  روى  ثالث  مو�سع  وفي 

�سنة  العيناء، قال: كنا في جنازة الأ�سمعي  اأبو  النديم حدثنا  وقال: حدثنا محمد بن يحيى 

خم�س ع�سرة ومئتين«)2).

وروى ابن خلكان اأنه »توفي في �سفر �سنة �ست ع�سرة وقيل اأربع ع�سرة وقيل �سبع ع�سرة 

ومئتين«)3).

واإذا اأخذنا براأي ابن قتيبة اأن الأ�سمعي »ولد �سنة ثالث وع�سرين ومئة وعّمر نيفًا وت�سعين 

�سنة«)4)، جاز لنا اأن ناأخذ براأي من ذكر اأن وفاة الأ�سمعي كانت �سنة �ست ع�سرة ومئتين، 

كال�سيرافي والبغدادي على �سبيل الترجيح، واهلل اأعلم.

ورثاه من ال�سعراء اأبو العتاهية، روى البغدادي قال: »حدثني محمد بن اأبي العتاهية قال: 

لما بلغ اأبي موت الأ�سمعي، جزع عليه ورثاه فقال:

م�شى لــقــد  الأ�ـــشـــمـــعـــي  لــفــقــِد  ــي  ــف ــه ــٍة �ــشــهــُمل ــح ــال ــش ــــلِّ � ـــي ك ـــه ف حـــمـــيـــداً ل

ــ�ــصِ بــعــده ــمــجــال ــاُت ال ــش ــا� ــ�ــش ــْت ب ــ�ــشّ ــق ــُمت ــل ــع وال ــــصُ  ــــ� الإن ودع  اإذ  وودعــــنــــا 

ــا حــيــاتــه ــن ــي ـــجـــَم الـــعـــلـــِم ف ــــان ن ــــد ك النجُم«)5(وق اأَفــــَل  حــيــاتُــه  ــْت  انــقــ�ــشَ فلما 

اأن  اإلى  ال�ساعر  اأ�سار  حيث  اأخالقه،  من  و�سيئًا  الأ�سمعي،  مكانَة  ال�سابق  الخبُر  يظهر 

الأ�سمعي لم يدع اأمراً �سالحًا اإّل �سارك فيه، كما اأ�سار اإلى منزلته العلمية حين �سّبهه بالنجم 

مدى حياته فكانت مجال�سه مجال�س علم تزينها الب�سا�سة)6).

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س67.

)2(  البغدادي: تاريخ بغداد، ج10، �س419.

)3(  ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج2، �س347.

)4(  ابن قتيبة: المعارف، �س236.

)5(  البغدادي: تاريخ بغداد، ج10، �س420. الب�سا�سات: جمع ب�سا�سة: طالقة الوجه، الل�سان ج8، �س153.

)6(  اأورد البغدادي: تاريخ بغداد، ج10، �س419، بيتين لأبي قالبة يهجو الأ�سمعي؛ قال فيهما:

َحــَمــلــوهــا اأعـــُظـــمـــًا  اهلُل  باِت»لـــعـــَن  َخ�سَ على  البلى  داِر  نــحــَو 
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البيـ ـــَل  واأه  
َّ
النبي َتبُغ�ُس  ــَن والــطــيــبــاِت«اأعــُظــمــًا  ــي ــب ــي ــط ــــِت وال ـ

اأخالق  عن  التراجم  كتب  اأوردته  ما  على  ينطبقان  ل  ولأنهما  مغمور،  �ساعرهما  لأن  البيتين  هذين  ون�سقط 

الأ�سمعي و�سدقه في دينه.
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الف�شل الثاني

تكوينه العلمي

م�شادر علم الأ�شمعي

اإن جمع اللغة وال�سعر في ع�سر الأ�سمعي، تكاد طرائقه تكون واحدة. فكانت حلقات 

وكان  �سيوخه،  عن  والدين  اللغة  علوم  فيها  يتلقى  العلم،  لطالب  الأول  المنهل  الم�ساجد 

اإلى البادية، يتنقل  اإلى هذا حقبة ويلزم ذاك مدة اأطول، وقد يخرج الطالب  التلميذ يجل�س 

بين قبائلها ي�ستمع اإلى �سيخ طالت به ال�سنون في رواية لخبر، اأو اأبيات من نظمه، اأو حفظها 

عن غيره. وقد يلتقي باأعرابي يرتجز، وهو ي�سقي اإبله اأو اأغنامه، باأبيات ت�سف حاله اأو ت�سّور 

كالمهم،  اإلى  ي�ستمع  ال�سبية  مالعب  اإلى  اللغة،  عن  الباحث  يقترب  واأحيانًا  نف�سه،  هوى 

ويدّون األفاظهم.

من  م�سدراً  ي�سّكلون  فكانوا  فيها،  ويقيمون  الحوا�سر  من  يقتربون  الذين  الأعراب  اأما 

م�سادر اللغة في ع�سرهم. وكثيراً ما كان العلماء يمتحنون معرفة هوؤلء الأعراب. وقد اأخذ 

الأ�سمعي عن ال�سيوخ في الم�ساجد، وانتقل اإلى البادية لياأخذ عن اأهلها، بعد اأن اأ�سبح على 

علم بم�سارب بع�س قبائلها، ومنتجعاتها وم�سالكها.

�شيوخه:

قدم الأ�سمعي م�ساجد الب�سرة طالبًا العلَم �ساأن الطالب الآخرين، فتلقى علومه فيها عن 

اأئمة اللغة في ذلك الع�سر الذين و�سلتنا اأخبارهم وبع�س موؤلفاتهم:

عي�شى بن عمر:

الب�سرة ونحاتها،  اأهل  149هـ( وهو من قراء  الثقفي )ت  اأول �سيوخه »عي�سى بن عمر 
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وكان عالمًا...«)1)، ويجمع بين العربية والقراءة حيث كان »�ساحب قراءة م�سهورة«)2). 

الب�سري  الح�سن  عن  روى  والقراءة...  والعربية  النحو  في  »اإمام  ال�سيوطي:  يقول  وعنه 

والعجاج وروؤبة وجماعة وعنه الأ�سمعي...«)3). واأخذ الأ�سمعي �سيئًا من هذا العلم خالل 

مدة مالزمته له.

اأبو عمرو بن العاء:

ثم جل�س الأ�سمعي اإلى اأبي عمرو بن العالء )ت 154هـ(، وهو »من جلة القراء، والموثوق 

بهم، وكان يقرئ النا�س في م�سجد الب�سرة«)4). فاأبو عمرو من علماء الدين واللغة الموثوق 

والعربية  بالعرب  النا�س  اأعلم  عمرو  اأبو  »كان  عبيدة:  اأبو  قال  وا�سع.  علم  و�ساحب  بهم، 

الموارد.  يمتح من هذه  كلها  الأقوال  من  الأ�سمعي مجموعة  ونقل عن  وال�سعر،  والقراآن 

قال: جل�ست اإلى اأبي عمرو ولي ت�سع ع�سرة �سنة وتوفي اأبو عمرو ولي �سبع وع�سرون �سنة، 

منه  اإل وجدت عنده  �سيء  اأنا عن  �ساألته  بجوابه ول  �سيء عيي  ي�ساأله عن  اأحداً  �سمعت  ما 

علمًا«)5).

يظهر الن�س ال�سابق اأن مالزمة الأ�سمعي لأبي عمرو بلغت ثمانية اأعوام، وتزيد مدة هذه 

بن  عمرو  اأبي  اإلى  »جل�ست  الأ�سمعي:  عن  )255هـ(  الجاحظ  بقول  اأخذنا  اإذا  المالزمة 

العالء ع�سر حجج«)6). وعلى القولين فهي مدة طويلة كان الأ�سمعي خاللها في مقتبل حياته 

وعلمه.

كما يبين الن�س اأّن اأبا عمرو كان عالمًا اإمامًا من اأئمة علماء اللغة، واأخبار اأهلها، واأن�سابهم، 

)1(  القفطي: اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، ج2، �س375.

)2(  ابن الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، �س21.

)3(  ال�سيوطي، الحافظ جالل الدين عبد الرحمن: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد اأبو 

الف�سل اإبراهيم، ط2، د. ب. 1384هـ/ 1965م، ج2، �س237.

)4(  الزبيدي، اأبو بكر محمد بن الح�سن: طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار 

المعارف، د. ب. 1973م، �س35.

)5(  القفطي: اإنباه الرواة، ج4، �س127.

ال�سالم محمد هارون، ط3،  البيان والتبيين، تحقيق و�سرح: عبد  اأبو عثمان عمرو بن بحر:  )6(  الجاحظ، 

مكتبة الخانجي بالقاهرة، ومكتبة الهالل ببيروت، 1388هـ/ 1968م، ج1، �س321.
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و�سعرهم. وكان متع�سبًا لل�سعر الجاهلي ل يرت�سي ال�ست�سهاد بغيره.

و�سف الأ�سمعي موقف اأبي عمرو من ال�سعر الإ�سالمي بقوله: »ما �سمعته يحتّج ببيت 

اإ�سالمي. قال: وقال لي مرة لقد كثر هذا المحدث حتى هممت اأن اآمر فتياننا بروايته، يعني 

الجاهلي فقط، ول  بال�سعر  والفرزدق واأ�سباههما«)1). راأى الأ�سمعي �سيخه يحتج  جريراً 

يحتج بال�سعر الإ�سالمي رغم اأنه كان ي�ستجيده لقوله )هممت()2)، ولكنه وقف دون ذلك.

اإلى  اأ�سنده  خبراً  القالي  روى  اإذ  الحد؛  هذا  عند  عمرو  باأبي  الأ�سمعي  تاأثر  يقف  ولم 

الأ�سمعي قال: »وحدثنا الأ�سمعي قال: جئت اأبا عمرو بن العالء فقال لي: من اأين اأقبلت يا 

اأ�سمعي؟ قلت: جئت من المربد. فقال: هات ما معك؟ فقراأت عليه ما كتبت في األواحي، 

فمرت به �ستة اأحرف لم يعرفها، فخرج يعدو في الّدرجة، وقال �سمرت: في الغريب، اأي 

غلبتني«)3).

اأبو عمرو لالأ�سمعي باأنه اهتم بالغريب منذ تلك المدة المبكرة، واأنه كان يرتاد  ي�سهد 

المربد، ويلقى الأعراب، ويدّون الغريب الذي ي�سمعه منهم، واأن اأبا عمرو تو�ّسم فيه نبوغًا، 

القراءات  بين  المعدودة  الم�سهورة  عمرو  اأبي  قراءة  در�س  الأ�سمعي  اأن  ويظهر  له.  و�سهد 

ال�سبع، واأخذها عن �سيخه �ساحب القراءة. وقراأ الأ�سمعي بع�س الدواوين على �سيخه.

النابغة  �سعر  العالء  بن  عمرو  اأبي  على  »قراأت  قال:  الأ�سمعي  اأن  المرزباني  ذكر 

الذبياني«)4). وروى عنه �سعراً اآخر اإلى جانب هذا الديوان اأي�سًا.

قال اأبو حاتم: »قراأ الأ�سمعي على اأبي عمرو بن العالء �سعر الحطيئة«)5). كما قراأ عليه 

اإلينا عن طريق  اأثر اأبي عمرو في رواية ال�سعر الذي و�سل  »�سعر جرير«)6) وهذا يدل على 

)1(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س321.

)2(  الل�سان، ج16، �س103. هّم بال�سيء نواه.

)3(  القالي، اأبو علي: ذيل الأمالي والنوادر، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د.ت. �س182.

)4(  المرزباني: المو�سح في ماآخذ العلماء على ال�سعراء، �س42.

)5(  ال�سيوطي، عبد الرحمن جالل الدين: المزهر في علوم اللغة، علق عليه: محمد اأحمد جاد المولى/ علي 

البجاوي/ محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، ط2، دار اإحياء الكتب العربية، د.ب. ج2، �س355.

)6(  المرزباني: المو�سح، �س125.
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الأ�سمعي كديوان النابغة والحطيئة وجرير. وبالإ�سافة اإلى هذه الدواوين روى الأ�سمعي عنه 

كثيراً من الأخبار المتعلقة بال�سعر، واللغة، والغريب. ولم يقف اأثر اأبي عمرو في الأ�سمعي 

عند حّد تلقي المعلومات، بل انتقل اأثره اإلى حياة الأ�سمعي و�سلوكه و�سغفه بالعلم، ولعّل 

الأ�سمعي تاأثر ب�سيء من ورع �سيخه وزهده في الحياة الدنيا.

الخليل بن اأحمد:

ذكيًا  الخليل  و»كان  175هـ(  )ت  الفراهيدي  اأحمد  بن  الخليل  اإلى  الأ�سمعي  جل�س 

فطنًا �ساعراً ا�ستنبط من العرو�س ومن علل النحو ما لم ي�ستنبط اأحد، وما لم ي�سبقه اإلى مثله 

�سابق«)1). فا�ستنباط علم العرو�س وتحديد بحوره ي�سار فيه دائمًا اإلى �سبق الخليل فيه فهو 

»اأول من ح�سر اأ�سعار العرب«)2) في بحور معروفة.

اأن يعلمه  اأراده الأ�سمعي  روى ابن جني خبراً عن عالقة الأ�سمعي بالخليل: »قد كان 

العرو�س، فتعّذر ذلك على الأ�سمعي وبعد عنه فيئ�س الخليل منه. فقال له: يا اأبا �سعيد كيف 

تقّطع قول ال�ساعر:

ــه ــدع ف �ـــشـــيـــئـــاً  ـــتَـــِطـــْع  تَـــ�ـــشْ ــــم  ل ــعاإذا  ــي ــط ــت ــش ــ� ـــــــــى مــــــا ت ــــــــــــــاوْزه اإل وج

فيه«)3)،  يعاوده  فلم  العرو�س  علم  ببعده عن  تاأذى  قد  الخليل  اأن  الأ�سمعي  فعلم  قال: 

انفرد ابن جني برواية الخبر ال�سابق، وهو يدل على مالزمة علمية بين الأ�سمعي والخليل.

قال ال�سيوطي: »واأخذ عنه �سيبويه، والأ�سمعي، والن�سر بن �سميل...«)4). فالأ�سمعي 

مذكور مع تالميذ الخليل الذين تلقوا العلم عنه.

خلف الأحمر:

و�سمع الأ�سمعي خلفًا الأحمر )ت 180هـ( »وهو اأحد رواة الغريب، واللغة، وال�سعر، 

)1(  الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين، �س47.

)2(  ابن الأنباري: النزهة، �س45.

)3(  ابن جني، اأبو الفتح عثمان: الخ�سائ�س، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت د.ت، 

ج1، �س362. الزبيدي، ديوان عمرو بن معديكرب، �سنعة ها�سم الطعان، د.ب، د.ت، �س146.

)4(  ال�سيوطي: بغية الوعاة، ج1، �س558.
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ونقاده، والعلماء به، وبقائليه، و�سناعته، وهو اأحد ال�سعراء المح�سنين ولي�س في رواة ال�سعر 

اأحد اأ�سعر منه«)1).

لم يكن علم خلف مقت�سراً على جانب من ال�سعر بل كان ناقداً لل�سعر ملّمًا ب�سروبه وبلغ 

علمه بال�سعر حداً قال عنه ابن �سالم: »كنا اإذا �سمعنا ال�سعر من اأبي محرز ل نبالي اأن ن�سمعه 

من قائله«)2). فابن �سالم ي�سهد بقدرة خلف الأحمر على رواية ال�سعر ويثق روايته.

على  دليل  هذا  وفي  الب�سرة«)3).  اأهل  ومعلم  الأ�سمعي،  معلم  »خلف  عبيدة:  اأبو  قال 

مكانة خلف بين اأهل الب�سرة.

اأن  ويظهر  جرير«)4).  �سعر  خلف  على  »قراأت  قوله:  الأ�سمعي  عن  المرزباني  روى 

قوله:  الأ�سمعي  عن  وروى  معًا.  عمرو  اأبي  وعلى  على خلف  ديوان جرير  قراأ  الأ�سمعي 

بين جوانح  نزار  ابني  لغة  بني قحطان على  نزار، ومن كان من  ابني  لغة  »كاأّنما ُجعل علم 

خلف بمعانيها«)5). اإنه ي�سهد ب�سعة علم خلف، ور�سوخ قدمه في العربية.

�شيوخه من المحدثين والفقهاء:

مقدمتهم:  وفي  المحدثين،  بع�س  اإلى  ال�سابقين  العلماء  اإلى  بالإ�سافة  الأ�سمعي  جل�س 

�سعبة بن الحجاج )ت 166هـ(، وعبد اهلل بن عون )ت 151هـ(، قال ابن الأنباري: »كان 

اأخذ عن عبد اهلل بن عون و�سعبة بن الحجاج«)6)، ويظهر  الأ�سمعي �سدوقًا في الحديث 

اأن عالقته بهما كانت تتعلق بعلوم الحديث. وذكر �ساحب تهذيب التهذيب اأن الأ�سمعي 

تتلمذ لمالك بن اأن�س )ت 179هـ()7)، وهو »اأحد اأعالم الإ�سالم واإمام دار الهجرة... قال 

ال�سافعي: مالك حجة اهلل على خلقه. قال ابن مهدي: ما راأيت اأحداً اأتم عقاًل ول اأ�سد تقوى 

)1(  القفطي: اإنباه الرواة، ج1، �س348.

)2(  الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين، �س162.

)3(  ابن الأنباري: النزهة، �س58.

)4(  المرزباني: المو�سح، �س125.

)5(  الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين، �س163.

)6(  ابن الأنباري: النزهة، �س115.

)7(  ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج1، �س415.

Al_Asma3i_Book.indb   35 11/17/09   1:33 PM



36

من مالك«)1). و�سلة الأ�سمعي بمالك ترتبط بعلوم الفقه والحديث.

اإلى البادية،  اإلى ال�سافعي )ت 204هـ()2) وروي »اأن ال�سافعي رحل  وجل�س الأ�سمعي 

�سعر  يحمل  وكان  ومعانيها.  وغريبها  باإعرابها  هذيل  من  بيت  اآلف  ع�سرة  يحفظ  وكان 

هو  المحدث،  الفقيه  فال�سافعي  الأ�سمعي«)3).  ومنهم  ذلك  العلماء  عنه  واأخذ  ال�سنفرى، 

حجة في العربية وراوية كفء.

ُروي عن ابن اأبي الدنيا قوله: »حدثنا عبد الرحمن بن اأخي الأ�سمعي قال: قلت لعمي: 

بن  محمد  له  يقال  المطلب  اآل  من  على رجل  فقال  هذيل؟  �سعر  قراأت  من  على  عّماه،  يا 

اإدري�س«)4). و�سل اإلينا �سعر هذيل برواية الأ�سمعي، واإن الأ�سمعي نف�سه قراأ �سعر هذيل على 

ال�سافعي، وهو المراد بقول الأ�سمعي ابن اإدري�س، فال�سافعي قر�سي مكي، وا�سمه محمد بن 

المازني  عثمان  اأبي  عن  التالي:  الن�س  في  �سراحة  ورد  ما  وهذا  بال�سافعي،  ولّقب  اإدري�س 

فالأ�سمعي  بمكة«)5).  ال�سافعي  على  ال�سنفرى  �سعر  قراأت  يقول:  الأ�سمعي  �سمعت  قال: 

المرزباني وتقّدم  اأورده  الذي  الن�س  يتفق مع  ال�سافعي، وكل ذلك  ال�سنفرى على  �سعر  قراأ 

اأنه قال: »ما راأيت بذلك المع�سكر اأ�سدق من الأ�سمعي«)6).  ذكره. وروي عن ال�سافعي 

وروي عنه في مكان اآخر اأنه قال: »ما عّبر اأحد من العرب باأ�سدق من عبارة الأ�سمعي«)7). 

والمرجح اأن ال�سافعي يق�سد �سدق الأ�سمعي في اللغة.

فاإن مالقاة الأ�سمعي لالإمام ال�سافعي، واأخذه العلم عنه، اأتاح لل�سافعي اأن يعرف الرجل، 

واأن يطلق ذلك الحكم عليه، بعد اأن تيّقن من قدرته وف�ساحته.

)1(  الأن�ساري: خال�سة تهذيب الكمال في اأ�سماء الرجال، �س313.

)2(  الأن�ساري: خال�سة تهذيب الكمال، �س278.

)3(  المرزباني: المو�سح، �س25.

)4(  الحموي، ياقوت: معجم الأدباء، ن�سر: د. اأحمد فريد الرفاعي، مطبوعات دار الماأمون، م�سر، 1355هـ، 

ج17، �س311. ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س160.

)5(  الم�سدر ال�سابق، ج17، �س311. ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س160.

)6(  ابن الأنباري: النزهة، �س123.

)7(  اليافعي، اأبو محمد بن عبد اهلل بن اأ�سعد بـن علي بن �سليمان عفيف الدين: مراآة الجنان وعبرة اليقظان، 

ط1، دائرة المعارف النظامية، حيدر اآباد، 1338هـ، ج2، �س64.
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ويوؤكد ح�سن العبارة عند الأ�سمعي ما قاله �ساحب النزهة: »اإن طلبة العلم كانوا اإذا اأتوا 

الدّر في �سوق  ا�ستروا  اأبا عبيدة،  اأتوا  الدّر، واإذا  البعر في �سوق  ا�ستروا  مجل�س الأ�سمعي، 

اأنظار �سيوخه، ومن  اأن الأ�سمعي كان �ساحب عبارة ح�سنة«)1). ولفت ذلك  البعر، يعني 

بع�س  عن  رواه  ما  ذكرت  لالأ�سمعي  ترجمت  التي  الكتب  بع�س  كانت  واإن  بعدهم.  جاء 

اأخذه عنهم من  ما  تذكر  اأن  �سيوخ، دون  اإلى  المراجع ذكرت جلو�سه  بع�س  فاإن  �سيوخه، 

ال�سعر واللغة والعلم، اإنما اقت�سرت على ذكر �سماعه عنهم.

ماقاة ال�شعراء واأولد ال�شعراء:

والرجاز،  ال�سعراء  واأولد  والرّجاز  ال�سعراء  مالقاته  الأ�سمعي  ثقافة  م�سادر  من  وكان 

عند  يقول: »كنا  ن�سًا طوياًل،  التوزي  المبرد عن  يزيد  بن  يروي محمد  الجانب  وفي هذا 

اأبا  يا  منهم:  قائل  له  فقال  بابه،  على  واأقاموا  من خرا�سان،  ق�سدوه  قوم  وعنده  الأ�سمعي، 

�سعيد، اإّن خرا�سان يرجف بعلم الب�سرة وعلمك خا�سة، وما راأينا اأ�سّح من علمك، فقال: ل 

عذر لي اإن لم ي�سح علمي، دع من لقيت من العلماء والفقهاء والرواة للحديث والمحدثين، 

وبالًل  اللعين،  بن  وم�سرد  روؤبة،  ال�سعراء:  واأولد  الف�سحاء  ال�سعراء  من  لقيت  قد  ولكن 

ونوحًا ابني جرير، ولبطة بن الفرزدق، ومحمد بن علقمة التيمي، واأبا بابل اإهاب بن عمير، 

وابن  هرمة،  وابن  مطير،  بن  والح�سين  ميادة،  وابن  المجا�سعي،  ونظامًا  اللخمي،  وقطينة 

الحماني،  الأحرز  واأبا  المدني،  �سوذب  وابن  العذري،  ودكينًا  الخ�سري،  والحكم  اأذينة، 

وجندل بن المثنى، واأبا لحيانة، والذي هاجاه وهو الأبر�س، ولقيت اأبا الرجف، ومقاتل بن 

اأبي داود، واأبا خيرة، واأبا العراف، واأبا العذافر، وعمارة بن عطية، وطفياًل الكناني، وقتادة 

اأن�س، وابن الطثرية، واأبا تر�سي�س وبف�ساحته  ابن يعرب الي�سكري، وابن الدمينة، واأبا حية 

بن  العميثل  واأبا  م�سرف،  الحارث  وابنه  الحارث،  بن  وم�سرف  والمّوار،  المثل،  ُي�سرب 

الغطفاني،  �سراد  وابن  نهيد،  بن  وعالكم  الكلبي،  وعريفًا  اأرطاأة،  بن  ومحب�س  الحارث، 

اأبو النجم، وذو الرمة،  والعجيف العجلي، واأبا القرين الفزاري، وحفظت عنهم، و�سبقني 

ومعبد بن طرف، والوعيل بن كليب، وزياد الأعجم، ونهار بن تو�سعة، و�سخر ومغيرة ابنا 

)1(  ابن الأنباري: النزهة، �س110.
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حبناء، وابن عرادة تعليل، ولي بع�سهم روية ل رواية، وما عرف هوؤلء غير ال�سواب، فمن 

اأين ل ي�سح علمي؟«)1). واأ�سار الأ�سمعي اإلى اأهمية الأخذ عن ال�سعراء بقوله »ولي بع�سهم 

روية ل رواية«)2).

ترجع اأهمية هذا الن�س اإلى اأنه يتحدث ب�سورة عامة عمن لقيهم الأ�سمعي من علماء اللغة، 

والفقه ورواة الحديث، والمحدثين، هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى يتناول الأ�سمعي من 

ال�سعراء المذكورون في هذا  تناوًل مف�ساًل. وينتمي  ال�سعراء والرجاز واأولدهم  لقيهم من 

الن�س اإلى قبائل مختلفة، وتاأتي قبيلة تميم في مقدمة هذه القبائل، فمن �سعرائها المذكورين 

في الن�س: اأبو الأحرز الحماني)3)، وجندل بن المثنى)4)، وخطام المجا�سعي)5).

وتاأتي في المنزلة الثانية قي�س عيالن ومن �سعرائها: الحكم الخ�سري)6)، وابن الطثرية، 

وابن ميادة. وتليها اأ�سد ربيعة ومن �سعرائها: ابن الدمينة، وابن اأذينة.

اأما اأولد ال�سعراء فمنهم: اإهاب بن عمير)7)، وبالل ونوح ابنا جرير، ولبطة بن الفرزدق، 

ومحب�س بن اأرطاأة)8)، وم�سرد بن اللعين المنقري)9).

اأما قبائل هوؤلء ال�سعراء فهي متعددة، مما يدل على اأنه لم يكن ينظر اإلى �سعر قبيلة بعينها.

ابن  مخطوطة  من  الخام�س  الجزء  عن  ب،  �س  الأ�سمعي،  اأخبار  من  المنتقى  الدين:  �سياء  المقد�سي،    )1(

ع�ساكر في قبة الملك الظاهر بدم�سق.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س ب.

)3(  اأبو الأحرز الحماني، اأحد بني عبد العزى بن كعب من تميم راجز م�سهور. انظر المرزباني، اأبو عبيد اهلل 

محمد بن عمران ت 384هـ: معجم ال�سعراء، تهذيب، د. �سالم الكرنكوي، ط2، دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، 1402هـ/ 1982، �س52.

)4(  جندل بن المثنى، �ساعر اأموي عا�سر الراعي وهاجاه، تميز بالرجز ت 90هـ. البكري، اأبو عبيد: �سمط 

الالآلئ، تحقيق: عبد العزيز الميمني، مطبعة لجنة التاأليف والترجمة والن�سر، 1354هـ/ 1936م، �س644.

ال�سعراء،  المرزباني: معجم  راجز.  �ساعر  دارم،  يربوع من مجا�سع من  بن  ن�سر  بن  المجا�سعي،  )5(  خطام 

�س112.

ج2،  والتبيين،  البيان  الجاحظ:  مهاجاة.  ميادة  ابن  وبين  بينه  كانت  اأموي  �ساعر  الخ�سري،  الحكم    )6(

�س136.

)7(  اإهاب بن عمير ذكره �ساحب الل�سان، ج1، �س176 هراأ، ج7، �س271 لزز، ج13، �س67 بلل.

)8(  المرزباني: المو�سح، �س242، ذكر اأرطاأة بن �سهية ولقاءه مع عبد الملك بن مروان، ولعل هذا ابنه.

)9(  المرزباني: معجم ال�سعراء، �س478، قال: لقيه الأ�سمعي واأخذ عنه.
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ونجد بع�س هوؤلء ال�سعراء يرجعون اإلى كونهم اأعرابًا، منهم: اأبو خيرة، قال ابن النديم: 

»اأعرابي  وهو  العميثل  اأبو  ومنهم  بني عدي«)1)،  من  بدوي  اأعرابي  زيد  بن  نه�سل  »ا�سمه 

بع�س  المذكورين  ال�سعراء  بين  �سليمان«)2)، ومن  بن  بن خليد، مولى جعفر  اهلل  ا�سمه عبد 

ال�سعراء الذين يبدو اأن الأ�سمعي تفرد بالأخذ عنهم، منهم عمارة بن عطية، قال المرزباني: 

»لقيه الأ�سمعي واأخذ عنه«)3)، ولم يزد في ترجمته �سيئًا، ومثله م�سرف وابنه الحارث جاء 

في ترجمتهما: »م�سرف وابنه الحارث بن م�سرف �ساعران لقيهما الأ�سمعي واأخذ عنهما 

وذكرهما ولم ين�سبهما«)4)؛ اأي اأن الأ�سمعي لم يرد عنه تعيين لقبيلة اأي من ال�ساعرين، ول 

اأحد،  فلم يحددها  قبائلهم  اأما  بهما.  ات�سل  الأ�سمعي  اأن  بلغنا من  ما  �سيء غير  يرد عنهما 

ولم تثبت لهم الم�سادر اإل ما �سبق، ويظهر اأنهم من ال�سعراء المجهولين، ومثلهم اأبو القرين 

من  مجموعة  هناك  �سبق  لما  وبالإ�سافة  ُكناهم.  عليهم  غلبت  الذين  من  وهو  الفزاري)5)، 

ال�سعراء لم نجد لهم ذكراً في كتب التراجم، وذكر الأ�سمعي اأنه عرفهم واأخذ عنهم، وهم: 

اأبو تر�سي�س، واأبو حية اأن�س، واأبو الرجف، وابن �سوذب المدني، والعجيف العجلي، واأبو 

العراف، وعريف الكلبي، وعالكم بن نهيد، وقطينة اللخمي، ومحب�س بن اأرطاأة، ومقاتل 

بن اأبي داود، والموار، ونظام المجا�سعي.

الأ�سمعية  هي  الخ�سري،  للحَكم  ق�سيدة  )الأ�سمعيات(  اختياره  في  الأ�سمعي  و�سم 

ال�ساد�سة، مطلعها:

ــى ج ــدُّ ــَد وال ــي ــِب ــي ال ــوِب ـــاٍل َج ـــِن ب ِب«)6(»اإلــــى اب تَغ�شَ ْجـــَر  الـــزَّ ت�شَمِع  اإْن  ــٍة  ــاف ــَزيّ ب

وهو ال�ساعر الوحيد الذي ورد له اختيار في الأ�سمعيات من ال�سعراء الوارد ذكرهم في 

ابن النديم، اأبو الفرج محمد بن اأبي يعقوب المعروف بالوراق: الفهر�ست، تحقيق: ر�سا تجدد، طهران،   )1(

1391هـ/ 1971، �س51.
)2(  الم�سدر ال�سابق، �س54.

)3(  المرزباني: معجم ال�سعراء، �س247.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س390.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س54، 512.

الأ�سمعي، عبد الملك بن قريب: الأ�سمعيات، تحقيق: اأحمد محمد �ساكر/ عبد ال�سالم محمد هارون،   )6(

ط3، ن�سر دار المعارف، م�سر، 1387هـ/ 1967، �س32.
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الأ�سمعي:  قال  ال�سعراء.  بع�س هوؤلء  فقد ورد ذكر  الفحولة  في كتاب  اأما  ال�سابق.  الن�س 

»وابن هرمة ثبت ف�سيح، قال: وابن اأذينة ثبت في طبقة ابن هرمة«)1).

كان الأ�سمعي التقى بهوؤلء ال�سعراء، وكاأنه جعلهم في طبقة واحدة من حيث �سعرهم.

وروى ابن قتيبة عن الأ�سمعي قوله: »�ساقة ال�سعراء اأن ميادة، وابن هرمة، وروؤبة، وحكم 

قال  الكناني،  طفياًل  اإليهم  و�سّم  اأجمعين«)2).  راأيتهم  وقد  العذري،  ومكين  الخ�سري، 

الأ�سمعي: »وطفيل الكناني مثل ابن هرمة«)3). فهوؤلء ال�سعراء ي�سكلون طبقة واحدة في 

نظر الأ�سمعي. ويبدو اأن الأ�سمعي جعل لقاءه هوؤلء ال�سعراء �سبياًل من �سبل الإلمام باللغة 

الإلمام ب�سعر  يعني  الم�سهورين، واإنما  يقت�سر على  بال�سعر ل  العلم  اأن  اأ�سا�س  وال�سعر على 

الأعراب والمجهولين؛ اإذ نجده يذكر �سعراء ل يرد عنهم في الم�سادر اإّل ذكر اأ�سمائهم في 

معظم الأحوال.

ولبد من اأن ن�سير اإلى ق�سية مهمة هنا، فاإن ثبت لقاء الأ�سمعي بع�س هوؤلء ال�سعراء، فاإننا 

نجد في الن�س اأ�سماء �سعراء ماتوا قبل اأن يولد الأ�سمعي، جعل طفياًل الكناني ممن لقيهم، 

اأنه: »طفيل بن عامر بن واثلة الكناني، اأحد بني كنانة بن مدركة«)4)،  وقد ورد عن طفيل 

اأو ربما  ذكره ابن الأثير وكانت وفاته )82هـ( فاإن لم يكن في الأمر ت�سحيف في الن�سخ، 

اآخر يحمل ال�سم نف�سه، لأن طفياًل الكناني المعروف  توهم الأ�سمعي، فلعله يريد �ساعراً 

مات قبل ولدة الأ�سمعي باأربعين �سنة تقريبًا.

اإ�سالمي  »�ساعر  وهو  90هـ(  )ت  الطهوي  المثنى  بن  جندل  لقي  اأنه  الأ�سمعي  وذكر 

يهاجي الراعي«)5)، مات قبل ولدة الأ�سمعي. ومن هنا يظهر لنا الفارق الزمني بين ولدة 

الأ�سمعي ووفاة بع�س ال�سعراء. واأمام هذا الن�س الذي يت�سمن ذكر عدد من اأ�سماء ال�سعراء 

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س33.

)2(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س239.

)3(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س33.

)4(  الآمدي، اأبو القا�سم الح�سن بن ب�سير بن يحيى: الموؤتلف والمختلف، ت�سحيح: د. فريت�س كرنكو، ط2، 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1402هـ/ 1982م، �س147.

)5(  البكري، اأبو عبيد: �سمط الالآلئ، �س644.
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واأولد ال�سعراء، تتبين اأهمية الأخذ المبا�سر عن ال�سعراء واأولد ال�سعراء في تكوين علم الراوية 

الناقد، قال اأبو اأحمد: »فهذا الأ�سمعي يفتخر في علم ال�سعر، والعربية بكثرة الرواية، ويعتقد 

اأّن العلم ي�سّح بالرواية، والأخذ من اأفواه الرجال«)1). وو�سل العتداد بمالقاة ال�سعراء عند 

الأ�سمعي اإلى درجة الفتخار، وربما كان الأ�سمعي قد تزيد لغر�س الفتخار فذكر اأ�سماء 

اأ�سخا�س لم يلقهم، اأو اأ�سماء اأ�سخا�س ل وجود لهم، وربما جاز رّد الأمر اإلى التوهم.

وهنا تت�سح اأهمية الأخذ عن ال�سعراء، واإدراك الأ�سمعي لتلك الأهمية، كما يتبين اأنه قلما 

يتوفر لراوية اأن يلتقي بمثل هذا العدد من ال�سعراء واأبناء ال�سعراء الذين و�سفهم بالف�ساحة. 

نباهة  من  معينة  بخ�سائ�س  يتمتعون  اأعرابًا  كونهم  ال�سعر  اإلى  بالإ�سافة  بع�سهم  وجمع 

وف�ساحة، وبعد عن الليونة في الل�سان والمعا�س. ومن هنا ن�ستطيع القول اإن علم الأ�سمعي 

بال�سعر م�ستمد من م�سادر ت�ستمل على الأخذ المبا�سر عن ال�سعراء والرّجاز واأولدهم، وقد 

الم�سهورين  غير  اأو  المجهولين  والرجاز  ال�سعراء  بذكر  ال�سابق  الن�س  في  الأ�سمعي  اعتمد 

خارج خا�سة الخا�سة من علماء اللغة وال�سعر.

الأعراب المعروفون:

انتقل الأ�سمعي اإلى البادية، واأخذ العربية عن بع�س الأعراب، وكان من هوؤلء الأعراب 

من يعرفه اأهل اللغة، واأخذوا عنه، ومنهم المغمور الذي لم يذكر الرواة اإل ا�سمه حينًا وقبيلته 

مقدمتها  في  ياأتي  الأ�سمعي  عن  تروى  اأخباراً  نجد  فاإننا  الم�سادر  في  نظرنا  واإذا  اأحيانًا. 

العبارات الآتية: حدثنا اأعرابي، اأو التقيت ب�سيخ في حمى بني فالن، ومن الأعراب الذين 

اأخذ عنهم الأ�سمعي اأبو البيداء الرياحي.

قال ابن النديم: »كان راوية جلياًل لعدد من اللغويين المعروفين ومن بينهم الأ�سمعي، 

وقيل اإنه كان �ساعراً ح�سنًا«)2). ويظهر الن�س اأن الأ�سمعي كان من الذين تميزوا في الرواية 

)1(  المقد�سي: المنتقى من اأخبار الأ�سمعي، �س ج.

)2(  ابن النديم: الفهر�ست، �س49. الجاحـظ: البيـان والتبيين، ج1، �س66. ذكـر ياقوت في معجمه، ج6، 

�س89، اأن ا�سمه اأ�سعد بن ع�سمة.
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عن هذا الأعرابي، وذكره المرزباني فيمن غلبت عليهم كناهم)1).

ومن الأعراب جهم بن خليفة المازني، قال ابن النديم: اإنه »اأعرابي نزل الب�سرة وكان يعلم 

ال�سبيان باأجرة، اأقام بها اأيام عمره، يوؤخذ عنه العلم، وكان �ساعراً«)2). ويبدو من كالم  ابن 

النديم اأن جهم بن خليفة كان راوية ولغويًا، وربما كان �ساعراً. ومن هوؤلء الأعراب دروا�س 

حّدَث »اأبو حاتم �سهل بن محمد عن الأ�سمعي قال: قلت لدروا�س الأعرابي: ما جعل بني 

فالن اأ�سرف من بني فالن؟ قال: الكتاب، يعني القدر، ولم يقل المكارم والفعال«)3). فهذا 

الن�س مما اأخذه الأ�سمعي عن دروا�س. ومن الأعراب اأبو الدقي�س القناني الغنوي)4). ومنهم 

»عمرو بن عامر ويكنى اأبا الخطاب، وكان راوية ف�سيحًا اأخذ عنه الأ�سمعي وجعله حجة 

وروى �سعره«)5)، وُيعرف بالبهدلي، وربما تميز هذا الأعرابي بمنزلة عند الأ�سمعي. ومن 

وا�سمه عبد  باأبي محمد  يكنى  اأعرابي  واأبو م�سحل »وهو  نبهان)6)،  بن  المنتجع  الأعراب 

الوهاب بن حري�س... وله مع الأ�سمعي مناظرات«)7). واإن كنا ل نجد �سيئًا من المناظرات 

فالخبر يدل على وجود �سلة علمية كانت بينهما.

ومنهم اأي�سًا اأبو مهدية الأعرابي، قال ابن النديم: »كان يهيج به المرة كل �سنة مديدة ول 

م�سنف له«)8). وهو في مقدمة الأعراب المعروفين عند العلماء. وقد رحل بع�س العلماء اإلى 

البادية فلقي هوؤلء الأعراب المعروفين وغيرهم، وكان الأ�سمعي واحداً من هوؤلء العلماء 

الذين رحلوا اإلى البادية.

)1(  المرزباني: معجم ال�سعراء، �س511.

)2(  ابن النديم: الفهر�ست، �س52.

)3(  ابن قتيبة: تاأويل م�سكل القراآن، �سرح وتحقيق: ال�سيد اأحمد �سقر، دار اإحياء الكتب العربية، د.ب، تاريخ 

المقدمة، 1383هـ/ 1954م، �س95.

ابن النديم: الفهر�ست، �س53. ذكره �ساحب الل�سان، ج4، �س185، ج8، �س278.  )4(

ابن النديم: الفهر�ست، �س52.  )5(

)6(  الجاحظ، عمرو بن بحر: الحيوان، تحقيق: عبد ال�سالم محمد هارون، ط1، م�سر، 1356هـ/ 1938م، 

ج1، �س341.

ابن النديم: الفهر�ست، �س52.  )7(

انظر:  الب�سريون.  عنهم  روى  الذين  الأعراب  ف�سحاء  اأحد  مهدي،  اأبو  ويقال:  الأعرابي،  مهدية  اأبو    )8(

الجاحظ: البيان والتبيين، ج2، �س281. ابن النديم: الفهر�ست، �س52.
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الأعراب المجهولون:

اأ ـ اأعراب لقيهم في اأمكنة معلومة:

روى  فيها،  لقيهم  التي  الأماكن  ذكر  ولكنه  اأ�سماءهم،  يذكر  لم  اأعرابًا  الأ�سمعي  �سمع 

يا  ويقول:  بالكعبة  يطوف  اأعرابيًا  فراأيت  حججت  الأ�سمعي:  »قال  قال:  العقد  �ساحب 

خير موفود اإليه �سعى الوفد، قد �سعفت قوتي وذهبت منتي، واأتيت اإليك بذنوب ل تغ�سلها 

الأنهار ول تحملها البحار، اأ�ستجير بر�ساك من �سخطك، وبعفوك من عقوبتك... ثم و�سع 

في حلقة الباب خّده وقال: �سرع خدي لك، وذّل مقامي بين يديك، ثم اأن�ساأ يقول:

ـــــُم الـــــــّذنـــــــب َمــــــكــــــروُب ـــــي ـــــظ ــــوُبَع ــــل ــــش ــــ� ـــــــراِت َم ـــــــْي ـــــــخ مــــــن ال

ــــٍر ــــق َف ذا  ــــــْحــــــُت  اأ�ــــــشــــــبَ ــــــــد  ومــــــــا عـــــــنـــــــَدَك َمـــــــطـــــــلـــــــوُب«)1(وق

فهذا الأعرابي �سمعه الأ�سمعي في بيت اهلل.

و�سمع الأ�سمعي اأحد بني عامر، روى الخبر عنه ابن اأخيه، قال: »راأيت بقباء �سابًا من 

فا�ستن�سدته  يتلظى،  �سواظ  لكاأّنه  فَواهلل  اأظرف،  ول  منه،  اأف�سح  بدويًا  راأيت  فما  عامر  بني 

فاأن�سدني:

ــْت  �ــشَ تــعــرَّ اإذ  ــوى  ــلِّ ال ـــوَم  ي اأنــ�ــشــُكــْم  ــْم  ــَل ـــِتف تَـــَخـــلَّ ـــد  ق ـــــــاِذًل  خ ــــٍل  ِطــــْف اأمُّ  لــنــا 

َم�شى ــا  م الــعــ�ــشــيَّــَة  �ــشــاأُنــ�ــشــيــَك  ــا اأَجـــنـّــِتوقــالــت:  ــّم ــَص ع ــ� ــْف ــنّ ــَك ال ــن واأ�ــــشــــِرُف م

ـــُدُه - ــــا عـــب اأن – ل والــــذي  فــعــلــْت  اأَدلَّــــــِتفــمــا  اإذ  ــهــا  ــِن ُحــ�ــش مـــن  بـــدا  مـــا  ــى  عــل

هــا مــقــرَّ اإلّ  ـــبِّ  ـــُح ال ــاُت  ــق ــاب ــش � ــــــْت  ِتاأبَ ــرَّ ــق ــت ــش ا� ـــا  م اإذا  تـُــْثـــنَـــى  ـــا  م اإلــــيــــِك، 

َدخيُلها اأْمــ�ــشــى  النّف�ِص  فــي  الـــذي  ِت«)2(َهـــواِك  وا�شتََمرَّ اأح�شاوؤُها  ــَطــوْت  ان عليِه 

ابن عبد ربه، اأبو عمر اأحمد بن عبد ربه: العقد الفريد، �سرحه: اأحمد اأمين/ اأحمد الزين/ اإبراهيم الأبياري،   )1(

ط2، القاهرة، 1368هـ/ 1948م، ج3، �س420. المنة: القوة، الل�سان ج17، �س303.

المرت�سى، ال�سريف المرت�سى: غرر الفرائد ودرر القالئد، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، ط1، دار   )2(
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اأخذ الأ�سمعي هذه الأبيات عن الأعرابي، ول ندري عنه غير اأنه ينتمي اإلى بطون بني 

عامر.

وذكر ابن الجوزي )ت 597هـ( قول الأ�سمعي: »لما قدم الر�سيد الب�سرة يريد الخروج 

اإلى مكة، فخرجت فلما �سرنا �سرّية)1) اإذا اأنا على �سفير الوادي ب�سبّية قدامها ق�سعة لها، 

واإذا هي تقول:

ـــــــــــــاِمَطـــَحـــنـــْتـــنـــا َطــــــواحــــــُن الأعـــــــــــواِم ــــــــُب الأيّ ــــــا نــــــــواِئ ــــــن ــــــْت وَرم

ــــو نـَــــــُمـــــــدُّ اأُكــــــفــــــاً ــــم ــــاُك ــــن ــــي ــــاأتَ ــــعــــاِمف ــــطَّ ــــالِت زاِدكـــــــــــْم وال ــــ�ــــشَ ــــَف ل

ـــــــــَر والـــَمـــثـــوبـــَة فــيــنــا ـــهــــا الــــــزائــــــرون بَــــْيــــَت الــــَحــــراِمفـــاطـــلـــبـــوا الأْج اأيُـّ

ـــد راآنــــــــي وَرْحــــلــــي ـــق َمقامي«)2(مــــن راآنــــــــي ف وُذلَّ  ــي  ــت ــربَ ُغ رَحـــُمـــوا  فــمــا 

وما ندري عن ا�سمها اأو الأي القبائل تعود هذه االأعرابية، وكل ما لدينا عنها هو �سكواها 

في هذه االأبيات من �سنة اأذهبت اأرزاقهم.

وذكر القالي قول: »اأبي بكر بن دريد، قال: حّدثني عبد الرحمن عن عمه، قال: اأن�سدتني 

عجوز بحمى �سرّية:

ـــنـــا ــَن ُزْرنَ ــي ــَف ــْخ ــاٍت لــيــ�ــص يَ ــي ــخــِف ــتَ ــ�ــش ــِلوُم ــْك ــ�ــشَّ ــِة وال ــاب ــب ــ�ــشَّ ــَن اأذيــــــاَل ال ــْب ــحِّ ــ�ــش يُ

ــه ــنَ ــْك ــَل َم مـــا  اإذا  ــى  حــت الـــهـــوى  ــِلجــَمــْعــَن  ــْت ــَق ـــَن ال ــــْرَن فــيــنــا م ـــد اأكــــثَ ـــَن وق ـــَزْع ن

الَخنا عــن  ــْر�ــٍص  ُخ ــقــْوِل  ال ـــِع  َرْج ـــا بـَــــْذِلَمري�شاِت  ـــوِب ب ـــل ـــُق ــْفـــَن اأْهــــــــواَء ال تَـــاألَـّ

اإحياء الكتب العربية، 1373هـ/ 1954م، ج1، �س499. الخاذل من الظباء: التي تتخلف عن �سواحبها. 

ال�سواظ: اللهب الذي ل دخان فيه.

راء، وهو ما واراك من �سجر... وهي  )1(  �سريّة، بالفتح ثم الك�سر، وبياء م�سددة، وما اأراه اإّل ماأخوذة من ال�سّ

قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من الب�سرة من نجد، قال الأ�سمعي: يعدد مياه نجد، قال: 

الم�سرف كبد نجد وفيه حتى �سرية. الحموي، اأبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل: معجم البلدان، دار �سادر، 

بيروت، 1376هـ/ 1957م، مجلد 3، �س457.

ابن الجوزي، اأبو الفرج: اأخبار الأذكياء، تحقيق: محمد مر�سي الخولي، مكتبة النه�سة الم�سرية، القاهرة،   )2(

1970م، �س225.

Al_Asma3i_Book.indb   44 11/17/09   1:33 PM



45

ــبِّ َعـــواطـــٍف ــح ــُم والـــَهـــْزِلَمـــــــواِرَق مـــن َحـــبـــِل ال ــِجــدِّ  ــال ب ـــاِب  ـــب الأل َذوي  بــَحــبــِل 

ـــوى ـــَه ــَن وال ــه ــي ـــــّذاُل ف ـــــُع ـُفــنــي ال الـــَعـــْذِليُــَعــنِـّ ذوي  ـــَع  ـــي اأِط اأن  ــن  م يـُــحـــّذُرنـــي 

على  يثني  فهو  ل�سانًا«)1).  اأف�سح  وال  منها  لفظًا  اأحلى  امراأة  راأيت  فما  االأ�سمعي:  قال 

ف�ساحة االأعرابية وحالوة منطقها دون اأن يذكر قبيلتها.

ولم ياأخذ االأ�سمعي عن ال�سباب وال�سيوخ فح�سب، بل نجده يتجه اإلى االأطفال يدّون 

ما ي�سمعه، �سافيًا بذلك بع�َض نهمه وحبه لجمع اللغة، حتى اأخذ عليه ذلك �سيوخ من اأهل 

عن  و�سدوني  فوقفت  يتراجزون  �سريّة  بحمى  بيًة  �سِ »�سمعت  االأ�سمعي:  قال  الحمى، 

حاجتي، واأقبلت اأكتب ما اأ�سمع، فاأقبل �سيخ فقال: اأتكتب كالَم هوؤالء االأقزام االأدناع«)2). 

اللغة هو  يعني طالبي  ما  االأعراب. وكل  اأوالد هوؤالء  اأخذه عن  االأ�سمعي هو  به  يهتم  وما 

كتابة  كانت  وما  ال�سوائب،  من  �سليمة  مظانها  في  مفرداتها  من  قدر  اأكبر  على  الح�سول 

االأ�سمعي لكالم ال�سبية اإاّل اإرواء لحاجة طالب العلم، ويظهر اأن االأ�سمعي كان كثيَر التردد 

اإلى هذا المكان.

ب ـ اأعراب مجهولون وفدوا اإلى الب�شرة:

هناك نوع اآخر من االأعراب الذين اأخذ عنهم االأ�سمعي، هم الذين كانوا يقدمون الب�سرة 

لق�ساء حاجة ثم يعودون، من دون اأن يطيلوا االإقامة، واأكثر الظّن اأنهم من اأبناء القبائل القريبة 

من تلك الحوا�سر.

قال ابن دريد )ت 321هـ): »حدثنا اأبو بكر – رحمه اهلل – قال: حدثنا عبد الرحمن عن 

عّمه قال: قدم اأعرابي الب�سرة، فنزل على قوم من بني العنبر وكان ف�سيحًا، فكنا ن�سير اإليه فال 

نعدم منه فائدة، فجدر ثم براأ فاأتيناه يومًا فاأن�سدنا:

ــا ــَده ــع ــُت بَ ــشْ ــ� ــبَّ ــل ـــــى ت ـــا اأن ـــه ـــاأِْت ـــــم ي ــــااأل ــــَرق ــــُر اأْخ ــــْي ـــهـــا َغ ـــاُع ـــنّ ـــة �ـــشَ ف ـــوَّ ـــف ُم

)1(  القالي: الأمالي، ج2، �س287.

)2(  ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س140.
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لُب�شها ــل  ــب ق ـــاً  ـــاري ع مــنــهــا  كـــنـــُت  واأعَلقا«)1(وقــــد  اأَمــــــرَّ  ــا  ــه ــي ــشِ ــا� ــب ِل فـــكـــان 

وي�سرح االأ�سمعي اأن �سيرهم اإلى مثل هذا االأعرابي لي�ض اإال بحثًا عن بيت �سعر اأو حديث 

يحدثه هوؤالء االأعراب.

»قدم  فقال:  بالب�سرة.  نزل  له  وبنات  اأعرابي  عن  االأ�سمعي  ينقلها  اأخرى  ق�سة  وهذه 

الب�سرة ح�سنهن، فجاء �ساب فجل�ض فنظر  اأهل  الب�سرة ومعه بنات له ِح�سان فذكر  اأعرابي 

اإليها بعمود، وكان في يده، ي�سربها، فدخلت  اأبوها فقام  اإليه، ففطن  اإلى بع�سهن ونظرت 

واأن�ساأت تقول:

با ال�شِّ ــي  ف ــــَرُب  واأُ�ــــشْ �شابيهم  ـــَذُر  ـــع اأيُ
�َشقاِئُق«)2( اإلّ  ــان  ــي ــْت ــِف وال ــُن  ــح ن ـــا  وم

فهوؤالء من االأعراب الذين قدموا الحوا�سر التما�سًا ل�سبل العي�ض.

وكان بع�ض االأعراب يقدمون اإلى حلقة الم�سجد، ي�ساألون عن بيت من ال�سعر، اأو قول 

ت�ستاأن�ض به نف�ض اأحدهم وهو يجوب اأطراف البادية، من حديث ديني اأو موعظة.

ما  ببع�ض  العلماء  منهم  فا�ستفاد  حين،  اإلى  الحوا�سر  طروقهم  كان  االأعراب  فهوؤالء 

يحفظونه وما يتردد على األ�سنتهم من كالم اأخذه اللغويون، وجعلوا بع�سه فيما ا�ستخدموه 

من اأجل تف�سير بيت �سعر اأو كلمة، وربما احتكم علماء اللغة اإذا اخت�سموا في �سيء من هذا 

القبيل اإلى هوؤالء االأعراب.

ج ـ اأعراب مجهولون لقيهم في البادية:

اأو ذكر  اأعرابها  االأ�سمعي عن  اأخذ  التي  للموا�سع  ال�سابقة ذكراً  االأخبار  اإن وجدنا في 

قبائلهم وما يت�سل بهم، فاإننا نجد اأخباراً يرويها عن اأعراب ال يذكر �سيئًا عنهم غير انت�سابهم 

للبادية، وعي�سهم فيها، وهذه االأخبار وفيرة، نذكر بع�سها داللة على ذلك.

)1(  ابن دريد: تعليق من اأمالي ابن دريد، تحقيق: ال�سيد م�سطفى ال�سنو�سي، ط1، د.ب، 1984م، �س213. 

اأعلق: اأ�سد مرارة.

الأبياري،  اإبراهيم  الأغاني، تحقيق:  الفرج: مختار  اأبو  الأ�سفهاني،  انظر:  ال�سابق، �س171.  الم�سدر    )2(

الدار الم�سرية للتاأليف، القاهرة، 1965م، ج7، �س233. »اأيعذر لهينا ويلحين ال�سبا« في �سياق ق�سة 

اأخرى.
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»قال القالي: اأن�سدنا اأبو بكر بن دريد قال: اأن�سدني عبد الرحمن عن عمه االأ�سمعي قال: 

اأن�سدتني ع�سرقة المحاربية وهي عجوز حيزبون زولة:

ــِة الــَهــوى ــب ــْل ــي َح ــاِق ف ــع الــعــ�ــشّ ــى ِر�ــشــلــيَجـــَريـــُت م ــل ــاً وجـــئـــُت ع ــق ــْب ــشَ ــم � ــه ــتُّ ــُف َف

ــوى ــَه ــن ُحـــَلـــِل ال ــاُق م ــشّ ــ� ــع ــَص ال ــ� ــِب ـــلـــيفــمــا لَ اأُبْ الــتــي  ـــيـــاَب  الـــثّ اإل  َخــَلــعــوا  ول 

ــــّرًة ُم ـــبِّ  ـــُح ال مـــن  كــاأ�ــشــاً  ـــِربـــوا  �ـــشَ َف�شلي«)1(ول  ــرابُــُهــُم  �ــشَ اإلّ  ُحـــلـــوًة  ول 

فهذه المراأة ال ندري عنها �سوى اأنها محاربية، فاأين تقيم والأي القبائل تنت�سب؟ ذلك ما 

بقي لدى االأ�سمعي، واإن كان قد ذكر اأن ع�سرقة محاربية، فهذا اأعرابي لم يذكر �سوى ا�سمه 

والحال التي وجده عليها.

قال القالي عن االأ�سمعي: »قعدت اإلى اأعرابي يقال له اإ�سماعيل بن عمار واإذا هو يفتل 

اأ�سابعه ويتلهف، فقلت له عالَم تتلهف؟ فاأن�ساأ يقول:

ـــاي َمــــ�ــــشــــوؤوَمــــتــــاِن َويـــَحـــُهـــمـــا ـــن ـــي ــاَع ــَم ــه ـــًى ب ـــل ـــتَ ـــب ـــــراُن ُم ـــــي والـــقـــلـــُب َح

ـــاعـــــّرَفـــــتَـــــاه الــــــَهــــــوى بـــُظـــلـــِمـــِهـــمـــا ـــم ـــُه ـــتُ ـــِدم ـــي َقـــْبـــَلـــهـــا َع ـــن ـــتَ ـــي يــــا لَ

ــــِن قــــاَدتــــا وُهـــمـــا ــــَحــــْي ــــــى ال ـــا اإل ـــم ـــاُه ـــم ـــُه ـــُع َدم ــــــــــنُّ  اأِج مـــــا  ـــى  ـــل ع َدلَّ 

ــا ــم ـــَب فــــي هـــــــواُه َف ـــل ـــق غيُرُهما«)2(�ــــشــــاأْعــــُذُر ال ــــاَء  ــــبَ ال ــــذا  ه ـــَب  ـــبّ ـــشَ �

فما تركت لنا االأخبار ا�سم هذا االأعرابي وما وعاه عنه االأ�سمعي من اأبيات نطقت بها 

حاله.

لغوية،  مفردات  اأو  ال�سعر،  من  اأبياتًا  عنه  لياأخذ  ياأتيه  االأ�سمعي  كان  اآخر  اأعرابي  وهذا 

روى ابن عبد ربه ب�سنده اإلى االأ�سمعي قال: »وكنت اأختلف اإلى اأعرابي األتم�ض منه الغريب، 

)1(  القالي: الأمالي، ج1، �س29. وورد الخبر في المزهر، ج1، �س156، ورد البيت الأول مكان الثاني. 

الحيزبون العجوز الل�سان ج1، �س301. الزولة: المراأة المبرزة، ويقال: هي الداهية وقيل الظريفة الل�سان 

ج13، �س333.

)2(  المرت�سى: الأمالي، ج1، �س499.
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فكنت اإذا ا�ستاأذنت عليه يقول: يا اأمامة، ائذني له، فتقول: ادخل«)1). فياأخذ االأ�سمعي ما 

ي�سمعه عن ذلك االأعرابي.

فوجدته  فاأتيته  ف�ساحته،  العرب  بع�ض  عن  »بلغني  قال:  االأ�سمعي  عن  اليافعي  وروى 

من  واال�ستمتاع  بك  اال�ستئنا�ض  قلت  ؟ 
ّ
اإلي اأق�سدك  الذي  ما  اأخي  ابن  يا  فقال:  يخ�سب، 

حديثك. فقال يا ابن اأخي ق�سدتني واأنا اأخ�سب، والخ�ساب من مقدمات ال�سعف، ولطالما 

الجار،  وحميت  ال�سيف،  وقريت  ال�سيف،  ورويت  الجيو�ض،  وقدت  الوحو�ض،  فزعت 

واأبيت العار، و�سربت الراح، وجال�ست المالح، وعاديت القروم، واليوم يا ابن اأخي الكبر 

و�سعف الب�سر تركا من بعد ال�سفو الكدر، واأن�ساأ يقول:

ــــرُّ بــه ـــُه كــيــمــا نـُـــ�ــــشَ ـــُل ـــل ـــع ــــِيــــٌب نُ ــــْرِق�ــــشَ ــى َخ ــل ــِة الــــثـّـــوِب َمـــْطـــويـــاً ع ــئَ ــي ــَه ك

ــــوؤاُد به ــــُف ــُت كــالــغــ�ــشــِن يَـــرتـــاُح ال ــكــن ورِقف ول  ـــــاٍء  م ـــا  ب ــــــوداً  ع ـــرُت  ـــشِ ـــ� ف

غيٍر ذو  الـــّدْهـــَر  اإّن  الـــّدهـــِر  عــلــى  والرنِق«)2(�ــشــبــراً  الــ�ــشــفــِو  ــَن  ــي ب ــُه  ــن م واأهـــلـــه 

ين�ساق  �سامعه  يكاد  الذي  المو�سيقي،  وجر�سها  بجمله  االأعرابي  كالم  االأ�سمعي  ينقل 

وراءه نا�سيًا حال االأعرابي من كبر و�سعف ب�سر. وتحدث االأ�سمعي عن اأعرابي اآخر، قال:

»راأيُت بالبادية �سيخًا قد �سقط حاجباه على عينيه، ف�ساألته عن �سّنه فقال: مئة وع�سرون 

 الج�سد، فقلت له هل قلت �سيئًا؟ 
ّ
�سنة فقلت: اأرى فيك بقية، فقال: تركت الح�سد فبقي علي

فقال:

ــاركــي ت ــ�ــَص  ــي ل ــــذي  ال ـــمـــوُت  ال اأيـــهـــا  ــِلاأل  ـــت ُكــــــلَّ خــلــي ـــي ـــنَ ـــــي فـــقـــد اأف ـــــن اأِرْح

ــم ــُده ــي ــب تُ ـــَن  ـــذي ـــال ب ـــراً  ـــْي ـــشِ ـــ� بَ بَدليِل«)3(اأراَك  نـــحـــَوهـــم  ــو  ــح ــن تَ كــــاأنــــَك 

اقتادت ال�سنون هذا االأعرابي حتى اأرته من اأمره عجبًا، و�سيئًا لم يكن منظوراً. فذاك بات 

يخ�سب، وهذا عبثت يد الدهر بحاجبيه كاأوراق �سجرة في اأواخر خريف وجعله الكبر ي�ساأم 

)1(  ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج3، �س471.

)2(  الم�سدر ال�سابق، ج3، �س49. الرنق: تراب في الماء من القذى ونحوه، الل�سان ج11، �س418.

)3(  اليافعي: مراآة الجنان وعبرة اليقظان، ج2، �س69.
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الحياة فكاأّن الموت في نظره ي�سير بدليل.

اأخباراً  وروى  اأبياتًا،  فاأن�سدني  فا�ستن�سدته،  اأعرابيًا،  »راأيت  قال:  االأ�سمعي  اأن  وروي 

فتعجبت من جماله و�سوء حاله. ف�سكت �سكتة ثم قال:

الــــــحــــــادثــــــا اإّن  ـــــــــــــــــــــي  الأديــــــــــِماأَاأخ ــــــــرَك  ع ــــي  ــــن ــــنَ ــــرْك َع ِت 

راأيــــــــــَت ــــــد  ق اأْن  ـــــنـــــكـــــرن  تَ اأخـــــــــــــــاَك فـــــــي طــــــمــــــري عـــــديـــــِمل 

ـــــــــاٍت رث ـــــــــي  ـــــــــواب اأث كـــــــــان  فــــــاإنّــــــهــــــنَّ عــــلــــى كــــــــريــــــــِم«)1(اإن 

فطبيعة البادية متقلبة مطمئنة حينًا، مخيفة موح�سة اأحيانًا، ت�سل وح�ستها باأهلها اإلى حد 

االأعرابي  من  تنتزع  لم  الجدب  و�سنوات  و�سظفه  العي�ض  فقر  ولكن  والت�ساوؤم،  الكدر  من 

اأ�سالته وف�ساحته وكبرياءه رغم اإدراك االأعراب �سوء حالهم.

وقال االأ�سمعي: »�سمعت اأعرابيًا ين�سد:

ــنــاً حــ�ــشَ ـــــــــراً  اأم ـــــــْرَت  اأظـــــــَه ـــْرواإذا  ــــَن مـــنـــه مــــا تَـــ�ـــشِ ـــْن اأحــــ�ــــشَ ـــُك ـــي ـــْل ف

ــه ــــِر مـــــو�ـــــشـــــوٌم ب ــــي ــــخ ــــرُّ ال ــــ�ــــشِ ــــُم ــْرف ــش ــ� ــــوٌم ب ــــش ــــو� ــــرُّ الــــ�ــــشــــرِّ م ــــش ــــ� وُم

واأن�سدني اأعرابي:

ُمـــــعـــــارٌة اإل  ــــــــــــام  الأيّ ــــــذه  ه ــــــا  ِدوم ــا فـــتَـــَزوَّ ــه ــروِف ــع ــَت مـــن َم ــطــع ــش ــمــا ا� ف

بـــلـــدٍة ــــــِة  ــــــاأيّ ب تــــــــدري  ل  ـــِدفــــــاإنــــــَك  َغ فـــي  اهللُ  يـُـــحــــِدُث  مـــا  ول  ـــوُت  ـــم تَ

ــَدًل ــش ــ� ــــُك ُم يَ ــون ل تَــبــَعــْد وَمـــــْن  ــول ــق يَبُعِد«)2(ي ـــص  الأر� مــن  �ِشتٌر  ــِه  ــِه َوْج على 

فهذا االأعرابي ينظر اإلى االأيام وتقلبها على االإن�سان فال يجد خيراً من المعروف ي�سنع بين 

االأنام حين ال يبقى للمرء غير ذكر من بعده، وتحّث االأبيات على مكارم االأخالق �سراً وعلنًا. 

د.ب،  توفيق،  محمود  مكتبة  م�ستظرف،  فن  كل  في  الم�ستطرف  اأحمد:  الدين  �سهاب  الأب�سيهي،    )1(

1354هـ/ 1935م، ج2، �س72.
)2(  ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج3، �س442.
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وقد ذكر االأ�سمعي في مواطن كثيرة هوؤالء االأعراب المجهولين الذين �سمعهم في البادية)1).

روى القالي في اأماليه ب�سند ي�سل اإلى االأ�سمعي قال:

متزوجًا  كان  كالب  بني  من  رجل  على  نزلت  وقد  �سرّية،  لفي  اإني  االأ�سمعي:  »قال 

بالب�سرة، وكان له ابن ب�سريّة، اإذ اأقبلت عجوز على ناقة لها، ح�سنة البّزة فيها بقايا جمال، 

فاأناخت وعَقَلت ناقتها، واأقبلت تتوكاأ على محجن لها فجل�ست قريبًا منا وقالت: هل من 

من�سد؟ فقلت للكالبي: اأيح�سرك �سيء؟ قال: ال، قال: فاأن�سدتها �سعر الب�سر بن عبد الرحمن 

االأن�ساري:

ــهــا جــلــيــ�ــشُ َودَّ  ـــــــــاِم  الأي ـــرِة  ـــي ـــش ـــ� ــِموَق ــي ــم ـــِد َح ـــْق ـــَف ــا ب ــه ــشَ ــ� ــِل ــج لـــو بـــــاَع َم

الَجوى �َص  ُغ�شَ الَهوى  اأخــي  ُمخِذياِت  ـــــِممْن  ـــــِة ري ـــــَل ـــــق ــــٍة وُم ــــي ـــــــــــَدلِل غــــان ب

ـــر الـــــِجـــــواِء كــاأنّــمــا ـــَق ـــن ب ـــراُء م ـــف ـــشَ ــِم� ــي ــق ــشَ � ُرداُع  بــهــا  ـــاِء  ـــي ـــح ال ــــُر  ــــَف َخ

قال: فجثت على ركبتيها واأقبلت تحر�ض االأر�ض بمحجنها، واأن�ساأت تقول:

ــًة ــحــيّ ــــَم الـــقـــلـــِب نـَـــقــــراأ ت ــــي ـــا اأَم ــي ي ــف ـــدا لــِكق ــا بَ ــلــي م ــم افــَع ــُك الــَهــوى ث ــشْ ــ� ونَ

ــــُه ــــاأْ فـــي الــــــداِر اأعـــَلـــُم اأنّ ــو ُقـــلـــِت ط ــل ــِكف ــاِل ــن و�ــش م لــنــا  ــــدٍن  ُم اأو  لــــِك،  هــــوًى 

ــا ــه ــتُ ــْئ ــوِط ـــي نَـــحـــَوهـــا ف ـــل ـــُت ِرج ْم ـــدَّ ـــق �شاِلِك«)2(ل من  ّلًة  �شَ اأو  لــي،  ِمنِك  ــدًى  ُه

فما موقف االأ�سمعي اأمام هذه االأبيات التي ي�سمعها من تلك العجوز الم�سنة؟ اأيرف�سها 

الدنيا بحالوة   
ّ
»فاأظلمت واهلل علي االأ�سمعي:  فقال  الجواب،  ينتظر  بها؟ فكل  يعجب  اأم 

فراأيت  هذا!  من  زدتني  لما  اهلل  ن�سدتك  فقلت:  منها  فدنْوُت  لهجتها،  وف�ساحة  منطقها، 

ال�سحك في عينيها، واأن�سدت:

ــَن ُزْرنَـــنـــا ــي ــَف ــْخ ــاٍت لــيــ�ــَص يَ ــي ــخــِف ــتَ ــ�ــش ــِلوُم ــْك ــ�ــشَّ ــِة وال ــاب ــب ــ�ــشّ ــَن اأذيــــــاَل ال ــْب ــحِّ ــ�ــش يُ

)1(  انظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج3، �س475. القالي: الأمالي، ج3، �س136. القالي: ذيل الأمالي 

والنوادر، �س27.

)2(  المرت�سى: الأمالي، ج1، �س494. خذا له: اأخ�سع وانقاد، الل�سان ج1، �س57.

Al_Asma3i_Book.indb   50 11/17/09   1:33 PM



51

ــُه ــنَ ــْك ــل َم مـــا  اإذا  ــى  حــت الـــهـــوى  ــتــِلجــَمــْعــَن  ـــَن الــَق ـــد اأكــــثَــــْرَن فــيــنــا م نـــَزْعـــَن، وق

الَخنا عــن  ــْر�ــٍص  ُخ الــقــوِل  ـــِع  َرْج ـــا بـَــــْذِلَمري�شاِت  ـــوِب ب ـــل ـــُق ـــَن اأَْهـــــــــواَء ال ـــْف ـــاألَّ ت

ــــــواِرُق مــن َخـــْتـــِل الــُمــِحــبِّ َعـــواِطـــٍف والـــَهـــْزِلُم ــِجــدِّ  ــال ب ـــاِب  ـــب الأل ذوي  ــِل  ــْت ــَخ ب

ـــوى ـــَه ــنَّ وال ــه ــي ـــــّذاُل ف ـــــُع ــي ال ــن ــُف ــنِّ ــع يُ
الَعْذِل«)1( َذوي  ــَع  اأُطــي اأْن  مــن  ُرنــي  يــحــذِّ

فكاأّن اأبا �سعيد وجد �سالّة ين�سدها في هذه االأبيات تزينها من�سدٌة ف�سيحة جعلت �سامعها 

م�سدوهًا.

وكان االأعراب يلتفتون اإلى المعاني فيما ين�سدونه اأو حين ي�ستمعون اإلى من�سٍد ويقي�سونه 

على ما يحفظونه من اأ�سعار. وقف اأعرابي على االأ�سمعي واأ�سحابه قائاًل: »اأفال تن�سدونني 

لرجل  – �سعراً  – االأ�سمعي  فاأن�سده  اأ�سحابنا،  اأقي�سه على �سعر  اأهل الح�سر حتى  من �سعر 

امتدح به م�سلمة بن عبد الملك:

واِرٌد جــــاَء  اإْن  ــُر  ــح ــب ال اأنــــَت  ــم  ــِل ــش ــ� ُعــقــابُــهــااأُم طــــاَر  الــــَحــــْرُب  مـــا  اإذا  ولـــيـــٌث 

غـــَدْت اإْن  ــيِّ  ــَدوان ــن ــه ال كــ�ــشــيــِف  ــهــاواأنـــــَت  ــاب ــب ـــعـــبُّ ُع ـــــرٍب ي ـــن ح ـــــــــواِدُث م َح

ــُه كــــروَمــــٌة مـــن امـــــرٍئ ل ـــا ُخـــِلـــَقـــْت اأُ مـــاآبُـــهـــاوم اإلـــــيـــــَك  اإلّ  غـــــايـــــٌة  ول 

ـــــٌل ـــــَوكَّ ـــجـــري ِحــ�ــشــابُــهــاكــــــاأنـّـــــَك َديـّــــــــــاٌن عــلــيــهــا ُم ــا وعــلــى كــّفــيــَك يَ ــه ب

لها ــْد  ــج نَ ــم  ل اإْذ  الــعــيــ�ــص  ــا  ــنَ ــْل رح ـــهـــااإلـــيـــَك  ـــوابُ ــــِه ث ــــدي ــــٍة يـُــــرَجـــــى ل ــــق ــــــا ِث اأخ

قال: فتب�ّسم االأعرابي، وهّز راأ�سه، فظّننا اأن ذلك ال�ستح�سانه ال�سعر، ثم قال: يا اأ�سمعي: 

هذا �سعر مهلهل خلق الن�سيج، خطوؤه اأكثر من �سوابه، يغطي عيوبه ح�سن الروي، ورواية 

المن�سد، ي�سبهون الملك باالأ�سد اإذا امتدح، واالأ�سد اأبخر �ستيم المنظر وربما طرده �سرذمة 

على  مّر  ركبه،  من  على  �سعب  والبحر  بالبحر  وي�سبهونه  �سبياننا،  به  وتالعب  اإمائنا،  من 

االأبيات  اأن  ريبة«)2). ويالحظ  ال�سّ الحقيقة، ونبا عند  �سربه، وبال�سيف وربما خان في  من 

)1(  المرت�سى: الأمالي، ج1، �س495.

)2(  القيرواني، اأبو اإ�سحق الح�سري: زهر الآداب وثمر الألباب، �سرح: د. زكي مبارك، ط1، المكتبة التجارية 
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وباالأ�سد  كرمًا،  بالبحر  الممدوح  ال�سعراء  وي�سبه  الممدوح،  في  حميدة  جوانب  احتوت 

�سجاعة واإقدامًا. ومّيز االأعرابي في االأبيات جمال القافية، وح�سن خروجها، ولكنه اتجه في 

حديثه عن م�سمونها اتجاهًا لم يذهب اإليه ال�ساعر اأو غيره من ال�سعراء، مغالطًا االأ�سمعي، 

ملتفتًا اإلى �سفات لم يق�سدها ال�ساعر في ممدوحه)1).

اأعراب ثقات م�سهورين  اأخذ عن  اأّنه  االأعراب  االأ�سمعي عن  نقلها  التي  االأخبار  وتدل 

كان علماء ع�سره ياأخذون عنهم، كما اأخذ عن اأعراب مجهولين، ذكر االأمكنة التي لقيهم 

بها كالب�سرة وحمى �سريّة وفي طريقه اإلى الحج. ولالأخذ عن االأعراب اأهميته حيث كانت 

اللغة بعيدة عن كل ما يمكن اأن ي�سل اإليها من ليونة وهنات ربما تف�ست في بع�ض الحوا�سر 

العربية. وقد تنّبه العلماء لذلك منذ اأمد قديم.

الرجز:

اأبو حاتم: »�سمعت مرة  تنقل الم�سادر خبر حفظ االأ�سمعي للرجز، ففي الفحولة قال 

نجرانيًا كان قد طاف بنواحي خرا�سان، ف�ساأله فقال: اأخبرني فالن بالري اأنك تروي اثنتي 

ع�سرة األف اأرجوزة، قال: نعم، اأربع ع�سرة األف اأرجوزة اأحفظها، فتعجب، فقال لي اأكثرها 

ق�سار، قلت: اجعلها بيتًا بيتًا اأربعة ع�سر األف بيت«)2).

االأ�سمعي  اأن حفظ  ويبدو  اإليه.  تالميذه  اأقرب  وهو  اأبي حاتم،  عن  يروى  الخبر  وهذا 

للرجز قد �سهر بين النا�ض، وذاع �سيته من الب�سرة اإلى خرا�سان مروراً ببالد العراق. ونلحظ 

الده�سة في �سوؤال ال�سائل عن عدد ما يحفظ من الرجز حتى قال له: اجعلها بيتًا بيتًا.

يكون  وقد  النا�ض رجزاً«)3).  اأروى  من  االأ�سمعي  قوله: »وكان  اأبي حاتم  عن  ويروى 

االأ�سمعي متفرداً في هذه الرواية في ع�سره. وروي عن االأ�سمعي قوله ي�سف نف�سه في طلب 

الكبرى، م�سر، د.ت، ج2، �س100.

)1(  انظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج3، �س464. الع�سكري، اأبو اأحمد الح�سين بن عبد اهلل: الم�سون في 

الأدب، تحقيق: عبد ال�سالم محمد هارون، الكويت، 1960م، �س18. القيرواني: زهر الآداب، ج2، 

�س101.

)2(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س26.

)3(  المرزباني: المو�سح، �س213.
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اإلى مجال�سة  بمحفوظه، وو�سل  االأ�سمعي  نال  ولقد  و�سدمنا«)1).  هّمنا  »اأنه كان  الرجز: 

الر�سيد ووزرائه اآنذاك. وق�سى �سطراً من حياته في طلب هذه االأ�سعار.

وروى اأبو حاتم: »اأن الر�سيد �ساأله – االأ�سمعي – عن �سعر البن حزام العكلي، فف�سره، 

اأكون  اإّن الغريَب عندك لغير غريب«)2)، فاأجابه االأ�سمعي مفتخراً: »اأال  اأ�سمعي  يا  فقال: 

كذلك وقد حفظت للحجر �سبعين ا�سمًا«)3). وما عبارة الر�سيد ال�سابقة اإال الأنه وجد بيانًا 

لمعنى االأبيات التي ي�ساأل عنها، وما كان االأ�سمعي ليحفظ للحجر �سبعين ا�سمًا لوال تعلقه 

باللغة وال�سعر. وقد و�سلنا من ذلك الرجز ديوان العجاج برواية االأ�سمعي و�سرحه.

وفي الفحولة قال االأ�سمعي: »اإنما اأعياني �سعر االأغلب)4)، قال خلف: فكان من ولده 

اإن�سان ي�سدق في الحديث والروايات ويكذب عليه في �سعره«)5).

وربما كان �سبب اإعياء االأ�سمعي من �سعر االأغلب، ما يرى فيه من زيادة ق�سائد كما يظهر 

من كالم خلف االأحمر، حيث كان بع�ض اأوالد ال�سعراء يزيدون في اأ�سعار اآبائهم.

وروى المرزباني اأن االأ�سمعي كان »ي�ستجيد بع�ض رجز اأبي النجم)6)، وي�سعف بع�سًا؛ 

الأن له رديئًا كثيراً«)7). فقد روى االأ�سمعي ما ا�ستجاد وترك ما �سعف من اأراجيز اأبي النجم. 

وما كان لياأخذ �سيئًا ويدع اآخر منها لوال علمه بمواطن اال�ستجادة. ومن المالزم لهذا ال�سعر 

ما يرتبط به من معاني مفردات، وغريب. ويعد الرجز موئاًل للغريب. ومن الن�سو�ض ال�سابقة 

يتبين اأن الرجز �سّكل جزءاً من علم االأ�سمعي بال�سعر واللغة. والرجز وعاء الغريب، فال غرو 

اأن االأ�سمعي عرف بعلو الكعب في معرفة الغريب، واإن ا�ستهر بع�ض العلماء بمعرفة ال�سعر، 

فاالأ�سمعي م�سهور بالعلم في ال�سعر والغريب معًا.

)1(  ابن دريد، اأبو بكر محمد بن الح�سن: جمهرة اللغة، موؤ�س�سة الحلبي و�سركاه للن�سر والتوزيع، القاهرة، 

د.ت، ج2، �س265. ال�سدم: الولوع بال�سيء واللهج به، الل�سان ج15، �س175.

)2(  ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س325.

)3(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س325.

)4(  هو الأغلب بن ج�سم، من �سعد بن عجل. ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س613.

)5(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س26.

)6(  هو الف�سل بن قدامة من عجل. ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س603. المرزباني: المو�سح، �س213.

)7(  المرزباني: المو�سح، �س213.
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ومن هنا نتبّين اأن اأبا �سعيد لم يقت�سر على اأخذ اللغة عن االأعراب الذين قدموا الحا�سرة 

لغر�ض، اأو ل�سعورهم بحاجة اأهل اللغة اإليهم، فكانوا يقدمون الحوا�سر وتطول اإقامتهم، اأو 

اأخذها عن اأعراب يقيمون في جوار الب�سرة. فقد جمع االأ�سمعي اللغة من كل مكان، وجد 

فيه اللغة بعيدة عن ال�سعف. فقد تلقنها في الب�سرة على �سيوخ را�سخين في اللغة واالأدب، 

ياأتي في مقدمتهم اأبو عمرو بن العالء، وال�سافعي وغيرهما.

وانتقل االأ�سمعي اإلى االأماكن القريبة من الب�سرة، ولكن ذلك لم ي�سِف غليله، و�سغفه، 

انطالقة  اأكثر وقام برحالت عديدة كانت في مقتبل عمره. فكانت  البادية  في  توّغل  حتى 

الطالب من حلقة الم�سجد والمربد اإلى الق�سيم »فلما روى من المربد، تجاوزه اإلى قريب 

منه بحيث كان يذهب ويعود، فتراه وقد ذهب اإلى الق�سيم حيث يم�سي االأيام الق�سار«)1). 

ثم تعداها اإلى الحجاز، وينتقل اإلى جبال الطائف فاراً من الحّر داخل الجزيرة العربية. ولم 

تقت�سر رحالت االأ�سمعي على مكان معين، بل انتقل بين كل تلك المرابع، ومّر باأوديتها، 

واأخذ عن اأبناء البادية �سبابًا و�سيوخًا ون�ساء واأطفااًل، حتى اأ�سبح علمًا من اأعالم اللغة كما 

كان لمالقاة االأ�سمعي �سعراء ع�سره واأوالد ال�سعراء اأثر في تكوين علمه وثقافته.

ويظهر مما �سبق العوامل التي �ساعدت في تكوين ثقافة االأ�سمعي بمواردها المختلفة، 

حتى اأ�سبح اإمامًا من اأئمة اللغة وال�سعر عامة، وعلمًا من اأعالم الب�سرة خا�سة. فهو ب�سرّي 

الن�ساأة والوفاة والمنحى العلمي. ونخل�ض اإلى ما رواه من �سعر وما �سنعه من دواوين لبيان 

اأثره في ال�سعر العربي.

للن�سر والتوزيع والإعالن، طرابل�س،  العامة  ال�سركة  الرواة، ط1،  الأعراب  الحميد:  ال�سلقاني، د. عبد    )1(

الجماهيرية، 1975م، �س56.
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الباب الثاني

ال�شعر العربي بين الرواية والختيار وال�شتح�شان
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الف�شل الأول

�شناعة الدواوين وروايتها

ال�سكري  �سعيد  اأبو  لهم  �سنع  الذين  ال�سعراء  من  عدداً  الفهر�ست  في  النديم  ابن  ذكر 

واالأ�سمعي دواوين)1). ونورد فيما  يلي اأ�سماءهم:

2 ـ اأع�سى باهلة 1 ـ اأبو االأ�سود الدوؤلي 

4 ـ امروؤ القي�ض 3 ـ االأع�سى الكبير 

6 ـ تميم بن اأبي مقبل 5 ـ ب�سر بن اأبي خازم االأ�سدي 

8 ـ حميد االأرقط 7 ـ الحطيئة 

10 ـ اأبو حية النميري 9 ـ حميد بن ثور الهاللي 

12 ـ روؤبة بن العجاج 11 ـ دريد بن ال�سمة 

14 ـ �سحيم بن وثيل الرياحي 13 ـ الزبرقان بن بدر 

16 ـ العجاج 15 ـ عبيد اهلل بن قي�ض الرقيات 

18 ـ عمرو بن �ساأ�ض 17 ـ عروة بن الورد 

20 ـ لبيد بن ربيعة العامري 19 ـ الكميت بن زيد 

22 ـ متمم بن نويرة 21 ـ المتلم�ض ال�سبعي 

24 ـ مهلهل بن ربيعة 23 ـ م�سر�ض بن ربعي 

26 ـ النابغة الذبياني 25 ـ النابغة الجعدي 

27 ـ النمر بن تولب

ابن النديم: الفهر�ست، �س178.  )1(
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وذكر باالإ�سافة اإلى دواوين ال�سعراء، كتب النقائ�ض االآتية:

2 ـ نقائ�ض جرير وعمرو بن لجاأ 1 ـ نقائ�ض جرير واالأخطل 

3 ـ نقائ�ض جرير والفرزدق

على  اأ�سعارهم  اختيار  في  ال�سنتمري  االأعلم  اعتمد  الذين  ال�سعراء  �سبق  ما  اإلى  ون�سيف 

رواية االأ�سمعي)1)، وهم:

2 ـ زهير بن اأبي �سلمى 1 ـ امروؤ القي�ض 

4 ـ عنترة بن �سداد العب�سي 3 ـ طرفة بن العبد 

6 ـ النابغة الذبياني 5 ـ علقمة بن عبدة 

وكذلك ديوان �سالمة بن جندل)2).

ون�سيف اإلى ما �سبق اأ�سعار بع�ض القبائل وهي:

اأ�سعار بني هذيل)3) 

اأ�سعار االأن�سار)4)

اأ�سعار بني جعدة.

العربي،  القلم  دار  قباوة،  الدين  فخر  د.  تحقيق:  ال�سنتمري،  الأعلم  �سنعة  زهير،  �سعر  �سلمى:  اأبي  ابن    )1(

حلب، 1393هـ/ 1973م، �س5.

)2(  ابن خير، اأبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة: فهر�سة ما رواه عن �سيوخه، ن�سر فرن�سكه قداره زيدين 

وتلميذه، من�سورات المكتب التجاري، بيروت، 1382هـ/ 1963م، �س396.

ابن النديم: الفهر�ست، �س178.  )3(

ذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي، ج1، �س84، نقاًل عن الأغاني، طبعة بولق، ج5، �س171،   )4(

ج22،   ، الأغاني  في  ووجدنا  جعدة.  بني  واأ�سعار  الأن�سار  اأ�سعار  جمع  الأ�سمعي  اأن  �س81؛  ج19، 

�س76، وطبعة �سا�سي ج19، �س82، مقطوعة من اأربعة اأبيات اأولها:

ــي  ــن ــوط الــواديــيــن واإن ــب ـــيـــن غــريــباأحــــب ه ـــوادي ـــال لــمــ�ــســتــهــر ب

اأ�سعار بني جعدة«، واأ�سار ابن النديم في الفهر�ست،  اأبو عمرو ال�سيباني في  قال بعدها : »وال�سعر فيما ذكره 

�س75، اإلى اأن اأبا عمرو ال�سيباني قد اأخذت عنه دواوين القبائل؛ مما يدل على اأن بروكلمان قد وهم.
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و�سنحاول في هذا الف�سل تناول ما و�سل اإلينا من هذه الدواوين التي �سّنفها االأ�سمعي 

اأو اأتيح لنا اأن نعثر عليه من الدواوين. و�سنتناول اأي�سًا الدواوين التي ورد ذكرها من�سوبة اإلى 

االأ�سمعي ولم ت�سل اإلينا، اأو لم تقع في اأيدينا.

دواوين و�شلتنا كاملة عن الأ�شمعي

ديوان �شامة بن جندل:

ذكر ابن خير االأندل�سي )ت 575هـ) اأن ديوان �سالمة بن جندل من الدواوين التي قراأها 

و�سف  في  �سزكين  وقال  330هـ.  عام  االأندل�ض  اإلى  معه  ونقلها  دريد)1)،  ابن  على  القالي 

مخطوطات الديوان: »يت�سح منها اأن �سنعة ديوانه كانت الأبي عمرو ال�سيباني واالأ�سمعي. 

اأما ديوانه الذي قراأه اأبو علي القالي على ابن دريد، ثم نقله القالي اإلى االأندل�ض، فربما كان 

يرجع اإلى �سنعة االأ�سمعي – كما قراأ �سعره بكلتا ال�سنعتين – محمد بن الح�سن االأحول«)2). 

الب�سرة، والأبي  اإلى االأ�سمعي من رواة  اأن �سنعة الديوان االأولى وروايته ترجع  هذا يرجح 

الأبي  ي�ّسر  ظاهراً  تماثاًل  متماثلتين  الروايتان  »وقد جاءت  الكوفة  رواة  من  ال�سيباني  عمرو 

ب�سنعة  الديوان  و�سلنا  وقد  تالميذه«)3).  على  ويمليهما  معًا  يحملها  اأن  االأحول  العبا�ض 

االأحول، وقام بتحقيقه فخر الدين قباوة، ومطلع الق�سيدة االأولى:

التَّعاجيِب ذو  ُحميداً،  ال�ّشباُب،  مطلوِب«)4(»اأودى  غــيــر  �ـــشـــاأٌو  ـــك  ول اأودى، 

واأربعين  مئة  اأبياتها  بلغ مجموع  ق�سيدة ومقطوعة،  بين  ن�سو�ض  ثمانية  الديوان  وي�سم 

معا�سر  ال�سيباني  يزد  لم  حيث  �سالمة  �سعر  رواية  في  االأ�سمعي  دور  على  يدل  وهذا  بيتًا، 

)1(  ابن خير: فهر�سة ما رواه عن �سيوخه، �س396.

اإلى العربية: د. محمود فهمي حجازي، راجع الترجمة: د.  التراث العربي، نقله  )2(  �سزكين، فوؤاد: تاريخ 

عرفة م�سطفى/ د. �سعيد عبد الرحيم، اأ�سرف على طبعه ون�سره: جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية، 

ال�سعودية، 1403هـ/ 1983م، مجلد 2، ج2، �س149.

)3(  قباوة، د. فخر الدين: مقدمة ديوان �سالمة بن جندل، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1407هـ/ 

1987م، �س12.
ابن جندل: ديوان �سالمة، �س88. ذو التعاجيب: ذو العجائب.  )4(
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االأ�سمعي اأو االأحول على رواية االأ�سمعي �سيئًا.

ديوان العجاج)1(:

في  و�سرحه< وقد حققه  االأ�سمعي  قريب  بن  الملك  عبد  رواية  العجاج  ديوان  و�سلنا 

المرة االأولى: عزة ح�سن، وفي المرة الثانية: عبد الحفيظ ال�سطلي. وجاء في مقدمة الديوان: 

»يعتبر هذا الديوان من اأوائل الدواوين التي رويت وُجمعت في العربية، اإذ ال نعرف ديوانًا 

مجموعًا في كتاب و�سل اإلينا اأقدم من الدواوين التي رواها وجمعها االأ�سمعي«)2). 

وبداأ الديوان باأرجوزة يمدح فيها »عمر بن عبيد اهلل بن معمر، وكان عبد الملك رحمه 

اهلل وجهه اإلى اأبي فديك الحروري)3)، فقتله واأ�سحابه:

ـــْر ـــــَن الإلـــــــــُه فـــَجـــبَ ي ـــــدِّ ــــد َجـــــبـَــــَر ال الَعَوْر«)4(ق ولّـــى  ـــن  َم ــُن  ــم ــرح ال َر  ـــــوَّ وَع

وتبلغ الق�سيدة اثنين وثمانين ومئة بيت، رائية القافية، وهي في مدح عبيد اهلل بن معمر. 

ويحتوي الديوان على اأربعين اأرجوزة اآخرها اأرجوزة مطلعها:

ـــا َرف ـــذُّ ــــاَج الــــّدمــــوَع ال ـــا �ـــشـــاِح مـــا ه َحفا«)5(»ي الُم�شْ ــخــاُل  ت اأمــ�ــشــى  ــٍل  ــَل َط ــن  م

وتبلغ خم�سة ع�سر ومئة بيت.

َن المحقق هذا الديوان مجموعة من االأراجيز تحت عنوان ملحقات الديوان.  وقد �سمَّ

ويبلغ مجموع اأبيات الديوان ثالثة و�سبعين و�ستمئة واألفي بيت. واأ�ساف المحقق )ال�سطلي) 

عليها ما اأ�سماه »ملحقات الديوان« وتبلغ ت�سعة و�سبعين وثالثمئة بيت. وبهذا يكون مجموع 

ال�سعر وال�سعراء، ج2،  قتيبة:  ابن  انظر  تميم راجز م�سهور.  بني مالك... من  بن  بـن روؤبة  اهلل  )1(  هو عبد 

�س591.

)2(  ح�سن، د. عزة ح�سن: مقدمة ديوان العجاج رواية عبد الملك بن قريب الأ�سمعي، مكتبة دار ال�سروق، 

بيروت، د.ت، �س28.

)3(  ذكر خبر اأبي فديك �سنة 72هـ. انظر: الطبري، الإمام اأبي جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، 

راجعه: نخبة من العلماء، مطبعة ال�ستقامة، القاهرة، 1358هـ/ 1939م، ج5، �س20.

مكتبة  توزيع  الأ�سمعي،  قريب  بن  الملك  عبد  رواية  العجاج  ديوان  مقدمة  الحفيظ:  عبد  د.  ال�سطلي،    )4(

اأطل�س، دم�سق، 1969، ج1، �س20.

)5(  العجاج: ديوانه، تحقيق: د. ال�سطلي، ج2، �س219.
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ما �سّمه الديوان اثنين وخم�سين وثالثة اآالف بيت من الرجز.

على  االأ�سمعي  اأماله  الذي  ال�سرح  »يعتبر  المحقق:  فيقول  الديوان  �سرح  عن  اأما 

القويمة  ال�سحيحة  اللغوية  الن�سو�ض  اأقدم  من  نعّده  اأن  يمكننا  اللغة  في  كتابًا  الديوان  هذا 

واأوثقها«)1). وهذا حكم على المادة اللغوية الموجودة في �سرح الديوان بجزاأيه. ويبدو اأن 

االأ�سمعي اهتم بجمع الديوان ثم اأماله على تالميذه في حلقات در�سه، واأملى �سرحه كذلك. 

ومن اأمثلة ال�سرح نورد المثال االآتي:

قال العجاج:

ــْر ــم ـــداً ِمـــــْن ُع ـــه ــــــَوَزْر»وَعــــهــــَد ُعـــثـــمـــاَن وع ـــوا ال وَعــــْهــــَد اإْخــــــــواٍن ُهـــــُم كـــان

قال: الوزر: الملجاأ. واأن�سد للحطيئة ي�سف اإباًل:

ــْت َمــ�ــشــاِفــُرهــا ــابَ ــد �ــش ــبــاَء ق ــْه ـــلِّ �ــشَ ـــْن ُك ــــَوَزِرَم ـــى ال ــهــا الأفـــَعـــى اإل ــن ِحــ�ــشِّ ــحــاُز م ــن تَ

نِّ اأي�سًا«)2). اأي الملجاأ - يقول: �سابت م�سافر هذه االإبل من اأكل الحم�ض وعلى ال�سِّ

ويظهر جهد االأ�سمعي في �سرح الديوان، حيث يتردد ا�سمه في كل �سفحة من �سفحات 

الديوان.

ديوان المتلم�ص ال�شبعي)3(:

وا�سفًا  الديوان  محقق  وقال  المتلم�ض،  ديوان  االأ�سمعي  عن  عبيدة  واأبو  االأثرم  روى 

المخطوطة التي جعلها اأمًا للتحقيق: »وتبداأ الورقة االأولى بالب�سملة، ثم ن�سب ال�ساعر وق�سة 

عمرو  واأبي  عبيدة  واأبي  لالأ�سمعي  �سروح  وفيها  هذه،  طبعتنا  من  يظهر  كما  الن�سب  هذا 

ال�سيباني، واالأحول«)4). فالديوان رواية االأ�سمعي، ومجموع الق�سائد الواردة في مخطوطة 

)1(  ح�سن، د. عزة: مقدمة ديوان العجاج، �س28.

)2(  المرجع ال�سابق، ج1، �س7. البيت في ديوان الحطيئة، �س70.

)3(  هو: جرير بن عبد الم�سيح، من بني �سبيعة. انظر: ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س179. الآمدي: 

الموؤتلف والمختلف، �س71.

)4(  ال�سيرفي، ح�سن كامل: مقدمة ديوان �سعر المتلم�س ال�سبعي، ال�سركة الم�سرية العامة للطباعة والن�سر، 

م�سر، 1390هـ/ 1970م، �س44.

Al_Asma3i_Book.indb   61 11/17/09   1:33 PM



62

الديوان �سبع ع�سرة ق�سيدة ومقطوعة عدد اأبياتها ثمانون ومئة بيت. اأ�ساف المحقق اإليها 

واأربعين  ثالث  في  ويقع  الديوان  مخطوطة  في  يرد  لم  مما  ال�ساعر  اإلى  المن�سوب  ال�سعر 

ومجموع  مفرداً،  بيتًا  مقطوعة  كل  تحوي  ق�سيرة  مقطوعات  معظمها  وق�سيدة  مقطوعة 

اأبياتها ثالثة و�ستون بيتًا. وبهذا يكون مجموع ما ورد للمتلم�ض من �سعر يبلغ ثالثة واأربعين 

ومائتي بيت.

الن�ض  الذين عددهم في  العلماء  اآراء  فيه على  اأّن �سانعه اعتمد  الديوان فيظهر  اأما �سرح 

ال�سابق – »وتبداأ الورقة...« ومن �سرح االأ�سمعي نذكر النموذج االآتي:

قال المتلم�ض:

ـــــيـــــَرْت ُزروُعـــهـــا ــُصَهـــُلـــّم اإلــيــهــا َقـــــْد اأُث � ــدَّ ــَك ــوُن تَ ــن ــَج ــْن ــَم َوَعــــــاَدْت َعــلــْيــهــا ال

... قال االأ�سمعي: »التكدي�ُض م�سُي الِق�ساِر الغالِظ«)1). فكان االأ�سمعي يتعر�ض ل�سرح 

الغريب من االألفاظ ويذكر اأن ال�سرح ورد يتلو االأبيات في المتن، وهو قليل في الديوان. كما 

اأن الجزء الذي لم يكن في مخطوطة الديوان خال من ال�سرح �سوى ما ورد عن االأ�سمعي في 

المقطوعتين الحادية والع�سرين وال�ساد�سة والع�سرين.

)1(  ال�سبعي: ديوان �سعر المتلم�س، �س122. يقول: اإن قدرت عليها ف�سدها فاإنها اأخ�سب ما يكون مزدرعها 

مثار وداليتها تدور.

Al_Asma3i_Book.indb   62 11/17/09   1:33 PM



63

دواوين �شنعها الأ�شمعي وغيره

ديوان الأع�شى الكبير:

ذكر ابن النديم اأن هذا الديوان �سنعه االأ�سمعي وال�سكري وغيرهما. وبين اأيدينا الديوان 

المطبوع الذي حققه و�سرحه محمد محمد ح�سين الذي قال في و�سف بع�ض مخطوطاته: 

بالديوان  اأ�سميتها  التي  المجموعة  تلك  وباري�ض،  وليدن  القاهرة  تكون مخطوطات  »وقد 

اإلى  االأع�سى وخل�ض  �سعر  اهتموا بجمع  اأ�سماء من  ثم ذكر  لت�سابه محتوياتها«)1).  ال�سغير 

القول: »وبين هذه المجموعة من االأ�سماء ال نجد اإال ا�سمًا واحداً يمكننا اعتباره اإذا فكرنا في 

جامع الديوان ال�سغير، وذلك هو االأ�سمعي الذي ا�ستهر باأمانته في نقل االأ�سعار القديمة«)2). 

فاإْن �سح الترجيح باأن االأ�سمعي هو �سانع الديوان ال�سغير يكون له اأثر بّين في ديوان االأع�سى 

الذي يحوي اثنتين وثمانين ق�سيدة. �سم الديوان ال�سغير خم�ض ع�سرة ق�سيدة منها، »ومع 

ذلك، فنحن غير واثقين من اأن االأ�سمعي هو حقيقة جامع الديوان ال�سغير«)3). فلذلك البد 

اأن لالأ�سمعي يداً في جمع ما و�سلنا من �سعر االأع�سى.

ديوان امرئ القي�ص:

اأول مجموع ل�سعره و�سلنا عن طريق االأعلم ال�سنتمري )415 – 476هـ)، حيث قال 

في مقدمة اأ�سعار ال�سعراء ال�ستة الجاهليين: »فجعلت الديوان مت�سمنًا ل�سعر امرئ القي�ض بن 

حجر الكندي، و�سعر النابغة زياد بن عمرو الذبياني، و�سعر علقمة بن عبدة التميمي، و�سعر 

زهير بن اأبي �ُسلمى المزني، و�سعر طرفة بن العبد البكري، و�سعر عنترة بن �سداد العب�سي. 

واعتمدت فيما جلبته من هذه االأ�سعار، على اأ�سح رواياتها، واأو�سح طرقاتها، وهي رواية 

عبد الملك بن قريب االأ�سمعي، لتواطوؤ النا�ض عليها، واعتيادهم لها، واتفاق الجمهور على 

تف�سيلها«)4). 

)1(  ح�سين، د. محمد محمد: مقدمة �سرح ديوان الأع�سى الكبير، ن�سر مكتبة الآداب بالجماميز، الإ�سكندرية، 

تاريخ المقدمة 1950م، �س ل.

)2(  المرجع ال�سابق، �س ل.

)3(  المرجع ال�سابق، �س م.

)4(  ال�سنتمري: �سعر زهير بن اأبي �سلمى، �س5.
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االأندل�سي  ابن خير  قال  االأ�سمعي،  اإلى  ب�سندها  االأ�سعار  من  المجموعة  هذه  وو�سلت 

اأبي  الوزير  المذكور عن  االأعلم  الحجاج  اأبو  االأ�ستاذ  )575هـ) مف�ساًل طريقها: »ويرويها 

اأبي مروان عبيد اهلل بن فرج الطوطالقي، واأبي  �سهل يون�ض بن اأحمد الحراني عن �سيوخه 

الحجاج يو�سف بن ف�سالة، واأبي عمر بن اأبي الحباب كلهم يرويها عن اأبي علي البغدادي 

عن اأبي بكر بن دريد عن اأبي حاتم عن االأ�سمعي رحمه اهلل«)1). فهذه الرواية ب�سندها ترجع 

االأعلم  اأورده  ما  على  اإبراهيم  الف�سل  اأبو  الديوان محمد  اعتمد محقق  ثم  االأ�سمعي.  اإلى 

المرئ القي�ض في هذه المجموعة وهو مجموع يقع في »ثمان وع�سرين ق�سيدة ومقطوعة 

وغيرهما«)2).  ال�سيباني  عمرو  واأبي  المف�سل  رواية  من  اختاره  مما  ق�سائد  ب�ست  �سفعها 

ونالحظ اأن اأكبر حجم مما يرويه االأعلم يرجع اإلى االأ�سمعي ويبلغ واحداً وت�سعين واأربعمئة 

بيت من حجم الديوان الذي و�سل عدد ق�سائده ومقطوعاته اإلى مئة ق�سيدة ومقطوعة في 

تحقيق محمد اأبو الف�سل اإبراهيم.

ديوان زهير:

اأ�سعار  حققه فخر الدين قباوة معتمداً على رواية االأ�سمعي �سمن ما اختاره االأعلم من 

ال�سعراء ال�ستة، ويبلغ ثماني ع�سرة ق�سيدة جاء في نهايتها »كمل جميع ما رواه االأ�سمعي من 

�سعر زهير ون�سل به بع�ض ما رواه غيره له«)3). وتبلغ تلك الق�سائد خم�سة وثالثين واأربعمئة 

بيت، واأ�ساف االأعلم ق�سيدتين تبلغان واحداً و�ستين بيتًا على ما رواه لالأ�سمعي.

ديوان طرفة بن العبد:

وهو من ال�سعراء الذين اختار االأعلم بع�ض �سعرهم معتمداً على رواية االأ�سمعي. وقال 

�ساحب تاريخ اأخبار التراث: »اإن اأقدم �سنعة لديوان طرفة ترجع اإلى االأ�سمعي في ال�سعراء 

ال�ستة«)4).

)1(  ابن خير: فهر�سة ما رواه عن �سيوخه، �س389.

)2(  اإبراهيم، محمد اأبو الف�سل: مقدمة ديوان امرئ القي�س، ن�سر وطبع دار المعارف، م�سر، 1958م،�س10.

)3(  ال�سنتمري: �سعر زهير، �س176.

)4(  �سزكين، فوؤاد: تاريخ التراث العربي، مجلد 2، ج2، �س17.
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اأ�سعار ال�سعراء ال�ستة، وقد اختار له  ونرجح اأن يكون �ساحب هذا االختيار االأعلم في 

ثماني ع�سرة ق�سيدة يرجح اأن رواية االأ�سمعي تبلغ اأربع ع�سرة ق�سيدة، وقد قال في �سرح 

رواية  من  االأ�سمعي وهي  غير  عن  ال�سكيت  ابن  رواه  »مما  اإنها  ع�سرة  الخام�سة  الق�سيدة 

مرويًا عن طريق  �سعر طرفة  اأكثر  يكون  الترجيح  هذا  فاإن �سدق  ال�سيباني«)1).  اأبي عمرو 

االأ�سمعي.

ديوان علقمة بن عبدة:

حققه لطفي ال�سّقال ودرّية الخطيب، معتمدين على اختيار االأعلم ال�سنتمري ولم يزيدا 

على ما جمعه االأعلم �سيئًا. وكان االأعلم اأثبت ثالث ق�سائد تبلغ ت�سعة واأربعين ومئة بيت. 

قال في نهايتها »كُمل جميع ما رواه االأ�سمعي من �سعر علقمة«)2). ويكاد الديوان يقوم على 

هذه الق�سائد؛ اإذ زاد عليه االأعلم �ست ق�سائد مجموع اأبياتها ت�سعة وع�سرون بيتًا. ويكون 

بهذا جّل ديوان علقمة و�سلنا عن االأ�سمعي.

ديوان عنترة بن �شداد:

اأورد االأعلم ال�سنتمري في اختياره �ستًا وع�سرين ق�سيدة ومقطوعة من �سعر عنترة، ولم 

ين�ض في اأي منها على نهاية اختياره من رواية االأ�سمعي كما ن�ض على ذلك في نهاية اختياره 

بذكر  التزم  الذي  �سلبي  المنعم  عبد  عنترة  ديوان  و�سرح  بتحقيق  وقام  النابغة)3).  �سعر  من 

م�سدر كل ق�سيدة عن البطليو�سي واالأ�سمعي. وبلغ عدد الق�سائد الواردة في الديوان عنهما 

ت�سع ع�سرة ق�سيدة، وردت جميعها في اختيار االأعلم. وبلغ مجموع اأبياتها واحداً واأربعين 

وثالثمئة بيت. وتاأتي المعلقة في اأول تلك الق�سائد. وبلغ عدد ق�سائد الديوان ومقطوعاته 

ثالثًا وثالثين ومئة ق�سيدة ومقطوعة، بلغ عدد اأبياتها ثمانية و�سبعين و�سبعمئة واألف بيت، 

اأ�ساف اإليها البطليو�سي خم�سة وخم�سين بيتًا فاأ�سبح مجموع اأبيات الديوان بتحقيق �سلبي 

)1(  ال�سنتمري، يو�سف بن �سليمان بن عي�سى: اأ�سعار ال�سعراء الجاهليين، ط1، من�سورات دار الآفاق الجديدة، 

بيروت، 1979م، ج2، �س96.

)2(  ال�سنتمري: اأ�سعار ال�سعراء ال�ستة الجاهليين، ج1، �س166.

)3(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س246.
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ثالثة وثالثين وثمانمئة واألف بيت.

ومن ق�سائد عنترة التي لم يرِوها البطليو�سي واالأ�سمعي، قال: »في اإغارته على بني �سبة:

ـــــــاِل ـــــاَر وبــــاقــــَي الأط ـــــدي ـــُب الأحـــــــــواِل«)1(َعــــَفــــِت ال ــا وتـــَقـــلُّ ــب ــ�ــشَّ ــــُح ال ري

وتبلغ اأربعة واأربعين بيتًا، ا�ستهلها بذكر االأطالل والغزل بابنة عمه مالك، ثم فخر بغاراته 

وكرمه.

ديوان النابغة الذبياني:

رواه  ما  »كُمل جميع  بعدها:  قال  ق�سيدة،  وع�سرين  اثنتين  اختياره  في  االأعلم  له  اأورد 

اإلى ق�سائد متخيرة مما رواه غير االأ�سمعي«)2). وبلغ  االأ�سمعي من �سعر النابغة ون�سل به 

مجموع ما اختاره االأعلم من �سعر النابغة ت�سعًا وع�سرين ق�سيدة.

وقال محقق ديوان النابغة: »اإن ثمة اأربعًا وع�سرين ق�سيدة قد اأثبتتها جميع المخطوطات 

وتلك هي التي رواها االأ�سمعي«)3). وهذا يظهر اأن اأكثر ق�سائد النابغة الذبياني تعود روايتها 

االأولى اإلى االأ�سمعي.

ديوان جرير:

وابن  واالأ�سمعي  ال�سيباني  عمرو  اأبو  منهم  العلماء  من  جماعة  »عمله  النديم:  ابن  قال 

ال�سكيت«)4). وكان االأ�سمعي قد اأخذ �سعر جرير عن اأبي عمرو بن العالء، ذكر المرزباني 

قول االأ�سمعي:

»قراأت على خلف �سعر جرير فلما بلغت قوله:

ـب ــــهــــاِم الـــَقـــطـــاِة ُمــَحــبَـّ ـــْهويَــــــــْوٍم كــــاإبْ ـــُل ـــاِط ــــٍب لــــي ب ــــال ـــــــــواُه، َغ ـــــــيَّ َه اإل

المكتبة  الأبياري،  اإبراهيم  له  قّدم  �سلبي،  الروؤوف  عبد  المنعم  عبد  تحقيق:  عنترة،  ديوان  �سداد:  ابن    )1(

التجارية الكبرى، القاهرة، د.ت، �س128.

)2(  ال�سنتمري: اأ�سعار ال�سعراء ال�ستة، ج1، �س246.

)3(  الد�سوقي، عمر: مقدمة ديوان النابغة الذبياني، ط4، دار الفكر، القاهرة، 1960م، �س126.

)4(  ابن النديم: الفهر�ست، �س179.
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... فقال: ويله، وما ينفعه خير يوؤول اإلى �سر؟ قلت له هكذا قراأته على اأبي عمرو، فقال 

لي: �سدقت وكذا قاله جرير وكان قليل التنقيح م�سرد االألفاظ وما كان اأبو عمرو ليقرئك اإاّل 

كما �سمع«)1).

يبدو اأن االأ�سمعي لم ياأخذ كل �سعر جرير عن اأبي عمرو، وربما كانت قراءته ل�سعر جرير 

على خلف ليقارن ما لديه من �سعر جرير بما عند خلف، ولعل االأ�سمعي جعل من روايته 

ديوانًا خا�سًا.

ونقل �ساحب تاريخ التراث قول ابن النديم ال�سابق ثم قال: »اأما �سنعة الديوان بعد ذلك 

في �سناعته  رواية  اأكثر من  بين  ال�سكيت جمع  ابن  اأن  والمرجح  ال�سكيت«)2)،  فهي البن 

للديوان وربما اعتمد على ما كان عند االأ�سمعي وغيره من �سنعة للديوان، ولدينا ن�سخة من 

الديوان قدم لها كرم الب�ستاني، وهي مرتبة القوافي ترتيبًا األفبائيًا ي�سعب معه تحديد مقدار 

رواية االأ�سمعي من الديوان؛ ولكن الن�سو�ض ال�سابقة توؤكد اأن لالأ�سمعي يداً في رواية ديوان 

جرير و�سنعته.

ديوان الحطيئة:

من الدواوين التي ذكر ابن النديم اأن االأ�سمعي وغيره �سنعوها)3). وقال ابن خير: »ويرويه 

اأبو �سهل الحراني اأي�سًا عن اأبي مروان عبيد اهلل بن فرج الطوطالقي عن اأبي علي البغدادي 

عن اأبي حاتم �سهل بن محمد ال�سج�ستاني وغيره من �سيوخهم من الب�سريين والكوفيين«)4). 

وعن هذه الرواية المنقولة اإلى االأندل�ض، يقول �سزكين: »ولم ت�سل من هذه ال�سنعة اإاّل قطع 

مفردة«)5). وبين اأيدينا ن�سخة ديوان الحطيئة ب�سرح ابن ال�سكيت وال�سكري وال�سج�ستاني، 

وهي بتحقيق نعمان اأمين طه.

)1(  المرزباني: المو�سح، �س125. البيت في ديوان جرير، �س384.

)2(  �سزكين: تاريخ التراث العربي، مجلد 2، ج3، �س70.

ابن النديم: الفهر�ست، �س178.  )3(

)4(  ابن خير: فهر�سة ما رواه عن �سيوخه، �س392.

)5(  �سزكين: تاريخ التراث العربي، مجلد 2، ج2، �س225.
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وذكر اأبو الفرج اأّن االأ�سمعي قال: »كتبت للحطيئة في ليلة اأربعين ق�سيدة«)1). فقد روى 

االأ�سمعي �سعر الحطيئة، وعمل ديوانه، فمن المعقول اأن يكون ال�سج�ستاني قد اأخذ ديوان 

اأكثر النا�ض مالزمة ل�سيخه االأ�سمعي مثلما اأخذ القالي  الحطيئة عن االأ�سمعي �سيخه، الأنه 

هذا الديوان عن ابن دريد برواية ال�سج�ستاني.

ومن االأمثلة على ورود ذكر االأ�سمعي ما جاء في �سرح قول الحطيئة ي�سف الناقة:

ــهــا ِردِف ــَف  ــل َخ ُم�شتْحِمًا  ـــُه  َراأ�ـــشَ ـــرى  ــاِدُل»تَ ــع ــُم ــَل ال ــقــي ــثَّ ـــْبَء ال ـــِع ــَل ال ــَم كــمــا ح

ــٍة ــه ــري َك ذا  جــــاهــــَدْت  ـــُه  ـــَدتْ ـــاَه ج ــُلواإن  ــاِق ــن ُم ــــاٍد  ع ـــُد  ـــْع يَ َعــــــْدواً  ـــْد  ـــُع تَ واإن 

واأتنه  العير  االأ�سمعي، ومن ذكر  اإذا طردها.  االأتان  قطاة  راأ�سه على  ي�سع  العير  اأن  اأراد 

احتاج اإلى قول اأو�ض:

ـــــُه ـــــِه وَراأ�ـــــشُ ــــا يَـــــَديْ ــــاه راِدُفتُـــــواِغـــــُد ِرْج الــَحــِقــيَــبــِة  ـــَف  ـــْل َخ ـــٌب  ـــتَ َق ــا  ــه ل

ال�سداد.  ال�سرائب  يقطع  كان  اإذا  �سريبة  ذو  �سيف  �سدة،  على  �سبر  ذا  اأي  كريهة:  ذا 

نقله،  لح�سن  غير حجر  على  يده ورجله  الفر�ض  ي�سع  اأن  المناقلة  االأ�سمعي  المناقيل: عن 

واأن�سد لجرير:

ــدى ــَم ال بـَــُعـــَد  واإن  ــِرٍف  ــتَ ــش ــ� ُم ُكــــلِّ  ــــــــراِل«)2(ِمــــْن  ــِل الأْج ــاِق ــن ـــاِق ُم ق ـــرَّ ـــِرِم ال �ـــشَ

هذه هي طريقة االأ�سمعي في �سرح ال�سعر، وورد ذكره ثالثًا وخم�سين مرة في �سرح اأبيات 

الديوان، وهذا يدل على و�سول جهد لالأ�سمعي في ديوان الحطيئة عن طريق ال�سج�ستاني.

ديوان الراعي النميري:

يذكر  ولم  )330هـ))3)،  عام  االأندل�ض  اإلى  علي  اأبو  نقله  مما  الديوان  اأن  خير  ابن  ذكر 

برواية  اهتم  من  اأول  هو  االأ�سمعي  اأن  الديوان  ويرى محقق  الديوان.  رواية  �سند  ابن خير 

)1(  الأ�سفهاني: الأغاني، ط دار الكتب، ج2، �س174.

مكتبة  ن�سر  طه،  اأمين  نعمان  تحقيق:  وال�سج�ستاني،  وال�سكري  ال�سكيت  ابن  �سرح  ديوانه،  الحطيئة:    )2(

ومطبعة م�سطفى البابي الحلبي، م�سر، 1378هـ/ 1958م، �س22.

)3(  ابن خير: فهر�سة ما رواه، �س397.
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االأندل�ض عن طريق  اإلى  انتقلت  التي  الرواية  قراأ عليه هذه  ال�سج�ستاني  الراعي، واأن  ديوان 

القالي الذي قراأها على ابن دريد تلميذ ال�سج�ستاني، قال: »ويبدو اأن اأول المهتمين ب�سعر 

الراعي كان االأ�سمعي. وقد ا�ستخدم اأبو عبيد البكري مجموعة االأ�سمعي هذه في معجم ما 

ا�ستعجم. هذه المجموعة التي قراأها اأبو حاتم ال�سج�ستاني على االأ�سمعي«)1).

ويميل الباحث االألماني )المحقق) اإلى اأن تكون الق�سائد التامة منقولة من الديوان الذي 

�سنعه االأ�سمعي وي�ستدل بما ورد في كتاب الع�سا قال: »ففي الن�سرة الجديدة لكتاب الع�سا 

الأ�سامة بن منقذ �ض288 ترد الفقرة نف�سها التي اأوردها ابن ميمون)2) في المطلع قبل البدء 

بنقل �سعر الراعي عن الديوان، غير اأن اأ�سامة احتفظ لنا هنا باالأ�سماء على النحو التالي: قال 

االأ�سمعي: قال عي�سى بن عمر: قال الراعي...«)3).

خم�سة  ي�سم  كله  الديوان  اأن  حين  في  بيت  وثمانمئة  وخم�سين  ثالثة  الق�سائد  وت�سم 

برواية  و�سلنا  الراعي  ديوان  جّل  اإن  القول  يمكننا  وبهذا  بيت.  واألف  وثالثمئة  وع�سرين 

االأ�سمعي.

ديوان روؤبة بن العجاج:

قال ابن النديم: »روى االأ�سمعي �سعر روؤبة عنه، وكذلك اأبو عمرو ال�سيباني، وعمله اأبو 

�سعيد ال�سكري«)4). وديوان روؤبة الذي رواه االأ�سمعي انتقل اإلى االأندل�ض عام330هـ  »عن 

اأبي علي البغدادي عن اأبي بكر بن دريد عن اأبي حاتم ال�سج�ستاني عن االأ�سمعي، عن اأبي 

عمرو بن العالء«)5). وقد يكون ال�سكري اعتمد على هذه الرواية في �سنعته، ويرجح ذلك 

ما اأورده البغدادي في �سرح قول روؤبة:

)1(  فايبرت، راينهرت: مقدمة ديوان الراعي النميري، دار الن�سر فرانت�س �ستاينر بفي�سبادن، بيروت، 1401هـ/ 

1980م.
)2(  ابن ميمون: هو محمد بن مبارك بن محمد بن ميمون، توفي بعد 589هـ عالم بالأدب، بغدادي، �ساحب 

منتهى الطلب من اأ�سعار العرب. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعالم، ط5، دار العلم للماليين، بيروت، 

1980م، ج7، �س17.
)3(  فايبرت: مقدمة ديوان الراعي، �س �س.

ابن النديم: الفهر�ست، �س179.  )4(

)5(  ابن خير: فهر�سة ما رواه، �س392.
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ــَرْق ــتَ ــْخ ــُم ـــاِق خــــاوي ال ـــم ـــِم الأع ـــاِت الَخَفْق«)1(»وق ـــاِع  ـــّم لَ الأعــــــاِم  ــِه  ــِب ــتَ ــ�ــش ُم

»قال االأ�سمعي في �سرح ديوان روؤبة: القتمة الغبرة اإلى الحمرة م�سدر االأقتم«)2).

واأورد البغدادي منها خم�سة وع�سرين بيتًا مما يرجح اأن االأ�سمعي كان لديه ن�سخة من 

ديوان روؤبة و�سرحه اأي�سًا. وقد ن�سر الديوان بت�سحيح وعناية وليم بن الورد الذي رّتبه ترتيبًا 

معجميًا من دون اأن ي�سف المخطوطات التي اعتمد عليها في تحقيق الديوان. ويبلغ عدد 

اأراجيز الديوان ثمانيًا وخم�سين اأرجوزة، بلغ عدد اأبياتها �سبعة وخم�سين و�ستة اآالف بيت. 

واأ�ساف وليم اإلى هذه االأراجيز جزءاً اأ�سماه اأبيات مفردات وزيادات، وعدد هذه الزيادات 

يبلغ �سبعًا وع�سرين ومئة، منها البيت واالأرجوزة الطويلة كاالأرجوزة التي مطلعها:

ـــــِزلٍت اأ�ـــشـــبـــَحـــْت َرِمـــيـــَمـــا ـــــْن ـــــْن َم النَِظيما«)3(»م الـــَمـــْدَفـــُع  ــى  ــا�ــشَ ن ــُث  ــَحــي ف

بيت.  وخم�سمئة  و�ستين  �ستة  الزيادات  هذه  اأبيات  مجموع  ويبلغ  بيتًا.  اأربعين  وتبلغ 

فيكون مجموع اأبيات الديوان ثالثة وع�سرين و�ستمئة و�ستة اآالف بيت خالية من ال�سرح، 

مما يدل على اأثر االأ�سمعي في ديوان روؤبة.

ديوان عروة بن الورد:

وهو مما ذكره ابن النديم)4)، وذكر ابن خير اأنه مما نقله اأبوعلي اإلى االأندل�ض، وكان قراأه 

على ابن دريد)5).

وقال �سزكين: »ولم ت�سل اإلينا اإاّل �سنعة ابن ال�سكيت من المخطوطات، وكانت رواية 

االأ�سمعي قد و�سلت عن طريق ابن دريد اإلى اأبي علي القالي«)6). وقد و�سلتنا ن�سخة بتحقيق 

)1(  روؤبة، ديوان روؤبة، مجموع اأ�سعار العرب، �س104.

)2(  البغدادي، عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب، تحقيق و�سرح: عبد ال�سالم محمد هارون، دار الكتاب 

العربي للطباعة والن�سر، القاهرة، 1387هـ/ 1967م، ج2، �س81.

)3(  روؤبة: ديوان روؤبة بن العجاج، �س184.

)4(  ابن النديم: الفهر�ست، �س179.

)5(  ابن خير: فهر�سة ما رواه، �س395.

)6(  �سزكين: تاريخ التراث، مجلد 2، ج2، �س63.
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عبد المعين الملوحي. وورد ذكر االأ�سمعي في �سرح قول عروة:

َعميق ــيــق  بــَمــ�ــشِ ــي،  ــت ــبَ ــح ــشُ و� ــــــُت  ِلــــــبَــــــرٍق مــــن ِتــــهــــاَمــــَة ُمــ�ــشــتَــطــيــِر»اأرق

يقال  امراأة من بني هذيل  اأ�ساب  اأنه  الق�سيدة  قال االأ�سمعي: كان من �سبب قوله لهذه 

لها ليلى بنت �سعواء، وكانت عنده زمانًا ثم فاداها وهو �سارب«)1). وورد ذكر االأ�سمعي 

اإلى  بمجمله  يرجع  الديوان  هذا  باأن  نجزم  لم  واإن  االأبيات،  ب�سرح  تتعلق  موا�سع  �ستة  في 

االأ�سمعي، فاإن الن�سو�ض ال�سابقة تظهر جهداً له في هذا الديوان.

ديوان الفرزدق:

ذكر ابن خير اأن ديوان الفرزدق من الدواوين التي و�سلت اإلى االأندل�ض مع القالي �سنة 

االأ�سمعي  قام  »وقد  التراث  تاريخ  �ساحب  وقال  روايته.  م�سدر  يو�سح  ولم  330هـ)2). 
ب�سنعة الديوان، وقد و�سل اإلينا جزء من هذه ال�سنعة«)3). وهذا يدل على اأن �سنعة االأ�سمعي 

لم ت�سلنا كاملة، واأن الجزء الذي بين اأيدينا يحتوي على اأربعة وع�سرين و�ستمئة واألف بيت 

مع مقدمات لبع�ض الق�سائد. وهو �سمن مجموع م�ستمل على خم�سة دواوين، مطبوع في 

م�سر �سنة ثالث وت�سعين ومئتين واألف للهجرة مما يدل على اأثر لالأ�سمعي في رواية ديوان 

الفرزدق.

ديوان لبيد بن ربيعة:

اأن  خير  ابن  وذكر  ربيعة)4).  بن  لبيد  ديوان  �سنعوا  ممن  االأ�سمعي  اأن  النديم  ابن  ذكر 

الديوان مما نقله اأبو علي البغدادي اإلى االأندل�ض)5).

اأبي  فيها على  الطو�سي واعتمد  اإلينا �سنعة  التراث: »وقد و�سلت  تاريخ  وقال �ساحب 

)1(  ابن الورد: ديوان عروة، �سرح ابن ال�سكيت، تحقيق: عبد المعين الملوحي، مطابع وزارة الثقافة والإر�ساد 

القومي، دم�سق، 1966م، �س55.

)2(  ابن خير: فهر�سة ما رواه، �س397.

)3(  �سزكين: تاريخ التراث، مجلد 2، ج2، �س76.

ابن النديم: الفهر�ست، �س178.  )4(

)5(  ابن خير: فهر�سة ما رواه، �س397.
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عمرو ال�سيباني وعلى االأ�سمعي وابن االأعرابي«)1). واعتماد الطو�سي ذلك كان في �سرح 

الديوان الذي يقول عنه اإح�سان عبا�ض: »و�سرح الطو�سي عن �سيوخه فهو يجمع بين راأي اأبي 

عمرو وابن االأعرابي وي�ست�سهد ببع�ض اآراء االأ�سمعي«)2). فهو ح�سد �سروح العلماء، ومن 

بينهم �سرح االأ�سمعي ل�سعر لبيد.

»اأنا  عبا�ض:  اإح�سان  قال  ت�سل،  لم  اإنها  فربما  الديوان  ل�سناعة  �سبقت جهودهم  اأما من 

غير واثق من اأنني اأ�ستطيع العثور في فر�سة قريبة على ن�سخة خطية من ديوانه فاأبقيت �سرح 

الطو�سي كما هو«)3).

ونجد في �سرح الطو�سي اأثراً وا�سحًا لالأ�سمعي. ومن اأمثلة ذلك في �سرح قول لبيد:

ــٍة ــنَ ــع ــِب»َوَدْعــــــــوِة َمـــرُهـــوٍب اأجـــْبـــُت، وَط ــلَّ ــ�ــشَ ــــواَت نَــــوٍح ُم ــــشْ � َرَفـــْعـــُت بــهــا اأَ

... قال االأ�سمعي: ال يكون الت�سليب اإال بلب�ض ال�سواد، واأن�سد:

ـــاً ـــوَح ـــبُ ـــُم ُق ـــُه ـــوتُ ـــشَ ـــ� ــــٍد َك ــــْم ابا«)4(عـــلـــى َع ال�شِّ ِنـــ�ـــشـــاَءُهـــُم  ـــو  اأْكـــ�ـــشُ كــمــا 

فاإن الطو�سي قد اعتمد في �سرح البيت على االأ�سمعي الذي ذكر البيت ليدّل على معنى 

الت�سليب. وورد ذكر االأ�سمعي في �سرح الديوان قرابة ثمانين مرة مما يدل على اأن جهداً له 

في �سرح هذا الديوان و�سلنا عن طريق الطو�سي. وهذا يقوي ما ذهب اإليه اإح�سان عبا�ض.

ديوان هذيل:

�سبق اأن عرفنا اأن االأ�سمعي قراأ �سعر هذيل و�سححه على ال�سافعي بمكة، وذكر ابن خير 

اأخذ  اإلى االأندل�ض �سنة )330هـ)، وكان قد  القالي  اأبو علي  الديوان مما نقله  اأّن  االأندل�سي 

الهذليين،  �سعر  من  القالي: »... واأربعة ع�سر جزءاً  قال  ابن دريد،  باأجزائه عن  ال�سعر  هذا 

)1(  �سزكين: تاريخ التراث العربي، مجلد 2، ج2، �س35.

)2(  عبا�س، د. اإح�سان عبا�س: مقدمة �سرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، وزارة الإر�ساد والأنباء، الكويت، 

1962م، �س6.
)3(  المرجع ال�سابق، �س7.

)4(  لبيد: �سرح ديوان لبيد، �س10. البيت من مف�سلية الحارث بن ظالم.
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كل هذه الدواوين قراأتها على ابن دريد«)1)، ومن المعروف والثابت اأن ابن دريد يروي عن 

ال�سج�ستاني عن االأ�سمعي. وبين اأيدينا ن�سخة من كتاب �سرح اأ�سعار الهذليين �سنعة اأبي �سعيد 

الح�سن بن الح�سين ال�سكري. وورد في مقدمة تحقيق هذه الن�سخة »روى ال�سكري هذه 

االأ�سعار واأخبارها و�سروحها، عن العبا�ض بن الفرج الريا�سي واإبراهيم بن �سفيان الزيادي... 

وهوؤالء رووا عن االأ�سمعي عبد الملك بن قريب الباهلي وابن االأعرابي...«)2).

ويظهر الن�ض ال�سابق اأن ال�سكري جمع �سعر هذيل من اأكثر من راوية، ويبدو اأن رواية 

اأبي ذوؤيب الهذلي:  اأول �سعر  الروايات المعتمد عليها؛ حيث ورد في  اأكثر  االأ�سمعي هي 

»قال اأبو �سعيد الح�سن بن الح�سين ال�سكري، اأخبرنا اأبو الف�سل الريا�سي العبا�سي بن الفرج 

عن االأ�سمعي...«)3)، فجعل ال�سكري رواية االأ�سمعي اأول الروايات التي اعتمد عليها في 

�سنعته للديوان و�سرحه.

اأح�سى المحقق ما يتعلق بالكتاب من عدد الق�سائد وال�سعراء واالأبيات م�ستدركًا  وقد 

على طبعة دار الكتب)4)، وجاء ذلك االإح�ساء في تحقيقه كما يلي:

بلغ  ال�سعراء  عدد  ومقطوعة،  ق�سيدة  وثالثمئة  ثمانين  بلغ  والمقطوعات  الق�سائد  عدد 

ع�سرين ومئة �ساعر، عدد االأبيات بلغ �ستمئة واأربعة اآالف بيت تقريبًا.

ومن اأمثلة �سرح االأ�سمعي نورد نموذجًا ل�سرح قول اأبي ذوؤيب الهذلي:

ــٌد خــال ـــَر  تـَــنَـــظَّ ـــْل  ه ــري  ــع ــشِ � لـَــيـــَت  ــ�ــُص»األ  يــاِئ هــو  اأم  الـــِهـــجـــراِن  عــلــى  ِعـــيـــادي 

ــي ــن ــْدتَ ــُع ــَم ل ــي ــل ــشّ ــ� ـــُت ال ـــن ـــي ُك ـــن ــو اأنّ ــل ــُصف ــواِد� ــَك ــَك َعــنــي ال ــريــعــاً ولــم تـَـْحــِبــ�ــشْ �ــشَ

ال�سليم: اللديغ – قال االأ�سمعي: واإنما قيل ال�سليم اأي �سي�سلم فاأاًل له، والكواد�ض الطيرة 

واأ�سله العطا�ض، ويقال: كد�ض يكد�ض، واأن�سد:

)1(  ابن خير: فهر�سة ما رواه عن �سيوخه، �س396.

)2(  فراج، عبد ال�ستار اأحمد: مقدمة �سرح اأ�سعار الهذليين، مراجعة: محمود محمد �ساكر، مكتبة دار العروبة، 

القاهرة، د.ت، ج1، �س10.

)3(  ال�سكري، اأبو �سعيد الح�سن بن الح�سين: كتاب �سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س3.

)4(  فراج، عبد ال�ستار: مقدمة كتاب �سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س7.
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ــِه ــمِّ ــه ـــْر ب ـــقـــ�ـــشِّ كاِد�ِص«)1(يــــــــوؤُمُّ بـــهـــم َمـــــن لــــم يُ ــُص  ــْد� َك ول  ــٍر  ــي َط ذي  تَــطــيُّــُر 

ويظهر اأن ال�سرح كله مروي عن االأ�سمعي. ومن اأمثلة ذلك في قول اأبي ذوؤيب اأي�سًا:

ـــُه ـــاأنّ ـــى بــالــَعــبــيــِر ك ـــّل ـــَط ـــــْرٍب تَ ـــــشِ ــــُحــــوِر َذبــــيــــُح»و� ــــنّ ــــال ـــــــــاُء ِظـــــبـــــاٍء ب ِدم

والظباء،  البقر  من  اأي�سًا  الن�ساء وهو  من  الجماعة  اأراد  وال�سرب  يطلى.  االأ�سمعي:  قال 

و�لعبير �أخالط من �لطيب يجمع بالزعفر�ن، وكل ما �شّق عنه فهو ذبيح، و�أن�شد:

ــا ــه ــاِب ــي ـــي ِث ــــٌة ف ــــّل ــــــاأنَّ الــــُخــــزاَمــــى َط ــُحك تُـــَذبَـّ ِمــ�ــشــٍك  ــــــــاآُر  اأْف ــــْت  ــــَرَق َط اإذا 

اأي ي�سق«)2). �سرح االأ�سمعي الكلمة بمعناها في المعجم، وداللتها في �سياق البيت.

ويظهر من خالل الن�سخة التي بين اأيدينا ومن و�سف عبد ال�ستار فراج لن�سخة دار الكتب 

قائاًل: »وهذه االأجزاء اأ�سلها ثمانية اأق�سام: خم�سة منها من رواية االأ�سمعي، وثالثة مكملة 

للن�سخة، ولي�ست من روايته، وهي االأق�سام: االأول وال�ساد�ض والثامن«)3). اإن اأكبر جزء من 

�سرح �سعر هذيل يعود بكامله اإلى االأ�سمعي وو�سلت روايته اإلى ال�سكري عن طريق �سيوخه.

الدواوين المفقودة

االأ�سمعي ممن �سنعوها،  اأّن  النديم  ابن  التي ذكر  الدواوين  المفقودة  بالدواوين  ونعني 

ولكنها لم ت�سل اإلينا، وهذه الدواوين ق�سمان:

اأ ـ ق�شم نُ�شر محققاً اعتماداً على اأ�شول قديمة، وي�شم:

ديوان اأبي الأ�شود الدوؤلي:

االأ�سود  اأبي  »�سعر  منها،  االأولى  ال�سفحة  في  ن�سخة مخطوطة جاء  على  اعتمد محققه 

عبيد  القا�سم  اأبي  رواية  ال�سكري  الح�سين  بن  الح�سن  �سعيد  اأبي  �سنعة  الليثي،  ثم  الدوؤلي 

)1(  ال�سكري: كتاب �سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س217.

)2(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س151.

)3(  فراج، عبد ال�ستار: مقدمة كتاب �سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س151. ولم ن�ستطع الح�سول على ن�سخة 

من طبعة دار الكتب لإح�ساء مقدار ال�سعر الذي لم يرد عن طريق الأ�سمعي.
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اهلل بن عثمان بن يحيى بن زكريا الدقاق)1)، عن اأبي الخطاب العبا�ض اأحمد بن محمد بن 

الفرات)2) عن ال�سكري«)3). وال نجد اأثراً لما اأورده ابن النديم في كتابه عن �سنعة االأ�سمعي 

لهذا الديوان.

ديوان حميد بن ثور:

قال جامع الديوان: »ولم ي�سبق اأن ُجمع �سعر ُحَميد بن ثور في كتاب، ولم ي�سبق اأن �ُسرح 

�سرحًا وافيًا يو�سح معانيه«)4). وكان قد اعتمد في جزء من عمله على ن�سخة قديمة و�سفها 

قائاًل هي: »مجموعة ع�سر ق�سائد وهي ن�سخة قديمة عنوانها منتخبات في محا�سن اأ�سعار 

العرب) ثبت عليها بخط حديث اأنها للثعالبي بظن باعد فيه ال�سواب �ساحبه، وربما كانت 

البن ال�سكيت«)5). وربما يكون الميمني ا�ستند في ظنه على اإ�سارة ابن النديم الذي ذكر اأنه 

راجز.

اأو  االأرقط  ُحَميد  ب�سعر  �سعره  قد خلطوا  النا�ض  من  قوله: »وكثير  اإلى  الميمني  وخل�ض 

يرجح  وهذا  الغالب«)6).  في  راجز  واالأرقط  �ساعر  هذا  اأن  الميزة  وي�سهل  فليعلم  االأريقط 

الظن بفقدان الديوان الذي �سنعه االأ�سمعي وغيره، باالإ�سافة اإلى اأنه لم يرد ذكر االأ�سمعي 

في الديوان الذي بين اأيدينا.

ديوان اأبي حية النميري:

جاء في مقدمته »وقد حفظ له ابن ميمون �ساحب المو�سوعة ال�سعرية الكبرى )منتهى 

عن  حدث  الفرات،  الح�سن  اأبي  والد  وهو  الخطاب،  اأبو  الفرات  بن  محمد  بن  اأحمد  بن  العبا�س  هو    )1(

ال�سكري وغيره ت 338هـ، تاريخ بغداد، ج12، �س159.

)2(  هو عبيد اهلل بن عثمان اأبو القا�سم الدقاق المعروف بابن جنيقا، ولد �سنة 318، وتوفي في 390، تاريخ 

بغداد، ج10، �س377.

)3(  اآل يا�سين، محمد ح�سين: مقدمة ديوان اأبي الأ�سود الدوؤلي، ط10، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، 

1974م، �س20.
للطباعة  القومية  الدار  الإيادي،  اأبي دواد  بائية  ثور، وفيه  بن  ُحميد  ديوان  العزيز: مقدمة  الميمني، عبد    )4(

والن�سر، القاهرة، 1371هـ/ 1951م، �س ج.

)5(  المرجع ال�سابق، �س3.

)6(  المرجع ال�سابق، �س5.
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الطلب في اأ�سعار العرب) الجزء الخام�ض الذي عثرت عليه في مكتبة )ليل) باأمريكا، حفظ له 

اإحدى ع�سرة ق�سيدة من مختار �سعره عدد اأبياتها 531«)1). وبتق�سي الديوان ال نجد ذكراً 

لالأ�سمعي مما يدل على اأن محققه اعتمد على اأ�سل ال ذكر فيه لالأ�سمعي.

ديوان عبيد اهلل بن قي�ص الرقيات:

قال محققه وا�سفًا االأ�سول التي اعتمد عليها: »وجميع هذه االأ�سول برواية اأبي �سعيد 

245هـ«)2).  �سنة  توفي  ُحَبيب  بن  محمد  جعفر  اأبي  عـن  ال�سكري  الح�سين  بـن  الح�سـن 

وبتق�سي الديوان نجد اأن االأ�سمعي ُذكر ثالث مرات في �سرح الديوان.

ديوان دريد بن ال�شّمة الج�شمي:

التراث  ذخائر  من  �ساع  ما  مع  و�ساع  الديوان،  هذا  ي�سلنا  لم  »ولكن  محققه:  قال 

ب�سيطًا  اأثراً  نتبّين  اأننا  اإال  االأولى،  �سناعتها  فقدت  قد  الدواوين  اأن هذه  العربي«)3). ورغم 

محدوداً لالأ�سمعي فيها، والمرجح اأن هذا االأثر اأُخذ من كتب اللغة واالأدب التي ورد فيها 

ذكر لالأ�سمعي اأو اأُخذت عنه.ب ـ دواوين ُجمعت في بطون الكتب:

جعل  ما  وهذا  الدهر،  غوائل  غالتها  قد  النديم  ابن  ذكرها  التي  الدواوين  من  كثيراً  اإن 

الكتب في ع�سور متاأخرة في حين  الدواوين من بطون  الكثير من هذه  الباحثين يجمعون 

و�سلنا بع�ض هذه الدواوين بروايات غير رواية االأ�سمعي. ومن الدواوين التي ُفقدت:

ديوان اأع�شى باهلة:

الباهلي)4). ويقول �ساحب  اأن االأ�سمعي وغيره �سنعوا ديوان االأع�سى  النديم  ذكر ابن 

)1(  الجبوري، د. يحيى: مقدمة �سعر اأبي حّية النميري، من�سورات وزارة الثقافة والإر�ساد القومي، دم�سق، 

1975م، �س22.
بيروت،  بيروت،  دار  �سادر،  دار  الرقيات،  قي�س  بن  اهلل  عبيد  ديوان  مقدمة  يو�سف:  محمد  د.  نجم،    )2(

1378هـ/ 1958م، �س6.
)3(  بقاعي، محمد خير: مقدمة ديوان دريد بن ال�سمة، قّدم له: د. �ساكر الفحام، دار قتيبة، د.ب،1401هـ/ 

1981م، �س22.
ابن النديم: الفهر�ست، �س178.  )4(
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تاريخ التراث بعد اأن ذكر قول ابن النديم: »وروى ثعلب ديوانه ولم ي�سل اإلينا«)1)، فيكون 

الديوان قد ُفقدت رواياته و�سناعته االأولى.

ب لالأع�سى الباهلي ويتكّون من �ستة  ويوجد في كتاب ال�سبح المنير َكمٌّ من ال�سعر ُين�سَ

اأبيات مفردة ومقطوعة من بيتين، واأخرى من ثالثة اأبيات، ومن الق�سيدة الرائية التي مطلعها:

كـــُر ــى عـــرفـــاِنـــِه الـــذِّ ُر«)2(»هـــــاَج الــــفــــوؤاَد عــل يَْهتَ�شِ الأيـــــام  عــلــى  ــٍت  ــي م وزوُر 

وتبلغ �ستة واأربعين بيتًا، وبهذا يكون مجموع �سعر االأع�سى �سبعة وخم�سين بيتًا.

ديوان ب�شر بن اأبي خازم الأ�شدي)3):

قال محققه عن رحلة الديوان: »كما اأننا لم نعثر في الم�سادر المختلفة على اإ�سارة ما تدل 

عليه، ويغلب على ظننا اأنه متاأخر الزمان، واأنه ال يعدو القرن ال�ساد�ض من الهجرة في القدم، 

يدلّنا على ذلك اأنه رّتب �سعر ب�سر على حروف المعجم، وهي طريقة في جمع ال�سعر اُتبعت 

في زمن متاأخر«)4). فاإن ديوان ب�سر الذي �سنعه االأ�سمعي لم ي�سل اإلينا.

ديوان عمرو بن �شاأ�ص الأ�شدي:

جاء في مقدمة كتاب �سعر عمرو بن �ساأ�ض: »لم اأعثر على ديوان عمرو بن �ساأ�ض، وكان 

له ديوانًا من جملة ما  275هـ) قد �سنع  المتوفى  الح�سين  الح�سن بن  )اأبو �سعيد  ال�سكري 

�سنع من دواوين، وكان برواية االأ�سمعي وابن حبيب ف�ساع هذا الديوان مع ما �ساع من 

كتب التراث«)5). وهنا ن�ستخل�ض اأن الديوان الذي اعتمد فيه على رواية االأ�سمعي قد ُفقد.

)1(  �سزكين: تاريخ التراث، مجلد 2، ج2، �س140.

اآدلف هلزهو�سن،  المنير، طبع في مطبعة  ال�سبح  الآخرين: كتاب  قي�س والأع�سين  بن  الأع�سى، ميمون    )2(

بيانة، 1927م، �س266.

)3(  اعتماداً على قول محقق الديوان اإنه ُجمع متاأخر الزمان، جعلت الديوان مع الدواوين التي ُجمعت من 

بطون الكتب.

)4(  ح�سن، د. عزة: مقدمة ديوان ب�سر بن اأبي خازم الأ�سدي، ط2، وزارة الثقافة، دم�سق،1392هـ/1972م، 

�س43.

)5(  الجبوري، د. يحيى: مقدمة �سعر عمرو بن �ساأ�س الأ�سدي، مطبعة الآداب، النجف الأ�سرف، 1396هـ/ 

1976م، �س21.
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ديوان الُكميت بن زيد الأ�شدي:

واأ�سار  وغيره)1).  االأ�سمعي  �سنعها  التي  الدواوين  من  الديوان  هذا  اأن  النديم  ابن  ذكر 

وكانت  الكميت،  ب�سعر  االأولين  اهتمام  على  تدل  اإ�سارات  من  ورد  ما  اإلى  الديوان  جامع 

اإ�سارته اإلى محاولة االأ�سمعي في الترتيب الثاني من تلك المحاوالت)2) التي قال في نهايتها 

اأكثر  هناك  اأن  التاريخ  من  نعرف  ونحن  كلها  الُن�سخ  ُتفَقد  اأن  المعقول  من  »هل  مت�سائاًل: 

من ن�سخة في بغداد عبر القرون، ون�سخة في فار�ض في القرن الرابع، ون�سخة في المو�سل 

وبغداد في القرن ال�سابع، ون�سخة في حلب اأو م�سر في القرن التا�سع... �سوؤال تجيب عنه 

االأيام«)3). فاإّن فقدان هذه الن�سخ جعل المحقق يجمع ديوان الُكميت.

ديوان متمم بن نويرة:

وذكره  �سعره)4).  �سنعوا  وال�سكري  واالأ�سمعي  ال�سيباني  عمرو  اأبا  اأن  النديم  ابن  ذكر 

ابن خير فيما نقله اأبو علي عام )330هـ) اإلى االأندل�ض)5). وبتق�سي ذكره في تاريخ التراث، 

قال �سزكين عن الديوان: »ولم ي�سل اإلينا، واأكمل مجموعة للقطع الباقية من �سعره جمعتها 

ابت�سام مرهون ال�سفار في كتابها مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي)«)6). وهذا يبين اأن جهود 

هوؤالء االأئمة في �سناعة الديوان قد ُفقدت.

ديوان مهلهل بن ربيعة:

اأن  ذكره ابن النديم �سمن الدواوين التي كان االأ�سمعي ممن �سنعوها. وذكر ابن خير 

الديوان مما نقله اأبو علي اإلى االأندل�ض)7).

ابن النديم: الفهر�ست، �س178.  )1(

)2(  انظر: �سلوم، د. داود: مقدمة �سعر الُكميت بن زيد الأ�سدي، ن�سر مكتبة الأندل�س، بغداد، 1969م،ج1، 

�س64.

)3(  المرجع ال�سابق، �س67.

ابن النديم: الفهر�ست، �س178.  )4(

)5(  ابن خير: فهر�سة ما رواه، �س397.

)6(  �سزكين: تاريخ التراث العربي، مجلد 2، ج2، �س168.

)7(  ابن خير: فهر�سة ما رواه، �س397.
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اإلينا له قطع في االأ�سمعيات وذكر القر�سي في )جمهرة اأ�سعار  وقال �سزكين: »و�سلت 

كتب  في  ق�سائده  بع�ض  وذكرت  ُفقدت،  االأولى  الديوان  ف�سناعة  بيتًا«)1).   37 العرب) 

مختلفة من كتب االأدب واللغة.

ديوان النابغة الَجعدي:

�سعره  عملوا  ال�سكيت«)2)،  وابن  واالأ�سمعي  ال�سكري  �سعيد  »اأبا  اأن  النديم  ابن  ذكر 

وذكره ابن خير فيما نقله اأبو علي اإلى االأندل�ض. وذكر اأنه خم�سة اأجزاء)3).

للديو�ن«)4). وهذا يطابق قول  �لآن على مخطوط كامل  �إلى  نعثر  وقال �شزكين: »ولم 

نا�سر �سعر النابغة بعد اأن ذكر قول ابن النديم ال�سابق »غير اأننا لم نقف له على اأثر، ولم يذكره 

�ساحب ك�سف الظنون، فربما يكون عملهم طافت به يد ال�سياع فذهب مع ما ذهب من 

مخطوط«)5). ف�ساأن هذا الديوان كغيره من الدواوين التي لم يعثر عليها الباحثون.

ديوان النمر بن تولب:

اأول من ذكره النديم المتوفى )385هـ) وابن خير االإ�سبيلي  اأن  اإلى  اأ�سار جامع الديوان 

قال:  ثم  )1093هـ).  االأدب  خزانة  �ساحب  زمن  حتى  معروفًا  الديوان  وبقي  )585هـ). 

اأعقب القرن الحادي ع�سر  اأكثر من ثمانية قرون، لكن الزمن الذي  »وتتجلى م�سيرته عبر 

الكتب«)6). فقد  بالديوان وعّز ب�سرحه، وهذا ما حملني على جمعه من بطون  �سّن علينا 

اأ�سبح الديوان مفقوداً من بعد القرن الحادي ع�سر. ونجد في هذا الديوان جهداً لالأ�سمعي، 

حيث اأ�سند اإليه �سانع الديوان ق�سيدة من ق�سائد ال�ساعر، قال:

ــدَّ بـــداِرهـــا ــب ــت ــش ـــَرمـــْتـــَك جـــمـــرُة وا� ــا»�ـــشَ ــزاِره م دوَن  ــرِب  ــح ال ــــوادي  َع ــــدْت  وَع

)1(  �سزكين: تاريخ التراث العربي، مجلد 2، ج2، �س74.

)2(  النديم: الفهر�ست، �س178.

)3(  ابن خير: فهر�سة ما رواه، �س396-395.

)4(  �سزكين: تاريخ التراث العربي، مجلد 2، ج2، �س239.

)5(  الجعدي: مقدمة �سعر النابغة الجعدي، من�سورات المكتب الإ�سالمي، دم�سق، د.ت، �س ب.

)6(  القي�سي، د. نوري حمودي: مقدمة �سعر النمر بن تولب، مطبعة المعارف، بغداد، 1388هـ/ 1968م، 

�س31.
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قال االأ�سمعي: اأن�سدنيها حّماد بن االأخطل بن ربيعة بن النمر بن تولب«)1).

ولم  اإنه جمعها من كتاب  اأي  )الن�ض)  الديوان  قول جامع  عليها  ينطبق  الق�سيدة  وهذه 

توؤخذ من الديوان الذي �سنعه االأ�سمعي. ويمكن اأن يقال عن هذه الدواوين اإنها ُجمعت 

جمعًا، عدا ديوان ب�سر الذي ُحقق اعتماداً على �سنع متاأخر للديوان.

ويمكننا تق�سيم الدواوين التي ُرويت عن االأ�سمعي اأو �سارك في �سنعها على النحو االآتي:

اأ ـ دواوين و�سلتنا عن االأ�سمعي كاملة: ديوان العجاج، وديوان المتلم�ض.

ب ـ دواوين و�سلتنا عن االأ�سمعي وغيره وهي دواوين ال�سعراء الوارد ذكرهم:

االأع�سى الكبير، وامروؤ القي�ض، وجرير، والحطيئة، والراعي النميري، وروؤبة بن العجاج، 

وزهير بن اأبي �سلمى، وطرفة بن العبد، وعروة بن الورد، وعلقمة بن عبدة، وعنترة بن �سداد، 

والفرزدق، ولبيد بن ربيعة العامري، والنابغة الذبياني، و�سعر قبيلة هذيل.

ج ـ دواوين ن�سرت اعتماداً على اأ�سول غير اأ�سولها االأولى وهي دواوين كل من:

اأبي االأ�سود الدوؤلي، وُحميد بن ثور، واأبي حية النميري، وعبيد اهلل بن قي�ض الرقيات، ودريد 

بن ال�سمة.

د ـ دواوين ُجمعت جمعًا وهي دواوين كل من:

اأع�سى باهلة، وب�سر بن اأبي خازم، وعمرو بن �ساأ�ض، والُكميت بن زيد االأ�سدي، ومتمم بن 

نويرة، ومهلهل بن ربيعة، والنابغة الجعدي، والنمر بن تولب.

هـ ـ دواوين ُفقدت: اأ�سعار االأن�سار، واأ�سعار بني جعدة.

)1(  المرجع ال�سابق، �س59.
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عمل الأ�شمعي في النقائ�ص

نقائ�ص جرير والفرزدق:

قال ابن النديم في حديثه عن �سناعة الدواوين: »نقائ�ض جرير والفرزدق عملها اأبو عبيدة 

معمر بن المثنى، ورواها االأ�سمعي دون تيك الرواية وعملها اأبو �سعيد الح�سن بن الح�سين 

اأبو عمرو واالأ�سمعي. نقائ�ض جرير وعمرو بن  ال�سكري. نقائ�ض جرير واالأخطل عملها 

لجاأ«)1).

ويظهر الن�ض اأن االأ�سمعي روى نقائ�ض جرير والفرزدق، ولكن روايته كانت دون رواية 

اأبي عبيدة التي اتخذت اأ�ساًل ل�سناعة ديوان النقائ�ض.

يقول �ساحب تاريخ التراث عن نقائ�ض جرير والفرزدق: »لم ي�سل اإلينا منها �سوى �سنعة 

اأبي عبيدة برواية ابن حبيب... حققها عبد اهلل ال�ساوي«)2). ولكننا نجد ذكراً لالأ�سمعي يرد 

في موا�سع قليلة اعتمد عليها �سانع الديوان في �سرح بع�ض االأبيات، منها:

ــعــاً ــُت ُمــجــا�ــشِ ــْخ ــبَ ـــْد َط ــــي ق ــبَّ اإنّ ــشَ ـــا � ـــَع الأْو�ـــــشـــــاِل»ي ـــاِم ـــج ـــخـــاً يـُـــزيــــُل َم ـــْب َط

قال �سعدان، اأن�سدنا االأ�سمعي:

ــُه ــْن ــــــاِل م ــــــشَ ـــَع الأْو� ـــجـــاِم ـــُت م ـــْن ـــَع ــــــــِرَط ـــى َدْهــــــ�ــــــصٍ وُذْع ـــل ـــــَذٍة ع ـــــاِف ـــــن ب

على  ال�سرُح  وِقي�ض  االأ�سمعي،  راأي  على  البيت  �سرح  في  اعتمد  فقد  البطن«)3).  يريد 

قوله.

وقال جرير يهجو الفرزدق واالأخطل:

ابن النديم: الفهر�ست، �س175.  )1(

)2(  �سزكين: تاريخ التراث العربي، مجلد 2، ج3، �س78.

اهلل  عبد  اإ�سماعيل  محمد  تحقيق:  والفرزدق،  جرير  بين  النقائ�س  المثنى:  بن  معمر  عبيدة  اأبو  المثنى،    )3(

ال�ساوي، مطبعة ال�ساوي، م�سر، 1353هـ/ 1935م، ج2، �س29.
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ــُه ــُح ــة ريْ ــَق ــَوِدي ــي ال ــاِم ــَظــى َح ــّل ــِد ال ــدي ــشَ ــَمــُح»� تـَـ�ــشْ حــيــَن  ــِه  ــمــ�ــشِ �ــشَ ِمـــن  اأذًى  ـــدُّ  اأَ�ـــشَ

من  م�ستق  وهو  االأ�سمعي:  قال  النهار...  حّر  اأ�سّد  وهو  ال�سم�ض  تدق  حين  الوديقة: 

اأن ي�سرَبها الفحل، والوادقة  اإذا دَنت �سهوتها وقربت من  الناقة وغيرها  قولهم: قد ودقت 

اأن  نجد  الكتاب  وبتق�سي  البيت،  �سرح  في  االأ�سمعي  ا�سم  ويظهر  للفحل«)1).  الم�ستهية 

�سانعه اعتمد على عدد قليل من اآراء االأ�سمعي، اقت�سرت على �سرح بع�ض المفردات. ولعّل 

روايته للنقائ�ض ُفِقَدت قبل اأن يوؤلف منها ديوانًا خا�سًا مع غيرها من الروايات.

نقائ�ص جرير والأخطل:

ذكر ابن النديم اأن اأبا عمرو واالأ�سمعي �سنعاها. وبين اأيدينا ن�سخة ت�سّم هذه النقائ�ض 

ذكر اأن موؤلفها هو »االإمام ال�ساعر االأديب الماهر اأبو تمام« عّلق حوا�سيها اأنطون �سالحاني 

الي�سوعي.

العتيق  واأ�سله   – واالأخطل  جرير  نقائ�ض  »اأما  الميمني:  قال  الكتاب  هذا  ن�سبة  وعن 

راأى  لما  االأتراك  في زمن  المتاأخرين  بع�ض  فاإن  ا�ستنبول،  في  ببايزيد  العمومية  بالكتابخانة 

عنوانه غفاًل عن ذكر الموؤلف زاد عليه بخطه الفار�سي )تاأليف االإمام ال�ساعر االأديب الماهر 

اأبي تمام) فاإنه اختالق منه قبيح فاإنه لي�ض له البتة، واأظن بعد الوقوف على ما في فهر�ست ابن 

النديم اأنه لالأ�سمعي كما وردت فيه كنيته اأبو �سعيد غير مّرة، وذلك برواية ال�سكري لعله«)2).

الأ�سباب  بعيد،  اأو  قريب  بالكتاب من  تمام  اأبي  نفي عالقة  اإلى  الميمني  ميل  يبين  ومما 

منها اأن ا�سمه لم ُيذكر اإاّل على ورقة العنوان، باالإ�سافة التفاق من تحدثوا عن هذه الن�سخة 

االآ�ستانة  ن�سخة  عن  مرة  الأول  بطبعها  »عني  الي�سوعي:  قال  وجودها.  مكان  حيث  من 

الوحيدة«)3). ويتفق معه �ساحب تاريخ التراث بقوله »اإن نقائ�ض جرير واالأخطل �سنعة اأبي 

)1(  الم�سدر ال�سابق، ج2، �س203. وورد ذكر الأ�سمعي في الموا�سع الآتية: ج2، �س203، 261، 269.

)2(  الطائي، اأبو تمام حبيب بن اأو�س: كتاب الوح�سيات، تحقيق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي، زاد في 

حوا�سيه محمود محمد �ساكر، دار المعارف، م�سر، 1963م، �س5.

)3(  الي�سوعي، اأنطون �سالحاني: مقدمة نقائ�س جرير والأخطل، اأبو تمام الطائي، المكتبة الكاثوليكية لالآباء 

الي�سوعيين، بيروت، 1922م، الورقة الأولى.
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�إلينا برو�ية �لأ�شمعي في مخطوط ��شتنبول بايزيد  عمرو �ل�شيباني و�لأ�شمعي، قد و�شلت 

)5471) – )144 ورقة من القرن الرابع الهجري)، ون�سرها �سالحاني«)1).

بايزيد  مكتبة  في  تركيا  في  موجودة  المخطوطة  الن�سخة  اأن  على  تتفق  الن�سو�ض  فهذه 

وعلى اأن النقائ�ض ُطبعت اعتماداً على ذلك االأ�سل. وكان الي�سوعي ن�سر الكتاب دون اأن 

يقدم له ب�سيء. واإذا تتّبعنا كنية اأبي �سعيد في الكتاب نجدها وردت في �ستة موا�سع منها:

قال عدي بن الغدير الغنوي:

ــوهــا ــبُ ــاعــ�ــش ـــَفـــْت بــكــم ف ـــــــاإْن عـــ�ـــشَ ـــُد»ف ـــدي ـــشَ ــــِدرُّ بـــــه � ــــتَ ــــش ــــ� ـــاً تَ ـــاب ـــش ـــ� ع

... قال اأبو �سعيد: واإن ع�سفت اأي كما تع�سف الريح، اأي لم تطمئن بكم، والع�سب اأن 

تع�سب فخذا الناقة اإذا امتنعت على الحالب فيوؤذيها ذلك ويمنعها من اأن تزبن الحالب وهذا 

مثل«)2). فقد وردت كنية اأبي �سعيد دون الت�سريح باال�سم، ومن ذلك قول عمرو بن مخالة 

الكلبي يذكر وقعة المرج:

ــــرى الـــــرايـــــاِت فــيــه كــاأنّــهــا ـــــــوَم ت عـــــوايـــــُف طـــيـــٍر مــ�ــشــتــديــر وواِقــــــــُع»وي

ــــَد الــــلــــقــــاِء واأربــــــع ــــع ــــا اأربــــــــع بَ ــُعخ ــاق ن الـــقـــوِم  دِم  ـــن  م بـــــاٍق  وبـــالـــمـــرج 

ناقع: ثابت، وقال اأبو �سعيد: �سّم ناقع اأي قاتل«)3). ذكر الكنية في معر�ض �سرح البيت. 

وورد ذكر االأ�سمعي �سراحة في ثالثة موا�سع، منها ما ورد في �سرح قول االأخطل:

ــــْت بنا ــــَل ـــيـــٍد خــالــٍد اأْرَق ُل»اإلــــى ابــــِن اأُ�ـــشَ ـــوُّ ـــغ ـــُق تَـــــعـــــَروري فـــــاة ت ـــي ـــاِن ـــ�ـــش َم

اأمية، وتعروري: تعلوها وتركبها،  العي�ض بن  اأبي  اأ�سيد بن  اأُ�سيد هو خالد بن  ... وابن 

وتغول قال اأبو عمرو ال�سيباني: تلّون. وقال االأ�سمعي: ت�سقط النا�ض وت�سّلهم«)4).

)1(  �سزكين: تاريخ التراث العربي، مجلد 2، ج3، �س12.

)2(  اأبو تمام: نقائ�س جرير والأخطل، �س3.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س18. ووردت الكنية في ال�سفحات: 28، 63، 153، 165.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س54، وفي ال�سفحات 99-101. الم�سانيق: التي تتقدم الإبل في ال�سير، الواحدة: 

م�سناق. تغول: قال اأبو عمرو ال�سيباني تلّون، وقال الأ�سمعي: ت�سقط النا�س وت�سّلهم.
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وهذا اأول مو�سع ذكر فيه اأبو عمرو واالأ�سمعي �سراحة حيث اأ�سند اإليهما �سرح البيت.

وذكر اأبو عمرو في ثالثة موا�سع اأخرى منها في �سرح قول االأخطل:

ٍم ــرِّ ــ�ــشَ ــن مــتَ ــقُّ ع جــى تــنــ�ــشَ ــُص الــدُّ ــو� ــم َوْجـــِب»َغ ـــوؤوٍم ول  �ـــشَ ل  الأعـــــاِدي  َطــُلــوِب 

الغمو�ض: الذي ي�سري ليله كله ال يعر�ض حتى ي�سبح، وقوله تن�سق: يعني الدجى الذي 

المتلهب  المغتاظ  وهو  مروان  بن  الملك  عبد  هو  والمت�سرم:  ت�ستر،  الأنها  فيها،  ينغم�ض 

فهو مت�سرم على اأعدائه. وال�سوؤوم: ال�سجور... قال اأبو عمرو ال�سيباني: الوجب: الجبان 

اأوجاب ولم يقل في فعل منه �سيئًا«)1). فقد �سرح با�سم ال�سيباني في �سرح البيت  وجمعه 

ال�سابق، ولكن االأبيات التي يذكر فيها االأ�سمعي وال�سيباني ترد في مواطن قليلة من الكتاب، 

واإذا نظرنا في �سرح الديوان نجد مثل هذا النموذج، قال االأخطل:

َحاَذها يَ�شِرُب  الــَوْجــنــاَء  الِعْرِم�َص  ــُل»تَــرى  ــَج ــع ـــِة ُم ـــاَج ـــّدج وِج ال ــــرُّ ــٌل كــــَف ــي ــئ ــشَ �

المعجل الذي األقى لغير تمام، الوجناء: الغليظة ال�سديدة مثل المكان االأوجن، وهو الغليظ 

ال�سلب وكذلك الوجين. واأن�سد: اأعي�ض نها�ض كحيد االأوجن، وقال غيره: �سميت وجناء 

لغلظ وجناتها، وقيل اأي�سًا الوجناء الذليلة في خطامها، وا�ستقاقها من قولهم وجنت االأديم اإذا 

عركته في الدبوغة ليلين«)2). فهذه الطريقة في ال�سرح التي تبداأ بذكر معاني المفردات ت�سبه 

اإلى اأن يكون مثل هذا النموذج من �سرح االأ�سمعي،  طريقة االأ�سمعي في ال�سرح، ونميل 

واإن لم يرد من�سوبًاِ اإليه.

ومن اأمثلة ذلك في قول االأخطل:

ــداً ــا�ــشِ ــِة ق ــاَم ــم ــيَ ــَو ال ــح ــحــى ن ــتَ ــا ان ــّم ــل ُل»ف ـــَخـــزَّ ــى يـــتَ ــن ــثَ ــان ـــوُب ف ـــنُ ـــَج ــــُه ال ــــْت َدَع

انتحى: اعتمد، والتخّزل اأن يقيم فال يبرح، يقال: انخزل عّنا اأي انقطع فلم يتبعنا. وقوله 

دعته الجنوب اأي ا�ستدعته وجمعته ومرته، ولي�ض هناك دعاء اإنما هذا مثل قول اأبي النجم:

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س106، �س108-107.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س55.
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الم�شتحلبا ـــصَ  ـــاِر� ـــع ال ــــــَت  راأي ــــــاأْن  با«)1(ِب وال�شَّ الــَجــنــوُب  تُــنــاِديــه  بـــاتَـــْت 

ففي هذا النموذج نجد �سرحًا للكلمة وا�ست�سهاداً ببيت رجز مما يذّكرنا بطريقة االأ�سمعي 

واإن تركت غفاًل. ويالحظ على تكرار االأ�سماء المرتبطة بتاأليف الكتاب اأن كنية )اأبي �سعيد) 

هي كنية االأ�سمعي، وال�سكري تكررت �سبع مرات، وتردد ا�سم االأ�سمعي وال�سيباني ثماني 

مرات، واأن ال�سند في �سرح بع�ض المفردات كان يقال فيه: »وقال االأ�سمعي، وقال اأبو عمرو 

ال�سابق »وذلك برواية ال�سكري لعله«. وهذه العوامل  ال�سيباني«. هذا يرجح ظن الميمني 

تدفع اإلى القول: اإن االأ�سمعي روى الديوان و�سرحه، ثم جاء ال�سكري ف�سنع الديوان معتمداً 

على رواية االأ�سمعي، وم�سحوبًا ب�سيء من �سرح االأ�سمعي اأي�سًا.

نقائ�ص جرير وعمرو بن لجاأ:

ذكرابن النديم اأن اأبا عمرو واالأ�سمعي �سنعاها فلم نعثر بعد البحث عنها اإاّل على اإ�سارة 

في تاريخ التراث العربي، قال: »ولم ت�سل اإلينا هذه المجموعات«)2)، و�سياع هذه النقائ�ض 

قطع على الباحثين تبين خ�سائ�سها.

الق�شائد المفردة)3)

يتيمة دوقلة المنبجي:

هي الق�سيدة الدالية التي مطلعها:

َردُّ ــــٍل  لــــ�ــــشــــاِئ ــــوِل  ــــل ــــّط ــــال ب َعـــــْهـــــُدَهــــــــْل  ــــٍم  بــــتــــكــــلُّ لــــهــــا  ـــــــْل  ه اأم 

ذكر ابن خير اأن هذه الق�سيدة رويت عن »اأبي بكر بن دريد عن اأبي حاتم ال�سج�ستاني 

القا�سي علي بن  ال�سند، وعن طريق  االأ�سمعي واأبي عبيدة«)4). ورويت عن غير هذا  عن 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س60.

)2(  �سنتحدث عن الأبيات المفردة في الف�سل الذي اأ�سميناه )ال�سعر في كتب الأ�سمعي(.

)3(  �سزكين: تاريخ التراث العربي، مجلد 2، ج3، �س81.

)4(  ابن خير: فهر�سة ما رواه، �س402.
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المح�سن التنوخي )ت 477هـ) )1). واأقدم من و�سلنا اأنه اأطلق عليها هذا اال�سم »اأبو عبيدة 

209هـ - االأ�سمعي 216هـ) )2). اأما من ذكرها بعد هوؤالء فهو من االأجيال التالية لهم.

وتنيف الق�سيدة على �ستين بيتًا في تحقيق المنّجد. ون�سرها اأحمد البدوي اأربعة و�ستين 

بيتًا مع �سرح ومقدمة قال فيها: »ُتن�سب هذه الق�سيدة اليتيمة اإلى دوقلة المنبجي الجاهلي 

�سعر  اإلى  ُتن�سب  فالق�سيدة  �سيرورة«)3).  واأ�سّدها  باالإثبات  واأجدرها  االأقوال  اأرجح  على 

الع�سر الجاهلي.

�ألفاظ  �لرو�يات �ختالف  �لظاهرية: »وفي جميع هذه  نقاًل عن مخطوط  �لمنجد  وقال 

هذه  اأن  يعنينا  وما  قديم.  اأبياتها  عدد  في  االختالف  اأن  يظهر  وهذا  ونق�سان«)4)،  وزيادة 

الق�سيدة كان االأ�سمعي من اأقدم رواتها الذين اهتّموا بها.

طريقة الأ�شمعي في �شرح الدواوين

ما  يتناول  كان  ولكنه  �سعر،  من  الديوان  ي�سّمه  ما  كل  ب�سرح  معنيًا  االأ�سمعي  يكن  لم 

تحتاج األفاظه اإلى �سرح، ومن اأمثلة االأبيات التي تعّر�ض لها، قول العجاج:

ـــنِّ ــــَن الـــَوْخـــ�ـــشَ ــْت م ــشَ ــ� ــي ـــــٍة ل ـــــاِريَ ـــنِّ»وج ـــثَ ـــِم ـــال ب ــــَق  ــــَط ــــْن ــــِم ال ـــصُ  ـــ� ـــبَ ـــْل ت ل 

ــــي ــــنّ ــــبَ تُ ـــــــــــٍد  واح ـــــيـــــٍت  بـــــبَ «)5(اإلّ  الُم�شتَنِّ ــي  ف دمــِعــهــا  َمــجــَرى  كــــاأّن 

فلم يذكر في �سرح هذه االأبيات �سيئًا. ومثلها في قوله:

ــــيُّ ــــِل ــــَخ ال َعـــــــــــَدَل  اإذ  ُه  ـــــّرائـــــيُّ»وَمــــــــــــــدُّ ــــــطــــــاٌن و�ـــــشُ ــــــش ُجـــــــــلَّ واأ�

)1(  هو علي بن المح�سن بن علي التنوخي، انظر: الكتبي، محمد بن �ساكر بن اأحمد: فوات الوفيات، تحقيق: 

محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النه�سة الم�سرية، م�سر، 1951م، ج2، �س138.

)2(  المنجد، د. �سالح الدين: مقدمة الق�سيدة اليتيمة، ط1، دار الكتاب الجديد، د.ب، 1970م، �س10.

1983م،  القاهرة،   ،31 العدد  ال�سعر،  مجلة  في  مقال  والنموذج.  الق�سيدة  محمد:  اأحمد  د.  البدوي،    )3(

�س43.

)4(  المنجد: مقدمة الق�سيدة اليتيمة، �س12.

)5(  العجاج: ديوانه، تحقيق: د. ال�سطلي، ج1، �س286. الوخ�سن: رذالة النا�س و�سغارهم. المنطق: �سقة اأو 

�سبه اإزار تلب�سه المراأة. المثن: اأراد به المثناة حبل من �سوف اأو �سعر. الم�ستن: الم�سطرب.
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ـــــْوَذبـــــيُّ ــــــــــــــٌل اأْجـــــــــــــــَرُد �ـــــشَ «)1(وَدَق ــــــيُّ ــــــاِن ـــاِج وُربّ ـــشّ ـــ� ــــَن ال ـــٌل م ـــْع �ـــشَ

ومثلها في قول خالد بن زهير الهذلي:

ـــْوَءٍة ـــشَ � ــَد  ــن ع ِنـــ�ـــشـــَوًة  ــــــَت  راأَي مـــا  ــــا»اإذا  ــــه ــــواتُ فــــــــاإّن ِنــــ�ــــشــــاَء َمــــعــــِقــــٍل اأَخ

ــٍد ــِل ــَوي ـــَك ابـــَن ُخ ـــوِم ــي َق ــًا ف ــِق ــْع ــْن َم ــُك ـــْك بــاأ�ــشــبــاٍب اأ�ــــشــــاَع ُرعــاتُــهــاف ـــ�ـــشِّ وَم

ــــْزَرٍة ــــَح ب ــي  ــن م ـــا�ـــصَ  ـــن ال ـــــُدَرنَّ  ـــــب تَ َجناتُها«)2(ول  ُمـــرٍّ  ــْوِك  الــ�ــشَّ َحـــدِّ  ــِة  ــَل ــوي َط

ولم يقع في �سرح هذه االأبيات اإال كلمة واحدة هي كلمة »حزرة«، ومعناها �سجرة �سديدة 

االأبيات  من  كثير  �ساأن  �ساأنها  �سرح،  دون  الديوان  �سانع  بعده  من  تركها  وقد  الحمو�سة، 

االأخرى. اأما االأبيات التي �سرحها االأ�سمعي فقد �سلك فيها م�سلكًا نتبينه من االأمثلة االآتية:

قال الحطيئة:

ــا ــه ــاُم ــَم َك ــي ــق ــشّ ــ� ــي ال ــف ــش ــ� ـــٍة يَ ـــَل ـــتّ ـــبَ ـــيِّ َخـــــُذوِل»ُم ــــــــاِء الـــَعـــ�ـــشِ ـــُد اأْدم ـــي ــا ِج ــه ل

المبتلة: ال�سبطة الخلق، االأدم: من الظباء: ظباء طوال االأعناق والقوائم بي�ض البطون، قال 

االأ�سمعي: م�ساكنها الجبال«)3). فذكر اأن تلك االأدم ت�سكن الجبال، ولم يزد �سيئًا في معنى 

البيت. وكذلك في قوله:

ــٍة ــَف ــَل ــْت ــُم ـــن يـَــتـــُركـــوا جــــاَر َمــــولُهــــْم ب ــبَــبــا»ل ـــووا دونَـــــه الــ�ــشَّ ـــْط ـــَت يَ ـــمَّ َغــــْبــــراَء ثُ

قال االأ�سمعي: اإن يتركوا جار موالهم في بئر هالك ثم يطوون دونه الحبل كما طوى 

الزبرقان �سببه عني وتركني«)4). وهنا تعّر�ض االأ�سمعي لمعنى البيت ولم يلتفت لكل لفظ 

من األفاظه، وهذه طريقة قليلة عنده. ونورد من ديوان العجاج قوله:

ـــِت ـــّل ـــَق ـــتَ ـــش ا� ـــــــذي  ال هلِل  ــــحــــمــــُد  ـــــِت»ال ـــــمـــــاأَنَّ ــــمــــاُء واْط بـــــــاإْذِنـــــــِه الــــ�ــــشّ

)1(  العجاج: ديوانه، ج1، �س503. الخلي: ا�سم جن�س جمعي مثل �سفينة، والجل: ال�سفينة. ال�سراء: جمع 

�سار وهو المالح. الدقل: �ساري ال�سفينة. الأجرد: يريد اأن الدقل ل ق�سر عليه.

)2(  ال�سكري: �سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س220.

)3(  الحطيئة: ديوانه، �س6.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س128.
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ــــــا تَــــَعــــتَّــــِت ـــــــــــصُ وم ِتبـــــــاإذِنـــــــِه الأر� ـــرَّ ـــَق ـــتَ ـــش ـــا� ــــــى لـــهـــا الــــــَقــــــراَر ف َوح

يقول: ا�ستقلت: نه�ست، ويقال للقوم اإذا اأقاموا ثم ارتحلوا: ا�ستقلوا، ويروى »اأوحى 

لها«، تعتت: يقول لم تتكبر، ولم تع�سر، وعتت: ع�ست، يقال: عتا فالن على فالن اإذا ع�سى 

عليه، يقول ذلّت واأطاعت. ووحى: كتب: يقول: اأوحى اإليها اأن ا�ستقّري فا�ستقرت«)1).

ويظهر كيف اأخذ االأ�سمعي ي�سرح االألفاظ ومعانيها في اللغة، وبع�ض ا�ستعمال العرب 

لها. وفي قول العجاج:

ـــَرِم ـــْق ُم ُكـــــلِّ  َذْرَع  يَــعــُلــو  ِم»كـــالـــَقـــْرِم  وَّ ــــــــرُّ ــــوَب ال ــــل ــــِع ُق ــــَوْق ــــال ـــــــــَزَع ب اأف

ــــُرِم ــــَرْم ــــتّ ـــي ال ـــع ــــوذوا وا�ـــشِ ــــل ـــى يَ ـــِمحـــتّ ـــحَّ ـــُق ــــكــــاِر ال ــــــــــداِه الــــِب ــــــــواَذ َدْه ِل

ــــَدِم ــــْق ــــاِف الــــَهــــديــــِر ِم ـــــَة َقــــ�ــــشّ ـــــبَ ــِمَرْه ــمِّ ــشَ ــ� ــُم ــِب ال ــَم الــَقــ�ــشَ ــي ــم ــشَ ـــي � ـــوِه يُ

بوقعه  اأفزعه  يقول  فحاًل،  يتخذ  ي�ستعمل حتى  وال  عليه،  يحمل  ال  يترك  الفحل  القرم: 

من يرومه. ويلوذون: يطيفون بال�سيء، يلجوؤون. والترمرم: التحرك، ما ترمرم: ما تحرك. 

والقحم: التي تثني وتربع في �سنة وذلك ل�سعفها. والق�ساف: الذي ت�سمع �سوته مثل ق�سيف 

الحريق. والق�سب: كل عظم فيه مخ«)2).

األفاظ االأبيات، وي�سرحها �سرحًا وافيًا، ويذكر �سندها في اللغة  فاالأ�سمعي يعكف على 

مقّلبًا معانيها ذاكراً وجوَه ا�ستعمالها مجِماًل معنى البيت اأحيانًا.

وفي مواطن اأخرى كان �سرحه ي�ستمل على �سواهد من ال�سعر، ومن هذا ما ورد في �سرح 

بيت الحطيئة:

بَــيــنــي فـــيـــكـــوَن  ــاً  ــم ــِل ــش ــ� ُم اأُك  ــــــــْم  ُة والإخــــــــــاُء»األَ ــــُكــــم الــــــــَمــــــــودَّ وبــــيــــنَ

، واأن�سد االأ�سمعي عن خلف:
ّ
ويروى محرمًا، اأي بيني وبينكم حرمة ال ينبغي اأن ي�ساَء اإلي

)1(  العجاج: ديوانه، تحقيق: د. ال�سطلي، ج1، �س408.

)2(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س477.
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ـــاً ـــِرم ـــح ـــرى ِبــــَلــــيــــٍل ُم ـــش ـــ� ـــوا ِك ـــل ـــتَ بَكَفْن«)1(ق ــــْع  ــــتَّ ــــَم يُ ـــــْم  ل ـــى  ـــولّ ـــت ف

على  داللة  البيت  برواية  المعنى  هذا  واأكد  ومعناه،  )م�سلمًا)  للفظ  الثانية  الرواية  ذكر 

ا�ستعمال العرب للفظ ومرادفه. وفي عينية اأبي ذوؤيب جاء قوله عن هذا البيت:

ـــِه ـــان ـــَدث َح ــى  ــل ع يـَــبـــَقـــى  ل  ـــــُر  ـــــّده ُع»وال ــــــــَروَّ ــــاُب ُم ــــك ـــبَـــٌب اأفـــــَزتـــــه ال �ـــشَ

... قال االأ�سمعي: يقال: لل�ّسبب »م�سب« ولالأنثى »م�سبة« والجماع م�سبات، واأن�سد:

ــُه ــَق طــري ـــّدْت  ـــشَ � ـــيـــراُن  الـــثّ اإذا  ــبٌّ  ــشِ ــ� ــِلُم ــواِك ــشّ ــ� ــــيــــاِت ال ــه داِم ـــَن عــن ْع ـــدَّ ـــشَ و�

و)�سبوب) اأي�سًا للذكر واالأنثى، الجمع )�سبب) و)�سبب) اأي�سًا للذكر واالأنثى، والجمع 

)اأ�سباب) ولم يعرف فيه لالأنثى ا�سمًا«)2).

ونالحظ في ال�ساهد ال�سابق اأنه عر�ض للمذكر والموؤنث مفرداً وجمعًا، واأكد ا�ستعمال 

اللفظ في ال�سعر حين اأورد البيت. وقال اأبو ذوؤيب:

ـــْم ـــِه ـــي ـــــــوى اإل ـــــَرُه وَه ـــــْم ــــقــــى ِغ ـــا تَـــنـــَقـــ�ـــصُّ خــــاِئــــتَــــٌة َطــــُلــــوُب»فــــاألْ ـــم ك

... قال االأ�سمعي: خائتة، منق�سة واأن�سدنا:

ـــٌة ـــاثَ ث اأو  ـــبـــَعـــٌة  �ـــشَ اإلّ  ــــقــــوُم  ال ــــا  ـــْوَت الأجــــاِدِلوم ــوِم َخ ــَق ـــرى ال يَــخــوتــوَن اأُخ

يقول: فانق�ض في عدوه كانق�سا�ض العقاب الخائتة المنق�سة«)3).

االأ�سمعي  فاأتى  البيت،  في  المجهولة  المفردة  هي  خائتة  كلمة  اأن  ال�سرح  في  ويظهر 

بعد  المعنى  ذكر  واأجمل  اللفظ،  لهذا  العرب  ا�ستعمال  على  دلياًل  البيت  ذكر  ثم  بمرادفها 

ذلك. و�سلك االأ�سمعي الطريقة ذاتها في الرجز، ونلحظها في قول العجاج:

ِدَرْر ذي  اإلـــــٍه  ـــن  م ونُـــْعـــمـــى  ـــْيـــبـــاً  ــْر»�ـــشَ ــ�ــشَ ــعــتَ ــُم ــــاَر ال ــــدَّ ج ــــاٍر َه ـــَف ج وَعـــ�ـــشْ

قال: ال�سيب، الف�سل. واأن�سد:

)1(  الحطيئة: ديوانه، �س98.

)2(  ال�سكري: �سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س26.

)3(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س108.
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ــصِ ــ� ــاِئ ــي ــــــه ب ـــِب الإل ـــْي ـــشَ ــــن � ـــــا ِم ــــا اأن وم

الغيث يدر.  يقال در  �سيبًا ونعمة من اهلل. ودرر جمع درة.  الذي فعل  يقول: كان هذا 

اأي هو  اإذا كان يك�سب عليهم. ويقول: وهو ع�سفي  بني فالن،  ويقال فالن يع�سف على 

ر) اأي نعم جار المعت�سر، وهو الملجاأ، واأن�سد: مك�سبي. و)هّد جار المعت�سَ

ــــِرٌق ـــقـــي �ــــشَ ـــْل ــــاِء َح ــــم ـــِر ال ـــي ـــَغ ــاريولـــــو ب ــ�ــش ــاء اعــِت ــم ــال ــاِن ب ــشّ ــ� ــَغ ــال ُكـــنـــُت ك

والع�سف: االكت�ساب، يعني اكت�سابهم ال�سرف والمال، وقال العجاج:

ـــِطـــراِف ا�ـــش ول  ـــٍف  َعـــ�ـــشْ ل  غـــيـــِر  ـــن  م

يقول: بغير ك�سب وال ت�سرف في االأمور«)1).

باالإ�سافة  العجاج  بيت  �سرح  في  االأ�سمعي  اأوردها  اأبيات  ثالثة  ال�سابق  الن�ض  لنا  يبين 

يدّر، ويقال: فالن  الغيث  ال�سابق )در  االألفاظ في مثل قوله  العرب لهذه  ا�ستعمال  لتوكيده 

يع�سف على بني فالن)، ونلم�ض كثرة اأبيات ال�سعر في �سرح الرجز، ون�سوق مثااًل اآخر من 

ديوان العجاج، قال:

ــِل ــِم ــشْ ــ� ــــاٍن ُم ــــَم ــــاُن يَ ــــش ـــِل»بــــالــــِجــــْزِع اآ� ـــَه ـــْي ــــــٍح َع ــــــلُّ ري ْت عـــلـــيـــِه ُك ــــــــرَّ َج

- قال في �سرحه – الجزع: منثنى الوادي، مك�سور، والجزع من الخرز، مفتوح، وقال 

ال�ساعر:

ــُه ــعــ�ــشُ ـــُل بَ ـــِب ـــَرْع ـــرٌب يُ ـــشَ ُه � ــــرَّ ـــُمـــْحـــَرِقَمــــْن �ــــشَ ــِة الأبـــــــاِء ال ــَع ــَم ــْع ــَم ــاً ك ــش ــ� ــع بَ

ــهــا ــوُف ــي ـــنُّ �ــشُ ــــَدًة تُـــ�ـــشَ بـَــيـــَن الــــَمــــذاِر وبـــيـــَن ِجــــــْزِع الــَخــنــَدِقفـــْلـــيَـــاأِت مــــاأ�ــــشَ

وقوله »اآ�سان« اأي معارف يعرف بها، واآثار وعالمات... وم�سمل: مخلق، ويقال: ثوب 

م�سمل، ويقال: اأ�سمل الثوب؛ وال يقال �سمل، وقال روؤبة:

ـــِن ـــبُّ ـــَل ـــتَّ ــــــوى ال ـــــن َه ـــيـــنـــي ِم ــــِنفـــهـــل لُـــبَ ــــــٌة عـــــهـــــداً مـــــن الــــتــــاأ�ــــشُّ ــــــع راِج

)1(  العجاج: ديوانه، ج1، �س98.
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ال�سعر في �سرح الرجز ناتج عن  اأي مما كانت عرفت منا وعرفنا منها«)1). وا�ستعمال 

�سيء من الوعورة في األفاظه، ولم يكن هذا اال�ستعمال اإال في الموا�سع التي تتطلب ذلك.

وبعد النظر في الدواوين التي �سرحها االأ�سمعي والتمثيل ل�سرحه يمكننا القول اإنه كان 

يذكر معاني المفردات التي تتطلب ال�سرح حينًا ويجمل معنى البيت حينًا اآخر، و»اأبرز ما 

يمتاز به �سرح االأ�سمعي هو التركيز على ال�سرح اللغوي لالألفاظ وهو ال يقف على �سرح 

ال�سعر  ب�سواهد  ياأتي  ثم  اللغة  في  المختلفة  معانيها  يقّلب  واإنما  البيت،  في  الكلمة  معنى 

القديم«)2) ليزيد في اإي�ساح المعنى الوارد في الن�ض ال�سعري.

رواية الدواوين

قال ابـن النديـم في الفهر�ست: »الـذي عمل مـن العلماء اأ�سعار ال�سعراء فجود واأح�سن اأبو 

�سعيد ال�سكري وا�سمه الح�سن بن الح�سين«)3). واإذا نظرنا في دواوين ال�سعر التي ذكرابن 

النديم اأن ال�سكري �سنعها، نجد االأ�سمعي مذكوراً مع ال�سكري وابن ال�سكيت، مما يدل 

تاأملنا تاريخ هوؤالء العلماء  اأن العلماء الثالثة م�ساركون في �سنعة تلك الدواوين، واإذا  على 

الثالثة فاإننا نجد االأ�سمعي هو اأكبر هوؤالء �سنًا، واأن ابن ال�سكيت من تالميذه. قال البغدادي 

في ترجمته: »يعقوب بن اإ�سحق بن ال�سكيت اأبو يو�سف النحوي اللغوي... كان من اأهل 

الف�سل والدين موثوقًا بروايته«)4).

وقال ابن خلكان: »وروى ابن ال�سكيت اأي�سًا عن االأ�سمعي واأبي عبيدة، والفراء وجماعة 

غيرهم«)5). وفي هذا دليل على اأخذ ابن ال�سكيت �سيئًا من علم االأ�سمعي، ولعل بع�ض ذلك 

العلم كان من الدواوين التي رواها.

قال  فقد  الدواوين  تلك  �سنعة  �ساحب  باأنه  النديم  ابن  له  اأ�سار  من  وهو  ال�سكري  اأما 

)1(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س218.

)2(  ال�سطلي، د. عبد الحفيظ: العجاج حياته ورجزه، 126.

)3(  النديم: الفهر�ست، �س178.

)4(  البغدادي: تاريخ بغداد، ج14، �س273.

)5(  ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج5، �س438. وذكر ياقوت مثل ذلك، معجم الأدباء، ج20، �س50.
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اأبو �سعيد الح�سن بن الح�سين ال�سكري راوية عن  البغدادي في ترجمته: »وكان  الخطيب 

اثنتي ع�سرة ومئتين«)1). فكانت والدة ال�سكري  الب�سريين... وكان ميالده فيما بلغنا �سنة 

الدواوين  ي�ساركه في �سناعة هذه  اأن  الممكن  باأربع �سنوات. فهل من  قبل وفاة االأ�سمعي 

حاتم  واأبا  معين،  بن  يحيى  »�سمع  البغدادي:  الخطيب  يقول  وعنه  ال�سن؟  هذه  في  وهو 

ال�سج�ستاني، والعبا�ض بن الفرج الريا�سي...«)2)، وبع�ض هوؤالء من تالميذ االأ�سمعي وعلى 

راأ�سهم ال�سج�ستاني الذي قراأ عدداً من دواوين ال�سعر على �سيخه االأ�سمعي وال�سكري الذي 

لم يدرك االأ�سمعي، تتلمذ لبع�ض تالميذه كال�سج�ستاني �ساأنه في ذلك �ساأن ابن دريد.

�سعيد  واأبو  ال�سبي،  عكرمة  اأبو  عنه  »وحدث  اأي�سًا،  ال�سكيت  ابن  ترجمة  في  وجاء 

واأخذ  االأ�سمعي  لتالميذ  تلميذاً  كان  ال�سكري  اأن  تثبت  ال�سابقة  فالن�سو�ض  ال�سكري«)3). 

علمه عنهم، فاإذا كان ابن النديم قد ذكر اأن االأ�سمعي �سنع بع�ض الدواوين، فاالأ�سمعي �سابق 

لل�سكري في عمل الدواوين، وال�سكري نف�سه اأفاد من الدواوين التي �سنعها االأ�سمعي الأنه 

تتلمذ لل�سج�ستاني وغيره من تالميذ االأ�سمعي. فتكون �سناعة الدواوين بداأت من االأ�سمعي 

ليزاد في ترتيبها على  اأو  لُت�ستكمل،  ال�سكيت وغيرهم  بال�سج�ستاني والريا�سي وابن  مروراً 

يدي ال�سكري.

جمع الدواوين وتوثيقها

القي�ض، نجد بع�ض �سعره مرويًا عن طريق االأ�سمعي، ونجد  اإذا نظرنا في ديوان امرئ 

الجزء  رواية  عن  االأ�سمعي  امتناع  يدل  وربما  االأ�سمعي،  طريق  غير  عن  مرويًا  اآخر  جزءاً 

االآخر اأن بع�سه في روايات منحولة على امرئ القي�ض، يقول االأ�سد: »المرجح اأن االأ�سمعي 

�سمع ما عند حّماد من �سعر امرئ القي�ض ودّونه، ثم �سمع ما عند �سيخه اأبي عمرو بن العالء، 

الُنَتف  دّون  ثم  وتعليقاته،  عمرو  اأبي  رواية  ودّون  حّماد  من  �سمعه  ما  بع�ض  عليه  وعر�ض 

التي �سمعها من االأعراب، وعاد على كل ذلك بالنقد والتحقيق والتمحي�ض، فا�سقط منه ما 

)1(  البغدادي: تاريخ بغداد، ج7، �س296.

)2(  الم�سدر ال�سابق، ج7، �س296. انظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد: المنتظم في تاريخ 

الملوك والأمم، دائرة المعارف العثمانية، حيدر اآباد الدكن، 1357هـ، مجلد 5، �س97.

)3(  الم�سدر ال�سابق، ج14، �س273.
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اأ�سقط«)1).

فمن الق�سائد التي جاءت في الجزء الذي جاء عن طريق االأ�سمعي المعلقة:

ــيــٍب وَمـــنـــِزِل ــب ــن ِذكــــرى َح ــِك م ــب ــا ن ــف وَحوَمِل«)2(»ِق خــوِل  ــدَّ ال بين  الــِلــَوى  ب�َشْقِط 

ونقل محقق الديوان قول اأبي حاتم: »هذا اآخر ما �سح لالأ�سمعي من �سعر امرئ القي�ض، 

وع�سرين  ثماني  الق�سائد  هذه  ويبلغ عدد  له«)3).  ولي�ض  كثيراً  �سعراً  عليه  يحملون  والنا�ض 

ق�سيدة. وو�سلنا ال�سعر االآخر عن غير االأ�سمعي؛ حيث اإن االأعلم �سفع ما اختاره من رواية 

االأ�سمعي »ب�ست ق�سائد مما اختاره من رواية المف�سل واأبي عمرو ال�سيباني وغيرهما«)4). 

وهنا نالحظ اأن جّل ما ُيروى ب�سند �سحيح يعود لالأ�سمعي، بينما لم يرو المف�سل الثقة واأبو 

عمرو �سوى هذه الق�سائد المعدودة، وتاأتي في مقدمتها ق�سيدة مطلعها:

ـــْر ـــِم ــــي َخ ــــاأنّ ــــرٍو ك ــــم ياأْتَِمْر«)5(»اأحـــــــــاِر بـــــَن َع مـــا  ـــرِء  ـــم ال ــى  عــل ويَـــْعـــدو 

ومما يذكر هنا اأن االأ�سمعي اأ�سار اإلى اأن بع�ض �سعر امرئ القي�ض ل�سعاليك كانوا معه، 

قال: »ويقال: اإن كثيراً من �سعر امرئ القي�ض ل�سعاليك كانوا معه«)6). وهذا يمكن اأن يدل 

من  وغيره  القي�ض،  امرئ  اإلى  من�سوب  �سعر  من  ي�سمع  ما  كل  يروي  ال  االأ�سمعي  اأن  على 

ال�سعراء، واإنما يمح�ض ما يتلقى ويزنه. ومن االأمثلة على ذلك ق�سيدته التي مطلعها:

ــــِل ــــحــــاِئ ــــال ب ـــــــَة  ـــــــاويَّ م دار  ـــــــا  عاِقل«)7(»ي ـــن  ِم ــِن  ــي ــتَ ــْب ــَخ ــال ف ــِب  ــْه ــ�ــشَّ ــال ف

اأربعين في تحقيق �ساكر وهارون. وردت في رواية  الرقم  التي تحمل  ومنها االأ�سمعية 

االأعلم عن االأ�سمعي ع�سرة اأبيات، بينما وردت في الديوان نف�سه في زيادات ملحق الطو�سي 

)1(  الأ�سد، د. نا�سر الدين: م�سادر ال�سعر الجاهلي، دار المعارف، م�سر، 1956م، �س509.

)2(  امروؤ القي�س: ديوانه، �س8.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س149.

)4(  اإبراهيم، محمد اأبو الف�سل: مقدمة ديوان امرئ القي�س، �س10.

امروؤ القي�س: ديوانه، �س154. خمر: اأي خامره داء اأو حب. يعدو عليه: اأي ي�سيبه.  )5(

)6(  المرزباني: المو�سح، �س34. الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س16.

)7(  امروؤ القي�س: ديوانه، �س119.
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تبلغ �سبعة وع�سرين بيتًا. ولهذا لم يرت�ض من �سعر امرئ القي�ض اإاّل ذلك العدد المحدود من 

الق�سائد. ويظهر اأن االأ�سمعي كان يت�سدد في قبول بع�ض الروايات، ولم ي�سع في متخّيره اإال 

ما ي�ستيقن من �سحته، وكان متاأثراً بالمدر�سة التي ينتمي اإليها، وهذا ما ذهب اإليه نا�سر الدين 

االأ�سد في تعليل قلة رواية االأ�سمعي، م�سيراً اإلى منهج الب�سرة قائاًل: »وهو منهج يقوم على 

الت�سييق في الم�سادر التي ي�ستقون منها، والتحري في الرواية التي يقبلونها، واأخذ االأ�سمعي 

نف�سه باأكثر مما اأخذ به الب�سريون عامة«)1).

فاالأ�سمعي اأ�سّد علماء الب�سرة ت�سييقًا في االأخذ عن �سابقيه، ويمكننا اأن ن�سيف اإلى تحّرزه 

ل  المف�سّ المروي عن طريق  الجزء  فاإّن  ال�سعراء،  �سعر  م�سادر  بكل  اإلمامه  الرواية عدم  في 

ي�سعب عّده منحواًل، والمرجح اأن االأ�سمعي لم يلّم به.

عمل الأ�شمعي في الدواوين

تعر�سنا في الف�سل الثاني من الباب االأول اإلى عوامل تكوين ثقافة االأ�سمعي، ون�سير هنا 

اإلى ما يرتبط برواية الدواوين التي �سنعها. وكان اأول م�سادر علم االأ�سمعي هو �سيوخه، ثم 

انتقل اإلى االأخذ عن االأعراب في بواديهم، واأ�سرنا اإلى بع�ض الدواوين التي ذكر االأ�سمعي 

اأنه اأخذها عن بع�ض �سيوخه قراءة، ومن ذلك ما روى المرزباني ب�سند اإلى االأ�سمعي قال: 

»قراأت على اأبي عمرو بن العالء �سعر النابغة الذبياني«)2). وهذا يدل على اأن االأ�سمعي كان 

يقراأ في كتاب لديه. وقال: »قراأت �سعر ال�سنفرى على ال�سافعي بمكة«)3).

وروى �ساحب االأغاني قال: »اأخبرني محمد بن الح�سن بن دريد، قال حدثنا الريا�سي 

قال: �سمعت االأ�سمعي يقول: كتبت للحطيئة في ليلة اأربعين ق�سيدة«)4). ويبدو اأنه �سّحح 

هذه الرواية على اأبي عمرو. قال ال�سيوطي: »قال اأبو حاتم ال�سج�ستاني: قراأ االأ�سمعي على 

اأبي عمرو بن العالء �سعر الحطيئة«)5).

)1(  الأ�سد: م�سادر ال�سعر الجاهلي، �س510.

)2(  المرزباني: المو�سح، �س42.

)3(  ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س160.

)4(  الأ�سفهاني: الأغاني، ج2، �س174.

)5(  ال�سيوطي: المزهر، ج2، �س355.
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وروى المرزباني قول االأ�سمعي: »قراأت على خلف �سعر جرير«)1). فاأمر معرفة القراءة 

اأ�سعار،  من  يجمعونه  ما  يكتبون  كانوا  فقد  به؛  م�سّلم  اأمر  العلماء  لهوؤالء  بالن�سبة  والكتابة 

وما يرتبط باهتماماتهم اللغوية، ومن المرجح اأنهم كانوا يلقون بع�ض ما دّونوا في حلقات 

در�سهم على التالميذ وياأخذ التالميذ عنهم ذلك تدوينًا. وكان هوؤالء االأئمة مثل اأبي عمرو 

واالأ�سمعي وغيرهم ي�سمعون وي�سححون ما ُيلقى عليهم من �سعر.

ذكر ابن قتيبة اأنه: »ُقرئ يومًا على االأ�سمعي في �سعر اأبي ذوؤيب:

جح�ُشها اأفــــــرَد  الـــّديـــِر  ذاِت  ــِل  ــف ــش ــاأ� ب

الدبر  ذات  اإنما هي  القارئ،  اأيها  �سّل �ساللك  للقارئ:  المجل�ض  اأعرابي ح�سر  فقال 

وهي ثنية عندنا، فاأخذ االأ�سمعي بذلك«)2).

وكانت االأجيال التالية الأفراد هذا الجيل تنهي �سند روايتها عندهم في الغالب بالن�سبة لما 

اأخذوه عنهم من اأ�سعار. ورجح نا�سر الدين االأ�سد اأن ال�سعر الجاهلي كان مدونًا قبل و�سوله 

اإلى الجيل االأول من الرواة اأبي عمرو وحماد واالأ�سمعي، قال: »وقد جمعنا ما ا�ستطعنا اأن 

نعثر عليه من اأدلّة عقلية ونقدية ت�سنده. وقد انتهت بنا كلها اإلى ترجيح اأن ال�سعر الجاهلي 

كان ُقّيد في �سحف متفرقة الأغرا�ض �ستى«)3). فيكون من �ساأن الرواة ترتيب ذلك الجمع، 

وا�ستكمال جوانبه عمن ي�سمعونه من االأعراب واأبناء القبائل، و�سنعوا من ذلك كله دواوين 

خا�سة بهم.

ووجدنا اأن ابن النديم ذكر ما يقرب من ثالثين ديوانًا ورد ا�سم االأ�سمعي في �سناعتها، 

ُفِقَد خالل الزمن، وبع�سها االآخر و�سلنا بروايته، فهل  اأّن بع�ض هذه الدواوين  ولكن راأينا 

كان االأ�سمعي معتمداً على ذاكرته في رواية بع�ض تلك الدواوين، اأم كانت لديه �سنعة خا�سة 

به ُفِقَدْت اأي�سًا؟

الدواوين كانت مكتوبة  بع�ض  باأن  الترجيح  تعتمد على  ال�سابق  ال�سوؤال  االإجابة عن  اإن 

)1(  المرزباني: المو�سح، �س125.

)2(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س83.

)3(  الأ�سد: م�سادر ال�سعر الجاهلي، �س133.
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عند االأ�سمعي و�سححها على ال�سافعي واأبي عمرو بن العالء، وو�سلنا منها كما راأينا ديوان 

فاإّن  غيره  و�سنعة  االأ�سمعي  برواية  دواوين  من  و�سلنا  ما  اأما  العجاج.  وديوان  المتلّم�ض، 

المرجح فيها اأنها اأُخذْت مما األقاه االأ�سمعي على تالميذه. وربما يكون االأ�سمعي اعتمد 

على ذاكرته في رواية بع�ض تلك الدواوين، اأو كانت لديه �سنعة لبع�ض تلك الدواوين و�سلت 

من  النديم  ابن  ذكر  ما  منها  ال�سكري  فاأعد  ال�سج�ستاني،  حاتم  باأبي  مروراً  ال�سكري  اإلى 

دواوين معتمداً على روايات مختلفة اأ�سلها رواية االأ�سمعي.

وقد ا�ستهر بالرواية عن االأ�سمعي ال�سج�ستاني، وعن ال�سج�ستاني روى ابن دريد، وعن 

القالي  اأن  ويظهر  االأ�سمعي،  اإلى  القالي  من  م�سل�ساًل  �سنداً  ونجد  القالي،  روى  دريد  ابن 

حمل دواوين �سعر اإلى االأندل�ض برواية ينتهي �سندها اإلى االأ�سمعي، وهي دواوين كل من: 

امرئ القي�ض، والحطيئة، وروؤبة بن العجاج، وزهير بن اأبي �سلمى، وطرفة بن العبد، وعروة 

بن الورد، وعلقمة الفحل، وعنترة بن �سداد، والفرزدق، ولبيد بن ربيعة العامري، والنابغة، 

و�سعر قبيلة هذيل.

اإلى ديوان العجاج والمتلّم�ض، واإذا  كما انت�سرت هذه الدواوين في الم�سرق باالإ�سافة 

اأ�سفنا اإلى هذه الدواوين ما نقلت االأخبار اأن االأ�سمعي �سنعه، فاإننا يمكن اأن نتحدث عن 

مدر�سة االأ�سمعي في رواية ال�سعر التي و�سلنا عن طريقها ما اأ�سرنا اإليه من دواوين.

ترتيب الدواوين:

قام  الذي  ندري من  الأننا ال  ي�سعب تحديدها؛  ما و�سلنا من دواوين  ترتيب  اإن طريقة 

وديوان  ال�ستة  ال�سعراء  اأ�سعار  في  النظر  ولكن  الدواوين،  هذه  لبع�ض  االأ�سا�سي  بالترتيب 

العجاج، يبين اأن اأول ما اأورده االأعلم في اختياره من رواية االأ�سمعي من �سعر امرئ القي�ض 

معلقته الم�سهورة:

ــزِل ــن ــِك مــن ذكــــرى حــبــيــٍب وم ــب وحوَمِل«)1(»ِقــفــا ن خــول  ــدَّ ال بين  الــلــوى  ب�َشقِط 

وتبلغ �سبعة و�سبعين بيتًا على بحر الطويل.

)1(  ال�سنتمري: اأ�سعار ال�سعراء ال�ستة، ج1، �س29. ديوان امرئ القي�س، �س8.
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واأول �سعر زهير بن اأبي �سلمى معلقته:

ــِم ــلَّ ــك تَ ـــم  ل ِدمــــنــــٌة  ــــــى  اأوف اأمِّ  ـــــــن  فالُمتثَلَِّم؟«)1(»اأِم اِج  ـــــــدرَّ ال بــَحــومــانَــِة 

وتبلغ �ستين بيتًا على بحر الطويل.

واأول �سعر طرفة معلقته:

اليَِد«)2(»لــــَخــــولــــَة اأطــــــــاٌل بــــبُــــرَقــــِة ثـَــهـــَمـــِد ظــاهــِر  فــي  الــَو�ــشــِم  كباقي  ــلــوُح  تَ

وتبلغ ع�سرة ومئة بيت على بحر الطويل.

واأول �سعر علقمة ق�سيدة مطلعها:

ـــروُب ــاِن َط ــِحــ�ــش ــي ال ــا بـــَك قــلــٌب ف ــح َم�شيُب«)3(»َط حـــاَن  َعــ�ــشــَر  ال�شباِب  بُــَعــيــَد 

وتبلغ اأربعين بيتًا.

واأول �سعر عنترة معلقته الم�سهورة:

ِم؟ ـــعـــراُء مـــن ُمــــتــــردَّ ـــــادَر الـــ�ـــشُ ِم«)4(»هــــل غ توهُّ ــَد  ــع ب ـــــداَر  ال عــرفــَت  هــل  اأم 

وتبلغ خم�سة وثمانين بيتًا على بحر الكامل.

واأول �سعر النابغة قوله:

ــِد ــنَ ــشّ ــ� ــال ف ــاء  ــي ــل ــع ــال ب مـــيّـــَة  داَر  الأبَِد«)5(»يــــا  �ــشــاِلــُف  عليها  ـــاَل  وط اأْقـــــَوْت 

وتبلغ خم�سين بيتًا على بحر الب�سيط.

)1(  ال�سنتمري: اأ�سعار ال�سعراء ال�ستة، ج1، �س278. ابن اأبي �سلمى: �سعر زهير، �سنعة ال�سنتمري، �س9.

1380هـ/  بيروت،  بيروت،  دار  �سادر،  دار  طرفة،  ديوان  العبد:  ابن  �س20.  ج2،  ال�سابق،  الم�سدر    )2(

1961م، �س19.
)3(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س143. الفحل: ديوانه، حققه: لطفي ال�سقال/ درية الخطيب، راجعه: د. فخر 

الدين قباوة، ط1، دار الكتاب العربي، حلب، 1389هـ/ 1969م، �س23. طحا: ات�سع.

)4(  الم�سدر ال�سابق، ج2، �س111. ابن �سداد: ديوان عنترة، تحقيق: �سلبي، �س142.

)5(  ال�سنتمري، اأ�سعار ال�سعراء ال�ستة، ج1، �س188. الذبياني، ديوان النابغة، �س14.
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واإذا نظرنا في ديوان العجاج نجد اأول اأرجوزة هي الرائية:

ــــَر الــــّديــــَن الإلَــــــــُه فــَجــبَــْر ــــبَ الَعَوْر«)1(»قـــــْد َج ولّـــى  ـــن  َم ــُن  ــَم ــرح ال َر  وعـــــوَّ

وتبلغ اثنين وثمانين ومئة بيت.

فاإن هذا الترتيب، اإن لم يكن اأثبت على يد االأعلم، يدل على اأن االأ�سمعي و�سع الق�سيدة 

الم�سهورة من �سعر كل �ساعر في مقدمة ما ارت�ساه من �سعره، وهي ق�سائد طويلة كلها. ولو 

اأخذنا بالقول: اإن معلقات العرب ع�سر معلقات، وجدنا �ستًا منها في اأول �سعر كل �ساعر في 

اختيار االأعلم ال�سنتمري رواية عن االأ�سمعي.

زمن �شعراء الدواوين وقبائلهم:

)المهلهل  القديم  الجاهلي  فمنهم  مختلفة،  ع�سور  اإلى  ينتمون  الدواوين  �سعراء  نجد 

القي�ض، ولبيد بن ربيعة، والنابغة  اأ�سحاب المعلقات وهم: امروؤ  ابن ربيعة)؛ ومنهم بع�ض 

الذبياني؛ ومن المخ�سرمين: الحطيئة، وُحميد بن ثور الهاللي، و�ُسحيم بن وثيل، والنابغة 

الَجعدي؛ ومن ال�سعراء االإ�سالميين: جرير، والفرزدق، واالأخطل؛ ومن رّجاز هذا الع�سر: 

العجاج، وابنه روؤبة. وهذه ال�سناعة تدل على اأن االأ�سمعي لم ياأخذ �سعر ع�سر دون غيره، 

وكان قال في الفحولة عن جرير، والفرزدق، واالأخطل: »هوؤالء لو كانوا في الجاهلية كان 

اإ�سالميون«)2). فاإن توقفه عن الحكم لهوؤالء ال�سعراء  اأقول فيهم �سيئًا الأنهم  لهم �ساأن، وال 

اأ�سعارهم وما يتعلق  اإلى جمع  في الفحولة لم يكن حائاًل دون ا�ستجادته ل�سعرهم والتفاتته 

بالنقائ�ض وكذلك اأ�سعار من هم في طبقتهم. وكان االأ�سمعي ذكر اأنه لقي عدداً من ال�سعراء 

واأبناء ال�سعراء)3)، ونجد اأنه �سنع ديوان روؤبة من بين ال�سعراء الذين لقيهم.

ونجد �سبعة من هوؤالء ال�سعراء وردت لهم ق�سائد في االأ�سمعيات، وهم: اأع�سى باهلة، 

)1(  العجاج، ديوانه، ج1، �س2.

)2(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س24.

)3(  المقد�سي: المنتقى من اأخبار الأ�سمعي، �س ب.
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بن  القي�ض، ودريد  امرئ  من  لكل  والمتلم�ض. وورد  الورد،  بن  وثيل، وعروة  بن  و�سحيم 

ال�سّمة، والمهلهل اختيارات، وبذلك يكون عدد ق�سائد اأ�سحاب الدواوين الذين ُذكروا في 

االأ�سمعيات ع�سر ق�سائد، ولهذا داللته على اأن االأ�سمعي انتقى ق�سائد اختياره انتقاء. اإلى 

جانب اأننا نجد هوؤالء ال�سعراء ينتمون اإلى قبائل متعددة، يو�سحها الجدول الملحق:

قبيلتهع�سرهال�ساعر

كنانةاإ�سالمياأبو الأ�سود الدوؤلي

باهلة )قي�س عيالن(جاهلياأع�سى باهلة

بكر بن وائلجاهليالأع�سى الكبير

كندةجاهليامروؤ القي�س

اأ�سدجاهلي قديمب�سر بن اأبي خازم

بكر هوازن )قي�س عيالن(مخ�سرمتميم بن اأبي مقبل

غطفان )قي�س عيالن(مخ�سرمالحطيئة

تميممخ�سرمحميد الأرقط

بكر هوازن )قي�س عيالن(مخ�سرمحميد بن ثور الهاللي

عامر بن نميراإ�سالمياأبو حية النميري

بكر هوازن )قي�س عيالن(جاهليدريد بن ال�سمة

تميماإ�سالميروؤبة بن العجاج

تميمجاهليالزبرقان بن بدر

تميممخ�سرم�سحيم بن وثيل

تميماإ�سالميعبيد اهلل بن قي�س الرقيات

تميماإ�سالميالعجاج

عب�س )قي�س عيالن(جاهليعروة بن الورد
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اأ�سد خزيمة )م�سر(مخ�سرمعمرو بن �ساأ�س

قي�س عيالنجاهليعنترة بن �سداد

اأ�سداإ�سالميالكميت

بكر هوازن )قي�س عيالن(جاهليلبيد

�سبيعة بن ربيعةجاهليالمتلّم�س

تميممخ�سرممتمم بن نويرة

اأ�سدجاهليم�سر�س بن ربعي

تغلبجاهليالمهلهل

بكر هوازن )قي�س عيالن(مخ�سرمالنابغة الَجعدي

غطفان )قي�س عيالن(جاهليالنابغة الذبياني

عكل )م�سر(مخ�سرمالنمر بن تولب

ويت�سح اأن االأ�سمعي روى �سعراً عربيًا ينتمي قائلوه اإلى قبائل عربية �ستى تاأتي في مقدمتها 

قي�ض عيالن. والذي يمكن قوله: اإن جزءاً كبيراً من ال�سعر العربي قد رواه االأ�سمعي وت�سعبت 

طرق ذلك ال�سعر في االأجيال التالية لالأ�سمعي. فمنه ما �ساع خالل طريقه، ومنه ما و�سلنا 

ال�سكري واالأ�سمعي في �سناعة  يتعلق بذكر  اأي�سًا كديوان العجاج. وفيما  بروايته و�سرحه 

االأول  الجمع  اإن  القول:  اإلى  يدفعنا  بين كل منهما، مما  الزمني  الفارق  تبّين  الدواوين فقد 

اأحدَث  اإن  الذي  ال�سكري  اإلى  االأ�سمعي، ثم و�سلت روايتها  قبل  الدواوين كان من  لهذه 

�سيئًا في تلك الدواوين فهو ترتيبها وتن�سيقها، وذلك الأن اأ�سحابها عا�سوا قبله من جهة، ومن 

جهة اأخرى فهو تلميذ لتالميذ االأ�سمعي. وكان لرواية هذه الدواوين اأثرها في تكوين ملكة 

النقد عند االأ�سمعي، واإدراكه لمكانة كل �ساعر بين �سعراء ع�سره، واأطلق على بع�سهم لقب 

فحول، ووقف عند االإ�سالميين من ال�سعراء. وكان لهذه الرواية اأثرها في اختيار االأ�سمعي 

لق�سائد االأ�سمعيات فيما بعد، ونتبين ذلك في الف�سل الثاني من هذا الباب.
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الف�شل الثاني

الأ�شمعيات

زمن تاأليفها:

من مراجعة الكتب التي ترجمت لالأ�سمعي ال نجد ن�سًا �سريحًا يدل على تاريخ جمع 

االأ�سمعي فيه ق�سائد هذا االختيار)1). ولكن وقوفنا على بع�ض الن�سو�ض يمكن اأن ي�ساعد 

على معرفة المدة الزمنية على وجه ما، فنجد عبد القادر البغدادي يقول عن االأ�سمعيات: 

ن�سبة  البغدادي  يذكر  باالأ�سمعيات«)2).  فا�سُتهرت  الر�سيد  لهارون  اختارها  ق�سائد  »هي 

االآخر  ربيع  في  بداأت  الر�سيد  خالفة  والأّن  اختيارها،  تاريخ  يعين  اأن  دون  االأ�سمعيات 

البرامكة  نكبة  والأن  )176هـ)،  �سنة  حّجه  في  والماأمون  االأمين  الأوالده  وبايع  )170هـ)، 

بحدوث  �نتهت  �لر�شيد  ببالط  �لأ�شمعي  عالقة  �أن  نعرف  ونحن  )187هـ(،  �سنة  وقعت 

نكبة البرامكة. فلعّل عالقة االأ�سمعي بالر�سيد جرت بين �سنة )170هـ) حيث تولى الر�سيد 

الخالفة، و�سنة )187هـ) حيث وقعت نكبة البرامكة.

 االأمين وهو ولي 
ّ
اإلي ونجد الخطيب البغدادي يروي عن االأ�سمعي قوله: »قال: بعث 

عهد، ف�سرت اإليه، فقال: اإن الف�سل كتب عن اأمير الموؤمنين ياأمر بحملك اإليه...«)3)، مما 

ينّم على قيام االأ�سمعي بتاأديب اأوالد الر�سيد. وروى ابن العمراني قال: »حكى اإ�سحاق اأي�سًا 

قال: كنا عند الر�سيد في خلوة فدخل عليه االأ�سمعي، وكان يعّلم ولديه االأمين والماأمون، 

وكان يومًا �سديد الحر، فقال له الر�سيد: يا اأ�سمعي، �سع قلن�سوتك، فقد م�ّسك الحر. فو�سع 

قلن�سوته، فقال له الر�سيد: يا اأ�سمعي عال راأ�سك ال�سيب، فقال: نعم يا اأمير الموؤمنين...«)4). 

تاريخ بغداد،  البغدادي:  الب�سرييـن، �س58.  النحويين  اأخبـار  ال�سيرافي:  الورقة، �س30.  الجراح:  ابن    )1(

ج10، �س410. لم َتعر�س هذه الكتب تاريخ الختيار.

)2(  البغدادي، عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب ولّب لباب ل�سان العرب، دار �سادر، بيروت، د.ت، ج4، 

�س135.

)3(  البغدادي، الخطيب: تاريخ بغداد، ج10، �س411.

ال�سامرائي، ليدن،  قا�سم  د.  تحقيق:  الخلفاء،  تاريخ  في  الأنباء  علي محمد:  بن  العمراني، محمد  ابن    )4(
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وراوي الخبر هو اإ�سحاق المو�سلي الذي عا�ض بين �سنة خم�سين ومئة، و�سنة خم�ض وثالثين 

ومئتين للهجرة)1).

ويدل على اأن االأ�سمعي يح�سر مجال�ض الر�سيد، ويوؤدب ولده، وهذا ما اأقّره كاتب مادة 

هارون  اأ�سماع  اإلى  �سهرته  »وو�سلت  قال:  حيث  االإ�سالمية  المعارف  دائرة  في  )اأ�سمع) 

بًا لالأمين، وهناك تزعم الحياة العقلية النا�سطة التي  الر�سيد فا�ستدعاه اإلى بالطه، وجعله موؤدِّ

�لر�شيد،  بالط  في  مكانة  لالأ�شمعي  �أن  على  يدل  قد  وهذ�  �لر�شيد«)2).  بالط  يحياها  كان 

ولم يقت�سر االأمر على تاأديب اأوالد الخليفة. ولهذا نرجح اأن االأ�سمعيات اختيرت بين مدة 

��شتقد�م �لأ�شمعي �إلى بالط �لر�شيد في بغد�د، وحدوث نكبة �لبر�مكة، وتم ذلك بين عام 

)170هـ) حيث ا�ستقدم االأ�سمعي اإلى بغداد، وقبل حدوث نكبة اآل برمك عام )187هـ) 

وكان عمر االأ�سمعي في تلك المدة بين )48 و65) عامًا تقريبًا.

ومن االأمور التي ت�ساعد على ترجيح كون االأ�سمعيات اختيرت في فترة اإقامة االأ�سمعي 

اأن  االأنباري: »وحدثت  ابن  قال  المف�سليات،  اأولية  االأخبار عن  به  تتحدث  ما  بغداد،  في 

ل في اختيار ق�سائد للمهدي فاختـار له هذه الق�سائد،  اإلى المف�سّ اأبا جعفر المن�سور تقّدم 

فلذلك ُن�سبت اإلى المف�سل«)3). وكان اأبو جعفـر المن�سـور قد تولى الخالفـة �سنة )136هـ) 

وذلك بعد وفاة اأخيه ال�سفاح. وتـوفي المن�سـور �سنة )158هـ) )4). وكان المهدي ولد �سنة 

)127هـ) )5).

بالمهدي،  المن�سور  اأبو جعفر  »مّر  قائاًل:  المف�سليات  اختيار  اأولية  في  القالي  ويف�سل 

واقفًا  يزل  فلم  قال:  ثم  الق�سيدة  وذكر  )اأرحلت)  اأولها  التي  الم�سيب  ق�سيدة  ين�سد  وهو 

1973م، �س77.
)1(  ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج1، �س184.

)2(  خور�سيد، اإبراهيم زكي/ ال�سن�ستناوي، اأحمد/ يون�س، د. عبد الحميد: دائرة المعارف الإ�سالمية، ط2، 

دار ال�سعب، القاهرة، 1969م، مجلد 3، �س477.

)3(  ال�سبي، اأبو العبا�س المف�سل بن محمد: ديوان المف�سليات، �سرح اأبي محمد القا�سم بن محمد بن ب�سار 

الأنباري، مطبعة الآباء الي�سوعيين، بيروت، 1902، �س2.

)4(  انظر: البغدادي: تاريخ بغداد، ج10، �س61-54.

)5(  البغدادي: تاريخ بغداد، ج5، �س391.
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باإح�سارهما،  واأمر  له،  مجل�ض  اإلى  �سار  ثم  �سماعها،  ا�ستوفى  به حتى  ي�سعر  ال  من حيث 

فحدث المف�سل بوقوفه وا�ستماعه لق�سيدة الم�سيب وا�ستح�سانه اإياها، وقال لو عمدت اإلى 

اأجود ما قال، لكان ذلك �سوابًا ففعل المف�سل«)1).  المقّلين، واخترت لكل �ساعر  اأ�سعار 

فالمف�سليات اختيار تم بتوجيه من اأبي جعفر المن�سور. 

وروى القالي عن االأخف�ض عن اأبي جعفر محمد بن الليث االأ�سفهاني قال: »اأملى علينا 

اأبو عكرمة ال�سبي المف�سليات من اأولها اإلى اآخرها، وذكر اأن المف�سل اأخرج منها ثمانين 

ق�سيدة للمهدي، وقرئت بعد على االأ�سمعي ف�سارت مئة وع�سرين...«)2). وهذا يظهر اأن 

االأ�سمعي اطلع على اختيار المف�سل، ووقف عليه، ثم اأ�ساف اإليه اأربعين ق�سيدة. وقد اأدى 

وقوف �لأ�شمعي ذلك �إلى �ختالط �لختيارين بع�شهما ببع�ض �ختالطًا ي�شعب معه �لتمييز 

بين عدد الق�سائد اأحيانًا. ويدل وقوف االأ�سمعي على المف�سليات، وزيادته عليها اأنه اتبع 

فيها منهج المف�سل على نحو ما، واأن كاًل من المف�سليات واالأ�سمعيات كانتا الأجل تاأديب 

اأوالد خلفاء.

الأ�شمعيات المن�شورة

ياأتي في القرن الما�سي ن�سر االأ�سمعيات وفق تحقيقين:

)ليبزج)  البرو�سي، وُطبعت في مدينة  اآلورد  بن  الم�ست�سرق وليم  االأولى: حققها  المرة 

في األمانيا �سنة 1902م. �سمن الجزء االأول من مجموع اأ�سعار العرب وت�سم �سبعًا و�سبعين 

ق�سيدة لخم�سة و�ستين �ساعراً، وق�سائدها مرتبة ح�سب القوافي ترتيبًا األف بائيًا بداأ باالأ�سعر 

الجعفي، وثنى بعدي بن رعالء الغ�ساني، وانتهى ب�سمر بن عمرو الحنفي.

اثنتين  وت�سم  هارون،  محمد  ال�سالم  وعبد  �ساكر  محمد  اأحمد  حققها  الثانية:  المرة 

)1(  القالي: ذيل الأمالي والنوادر، �س130. ق�سيدة الم�سيب مطلعها:

َمتاِع بَغْير  �َسْلمى  مــن  ــــَوداِعاأَرَحـــْلـــَت  ــا ِب ــه ــَت ــل الــُعــطــا�ــِس وُرْع ــْب َق

      - التبريزي، يحيى بن علي الخطيب: �سرح اختيارات المف�سل بن محمد ال�سبي، تحقيق: د. فخر الدين 

قباوة، دم�سق، 1391هـ/ 1972م، ج1، �س303.

)2(  القالي: ذيل الأمالي والنوادر، �س130.
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وت�سعين ق�سيدة لواحد و�سبعين �ساعراً، وتبداأ هذه الطبعة ب�سحيم بن وثيل الرياحي، وبعده 

خفاف بن ندبة، واآخر ق�سائدها للمتلم�ض ال�سبعي. وخرج من هذا التحقيق خم�ض طبعات، 

ويقول  معين،  نحو  على  مرتبة  غير  وهي  1955م)،  )1375هـ/  عام  كانت  منها  االأولى 

»فهي  التحقيق:  في  عملهما  في  عليها  اعتمدا  التي  المخطوطة  في و�سف  وهارون  �ساكر 

�سروح  بعد ق�سيدة، وفيها  المف�سليات، ق�سيدة  �ساأنها ك�ساأن  قاعدة معينة،  غير مرتبة على 

لبع�ض الغريب، وفيها ق�س�ض لحوادث كانت �سببًا لبع�ض الق�سائد«)1). وهذا يدل على اأنه 

كل  وجّو  ل�سعرائها،  تراجم  المحققان  واأ�ساف  عليه.  وجدت  الذي  النحو  على  خرجت 

ق�سيدة، وخّرجا اأبياتها، و�سرحا ما يحتاج اإلى �سرح من مفردات كل بيت، وو�سعا ذلك في 

هوام�سها. 

اللغة،  وفهر�ض  القوافي،  وفهر�ض  ال�سعراء،  فهر�ض  هي:  بفهار�ض  التحقيق  هذا  وعززا 

الت�سبيهات،  وفهر�ض  االأو�ساف،  وفهر�ض  المعجم،  في  تذكر  لم  التي  الحروف  وفهر�ض 

والطرائف  القبائل  وفهر�ض  االأعالم،  وفهر�ض  العامة،  المعاني  وفهر�ض  الفخر،  وفهر�ض 

ونحوها، وفهر�ض البلدان والموا�سع ونحوها. واإذا نظرنا في التحقيقين نجد �ساكر وهارون 

بها«)2)،  يوثق  ال  �سقيمة  ن�سخة  على  طبعها  اأنه  الظاهر  »فاإن  بقولهم:  اآلورد  عمل  ي�سفان 

باالإ�سافة اإلى اأنه رتبها على حروف المعجم وا�ستبعد منها الق�سائد الم�ستركة بين االأ�سمعيات 

والمف�سليات.

وقد اأثبت �ساكر وهارون جملة من الملحوظات على تحقيق اآلورد في مقدمة تحقيقهما 

لالأ�سمعيات.

ونود االإ�سارة هنا اإلى االعتماد في درا�سة االأ�سمعيات هذه على تحقيق �ساكر وهارون، 

عددناها.  فهار�ض  من  فيها  ولما  فيها،  المعروفة  االأ�سمعيات  ق�سائد  من  عدد  اأكبر  لورود 

ون�سرت بع�ض ق�سائد االأ�سمعيات التي �سمها تحقيق �ساكر وهارون في كتاب االختيارين 

بن  المف�سل بن محمد  ال�سبي  المف�سليات،  ال�سالم محمد: مقدمة  اأحمد محمد/ هارون، عبد  �ساكر،    )1(

يعلى، ط6، ن�سر دار المعارف، م�سر، 1979م، �س17.

)2(  �ساكر/ هارون: مقدمة الأ�سمعيات، �س6.
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لالأخف�ض االأ�سغر )ت 315هـ).

يقول قباوة: »ثم جاء االأخف�ض االأ�سغر، فجمع بين المف�سليات واالأ�سمعيات في كتاب 

ما  فكان  البعيدة،  المعاني  بع�ض  ويو�سح  الغريب،  بع�ض  يف�سر  �سرحًا  عليها  وعّلق  واحد، 

ي�سمى باالختيارين«)1). وهذا دليل على اأن االأخف�ض الذي جاء بعد المف�سل واالأ�سمعي قد 

جمع بين المف�سليات واالأ�سمعيات على نحو ي�سعب فيه تحديد منهجه، بعد اأن تداخلت 

ق�سائد االختيارين، ولكن المقارنة بين االأ�سمعيات واالختيارين تطلعنا على اإحدى وع�سرين 

ق�سيدة لواحد وع�سرين �ساعراً، اأوردها االأخف�ض في كتابه االختيارين.

ق�شائد الأ�شمعيات و�شعراوؤها:

تبلغ ق�سائد االأ�سمعيات ومقطوعاتها في تحقيق �ساكر وهارون اثنين وت�سعين ن�سًا �سعريًا 

بين ق�سيدة ومقطوعة لواحد و�سبعين �ساعراً، وتتراوح بين الطول والق�سر، ففيها مقطوعات 

ت�سم اأربعة اأبيات كمقطوعة امرئ القي�ض االأ�سمعية االأربعين)2)، وقد ت�سم البيتين كمقطوعة 

خفاف بن ندبة االأ�سمعية الخام�سة)3)، واأطول ق�سيدة في هذا االختيار بلغت اأربعة واأربعين 

بيتًا هي ق�سيدة �سوار بن الم�سرب، تحمل الرقم واحداً وت�سعين)4).

اأحد  في  وتقع  ال�سابعة  االأ�سمعية  هي:  الرجز،  من  ن�سو�ض  ثالثة  االأ�سمعيات  وت�سمل 

الأبي  اأبيات  �ستة  تبلغ  والخم�سون  ال�سابعة  واالأ�سمعية  التيمي)5).  لجاأ  بن  لعمرو  بيتًا  ع�سر 

محمد الفقع�سي، وهو راجز اإ�سالمي)6). واالأ�سمعية الت�سعون تبلغ ثالثة واأربعين بيتًا ن�سبها 

االأ�سمعي ل�سحير بن عمير)7). ون�سيف اإلى ال�سعراء ال�سابقين �سعراء اأورد لهم االأخف�ض في 

االختيارين ق�سائد ا�ستطعنا اال�ستدالل على اأنها مما اختاره االأ�سمعي، ولم يوردها اآلورد اأو 

)1(  قباوة، د. فخر الدين: مقدمة كتاب الختيارين، �سنعة الأخف�س الأ�سغر، مطبوعات مجمع اللغة العربية 

بدم�سق، دم�سق، 1394هـ/ 1974م، �س3.

)2(  الأ�سمعيات، �س129.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س31.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س239.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س34.

)6(  الم�سدر ال�سابق، �س163.

)7(  الم�سدر ال�سابق، �س234.
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�ساكر وهارون، وعدد هوؤالء ال�سعراء �ستة هم:

االختيارين  في  والت�سعين  الرابعة  الق�سيدة  االأخف�ض  له  اأورد  النه�سلي،  يعفر  بن  االأ�سود 

اإيطاليا«)1)،  في  ميالنو  بمدينة  وزيانا،  االأمير  مكتبة  في  »محفوظة  مخطوطة  على  اعتماداً 

وتبلغ ثالثة وثالثين بيتًا.

اأفنون التغلبي، اأورد له االأخف�ض الق�سيدة الرابعة والثالثين، وتبلغ خم�سة اأبيات، وهي في 

المف�سليات)2).

مقدمتها:  في  وجاء  والثمانين،  الخام�سة  الق�سيدة  االأخف�ض  له  اأورد  االأ�سجعي،  جبيهاء 

»واأن�سد االأ�سمعي لجبيهاء االأ�سجعي...«)3)، وتبلغ الق�سيدة ع�سرة اأبيات، وهي مف�سلية.

عمرو بن قعا�ض المرادي)4)، اأورد له االأخف�ض الق�سيدة ال�سابعة والثالثين في االختيارين، 

وتبلغ ثالثة ع�سر بيتًا.

مالك بن زغبة الباهلي، اأورد له الق�سيدة الثالثة والثالثين »وقال االأ�سمعي هي لجزء بن 

رباح الباهلي«)5)، وتبلغ ثمانية ع�سر بيتًا.

امراأة من االأعراب)6)، اأورد لها الق�سيدة الواحدة والخم�سين وتبلغ واحداً واأربعين بيتًا.

ويبلغ مجموع اأبيات الق�سائد الواردة في االختيارين، ولم ترد في تحقيق �ساكر وهارون 

وع�سرين  �سبعًا  االختيارين  في  الواردة  الق�سائد  عدد  ي�سبح  وبهذا  بيت،  ومئة  ع�سر  �سبعة 

ق�سيدة مما اختاره االأ�سمعي في االأ�سمعيات.

في كل  االأ�سمعيات  في  ترد  لم  اأ�سمعيات  على  الكتب  بطون  في  البحث  كاتب  وعثر 

الن�سخ المن�سورة، ولم يتطرق اإليها اآلورد اأو �ساكر اأو االأخف�ض، وكانت هذه الق�سائد مجهولة 

)1(  الأخف�س: الختيارين، �س11.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س203.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س510.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س211.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س196.

)6(  الم�سدر ال�سابق، �س287.
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بالن�سبة لهم، وبلغ عددها اإحدى ع�سرة ق�سيدة، نوردها ح�سب الترتيب االألف بائي:

1 ـ ق�سيدة اإ�سحاق بن �سويد:

منهم ــُت  ــش ــ� ل الـــــَخـــــواِرِج  مـــن  ــــُت  ــــِرْئ ــــاِببَ ــــــــِن ب ــــن الـــــــَغـــــــّزاِل مـــنـــهـــم واب م

2 ـ ق�سيدة امرئ القي�ض الكندي:

ـــــي ـــــِل ـــــْم ــــــييــــــــا تـَـــــــْمــــــــِلــــــــُك يــــــــا تَ ــــــْذل َع وَذري  ــــي  ــــن ــــي ــــل ــــشِ �

3 ـ ق�سيدة ثعلبة بن عمرو:

ـــِك ـــي ـــوْباأَاأ�ـــــشـــــمـــــاُء لــــم تَـــ�ـــشـــاألـــي عــــن اأب ـــط ــم ُخ ــه ــي والـــــَقـــــوُم قــــد كــــــاَن ف

4 ـ ق�سيدة الحويدرة:

ــِع ــتَّ ــم ــتَ ـــُة ُغـــــــــدَوًة ف ـــمـــيّ ـــــَرْت �ـــشُ ـــــَك ـــِعبَ ـــرِج ـــم يَ وغـــــــَدْت ُغـــــــُدوَّ ُمــــفــــاِرٍق ل

5 ـ ق�سيدة اأبي دواد االإيادي:

ــوا ــَذب ــج ــلــيــٍل ِجـــمـــاَل الــحــيِّ وان ـــــوا ب ـــَراقـــاَزُم ــي اإ�ـــشْ ــح ــاِل ال ــم ــت ــاح ــروا ب ــُظ ــن لـــم ي

6 ـ ق�سيدة عبد اهلل بن �سليمة الغامدي:

ـــو�ـــصِ ـــبُ ـــٍع فـــيَ ـــول ـــت يــــــاُر ب اأَِنـــيـــ�ـــصِِلـــــَمـــــِن الــــــدِّ ذاِت  ـــُر  ـــي َغ ــــَة  ــــَط َريْ ــصُ  ــا� ــي ــبَ ف

7 ـ ق�سيدة عبيد بن االأبر�ض:

ـــاُل عــلــيــنــا لـَــيـــَلـــَة الــــوادي ـــَخـــي ــاِدطــــاَف ال ــَع ــي ــم ِل ـــْم  ـــِم ـــْل يَ ولــــم  عـــمـــرٍو  اأُمِّ  مـــن 

8 ـ ق�سيدة المتلم�ض ال�سبعي:

ـــِه فــــــوؤادي ـــوِت ـــل ـــشُ ــــِد � ــــْع ـــبـــا مــــن بَ ـــاِد�ـــشَ ـــقـــي ـــان ـــــَمـــــَح لـــلـــَقـــريـــنَـــِة ب واأ�ـــــشْ

9 ـ ق�سيدة المرق�ض االأكبر:

ــَمــْم �ــشَ تُـــجـــيـــَب  اأن  يــــاِر  بــــالــــدِّ ــــْمَهـــــْل  ــــلَّ ــــاً َك ــــاطــــق ـــــٌم ن ـــــو كــــــــاَن ر�ـــــش ل

Al_Asma3i_Book.indb   107 11/17/09   1:33 PM



108

10 ـ ق�سيدة م�سر�ض بن ربعي:

ــُم ــه ــْي ــل ـــــا َع ن ـــــَراأْ ـــــحـــــاِوُرْهفـــلـــّمـــا لـــِحـــْقـــنـــاُهـــم ق يُ اإذ  ـــــــُه  َربَّ مــو�ــشــى  ـــَة  تـــحـــيّ

11 ـ ق�سيدة لرجل من تميم ذكر �ساحب الل�سان منها قوله:

ـــٍز َعــــــــْوَزٍم َخــَلــٍق ـــِزي ـــَف ـــْل ـــنُّ مـــن َج الَوَدَعْه)1(الـــ�ـــشِّ ــْمــُر�ــُص  يَ بيٍّ  �شَ ــُل  ــْق َع والــَعــقــُل 

فيبلغ عدد االأ�سمعيات عند كاتب هذا البحث ت�سعًا ومئة ق�سيدة، ويبلغ عدد �سعرائها 

�ستة وثمانين �ساعراً. ونجد اثنين من ال�سعراء ال�سابقين لهما ق�سائد في االأ�سمعيات المطبوعة 

هما: اأبو دواد االإيادي، والمتلّم�ض، ومن الق�سائد ال�سالفة اأربع ق�سائد ذكرت في المف�سليات 

الغامدي  �سلمة  بن  اهلل  الحادرة وق�سيدة عبد  العبدي وق�سيدة  بن عمرو  ثعلبة  ق�سيدة  هي: 

وق�سيدة المرق�ض االأكبر. ويبلغ مجموع اأبيات االأ�سمعيات عندنا �ستة و�سبعمئة واألف بيت.

ال�شعراء الجاهليون)2(

عددهم خم�سة وخم�سون �ساعراً هم: 

يعفر  بن  االأ�سود  خارجة،  بن  اأ�سماء  الجعفي،  االأ�سعر  االأ�سدي)3)،  الجالح  بن  اأحيحة 

�سراً،  تاأبط  غلفاء،  بن  اأو�ض  بن حجر،  القي�ض  امروؤ  التغلبي،  اأفنون  باهلة،  اأع�سى  النه�سلي، 

ثعلبة ابن عمرو العبدي، الجميح االأ�سدي، حاجب بن حبيب الحادرة، الحارث بن عباد، 

الخرق  ذو  العدواني،  االإ�سبع  ذو  االإيادي،  دواد  اأبو  ال�سمة،  بن  دريد  ن�سلة،  ابن  حجل 

الطهوي)4)، زبان بن �سيار، �سبيع بن الخطيم، �سعدى بنت ال�ّسمردل)5)، �سعية بن الغري�ض، 

�سالمة بن جندل، ال�سموءل، �سنان بن اأبي حارثة، �سمر بن عمرو الحنفي، �سخر بن ال�سريد، 

طرفة ابن العبد، طريف العنبري، عـامر بن الطفيل، عبد قي�ض بن خفاف، عبيد بن االأبر�ض، 

عـدي ابن رعالء الغ�ساني، عروة بن الورد، علباء بن اأرقم، عمر بن حني التغلبي، عمرو بن 

)1(  �سنذكر هذه الأ�سمعيات باأ�سانيدها في ملحق الدرا�سة )الأ�سمعيات المجهولة(.

)2(  نق�سد بهم ال�سعراء الذين عا�سوا معظم حياتهم في الجاهلية.

)3(  نرجح اأنه جاهلي؛ لأن يزيد الذي هاجاه جاهلي.

)4(  ن�سبه اإلى الع�سر الجاهلي. البغدادي: الخزانة، ج1، �س42.

)5(  لم يذكر ع�سرها، ونرجح اأنها جاهلية لأن البيت 19 من�سوب لتاأبط �سراً في ال�سمط �س36.
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قعا�ض المرادي، عوف بن االأحو�ض، عوف بن عطية، قي�ض بن الخطيم، مالك بن حريم، 

مـالك،  بن  معاوية  االأكبر،  مرق�ض  االأ�سغر،  مرق�ض  الباهلي،  زغبة  بن  مـالك  المتلم�ض، 

م�سر�ض بن ربعي)1)، المف�سل النكري، الممزق العبدي، المنخل الي�سكري، مهلهل، يزيـد 

عدد  وبلغ  االختيارين)2).  في  والخم�سين  الواحدة  الق�سيدة  �ساحبة  االأعرابية  ال�سعق،  بن 

ق�سائدهم في االأ�سمعيات ت�سعًا و�ستين ق�سيدة.

ويظهر من تق�سي تراجم ال�سعراء اأنه يمكن ت�سنيفهم وفق اأ�سول �ستى، فمنهم الجاهلي 

القديم، ومنهم �سعراء المعلقات، ومنهم ال�سادة، ومنهم الفر�سان، ومنهم ال�سعاليك، ومنهم 

االأغربة.

بهند  ي�سبب  كان  قديم  »وهو جاهلي  الي�سكري:  المنخل  عن  في حديثه  قتيبة  ابن  قال 

اأخت عمرو بن هند«)3)، فهو �ساعر قديم، ومطلع ق�سيدته:

ـــيـــري َفـــ�ـــشِ ــــي  ــــت ــــاِذلَ ع كــــنــــِت  ــــــُحــــــوِري«)4(»اإْن  تَ ول  ـــــَراِق  ـــــِع ال نَـــحـــَو 

ومنهم اأي�سًا عدي بن ربيعة، قال ابن قتيبة: »و�سمي مهلهاًل الأنه هلهل ال�سعر اأي اأرقه... 

القي�ض، وجد عمرو بن كلثوم«)5)، وله في االأ�سمعيات ق�سيدتان: مطلع  وهو خال امرئ 

االأولى منهما:

ــــري ــــي ـــٍم اأَِن ـــشُ ـــ� ــــــذي ُح ـــا ِب ـــن ـــتَ ـــَل ـــي ـــوري«»األَ ـــُح تَ فـــا  ــْيــِت  انــَقــ�ــشَ ـــــِت  اأن اإذا 

وتبلغ الق�سيدة ت�سعة اأبيات يفتخر فيها باأخذه الثاأر من قاتلي اأخيه، وي�سف فعله بهم.

اأما الق�سيدة الثانية فمطلعها:

)1(  ترجم له البغدادي في الخزانة، ج5، �س22.

)2(  يموت، ب�سير: �ساعرات العرب في الجاهلية والإ�سالم، ط1، المكتبة الأهلية، بيروت،1353هـ/1934م، 

�س107. جعلها في ال�ساعرات الجاهليات.

)3(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س404. الآمدي: الموؤتلف والمختلف، �س178.

)4(  الأ�سمعيات، �س58.

)5(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س297. المرزباني: المو�سح، �س74.
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ــا ــن ــاِخ ــي ــش اأ� ــى  ــل تـَــجـــَهـــْل ع ـــــاِر ل  ــــــــاِم«)1(»يــــا َح والأح ـــوراِت  ـــشَّ ـــ� ال َذُوو  اإنـّــــا 

ويفخر فيها اأي�سًا بقومه، و�سيادتهم.

ونجد اإلى جانب هوؤالء بع�ض �سعراء المعلقات ومنهم: امروؤ القي�ض وله في االأ�سمعيات 

ق�سيدة ومقطوعة، ومطلع الق�سيدة:

ـــًة ـــخـــلـــوَج ـــَكـــى وَم ـــْل ـــم �ـــشُ ـــُه ـــنُ ـــَع ـــط ـــــِل«)2(»نَ ـــــاِب لـَـــْفــــتَــــَك َلأَْمــــــيــــــِن عـــلـــى ن

وي�سف فيها فعلهم ببني اأ�سد قاتلي والده. ومطلع المقطوعة:

ــــصٍ ــــا� ن اأُ مــــن  ــــٍد  ــــْن ِه ــــَف  ــــْه لَ يــــا  يُ�شابُوا«)3(»األ  فــلــم  ــاَء  ــف ــشِّ ــ� ال كــانــوا  ُهــــُم 

هم من امرئ القي�ض وقومه. وتحدث فيها عن فرار بني اأ�سد وكيف نّجاهم جدُّ

ومنهم طرفة بن العبد، ومطلع ق�سيدته:

ـــهـــا ـــوؤالُ و�ـــشُ ــــي  جــــاَرت اإلّ  ــــــرَو  َغ كذلِك«)4(»ل  ــلــِت  ــِئ �ــشُ ــــٌل  اأه لــنــا  ـــل  َه اأَل 

وفيها يتحدث عن �سوؤال جارته له. والبيتان االأخيران في و�سف رحلة.

ومنهم عبيد بن االأبر�ض، ومطلع ق�سيدته:

ــــوادي ِلميعاِد«)5(»طـــــاَف الــخــيــاُل عــلــيــنــا لَــيــَلــَة ال ــْم  ــِم ــْل يَ ولـَـــْم  ــرٍو  ــم َع اأُمِّ  ــن  م

ا�ستهلها بالن�سيب ثم تحدث عن الموت، وفخر بعد ذلك بنف�سه وقومه على عادة ال�سعراء 

العرب.

وهكذا نرى اأن اأربع ق�سائد من ق�سائد االأ�سمعيات كانت لبع�ض اأ�سحاب المعلقات، 

)1(  الأ�سمعيات، �س156.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س129. ال�سلكى: الطعنة الم�ستقيمة. المخلوجة: على اليمين وعلى الي�سار، الل�سان 

ج3، �س84. النابل: الذي يرمي بالنبل، الل�سان 14، �س166. اللفت: ليُّ ال�سيء على غير وجهه.

)3(  الأ�سمعيات، �س131. امروؤ القي�س: الديوان، �س138.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س149. ابن العبد: ديوان طرفة، �س72. ول غرو...

)5(  الأبر�س: ديوان عبيد بن الأبر�س، �سرح وتحقيق: د. ح�سين ن�سار، ط1، ن�سر مكتبة ومطبعة م�سطفى 

الحلبي، م�سر، 1377هـ/ 1957م، �س46.
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ونجد اأن بع�ض الق�سائد في االأ�سمعيات هي ل�سعراء كانوا �سادة في اأقوامهم، منهم دريد بن 

الجاهلية«)1).  الراأي في  الم�سهورين، وذوي  ال�سجعان  اأحد  قتيبة: »وهو  ابن  قال  ال�سمة. 

االأ�سمعي  له  �سّنه. واختار  تقدم  في غزواتهم رغم  يتيمنون بخروج دريد  بنو ج�سم  وكان 

ق�سيدتين يتحدث فيهما عن الثاأر الأخيه)2).

وكذلك زبان بن �سيار »وهو �ساعر جاهلي كان �سيداً في فزارة«)3)، واختار له االأ�سمعي 

ق�سيدتين، وهما اأي�سًا في المف�سليات.

ون�سيف اإلى هوؤالء ال�سعراء معاوية بن مالك وهو »�ساعر جاهلي، وفار�ض م�سهور، و�سيد 

�سريف«)4)، وله في االأ�سمعيات ق�سيدتان اأق�سرهما االأولى وتبلغ اأحد ع�سر بيتًا، ومطلعها:

ـــــزاُر بــعــيــُد ـــــَم ـــــْت اأُمـــــامـــــُة وال ـــــَرَق ُهُجوُد«)5(»َط حـــاِل  الـــرِّ ــاُب  ــح ــش واأ� َوْهـــنـــاً 

يتحدث فيها عن طيف الخيال، ويفخر بع�سيرته، وقومه على عادة ال�سعراء العرب. اأما 

الق�سيدة الثانية فتبلغ خم�سة وع�سرين بيتًا.

اإن ال�سعراء ال�سابقين كانوا �سادة في اأقوامهم، وجمعوا اإلى ال�سيادة �سفة الفرو�سية. وفي 

االأ�سمعيات ق�سائد ل�سعراء هم فر�سان ا�سُتهروا في قبائلهم، ومنهم من ذاع �سيته بين قبائل 

العرب كافة، و�سارك في اأيامها المعدودة، ومن هوؤالء ال�سعراء الفر�سان: الحارث بن عباد، 

اأيامهم،  اآخر  ق�سة، وهو  يوم  قتيبة: »فلما كان  ابن  قال  بن وائل،  بكر  اإلى  ن�سبه  في  ويعود 

المعدودين.  بكر  فر�سان  من  فهو  مهلهاًل«)6)،  عباد  بن  الحارث  اأ�سر  تغلب،  على  وكان 

وقال النويري: »هو اأحد فر�سان بني بكر بن وائل وروؤ�سائهم«)7)، فهو �سيد قومه اأي�سًا. وله 

)1(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س749. الآمدي: الموؤتلف والمختلف، �س114.

)2(  انظر: الأ�سمعيات، �س106، وما بعدها.

)3(  التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، ج3، �س1463. ذكره ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س167.

)4(  التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، ج3، �س1472. الآمدي: الموؤتلف والمختلف، �س188.

�س345.  ج17،  الل�سان  منه،  �ساعة  بعد  وقيل  الليل  ن�سف  من  نحو  الوهن:  �س212.  الأ�سمعيات،    )5(

الهجود: هجد القوم ناموا، الل�سان ج4، �س442.

)6(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س298.

)7(  النويري، �سهاب الدين اأحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب، ط1، دار الكتب الم�سرية، 

القاهرة، 1350هـ/ 1931م، ج8، �س96.
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مقطوعة في االأ�سمعيات مطلعها:

ـــي ـــنّ ــــِة ِم ــــعــــاَم ــــنّ بـــــا َمـــــربَـــــَط ال ِحياِل«)1(»َقـــــرِّ ـــن  َع واِئـــــٍل  َحـــــْرُب  ــْت  ــَح ــِق لَ

وتبلغ ثالثة اأبيات، كان الحارث قالها بعد مقتل بجير، وهو ابنه اأو ابن اأخيه عمرو بن 

عباد، وا�ستراكه في الحرب بعد اأن اعتزل القتال.

تميم  فر�سان  من  وهو  قديم،  »جاهلي  عنه:  قتيبة  ابن  قال  جندل،  بن  �سالمة  ومنهم 

المعدودين«)2). ومطلع ق�سيدته في االأ�سمعيات:

ــِق ــمَّ ــنَ ــُم ــاِب ال ــت ــك ــُل ال ــث ـــٌل م ـــَل ـــْن َط ـــَم فُمْطِرِق«)3(»ِل َليِب  ال�شُّ بــيــَن  ــُده  ــه َع ــا  َخ

وتعد من ق�سائد االأ�سمعيات الطويلة، وتبلغ اأربعين بيتًا.

�ساعر  »هو  التبريزي:  قال  عيالن.  قي�ض  اإلى  ن�سبه  في  ويعود  الطفيل،  بن  عامر  ومنهم 

مجيد، وفار�ض من اأ�سهر فر�سان العرب باأ�سًا ونجدة وذكراً«)4). فقد تعدى ذكره قي�ض عيالن 

ليعرفه العرب، وعنه قال البغدادي: »واأبعدها ا�سمًا حتى بلغ اأن قي�سر كان اإذا قِدم عليه قادم 

من العرب قال: ما بينك وبين عامر بن الطفيل؟ فاإذا ذكر ن�سبًا عظم عنده«)5). ويظهُر كالُم 

الروم.  بالد  اإلى  تعّدتها  بل  فقط،  العرب  بالد  في  تكن  لم  الطفيل  ابن  �سهرة  اأن  البغدادي 

ولعامر في االأ�سمعيات ق�سيدتان، االأولى منهما تقع في ثالثة ع�سر بيتًا مطلعها:

ــــــــواِزَن اأنـّــنـــي ــا َه ــي ــل ـــْت ُع ـــَم ـــِل َجعَفِر«)6(»لـــقـــد َع حقيَقَة  الــحــامــي  الــفــار�ــُص  اأنـــا 

ويالحظ اأن بع�ض �سعراء االأ�سمعيات، هم من ال�سعراء ال�سعاليك مثل تاأبط �سراً. قال ابن 

)1(  الأ�سمعيات، �س71. النعامة: ا�سم فر�سه. لقحت: حملت، هذا مثل �سربه ل�سدة الحرب.

)2(  ابن قتيلة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س272. التبريزي: اختيارات المف�سل، ج2، �س565.

)3(  الأ�سمعيات، �س132. ابن جندل: ديوان �سالمة، �س153. الطلل: ما �سخ�س من اآثار الديار والر�سوم، 

الل�سان ج13، �س430. المنمق: نمق الكتاب ح�سنه وجوده الل�سان ج12، �س239. ال�سليب ومطرق: 

مو�سعان.

)4(  التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، ج3، �س486. انظر: ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س334.

)5(  البغدادي: خزانة الأدب، ج3، �س80.

)6(  الأ�سمعيات، �س215. ابن الطفيل: ديوان عامر، دار �سادر، بيروت، 1399هـ/ 1979م، �س61. ُعليا 

كل �سيء عاليه وعاليته اأرفعه، الل�سان ج9، �س315. هوازن: اأعداوؤه.
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قتيبة: »وكان �ساعراً بئ�سًا، يغزو على رجليه«)1). ومطلع ق�سيدته:

َطريُقُه �َشْك�ٍص  ــوِب  ــثّ ال ك�َشلِّ  ــْعــٍب  ُر«)2(»و�ــشِ َمخا�شِ ــاٌف  ــط ِن ــِه  ــْي ــْوَح �ــشَ ــُع  ــجــاِم َم

وتبلغ اأربعة اأبيات يفخر فيها بقطعه الفيافي من دون دليل اأو رفيق اأدرك هذه البالد.

وفي االأ�سمعيات ق�سيدة لعروة بن الورد اأمير ال�سعاليك وهو من قي�ض عيالن. قال ابن 

قتيبة: »كان يلقَّب عروة ال�سعاليك«)3)، ومطلع ق�سيدته:

ـــِذِر ـــن ـــَة ُم ـــن ـــا اب ــــوَم ي ــــّل ــــي عـــلـــيَّ ال ــــّل فا�شهري«)4(اأِق النوَم  تَ�شتَهي  لم  فــاإن  ونامي، 

وتبلغ �سبعة وع�سرين بيتًا ا�ستهّلها بخطاب زوجته �سلمى.

ومالك بن حريم الهمداني، وهو �ساعر من »ل�سو�ض همدان«)5)، ا�ستهّل ق�سيدته بقوله:

َمْجَزَعا ال�ّشيِب  من  تجَزْع  ولــم  ــَت  ــِزْع َعا«)6(»َج فودَّ الــ�ــشــبــاِب  ـــِعـــيُّ  ربْ ـــاَت  ف وقـــد 

تحدث فيها عن ال�سيب، ثم خل�ض اإلى نعت فر�سه، وفخره بقيادة قومه وو�سفهم باأنهم 

�سادة كرماء.

وفي االأ�سمعيات �ساعران يعّدان من اأغربة العرب:

اأولهما: تاأبط �سراً وهو لقب غلب عليه وا�سمه »ثابت بن جابر«)7)، ويعود في ن�سبه اإلى 

قي�ض عيالن، وهو من �سعاليك العرب، وق�سيدته في االأ�سمعيات ق�سيرة تبلغ اأربعة اأبيات.

)1(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س312.

)2(  الأ�سمعيات، �س125. تاأبط �سراً: ديوان تاأبط �سراً واأخباره، جمع وتحقيق و�سرح: علي ذو الفقار �ساكر، 

�سل  الجبلين،  بين  انفرج  ما  ال�سعب:  �س94.  1984م،  1404هـ/  د.ب،  الإ�سالمي،  الغرب  دار  ط1، 

الثوب: طريقة خياطته، الل�سان ج3، �س352. الطريق ال�سك�س: الذي ي�سعب الذهاب فيه. ال�سوحان: 

نطاف: جمع  الل�سان ج3، �س352.  القائم،  الجبل  لوجه  فيقال �سوح  ويفرد  الوادي حائطاه،  �سوحا 

نطفة، الل�سان ج11، �س349. مخا�سر: الخ�سر البارد من كل �سيء، الل�سان ج5، �س326.

)3(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س675. المرزباني: المو�سح، �س80.

)4(  الأ�سميات، �س43. ابن الورد: ديوانه، �س66.

)5(  ابن قتيبة: عيون الأخبار، ج1، �س237.

)6(  الأ�سمعيات، �س62.

)7(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س312. البغدادي: الخزانة، ج1، �س133.
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ثانيهما: خفاف بن ندبة ال�سلمي، ويعود في ن�سبه اإلى قي�ض عيالن، وهو �ساعر مخ�سرم، 

قال ابن قتيبة: »وكان اأحد اأغربة العرب«)1). وتفّرد بمنزلة خا�سة بين �سعراء االأ�سمعيات؛ 

اأربع ق�سائد، واأطول تلك الق�سائد هي االأولى من حيث ترتيب  حيث اختار له االأ�سمعي 

ق�سائد خفاف، وتبلغ ثمانية وثالثين بيتًا مطلعها:

َمـــْطـــَرِق غــيــر  ــي  ف ــاُء  ــم ــش اأ� ـــْت  ـــَرَق َط نَلتَقي«)2(»األ  بــنَــْجــراَن  ــْت  ــّل ح اإذا  واأنّــــى 

ا�ستهّلها بالحديث عن طيف الخيال، وتعّر�ض فيها الأغرا�ض اأخرى منها الفخر، وو�سف 

ال�سحاب.

وهذا االختيار الذي ي�سم �سعراء من مختلف طبقات المجتمع، يدل على اأن االأ�سمعي 

ينظر اإلى جودة ال�سعر، وربما اإنه لم يعنه �سوى ذلك.

اأما ال�سعراء الجاهليون من حيث الن�سب: فيرجعون اإلى قبائل مختلفة تاأتي في مقدمتها 

قي�ض عيالن ببطونها المختلفة، فمن غطفان: الحادرة، وعروة، وزبان بن �سيار، و�سنان بن 

اأبي حارثة؛ ومن هوازن: عامر بن الطفيل، وعوف بن االأحو�ض، ومعاوية بن مالك؛ ومن 

باهلة: االأع�سى الباهلي؛ ومن ج�سم: دريد بن ال�سمة؛ ومن عدوان: ذو االإ�سبع.

وتتلو قي�ض عيالن بكر وائل، ومن �سعرائها: الحارث بن عباد، وطرفة بن العبد، وعلباء 

ابن اأرقم، والمرق�سان.

ومن بني اأ�سد: حاجب بن حبيب، والجميح، وعبيد بن االأبر�ض.

ومن بني تميم: �سبيع بن الخطيم، و�سالمة بن جندل.

ويرجع ال�سعراء االآخرون اإلى قبائل مختلفة منها تغلب، ومن �سعرائها: المهلهل. وعبد 

القي�ض ومن �سعرائهم: الممزق. ومن بني غ�سان: عدي بن رعالء. ومن كندة: امروؤ القي�ض.

ويالحظ اأن االأ�سمعي لم يقف في اختياره على �سعراء قبيلة دون اأخرى، واإن ظهر تقدم 

)1(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س341. الآمدي: الموؤتلف والمختلف، �س108.

)2(  الأ�سمعيات، �س21. ال�سلمي: �سعر خفاف بن ندبة، جمع وتحقيق: د. نوري حمودي القي�سي، �ساعدت 

جامعة بغداد على ن�سره، مطبعة المعارف، بغداد، 1967م، �س21. طرق القوم: جاءهم لياًل.
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بع�ض القبائل.

ال�شعراء المخ�شرمون:

االأجدع بن مالك الهمداني، امروؤ القي�ض بن عاب�ض، خفاف بن ندبة، ربيعة بن مقروم 

العبا�ض  البرجمي،  الحارث  بن  �سابئ  الغنوي،  حنظلة  بن  �سهم  وثيل،  بن  �سحيم  ال�سبي، 

بن مردا�ض، عبد اهلل بن �سليمة الغامدي، عبد اهلل بن عنمة، عمرو بن معديكرب، مالك بن 

نويرة، مقا�ض العائدي. وهوؤالء ال�سعراء عا�سوا حياتهم �سطرين: اأولهما في الجاهلية وثانيهما 

في االإ�سالم. اأورد االأ�سمعي اإحدى وع�سرين ق�سيدة لهذه المجموعة من ال�سعراء.

االأ�سمعي،  عند  مميزة  منزلة  نزل  قد  ال�سعراء  هوؤالء  بع�ض  اأن  االأ�سمعيات  في  ويظهر 

ومنهم خفاف بن ندبة الذي اختار له االأ�سمعي اأربع ق�سائد، وهي منزلة تفّرد بها خفاف 

اللذان اختار االأ�سمعي  عن �سعراء االأ�سمعيات. وعبد اهلل بن عنمة وعمرو بن معديكرب 

لكل منهما ثالث ق�سائد، وهذا االأمر لم يقع الأي من ال�سعراء الجاهليين.

واإذا نظرنا في تراجم بع�ض هوؤالء ال�سعراء فنجد اأنهم اأ�سحاب منزلة في اأقوامهم، كخفاف 

بن ندبة. قال ابن قتيبة: »و�سهد خفاف مع النبي  فتح مكة ومعه لواء بني �سليم«)1). وت�سّلم 

ابن  بينهم. ومنهم �سحيم بن وثيل وفيه قال  لواء قومه داللة على فرو�سيته ومكانته  خفاف 

�سالم: »�سحيم بن وثيل الرياحي �سريف م�سهور االأمر في الجاهلية واالإ�سالم، جيد المو�سع 

في قومه، �ساعر خنذيذ«)2). وقد افتتح االأ�سمعي اأ�سمعياته بقوله:

ـــا ـــايَ ـــنَ ـــثّ تَْعِرُفوني«)3(»اأنـــــــا ابــــــُن َجـــــا وَطـــــــــّاُع ال الــِعــمــاَمــَة  ـــِع  ـــشَ اأ� ــى  ــت َم

وهو البيت الذي ذكره ابن قتيبة عندما ذكر �سحيمًا)4).

ومن بين هوؤالء عمرو بن معديكرب، قال ابن قتيبة: »هو من مذحج... وكان عمرو من 

)1(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س342.

)2(  الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، �س489.

)3(  الأ�سمعيات، �س17.

)4(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س643.
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في  الثالث  وق�سائده  االإ�سالم«)1).  واأدرك  الجاهلية  في  بالباأ�ض  الم�سهورين  العرب  فر�سان 

االأ�سمعيات تتحدث عن فرو�سيته وحياته، ومنها قوله:

ــًة ــفــا�ــشَ ـــحـــرِب َفــ�ــشْ ـــل ــــــــــــَدْدُت ل ــــصِ»اأع ــــ� ــــّراِه ـــــاً تَــــثَــــنّــــى عـــلـــى ال ـــــش ِدل�

�ــــشــــاِء ـــــــِرداً كــــالــــرِّ ـــــــطَّ فاِئ�ِص«)2(واأجـــــــــــــَرَد ُم ِذي  ـــَة  ـــام ـــشَ � ـــَف  ـــي ـــشَ و�

وت�سمنت و�سفًا للجواد االأ�سيل، ورحالت ال�ساعر.

ومالك بن نويرة وهو يربوعي »وكان مالك فار�ض ذي الخمار«)3)، وهو من فر�سان قومه 

اأي�سًا.

الجاهليين؛  ال�سعراء  عند  منه  اأكثر  ال�سعراء  هوؤالء  عند  اللغوي  المعجم  قرب  ويالحظ 

الت�سالهم به وعي�سهم في بيئة واحدة، وكانوا حديثي العهد باالإ�سالم واأ�سولهم جاهلية.

اأما قبائل ال�سعراء المخ�سرمين فم�سر في مقدمتها، ومنها: ربيعة بن مقروم، وعبد اهلل بن 

عنمة، ومقا�ض. وتتبعها قي�ض عيالن ومنها: خفاف، والعبا�ض، و�سهم بن حنظلة الغنوي. ثم 

تميم ومنها: �سحيم، ومالك. وانفردت بع�ض القبائل االأخرى كل واحدة ب�ساعر؛ فاالأجدع 

همداني، وعمرو بن معد يكرب من زبيد كهالن.

ال�شعراء الإ�شاميون ع�شرة �شعراء هم:

اإ�سحاق بن �سويد، الحكم الخ�سري، جبيهاء االأ�سجعي)4)، �سوار بن الم�سرب، عبد اهلل 

ابن ربعي بن خالد الفقع�سي، عمرو بن لجاأ، غريقة بن م�سافع العب�سي)5)، كعب بن �سعد، اأبو 

مهدية الكالبي، اأبو الن�سنا�ض النه�سلي.

)1(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س372.

)2(  الأ�سمعيات، �س177. الزبيدي: ديوان عمرو بن معديكرب، �س121. الأجرد: الرمح. مطرد: م�ستقيم. 

�سالمة ذي فائ�س: قيل من اأقيال اليمن، فائ�س: واد باليمن.

)3(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س337. ذو الخمار: فر�سه.

)4(  �ساعر اأموي الع�سر. انظر: الآمدي: الموؤتلف والمختلف، �س77. البكري: �سمط الالآلئ، ج2، �س640.

ال�ستقاق،  الإ�سالم«.  في  �ساعر  غريقة  عب�س  بني  »ومن  دريد  ابن  قول  على  اعتماداً  اإ�سالمي  اأنه  يرجح    )5(

تحقيق: عبد ال�سالم هارون، ن�سر مكتبة الخانجي، م�سر، 1958م، �س279.
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من  �سعد  بن  كعب  وانفرد  ق�سيدة.  ع�سرة  اإحدى  المجموعة  هذه  ق�سائد  ومجموع 

االإ�سالميين بق�سيدتين وردتا في االأ�سمعيات. وهوؤالء ال�سعراء االإ�سالميون بع�سهم لم يدركه 

االأ�سمعي مثل الحكم الخ�سري، وجبيهاء االأ�سجعي الذي يعد من �سعراء الع�سر االأموي. 

ونالحظ اأن بع�ض هوؤالء ال�سعراء معا�سر لالأ�سمعي كما ورد في اأول ق�سيدة الحكم الخ�سري.

»قال اأبو �سعيد: �سمعتها من الحكم:

َجــى ــبــيــَد والــدُّ ـــَي ال ـــاٍل َجـــوِب ــــِن ب ـــى ابْ ِب«)1(اإل تَْغ�شَ ْجــَر  الــزَّ ت�شَمِع  اإْن  ــٍة  ــاَف ــزيّ ب

فهذه اإ�سارة �سريحة اإلى معا�سرة ال�ساعر لالأ�سمعي. وكذلك اأبو مهدية االأعرابي. جاء 

في مقدمة ق�سيدته »وقال اأبو �سعيد: اأن�سدني اأبو مهدية ي�سف حية:

ـــصٌ ـــ� ـــَرقَّ ــــمُّ ُم ــــشَ ـــــاَد يَــقــتُــُلــنــي اأ� َكثيُر«)2(قـــد ك ــوُب  ــط ــُخ وال ــَم  ــثَ ــل َك ـــبِّ  ُج ــن  م

ومن االإ�سالميين من هو �سابق لهوؤالء من حيث الزمن.

ب التي تبلغ  رَّ ويالحظ على ق�سائد االإ�سالميين ق�سرها اإذا ا�ستثنينا ق�سيدة �َسّوار بن الُم�سَ

اأربعة واأربعين بيتًا مطلعها:

اأنـّــــي ــــــاأُت  ــــــب اأَنْ واإْن  ــــي  ــــَرن تَ الَغَواني«)3(»األـــــــم  َطــَلــِب  عــن  الَك�ْشَح  ــُت  ــَويْ َط

اأي�سًا ق�سيدة كعب. وتظهر في �سعر االإ�سالميين االأهواء ال�سيا�سية التي برزت في  ومنها 

الع�سر العبا�سي كما في اأبيات اإ�سحاق بن �سويد.

�سعد  بن  وكعب  الخ�سري،  الحكم  ومنها:  عيالن،  قي�ض  اأولها  ال�سعراء  هوؤالء  وقبائل 

الغنوي. وتتلوها تميم، ومن �سعرائها: �سوار، واأبو الن�سنا�ض النه�سلي، وعمرو بن لجاأ. ومن 

كالب: اأبو مهدية.

)1(  الأ�سمعيات، �س32.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س123. الأ�سم: ما ل يقبل الرقية كاأنه قد �سم عن �سماعها. المرق�س: الذي فيه نقط 

�سواد وبيا�س. جب كلثم: الظاهر اأنه بئر.

)3(  الأ�سمعيات، �س239.
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ال�شعراء المجهولون:

اأ�سار �ساكر وهارون في تحقيقهما ن�سو�ض االأ�سمعيات اإلى اأن بع�ض الق�سائد هي ل�سعراء 

لم يعثرا لهم على تراجم، وبلغ عددهم �سبعة �سعراء. وتاأّتى لنا العثور على �ساعر مجهول، 

اأورده �ساحب ل�سان العرب، ولم يذكر في االأ�سمعيات التي حققها �ساكر وهارون اأو اآلورد 

اأو االأخف�ض في االختيارين.

 وق�سيدته تحمل الرقم خم�سين، مطلعها:
ّ
وهوؤالء ال�سعراء هم: َدْو�َسُر بن ُذَهيل الُقَرْيِعي

ـــــَر بَــعــَدنــا ـــــشَ ـــــاُل َدْو� ـــا ب ِهْنِد«)1(»وقــــاِئــــلــــٍة م ــن  وع لَيَلى  اآِل  مــن  َقلبُه  حا  �شَ

َحيُر بُن ُعَمير، وق�سيدته اأرجوزة مطلعها: �سُ

َطْي�َشَلْه«)2( اآِل  اأخـــــُت  ــي  ــنّ م »تـَـــهــــزاأُ 

عبد اهلل بن ِجْنٍح الّنكري، وق�سيدته تحمل الرقم ثالثين مطلعها:

ريَمتي �شَ اأَرْدَن  اأْن  ــي  ــوان ــَغ ال ـــــَم  حاجاتي«)3(»َزَع ــــــَرْت  واأْدبَ َكـــِبـــْرُت  قــْد  اأَْن 

ُعقَبُة بن �سابق، وق�سيدته االأ�سمعية التا�سعة، وتبداأ بقوله:

ـــري ـــج ــــٍب، يَ ــــ�ــــشَ ــــْب ـــه ُمــــــــــــــــوُرُه، َجــــــــــــــــْدِب«)4(»وَجـــــــــــــْرٍف �ــــشَ ـــي ـــل ع

عمرو بن االأ�سود، وق�سيدته هي الحادية والع�سرون مطلعها:

ـــراً اأَمــــــَرُه ـــم ــــــاِك َع ـــــــْرُت اأَخ الُعجُرِم«)5(»ولـــقـــد اأَم ــــذاِت  ب ــُه  ــَع ــيَّ ــشَ و� ــى  فــعــ�ــشَ

، وق�سيدته هي الع�سرون مطلعها:
ّ
اأبو الف�سل الِكناني

)1(  الأ�سمعيات، �س150.

)2(  الأ�سمعيات، �س234. طي�سلة: الراجح اأنه ا�سم قبيلة.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س114.

�س368.  ج10،  الل�سان  الأر�س،  من  واأكلته  ال�سيول،  تجرفه  ما  الجرف:  �س39.  ال�سابق،  الم�سدر    )4(

ال�سب�سب: القفر والمفازة، الل�سان ج1، �س442. مورة: الغبار المتردد وقيل التراب تثيره الريح، الل�سان 

ج7، �س36.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س79. ذات العجرم: مو�سع بعينه.
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تَا وقــد  ــحــاَق  ــلَّ ال يَخ�شى  ــْلــَحــٍم  َفاِتُر«)1(»وُمــ�ــشــتَ ـــْرُي  ـــَج ال َمـــنَّـــُه  ــد  ق ــٌئ  ــِط ــب ُم ـــِه  ب

ٌث العامرّي، وق�سيدته تحمل الرقم ثمانية واأربعين مطلعها: عَّ ُم�سَ

ــــيُّ يـــومـــاً ــــَح ــــٍر يـَـــتَّــــِرْكــــِنــــي ال ــــاإ�ــــشْ �ِشراُع«)2(»ب وُهــــــُم  داِرِهـــــــم  ـــَة  ـــنَ ـــي َره

ومنهم رجٌل من تميم، ذكر �ساحب الل�سان قوله في اأ�سمعية:

ـــنُّ مـــن َجـــْلـــَفـــزيـــٍز َعــــــوَزٍم َخــَلــٍق الَوَدَعْه«)3(»الـــ�ـــشِّ يـَـُمــُر�ــُص  �شبيٍّ  َعــْقــُل  والــَعــقــُل 

ولم يترجم اأحد ممن ترجموا لل�سعراء لهوؤالء. وبلغت ق�سائدهم ثماني ق�سائد.

في  اأرجوزة  اأطول  وهي  �سحير،  اأرجوزة  حوت  اأنها  الق�سائد  هذه  على  ويالحظ 

االأ�سمعيات، حيث بلغت ثالثة واأربعين بيتًا. وتتلوها من حيث الطول ق�سيدة عقبة بن �سابق، 

التي بلغت واحداً وع�سرين بيتًا. وبلغ مجموع اأبيات الق�سائد المجهولة ع�سرة ومئة بيت.

ويو�سح الجدول االآتي ن�سبة �سعراء االأ�سمعيات وق�سائدهم وعدد االأبيات في كل ع�سر 

من ع�سور ال�سعر العربي)4):

عدد ال�سعراء ح�سب الع�سر

ال�سعراء

عدد الن�سبة

الق�سائد

عدد الن�سبة

الأبيات

الن�سبة

%103060%6963%5564الجاهليون

%39723%2119%1315المخ�سرمون

%16910%1110%1012الإ�سالميون

%1107%88%89المجهولون
%1706100%109100%86100المجموع

َمنَُّه  به.  تخلف  به:  تال  القتال.  في  العدو  واحتو�سه  الذي روهق  الم�ستلحم:  ال�سابق، �س77.  الم�سدر    )1(

الجري: اأ�سعفه واأعياه. الفاتر: الذي لنت مفا�سله و�سعف، الل�سان ج6، �س348.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س148. ذكره المرزباني: معجم ال�سعراء، �س475. قال اأح�سبه لقبًا.

)3(  الل�سان، ج10، �س26.

الختيارين  كتاب  وفي  وهارون،  �ساكر  بتحقيق  الأ�سمعيات  في  الموجودة  الق�سائد  الجدول  ي�سم    )4(

والأ�سمعيات المجهولة.
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والبد من االإ�سارة اإلى ق�سائد ال�سعراء الذين عّدهم �ساكر وهارون في تحقيق االأ�سمعيات 

َحير  مجهولين؛ اإذ يمكننا ترجيح ن�سبة بع�سهم اإلى ع�سور مختلفة، ومن هوؤالء ال�سعراء �سُ

ابن ُعَمير �ساحب االأرجوزة الت�سعين؛ اإذ ذكر �ساحب ال�سمط قول »النجيرمي هذا الرجز 

اأبا قالبة  لالأ�سمعي«)1). وذكر اأي�سًا قول المبرد: »عن عبد ال�سمد بن المعذل قال: جئت 

 فاأبى«)2). فهذه 
ّ
الجرمي ومعه االأرجوزة التي تن�سب اإلى االأ�سمعي تهزاأ ف�ساألته اأن يدفعها اإلي

الن�سو�ض تعزو الق�سيدة لالأ�سمعي الذي نرجح اأنه نظمها بعد اأن تمكن من الرجز.

الع�سر  اإلى  ال�ساعر  ن�سبة  يرجح  الثالثين،  االأ�سمعية  �ساحب  النكري  ِجْنٍح  بن  اهلل  عبد 

االأموي بدليل وجود البيتين الخام�ض وال�سابع في ق�سيدة من�سوبة للوليد بن يزيد:

ـــُم ـــوُه ـــى الــــَهــــواَن اأُخ ـــاأبَ ــٍر ي ــشَ ــ� ــع ــــن َم ـــاداِت»ِم ـــش ـــٍح � ـــاِج ـــح ــــــــوِف َج ـــمِّ الأن ـــشُ �

ـــا ـــه ـــاأَْونَ ـــن يَ ــــَرٍة  ــــِري ــــَج ب ـــبـــوا  يَـــطـــُل ِبِتراِت«)3(اإن  ــــوا  ــــدَرُك يُ ل  ــوا  ــب ــَل ــط يُ اأو 

فاإن وجود االأبيات من�سوبًة للوليد ي�ساعد على القول باأن عبد اهلل النكري من مغموري 

الع�سر االأموي.

عقبة بن �شابق يظهر من �ختالط ن�شبة �لأ�شمعية �لتا�شعة بينه وبين �أبي دوؤ�د �لإيادي �أن 

ناظمها من �سعراء الع�سر الجاهلي)4).

اأبو  »قال  مقدمتها:  في  جاء  والع�سرين،  الواحدة  االأ�سمعية  �ساحب  االأ�سود  بن  عمرو 

�سعيد: قال اأبو عمرو بن العالء: قال عمرو بن االأ�سود هذه الق�سيدة يوم ذي قار«)5). وهذا 

يرجح ن�سبة ال�ساعر اإلى الع�سر الجاهلي. والق�سيدة ُتن�سب في االختيارين لب�سر بن �سلوة)6) 

)1(  البكري: �سمط الالآلئ، ج2، �س930.

)2(  البكري: �سمط الالآلئ، ج2، �س930.

)3(  الأ�سفهاني: الأغاني، ج7، �س103. ورد ال�سطر الأول من البيت 5 »في فتية تاأبى الهوان وجوههم«، 

وورد البيت 7 في الأ�سمعيات: »اأن يطلبوا بتراتهم يعطوبها«، �س114. الترات: ج ترة، وهي الثاأر.

)4(  انظر تخريج الأ�سمعية، الأ�سمعيات، �س39.

)5(  الأ�سمعيات، �س79.

)6(  الأخف�س: الختيارين، �س184.
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بتمامها، وهو �ساعر جاهلي)1).

ويبقى اأربعة من ال�سعراء المجهولين لم ن�ستطع ترجيح ع�سورهم. وهذا يدل على ن�سب 

جديدة يبّينها الجدول االآتي:

الن�سبةعدد الأبياتالن�سبةعدد الق�سائدالن�سبةعدد ال�سعراءال�سعراء ح�سب الع�سر

%106863%7165%5766الجاهليون

%39723%2119%1315المخ�سرمون

%21913%1312%1214الإ�سالميون

%221%44%45المجهولون

%1706100%109100%86100المجموع

ويظهر الجدول ال�سابق اأن ما َيقرب من ثلثي �سعراء االأ�سمعيات يرجعون من حيث الزمن 

اأن  على  يدل  االأ�سمعيات، وهذا  ق�سائد  ثلثي  من  تقرب  وق�سائدهم  الجاهلي،  الع�سر  اإلى 

اأكثر اختيار االأ�سمعي من ال�سعر الجاهلي. وراأينا اأن بع�سهم يرجعون اإلى اأزمنة متقدمة في 

الجاهلية. واإذا اأ�سفنا اإلى ما �سبق اأن بع�ض ال�سعراء المخ�سرمين عا�سوا جزءاً كبيراً من حياتهم 

في الجاهلية كاالأْجَدع بن مالك الهمداني)2)، وعبد اهلل ابن �سلمة. وال ن�ستطيع الف�سل بينهم 

االأ�سمعيات  ق�سائد  فاإّن جّل  الم�سطلح )جاهلي، مخ�سرم)  اإاّل من حيث  الجاهليين  وبين 

اثنين وت�سعين ن�سًا �سعريًا بين ق�سيدة ومقطوعة ل�سبعين �ساعراً.  يبلغ  اأي ما  يكون جاهليًا، 

الذين  ال�سعراء  هوؤالء  وتبع  بيت.  واألف  واأربعمئة  و�سبعين  خم�سة  اأبياتها  مجموع  ويبلغ 

ينتمون اإلى الع�سر االإ�سالمي وبلغ عددهم اأحد ع�سر �ساعراً، وبلغت ق�سائدهم اثنتي ع�سرة 

ق�سيدة من مجموع �سعراء االأ�سمعيات، وهي ن�سبة قليلة اإذا قرنت ب�سابقتها، وبيّنا اأن بع�سهم 

كان معا�سراً لالأ�سمعي، مما يدل على اأن االأ�سمعي اختار هذه الق�سائد لجودتها، ولم ينظر 

اإلى العامل الزمني الذي اتخذه في الفحولة عندما توقف عن الحكم على �سعر جرير  فيها 

)1(  الآمدي: الموؤتلف والمختلف، �س60. وردت كلمة �سلوة معجمة.

)2(  البكري: �سمط الالآلئ، ج1، �س109.
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والفرزدق)1)، واختار من اأتوا بعدهم كاأبي مهدية وغيره.

ال�سعراء  اأولئك  ن�سف  من  يقرب  ما  اأن  االأ�سمعيات  �سعراء  تراجم  ي  تق�سّ من  ويظهر 

اأ�سحاب مكانة بارزة في التاريخ االأدبي عامة، وتاريخ ال�سعر العربي خا�سة. وبيّنا اأن بع�سهم 

من اأ�سحاب المعلقات كامرئ القي�ض، وطرفة، وعبيد بن االأبر�ض. ومنهم اأي�سًا من كانوا 

�لعربية وقبائلهم كاأحيحة بن �لجالح، و�أ�شماء بن خارجة،  �لقبائل  �أو�شاط  �شادة �شرفاء في 

ودريد بن ال�سمة، وعبد قي�ض بن خفاف، و�سحيم بن وثيل. وكان بع�سهم فر�سانًا عرفتهم 

الجزيرة العربية بقبائلها، ومنهم من عرفته االأمم االأخرى وهم ُكُثر منهم: الحارث بن عباد، 

�سراً،  كتاأبط  ال�سعاليك؛  بع�ض  اأي�سًا  ومنهم  معديكرب.  بن  وعمرو  خارجة،  بن  واأ�سماء 

العرب كخفاف  اأغربة  الورد، وغيرهما. وبع�ض �سعراء االأ�سمعيات يعّدون من  وعروة بن 

ابن ندبة، وتاأبط �سراً. وفي هذا دليل على عدم وقوف االأ�سمعي في اختياره على جيل اأو 

تاريخية  ي�سكلون ع�سوراً  ال�سعراء  هوؤالء  فاإن  اأخرى  ومن جهة  من جهة،  اآخر  دون  ع�سر 

واأدبية مختلفة، وينتمون اأي�سًا اإلى طبقات مختلفة في مجتمعاتهم، فمنهم من هو �سيد ابن 

ملك كامرئ القي�ض بن حجر ملك كندة وق�سة والده م�سهورة. والحظنا اأن منهم الفار�ض 

الم�سهور كاأ�سماء بن خارجة، وعمرو بن معديكرب. واإلى جانب هوؤالء اختار االأ�سمعي 

ق�سائد ل�سعراء �سعاليك. فلم يكن االأ�سمعي ينظر اإلى مكانة ال�ساعر االجتماعية، اإنما كان 

ياأخذ بمحتوى ال�سعر وما فيه من معاٍن وعادات افتخر بها العرب في ع�سور مختلفة.

وت�سل  وغربها،  نجد  �سرقي  قبائلهم  وتترّكز  مختلفة،  فهي  ال�سعراء  هوؤالء  مواطن  اأما 

باتجاه  الجندل  دومة  الغربي  ال�سمال  وفي  و�سبيعة،  عنزة  منازل  الب�سرة حيث  اإلى حدود 

بالد ال�سام حيث تنزل ذبيان وفزارة من بطون قي�ض عيالن، وفي جهة الجنوب نجد منازل 

همدان، وكندة.

الأ�شمعيات في دواوين �شعرائها

هذه  اتفاق  مدى  لبيان  بع�سهم  دواوين  في  النظر  تفر�ض  االأ�سمعيات  �سعـراء  كثرة  اإن 

الق�سائد واختالفها في االأ�سمعيات ودواوين �سعرائها. واإذا نظرنا في الق�سائد التالية:

)1(  انظر: فحولة ال�سعراء، �س24.
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ق�سيدة امرئ القي�ض:

اأُنــــا�ــــصٍ مــــن  ــــٍد  ــــن ِه ــــهــــَف  لَ ــــا  ي يُ�شابُوا«)1(»األ  ــْم  ــل ف ــاَء  ــف ــشِّ ــ� ال ــوا  ــان ك ُهــــُم 

وعدد  نف�سه،  بالترتيب  االأ�سمعي  عن  المروي  الجزء  في  الديوان  في  وردت  نجدها 

االأبيات)2).

وق�سائد خفاف بن ندبة الثالث والمقطوعة، وهي على التوالي:

َمــْطــَرِق ــِر  ــي َغ ــي  ف ــاُء  ــم ــشْ اأ� ـــْت  ـــَرَق َط نَــلــتَــقــي»األ  ـــراَن  ـــْج ـــنَ ب ـــْت  ـــّل َح اإذا  ـــــــى  واأَنّ

وقوله:

ـــا ـــن حــــاَل َوُدونَ ـــيـــمـــاُء الــــرِّ ــُبَطــــَرَقــــْت اأُ�ـــشَ ــي ــث ــَك ـــٌد ف ـــاِع ـــش ـــَة � ـــَق ـــي ــــِد َغ ــــْي مــــن َف

وقوله:

ــــاِرِد ــــِديــــا ِهــــنــــُد يــــا اأُخــــــــَت بـــنـــي الــــ�ــــشّ ــــخــــاِل ال ول  بـــالـــبـــاقـــي  اأنــــــــا  مـــــا 

وقوله:

ـــِه ـــاِل ـــت ـــِق ــــــَم تــــــاأخــــــذوَن �ــــشــــاَحــــُه ل ــــــــــــاُم«)3(ِل ـــَد الإلـــــــه اإِثَ ـــن ــــــذاُكــــــُم ع وِل

نجد القي�سي جامع الديوان ومحققه اأوردها كما هي تمامًا)4).

ومن هذه الق�سائد ق�سيدة عامر بن الطفيل االأولى:

ـــــــوازَن اأنـّــنـــي ــا َه ــي ــل ـــْت ُع ـــَم ـــِل َجعَفِر«)5(»لـــقـــد َع َحقيقَة  الــحــامــي  الــفــار�ــُص  اأنـــا 

ورد في مقدمتها في الديوان: »هذه الق�سيدة بعد يوم فيف الريح الذي فقاأ فيه م�سهر بن 

المزنوق،  ا�سم فر�سه  العقم، ويذكر  اإلى عيب  العور  فيه عيب  فاأ�سيف  الحارثي عينه،  يزيد 

)1(  الأ�سمعيات، �س131.

)2(  امروؤ القي�س: ديوانه، �س138.

)3(  الأ�سمعيات، �س21، 27، 29، 31.

)4(  ال�سلمي: �سعر خفاف بن ندبة، �س27، 40، 44، 46.

)5(  الأ�سمعيات، �س215.
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وكان من اأكرم الخيول العربية«)1). وردت بالطول نف�سه الموجود في االأ�سمعيات.

اأما ق�سيدة العبا�ض بن مردا�ض المن�سفة، مطلعها:

ــا ــش ــوَم داِر� ــي ــَح ال ــب ـــٌم اأ�ــش َفراِك�شا«)2(»لأَ�ــشــمــاَء َر�ـــشْ َرْحــــَرحــــاَن  منها  واأْقـــَفـــَر 

وردت في الديوان بالطول نف�سه)3).

وكذلك ق�سيدة عروة بن الورد:

ـــِذِر ـــن ـــَة ُم ـــنَ ـــا اب ــــي عــلــيَّ الــــّلــــوَم ي ــــّل فا�شَهري«)4(»اأِق النّوَم  تَ�شتهي  لم  فــاإن  ونامي، 

وردت في الديوان ب�سرح ابن ال�سكيت بعدد االأبيات نف�سها)5).

ون�سيف اإلى ما �سبق ق�سيدة عمرو بن معديكرب العينية:

ــمــيــُع ــ�ــشَّ ــــي ال ــــّداِع ـــَة ال ـــان ـــح ـــــــْن َريْ ُهُجوُع«)6(»اأِم ـــي  ـــاِب ـــح ـــشْ واأَ� ُقـــنـــي  يُـــوؤرِّ

وردت اأي�سًا بالطول نف�سه)7).

ونالحظ اأن الق�سائد ال�سابقة جميعها قد وردت في دواوين �سعرائها بالطول تف�سه، كما 

اعتمد المحققون الذين حققوا بع�ض هذه الدواوين على رواية االأ�سمعي في تحقيقهم كما 

في ديوان خفاف بن ندبة.

واإذا نظرنا في ق�سيدة عامر بن الطفيل:

ــٌة ــيَّ ــِف ــــــَي َح ـــْن اأ�ـــشـــمـــاُء َوْه ـــاألَ ـــ�ـــشْ ـــتَ ــــــَرِد«)8(»ولَ اأُط ــم  ل اأم  اأَُطــــــِرْدُت  ــحــاَءهــا  نُــ�ــشَ

)1(  ابن الطفيل: ديوان عامر، �س61.

)2(  الأ�سمعيات، �س204.

)3(  ابن مردا�س: ديوان العبا�س، �س68.

)4(  الأ�سمعيات، �س43.

)5(  ابن الورد: �سرح ديوان عروة، �س66.

)6(  الأ�سمعيات، �س172.

)7(  الزبيدي: ديوان عمرو بن معديكرب، �س136.

)8(  الأ�سمعيات، �س216.
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اأن  على  يدل  مما  االأ�سمعيات)1)،  في  عنها  الديوان  في  بيتًا  تنق�ض  الق�سيدة  هذه  نجد 

هنالك ق�سائد نق�ست اأبياتًا قليلة عن االأ�سمعيات.

واإذا اأتينا ديوان ال�سموءل، ونظرنا في ق�سيدته التي مطلعها:

ــــــوَم ُمــنــيــُت ــــا ُمــــِنــــيــــُت ي ــــًة م ــــطــــَف ُوبيُت«)2(»نُ ــا  ــه ــي وف ــــَرهــــا  اأم ـــــــــَرْت  اأُِم

نجد فيه زيادة اأربعة اأبيات هي:

ــــــحــــــوارّي يَـــْحـــيَـــى ـــمـــاَن وال ـــي ـــل ـــُت»و�ـــش ـــي ـــيَّ يـــو�ـــشـــف كــــاأنّــــي َول ـــش ـــ� ـــْن وَم

ـــ ــْع ــــاِط ي ــــب ـــــبـــــاِط �أ�ــــس ـــتـــابـــوُتوبَـــقـــايـــا �لأ�ـــــسْ ـــوَب دار�ـــــــصِ الــــتــــوراِة وال ـــق ـ

َطـــــوَريْـــــِن عن ــى وبَــــْعــــُد الـــُمـــمـــلَّـــُك الـــّطـــالـــوُتوانــــقــــاُب الأمـــــــــواِج  ــش ــو� م

ــَن عــ�ــشــى اهلل ــي ـــ�ـــص ح ـــِري الجالوُت«)3(وُمـــ�ـــشـــاُب الإف ـــُه  ـــنَ ـــْي َح ـــاَب  ـــش � واإذ 

فاإن هذه االأبيات وردت في الديوان، ولم ُتذكر في االأ�سمعيات.

اأما ق�سيدة عمرو بن معديكرب:

ــِهــْدُت ِطـــراَدهـــا ــــرٍد �ــشَ ــــــْرٍد عــلــى ُج َذرَِّت«)4(»وُم حيَن  اأو  ال�شم�ِص  ُطــلــوِع  ُقبَيَل 

نجد فيها قوله:

ـــن زبـــيـــد عــ�ــشــابــٌة ــــجــــاءْت م ــت َف ــف ــت ِت«)5(»ه فَكرَّ ــاً  ــب قــري فـــاءت  َطـــــرَدت  اإذا 

زيادة على ما في االأ�سمعية.

واإذا نظرنا في الق�سيدة ال�سينية من ق�سائد عمرو بن معديكرب التي يقول فيها:

)1(  ابن الطفيل: ديوان عامر، �س61.

)2(  الأ�سمعيات، �س85.

)3(  ال�سموءل: ديوانا عروة بن الورد وال�سموءل، دار �سادر، بيروت، 1384هـ/ 1964م، �س82.

)4(  الأ�سمعيات، �س121.

)5(  الزبيدي: ديوان عمرو بن معديكرب، �س44.
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ـــًة ـــَفـــا�ـــشَ ـــلـــحـــرِب َفـــ�ـــشْ الّراِه�ِص«)1(»اأعــــــــــــَدْدُت ل عـــَلـــى  تَــثــنّــى  ــــاً  ِدل�ــــش

فاإننا نجد قوله:

ـــِل الـــَغـــديـــِر ـــاً تـــــــراه كـــمـــث ـــام ـــش ـــ� ــــصِ»ح ــــ� ــــاِق ــــن ــــِة ال ــــم ــــن ــــْم ــــنَ عــــلــــيــــه ك

وقوله:

نــقــا �ــــشــــواذ  قــــلــــُت  جــــــرى  مــــا  ـــفـــاحـــ�ـــصِاإذا  ــــــِل ال ــــــواب ـــى عــــــِن ال ـــّح ـــن ت

وقوله اأي�سًا:

ــــم مــنــ�ــشــبــي ــــك ــــد اأبــــــــــو ح ــــع ــــش الطاِئ�ِص«)2(و� ــى  ــل ع ـــو  ـــل اأْع ـــُت  ـــن ُك ـــه  ب

وقعت زيادة على االأبيات الموجودة في االأ�سمعيات.

وفي ق�سيدة المتلم�ض التي مطلعها:

ـــرى ــــن تَ ـــــــي رجــــــاٌل ول ـــي اأُّم ـــُرن ـــيِّ ـــَع ما«)3(»تُ يتَكرَّ ـــــاأن  ب اإلّ  ـــــــَرٍم  َك ــــــا  اأَخ

فنجد قوله:

ــذه ــــذه َحــــْتــــَف ه مقدما«)4(»يـَـــــــداُه اأ�ـــشـــابَـــْت ه عليها  الأخـــــرى  تَــجــِد  فــلــم 

ورد زيادة على ما في االأ�سمعية، وهذه الرواية ماأخوذة عن االأ�سمعي. وهذا دليل على 

اأن هنالك اختالفًا ب�سيطًا وقع في هذه الق�سائد، وكان منه زيادة بيت اأو ثالثة اأو اأربعة اأبيات.

واإذا نظرنا في بع�ض الق�سائد االأخرى، كق�سيدة ذي االإ�سبع العدواني، وهي:

ـــــــن َعـــــــــْدوا ــــــيِّ ِم ــــــَح ـــــــَر ال ـــــــذي «)5(»َع ــــــــــــــصِ الأر� ـــــَة  ـــــيَّ َح كـــــانـــــوا  َن 

)1(  الأ�سمعيات، �س177. ف�سفا�سة: وا�سعة يريد الدرع. الدل�س: اللينة البراقة المل�ساء. الرواه�س: ع�سب 

الذراع.

)2(  الزبيدي: ديوان عمرو، �س121.

)3(  الأ�سمعيات، �س244. ال�سبعي: ديوان المتلم�س: �س14. رواية الديوان »تعيرني اأمي رجال ول اأرى«.

)4(  ال�سبعي: ديوان �سعر المتلم�س، �س14.

)5(  الأ�سمعيات، �س72.
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بيتًا)1)، في حين وردت في االأ�سمعيات خم�سة  تبلغ �ستة وع�سرين  الديوان  وردت في 

اأبيات.

وكذلك ق�سيدة طرفة بن العبد:

ـــهـــا ـــوؤالُ و�ـــشُ ــــي  جــــاَرت اإلّ  ــــــرَو  َغ كذلِك«)2(»ل  ــِت  ــْل ــِئ �ــشُ اأْهـــــٌل،  لــنــا  ـــْل  َه األ 

تبلغ في الديوان �سبعة ع�سر بيتًا)3)، بينما وردت في االأ�سمعية خم�سة اأبيات فقط. وهذه 

االأ�سمعيات ودواوين  بين  كبير  فيها اختالف  التي وقع  الق�سائد  يمكن عدها من  الق�سائد 

اأ�سحابها، وكان االختالف مرتبطًا بعدد االأبيات.

ووردت ق�سائد اأخرى وهي ق�سيدة االأع�سى الباهلي:

ــوؤُهـــا نـــبَـّ
ــــاٌء اأُ ــــب ـــــِل اأن ـــن َع ــــد جـــــاَء م �ُشُخُر«)4(»ق ول  مــنــهــا  ـــٌب  ـــَج َع ل  اإلـــــيَّ 

واالأع�سيين  االأع�سى  ديوان  في  وردت  بينما  بيتًا،  وثالثين  ثالثة  االأ�سمعية  في  وردت 

االآخرين �ستة واأربعين بيتًا)5).

بيتًا في المراثي)6)، وفي اختالف  اأما في الجمهرة فقد وردت الق�سيدة ثمانية وثالثين 

كبير في الترتيب. وكذلك ق�سيدة امرئ القي�ض:

ـــْلـــَكـــى وَمـــخـــلـــوَجـــًة ـــْم �ـــشُ ـــُه ـــنُ ـــَع ـــْط ـــــِل«»نَ ـــــاِب ـــى نَ ـــل ـــــــِن ع ـــــــْي ــــَك لأَْم ــــتَ ــــْف لَ

ورد منها في االأ�سمعية اأربعة اأبيات بينما وردت في الديوان ع�سرة اأبيات، مطلعها:

مطبعة  واآخرون،  العدواني  علي  محمد  الوهاب  عبد  وتحقيق:  جمع  الإ�سبع،  ذي  ديوان  العدواني:    )1(

الجمهور، المو�سل، 1973م، �س46.

)2(  الأ�سمعيات، �س149.

)3(  ابن العبد: ديوان طرفة، �س71.

)4(  الأ�سمعيات، �س88.

)5(  الأع�سى، كتاب ال�سبح المنير، �س266.

)6(  القر�سي، اأبو زيد محمد بن الخطاب القر�سي: جمهـرة اأ�سعـار العـرب، تحقيـق: علي محمد البجاوي، 

ط1، دار نه�سة م�سر للطباعة والن�سر، القاهرة، د.ت، ج2، �س710.
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ــــِل ــــاِئ ــــح ــــال ب مــــــــاويـّـــــــَة  داَر  ــــــا  عاِقِل«)1(ي ـــْن  م ــِن  ــْي ــتَ ــْب ــَخ ــال ف ــِب  ــْه ــ�ــشَّ ــال ف

اأورد منها االأ�سمعي اأبيات الفخر.

وق�سيدة دريد بن ال�سمة:

ــِد ــعــبَ َم اأمِّ  مـــن  ــِل  ــب ــَح ال ـــُد  ـــدي َج َموِعِد«)2(»اأَرثَّ  ــــلَّ  ُك واأَْخــــلــــَفــــْت  ـــٍة  ـــبَ عـــاِق

بيتًا)3).  واأربعون  اأربعة  فهي  الديوان  في  اأما  بيتًا.  وع�سرون  �ستة  االأ�سمعية  في  وردت 

ونجد الق�سيدة ذاتها في الجمهرة �سبعة وثالثين بيتًا، في المنتقيات)4).

اأما ق�سيدة كعب بن �سعد الغنوي:

ــَد بـَـيــِتــه ــن ــٌص ع ــ� ــاِح ـــــي ل ف َهيوُب«)5(»اأَخـــــي مــا اأَِخ الـــلـــقـــاِء  ِعـــنـــَد  َوَرٌع  ول 

بيتًا  وع�سرين  واحد  في  الثاني  والجزء  بيتًا،  وع�سرين  اأربعة  في  منها  االأول  الجزء  ورد 

من�سوبًا لغريقة بن م�سافع.

الجمهرة  وفي  يقينًا«)6).  الغنوي  �سعد  بن  كعب  ق�سيدة  »والق�سيدة  المحققان:  وقال 

وردت في اثنين و�ستين بيتًا، مع اختالف في ترتيب االأبيات. وقوله:

�شاحباً ِلــِجــ�ــشــِمــَك  ــا  م ــَلــْيــمــى  �ــشُ ــيــُب«»تــقــوُل  ـــراَب طــب ـــشّ ـــ� ــــَك يــحــمــيــك ال كــــاأنّ

ورد ترتيبه الثالث في الجمهرة، وهو مطلع الجزء المن�سوب اإلى غريقة في االأ�سمعيات، 

وقد وردت الق�سيدة في ق�سم المراثي في الجمهرة.

والذي يظهر على الق�سائد الثالث االأخيرة �سدة االختالف من حيث عدد اأبياتها وترتيب 

االأبيات بين االأ�سمعيات ودواوين اأ�سحابها.

)1(  امروؤ القي�س: ديوانه، �س129.

)2(  الأ�سمعيات، �س106.

)3(  الج�سمي: ديوان دريد بن ال�سمة، �س45.

)4(  القر�سي: جمهرة اأ�سعار العرب، ج2، �س581.

)5(  الأ�سمعيات، �س95.

)6(  الم�سدر نف�سه، �س98.
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وما يالَحظ على هذه الق�سائد اأن اختالفًا في الروايات ورد في ال�سطر اأو البيت، وهذا 

اأمر طبيعي فر�سته طبيعة ال�سعر العربي وحياته، وال يمكن لهذا االختالف الب�سيط اأن يغّير من 

اتجاه الق�سيدة، ولي�ض وراء ذلك اإاّل تعدد الروايات، وانتقال ال�سعر بين الرواة.

قديم  االختالف  هذا  اأن  فيها  المرجح  فمن  كبير،  اختالف  فيها  ورد  التي  الق�سائد  اأما 

�ساحب  يكون  اأو  ال�سابقة.  ال�سمة  بن  دريد  كق�سيدة  التدوين  اأو  الرواة  ع�سر  اإلى  ويرجع 

اأغرا�ض دون غيرها. ومن  �سواهد على  باأبيات  الق�سائد  بع�ض هذه  اكتفى من  قد  االختيار 

وفي  اأبيات،  ع�سرة  الديوان  في  فهي  الالمية.  القي�ض  امرئ  ق�سيدة  اأيدينا  بين  التي  االأدلة 

االختيار اأربعة اأبيات ي�سف فيها طعنهم بني اأ�سد، وخيلهم، ويفخر بالثاأر منهم، وبا�ستباحته 

عن  فيها  تحدث  التي  االأبيات  منها  ُحِذَف  فقد  العبد،  بن  طرفة  ق�سيدة  وكذلك  الخمر. 

خطاب ال�ساعر البنة مالك، وتت�سمن ال�سوق والوجد وو�سف الم�سافة بينهما، وذكر ن�ساء 

اأخريات ومدح �سعد بن مالك. واآخرها ثالثة اأبيات في الفخر. وهذا يبّين اأن االأ�سمعي قد 

انتقى بع�ض االأبيات انتقاًء يخُدم غر�سه االأ�سا�سي. وا�ستخدم بع�ض محققي الدواوين رواية 

االأ�سمعي في االأ�سمعيات بترتيبها في تحقيق دواوين بع�ض ال�سعراء.

الأ�شمعيات وفحولة ال�شعراء

الذين  ال�سعراء  من  ال�سعراء  بع�ض  نجد  ال�سعراء،  االأ�سمعيات وكتاب فحولة  راجعنا  اإذا 

اأورد لهم ق�سائد في االأ�سمعيات. وكان من هوؤالء  اأثنى عليهم االأ�سمعي في الفحولة، قد 

ال�سعراء من لّقبه بالفحل، ومنهم من ا�ستجاَد له ق�سيدة واحدة اأثبتها في االأ�سمعيات. وبلغ 

عدد ال�سعراء خم�سة ع�سر �ساعراً ترددت اأ�سماوؤهم في االأ�سمعيات وكتاب فحولة ال�سعراء. 

وجعل اأول ال�سعراء امراأ القي�ض، قال: »بل اأولهم كلهم في الجودة امروؤ القي�ض، له الحظوة 

وال�سبق وكلهم اأخذوا من قوله، واتبعوا مذاهبه«)1).

امرئ  الدنيا الأحد مثل قول  اأرى في  االأ�سمعيات: »ما  التي وقعت في  اأبياته  وقال عن 

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س13.
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القي�ض:

ـــهـــْم ـــي ـــي اأب ـــن ـــبَ ـــــم ِب ُه ـــــدُّ ــــــْم َج ــــــاُه الِعقاُب«)1(َوق كــــان  ـــا  م ـــَن  ـــْي ـــَق وبـــالأ�ـــش

ووردت له مقطوعة اأخرى في االأ�سمعيات.

الخطيم؟  بن  فقي�ض  »قلت  الخطيم  بن  قي�ض  حاتم؛  اأبو  عنهم  �ساأل  الذين  ال�سعراء  ومن 

قال: فحل. قلت فالمرق�سان؟ قال فحالن«)2). واأورد في االأ�سمعيات ق�سيدة من �سعر قي�ض 

مطلعها:

ــوا ــَرف ــشَ ــ� ــان ف الـــِجـــمـــاَل  ــُط  ــي ــل ــَخ ال َوَقفوا«)3(»َردَّ  ــهـــم  اأنَـّ ــــْو  ل ــهــْم  ــي عــل مـــــاذا 

وتبلغ �سبعة وع�سرين بيتًا.

اأما المرق�سان، فيوجد في االأ�سمعيات مقطوعة للمرق�ض االأ�سغر، مطلعها:

ــه ــــــــاَن ل ـــــٌك لــــمــــن ك ـــــل قُّ ُم وَق�شيْر«)4(»الـــــــــــــزِّ ـــٌل  طـــوي ـــُه  ـــن ِم ـــُك  ـــل ـــُم وال

وتبلغ المقطوعة اأربعة اأبيات.

اأما المرق�ض االأكبر فلي�ض له ذكر في االأ�سمعيات المطبوعة، ولكن ابن قتيبة اأ�سار اإلى اأن 

االأ�سمعي و�سع في متخّيره قول االأع�سى:

ــْم ــَم ــشَ � تـُــجـــيـــَب  اأن  ـــاِر  ـــدي ـــال ب ــــــْل  ــــــْم«)5(»َه َكــــــلَّ ـــاً  ـــق ـــاط ن َحـــــيـّــــاً  اأّن  ــــو  ل

وتحدث عن �ساعر اآخر، قال: »واأرى اأّن مالك بن َحِريم الهمداني من الفحول«)6). وله 

في االأ�سمعيات ق�سيدة مطلعها:

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س13. البيت في الأ�سمعيات، �س131. امروؤ القي�س: ديوانه، �س138.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س20.

)3(  الأ�سمعيات، �س196. ابن الخطيم: ديوان قي�س، �س101.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س153.

)5(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س72.

)6(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س23.
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َمجَزعا ْيِب  ال�شَّ من  تـَـجــَزْع  ولــم  ــَت  ــِزْع َعا«)1(»َج فودَّ ــبــاِب  الــ�ــشَّ ـــيُّ  ـــِع ِربْ ـــاَت  ف وقـــد 

وتعد من الق�سائد الطويلة في االأ�سمعيات حيث تبلغ اأربعين بيتًا.

راأ�ض فحول ربيعة«)2). وله في  قال: »والمتلم�ض  المتلم�ض  اأبو حاتم عن  �ساأله  وعندما 

االأ�سمعيات ق�سيدة مطلعها:

ـــرى ــــن تَ ـــــــاٌل ول ــــــي ِرج ـــي اأّم ـــُرن ـــيِّ ـــع يتكّرَما«)3(»تُ ـــــاأن  ب اإلّ  ـــــــَرٍم  َك ــــــا  اأَخ

وتبلغ ثمانية ع�سر بيتًا يعاتب فيها خاله.

وكان االأ�سمعي اأ�سار اإلى مجموعة من ال�سعراء الفر�سان، وكاأّنه يريد بهم طبقة واحدة. 

قال اأبو حاتم: »و�ساألته عن ُخفاف بن ندبة، وعنترة، والزبرقان بن بدر، قال: هوؤالء اأ�سعر 

اإليها  ي�سل  لم  بمنزلة  بيّنا كيف حظي ُخفاف  الفر�سان ومثلهم عبا�ض بن مردا�ض«)4). وقد 

�ساعر اآخر من �سعراء االأ�سمعيات.

وورد اختيار من �سعر عبا�ض بن مردا�ض، وهي الق�سيدة المن�سفة:

ــا ــش ــَح الــيــوَم داِر� ــب َفراِك�شا«)5(»لأَ�ــشــمــاَء َر�ــشــٌم اأ�ــش َرْحــــَرحــــاَن  منها  واأْقـــَفـــَر 

وتبلغ الق�سيدة ثمانية وع�سرين بيتًا.

وقال االأ�سمعي: »دريد بن ال�سّمة من فحول الفر�سان«)6)، فكاأّن االأ�سمعي جعل دريداً 

اأخيه،  بمقتل  ترتبطان  ق�سيدتان  االأ�سمعيات  في  وله  الطبقة،  هذه  على  متقدمة  منزلة  في 

اأوالهما في رثائه، مطلعها:

ــِد ــبَ ــْع َم مِّ  اأُ مــن  ــِل  ــب ــَح ال َجـــديـــُد  ــــــلَّ َمــــوِعــــِد»اأَرثَّ  ـــــْت ُك ـــــَف ـــــَل بـــعـــاقـــبـــٍة واأْخ

)1(  الأ�سمعيات: �س62.

)2(  فحولة ال�سعراء، �س30.

)3(  الأ�سمعيات، �س244. ال�سبعي: ديوان المتلم�س، �س14. »تعّيرني اأمي رجال ول اأرى«.

)4(  فحولة ال�سعراء، �س27.

)5(  الأ�سمعيات، �س204. ال�سلمي: ديوان العبا�س بن مردا�س، �س68.

)6(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س30.
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وقال في الثانية:

ــْن ــَغ ــلِّ ــبَ ـــَت ف ــــاً اإّمــــــا َعـــَر�ـــشْ ــــب ـــــا راِك ِبَغاِلِب«)1(اأي ـــا  ـــاأَْرن ثَ ـــْد  َق اأن  غــاِلــٍب  ــــا  اأبَ

يفخر فيها بثاأره من قاتلي اأخيه، وي�سف ما كان بينه وبين اأعدائهم من حرب.

ومن هذه الطبقة اأي�سًا مالك بن نويرة، قال: »مالك بن ُنَويرة �ساعر فار�ض مطيل«)2). وله 

ق�سيدة، مطلعها:

ـــٍط ُمـــَخـــطِّ ـــــوَم  ي لقـــيـــُت  ــــــــْن  اأَُك ُد«)3(»اإلّ  ـــــــــودَّ ـــاُن مـــا اأت ـــب ـــُرك ـــَر ال ـــبَّ ــد َخ ــق ف

وتبلغ �ستة ع�سر بيتًا.

ولدينا �سعراء لم يقْل: اإنهم فحول، ومن هوؤالء: عروة بن الورد، وقال عنه: »�ساعر كريم، 

ولي�ض بفحل«)4). ونجده اختار له ق�سيدته الرائية الم�سهورة.

وقال عن �َسالَمة بن َجنَدل »لو زاد �سيئًا كان فحاًل«)5). واأورد له في االأ�سمعيات ق�سيدته 

التي مطلعها:

ــِق ــمَّ ــنَ ــُم ــاِب ال ــت ــك ـــُل ال ـــْث ـــٌل ِم ـــَمـــن َطـــَل َفُمطِرِق«)6(»ِل َليِب  ال�شُّ بــيــَن  عــهــُده  ــا  َخ

وت�سبيهها،  اأ�سماء  عن  للحديث  انطلق  ثم  و�سوؤالها،  االأطالل،  بذكر  الق�سيدة  ا�ستهل 

وتخل�ض اإلى الفخر.

وقال االأ�سمعي عن اأبي دواد: »�سالٌح، ولم يقل اإّنه فحل«)7). ولهذا ال�ساعر ق�سيدتان 

في االأ�سمعيات، االأولى اأطولهما، مطلعها:

الأ�سمعيات، �س106، وما بعدها. الج�سمي: ديوان دريد بن ال�سمة، �س45، 27.  )1(

)2(  فحولة ال�سعراء، �س37.

)3(  الأ�سمعيات، �س192. اليربوعي: ديوانا مالك ومتمم ابني نويرة، �س59.

)4(  فحولة ال�سعراء، �س21.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س30.

)6(  الأ�سمعيات، �س132. ابن جندل: ديوان �سالمة، �س153.

)7(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س22.
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ـــاُم ـــَم ـــْه ـــتَّ ــــــــاِوَي ال ـــــوَم م ـــــَع الـــــنّ يَناُم«)1(»َمـــــنَ ل  َمـــــن  ـــمِّ  ـــَه ـــال ب ــــٌر  ــــدي وج

يتحدث فيها ال�ساعر عن معاناته الهموم، ثم و�سف الظعائن، ورحيلهن، ثم رثى من �سعر 

ه من معارك.  بَفْقِدهم من اأقاربه، وانتقل اإلى و�سف االإبل والخيل وما خا�سَ

اأما الق�سيدة الثانية فمطلعها:

ــــــدو ــــــّراِئ ال لـــهـــا  ـــــقـــــوُل  ي َداَرا«)2(»وداٍر  الـــُحـــذاقـــّي  داِر  امِّ  ــــُل  وي َن 

ي�سف فيها فر�سًا، وكان ا�ستهّلها بو�سف دار اتخذها الرائدون مكانًا لهم، ثم انتقل اإلى 

و�سف الفر�ض وال�سيد.

اأحد  تبلغ  له ق�سيدة  الرجز«)3). واأورد  التيمي »اأنعتهم لمحلوب في  ابن لجاأٍ  وقال عن 

ع�سر بيتًا كلها في و�سف االإبل، و�سمنها واأع�سائها، و�سفًا دقيقًا.

ولدينا ق�سائد قد ن�ضَّ عليها االأ�سمعي في حديثه عن ال�سعراء في  الفحولة وجعلها في 

االختيار، فعندما �ساأله اأبو حاتم عن المهلهل قال: »لي�ض بفحل ولو كان قال مثل قوله، اأَليَلَتنا 

ٍم اأنيري، كان اأفحلهم«)4). ونجد الق�سيدة في االأ�سمعيات تتاألف من ت�سعة اأبيات  بذي ُح�سُ

يفخر فيها بالثاأر من قاتلي كليب، وي�سف ما األحقه باأعدائه من هزائم ووقائع. وكان المهلهل 

اأن�سف اأعداءهم في هذه الق�سيدة، قال:

ـــا ـــن ـــي ــــي اأب ــــن ــــــــــــــْدَوًة وب ُمديِر«)5(»كــــــاأنّــــــا ُغ ــــا  ــــيَ َرَح ـــَزَة  ـــي ـــنَ ُع بـــَجـــوِف 

وللمهلهل في االأ�سمعيات اختيار ثان يقع في خم�سة اأبيات، مطلعه:

عبا�س  اإح�سان  د.  ترجمة:  غرنباوم،  فون  غو�ستاف  دواد:  اأبي  �سعر  الإيادي،  �س185.  الأ�سمعيات،    )1(

واآخرون، من�سورات دار الحياة، بيروت، 1959م، �س337.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س190. الإيادي: �سعر اأبي دواد، �س352.

)3(  فحولة ال�سعراء، �س36.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س22.

)5(  الأ�سمعيـات، �س155. ال�سندوبـي، ح�سن: �سرح ديوان امرئ القي�س ومعه اأخبار المراق�سة واأ�سعارهم، 

ط4، مطبعة ال�ستقامة، م�سر، 1378هـ/ 1959م، �س277.
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ــا ــن ــاِخ ــي ــش اأ� ــى  ــل تـَــجـــَهـــْل ع ـــــاِر ل  والأْحـــــــــاِم«)1(»يــــا َح ـــوراِت  ـــشَّ ـــ� ال َذوو  اإنـّــــا 

ال�سعراء  عادة  على  ويفخر  البكري،  عباد  بن  الحارث  ومنهم  اأخيه،  قاتلي  فيها  يحذر 

وال�سادة العرب بال�سيادة والمنزلة الرفيعة.

في  اإاّل  الفحول  من  »لي�ض  قال:  الغنوي،  �سعد  بن  كعب  ذكرهم  الذين  ال�سعراء  ومن 

المرثية«)2). واأوردها ق�سيدتين في االأ�سمعيات.

وقال عن اأع�سى باهلة »من الفحول وله مرثية لي�ض في الدنيا مثلها«)3). ومطلع الق�سيدة:

نــــبَّــــوؤُهــــا
ــــاٌء اأُ ــــب ـــــِل اأن ــــْن َع ـــــاَء م ـــد ج ُر«)4(ق َخُ �َشُ ول  مــنــهــا  عـــَجـــٌب  ل  اإلـــــيَّ 

والق�سيدة في االأ�سمعيات طويلة وقعت في ثالثة وثالثين بيتًا. وقد اأ�سرنا اإلى الفرق في 

عدد االأبيات.

ذكر  اأو  واالأ�سمعيات،  الفحولة  كتاب  في  ال�سعراء  بع�ض  ورود  من  الم�ستنتج  واالأمر 

يكن  لم  االختيار  اأن هذا  يدل على  االأ�سمعيات،  في  الفحولة ووجودها  في  بعينها  ق�سائد 

ردد  طالما  بال�سعر  عالم  راوية  اختيار  نتيجة  كان  بل  االأ�سمعي،  قبل  من  ع�سوائيًا  اختياراً 

االأ�سعار في مجال�ض الخلفاء والوزراء. واأنه اأورد هذه الق�سائد لمكانتها الفنية ومحتواها من 

عادات افتخر بها ال�سعراء العرب.

اأبيات الأ�شمعيات في كتاب �شيبويه

اإذا نظرنا في كتاب �سيبويه نجد اأبياتًا من ق�سائد االأ�سمعيات ترد في فقراته، ونجد اأي�سًا 

مجموعة من �سعراء االأ�سمعيات تتردد اأ�سماوؤهم في اأبيات ا�ست�سهد بها ولي�ست من ق�سائد 

مرتبة  لغوية  �سواهد  من  فيها  وما  االأ�سمعيات  اأبيات  على  القول  و�سنق�سر  االأ�سمعيات. 

ح�سب ع�سور �سعرائها. اأما عدد هذه االأبيات فهو ت�سعة في االأ�سمعيات. وكنا اأ�سرنا اإلى اأن 

)1(  الأ�سمعيات، �س156.

)2(  فحولة ال�سعراء، �س27.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س30.

)4(  الأ�سمعيات، �س88. كتاب ال�سبح المنير، �س266.
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االأ�سمعيات تزيد اأو تنق�ض في دواوين �سعرائها اأحيانًا.

ال�شعراء الجاهليون:

منهم جاريُة بن الحّجاج »اأبو دوؤاد االإيادي«، والبيت من االأ�سمعية ال�ساد�سة وال�ستين: 

ـــبـــيـــَن امــــــراأً ـــــــرٍئ تـَــْحـــ�ـــشَ ــــــــــلَّ ام ـــــــارا»اأَُك ـــــــُد بــــالــــلــــيــــِل نَ ـــــــوقَّ ــــــــــاٍر تَ ون

اإياه في اأول الكالم، ولقلة التبا�سه على المخاطب«)1).  فا�ستغنيت عن تثنية كل لذكرك 

فال�ساهد في البيت نحوي؛ اإذ حذف ال�ساعر لفظ كل ولم يكرره لرفع اللب�ض في معنى البيت.

ومنهم ُحْرثاُن بن الحارث »ذو االإ�سبع العدواني«. والبيت من االأ�سمعية الثامنة ع�سرة:

ـــــــــْدوا ـــــــَر الــــــَحــــــّي مــــــن َع ـــــــذي الأْر�ـــــــــــــصِ»َع ـــــــَة  ـــــــيّ َح ــــــوا  ــــــان ك َن 

ال�ساهد ن�سب عذير على تقدير فعل وو�سعه مو�سعه«)2). وورد البيت من ال�سواهد على 

الحذف ك�سابقه، حيث حذف الفعل ون�سب مفعوله واأحّله محله.

ومنهم طرفة بن العبد، اأورد له �سيبويه بيتًا من االأ�سمعية التا�سعة واالأربعين، هو قوله:

ــوٍب كــثــيــرٍة ــع ــش ـــعـــوداً مـــن � ـــــــُت �ـــشُ ـــن مــالــك»راأَي ــعــد ب ــي مـــثـــَل �ــش ــن ــم تَـــــَر عــي ــل ف

ال�ساهد فيه جمع �سعد مك�سراً على �سعود«)3). ا�ست�سهد �سيبويه بالبيت في جمع اأ�سماء 

الرجال والن�ساء، ولي�ض في البيت ظاهرة لغوية اأو �سذوذ.

ومن هوؤالء عدي بن ربيعة »المهلهل«. والبيت من االأ�سمعية الرابعة والخم�سين، قال: 

ــا ــن ــاِخ ــي ــشْ اأ� ــى  ــل تـَــجـــَهـــْل ع ــــــــاِم»يــــا حــــاِر ل  والأْح ــــَوراِت  الــــ�ــــشَّ َذوو  ــــــا  اإنّ

ال�ساهد فيه ترخيم حارث، وعلته في الترخيم غلبته لكثرة ا�ستعماله بالت�سمية«)4).

)1(  �سيبويه، اأبو ب�سر: الكتاب، ط1، بولق، 1316هـ، ج1، �س33. الإيادي: �سعر اأبي دوؤاد، �س353.

)2(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س139. ذو الإ�سبع: ديوانه، �س46. العذير: العذر اأو العاذر: يقال فالن حية 

الوادي اإذا كان �سديد ال�سكيمة حاميًا لحوزته.

)3(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س97. ابن العبد: ديوان طرفة، �س72.

�سيبويه: الكتاب، ج1، �س335. يا حار: ترخيم للحارث بن عباد. ال�سورات: جمع �سورة، وهي ال�سرف.  )4(
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وهذه الظاهرة كثيرة في ال�سعر العربي. وفي معلقة امرئ القي�ض مثاالن هما قوله: 

ــــَم مـــهـــًا بَــعــ�ــصَ هــــذا الــتــدلّــِل ــــاط فــاأْجــِمــلــي»اأف ــْرمــي  �ــشَ ـــِت  ـــْع اأزَم ــِت  ــن ُك واإْن 

وقوله:

ــُه ــشَ ــ� ــي ــــــاأنَّ وم ـــــــاِر تَـــــرى بَــــْرقــــاً ك مكلِل«)1(اأح ــيٍّ  ــب ح فـــي  الـــيـَــديـــِن  َكـــَلـــْمـــِع 

ولم ي�ستبه االأمر عليهم لعلمهم باالأ�سماء وكثرة ورودها على األ�سنتهم.

ومنهم مالك بن َحريم الهمداني والبيت في االأ�سمعية الخام�سة ع�سرة، قال:

ــي ــن ــاإنّ ف ــاً  ــن ــمــي ــشَ � اأو  ـــاً  ـــثّ َغ يَــــُك  ــــــاإْن  ــا»ف ــع ــنَ ــْق ــِه َم ــشِ ــ� ــف ــنَ ـــْيـــِه ل ـــُل َعـــيـــنَ ـــَع ـــاأْج ـــش �

اأراد لنف�سهي، فحذف الياء �سرورة في الو�سل ت�سبيهًا بها في الوقف«)2). وقع البيت في 

باب ما يحتمل ال�سعر؛ وحذف الياء الأن ال�سعر يحتمل ذلك، ويجوز فيه ما ال يجوز في النثر.

ال�شعراء المخ�شرمون:

ومنهم �سابئ الُبرُجمي، والبيت من االأ�سمعية الرابعة وال�ستين، قال:

ـــُه ـــُل ــِة َرْح ــن ــمــدي ــال ـــى ب ــــُك اأْمـــ�ـــشَ ــــــــاراً بـــهـــا لَـــغـــريـــُب»فـــَمـــن يَ ــــــــيَّ فــــــاإنـّـــــي وَق

اأراد اإني بها لَغريب واإّن قياراً بها لغريُب على مذهب �سيبويه، فحذف من االأول اجتزاء 

باالآخر عنهما واحد فهو بمنزلة اإّني وقياراً بها لغريب«)3). وفي هذا ا�ستغناء عن لفظ )غريب) 

في المرة االأولى واالأمُر بّيٌن بعيٌد عن اللب�ض.

ومنهم عامر بن الطفيل، والبيت في االأ�سمعية الثامنة وال�سبعين، قال:

ـــاً وعــــواِر�ــــشــــاً ـــن ــــُكــــُم ق ــــنَّ ـــِد»َفــــاأَبــــِغــــيَ ـــْرَغ ـــشَ ـــَل لبَــــــَة � ــــنَّ الـــخـــي ــــل ــــِب ولأْق

ال�ساهد فيه ن�سب »قنًا وعوار�ض« بحذف الخاف�ض ل�سرورة الأنهما مكانان مخت�سان 

)1(  امروؤ القي�س: ديوانه، �س12، 24.

)2(  �سيبويه: الكتاب، ج1، �س10.

)3(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س38.
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ال ين�سبان ن�سب الظروف، فهما بمنزلة ذهبت ال�سام في ال�سذوذ«)1). فالبيت من �سواهد 

الن�سب على نزع الخاف�ض.

ومنهم عمرو بن معديكرب، والبيت من الق�سيدة التي منها االأ�سمعية، قال:

ــٍل ــخــي ـــــْد َدلَـــــْفـــــُت لـــهـــا ب ـــــٍل ق ــــُع»وَخـــــي ـــم �ــــــشــــــرٌب وجــــي ـــه ـــن ـــي ـــة ب ـــي ـــح ت

ال�ساهد فيه جعل ال�سرب تحية على االت�ساع«)2). وال يوجد في البيت �سذوذ اأو ظاهرة 

لغوية غير االت�ساع في ا�ستعمال االألفاظ.

ال�شعراء الإ�شاميون:

الغنوي، في  اأبيات كعب بن �سعد  بيتًا من  المبهمة  ذكر �سيبويه في باب تحقير االأ�سماء 

االأ�سمعية الخام�سة والع�سرين، قال:

ــي الــُقــرى ــوُت ف ــم ــا ال ــم ــي اأنّ ــمــان ــْرتُ ــبَّ ـــٌة وَقـــلـــيـــُب»وَخ ـــبَ ـــَف وهــــاتَــــا هـــ�ـــشْ ـــي ـــك َف

ال�ساهد في قوله هاتا ومعناه هذه، فاإذا �سغرت هذه قلت هاتيا على لفظ هاتا لئال يلتب�ض 

بالمذكر«)3). ونالحظ اأن �سيبويه لم يذكر في ا�ستعماله هذه االأبيات �سذوذاً اأو ظاهرة قليلة 

اال�ستعمال في لغة العرب.

وتبين هذه �لأبيات �أنه كان لبع�ض �لأ�شمعيات رو�ج في �أو�شاط علماء ذلك �لع�شر.

)1(  �سيبويه: الكتاب، ج1، �س82. في الأ�سمعية: لأهبطّن الخيل. ابن الطفيل: ديوان عامر، �س55.

)2(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س365. البيت غير مذكور في الديوان.

)3(  الم�سدر ال�سابق، ج2، �س139. اله�سبة: الجبل. القليب: البئر القديمة مطوية كانت وغير مطوية.
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الأ�شمعيات ـ درا�شة فنية

الو�شف

و�شف الطبيعة الثابتة:

نجد من بين ما و�سفوه االأ�سيل، قال كعُب بن �سعد الَغَنوي:

ـــــُه ــاِم َوَرْدتُ ــم ــِج ــي ال ــام ــِل»وَعـــافـــي الــَجــبــا َط ــي ــبــيــِب َرج ــي الــ�ــشَّ ــاف ــٍل �ــشَ ــشَ ــ� ِبــــذي ُخ

ـــْت ـــَر الــّلــيــُل الــنــهــاَر واأُلْـــِبـــ�ـــشَ ـــفَّ ـــد نَ يِل«)1(وق لأ�شِ ُمــجــِنــٍح  َجـــــوٍن  ـــمـــاَوَة  �ـــشَ

و�سف ال�ساعر في هذين البيتين وروده تلك البئر التي تدفق ماوؤها، وو�سف جواده في 

ر النهار؛ اأي اأو�سكت �سم�ض  البيت االأول، ثم و�سف االأ�سيل حين �سّبه الليل باإن�سان وقد نفَّ

النهار على الغروب حين ورد الماء يقود خلفه جواداً اأ�سياًل. وقال �سالمة بن جندل:

ـــّرٍة ـــَح ـــْعـــٍب ب ــْت بـــ�ـــشِ ــش ــ� ــي ـــا ل ـــن تُ ـــزَّ ـــِع ـــحـــراَء َفـــْيـــهـــِق»ف ـــ�ـــش ـــا بَــــحــــٌر ب ـــَه ـــكـــنّ ول

ــه َغـــــــواِرٌب ــي ـــيِّ ف ـــ�ـــصُ بـــالـــبُـــو�ـــشِ يَغَرِق«)2(يُـــَقـــمِّ ــجِّ  ــلُّ ال مــاهــُر  ها  يَُخ�شْ مــا  متى 

نالحظ فخر ال�ساعر بعّزته وقومه؛ حيث �سّبه تلك العزة ببحر وجعل هذا البحر ب�سحراء 

الرتباطها في نفو�سهم بال�سعة التي تكاد تكون غير محدودة. وهم يرون ال�سحراء اأكبر من 

ال�سيء  ت�سبيه  عن  يتراجعون  ال  ولكنهم  البحر،  من  اقترابهم  من  اأكثر  معها  لتعاملهم  البحر 

العافي:  �س139.  ج18،  الل�سان  ال�سماء،  ماء  من  الحو�س  في  جمع  ما  الجبا:  �س76.  الأ�سمعيات،    )1(

الدار�س، الل�سان ج19، �س303. الجمام: ماء جّم كثير، وجمعه جمام، الل�سان ج14، �س371. الطامي: 

المرتفع. بذي خ�سل: بفر�س له خ�سل من ال�سعر. �سافي ال�سبيب: طويل �سعر الذنب والعرف والنا�سية. 

الدنيا. الجون: الأحمر الخال�س والجون الأبي�س  األب�ست: يعني  الرجيل من الخيل القوي على الم�سي. 

الخال�س، الل�سان ج16، �س254. �سماوته: ك�سمائه. مجمع الأ�سيل: مائل اإلى الأ�سيل.

)2(  الأ�سمعيات، �س136. ابن جندل: ديوان �سالمة، �س178. ال�سعب: الطريق في الجبل. فيهق: وا�سعة. 

معرب،  فار�سي  ال�سفن  من  �سرب  البو�سي:  �س350.  ج8،  الل�سان  مو�سع،  في  ي�ستقر  ل  اأي  يقم�س: 

الل�سان ج3، �س273. الغوارب: اأعالي الماء. لج البحر: الماء الكثير الذي ل ُيرى طرفاه، الل�سان ج3، 

�س178.
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الكبير الوا�سع بالبحر كما في ت�سبيه �سالمة ال�سابق. وكثيراً ما لفحت تلك ال�سحراء جباههم 

بحّرها في �سيفهم، اأو ببيرودتها في ليالي �ستائهم نتيجة لطبيعة مناخها. وكان يزداد الفخر 

عند العربي باإطعام ال�سيف، واإيقاد النار في هذا الف�سل اأكثر من غيره من ف�سول ال�سنة حيث 

الجدب، وجفاف ال�سرع والزرع. يقول اأع�سى باهلة)1) وا�سفًا �سدة البرد:

به قيِع  ال�شَّ مــو�ــشــوُع  الــكــلــَب  ـــَر  ـــَح الُحَجُر«)2(»واأَْج تَــْنــفــاِحــِه  مــن  ــيَّ  ــَح ال ـــاأَ  ـــَج واأَلْ

اإلى غرفهم اتقاًء ل�سدته، ولم تقت�سر تلك  النا�ض يلجوؤون  فقد ازداد ال�سقيع حتى جعل 

ال�سدة على الب�سر فقط، ولكن االإبل والكالب قد انزوت في اأماكنها لما لحق بها من ال�سقيع. 

وت�سكل اأو�ساف ف�سل ال�ستاء وما يت�سل به من برق ومياه �سورة متكاملة الجوانب. وممن 

و�سف البرق خفاف بن ندبة في قوله:

ـــاِرٍق ــوَء ب ــشَ ـــرى � ــكــْن هــل تَ ُمتاألِِّق«)3(»َفــــَدْع ذا ول ُذَرى  فـــي  ــاً  ــيّ ــب َح ـــيُء  يـُــ�ـــشِ

فال�ساعر ي�سير اإلى �سوء برق يظهر اإلى ناظره، وهو ي�سق كبد ال�سماء من وراء دجنة الليل، 

النا�ض من م�سقة في هذا  يعانيه  ال�ستاء وما  ليالي  ال�ساعر  المتجهم. كما و�سف  وال�سحاب 

الف�سل، في حين نجده محّط فخر عند اآخرين.

ومن هوؤالء عبد اهلل بن َعَنمة)4)، في قوله راثيًا ب�سطامًا:

)1(  اأع�سى باهلة: عامر بن الحارث بن رياح بن ثعلبة بن وائل، جاهلي مجيد، عّده ابن �سالم في طبقة اأ�سحاب 

المراثي. انظر: الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، �س169. الآمدي: الموؤتلف والمختلف، �س14.

)2(  الأ�سمعيات، �س89. الأع�سى: كتاب ال�سبح المنير، �س267، والرواية فيه:

به ال�سقيع  مبي�ُس  الكلَب  الُحَجُر«»واأحجَر  راِدها  �سُ من   
ّ
الحي و�سّمت 

اأحجره: اأحجره اإلى كذا األجاأه، الل�سان ج5، �س187. ال�سقيع: الذي ي�سقط من ال�سماء بالليل �سبيه بالثلج. 

الخلق،  يكن من عظام  لم  اإذا  الأر�س  في  يحتفر  �سيء  لكل  الحجر  الدفع.  �سدة  النفح وهو  من  تنفاحه: 

الل�سان ج5، �س187. األجاأتهم الحجر: ع�سمتهم.

ج18،  الل�سان  المتراكم،  ال�سحاب  من  الحبي  �س36.  خفاف،  �سعر  ال�سلمي:  �س25.  الأ�سمعيات،    )3(

�س174. الذرى: جمع ذروة وذروة كل �سيء اأعاله.

)4(  عبد اهلل بن َعَنمة ال�سبي �ساعر مخ�سرم اأدرك الإ�سالم فاأ�سلم. التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، ج3، 

�س154. الآمدي: الموؤتلف والمختلف، �س389. البغدادي: الخزانة، ج3، �س580.
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ــــه ــــي ــــو اأَِب ــــنُ ـــــجـــــَزْع عــلــيــه بَ ــــــــاإْن تَ ـــــُم َخـــلـــيـــُل»ف ـــــُه َ ـــــاَت ــــوا وف ــــُع ــــِج ـــد ُف ـــق ل

َراَحـــــــْت الأ�ــــــشــــــواُل  اإذا  ـــِمـــطـــعـــاٍم  يُل«)1(ب َف�شِ لــهــا  لــيــ�ــَص  الــُحــُجــراِت  ـــى  اإل

فال�ساعر ي�سيد بكرم ب�سطام وال�سيما اأنه كان مطعامًا في زمن الجدب عندما �سالت النياق 

وجفت �سروعها. وفي هذا الوقت ال ي�ستطيع االإطعام اإاّل من كان �ساحب منزلة في قومه 

و�ساحب اأموال تجود بها نف�ض كريمة. وافتخر ال�سعراء ببذلهم في هذا الزمن، قال المنّخل 

الي�سكري:

ـــْت ـــشَ ـــ� ـــمَّ ـــَك ت ــــــــاُح  ــــــــّريَ ال ـــــِت الـــَكـــبـــيـــِر»واإذا  ـــــي ـــــبَ بـــــَجـــــوانـــــِب ال

ــــــَدى ــــــنَّ ــــــصَّ ال ــــــ� ـــــي َه ـــــن ـــــِت ـــــي ـــــَف �َشجيري«)2(األْ اأو  ــــي  ــــْدِح ِق ــج  ــري ــشَ ــ� ب

وهذا يدل على اأن بيته لم يزل مجل�سًا الأ�سحابه الذين يق�سون وقتهم في األعاب اعتادوها. 

وهذا يدعو اإلى اإكرام الزائرين والقيام على حاجتهم، وال يقدر كل اإن�سان على القيام بمثل 

هذا العمل. ووقع مثل هذا القول في ق�سيدة كعب بن �سعد الغَنوي في رثاء اأخيه)3)، وكذلك 

ناُن بن اأبي حارثة مفتخراً: في ق�سيدة دريد بن ال�سمة)4). ويقول �سِ

حها َروَّ وُل  ال�شَّ ما  اإذا  يَ�َشْرُت  ّراِد«)5(»وقــد  و�شُ ــاٍن  ــّف ــشَ ــ� ب  ، ــيِّ ــشِ ــ� ــَع ال ــــرُد  بَ

فال�ساعر يفخر بتقديم الطعام في زمن �سالت فيه االإبل، و�ساقها برد الم�ساء اإلى اأماكن تتقي 

فيها �سره. وتظهر هذه ال�سورة وا�سحة عند ِعْلباء بن اأرَقَم في قوله:

ــْت ــَع ــنَّ ــَق ت خـــاِن  ـــدُّ ـــال ب ــــذاَرى  ــــَع ال ـــُدوِر فــَمــلَّــِت»واإذا  ـــُق ــَب ال ــ�ــشْ ــْت نَ ــَل ــَج ــْع ــتَ وا�ــش

)1(  الأ�سمعيات، �س37. الأ�سوال: هي الإبل التي خّف لبنها وارتفع �سرعها. الف�سيل: ولد الناقة.

)2(  الأ�سمعيات: �س59. تكم�ست: اأ�سرعت. ال�سريج: قدحه الذي هو له. وال�سجير: الغريب. وال�سريج اأن 

ت�سق الخ�سبة بن�سفين فيكون اأحدهما �سريج الآخر.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س96.

)4(  الم�سدر نف�سه: �س108.

)5(  الم�سدر نف�سه، �س209. روحها: ردها رواحًا. ال�سفان وال�سراد: ريحان باردتان، وال�سفان معها قطر 

وهو ماأخوذ من ال�سفيف. ال�سراد: من ال�سرد وهو البرد، الل�سان ج4، �س235.
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ـــٌق َمـــغـــاِل الـــِعـــيـــاِل  ـــــــــــاأَْرزاِق  ب ْت  الِجلَِّة«)1(َدرَّ ــاِر  ــشَ ــ� ــِع ال َقـــَمـــِع  ــن  م بـــيـــَديَّ 

حين  والبرد  الجدب  زمن  في  والفقير  ال�سيف،  واإطعام  المي�سر،  بلعب  يفخر  فال�ساعر 

اأ�سبحت العذارى تطيق االقتراب من الدخان الذي بات كاأنه قناع لهن، ولم ي�ستطعن انتظار 

ن�سب القدور، ون�سج ما بداخلها، فمللن في الدار. وفي هذا الزمن نجد ال�ساعر يفخر باأنه 

يطعم الفقراء من ذرى اأ�سنمة ع�سار االإبل، وهذا كناية عن �سدة كرمه فهو لم يدع تلك الع�سار 

والفخر  جهة،  من  الجدب  �سدة  باإظهار  مرتبطًا  كان  ال�ستاء  و�سف  اأن  ونرى  تنتج.  حتى 

بالكرم، ولعب المي�سر، وزجر القداح، من جهة اأخرى. وكان لزامًا على الكريم الِقرى اإذا 

االإبل �سالت، اأو نحر هذه االإبل في اأوقات اأخرى من اأجل تقديمها لمن ي�ستحقها من ذرية، 

وفقراء، وطارقين. ويت�سل بال�ستاء و�سف ال�سحاب، والغدران، قال �سبيع بن الخطيم:

ــة ــلَّ ــــوى بــمــ�ــشَ ـــٍر ث ـــشِ ـــ� ـــٍب َخ ـــيَّ ـــش ـــ� يَـــزيـــُف»وُم يــــــاُح  الــــــرِّ ــــُه  ك ــــرِّ ــــح تُ واإذا 

ـــــهـــــُدوِّ ِنــطــاَقــهــا ـــَد ال ـــع ـــــِه ب ــــْت ب ــــّل ـــــوُفَح ـــاِج رُج ـــت ـــِن ـــَلـــُة ال ـــٌع ُمـــ�ـــشـــهَّ ـــشْ ـــ� ِم

ــــــــْت له ــبــا َريــــعــــانَــــُه وَدنَ ـــــــَزُع الــ�ــشَّ ــُفتَ ــي ــع ـــنَّ �ــشَ ـــُه ـــاُم ـــظ ـــــوؤَْن ِع ـــــنُ ـــــــٌح يَ ُدلُ

ـــى َحــــَجــــراتـُـــه فـــكـــاأنَّـــُه َمْحفوُف«)2(تـَــنـــِفـــي الـــَحـــ�ـــشَ َحى  بال�شُّ ــَر  ِحــمــيَ ِبـــرَحـــاِل 

نرى ال�ساعر قد و�سف تلك ال�سحابة التي تدفعها رياح الجنوب اإلى اأن حّلت في هذه 

البارد،  الغدير  ذلك  غزارته، حتى مالأت  ب�سبب  مزادة  فم  من  يتدفق  ماءها  وكاأن  االأر�ض، 

الذي �سّبه حركة اأمواجه بحركة النعامة وقد بداأت في عدوها، وقد اكتنفت ال�سحاب رياح 

كاأّنه رحاُل  نواره  اأ�سبح  الذي  المكان  اأن حّط رحاَله في  اإلى  تداعت عليه من كل جانب 

ملوك مزرك�سة االألوان. ونجد و�سفًا للغدران في قول تاأبط �سراً:

)1(  الأ�سمعيات، �س162. ملت: �سوت الخبز اأو اللحم في الملة. العيال: ج: عيل وهو الفقير. المغاليق: 

ج: مغلق وهي القداح. القمع: اأعلى ال�سنام من البعير والناقة وجمعها قمع. الع�سار: ج: ع�سراء وهي التي 

م�سى لحملها ع�سرة اأ�سهر. الجلة: جلت الناقة اإذا اأ�سنت.

)2(  الأ�سمعيات، �س223. الم�سيب: الغدير المتروك. الخ�سر: البارد من كل �سيء. الزفيف: �سرعة الم�سي، 

وقيل هو اأول عدو النعام. الم�سح: الجنوب. الرجوف: الرعد. تزع: الزعزعة تحريك ال�سيء. الريعان: 

وقع  �سدة  يريد  نواحيه،  حجراته:  ينه�سن.  ينوؤن:  مطرها.  لكثرة  الثقيلة  هي  الدلوح  ُدلح:  ال�سيء.  اأول 

المطر. وخ�س حمير؛ لأنهم ملوك فرحالهم مختلفة الألوان.
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َطريُقُه �ٍص  �َشِكْ ــْوِب  ــثَّ ال ك�َشلِّ  ــْعــٍب  ــُر»و�ــشِ ــشِ ــا� ــخ ـــاٌف َم ـــط ــوَحــيــِه ِن ـــُع �ــشَ َمـــجـــاِم

هـــا ــ�ــٌص اأَقـــرَّ ــي ــِف ِب ــي ــ�ــشّ ــوِل ال ــيُ ــشُ ــن � ـــِه م َقراِقُر«)1(ب فــيــه  ــخــِر  ــ�ــشّ ال ــمِّ  ــ�ــشُ ل ُجـــبـــاٌر 

اقتلع  وكان  ال�سماء،  ال�سخور  في  اأثراً  ترك  جبار  �سيل  من  بقيٌة  الغدران  تلك  اإن  يقول 

بع�سها من مكانه. ولعله ي�سف تلك الغدران بالبي�ض ل�سفائها، وبرودة مائها.

ويت�سل في و�سف ال�ستاء اأي�سًا و�سفهم للركايا، والمياه االآجنة، قال تاأبط �سراً:

ــــاٍه َقـــديـــمـــٍة ــــاٌت مــــن مــــي ــــَم ـــــه �ــــشَ اِدُر«)2(»ب َم�شَ ـــنَّ  ـــُه لَ اإْن  مــا  ــــا  ــــواِرُده َم

يوؤكد ال�ساعر خبرته لل�سعب الذي اجتازه دون ليٍل، اأو و�سف من خبير لذلك المكان، 

يعرفها  ال�سمالت فهو  فيه حتى هذه  اأ�سحابه كاأنه على دراية بكل ما  ولكنه دخله، ويتبعه 

بغيره من  اإذا قورن  قليل  به  يت�سل  ال�ستاء، وما  اأن و�سف  تامة. ويظهر من كل ذلك  معرفة 

النا�ض، واختيار بع�سهم االآخر هذا  باإظهار معاناة بع�ض  ال�ستاء  االأو�ساف. ويرتبط و�سف 

الو�سف  هذا  وكان  العرب.  بها  افتخر  ما  كثيراً  التي  الكرم  �سفة  الإظهار  بالذات  الف�سل 

مرتبطًا ببع�ض العادات العربية التي توارثها العرب جياًل بعد جيل.

و�شف اأدوات الحرب:

و�سف ال�سعراء اأدوات الحرب جميعها ومنهم اأ�سماُء بن خارجة في قوله:

ـــه ـــَف ـــيِّ ـــشَ اأُ� اأْن  َحــــّقــــاً  ــــــــــــــُت  َحـــربـــي»وَراأَيْ ـــــى  ـــــَق واتّ ـــْلـــمـــي  �ـــشِ راَم  اإْذ 

ـــــُت ُمــــعــــتــــامــــاً اأُزاِولُـــــــهـــــــا ـــــْف ـــــوَق ـــِبَف ـــشْ ـــ� َع َرْونَـــــــــــــٍق  ذي  بــــُمــــهــــنَّــــٍد 

ـــهـــا ـــَمـــِن ــــاِق اأ�ـــشْ ــــي �ــــش ـــُه ف ـــتُ ـــشْ ـــَر� ـــع والَكْعِب«)3(ف ـــاِذ  ـــح ال بــيــَن  ـــاَز  فـــاْجـــت

)1(  الأ�سمعيات، �س125. تاأبط �سراً: ديوانه، �س94. ال�سعب: الطريق في الجبل. الطريق ال�سك�س: الذي 

ي�سعب الذهاب فيه. ال�سوحان: جانبا الجبل اأو حائطا الوادي. النطاف: جمع نطفة، وهي ما يجتمع من 

ماء المطر في مو�سع. مخا�سر: باردة. بي�س: الغدران. اأقرها: تركها. جبار: يق�سد به �سياًل.

)2(  الأ�سمعيات، �س125. �َسَمالٌت: ج �سملة، وهي بقية الماء في الحو�س، الل�سان ج13، �س367.

)3(  الأ�سمعيات، �س51. معتامًا: مختاراً، العتيام: الختيار. المزاولة: المحاولة والمعالجة، الل�سان ج13، 

�س333. الحاذ: ما وقع عليه الذنب من اأوبار الفخذين، الل�سان ج5، �س19.
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اإبله وهو يحمل �سيفًا ذا غرٍب  اأقدم على  ال�ساعر ق�سة قراه لذئب جائع، وكيف  ي�سور 

قاطع، يعود في اأ�سل �سناعته اإلى بالد الهند، وكثيراً ما افتخر العرب بهذا اللقب لل�سيوف. 

فخر  مو�سع  يزل  ولم  ال�سيُف  وكان  االإبل.  هذه  اأ�سمن  عرقب  كيف  ال�ساعر  و�سف  ثم 

واعتزاز لالإن�سان العربي، وهو اأي�سًا رمز الأدوات الحرب االأخرى، وذكره �سعراء اآخرون في 

االأ�سمعيات، قال �َسالمُة بن جندل:

ــنــا ــيَّ ِعــ�ــشِ ــــنَّ  ُك ـــنـــُدَواِنـــيّـــاُت  الـــِهُ ــــاٍق وَمــــفــــِرِق»اإذا  ـــــلَّ �ــــش ــــا ك ــــاأيّ ــــتَ بـــهـــا نَ

ــا ــن ــوِف وجــوَه ــي ــشّ ــ� ــال ــاً ب ــاع ــش ــ� ــــــاأِزِق«)1(نُــَجــّلــي ِم َم عــنــَد  ــا  ــن ــداُم اأق ــَرْت  ــَف ــتَ اع اإذا 

َلة)2): ومثله في قول َحْجل بن َن�سْ

ــــٌة ــــيّ ــــَرِج ــــِه َح ــــتــــِن ــــي َم ُل«)3(»وُمـــــهـــــنَّـــــٌد ف ِمف�شَ ريبَة  ال�شَّ ــ�ــصَّ  َم اإذا  َعــ�ــشــٌب 

ويظهر اقتراب المعنى في هذه االأبيات؛ حيث كانت ال�سيوف مو�سع افتخار، وانت�سار 

على اأعدائهم. ف�سالمة يفخر بال�سيوف الهندية، وباعتمادهم لقبيلهم ي�سربون هامه ومفا�سله. 

وجعل َحْجٌل هذه ال�سيوف �سديدة الف�سل عندما تنال ال�سريبة، وكّنى عن كثرة ا�ستعمالها بما 

بقي عليها من اآثار.

اأما في قول َزّبان بن �سّيار:

ــِة َفــْوَقــهــا ــط ــي ــق ــلَّ ــي ال ــن ــبَ ــــا ل ــــه ــــَدْدتُ و�َشليُل«)4(»اأع ـــارٌم  ـــشَ � ــٌف  ــي ــشَ و� ُرْمـــحـــي 

فقد اأعد الأعدائه كل ما يوؤذيهم، ويوؤدي اإلى هالكهم من فر�ض محكمة الخلق، و�سيف 

قاطع �سقيل، ورمح، وما يجمع هذه االأدوات هو حّدتها، وافتخار اأ�سحابها بها. ويتبع هذه 

)1(  الأ�سمعيات، �س136. ابن جندل: ديوان �سالمة، �س180. الهندوانيات: ال�سيوف المن�سوبة اإلى الهند. 

اآية �سخ�سه. الم�ساع: المقاتلة والمجالدة بال�سيوف.  الع�سي: ج ع�سا. نتاأيا: نق�سد، وتاأيا ال�سيء تعمد 

اعتفر: تعفر.

َلة اأحد بني عمرو بن عبد بن قتيبة من بني اأع�سر. الآمدي: الموؤتلف والمختلف، �س82. )2(  َحْجل بن َن�سْ

)3(  الأ�سمعيات، �س139. حرجية: الحرج الإثم وال�سيق. مف�سل: �سيغة مبالغة من التف�سيل.

)4(  الأ�سمعيات، �س210. اأعددتها: يريد فر�سه. ال�سليل: يق�سد الدرع. اللقيطة: هي ن�سرة بنت ع�سيم بن 

مروان من فزارة، �ُسموا بذلك »لأن اأمهم زعموا التقطها حذيفة بن بدر في جوار وقد اأ�سرت بهن ال�سنة«.
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االأدوات و�سف الدروع، قال المنّخل الي�سكري:

ـــــور»وَفـــــــــوار�ـــــــــصٍ كـــــــــــــــــاأَُواِر َحـــــــــْر  ك ـــــذُّ ال اأْحـــــــا�ـــــــصِ  ــــــاِر  ــــــن ال ِر 

ـــْم ـــه ـــشِ ـــ� ـــي ــــــــــــــــَر بَ ـــــــّدوا َدواِب الَقتيِر«)1(�ـــــــشَ ُمـــحـــَكـــَمـــِة  ـــــّل  ك ــــي  ف

الذكور، وهم  باأحال�ض  ال�ساعر  للجياد حتى كنى عنهم  امتطاوؤهم  الفر�سان كثر  فهوؤالء 

متلببون باأ�سلحتهم. اأما دروعهم فهي محكمة الن�سج والحلق، ال تخترقها الطعنات.

ويقول طريٌف الَعنَبري:

ــــــرُّ وفـــــوَق ِجـــلـــدي نـَــثـــَرٌة ُمثَلَُّم«)2(»تَــحــِتــي الأَغ وهـــو  ــيــَف  ــ�ــشَّ ال تَـــــُردُّ  َزْغـــــٌف 

الفار�ض  على  ي�سهل  مما  والليونة،  ال�سة،  ال�سَ هما:  �سفتين  درعه  على  طريف  اأ�سفى 

ا�ستعمالها. اأما متانتها في الحرب، فهي ترد ال�سيف مثلمًا اإذا ما و�سلها. ويقول عمرو بن 

معديكرب:

ــًة ــفــا�ــشَ ـــلـــحـــرِب َفــ�ــشْ الّراِه�ِص«)3(»اأْعـــــــــــــَدْدُت ل َعـــلـــى  تَـــثَـــنَّـــى  ِدل�ــــشــــاً 

ونالحظ اأن �سفة اللين تكررت عند ال�سعراء الذين و�سفوا الدرع، وانفرد عمرو ب�سفة 

ال�سعة التي جعلها لدرعه، والمبالغة في و�سف ليونتها حتى جعلها وكاأنها ُتثنى على ذراع 

الب�سها. واإذا نظرنا اإلى و�سف ال�سهام نجدها في قول عمرو بن معديكرب:

ـــــــــــٌل اأْزَم لــــهــــا  ـــــــــــداٍد  ِع ـــــصِ»وذاَت  ـــــ� ــــي واِب ــــن ـــــــــــاُة بَ ـــــا ُرم ـــــه ـــــَرتْ بَ

ـــــراِر ـــــِغ الّراِئ�ِص«)4(وكـــــــلَّ نَـــِحـــيـــ�ـــصٍ َفـــتـــيـــِق ال ُظـــُفـــِر  َعـــلـــى  ـــــــُزوٍف  َع

)1(  الأ�سمعيات، �س59. الأوار: �سدة الحر ولفح النار. الأحال�س: ج حل�س وهو كل �سيء ولي ظهر البعير 

والدابة تحت الرحل. البي�س: قالن�س الحديد. دوابرها: ماآخيرها. القتير: روؤو�س الم�سامير في الدرع.

الل�سان ج7،  الوا�سعة،  وقيل هي  المبل�س  ال�سل�سة  الدرع  النثرة:  فر�سه.  الأغر:  الأ�سمعيات، �س128.    )2(

�س42. الزغف: الدرع اللينة.

)3(  الأ�سمعيات، �س177. الزبيدي: ديوان عمرو، �س121. ف�سفا�سة: وا�سعة يريد الدرع. الدل�س: اللينة 

الل�سان ج8،  هاء،  بغير  وراه�س  راه�سة،  واحدتها  الدرع  في ظاهر  الع�سب  الرواه�س:  المل�ساء.  البراقة 

�س196.

القو�س.  يريد  عداد:  ذات  �س122.  معديكرب،  بن  عمرو  ديوان  الزبيدي:  �س177.  الأ�سمعيات،    )4(

Al_Asma3i_Book.indb   145 11/17/09   1:33 PM



146

الق�سي، وهي  اأنهم رماة حاذقون في �سناعة  بني واب�ض، ويبدو  ال�سهام من �سنع  فهذه 

اأ�سوات، وهذه خير �سفات تكون  لها  ت�سمع  الحّد  ذات �سوت، و�سهامها رقيقة عري�سة 

عليها القو�ض. وقال اأو�ض بن غلفاء يهجو يزيد بن ال�سعق:

َعـــــديٍّ ـــي  ـــن بَ اإلـــــيـــــَك،  اأّدوا  َذاِم«)1(»وهـــــــْم  وبـــ�ـــشـــرِّ  ـــٍل  ـــشِ ـــا� ن ـــــَوَق  ـــــاأْف ب

فقد ا�ستعمل اأو�ض هذه ال�سهام لذم يزيد عندما اأدى اإليه حقه بنو عدي، ولكن هذا الحق 

و�سبهه  �لذم«)2).  به  �أحاط  ناق�ض  بحظ  و�لمعنى  مثل،  »وهذ�  �لتبريزي  وقال  ناق�شًا.  جاء 

ال�ساعر بال�سهم الذي �سقط ن�سله، ولم ي�ستفد منه الفار�ض �سيئًا.

وهذان المو�سعان اللذان ذكرت فيهما ال�سهام من اأبيات االأ�سمعيات. اأما االأبيات التي 

تناولت و�سف الدرع فقد ا�ستعر�ست �سفاتها كافة فهي: محكمة القتير حينًا، ولينة طويلة 

هذه  وت�سترك  االت�ساع،  �سفة  الليونة  �سفة  على  معديكرب  بن  وزاد عمرو  اأخرى.  اأحيانًا 

وقد  ال�سربات  اآثار  فيه  غير �سليله، وتظهر  ي�سمع  مثلمًا، وال  ال�سيف  ترد  اأنها  في  الدروع 

ثلمته. اأما ال�سيوف فهي هندية �سديدة الف�سل لل�سريبة.

و�شف الحرب:

اأما الحرب وما يتعلق بها من طعن وقتلى فقد حظيت بن�سيب ال باأ�ض به من االأ�سمعيات، 

ووردت اأو�سافها في ق�سائد كثيرة هي: 

 
ّ
ُحَني بن  عمر  وق�سيدة  الق�سيدة.  نهاية  اإلى  الرابع  البيت  من  االأ�سود  بن  عمرو  ق�سيدة 

الحرب من  فيها و�سف  نويرة، ويبداأ  بن  الحرب. وق�سيدة مالك  التغلبي فهي في و�سف 

ل النُّْكري، ويبداأ فيها و�سف  البيت الحادي ع�سر اإلى نهاية الق�سيدة. وكذلك ق�سيدة المف�سّ

بنو  الأولى:  قبيلتان:  واب�س:  بنو  ج13،�س303.  الل�سان  ال�سوت،  الأزمل:  ورنينها.  �سوتها  عدادها: 

واب�س بن دهمة بن �سالم تنتهي اإلى همدان، الثانية: بنو واب�س بن زيد بن عدوان من قي�س عيالن. النحي�س: 

نح�ست ال�سهم اأو ال�سنان اإذا رقعته، الل�سان ج9، �س103. الغرار: هو المثال الذي ُي�سرب عليه الن�سل، 

الل�سان ج6، �س413. الرائ�س: الذي يري�س ال�سهام.

الن�سل،  اإذا خرج منه  ال�سهم  النا�سل: ن�سل  ال�سهم الذي ذهب فوقه.  )1(  الأ�سمعيات، �س233. الأفوق: 

الل�سان ج14، �س186.

)2(  التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، ج3، �س1571.
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الحرب من البيت التا�سع اإلى نهاية الق�سيدة. وق�سيدة عوف بن االأحو�ض وتبلغ ت�سعة اأبيات، 

ل الُنكري. كلها في و�سف الحرب. و�سنتناول و�سف مالك بن نويرة، والمف�سّ

اأما ق�سيدة مالك فقد قالها في يوم من اأيام الجاهلية، هو يوم )مخطط) وكان لبني يربوع 

على بكر بن وائل، ويعد مالك نف�سه فار�سًا من فر�سان قومه، وبداأ الق�سيدة بذكر ذلك اليوم، 

ثم و�سف الحرب وا�ستعدادهم لها هم واأعداوؤهم في قوله:

ــوا ــبُ ــلــبَّ ـــزاُن: تَ ـــوَف ـــَح ــ�ــُص ال ــي ــرئ ــــال ال ُدوا«)1(»وق َجدِّ ثم  �شاَرْفتُُم  اإذ  ِن  الِح�شْ بَني 

ثم و�سف قدومهم قال:

ـــنـــا ـــاأنّ ـــوا حــتــى َراأَونـــــــــا َك ـــئ ـــِت ـــمـــا َف ـــُد»ف ُمـــزِب ــِر  ــح ــب ال مـــن  اآِذيٌّ  ــح  ــب ــشُّ ــ� ال مـــع 

ــا ــه ــالُ ــــُرُق خ ــــب ـــاَء يَ ـــب ـــْه ــُدبــمــلــمــوَمــٍة �ـــشَ ــوقَّ تَ ْت  َذرَّ ــَن  حــي فيها  ال�شم�َص  ـــرى  تَ

ــٌب ــاِئ ــت ــى َعـــَلـــْتـــُهـــم ك ــت ــــِرحــــوا ح ــا بَ ــم ُد«)2(ف تَُعرِّ ل  ـــا  ـــه ـــرانَ اأق ـــْت  ـــيَ ـــِق لَ اإذا 

فهو ي�سف الكتائب الخارجة اإلى القتال بو�سفين، اأولهما: اأنها كالموج المتالطم المزبد. 

وثانيهما: اأنها بي�ساء لكثرة لمعان ال�سالح فيها، وال�سيما عندما تظهر ال�سم�ض عليها حيث 

الكتيبة فكان وا�سحًا مميزاً رغم كثرة  لواء تلك  اأما  نار توقد.  فتبدو كاأنها  اللمعان.  يزداد 

الكتائب المقاتلة، وفر�سانها اأ�سداء تميزوا بال�سجاعة عند المنازلة. ثم و�سف لقاء الفريقين 

قائاًل:

ــ�ــشــائــٍب ــا عــلــيــهــم طــايــتــيــهــم ِب ــن ــْم ــَم ــشَ ــروا وتَـــبـــّددوا»� ــشَ ــاأ� ــت ــِن حــتــى ا�ــش ــع ــطَّ ــن ال م

ـــواهـــٍل ــــروِر نَ ــــَج ـــطـــاِن ال ــٍر كـــاأ�ـــشْ ــم ــشُ ــ� ــُدب ويَــْقــ�ــشِ ــا  ــاي ــن ــم ال َزوُّ  ــهــا  ــي ف ــــُجــــوُر  يَ

ــــيٍّ �ــشــنــانــه ــــب ــــْدٍق زاِع ــــشَ ـــــلَّ � ـــــرى ُك ُد«)3(تَ ــــــاأَوَّ ــــــت ي ل  الأنْـــــــــداُء  ــــُه  بـَـــلَّ اإذا 

)1(  الأ�سمعيات، �س193. الحوفزان: هو الحارث بن �سريك ال�سيباني. تلببوا: لب�سوا ال�سالح.

)2(  الأ�سمعيات، �س193. اليربوعي: ديوانا مالك ومتمم ابني نويرة، �س61. الآذي: الموج. ملمومة: كتيبة 

مجتمعة. �سهباء: بي�ساء لما فيها من بيا�س ال�سالح والحديد. الخال: اللواء يعقد لالأمير. ل تعرد: ل تنفر.

والآبار  الركايا  من  الجرور  قطعانًا.  طايات:  الإبل  جاء  جانبيهم،  طايتيهم:  �س194.  الأ�سمعيات،    )3(

البعيدة القعر، الل�سان ج5، �س194. اأ�سطانها: حبالها. زّو المنايا: اأحداثها. ال�سدق: الجامع لالأو�ساف 
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ال  طعن  ذلك  في  و�سيلتهم  وكانت  كل جانب،  من  اأعدائهم  على  يربوع  بنو  �سّم  فقد 

رماحهم  وكانت  الفرار.  ا�ستطاع  من  وفّر  اأ�سيراً،  لهم  وقع  من  اأ�سروا  حتى  مراميه  يخطئ 

كحبال بئر بعيدة القعر، وهذا كناية عن طولها وقوتها، وال�سالح الطويل ينبئ بقدرة حامله 

وفرو�سيته، وهي رماح ال ُتثنى اإذا م�ّسها الندى. وطول هذه الرماح نجده في قول عنترة:

ــا ــه ــاأنّ مــــاُح ك ــَر، والــــرِّ ــت ــن ـــاِن الأْدَهـــــــــِم«)1(»يَــــدعــــوَن: ع ـــب ـــطـــاُن ِبـــئـــٍر فـــي لَ اأ�ـــشْ

اأما �سورة الموت اأثناء لقاء هذه الكتائب فقد و�سفها بقوله:

ــا ــن ــمــاِت ــهــم بـــاأيـــدي ُك ــي ـــَن مـــعـــاً ف ـــْع ـــَق ـــنّـــِة َمــــوِعــــُد»يَ كـــــــاأنَّ الــــَمــــنــــوَن لـــاأ�ـــشِ

ــا ــن ــاتُ ــب ـــــاِت ُظ ـــــي ــــــــِدرُّ الـــــعـــــروَق الآب ــــــــٌع وِمــــْبــــَرُدتُ ــنّــهــا َطـــــرٌّ وَوْق وقــــد �ــشَ

ــن ظـــّلـــوا َكــاأنّــُهــم ُم�َشنَُّد«)2(فـــــاأْقـــــَررُت عــيــنــي حــي ــــٍل  اأثْ ــُب  ُخــ�ــشْ الإيــــاِد  ــْطــِن  ــبَ ب

جعل قتل اأعدائهم يكون جماعات، وكاأن المنّية كانت على موعد مع االأ�سّنة، وال�سيوف 

ببطن  االأعداء  ترك  عينًا حين  يقّر  ال�ساعر  ما جعل  الجوانب. وهذا  الحادة  التوقيع  الح�سنة 

حركتهم.  وعدم  �سخامتهم  عن  كناية  االأثل  باأ�سول  �سبههم  باأن  و�سفهم  في  وزاد  االإياد. 

وقال:

ــُه ــنَ ــْي ـــٌع عــلــيــه الـــّطـــيـــُر تـَــنـــِتـــُخ َع ـــري ـــُد»�ـــشَ ــــــــــُر مــــكــــبــــوٌل يَــــمــــيــــُل مـــقـــيّ واآخ

ــم ــه ــُل ُدونَ ــي ــل ــــى ال ــى اأتَ ـــــدَوٌة حــتّ يُد«)3(لـَــــُدْن ُغ ــْم  ــُه ــن م ــهــا  ــلــِئ ِم ـــن  َع ــهــي  ــنــتَ تَ ول 

فاإن ذلك اللقاء كان غدوة، ولم ياأت الليُل اإال وقد اأ�سبح جزء من االأعداء غذاًء للجوارح 

اإلى  من�سوب  الزاعبي:  �س61.  ج12،  الل�سان  وال�سالبة،  واللين  بالطول،  يو�سف  والرمح  المحمودة، 

زاعب رجل من الخزرج كان يعمل الأ�سنة.

دار  من�سورات  ط3،  قباوة،  الدين  فخر  تحقيق:  الع�سر،  الق�سائد  �سرح  التبريزي:  الخطيب  التبريزي،    )1(

الآفاق، بيروت، 1399هـ/ 1979م، �س309. �سرح ديوان عنترة، �س153.

)2(  الأ�سمعيات، �س194. المنون: الموت. الظبات: جمع ظبة وهي حد ال�سيف ونحوه. الطر: التحديد 

وطررت ال�سنان حددته، الل�سان ج6، �س170. الوقع: المطرقة اأو الم�سن الطويل. بطن الإياد: مو�سع 

بالحزن لبني يربوع بين الكوفة وفيد. الأثل: اأ�سول غليظة ي�سوى منها الأبواب، الل�سان ج13، �س8.

)3(  الأ�سمعيات، �س194. تنتخ: تنتزع وتقلع. المكبول: المقيد. لدن غدوة: في غدوة.
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من الطير، والجزء االآخر مكباًل بال�سال�سل اأ�سيراً. اأما من الذوا بالفرار فو�سفهم قائاًل:

ــهــم يـــــوَم ِغـــــبِّ لــقــاِئــهــم ــن ُد»فـــاأ�ـــشـــبـــَح م ــــَطــــرَّ ـــــلٌّ ُم ـــاَءَة الـــــبـُــــْرَديْـــــِن َف ـــق ـــي ـــِق ِب

ــُهــم اأكــفُّ ــت  كــانَ الــَخــيــَل  ــتَــبــالــوا  ا�ــشْ ــا  م ــــواِل والـــمـــاُء اأبـْـــــَرُداإذا  ــــاأبْ ـــَع ل ـــائ ــهــم وق ف

ــا ــه ــوَظ ــظ ُف ـــرون  ـــشِ ـــ� ـــْع يَ اإْذ  ـــم  ـــه ـــاأنّ َمـــــوِرُد«)1(ك ــِة  ــب ــُخــَري ال ــ�ــصِ  ــْي َف اأو  ــَة  ــَل ــِدْج ب

بع�ض  اأن نجت  وائل،  بن  بكر  وبني  يربوع،  بني  بين  الدائرة  الرحى  تلك  اآثار  من  كان 

فوار�ض بكر وائل ال يلوون، حتى على ماء يبلون به ظماأهم لما لحق بهم من تلك الحرب، 

كاأنهم على  الخيل  ا�ستبالوا  ما  اإذا  اأن �سّورهم  الهزيمة  بهذه  فخره  في  بال�ساعر  االأمر  وبلغ 

�سفاف دجلة وهو من االأنهار العذبة، اأو على موارد الب�سرة، وخ�ّض ال�ساعر هذين الموردين 

ل�سهرتهما منذ الع�سور القديمة. وكانت نتيجة الحرب ظالمة على بكر وائل كما �سّورها 

ال�ساعر، فمنهم من بقي كاالأثل الم�سند تنتخ عينه الطير، ومنهم من فّر م�ستبواًل الجياد ليطرد 

حّر �سداه، وقد »ن�ستطيع اأن نجعل هذه الق�سيدة في عداد الملحمات الرائعة التي �سجلها 

ال�سعر العربي«)2)، لما اأظهرته من ت�سوير لرحى الحرب، واال�ستعداد لها، ونتائجها.

ل النُّكري، وهو جاهلي الع�سر من بني عدي بن �سيبان، واأعداوؤهم بنو  اأما ق�سيدة المف�سّ

عمرو بن عوف، والدوافع اإلى درا�سة هذه الق�سيدة هي: طولها بالن�سبة لق�سائد االأ�سمعيات، 

حيث تبلغ ت�سعة وثالثين بيتًا، وذكره الأعدائهم واإن�سافهم في فرو�سيتهم و�سدتهم، ولعل هذا 

�سبب ت�سميتها بالمن�سفة.

ممار�ستها،  و�سعوبة  ونيرانها،  الحرب،  باأوار  تنطق  �سورة  االأبيات  هذه  في  ونالحظ 

وب�ساعة نتاجها. وا�ستهل الق�سيدة على عادة ال�سعراء العرب بذكر الرحيل، قال:

ــوا ــّل ــق ــتَ ــش ا� ـــنـــا  ِجـــيـــَرتَ اأّن  ـــــَر  تَ ـــــُق»األَــــــــْم  ـــــري َفـــــِنـــــيـّــــتـُــــنـــــا ونـــــيَّـــــتُـــــهـــــم َف

)1(  الم�سدر نف�سه، �س195. غب لقائهم: اأي بعده. القيقاءة: الأر�س الغليظة. الُبردان: غديران بنجد ويوم 

البردين من اأيامهم. َفّل: مهزومون وجاء فّل القوم اأي مهزوموهم. الوقائع: جمع وقيعة، وهي النقرة في 

الجبل. الفظوظ: الفظ: ماء الكر�س يعت�سر في�سرب منه عند عوزان الماء. الخريبة: مو�سع بالب�سرة.

)2(  الأ�سمعيات، �س194.
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ـــــــراُه ـــصٌ ُع ـــ� ـــِل ـــشَ يَليُق«)1(فـــَدمـــعـــي لــــــوؤلــــــوؤٌ � ـــا  م ـــهـــاوي  ـــَم ال ــى  ــل ع ـــرُّ  ـــِخ يَ

فقد اأح�ض برحيل جيرانهم، وبداأ ال�سوق يتقد في �سدره، ولم ي�ستطع اأن يملك نف�سه عن 

البكاء، ثم بداأ بو�سف بني حيي، قال:

ــٌد ــي ــل ـــُم تَ ـــُرُه ـــب ـــش ــــُروا و� ــــبَ ــُق»ُهـــــــُم �ــــشَ ــي ــشِ ــ� ــَم ال ــــَغ  ــــَل بَ اإذ  ـــــّزاِء  ـــــَع ال عــلــى 

ــْت ــّل ــق ــتَ ــشْ ــا� ـــَة ف ـــيّ ـــن ـــَم ــــوا ال ــــع ــــم َدَف تَحيُق«)2(وه كــــــادْت  ـــا  م ـــَد  ـــع بَ ـــــــاً  ِدراك

اأحلك  في  يتجلدون  بل  النوازل،  يخ�سون  وال  يجزعون،  ال  فر�ساٌن  ُبٌر،  �سُ مع�سٌر  فهم 

المواقف واأ�سيقها. ثم بداأ بعد هذه المقدمة بو�سف م�سيرهم اإلى اللقاء، قال:

ــــِف ــــَري ُط ذي  ـــِة  ـــبَ ـــي ـــَغ ب ــــا  ــــن ــــْي ــــاَق ــــ�ــــصٍ َحـــنـــيـــُق»تَ ــــْع ـــى بَ ـــل ـــُم ع ـــه ـــ�ـــشُ ـــع وب

ــــــــِرداً وجــْئــنــا ــُقَفــــــجــــــاوؤوا عـــار�ـــشـــاً ب ــري ــطَّ ــِل الـــِعـــر�ـــصِ �ـــشـــاَق بـــه ال ــي ــشَ ــ� َك

ــا ــن ــي ـــوا اإل ـــَرهـــم وَمـــ�ـــشَ ـــْط ـــشَ ــا � ــن ــي ــشَ ــ� الحقوُق«)3(َم ــى  ــ�ــشَ ــْق تُ ــا  م الـــيـــوَم  ــا  ــن ــل وُق

بين  المعركة  ويذكي  يتقد،  قديم،  حقد  منهم  فريق  كل  �سدر  وفي  الفريقان  التقى  فقد 

الطرفين، وكل فريق يمني النف�ض من قبيلته. ثم و�سف اللقاء بقوله:

ـــٍق ـــشْ ـــِر� ــــهــــُم ب ــــي وجــــوِه ــــا ف ــــن ــــْي ـــوُق»َرَم ـــل ـــُح ـــصُّ بــــه الـــَحـــنـــاِجـــُر وال ـــ� ـــَغ تَ

ـــــَل بـــيـــنَـــهـــُم َجــــــــراٌد ـــــْب ـــــنَّ ـــــــــاأّن ال ـــــُقك ـــــٌة َخـــــري ـــــيَ ـــــاآِم ـــــش ـــــيـــــِه � ـــــَكـــــفِّ تُ

ـــاً ـــيّ ـــِم َك فــيــهــم  ــــــرى  تَ اأن  ــــٌل  ــــشْ ــــ� ُفـــــــوُقوبَ فــــيــــه  اإلّ  ـــــِه  ـــــَدي ـــــيَ ل َكــــبــــا 

الم�سافر،  ينويه  الذي  الوجه  النية والنوى  النية:  القوم: ذهبوا وارتحلوا.  ا�ستقل  )1(  الأ�سمعيات، �س200. 

�س221.  ج19،  الل�سان  عروة،  القالدة  لطوق  ويقال  عروة،  جمع  العرى:  �س222.  ج20،  الل�سان 

المهاوي: تهاوى القوم في المهواة اإذا �سقط بع�سهم اإثر بع�س، الل�سان ج2، �س246. يليق: ما يليق بكنه 

درهم ما يحت�سب، الل�سان ج12، �س209.

)2(  الأ�سمعيات: �س200. التليد: القديم. العزاء: ال�سبر على كل ما فقدت، الل�سان ج19، �س281. الدراك: 

اللحاق، ويعني طاق الفر�س الوح�سي، الل�سان ج12، �س302.

)3(  الأ�سمعيات، �س200. الغيبة: اله�سبة من الأر�س. طريف: ا�سم مو�سع، الل�سان ج11، �س116. حنق: 

اأفق  في  يعتر�س  ال�سحاب  هو  العار�س:  �س356.  ج11،  الل�سان  يحمل،  ل  حقداً  حقد  الرجل  اأحنق 

ال�سماء. البرد: القر والبرد. الِعر�س: بك�سر العين الوادي. ما تق�سى الحقوق: اأي ق�ساء الحقوق.
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ــــــــــْرداَء فــيــهــا ــــَدًة َج ــــْع ــــشَ ــــُز � ــــزِه ــــَه يُ
َمحيُق«)1( ـــــْرٌن  َق اأو  ـــوِت  ـــَم ال ــاُن  ــن ــشِ �

�سديدة  ريح  تقلبه  الكثيف  بالجراد  النبل  و�سبه  بال�سهام،  والترا�سق  اللقاء  و�سف  وهنا 

الهبوب. وهذا يجعله اأكثر اقترابًا من بع�سه واأ�سرع طيرانًا، واأ�سابت هذه ال�سهام المدلوكة 

الحادة فوار�ض كماًة، وكثيراً ما نجد من هوؤالء الفر�سان من يحاول انتزاع �سهم، اأو �سنان اأو 

قرن من ج�سمه. كما و�سف ال�سجر الذي اتخذوا منه ِق�سّيهم، قال:

ــــــــّواراً �ــشــعــيــفــاً ـــْدَر َخ ـــشِّ ـــ� ــــا ال ــــْدن َوثيُق«)2(»وَج ـــُه  ـــتُ ـــِب ـــن َم ـــُع  ـــب ـــنّ ال وكــــــاَن 

ْدر وجدوه ال ي�سفي غليلهم في مثل  فقد اختاروا �سجر النبع ياأخذون منه ق�سّيهم، الأن ال�سِّ

هذه المعركة. ولعل ال�سورة التالية في قوله:

ـــــــوَم الـــتـــَقـــْيـــنـــا ــــا ي ــــَزن ــــزي ــــُق»كــــــاأنـّـــــا َه ــــري ـــا َح ـــه ـــي ــــــزيــــــُز اأَبــــــــــــــــاَءٍة ف َه

يـــــــــٍع ـــــلِّ ِرَ ـــــك ـــــلِّ َقـــــــــــــرارٍة وب ـــــُك ــــٌة َفـــلـــيـــُقب ــــَم ــــُج ــــْم ـــــاُن فــــتــــٍى وُج ـــــن بَ

ـــــٍد مــــنــــا ومـــنـــهـــم ـــــيّ ـــــن �ـــــشَ �َشهيُق«)3(وكـــــــم م ــُه  ــُق ــِط ــن َم ـــاِء  ـــْرف ـــطَّ ال ــــذي  ِب

ت�سور الحرب اأ�سدق ت�سوير، من هول اللقاء، وكره النتائج. فال�ساعر ي�سبه اللقاء باأجمة 

من الق�سب قد يب�ست، ثم ا�ستعلت فيها النار، وهذا و�سف ل�سدة نار الحرب والتهامها كل 

ما تطاله. وكُثر القتلى حتى بات في كلِّ بقعٍة من �سهلها وَحْزنها اأ�سالء قتلى من الفريقين، 

وهم �سادة في اأقوامهم. ثم قال في و�سف القتلى:

ــــــــــاَدْرُت ِخــــْرقــــاً ــــّل َمـــجـــالـــٍة غ ــــك ـــُمـــُه َرقــــيــــُق»ِب ــــن الــــِفــــتــــيــــاِن َمـــْبـــ�ـــشِ م

)1(  الأ�سمعيات، �س201. الر�سق: الرمي بال�سهام، الل�سان ج11، �س407. تكفئه: تقلبه. �ساآمية: ريح تهب 

من ال�سام. الخريق: ريح خرقاء �سديدة، الل�سان ج11، �س360. الب�سل: ب�سل عب�س من الغ�سب، والبا�سل 

ال�سجاع، الل�سان ج13، �س56. الفوق: م�سق راأ�س ال�سهم. ال�سعدة: القناة الم�ستوية. قرن: كانت العرب 

اأ�سجار  النبع: �سجر من  الل�سان ج11، �س357.  القرن. المحيق: حاقه حوقًا دلكه،  ت�سع مكان الأ�سنة 

، الل�سان ج10، �س222.
ّ
الجبال تتخذ منه الق�سي

)2(  الأ�سمعيات، �س201.

)3(  الأ�سمعيات، �س202. الهزيز: هزيز الريح دويها، الل�سان ج7، �س291. الأباءة: القطعة من الق�سـب، 

الل�سان ج18، �س3. القرارة: المطمئن من الأر�س، الل�سان ج6، �س191. الريع: بالك�سر الجبل، وم�سيل 

الوادي من مكان مرتفع، الل�سان ج9، �س497. ذو الطرفاء: مو�سع.
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ـــاَع واأ�ـــشـــبَـــعـــوهـــا ـــب ـــشِّ ـــ� ــــوُقفـــاأ�ـــشـــبَـــْعـــنـــا ال ــــف ــــــْت كـــلُّـــهـــا تـَـــــِئــــــٌق يَ ــــــراَح ف

ـــــرَج عــــاِكــــفــــًة عــلــيــهــم ـــــُع ــــا ال ــــن ــــَرْك ـــُقتَ ـــغـــي ــــٍع نَ ــــبَ ــــشِ ولــــلــــِغــــربــــاِن مـــــن �

ــــــْوا ــــــَك ــــُم واأبْ ــــاَءُه ــــ�ــــش ـــا ن ـــن ـــْي ـــَك ـــاأب ــــــــُق«)1(ف ـــهـــنَّ ِري ـــوُغ ل ـــشُ ـــ� ـــا يَ نـــ�ـــشـــاًء م

فقد بقي من الفريقين قتلى تنعم باأ�سالئهم ال�سباع وال�سباع، تعكف على مكان المعركة 

لتلتهم ما خلفته ال�سيوف، والرماح. ثم عر�ض ال�ساعر اإلى اأثر هذه الحرب على اأُ�سر القتلى 

ون�سائهم التي باتت تبكي �سادة �سرفاء، و�سبان اأ�سبحت ن�ساوؤهم بح�سرة دائمة. وقال في 

و�سف اأعدائهم، وعدد بع�ض قتالهم:

ـــاَح مــنــهــُم ـــشَّ ـــو� ــــارَث ال ــــَح ــــــــاأّن ِلــــّمــــتَــــُه الــــــُعــــــُذوُق»َقـــتَـــْلـــنـــا ال ـــــرَّ ك ـــــَخ َف

ــــيٍّ ــــيَ ـــي ِح ـــن ـــــُه ِرمــــــــــاُح ب ـــــــــوُقاأ�ـــــشـــــابَـــــْت ــــٌف َدلُ ــــي ــــشَ َفــــــَخــــــرَّ كــــــاأنــــــُه �

ـــــــه مــــنّــــا ُغــــامــــاً ــــوا ِب ــــل ــــتَ ـــــــد ق ــــُه الـــــُعـــــروُقوق ــــْب ــــشِّ ــــوؤَ� ــــم تُ َكــــريــــمــــاً ل

ـــٍر ـــْي ـــشَ ــــــِن � ـــَة ب ـــب ـــل ـــع ـــثَ ــــٍة ب ــــل ــــاِئ ــــشَ الَعلوُق«)2(و� ــَة  ــب ــل ــْع ــثَ ب اأْوَدْت  وقــــد 

فذكر الحارث، وهو من فر�سان قومه قتله بنو حيي، فكان �سقوطه ك�سيف �سهل الخروج، 

وُقتل ثعلبة بن �سيار في حين نالت رماح قوم الحارث �سابًا كريمًا ينحدر من اأ�سول عربية 

اأن  الحرب  تلك  اأوار  لبث  ما  ولكن  المهلكة.  الحرب  لهذه  �سحايا  هوؤالء  وكل  �سريفة. 

خمد حين راأى هوؤالء االأقوام �سبر بع�سهم على القتال، والمجالدة، وعدم اال�ستكانة لرحى 

الحرب من جانب، ومن جانب اآخر تذّكرهم لما بينهم من �سالت قربى. قال:

ـــبـــِر ِمـــنـّــا ـــُق»فـــلـــمـــا ا�ـــشـــتَـــيـــَقـــنـــوا بـــالـــ�ـــشَّ ـــزي ـــَح ـــُر وال ـــاِئ ـــش ـــ� ـــَع ــــــَرِت ال تُــــــُذكِّ

)1(  الأ�سمعيات، �س202. الخرق: بخ�سر الخاء: الكريم المتخرق في الكرم، وقيل الفتى الكريم الخليقة. 

التئق: الممتلئ ن�ساطًا. اليفوق: فاق يفوق اأخذه البهر. العرج: العرجاء ال�سبع خلقة فيها والجمع عرج.

اأعذاق وعذوق،  العنب وجمعه  النخل والعنقود من  القنو من  العذق  العذوق:  الأ�سمعيات، �س203.    )2(

الل�سان ج12، �س109. الدلوق: �سيف دالق ودلوق اإذا كان �سل�س الخروج من غمده من غير �سّل وهو 

اأجود ال�سيوف، الل�سان ج11، �س391. التاأ�سيب: هو الخلط، يريد ثعلبة بن �سيار فغيره لل�سرورة والعلق 

الدواهي، وفي الل�سان، وقد علقت بثعلبة، الل�سان ج12، �س133.
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ـــا ـــن ـــَرك ـــا تَ ـــن ـــْئ ـــشِ ــــــو � تـــ�ـــشـــوُقفــــاأبْــــَقــــيــــنــــا ول ول  ـــــوُد  ـــــق تَ ل  لـُـــَجــــيــــمــــاً 

ــم ــه ــي ــل ـــــا َع ـــــن ـــــشْ ـــــاأَ� ــــا واأبْ ــــن ــــْم ــــَع َطليُق«)1(واأنْ اأبْـــــيـــــاٍت  ــــــلِّ  ُك فــــي  لـــنـــا 

يتذكرون  اأرواح، جعلهم  الفريقين ب�سالبة االآخر، وما زهق من  ا�ستيقان كل من  فكاأن 

دماءهم ويكّفون عن ا�ستمرار القتال.

ويتبع الحرب واأوارها الطعن في �ساحة الوغى. ومن ال�سعراء الذين و�سفوا الطعن، دريد 

ابن ال�سمة، قال:

ـــي ـــواِر�ـــش ـــي وَف ـــت ـــَل ْج ــِب»تَــــُكــــرُّ عــلــيــهــم ِرَ ــاِك ــي َغـــيـــَر ن ــَدت ــْع ــشَ واأُكــــــــِرُه فــيــهــم �

ــي ُظــهــوِركــم ــم ف ــُك ــْذنَ ــاأُخ ـــروا ي ـــْدِب ـــاإن تُ ــِبف ــراِئ ــتّ ال ــي  ف ــم  ــُك ــْذنَ ــاأُخ ي ــوا  ــل ــِب ــْق تُ واإْن 

عليكُم ــْل  ــَه ــ�ــشْ تُ للخيِل  ــِهــلــوا  تُــ�ــشْ واِرِب«)2(واإن  ال�شّ الَمخا�ِص  ــزاِغ  ــاإي ك ِبَطعٍن 

ي�سف ال�ساعر تدفق الدماء خلف الطعنة الحادة الم�ستقيمة ببول الناقة الحامل، ويفخر 

بمالحقة اأعدائهم وطعنهم اأينما وجدوهم، فاإن اأقبلوا ففي الترائب، واإن اأدبروا ففي الظهور، 

واإن اأ�سهلوا فهذا اأ�سد على االأعداء)3).

ويمكن القول باأن الطعن والطعنات حظيت باأو�ساف معدودة تكررت في بع�ض اأبيات 

االأ�سمعيات. فهي: م�ستقيمة، اأو ملتوية، وهي خدباء)4)، اأو �سح�ساحٌة م�سل�سلة، اأو نجالء. 

وتجمع بينها �سفُة جعلها تر�ُض الدماَء ر�سًا. و�سبه دريد بن ال�سمة الدماء بالبول ترميه النياُق 

الحوامُل وورد هذا الو�سف عند َمّقا�ض العائدي. واأحيانًا تو�سف الطعنة بعجز الطبيب عن 

الل�سان  بطن،  لجيمًا:  �س330.  ج11،  الل�سان  النا�س،  من  الجماعة  الخريق:  �س203.  الأ�سمعيات،    )1(

ج16، �س6. القود: �سد ال�سوق واأكثر ما يكون القود للخيل وال�سوق لالإبل.

)2(  الأ�سمعيات، �س112. الج�سمي: ديوان دريد، �س28، مع اختالف الترتيب. الرجلة: جمع راجل؛ من 

لي�س له ظهر في �سفر يركبه. ال�سعدة: القناة التي تنبت م�ستقيمة. اإكراهها: اإدخالها بقوة. غير ناكب: غير 

عادل عنهم. الترائب: عظام ال�سدر وقيل ما ولي الترقوتين. ت�سهلوا: تنزلوا ال�سهل من الأر�س. الإيزاغ: 

اإخراج البول دفعة واحدة. ال�سوارب من الإبل: التي تمنع بعد اللقاح. المخا�س: الحوامل من النوق.

)3(  انظر: و�سف الطعن في الأ�سمعيات. قول مالك بن نويرة، �س194. قول مقا�س العائدي، �س57. قول 

امرئ القي�س، �س129. قول عدي بن رعالء الغ�ساني، �س152. قول �سحير، �س237.

)4(  الخدباء: الطعنة التي تهجم على الجوف.
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مداواتها، كما في اأبيات َعدّي بن َرعالء الغ�ساني، واالأبيات المن�سوبة ل�سحير بن عَمير.

و�شف الرحلة والأطال:

قال قي�ض بن الخطيم)1):

ــوا ــَرف ــ�ــش ــان ف ـــِجـــمـــاَل  ال ــُط  ــي ــل ــَخ ال ــــو اأنّـــــهـــــْم وَقــــفــــوا»َردَّ  مـــــــاذا عـــلـــيـــهـــْم ل

ـــم ـــُه ـــُل ـــاِئ ـــ�ـــش ــــاعــــًة نُ ـــــوا �ــــشَ ـــــف ــــو َوق َلُف«)2(ل ال�شَّ ِجــمــالَــُه  ــي  ــّح ــ�ــشَ يُ َريــــَث 

بداأ ال�ساعر ق�سيدته بو�سف الرحلة، وكان اأهل الخليط قد اأعادوا جمالهم من المرعى 

طلبًا للعجلة في الرحيل، ويتمنى لو اأنهم وقفوا �ساعة ليودَعهم، وي�سفي غليله، ثم اأخذ في 

ل النُّْكري: و�سف لعوب من ن�سائهم. وقال المف�سّ

ــوا ــّل ــق ــت ــش ا� جـــيـــَرتـــنـــا  اأّن  تَــــــَر  ـــــم َفــــــريــــــُق»األـــــــم  ـــــه ـــــتُ ـــــيّ ــــا ون ــــن ــــتُ ــــيَّ ــــن ف

ـــــــراُه ـــصٌ ُع ـــ� ـــِل ـــشَ ــــا يَــلــيــُقفـــَدمـــعـــي لــــــوؤلــــــوؤٌ � ــــاوي م ــــه ــــَم يـَــــِخـــــرُّ عـــلـــى ال

�ُشَليمى ــَحــَطــْت  �ــشَ اإذ  ــــَت  ُرْم ــا  م َم�ُشوُق«)3(عــــَدْت  َطــــــِرٌب  لــذكــِرهــا  ـــــت  واأن

والمف�سل يبداأ ق�سيدته بذكر الرحلة، وكان جيرانه قد ارتحلوا، وبانوا، ولذلك فدمعه 

اإلى اأهل �سليمى، ثم ا�ستمر في  يتهاوى وال ي�ستطيع اأن يزجر عينيه عن البكاء حنينًا و�سوقًا 

و�سفها على عادة ال�سعراء العرب.

ولم تكن الرحلة في االأ�سمعيات كثيرة الذكر. اأما االأطالل فقد تكرر ذكُرها في ق�سائد 

االأ�سمعيات. ومن الذين تناولوها بالو�سف �سالمُة بُن َجندل في قوله:

)1(  قي�س بن الخطيم بن عدي من الأو�س �ساعر جاهلي قوي ال�سكيمة، اأعجب النبي ب�سعره ودعاه لالإ�سالم، 

لكنه مات بعد البعثة بقليل. الجمحي: الطبقات، �س190. الموؤتلف والمختلف، �س112. وفي معجم 

ال�سعراء، �س321، قال: ا�سمه ثابت بن عدي.

)2(  الأ�سمعيات، �س196. ابن الخطيم: ديوان قي�س، �س101. الخليط: القوم الذين اأمرهم واحد. �سحى 

جماله: رعاها بال�سحى. ال�سلف: الجماعة المتقدمون، الل�سان ج11، �س58.

)3(  الأ�سمعيات، �س200.
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ــِق ــمَّ ــن ــُم ـــٌل ِمـــثـــُل الـــِكـــتـــاِب ال ـــَل ـــْن َط ـــَم ــِرِق»ل ــط ــُم ــِب ف ــي ــَل ــشُّ ــ� ــَن ال ــي َخـــا عـــهـــُده ب

ــــــِه ــــــَدواِت ـــه كـــــاتـــــٌب ب ـــي ُة ُمـــْهـــَرِقاأَكــــــــــبَّ عـــل ــــــدَّ ـــي الـــَعـــيـــِن ِج وحـــــاِدثـُــــُه ف

اإنّــهــا ـــَك  ـــالَ ـــشَ ِو� تَـــهـــوى  اإْذ  ُمْر�ِشِق«)1(لأ�ـــشـــمـــاَء  اَحَة  �شَ َوْحــ�ــِص  من  ٍة  ــدَّ ُج َكــذي 

فهو ي�سّبه تلك االأطالل بكتاب اأجاد كاتبه في كتابته، وتغير العهد على هذه الديار التي 

تبين ال�ساعر اأنها دياٌر كانت الأ�سماء في غابر الزمان. ونجد هذا الو�سف في قول معاوية بن 

مالك:

ــــــازَل خـــــاِويـــــاٍت ــــــن ـــا َم ـــه ــــــــــاإّن ل ـــا»ف ـــابَ ك ـــرِّ عــلــى نَـــَمـــلـــى وَقــــْفــــُت بــهــا ال

ـــفـــَل مـــن نُــَمــيــٍل ــــــــــزاِع اأ�ـــشْ ــــَن الأْج ـــام ـــاب ـــتَ ـــِك ــــــَت بـــالـــقـــلـــم ال ــــــْع كـــمـــا َرجَّ

ـــٍر هــــــــاٍج بَـــ�ـــشـــيـــٍر يَُعابا«)2(ِكــــــتــــــاَب ُمــــحــــبِـّ اأن  وحـــــــــاَذَر  ـــه  ـــُق ـــمِّ ـــن يُ

فال�ساعر ي�سف دياراً في بالد بني عامر، وزاد في و�سفها عن �سابقه اأن جعل �ساحب هذا 

الكتاب على دراية، وب�سيرة بالحروف، وتنميِقها، وهو يخ�سى اأن يعاَب عليه في �سيء من 

ذلك الخط، فزاد اهتمامه به اإلى حدٍّ بعيد. وقال عبد اهلل بن َعَنمة اأي�سًا:

ـــراً �ــشــاألــتُــهــا ـــْف ــــــّداَر َق ــــا وَرمـــــاُدهـــــا»َفــلــّمــا راأيـــــُت ال ــــه ــــوؤيُ ــــيَّ عــلــيــنــا نُ ــــَع ف

وَمــــنــــازٌل ِدْمـــــنَـــــٌة  اإلّ  يَــــْبــــَق  ـــْم  ـــل ِمداُدها«)3(ف ـــــّدواِة  ال ـــطِّ  َخ ــي  ف ُردَّ  كــمــا 

ونالحظ اعتناَء ال�سعراء الثالثة وو�سفهم للديار الدار�سة، واالأطالل البالية، وقد ترددت 

في اأبياتهم �سورة الديار م�سبهة بالكتاب الذي اأخذ كاتبه ينمقه، وهو مكب مرة على كتابه، 

)1(  الأ�سمعيات، �س132. ابن جندل: ديوان �سالمة، �س153. الطلل: ما �سخ�س من الآثار. المنمق: نمق 

الكتاب ح�ّسنه وجّوده، الل�سان ج12، �س239. ال�سليب ومطرق: مو�سعان. حادثه: جديده. المهرق: 

الل�سان  لونه،  تخالف  الحمار  في ظهر  التي  الخطة  الجدة:  الل�سان ج12، �س244.  البي�ساء،  ال�سحيفة 

اأعناقها  التي معها ولدها، والرت�ساق امتداد  الن�ساء والظباء  ق: من  ج4، �س77. �ساحة: مو�سع. المر�سِ

وانت�سابها، الل�سان ج11، �س407.

الخط  تحبير  التحبير:  نملى.  ت�سغير  ُنَميٌل:  عامر.  بني  ديار  في  مو�سع  َنملى:  �س213.  الأ�سمعيات،    )2(

وال�سعر وغيرهما تح�سينه، الل�سان ج5، �س228. الهاجئ: القارئ. التنميق: ت�سوية الحروف.

)3(  الم�سـدر ال�سابق، �س226. النوؤي: الحاجز من تراب حول الخباء. الدمنة: اآثار النا�س وما �سودوا.
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ومرة ب�سير بالكتابة والقراءة. وقال �سابئ الُبرجمي)1):

ـــِزل ـــْن وَم داٍر  ـــَم  ـــشْ َر� لــَلــيــلــى  ــُت  ــي ــشِ ــ� ل»َغ يـــتـَــَحـــوَّ اأْن  ـبــِر  فــالــتِـّ ـــوى  ـــلِّ ـــال ب اأبَــــــى 

ــى ــل ــِب ــــقــــوُل مــــَن ال تَـــَغـــيَّـــاتـــكـــاُد َمــغــاِنــيــهــا تَ ل  ــــهــــا  اأْهــــِل عــــن  لـــ�ـــشـــاِئـــِلـــهـــا 

ـــًة لـــي حـــاَج قــا�ــشــيــاً  ـــهـــا ل  ِب ــــفــــُت  فاأَ�ْشاأل«)2(وَق �شيئاً  الـــــّداُر  تُــبــيــَن  اأن  ول 

فهذه الر�سوم الدار�سة اأبت اأن تبين ل�سائلها، كاأنها اأعجمي ال يجيب �سوؤااًل. فقد راأينا اأن 

�سعراء االأ�سمعيات تناولوا االأطالل بالو�سف والت�سبيه الذي لم يتعد هذين الت�سبيهين، فهي: 

اإما كالكتاب المنمق، اأو كاالأعجمي ال تجيب �سيئًا، وقد غيرها تعاقب الليل والنهار.

و�شف الخيل:

حظيت الخيل بمنزلة خا�سة تفردت بها بين ما وجد له و�سف في االأ�سمعيات وزادت 

و�سف  من  بالفر�ض  يتعلق  ما  كل  تناولت  بيتًا،  ثمانين  على  الفر�ض  فيها  ذكر  التي  االأبيات 

لج�سمه، وارتفاعه، وقوائمه، و�سرعة جريه. ونظراً لهذه االأهمية الخا�سة �سنحاول اأن نتبين 

�سورة هذا الجواد من خالل االأبيات. قال مالُك بن َحريٍم ي�سف ج�سم فر�سه:

ــَرَة نَــهــَدٌة ــي ــغ ــُم ــَل ال ــخــي معا«)3(»وتـَـــْهــــِدي بــي ال ــوائــُمــهــا  َق �ــشــابَــت  ــرْت  ــبَ ــشَ � اإذا 

وقال عمرو بن معديكِرب:

ـــوٌح ـــبُ ـــشَ �َشريُع«)4(»وقــــــد اأغــــــــُدو يُـــداِفـــُعـــنـــي � َفــــْعــــٌم  ـــــُرُه  ـــــشْ اأ� ـــٌد  ـــدي ـــشَ �

)1(  �سابئ بن الحارث البرجمي، كان رجاًل بذيًا كثير ال�سعر، وكان بالمدينة. الجمحي: الطبقات، �س143. 

ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س267.

التبر: مو�سع.  اآثارها ل�سقًا بالأر�س. اللوى: مو�سع.  )2(  الأ�سمعيات، �س179. ر�سم الدار: ما كان من 

المغني: المنازل التي كان بها اأهلها، واحدها مغنى، الل�سان ج19، �س372. ل تغيال: ل تتغيل، المتغيل: 

الداخل في ال�سجر الكثير الملتف. وورد ذكر لالأطالل في ق�سيدة العبا�س بن مردا�س، �س204.

)3(  الأ�سمعيات، �س66. تهدي الخيل: تتقدمها. النهدة: المرتفعة الخلق. �سبرت: �سبر الفر�س جمع قوائمه 

ووثب، الل�سان ج6، �س150.

في  ت�سبح  التي  ال�سبوح:  �س113.  معديكرب،  بن  عمرو  ديوان  الزبيدي:  �س174.  نف�سه،  الم�سدر    )4(

�سيرها. الأ�سر: الخلق. الفعم: الممتلئ، الل�سان ج15، �س353.
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وقال �َسهُم بن َحنظلة:

ــُه ــحــِزُم َم ــّد  ــتَ ــشْ ا� ــا  م اإذا  ـــزاِم  ـــِح ال ــــلِء  اللَّبَبا«)1(»ِم ـــاأُ  ـــْم يَ ـــاٍن  ـــب ولَ كـــاهـــٍل  ِذي 

واإذا نظرنا في االأبيات ال�سابقة نجد و�سف الجواد يكاد يكون واحداً، فهو جواد ملء 

الحزام، ولببه ممتلئ.

ونجد مرادفًا اآخر عند عمرو يكرب، فهو ممتلئ واأع�ساوؤه �سديدة االأ�سر. وهي خيول 

ارتفاع  ي�ساعد  اختيارها؛ حيث  بارزة في  اأهمية  ي�سكل  الخيول  الهياكل، وارتفاع  مرتفعة 

الجواد على �سرعة جريه، وتفّرده. ومن ال�سعراء الذين ذكروا ارتفاع الجياد، عامر بن الطفيل 

بقوله:

ــا ــن ــنَ ــي ـــــــــواَدَة بَ ـــا َه ــــِك، ف ــــي ــِد»ِفـــيـــئـــي اإل ــْر�ــشَ ــَم ــال ب ـــــَووا  ثَ اإذ   ، الـــفـــوار�ـــصِ ــَد  ــع ب

ـــابـــٍح �ـــشَ ـــــْهـــــٍد،  نَ  ، ـــــــــمَّ اأَح ـــلِّ  ـــك ب ــــــــْذَوِد«)2(اإلّ  ـــَمـــَر ِم ـــلِّ اأ�ـــشْ ـــٍة مـــن ك ـــال وُع

وقال اأبو دواد االإيادي:

ــامــي الــتَّــلــيــِل ــٍن �ــش ــي ــاتَ ــم ــَح ــــُروَح ال الَخبَارا«)3(»�ــــشَ انـــتـَــحـــاُه  مـــا  اإذا  َوثـُـــوبــــاً 

وقال دريد بن ال�سمة:

النَّ�شا �َشِنج  َوى  ال�شَّ َعــْبــِل  ظا  ال�شَّ الُمقلَِّد«)4(»�َشليِم  ــِل  ــي ــش اأ� نَــْهــٍد  الــَقــرا  َطــويــِل 

)1(  الم�سدر نف�سه، �س54. ذي كاهل: اأي عظيم الكاهل. اللَّبان: ال�سدر. اللبب: ما ي�سد على �سدر الدابة 

اأو الناقة... يكون للرحل وال�سرج يمنعها من ال�ستئخار، الل�سان ج3، �س225.

)2(  الأ�سمعيات، �س216. ابن الطفيل: ديوان عامر، �س75. فيئي اإليك: ارجعي لنف�سك. الأحم: الفر�س 

الإبل  واأعللت  العلل،  والثانية  النهل،  الأولى،  ال�سقية  العاللة:  المرتفع.  العظيم  النهد:  ال�سواد.  اإلى  لونه 

اأخرجتها قبل ريها، الل�سان ج13، �س495.

الل�سان  برجله،  النفوح  الفر�س  ال�سروح:  �س353.  دواد،  اأبي  �سعر  الإيادي:  �س191.  الأ�سمعيات،    )3(

ج2، �س375. الحماتان: اللحمتان المجتمعتان في ظاهر ال�ساقين في اأعاليهما، الل�سان ج18، �س214. 

�سامي التليل: مرتفع العنق. انتحاه: ق�سده. الخبار: من الأر�س ما لن وا�سترخى، الل�سان ج5، �س308.

)4(  الأ�سمعيات، �س109. الج�سمي: ديوان دريد، �س51. ال�سظا: عظم ل�سق بالوظيف، وقيل عظم ل�سق 

بالذراع، الل�سان ج19، �س162. عبل ال�سوى: غليظ القوائم. القرا: الظهر. النهد: الج�سيم الم�سرف.
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البنية  �سخم  اأنه  وهي  الجواد،  هذا  �سفات  من  اأخرى  �سفة  االأبيات  هذه  في  وتت�سح 

مرتفع �سامي الج�سم، ويظهر ارتفاع عنقه لرائيه من بعيد. وارتفاع الفر�ض، و�سخامة ج�سمه 

قال  بالو�سف،  الجواد  هذا  قوائم  االأ�سمعيات  �سعراء  تناول  وقد  قوائمه.  لطول  مالزمان 

ُخفاف بن ندبة:

ـــا َحـــَويـــتُـــُه ـــَريّ ـــثُّ ــــٍب كـــُجـــّمـــاع ال ــــْه َخْيَفِق«)1(»ونَ ــم  ــواِئ ــَق ال بــُمــحــتَــاِت  ِغ�شا�شاً 

وقال اأي�سًا:

ــظــا ــشَّ ــ� ــلــيــِم ال ــــن �ــشَ ــــي ــــّذراَع ــــِل ال ــــْب اِرِد«)2(َع ال�شّ ِة  الـــِقـــرَّ ــَت  ــح ت ــيــِد  كــالــ�ــشِّ

فهذا النهب الذي جمعه خفاف، و�سّبهه بالكواكب المجتمعة لكثرته، �ساعده في جمعه 

فر�ض عظيم تدفعه قوائم عظيمة في خلقها، وهي اأي�سًا ممتلئة �سليمة، و�سالمة الفر�ض اأمر البد 

: منه. قال االأ�سَعُر الُجْعفيُّ

ــوُقــُه فــتَــ�ــشُ ـــه  ـــرتَ ـــدبَ ـــتَ ـــش ا� ـــو  ه النَّ�شا«)3(»واإذا  ــُة  ــاري ع ــِع  ــَوق ال ــُمــو�ــُص  َق ِرْجــــٌل 

وقال دريد بن ال�سمة:

النَّ�شا �َشِنج  وى  ال�شَّ َعــْبــِل  ال�ّشظا  المقلَِّد«)4(»�َشليم  ــِل  ــي ــش اأ� ــٍد  ــْه ن الــَقــرا  َطــويــِل 

الخيول.  �سرعة  اإعاقة  اإلى  توؤدي  قد  التي  االأمرا�ض  من  �سليمة  قوائمه  الفر�ض  فهذا 

وباال�ستطاعة القول: اإن ال�سفات التي ذكرها �سعراء االأ�سمعيات في قوائم الفر�ض هي العظم 

في تكوينها، وامتالوؤها والخفة في ال�سير اأو الجري، وكذلك �سالمتها من االأمرا�ض وال�سيما 

الغ�سا�س:  المجتمعة.  كواكبها  الثريا:  جماع  �س31.  خفاف،  �سعر  ال�سلمي:  �س23.  نف�سه،  الم�سدر    )1(

بك�سر الغين وفتحها: العجلة. المحتات: العظيم الخلق. الخيفق: ال�سريع الخفيف.

)2(  الم�سدر نف�سه، �س23. ال�سلمي: �سعر خفاف بن ندبة، �س44. عبل الذراعين: �سخمها. ال�سظا: عظم 

ل�سق بالركبة. ال�سيد: الذئب، الل�سان ج4، �س217. القرة: البرد. ال�سادر: البرد.

)3(  الم�سدر نف�سه، �س141. رجل قمو�س: من قما�س الفر�س اإذا ا�ستن وهو يطرح يديه معًا ويعجن برجليه، 

الل�سان ج8، �س350.

ال�سنج:  �س176.  ج19،  الل�سان  والرجالن،  اليدان  ال�سوى  ال�سوى:  عبل  �س109.  نف�سه،  الم�سدر    )4(

المتقب�س وهو مدح. القرا: الظهر وقيل و�سط الظهر، الل�سان ج20، �س34. الأ�سيل: الأمل�س الم�ستوي، 

الل�سان ج13، �س14. المقلد: مو�سع القالدة.
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مر�ض الن�سا الذي ي�سيب الخيول.

اأما عنق الفر�ض فنجد و�سفه عند بع�ض ال�سعراء، منهم حاجب بن حبيب بقوله:

ـــثـــا ـــُل الـــِع ـــي ـــل ـــــُل الـــــِعـــــنـــــاِن ق ـــــوي َريَّانُها«)1(»ط ـــِة  ـــق ـــري ـــّط ال خــــاِظــــي  ِر 

ل النُّكري: وقال المف�سّ

نـــابَـــى ــــــــصَ �ــشــاِئــلــَة الـــذُّ ـــقُّ الأْر� ـــشُ ـــ� �َشُحوُق«)2(»تَ ِجــــــْذٌع  كـــــاأْن  ـــهـــا  وهـــاِديَ

وي�سترك  النخلة،  كجذع  ممتلئ  طويل  فهو  الفر�ض  عنق  �سفات  االأبيات  في  وتظهر 

ال�سعراء  وذكر  العنان.  بطول  فر�سه  عنق  طول  عن  حاجب  وكنى  االمتالء،  ب�سفة  الفر�سان 

نا�سية الفر�ض، ويطالعنا في االأ�سمعيات قول �َسهم بن حنظلة:

ُعــُر�ــصٍ عــن  الليَل  واْرِم  ــواِذَل  ــع ال ــصِ  ــ� َخبَبا«)3(»ِاْع ــُه  ــَل ــي ل يُــقــا�ــشــي  ــبــيــٍب  �ــشَ ـــذي  ب

وقول كعب الغَنوي:

ــاِم وَرْدتـُــــُه ــم ــِج ــي ال ــاِم َرجيِل«)4(»وعـــاِفـــي الــَجــبــا ط بيب  ال�شَّ �شافي  ــٍل  ُخــ�ــشَ ــذي  ب

ونالحظ اأن �سهمًا جعل لفر�سه �سبيبًا ولم يحدده بالطول، اأو الق�سر، بينما �سبه كعب هذا 

ال�سبيب بالخ�سل مما يزيد في جمال الفر�ض.

اأما �سرعة الفر�ض فقد تناولها كثير من ال�سعراء ومنهم حاجب بن حبيب بقوله:

ـــاِق بَـــعـــَد الـــِمـــتـــاِن ـــش ـــ� ــــُجــــمُّ عــلــى ال اإْمكانُها«)5(يَ ويـُـــبــــَلــــُغ  ُجــــمــــومــــاً، 

قليل  متنه.  طريقة  الطريقة:  �س254.  ج18،  الل�سان  اللحم،  الكثير  الخاظي:  �س220.  الأ�سمعيات،    )1(

العثار: يريد الإعثار فيه.

)2(  الم�سدر نف�سه، �س203. الهادي: العنق لتقدمه، وفي الل�سان: جموم ال�سد �سائلة الذنابى، الل�سان ج20، 

�س338. الجذع: �ساق النخلة. ال�سحوق: الطويل.

�س438.  ج1،  الل�سان  والنا�سية،  والعرف  الذنب  �سعر  الفر�س  من  ال�سبيب  �س54.  نف�سه،  الم�سدر    )3(

الخبب: �سرب من العدو، الل�سان ج1ن �س330.

)4(  الم�سدر نف�سه، �س76. الجبا: محفر البئر والجبا �سفة البئر، الل�سان ج18، �س139. الطامي: المرتفع، 

الل�سان ج19، �س239. الرجيل: القوي على الم�سي. انظر الأ�سمعيات، �س40.

)5(  الأ�سمعيات، �س220. يجم: يكثر جريه. المتان: جمع متن وهو ما �سلب من الأر�س وارتفع.
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ال�سرعة  اإذا مراه فار�سه، وخ�ض تلك  يزيد في �سرعته  للفر�ض، وهو  وهذه �سورة فريدة 

في االأر�ض ال�سلبة وهذا اأظهر ل�سرعة الفر�ض، الذي يجم كالماء. و�سبيه بهذا قول عامر بن 

الطفيل:

�ــشــابــٍح، نـــهـــٍد،   ، ــــــــمَّ اأَح ـــكـــلِّ  ب ــــــــْذَوِد«)1(»اإلّ  ـــَمـــَر ِم ـــلِّ اأ�ـــشْ ـــٍة مـــن ك ـــال وُع

في  الم�ستحبة  ال�سفات  من  وهي  �سرعته،  في  ي�سبح  وكاأنه  بنيته،  في  �سخم  فر�ض  فهو 

ل النُّكري في ت�سبيه يقول فيه: الجياد. وانفرد المف�سّ

ــاً ــش ــ� ــري ـــــــــّراٍن َج ــــا ابــــــُن ُق ــــن ــــتَ ــــَل ـــــــــــُروُق«)2(»واأْف ـــ�ـــشـــاِعـــفـــٌة َح ــــرُّ بــــه ُم ــــُم تَ

فهذه فر�ض كريمة ال تدع �سيئًا من جهدها اإال دفعت به فهي تعدو بفار�سها وكاأنها تحرق 

نف�سها. وقال معاوية بن مالك:

قــــْوٍم بــــاأر�ــــصِ  ــحــاُب  الــ�ــشَّ ـــــَزَل  ن ِعــ�ــشــابــا»اإذا  كــــانــــوا  واإن  ـــــاُه  ـــــن ـــــْي َرَع

ـــــواُه ـــــٍل �ـــــشَ ـــــْب ــــ�ــــصٍ َع ــــلِّ ــــَق ــــكــــلِّ ُم ثَابا«)3(ب ـــنَّ  ـــه ـــتُ ـــنَّ اأِع ـــَعـــْت  ُو�ـــشِ اإذا 

وهذه من �سفات الجياد الكريمة، فاإذا تراجعت الخيل عن موا�سلة جريها، وجد الفار�ض 

ندبة  الخيول االأخرى. وذكر خفاف بن  تراجع  الجواد قوة ون�ساطًا جديداً رغم  عند هذا 

�سرعَة الفر�ض في ق�سيدتين قال:

�َشماِئه ــن  م ـــه  اأْر�ـــشُ ــْت  ا�ــشــتَــَحــمَّ ــا  م ــَدِق»اإذا  ــشْ ــ� ـــــُد َم ــــــوُدوٌع وواِع َجـــرى وهـــو َم

ـــي ِعــنــاِنــه ـــُه ف ـــنُ ـــْع ـــمـــاَل ط ـــ�ـــشِّ ــــــدَّ ال الُمتَطلِِّق«)4(وَم الــ�ــشــاِدِن  ـــْوِع  ـــبَ َك ــــاَع  وب

)1(  الأ�سمعيات، �س216. ابن الطفيل: ديوان عامر، �س57.

)2(  الم�سدر نف�سه، �س203. الجري�س: يقال اأفلت فالنا جري�سًا اأي يكاد يق�سي، يجر�س بريقه: يغ�س به، 

الل�سان ج8، �س399. م�ساعفة حروق: يعني فر�سه وفر�س حراق اإذا كان يحترق في عدوه.

)3(  الم�سدر نف�سه، �س214. ال�سحاب: يريد به المطر. و�سعت اأعنتهن: عند التق�سير في الجري.

)4(  الم�سدر نف�سه، �س24. ال�سلمي: �سعر خفاف، �س33. مودوع: من الدعة التي هي ال�سكون، الل�سان 

مده  اإذا  العنان:  في  الفر�س  �سيء. طعن  كل  في  ال�سدق  والدال  الميم  بفتح  الم�سدق:  ج10، �س260. 

وا�ستد.  قوي  اإذا  الظبية  ولد  ال�سادن:  �س369.  ج9،  الل�سان  الباع،  ب�سط  البوع:  ال�سير.  في  وتب�سط 

المتطلق: تطلقت الخيل اإذا م�ست مطلقًا لم تحتب�س اإلى الغاية، الل�سان ج12، �س95.
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وقال:

ـــه ـــاِه كـــاأنّ ـــي ـــشِّ ـــ� بُوُب«)1(»َحـــــــاٍم عــلــى ُدبُـــــــِر ال َم�شْ ُه  ـــــزُّ نَ ــٌل  ــْج ــشَ � ــــدَّ  َج اإْذ 

نجد خفافًا قد و�سف الجواد في �سورتين تدالن على �سرعته. وفي االأولى �سّبه الجواد 

بال�سادن المنطلق ال يلوي على �سيء، واأ�سار اإلى �سرعته عندما غزر عرقه، وهذه من �سفات 

كرام الخيول التي ال تبداأ بالجري ال�سحيح اإال بعد اأن يزداد عرقها.

الثانية: فتبدو �سورة الفر�ض وهو مالزم لل�سياه في عدوها، وال�سياه من  اأما في ال�سورة 

هذا  عرق  كثرة  عن  ال�ساعر  وكنى  منه.  تفلت  يدعها  لم  الجواد  ولكن  المخلوقات  اأ�سرع 

الجواد بت�سبيهه بالدلو العظيمة.

وكان بع�ض ال�سعراء قد و�سف وثوب الفر�ض ومنهم اأبو دوؤاد، قال:

ـــاِد ـــي ـــِق ــــــْروحــــــاً يُـــجـــاِذبُـــنـــا فــــي ال تـَــــَخـــــاُل مــــن الـــــَقـــــوِد فـــيـــه اْقــــــــــِوَرارا»َم

ــِل ــلــي ــتَّ ــي ال ــام ــش ــِن � ــي ــاتَ ــم ــَح ــــُروَح ال الَخبارا«)2(�ــــشَ ـــحـــاُه  ـــتَ انْ مـــا  اإذا  َوثـُـــوبــــاً 

وقال مالك بن َحريم:

ــَرَة نَــهــَدٌة ــي ــغ ــُم ــَل ال ــخــي ـــَي ال ـــدي ب ـــْه معا»وتَ ــا  ــه ــُم ــوائ ق �ــشــابــْت  ـــَرْت  ـــبَ ـــشَ � اإذا 

ـــَرٍة ـــْب ـــثَ ب يـَــديـــهـــا  اإحــــــدى  ــــْت  ــــَع وَق بَدْعَدعا«)3(اإذا  ـــاِث  ـــثَّ ال ـــاُء  ـــن اأث ـــجـــاوَب  تَ

واأبو دوؤاد جعل فر�سه وثوبًا في االأر�ض اللينة، وهذه �سعبة ع�سيرة على الجياد اإال القوي 

منها. اأما مالك فو�سف الفر�ض باأنها �سخمة، تقع قوائمها معًا واإذا عثرت اأو علقت اإحدى 

عثرت.  اإذا  تتاأثر  ال  يجعلها  ما  القدرة  من  اكت�سبت  الأنها  فار�سها  بذلك  ي�سعر  فال  قوائمها 

الدلو  ال�سجل:  الوح�س.  بقر  ال�سياه:  ندبة، �س42.  بن  �سعر خفاف  ال�سلمي:  نف�سه، �س28.  الم�سدر    )1(

العظيمة، الل�سان ج13، �س346.

)2(  الأ�سمعيات، �س191. الإيادي: �سعر اأبي دواد، �س353. مروحًا: و�سف من الن�ساط والخفة. القياد: 

الحبل الذي يقاد به. القورار: ت�سنج الجلد وانحناء ال�سلب هزاًل وكبراً. ال�سرو�س: الفر�س النفوح برجله. 

الحماتان: اللحمتان في عر�س ال�ساق. �سامي التليل: مرتفع العنق. انتحاه: ق�سده.

قوائمها  �سبرت: جمعت  الخلق.  المرتفعة  النهدة:  تتقدمها.  الخيل:  تهدي  ال�سابق، �س66.  الم�سدر    )3(

ووثبت. الثبرة: الهوة. اأثناء الثالث: معطفها. دعدع: كلمة تقال للعاثر.
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وكثيراً ما ا�ستعملت الخيول ال�سريعة في ال�سيد وارتبط ذكرها بذكر الظباء والقن�ض. قال اأبو 

دوؤاد:

ــــجــــاِم ــــــُه بــــالــــلِّ ثُ ــــــغــــــرِّ ـــــا نُ ـــــن ـــــْت ِغـــــــــَوارا»وِب اأو  َقــــنَــــ�ــــشــــاً  بـــــه  ـــــُد  ـــــري نُ

وقال في و�سف ال�سيد:

ــــكــــاَن الـــمـــَجـــْنــــ ـــُم م ـــي ـــل ـــّظ ـــــــرارا)1(وبـــــــاَت ال ــِل مـــنـــُه ِع ــي ــل ــال ــــِن تَــ�ــشــَمــُع ب ـ

يقول: اإنهم خرجوا بذلك الفر�ض يريدون غارة ي�سنونها، اأو قن�سًا يرقبون ظهوره عليهم. 

لل�سيد، وعّن لهم ظليم وهو مو�سوف ب�سرعة عدوه ون�ساطه،  ولكن رحلتهم هذه كانت 

ولكنهم ا�ستطاعوا اأن يلحقوا به حيًا دون رمي.

وقال خفاف بن ندبة:

ـــدا ـــنَّ ـــــــَرفِّ ال ــــَر ب ــــْي ــــَع ـــِر الــــــراِعــــــِد«)2(»يـَـــ�ــــشــــيــــُدَك ال ـــِك ـــتَ ـــب ـــي ُم ـــُر ف ـــِف ـــْح يَ

فخفاف يجعُل �سيدهم باكراً، حين تكون العير في اأول ن�ساطها وهذا اأقدر على حركتها 

وخفتها، و�سعوبة اللحاق بها، وهو بدوره اأظهر لقوة الفر�ض. وقال عقبة بن �سابق:

ــــــــــ ــــَب الأَْخ ــــشِ ــــا� ــــخ ـــــــــــــْردي ال ـــِب»ويُ ـــْه ـــشُ � َعـــــَمـــــٍد  ذي  فـــــي  ـــــــــَرَج  ـ

ــــــوِن الــــ ــــــُج ـــــِة ال ـــــعـــــانَ ــــــَل ال ــــــْح الُحْقِب«)3(وَف ـــْحـــ�ـــصِ  ـــنُّ ال ــــِخـــمـــا�ـــصِ 

حيث  الوح�سية،  للُحُمر  و�سيده  الجواد،  �سرعة  تظهر  التي  الجميلة  ال�سور  من  وهذه 

عمد،  رجليه  كاأّن  فالظليم  �سريعة،  الحمر  تجعل  التي  ال�سفات  اإظهار  على  ال�ساعر  اعتمد 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س190. الإيادي: �سعر اأبي دواد، �س352. نغرثه: الغرث اأي�سر الجوع وقيل �سدته، 

الل�سان ج2، �س478. الغوار: الغارة. الظليم: ذكر النعام. المجن: التر�س. العرار: �سوت الظليم.

)2(  الأ�سمعيات، �س30. ال�سلمي: �سعر خفاف بن ندبة، �س42. العير: حمار الوح�س. رف الندا: تالألوؤه، 

والمراد اأنه ي�سيد في البكور. الراعد: ال�سحاب ذو الرعد.

)3(  الم�سدر نف�سه، �س42. يردي: ي�سقط. الأخرج: الذي لونه رمادي. عمودا الظليم: رجاله. ال�سهب: 

�س345.  ج1،  الل�سان  �ساقاه،  احمّرت  الذي  الخا�سب:  الحمرة.  وال�سهبة:  و�سهباء،  اأ�سهب  جمع 

العانة: القطعة من اإناث الحمير. النح�س: جمع نحو�س وهي الأتان الوح�سية التي ل ولد لها. الحقب: 

الحمار الوح�سي الذي في بطنه بيا�س وقيل هو الأبي�س، الل�سان ج1، �س314.
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اأما االأتن فهي �سامرة، خم�ساء، بي�ساء البطون، وال يوجد لها اأوالد تعطف عليها، وفحلها 

بطبيعة الحال �سيكون اأ�سّد واأقوى منها، ولكن ال�ساعر جعله ي�سقط اأمام هذا الجواد ليظهر 

قدرته، ول�سدة اعتناء فار�سه به.

:
ّ
ووقع و�سف واحد في االأ�سمعيات للفر�ض البطيء في قول اأبي الف�سل الِكناني

تَا وقــد  ــحــاَق  ــلَّ ال يَْخ�شى  ـــُر»وُمــ�ــشــتَــْلــَحــٍم  ــــْري فـــاِت ــــَج ـــد َمــــنَّــــُه ال ـــٌئ ق ـــِط ـــب ـــه ُم ب

ــــُو الــِعــظــاِم كــاأنّــهــا ــعــيــُف الـــُقـــوى ِرخ َمحاِمُر«)1(�ــشَ ــاٌت  ــئ ــِط ــب ُم ــُه  ــْت ــ�ــشَ نَ ِحـــبـــاٌل، 

اأفرغت تلك المعركة  ال�ساعر قد و�سف هذا الجواد بال�سعف واالإبطاء، وقد  واإن كان 

جهده، فهو يريد اإظهار نجدته، وقوته في الحرب. وهذا ما تظهره بقية الق�سيدة.

ولم تخُل االأ�سمعيات من االإ�سارة اإلى و�سع التمائم على الجياد، قال خفاف بن ندبة:

ـــى َق ـــرُّ ـــِد عــلــيــِه ال ـــي ـــِج ـــي ال والحا�ِشِد«)2(»يـُـــْعــــَقــــُد ف ـــ�ـــصِ  ـــُف الأن ِخــيــَفــِة  مـــن 

وهذه العادة تدل على اإكرامهم للجياد، وخوفهم عليها من االأذى والح�سد، وهي عادة 

قديمة، ولم تزل قائمة.

ومن هذا اال�ستقراء تظهر لنا �سورة الجواد متكاملة في االأ�سمعيات، فهو �سخم البنية، 

مرتفُع القوائم، طويُل العنق ممتلوؤه، �سليٌم من االأمرا�ض وقد ُعلَِّقت في عنقه التمائم خ�سية 

عليه، وهو �سريٌع يردي الُحُمر الوح�سية.

اأما ال�سور التي ا�ستعملها ال�سعراء في اإظهار �سرعة الجياد فهي م�ستمدة من البيئة المحيطة 

بهم. واعتمد بع�ض ال�سعراء في ذلك على ت�سوير �سرعة الحمر، والظباء، بمقارنة خفية فاَز 

في نهايتها الجياد. ويكاد يكون الو�سف �ساماًل لكل اأع�ساء الفر�ض في اأبيات االأ�سمعيات.

اأ�سعفه  العدو. تال به: لحق به. مّنه الجري:  الم�ستلحم: الذي رهق واحتو�سه  الم�سدر نف�سه، �س77.    )1(

وتقدمته.  �سبقته  ن�سته:  �س348.  ج6،  الل�سان  و�سعف،  مفا�سله  ولنت  ج�سمه  فتر  الفاتر:  واأعياه. 

محامر: جمع محمر لئيم ي�سبه الحمار في جريه من بطئه، والجمع المحامر، الل�سان ج19، �س47.

)2(  الأ�سمعيات، �س30. ال�سلمي: �سعر خفاف بن ندبة، �س42.
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و�شف الإبل:

يحتل و�سُف االإبل المرتبة الثانية بعد و�سف الخيل؛ حيث و�سف ال�سعراء اأع�ساءها وُكلَّ 

ما يتعلق بها. وممن و�سفوا اأج�سامها، عبد اهلل بن عنمة، قال في رثاء ب�سطام بن قي�ض:

ـــــــــراُه ولـــــن تـَــــــراُه ــــن تَ َك ل ــــــَرٌة َذُمـــــــــــوُل«)1(»اأَجـــــــــــــدَّ ــــــذاِف ــــبُّ بــــه ُع ــــُخ تَ

وقال عقبة بن �سابق:

ــــــا ـــــُت عـــــلـــــى َوْجــــــن ـــــْف ـــــشَّ ـــــ� ـــــع ــــــــــِب»ت َرْه ــــــــــــــَرٍج  َح ــــــــــــــْرٍف  َح َء 

وقال:

ــــْذ ـــــ ـــــــا لَ ـــــــراه ــــــد بَ ــــــصٍ ق ــــــ� ــــــْن ــــــْرِب«)2(وَع والــــــ�ــــــشَّ الــــَمــــوِكــــِب  َذُة 

وتظهر االأبيات ال�سابقة �سفات للناقة، فهي �سديدة �سخمة الج�سم، غليظة، �سلبة القوام، 

وو�سفت باأنها ُغذافرة، ووجناء، وعن�ض، ووقعت لها األقاب اأخرى. قال �سابئ بن الحارث:

ــــــاأْدمــــــاَء ُحـــــرُجـــــوٍج كــــــاأّن ِبـــَدفِّـــهـــا ـــا»ِب ـــيَ اأْخ ـــَل  ـــاوي ـــه تَ اأو  ـــــرٍّ  ِه ـــَل  ـــاوي ـــه تَ

وقال:

نا�ِشطاً ــَص  ــ� ــنَ اأْخ ْحـــَل  الـــرَّ ــْوُت  كــ�ــشَ ــي  ــاأنّ َحْوَما«)3(ك ــاأْجــمــاِد  ب ـــرداً  َف ــوى  الــ�ــشَّ ـــمَّ  اأَح

ي�سف ال�ساعر ناقة ممتلئة ال�سنام واالأطراف، مرتفعة عن االأر�ض، قوية ن�سيطة، و�سبهها 

)1(  الأ�سمعيات، �س37. اأجدك: اأجداً منك. تخب: ت�سير الخبب. العذافرة: ال�سديدة ال�سخمة. الذمول: 

�سرب من �سير الإبل وقيل هو ال�سير اللين، الل�سان ج13، �س275.

)2(  الم�سدر نف�سه، �س40. تع�سفت: التع�سف ركوب المفازة وقطعها بغير هداية ول ق�سد. الوجناء: الناقة 

التامة الخلق غليظة لحم الوجنة. الحرف: ال�سامرة. الحرج: الج�سيمة الطويلة. الرهب: ناقة رهب �سامر. 

العن�س: الناقة القوية �ُسبهت بال�سخرة ل�سالبتها. ال�سرب: ا�سم لجمع �سارب.

الل�سان ج14،  البيا�س،  بيا�سًا وقيل هو  اأو  �سواداً  لون م�سرب  الأدمة  اأدماء:  نف�سه، �س182.  الم�سدر    )3(

به.  يهول  ما  التهاويل:  الجنب.  الدف:  الأر�س.  وجه  على  الطويلة  الج�سيمة  الحرجوج:  �س273. 

ال�سوي:  الأ�سود.  الأحم:  الوح�سي.  الثور  النا�سط:  ثوراً.  يريد  الأخن�س:  به.  يت�ساءمون  طائر  الأخيل: 

ارتفع من الأر�س. حومل: مو�سع. لمزيد من �سفات  جماعة الأطراف. الأجماد: جمع جمد وهو ما 

الإبل، انظر: الأ�سمعيات، �س34، 143، 221.
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في �سرعتها ون�ساطها بالثور الوح�سي وجعله من مكان )حومل) فرداً، وهذا اأظهر لن�ساطه 

ونفوره اإذا فزع.

وورد و�سف لالإبل في قول عوف بن َعِطّية:

َرَعــْت ــو  ول ــوجــوَم  ال تَ�شكو  ل  َجــمــاِجــمــا»َمــهــاريــ�ــَص  ذا  َرَعـــــْت  اأو  ُخـــفـــاٍف  ـــمـــاَد  ِجَ

ــوُفــهــا ــصِ تـَـ�ــشُ ــا� ــي ــِح ــــاآَر ال اآِجما«)1(وتـَــ�ـــشـــَرُب اأ�ــــشْ ـــَرِة  الـــُمـــَريْ ـــاَء  م َوَرَدْت  واإْن 

منه،  �سيئًا  تدع  الياب�ض ال  لل�سجر  فكاأنها مهاري�ض  ني جدٍب،  �سِ في  اإباًل  ال�ساعر  ي�سف 

ب)2): وهي اأقدر على تحّمل الجوع والم�ساق. وقال �َسّواُر بن الُم�سرَّ

منها ــــْوَن  عــــَل ــاُت  ــف ــِن ــش ــ� ــُم ال ـــا  م ــاِن»اإذا  ــح ــشَ ــ� ــْح ــشَ � ــــمــــاَوَة  �ــــشَ اأو  ــــاً  ــــاق َرق

ـــــــْرٍق ــــكــــلِّ َخ ــــــِخــــــذَن كـــــاأنـّــــهـــــنَّ ب ـــى رهــــــاِنيَ ـــل واإغـــــ�ـــــشـــــاَء الــــــّظــــــاِم ع

ـــيـــٍف ـــَف ب ــــــرًة  ــــــاِج ه ْرَن  غــــــــــــوَّ خـــــاِنواإن  ــــُع الـــــدُّ ــــط ــــرابـَـــهــــا ِق كــــــــاأّن �ــــشَ

ــــَة ُمــجــِهــ�ــشــاٍت ــــه اأِجـــــنَـّ ــــَن ب ــــْع ــــــــاِن«)3(و�ــــشَ ــــْعــــَن لـــثـــالـــٍث َعـــلـــقـــاً وث ُو�ــــشِ

هي  باتت  كاأنها  المترامية،  والبيد  الوا�سعة  الفيافي  وقطعها  بتقدمها،  االإبل  تلك  ينعت 

والليل في رهان دائم. رغم اأنه اأ�سد االأوقات �سعوبة على الم�سافر، وفي الظهر حين ي�ستد 

الحر ويتالأالأ ال�سراب كاأّنه قطُع دخان جعل هذه النياق تلقي اأجنتها من م�سقة ذلك الم�سير.

ومن الم�ستحب في االإبل ن�ساطها، وقدرتها على ال�سفر، وال�سيما في اأكناف ال�سحراء 

االإبل  هذه  �سلوك  ال�سعراء  ر�سد  وقد  الماء.  قلة  على  وال�سبر  ال�سفر،  م�ساق  االإبل  لتحمِل 

: ق الَعبديُّ و�سوروه في اأ�سعارهم. قال الممزَّ

)1(  الأ�سمعيات، �س168. المهاري�س: من الإبل التي تق�سم العيدان، وقيل ال�سداد، وقيل الج�سام، الل�سان 

العرب.  مياه  من  ماء  وفتحها  الميم  ب�سم  جماجم:  ذو  غيظ.  على  ال�سكوت  الوجوم:  �س133.  ج8، 

ت�سوفها: ت�سمها. المريرة: ماء لبني عمرو بن كالب. الآجم والآجن: الماء اإذا كان متغيراً.

)2(  هو �سوار بن الم�سرب ال�سعدي، �سعد بني تميم، �ساعر اإ�سالمي. الآمدي: الموؤتلف والمختلف،�س183.

المنب�سطة.ال�سح�سحان:الأر�س  �سيرها.الرقاق:الأر�س  في  الأ�سمعيات242.الم�سنفات:المتقدمات   )3(

الم�ستوية.الوخد �سرب من ال�سير ال�سريـع. اأغ�سى الليل: اإذا اأظلم. التغوير: القيلولة. مجه�سات: م�سقطات
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ــروِجــهــا ــَد ُف ـــَزاِء عــن تَُدقِِّق«)1(»كــــاأنَّ َحــ�ــشــى الـــَمـــْع ــم  ل ــاَخــٍة  َر�ــشّ َرحــــًى  ـــــواَدي  نَ

فكاأن تطاير الح�سى بين قوائم هذه الراحلة تطاير النوى على جانبي الرحى، وال�سيما عند 

م�سيرها في اأر�ض كثيرة الح�سى. وقال الحكم الخ�سري:

ــى ج ــدُّ ـــاٍل َجـــوِبـــَي الــبــيــَد وال ـــِن ب ِب«)2(»اإلــــى اب تَغ�شَ ْجـــَر  الـــزَّ تـَـ�ــشــَمــِع  اإن  ــٍة  ــاف ــَزيّ ب

فقد تنّبه ال�ساعر اإلى ُكره هذه الراحلة للزجر اإذا ما وقع من �ساحبها. وهذا النوع من االإبل 

محبب في ال�سفر لن�ساطه و�سرعته، ال�سيما اإذا كانت الم�سافات بعيدة. وتنبه ال�سعراء اأي�سًا 

اإلى اأثر الرحل في جانبي الناقة، و�سنامها اأحيانًا، يقول الممزُق العبدي:

ــدى َجــنــِب َغــْرِزهــا ــَذْت ِرجــلــي لَ ــِخ ــد تَ ِق«)3(»وق الُمَطرَِّ الــَقــطــاِة  كــاأُْفــُحــو�ــصِ  نَ�شيفاً 

الم�سير في رحلته  ال�ساعر كاأنها مجاثم قطا، وهو يحثها على  اآثار رجلي  وهنا ظهرت 

هذه. وكان ال�ساعر حري�سًا في كثير من االأحيان على اأن يظهر حنين راحلته في �سفره ليدل 

على ُبعده عمن يريد من جهة، وليدل على قدرته على تحّمل الم�ساق من جهة اأخرى. قال 

عمرو بن معديكرب:

ـــاٌت ـــم ـــائ ـــــــاٌث ح ـــــُرَك مــــا ث ـــــم ـــــَع ــــــَن ومــــــا يـَـــريــــُع»لَ ــــــُرْع ـــــــــٍع يَ ـــى ُربَ ـــل ع

ـــا ُحـــــــواٌر ـــه ـــصُ ل ـــ� ـــي ـــع ـــِن ِمــــْثــــكــــاٌل َجـــــــُزوُعونـــــــــاٌب مـــــا يَ ـــع ـــطَّ ـــُد ال ـــدي ـــشَ �

ـــٍل ـــْم ــــَد َح ــــْع ـــُه بَ ـــْت ـــَج ـــ�ـــشَّ ـــ�ـــصٌ نَ ـــدي ــــي الـــَحـــنـــيـــن وتَــ�ــشــتَــلــيــُع�ـــشَ ى ف تَــــحــــرَّ

ـــــــــداً ــــــَع لَـــــوَعـــــًة مــــنـّـــي وَوْج ــــــاأوَج الجميُع«)4(ب ــــ�ــــصُ  الأنَ ــَل  ــمَّ ــح ت َغــــــداَة 

)1(  الأ�سمعيات، �س165. المعزاء: المكان ال�سلب الكثير الح�سى. فروجها: ما بين قوائمها. النوادي: ما 

تطاير من الرحى عند ر�سخها النوى ونحوه. ر�ساخة: من الر�سخ وهو الدّق والك�سر.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س32. البيد: ال�سحارى. جوبها: قطعها. الزيافة: الناقة التي زيف بالرحل.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س165. الن�سيف: اأثر الرك�س بجنبي البعير اإذا انح�سر عنه الوبر. الأفحو�س: مجثم 

القطاة. المطرق: �سفة لالأفحو�س.

النوق.  من  يريد  ثالث:  �س143.  معديكرب،  بن  عمرو  ديوان  الزبيدي:  �س176.  ال�سابق،  الم�سدر    )4(

حائمات: طائفات. الربع: الف�سيل الذي ينتج في الربيع وهو اأول النتاج، الل�سان ج9، �س455. الناب: 

الناقة الم�سنة. الحوار: ولد الناقة من حين يو�سع حتى يفطم، الل�سان ج5، �س296. ت�ستليع: من اللوعة 
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وقال دو�سر بن ذهيل:

نَجٍد ـــى  اإل ــــداَن  َع ــن  م َقلو�شي  الَعهِد«)1(»وَحـــنَّـــْت  ــــَدُم  ِق ــا  ــه ــانَ اأوط ــهــا  يـُـْنــ�ــشِ ولـــم 

يظهر اأن ال�ساعرين لم يريدا من وراء و�سف حنين الناقة اإال ت�سوير نف�سيهما، وما يلتهب 

بجوانح كل واحد منهما من �سوق اإلى عهود قديمة كانت له، واأ�سحاب اأو اأحباب في هذه 

القطيع الذي اعتادته. وجعل دو�سر  الناقة  الديار. وقد يكون حنين االإبل واقعيًا حين تفقد 

حنين قلو�سه اإلى بالد نجد، وهو حنين قديم. وما كانت االإبل لتذكَر قديَم العهود، اإنما هي 

ذكريات االإن�سان لما�سيه. واعتمد ال�سعراء على المقارنة بين اأنف�سهم وحنين االإبل لتو�سيح 

مدة الحب والحنين للعهود القديمة. وكما يظهر في اأبيات عمرو بن معديكرب حين جعل 

النوق ُترجُع الحنين على حواٍر مات، وجعل هذا الحوار اأول نتاج ليدل على �سدة حبهم له، 

وهذه من �سفات االإن�سان حين يكون االأبوان اأ�سّد تعلقًا وحبًا الأول اأوالدهما، واأ�ساف �سفة 

اأخرى حين جعل الناقة الثكلى م�سنة، وهذا اأ�سد لياأ�سها في االإنجاب، فت�سطرم نار الحزن 

في �سدرها، وال�ساعر في الحقيقة ي�سف نف�سه وقد مالأ الحزن �سدره، فقرنه بو�سفه لالإبل.

ونتبيُن من ا�ستقراء االأ�سمعيات اأن و�سَف االإبل ورد في نحو �ستة واأربعين بيتًا تناولت 

قوتها، و�سالبتها، وتحّملها االأ�سفار. وتناول الو�سف اأكثر اأع�سائها وتفردت بع�ض االأبيات 

في و�سف الحنين عند الناقة. ولكن ال�ساعر �سّخرها لي�سف �سدة تعّلقه بالما�سي، اأو �سعوره 

�سورَة  عمومًا  االأبياُت  وتظهُر  االأقوام.  من  الخليط  على  الفراق  اأثر  وبيان  الفراق،  لحظة 

نجائب االإبل وكرامها.

و�شف المراأة:

تحتُل المراأُة المنزلَة الثالثة في االأ�سمعيات، وورد هذا الو�سف على عادة ال�سعراء العرب 

من ت�سبيهات وكنايات. وتحدث بع�سهم عن طيف الخيال وزيارته. قال خفاف بن ُندبة:

ــنَــْت ــِق»تـَـــجــــاوَزِت الأْعــــرا�ــــصَ حــتــى تــَو�ــشَّ ــغــَل ُم ـــذاَن  ـــل ِج َدوَن  بـــبـــاٍب  ـــادي  ـــش ِو�

وهي حرقة القلب من الحزن وغيره.

)1(  الأ�سمعيات، �س150.
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ــه ــتَ ــب ـــُم نَ ـــْل ـــظَّ ُموِنِق«)1(ِبــــُغــــرِّ الـــثـّــنـــايـــا َخــــيَّــــَف ال ــِة  ــنَ ــي ــنَ ــُج ــال ب رئــــٍم  ـــِة  ـــنَّ و�ـــشُ

يتحدث خفاف عن زيارة طيف اأ�سماء له في وقت متاأخر من الليل، ثم و�سف اأ�سنانها 

البي�ساء النا�سعة. وو�سف ال�سعراء عيون المراأة وورد هذا القول في قول عمرو بن معديكرب:

ــــــاِريَّ فــيــهــا ــــــَح موُع«)2(»كـــــــــاأنَّ الإثــــــِمــــــَد ال الدُّ ـــِدُر  ـــتَ ـــب تَ ــُث  ــحــي ب ــفُّ  يُــ�ــشَ

وقال قي�ُض بن الَخطيم:

ُف«)3(»َحــــــــــوراُء َجـــــيـــــداُء يـُــ�ـــشـــتـَــ�ـــشـــاُء بــهــا َق�سِ بــــانــــٍة  ـــــــوُط  ُخ كـــاأنّـــهـــا 

نالحظ اعتناء ال�ساعرين في اإظهار لون العين، فعمرو جعَل االإثمَد كاأنه مغروٌز في عيني 

يدع  ولم  المراأة.  في  الم�ستحبة  ال�سفات  من  وهذه  بالحور،  فنعتها  قي�ض  اأما  المراأة.  هذه 

ال�سعراء و�سف دلِّ المراأة، قال العبا�ض بن ِمردا�ض:

ـهــا َدلِـّ ـــَل  ـــث ِم اأَرى  ل  ــى  ــم ــْل ــشَ � ــي  ــال ــي اآن�شا«)4(»ل ــَم  الــُعــ�ــشْ ــُط  ــِب ــْه يُ ــاً  ــش ــ� واأُن َدلًل 

تاأن�ض  حـديث  ذات  وهـي  الن�ساء،  مـن  غيرها  عـن  بـه  انفرَدْت  دالٍل  �ساحبُة  ف�سلمى 

النفـ�ُض به. وقال ابُن الخطيم وا�سفًا عذوبة الحديث:

نَـــَطـــَقـــْت مـــا  ـــُث  ـــدي ـــح ال ــــثُّ  ــــَغ يَ َطــــــــِرُف»ول  لَـــــــــــّذٍة  ذو  بـــفـــيـــهـــا  ــــــو  وه

ـــٌن ـــــو مـــ�ـــشـــتـَــهـــًى َحـــ�ـــشَ اأُنُــــــــــُف«)5(تَــــْخــــُزنُــــه وه ـــَمـــْت  تَـــكـــلَّ ـــا  م اإذا  ــــو  وه

)1(  الأ�سمعيات، �س22. ال�سلمي: �سعر خفاف بن ندبة، �س27. الأعرا�س: قيل كل واد ذي عر�س، وجمع 

الأ�سنان، وقيل رقة  بيان  التو�سن:  النوم.  الطروق عند  التو�سن:  الل�سان ج9، �س26.  اأعرا�س،  كل ذلك 

الأ�سنان و�سدة بيا�سها، الل�سان ج15، �س266. الرئم: الخال�س البيا�س، الل�سان ج15، �س14. الجنينة: 

مو�سع. مونق: معجب.

ثم ُيح�سى ُكحاًل،  باإبرة  الجلد  يغرز  اأن  الإ�سفاف:  الحيرة.  اإلى  ن�سبة  الحاري:  الأ�سمعيات، �س173.    )2(

الل�سان ج11، �س53.

و�سواد  العين  بيا�س  ي�ستد  اأن  الحور:  قي�س، �س107.  ديوان  الخطيم:  ابن  ال�سابق، �س197.  الم�سدر    )3(

�سوادها، الل�سان ج5، �س296. الجيداء: طويلة العنق في ُح�سن. البان: �سجر. الخوط: الغ�سن الناعم، 

الل�سان ج9، �س168. ق�سف: يقال ق�سف النبت اإذا طال، الل�سان ج11، �س190.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س205. ابن مردا�س: ديوان العبا�س، �س68. الع�سم: الوعول.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س197. ابن الخطيم: ديوان قي�س، �س109. الأنف: المراأة طيبة ريح الأنف.
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وقال المف�سُل النكري:

ـــواً ـــْه ـــاِن لَ ـــدث ـــِحُ ـــال ـــي الــــمــــرَء ب ـــّه ـــَل الُمِطيُق«)1(»تُ ـــــِدَج  ُح ــا  ــم َك وتَـــحـــِدُجـــه 

نف�سه.  عن  وتلهيه  محبها،  وتاأ�سر  به،  تنطق  المراأة  مادامت  طريف  م�ستهى  فالحديث 

ويبقى الرجل م�سغوفًا بهذه االأحاديث، وتثير ال�سجون والوجد في نف�سه اإذا ما بان الخليط. 

�سبيل  في  الغارات  يترك  اأن  ورجاءها  زوجها،  على  المراأة  خوف  ال�سعراء  بع�ض  ذكر  كما 

الحياة، قال عروة بن الورد:

ـــذِر ـــْن ـــَة ُم ـــن ـــا اب ـــوَم ي ـــل فا�ْشَهري»اأَِقــــّلــــي عــلــيَّ ال ــوَم  ــنّ ال تَ�شتَهي  لــم  فــاإن  ــي،  ــاِم ون

اإنّــنــي ـــاَن،  حـــ�ـــشّ اأُمَّ  ــي  ــش ــ� ــْف ونَ ـــي  ـــن ُم�شتَري«)2(َذري البَيَع  ــَك  ــِل اأم ل  اأْن  َقــبــَل  بها 

وقال كعب بن �سعد الغنوي اأي�سًا:

تَُكْن ل  نَف�َشَك،  ــتَــْبــِق  ا�ــشْ يــا  األ  ــوُل:  ــق ـــراِء الــــُمــــقــــاِم َدُحـــــــوِل»ت ـــب ـــغ ـــاُق ل ـــش ـــ� تُ

�ــشــالــٍم ــَك  ــهــَلِ كــُمَ اأو  ـــاٍم  ـــظ ِع ــى  ــَق ــل ــُم ـــت هــــالــــٍك بــَو�ــشــيــِلَك ـــْي ـــَم ـــَت ل ـــشْ ـــ� ول

عـــاِمـــداً ــَك  ــ�ــش ــْف ــنَ ب ـــي  ـــْرم تَ امــــــراأً  ـــــاَل ِبــــُغــــوِلاأراَك  ج ـــــرِّ َمـــــرامـــــَي تـَـــْغــــتــــاُل ال

ـــه ـــابَ اإي ِبـــَغـــيـــٍب  يـُـــْرَجــــى  ــــــَزْل  يَ �شبيِل«)3(وَمــــن ل  كـــلِّ  َهــــوَل  ــى  ويَــغــ�ــشَ يَــجــوُب 

فال�ساعران يخاطبان على اأن يتركا ما اعتادا عليه من مغامرات، ولكن عروة يذكر تاأكيده 

على موا�سلة �سبيله الذي تعّوده في الحياة من ارتكاب لالأهوال، والمغامرات. ونجد المعنى 

نف�سه يتكرر ب�سورة اأخرى عند كعب، واإن اأ�سار للمنية، وجعلها مورداً لكل النا�ض، ولكنه 

ه عامداً في  ال�ساعر لرميه نف�سَ مُّ قي�ض تلوم 
اأُ تاآكلت جوانبها. وباتت  التي  اأغبر كالبئر  مورٌد 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س200. الحدثان: بك�سر الحاء و�سّمها جمُع الحديث. تحدجه: تغلبه بدلّها وحديثها.

)2(  الأ�سمعيات، �س43. ابن الورد: ديوان عروة، �س66. ابنة المنذر: امراأته �سلمى، وهي �سبية من كنانة. 

اأم ح�سان: كنية زوجته. البيع: هنا ال�سراء.

ملقى: م�سدر  الل�سان ج13، �س253.  اإذا حفرت في جوانبها،  البئر  نف�سه، �س74. دحلت  الم�سدر    )3(

ميمي بمعنى الإلقاء. عظام: ا�سم رجل. على قلت: على خوف هالك اأو �سر. لمقيل: ل يدعه ي�سل اإلى 

اأقرب مقيل.
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اأن من لم يزل يخ�سى المغامرات ويفكر في عالم الغيب  مهالك تاأخذ الرجال، وهو يرى 

كل  في  بالم�سافر  محيطٌة  المهالَك  اإن  ويقول:  مبتغاه.  اإدراك  عن  هّمته  في  قا�سراً  �سيبقى 

لحظة، وقد ال تدعه ي�سل اإلى اأقرب مكان يريده.

وورد و�سُف المراأة البائ�سة في قول عروة بن الورد:

َقرابٍة ذي  ــْن  ِم يَْغ�شاِك  َمــن  الَخْف�َص  »اأبَـــى 
تَْعتَري«)1( ِم  الَمعا�شِ ــوداِء  ــشَ � ــلِّ  ك ــن  وم

فهذه المراأة ا�سودت معا�سمها من جراء �سظف العي�ض، وق�ساوته، مما غّير حالها و�سود 

معا�سمها.

واالإبل،  للفر�ض،  التالية  المنزلة  في  ياأتي  االأ�سمعيات،  في  المراأة  و�سَف  اأن  ونالحظ 

وو�سف  وتنعم،  وجيد،  عيون،  من  الح�سية  المراأة  اأع�ساء  اإظهار  على  الو�سف  وان�سب 

�سعور  ت�سف  االأبيات  بع�ض  الحديث، وعذوبته. ووجدت  بطرافة  الرجل  وتعلق  حديثها، 

المراأة الداخلي، وهو خوفها على زوجها من عوادي الزمن واأهواله.

)1(  الأ�سمعيات، �س45. ابن الورد: ديوان عروة، �س69. الخف�س: العي�س الطيب، الل�سان ج9، �س40. 

�سوداء المعا�سم: يريد اأنها جهدت من الجدب والجهد والهزال.
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اأغرا�ص ال�شعر في الأ�شمعيات

الرثاء:

خا�سًا  ف�ساًل  ر�سيق  ابن  وعقد  ال�سعر)1).  اأغرا�ض  ثالث  المراثي  جعفر  بن  قدامة  جعل 

بالرثاء في كتاب العمدة)2)، تحدث فيه عن الرثاء.

ونجد في االأ�سمعيات ق�سائد غر�سها الرثاء هي ق�سيدة االأع�سى الباهلي، وق�سيدة دريد 

ابن ال�سمة في رثاء اأخيه عبد اهلل، وق�سيدة �ُسعدى بنت ال�سمردل الجهنية، وق�سيدة عبد اهلل 

ابن عَنمة، وق�سيدة كعب بن �سعد الغَنوي مع الجزء المن�سوب لُغَريَقة بن م�سافع، وق�سيدة 

كما حوت  وخم�سين.  واحداً  الرقم  تحمل  االختيارين  في  وهي  ابنها  ترثي  التي  االأعرابية 

ق�سائد اأخرى اأبياتًا معدودة)3).

قال االأ�سمعي عن ق�سيدة االأع�سى »لي�ض في الدنيا مثلها«)4)، تناول فيها االأع�سى رثاء 

اأخيه عامر بن الحارث من بني وائل، وبلغت الق�سيدة ثالثة وثالثين بيتًا.

وتتبعها في االأ�سمعيات ق�سيدة كعب بن �سعد الغَنوي، ون�سب الجزء االآخر منها لُغَريقة 

لي�ض في  فاإنه  المرثية،  اإاّل في  الفحول  العب�سي، وكان االأ�سمعي قال عن كعب: »لي�ض من 

الـدنيا مثلها«)5). فكاأّن االأ�سمعي جعل كعبًا في منزلة الفحول الأجل هـذه المرثية، وقـال 

اأبو هالل الع�سكري: »قالوا: لي�ض للعرب مرثيٌة اأجود من ق�سيدة كعب بن �سعد التي يرثي 

فيها اأخاه اأبا المغوار«)6). وقول الع�سكري هذا يدل على اأن للق�سيدة مكانًة بارزًة بين ق�سائد 

الرثاء في ال�سعر العربي، وبلغت في االأ�سمعيات واحداً وخم�سين بيتًا، ا�ستهّلها كعب بقوله:

)1(  ابن جعفر، قدامة: نقد ال�سعر، تحقيق: كمال م�سطفى، ط1، مكتبة الخانجي، م�سر، 1367هـ/1948م، 

�س98.

)2(  انظر: ابن ر�سيق: العمدة، ج2، �س147.

)3(  انظر: الأ�سمعيات، �س68، 218.

)4(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س30.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س27.

)6(  الع�سكري، اأبو هالل: ديوان المعاني، ن�سر مكتبة القد�سي، القاهرة، 1352هـ، ج2، �س178.
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ــٌص ِعـــنـــَد بـَـيــِتــه ــ� ــاح َهـــيـــوُب»اأخـــــي مـــا اأخــــي ل ف الــــلــــقــــاِء  عـــنـــَد  َوَرٌع  ول 

ــاً ونـــاِئـــًا ــم ــل ــــمــــاِذيُّ ِح ــُل ال ــشَ ــ� ــَع وُب«)1(هـــو ال َغ�شُ الــعــدوَّ  يَــلــَقــى  اإذا  ولَــيــٌث 

في  الق�سيدة  بيتًا من هذه  باثني ع�سر  ا�ست�سهد  قدامة  اأن  ال�سابق  الع�سكري  ويوؤيد كالم 

حديثه عن نعت الرثاء.

بداأتا  قد  فنجدهما  الُجهِنّية  �ُسعدى  وق�سيدة  االأع�سى  ق�سيدة  مقدمة  اإلى  نظرنا  واإذا 

بالحديث عن الموت وعدم ال�سخرية منه. قال االأع�سى الباهلي:

هــــا نـَـــبَّــــوؤُ
ــــاٌء اأُ ــــب ـــن َعـــــِل اأنْ ـــُر»قــــد جـــــاَء م ـــَخُ ـــشَُ � ول  ــا  ــه ــن م عــــَجــــٌب  ل  اإلـــــــيَّ 

ــــه ــــبُ ـــاً لــلــنّــجــِم اأْرُق ـــق ـــِف ـــرتَ ـــُت ُم ـــْل ـــَظ الَحَذُر«)2(َف ــُع  ــَف ــن يَ ــو  ل ــبــاً  ــِئ ُمــكــتَ ـــــّراَن  َح

فهو يرى اأن الحذر ال ينفع وال يرد ق�ساَء اهلل. وقالت �سعدى:

ُع اأَُروَّ ـــَمـــنـــوَن  وال ــــوادِث  ــــَح ال ـــــُع»اأَِمـــــــَن  ـــــَج اأَْه ل  ــــه  ــــلَّ ُك لَـــيـــلـــي  واأَبــــــيــــــُت 

ثم قالت:

كليهما والــــَمــــنــــوَن  ـــــوادَث  ـــــَح ال يـَـــْجــــَزُعاإنَّ  ـــــْن  َم بَـــكـــى  ــــو  ـــاِن ول ـــب ـــِت ـــْع يُ ل 

ـــــٍر خَّ ـــُت بـــــــاأنَّ كـــــلَّ ُمـــــوؤَ ـــم ـــِل ـــد َع ـــق �َشيْتبَُع«)3(ول ــــَن  ــــي الأّول ــَل  ــي ــب ــشَ � ـــاً  ـــوم يَ

اإن  تقول:  ثم  �سوؤالها،  �ُسعدى  تردد  حيث  المطلعين  من  كل  في  المعنى  ت�سابه  ويظهر 

الحوادث والمنوَن ال يعتبان وال يفيد معهما جزع من الحي؛ الأنه �سيتبع �سبيل الراحلين. اأما 

مطلع ق�سيدة دريد بن ال�سمة، فهو فريٌد حيث بداأ بالن�سيب، قال:

ــِد ــعــبَ َم اأمِّ  ـــن  ِم ــِل  ــب ــَح ال ـــُد  َجـــدي َموِعِد«)4(»اأَرثَّ  ــــلَّ  ُك ـــْت  ـــَف ـــل واأْخ ِبــعــاِقــبــٍة 

الختيارين، �س750،  في  والق�سيدة  الأبي�س.  الع�سل  الماذي:  الجبان.  الورع:  الأ�سمعيات، �س95.    )1(

مطلعها:

�ساِحبًا لج�سِمَك  ما  �ُسليمى  طبيُبتقوُل  ــراَب  الــ�ــسّ يحميَك  ــَك  ــاأّن ك

)2(  الأ�سمعيات، �س88. كتاب ال�سبح المنير، �س266.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س102.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س106. الج�سمي: ديوان دريد بن ال�سمة، �س45.
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تحدث ال�ساعر عن هجر اأم معبد، ثم تخل�ض اإلى رثاء اأخيه.

وقال ابن الكلبي: »ال اأعلُم مرثيًة اأولها َن�سيٌب اإال ق�سيدة دريد بن ال�سمة«)1). ولعل ما 

يعّلقان على هذه  المحققين  والفراق، جعل  البين  الحديث عن  من  االأوليان  البيتان  احتواه 

البداية بقولهما: »وقد بداأ مرثيته الأخيه ب�سرٍب من الن�سيب يالئم الرثاء، وهو ُخلُف الحبيبة 

وبينها«)2)، حيث جمع بين ال�سوق والوجد اإلى االثنين معًا، وقد حر�ض ال�سعراء على اإظهار 

�سفات من يرثونهم، ومن تلك ال�سفات ال�سجاعة. وقال االأع�سى في رثاء اأخيه:

ــْع بــهــا اأَحـــٌد ــَم ــ�ــش ـــم يَ ـــــصٌ ول ـــم تُـــَر اأْر� ـــــُر»ل اأثَ ـــــِه  ـــــِع َوْق ـــــــوادي  نَ ــــن  ِم ـــهـــا  ِب اإلّ 

َعــِدمــوا اإذا  ــاٌب  ــش ــ� ــك وِم ـــــروٍب  ُح والَحَذُر«)3(اأخــــو  ــدُّ  ــِج ال ِمــنــه  الــَمــحــاِفــِل  ــي  وف

جعل االأع�سى اأخاه معروفًا عند نازلي كل اأر�ض عرفها النا�ض اأو لم يعرفوها، وجعله اأخا 

للحرب. وفي هذا المعنى يقول دريد بن ال�سمة:

ــه ــانَ ــك َم ـــى  ـــّل َخ اهلل  ـــُد  ـــب َع يَـــــُك  الــيَــِد»واإْن  ـــ�ـــصَ  َطـــاِئ َول  ــــاً  ــــاف َوقّ ــــاَن  ك َفــمــا 

ــِه ــاِق �ــشَ ــُف  ــشْ ــ� ِن خـــــاِرٌج  الإَزاِر  ـــِدَكــمــيــ�ــُص  ـــُج ــــّزاِء َطــــــّاُع اأنْ ــــَع ــى ال ــل ـــبُـــوٌر َع �ـــشَ

ـــــــــزاُل َربـــيـــئـــًة ـــــــــُروٍب ليَ ـــصُ ُح ـــ� ـــي ُمْلبَِد«)4(َرئ لِب  ال�شُّ ُمحَقوِقِف  على  ُم�شيحاً 

فاإن دريداً ي�سف اأخاه باالإقدام والتهّيوؤ لالأمور النازلة به، وو�سف �سبره على العزاء وهو 

رئي�ض القوم وربيئة لهم.

وذكر ال�سعراء في المراثي �سفة الكرم، قال االأع�سى)5):

)1(  ابن ر�سيق: العمدة، ج2، �س151.

)2(  الأ�سمعيات، �س106.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س90. كتاب ال�سبح المنير، �س267، ورواية ال�سبح المنير:

ب�ساكنها... ت�سمع  اأثــر...............  ــة  ــع وق ــــوادي  ب مــن  بــهــا  اإل   

والحذُر............................. الجدُّ  منه  المخافة  وفــي   

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س108. الج�سمي: ديوان دريد، �س49. الم�سيح: الجاد. المحقوقف: المعجوج. 

الملبد: الفر�س �ُسدَّ عليه لبد ال�سرج.

)5(  انظر في هذا المعنى: الأ�سمعيات، �س38، 103.
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ـــَحـــيَّ َجــفــنَــتُــه ـــبُّ ال ـــِغ تُ ــــْن ل  الــمــطــُر»نَـــَعـــْيـــَت َم ـــوَءهـــا  نَ ـــاأَ  ـــط اأْخ الـــَكـــواِكـــُب  اإذا 

ــا ــه ــاَءتُ ــب ـــّراً َم ـــبَ ـــغ ـــْوُل ُم ـــشَّ ـــ� ــــُروَراحـــــــِت ال ــــَوبَ ــاً تـــَغـــيَّـــر ِمـــْنـــهـــا الــــِنــــيُّ وال ــث ــع ــشُ �

بِه قيِع  ال�شَّ ــوُع  ــو�ــش َم الــَكــلــُب  ـــَر  ـــَح ــُرواأْج ــَج ــُح ــِه ال ــاِح ــف ــن ـــن تَ ـــيَّ ِم ـــَح ــــاأ ال ــــَج واأَل

ـــوا ـــَزل نَ اإْن  ـــوِم  ـــق ال َزاِد  اأّوُل  ــِه  ــي ــل َجـــــزُروا«)1(َع ـــوا  ـــل اأْرَم ــا  م اإذا  الــمــِطــيَّ  ثــمَّ 

ويالحظ اأن االأع�سى جعل جفنة المنت�سر ال تفارق الحي في ال�سدة والجفاف، واألّح في 

جعل هذه ال�سفة تدوم في زمن ال�ستاء حين ت�سيق الحال باأهل البادية خا�سة، ولم يتوقف كرم 

المنت�سر على الجفان. قال االأع�سى:

ــا ــه ــاأَلُ ــشْ ــ� ــْعــطــيــهــا ويُ ــــَب يُ ــــــو َرغــــاِئ َفُر«)2(»اأَُخ الزُّ ــَل  ــوَف ــنَّ ال مــْنــه  ــَة  ــاَم ــُظ ال يَــاأبَــى 

واأ�سار  عليهم.  ويغدق  عطاءهم،  يطيق  الأنه  المحتاجون  يق�سده  عطايا،  �ساحب  فهو 

ال�سعراء اإلى كرم المرثي في ال�ستاء، قال كعب الغَنوي:

ـــه ــُف اأنّ ــي ــشّ ــ� ــُم ال ــَل ــع ـــواٍت يَ ـــتَ ـــــو �ـــشَ ويَِطيُب«)3(»اأَخ ــــــْدِره  ِق فـــي  مـــا  ــُر  ــكــثُ ــيَ ــش �

فكعب يكني عن كرم اأخيه بقوله اأخو �ستوات)4)، اإظهاراً لكرمه. وذكر ال�سعراء الحلم 

عند من يرثونهم، قال كعب الغَنوي:

ٌح ـــُه فــــُمــــَروَّ ـــُم ـــل ـــــــا ِح ـــد كــــان اأَّم ـــق ـــُب»ل ـــزي ـــَع ـــــــــا َجــــهــــُلــــُه َف ـــا، واأّم ـــن ـــي ـــل َع

ــْت ــَق اأطــَل ــهــَل  ــَج ال ـــوَرُة  ـــشَ � ــا  م اإذا  َغلوُب«)5(َحــلــيــٌم  اللَُّجوِج  للنّف�ِص  يِب  ال�شَّ ُحبَى 

)1(  الأ�سمعيات، �س89. كتاب ال�سبح المنير، �س267. رواية ال�سبح المنير: تنعى امراأً... وراحة ال�سول 

مغبراً مناكبها... واأجحر الكلب مبي�س ال�سقيع به... القوم قد علموا... ُتغُب: تاأتي يومًا بعد يوم. ال�سول: 

جمع �سائلة، وهي الناقة التي اأتى على حملها اأو و�سعها �سبعة اأ�سهر فخّف لبنها. مباءتها: مراحها الذي 

تبيت فيه. الني: ال�سحم. اأجحره: األجاأه اإلى اأن دخل جحره.

)2(  الأ�سمعيات، �س90. كتاب ال�سبح المنيرن �س267. الرغائب: العطايا الوا�سعة. الزافر: ال�سيد.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س96.

)4(  انظر: الأ�سمعيات، �س38، 104.

)5(  الأ�سمعيات، �س98. مروح: من الرواح. غريب: بعيد. �سورة الجهل: حدته. اللجوج: المتمادية، تقال 

للذكر والأنثى.
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البيت  بين مروح وغريب في  اأهله، وقابل  اإلى  ياأتيهم مروحًا  اأخيه  فاإّن كعبًا جعل حلم 

االأول، وكذلك اأ�سار اإلى حلمه عند الغ�سب، وهذا اأدّل على حلمه وذكائه. والتفت بع�ض 

ال�سعراء اإلى العفة فذكرها قال كعب:

تــَحــفــّظــوا جــــاُل  ــــرِّ ال تـَــــراَءتْـــــُه  مـــا  َقريُب«)1(»اإذا  وهـــَو  الـــَعـــوراُء  ــِق  ــَط ــْن تُ ــْم  ــل ف

وذكر بع�ض ال�سعراء اأن ال يد للب�سر في رد اأمر الموت، فاإذا حلَّ الق�ساء ال تجدي في دفعه 

الفدية. قالت �ُسعدى الُجهنية:

ــَد ِفــديَــٌة ــَع ــشْ ــاأ� الُموَجُع«)2(»فــــــــَوِدْدُت لــو ُقــِبــَلــْت ب ــُمــ�ــشــاُب  ال ــه  ب ــنُّ  ــ�ــشَ يَ ــا  مــّم

فهي تتمنى لو يقبل باأ�سعد فدية يفتدى بها، من عزيز مالها الذي ي�سّن به، ولكن اأّنى لها 

ذلك. ومثل هذا في قول كعب:

ــُه ــتَ ــدي ــَف ـــَدى ل ـــتَ ـــف تَطيُب«)3(»فـــلـــو كـــــاَن مـــيـــٌت يُ الــنُّــفــو�ــِص  ــَد  ــن ِع ــكــْن  تَ لــْم  ِبــمــا 

وهذا �سبيه من حيث معناه بقول �ُسعدى ال�سابق.

ويالحظ في ق�سائد الرثاء اأن اأربعًا منها في رثاء االإخوة، فاالأع�سى يرثي اأخاه المنت�سر، 

ودريد بن ال�سمة يرثي اأخاه عبد اهلل، و�ُسعدى بنت ال�سمردل ترثي اأخاها اأ�سعد، وكعب بن 

�سعد يرثي اأخاه اأبا المغوار. ووردت ق�سيدة اأخرى في كتاب االختيارين المراأٍة ترثي ابنًا لها 

مطلعها:

بر �شَ مـــن  عـــنـــَك،  ـــي،  ب مـــا  ـــمـــرو،  َع ـــا  ــــفــــاً عـــلـــى َعـــمـــرو»ي يــــا عــــمــــرو، يــــا اأ�ــــشَ

ـــى ـــت َف واأيَّ  َعـــــــمـــــــرو،  ــــــا  ي القبِر«)4(هلل،  فـــي  ــُت،  ــع ــش و� ـــّم  ث ــُت،  ــن ــف ك

فقد �سورت حزنها على ابنها، وو�سفت تربيتها له، وكيف خرجت به من الح�سر خ�سية 

عليه، قالت:

)1(  الأخف�س: الختيارين، �س754.

)2(  الأ�سمعيات، �س104.

)3(  الأخف�س: الختيارين، �س754.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س287.
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ــِه ب ـــوَن،  ـــُحـــ�ـــش وال ـــــزارَع،  ـــــَم ال واأَحــــــلُّــــــه فــــي الــــَمــــهــــَمــــِه الــــَقــــْفــــِر»اأَدُع 

ــــِه ــــكــــِت ـــى اأري ـــل واَق ع �ــشــتــِراأَبْـــــنـــــي الــــــــــــرُّ ـــي  ف  ، ـــمـــ�ـــصِ الـــ�ـــشّ دوَن  ــَل  ــي ــق ــيَ ل

ـــــــــــدُرُه ــــــعــــــُده، واأح ـــــُت اأُ�ــــــشْ ـــــازل ـــِرم ـــت ـــــِر مـــــــومـــــــاٍة اإلــــــــــى ق ـــــت ــــــن ق م

ـــُه ـــب ـــطـــل ــــــاً بـــــــِه والـــــــمـــــــوُت يَ ــــــَرب اأْدري«)1(ه ول  ــــِه  ب ـــُت  ـــوي ـــتَ ان حـــيـــُث 

فهي تنتقل به من مكان اإلى مكان خوفًا عليه من نائبات الدهر، وحر�سًا على فلذة كبدها، 

ولم تكن تدري اأّن الموت يحيط به. واأ�سارت اأي�سًا اإلى الفدية بقولها:

ــه ــــِه بـَــــــَذلـــــــُت ل ــــدي ــــف ــــَل ت ــــي ــــــِر»لـــــــو ق ـــــن ُوَف ــــُت ِم ــــْع ــــَم ـــــا َج نــْفــ�ــشــي وم

ُعــمــري عــلــى  ُمــــقــــتَــــِدراً،  ـــُت  كـــن ُعمري«)2(اأو  مـــن  ـــْطـــِر  بـــالـــ�ـــشّ ـــــُه  ـــــرت اآثَ

وهنا يظهر حنان االأم حيث تود لو اأنها ت�ستطيع فداء ابنها بنف�سها ومالها، واأكدت ذلك 

في البيت الثاني حيث اآثرته بال�سطر المتبقي من عمرها. ولكنها �سرعان ما اأذعنت م�سلّمة 

اأمرها لق�ساء اهلل بقولها:

َعـــمـــرو ـــــا  ي اهللُ،  يــــبــــعــــدنّــــَك  ــــحــــُن بـــــالإثـــــِر»ل  ـــَت فــــنَ ـــي ـــش ـــ� ـــــــــا َم اأمَّ

ـــُم ـــه ـــّل ـــُل الـــــنـــــا�ـــــصِ ك ـــي ـــب ـــش �شغِر«)3(هـــــــذا � عـــلـــى  ـــالـــكـــهـــا  �ـــشَ لبــــــّد 

فهي توا�سي نف�سها باأن هذا الطريق �سبيل كل حي ياأتيها �ساغراً مذعنًا للموت.

بع�سها  واأن  واإ�سالمية  مختلفة جاهلية  لع�سور  تعود  اأنها  الرثاء  ق�سائد  على  يالحظ  وما 

كان معروفًا في �لأو�شاط �لعلمية في زمن �لأ�شمعي وبعده، كما ر�أينا عند قد�مة بن جعفر، 

وهي ق�سائد طويلة اإذا قارّناها بق�سائد االأ�سمعيات االأخرى؛ حيث منها ما تعدى الثالثين 

بيتًا كق�سيدة االأع�سى الباهلي، وق�سيدة كعب بن �سعد التي بلغت اأربعين بيتًا في االختيارين.

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س289. الرواق: مقدمة البيت. القتر: الموماة، الموماة: القفر.

)2(  الأخف�س: الختيارين، �س391.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س392. ال�سغر: الذل والقهر.
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الفخر

الفخر بالحرب:

فخر العرب بحروبهم، وكانت الحرب تدور بين قبائلهم داخل اأطراف الجزيرة حتى اإن 

حياتهم كانت اأ�سبه برحى دائرة. ولذلك افتخروا بالنيل من اأعدائهم وهجومهم. قال طريٌف 

: العنَبريُّ

ــــــــداوٌة ــــــــديَّ َع ـــــكـــــريٍّ لَ ـــــكـــــلِّ بَ وُمحلُِّم«)1(»ول ـــٌئ  ـــاِن �ـــش ـــعـــَة  ـــي َرب واأبــــــو 

ويظهر الح�ضُّ القبلي جليًا في فخر ال�سعراء، فَطريف �ساعر وفار�ض تميمي، وبين تميم 

القبيلة. وهذا  بطنًا من بطون  فلذلك جعل عداوته لكل بكري، ولم يخ�ض  وبكر عداوة. 

الفخر كان �سائداً في حياة القبائل العربية؛ حيث يفخر ال�سعراء بالنيل من اأعدائهم وقتلهم، 

قال المهلهل:

ـــــــــــواِرداٍت ــــــُت ِب ــــــَرْك ــــد تَ الَعبيِر«)2(»فـــــاإنـــــي ق ـــِل  مـــث َدٍم  ـــي  ف ـــراً  ـــي ـــَج بُ

يفخر المهلهل بنيله من اأعدائه، وتركه بجيراً متخّبطًا بدم كالعبير في نقائه.

وكانت تهب رياح الثاأر بين القبائل العربية، وتوقد اأوارها. واأدرك بع�ض ال�سعراء ذلك 

وذكروه في �سعرهم، قال مالك بن حريم:

ــا ــن ــراتُ ــشَ ـــاِد � ـــي ـــِج ــا»يَــــقــــوُد بـــاأْر�ـــشـــاِن ال ــع ــْدَف َم لــيــْدَفــْعــَن  اأو  ــــــراً  ِوتْ ــَن  ــْم ــِق ــْن ــيَ ل

وقال اأي�سًا:

)1(  الأ�سمعيات، �س128. اأبو ربيعة: يق�سد قبيلة هانئ بن م�سعود ال�سيباني. �سانئ: مبغ�س، الل�سان ج19، 

�س175. محلم: هو ابن ذهل بن �سيبان. وانظر ال�سفحات: 211، 244.

)2(  الم�سدر نف�سه، �س155. ال�سندوبي: �سرح ديوان امرئ القي�س، �س275. واردات: مو�سع كان فيه يوم 

معروف بين بكر وتغلب. بجير هو ابن الحارث بن عباد قتل ذلك اليوم. العبير: اأخالط من الطيب تجمع 

بالزعفران. انظر: �س162.
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ــُه ــنَ ــْم ــِل ــم يـَــتـــُرْكـــَن ِوتْـــــراً َع ــَن ل ــْح ــبَ ــشْ ــاأ� ُطلَّعا«)1(ف ــبَــحــَن  واأ�ــشْ �َشْعد  فــي  ــداَن  ــْم ــَه ل

وافتخر ال�سعراء بعدم تركهم دينًا من الثاأر عليهم، حتى اإن �ساداتهم كانوا يقودون الخيول 

المعارك، قال �سهم  الكتائب وخو�ض  بقيادة  ال�سعراء  للثاأر من كلِّ واتر. وفخر بع�ض  طلبًا 

الغَنوي:

ا�ْشتََعَرْت اإذا  نيا  للدُّ الــَحــرُب  تُخَف�ُص  �ُشُهبا«)2(»ل  لَــهــا  ُكـــنّـــا  اإذا  ـــوُخ  ـــب تَ ول 

فهو يفخر باأنهم يوقدون نار الحرب، وي�سرمونها، ويقتلون جموع اأعدائهم، وي�سبون 

ن�ساءهم، ويعودون ب�سوامهم. وقال َعديُّ بن َرعالَء:

ــِن حــتّــى ــْع ــّط ــل ـــْرَن الـــنُّـــُفـــو�ـــَص ل ـــبَ ـــ�ـــشَ ماِء«)3(»َف الدِّ فــي  بــيــنَــنــا  ــُل  ــي ــَخ ال ـــــَرِت  َج

كاأنما  لظاها، و�سعيرها حتى  الحرب، وتحمل  اإلى �سبرهم على مكروهات  ي�سير  فهو 

الخيل تجري بهم في لّجة ماء. وتوّجه بع�ض ال�سعراء اإلى ذكر ال�سالح الذي اأعّدوه لمقارعة 

اأعدائهم والنيل منهم، وفخروا بتلك االأ�سلحة، قال حجل بن ن�سلة:

واِحـــــٍد ــــهــــَزَة  نُ ـــَق  ـــل تَ ل  تَــْلــَقــنــي  اأْعـــــــَزُل»اإن  ـــــا  اأن ول  ــــصٌ  ــــ� َرِع ـــ�ـــصٌ  طـــاِئ ل 

ـــَرٌة ـــْث ــــــوَق ِجـــلـــدي نَ ــي الأَغـــــــرُّ وَف ــت ــح ــُلتَ ــلَّ ــف ــــو ُم ــيــَف وه َزْغـــــــٌف تـَــــــُردُّ الــ�ــشّ

ـــُر عـــاِتـــٌر ـــَم ـــش ــِن اأ� ــي ــب ــع ــَك ـــــقـــــاَرُب ال ـــَجـــُلوُم ـــن ــــنــــاٌن كــــالــــُقــــداَمــــى ِم فـــيـــه �ــــشِ

ــــٌة ــــيّ ــــَرج ــــِه َح ــــِن ــــت ُل«)4(وُمـــــهـــــنَّـــــٌد فـــــي َم ِمف�شَ ريبَة  ال�شّ ــ�ــصَّ  َم اإذا  ــٌب  َعــ�ــشْ

ال�سراة:  اأو غيره.  الفر�س  به  يقاد  الذي  الحبل  الأر�سان: جمع ر�سن وهو  نف�سه، �س66-65.  الم�سدر    )1(

الأ�سراف. لينقمن: ليكافئن بالعقوبة. الوتر: الثاأر. مدفعًا: م�سدر ميمي من المدافعة. طلع: جمع طالعة، 

ويعني اأنها تطلع الجبال واله�ساب. انظر: �س44.

)2(  الأ�سمعيات، �س56. الخف�س: �سد الرفع، يريد خمودها. تبوخ: ت�سكن وتفتر. �سهب: جمع �سهاب، 

ال�سعلة من النار. انظر: �س23، 209، 216.

)3(  الم�سدر نف�سه، �س152.

)4(  الم�سدر نف�سه، �س139. النهزة: ا�سم لل�سيء الذي هو معر�س لك كالغيمة. الأغر: فر�سه. النثرة: الدرع 

ال�سل�سة الملب�س. الزغف: الدرع اللينة. مقارب الكعبين: ق�سرت اأنابيبه فتقاربت كعوبه. عاثر: م�سطرب، 

الل�سان ج6، �س210. منجل: وا�سع الجرح. قدامى الن�سرك قوادمه. حرجية: اآثار دقيقة جداً. مف�سل: 

�سديد الف�سل. وانظر: �س136، 224.

Al_Asma3i_Book.indb   178 11/17/09   1:33 PM



179

فقد اأعد ال�ساعر للحرب كل ما تتطلبه، فنف�سه اأبية مقدامة، وفر�سه اأغر، ودرعه لينة قوية 

الن�سيج، تفلل ال�سيف، ورمحه لين كاأّن �سنانه قادمة ن�سر في دقته، اأما �سيفه فطالما ا�ستعمله 

في حروب وظهرت اآثار ذلك في غربه. و�سّبه بع�ض ال�سعراء �سنان الرمح بجمر الغ�سى حين 

ت�سطرم.

وكان الفخر بالحرب من�سبًا على و�سف الكتائب والغارات والفخر بها وبكل ما يت�سل 

�سوت  يظهر  كما  الفر�سان.  ومطاعنة  الحرب،  مكاره  على  و�سبر  و�سالح،  قيادة  من  بها 

العداء القبلي وا�سحًا. واإن تناول بع�ض ال�سعراء الهجاء في�سبونه على القبائل دون االأفراد. 

وهذا اأمر فر�سته طبيعة حياة الجاهلية العربية.

الفخر بالنف�ص:

العادات  الفخر من�سبًا على  بالنف�ض، وكان  نجد في كثير من ق�سائد االأ�سمعيات فخراً 

العربية من كرم، و�سجاعة، واأخالق حميدة توارثها االأبناء عن االآباء. ومنهم من فخر بالحلم، 

قال كعُب الغَنوي:

�َشبَّني ــئــَت  �ــشِ لــو  ـــولَي  م عــن  ـــصُ  ـــِر� ـــِل»واأُع ـــي ـــش ـــاأَ� ومـــــا كـــــلُّ يـــــــوٍم ِحـــلـــُمـــه ب

ــمــوا يَــتــَهــ�ــشّ اأن  ـــاُل  ـــُجـــّه ال ــَث  ــبَ ــل ي ــــْن  بَجهوِل«)1(ول يَ�ْشتَِعْن  ــْم  ل مــا  الــِحــلــِم  ـــا  اأََخ

:
ّ
وقال �سمُر بن عمرو الحنفي

ــبُّــنــي ــيــم يـَـ�ــشُ ــِئ ــل ــــــَررُت عــلــى ال ـــقـــْد َم يَْعِنيني«)2(»ول ل  ــُت  ــل ق ـــَت  ثـُــمَّ ــُت  ــْي فــَمــ�ــشَ

بال�ستم،  تناولوه  لو  حتى  الب�سر،  لئام  عن  واإعرا�سه  بالحلم  يفخر  كالهما  فال�ساعران 

فيم�سي وكاأنه ي�سمع �سيئًا ال يعنيه، وال يناله اأبداً. وقال ال�سموءل:

ـــ ــْن يَ بــالــِخــيــانــِة ل  ـــدِر  ـــشّ ـــ� ال ـــُق  ـــيِّ ـــشَ ــُت»� ــي ــق ـــ�ـــصُ َفــــقــــري اأمــــانـَـــتــــي مــــا بَ ـــُق ـ

ج16،  الل�سان  المظلوم،  واله�سيم:  المته�سم  يته�سموا:  الحلم.  �سد  الجهل:  �س76.  الأ�سمعيات،    )1(

�س96.

)2(  الم�سدر نف�سه، �س126.
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ـــ ــْم ــاَم ــش ــ� ــتَ ف ـــمـــْعـــتُـــه  �ـــشَ ـــٍم  ـــت ـــشَ � فُكفيُت«)1(ُربَّ  ـــه  ـــتُ ـــرك ت ـــــــيٍّ  وَغ ـــــُت  ـ

خيانة  يطيق  ال  اأي�سًا  وهو  للغي،  وتركه  الب�سر،  لئام  عن  وترفعه  حلمه،  يذكر  فال�ساعر 

وكان  م�سهورة.  ال�سموءل  وفاء  وق�سة  ال�سدر.  ب�سيق  لذلك  كراهيته  عن  وكنى  االأمانة، 

منهم  اأحداً  ينال  اأن  ويخ�سون  العربية،  والقبائل  قبائلهم،  و�سط  مكانتهم  يدركون  ال�سعراء 

حتى بعد وفاتهم، قال �سنان بن اأبي حارثة:

َعــــيَّــــُرهــــا
اأُ ــــوءاٍت  بــــ�ــــشَ ـــــــيُء  اأج َميّاد«)2(»ول  ابـــُن  ــِر  ــب ــَق ال ــن  م يـَــجـــيَء  ــى  حــتّ

اإدراكهم لمنازلهم في  اإلى الدنيا، وهذا من  فهو يخ�سى اأن يعير حتى لو رجع االأموات 

قبائلهم، وكان بع�سهم �سادة في اأقوامهم. ومنهم �ُسَحيٌم بن وثيل)3)، الذي يقول مفتخراً:

ـــــا وطــــــــّاُع الــثّــنــايــا ــــــُن َج ـــَة تَــعــرفــونــي»اأنـــــــا اب ـــام ـــم ـــَع ـــــِع ال ـــــشَ مـــتـــى اأ�

ِحـــــْمـــــيـَــــريٍّ ـــــن  م مــــكــــانـَـــنــــا  الَعريِن«)4(واإّن  ـــِط  َو�ـــشَ ــن  م ــِث  ــي ــّل ال ــاُن  ــك م

يفتخر ال�ساعر باأ�سله و�سط القبائل العربية، وبمنزلة اأ�سرته داخل قبيلته تميم، فهم لي�سوا 

من عامة النا�ض بل �سادة �سرفاء. وذكر بع�ض ال�سعراء عّفتهم، قال مالك بن حريم الهمذاني:

ــًة ــان ــب ــهــا لُ ــــ�ــــصِ مــن ـــم اأْق ــا ل ــه ُموَزعا«)5(»اأَِهـــــيـــــُم ب ــِر  ــّدْه ال �َشالِف  في  بها  وُكــنــُت 

فال�ساعر يمتدح بعفته رغم هيامه بمع�سوقته �سابقًا.

اأخالقهم  وذكروا  باأنف�سهم  ال�سعراء  افتخر  ما  كثرة  االأ�سمعيات  اأبيات  في  ويالحظ 

�ستم  عن  واأعر�سوا  بعيد،  اأو  قريب  اإن�سان  لومة  فيها  يخ�سون  ال  التي  الحميدة  و�سجاياهم 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س85. ال�سموءل: ديوان ال�سموءل، �س81. �سيق ال�سدر بالأمانة ل يفجع فقري اأمانتي 

ما بقيت.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س209. ابن مياد: رجل من عذرة.

)3(  �سحيم بن وثيل الرياحي من بني تميم، �ساعر مخ�سرم. انظر: ابن �سالم: الطبقات، �س489. ابن قتيبة: 

ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س643.

)4(  الأ�سمعيات، �س17. ابن جال: الوا�سح البّين. الثنايا: جمع ثنية، هي الطريق في الجبل، وعنى بذلك اأنه 

جلد مغالب لل�سعوبات. انظر: �س20، 56.

)5(  الم�سدر نف�سه، �س63. اللبانة: الحاجة. الموزع: المعزى.
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والفقر  الجوع  نال  ولو  االأمانة  باأداء  وافتخروا  الع�سيرة.  اأو  للنف�ض  �سّبة  يجلب  وما  اللئيم 

منهم. ويمكن القول: اإن الفخر بالنف�ض تناول كل جوانب الحياة التي يعي�سها ال�ساعر وكل 

ما فخرت به العرب من عادات.الفخر بالقبيلة:

يفتخر العرب بانت�سابهم اإلى قبائلهم، وقد تحدث االأفراد منهم بلفظ الجمع لكي ي�سموا 

اأنف�سهم اإلى قبائلهم، وكثيراً ما �سّور ال�سعراء ذلك االنتماء وافتخروا به، قال المتلّم�ض:

ــنــي ــتَ ــْل ــر بـُــهـــثـَــَة ِخ ــشْ ــ� ـــًا مـــن نَ ـــِق ـــتَ ـــن ــا»اأُم ــم ــنَ اأي كـــنـــُت  واإن  ــم  ــه ــن م اإنَّــــنــــي  األ 

ــهــم ِعــر�ــشُ ـــَي  وعـــر�ـــشِ مــنــهــم  ـــي  ـــن اإنَّ لَّما«)1(اأَل  يُ�شَ اأن  اأنــَفــه  يَْحمي  ـــِف  الأن كــذي 

من  عر�سه  فجعل  م�ساربها،  في  يكن  لم  واإن  للقبيلة،  وحبه  باعتزازه،  ي�سّرح  فال�ساعر 

عامة اأعرا�ض اأبناء القبيلة. ثم كّنى عن عزهم باالأنف، وهو رمز ال�سمم، والعزة عند العرب، 

وال�ساعر يخ�سى اأن ينقل عزهم كما يخ�سى االإن�سان اأن ي�سلهم اأنفه، ولالأنف مكانته البارزة 

والرفعة  لل�سمو  رمزاً  ال�سعراء وجعلوه  من  وغيره  ال�ساعر  اختاره  ولهذا  االإن�سان،  وجه  في 

:
ّ
واالأنفة. وكان لزامًا على ال�ساعر اأن يدافع عن القبيلة، قال َدو�َسٌر الُقَريعي

ٍة بَغ�شَ ــو�ــِص  َق عــن  ــوَن  ــرُم يَ الــذي  ــــي  َعهدي«)2(»واأْرم ول  ــّدي  َح َمــولَي  على  ولي�َص 

فال�شاعر ينا�شر قومه لأنه و�حد منهم، من دون قيد �أو �شرط �شوى �لرباط �لدموي �لذي 

تنتهي كل الروابط اأمامه، وتقف حدودها دون حّده، قال معاوية بن مالك:

اأفـــَزَعـــتـــهـــم ــُة  ــم ــي ــظ ــَع ال اإذا  ِدبَابا«)3(»وكــــنــــُت  لَــهــا  اأَِدبُّ  ول  ــُت  نَــَهــ�ــشْ

فال�ساعر يحمل على مفزعة القوم، وينه�ض اإلى لقائها اإذا حلت نهو�َض قادٍر، يدافع عن 

قومه بكل ما ي�ستطيع. وفر�ست حياة الجاهلية على القبائل اأن تقاتل بطونها بع�سها بع�سًا. 

وتنّبه ال�سعراء اإلى خطورة هذا االأمر ولكنهم اأمام نظام فر�سه عليهم دهرهم. قال المف�سل 

)1(  الأ�سمعيات، �س245. ال�سبعي: ديوان المتلم�س، �س19. رواية الديوان: اأمنتقاًل من اآل بهثة ِخلَتني... 

ابن �سبيعة بن ربيعة،  الل�سان ج12، �س197. بهثة: هو  لي�س منهم،  اإذا كان في قوم  نقيل  انتقل: رجل 

وال�ساعر منهم. ي�سلهم: ي�ستاأ�سل كناية عن الذل.

)2(  الم�سدر نف�سه، �س151. المولى: القريب اأو الحليف.

)3(  الم�سدر نف�سه، �س214. الفزع: �سدة الخوف. دّب: م�سى على هينته.
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النكري:

ـــْبـــِر ِمــنّــا ـــا ا�ــشــتَــيــَقــنــوا بـــالـــ�ـــشَّ والَحزيُق«)1(»فـــلـــّم ــُر  ــاِئ ــش ــ� ــَع ال ـــــَرِت  تـُــــُذكِّ

ما  بتذكر  اأنف�سهم  تداركوا  و�سدتهم،  بع�سهم  باأ�ض  من  المتحاربان  الفريقان  اأيقن  فلما 

يربطهم من �سالت دم، قال قي�ض بن الخطيم:

ـــُم ـــه ـــوُه ــــا بـَــــــــَدْت ُغــــــــــدَوًة وج ــــّم ُحُف«)2(»ل وال�شُّ ــــــاُم  الأْرح ــيــنــا  اإل َحــنّــْت 

فهو يذكر اأن ما جعل الطرفين المتحاربين يكّفان عن القتال ما تجاوبت به النفو�ض من 

حنين لالأرحام، ولكنهم اأمام نظام فر�سته عليهم طبيعة الحياة. وكان البد من غياب �سوت 

الفرد حتى تظهر الجماعة، قال معاوية بن مالك:

ــا وَحــقــيــَقــهــا ــه ــَرَة حــقَّ ــي ــش ــ� ــَع ونَ�ُشوُد«)3(»نُــعــِطــي ال ـــهـــا  ـــبَ َذنْ ـــُر  ـــِف ـــْغ ون ــا  ــه ــي ِف

�سادة  وي�سودون  منه،  ينال  اأن  ذمارها  ويحمون  القبيلة،  حق  من  �سيئًا  ينق�سون  ال  فهم 

�سرفاء.

االأ�سمعيات، فهو مرة عاطف  اأبيات  قبيلته في  ال�ساعر عن  االأمثلة تظهر حديث  وهذه 

عليها، اأو منت�سر لها، وذائد عن حيا�سها، وهو ل�سان القبيلة في المحافل.

الفخر بالعادات العربية:

افتخر ال�سعراء العرب بعادات مجتمعهم، وتغّنوا بها في مجال�سهم، واأول العادات التي 

تحدثوا عنها عادة الكرم. قال المنخل الي�سكري:

مــا ــــــــــلِّ  ُج ــــــن  ع ـــــي  ـــــاأل ـــــ�ـــــش تَ ـــي وِخــــيــــري»ل  ـــب ـــشَ ـــ� لــــي وانــــــُظــــــري َح

ـــْت ـــشَ ـــ� ـــمَّ ـــك ت يــــــــاُح  الــــــــرِّ ـــــِت الـــَكـــبـــيـــِرواإذا  ـــــي ـــــبَ بـــــَجـــــوانـــــِب ال

)1(  الأ�سمعيات، �س203. الحزيق: الجماعة من النا�س.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س198. ابن الخطيم: ديوان قي�س، �س117. وفي الديوان: »جباههم«.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س212.

Al_Asma3i_Book.indb   182 11/17/09   1:33 PM



183

ــــــَدى ــــــنَّ ــــــصَّ ال ــــــ� ـــــي َه ـــــن ـــــِت ـــــي ـــــَف �َشجيري«)1(األْ اأو  ِقــــْدحــــي  ــج  ــري ــشَ ــ� ب

فالكرم يذهب االأموال، ولهذا هبت عاذلة ال�ساعر تلومه على اإنفاقه وكرمه، ولكنه اأبى 

ذلك االأمر منها، وجعل كرمه في وقت ن�سبت فيه الموارد، وجّفت اأثداء الحلوب، و�سيطر 

�سلطان ال�ستاء. وقال االأ�سَعُر الُجعفي)2):

ـــًة ـــلَّ َخ اأَ�ــــشــــابــــوا  ـــة  ـــَل ـــرَج َع ُربَّ  ــــا  ـــى بَــكــى»ي ـــتّ ــم َح ــُه ــُل ــي َداأَبـُــــــــوا وحـــــــاَرَد ل

ــْم ــه ــفُّ ــل ـــــاِح تَ ي ـــــرِّ ـــُة ال ـــيَ ـــاآِم ـــش ــــْت � ــــاتَ ــوىب ــنَّ ــال ك كـــعـــوٍب  ذو  ـــّزِة  ـــَه ـــَم ال ــــــْدُن  لَ

ـــَدى ـــنَّ ـــَقـــَط ال ــــا بَـــعـــَدمـــا �ـــشَ ــــون يَــديحـــتـّــى اأتَ ــي  وف ــُجــوِد  ــُه ال الــبَــْرِك  فــي  ُت  فنَه�شْ

ــىاأْحـــــَذيـــــُت ُرْمـــحـــي عـــاِئـــطـــاً َمــمــكــورًة ــَل ــا ُح ــه َكــــومــــاَء اأطـــــــراُف الــِعــ�ــشــاِه ل

َعفا«)3(بـــاتَـــْت ِكـــــاُب الـــَحـــّي تَــ�ــشــنَــُح بـَـيــنــنــا ـــْن  َم ــُع  ــبَ ويَــ�ــش َدْعــَجــَلــًة  ــَن  ــل ــاأُك ي

�ساآمية  فيه ريح  ا�ستدت  قومًا في زمن  اآوى  ال�ستاء حين  ال�ساعر �سورة لكرمه في  ير�سم 

باردة، فاإذا به ينه�ض وفي يده رمحه طالبًا من اإبله اأ�سمنها، فقرى �سيوفه وكل �سائل. وجعل 

العربية  العادات  اأكثر  هي  الكرم  عادة  اأن  ويظهر  اأي�سًا.  ال�ستاء  في  الكرم  هذا  زمن  ال�ساعر 

تكراراً في اأبيات االأ�سمعيات، وخ�ّض هذا الكرم في زمن ال�ستاء في الغالب. ولم يكن الفخر 

بالكرم وليد ال�ستاء فقط، بل هنالك عادة �سرب الخمر وزجر القداح، وترتبط هذه العادات 

بالكرم من جهات اأخرى. قال ِعلباُء بُن اأرَقم:

ــَعــْت ــقــنَّ ت ـــاِن  خ ـــدُّ ـــال ب ــــذارى  ــــَع ال ـــدوِر فــَمــلَّــِت»واإذا  ـــُق ــَب ال ــشْ ــ� ــْت نَ ــَجــَل ــْع ــت وا�ــش

)1(  الأ�سمعيات، �س59. تكم�ست: اأ�سرعت، الل�سان ج8، �س234. ال�سريج: الخ�سبة الم�سقوقة ن�سفين. 

ال�سجير: القدح الم�ستعار تيمنًا بفوزه.

)2(  الأ�سعر الجعفي: مرثد بن حمران، واأبو حمران هو الحارث بن معاوية، �ساعر فار�س، ذكره ابن قتيبة: 

ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س867. الآمدي: الموؤتلف والمختلف، �س47. البكري: ال�سمط، �س94.

)3(  الأ�سمعيات، �س142. عرجلة: رجالة وجمعها عراجل. حارد: قل. الخلة: الحاجة. البرك: جماعة من 

الإبل. لدن المهزة: اأراد به رمحًا يهتز من لينه. اأحذيت: اأعطيت. العائط: من الإبل البكرة اأدركت اللقاح 

ولم تلقح. الممكورة: المدمجة الخلق. الكوماء: ال�سخمة ال�سنام. الع�ساة: �سجر عظام. ت�سنح: تعر�س. 

دعجلة: الأكل بنهمة. من عفا: طالب المعروف. انظر: ال�سفحات 209، 224، 237.
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ـــٌق ـــغـــاِل َم الـــِعـــيـــاِل  بــــــــــاأْرزاِق  ْت  الِجلَِّة«)1(َدرَّ ــاِر  ــش ــ� ــِع ال َقـــَمـــِع  مــن  بـــيَـــديَّ 

ومثل هذا في قول َعوف بن عطية)2):

باً �شَ ــْت  ــبّ َه اإذ  الـــِقـــْدَح  ـــــْرُت  َزَج ــِد»فــلــقــد  ــظــاِر الــُمــ�ــشــنَ َخــــْرقــــاُء تَـــقـــِذُف بــالــِحَ

ــي التي ــُحــمــوِل وف ــي ال ــاِت وف ــق ــّزاِه الُمْج�َشِد«)3(فــي ال ــِريِّ  ــَغ ــال ك ــنــامــاً  �ــشَ اأَبـــَقـــْت 

يفتخر ال�ساعران بعادة زجر القداح، وهي عادة كانت �سائدة في ع�سرهم، وال يجد من 

اأنهم  اأجل فخرهم، وال�سيما  ال�سعراء و�سيلة من  اتخذها  بل  المجتمع،  يمار�سها حرجًا في 

ذكروا قيامهم بها في زمن ال�ستاء حين ال يقدر كل اإن�سان على تي�سير تبعات هذه اللعبة.

وتعّدى الفخر االإن�سان حتى و�سل اإلى الحيوانات المفتر�سة في ال�سحراء، قال اأ�سماُء بن 

خاِرَجة:

ــــــــــــمَّ بــــنــــا لـــــنـَــــْقـــــِريـَــــُه ـــــد اأَل ـــــق الَك�ْشِب«)4(»ول ـــحـــاَرُف  ُم ــقــاِء  ــ�ــشَّ ال ـــادي  ب

ثم قال:

ـــــــا ـــــــه ـــــُت ُمـــعـــتـــامـــاً اأُزاِولُ ـــــْف ـــِب»فـــــوَق ـــشْ ـــ� َع َرْونَـــــــــــــٍق  ذي  بــــُمــــهــــنـّـــٍد 

ـــهـــا ـــِن ـــَم ــــي �ـــشـــاق اأَ�ـــش ـــُه ف ـــتُ ـــش ـــَر� ـــَع ـــِبف ـــع ـــَك فــــاجــــتــــاَز بــــيــــَن الـــــحـــــاِذ وال

ـــــــــــَزراً ــــهــــا لـــــِعـــــيـــــاِلـــــه َج ْحبي«)5(فــــتــــركــــتُ �شَ َرْحـــَلـــهـــا  ـــَق  وعـــلَّ َعــــْمــــداً، 

العيال: جمع  الل�سان ج14، �س151.  الملة،  اإذا عملته في  الخبز  )1(  الأ�سمعيات، �س162. ملت: ملت 

عيل، وهو الفقير، الل�سان ج13، �س516. المغاليق: جمع مغلق، وهي قداح المي�سر. القمع: جمع قمعة 

ناقة  اأ�سهر. الجلة:  اأتى على حملها ع�سرة  التي  الع�سار: جمع ع�سراء وهي  ال�سنام من الإبل.  اأعلى  وهي 

جاللة �سخمة، الل�سان ج13، �س122.

ال�سعر.  جيد  مفلق  �ساعر  واأ�سرافهم،  الرباب  تميم  �سادات  اأحد  التميمي  الخرع  بن  عطية  بن  عوف    )2(

الجمحي: الطبقات، �س36. البكري: ال�سمط، �س377.

با: ريح مهبها من ال�سرق. خرقاء: هوجاء ل تدوم  )3(  الأ�سمعيات، �س170. زجر القداح: هو �سربها. ال�سَّ

ال�سمين من الإبل الذي اكتنز لحمه ومخه.  الزاهقات:  على جهتها في هبوبها. الحظار: حظيرة الإبل. 

الحمول: الإبل عليها الأحمال. الغري: ن�سب كان يذبح عليه الن�سك.

)4(  الأ�سمعيات، �س50. األم بنا: نزل بنا. المحارف: الذي ل ي�سيب خيراً من وجه توّجه له.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س52. معتامًا: مختاراً. اأزاولها: يزاول عرقبتها ب�سيفه. الحاذ: موقع الذنب من الفخذين.
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في  ونقل  بيتًا،  ع�سرين  في  قراه  وو�سف  الذئب،  مع  حديثه  و�سف  في  ال�ساعر  ا�ستمر 

نهايتها �سورة الذئب الذي وقف كاأنه ي�ستدرُّ عطَف ال�ساعر حتى ترك له هذه الجزور ينه�ض 

اأو�سالها هو وعياله، ويقتلون بها �سغب الجوع. وفي حقيقة االأمر ال يكون هذا اإال ت�سويراً 

مبالغًا فيه لعادة الكرم عند العرب، وقد توارثها االأبناء عن االآباء والجدود. و�ساعدت طبيعة 

الحياة العربية اآنذاك على ا�ستمرار هذه العادة، وهي حياة ب�سيطة رغم �سقائها، وقد طبعت 

اأبناء العرب بطابعها.

منها  حياتهم،  في  كالكرم  يرونها  وكانوا  العرب،  بها  افتخر  العادات  من  كثير  ولدينا 

فخرهم بالرحلة وقطع القفار، قال ُخفاف بن ُندبة:

ـــصُ الـــَقـــطـــا بــُجــنــوِبــِه ـــ� ـــْي ــــٍد بَ ــــبَّ ــــَع ــلــيــُب»وُم ــــــــٌة و�ــشَ ـــــن الـــــنـّــــواِعـــــِج ِرمَّ وم

ـــِه ـــاِع ـــب ـــشِ ــــــــَن َطــــيــــِره و� ــــــْرُت اآِم َخبوُب«)1(نـَـــــفَّ واِح  الـــــــرَّ ِمــــْجــــذاِم  ــاِم  ــغ ــبُ ب

وقال كعٌب الغَنوي:

براَحتي عنه  ال�ّشم�َص  دَراأُْت  ـــي»و�َشْخ�ٍص  ـــزول ـــِل اأيـــــــَن نُ ـــي ـــل ـــَل ال ـــب ـــــَر ق ـــــُظ لأنْ

ـــه ـــوتُ ــمــيــ�ــصِ َدَع ــَق ــِق اأْعــــطــــاِف ال ــشَ ــ� ــن ــبــيــلوُم ـــدَّ َجــــــوُز الــلــيــِل ُكـــــلَّ �ــشَ ـــشَ ــــد � وق

ــْل ــِح ــارتَ ـــَك ف ـــوُم ــــاَل نَ ـــه: قــد َط َقليِل«)2(فــقــلــُت ل ــَر  ــي َغ ـــوِم  الـــنَّ َطــْعــَم  ذاَق  ومـــا 

فخفاف بن ندبة يفتخر بطروقه هذه الطريق التي تهلك كرام االإبل قبل قطعها، ولكنه �سار 

فيها مطمئنًا، ينفر حيوانها وطيرها، ب�سوت راحلته ال�سريعة.

وير�سم كعب �سورة رائعة لم�سافر في ذاك الزمان، ويبدو لنا وهو واقف ينظر في عر�ض 

االأر�ض لعله يرى ر�سمًا، اأو مكانًا يختاره ماأوى لنف�سه في ليلته وقد تداركه الليل، ثم التوى 

اإلى و�سف �ساحبه، وت�سوير اآثار ال�سفر عليه؛ فثيابه ممزقة، وليله �سرى متوا�سل، ولم يذق 

)1(  الأ�سمعيات، �س27. ال�سلمي: �سعر خفاف بن ندبة، �س41. المعبد: الطريق. النواعج: الإبل البي�س. 

ال�سليب: ودُك العظام، الل�سان ج2، �س12. البغام: بغمت الناقة قطعت الحنين ولم تمده، الل�سان ج14، 

�س317. مجذام الرواح: الإجذام ال�سرعة في ال�سير، الل�سان ج14، �س353. الخبوب: نوع من ال�سير.

)2(  الأ�سمعيات، �س75. اأعطاف القمي�س: جوانبه. جوز الليل: معظمه، الل�سان ج7، �س191.
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طعم النوم اإال قلياًل.

وتجد في االأ�سمعيات ذكراً لبع�ض القيم العربية، التي كان العربي يعتّز بها، ويحّث اأبناءه 

على التم�سك بها من بعده، قال مالُك بن َحريم:

ــي فــاإنَّــنــي ــنّ ـــصُ م اأ� ـــرَّ ــاَب ال ـــُك �ــشَ ـــا»فــــاإْن يَ ـــع ـــَب اأْربَ ـــنـــاِق ــي َم ــش ــ� ــْف ــى نَ ــل ــــُت ع ــــْي اأبَ

ــــّرٍة ــــِغ ب ـــــَت  ـــــي اأِب ل  اأْن  ــــــدٌة:  ــــــواِح َعــاف تَــ�ــشــوَّ َحــولــي  الـــَحـــّي  ـــواُم  ـــشَ � مــا  اإذا 

ــا ــن ــبَ ــل َك ــــَت  ــــمِّ ــــشَ اأُ� ل  اأن  ــوَدعــاوثــــانــــيــــٌة:  ــنُ ل ــاً  ــش ــْر� ِح الأ�ـــشـــيـــاُف  ـــــَزَل  نَ اإذا 

ــــي ــــاَرت َج َع  تـُـــــَقــــــذَّ ل  اأن  ــــٌة:  ــــث ــــال ــاوث ع ــذَّ ــَق ُم ــم  ــِه ــي ف الـــَقـــوِم  ــــاُر  ج ــــاَن  ك اإذا 

ــــا ــــْدَرن ِق ــــــَل  اأَُحــــــجِّ ل  اأن  ـــــٌة:  ـــــع لنَ�ْشبَعا«)1(وراب ــتــاِء  الــ�ــشِّ حــيــَن  لَحِمها  على 

ففي هذه االأبيات نجد قيمًا تم�ّسك بها ال�ساعر، والمجتمع العربي اآنذاك، فهو ياأبى على 

نف�سه اأن ال ياأمنه الجار على اأمواله، وخ�ّض في البيت االأول ال�سوام الأنها اأ�سد عر�سة للغزو 

وغيره. وكذلك فال�ساعر ممن يِعّزوَن الجار، ويخ�سون اأن تنال األ�سنتهم من حرائر جيرانهم، 

فتتعلقان  والرابعة  الثانية  الخ�سلتان  اأما  االأقوام.  لدى غيرهم من  مباحًا  ال�سيء  اإذا كان هذا 

بالكرم، فهو ال ي�سمت كلبهم خ�سية اأن ي�سمع الطارقون �سوته، فيحلون �سيوفًا عليه، وال 

يخفي ِقَدره عن اأهل بيته اأو �سيفه.

وبا�ستطاعتنا القول اإن فخر ال�سعراء الوارد في االأ�سمعيات تناول معظم العادات التي يعتز 

بها االإن�سان العربي اآنذاك، ومنها مايزال مو�سع فخار العربي حتى يومنا هذا. وكان لبع�ض 

هذه العادات مكانة بارزة في اأبيات االأ�سمعيات كالكرم، فقد ذكره كثير من ال�سعراء، وتميز 

ذكرهم للكرم اأن جعلوا عقرهم لالإبل يتم في ف�سل ال�ستاء اأكثر من الف�سول االأخرى، ولهذا 

داللة على كرمهم في اأ�سد الظروف جدبًا. وات�سلت بعادة الكرم اأي�سًا عادة لعب المي�سر، 

و�سارت م�سارها في المجتمع العربي اآنذاك. وظهر الفخر بالقتال ب�سكل جلي، وارتبطت 

)1(  الأ�سمعيات، �س64. الغرة: الغفلة، الل�سان ج6، �س314. ال�سوام: الإبل ال�سائمة. لنودع: لنترك، تقذع: 

ترمي بالخنى والفح�س، الل�سان ج10، �س133. ل اأحجل: ل ن�سترها ونجعلها في حجلة، والحجلة بيت 

كالقبة ي�ستر بالثياب، الل�سان ج13، �س151. انظر: �س67.
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َبت  به عادة قيادة الكتائب في الحرب وكل ما يحمله الفر�سان من �سيوف ورماح ودروع ُلقِّ

مراراً بال�سابغات واأخرى بغيرها. وافتخروا بال�سبر على رحا الحرب الدائرة بينهم، وقدرة 

فر�سانهم على خو�ض غمارها.

ومما ُيظِهُر ال�سجاعة في غير الحرب الرحلة في اأطراف بالدهم المترامية؛ وال�سيما اإذا 

كانت الرحلة في الليل؛ حيث يقطع الرجل منهم طريقه منفراً حيوانات البيداء اأو طيورها. 

ويرد ذكر المخلوقات البرية مع ذكر الطريق ليدل على اأنها مجهولة وقد اآن�ستها فا�ستقرت 

بها.

المدح:

جعل قدامة بن جعفر المديح اأول اأغرا�ض ال�سعر)1)، وقال ابن ر�سيق في باب المديح: 

»و�سبيل ال�ساعر – اإذا مدح ملكًا – اأن ي�سلَك طريقة االإي�ساح واالإ�سادة بذكره للممدوح، 

قال  الممدوح.  ل�سفات  جالء  هذا  وفي  نقية...«)2)،  واألفاظه  جزلة،  معانيه  يجعل  واأن 

ق الَعبدي يمدح عمرو بن هند: الُممزَّ

ـــلُّ َو�ــشــيــنُــهــا ـــَح ـــدو مـــا يُ ـــغ ِق»تَـــــــروُح وتَ ــــَن ُمـــَحـــرِّ ـــزِن واب ـــُم اإلـــيـــَك ابــــَن مــــاِء ال

والتُّقى الَمجِد  فــي  الــنـّـا�ــِص  ُمــلــوَك  يَ�شتَقيَعــَلــوتُــْم  الــِعــزِّ  ُعــــروة  ــن  م نَــــدًى  ـــــْرِب  وَغ

ــْل ــَق يـــن َمــهــمــا تـَــُقـــْل يُ ــِقواأنـــــَت َعـــمـــوُد الـــدِّ ــحَّ ــل يُ بـــاِطـــٍل ل  ـــن  ــْع م تــ�ــشَ وَمــهــمــا 

تَُجْد يَبَخلوا  واإْن  تَ�ْشُجْع  يَْجبُنوا  وتَْفُرِق«)3(واإْن  ْل  تَف�شِ بــالأمــِر  يَــْخــِرُقــوا  واإْن 

وهذه االأبيات االأربعة من ق�سيدة بلغت ع�سرين بيتًا، ا�ستهلها ال�ساعر بذكر همومه، ثم 

و�سف راحلته التي اأعياها ال�سفر، وجعلها �سامرة حتى و�سل اإلى النعمان مادحًا م�ستعطفًا. 

وقد اأجمل ال�ساعر عدة �سفات في ممدوحه هي: الن�سب والتقى والعز والدين وال�سجاعة 

)1(  ابن جعفر: نقد ال�سعر، �س58.

)2(  ابن ر�سيق: العمدة، ج2، �س128.

)3(  الأ�سمعيات، �س166. الو�سين: بمنزلة الحزام. الغرب: الدلو العظيمة. حزق بال�سيق: جهله ولم يح�سن 

عمله.
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والكرم والحزم في االأمور دون اأن يطيل في مدحه. وفي المدح يحر�ض بع�ض ال�سعراء على 

و�سف م�سقة الرحلة واأن�ساء الراحلة كما في ق�سيدة الحكم الخ�سري:

جــى ــدُّ ــيــَد وال ــِب ـــاٍل َجـــْوِبـــَي ال ـــِن ب ِب«)1(»اإلـــى اب تَْغ�شَ ْجــَر  الــزَّ ــَمــِع  تـَـ�ــشْ اإن  ــٍة  ــاَف ــَزيّ ب

فقد ذكر الممدوح في ال�سطر االأول ثم ا�ستغرق الق�سيدة في و�سف الناقة، ولوال اأنه ذكر 

ابن بالل في ال�سطر االأول الأ�سرع اإلى ذهن قارئ االأبيات اأنها في و�سف الناقة والرحلة.

والتفت بع�ض ال�سعراء اإلى �سفة ال�سجاعة في الممدوح فاأظهرها، ومن هذا قول عبد اهلل 

ابن َعَنمة ال�سبي:

َقبيلًة عــــاَدى  اُب  ـــرَّ ـــَح ال ـــحـــاِرُث  ال ـــاُدهـــا»اإذا  ـــْد َعــلــيــه ب ـــُع ـــب ـــا ولـــــْم تَ ـــاَه ـــك نَ

ــــِة كــالــَقــنــا ــــنَّ ـــرٍد فـــي الأِع ـــُج ـــا مــــا يـَـــحــــلُّ ِفـــ�ـــشـــاُدهـــا�ـــشـــَمـــْوَت ب ـــطـــاي وُهـــــــنَّ َم

ــا ــه ــواتُ ـــغـــاَث الــَحــ�ــشــيــ�ــِص ُغ ــٍر ُمــراُدهــاتـُــَعـــلِّـــُق اأ�ـــشْ ــشْ ــ� ــَد ِع ــع وتُــ�ــشــَقــى لــِخــْمــ�ــٍص بَ

ـــلِّ َمــنــزٍل ــي ُك ــِل ف ــَخــي ــْخــَل ال ــَن �ــشَ ْح ــرِّ ــط يُ
ـــــــــــا«)2( ـــْقـــُرهـــا َوِوراُده ــه �ـــشُ ــن تَـــبـــيَّـــُن م

اأر�سه.  بعيدة عن  اأر�سها  ويتبعها مهما كانت  قبيلة عادته،  اأيَّ  ي�سيب  فار�ض  فالحارث 

وكّنى ال�ساعر عن ذلك باأن جعل الخيل تطرح اأجنتها.

ويمكن القول بعد ا�ستقراء االأ�سمعيات: اإنها حوت اأبياتًا قليلة في المدح، توّجه ال�سعراء 

في اأكثرها الإظهار �سفة ال�سجاعة والعزة في الممدوح.

الن�شيب:

به  الهوى  اأحوال  وت�سرف  واأخالقهن  الن�ساء  خلق  ال�ساعر  ذكر  »الن�سيب  قدامة:  قال 

معهن، وقد يذهب على قوم اأي�سًا مو�سع الفرق ما بين الن�سيب والغزل، والفرق بينهما اأن 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س32.

)2(  الأ�سمعيات، �س226. �سموت: ارتفعت. الجرد: الق�سير ال�سعر. ف�سادها: ما يف�سد من دمها فيوؤكل. 

الأ�سغاث: جمع �سغث وهو مثل الحزمة ملء الكف ونحوه. غواتها: جمع غاو، وهو الهزيل. ال�سخل: 

اأ�سله ولد المعز وال�ساأن وجعله هنا للخيل.
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الغزل هو المعنى الذي اعتقده االإن�سان في ال�سبوة اإلى الن�ساء«)1). يفرق قدامة بين الن�سيب 

يكون خيال  ما  والغزل  النف�ض،  في  الهوى  اأحوال  من  ينتج  ما  هو  الن�سيب  والغزل جاعاًل 

الدوافع  هي  واحدة  و�سائج  تربطهما  والن�سيب  الغزل  ولكن  بالمراأة.  يتعلق  فيما  االإن�سان 

الداخلية في االإن�سان. وقد ا�ستعمل القدماء هذين اللفظين للتعبير عن تلك الدوافع مما يجعل 

اأمر الف�سل بينهما ع�سيراً.

يقول الحوفي بعد اأن تعر�ض الآراء القدماء في الغزل والن�سيب والت�سبيب: »راأيُت اأن اآخذ 

براأي اللغويين واالأدباء من القدماء فال اأغرق بين مدلوالت هذه الكلمات. وقد اخترت كلمة 

الغزل دالة على االأنواع كلها الأنها اأخف نطقًا واأكثر �سيوعًا«)2). وهذا يعني اأن القدماء كابن 

�سالم الجمحي، وابن ر�سيق ا�ستعملوا هذه االألفاظ للداللة على �سيء واحد. ولهذا �سنجعل 

الت�سبيب والغزل غر�سًا واحداً.

َحريم  بُن  مالك  قال  ق�سائدهم،  مطالع  في  المراأة  االأ�سمعيات  �سعراء  بع�ض  ذكر  وقد 

الَهمداني:

ــهــا كــــاُب كــاأنَّ ــــرِّ ــلــمــى وال ــــرُت �ــشَ ــــذكَّ ــا»تَ ــع ــَل ــْع ولَ ـــاِظ  ـــف ـــل ال ـــيـــَن  ب واِرٌد  ـــاً  ـــط َق

ــهــا ــالَ ــي َخ اأو  ـــا  ـــه اأنَّ ــي  ــش ــ� ــْف نَ ـــُت  ـــّدث ـــَح ــاَف ــع ــَج ــْه ــنَ ــا ل ــن ــم ـــاًء حـــيـــَن ُق ـــ�ـــش ــــا ِع ــــان اأَت

�ـــشـــي ـــا وَعـــرِّ ـــن ـــَديْ ــي ل ــت ــي ــا ِب ــه لتَْنَفعا«)3(فـــُقـــلـــُت ل ـــاِد  ق ـــرُّ ال ــَد  ــع بَ ـــْت  ـــَرَق َط ومـــا 

�ساعة  الذي طرقه عندما كان في �سفر، وقد زاره في  ال�ساعر عن خيال �سلمى  يتحدث 

متاأخرة من الليل. وو�سف ال�ساعر نف�سه في حديثه مع الطيف. ونالحظ اأن حديث ال�سعراء 

عن المراأة ارتبط به حديثهم عن طيف الخيال الذي ورد اأربع مرات في االأ�سمعيات. ولعل 

الم�ستاق  فهو »يعلل  اأنف�سهم،  عن كوامن  تعبيراً  الطيف  ال�سعراء كانوا يجدون في حديث 

)1(  قدامة: نقد ال�سعر، �س123.

القاهرة،  م�سر،  نه�سة  مكتبة  ون�سر  طبع  ط1،  الجاهلي،  ال�سعر  في  الغزل  محمد:  اأحمـد  الحوفي،    )2(

1370هـ/ 1950م، �س11.
)3(  الأ�سمعيات، �س63. اللفاظ: ماء لبني اإياد. لعلع: مو�سع.
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عن  الطيف  خالل  من  ال�سعراء  عبر  ولهذا  الم�سقم«)1).  المعنى  رمَق  وُيم�سُك  المغرم، 

م�ساعرهم. ويظهر في االأ�سمعيات اأن كالم ال�سعراء عن المراأة كان مرتبطًا بالزمن الما�سي، 

قال ِعلباء بن اأرَقم:

ــِت ــلَّ ــت ــاح ــــًة ف ــــربَ ـــُر َغ ــــْت تُـــمـــا�ـــشِ ــــّل فالِحلَِّت«)2(»َح ــوى  ــلِّ ــال ب واأَْهـــُلـــَك  ــجــاً  ــْل َف

عّبر ال�ساعر عن رحيل تما�سر بالفعل الما�سي حلت، ومن االأفعال التي ا�ستعملها ال�سعراء: 

بانت واأ�ست، وقال ربيعُة ال�سبي:

ــُجــَك َزيــنــبَــا ــهــي كـــَرى تَ ــــذّكــــْرَت والـــذِّ با»تَ تَق�شَّ ـــد  َق ــا  ــه ــِل ــشْ َو� بـَــاقـــي  ـــَح  ـــب ـــشْ واأَ�

ـــــِر اأهـــُلـــهـــا ـــٍج فـــــالأَبـــــاِت ـــْل ـــَف ــــــــلَّ ب فُمثَقَّبا«)3(َوُح ـــَرًة  ـــْم َغ فــحــّطــْت  ــْت  ــطَّ ــشَ و�

التي عددها،  الموا�سع  ينزلون في  اأهُل زينب  قد م�سى حين كان  فال�ساعر يتذكر عهداً 

وربما كان تعداد الموا�سع ي�سير اإلى عالقة قوية بين ال�ساعر والمراأة التي يذكرها من جهة، 

ال�سعراء جمال المراأة، قال قي�ض بن  اأخرى. و�سّور بع�ض  وليعبر عن �سدة وجده من جهة 

الَخطيم:

ـــْد ـــُة ال ـــ�ـــشَ ـــوُب الــِعــ�ــشــاِء اآن ـــع ــم لَ ــه ــي الـــُخـــُلـــف»ف هــــا  يـَـــ�ــــشــــْووؤُ َعــــــــروٌب  ِدلِّ 

ــا ــه ــتُ ــَق ــل ـــاِء ِخ ـــش ـــ� ـــنِّ ــــُكــــوِل ال ـــَن �ــــشُ ـــي ـــُفب ـــ�ـــشُ ُق ول  ــــٌة  ــــَل ــــْب َج ــــا  ف ــــٌد  َقــــ�ــــشْ

ــــــْرَف وْهـــــــَي لِهـــيـــٌة ـــا نُـــــــــَزُف«)4(تـَـــغــــتــــرُف الــــــطَّ ـــه ـــَه ـــفَّ َوْج ـــشَ ـــمـــا � كـــاأنَّ

و�سف ال�ساعر خلق المراأة وظرفها وداللها وحديثها الذي و�سفه ال�سعراء باأنه م�ستهى. 

)1(  المرت�سى، علي بن الح�سين: طيف الخيال، تحقيـق: ح�سن كامل ال�سيرفي، راجعه: اإبراهيم الأبياري، 

ط1، دار اإحياء الكتب العربية، الجمهورية العربية المتحدة، 1381هـ/ 1962م، �س5.

)2(  الأ�سمعيات، �س161.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س224. القي�سي، د. نوري حمودي: �سعراء اإ�سالميون، ط2، مكتبة النه�سة العربية، 

بيروت، 1405هـ/ 1984م، �س248. تق�سب: تقطع. فلج والأباتر وغمرة ومثقب: موا�سع.

ال�سرب.  �سكل، وهو  �سكول: جمع  قي�س، �س103.  ديوان  الخطيم:  ابن  ال�سابق، �س196.  الم�سدر    )4(

اإليها عن النظر اإلى غيرها  ال�سرب: الق�سد بين الطرفين. الق�سف: النحيفة. تغترف النظر: ت�سغله بالنظر 

لح�سنها. النزف: ال�سعف.
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ل النكري: قال المف�سّ

ـــواً ـــْه ـــاِن لَ ـــْدث ـــِحُ ـــال ــــرَء ب ــــَم ـــي ال ـــهِّ ـــَل الُمِطيُق«)1(»تُ ـــــِدَج  ُح كــمــا  ـــه  ـــِدُج ـــْح وتَ

فكاأنَّ من ي�ستمع لحديث هذه المراأة يلهو عن �ساأنه لجمال حديثها.

وذكر بع�ض ال�سعراء �سدة وجدهم لفراق المراأة، قال مالك بن َحريم:

ــهــا لُــبــانَــًة ــــ�ــــصِ مــن ـــم اأْق ــا ل ــه ُموَزعا«)2(»اأَِهـــــيـــــُم ب ــِر  ْه ــدَّ ال �َشاِلِف  في  ِبها  وُكــنــُت 

ل النكري: فال�ساعر ي�سرح باأن وجده ب�سلمى قديم، وكان مغرمًا بها، وقال المف�سّ

ــــــراُه ـــصٌ ُع ـــ� ـــِل ـــشَ ـــــوؤٌ � ـــــوؤل ــــعــــي ل يَليُق«)3(»فــــَدْم مـــا  ـــهـــاوي  ـــَم ال َعــلــى  ـــرُّ  ـــِخ يَ

دموعه  فانهملت  جيرانه،  رحيل  ب�سبب  وحزنه  وجده  اإخفاء  ي�ستطع  لم  ال�ساعر  فكاأن 

تفرج �سيق �سدره.

ومن ا�ستقراء االأ�سمعيات نجد المراأة ذكرت في ت�سع ع�سرة ق�سيدة ذكراً يت�سل بالغزل، 

وكان ذكرها ي�سغل البيت والبيتين في بع�ض تلك الق�سائد، وتعّداها اأحيانًا اإلى الع�سرة اأبيات 

العرب في ذكرهم  ال�سعراء  الغزل على عادة  كما في ق�سيدة قي�ض بن الخطيم. وكان ذلك 

بالظبية، وو�سف داللها،  المراأة  الجيران، وت�سبيه  المراأة من حديثهم عن الطيف، ورحيل 

ولم يكن فيه �سيء من الغزل الفاح�ض قط.

الهجاء:

اأن  قال قدامة: »فكلما كثرت اأ�سداد المديح في ال�سعر كان اأهجى له«)4). يرى قدامة 

اإلى الف�سائل التي يمتدح بها في�سلبونها من المهجو. وقال ابُن ر�سيق: »فقد  يعمد ال�سعراء 

حكى محمد بن �سالم الجمحي عن يون�ض بن حبيب اأنه قال: اأ�سد الهجاء الهجاء بالتف�سيل، 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س200. الحدثان: جمع الحديث.

)2(  الأ�سمعيات، �س63. اللبانة: الحاجة. الموزع: المغرى.

)3(  الأ�سمعيات، �س200. يليق: يحتب�س.

)4(  قدامة: نقد ال�سعر، �س90.
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المهجو. وورد في  القول في �سفات  وهو االإقذاع عندهم«)1). ولعل يون�ض يرى تف�سيل 

االأ�سمعيات قول االأ�سعر الجعفي يهجو اإخوَته الأبيِه:

ــيــَرتــي َعــ�ــش اأنَّ  ُحــــمــــراَن  اأبـــــا  ــَن الـــتَّـــَوى»اأَبـــــِلـــــْغ  ــي ــاِج ــن ــُم ـــْوِم ال ـــَق ـــل ــــاَجــــْوا ول نَ

ـــم ـــُه ــَمــَن اأمُّ ـــــُم لــتَــ�ــشْ ـــــواَدُه ــتــىبــــاُعــــوا َج ـــهـــُم َف ـــرا�ـــشِ ـــي يـَـــعــــوَد َعـــلـــى ِف ـــَك ول

ـــا ـــه ـــْوبَ ثَ َعـــنـــهـــا  ــــــزَّ  بَ مــــا  اإذا  ــــٌج  ــــْل تََرى«)2(ِع ـــاذا  م لـــه:  ــْت  ــال ق ــْت  ــ�ــشَ وتَــخــاَم

فقد ف�سل ال�ساعر في هجائه من بيع جواد اإخوته اإلى حديث اأمهم، وهذا من اأقذع الهجاء 

حيث جّردهم من اأهم ما يفخر به العرب وهو حماية الِعر�ض. وعمد بع�ض ال�سعراء اإلى �سلب 

ال�سجاعة عمن يهجون، قال دريد بن ال�سمة:

ــم ــُه ــنَ ــَرْك ــت ـــم َف ـــه ـــنَ ـــَرْج َة َقــــد اأْخ الثَّعالِب«)3(»وُمـــــــرَّ َرْوَغ  لعاِء  بال�شَّ يـَــُروغـــوَن 

فقد �سّبه اأولئك القوم بالثعالب؛ حيث لم يثبتوا في القتال اأمام عدوهم. وان�سّب بع�ض 

الهجاء في االأ�سمعيات على االأج�سام، قال عوُف بن عطّية:

ــتــي ـــاُه الـــَمـــغـــاِزِل ِذمَّ ـــب ـــشْ ـــــُل اأ� ـــــاأُك ــــاُب َعــمــاِعــمــا»اأَت ب ــــرِّ ــا ال ــه ــي ـــْن ِف ـــُك ولـــّمـــا تَ

منهُم ــلــُع  الــ�ــشُّ ــــُوِق  الأَ�ــــشْ ـــاُق  ق ـــدِّ ال لِئما«)4(فــاأّمــا  كــنــُت  واإْن  بهاِجيهْم  َفل�ْشُت 

ابن  يقول  الج�سمية  المعايب  بها. وعن  اأعداءه  الج�سدية، وهجا  ال�سفات  ال�ساعر  ذكر 

ر�سيق: »فاأما ما كان في الخلقة الج�سمية من المعايب، فالهجاء به دون ما تقدم«)5)، وذلك 

الأن الرجال تمدح باأخالقها. ويالحظ على الهجاء في االأ�سمعيات اأن اأكثره كان من�سبًا على 

)1(  ابن ر�سيق: العمدة، ج2، �س170.

)2(  الأ�سمعيات، �س140. ناجوا: من المناجاة والم�ساورة. التوى: الهالك. العلج: الرجل ال�سديد الغليظ. 

بّز الثوب: انتزعه. تخام�ست: تجافت عن الفرا�س ليظهر خم�سها و�سمورها.

يروغ  الج�سمي: ديوان دريد، �س28. يروغون: يذهبون ههنا وههنا كما  ال�سابق، �س112.  الم�سدر    )3(

الثعلب. ال�سلعاء: مو�سع بين حاجر والنقرة.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س168. الرباب: خم�س قبائل تجمعوا ف�ساروا يداً واحدة، وهم: �سبة وقور وعكل 

وتيم وعدي. الأ�سوق: جمع �ساق. ال�سلع: جمع اأ�سلع وهو ال�سديد الغليظ.

)5(  ابن ر�سيق: العمدة، ج2، �س174.
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نزع �سفات الكرم وال�سجاعة وحماية الِعر�ض. اأما ما توّجه به ال�سعراء اإلى ال�سفات الخلقية، 

فقد نظروا اإلى ما يظهر جمال الخلقة عند المراأة خا�سة وذكروا �سده)1).

الوعيد والإنذار:

قال ابن ر�سيق: »كان العقالء من ال�سعراء، وذوو الحزم، يتوعدون بالهجاء ويحذرون من 

�سوء االأحدوثة«)2). فال�سعراء يحذرون في هذا الباب من �سوء عواقب االأمور، وما تاأتي به 

من م�ساّر. ونجد بع�ض �سعراء االأ�سمعيات قد تطرقوا اإلى الوعيد، ومنهم االأجدع الهمداني 

في قوله:

ـــًا ـــَك اأبــــا ُعـــَمـــيـــٍر ُمـــْر�ـــشَ ـــَدي ـــاِع»اأَبــــِلــــْغ ل ـــج ـــْع ـــزٍل َج ـــن ـــم فــلــقــد اأنـَـــــْخــــــَت ب

ــــن بَـــنـــيـــَك ثَــــاثــــًة ـــا م ـــن ـــْل ـــت ـــاِعولــــقــــد َق ـــط ـــــــــَت َغــــيــــُر ُم ـــنَّ واأنْ ـــِزَع ـــن ـــتَ ـــْل ف

ــم ــُه ــكــانَ َم َعـــِلـــْمـــَت  قـــد  ـــصَ  ـــواِر� ـــَف ال ُرداِع«)3(اإّن  ــــِل  اأْه نَــْحــَو  بــ�ــشــاِتــَك  ــْق  ــِع ــانْ ف

ثم  اأر�ض �سلبة،  ينزل في  الحرب كمن  ُعمير م�سبهًا م�سيره في هذه  اأبا  يهدد  فال�ساعر 

�سلك �سبياًل اأ�سد ق�ساوة في التهديد عندما عّيره بقتل اأوالده الثالثة، واأ�سار عليه باالبتعاد عن 

بالد ينزلها االأجدع وقومه. ومن التهديد قول دريد بن ال�سمة:

ــُروا ــِب ــشْ ــا� ــــــزاَرُة ف ــم َف ــيــتُ ــمِّ ــْوِم �ــشُ ــيَ ــل ــل ـــــْزَو الــَجــنــاِدِب»ف ــا تَـــْنـــُزون نَ ــن ــَق ـــِع ال ـــَوْق ل

ـــي ـــش ـــواِر� ـــي وَف ـــت ـــَل ــم ِرْج ــه ــي ــل ــِبتـَـــُكــــرُّ َع ــاِك ــَر ن ــي ــي غ ــَدت ــْع ــشَ ــــــــِرُه فــيــهــم � واأُْك

ــي ُظــهــوِركــم ــم ف ــُك ــْذنَ ــاأُخ ـــروا ي ـــدِب ــِبفــــاإْن تُ ــراِئ ــتَّ ال ــي  ف يــاأُخــْذنَــُكــم  ــلــوا  ــقــِب تُ واإن 

َعليكُم ــهــْل  تُــ�ــشْ للخيل  ــِهــلــوا  تُــ�ــشْ واِرِب«)4(واإن  ال�شَّ الَمخا�ص  ــزاِغ  ــاإي ك بَطْعٍن 

)1(  انظر في المعايب الخلقية: الأ�سمعيات، �س235.

)2(  ابن ر�سيق: العمدة، ج2، �س167.

الغليظة. نزع في الأمر: كف وانتهى. نعق بغنمه: �ساح بها  )3(  الأ�سمعيات، �س69. الجعجاع: الأر�س 

وزجرها. رداع: مخالف من مخاليف اليمن.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س112. الج�سمي: ديوان دريد، �س28. النزو: الوثبان. الجنادب: �سرب من �سغار 

عظام  الترائب:  عنها.  عادل  غير  ناكب:  غير  الم�ستوية.  القناة  ال�سعدة:  راجل.  جمع  الرجلة:  الجراد. 

ال�سدر. الإيزاغ: اإخراج البول دفعة واحدة. ال�سوارب: اللواقح. المخا�س: النوق الحوامل.
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يتوعد دريد بن ال�سمة بني فزارة اإن دارت عليهم رحا الحرب ف�سيجعلهم ك�سغار الجراد 

كناية عن �سدة دريد وقومه؛ الأنهم �سياأخذون فزارة بها في اإقبالهم واإدبارهم بطعن يجعل الدم 

يتدفق كتدفق بول النوق.

ويالحظ على ما ورد في االأ�سمعيات من اأبيات الوعيد والتهديد اأن �سورة الخوف فيها 

تكاد تكون واحدة، فال�ساعر يحذر اأعداءه وُينِذُر من �سر الواقعة اإن حدثت، فهي واقعة مرة 

كما �سّورها �سناُن بن اأبي حارثة بقوله:

ـــٍد بـــعـــَده ـــن ـــــــِن ه ــــــل لـــلـــمـــثـــلَّـــِم واب ــِدِم»ُق ــق ــت ــش ــا� ف نــــا  ِعــــزِّ ــــــَم  رائ ــــَت  ُكــــْن اإن 

ــْح ــب ــَط ــ�ــشْ ــــذي لقـــى الـــَعـــدوُّ وتَ ـــَق ال ـــْل الَعْلَقِم«)1(تَ ــِم  ــْع ــَط ك ــبــابـَـتُــهــا  �ــشُ ــاً  َكــاأ�ــشَ

و�سور ال�سعراء حال اأعدائهم في الحرب ليكون عبرة لمن يتوعدونه)2)

)1(  الأ�سمعيات، �س208.

)2(  انظر: اأبيات عامر بن الطفيل، �س216. المهلهل، �س156.
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ال�شورة البيانية في الأ�شمعيات

ال�شتعارة:

ورد في معجم البالغة العربية اال�ستعارة: »هي ت�سبيه ُحذف اأحد طرفيه«)1)، ون�سع هذا 

التعريف تجنبًا للتعريفات المتعددة عند القدماء كابن المعتز، واأبي هالل الع�سكري وغيرهما 

في تحديدهم لم�سطلح اال�ستعارة. ومن هذا المنطلق �سنعتمد على معجم البالغة في كل من 

م�سطلح المجاز والكناية. ومن خالل النظر في االأ�سمعيات نجد ا�ستعارات مختلفة، نورد 

 في حديثه عن الديار:
ّ
نماذج منها، قال �سابئ الُبرُجمي

ــى ــَل ــِب ـــن ال ــا تـَـــقــــوُل م ــه ــي ــاِن ــغ تََغيَّا«)2(»تــــكــــاُد َم ل  ـــهـــا:  اأْهـــِل ـــْن  ع ــ�ــشــائــِلــهــا  ِل

يتحدث ال�ساعر عن ديار ليلى وقدمها، وقد ا�ستعار لها من �سفات االإن�سان رّد الخطاب 

اال�ستعارات  من  وهذه  �سفاته،  عليه  ودّلت  به،  الم�سبُه  هو  واالإن�سان  ال�سائل،  ومخاطبة 

ب: رَّ المكنية. وفي الحديث عن قطع الديار المقفرة، قال �َسّواُر بُن الُم�سَ

ـــحـــى ــــداً فـــاأ�ـــشْ ــــل ــــه ب ـــــــــى بــــلــــٌد ب الِقناِن«)3(»َرَم ــِة  ــَع ــشِ ــا� خ ـــِح  ـــّري ال ى  بــَظــمــاأَ

وال�ساعر يتحدث عن قطعه الديار المقفرة جاعاًل تلك الديار ترمي به من بلد اإلى اآخر وقد 

اأي�سًا.  اأعطاها �سفة الرمي، وهي من �سفات االإن�سان، وهذا على �سبيل اال�ستعارة المكنية 

وقد جعل ال�سعراء للطبيعة بع�ض �سفات االإن�سان. قال االأ�سعر الجعفي:

َخـــّلـــًة ـــابـــوا  اأ�ـــشَ ــــٍة  َعــــْرَجــــَل ُربَّ  ــــا  بَكى«)4(»ي ــى  حــتّ لــيــُلــهــم  ـــــاَرَد  وح ــــــوا  َداأَب

الَخطيم في  �ُسَبيُع بن  البكاء، وهي من �سفات االإن�سان. وقال  لليل �سفة  ال�ساعر  اأعطى 

)1(  طبانة، د. بدوي: معجم البالغة العربية، ط1، من�سورات جامعة طرابل�س، 1397هـ/ 1977م، مجلد 2، 

�س598.

)2(  الأ�سمعيات، �س179. انظر: قول عبد اهلل بن عَنمة، �س226، بيت 4.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س240. القنان: جمع قنة. الخا�سعة: الياب�سة لم تمطر.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س142. عرجلة: رجالة. الخلة: الحاجة.
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و�سف �سحابة:

ــا ــه ــاَق ــط ـتــاِج َرجــــــوُف«)1(»َحــــلَّــــْت بـــه بَـــعـــَد الــــهــــُدوِّ ِن ــُة الــنِـّ ــل ــهَّ ــ�ــشَ ــٌع ُم ــشْ ــ� ِم

ي�سم البيت ا�ستعارتين، االأولى: هي ا�ستعارة النطاق لل�سحابة عندما �سبهها بالمراأة.

وفي  بالناقة.  ال�ساعر  �سبهها  حيث  لل�سحابة،  النتاج  ا�ستعارة  فهي  الثانية  اال�ستعارة  اأما 

الثانية  النطاق، وفي  االأولى  يدل عليه، في  ما  واأبقى  به  الم�سّبه  ال�ساعر  اال�ستعارتين حذف 

النتاج. ومن اال�ستعارات الت�سريحية، قول اأبي دواد ي�سف اإباًل:

ـــــــاٌم ـــــوُل اإك ـــــق ـــــْت تَ ـــــَل ـــــبَ ــــــاُم»فــــــــــاإذا اأق ـــــــــاِم اإك ـــــــوَق الإك ــــرفــــاٌت َف ُمــــ�ــــشْ

ُقـــ�ـــشـــوٌر ــــقــــوُل  ت ـــــْت  اأعـــــَر�ـــــشَ ـــــــــاُم«)2(واإذا  ـــا اآط ـــه ـــوَق ـــمـــاِهـــيـــَج َف مـــن �ـــشَ

للناظر  بدت  وقد  باالآكام،  مرة  ف�سبهها  حالها  وتغير  �سمنت،  اإبل  عن  ال�ساعر  يتحدث 

اأ�سنمتها كاأنها اآكام فوقها، وفي البيت الثاني �سبهها بالق�سور في �سخامتها وعلو اأ�سنمتها، 

وحذف ال�ساعر االإبل وهي الم�سبه في البيتين واأبقى الم�سبه به.

�سفات  بع�ض  اإلى  نظروا  ال�سعراء  اأن  االأ�سمعيات  في  اال�ستعارة  على  يالحظ  ما  واإن 

االإن�سان فاأعطوها لغيره ك�سفة رّد الخطاب اأو ال�سوؤال، والبكاء والوداع، والهداية، وغيرها 

اأو  اأحوالهم  لو�سف  اإما  ال�سعراء  ا�ستخدمها  قد  بجملتها  اال�ستعارات  وهذه  �سفات.  من 

لو�سف الطبيعة المحيطة بهم مما يقع الأعينهم وهي ا�ستعارات مح�سو�سة.

الت�شبيه:

يحتل الت�سبيه المنزلة التالية للو�سف في اأبيات االأ�سمعيات. وقد تناول الت�سبيه كثيراً من 

جوانب الحياة، واأكثر ال�سعراء من ت�سبيه الخيل، واالإبل، والمراأة. وتكاد تتقارب ت�سبيهات 

االإبل والمراأة من حيث عدد االأبيات.

)1(  الأ�سمعيات، �س223. النطاق: �سقة تلب�سها المراأة ت�سد بها و�سطها. الم�سع: ريح الجنوب. رجوف: 

ت�سير ببطء.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س188. الإيادي: �سعر اأبي دواد، �س339. �سماهيج: جزيرة في و�سط البحر بين عمان 

والبحرين. اآطام: جمع اأطم وهو الح�سن المبني بالحجارة.
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ت�شبيه الخيل:

اأما ت�سبيه الخيل فهو ماأخوذ من البيئة المحيطة بال�سعراء مما تقع عليه عيونهم من طيور 

اأو حيوانات برية �سريعة، وال�سيما اأن الجياد كانت حاجة ما�سة للعربي، فهي و�سيلة التنقل، 

اأحيانًا  والجارحة  ال�سريعة  بالطيور  ت�سبيهها  على  ال�سعراء  حافظ  ولذلك  الحرب.  ومطية 

كالقطاة والحداأة والبازي وال�سقر. ومن ال�سعراء الذي ذكروا �سرعتها امروؤ القي�ض، قال:

ـــا بَ ـــدَّ �ل ــــِل  ــــِرْج ك �أْقــــ�ــــســــاٌط  ــــَي  ه النّاِهِل«)1(»�إذ  كــــاِظــــَمــــَة  كـــَقـــطـــا  اأو 

وقال ربيعُة بن َمقروم:

ــا ــط ــَق ال ـــُب  ـــشَ ـــ� ُع ـــا  ـــه ـــاأنَّ ك َهبا«)2(»وواردٍة  اأ�شْ نابك،  بال�شَّ ــجــاجــاً،  َع تـُـثــيــُر 

نجد في االأبيات ال�سابقة تكراراً ل�سورة الخيل، وقد �ُسبهت بالقطا، وجعل ال�سعراء القطا 

في حالة ورود اإلى الماء حيث يكون ذلك اأ�سرع لطيرانها، وتكون اأ�سد ان�سبابًا نحو الماء، 

و�ُسبهت الخيل بالطيور الجارحة، ومما �سبهت به الحداأة، قال عامر بن الطفيل:

ـــاً ـــش ـــوار� ـــا وُع ـــَم ـــُم ال ـــُك ـــنَّ ـــيَ ـــِغ ـــاأبْ ـــِد»َف ـــْرَغ ـــــة �ـــشَ ــــنَّ الـــخـــيـــَل لبَ ــــَط ــــِب ولأُه

ــا ــه ــاأنَّ ــِد ك ــي ــش ــ� ــق ـــي ال ـــُر ف ــل تَـــعـــثُ ــخــي ــال ِد«)3(ب الأَق�شَ ــِق  ــطــري ال ــي  ف ــُع  ــابَ ــت تَ ِحـــــَداأٌ 

جعل ال�ساعر تتابع الخيول في هذه الغارة كاأر�سال الحداأ، وهي من جوارح الطير وتمتاز 

بال�سرعة. ومن الجوارح التي �سّبه بها الجواد ال�سقر، قال االأ�سَعر الُجعفي:

َفــــكــــاأنَّــــُه ا�ـــشـــتـــقـــبَـــلـــتَـــُه  اإذا  َراأى«)4(»اأّمـــــــــا  وقـــد  يَــطــيــَر  اأْن  يُــَكــفــَكــُف  ـــاٌز  ب

في  ال�سقر  ال�سعراء  بع�ض  وجعل  انق�سا�سه،  و�سرعة  منظره،  في  بال�سقر  الفر�ض  �سّبه 

)1(  الأ�سمعيات، �س130. امروؤ القي�س: ديوانه، �س121. اأق�ساط: يريد الخيل. الدبا: القطا قبل اأن يطير، 

ورجله جماعته. الناهل: العط�سان. كاظمة: جو على �سيف البحر من الب�سرة على مرحلتين وفيها ركايا 

كثيرة، وماوؤها �سروب.

)2(  الم�سدر نف�سه، �س224. الع�سب: جمع ع�سابة وهي الجماعة، ويعني بها خياًل. انظر: �س54، 220.

)3(  الأ�سمعيات، �س216. الطفيل: ديوان عامر، �س55. رواية الديوان: ول اأوردن الخيل لبة... والخيل 

تردي الكماة كاأنها... المال وعوار�س: موا�سع. الالبة: الحرة. الق�سد: ك�سر القنا.

)4(  الأ�سمعيات، �س141. الباز: �سرب من ال�سقور ي�ساد به. وانظر: �س191.
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اأ�سد انق�سا�سًا على فري�سته. وكما �سبهت الخيول بالطيور  حال روؤيته لل�سيد حيث يكون 

والذئب.  الوح�ض،  كال�سادن، وحمار  الجري  �سريعة  البرية  بالحيوانات  �سبهت  الجارحة، 

قال ُخفاف بن ُندبة:

ــه ــاِن ــن ـــي ِع ـــُه ف ـــنُ ـــمـــاَل طـــْع الُمتََطلِِّق«)1(»وَمــــــدَّ الـــ�ـــشِّ الــ�ــشــاِدِن  ـــْوِع  كـــبَ َوبــــاَع 

و�سبه الفر�ض بالثور الوح�سي، وحر�ض ال�سعراء على جعل الم�سّبه به )الغزال اأو غيره) في 

�سورة ذعر وخوف؛ حيث يكون اأ�سد فزعًا وجريًا من اأجل الحفاظ على حياته، وعمدوا اإلى 

جعل الغزالن في مناطق �سهلة ليكون انطالقها اأي�سر ودافعها في ذلك خوفها على نف�سها، 

وعدم وجود حاجز طبيعي يعيق انطالقها، و�سّبه الفر�ض كذلك بالذئب، قال دريد بن ال�سمة:

ــٍة ــتَ ــل ـــوم والـــلـــيـــل َف ـــي ِد«)2(»وغــــــــارٍة بـــيـــَن ال َعَمرَّ ــيــٍد  بــ�ــشِ ــاً  ــش ــ� َرك تَــداَرْكــتُــهــا 

فالذئب  الأجله،  �سيقت  الذي  للغر�ض  منا�سبة  �سورة  وهي  كالذئب،  الفر�ض  هذا  جعل 

من الحيوانات المعروفة بعدِوها ال�سريع الخاطف، وب�سرا�ستها. وانفرد خفاف بن ندبة في 

ت�سبيه قال فيه:

ـــه ـــاِه كـــاأنَّ ـــي ـــ�ـــشِّ ـــــــِر ال ـــى ُدبُ ـــل ـــــــاٍم َع ـــبـــوُب»َح َمـــ�ـــشْ ُه  نـَـــــــزُّ ـــٌل  ـــْج ـــشَ � َجــــــدَّ  اإْذ 

ـــاً ـــب ـــراِت ـــــوُر َم ب ـــــدَّ ـــُه ال ـــُم ـــحِّ ـــَق لُهوُب«)3(بَــــــــِرٌد تُ ــنَّ  ــه ــنَ ــي ب ـــواحـــي  �ـــشَ ــى  ــَق ــل ُم

فخفاف يجعل لفر�سه �سورتين م�ستمدتين من الماء و�سبهه في االأولى بدلو عظيمة، وفي 

الثانية �سبهه ب�سحاب محمل بالبرد، وقد اأخذت رياح الدبور تدفعه من مكان الآخر. ومن 

)1(  الأ�سمعيات: �س24. �سعر خفاف، �س33. طعن الفر�س في  العنان اإذا مّده وت�سط في ال�سير. باع يبوع 

بوعًا: مد الذراع في الم�سي. المتطلق: كناية عن ال�سرعة. وانظر ال�سفحات: 69، 135، 177.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س109. الج�سمي: ديوان دريد، �س50. وغارة بين اليوم والأم�س قبله. الفلتة: كان 

للعرب في الجاهلية �ساعة يغيرون فيها ي�سمونها فلتة، وهي اآخر �ساعة في اآخر يوم من جمادى الآخرة. 

ال�سيد: الذئب. العمرد: الطويل. وانظر: �س54.

)3(  الأ�سمعيات، �س28. ال�سلمي: �سعر خفاف بن ندبة، �س42. ال�سياه: هنا البقر الوح�سي. البرد: بفتح الباء 

وك�سر الراء ال�سحاب ذو البرد. تقحمه الدبور مراتبًا: تدفعه منزًل منزًل. ال�سواحي: جمع �ساحية، وهي 

ما ظهر وبرز لل�سم�س. اللهوب: جمع لهب بك�سر ف�سكون وهو ال�سعب ال�سغير في الجبل، كالحائط ل 

ي�ستطاع ارتقاوؤه، الل�سان ج2، �س240. وانظر: �س144.
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الم�ستحب في الخيول �سمورها، لي�ساعدها على ال�سرعة. قال خفاف بن ندبة:

َمنِكبي يـــدَفـــُع  ــَث  ــْي ــَغ ال ــُت  ــط ــبَ َه ــد  ــق ـــــــوُب«)1(»ول ــِة الــقــنــاِة َذن ــَل ــاِف ــش ــ� ِطـــــْرٌف ك

ي�سبه �سمور فر�سه بقناة الرمح.

اعتمد  اأبياته  اأكثر  اأن  نجد  االأ�سمعيات،  اأبيات  في  الخيل  ت�سبيه  مواقع  ا�ستعرا�ض  ومن 

�سريعة  حيوانات  من  حولهم  يرونه  ما  بكل  و�سبهوه  الفر�ض.  �سرعة  اإظهار  على  اأ�سحابها 

كالُحمر الوح�سية والظباء النافرة تجوب القيعان. كما �سبهوا الخيول بالطيور، وال�سيما في 

الجارحة  الطيور  ببع�ض  القطا في وروده. و�سبهوها  الغارة، ف�سوروا جماعاتها بجماعات 

التي ال تدع فري�ستها تفلت منها. ووقعت اأبيات مفردة في ت�سبيه بع�ض اأع�ساء الفر�ض كالعنق 

وال�ساقين وغيرها. وكل هذه الت�سبيهات ترمي اإلى اإظهار قوة الجواد، اأو �سرعته.

ت�شبيه الإبل:

االإبل وحمار  بالفحل من  الناقة  و�سبهوا  وبالعان�ض،  وبالنخيل،  بال�سقور،  االإبل  �ُسبهت 

ال�سعراء  بع�ض  انبرى  بل  مجتمعًا  كله  ج�سمها  على  الت�سبيه  يقع  ولم  وال�سيطان.  الوح�ض، 

ي�سبهون �سنامها، ويديها، و�ساقيها. ومن االأبيات التي �سّبه ال�سعراء فيها االإبل بال�سخامة قول 

اأبي دواد:

ـــــــاٌم ـــــوُل اإك ـــــق ــــــــــاإذا اأقـــــبـــــَلـــــْت تَ ــــــاُم»ف ـــــــــاِم اإك ـــــــوَق الإك ــــرفــــاٌت َف ُمــــ�ــــشْ

ُقـــ�ـــشـــوٌر ــــقــــوُل  ت ـــــْت  اأْعـــــر�ـــــشَ ــــا اآطـــــــاُمواإذا  ــــه ــــوَق ــــمــــاِهــــيــــَج َف مـــــن �ــــشَ

ــب ــي َغ بـَــــْطـــــَن  ـــا  ـــه ـــتَ ـــْئ ـــِج َف ــــا  م ـــراُمواإذا  ـــشِ ــا � ــه ــن ـــــاَن م ـــد ح ـــٌل ق ـــخ قـــلـــَت نَ

ــو ــــــــيِّ مـــا يُ ــصِ فـــي الأَداح ــ� ــي ــبَ ــال ِع�شاُم«)2(وهــــي ك ــمٍّ  ــِت ــتَ ــش ــ� ــُم ل ــا  ــه ــن م ـــــُب  َه

الل�سان ج2،  المطر والكالأ،  الغيث:  ندبة، �س42.  بن  �سعر خفاف  ال�سلمي:  نف�سه، �س28.  الم�سدر    )1(

�سافلة  �س116.  ج11،  الل�سان  والأمهات،  الآباء  يعني  الأطراف،  الكريم  الفر�س  الطرف:  �س480. 

الرمح: اأ�سفل القناة. وانظر �س226.

)2(  الأ�سمعيات، �س188. الإيادي: �سعر اأبو دواد، �س339. �سماهيج: جزيرة في و�سط البحر بين عمان 

ج14،  الل�سان  بالحجارة،  المبني  الح�سن  وهي  اأطم  جمع  الآطام:  �س125.  ج3،  الل�سان  والبحرين، 

�س284. الأداحي: جمع اأدحى، وهي المو�سع الذي تبي�س فيه النعامة. الم�ستتم: الذي يطلب ال�سوف 
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فهذه االإبل قد اكت�سبت من ال�سخامة والحجم، ما جعل ال�ساعر ي�سبهها باالآكام، وبالق�سور 

وال  اأ�سحابها،  عند  كريمة  وهي  البا�سق،  كالنخيل  اأحيانًا  تظهر  وقد  �سماهيج،  جزيرة  في 

يفرطون حتى ب�سيء من وبرها، وهذا دليل مكانتها وكرامتها عندهم. ومن ال�سعراء الذين 

�سّبهوا الناقة بالفحل من االإبل �سابئ بن الحارث قال:

ــا ــه ــاأنَّ ــرى وك ــشُّ ــ� ــُح عــن ِغــــبِّ ال ــب ــش ــ� ــــا»وتُ ــــاأْرَق ــــن ِرحـــــــاٍل َف ـــى َع ـــاَه ـــن َفـــنـــيـــٌق تَ

نَــجــا َكــمــا  ـــهـــاُر  ـــنَّ ال زال  اإذا  فاأَجَفا«)1(وتـَــنـــُجـــو  ــــَع  ِري َراألَـــيـــَن  اأبـــو  ِهـــَجـــفٌّ 

وقد حر�ض ال�سعراء على ت�سبيه الناقة بالفحل ال�سديد لقدرته على تحمل ال�سفر وم�ساقه 

اأكثر من النياق. وكانت الناقة طوعًا لمرتحلها في رحلته. وكنى بع�ض ال�سعراء عن قوة الناقة 

بت�سبيهها بالفحل الم�ستكبر و�سط القطيع.

وزاد  عليهما،  يخ�سى  نعام  ل�سغيَري  اأب  وكاأنها  الناقة  �سورة  تظهر  الثاني  البيت  وفي 

ال�ساعر ما يدل على �سرعتها باأن جعل ذلك االأب قد ريع وهذا اأكثر حافزاً ل�سرعته.

وقد �سّبه ال�سعراء الفر�ض بالقطا فقد اأخذ هذا الت�سبيه �سعراء وجعلوه للرواحل. قال مالك 

بُن َحريم:

ــهــا ــــاُب كــاأنّ ك ــــرِّ ــلــمــى وال ــــرُت �ــشَ ولَْعَلعا«)2(»تــــذكَّ الــلُّــفــاِظ  ــيــن  ب وارٌد  َقــطــاً 

فقد نظر ال�سعراء اإلى القطا في حال وروده الماء جماعات ونقلوا هذه ال�سورة لي�سبهوا 

بها اإبلهم حين ورودها، واأحيانًا ليدللوا على �سرعتها. وكانت الت�سبيهات التي تناولت �سورة 

االإبل تن�سب على بيان �سرعة الناقة وقوة ج�سمها، فهي م�سبهة بالق�سور وبالفحل، واعتمدوا 

في بيان �سرعتها على ت�سبيهها باأ�سرع الحيوانات التي عرفوها في اأكناف جزيرتهم، وتعدوا 

ذلك حتى �سبهوها بال�سيطانة، واألقوا عليها األقابًا مثل ناجية، وغ�سانية.

والوبر يتم به ن�سج ك�سائه، الل�سان ج14، �س333. الع�سام: ع�سام الوعاء عروته وع�سام المزادة طريقة 

طرفها، الل�سان ج15، �س297.

)1(  الم�سدر نف�سه، �س181. الفنيق: الفحل المكرم من الإبل. تناهى: كّف وترك. رحال: جمع رحل. اأرقل: 

اأ�سرع. تنجو: ت�سرع. زال النهار: ارتفاع. الهجف: ذكر النعام. الراأل: ولد النعام.

)2(  الأ�سمعيات، �س63.
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ت�شبيه المراأة:

اإذا نظرنا في االأبيات التي تناولت ت�سبيه المراأة نجدها قريبة في ن�سبتها من االأبيات التي 

تحدثت عن االإبل. واإن كانت تعددت م�سبهات الفر�ض، والناقة، فاإن ت�سبيهات المراأة كانت 

معدودة، قال �سالمة بن جندل:

ـهــا اإنَـّ ـــَك  ـــالَ ـــش ِو� ـــوى  ـــْه تَ اإذ  ـــاَء  ـــم ـــش ُمْر�ِشِق«)1(لأَ� �شاَحَة  َوْحــ�ــِص  من  ٍة  ــدَّ ُج ــِذي  َك

وقال ِعلباُء بن اأرقم:

ــٍم ــــَوجــــٍه ُمــَقــ�ــشَّ ـــا ب ـــن ـــي ـــواِف لْم«)2(»فـــيَـــومـــاً تُ ال�شَّ ــِر  نــا�ــشِ اإلــى  تَْعطو  َظبيًة  كـــاأْن 

ويظهُر حر�ُض ال�ساعرين على نقل �سورة الظبية اإلى المراأة، وهي تمد عنقها مرة، وتنظر 

بعينيها الجميلتين مرة اأخرى. ويريد ال�ساعر اإظهار جمال المراأة من وراء ذلك. ونقل بع�ض 

ال�سعراء �سورة الظباء من اأجل ت�سبيه الن�ساء المخدرات الم�سانات بخمورهن وهوادجهن. 

قال اأبو دواد م�سبهًا الظعائن:

ــاَن اأيْـــنـَــْعــــ ــش ــ� ــي ـــِل بَ ـــْخ ــــاٌت مـــن نَ ــــَخ ـــــــــــوؤَاُم«)3(»نَ ــاً ونَـــْبـــتُـــُهـــّن تُ ــع ــي ــم ـــــَن ج

ال�سعراء  بع�ض  وترك  ن�سجه.  تم  قد  بنخيل  بتمايلها، وجمالها  الظعائن  تلك  ي�سّبه  وهو 

و�سف قوام المراأة لي�سبهوا ر�سابها واأ�سنانها، قال عمرو بن معديكرب:

ــاً ــوم يَ ــَن  ــْم ــشِ ــ� ــْب يَ اأو  ــَن  ــْك ــح ــشْ ــ� يَ ِقيُع«)4(»اإذا  ال�شَّ ـــه  ب ــــــحَّ  األَ ـــــــَرداً  بَ تـَــــرى 

فهو ي�سف اأ�سنان هذه المراأة بالبيا�ض ال�سديد، وي�سبهها بقطع البرد المتجمد ليدل على 

�سدة بيا�سها وجمالها. و�سّبه بع�ض ال�سعراء م�سية المراأة ببقرة وح�سية، قال قي�ُض بن الخطيم:

)1(  الأ�سمعيات، �س132. ابن جندل: ديوان �سالمة، �س154. الجدة: ب�سم الجيم، الخطة التي في ظهر 

الحمار تخالف لونه. �ساحة: مو�سع. المر�سق: الظبية المادة عنقها.

)2(  الم�سدر نف�سه، �س157. مق�سم: من الق�سام، وهو الجمال والح�سن، الل�سان ج15، �س378. تعطو: 

تتناول. ال�سلم: �سرب من �سجر البادية يعظم وله �سوك واحدته �سلمة. وانظر: �س186.

)3(  الم�سدر نف�سه، �س186. الإيادي: �سعر اأبي دواد، �س338. توَءام:جمع توءم؛ وهو من الجمع العزيز.

)4(  الم�سدر نف�سه، �س173. الزبيدي: ديوان عمرو بن معد يكرب، �س138. البرد: حب الثمام. ال�سقيع: 

الجليد. انظر في ت�سبيه الر�ساب، �س63.
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الــْر ـــِث  َدَم فــي  ْهـــراِء  الـــزَّ كَم�شي  الُجُرُف«)1(»تَْم�شي  ــــُه  دونَ ــهــِل  الــ�ــشّ ـــى  اإل َرمــــِل 

فقد �سبه قي�ض المراأة ببقرة وح�سية ت�سير في رمل لين، جعلها تنتقل ببطء و�سهولة ليظهَر 

الذين  ال�سعراء  حر�ض  ويالحظ  القطاة.  بم�سية  م�سيتها  و�سبهت  المراأة،  هذه  تنّعم  مقدار 

�سوروا المراأة على اإظهار �سفات الجمال فيها من حيث ت�سبيهها بالظبي اأو النخلة، ور�سد 

الوح�سية والقطاة. ولم تتجاوز هذه  البقرة  المراأة و�سبهوا م�سيتها بم�سية  ال�سعراء حركات 

َحير: الت�سبيهات الظواهر الح�سية في المراأة. وورد ت�سبيه للمراأة القبيحة في قول �سُ

َجَعندلَْه«)2( ــا  ــف ــشَ ــ� نَ الأتـــــــاِن  »ِمــــْثــــَل 

اإلى  اإال ونق�سه، واأتى ب�سده. فنظر  فلم يترك ال�ساعر مكانًا يو�سف بالجمال في المراأة 

الر�ساقة وبدلها في الجمود حين جعل هذه المراأة كال�سخرة. ونظر اإلى االأنف فجعله عري�سًا، 

واإلى ال�ساق فجعله ق�سيراً دقيقًا، وعمد اإلى �سوت المراأة فجعله كك�سي�ض االأفعى، وهو من 

اأجمل �سفات المراأة.

وما نخل�ض اإليه اأن ت�سبيه المراأة ينق�سم  ق�سمين: اأحدهما اأظهر مفاتن المراأة، وجمالها، 

والثاني: نظر اإلى كل ما ينق�ض الجمال وجاء به، وهذا ما انفردت به االأرجوزة المن�سوبة اإلى 

�سحير في االأ�سمعيات.

ت�شبيه الرجل:

تناولت بع�ض اأبيات االأ�سمعيات ت�سبيه الرجل، وكان اأكثر هذه االأبيات في �سبيل اإظهار 

�سجاعة الرجل واإقدامه. قال �ُسحيم بن َوثيل:

عنه كــــُب  الــــرَّ ـــدُّ  ـــشُ ـــ� يَ ــــٍد  ــــبَ ِل ِلحيِن«)3(»ِبـــــــِذي  ـــُه  ـــتُ ـــ�ـــشَ ـــري َف ــــى  ــــوؤتَ ت ول 

فهو يفخر بنف�سه، ويرى اأن قرنه ال يعود اإليه في اليوم التالي اإال م�ستنجداً بفار�ض �سديد 

ج5،  الل�سان  الوح�سية،  البقرة  الزهراء:  �س108.  قي�س،  ديوان  الخطيم:  ابن  �س197.  الأ�سمعيات،    )1(

�س420. الجرف: ما تجرفته ال�سيول، واأكلته من الأر�س، الل�سان ج10، �س368.

)2(  الم�سدر نف�سه، �س235. وانظر بقية الأبيات. الجعندل: البعير القوي ال�سخم، الل�سان ج13، �س119.

)3(  الأ�سمعيات، �س19. ذو لبد: اأ�سد.
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وكاأنه اأ�سد ذو لبد. وقال اأبو الف�سل الكناني:

ــمــا ــى كــاأنّ ــتّ ـــوَم ح ـــق ــه ال ــن ــُت َع ــْه ــنَ ــْه ــنَ ـــــــاِدُر«)1(»ف ـــــه لَــيــٌث ِبـــَخـــّفـــاَن َخ ــا ُدونَ ــب َح

القتال  ل�سراوة  اأ�سد  وهذا  معروفة،  ماأ�سدة  في  خادراً  جعله  باأ�سد  نف�سه  ال�ساعر  ي�سّبه 

والفتك. ومن االأبيات الفريدة في و�سف ال�سجاعة قول اأبي دواد:

ـــــُد ِغـــيـــٍل ـــــشْ ــــاٌب كــــاأنَّــــُهــــم اأُ� ــــب ــــشَ ِهـــم �أَحــــــــاُم«)2(»و� خـــالَـــَطـــْت َفــــــْرَط َحـــدِّ

ال�سباب  و�سف  حيث  االأ�سمعيات؛  في  الرجل  ت�سبيهات  اأجمل  من  البيت  هذا  ولعل 

عندما يكون االإن�سان في اأوج قوته، ف�سبههم باالأ�سود التي تعي�ض بعيدة عن االأن�ض، ولكنهم 

اإذا ما غ�سبوا تبقى اأحالمهم تر�سد اأفعالهم. و�سّبه الرجل الحليم بالع�سل، قال كعب الغَنوي:

ــًا ــائ ــاً ون ــم ــل ــُل الــــمــــاِذيُّ ِح ــشَ ــ� ــع ــــو ال وُب«)3(»ُه َغ�شُ الــعــدوَّ  يـَـلــقــى  اإذا  ــٌث  ــي ول

نواله  يرجو  لمن  كالع�سل  فهو  والحرب،  ال�سلم  حالي  في  للرجل  �سورة  اأي�سًا  وهذه 

وحلمه. اأما في الحرب فهو ليث غا�سب. وكثر ت�سبيه الرجل في االأ�سمعيات، ف�سبه الرجل 

ال�سجاع بالليث والرمح وبن�سل ال�سيف، و�سبه الرجل ال�سعلوك المجد بال�سهاب المتنور. 

التي  الت�سبيهات  لوؤمًا، وبغيرها من  لت�سبيه المهجو بال�سب عاقًا، والمغزل  ال�سعراء  وانبرى 

تحط من قدره.

ت�شبيهات مختلفة:

اإذا تركنا الجوانب التي حظيت بن�سيب كبير من اأبيات االأ�سمعي، فاإننا نجد كثيراً من 

الظواهر التي ورد لها ت�سبيه في بيت اأو بيتين، وهي ال ت�سكل ظواهر بارزة.

ومن هذه الظواهر: ت�سبيه االأطالل بالكتاب، وت�سبيه الر�سوم الدار�سة في قول �سالمة بن 

)1(  الم�سدر نف�سه، �س77. نهنهت: كففت وزجرت. حبا: اعتر�س، الل�سان ج18، �س174. خفان: ماأ�سدة 

قرب الكوفة. خادر: اتخذ الماأ�سدة خدراً. وانظر ال�سفحات: 81-80.

الل�سان  الملتف،  الكثير  ال�سجر  الغيل:  دواد، �س339.  اأبي  �سعر  الإيادي:  ال�سابق، �س187.  الم�سدر    )2(

ج14، �س24. الحد: الحدة والغ�سب. الفرط: فرطت القوم اإذا تقدمتهم، الل�سان ج9، �س241.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س95.
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َجندل:

ــٍة ــَل ــحــي ــــوٍم ُم ـــن ُر�ــــش ــي م ِق«)1(»ومــــــاذا تُــبــكِّ الُمتَمزِّ ــمــنــِة  الــيَ ــحــِق  كــ�ــشَ ــــاٍء  َخ

اليماني، وهي برود  البرد  بقية كباقي  اإال  الزمن منها  يترك  باتت خالء، ولم  فهي ر�سوم 

طريق  ت�سبيه  والر�سوم  بالطلول  ويرتبط  العربية.  االأ�سعار  بع�ض  في  ذكرها  ورد  م�سهورة 

الرحلة، قال خفاف بن ندبة:

ـــوٍح جـــَهـــْدُت َرواَحــهــا ـــرُج الُم�َشقَِّق«)2(»َربَــــــاأُْت وُح الَح�شير  مــْثــِل  ــٍب  لح على 

ت�سبيههم  على  يالحظ  وما  بال�سعراء،  المحيطة  البيئة  من  الطريق  ت�سبيهات  اأخذت  فقد 

محفوفًا  الطريق  وكان  وكالغارب.  الثوب،  ك�سل  فهي  �سالكها.  على  �سعوبتها  للطريق 

باالأخطار، والحيوانات المفتر�سة. قال خفاف:

ــُه ــشُ ــا� ــي ـــبـــاِع ِح ِق«)3(»كــــــاأنَّ َمــحــافــيــَر الـــ�ـــشِّ الُمَمزَّ الإزاِء  ــَب  ــْن َج ها  لتَْعري�شِ

بالمخاطر  يراه محفوفًا  فهو  الم�سقق،  بالح�سير  الوا�سَح  الطريق  �سبه  كان خفاف  واإن 

بن  �سالمة  قال  لالأعداء،  ت�سبيهًا  االأ�سمعيات  اأبيات  بع�ض  وحوت  المفتر�سة.  والحيوانات 

جندل:

ــٍف ــ�ــشَ ــْف ــ�ــشَ ـــوا ِظـــبـــاًء ب ـــان َدِق«)4(»كــــاأنـّـــُهــــُم ك َم�شْ ذاُت  َغــْبــيَــٌة  َعليهم  اأَفــــاَءْت 

)1(  الأ�سمعيات، �س133. ابن جندل: ديوان �سالمة، �س108. الر�سوم: اآثار الديار. المحيلة: الدار غاب 

الل�سان ج12، �س18.  البالي،  الخلق  الثوب  ال�سحق:  الل�سان ج13، �س195.  منذ حول،  اأهلها  عنها 

اليمنة: برود تن�سب اإلى اليمن.

للقوم.  العين  اأو  الطليعة  هو  الربيئة  رباأت:  �س35.  خفاف،  �سعر  ال�سلمي:  �س25.  نف�سه،  الم�سدر    )2(

الحرجوج: الناقة الج�سيمة الطويلة على الأر�س. الالحب: الطريق الوا�سح البّين. انظر ال�سفحات: 125، 

.180
)3(  الم�سدر ال�سابق، �س25. ال�سلمي: �سعر خفاف بن ندبة، �س35. محافير: جمع محفر م�سدر ميمي. 

التعري�س: النزول لياًل. الإزاء: م�سب الماء في الحو�س.

المل�ساء.  الم�ستوية  الأر�س  ال�سف�سف:  �سالمة، �س167.  ديوان  ابن جندل  نف�سه، �س134.  الم�سدر    )4(

اأفاءت: رجعت. الغبية: الدفعة من المطر. الم�سدق: اأراد القوة. انظر في ت�سبيه الأعداء ال�سفحات: 56، 

.169 ،122
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ال  التي  كالظباء  فهم  مكانتهم،  من  ويحط  ي�سينهم  ما  بكل  اأعداءهم  ال�سعراء  �سبه  فقد 

وهو  البوم،  كطيور  اأو  للمهار�سة،  ا�ستعدت  كالكالب  وهم  �سالمة،  قبيلة  اأمام  مالذاً  تجد 

طائر معروف بال�سوؤم عند العرب. وتناول هذا الهجاء االأفراد حينًا، والقبائل اأحيانًا اأخرى، 

والم�سبه به ماأخوذ من البيئة المحيطة بال�سعراء.

الكناية:

ما  ذكر  اإلى  ال�سيء  بذكر  الت�سريح  ترك  هي  »الكناية  اأن  العربية  البالغة  معجم  في  جاء 

يلزمه، لينتقل من المذكور اإلى المتروك«)1). ومن ا�ستقراء االأ�سمعيات نجد في اأبياتها كثيراً 

:
ّ
من الكنايات، وتاأتي �سفة الكرم في مقدمة ما تحدثوا عنه، قال ُغَريَقُة بن ُم�ساِفع العب�سي

ــُر َرمــــــاِد الـــِقـــدِر َرْحــــــٌب ِفـــنـــاوؤُُه ــي ــث ُغيُوُب«)2(»ك ــجــنــُه  تــحــتَ لـــم  ــنَــٍد  �ــشَ ــــى  اإل

فال�ساعر ي�سير اإلى �سفة الكرم، وقد كّنى عنها بكثرة رماد ممدوحه، وعزز تلك ال�سفة 

باأن جعله �ساحب فناء رحب ويكثر من يقدمون اإليه، وال يحجب هذا الممدوح عن زائريه 

حاجب. وكثيراً ما األح ال�سعراء على اإظهار �سفة الكرم في ال�ستاء، قال عبد اهلل بن عنمة في 

رثاء ب�سطام:

ـــــْت راَح ــــــواُل  الأ�ــــــشْ اإذا  ـــِمـــطـــعـــاٍم  َف�شيُل«)3(»ب لــهــا  لــيــ�ــَص  الـــُحـــُجـــراِت  ـــى  اإل

فال�ساعر يذكر اأن ب�سطامًا كان كثير الكرم في زمن ال�سدة عندما �سالت االإبل لبنها حيث 

كثيراً،  والغنم  االإبل  على  اعتمادهم  كان  اإذا  وال�سيما  الغذاء،  اإلى  حاجة  اأ�سد  النا�ض  يكون 

ويقول اأع�سى باهلة:

ــُه ــتُ ــفــنَ ـــيَّ َج ـــَح ـــبُّ ال ـــِغ تُ ـــَت مـــن ل  ـــْي ـــَع المَطُر«)4(»نَ ــا  ــْوَءه نَ ــطــا  اأْخ الــكــواكــُب  اإذا 

هذه  ال�ساعر  وجعل  حيه،  اإلى  اإخراجها  اعتاد  قد  جفنة  �ساحب  كان  المنت�سر  فكاأّن 

)1(  طبانة: معجم البالغة العربية، مجلد 2، �س777.

)2(  الأ�سمعيات، �س99. ال�سند: ما ارتفع من الأر�س. تحتجنه: تحتوي عليه.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س38. انظر المعنى نف�سه في الأ�سمعيات، �س104، البيت 27.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س89. كتاب ال�سبح المنير، �س267. تغب: تاأتي يومًا بعد يوم. انظر الأ�سمعيات، 

�س96، البيت 10-7.
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اال�ستمرارية في الكرم في زمن الجدب، وغالبًا ما كان هو زمن ال�ستاء؛ حيث تتغير فيه حالة 

االأعراب نتيجة العتمادهم على الموا�سم. وكّنى ال�سعراء عن كرم الممدوح باأن جعلوه منزاًل 

اأو باأنه يلزم نف�سه بزاد �سحبه في ال�سفر، ومن تعبيراتهم عن الكرام  لالأ�سياف والطارقين، 

قولهم: اأخو �سَتوات، وقاتل ال�سغب وغيرها من تعبيرات توحي بفعل الكرم اأو تدل عليه. 

وكّنى ال�سعراء عن �سفة ال�سجاعة، قال اأع�سى باهلة:

ــوا ــِدُم َع اإذا  وِمــكــ�ــشــاٌب  ــــروٍب  ُح والَحَذُر«)1(»اأخــــو  ــدُّ  ــِج ال مــنــُه  الــَمــحــاِفــِل  ــي  وف

يذكر االأع�سى اأخاه م�سيراً اإلى اأنه مالزم للحروب كثيراً ما يخو�ض غمارها. وكان بع�ض 

ال�سعراء يفخرون باأنهم ممار�سو حروب، قال �سهم بن حنظلة الغنوي:

ا�ْشتَعَرْت اإذا  نيا  للدُّ الــَحــرُب  تُْخَف�ُص  �ُشُهبا«)2(»ل  لَــهــا  ُكـــنّـــا  اإذا  ـــوُخ  ـــب تَ ول 

�سجعان  فوار�ض  اإال  بها  يقوم  ال  الحرب  هذه  ومثل  الحرب،  ممار�سة  عن  يكني  فهو 

قطع  من  االإن�سان  له  يتعر�ض  ما  الحروب  اإلى  ن�سيف  اأن  ويمكن  ويالتها.  على  ي�سبرون 

للمفازات واالأودية، وورود للماء في اأوقات خطرة، قالت �ُسعدى الُجهنّية:

ــحــابَــٍة ُم�َشيَُّع«)3(»َجـــــــــّواُب اأْوديـــــــــٍة بــغــيــِر �ــشَ ـــاِم  ـــظَّ ال داِويِّ  ــاُف  َكــ�ــشّ

يجوب  اأنه  وال�سيما  �سجاعته،  على  اأدل  وهذا  رفقة،  بغير  االأودية  يقطع  اأخاها  جعلت 

كعب  قال  بها،  وافتخروا  العفة  ذكروا  ال�سجاعة  ال�سعراء  ذكر  وكما  الظالم.  في  االأودية 

الغَنوي:

ــْع لَها ــِم ــتَ ــشْ اأَ� ــْت فــلــم  ــَل ــي ِق ــد  بَقبُوِل«)4(»وَعــــــوراَء ق ــي  ل ـــوراُء  ـــَع ال ــُة  ــَم ــْل ــِك ال ومـــا 

فهو ال ي�ستمع للعوراء اإذا قيلت، وال يقبلها، ويبتعد عن الحديث بها. والتفت ال�سعراء اإلى 

ُبعد الرحلة اأو بعد ديار الحبيبة فذكروا ذلك، قال �سابئ البرجمي:

)1(  الأ�سمعيات، �س90.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س56. انظر: �س38، بيت 11.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س104. الم�سّيع: ال�سجاع لأن قلبه ل يخذله.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س75. انظر الأ�سمعيات، �س100، بيت 21.
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ــا ــم ــاأنَّ ك َفــــــاٍة  ـــن  م ــلــى  ــي ل دوَن  ـــا»وكـــــم  ــــــــاًء ُمـــَعـــ�ـــشَّ ــــَل اأعـــــاهـــــا ُم تــــَجــــلَّ

ـــبَـــَحـــْت ـــن ُعـــنـــيـــزَة اأ�ـــشْ ـــهـــامـــَه تـــيـــٍه م ـــــَزل«)1(َم اأْج غــــاِرَب  ــقــاَع  ــْع ــَق ال بها  ــاُل  ــخ تَ

اإن ما يريد ال�ساعر قوله من وراء هذا الو�سف اأن ديار هذه المراأة اأ�سبحت بعيدة ومن 

الُبعد  الكناية عن  ال�سراب، وقد توارى خلفه كّل �سيء. وفي  لعينيه �سورة  تبدو  اإليها  ينظر 

ب: يقول �سّوار الُم�سرَّ

ــلــمــى �ــشَ ـــــاِد  ب دوَن  ــــُح  ي ــــرِّ ال الِهجاِن«)2(»تــــِكــــلُّ  ـــِة  َق ـــوَّ ـــمـــن ال ـــــّراُت  ـــــشِ و�

الريح، وكرام  يعّبر عنه بكلل  ال�ساعر  ال�ساعر وديار �سلمى، ما جعل  بين ديار  الُبعد  بلغ 

االإبل قبل الو�سول اإلى تلك البالد. وكّنى ال�سعراء عن دالل المراأة، قال قي�ُض بن الخطيم:

ـــــاإذا ـــاأِنـــهـــا ف ــــن ُكـــــْبـــــِر �ـــشَ تَنَغِرُف«)3(»تـــــنـــــاُم ع ـــاُد  ـــك تَ ُرَويــــــــداً  ـــْت  ـــاَم ق

فاإن دالل هذه المراأة ولين عي�سها جعلها ال تنه�ض لق�ساء حاجاتها. كما حوت الق�سائد 

التي افتخر بها ال�سعراء كنايات تتناول عّزهم ومجدهم وغلبتهم على اأعدائهم، وكثيراً ما كّنوا 

عن كثرة الكتائب والخيل بجماعات القطا عند وروده الماء، قال امروؤ القي�ض:

ـــا ب ـــدَّ �ل كــــِرجــــِل  ــــاٌط  ــــس ــــ� �أَْق هـــي  النّاهِل«)4(»�إْذ  ـــَة  ـــم ـــاِظ ك ـــا  ـــَط كـــَق اأو 

ومثل هذا المعنى في قول �سخر بن ال�سريد:

ـــاَرٍة ـــغ ــُت ب ــْح ــبَ ــش ـــد � ـــٍد ق ـــري ــــــيٍّ َح ُكتُفاِن«)5(»وَح ـــــاً  َدب اأو  َجــــــراٍد  ـــِل  ـــِرج ك

فال�سعراء ي�سبهون كثرة عددهم في غاراتهم اإما بالجراد الذي لم ي�ستطع اأن يطير بعد اأو 

بالقطا حين ورود الماء. ويتبع و�سفهم للغارة ما يتعلق بها من هول المعركة وو�سف ال�سيف 

والرمح والدرع، فقد اأ�سار بع�ض �سعراء االأ�سمعيات بالكناية اإلى كل ذلك.

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س180. تجلل الُمالء: لب�سها.

)2(  الأ�سمعيات، �س242. المنوقة: المذللة.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س197. ابن الخطيم: ديوان قي�س، �س106.

با: الجراد قبل اأن يطير. )4(  الم�سدر ال�سابق، �س130. امروؤ القي�س: ديوانه، �س257. الدَّ

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س147. الكتفان: هو الجراد قبل اأن يطير.
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وكنى ال�سعراء عن ذّل عدوهم، قال اأو�ض بن َغلفاء الُهَجمي في هجاء يزيد بن ال�سعق:

ـــَح مـــن ُحــبــارى ـــَل ــــــْم تــــَركــــوَك اأ�ـــش نَعاِم«)1(»وُه مــن  ــــَرَد  ــــشْ واأ� ــْقــراً  �ــشَ راأْت 

ليظهر  )اأفعل)  �سيغة  م�ستعماًل  البيئة،  من  م�ستمدتين  ب�سورتين  يزيد  ذل  عن  اأو�ض  كنى 

مهجّوه في درك من الذل.

ويمكن القول: اإن بع�ض �سعراء االأ�سمعيات تناولوا ما يدور حولهم، اأو ما يعر�ض لهم من 

اأحداث، وكّنوا عنه ب�سور من واقعهم واأحداثهم التي يعي�سونها.

المجاز:

ورد في معجم البالغة العربية »المجاز اللغوي ق�سمان، هما المجاز المر�سل والمجاز 

اال�ستعاري )اال�ستعارة). والمجاز المر�سل ما كانت العالقة بين المجاز والمعنى المراد فيه 

غير الم�سابهة«)2). و�سنعر�ض الأمثلة من المجاز المر�سل وردت في االأ�سمعيات، ومنها قول 

معاوية بن مالك:

َقــــوٍم ــــاأْر�ــــصِ  ب ــاُب  ــح ــش ــ� ال ــــــَزَل  نَ ابا«)3(»اإذا  ِغ�شَ كـــانُـــوا  واإْن  َرَعــــْيــــنــــاُه 

في البيت مجاز مر�َسل عالقته ال�سببية، وذلك الأن الما�سية ال ترعى ال�سحاب، واإنما ترعى 

النبات الذي يكون الغيث �سببًا في نموه.

وفي قول عمرو بن معديكرب الزبيدي:

ـــــــــــٌل اأْزَم ــــا  ــــه لَ ِعـــــــــــداٍد  «)4(»وذاَت  ــــــصِ ــــــ� ـــي واِب ـــن ــــــــاُة بَ ــــهــــا ُرم ــــَرتْ بَ

مجاز مر�سل عالقته الكلية )برتها رماة بني واب�ض) الأنه اأطلق الكل اأي جميع الرماة واأراد 

بع�سهم، وهم قوم م�سهورون بالرماية.

)1(  الأ�سمعيات، �س233.

)2(  طبانة: معجم البالغة العربية، مجلد 1، �س304.

)3(  الأ�سمعيات، �س214.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س177. الزبيدي: ديوان عمرو بن معد يكرب، �س122. رواية الديوان: ... براها براة 

بني واب�س.
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وفي قول قي�ض بن الخطيم:

ـــُم ـــُه ـــفـــيـــِح هـــاَم ـــي بــــَحــــدِّ الـــ�ـــشَّ ـــل ـــْف ـــــُف«)1(»نَ ـــــنُ ـــم بـــهـــا ُع ـــه ـــاَم ـــا ه ـــن ـــيُ ـــْل وَف

مجاز مر�سل عالقته الكلية؛ اإذ اأطلق )ال�سفيح) ب�سكل عام، واأراد حد ال�سيف، وهو جزء 

منه.

وقال مالك بن نويرة:

ــٌب ــائ ــت ــم َك ــُه ــْت ــَل ُد«)2(»فــمــا بـَـــِرحــــوا حــتّــى ع تَُعرِّ ل  ـــا  ـــه ـــرانَ اأَق ـــْت  ـــيَ ـــِق لَ اإذا 

مجاز مر�سل عالقته الكلية؛ اإذ اأطلق لفظ )الكتائب) واأراد اأفرادها ورجالها.

وقال �سابئ بن الحارث البرجمي:

فاأَ�شبَحوا الجميَع  ــيَّ  ــَح ال بها  ــدُت  ــه وَخلَّا«)3(»َع َعـــــمَّ  هلِل  ــــاً  ــــي داع اأتَـــــــوا 

من  يريد  وهو  الحي،  ذكر  الأنه  الحي)  )عهدت  قوله  في  المحلية  عالقته  مر�سل  مجاز 

يحلون في الحي، وهم اأهل ليلى.

وقال ُغَريَقُة بن ُم�ساِفع الَعب�سي:

ه َعـــــــُدوُّ ــــال  ــــن يَ ل  ثَـــــــــراُه  ـــــٌب  ـــــري َقطوُب«)4(»َق ـــوان  ـــَه ال ــَد  ــن ع نـَــبـَــطـــاً،  ـــه  لَ

في البيت مجاز مر�سل عالقته الم�سببية في قوله )قريب ثراه) الأن الثرى م�سبب لوجود 

الخير، واأطلق ال�ساعر لفظ الثرى، واأراد به الخير.

وفي قول دريد بن ال�سمة:

َدْت ــى تـَــبـــدَّ ــَل حــتّ ــي ــَخ ــنــه ال ــُت َع ــْن ــاَع ــط اأ�ْشَوُد«)5(»َف ــوِن  ــلَّ ال ــُك  حــاِل ــي  ــاِن َع وحــتّــى 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س198. ابن الخطيم: ديوان قي�س، �س115.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س194. اليربوعي: ديوانا مالك ومتمم ابني نويرة، �س62.

)3(  الأ�سمعيات، �س180.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س100.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س109. الج�سمي: ديوان دريد بن ال�سمة، �س48.
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نجد مجازاً مر�ساًل عالقته الملزومية في قول ال�ساعر )فطاعنت عنه الخيل)، واإنما اأراد 

فر�سان الخيل لما بين الخيل والفر�سان من التالزم.

وفي قول مالك بن نويرة:

ــا ــن ــمــاِت ـــدي ُك ـــاأي ـــاً فــيــهــم ب ـــع ـــَن َم ـــْع ـــَق »يَ
َمْوِعُد«)1( ـــنَّـــِة  لـــاأ�ـــشِ الـــَمـــنـــوَن  كـــــاأنَّ 

مجاز مر�سل عالقته الملزومية اإذ اأطلق )االأ�سنة)، واأراد ما يالزمها من طعان وموت، فقد 

ال�ساعر  اإليها  التي اهتدى  البيانية  الو�سائل  المر�سل لعده و�سيلة من  المجاز  ال�سعراء  ا�ستعمل 

ال�ساعر  المعنى الذي يريده  اإذ به يخرج  المعاني وت�سويرها ب�سورة مح�سو�سة؛  للتعبير عن 

مج�سمًا للعيان معّبراً عن فكر �ساحبه.

درا�شة نماذج من الأ�شمعيات:

الق�سائد.  هذه  لبع�ض  الداخلي  البناء  لبيان  االأ�سمعيات،  ق�سائد  من  نماذج  درا�سة  هذه 

و�سنتناول ق�سيدتين ل�ساعرين، هما: ُخفاف بُن ُندبة ال�سلمي، وعمرو بن معِديَكِرب، وذلك 

الأ�سباب منها: اأن كثيراً من ق�سائد االأ�سمعيات هي ل�سعراء فر�سان، وتجمع بين ال�ساعرين هذه 

ال�سفة اأي�سًا. وخفاف يعود في ن�سبه اإلى قي�ض عيالن، ولالأ�سمعي راأي �سريح في �سعرائهم 

وفر�سانهم، قال: »اأفي الدنيا مثل فر�سان قي�ض و�سعرائهم،؟ فذكر عدة منهم عنترة، وخفاف 

فار�ض  �سداد  بن  عنترة  قرين  اأنه  االأ�سمعي  عند  خفاف  منزلة  في  ندبة...«)2).وح�سبنا  بن 

العرب، وم�سرب المثل في ال�سجاعة والنجدة، وفي ديوانه �سواهد على كل �سفات نجدته. 

يقول  وفيه  تفوقها،  قد  بل  ندبة،  بن  منزلة خفاف  بن معديكرب عن  منزلة عمرو  تقل  وال 

�ساحب كتاب ال�سعراء الفر�سان: »وكان عمرو من اأولئك ال�سعراء الفر�سان الذين ا�ستهروا 

في الن�سف الثاني من المئة ال�ساد�سة قبل الميالد، وعرفت لهم الوقائع والغارات اأمثال عنترة، 

وعامر بن الطفيل«)3). وكانا من �لم�شهورين في �أو�شاط �لقبائل �لعربية بوقائعهم.

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س194. اليربوعي: ديوانا مالك ومتمم، �س62.

)2(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س35.

)3(  الب�ستاني، بطر�س: ال�سعراء الفر�سان، دار المك�سوف، بيروت، 1966م، �س116.
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ت�سور  ق�سيدته  جاءت  ولهذا  �سعره«)1)،  في  نف�سه  عن  ي�سدق  من  »اأحد  عمرو  ويعدُّ 

الحرب ت�سويراً �سادقًا. ومن االأ�سباب التي تدفع اإلى درا�ستهما المنزلة التي حظي بها كل من 

ال�ساعرين، فخفاف بن ندبة له ثالث ق�سائد ومقطوعة من بيتين وعلى هذا يكون مجموع 

التي نحن  الق�سيدة  اأربع ق�سائد من مجموع االأ�سمعيات، واأطولها  له االأ�سمعي  ما اختار 

ب�سددها، ومطلعها:

َمــْطــَرِق ــِر  ــي َغ ــي  ف ــمــاُء  اأَ�ــشْ ـــْت  ـــَرَق َط نَلتَقي«)2(»األ  ــراَن  ــْج ــنَ ب ـــْت  َحـــلََّ اإذا  ــــى  واأنّ

وهذه المنزلة اقت�سرت على خفاف بن ندبة فقط. اأما عمرو بن معديكرب فورد له ثالث 

ق�سائد اأي�سًا، واأطولها ق�سيدته التي مطلعها:

ــمــيــُع ــ�ــشَّ ــــّداعــــي ال ـــــــْن َريْــــحــــانـَـــَة ال ُهجوُع«)3(»اأِم ـــحـــابـــي  واأ�ـــشْ ــــي  ــــن ُق ــــوؤَرِّ يُ

وهذه المنزلة �ساركه فيها عبد اهلل بن عَنمة. وتتقارب الق�سيدتان من حيث الطول تعدان 

بيتًا. وتنق�ض ق�سيدة  الطويلة. وتبلغ ق�سيدة خفاف ثمانية وثالثين  من ق�سائد االأ�سمعيات 

بالحديث عن طيف  تبداآن  الق�سيدتين  فاإن  �سبق  ما  اإلى  بيتًا واحداً. وباالإ�سافة  عمرو عنها 

الخيال، وتكررت هذه الظاهرة في ق�سائد اأخرى من االأ�سمعيات، وي�ساف اإلى ذلك ت�سابه 

البناء الداخلي للق�سيدتين.

واإذا نظرنا في الق�سيدتين نجدهما خاليتين من ذكر االأطالل كما عادة ال�سعراء، بل بداأ 

ال�ساعران بذكر طيف الخيال. قال ُخفاف بن ُندبة:

ــَرِق ــط َم ــِر  غــي ــي  ف ــمــاُء  اأ�ــشْ ـــْت  ـــَرَق َط نَــلــتَــقــي»األ  ـــراَن  ـــْج ـــنَ ب َحـــلَّـــْت  اإذا  ــــــى  واأنّ

دافـــٍع َرهــــــوَة  دوَن  واٍد  ــــلَّ  ُك ـــَرْت  ُمـــْحـــِدِق�ـــشَ ـــَة  ـــيَّ ـــِل ب َكــــــْرٍم  اأو  وِجــــلــــذاَن 

ــنَــْت ــى تــو�ــشَّ ــتّ ــــصَ ح ــــرا� ُمْغَلِق«)4(تَــــجــــاَوزِت الأْع ــذاَن  ــل ِج ُدوَن  ــاٍب  ــب ِب ــادي  ــش ِو�

)1(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س373.

)2(  الأ�سمعيات، �س21. ال�سلمي: �سعر خفاف، �س27. مطرق: ا�سم مكان اأو زمان، وهو الطروق لياًل.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س172. الزبيدي: ديوان عمرو بن معديكرب، �س136 وما بعدها.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س21. رهوة: جبل اأو طريق بالطائف. جلذان: مو�سع قرب الطائف. دافع: �سفة لواد 

يدفع الماء. محدق: محيط. الأعرا�س: جمع عر�س وهو الوادي اأو جانبه. تو�سنت: اأتت عند النوم.
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وكذلك كانت بداية ق�سيدة عمرو بن معديكرب، قال:

ــمــيــُع ــ�ــشّ ــــّداعــــي ال ـــَة ال ـــانَ ـــح ــــــــْن َري ــــي ُهــــجــــوُع»اأَِم ــــحــــاب ـــــي واأ�ــــشْ ـــــن ُق ـــــوؤَرِّ ي

َمــعــيــٍن اأو  ــــصَ  ــــ� ــــراِق بَ ـــــن  ِم َمليُع«)1(يُــــنــــادي  بــنــا  ـــــــــاأَبَّ  وات ـــَع  ـــَم ـــاأ�ـــش ف

فال�ساعران لم يقفا، اأو ي�ستوقفا، اأو يبكيا الطلول الدار�سة، بل نجدهما افتتحا ق�سيدتيهما 

قد  فاأ�سماء  امراأة،  يذكر  منهما  وكل  الليل،  من  متاأخرات  �ساعات  في  الزائر  عن  بالحديث 

حلت بنجران، وبات بينها وبين ال�ساعر بالد بعيدة، ولم يكن راآها اإال �ُسويعات اأيام الحج. 

اأما عمرو فقد جاوزته ركائب ريحانة، وبانت، قال:

َداراً ــــداَن  ــــم ُغ ـــن  م جـــــــــاَوْزَن  ـــــد  ـــــُع«)2(»وق ـــــي ـــــــــواِل الــــِبــــغــــاِل بـــهـــا َوق لأب

وا�ستباه  الطريق،  ووعرة  المزار،  و�سط  الدار  ُبعد  على  الطيف  »زيارة  ال�ساعران  ذكر 

اإلى الم�ساجع من غير هاٍد ُير�سده«)3). وبعد اأن ذكر ُخفاف زيارة طيف  ال�سبل، واهتدائه 

اأ�سماء بداأ في و�سف �ساحبة الطيف، وكيف بدت، قال:

ــه ــتَ ــب ـــُم نَ ـــْل ـــظَّ ـــَف ال ـــيَّ ــا َخ ــاي ــن ــثَّ ــــُغــــرِّ ال ـــِق»ِب ـــون ـــِة ُم ـــنَ ـــي ـــنَ ـــُج ـــال ـــــــٍم ب ــــِة ِرئ ــــنَّ و�ــــشُ

وقال:

محا�شناً مــنــهــا  الــحــجِّ  ــوُر  ــه ــشُ � ــــــدى  يُ�شِرِق«)4(واأبْ الطيُب  له  يَْحِلْل  متى  ووجــهــاً 

ف�سّبه اأ�سماء بالرئم الخال�ض البيا�ض، وهي ذات اأ�سنان بي�ساء، واإذا اأحل لها الطيب فكاأن 

وجهها ُي�سرُق، والتفت ال�ساعر اإلى دلِّ اأ�سماء، فجعلها ك�سغير غزال في مو�سع بعينه.

اأخرى هي  امراأة  اإلى ذكر  ريحانة، ودواعي طيفها  فترك ذكر  بن معديكرب  اأما عمرو 

اأم  اأخته  المطّلقة، وقيل  امراأته  الزبيدي: ديـوان عمرو، �س136. ريحانة:  ال�سابـق، �س172.  الم�سدر    )1(

دريد بن ال�سمة. براق�س اأو معين: ح�سنان باليمن. اتالأّب: ا�ستقام وا�ستوى. المليع: الم�ستوي من الأر�س.

)2(  الأ�سمعيات، �س173. الزبيدي: ديوان عمرو بن معديكرب، �س137. جاوزن: يعني الركاب. غمذان: 

ق�سر م�سهور باليمن. الوقيع: مناقع الماء.

)3(  المرت�سى: طيف الخيال، �س6.

�سنته:  الل�سان ج15، �س14.  البيا�س،  من  الخال�س  الرئم:  الأ�سنان.  ماء  ْلم:  الظَّ الأ�سمعيات، �س22.    )4(

طريقته. الجنينة: مو�سع. مونق: معجب.
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�سلمى، وكان هناك من يغريه باالبتعاد عنها، ولكنه لم يزَدْد اإال تم�ّسكًا، وحبًا لها. حتى بات 

ذلك الُمغري كاأنه �سفيع لها في فوؤاد عمرو، قال:

�َشلمى ـــِب  ـــْن َج مـــن  ـــصٍ  � ـــرِّ ـــَح ُم ــُع»وُربَّ  ــي ــف ــشَ ـــهـــا، ِعــــنــــدي، � ـــيـــِب ـــَع يُــــَعــــلُّ ب

موُع«)1(كــــــــاأّن الإثــــــِمــــــَد الــــــحــــــاِريَّ فــيــهــا الدُّ تَـــبـــتـــِدُر  ــُث  ــحــي ب ــفُّ  يُــ�ــشَ

فذكر عمرو منزلة �سلمى في فوؤاده، والتفت اإلى جمال عيونها، وكيف بداأ االإثمد فيها. 

اأبيات  �ستة  يبلغ  مقطع  في  اأخرى  اأبكاراً  ذكر  حيث  �سلمى؛  بذكر  يكتف  لم  عمرو  ولكن 

ا�ستهّله بقوله:

ــاً ــن ــي ُدوُع«)2(»واأبْـــــــكـــــــاٍر لــــــَهــــــْوُت بــــهــــنَّ ح ـــــــــرُّ ِتــهــا ال نَــــواعــــَم، فـــي اأ�ــشــرَّ

وكان لذكر المراأة في ال�سعر من االأ�سباب ما يدع ال�سعراء يوغلون في هذا ال�سرب من 

ال�سعر؛ الأن »الت�سبيب قريب من النفو�ض، اليٌط بالقلوب لما قد جعل اهلل في تركيب العباد 

من محبة الغزل، واإلف الن�ساء«)3). وكانت طبيعة الحياة العربية القديمة بما تكتنفه من حلٍّ 

وترحاٍل، فر�ستهما �ُسُبُل الحياة على اأبناء العرب عاماًل وثيق ال�سلة بازدهار الغزل والن�سيب 

في ال�سعر العربي، ونجد خفافًا ذكر ال�سيب في خطاب اأ�سماء قائاًل:

ـــوَم بــاِطــلــي ـــي ـــَر ال ـــ�ـــشَ ـــا تـَــَريْـــنـــي اأْق ـــاإّم ِق»ف َمــفــَرِ ـــلِّ  ُك ــي  ف ــِب  ــْي ــ�ــشَّ ال ــا�ــصُ  ــي بَ ولَح 

ـــاِب وِظـــلُّـــُه ـــب ـــ�ـــشّ ـــــــُق ال ُمخِلِق«)4(وزايَــــَلــــنــــي َريْ اآخــــَر  ــَق  ــْح ــشَ � مــنــه  ـــت  لْ ـــدِّ وبُ

فال�سن قد تقدمت به، وغزاه ال�سيب، وا�ستبدل بثوب ال�سباب ثوب وهبته اإياه ال�سنون. 

كما ذكر ذلك عمرو بن معديكرب، قال:

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س173. التحري�س: الإغراء بين القوم، الل�سان ج8، �س167. يعل: ي�سقى مرة ثانية، 

من العلل. الحاري: ن�سبة اإلى الحيرة. الإ�سفاف: اأن يغرز الجلد ثم يح�سى كحاًل، الل�سان ج11، �س53.

الخدان،  الأ�سارير  الأ�سرة:  �س137.  معديكرب،  بن  عمرو  ديوان  الزبيدي:  �س173.  الأ�سمعيات،    )2(

والوجنتان، ومحا�سن الوجه، الل�سان ج6، �س31.

)3(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س75.

)4(  الأ�سمعيات: �س23. اأق�سر: كف، الل�سان ج6، �س406. المفرق: و�سط الراأ�س. ريق ال�سباب: اأف�سله 

واأوله. ال�سحق: الثوب البالي.
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ـــنـــي راأت اأن  اأُمـــــامـــــُة  ـــْت  ـــبَ ـــِج َع ـــــد  َفظيُع«)1(»وق ـــٌب  ـــي �ـــشَ ـــي  ـــت ـــمَّ ِل َع  تـــــَفـــــرَّ

فذكر ال�سيب يكاد يكون واحداً عند ال�ساعرين، وكالهما مغزو من ال�سيب. ونالحظ اأن 

َعمراً قد ذكر امراأة ثالثة في ق�سيدته باالإ�سافة اإلى مقطع جعله خا�سًا بذكر العذارى الالئي 

لها بهّن حينًا من الزمن. ولكن ال�ساعرين لم يكن �سبابهما راحاًل من دون جدوى، بل خلف 

كل واحد منهما ما يفخر به بعد اأن غزاه ال�سيب. ولننظر في مقاطع الفخر واحداً بعد اآخر. 

فُخفاف يفتخر بنجدته ون�سرة م�ستغيثه وكرمه وبجواده، قال:

�ـــشـــَرٍة ــُت واأُ ــشْ ــ� ــَع ـــَرِة َمـــولـــًى قــد نَ ـــْث ـــَع ــــــاأِزِق»ف ــــلِّ م ـــــدى ك ـــــطـــــاٍل لَ ـــــــراٍم واأب ِك

ــٍة ــربَ ــشُ ــ� ــُت ب ــْح ــشَ ــ� ـــد ن ـــاٍد ق ـــِرِقوِحـــــــّرِة �ـــش ـــط ُم اآخــــــَر  ـــُل  ـــي لَ ــي  ــل ــب َق ُذمَّ  ــــد  وق

ـــُه ـــتُ ـــا حـــَويْ ـــريّ ـــثُ ـــاِع ال ـــّم ـــُج ــــهــــٍب ك َخْيَفِق«)2(ونَ ــِم  ــقــوائ ال بــُمــحــتــاِت  ِغ�شا�شاً 

منزل  وهو  حا�سراً،  يكون  للنجدة  الحاجة  ت�ستد  وعندما  للدعاء  م�ستجيب  فال�ساعر 

الذي  فر�سه  لذكر  تخل�ض  ثم  كرمه.  على  اأدّل  وهذا  لياًل  يكون  ذلك  اأن  وذكر  لالأ�سياف، 

ا�ستطاع به اأن يحوي ما �سبهه بالثريا. ثم توجه للفخر بفرو�سيته، وخو�سه المعارك، قال:

ـــٍة ـــشَّ ـــِر� ـــُم ـــٍة طـــّلـــقـــتـُــهـــا ب ـــوق ـــش ـــ� ـــع ِق»وَم ـــرَّ ـــخ ـــُم ـــي ال ـــِم ـــَح ـــالأت ـــٌن ك لــهــا �ـــشـــنَ

ــْم ــُه ــبُّ ــح ــــصٍ تُ ــــا� ــاً مـــن اأُن ــب ــي ــل ــشَ تَُطلَِّق«)3(فــبــاتَــت � لـــم  ــي  ــت ــنَ ــْع َط ــــول  ول كــئــيــبــاً 

فقد �سهد المعارك بنف�سه ولم يكن رحيمًا على اأقرانه من الفر�سان، وكان �سببًا في طالق 

تلك المع�سوقة من زوجها؛ الأنه قتله.

ثم وا�سل فخره بجواده الذي �سهد به غمار الحرب فذكر مقطعًا كاماًل بلغ �سبعة اأبيات، 

و�سفه فيها بخلقه العظيم، و�سالمة �سظاه، قال:

)1(  الم�سدر نف�سه، �س174. الزبيدي: ديوان عمرو بن معديكرب، �س139. تفرعه: عاله. اللمة: بالك�سر، 

�سعر الراأ�س، الل�سان ج16، �س21.

)2(  الأ�سمعيـات، �س23. نع�ست: النع�س الرفع، الل�سان ج8، �س247. الحرة: بك�سر الحاء، اأ�سد العط�س، 

الل�سان ج5، �س249. ال�سادي: الظماآن. ن�سح عط�سه: �سّكنه. جماع الثريا: كواكبها المجتمعة.

ال�سنن:  �س192.  ج8،  الل�سان  والدم،  الدمع  من  تر�س�س  ما  الر�سا�س  المر�سة:  �س23.  الأ�سمعيات،    )3(

الطريق. الأتحمي: �سرب من البرود اأحمر اللون.
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بينها ــــــــوادَة  َه ل  ــــاَدى  ــــع تَ ــِق»َوَخـــــيـــــٍل  ــحــِن ـــوِك الــَمــعــاِقــِم ُم ـــْدلُ ـــَم �ــشــِهــدُت ب

ــِه ــى ب ــم ـــِر خـــــاٍف ن ـــي الُمَطبَِّق«)1(َطــــويــــٍل ُعــــظــــاٍم َغ ُمــكــَربــاِت  فــي  ظا  ال�شَّ �َشليُم 

ثم و�سف �سرعة هذا الجواد، فهو �سادق في عدِوه وتزداد �سرعته اإذا ما ا�ستحم بعرِقه، 

وهذا داللة على عظم �ساللة الجواد واأ�سالته، ويوؤكد ذلك في قوله:

ــهــا ــنُ ــي ــن َج ــــاُع  ــــب يُ ل  ـــــــواٌد  َج ـــــُه  ـــــْت ُمحِمِق«)2(»َوَع ــِر  ــي غ اأعــــراُقــــه  بــمــنــ�ــشــوبــٍة 

فيه بجواده  يتلوه مقطع فخر  ال�سيب،  فيه  الذي ذكر  المقطع  فاإننا نجد  اأما لدى عمرو 

المقطع  وبلغ هذا  الوح�ض.  بذكر حمار  مرتبطًا  الجواد  ذكر  اإلى �سيد، وجعل  وبخروجه 

ثمانية اأبيات ا�ستهّلها مفتخراً بقوله:

ـــبـــوٌح ـــي �ـــشَ ـــن ـــُع ـــداف ـــــــــُدو يُ ــــــد اأْغ ـــُع»وق ـــري ـــشَ ـــــٌم � ـــــْع ـــــــُرُه َف ــــٌد اأ�ـــــــشْ ــــدي �ــــشَ

ـــــــَرُة الــــُهــــَجــــيــــَرِة كـــــلَّ يَـــــوٍم ـــــــِم وُع«)3(واأَْح يَ�شُ ــا  ــم ِب ــنَّ  ــُه ــشَ ــا� ــح ِج ــوُع  ــش ــ� يَ

ور�سم �سورة لجماعة ال�سيد وربيئتهم، وكيف وافاهم بعدد الحُمر الوح�سية، ثم كيف 

لحق هذا الجواد بالحمر، و�سّبهه بخليع ي�سير باأقداحه، قال:

ـــــــاٍء ـــــــــــراُه حــــيــــَن يــــعــــثـُـــُر فــــي ِدم الَخليُع«)4(»تَ ـــِه  ـــُدِح ـــاأق ب ــمــ�ــشــي  يَ َكــمــا 

وكما و�سل خفاف بن ندبة �سهوده للحرب بو�سف جواده، فاإن عمرو بن معديكرب 

تخّل�ض من و�سف رحلة ال�سيد ليذكر فخره بقيادة الجي�ض، و�سوق الكتائب لمالقاة االأعداء 

والنيل منهم، ويبلغ هذا المقطع خم�سة اأبيات ي�سبقها بيت �ساد�ض يلتم�ُض لنف�سه فيه العذر 

من ال�سيب، قال:

)1(  الأ�سمعيات، �س23. تعادى: تتعادى من العدو. المعاقم فقر موؤخر ال�سلب. العظام: العظيم. غير خاف: 

ظاهر بين الخيل. ال�سظا: عظم ل�سق بالركبة. المطيق: المف�سل.

)2(  الأ�سمعيات، �س24. وعته: حفظته، والمراد اأمه. اأعراق: جمع عرق، وهو الأ�سل. المحمق: التي تلد 

الحمقى.

الل�سان ج5، �س76.  لل�سرعة. الأ�سر: الخلق،  التي ت�سبح في �سيرها  ال�سبوح:  )3(  الأ�سمعيات، �س174. 

الفعم: الممتلئ. اأحمرة: جمع حمار. الهجيرة: مو�سع باليمن. ي�سوعها: يروعها ويفزعها.

)4(  الأ�سمعيات، �س175. الأقدح: جمع قدح. الخليع: المخلوع المقمور ماله.
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ــــــواٌل ــــــــاٌم ِط ــــــاَب الـــــراأ�ـــــصَ اأي ــــــش ـــلـــوُع»اأَ� ــــُه الـــ�ـــشُّ ــــُغ ــــلَّ ــــبَ ـــــا ت وَهـــــــــمَّ م

ـــــْت لأُْخــــــرى ـــــَف ــــوُق َكــتــيــبــٍة َدلَ ليُع«)1(و�ــــشَ �شَ َراأ�ــــــــصٌ  ُزهـــــاَءهـــــا  كــــــاأنَّ 

فكان �سبب ال�سيب تجارب الحياة وتعاقب الحدثان، وما يجلبانه من اأمور مختلفة على 

الفرد، حتى اإن ما ياأتي من حوادث خاللهما ال ت�سعه ال�سلوع. ثم ذكر الحرب وهي بحاجة 

لرجل ثابت الجاأ�ض قوي العزيمة، وال�سيما قيادة الكتائب ال�سخمة العدد، وكّنى عن عظم 

الكتيبة بقوله: كاأّن زهاءها راأ�ض �سليع. ويختُم هذا المقطع ببيتين يثبت بهما حكمة عامة، 

قال:

فـــَدْعـــُه ــيــئــاً  �ــشَ ـــِطـــْع  ـــتَ ـــ�ـــشْ تَ لـــم  وجــــــــــــــاِوْزُه اإلـــــــى مـــــا تـَــ�ـــشـــتـَــطـــيـــُع»اإذا 

ــــلُّ اأْمــــــٍر ــــُك ـــــاِع ف م ـــــزَِّ ـــــال ــــُه ب ــــْل ــــشِ ــــــوُع«)2(و� َول لــه  ـــَمـــْوَت  �ـــشَ اأو  ـــَك  ل ــمــا  �ــشَ

االإن�سان، فال يكون و�سول من دون  يقدم عليه  اأمر  بالجّد والحزم في كل  فهو يو�سي 

عزيمة وجدية في تناول االأمور. ثم نجد ال�ساعرين ي�ستركان في مقطع واحد، وهو الرحلة 

خالل الفيافي، وهذا االأمر متعارف عليه بين ال�سعراء العرب.

ذكر ابن قتيبة في حديثه عن ال�ساعر القول االآتي: »فاإذا علم اأنه قد ا�ستوثق من االإ�سغاء اإليه 

واال�ستماع له، عّقب باإيجاب الحقوق، فرحل في �سعره، و�سكا الن�سب، وال�سهر، و�سرى 

التالي لدى  المقطع  ينطبق على  الراحلة والبعير«)3)، وهذا ما  الهجير، واإن�ساء  الليل، وحّر 

ال�ساعرين خفاف وعمرو بن معديكرب. وخفاف يبداأ هذا المقطع مفتخراً باأنه كان نف�سه 

ربيئة على اأعدائه من مكان مرتفع، وافتتح المقطع الذي يبلغ �ستة اأبيات بقوله:

ــا ــه ــاَم ــم ــهــا َح ـــْرُت عــن ــــٍة َطــــيَـّ ــــبَ ــــرَق ـــِق»وَم ــــاٍح ُمــــَزلَـّ ــــ�ــــشَ ـــا مــنــهــا ِب ـــه ـــتُ ـــاَم ـــع نَ

ــا ــه ــاِت ــب ـــي َرق ـــُت ِعــــتــــاُق الـــطـــيـــِر ف ـــي ـــِب ـــيِّ الــُمــعــلَّــِقتَ ـــفـــار�ـــش ـــِت ال ـــي ِة بَ َكـــــُطـــــرَّ

)1(  الأ�سمعيات، �س175. تبلعه: لم يبتلع. دلفت: تقدمت، الل�سان ج11، �س5. زهاءها: زهاء ال�سيء قدره، 

الل�سان ج19، �س80.

)2(  الأ�سمعيات، �س175. الزماع: الم�ساء في الأمر والعزم عليه، الل�سان ج10، �س5. الولوع: هو مولع اأي 

مغري، الل�سان ج10، �س291.

)3(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س75.
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ـــْدُت َرواَحـــهـــا ــــوٍج جـــَه ــــْرُج ــــــاأُت وُح َربَ
الُم�َشقَِّق«)1( الَح�شيِر  مثِل  لِحـــٍب  على 

في  الطير  عتاق  تبيت  بقوله:  ذلك  وكّنى عن  بارتفاعه،  منه  يرقب  الذي  المكان  �سور 

رقباتها. وهي ال تاأمن على نف�سها اإاّل في المناطق المرتفعة، ثم �سّبه تلك المرقبة ب�سرفة البيت 

ال  التي  المقفرة  والطريق  الناقة  و�سف  اإلى  التوى  ثم  رقيبًا.  يرتقيها  كان  ولكنه  الفار�سي. 

ي�ستطيع اأن يقطعها اإال من اعتاد �سرى الليالي، وقطع الفيافي، وكثيراً ما كان ال�سعراء يفخرون 

بمثل هذا، وخفاف واحد منهم، فقد اأجهد ناقته في هذا الطريق الذي يظهر وكاأنه ال نهاية 

له في مرمى النظر، وهذا الطريق قليل الطروق، فالركايا فيه قد تغطت بالطحالب لعدم وجود 

الواردين، وهذا دليل على خطورة الطريق التي ي�سلكها، قال:

ـــُت اإلــــــى ِعــــــدٍّ تـــــقـــــاَدَم َعــــهــــُدُه ـــي ـــب ــغــلــفــِق»تَ ، تَــــَقــــى حـــــرَّ الـــنـــهـــاِر ب ــــرٍّ ــــَح ب

ــُه ـــبـــاع ِحــيــا�ــشَ ـــــــاأنَّ َمـــحـــافـــيـــَر الـــ�ـــشِّ ِقَك الـــُمـــَمـــزَّ الإزاِء  ـــَب  ـــْن َج ــْعــريــ�ــشــهــا  لــتَ

ـــّرة ـــ�ـــشِ ــــصُ َرْكــــــــٍب قـــافـــلـــيـــَن ِب � ــــرَّ ــــَع ِق«)2(ُم تَُحرَّ ــم  ل نـــاُرهـــم  ــا  م اإذا  ـــراٍد  �ـــشِ

الحيوانات  اآمنت  حيث  الطريق،  هذا  من  النا�ض  خ�سية  على  يدل  ما  الثاني  البيت  في 

محافير  �سّبه  حيث  ذلك؛  في  ال�ساعر  وزاد  االأني�ض.  النقطاع  جواره  في  العي�ض  المفتر�سة 

ال�سباع باآثار الركب المعر�سين في اأيام �ستاء باردة، وقد عجزوا عن اإيقاد نارهم. واإذا قارّنا 

هذا المقطع بما ي�سابهه عند عمرو بن معديكرب، نجده ي�سبهه تمامًا، ومن ناحية الطول لو 

حذفنا البيتين اللذين ذكر فيهما اأنه ربيئة فيكون كل مقطع من اأربعة اأبيات. ونجد عمراً قد 

بداأ هذا المقطع بذكر �سلمى، وما يف�سل بينهما من اأر�ض مترامية االأطراف معدومة االأن�ض، 

قال:

)1(  الأ�سمعيات، �س24. المرقبة: المكان الذي يرقب عليه. النعامة: كل بناء على الجبل كالمظلة والعلم. 

الطرة:  اأعاليها.  المراد  رقباتها:  جوارحها.  الطير:  عتاق  الأمل�س.  المزلق:  لل�سم�س.  البارز  ال�ساحي: 

بلغ  دابته:  جهد  الأر�س.  وجه  على  الطويلة  الج�سيمة  الناقة  الحرجوج:  ربيئة.  �سرت  رباأت:  النا�سية. 

جهدها وحمل عليها في ال�سير فوق طاقتها. الالحب: الطريق الوا�سع المنقاد. الل�سان ج2، �س232.

)2(  الأ�سمعيات، �س25. العد: القديمة من الركايا. الغلفق: الطحلب. محافير: جمع محفر م�سدر ميمي من 

الحفر. المعر�س: مكان التعري�س. قافلين: عائدين. ال�سرة بك�سر ال�ساد: البرد. �سراد: اأ�سابهم البرد.
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ــلــمــى �ــشَ دوَن  مــــْن  ـــٍط  ـــاِئ غ ِمــــن  ـــكـــْم  َكتيُع«)1(»ف بــــِه  ــَص  ــ� ــي ل الأُنْــــ�ــــصِ  ــِل  ــي ــل َق

واإن كان خفاف �سّور لنا محافير ال�سباع في طريقه، فاإن عمراً ذكر الذئب والهيئة التي 

وجده عليها، قال:

ــــِه ــــَديْ ـــاً يَ ـــش ـــِر� ـــتَ ـــْف ـــاُن ُم ـــرح ـــشِّ ـــ� ــــه ال ـــُع»ب ـــدي ـــشَّ ـــ� ــــِه ال ــــِت ــــبَّ ــــــــاأنَّ بـــيـــا�ـــصَ لَ ك

ــا الـــَهـــواهـــي ــه ـــُت ب ـــْع ـــَط ـــد ق ـــا َمــلــيــُعواأر�ــــــــصٍ ق ـــه ـــُخ ـــْربَ ـــشَ ــــن الــــِجــــنّــــاِن � م

ــــــرى ِجـــــيـَــــَف الــــَمــــطــــيِّ بـــحـــاَفـــتـَــْيـــه الُوقوُع«)2(تَ َخــــُم  الــــرَّ ــا  ــه ــاَم ــظ ِع كـــــاأنَّ 

في اأبيات عمرو تبدو الطريق اأ�سد خوفًا ووح�سًة، واإذا كان خفاف ذكر محافير ال�سباع 

فعمرو ي�سور الذئب، وقد بدا وهو يفتر�ض يديه مطمئنًا في هذه االأر�ض. وي�سيف في �سورة 

في  الرياح  وترديد  فيها  االأن�ض  النقطاع  فكاأنها  من طروقها  الخوف  يزيد  ما  االأر�ض  هذه 

ال�ساعر طرقها مطمئنًا  المطايا قبل اجتيازها. ولكن  ثناياها كعزف الجن. باالإ�سافة لهالك 

بنف�سه وراحلته.

ق�سيدة  منه  خلت  وقد  والبرق.  وال�سحاب،  المطر،  فيه  ي�سف  بمقطع  خفاف  وانفرد 

عمرو بن معديكرب، ويبلغ هذا المقطع ع�سرة اأبيات تخل�ض مما ي�سبقها على عادة ال�سعراء 

الجاهليين بقوله:

ـــاِرٍق ــْوَء ب ـــرى �ــشَ ــكــْن َهــل تَ متاألِِّق«)3(»فــــَدْع ذا ول ُذَرى  فـــي  َحــبــيّــاً  يُــ�ــشــيُء 

ونظير هذا في قول امرئ القي�ض:

ــُه ــشَ ــ� ــي ــــــــاِر تَـــــرى بَـــرقـــاً كــــــاأنَّ َوم ـــيٍّ ُمـــكـــلََّـــِل»اأَح ـــب ـــي َح ـــِح الـــيَـــَديـــِن ف ـــْم كـــَل

)1(  الأ�سمعيات، �س176. الغائط: المطمئن من الأر�س الوا�سع. الكتيع: المنفرد من النا�س.

)2(  الأ�سمعيات، �س176. ال�سرحان: الذئب. اللبة: ال�سدر والمنحر. ال�سديع: ال�سبح. الهواهي: �سو�ساة 

الجن. ال�سربخ: الم�سلة التي ل يهتدى فيها الطريق، الل�سان ج3، �س502. المليع: الوا�سع من الأر�س.

)3(  الأ�سمعيات، �س25. الحبي: ال�سحاب المتراكم، الل�سان ج18، �س174. الذرى: ذروة كل �سيء اأعاله 

والجمع الذرى، الل�سان ج18، �س309.
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ــــٍب راِه ــُح  ــي ــاب ــش ــ� َم اأو  ـــنـــاُه  �ـــشَ الُمفتَِّل«)1(يـُــ�ـــشـــيُء  ــال  ب ــذُّ ال فــي  ليَط  ال�شَّ اأهــــاَن 

ونحن نالحظ قرب المعنى بين قول خفاف، وقول امرئ القي�ض. وهذا دليل على تم�سك 

ال�ساعر بعادات �سابقيه.

ال�ساحب،  مناجاة  اأولها  عنا�سر،  عدة  المطر  �سورة  »في  الرحمن:  عبد  ن�سرت  يقول 

ويغلب على هذه المناجاة اأن يطلب ال�ساعر من �ساحبه النظر اإلى البرق«)2)، وهذا القول 

ينطبق على ما �سّدَر به خفاف مقطع و�سف المطر، وقوله: دع ذا، مخاطبًا �ساحبه لي�ساركه 

ن�سرت:  قول  في  نجده  ما  وهذا  يتعده،  ولم  للبرق  ذكر  البيت  بقية  وفي  يراه،  فيما  النظر 

ق�سيدة  بعيدة عن  الخال�سة  وللرعد...«)3)، وهل هذه  للبرق  الق�سير  الو�سف  »وثانيهما: 

وانطباق  المقطع،  بقية  في  ولننظر  االأول،  البيت  في  المناجاة  طبيعة  راأينا  لقد  خفاف؟ 

ذاك  يترك  اأن  �سامعه  من  يريد  االأول  البيت  في  ال�ساعر  كان  واإن  عليه.  االأخيرين  العن�سرين 

الو�سف وما يتعلق به ليدخل معه في و�سف جديد، وبدا البرق ي�سق �سدر ال�سماء، وي�سيء 

ظلمة ال�سحاب المطير، الذي غ�سي كل تلك االأر�ض، قال فيه:

ــه َواِبـــــــٌل بــعــَد وابــــٍل ــن ـــــــَم م ــــا الأُْك ـــِق»َع ـــرَه ـــــْت ِقــيــعــانُــه ُكـــــلَّ ُم ـــــَق ــد اأُرِه ــق ف

ــا ــَم ـــحـــاِر اإلـــــى ال ـــِب ـــاِف ال ـــن ـــاأك ـــَل الــــنـّـــعــــاِم الـــُمـــعـــلَّـــِقيَـــُجـــرُّ ب ـــث َربـــــابـــــاً لـَــــه م

ــه لَ ـــــا  َدن يــــاُح  الــــرِّ ــــاُه  ــــزه تَ ـــَت  ـــل ُق ِق«)4(اإذا  الُمَو�شَّ ــاِم  ــع ــنَّ ال ــُل  ــث م ـــُه  ل َربـــــاٌب 

نالحظ �سورة المطر وقد لفع �سحابه كلَّ الذرى. وقد �سبهه ال�ساعر بالنعام في مو�سعين. 

فكاأن البرق يجر من البحار اإلى المال هذا ال�سحاب الذي ي�سبه النعام جراً. وكلما ظن الناظر 

)1(  امروؤ القي�س: ديوانه، �س24.

)2(  عبد الرحمن، ن�سرت: ال�سورة الفنية في ال�سعر العربي الجاهلي في �سوء النقد الحديث، مكتبة الأق�سى، 

عمان، 1976م، �س67.

)3(  المرجع ال�سابق، �س77.

)4(  الأ�سمعيات، �س25-26. الأكم: جمع اأكمة، الل�سان ج14، �س286. اأرهقت: غ�سيت، يعني الماء. 

القيعان: جمع قاع وهو الأر�س ال�سهلة المطمئنة. يجر: يعني الحبي. الأكناف: النواحي. البحار والمال: 

مو�سعان. الرباب: �سحاب اأبي�س، الل�سان ج1، �س384. تزهاه: ت�سوقه. المو�سق: الو�سق: الطرد، الل�سان 

ج12، �س258.
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اأن �سيل ال�سحاب انتهى، تدفقت منه دفعات اأخرى كاأنها نعام ُي�ساق اإلى هذا المكان. ثم 

ر�سم �سورة لحداة واإبلهم التي اأنتجت حديثًا قال:

ــَطــُه ــَع َو�ــشْ ــاي ــش ــ� ــَم ُم�شِرِق«)1(»كـــــاأنَّ الــــُحــــداَة وال بــاأْمــَعــَز  ــًا  ــي ــطــاِف َم ـــــوذاً  وُع

فكاأن االإبل ل�سدة ال�سيل اأ�سبحت ت�سير في اأر�ض حزنة غليظة، ع�سيرة الم�سار، وال�سيما 

وغزا  تعاظم  الذي  ال�سيل  هذا  و�سف  في  وا�ستمر  �سغارها.  على  تخ�سى  التي  االإبل  تلك 

مناطق عديدة، قال:

ُغـثـاوؤُه الِعـ�شــــاَه  يَعـــــلو  �َشقـــاً  ــِق»اأَ�ــشــاَل  ــَف ــشْ ــ� ــا ُكـــــلَّ َم ــه ــاِن ــع ــي ـــي ِق ـــُق ف ـــفِّ يـُــ�ـــشَ

ــَحــْت ــبَ ــاِر فــاأ�ــشْ ــت ــ�ــشِّ ــــَرْوراً فــال ـــه والـــــواِديـــــاِن بـــــَمـــــْوِدِق«)2(َفـــجـــاَد �ــــشَ يُـــعـــاُر ل

القيعان  الغثاء قد عال �سجراً من الع�ساة، وهو يجوب كل تلك  اأن  فال�سيل يتعاظم حتى 

حتى بلغ منازل بني �ُسليم، وقد خرجت حيوانات ال�سحراء من ماآويها خ�سية على اأرواحها 

من ال�سيل القاحم، الذي لم يدع �سبًا وال ذئبًا اإلى اأخرجه حتى اأو�سك الو�سول اإلى منازل 

العقبان في ذرى الجبال، قال:

ــاَرى َعــ�ــشــيـّـًة ــح ــشّ ــ� ــال ــاَب ب ــب ــشِّ ــ� ــِق»كـــــاأنَّ ال ــشِ ــْو� ــَم ِرجـــــاٌل َدعـــاهـــا ُمــ�ــشــتَــ�ــشــيــٌف ل

ــاً ــاره ـــَب ك ـــذئ ـــِقلـــه َحــــــَدٌب يــ�ــشــتــخــرُج ال ـــلَّ ـــَط ــــاًء تَــــحــــَت غــــــاٍر ُم ــــث ــــرُّ ُغ ــــِم يُ

وينتَحي بــالــ�ــشــحــارى  ـــداَب  ـــِح ال ــقُّ  ــ�ــش يَ
الُمحلِِّق«)3( ــِحــقــاِء  ــال ب ــاِب  ــق ــُع ال ــــراَخ  ِف

اأمواجه خروق  ت�سق  وال�سيل  الخروج،  على  والذئاب مكرهة  ت�ستغيث  ال�سباب  فكاأنَّ 

معها  التي  المطافيل:  النتاج.  الحديثات  العوذ:  �س54.  ج10،  الل�سان  دعاها،  الإبل  �سايع  الم�سايع:    )1(

اأولدها، الل�سان ج13، �س226. الأمعز: الأر�س الحزنة الغليظة ذات الحجارة، الل�سان ج7، �س277.

)2(  الأ�سمعيات، �س26. �سقا: مو�سع بعينه. الع�ساه: ما عظم من �سجر ال�سوك وطال وا�ستد �سوكه. الغثاء: 

ما يحمله ال�سيل من الزبد والو�سخ ونحوه. �سرورا وال�ستار ويعار: موا�سع في بالد بني �سليم. جاده: اأ�سابه 

بالجود وهو المطر الغزير.

)3(  الأ�سمعيات، �س26. ال�سباب: جمع �سب. الم�ست�سيف: الم�ستغيث. المو�سق: ا�سم مكان من الو�سق. 

الحداب: حدب ال�سيل ارتفاعه، الل�سان ج1، �س291. ينتحي: يق�سد. الحقاء: المو�سع الغليظ المرتفع 

من ال�سيل. المحلق: المرتفع في طيرانه.
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االأر�ض وكاأنه يق�سد منازل تلك الكوا�سر من الطير. وهذا ما يوافقه قوُل ن�سرت في تحديد 

عنا�سر �سورة المطر، قال: »وثالثها ذكر البقاع التي هطل عليها المطر«)1)، والحظنا كيف 

تعّر�ض لها. اأما المقطع االأخير من ق�سيدة عمرو بن معديكرب فيتاألف من اأربعة اأبيات، قال 

فيه:

ـــاٌت ـــم ـــائ ـــــــاٌث ح ـــــُرَك مــــا ث ـــــْم ـــــَع ــــــَن ومــــــا يـَـــريــــُع»ل ــــــُرْع ـــــــــٍع يَ ـــى ُربَ ـــل ع

ـــــــواٌر ــــهــــا ُح ـــصُ لَ ـــ� ـــي ـــع ــــْعــــِن ِمــــْثــــكــــاٌل َجــــــزوُعونــــــــاٌب مــــا يَ ـــُد الــــطَّ ـــدي ـــش �

ـــمـــٍل ـــُه بـــعـــَد َح ـــْت ـــَج ـــشَّ ـــ� ـــصٌ ن ـــ� ـــدي ـــشَ ــــي الـــَحـــنـــيـــن وتَــ�ــشــتَــلــيــُع� تَــــحــــّرى ف

ـــــًة مـــنّـــي وَوْجـــــــــداً ـــــْوع الَجميُع«)2(بــــــاأْوَجــــــَع لَ الأنـَـــ�ــــصُ  ــَل  تَــحــمَّ َغـــــداَة 

التي  الناقة  بحنين  الحنين  هذا  وربط  الظاعنين،  القوم  اإلى  ال�ساعر حنينه ووجده  ي�سور 

يظهر في �سورة ثالث من االإبل ُيرّجعن على �سغير مات. وزاد في �سفة الحنين حين جعل 

اأدعى لحزنها، واأرق  اأم الحوار ناقة تقدمت بها ال�سن، ولم يترك لها الزمان �سغيراً يكون 

لحنينها، واأكثر وجداً ولوعة عند �سامعها. ولكن لماذا اختار ال�ساعر الناقة لي�سبه حنيَنه؟

عالقة  العالقة،  هذه  في  ال�سّر   – اليقين  وجه  على   – نحدد  اأن  »ي�سعب  رومية:  يقول 

ال�ساعر بناقته الرا�سخة باأ�سدق العواطف الب�سرية واأخلدها«)3). فالحنين يعبر اأ�سدق التعبير 

حنينهم  ليقرنوا  االإبل  ال�سعراء  اختار  ولذلك  خلجاتها،  في  يدور  وما  النف�ض،  كوامن  عن 

بحنينها. ومن ي�سمع ترجيع ناقة يدرك بنف�سه �سيئًا من دواعي المقارنة اتخذه ال�سعراء الإظهار 

)1(  عبد الرحمن: ال�سورة الفنية في ال�سعر الجاهلي، �س77.

النوق.  من  يريد  ثالث:  �س143.  معديكرب،  بن  عمرو  ديوان  الزبيدي:  �س176.  الأ�سمعيات،    )2(

حائمات: طائفات. الربع: الذي ينتج في الربيع. يرعن: راعه ال�سيء اأفزعه، الل�سان ج9، �س494. الناب: 

وقت  على  زادت  ن�سجته:  الثامنة.  في  دخل  ما  الإبل  من  ال�سدي�س:  الناقة.  ولد  الحوار:  الم�سنة.  الناقة 

الجميع:  الل�سان ج7، �س306.  النا�س،  الأن�س: جماعة  اللوعة.  ت�ستليع: من  الولدة. تحرى: تتحرى. 

المجتمعون.

1979م،  1400هـ/  بيروت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  ط2،  الجاهلية،  الق�سيدة  في  الرحلـة  وهب:  روميـة،    )3(

�س167.
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ما بداخلهم، ولعل ذلك »يعني اأن الرفقة الحميمة هي كل ما بين ال�ساعر وناقته«)1)، وتلك 

الرفقة فر�ستها البيئة العربية بكل جوانبها، ومتطلباتها. ونالحظ تكرار ال�سورة عند غيره من 

ال�سعراء في قوله:

ـــوارٌق ــوِن �ـــشَ ــي ــُع ــا ُخـــو�ـــصُ ال ــْقــِب»لــَعــمــُرَك م ــفــَن عــلــى �ــشَ ــَط ــــاٍر َع ـــــُم عــلــى اأظ َرواِئ

ــَن ارتـــ�ـــشـــْفـــنـَــه ــع ــط ــت ــش ــ� ــــو ي ــِبيــغــذيــنــه ل ــْك نَ عــلــى  نــكــبــاً  ــــزددن  ي ا�ــشــتــغــنــه  اإذا 

ــم ــه ــولُ ــم ـــــوَم ولَّــــــْت ُح ــــاأوجــــَد مـــنّـــي ي النَّقِب«)2(ب من  كائِب  الرَّ اأولــى  َطلَعْت  وقد 

قارن كل من ال�ساعرين مقدار وجده بوجد هذه النياق، وا�ستعمل كل منهما �سيغة )اأفعل) 

ال�ساعرين  الق�سيدتين ت�سويرهما لم�ساعر  ليدل على �سدة وجده وحنينه. وما يالَحظ على 

في الحديث عن طيف الخيال، وكيف ا�ستدعى اأ�سواق كل منهما وو�سفهما للحرب، وما 

بقطع  ال�ساعرين  فخر  ولحظنا  وحنينه،  �سوقه  به  مقارنًا  النوق  �سوق  عن  عمرو  به  تحّدث 

المفاوز في الرحلة واالأماكن الخالية من ال�سكان.

الأوزان والقوافي في الأ�شمعيات:

اأح�سينا ق�سائد االأ�سمعيات في جدول يبين ن�سبة ورودها، وقد اأظهرت الن�سبة اأن بحر 

بحر  يليه  ثم  ق�سيدة.  وثالثون  خم�ض  عليه  وجاءت  البحور،  هذه  مقدمة  في  ياأتي  الطويل 

ع�سرة  �ست  عليه  فجاءت  الوافر  اأما  ق�سيدة.  وع�سرون  ثمان  وزنه  على  وجاءت  الكامل 

ق�سيدة. ثم الب�سيط وجاءت عليه اإحدى ع�سرة ق�سيدة. ولعل خ�سائ�ض هذه البحور الداخلية 

من َتعاُقب حركاتها و�سكناتها هي ما جعلت بع�سها يّت�سع لتدفق ال�سعور، واحتواء المعاني 

اأكثر من البع�ض االآخر.

الق�سائد  وزنه  على  وقيلت  الجاهلي،  العهد  منذ  فيه  الّنظم  كثير  »بحر  الطويل  والبحر 

)1(  المرجع نف�سه، �س168.

)2(  الأ�سفهانـي، اأبو بكر محمد بن �سليم داود: الن�سف الأول من كتاب الزهرة، د. لوي�س نيكل البوهيمي، 

العين. �سوارق:  1932م، �س357. الخو�س: غوؤور  1351هـ/  الي�سوعيين، بيروت،  ط1، مطبعة الآباء 

يقولون �سرق بريقه غ�ّس. اأظار: جمع ظئر، هي العاطفة على ولد غيرها، الل�سان ج6، �س186. وانظر 

اأبيات ثعلبة في المرجع نف�سه، �س256.
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الطوال«)1)، فما جاء من ق�سائد على هذا البحر يوؤكد قَدمه، واأن كثيراً من �سعراء الجاهلية 

نظموا على هذا الوزن.

الجمهرة  »اأما  فيها:  قال  بدرا�سة  والمف�سليات  الجمهرة  ق�سائد  اأني�ض  اإبراهيم  وتناول 

والمف�سليات فقد ا�ستملت على ما يقرب من 5200 بيت من ال�سعر موّزعة ح�سب الن�سب 

الخفيف  من  وكل   12% والوافر   14% والب�سيط   19% والكامل   34% الطويل  االآتية: 

والمتقارب والرمل %5، وال�سريع %4، والمن�سرح %1«)2). وتتفق بع�ض هذه الن�سب اأو 

ن�سبة  الجمهرة والمف�سليات واالأ�سمعيات، وتقرب  الطويل واحدة في  فن�سبة  تتفق،  تكاد 

اأما ن�سبة المتقارب والمن�سرح فقد وافقت بع�سها في  الوافر من بع�سها في المجموعتين. 

كل من المجموعتين. »فاإذا قورنت هذه الن�سب بع�سها ببع�ض ا�ستطعنا الحكم ب�سهولة على 

اأن البحر الطويل قد نظم منه ما يقرب من ثلث ال�سعر العربي، واأنه الوزن الذي كان القدماء 

يوؤثرونه على غيره، ويتخذونه ميزانًا الأ�سعارهم وال�سيما في االأغرا�ض الجدية الجليلة ال�ساأن. 

التي  تلك  والمناظرة،  والمهاجاة،  المفاخرة،  يتنا�سب وجالل مواقف  مقاطعه  لكثرة  وهو 

عني بها الجاهليون عناية كبيرة«)3).

ال�سعر  اأوزان  البحر عن �سواه من  اأ�سبابًا هي: طول  الطويل  النظم على  ن�سبة  ولعّل وراء 

العربي، وات�ساعه لي�سم اإح�سا�ض ال�ساعر، كما اأن طبيعة الحياة العربية وما تكتنفه من ع�سبية 

قبلية ومهاجاة وفخر بين اأبنائها وجدت في حركات الطويل �سجاًل ومت�سعًا لها.

ثم احتل وزن الكامل المرتبة التالية للطويل في االأ�سمعيات، ويقول اأني�ض: »ثم نرى كاًل 

من الكامل والب�سيط يحتل المرتبة الثانية في ن�سبة ال�سيوع، وربما جاء بعدهما كلٌّ من الوافر 

والخفيف«)4)، فالن�سبة واحدة في كل من مجموعة االأ�سمعيات، والجمهرة والمف�سليات، 

البحور  من  ويعد  ال�سيء،  بع�ض  الطويل  بحر  عن  و�سكناته  حركاته  عدد  حيث  من  ويقل 

الطويلة، وتبلغ حركاته اثنتين واأربعين حركة.

)1(  الحنفي، ال�سيـخ جـالل: العرو�س تهذيبه واإعادة تدوينه، مطبعـة العاني، 1398هـ/1987م، �س144.

)2(  اأني�س، د. اإبراهيم: مو�سيقى ال�سعر، ط4، مكتبة الأنجلو الم�سرية، د.ب، 1972م، �س191.

)3(  المرجع ال�سابق، �س191.

)4(  المرجع ال�سابق، �س191.
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بحور  من  »اإنه  الحنفي:  قال  الوافر،  بحر  احتلها  فقد  الوزنين  لهذين  التالية  المرتبة  اأما 

واالأذواق«)1).  وياأتلف  االأ�سماع  في  ين�ساب  الذي  الغنائي  االإيقاع  ذات  الجميلة،  ال�سعر 

وجاء في االأ�سمعيات اأربع ع�سرة ق�سيدة على هذا الوزن.

اأما وزن الب�سيط فهو »من بحور ال�سعر التي اأولع ال�سعراء بركوبها منذ الجاهلية وذلك 

الت�ساع اأفقه وامتداد رقعته وجمال اإيقاعه«)2). ورغم ات�ساع هذا البحر وكثرة حروفه، جاء 

في المرتبة الرابعة في االأ�سمعيات، ووردتنا على وزنه ع�سر ق�سائد.

االأولى،  ال�سعر  في مجموعات  تكون واحدة  ن�سبتاهما  فتكاد  والخفيف  المتقارب  اأما 

الجمهرة والمف�سليات واالأ�سمعيات اأي�سًا.

وت�ساوت ن�سبة ق�سائد الرجز وال�سريع، ويعد ال�سريع »نَمطًا من الرجز«)3)، وجاء على 

كل وزن منهما ثالث ق�سائد. وقد خلت ق�سائد الجمهرة والمف�سليات من هذا الوزن.

اأما الهزج فهو »بحر غنائي الجر�ض واالأداء، وقد جاءت ت�سميته من كون هذا اال�سم يعني 

لونًا من األوان اأغانيهم واإن�سادهم في الجاهلية«)4). وجاء على هذا الوزن ثالث ق�سائد في 

االأ�سمعيات، وجاءت على هذا  في  البحور وروداً  اأقّل هذه  المن�سرح  االأ�سمعيات. وكان 

الوزن ق�سيدة واحدة هي ق�سيدة قي�ض بن الخطيم، مطلعها:

ــوا ــَرف ــشَ ــ� ــانْ ف الـــِجـــمـــاَل  ــُط  ــي ــل ــَخ ال َوَقفوا«)5(»َردَّ  ـــم  ـــه اأنّ لـَـــو  َعــَلــْيــهــْم  ــــاذا  م

وتبلغ الق�سيدة �سبعة وع�سرين بيتًا.

التعبير ور�سانته،  باأناقة  اأوزانها  بع�ض  تمتاز  التي  البحور  »المن�سرح من  الحنفي:  وقال 

وهو في بع�ض �سوره يبدو م�سدوداً اإلى النثر �سيئًا من ال�سد«)6)، وربما تكون طبيعة تركيبه 

)1(  الحنفي: العرو�س تهذيبه واإعادة تدوينه، �س428.

)2(  المرجع ال�سابق، �س164. نقاًل عن محققة الق�سطا�س الم�ستقيم للزمخ�سري.

)3(  المرجع ال�سابق، �س573.

)4(  المرجع ال�سابق، �س91.

)5(  الأ�سمعيات، �س196. ابن الخطيم: ديوان قي�س، �س101.

)6(  الحنفي: العرو�س، �س449.
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من  كل  في  واحدة  ون�سبته  العربي.  ال�سعر  في  له  ال�سعراء  ا�ستعمال  قلة  وراء  هي  ور�سانته 

الجمهرة والمف�سليات واالأ�سمعيات. ويالحظ اأن هذه البحور جاءت على االأوزان التامة 

اإال ق�سيدة المنّخل الي�سكري:

َفـــ�ـــشـــيـــِري ــــي  ــــت ــــاِذلَ ع ــــِت  ــــن ُك ــــــُحــــــوِري«)1(»اإْن  تَ ول  ـــــراِق  ـــــِع ال ــــَو  ــــْح نَ

جاءت على م�سطور الكامل.

وق�سيدة مرق�ض االأ�سغر:

ـــُه ـــــــاَن ل قُّ ُمـــــلـــــٌك لـــــَمـــــْن ك وَق�شيْر«)2(»الـــــــــــزِّ ـــٌل  ـــوي َط ـــُه  ـــن ِم ـــُك  ـــل ـــُم وال

جاءت على م�سطور الب�سيط.

والمف�سليات،  والجمهرة  االأ�سمعيات  من  كل  بين  المقارنة  وجه  على  بيّنا  اأن  وبعد 

اإن االأوزان الطويلة هي التي تحتل المكانة االأولى في االأ�سمعيات خا�سة  ن�ستطيع القول: 

وال�سعر العربي عامة، وجاء في مقدمة هذه االأوزان عامة الطويل، ويتلوه بحر الكامل، وتقدم 

في االأ�سمعيات بحر الوافر على الب�سيط. وكان وراء ذلك اأ�سباب منها طبيعة هذه البحور، 

وطبيعة الحياة العربية واعتماد اأكثر اأبنائها على االإن�ساد والذاكرة.

ترتيب الق�شائد ح�شب البحور:

بحر الطويل: 35 ق�سيدة، بحر الكامل: 28 ق�سيدة )اإحداها من الم�سطور)، بحر الوافر: 

16 ق�سيدة، بحر الب�سيط: 11 ق�سيدة )اإحداها من الم�سطور)، بحر المتقارب: 5 ق�سائد، 
بحر الخفيف: 4 ق�سائد، بحر الرجز: 3 ق�سائد، بحر ال�سريع: 3 ق�سائد، بحر الهزج: 3 

ق�سائد، بحر المن�سرح: ق�سيدة واحدة.

قوافي الأ�شمعيات

اإن النظر في االأ�سمعيات يظهر اأّن ق�سائدها جاءت على حروف دون غيره، فقد وردت 

)1(  الأ�سمعيات، �س58.

)2(  الأ�سمعيات، �س153.
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من حيث  تفاوت  بينها  وكان  العربية.  الهجاء  من حروف  ع�سر حرفًا  �سبعَة  على  الق�سائد 

عليه  وردت  الباء،  حرف  مقدمتها  في  وياأتي  حرف،  كل  على  وردت  التي  الق�سائد  عدد 

�ست ع�سرة ق�سيدة كلها مطلقة القوافي. وياأتي بعده حرف الميم، وعليه اأربع ع�سرة ق�سيدة 

اإحداها مقيدة هي ق�سيدة ِعلباء بن اأرقم، مطلعها:

بــَوجــِهــهــا ــدُّ  ــشُ ــ� تَ ــي  ــش ــْر� ِع ــلــُكــمــا  ِت َظَلْم«)1(»اأَل  ـــْن  َم اأّن  ــا  ــه جــاراِت ــي  ف وتَـــزُعـــُم 

وي�سترك الحرفان بكونهما يخرجان من ال�سفتين، واأنهما مجهوران)2). وياأتي بعدهما 

حرف الراء وجاءت عليه ثالث ع�سرة ق�سيدة اإحداها جاءت على م�سطور الرجز، هي ق�سيدة 

مرق�ض االأ�سغر:

ـــُه ـــــــاَن ل قُّ ُمـــــلـــــٌك لـــــَمـــــْن ك وَق�شيْر«)3(»الـــــــــــزِّ ـــٌل  ـــوي ط مـــنـــُه  ـــُك  ـــل ـــُم وال

وهذا الحرف لثوي المخرج، وهو اأي�سًا من الحروف المجهورة والمتكررة)4). وهذه 

ال�سفات تجعل له وقعًا خا�سًا على ال�سمع. ويتبعه الدال الذي وردت عليه اثنتا ع�سرة ق�سيدة 

اأني�ض هو »�سوت �سديد  اأ�سناني لثوي)5)، قال  كلها مطلقة القوافي، ومخرج هذا الحرف 

مجهور«)6). 

اإحداها  ق�سيدة  ع�سرة  اإحدى  عليه  وردت  فقد  الالم،  حرف  الثانية  المرتبة  في  وياأتي 

الحروف  من  اأي�سًا  والالم  المخرج،  من حيث  والالم)  )الدال  الحرفان  ويتفق  الرجز.  من 

فهو  العين  اأما  مهمو�ض«)7)،  »�سديد  �سوت  والتاء  والعين،  التاء  حرفا  ويتلوه  المجهورة. 

»�سوت مجهور مخرجه و�سط الحلق«)8)، وجاء على كل واحد منهما ثماني ق�سائد مطلقة 

)1(  الأ�سمعيات، �س157.

)2(  اأني�س، د. اإبراهيم: الأ�سوات اللغوية، مكتبة الأنجلو الم�سرية، 1979م، انظر �س45.

)3(  الأ�سمعيات، �س153.

)4(  الجدول الملحق.

)5(  الجدول الملحق.

)6(  اأني�س: الأ�سوات اللغوية، �س48.

)7(  اأني�س: الأ�سوات، �س61.

)8(  المرجع ال�سابق، �س88.
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من مجموع ق�سائد االأ�سمعيات.

اأما حرفا القاف والنون، والقاف في مخرجه »�سوت لهوي ن�سبة اإلى اللهاة«)1)، وهو 

من االأحرف المهمو�سة. والنون »�سوت مجهور متو�سط بين ال�سدة والرخاوة«)2). وجاء 

على كل واحد من الحرفين �ست ق�سائد. اأما االأحرف االأخرى فقد وردن على حرف ال�سين 

والكاف  وال�ساد  وال�سين  )الهمزة  من  كل  على  واحدة  وق�سيدة  الفاء،  وكذلك  ق�سيدتان 

والياء). ويالحظ على هذه القوافي اأن معظمها جاء مطلقًا وحروف رويّها مجهورة تنا�سب 

طبيعة ال�سعر العربي واإن�ساده. كما اأن لنبرات رويّه وقعًا بّينًا وا�سحًا على ال�سمع يلفت االنتباه.

خالف ذلك مركبة احتكاكية رخوة انفجارية )�سديدة(
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)1(  المرجع ال�سابقن �س87.

)2(  المرجع نف�سه، �س66.
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ر من كتاب )علم �للغة �لعام: د. كمال محمد ب�شر، ط2، دار المعارف  وَّ �لجدول م�شَ

بم�سر، 1971م، �ض75)

ترتيب ق�سائد االأ�سمعيات المطبوعة والفائتة ح�سب عدد قوافيها:

2ـ الباء: 16 ق�سيدة 1 ـ الهمزة: ق�سيدة واحدة 

4 ـ الحاء: ق�سيدة واحدة 3 ـ التاء: 9 ق�سائد 

6 ـ الراء: 14 ق�سيدة 5 ـ الدال: 13 ق�سيدة 

8 ـ ال�سين: ق�سيدة واحدة 7 ـ ال�سين: ق�سيدتان 

10 ـ العين: 8 ق�سائد 9 ـ ال�ساد: ق�سيدة واحدة 

12 ـ القاف: 7 ق�سائد 11 ـ الفاء: ق�سيدتان 

14 ـ الالم: 11 ق�سيدة 13 ـ الكاف: ق�سيدة واحدة 

16 ـ النون: 7 ق�سائد 15 ـ الميم: 14 ق�سيدة 
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17 ـ الياء: ق�سيدة واحدة

ترتيب القوافي ح�سب االأكثر وروداً:

2 ـ الراء: 14 ق�سيدة 1 ـ الباء: 16 ق�سيدة 

4 ـ الدال: 13 ق�سيدة 3 ـ الميم: 14 ق�سيدة 

6 ـ التاء: 9 ق�سائد 5 ـ الالم: 11 ق�سيدة 

8 ـ القاف، النون: 7 ق�سائد 7 ـ العين: 8 ق�سائد 

9 ـ ال�سين، الفاء: ق�سيدتان

10 ـ الهمزة، الحاء، ال�سين، ال�ساد، الكاف، الياء: ق�سيدة واحدة

نتيجة عامة

اإن االأ�سمعيات لي�ست ن�سخة االأ�سل التي اعتمد عليها االأ�سمعي، والمرجح اأّنها ن�سخة 

مجازة اإلى واحد من تالميذه، ومن اأدلة ذلك ما نجده في مقدمات بع�ض الق�سائد من تكرار 

عبارة: وقال اأبو �سعيد كذا، واأن�سدني لفالن من ال�سعراء...

راأيه، وهذا  اعتماداً على  اأو  لي�ض بوحي من االأ�سمعي  الحالي  واإن ترتيب االأ�سمعيات 

يظهر من قول البكري عندما تحّدث عن االأ�سعر الجعفي واأورد قوله:

ٌة ــــوَّ ــــف ــــْج ـــا َم ـــن ـــِت ـــي ــــدُة بَ ــــي ــــع ــىلــــكــــْن َق ــنَ ـــْدِرهـــا ولـــهـــا ِغ ـــُن �ـــشَ ـــاِج ـــن ـــــاٍد َج ب

قال: »والق�سيدة اأول كلمة في اختيار االأ�سمعي«)1). في حين وردت تحمل الرقم اأربعة 

واأربعين في الن�سخة التي بين اأيدينا. واأن الجانب الغالب على ق�سائد االأ�سمعيات هو الفخر 

حيث  عامة؛  العربي  ال�سعر  وق�سائد  ق�سائدها  من  كثير  في  تكررت  التي  العربية  بالعادات 

وردت اأبيات الفخر فيما يزيد على خم�سين ق�سيدة. 

)1(  البكري: �سمط الالآلئ، �س94.
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وقد اكتفى االأ�سمعي من بع�ض الق�سائد باأبيات الفخر فقط. وما يزيد على ثلثي ق�سائد 

ب ل�سعراء اأكثرهم فر�سان، يلحق بهم بع�ض ال�سادة والحكماء من ال�سعراء. االأ�سمعي ُين�سَ

ويظهر اأن االأ�سمعي كان ميااًل في اختياره اإلى �سعراء قي�ض عيالن؛ حيث وقع لهم حوالي 

ع�سرين اختياراً بين ق�سيدة ومقطوعة، وهذا يوافق جوابه الأبي حاتم عندما قال: »و�ساألته عن 

ُخفاف بن ندبة، وعنترة، والزبرقان بن بدر؛ قال: هوؤالء اأ�سعر الفر�سان، ومثلهم العبا�ض بن 

مردا�ض«)1)، وقال في مو�سع اآخر: »اأفي الدينا مثل فر�سان قي�ض و�سعرائهم؟«)2). واأ�ساف 

اإلى مجموعة الفر�سان ال�سابقين دريد بن ال�سمة.

وما يظهر على هذا االختيار اأنه تعليمي، ويرجح ذلك ما رواه القالي عن االأخف�ض عن 

اأبي جعفر محمد بن الليث االأ�سفهاني قال: »اأملى علينا اأبو عكرمة ال�سبي المف�سليات من 

اأولها اإلى اآخرها، وذكر اأن المف�سل اأخرج منها ثمانين ق�سيدة للمهدي، وقرئت بعد على 

االأ�سمعي، ف�سارت مئة وع�سرين«)3).

وقد رجحنا اأ�سباب تاأليفها، واأن ما احتوته هذه الق�سائد من قيم وعادات مثل: النجدة، 

اإلى حيوانات  ليقدموا قراهم  ال�سعراء االإن�سان  به  بالكرم الذي تخطى  وال�سجاعة، والفخر 

ال�سحراء المفتر�سة. وافتخر ال�سعراء باجتيازهم الفلوات واالأر�ض المقفرة. كما الحظنا اأن 

بع�ض �سعراء هذه الق�سائد من الفر�سان الم�سهورين في قبائلهم، وفي القبائل العربية كافة.

واإن لوجود الق�سائد الملقبة بالمن�سفات اأثرها في االأ�سمعيات، وهما ق�سيدة: المف�سل 

ال�سلمي، وق�سيدة العبا�ض بن مردا�ض. وكذلك خلت اأبيات االأ�سمعيات من الهجاء المقذع. 

كما اأن اأبيات الن�سيب اأو الغزل التي احتوتها االأ�سمعيات كانت تتعلق بالمفاتن التي كثيراً 

ما ذكرها ال�سعراء العرب في ع�سور مختلفة من ال�سعر العربي، ولم ت�سمل الغزل ال�سريح. 

وهذه الخ�سائ�ض التي تظهر على االأ�سمعيات توؤكد اأن اتجاهها اتجاه تعليمي يحث على 

الفرو�سية والعادات العربية الكريمة وما يرتبط بها من نجدة وغيرها.

)1(  فحولة ال�سعراء، �س27.

)2(  القالي: ذيل الأمالي والنوادر، �س130. الم�سدر ال�سابق، �س35.

)3(  القالي: ذيل الأمالي والنوادر، �س130.
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الف�شل الثالث

ن�شو�ص �شعرية م�شتح�شنة

ق�شائد م�شتح�شنة

الم�سهور  المطبوع  اختياره  في  ومقطوعات  لق�سائد  االأ�سمعي  جمع  على  عالوة 

باالأ�سمعيات، فاإن اأبا �سعيد االأ�سمعي عّبر عن ثناء على ق�سائد اأخرى، ومقطعات واأبيات 

�ستى من ال�سعر العربي، ولم ُترَو في االأ�سمعيات، و�سيتطرق البحث لهذه الق�سائد واالأبيات 

الم�ستح�سنة.

ونقلت اإلينا الم�سادر ا�ستح�سان االأ�سمعي خم�ض ق�سائد اأولها:

كافية زهير بن اأبي �سلمى:

ــوا ــَرك ــَمــن تَ ــوا»بــــاَن الــَخــلــيــُط ولـــم يَـــــاأووا ل ــُك ــَل ــشَ � اأيَّـــــــًة  ا�ــشــِتــيــاقــاً  وزّودوَك 

في  الق�سيدة  وتبلغ  هذه«)1).  من  اأجود  كافية  ق�سيدة  للعرب  لي�ض  اأنه  االأ�سمعي  وزعم 

يبداأها  لم  ال�ساعر  اأن  ويالحظ  الب�سيط.  بحر  على  بيتًا  وثالثين  ثالثة  ال�ساعر  ديوان  �سرح 

بالوقوف على االأطالل، اأو ذكر االأحبة على عادة ال�سعراء االأولين، وخلت الق�سيدة من ذكر 

الأي امراأة. وبداأت بالحديث عن االإبل، وراعيها، وانتهت بتحذير الحارث الذي ا�ستغرق 

حديث ال�ساعر عنه �سبعة اأبيات هي المقطع االأخير من الق�سيدة، قال:

ــٍة ــي ــداِه ـــــْن مــنــكــم ب اأُْرَمـــــيَ ـــا حـــــاِر، ل  َمِلُك«)2(»ي ول  َقــبــلــي،  ــٌة  ــوق �ــشُ يـَـْلــَقــهــا  ــم  ل

ولم ي�سلك زهير فيه �سوى الوعيد:

ـــٍد ـــشَ ـــي بـَــنـــي اأ� ـــوٍّ ف ـــَج ـــَت ب ـــْل ـــَل ـــَدك»لـــئـــن َح ـــْت بـَـيــنــنــا َف ـــمـــرٍو، وحـــالَ فــي ِديــــن َع

)1(  ال�سنتمري: اأ�سعار ال�سعراء ال�ستة، ج1، �س308. الق�سيدة في �سرح ديوان زهير، �س164.

)2(  ابن اأبي �سلمى: �سرح ديوان زهير، �س180.
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ـــــــَذٌع ــــٌق َق ــــِط ــــن ـــي َم ـــن لــــيــــاأتــــيَــــنَّــــَك م
ــــــَوَدُك«)1( ــَص الــُقــبــطــيَّــَة ال ــ� بــــاٍق، كــمــا دنَّ

وعلى الرغم من فعلة الحارث فاإّن زهيراً لم يهجه، ولم ي�ستعمل األفاظًا نابية. وا�ستملت 

الق�سيدة على ت�سبيهات بديعة، ولم يذهب فيها ال�ساعر اإلى غر�ض غير حديثه عن االإبل.

حرف  على  جاءت  ق�سائد  من  خالية  نجدها  الجاهلية  الدواوين  بع�ض  في  نظرنا  واإذا 

الكاف مثل: ديوان امرئ القي�ض، وعنترة بن �سداد، والنابغة الذبياني. ووقعت ق�سائد على 

الكاف، اأولها: مقطوعة في ديوان اأو�ض بن حجر على بحر الب�سيط، مطلعها:

لــُكــم ــــاَم  ج ــــرَّ وال ـــــوًل  َغ اأنَّ  ـــم  ـــتُ ـــم ُم�شتَرُك«)2(»َزَع ــــُر  والأم فــاذكــُروا  وَمــنــِعــجــاً 

وتبلغ خم�سة اأبيات فقط.

ثانيها: ق�سيدة لعبيد بن االأبر�ض على بحر الطويل، مطلعها:

َدكــاِدكــا �ُشَليمى  ــن  م ــمــاً  ــش َر� ـــاِوُل  ـــح �َشواِهكا«)3(»تُ يـــاُح  الـــرِّ ــِه  ــي ــّف ــَع تُ َخــــاًء 

وتبلغ ثمانية ع�سر بيتًا.

وثالثها: ق�سيدة لعلقمة بن عبدة على بحر الطويل مطلعها:

ــُه كــلَّ الـــمـــاَل  َذعـــــَذَع  َدهـــــراً  اهللُ  الَعواِرِك«)4(»لَــحــى  الإمـــــاِء  اأَ�ـــشـــبـــاَه  َد  ـــوَّ ـــش و�

وال تبلغ مرتبة ق�سيدة زهير.

رابعها: ق�سيدة االأع�سى الكبير على بحر الطويل، مطلعها:

ــَكــا ــداِئ ب ـــَت  ـــِرْك تُ اأم  ـــا(  ـــيّ )تَ ــَك  ــي ــِف ــش ــ� َكذِلكا«)5(»اأتَ جــاِل  لــلــرِّ ـــوًل  ـــتُ َق وكـــانَـــت 

وتبلغ اثنين وثالثين بيتًا، وهي الق�سيدة التي قاربت ق�سيدة زهير من حيث طولها، ولكن 

)1(  المرجع ال�سابق، �س183. جو: واد. عمرو: هو عمرو بن هند بن المنذر المعروف بالمحرق. فدك: 

اأر�س. القبطية: ثياب كتان بي�س، الل�سان ج9، �س248.

)2(  ابن حجر: ديوان اأو�س، �س80.

)3(  ابن الأبر�س: ديوان عبيد، �س91. ال�سواهك: الريح العا�سفة ال�سديدة المرور، الل�سان ج12، �س330.

)4(  ال�سنتمري: �سرح ديوان علقمة، �س30.

)5(  الأع�سى: ديوان الأع�سى الكبير، �س89.
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مو�سوعها يختلف، فهذه في المدح.

ولعل تفّرد ق�سيدة زهير من حيث طولها ووحدة مو�سوعها، وت�سبيهاتها، جعلها تحتل 

مكانًا مميزاً بين الق�سائد التي جاءت على الكاف، ولعل هذا ما جعل االأ�سمعي يتحدث عن 

جودتها.

عينية �شويد:

وهي ق�سيدة ل�سويد بن اأبي كاهل، نالت قبواًل في مجال�ض العرب، واأو�ساطهم.

روى االأ�سفهاني: »... قال حدثنا اأبو ن�سر �ساحب االأ�سمعي اأنه قراأ �سعر �سويد بن اأبي 

كاهل على االأ�سمعي فلما قراأ ق�سيدته:

ــــَل لـَــنـــا ــــب ــــَح ـــــُة ال ـــــع ــــْت راب ــــَط ــــ�ــــشَ ـــْعبَ ــا مـــا اتَّـــ�ـــشَ ــه ــن فــَو�ــشــْلــنــا الـــحـــبـــَل م

ف�سلها االأ�سمعي، وقال كانت العرب تف�سلها، وتقدمها، وتعّدها من حكمها. ثم قال 

االأ�سمعي: حدثني عي�سى بن عمر اأنها كانت في الجاهلية ت�سمى اليتيمة«)1).

في  م�سطورة  وهي  الق�سيدة،  هذه  تف�سيل  في  �سبقه  من  وافق  االأ�سمعي  يكون  وقد 

المف�سليات، وتبلغ ثمانين ومئة بيت، جاءت على وزن الرمل. وقال ابن �سالم في حديثه عن 

العينية. وقال  �سويد: »له �سعر كثير ولكن برزت هذه على �سعره«)2)، ويق�سد بها ق�سيدته 

ابن قتيبة في معر�ض ترجمته لل�ساعر »وكان الحجاج تمّثل يوم ر�ستقباذ على المنبر باأبيات 

اآخر، وهذا دليل على  اأي بيت  له  بيتًا، ولم يذكر  اأربعة ع�سر  من ق�سيدته«)3)، واأورد منها 

جودتها، وكرامتها. وا�ستجادة االأ�سمعي لها نابعة من ا�ستجادة االأوائل من العلماء لها، ولما 

احتوته من معان �سامية.

)1(  الأ�سفهاني: الأغاني، ج13، �س102. هو �سويد بن اأبي كاهل من بني ذبيان بن كنانة بن ي�سكر، �ساعر 

ال�سعراء  قتيبة:  152/1ابن  ال�سعراء:  فحول  طبقات   : الجمحي  عنترة  طبقة  في  �سالم  ابن  عّده  مخ�سرم 

وال�سعراء، ج1، �س421.

)2(  الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، �س129، ... فو�سلنا الحبل منها فانقطع.

)3(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س421.
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زائية ال�شماخ:

روى ابن قتيبة قول االأ�سمعي: »ما قيلت ق�سيدة على الزاي اأجود من ق�سيدة ال�سماخ في 

�سفة القو�ض«)1)، ومطلع الق�سيدة:

ــى َفــعــاِلــُز ــَم ــي ــَل ــشُ ـــن � ـــطـــُن قــــوٍّ م النَّوا�ِشُز«)2(َعـــفـــا بَ فالُم�شِرفاُت  الَغ�شا  فــذاُت 

وتبلغ الق�سيدة في الديوان �ستة وخم�سين بيتًا جاءت على وزن الطويل. واأثبتها القر�سي 

في الجمهرة، فهي الخام�سة من الم�سوبات)3).

واحتل ذكر القو�ض اثنين وع�سرين بيتًا من الق�سيدة بداأه ال�ساعر بقوله:

ـــُهـــٍم ـــو�ـــصٍ واأَ�ـــشْ ـــاِد َغــيــَر َق ـــتِّ ــُل ال ــي ــل تارُز«)4(»َق الــَوحــ�ــِص  مــن  ــْرمــي  يَ الـــذي  كـــاأّن 

وو�سف الن�سال، وكيف تخيرها ال�سائد من فرع �سالة بعد اأن ا�ستوت نمواً في مكان 

حفظها عن اأعين النا�ض، وو�سف طريقة و�سوله بفاأ�سه اإلى الفرع الذي نماها ليقدها ويعّدها 

جاعاًل منها قو�سًا، وا�ستمر في هذا المقطع ت�سعة اأبيات. وبداأ بعدها بمقطع اآخر يتحدث فيه 

عن موافاته اأهل المو�سم، قال:

ــرى ــبَ ــانْ ــم ف ــشِ ــوا� ــَم ـــى بــهــا اأَهـــــَل ال ـــواَف ــــــُز«)5(»َف ــوَم راِئ ــشَّ ــ� ــلــي بــهــا ال ــْغ ــا بـَــيِّـــٌع يُ ــه لَ

وذكر كالم اأهل المو�سم عن ثمنها في مقطع من خم�سة اأبيات، جاء بعده مقطع ي�سور 

مناجاة �ساحب القو�ض مع نف�سه، قال:

)1(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س659.

)2(  الذبياني: ديوان ال�سماخ بن �سرار، تحقيق: �سالح الدين الهادي، دار المعارف، م�سر، 1388هـ/1968م، 

�س173. قو، عالز، ذات ال�سفا: موا�سع. الم�سرفات والنوا�سز: مرتفعات.

)3(  القر�سي: الجمهرة، �س826.

اأن ي�سيبه  اأي كاأنه ياب�س قبل  الياب�س  التارز:  )4(  الذبياني: ديوان ال�سماخ، �س183. التالد: كل مال قديم. 

ال�سهم.

الرائز:  النا�س.  فيها  يجتمع  التي  الأ�سواق  المراد  مو�سم،  جمع  الموا�سم:  �س187.  ال�سابق،  المرجع    )5(

المجرب.
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ــــا ــــَره ــــي ـــه واأََم ـــي نَـــفـــ�ـــشَ ـــاج ـــن ــــظــــلَّ يُ )1(َف يُــجــاِوز؟«  اأم  ِبها  يُعَطى  الــذي  اأَيـــاأِْتـــي 

وهو مقطع من ثالثة اأبيات يظهر فيه حديث النف�ض و�سدة الحدث )البيع) حتى اأفا�ست 

العين دموعها. واأتبع ذلك بمقطع من خم�سة اأبيات قال فيه:

ــاً ــب ــاِن ج ـــيـــِن  الـــلِّ مـــن  فـــاأعـــْطـــتـُــه  حاِجُز«)2(»وذاَق  هَم  ال�شَّ ــغــِرَق  يُ اأن  ولها  َكــفــى، 

اأوتارها  و�سور في هذا المقطع محاولة الم�ستري تجريب القو�ض، وقد �سمع من ترنم 

طليت  فكاأنها  �ساحبها،  بها  اعتنى  قد  قذوفًا،  قو�سًا  ووجدها  الثكلى،  �سوت  ي�سبه  �سوتًا 

بالزعفران من يد خبير به، وبلغ حفاظ �ساحبها لها اأنه يغطيها بثوب جديد خ�سية اأن ت�سقط 

االأنداء عليها. وقد »ا�ستوحى ال�سماخ في هذه الق�سيدة عاطفته فو�سف قو�سًا �سنعها قوا�ض، 

الزهور  باأ�سوات  وترنمت  والحنان،  الحب  بجداول  العاطفة  تلك  فترقرقت  باعها،  ثم 

ال�سماخ  اللوعة واالأ�سى في و�سف �ساحر بارع جارى فيه  واالعتزاز، وا�سطرمت بمارج 

عظماء من ا�ستلهموا الهياكل والجبال المقد�سة، فجادت عليهم باالآيات البّينات«)3). وتظهر 

مقاطع الق�سيدة اأن اإعجاب االأ�سمعي بها اآت من الو�سف البارع للقو�ض، وتخّير �ساحبها 

لها واهتمامه بها، ثم من تقلب النف�ض االإن�سانية بين البيع اأو عدمه.

زائية المتنخل:

اأورد ابن قتيبة قول االأ�سمعي »ما قيلت ق�سيدة على الزاي اأجود من ق�سيدة ال�سماخ في 

�سفة القو�ض، ولو طالت ق�سيدة المتنخل كانت اأجود، وهي التي يقول فيها:

ــبـُـُه ـــرِء يـُـنــ�ــشِ ـــَم ــــمُّ ال ــعــري وَه ــشِ ــَت � ــي ــا لَ ــ�ــصِ تَــحــريــُزي ــي ــَع ـــُه فــي ال ـــرُء لــيــ�ــَص ل ـــم وال

ــمــا ــُك ــْر�ــشِ ــَق ـــاً ب ـــوم ـــمـــا ي ـــُك ـــنَّ ـــِزيَ وَمجُلوُز«)4(هـــل اأْج ــْجــِزيٌّ  َم بالَقر�ِص  والــَقــر�ــُص 

)1(  المرجع ال�سابق، �س189.

)2(  المرجع ال�سابق، �س190. ذاق: ال�سمير للم�ستري. وذقت القو�س: جربت وترها. اإغراق ال�سهم: ا�ستيفاء 

جذب القو�س فتلين فربما اأ�ساب ال�سهم يد الرامي.

)3(  �ساكر، محمود محمد: مقال في مجلة الكتاب، مجلد 11، 1952، �س154.

)4(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س659. �سرح اأ�سعار الهذليين، ج3، �س1265. ين�سبه: يتعبه. تحريز: 

تقطع، الل�سان ج7، �س199. التجليز: الذهاب في الأر�س والإ�سراع، الل�سان ج9، �س186.
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�سبقها  ق�سرها دون  وقد حال  المتنخل  لزائية  ا�ستجادته  على  وا�سحة  الن�ض داللة  وفي 

لق�سيدة ال�سماخ. ومطلع الق�سيدة:

نــاِزلَــُكــْم اأطـــَعـــْمـــُت  اإن  ّدّرَي  َدرَّ  َمكنُوُز«)1(»ل  ــرُّ  ــبُ ال ــدي  ــن وِع الــَحــتّــي  ِقـــْرَف 

وتبلغ اأحد ع�سر بيتًا على بحر الب�سيط، وهي الثانية في ديوان المتنخل بينما بلغت ق�سيدة 

ال�سماخ �ستة وخم�سين بيتًا.

طائية المتنخل:

عن  الريا�سي  قال: حدثنا  اليزيدي،  العبا�ض  بن  »اأخبرني محمد  قال:  االأ�سفهاني  روى 

االأ�سمعي قال: اأجود طائية قالتها العرب ق�سيدة المتنخل:

ـــاِف ِعـــــرٍق ـــع ـــِن ـــــُدٍث ف ـــــاأج ـــــُت ب ـــــَرْف ــــاِطَع ــــم ــــنِّ ـــِر �ل ـــي ـــب ـــج ـــتَ َعـــــــامـــــــاٍت ك

ــــــَف الــــَحــــيّــــاِت فــيــهــا ــــــزاِح ياِط«)2(كــــــــاأنَّ َم �ل�سِّ ــــــاُر  �آث ــِح  ــب ــسُّ ــ� �ل ُقـــبَـــيـــَل 

الديوان.  في  بيتًا  اأربعين  وتبلغ  الوافر  بحر  على  ال�ساعر  �سعر  في  الثالثة  الق�سيدة  وهي 

بيتًا  المنتقيات، وزاد عليها  ال�سابعة في  الق�سيدة  واأوردها �ساحب الجمهرة؛ حيث كانت 

وهو قوله:

ـــهـــا ُفـــلـــوٌل ـــوِف ب ـــي ـــشُّ ـــ� ـــال �لَحماِط«)3(»فــــــاآبُــــــوا ب مـــَن  ــّي  ــس ــ� ــِع �ل ـــاِل  ـــث كـــاأْم

وهو زيادة على ما في الديوان، مع اختالف في ترتيب االأبيات.

ويظهر اأن بع�ض هذه الق�سائد كان رائجًا عند معا�سري االأ�سمعي، فق�سيدة �سويد وردت 

في المف�سليات، واأورد ابن قتيبة جزءاً منها. وبع�ض هذه الق�سائد راج بعد ع�سر االأ�سمعي 

)1(  ال�سكري: �سرح اأ�سعار الهذليين، ج3، �س1263. القرف: الق�سر. الحتي: المقل.

)2(  الأ�سفهاني: الأغاني، ج24، �س107. ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س660. �سرح اأ�سعار الهذليين، 

ج3، �س1266 الأبيات 1-29. اأجداث، نعاف، عرق: كلها موا�سع. النماط: ثياب منقو�سة. التحبير: 

النق�س.

)3(  القر�سي: جمهرة اأ�سعار العرب، ج2، �س594. الحماط: بلغة هذيل، �سجر عظام ينبت في بالدهم تاألفها 

الحيات.
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قد  االأ�سمعي  اأن  ونالحظ  الطائية.  المتنخل  وق�سيدة  الزائية،  ال�سماخ  ق�سيدة  مثل:  اأي�سًا 

في  اأثر  الق�سيدة  لطول  وكان  قوافيها.  بين  الموازنة  على  معتمداً  الق�سائد  هذه  بين  فا�سل 

منزلتها عنده، كما لحظنا في تقديمه لق�سيدتي �سويد وال�سماخ.

كما اأن الموازنة بين هذه الق�سائد تبّين اإدراك االأ�سمعي الأهمية القافية »والكاف اأع�سر 

القافية ال  مثل هذه  في  – وال�ساعر  – البيت  زهير  عند  م�سمومة كما  اإذا جاءت  تكون  ما 

ي�ستطيع اأن ي�ستعين بال�سمائر، الأنها ال تجيء م�سمومة واالإجادة في مثلها تدل على فحولة 

وراء  كانت  اأ�سباب  من  �سبق  ما  اإلى  باالإ�سافة  النحو  هذا  على  القافية  فمجيء  متاأ�سلة«)1). 

تقديم االأ�سمعي لكافية زهير.

اأما قافية ق�سيدة �سويد فهي من القوافي المقيدة. وعن ا�ستعمال هذه القوافي يقول الطيب: 

»ولكن ا�ستعمالها من غير اأن ي�سبقها مّد غير كثير، وفيه ُع�سر �سديد في البحور الطوال، اإال 

البيت«)2)،   – كاهل  اأبي  بن  �سويد  قول  االأول  فمثال  لخفتهما،  والمتقارب  الرمل  بحري 

ولعّل طبيعة هذا البحر من حيث تركيبه الداخلي هو ما �ساعد على �سهولة ا�ستعماله. اأما مكانة 

هذه الق�سيدة فيكفي ما ينقل عن ت�سميتها باليتيمة من قبل اأهل اللغة ال�سابقين.

اأما قافيتا الزاي والطاء فجعلهما الطيب في عداد القوافي النفر، قال: »هي ال�ساد، والزاي، 

وال�ساد، والطاء... اأما الزاي فجاءت فيها كلمات نادرة كمجمهرة ال�سماخ«)3)، وذكر اأي�سًا 

زائية المتنخل. ويبدو اأن الق�سائد التي جاءت على هذه القافية قليلة في ال�سعر العربي. ومثلها 

االأ�سمعي  عرفها  التي  الق�سائد  هذه  اأن  على  المتنخل)4).  بق�سيدة  الطيب  لها  ومثل  الطاء 

بقوافيها، تبّين دقته في ا�ستجادتها، وتفردها بين نظائرها في ال�سعر العربي.

اأما �سعراء هذه الق�سائد فمنهم الجاهلي، ومنهم المخ�سرم، ويرجعون اإلى قبائل مختلفة، 

فزهير جاهلي، يرجع ن�سبه اإلى مزينة، و�سويد بن اأبي كاهل من ال�سعراء المخ�سرمين، ويرجع 

اأ�سعار العرب و�سناعتها، ط2، دار الفكر للطباعة والن�سر، بيروت،  اإلى فهم  )1(  الطيب، عبد اهلل: المر�سد 

1970م، ج1، �س48.
)2(  الطيب، عبد اهلل: المر�سد، ج1، �س43.

)3(  المرجع ال�سابق، ج1، �س59.

)4(  المرجع ال�سابق، ج1، �س61.
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ن�سبه اإلى بني كنانة بن ي�سكر من بني بكر بن وائل. اأما ال�سماخ فهو مخ�سرم، يرجع ن�سبه اإلى 

بني ذبيان، ويرجع المتنخل في ن�سبه اإلى بني هذيل.

مطالع م�شتح�شنة

روى الجاحظ: »اإن �سبيب بن �سيبة كان يقول: النا�ض موكلون بتف�سيل جودة االبتداء«)1). 

فهو يتحدث عن تف�سيل النا�ض ابتداء الق�سائد، واأثره على نف�ض ال�سامع، واأهميته في الق�سيدة؛ 

الأنه اأول ما ينّبه ال�سامع.

وقال ابن ر�سيق )ت 456هـ): »والمطلع – وهو اأول البيت – جودته اأن يكون دااًل على 

ما بعده«)2)، فهو يعّرف المطلع ويبين �سبب جودته بداللته على ما ياأتي بعده من كالم في 

الق�سيدة. وقال اأي�سًا: »فاإن ال�سعر قفل اأوله مفتاحه، وينبغي لل�ساعر اأن يجود ابتداء �سعره، 

فاإنه اأول ما يقرع ال�سمع، وبه ي�ستدل على ما عنده من اأول وهلة«)3). فالمطلع بمنزلة العنوان 

للق�سيدة، يظهر قدرة ال�ساعر على النظم، وما يريد اأن يقوله في ق�سيدته. واّتبع ال�سعراء اأنماطًا 

بع�ض هذه  ا�ستجاد  االأ�سمعي  ق�سائدهم. وكان  في  تكررت  ما  كثيراً  االبتداءات  من  معينة 

ي�سبقه  لم  بيت  القي�ض  »المرئ  قال:  االأ�سمعي  اأن  388هـ)  )ت  الحاتمي  روى  المطالع. 

اإليه، وال ابتداأ بمثله �ساعر، وقف فيه وا�ستوقف، وبكى وا�ستبكى، وذكر االأحبة والمنازل، 

وو�سف الدمن، فقال:

ــٍب وَمــنــزِل ــي ــب ــا نَــبــِك مــن ِذكــــرى َح ــف َفَحْوَمل«)4(ِق ــّدخــول  ال بين  ــوى  الــلِّ ب�َشقِط 

ويظهر من كالم االأ�سمعي، وو�سفه، وثنائه على البيت، ا�ستجادته لمطلع المعلقة الذي 

انفرد به امروؤ القي�ض، واأجمل فيه عدة جوانب.

الرحيل  ذكر  البادية  اأهل  »فطريق  االفتتاح:  في  ال�سعراء  مذهب  عن  ر�سيق  ابن  وقال 

بن  الأهتم من رهط خالد  �سيبة بن عبد اهلل بن  �سبيب بن  البيان والتبيين، ج1، �س112. هو  الجاحظ:    )1(

�سفوان، ج1، �س24.

)2(  ابن ر�سيق: العمدة، ج1، �س216.

)3(  المرجع ال�سابق، ج1، �س218.

)4(  الحاتمي: حلية المحا�سرة، �س96. امروؤ القي�س: ديوانه، �س8.
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واالنتقال، وتوقع البين واالإ�سفاق منه، و�سفة الطلول والحمول«)1). ولم تكن وقفة امرئ 

القي�ض اإال فاتحة حديث طويل عن ذكرياته، و�سوقه اإلى خوالي اأيامه.

وذكر الحاتمي قول االأ�سمعي: »وقد اأح�سن االأع�سى في ابتدائه:

ــا ــبَ ــنَّ ــَج ـــُه لــــو ت ـــنَ ـــي ـــوِل ـــى بــــالــــذي تُ ـــف اأَ�ْشيَبا«)2(َك ـــاَد  ع ــا  ــَدم ــع بَ ــْقــٍم  لــ�ــشُ ــاًء  ــف ــشِ �

نف�سية؛  اإلى ما ي�سوره من حالة  نتيجة  المطلع جاءت  ا�ستجادة االأ�سمعي لهذا  اأن  يبدو 

حيث يميل الخيال االإن�ساني اإلى اإزالة كل نق�ض اأو عيب في الحبيب. فلذلك ال يرى ال�ساعر 

في ال�سّد والهجر اإال زيادة تعّلق بمحبوبته رغم تقّدم ال�سن به.

اأكثر تغّزلهم في ذكر ال�سدود، والهجران«)3)،  ياأتي  وقال ابن ر�سيق: »واأهل الحا�سرة 

وهذا ينطبق على المطلع ال�سابق، وهو مطلع ق�سيدة تبلغ ثالثة واأربعين بيتًا. وروى ابن قتيبة 

)ت 276هـ) »قال االأ�سمعي: ولم اأ�سمع قط ابتداء مرثية اأح�سن من مرثيته – اأو�ض بن حجر:

ـــفـــ�ـــصُ اأَجــــِمــــلــــي َجــــَزَعــــا ـــنّ ـــا ال ـــه ـــتُ َوَقعا«)4(اأي َقــــد  تَـــحـــَذِريـــَن  الــــذي  اإنَّ 

وزاد الحاتمي قوله:

والــْنـــ ــمــاَحــَة  الــ�ــشّ ـــَع  جـــَم الــــذي  ــا»اإّن  ــَع ــَم ـــــَحـــــْزَم والــــنــــدى ُج ــــنَـــْجـــَدّة وال

ــــنُّ بــــك الـــْظــــ ــــُظ ــــــذي يَ ــــيَّ ال ــــع ــــَم ــِمــعــاالأل �ــشَ وَقــــــْد  َراأى  ـــد  ق كــــــاأْن  ــــَظـــــــنَّ 

الأنه افتتح المرثية بلفظ نطق به على المذهب الذي ذهب اإليه منها في الق�سيدة فاأ�سعرك 

ا�ستجادته  �سبب  اأو�سح  فقد  وال�ساعر«)5).  ال�سعر  نهاية و�سف  بيت وهذا  اأول  في  بمراده 

اأو  المطلع،  اأجمل ح�سن  ال�ساعر  تف�سيره. وكاأن  للنا�ض مذاهب في  ال�سعر، ولم يدع  لهذا 

بع�ض الجوانب الداخلية الم�ستحبة في مطلع يحدث عن مثل هذا الغر�ض. ويبدو من كالم 

)1(  ابن ر�سيق: العمدة، ج1، �س225.

)2(  الحاتمي: حلية المحا�سرة، �س99. الأع�سى: �سرح ديوانه، �س113. اأوله المعروف: �سنعه له.

)3(  ابن ر�سيق: العمدة، ج1، �س225.

)4(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س135. ابن حجر: ديوان اأو�س، �س53.

)5(  الحاتمي: حلية المحا�سرة، �س97.
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االأ�سمعي عن ابتداء امرئ القي�ض، اأّنه يق�سد بالمطلع البيت االأول من الق�سيدة، بينما ق�سد 

به ابن ر�سيق اأول البيت من اأبيات الق�سيدة.

اأما عن رواج هذه المطالع قال ابن قتيبة: »وما يتغنى به من �سعره، قفا نبِك من ذكرى 

ا�ستعمل  قد  ر�سيق  ابن  ونجد  العربي،  ال�سعر  على  الغناء  �سفة  وتغلب  ومنزل«)1).  حبيب 

ال�سطر االأول من بيت امرئ القي�ض، وبيت اأو�ض بن حجر، ليدلل على المطالع الجيدة؛ وقال 

عن بيت امرئ القي�ض: »وهو عندهم اأف�سل ابتداء �سنعه �ساعر«)2)، وهذا ُيظِهر اأن لالأبيات 

التي ا�ستجادها االأ�سمعي رواجًا بين النقاد من بعده. وح�سبنا اأن بيت امرئ القي�ض هو مطلع 

بالحياة  الناب�سة  للمقدمات  مثااًل  المقدمة  هذه  عطوان  ح�سين  وعّد  �سهرتها،  على  معلقته 

وقال عنها: »ومن المقدمات التي عني فيها ال�سعراء بالتعبير عن م�ساعرهم الحزينة مقدمة 

امرئ القي�ض لمعلقته الم�سهورة؛ اإذ ال نرى فيها اإال ا�سم االأطالل مفرداً مجرداً، وبعر االآرام 

في �ساحاتها، ودموعه الم�سفوحة، ووقوفه الطويل عند هذه الديار«)3). ولم يكن ذلك اإال 

ب�سبب ت�سوير ال�ساعر نف�سه، وما يعتلجها من كوامن ال�سوق والحنين اإلى العهود الما�سية. 

ونلم�ض اأثراً لبناء هذه المطالع في تف�سيلها، وذلك من حيث القافية والم�سراع.

القوافي: »اأن تكون عذبة الحروف �سل�سة  337هـ) في نعت  قال قدامة بن جعفر )ت 

المخرج، واأن يق�سد لت�سيير مقطع الم�سراع االأول في البيت االأول من الق�سيدة مثل قافيتها؛ 

فاإن الفحول المجيدين من ال�سعراء القدامى والمحدثين يتوّخون ذلك، وال يكادون يعدلون 

عنه«)4). ومثل لذلك بمطلع معلقة امرئ القي�ض، واإذا نظرنا في الق�سيدتين االأخريين نجد 

اأنهما تماثالن مطلع معلقة امرئ القي�ض، وهذا ما زاد في جمال هذه المطالع.

اأما �سعراء هذه الق�سائد فهم من اأوائل �سعراء الجاهلية واأقدمهم، ويرجعون اإلى قبائل عربية 

مختلفة، فامروؤ القي�ض كندي، واالأع�سى من بني �سعد بن �سبيعة بن قي�ض من بني بكر بن وائل، 

اأما اأو�ض بن حجر فهو م�سري، ولم يقع اختيار االأ�سمعي على �سعر قبيلة دون اأخرى.

)1(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س56.

)2(  ابن ر�سيق: العمدة، ج1، �س218.

)3(  عطوان، د. ح�سين: مقدمة الق�سيدة العربية في ال�سعر الجاهلي، دار المعارف، م�سر، د.ت، �س179.

)4(  ابن جعفر، قدامة: نقد ال�سعر، �س42.
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ا�شتح�شان الأ�شمعي لأبيات ومقطوعات

اأبيات في العتذار:

وكان االأ�سمعي فيما تروي االأخبار »يكثر التعجب في قول النابغة:

ــُه ــتَ ــيَ ــش ــ� ـــو ُذبـــــيـــــاَن َخ ـــن ـــي بَ ـــن ـــرتْ ـــيّ َعاِر؟«)1(وَع مــن  ــاَك  ــش ــ� اأْخ ـــاأْن  ب ــلــيَّ  َع َوهـــل 

ولعل تعّجب االأ�سمعي �سببه �سدة ال�سلة بين مكانة النعمان الملك، وخوف ال�ساعر منه 

تلك  في  كان  فالنعمان  خ�سيته؛  على  النابغة  ُيالم  ال  االأمور  واقع  وفي  نف�سه،  عن  وتعبيره 

المدة ي�سكل لنف�سه مملكة على قدر من االأهمية. باالإ�سافة لما بين النابغة والملك من مودة 

و�سداقة. وقال االأ�سمعي في بيت اآخر للنابغة: »وما �سبق اإليه ولم يجاذبه قوله في اأول �سعره:

ِب«)2( نا�شِ ـــَة  ـــَم ـــي اأَُم يـــا  لـــَهـــمٍّ  ِكــلــيــنــي   

فهو يرى اأن النابغة �سابق اإلى هذا المعنى، ولم يحاول اأحد اأن ياأخذه من بعده، وفي البيت 

داللة على �سدة قلق ال�ساعر وحزنه.

وقال اأي�سًا »وال اعتذر اأحد اإال احتاج اإلى قول النابغة الذبياني:

ـــدِركـــي ــــو ُم ــــَك كــالــّلــيــِل الـــــذي ُه وا�ِشُع«)3(فــــاإنّ َعنَك  الُمنتاأى  اأنَّ  ِخلُت  واإْن 

والبيت ي�سور نف�ض ال�ساعر في �سدة رهبتها، وكاأن يد النعمان ت�سل اإلى كل مكان يظن 

ال�ساعر اأن يلجاأ اإليه كالليل الذي ال يدع جزءاً من الكون اإال اأتاه. واالعتذاريات قليلة في ال�سعر 

العربي، وق�سائد النابغة اأف�سلها، واأ�سّدها وقعًا على النف�ض الأ�سباب اأهمها: مكانة النعمان في 

ذلك الع�سر، وهو �ساحب باأ�ض و�ساأن عظيمين، و�سلة المودة بينه وبين ال�ساعر الذي اأخذ 

)1(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س171. العقد الفريد، ج5، �س359. الذبياني: ديوان النابغة، تحقيق: 

محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار المعارف، م�سر، 1977م، �س78.

)2(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س177. الذبياني: ديوان النابغة، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، 

�س40. وتمام البيت: ... وليٍل اأقا�سيه بطيء الكواكب.

)3(  المرت�سى: الأمالي، ج1، �س512. الذبياني: ديوان النابغة، تحقيق: اأبو الف�سل اإبراهيم، �س38.
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يكفر وقيعة الو�ساة ينهما، ولم يدع و�سيلة اأو اإيمانًا �سادقًا اإال واأق�سم به اإنه ل�سادق. ونلم�ض 

العاطفة الملتهبة، والنف�ض الحائرة اليائ�سة تريد اأن تراأب ال�سدع بين ال�ساعر والملك.

وقال االأ�سمعي في اأبيات الحارث بن ه�سام المخزومي: اإنها »اأح�سن ما قيل في االعتذار 

من الفرار؛ قال:

مــحــمــداً ظــهــري  ـــُت  ـــي ول مـــا  ــُم  ــل ــع يَ الــَقــْتــِلاهللُ  ــفــة  خــي ول  ــاً  ــن ــب ج ـــُه  ـــحـــابَ واأ�ـــش

ــي قـــلـــبـــُت اأمـــــــري فـــلـــم اأِجــــــْد ــن ــن ــك نَــْبــلــيول ول  ـــربْـــُت  �ـــشَ اإن  عـــنـــاًء  ل�شيفي 

ــيــعــت َمــوقــفــي ـــُت فــلــمــا ِخـــفـــُت �ــشَ ـــف بِل«)1(وَق ال�شِّ اأبـــي  كــالــِهــَزبــر  لــعــوٍد  ــُت  َرجــع

فال�ساعر يعتذر الإدباره بطريقة تتفق مع المقام والحال، فلم يكن فراره جيداً كما يقول، 

اأو خ�سية من القتل، ولكن لما جعله ل�سالحه من مو�سع ال يجدي فيه.

اأبيات في الجوار:

قال االأ�سمعي: »اأح�سن ما قيل في ُح�سن الجوار:

ــى ِجـــواُرهـــم ــول ــَل ــاْح ــاَن ف ــب ــي ــشَ ـــــاورُت � للجاِر«)2(ج ــصِ  ــا� ــنّ ال ِخـــيـــاُر  ـــكـــراَم  ال اإنَّ 

ويظهر اأن حكم االأ�سمعي ين�سّب على ال�سطر الثاني من البيت بالذات لما فيه من حّث 

على رعاية الجار، والقيام بواجباته. وكثيراً ما افتخر العرب بحماية الجار ون�سرته، وذم من 

توانى عن حماية جاره.

الجال�س  واأن�س  المجال�س  النمري: بهجة  البر  يو�سف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد  اأبو عمر  القرطبي،    )1(

و�سحذ الذاهن والهاج�س، تحقيق: محمد مر�سي الخولي، مراجعة: د. عبد القادر القط، الدار الم�سرية 

للتاأليف والترجمة، تاريخ المقدمة 1962م، ج1، �س490. هو الحارث بن ه�سام بن المغيرة المخزومي 

القر�سي، �سحابي، كان �سريفًا في الجاهلية والإ�سالم. انظر: ابن حجر: �سهاب الدين اأحمد بن علي بن 

محمد بن علي الكناني، الإ�سابة في تمييز ال�سحابة، المكتبة التجارية الكبرى، �سر، 1358هـ/ 1939م، 

ج1، �س293.

)2(  المرجع ال�سابق، ج1، �س290.
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اأبيات في الرثاء:

ومن االأبيات المفردة التي نالت منزلة عند االأ�سمعي قول جرير في الرثاء:

الــثّــرى ُم�شت�شِعَر  بــّت  اأْن  عــجــٍب  ــــــــّت بــــمــــا زّودتـــــــنـــــــي ُمـــتـــمـــتِّـــعـــا»ومـــن  وب

ـــــودَّ لـــم اأبــــْت ــِك ال ــت ــف ــش ــ� َمعا«)1(ولــــو اأنـــنـــي اأنْ ــثّــرى  ال فــي  نَنطوي  حتّى  َخــافــك 

وربما يكون �سبب ا�ستجادة االأ�سمعي لهذين البيتين ما فيهما من ذكر لالإن�ساف وتعجب 

يراهما الراثي في ت�سرف الدهر، كما اأن عاطفة ال�ساعر الحزينة ظاهرة في االأبيات.

اأبيات في ال�شيب:

هذا  قال  يقول:  االأ�سمعي  �سمعت  قال  الريا�سي:  حدثنا  قال   ...« االأ�سفهاني:  روى 

الباهلي محمد بن خازم)2) في و�سف ال�سيب �سيئًا ح�سنًا، فقال له اأبو محمد الباهلي كفاك 

قوله:

ــٍة ــي ــــبــــاً عـــنـــَد غــان ــِب َذنْ ــي ــشّ ــ� ــال ــاً اأيُّــــهــــا الـــرجـــُلَكـــفـــاَك ب ــع ــي ــف ــشَ ـــبـــاِب � وبـــالـــ�ـــشّ

فقال: اإياه عنيت«)3).

وال�سباب  ال�سيخوخة  ع�سري  بين  المقارنة  عن  ناتجة  للبيت  االأ�سمعي  ا�ستجادة  ولعّل 

وروؤية الغانيات للرجل في كل منهما. وكثيراً ما ذكر ال�سعراء ع�سر ال�سيخوخة ونفور الن�ساء 

منه.

اأبيات في الفخر:

روى �ساحب االأغاني ب�سند اإلى االأ�سمعي اأنه »اأُن�سَد قول اإ�سحاق يذكر والءه لُخزيمة 

بن خازم:

بي وَمن�شِ ــي  ــل ــشْ اأَ� ــــــراُر  الأَْح ــت  ــانَ ك ـــــُن خــــاِزِماإذا  ــيــمــي خــــــاِزٌم واب وداِفـــــــَع �ــشَ

)1(  الع�سكري: الم�سون في الأدب، �س18. لم ترد الأبيات في الديوان.

)2(  محمد بن خازم التميمي ال�سعدي من اأهل الكوفة، عبا�سي الع�سر. تاريخ بغداد، ج5، �س242.

)3(  الأ�سفهاني: الأغاني، ج14، �س110.

Al_Asma3i_Book.indb   243 11/17/09   1:33 PM



244

ـــَر قـــائـــِمَعــَطــ�ــشــُت بـــاأنـــٍف �ــشــامــٍخ وتَـــنـــاولـــْت ـــي ـــا قـــــاِعـــــداً غ ـــري ـــثُ يـــــــداَي ال

يذكرهما  ذلك  بعد  وكان  وي�ستح�سنهما،  منهما،  يعجب  االأ�سمعي  فجعل  قال: 

ويف�سلهما«)1).

بالرفعة  وال�سعور  الفخر  من  فيهما  بما  مرتبط  البيتين  لهذين  االأ�سمعي  تف�سيل  ولعل 

وال�سمو، فمن الذي تبلغ يداه الثريا وهو قاعد؟

وروى  العريق.  الأ�سله  باالإ�سافة  الثريا  تدنيان  يديه  جعل  و�ساعريته  المو�سلي  خيال  اإن 

يا�سي قال: »اأن�سدنا االأ�سمعي لن�سيب وكان ي�ستجيد هذه االأبيات ويقول  االأ�سفهاني عن الرِّ

اإذا اأن�سدها: قاتل اهلل ن�سيبًا ما اأ�سعره:

ــي ــن ــاإنّ ـــواُد ف ـــ�ـــشّ ــــُك مـــن لـــوِنـــي ال ـــــاإْن يَ ذائــُقــْهف الِم�شك  مــن  يـَـــْرَوى  ل  لَكالم�شِك 

ــهــا ـــوادي وتَــحــتَ ــــوابــــي �ـــشَ ـــرَّ اأثْ ــْهومـــا �ـــشَ ــُق ــائ ــنَ ــصٌ ب ــ� ــي ـــن الـــَعـــلـــيـــاِء ب ـــا�ـــٌص م ـــب ِل

ما مــثــَل  الــــودِّ  ـــَن  ِم يـَــبـــُذْل  لـــْم  ــرُء  ــم ال ُمفارُقْه«)2(اإذا  ـــي  ـــاأنّ ب ــْم  ــَل ــاع ف لـــه  بـــذلـــُت 

في  يوؤثر  لم  االأ�سود، ولكن ذلك  لونه  اإلى  ال�ساعر  فيها  اأ�سار  الفخر،  في  غاية  واالأبيات 

حياته، ثم �سّبه نف�سه بالم�سك، فاالإن�سان ما كان ليمّل روؤية الم�سك اأو رائحته. واأكد ذكر 

لونه في البيت الثاني، ولكن نف�سه في مرتبة المعالي التي ال ت�سلها اإال النفو�ض ذات الهمم، 

روى  �سيدعه.  فاإنه  له  بذله  كان  بود  �ساحبه  يعامله  لم  واإن  بنائقه،  بي�ض  بقوله  عنها  وكّنى 

�سمعت  قال:  الريا�سي  حدثنا  قال:  الخزاعي  محمد  بن  ها�سم  »اأخبرني  قال:  االأ�سفهاني 

االأ�سمعي ي�ستح�سن قول اأبي العتاهية:

ـــَت َعــــــن �ــشــا ـــي ـــنَ ـــْغ ـــتَ ـــش ــــا ا� ــــــــَت م ــــــــــــوُهاأن هــــــــــَر اأخ ِحـــــــــِبـــــــــَك الــــــــــدَّ

)1(  الأ�سفهاني: الأغاني، ج5، �س278. هو اإ�سحاق بن اإبراهيم المو�سلي من اأ�سهر ندماء الخلفاء العبا�سيين، 

تميمي بالولء. انظر: تاريخ بغداد، ج6، �س338. وفيات الأعيان، ج1، �س182.

)2(  الأ�سفهاني: الأغاني، ج1، �س354. هو ن�سيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان، وكان لبع�س العرب 

من كنانة. انظر: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س410. الأغاني، ج1، �س324. ال�سمط، �س291.
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ـــــــَت اإلـــــــيـــــــِه ـــــــْج ـــــــت ـــــــــــــــوُه«)1(فــــــــــــــــاإذا اح ـــــــَك ُف ـــــــجَّ ـــــًة َم ـــــاَع ـــــش �

تعامله  منها  االأخير  البيت  في  ويذكر  االأولى،  اأبياته  في  بنف�سه  يفخر  ن�سيب  كان  فاإن 

االإن�سانية  التجارب  تو�سحها  النا�ض،  في  عامة  حقيقة  عن  يتكلم  العتاهية  فاأبو  النا�ض،  مع 

المتكررة. وندرج بيتًا ا�ستجاده االأ�سمعي ولم يذكر �ساعره، روى الع�سكري قال: واأح�سن 

ما و�سف به هاجرة قوله:

ــخــد ـــــاِرِم الأعـــــــــاِم �ــشَ ـــــخ ــه نَــــــارا«)2(»اأ�ـــــشـــــُم َم ــي ــ�ــشــمــ�ــَص تَــنــُفــُخ ف كـــــاأنَّ ال

فقد كّنى �ل�شاعر بنفخ �ل�شم�ض للنار عن �شدة �لحر �لذي �أحاط بكل �لأر�ض من حوله.

اأبيات في المراأة:

تذكر االأخبار اأن اأبا �سعيد كان ي�ستجيد اأ�سعاراً تتعلق بو�سف المراأة، مفاتنها واأخالقها، 

ومن هذه االأبيات قول ال�سنفرى في مف�سليته:

ــْت ــَل ْت واأُكــِم ــَكــرَّ ــبَ ــْت وا�ــش ــْت وجــلَّ ــَدقَّ ــِت»ف ــن الــُحــ�ــشــِن، ُجــنَّ ــاٌن، م ــش ــ� ـــنَّ اإن فــلــو ُج

قال االأ�سمعي: لم تو�سف المراأة باأوجز واأح�سن منه«)3). فقد و�سف االأع�ساء الح�سية 

البيت »دقت في محا�سنها وجلت في منا�سبها...  المراأة دون تكرار، وجاء في �سرح  في 

ويجوز دق من اأع�سائها ما ي�ستحب دقته، وفخم ما ي�ستحب فخامته«)4)، وكل ذلك يتعلق 

باإظهار ح�سن هذه المراأة.

وفي قول ال�سنفرى:

ــه ــِن عــي َة  قــــــرَّ اآَب  اأمـــ�ـــشـــى  هـــو  ــِت؟»اإذا  ــلَّ َظ اأيـــَن  ــْل:  ــشَ ــ� يَ ــم  ل ال�شعيِد،  مـــاآَب 

)1(  الأ�سفهاني: الأغاني، ج4، �س11. اأبو العتاهية اأ�سعاره واأخباره، تحقيق: د. �سكري في�سل، مكتبة دار 

المالح، دم�سق، تاريخ المقدمة 1384هـ/ 1964م، �س423. هو اإ�سماعيل بن القا�سم بن �سويد العنزي 

بالولء، م�سهور باأبي العتاهية. تاريخ بغداد، ج6، �س250. وفيات الأعيان، ج1، �س198.

)2(  الع�سكري: الم�سون في الأدب، �س25. �سخد: �سديد الحر.

)3(  الجرجاني، عبد القاهر: الطرائف الأدبية، �سححه وخّرجه عبد العزيز الميمني، لجنة التراث والترجمة 

والن�سر، القاهرة، 1937م، �س33. الإيجاز والإعجاز، �س142. ا�سبكرت: طالت وامتدت.

)4(  التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، تحقيق: د. قباوة، ج1، �س519.
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... قال االأ�سمعي: هذه االأبيات اأح�سن ما قيل في خفر امراأة وعفتها، واأبيات اأبي قي�ض 

بن االأ�سلت:

ـــا ـــه ـــُزْرنَ ـــيَ ــــا، ف ــــه ــــاراتُ ، فـــتُـــْعـــَذُروتُـــكـــِرُمـــهـــا ج ــــلُّ عــــن اإتــــيــــانــــهــــنَّ ــــعــــتَ وتَ

ـــجـــارٍة ب ــَن  ــي ــه ــتَ ــش ــ� تَ اأْن  لــهــا  ــُرولـــيـــ�ـــصَ  ــشَ ــ� ــح وتَ ــا  ــي ــح ت ذاَك  ــــن  َع ــا  ــه ــنَّ ــك ول

اأتَـــْيـــنَـــهـــا ـــهـــّن  ل تَــــبــــُرْز  لـــم  هـــي  ُر«)1(واإْن  التاأطُّ ــنَّ  ــُه ــيُ ــش ــ� م ــ�ــٌص  ــي ب ـــُم  ـــواع ن

وتظهر االأبيات ال�سابقة اأخالق امراأة خفرت حياء وعفة، ويزينها جمال قد ال يكون من 

ن�سيب غيرها، وهي قليلة الخروج من منزلها.

وفي االأغاني »... قال حدثنا الريا�سي قال: حدثنا االأ�سمعي قال: ال�سمردل بن �سريك)2)، 

وكان ي�ستجيد هذه االأبيات وي�ستح�سنها ويقول: اإنها لمن طريف الكالم:

ـــى َم ـــدُّ ـــال ــــَمــــاٌت ك ــــعَّ ــُة الأحــــقــــاِدثــــم ا�ـــشـــتـــقـــلَّ ُمــــنَ ــل ــي ــل ـــاِب ق ـــت ـــع ـــُمـــ�ـــصُ ال �ـــشُ

ــوى ــَه ِمــــنــــهــــّن بـــــيـــــَن مــــــــــــوّدٍة وبـــــعـــــاِدُكـــــُذُب الــمــواِعــِد مـــايـــزال اأخـــو ال

ــــَن مــعــلــقــاً ــــه ــــالَ ــــب ـــــاَل ِح ـــــن ـــراِدحـــتـــى ي ـــشِ ـــُر � ـــــّن غـــي ـــِد وه ـــري ـــ�ـــشّ عـــقـــَل ال

ـــٍر بــيــنــنــا ـــج ـــَد ه ـــع ــُح ب ــل ــش ــ� ــــبُّ ي ــــح ويـــهـــيـــُج مـــعـــتـــبـــًة بـــغـــيـــر بـــــعـــــاِد«)3(وال

ومن المرجح اأن تف�سيل االأ�سمعي هذه االأبيات ناتج عن محتواها، فقد بداأت بو�سف 

جمال الن�ساء الم�سبهات بالدمى، ثم تحدث عن اأخالقهن، وكيف يبقى المحب بين و�سل 

و�سدود تنتهي كلها بلقاء الحبيب.

اأقوالهم،  في  ال�سعراء  لها  تطّرق  ما  وكثيراً  الغيرة،  بالمراأة  ال�سلة  الوثيقة  االأمور  ومن 

اأبو قي�س كنيته، وقيل ا�سمه الحارث، وقيل عبد اهلل، وقيل �سيفي بن  ال�سابق، ج1، �س518.  )1(  الم�سدر 

عامر وهو من اأزدكهالن وكان �سيد الأو�س. راجع: التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، ج3، �س1232. 

الخزانة، ج3، �س409.

)2(  ال�سمردل بن �سريك بن عبد الملك من بني ثعلبة بن يربوع تميمي، �ساعر مح�سن في الق�سيد وفي الرجز. 

الآمدي: الموؤتلف والمختلف، �س139.

)3(  الأغاني، ج13، �س363.
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»وقال  قال:  اأماليه  في  المرت�سى  روى  للدارمي.  اأبيات  االأ�سمعي  ا�ستح�سان  حازت  وقد 

االأ�سمعي: اأح�سن ما قيل في الغيرة قول م�سكين الدارمي:

ــُط ــي ــش ــ� ــتَ ــش ــ� ــُم ال ــــُر  الــــغــــاِئ ــــا  ــــه اأيُّ تـُــــَغـــــْراأل  ـــــــْم  ل اإذا  ــــــاُر  ــــــغ تَ عـــــــــاَم 

ِخــفــتَــهــا اإذا  ـــــصٍ  ـــــر� ِع ــــُر  ــــي َخ ـــا  ـــم ـــــــَزْرف يُ لــــم  اإذا  ــــيــــٍت  ب َخــــيــــُر  ومــــــا 

ـــروا ـــُظ ـــن يَ اأن  ـــص  ـــا� ـــن ال عـــلـــى  ـــحـــاِت الـــنَّـــَظـــْرتَــــغــــاُر  ـــاِل ـــ�ـــشّ ـــُن ال ـــِت ـــْف ـــــل يَ وَه

ـــهـــا ـــتَ ـــي ـــــي �ــــشــــاأُْخــــلــــي لــــهــــا بَ ـــــاإن تَــــــَذْرف اأو  ـــهـــا  نـَــفـــ�ـــشَ ــــي  ل ـــُظ  ـــَف ـــح ـــتَ ف

هـــــــــا ُودَّ ـــــِه  ـــــِط ـــــع يُ لــــــم  اهللُ  ــــّرْاإذا  ــــَم ــــوٌط ُم ــــس ـــَي �لـــــــوّد � ـــط ـــع فـــلـــن يُ

ــــُه ــــر�ــــشَ ِع ــــــُه  ل يـُـــــراعــــــي  ذا  َفْر«)1(وَمــــــــن  ال�شَّ ـــيَّ  ـــِط ـــم وال ـــُه  �ـــشـــمَّ اإذا 

ت�ساوؤاًل  ويت�ساءل  االإن�سان،  نف�ض  في  اأثر  من  تجعله  وما  الغيرة،  عن  يتحدث  فالدارمي 

اإنكاريًا بقوله: وهل يفتن ال�سالحات النظر؟ ثم قال اإذا كان االإن�سان لم يهْبه اهلل وّد من يحب 

فلن يحظى ب�سيء منه في و�سائل القوة والغيرة، وربما ا�ستح�سنها االأ�سمعي لما فيها من قول 

ين�سجم مع الطباع االإن�سانية.

ومن االأبيات التي نالت اإعجاب االأ�سمعي ما يرويه للعديل، روى �ساحب االأغاني قال: 

فقلت:  مليحًا،  �سعراً  اأ�سمعي  يا  اأن�سدني  فقال:  محموم  وهو  يومًا،  الر�سيد  على  »دخلت 

وال�سهل،  الفحل  بين  بل غزاًل  فقال:  �سهاًل؟  �سجيًا  اأم  الموؤمنين  اأمير  يا  تريده  اأر�سينًا فحاًل 

فاأن�سدته للعديل بن الفرخ العجلي:

َم�شيِبه ــَل  ــب ق ــيــ�ــصِ  الــِب ـــاب  ِط ــن  ع ــحــا  ــو َخــفــيــ�ــُص�ــشَ ــه ـــرف ف ـــّط ـــــع َغـــ�ـــصَّ ال وراج

ـــنـــي ويـــروُق ــبــا  الــ�ــشِّ اأرَع  لـــم  ــــي  َغ�شي�ُصكــــاأنّ الــمــقــلــتــيــِن  اأْحـــــوى  الــحــيِّ  مــن 

)1(  المرت�سى: الأمالي، ج1، �س475. الدارمي: ديوان م�سكين، جمع وتحقيق: عبد اهلل الجبوري/ خليل 

اإبراهيم العطية، ط1، مطبعة دار الب�سري، بغداد، 1389هـ/1970م، �س40. في الديوان »... عالم تغار 

اإذا لم تمر«. الدارمي: هو ربيعة بن عامر ينتهي ن�سبه اإلى بني حنظلة من تميم، معا�سر لجرير والفرزدق. 

ج3،  الخزانة،  �س126.  ج11،  الأدباء،  معجم  ياقوت:  �س68.  ج18،  الأغاني،  الأ�سفهاني:  انظر: 

�س69.
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ـــه ـــابَ ـــاأج ــــــوًى ف ــــاً ه ــــوم ــــه ي ــ�ــُصَدعـــــانـــــي ل مــري ـــصَ  ـــرا� ـــِم ال ــلــقــى  ي اإذا  ـــــــوؤاٌد  ُف

ـــالـــحـــديـــِث كــــاأنـّـــُه ـــ�ـــصُلــُمــ�ــشــتــاأنــ�ــشــاٍت ب ـــي ـــــهـــــنَّ وم ـــــرُق ــــــــرٍّ بَ ــــُل ُغ ــــهــــلُّ ت

فقال لي: اأعدها فمازلت اأكررها عليه حتى حفظها«)1).

�لأبيات في �شروط معينة يدل على �شعة حفظه، وقوة ذ�كرته،  �لأ�شمعي لهذه  فاختيار 

واإلمامه ب�سروب ال�سعر العربي. ونالحظ اأن االألفاظ �سهلة منا�سبة لغر�سها وا�سحة المعاني، 

الواردة في االأبيات وو�سوحها. والناظر في االأبيات ال يكاد  الت�سبيهات  باالإ�سافة لجمال 

ال�ساعر نظمها  بين ع�سرهم وع�سرنا، ولكن  الزمني  الُبعد  لم يطرق �سمعه رغم  لفظًا  يجد 

يدل على  لها، وهذا  الموؤمنين  اأمير  ا�ستح�سان  النف�ض، و�ساهدنا على ذلك  بطريقة تجذب 

درايته بال�سعر.

اأبيات في الثغر:

اأما في و�سف الثغر، فقد وقع اختياره على اأبيات كثيرة ل�سعراء مختلفين.

روى المرت�سى في اأماليه خبراً عن المرزباني م�سنداً اإلى االأ�سمعي »ما و�سف اأحد الثغر 

اإال احتاج اإلى قول ب�سر بن اأبي خازم:

ـــاَه عــــن اأْقـــــحـــــواٍن ـــف ـــشِّ ـــ� ـــَن ال ـــْج ـــلِّ ـــَف ــــٍة ِقــــــطــــــاُر«)2(يُ ــــاِري ــــــبَّ �ــــش ـــــــاُه ِغ َج

ماء  من  جاله  ما  جماله  في  وزاد  باأقحوان،  م�سبهه  ون�سارته  الثغر  ال�ساعر  و�سف  فقد 

�سحابة �سارية.

وعن الريا�سي: »�سمعت االأ�سمعي يقول: اأح�سن ما قيل في و�سف الثغر قول ذي الُرّمة:

ــُه كـــاأنَـّ اأَراٍك  مـــن  بــــَفــــْرٍع  ـــو  ـــل ـــْج يُ�شبَُحوتَ والــِمــ�ــشــِك  ــديِّ  ــن ــِه ال ــِر  ــنــبَ الــَع مـــَن 

وارتَــقــى ــُل  ــي ــل ال ـــــُه  راَح اأُقــــحــــواٍن  ُحُذرى  ـــروِّ ـــتَ ـــُم ــــــَة ال ــــَدى مــــْن راَم ــــنّ اإلـــيـــِه ال

)1(  الأغاني، ج22، �س343. هو العديل بن الفرخ العجلي... من رهط اأبي النجم، وله خبر مع الحجاج. 

ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س413.

)2(  المرت�سى: الأمالي، ج1، �س511. الأ�سدي: ديوان ب�سر بن اأبي خازم، �س63.
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ــْت ــَم ــ�ــشَّ ــبَ ـــاً لـــو تَ ـــِرب ـــْغ ــا ُم ــاي ــن ــثّ ـــجـــاَن ال ُح«)1(ِه يُف�شِ ــَقــوِل  بــال كـــاَد  َعــنــُه  ـــَر�ـــصَ  لأَْخ

لحظة  عليها  عيناه  وقعت  اإذا  االأخر�ض  تجعل  التي  تلك  �سفاه  فاأي  مية.  عا�سق  در  وهلل 

ابت�سامة ينطق؟ فال�ساعر لم يترك جانبًا من الثغر اإال و�سفه، فقد جعل ال�سواك من عنبر هندي 

وم�سك، ولم يجعل الثغر قليل الماء فيوؤدي اإلى ت�سقق ال�سفاه فيوؤثر فيها، وال كثيره فيوؤذي 

نا�سعة.  بي�سًا  ثناياها  وجعل  االأقحوان،  اأجفان  على  يقع  عندما  كالّندى  جعله  بل  منظره، 

ولي�ض االأمر بعيداً عن ذي الرمة ال�ساعر الذي ال يكاد يخلو ديوانه من ق�سيدة لم تذكر فيها 

مع�سوقته مّية التي جعلته ياأن�ض ال�سحراء في �سبيل لقائها. و�سبيه بقول ذي الرمة، قول كعب 

بن زهير:

ابت�شمْت اإذا  ظلم  ذي  َعــوار�ــصَ  ـــوُل»تَجلو  ـــل ـــع ــــــّراِح َم ــــــال ـــــه َمـــنـــهـــٌل ب كـــــاأنّ

فقد و�سف ماء االأ�سنان وبريقها وقيل رقتها و�سدة بيا�سها«)2)، وهي �سفات تبّين جمال 

الثغر.

اأبيات في العيون:

اإال  امراأة  عيني  اأحد  و�سف  »وال  االأ�سمعي:  قول  المرت�سى  روى  العيون  جمال  وفي 

احتاج اإلى قول عدّي بن الرقاع:

ـــدا بَ ـــد  ق ــــَي  راأ�ــــش واأّن  ـــاُء  ـــي ـــَح ال ــِملَـــــول  ــشِ ــا� ــق ال اأُمَّ  لَــــــُزرُت  ــُب  ــي ــش ــ� ــَم ال فــيــِه 

ــــا ــــاَره ــــَط الـــنِّـــ�ـــشـــاء اأَع ــــشْ ـــا َو� ـــه ـــاأنّ ــِموك ــشِ ــا� ـــن جــــــــاآِذِر ج َعـــيـــنـَــيـــِه اأحــــــــَوُر م

ــْت ــَق ــرنَّ ــُص ف ــا� ــع ــنُّ ـــَدُه ال ـــش ـــ� ـــاُن اأْق ـــن بناِئِم«)3(َو�ـــشْ ــص  ــ� ــي ول ـــٌة  ـــنَ �ـــشِ َعــيــِنــه  ـــي  ف

�س83.  ديوانه،  الرمة:  ذو  �س241.  ج1،  الآداب،  زهر  الح�سري:  �س513.  ج1،  نف�سه،  المرجع    )1(

هجان: بي�س. المغرب: الذي كل �سيء منه اأبي�س، الل�سان ج2، �س129.

)2(  الأن�ساري، اأبو محمد جمال الدين عبد اهلل بن ه�سام: �سرح ق�سيدة بانت �سعاد، ط1، المطبعة الأزهرية 

الم�سرية، م�سر، 1317هـ، �س16.

)3(  المرت�سى: الأمالي، ج1، �س511. الحاتمي: حلية المحا�سرة، �س69. الأب�سيهي: الم�ستطرف، ج2، 

�س16. الع�سكري: الم�سون، �س15، ورَد البيتان الأخيران. عدي بن الرقاع العاملي من بني زيد مناة من 

تميم، �ساعر اأموي. انظر: ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س618. المرزباني: المو�سح، �س190.
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فالحور من اأجمل األوان العيون، وزاد ال�ساعر على هذه ال�سفة بتحديده للمكان )جا�سم) 

وهي منطقة م�سهورة بالظباء. و�سّلط ال�ساعر �سلطان النعا�ض على تلك العيون لتفتن رائيها.

اأبيات في اللون:

قال االأ�سمعي: »وال و�سف اأحد اللون باأح�سن من قول عمر بن اأبي ربيعة:

ــا ــه ــْن ــــَر م ــــيَّ ــــح ــــــــــَي َمــــكــــنــــونــــٌة تَ ــاِبَوْه ــب ــشَّ ــ� ـــِن مـــــاُء ال ـــّدي ـــخ ـــي اأَديـــــــِم ال ف

ـــــِديٌّ ـــــن ــــٌق َج ــــحــــقَّ ـــــفَّ ِمـــنـــهـــا م ـــــشَ حاِب«)1(� ال�شَّ ــاِل  خ من  كال�ّشم�ِص  َفــْهــَي 

ي�سف ال�ساعر وجهًا قد تدفق فيه ماء ال�سباب، وبدا اإلى العيون ناظراً، ويزيد في جماله 

اأّنه في طور مبكر من العمر.

اأبيات في الغزل:

روى �ساحب االأغاني قال: »حّدث محمد بن �سعيد عن الريا�سي: قيل لالأ�سمعي – اأو 

قلت له – ما اأح�سن ما تحفظ للمحدثين؟ قال قول العبا�ض بن االأحنف)2):

ـــَن َروَعـــتـــي ـــكَّ ـــِت عـــاتـــبـــًة لـــ�ـــشَ ـــِبلـــو كـــن ـــراِق ُم ــَر  ــي غ وُزرُت  ِر�ـــشـــاِك  ـــي  ـــل اأَم

ــٌة ــَل ــي ـــي ح ـــْن ل ـــك ـــِت فــلــم تَ ـــْل ـــِل العاِتِب«)3(لــكــن َم �ــشــدِّ  ـــاُف  ِخ ــوِك  ــمــُل ال ــدُّ  �ــشَ

ياأمل و�سال  العا�سق  اأن مو�سوع االأبيات في �سكوى �سدود، وهي ت�سور حال  نلحظ 

الحبيب العاتب، وكان ذلك ال�سّد خالف جفاء الملوك. وعاطفة الحب ظاهرة في قوله.

)1(  المرت�سى: الأمالي، ج1، �س511. الع�سكري: الم�سون في الأدب، �س14. ابن اأبي ربيعة: ديوان عمر 

ابن اأبي ربيعة، تحقيق و�سرح: اإبراهيم الأبياري، مكتبة �سادر، بيروت، 1952م، �س63.

البيت الثاني:

لما ال�سم�س  بهجة  مــن  ــاباأذكــرتــنــي  ــح ــس ـــة و� ـــّن ـــن دج ــت م ــع ــل ط

�ساعر غزل رقيق ت  اليمامة،  اأ�سله من  الف�سل،  اأبـو  اليماني،  الحنفي  الأ�سود  بـن  الأحنـف  بن  العبـا�س    )2(

192هـ. وفيات الأعيان، ج1، �س245.
)3(  الأ�سفهاني: الأغاني،ج8،�س355. ابن الأحنف: ديوان العبا�س، دار �سادر، بيروت،1398هـ/1978م، 

�س53.
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ولم يقف اإعجاب االأ�سمعي بالعبا�ض عند هذا الحد، بل روى �ساحب االأغاني: »قال: 

اإن اأبا حاتم ال�سج�ستاني حكى عن االأ�سمعي اأنه اأن�سد للعبا�ض بن االأحنف:

ــــْم ــــُك ــــاَرِت ـــبٍّ فــــي زي ـــ�ـــشَ ــِراأتـــــــاأَذنـــــــوَن ل ــ�ــشَ ــبَ ــمــِع وال ــ�ــشَّ ـــَهـــواُت ال فــعــنــَدكــم �ـــشَ

بِه الــُجــلــو�ــُص  طـــاَل  اإن  ــوَء  الــ�ــشُّ يُ�شِمُر  ــِرل  ــَظ ــنَ ــُق ال ــش ــا� ــمــيــر ولـــكـــْن ف ــــفُّ الــ�ــشَّ َع

قال االأ�سمعي: مازال هذا الفتى يدخل يده في جرابه فال يخرج �سيئًا حتى اأدخلها فاأخرج 

هذا، ومن اأدمن طلب �سيء ظفر به«)1). وهذه االأبيات في الغزل، �سور فيها العبا�ض عا�سقًا 

متيمًا عفيفًا اإال في نظره، يهوى �سماع الح�سناوات ويطمئن قلبه لروؤيتهن، ولذلك قال عنه 

فا�سق النظر، لكنه عفيف ال�سمير بعيد عن ال�سوء وما يجّره. وهذا ما جعل االأ�سمعي يقول: 

مازال هذا الفتى يدخل يده في جرابه فال يخرج �سيئًا حتى نطق بهذه االأبيات، وما ت�سوره.

اأبيات كثيرة منها ما  اأن االأبيات التي نالت ا�ستح�سان االأ�سمعي تتناول المراأة  ونالحظ 

والثغر  كالعيون  اأع�سائها  بع�ض  ت�سف  اأبياتًا  وجدنا  ثم  والغيرة،  واأخالقها  جمالها  ي�سف 

واللون. وانفردت بع�ض االأبيات )اأبيات ابن االأ�سلت) بو�سف اأخالق المراأة وعفافها.

اأبيات في الغيث:

ولالأ�سمعي مراتب ا�ستح�سان من �سعر و�سف الغيث؛ اإذ اإن الغيث كثيراً ما ذكرته العرب 

قيا لمنازل االأحباب، وناجت البرق في كبد ال�سماء، واأكثرت من  في اأ�سعارها، ودعت بال�سُ

و�سف ال�سحاب.

قال ثعلب )ت 291هـ): »قال االأ�سمعي: اأجود بيت قيل في الغيث بيت الهذلي:

ـــ ــوب وتـَــقـــبـَــَل الــ�ــشْ ــن ــج ــــُح ال ــْمــريلــتـُـلــقــحــه ري ــٌب يَ ــال ــبــا ح ـــــمــاُل نــتــاجــاً والــ�ــشّ ـــ�ــشِ

وقال الكميت:

ــْر ـــ ــه ــف ــــــُه الــــجــــنــــوُب فـــلـــّمـــا اك ْماأَُل«)2(َمــــــَرتْ وال�شَّ َعـــزاِلـــيـَــــــه  ـــْت  ـــلَّ َح َر 

)1(  الأ�سفهاني: الأغاني، ج8، �س356. ابن الأحنف: ديوان العبا�س، �س172.

دار  هارون، ط2،  ال�سالم محمد  عبد  وتحقيق:  �سرح  المجال�س،  يحيى،  بن  اأحمد  العبا�س  اأبو  ثعلب:    )2(
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واالأبيات دقيقة الو�سف لت�سكل ال�سحاب، وتجاذب الرياح له، فتارة تغدو به الجنوب 

الثاني فقد كان لريح  البيت  اأما  با.  ال�سَّ اإذا حان �سقوطه جادت به  وتعود به ال�سمال، حتى 

الجنوب دورها في هذا المطر، فقد �ساقت �سحابه، وا�ستمرت به حتى �سحت �سماوؤه.

اأبيات في الخيل وال�شاح:

ومن االأبيات التي اأثنى عليها االأ�سمعي، قول ب�سر بن اأبي خازم:

ـــــنَّـــــَة، ُمــ�ــشــِغــيــاٍت ــــَمــــَد، �لـــَحـــمـــاُم»يُــــبــــاِريــــَن الأ�ـــــشِ ــــاَرُط، �لــــثَّ ــــف ــــت كــمــا يَ

اأي تباري الخيل االأ�سنة بخدودها. قال االأ�سمعي هذا اأبلغ ما قيل في �سرعة الفر�ض، �سبه 

في  وهي  الخيول  ي�سّور  وال�ساعر  ت�سابقها«)1).  على  دّل  يبارين  قوله  الأن  بت�سابق؛  ت�سابقًا 

لحظة جري �سريع، فكاأنها م�سغية؛ الأنها اأعطت قدراً كبيراً من الجهد، وهي عادة معروفة 

ينطلق  �سرعة كبيرة كما  االأ�سّنة في  تباري  باتت  كاأنها  للناظر  الكريمة. وتظهر  الخيول  في 

الحمام في �ساعة ِورده حين يكون من�سلتًا نحو الماء.

قول  الرماح  طول  في  العرب  قالت  ما  »اأح�سن  االأ�سمعي:  قال  الرماح  و�سف  وفي 

القطامي:

مـــــاِح كــــــــاأنَّ فــيــهــا ــــــصَ بـــــالـــــرِّ ــــــوار� انِتَزاعا«)2(َق ــا  ــه ِب يـُــْنـــتَـــَزْعـــَن  ـــواِطـــَن  �ـــشَ

وبعد هذا الو�سف للرماح بالطول، ُيذكُر له قوٌل في الدرع، قال: »واأح�سن بيت و�سف 

به درع قول اأبي دواد االإيادي:

المعارف، م�سر، تاريخ المقدمة 1363هـ/ 1956م، ج1، �س296.

اأبي خازم، �س212.  بن  ب�سر  ديوان  الأ�سدي:  المف�سل، ج3، �س1410.  اختيارات  �سرح  التبريزي:    )1(

الرواية: ينازعن الأعنـة... الم�سغـي: المميل راأ�سه وذلك اإذا ا�ستد عدوه. التفارط: الت�سابق، الل�سان ج9، 

�س241.

)2(  التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، ج2، �س583. القطامي هو عمير بن �سييم من بني ج�سم بن بكر من 

تغلب كان من ن�سارى تغلب واأ�سلم. ابـن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س609. المرزباني: المو�سح، 

�س158.
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ــًة ــش ــا� ــف ــش ــ� ـــرِب َف ـــح ـــل كالمبرِد«)1(واأعـــــــــــــَدْدُت ل الـــَمـــطـــيِّ  ـــي  ف ـــاَءل  ـــ�ـــش تَ

فهذه الدرع ت�سمح لمرتديها بحركة مريحة، وحماية لج�سمه، وكثيراً ما و�سفت الدرع 

باأنها ف�سفا�سة. وذكر الع�سكري ا�ستجادة االأ�سمعي قول ال�ساعر:

ـــه ـــاأن ـــي ك ـــرم ـــنـــي حـــ�ـــش يرمي«)2(»تـــــنـــــازع مـــت مـــرتـــجـــل  يـــتـــلـــوه  َحــــبــــاب 

فهو ي�سف زمامًا، وكيف بدا لعيون الناظرين.

اأبيات في الظليم:

اأما في و�سف الظليم فقد روى المرت�سى قول االأ�سمعي، قال: »وال و�سف اأحد ظليمًا 

اإال احتاج اإلى قول علقمة بن عبدة:

ــــــوؤَُه ــــــوؤُْج ــــــاأنَّ َجـــنـــاَحـــيـــِه وُج مهَجوُم«)3(َهــــْيــــٌق ك َخـــرقـــاُء  ــه  ب ـــْت  ـــاَف اأط ــٌت  ــي بَ

اإلى الناظرين، وكاأنه في حالة حذر دائم فهو  ي�سف ال�ساعر ظليمًا بدا مقدمه وجناحاه 

كالبيت الذي اأوكل اأمره اإلى امراأة ال تجيد عماًل فيه.

االأ�سمعي  »وكان  قال:  الطرّماح  �سعر  من  اأبياتًا  ا�ستجاد  االأ�سمعي  اأن  قتيبة  ابن  وروى 

ي�ستجيد قوله في �سفة الظليم:

ــراِتــِه ــــٍد لــ�ــشَ ــــْرُج ــمــَلــِة بُ ـــاُب �ــشَ ـــتَ ـــج ـــواَهـــا الـــبـُــْرُجـــُدُم ـــَم مـــا �ـــشِ ـــَل ـــشْ ــــــْدراً واأ� َق

وي�ستجيد في �سفة الثور:

ـــه ـــاأنّ ـــــاُد، ك ـــــِب ويُغَمُد«)4(يـَـــبــــدو وتـُـــ�ــــشــــِمــــُرُه ال ــلُّ  ــ�ــشَ يُ ـــَرٍف  �ـــشَ عــلــى  �ــشــيــٌف 

)1(  الع�سكري: الم�سون في الأدب، �س24.

)2(  المرجع ال�سابق، �س25.

)3(  المرت�سى: الأمالي، ج1، �س512. ابن عبدة: ديوان علقمة، �س63. �سعل كاأن جناحيه وجوؤجوؤه. هيق: 

اأي ظليم. الجوؤجوؤ: ال�سدر. الخرقاء: المراأة التي لي�ست ب�سناع.

)4(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، 58. ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س590. الأ�سفهاني: الأغاني، ج6، 

مخطط.  ك�ساء  البرجد:  لب�س.  مجتاب:  �س146-141.  ديوانه،  الطرماح:  مت�سالن.  البيتان  �س95، 

�سراته: ظهره.
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البيتين  الطرماح في هذين  يف�سالن  اأبو عبيدة واالأ�سمعي  قال: »كان  االأ�سفهاني  وزاد 

ويزعمان اأنه فيهما اأ�سعر الخلق«)1). وما كان هذان البيتان ليقدما �ساحبهما ويجعالنه اأ�سعر 

الخلق اإاّل لعظم الت�سبيه الذي وقع فيهما و�سرفه، وفي البيت االأول و�سف الظليم، وفي البيت 

الثاني و�سف لحركة الثور الذي ال يبقى في مكان واحد، ومن طبيعته التنقل من مكان اإلى 

اآخر. وا�ستجاد االأ�سمعي هذه ال�سورة ال�سعرية؛ الأنها تمّثل ت�سبيهًا نادراً قد ال يقع لغير هذا 

ال�ساعر.

اأبيات في النجيب:

روى المرت�سى في اأماليه اأن االأ�سمعي قال: »وال و�سف اأحد نجيبًا اإال احتاج اإلى قول 

حميد بن ثور:

ــهــا ــنُ ــي ــب ــــاٍق يُ ــــت ـــًى بــــــاأْطــــــواٍق ِع ـــّل ـــح ُف«)2(ُم يتَقوَّ لو  ــاأِن  الــ�ــشَّ َراِعـــي  رِّ  ال�شُّ على 

فهذا و�سف بارع لنجيب اعتنى به �ساحبه، وجعل عليه تلك االأطواق داللة على �سدة 

اعتنائه به.

واإذا تاأملنا االأبيات التي اختارها االأ�سمعي، نجدها تعود اإلى ع�سور مختلفة من ع�سور 

والرماح،  الخيل  و�سف  في  خازم  اأبي  بن  ب�سر  كاأبيات  الجاهلي:  فمنها  العربي،  ال�سعر 

ال�سنَفرى االأزدي في و�سف  اأبيات  الدرع، وكذلك  اأبي دواد االإيادي في و�سف  واأبيات 

جمال المراأة، وقول علقمة بن عبدة في و�سف الظليم، واأبيات النابغة الذبياني في االعتذار، 

والخ�سية وغيرها.

واأبيات  النجيب،  و�سف  في  ثور  بن  حميد  كاأبيات  المخ�سرم:  ال�سعر  من  وبع�سها 

الحارث بن ه�سام المخزومي في االعتذار.

وبع�ض هذه االأبيات يرجع اإلى الع�سر االأموي مثل: اأبيات جرير في الرثاء، واأبيات ذي 

)1(  الأ�سفهاني: الأغاني: ج12، �س41.

)2(  المرت�سى: الأمالي، ج1، �س512. الهاللي: ديوان حميد بن ثور، �س111. قوف الأذن بال�سم اأعالها، 

اأو م�ستدارها. القائف: من يعرف الآثار، جمع قافة.
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الرمة في و�سف الثغر، واأبيات عدي بن الرقاع في و�سف العيون، والطرماح بن حكيم في 

المراأة،  اأبي ربيعة في و�سف لون  بن  لعمر  الوح�سي. ووقع اختيار  الظليم، والثور  و�سف 

وكذلك ذي الرمة ووقع له اختيار في و�سف ال�سفاه. ونجد كذلك اأبياتًا للقطامي والكميت. 

ومن بين ما اختاره اأبيات لبع�ض ال�سعراء المعا�سرين لالأ�سمعي، مثل اأبيات اإ�سحاق المو�سلي 

في الوالء، واأبيات اأبي العتاهية، واأبيات العبا�ض بن االأحنف في الغزل، ولدينا بع�ض اأبيات 

لم ين�سبها االأ�سمعي.

اأن االأ�سمعي لم يق�سر ا�ستح�سانه على �سعر ع�سر دون  ومن االأبيات الم�ستح�سنة يبدو 

قبائل عربية مختلفة منها تميم، ومن �سعرائها  اإلى  ال�سعر فيرجعون  اأ�سحاب هذا  اأما  اآخر. 

علقمة بن عبدة، وجرير، وم�سكين الدارمي، وال�سمردل بن �ُسريك. ومن هذه القبائل قي�ض 

عيالن ومن اأ�سهر �سعرائها النابغة الذبياني. وكذلك م�سر ومن �سعرائها: الحارث بن ه�سام، 

وذو الرمة. وطيئ ومن �سعرائها الطرماح. وبع�ض ال�سعراء عرب بالوالء مثل: اأبي العتاهية، 

ون�سيب.

وداللة هذا اأن االأ�سمعي لم يعتمد على �سعراء قبيلة بعينها، اإنما ي�ستجيد ما يراه منا�سبًا من 

االأبيات دون النظر اإلى ع�سر ال�ساعر اأو قبيلته. واإذا نظرنا في الفحولة فاإننا نجد بع�ض هوؤالء 

ال�سعراء من الذين عّدهم فحواًل كالنابغة وب�سر بن اأبي خازم. ونجد �سعراء توقف عن الحكم 

لهم اأو عليهم مثل جرير، ولكنه ا�ستح�سن بع�ض اأبياته، واإلى جانبهم �سعراء لم ين�سبهم اإلى 

الفحول وهم معا�سرون له منهم العبا�ض بن االأحنف. وروى المرزباني قول االأ�سمعي في 

العبا�ض »ما يوؤتي من جودة المعنى، ولكنه �سخيف اللفظ«)1)، ولكنه اختار له بع�ض االأبيات. 

وكذلك اإ�سحاق المو�سلي، فقد ذكر المرزباني)2) اأن االأ�سمعي عاب بع�ض �سعره، ولكننا 

نجده اختار بع�ض اأبيات لهوؤالء ال�سعراء مما يرجح ا�ستجادته لبع�ض �سعر ال�سعراء الذين نزع 

عنهم �سفة الفحولة، وكذلك بع�ض ال�سعراء المحدثين، وربما كان موقفه في الفحولة يمثل 

جانبًا من موقف مدر�سة الب�سرة.

)1(  المرزباني: المو�سح، �س290.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س30. انظر: تاريخ بغداد، ج6، �س342.
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وما يالحظ على جميع ما وقع لالأ�سمعي من ا�ستجادة للق�سائد اأو المطالع اأو االأبيات اأنه 

اعتمد على قوافي الق�سائد في اإثبات مكانتها بين غيرها من الق�سائد، وتبين اأن لهذه الق�سائد 

تداواًل على األ�سنة النقاد والرواة من بعده. وكذلك المطالع التي راأى اأنها ح�سنة فكان بع�سها 

يتمثل به من يتحدث عن المطالع كبيت امرئ القي�ض، وبيت اأو�ض بن حجر. كما اأن االأبيات 

التي اختارها كانت تمثل الكمال في راأيه ولم يعمد في هذه اال�ستجادة اإلى ع�سر من الع�سور 

التي تتعلق  اإال ما ا�ستجاد من مطالع فكانت جاهلية كلها. ولم نجد في االأبيات  اآخر  دون 

بو�سف المراأة اإال بيتًا جاهليًا فقط. و�سمل ا�ستح�سانه بع�ض ظواهر الطبيعة المحيطة بهم.
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الباب الثالث

المنحى الفني في نقد ال�شعر
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الف�شل الأول

النقد في كتاب فحولة ال�شعراء

كتاب فحولة ال�شعراء لاأ�شمعي

اإلينا من تراث اللغة العربية.  كتاب فحولة ال�سعراء من اأقدم الكتب النقدية التي و�سلت 

رواه  ال�سج�ستاني  وعن  248هـ))1)،  )ت  ال�سج�ستاني  حاتم  اأبي  برواية  الكتاب  وو�سلنا 

ابن دريد )ت 321هـ))2)، فيكون الكتاب »قد و�سل اإلينا بطريق عاِلَمين كبيرين ثقتين عن 

اإلينا بع�ض موؤلفات االأ�سمعي االأخرى. ون�سر الكتاب  االأ�سمعي«)3). وبروايتهما و�سلت 

محققًا اأربع مرات:

الن�ض  حقق  حيث  1911م،  عام  توري  ت�سارل�ض  الم�ست�سرق  عمل  من  االأولى:  المرة 

العربي، وترجمه اإلى االإنجليزية.

الدين  �سالح  اأعاد  وقد  االإنجليزية،  اإلى  الترجمة  مع  توري  عمل  وت�سم  الثانية:  المرة 

ن�سر  قد  توري  ت�سارل�ض  الم�ست�سرق  كان  »قد  فيها:  قال  مقدمة  مع  م�سّوراً  ن�سره  المنجد 

هذه الر�سالة عام 1911 في المجلد 65 من مجلة جمعية الم�ست�سرقين االألمان مع ترجمة 

اإنجليزية«)4). عدد اأوراق هذه الن�سخة ع�سرون �سفحة، ومع الترجمة االإنجليزية يبلغ اإحدى 

واأربعين �سفحة.

الطبعة  وكانت  الزيني،  محمد  وطه  خفاجي  المنعم  عبد  محمد  بتحقيق  الثالثة:  المرة 

)1(  اأبو حاتم �سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الج�سمي ال�سج�ستاني النحوي اللغوي المقري، كان اإمامًا في 

علوم الآداب وعنه اأخذ علماء ع�سره. ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج2، �س150.

الم�سعودي:  الفائق، قال  اللغة والأدب وال�سعر  اإمام ع�سره في  اإمام لغوي م�سهور، ب�سري،  ابن دريد،    )2(

وكان ابن دريد ببغداد ممن برع في زماننا هذا في ال�سعر، وانتهى في اللغة، وقام مقام الخليل بن اأحمد 

فيها. ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج3، �س448.

)3(  المنجد، د. �سالح الدين: مقدمة فحولة ال�سعراء، تحقيق: �س. توري، دار الكتاب الجديد، ط1، بيروت، 

1319هـ/ 1971م، �س8.
)4(  المنجد: مقدمة فحولة ال�سعراء، �س8.
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االأولى من هذا التحقيق في القاهرة عام 1373هـ/ 1953م، وُذّيل العنوان بالجملة االآتية: 

»اأقدم الم�سادر العربية الموؤلفة في النقد ودرا�سة ال�سعر«. ويبلغ حجم الكتاب اأربعين �سفحة 

بهذا التحقيق، واألحق به جزء تحت عنوان: اآراء لالأ�سمعي في النقد، فاأ�سبح ثماني وت�سعين 

�سفحة من الحجم ال�سغير. ولم يرد في الكتاب اأن المحققين اّطلعا على تحقيق الم�ست�سرق 

توري.

حاتم  اأبي  اإلى  الكتاب  ن�سب  الذي  اأحمد  القادر  عبد  محمد  تحقيق  الرابعة:  المرة 

الطبعة خم�سًا  هذه  اأوراق  وتبلغ  1991م،  1411هـ/  عام  القاهرة  في  وُطبع  ال�سج�ستاني، 

و�سبعين ومئة �سفحة.

ن�شبة الكتاب اإلى الأ�شمعي:

توري،  قبل  من  ن�سبته  في  �سك  دون  االأ�سمعي  اإلى  من�سوبًا  ال�سعراء  فحولة  كتاب  ُن�سر 

و�سالح الدين المنجد، وخفاجي والزيني. وجاء محمد عبد القادر اأحمد )�سنة 1991م) 

فَن�سَب الكتاب اإلى اأبي حاتم ال�سج�ستاني، ورف�ض ن�سبته لالأ�سمعي معتمداً على م�سوغات 

عام  نحو  حاتم  اأبي  تلميذه  على  اأماله  االأ�سمعي  »اإن  قاال:  والزيني  خفاجي  اأن  منها: 

167هـ«)1)، والأن محمد عبد القادر اأحمد يعتمد على اأن اأبا حاتم مولود )�سنة 165هـ) اأي 
قبل �سنتين مما رجحه خفاجي والزيني، فاإنه ينتهي اإلى القول: »فهل من المعقول اأن يملي 

االأ�سمعي على اأبي حاتم كتاب فحولة ال�سعراء وقت اأن كانت �سّن اأبي حاتم �سنتين؟«)2). 

اأحمد من جهة  القادر  اأي من الفريقين، خفاجي والزيني من جهة، ومحمد عبد  يتنّبه  ولم 

اإله  الكتاب الذي ذهب  تاريخ تدوين  الكتاب، واأن  اأن االأ�سمعي لم يمِل هذا  اإلى  اأخرى، 

خفاجي والزيني على �سبيل الترجيح، هو قول بعيد عن ال�سواب، فتاريخ تاأليف الكتاب، كما 

يظهر من قول ابن دريد روايًة عن ال�سج�ستاني قال: »و�ساألته قبل موته: َمن اأول الفحول؟ 

قال النابغة الذبياني«)3)، ولذلك ال نجد ما ي�سّوغ ما ذهب اإليه خفاجي والزيني من ترجيح 

حاتم  اأبو  ال�سعراء،  فحولة  مقدمة  القادر:  عبد  محمد  د.  اأحمد،  �س88.  ال�سعراء،  فحولة  الأ�سمعي:    )1(

ال�سج�ستاني، طبع مكتبة النه�سة الم�سرية، القاهرة، 1411هـ/ 1991م، �س71.

)2(  ال�سج�ستاني: فحولة ال�سعراء، �س71.

)3(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س12.
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تاأليف الكتاب )�سنة 167هـ)، وفي الوقت نف�سه يبّين بطالن الحجة التي اأقامها محمد عبد 

بما ورد  َح وهُنه  َو�سَ الذي  والزيني،  ترجيح خفاجي  اأ�سا�ض واحد، هو  اأحمد على  القادر 

داخل الكتاب من ن�ض على اأن بع�ض المعلومات اأخذت عن االأ�سمعي وهو في اآخر عمره، 

واالأ�سمعي )ت 216هـ)، اأي اأن ال�سج�ستاني اأخذ المعلومات قبل )�سنة 216هـ)، ونميل 

اإلى اأنها اأُخذت بعد )�سنة 210هـ) تقريبًا، عندما كان ال�سج�ستاني في االأربعينيات من عمره 

المعلومات عن االأ�سمعي  اأنه �سمع تلك  اإلى  اأ�سار  ال�سج�ستاني  التقديرات. والأن  اأقل  على 

نف�سه، وراأيه في النابغة الذبياني قبل وفاته بقليل، هذا يدل اإما على تدوين الكتاب بعد وفاة 

التقديرات. ولم  اأقل  فيه بعد عام )216هـ) على  النظر  اأعاد  اأنه  اأو  216هـ)  االأ�سمعي )ت 

يكن كتاب الفحولة هو الكتاب الوحيد الذي رواه اأبو حاتم عن االأ�سمعي، وهو اأكثر تالميذ 

االأ�سمعي مالزمة له ورواية عنه.

ثم اأ�ساف محمد عبد القادر اأحمد في ن�سبة الكتاب تعّجبه من قول بروكلمان: »هو في 

الحقيقة تقييدات كتبها اأبو حاتم عن اأجوبة اأ�ستاذه االأ�سمعي عن اأ�سئلة �ساألها اإياه«)1). وال 

يظهر من قول بروكلمان ما يدعو اإلى ال�سك في ن�سبة الكتاب الذي يقوم اأ�ساًل على حوار بين 

التلميذ واأ�ستاذه. ولوال اأ�سئلة اأبي حاتم لما و�سلنا الكتاب اأ�ساًل، واآراء االأ�سمعي تكّون ماّدة 

الكتاب ولّبه. وف�سل اأبي حاتم في الكتاب يرجع اإلى ما قّدم من اأ�سئلة. وتغلب على الكتاب 

والمجال�ض،  االأمالي  بين  مميزاً  هارون  ال�سالم  عبد  كالم  من  يظهر  كما  المجال�ض  طبيعة 

»اأما المجال�ض فتختلف عن تلك – االأمالي – باأنها ت�سجيل كامل لما يحدث في مجال�ض 

العلماء، ففيها يلقي ال�سيخ، وفيها كذلك ي�ساأل ال�سيخ فيجيب، فيدّون كل ذلك فيما ي�سمى 

مجل�سًا«)2). فاأبو حاتم كان ال�سائل واالأ�سمعي المجيب. واإن اأكثر اآراء االأ�سمعي في ال�سعر 

وال�سعراء التي �سّمها كتاب فحولة ال�سعراء نجدها مثبتة في كتاب المو�سح للمرزباني )ت 

384هـ) ولم ين�سبها المرزباني اإلى اأبي حاتم، بل ن�سبها اإلى االأ�سمعي.

واعتمد محمد عبد القادر على قول االأب لوي�ض �سيخو في مقدمة كتاب النخل والكرم: 

)1(  بروكلمان، كارل: تاريخ الأدب العربي، نقله اإلى العربية د. عبد الحليم النجار، ط4، ن�سر دار المعارف، 

م�سر، 1977م، ج2، �س150. اأحمد: مقدمة فحولة ال�سعراء، �س72.

)2(  ثعلب: مجال�س، ج1، �س23.
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اأن يكون  المحتمل  االأ�سمعي، ومن  الكتاب الأبي عبيد معا�سر  اأن يكون  المحتمل  »ومن 

ن�سبة  �سحة  على  قاطعة  حجة  الفقرة  هذه  وجعل  ال�سج�ستاني«)1).  حاتم  الأبي  الكتاب 

الكتاب اإلى ال�سج�ستاني مع اأن في ال�سفحة التالية لل�سفحة التي حوت الخبر قواًل ل�سيخو 

نف�سه ينق�ض كالمه االأول، قال: »ولي�ض في اأول الف�سل ذكر ا�سم االأ�سمعي لكن �ساحب 

ل�سان العرب قد نقل كثيراً من هذا الكتاب بحرفه الواحد، وهو يعزوه مطلقًاِ اإلى االأ�سمعي 

اأن اأول ف�سل في الكتاب ال  اإليه«)2). ف�سيخو في الن�ض ال�سابق يرى  فال نتمارى في ن�سبته 

ابن  اأن  اإلى  ي�سير  �سيخو  ولكن  الكتاب،  �ساحب  اأنه  على  يدل  اأو  االأ�سمعي  ا�سم  يت�سمن 

منظور في ل�سان العرب اأورد كثيراً من االآراء التي يت�سمنها الكتاب من�سوبة اإلى االأ�سمعي، 

وراأي �سيخو هذا يدل على اأن الكتاب لي�ض مما اأّلفه اأبو حاتم، الأّن االآراء الواردة فيه ين�سبها 

ابن منظور اإلى االأ�سمعي.

التراجم  كتب  اأ�سحاب  من  وغيره  الفهر�ست  �ساحب  »اأن  القادر:  عبد  محمد  وذكر 

والطبقات«)3) لم ين�سبوا هذا الكتاب اإلى االأ�سمعي، ولم يذكر اأن اأحداً من الذين تحدث 

عنهم ن�سبه اإلى ال�سج�ستاني. وكون الكتاب غير مذكور في الفهر�ست ال يكفي للطعن في 

�سحة ن�سبته اإلى االأ�سمعي؛ الأن الفهر�ست ال ي�سم كل موؤلفات من يعر�ض لهم.

ومن كل ما تقدم، نميل اإلى منا�سرة الراأي الذي ين�سب الكتاب اإلى االأ�سمعي.

مفهوم الفحولة:

ال�سعراء  اإلى بع�ض  اأ�سار االأ�سمعي  ال�سعر، وقد  �سامية في  الفحولة عند االأ�سمعي منزلة 

واأفُحل وفحولة  تعني: »الذكر من كل حيوان، وجمعه فحول  باأنهم فحول، وكلمة فحل 

وفحالة...«)4)، فهي كلمة دالة على الذكر من كل حيوان، واإن كانت اأعلق باالإبل. �ساأل اأبو 

د.  ن�سرها  اللغة،  �سذور  في  البلغة  في مجموعة  لالأ�سمعي  والكرم  النخل  كتاب  مقدمة  لوي�س:  �سيخو،    )1(

�س63.  1914م،  بيروت،  الكاثوليكية،  المطبعة  ط2،  الي�سوعي،  �سيخو  لوي�س  الأب  هفنر/  اأوغ�ست 

ال�سج�ستاني: فحولة ال�سعراء، �س73.

)2(  �سيخو: مقدمة كتاب النخل والكرم، �س64.

)3(  اأحمد: مقدمة فحولة ال�سعراء، �س72.

للن�سر  ليبيا  دار  العرو�س،  تاج  مرت�سى:  الزبيدي، محمد  عند  المعنى  الل�سان، ج14، �س30. وكذلك    )4(

والتوزيع، بنغازي، دار �سادر، بيروت، 1386هـ/ 1966م، مجلد 8، �س56.
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حاتم االأ�سمعي قال: »قلت: فما معنى الفحل؟ قال: يريد اأن له مزية على غيره كمزية الفحل 

على الحقاق، قال: وبيت جرير يدّلك على هذا:

الَقناِعي�ِص«)1( ــْزِل  ــبُ ال ولََة  �شَ يَ�شتَِطْع  لــْم  ــــَرٍن َق فـــي  ــــنَّ  ُك مـــا  اإذا  ـــوِن  ـــبُ ـــلَّ ال ـــــُن  واب

ذكر االأ�سمعي بيت جرير لينقل المعنى المجرد اإلى معنى ح�سي، فالبازل من االإبل هو 

البعير الذي ن�سج واكتمل نمّوه، وهذا ال يقدر على مجاراته ابن اللبون ب�سبب قوته.

جعل الفحولة مرتبطة بقوة �ساعرية ال�ساعر، فال�ساعر الفحل هو ال�ساعر النا�سج المكتمل. 

وترتبط الفحولة باالأغرا�ض التي يتطرق لها ال�ساعر، وحدد االأ�سمعي ذلك بقوله: »طريق 

ال�سعر هو طريق �سعر الفحول مثل امرئ القي�ض وزهير والنابغة، من �سفات الديار، والرحل، 

واالفتخار،  والحروب،  والخيل،  الخمر،  و�سفة  بالن�ساء،  والت�سبيب  والمديح،  والهجاء، 

فاإذا اأدخلته في باب الخير الن«)2). فهو يذكر اأن هوؤالء ال�سعراء الثالثة فحول، اأما اأغرا�ض 

�سعرهم فقد جعل في مقدمتها و�سف الديار، والرواحل، التي تكاد تكون هي مطالع كثير 

من ق�سائد ال�سعر الجاهلي، ون�سير هنا اإلى مطلع معلقة امرئ القي�ض، قال:

ــِل ــْوَم ــَح ـــوِل ف خ ـــدَّ ــقــِط الــلِّــوى بــيــن ال بــ�ــشَ »ِقــفــا نــْبــِك مــن ذكــــرى حــبــيــٍب ومــنــِزِل

و�َشماأَِل«)3( َجــنُــوٍب  مــن  ن�شجْتها  ِلــمــا  ر�شُمها يـَــْعـــُف  ــم  ل ــراِة  ــق ــِم ــال ف ــَح  ــشِ ــو� ــتُ ف

فقد بداأ معلقته بحديثه عن الديار وتغيرها. ومثل هذا نجده في مطلع معلقة زهير بن اأبي 

�سلمى، قال:

بــــَحــــومــــانـَـــِة الـــــــــــّدّراِج فـــالـــُمـــتـَــثـــلَّـــِم ـــِم تَـــَكـــلَّ ـــم  ل ِدمــــنــــٌة  ـــــــى  اأوَف اأمِّ  ـــــــْن  اأِم

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س13. البيت في ديوان جرير، �س250. والرواية: وابن اللبون اإذا ما لز في 

قرن. ابن اللبون: ولد الناقة اإذا دخل في ال�سنة الثالثة. لزه: �سده واأل�سقه، الل�سان ج17، �س271. القرن: 

الحبل المفتول. �سال: وثب. البزل: جمع بازل، البعير اإذا ا�ستكمل ال�سنة الثامنة وطعن في التا�سعة، الل�سان 

ج13، �س5. القناعي�س: ال�سداد.

)2(  المرزباني: المو�سح، �س58.

)3(  امروؤ القي�س: ديوانه، �س8. ابن الأنباري، محمد بن القا�سم: �سرح الق�سائد ال�سبع الطوال الجاهليات، 

تحقيق: عبد ال�سالم محمد هارون، دار المعارف، 1963م، �س15.
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ِم«)1( ِمع�شَ ــِر  ــشِ ــوا� نَ ــي  ف ــٍم  َو�ــشْ مــراِجــُع  ـــهـــا ـــِن كـــاأنّ ـــي ـــتَ ـــم ْق ـــرَّ ـــال ـــهـــا ب ِديـــــــــاٌر ل

ثم اأتبع ذلك باالأغرا�ض االأخرى التي تتناول و�سف الحياة والبيئة المحيطة بهم. وهذه 

االأغرا�ض بجملتها هي مدار دواوين هوؤالء ال�سعراء الثالثة. ومادامت الفحولة مرتبطة بقوة 

ال�ساعرية، وطريقها طريق امرئ القي�ض ومن �سلك م�سلكه من ال�سعراء، فالليونة تعني فيما 

اأنه نزع �سفة الفحولة عن لبيد بن  اأنها �سعر الخير، ومما يرجح ذلك  روي عن االأ�سمعي 

ربيعة العامري على الرغم من مكانته بين �سعراء العربية، ويكفي اأنه واحد من �سعراء المعلقات 

ال�سبع، قال ابن قتيبة: »وكان من �سعراء الجاهلية وفر�سانهم«)2)، و�سار في معلقته على نحو 

�سابقيه – امرئ القي�ض وزهير – وقال اأبو حاتم في الفحولة: »قلت: فلبيد بن ربيعة؟ قال لي�ض 

بفحل. وقال لي مرة اأخرى: كان رجاًل �سالحًا، كاأنه ينفي عنه جودة ال�سعر، وقال لي مرة: 

�سعر لبيد كاأنه طيل�سان طبري، يعني اأنه جيد ال�سنعة«)3). فاالأ�سمعي يدرك عذوبة �سعر لبيد، 

وطبيعة ن�سجه، وجودته. وقبل االأ�سمعي، قال الذبياني بعد اأن �سمع معلقته:

ــــَد َغـــولُـــهـــا، فــِرجــاُمــهــا ــــاأبّ ـــًى، ت ـــن ـــِم ب ــهــا ــقــاُم ــُم ــا ف ــه ــلُّ ــَح يــــاُر م ــــِت الــــدِّ ــــَف »َع

اأن  والمرجح  بالفحولة،  االأ�سمعي  ي�سفه  لم  العرب«)4)، ومع ذلك  اأ�سعُر  فاأنَت  اذهْب 

�سبب نزعها عنه اأن �سالح نف�ض لبيد انعك�ض على �سعره، وكان من اأثر هذا ال�سالح اأن لقي 

والجديد  البالي  القديم  بين  نف�سه  في  ل�سراع  معر�سًا  يكن  االإ�سالم، »ولم  اإلى  الدعوَة  لبيد 

بالعروة  لبيد  وتم�سك  واطمئنانًا،  ور�سى  اأ�سداء  لبيد  نف�ض  في  االإ�سالم  لقي  بل  الم�سرق، 

الوثقى...«)5). وهذا موؤّداه اأن االأ�سمعي وجد في �سعر لبيد هذه الظاهرة فنعته بال�سالح، 

ولم يحكم له بالفحولة. وعندما �ساأله اأبو حاتم: »قلت: فاأبو دواد؟ قال: �سالح، ولم يقل 

اإنه فحل«)6)، على الرغم من منزلته عند االأ�سمعي خا�سة، الذي يرى �سعره غاية في و�سف 

)1(  ابن الأنباري: �سرح الق�سائد ال�سبع، �س237. �سرح ديوان زهير، �س4.

)2(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س274.

)3(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س28.

)4(  لبيد: �سرح ديوانه، �س163.

)5(  الجبوري، د. يحيى: لبيد، ط2، دار القلم، الكويت، 1981م، �س184.

)6(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س22.
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الخيل، قال االأ�سمعي: »هم ثالثة، اأبو دواد، وطفيل، والنابغة الجعدي«)1)، فقد جعله في 

مقدمة هذه الطبقة من و�سافي الخيل. واالأ�سمعي ي�ستجيد �سعر اأبي دواد، وقد اأثبت له في 

االأ�سمعيات ق�سيدتين، ولم يثبت لمعظم ال�سعراء اأكثر من ق�سيدة واحدة. والق�سيدة االأولى 

من ق�سائد اأبي دواد مطلعها:

يَناُم«)2( ل  َمــــن  ـــمِّ  ـــَه ـــال ب وَجــــديــــٌر  ـــمـــاُم ـــْه ـــتَّ ــــــــاِوَي ال ـــــوَم م ـــــنّ ـــــَع ال ـــــنَ »َم

وتعد من ق�سائد االأ�سمعيات الطويلة حيث بلغت اأربعين بيتًا. اأما الق�سيدة الثانية فهي في 

و�سف فر�ض، وتبلغ خم�سة ع�سر بيتًا مطلعها:

َدارا«)3( ـــُحـــذاقـــّي  ال داِر  امِّ  ــــُل  وي َن  ــــــدو ــــــّرائ ال لــــهــــا  ـــــوُل  ـــــق ي »وداٍر 

حدد االأ�سمعي اأغرا�ض �سعر الفحول، وجعل الو�سف واحداً منها، واأ�سار اإلى مكانة اأبي 

دواد في و�سف الخيل، ولكنه قال عنه: �سالح، اأي ذهب مذهب الخير.

قال  ثابت؟  بن  فح�سان  »قلت:  قال:  ثابت،  بن  عن ح�سان  االأ�سمعي  حاتم  اأبو  و�ساأل 

ح�سان،  �سعر  ليونة  اإلى  اأ�سار  ولكنه  لبيد،  عن  نزعها  التي  ال�سفة  عنه  ينزع  فلم  فحل«)4)، 

ويق�سد ال�سعر الذي قاله في ع�سر االإ�سالم اأو بعد البعثة.

بن  ح�ساَن  اأن  ترى  اأال  الن،  الخير  باب  في  اأدخلته  اإذا  ال�سعر  »طريق  االأ�سمعي:  قال 

ثابت كان عال في الجاهلية واالإ�سالم، فلما دخل �سعره في باب الخير الن«)5). وكان عّده 

اأجود  من  الجاهلية  في  »�سعر ح�سان  ويقول:  �سعره،  ب�سبب جودة  المجيدين  ال�سعراء  بين 

ال�ساعر  الليونة اتجاه  اأن من بع�ض معاني  ال�سعر فقطع متنه في االإ�سالم«)6). ومن هنا يبدو 

ب�سعره اتجاهًا دينيًا، وترك �سبيل ال�سعراء االأوائل كامرئ القي�ض وزهير. واأدرك ح�سان بن 

يا  االإ�سالم  اأو هرم في  �سعرك  له: »الن  قيل  القديم، وعندما  �سعره منذ  االأمر في  ثابت هذا 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س22، وفي �س43 نقاًل عن المو�سح �س73. وكلمة النابغة �ساقطة في عبارة الفحولة.

)2(  الأ�سمعيات، �س185. ماوي: اأراد ماوية. التهمام: الهم.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س190. الحذاقي: يعني نف�سه، ن�سبة اإلى قبيلته حذاقة.

)4(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س20.

)5(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س20 و42 نقاًل عن المو�سح، �س62.

)6(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س305.
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واإّن  الكذب  يمنع  اأو  الكذب  االإ�سالم يحجر عن  اإّن  اأخي  بن  يا  للقائل:  فقال  الح�سام،  اأبا 

بتعاليم  ال�سعراء المخ�سرمين  المتاأثرين من  اأول  يزينه الكذب«)1). وكان ح�سان من  ال�سعر 

الدين الجديد – وهو �ساعر الر�سول االأول – فكان عليه اأن يدع كثيراً من االأ�ساليب الفنية 

في التعبير التي تعتمد �سياغتها على الخيال وغيره، في حين اإن م�سلك ح�سان قبل االإ�سالم 

كان م�سلك ال�سعراء الفحول. ويمكن القول: اإن الفحولة عند االأ�سمعي هي »ق�سر مجال 

ال�سعر على ال�سوؤون الدنيوية التي كانت �سائدة في الجاهلية، وحدد مو�سوعاته التي ت�سلح 

له وي�سلح لها. وجعل �سفة اللين عالقة بالمو�سوعات المت�سلة بالخير والدين«)2). ويظهر 

مقيا�سين ال  لل�سعر  اأو غيرها. وحدد  بالفحولة  ال�سعراء  �سعر  االأ�سمعي على  هذا من حكم 

يخرج عنهما، فاإما م�سلك الفحول، وهذا باب طرقه كثير منهم، واإما طريق الخير نجده في 

�سعر بع�ض ال�سعراء الذين و�سفهم باأنهم �سالحون مثل: لبيد واأبي دواد، وفي �سعر ح�سان 

بعد االإ�سالم، مما يرجح اأن و�سف االأ�سمعي لل�ساعر اأنه �سالح يحمل داللة دينية تدل على 

التقوى واال�ستقامة.

)1(  البرقوقي، عبد الرحمن: �سرح ديوان ح�سان بن ثابت، المكتبة التجارية الكبرى، م�سر، د.ت، �س ث.

)2(  عبا�س، د. اإح�سان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط1، دار الأمانة، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، لبنان، 

1391هـ/ 1971م، �س50.
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الق�شايا النقدية في كتاب فحولة ال�شعراء

ال�شعراء الفحول:

قد  كانت  �سعراء  على  االأ�سمعي  اأطلقه  الذي  )فحل)  لفظ  الكتاب  في  يطالعنا  ما  اأول 

وزهير  القي�ض  امرئ  م�سلك  �سعراوؤها  و�سلك  االأ�س�ض،  من  اأ�سعارهم مجموعة  في  توفرت 

بن اأبي �سلمى، وهم اأكبر مجموعة �سملها حكم لالأ�سمعي بالفحولة، وهم: اأع�سى باهلة، 

واأع�سى همدان، وامروؤ القي�ض، والحارث بن حلزة، وح�سان بن ثابت، وخدا�ض بن زهير 

العامري، واأبو خرا�ض الهذلي، و�ساعدة بن جوؤية، وال�سماخ بن �سرار، وعلقمة بن عبدة، 

وابن قميئة، وقي�ض بن الخطيم، وكعب بن جعيل، ومالك بن حريم الهمداني، والمتلم�ض، 

االأ�سمعي  اأطلق  وقد  الذبياني.  والنابغة  الجعدي،  والنابغة  �سرار،  بن  ومزرد  والمرق�سان، 

بين  �لف�شل  �إلى  �لأ�شمعي  يلتفت  ولم  �شرط.  �أي  دون  �لفحولة  لقب  �ل�شعر�ء  هوؤلء  على 

زاده  ما  اإاّل  الفحولة  كتاب  في  لفظ مخ�سرم  يذكر  ولم  والجاهليين،  المخ�سرمين  ال�سعراء 

المحققان خفاجي والزيني في هوام�ض الكتاب. ويوجد �سعراء جعلهم االأ�سمعي فحواًل في 

ق�سائد مفردة، قال اأبو حاتم: »و�ساألت االأ�سمعي عن كعب بن �سعد الغَنوي، قال لي�ض من 

الفحول اإاّل في المرثية، فاإنه لي�ض في الدنيا مثلها«)1)، �ساأنه �ساأن النابغة الجعدي، وح�سان، 

وغيرهم من حيث الع�سر، ولكن االأ�سمعي جعله ي�سل اإلى الفحولة في هذه الق�سيدة التي 

نعتها بتفردها بين الق�سائد. وجعل االأ�سمعي بع�ض ال�سعراء ي�سبهون الفحول، قال اأبو حاتم: 

»قلت فاالأ�سود بن يعفر النه�سلي؟ قال: ي�سبه الفحول«)2)، ولم يعلل االأ�سمعي وجه ال�سبه 

بين االأ�سود وغيره ممن عّدهم من الفحول. ولكننا ن�ست�سف ذلك مما قاله عن جرادة عندما 

�ساأله اأبو حاتم، قال: »وجرادة بن ُعَميلة الَعَنزي له اأ�سعار ت�سبه الفحول وهي ق�سار، وهذا 

البيت له:

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س27.

)2(  المرجع ال�سابق، �س28.
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�ُشهوُد«)1( فــَعــْلــِت  بما  عــَلــيــِك  ــَدْت  ــِه ــشَ � ــٍة ــل ــي ـــِت غـــيـــَر َدل ـــن ـــِت وك ـــَديْ ـــت اأنـّـــــى اه

وربما كان ال�سبب في جعل االأ�سود بن يعفر ي�سبه الفحول في �سعره هو ما راآه االأ�سمعي 

من ق�سر �سعره، و�سعر جرادة، ولذلك �سبههما بالفحول ولم يعدهما منهم.

�شعراء غير فحول:

نجد باالإ�سافة اإلى من عّدهم االأ�سمعي فحواًل وي�سبهون الفحول �سعراء نزع عنهم �سفة 

الفحولة، وهم اأع�سى قي�ض بن ثعلبة، والراعي، واأبو زبيد الطائي، وعمرو بن �ساأ�ض، وعمرو 

بن كلثوم، وكعب بن زهير، وابن مقبل.

قال اأبو حاتم: »قلت: فاالأع�سى، اأع�سى قي�ض بن ثعلبة؟ قال: لي�ض بفحل...«)2)، ومكانة 

من  الالمية  ق�سيدته  وتعّد  العرب،  ب�سّناجة  ولقب  الجاهلية،  �سعراء  بين  مرموقة  االأع�سى 

الق�سائد الع�سر، مطلعها:

الّرُجُل«)3( اأيُّـــهـــا  ـــــاً  َوداع ــُق  ــطــي تُ وهـــل  ــُل ــِح ــرت ُم ـــَب  ك ـــرَّ ال اإّن  ُهــــَريــــَرَة  ْع  »َودِّ

اأ�سحاب  من  واحد  وهو  بفحل«)4)،  »لي�ض  عنه:  قال  كلثوم،  بن  عمرو  اأي�سًا  ومثله 

المعلقات، وبداأ معلقته بقوله:

الأنَدرينا«)5( ــــمــــوَر  ُخ تُــبــقــي  ول  فــا�ــشــبــِحــيــنــا ــِك  ــِن ــح ــش ــ� ب ُهــــبـّـــي  »األ 

ويظهر في المعلقة فخر العربي، وحميته، وروح الع�سبية، والقبلية الجاهلية. وراأينا اأن 

االأ�سمعي جعل االفتخار من طريق الفحول في ال�سعر، ولكنه لم يجعله فحاًل. ويالحظ اأن 

ال�سعراء الذين نزع عنهم �سفة الفحولة ينتمون اإلى ع�سور مختلفة فمنهم الجاهلي كاالأع�سى 

وعمرو بن كلثوم، ومنهم المخ�سرم مثل ابن مقبل، واالأموي كالراعي، وانفرد عدي بن زيد 

في لقب فقال عنه عندما �ساأله اأبو حاتم: »قلت: فعدي بن زيد، اأفحل هو؟ قال: لي�ض بفحل 

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س28.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س19.

)3(  التبريزي، �سرح الق�سائد الع�سر، �س418.

)4(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س19.

)5(  التبريزي: �سرح الق�سائد الع�سر، �س318.
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المو�سح  اللقب، ويثبت �ساحب  اأطلق عليه هذا  الذي  الوحيد  ال�ساعر  اأنثى«)1)، وهو  وال 

رواية اأ�سندها اإلى االأ�سمعي قال: »قلت الأبي عمرو بن العالء: كيف مو�سع عدي بن زيد من 

ال�سعراء؟ قال ك�سهيل في النجوم، يعار�سها وال يدخل فيها«)2)، ويق�سد اأن عديًا يتجه اتجاهًا 

ولعل  عنها.  يتميز  النجوم، ولكنه  بين  �سهيل  مثل  فمثله  ال�سعراء،  من  غيره  فيه عن  يختلف 

االأ�سمعي في حكمه متاأثر باأبي عمرو بن العالء، فلم يجعله من الفحول ولم يحّط من قدر 

�سعره. وكذلك االأغلب العجلي الراجز، قال عنه: »لي�ض بفحل وال مفلح«)3)، وربما كان ما 

�سعر به االأ�سمعي من نحل اأبناء االأغلب �سعراً اإلى اأبيهم، وقوله »اإنما اأعياني �سعر االأغلب«)4) 

وراء حكمه هذا على االأغلب. وانفرد �ساعران بلفظ �سالح وهما: اأبو دواد، ولبيد بن ربيعة، 

وقد بيّنا ذلك في مفهوم الفحولة.

�شعراء يعّدون بكَرم:

اأبو حاتم: »قلت: فعروة بن الورد؟ قال: �ساعر كريم، ولي�ض بفحل«)5)، فلم يعّده  قال 

من الفحول وجعل �سفة الكرم �سابقة على �ساعريته، وكان االأ�سمعي اختار له ق�سيدة في 

اأ�سمعياته. وعندما �ساأل اأبو حاتم عن حاتم الطائي، قال االأ�سمعي: »حاتم اإنما يعّد بكرم، 

الطائي  وحاتم  عروة  من  كل  �سهرة  هو  ذلك  �سبب  اأن  والمرجح  فحل«)6)،  اإنه  يقل  ولم 

بكرمهما بين القبائل العربية، ولم يكن ال�سعر وحده هو ال�سفة الغالبة عليهما، بل كان ال�سعر 

عندهما و�سيلة لو�سف حياتهما وكرمهما.

�شعراء فر�شان:

وكما �سهر بع�ض ال�سعراء بكرمهم فاإن بع�سهم �سهر بفرو�سيته. قال اأبو حاتم: »و�ساألته 

ومثلهم  الفر�سان،  اأ�سعر  هوؤالء  فقال:  بدر،  بن  والزبرقان  وعنترة،  ندبة،  بن  ُخفاف  عن 

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س19. المرزباني: المو�سح، �س73.

)2(  المرزباني: المو�سح، �س72.

)3(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س25.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س26.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س21.

)6(  الم�سدر ال�سابق، �س26.
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فقد جعل  اأبي خازم«)1).  بن  وب�سر  الفحول،  اإنهم من  يقل  لم  ال�سلمي،  بن مردا�ض  عبا�ض 

االأ�سمعي هوؤالء اأ�سعر الفر�سان، وقد ي�سبقهم من جعلهم من روؤو�ض الفر�سان. قال اأبو حاتم 

اإلى  ي�سر  الفر�سان«)2)، ولم  اليربوعي من روؤو�ض  عن االأ�سمعي: »قال: وعميرة بن طارق 

�سعره. اأما دريد بن ال�سمة فقال: اإنه »من فحول الفر�سان«)3). وكان االأ�سمعي معجبًا ب�سعر 

الفر�سان، وال�سيما �سعراء قي�ض وفر�سانها. قال: »اأفي الدنيا مثل فر�سان قي�ض و�سعرائهم؟«)4). 

اإلى المقارنة بينهم،  وجعل منزلة هوؤالء الفر�سان عنده مقرونة بطول ق�سائدهم، وعمد 

ولم يقارنهم ب�سعراء لي�سوا فر�سانًا، وقال اأبو حاتم عندما �ساأل االأ�سمعي عن الزبرقان بن بدر: 

الزبرقان، ويجعله  الزبرقان فار�ض �ساعر غير مطيل«)5)، فهو ي�سيد بمكانة  »وقال لي مرة: 

من اأ�سعر الفر�سان، ولكنه يراه غير مطيل في �سعره، في حين اإنه جعل �سفة االإطالة لمالك 

ي�سيد بفرو�سية مالك  اأنه  بن نويرة، قال: »ومالك بن نويرة �ساعر فار�ض مطيل«)6)، ورغم 

بن نويرة، ويراه �ساعراً مطياًل، لكنه لم يجعله من الفحول؛ �ساأنه �ساأن بقية ال�سعراء الفر�سان.

�شعراء �شعاليك:

لكة؟ قال لي�ض من الفحول وال من الفر�سان، ولكنه  ليك بن ال�سُّ قال اأبو حاتم: »قلت ف�سُ

الهمداني،  براقة  ابن  قال: ومثله  فيختل�سون،  اأرجلهم  فيعدون على  يغزون  الذين كانوا  من 

وا�سمه ثابت بن جابر، وال�سنفرى االأزدي  ال�سرويين، وتاأبط �سراً  الثمالي من  ومثله حاجز 

ال�سروي، ولي�ض المنت�سر منهم، ولكن االأعلم الهذلي منهم«)7). وهنا تظهر نظرة االأ�سمعي 

نظرة اجتماعية اإلى هذه المجموعة من ال�سعراء ومن �ساكلهم في ظروف حياته، ولم يلتفت 

اإلى مكانتهم بين ال�سعراء، فلم يجعلهم من فحول ال�سعراء، اأو ممن عّدهم في طبقة الفر�سان، 

فعّدهم  الكرم  ب�سفة  اأو  الفرو�سية  ب�سفة  غيرهم  ا�سُتهر  كما  بال�سعلكة  ل�سهرتهم  وذلك 

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س27.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س29.

)3(  الم�سدر ال�سابق: �س30.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س35.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س37.

)6(  الم�سدر ال�سابق، �س37.

)7(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س29.
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االأ�سمعي بها، ولم يجعلهم فحواًل.

�شعراء حجة:

م�سطلح  هو  االإ�سالميين،  ال�سعراء  عن  حديثه  في  االأ�سمعي  ا�ستخدمه  م�سطلح  اأول 

»حجة«، قال اأبو حاتم: »و�ساألته عن زياد االأعجم، فقال: حجة لم يتعلق عليه بلحن«)1)، 

فهو يرى اأنه حجة في �سعره، وقال االأ�سمعي: »عمر بن اأبي ربيعة مولد، وهو حجة، �سمعت 

اأبا عمرو بن العالء يحتج في النحو ب�سعره؛ ويقول: هو حجة. وف�سالة بن �سريك االأ�سدي، 

بن  اأبي عمرو  راأي  االأ�سمعي  و�سعرهم حجة«)2). ويذكر  مولدون؛  الرقيات: هوؤالء  وابن 

العالء في عمر واحتجاجه ب�سعره، ثم اأتبعه بمجموعة من ال�سعراء يراهم حجة. وهذا الحكم 

قد ال يكون لالأ�سمعي؛ الأن علماء اللغة كانوا ا�ستعملوا هذا الم�سطلح في احتجاجهم ب�سعر 

بع�ض ال�سعراء. واأ�ساف االأ�سمعي ذا الرمة اإلى هوؤالء ال�سعراء، قال: »ذو الرمة حجة؛ الأنه 

بدوي«)3)، وذكر االأ�سمعي في موا�سع اأخرى باأنه لو اأدرك ال�ساعر الأ�سار عليه بترك جزء من 

�شعره، وربما كان �ختالط �ل�شاعر بالمدن ور�ء ذلك.

�شعراء ف�شحاء:

قال اأبو حاتم: »قلت فاأخبرني عن عبد بني الح�سحا�ض، قال: هو ف�سيح«)4)، فاالأ�سمعي 

اأبو عطاء  اأي�سًا  ومثله  ال�سابقين،  كال�سعراء  يجعله حجة  ولم  ف�ساحة،  ال�ساعر  هذا  في  يرى 

اإلى ابن هرمة �ساعرين  ال�سندي)5). قال االأ�سمعي: »وابن هرمة ثبت ف�سيح«)6). واأ�ساف 

ابن  بين  االأ�سمعي قد وازن  الكناني)7)، واإن كان  اأذينة وطفيل  ابن  جعلهما في طبقته هما 

هرمة وابن اأذينة من حيث ال�سعر، ولكنه جعلهما في فئة ال�سعراء الف�سحاء.

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س31. هو زياد بن �سلمى، ويقال: زياد بن جابر بن عمرو بن عامر بن عبد القي�س، جعله 

ابن �سالم من �سعراء الطبقة ال�سابعة من الإ�سالميين. الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، �س551. ابن قتيبة: 

ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س430.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س32.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س40.

)4(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س31.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س32.

)6(  الم�سدر ال�سابق، �س32.

)7(  الم�سدر ال�سابق، �س33.
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وانفرد اأبو دالمة بقول االأ�سمعي: »هو �سالح للف�ساحة«)1)، فلم يجعل هذا ال�ساعر ممن 

و�سفهم باأنهم ف�سحاء، ولم يلتفت اإلى �سعره ولكنه جعله �سالحًا للف�ساحة.

�شعراء لي�شوا حجة:

قال:  الن�ساء،  في  قال  الذي  العامري،  الُقَحيف  عن  االأ�سمعي  »�ساألت  حاتم:  اأبو  قال 

الُقَحيف بنزع �سفَتي الف�ساحة والحجة  لي�ض بف�سيح وال حجة«)2)، وهذا حكم انفرد به 

االأ�سمعي  ثنا  اأبو حاتم: »حدَّ قال  اآخرين،  �ساعَرين  الحجة عن  نزع  االأ�سمعي  عنه. وكان 

في  يالحظ  والذي  الّطرّماح«)3).  وكذلك  مولّد  الأنه  بحجة،  لي�ض  زيد  بن  الُكَميت  قال: 

حكم االأ�سمعي على هذين ال�ساعرين اأنه قد يكون متاأثراً بمواقفهم الدينية، فالكميت �ساعر 

مت�سيِّع، اأموّي الع�سر، والطرّماح �ساعر من �سعراء الخوارج، فلذلك نرّجح حكم االأ�سمعي 

ال�سابق عليهما.

وقال اأبو حاتم: »وراأيته طَعن في االأَُقْي�سر ولم يلتفت اإلى �سعره. وقال: ال يقال اإال رجل 

�سرطي، فقلت قال االأقي�سر:

ب الغ�شَ ــــذا  َه مــا  ــرطــيَّ  ــش ــ� ال ــاأَلــوا  فــا�ــشْ ـــــن اأمـــــواِلـــــنـــــا ــــــمــــــا نـَــــ�ـــــشـــــرُب م اإنّ

ذاته ولي�ض في  بال�سعر  االأقي�سر مرتبط  �سعر  االأ�سمعي في  فقال: ذاك مولَّد«)4). وطعُن 

زمن ال�ساعر؛ الأنه جعله مولَّداً، �ساأنه �ساأن عمر بن اأبي ربيعة وغيره ممن راأى �سعرهم حجة 

ولكنه لم يلتفت اإلى االأقي�سر.

�شعراء تميزوا باأغرا�ص دون غيرها:

اأدرك االأ�سمعي اأن بع�ض ال�سعراء تميزوا بظهور اأغرا�ض من ال�سعر عندهم دون غيرها، 

قال االأ�سمعي: »لم يكن النابغة واأو�ض وزهير يح�سنون �سفَة الخيل ولكن طفيل الخيل غاية 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س31.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س31.

الحارث،  بن  قي�س  بن  ربيعة  بن  بن مجالد  الأخن�س  بن  زيد  بن  الكميت  ال�سابق، �س39. هو  الم�سدر    )3(

ومذهبه في الت�سيع؛ المزرباني: معجم ال�سعراء، �س348.

)4(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س32.
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االأ�سمعي  الفحول عند  منزلة  اإلى  الغَنوّي و�سل  اأن طفياًل  الن�ض  الّنعت«)1). يظهر من  في 

وتفّوق ب�سفة نعته للخيل.

قال: »حّدثني  اأبو حاتم،  به من ذكرهم  ُعرفوا  بلوٍن خا�ض  �سعرهم  ات�سف  الذين  ومن 

االأ�سمعي: ذهب اأمية بن اأبي ال�سلت في ال�سعر بعامة ذكر االآخرة، وعنترة بعامة ذكر الحرب، 

فيه من ذكر لالآخرة  بما  امتاز  اأمية  ف�سعر  الن�ساء«)2)،  بعامة ذكر  اأبي ربيعة  بن  وذهب عمر 

والح�ساب، وقال الر�سول : »اآمن ل�سانه وكفر قلبه«)3)، وتميز عنترة بو�سفه للمعارك التي 

خا�سها وبفخره، كما تميز عمر بن اأبي ربيعة بذكر الن�ساء، وغلب على �سعره هذا اللون.

يقال  الذي  االإبل عيينية بن مردا�ض، وهو  النا�ض لمركوب من  »اأنعت  االأ�سمعي:  وقال 

له ف�سوة، واأنعت النا�ض لمحلوب في الق�سيد الراعي، واأنعتهم لمحلوب في الرجز ابن لجاأ 

التيمي«)4)، فال�ساعران الراعي وابن لجاأ اأنعت ال�سعراء لمحلوب، ولكنه مّيز بينهما من ناحية 

ال�سعر ق�سيده، ورجزه. فقد ت�ساوى االثنان من حيث المنزلة، واختلفا من حيث الم�سلك 

الذي �سلكه كل واحد منهما، ونجد في الن�ض تحديداً دقيقًا لنوع االإبل المو�سوفة.

ق�شائد مفردة في الفحولة:

في  لي�ض  مرثية  وله  نعم،  قال:  الفحول هو؟  اأمن  باهلة،  فاأع�سى  اأبو حاتم: »قلت:  قال 

الدنيا مثلها، وهي:

�ُشُخُر«)5( ول  فيها  ـــذٌب  ك ل  ــِو  ــْل َع ــن  م بها ـــــرُّ  اأُ�ـــــشَ ل  لـــ�ـــشـــاٌن  اأتَــــْتــــِنــــي  ـــــي  اإن

فجعل االأع�سى من فحول ال�سعراء، وزاد في �سفة هذه المرثية التي و�سعها في متخّيرة، 

ومثلها اأي�سًا ق�سيدة كعب بن �سعد الغَنوي الذي األحق بالفحول بها فقط، وقال االأ�سمعي: 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س17.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س35.

)3(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س459.

)4(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س36. الأع�سى: كتاب ال�سبح المنير، �س226. رواية البيت:

به اأ�ـــســـر  ــان ل  ــس ــ� ل ـــي  ـــان اأت ــــي  �سخراإن ول  منه  ــذب  ك ل  علو  مــن 

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س30.
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»لي�ض في الدنيا مثلها«)1)، و�سبقت االإ�سارة اإليها.

وقد يلجاأ االأ�سمعي للمفا�سلة بين ق�سيدتين ل�ساعرين مختلفين، قال اأبو حاتم: »وا�ستجاد 

هذه الجيمية الأبي ذوؤيب، قال: لي�ض في الدنيا اأحد يقوم لل�سماخ في الزائية والجيمية، اإال 

َبْرٌك من ُجذاَم  اأبا ذوؤيب اأجاد في جيميته حداً ال يقوم له اأحد، قال هي التي قال فيها:  اأن 

الق�سائد معتمداً على قوافيها. و�ساأله  َلبيُج«)2). وهنا نالحظ توّجه االأ�سمعي للمقارنة بين 

اأبو حاتم مفا�ساًل بين ال�سعراء االأمويين الثالثة: جرير والفرزدق واالأخطل، قال اأبو حاتم: 

»قلت: �سمعتك تف�سل جريراً على الفرزدق غير مرة، فما تقول فيهما وفي االأخطل؟ فاأطرق 

�ساعة، ثم اأن�سد بيتًا من ق�سيدته:

ـــْرِب ـــُق ـــِة ال ـــاوي ـــِن ط ي ـــدَّ ـــَخ ــِة ال ــَم ــاِه ــش ــ� ب ــٍز ــاِج ــَل ع ــي ـــُت ل ل ـــَري ـــشْ ــقــد اأ� ــري ل ــم ــَع لَ

فاأن�سد اأبياتًا زهاء الع�سرة، ثم قال: من قال لك اإن في الدنيا من قال مثلها قبله وال بعده فال 

ت�سدقه«)3)، فتكرار هذه العبارة بعينها يدل على تف�سيله لهذا ال�سرب من ال�سعر، ولم يجعل 

اإعجابه هذا مق�سوراً على �سعر ع�سر من الع�سور دون غيره.

اأو  فحول  لقب  المخ�سرمين  اأو  الجاهليين  ال�سعراء  على  اأطلق  االأ�سمعي  اأن  ونالحظ 

لي�سوا بفحول، ولم يفرق بين �سعراء هذين الع�سرين من حيث الزمن اأو الفحولة. اأما ال�سعراء 

االإ�سالميون فقد اأطلق عليهم: حجة وف�سيحًا، ولي�ض ف�سيحًا وال حجة. ولحظنا حكمه على 

ال�سعراء الذين تميزوا ب�سرب من �سروب ال�سعر، واإعجابه ببع�ض الق�سائد المفردة. كما اأن 

االأ�سمعي لم يمّيز بين �سعراء الق�سيد و�سعراء الرجز، ولعل ذلك راجع لكثرة ما يحفظه من 

الرجز، في حين اإن ابن �سالم اأفرد لهم الطبقة التا�سعة من ال�سعراء االإ�سالميين.

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س37.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س39. الفقرة من بيت قال فيه:

ت�سارع بــيــن  ــزن  ــم ال ــقــال  ث ـــاأن  لبيجك جـــــذام  ـــن  م بــــرك  و�ــســايــة 

ويروى: ت�سارع و�سامة. �ساية: مو�سع. ت�سارع و�سامة جبالن بنجد. اللبيج: الم�سروب بالأر�س. ال�سكري: 

�سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س133.

الدين  د. فخر  تحقيق:  ال�سكري،  الأخطل، �سنعة  �سعر  الأخطل:  ال�سعراء، �س24.  الأ�سمعي: فحولة    )3(

قباوة، دار الأ�سمعي، حلب، تاريخ المقدمة 1390هـ/ 1970م، ج1، �س39.
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انتقال ال�شعر بين القبائل

»قال االأ�سمعي: �سئل �سيخ عالم من ال�سعراء، فقال: كان ال�سعر في الجاهلية في ربيعة، 

و�سار في قي�ض... ثم جاء االإ�سالم ف�سار في تميم. قلت لالأ�سمعي: لَم لم يذكر اليمن؟ فقال: 

اإنما اأراد بني نزار فاأما هوؤالء كلهم فاإنما تعلموا من راأ�ض ال�سعراء: امرئ القي�ض، واإنما كان 

ال�سعر في اليمن«)1).

امرئ  اإلى  االأ�سمعي  واأ�سار  اليمن،  قبائل  في  العربي كانت  ال�سعر  اأولية  اأن  الن�ض  ُيظِهر 

القي�ض خا�سة، وقد اتبع ال�سعراء مذهبه، و�ساروا على منهجه. وينقل االأ�سمعي راأي ال�سيخ 

ال�سابق ولعله اآخذ به من حيث تنقل ال�سعر بين القبائل العربية؛ حيث اأ�سار اإلى مكانة كل من 

ربيعة، وقي�ض في الجاهلية، وتبعتهم تميم في االإ�سالم، ولهذين الع�سرين منزلتهما المميزة 

في ال�سعر العربي.

واالأ�سمعي معجب ب�سعراء قي�ض وفر�سانها، قال: »اأفي الدنيا مثل فر�سان قي�ض و�سعرائهم؟ 

فذكر عدة، منهم: عنترة وخفاف بن ندبة وعبا�ض بن مردا�ض ودريد بن ال�سمة«)2)، وديوان 

عنترة �ساهد على فرو�سيته. اأما دريد فق�سيدته التي مطلعها:

موِعِد«)3( كــــلَّ  ــــَفــــْت  واأْخــــَل ــٍة  ــب ــاق ــع ب ــِد ــبَ ــع َم اأمِّ  مـــن  الــَحــبــِل  ـــُد  ـــدي َج »اأرثَّ 

التي يرثي اأخاه فيها تظهر �سجاعة الفار�ض، ومرا�ض الحرب. ويعد خفاف بن ندبة من 

اأغربة العرب، وجميع هوؤالء من األمع فر�سان الحرب باأ�سًا و�سدة وذكراً. وجمعوا باالإ�سافة 

اإلى ذلك �ساعرية فذة.

واختار االأ�سمعي لخفاف، ودريد، والعبا�ض �سبع ق�سائد من مجموع ق�سائد االأ�سمعيات، 

علمًا باأنه لم يختر لعنترة �سيئًا في اأ�سمعياته. ويزداد اإعجاب االأ�سمعي ببع�ض هوؤالء ال�سعراء؛ 

حتى قال اأبو حاتم: »قال لي مرة: دريد، وخفاف اأ�سعر الفر�سان«)4)، وال يريد بذلك فر�سان 

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س35.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س35.

)3(  الج�سمي: ديوان دريد بن ال�سمة، �س45. الأ�سمعيات، �س106.

)4(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س35.
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ثابت  بن  لح�سان  راأيًا  مورداً  العربي  ال�سعر  في  هذيل  مكانة  االأ�سمعي  ويثبت  فقط.  قي�ض 

حين �سئل عن اأ�سعر النا�ض قبيلة »قال: هذيل، قال االأ�سمعي: فيهم اأربعون �ساعراً مفلقًا«)1)، 

وهذه مكانة فريدة و�سلت اإليها هذيل. وُيعدُّ االأ�سمعي راوية ل�سعر هذه القبيلة، »حّدثنا عبد 

اأخي االأ�سمعي، قال: قلت لعمي على من قراأت �سعر هذيل؟ قال على رجل  ابن  الرحمن 

واأ�ساد  �سعر هذيل.  اأخذ عنه  الذي  ال�سافعي  اإدري�ض«)2)، هو  ابن  له  يقال  المطلب،  اآل  من 

ثعلبة، قال االأ�سمعي: »ويقال:  بنو قي�ض بن  اأخرى و�سعرائها، وهم  بقبيلة  اأي�سًا  االأ�سمعي 

الزرق العيون في اأ�سول الع�ساه، يعني بني قي�ض بن ثعلبة، وذكر منهم المرق�ض، واالأع�سى، 

والم�سيب بن عل�ض«)3)، فلم يتوقف عند االإ�سارة اإلى القبيلة؛ بل ذكر بع�ض �سعرائها.

واأ�سار االأ�سمعي اإلى قلة �سعر  بع�ض القبائل و�سعرائها، قال: »لي�ض في الدنيا قبيلة على 

كثرتها اأقل �سعراً من بني �سيبان وكلب، قال: ولي�ض لكلب �ساعر في الجاهلية قديم، قال: 

وكلب مثل �سيبان اأربع مرات«)4).

نالحظ اأن علم االأ�سمعي بهاتين القبيلتين لم يقف عند الحديث عن قلة �سعرائهما مقارنة 

مع �سعراء القبائل العربية االأخرى، بل قارن االأ�سمعي بين عدد قبيلة كلب و�سيبان، ولهذا 

داللته على دراية االأ�سمعي بالقبائل العربية.

فكرة الطبقات في كتاب الفحولة

القي�ض،  امروؤ  هم:  �سعراء  ثالثة  الفحولة  كتاب  في  اأ�سماوؤهم  ترددت  من  اأول  اأن  نجد 

والنابغة الذبياني، وزهير بن اأبي �سلمى. وذكر بعدهم النابغة الجعدي. فكان الثالثة ي�سكلون 

طبقة واحدة عند االأ�سمعي. وتزداد فكرة الطبقات و�سوحًا اإذا تبيّنا اأن االأ�سمعي جعل من 

بع�ض الفر�سان طبقة واحدة، تحددت من حيث ا�ستراكهم بالفرو�سية.

قال اأبو حاتم: »و�ساألته عن خفاف بن ندبة، وعنترة، والزبرقان بن بدر، قال: هوؤالء اأ�سعر 

)1(  الم�سدر نف�سه، �س37.

)2(  ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س16.

)3(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س36.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س37. العبارة في المو�سح، �س18 »لم اأَر اأقل من �سعر كلب و�سيبان«.
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الفر�سان، ومثلهم عبا�ض بن مردا�ض ال�سلمي«)1).

اإن االإجابة عن �سوؤال اأبي حاتم توؤكد فكرة الطبقات عند االأ�سمعي، فقال: هوؤالء اأ�سعر 

الفر�سان، ولم يجعلهم اأ�سعر ال�سعراء الأنهم يتفقون في �سفة الفرو�سية وال�ساعرية، وتقدموا 

ال�سعاليك طبقة واحدة، ونفى عنهم  ال�سعراء  الفر�سان في �ساعريتهم. وجعل  ال�سعراء  على 

�سفتي الفحولة والفرو�سية، قال اأبو حاتم: »قلت: ف�سليك بن ال�سلكة؟ قال: لي�ض من الفحول، 

وال من الفر�سان؛ ولكنه من الذين كانوا يغزون فيعدون على اأرجلهم فيختل�سون«)2)، فكاأن 

االأ�سمعي يتحدث عن ال�سليك وهذه المجموعة من ال�سعراء التي اتفقت في �سفات اأخرى 

قال:  طبقته،  في  جعلهم  من  ال�سليك  اإلى  االأ�سمعي  واأ�ساف  بها.  وا�سُتهرت  ال�سعر  غير 

»ومثله ابن براقة الهمداني ومثله حاجز الثمالي من ال�سرويين، وتاأبط �سراً، وا�سمه ثابت بن 

جابر، وال�سنفرى االأزدي... واالأعلم الهذلي منهم«)3)، ف�ساأن هوؤالء ال�سعاليك �ساأن ال�سعراء 

الفر�سان، ولكن الطبقتين تختلفان من حيث تكوينهما، فالطبقة االأولى: �سعراوؤها اأعالم، اأما 

ُيعد بكرم«)4)،  »اإنما  الورد، وقال:  بن  ال�سعاليك وا�ستثنى منهم عروة  ف�سعراوؤها من  هذه 

وجمعت بين اأفراد هذه الطبقة ظروف حياتهم التي جعلت االختال�ض و�سيلتهم االأولى في 

حياتهم. واأ�ساف االأ�سمعي قائاًل: »وبالحجاز منهم، وبال�سراة اأكثر من ثالثين، يعني الذين 

كانوا يعدون على اأرجلهم ويختل�سون«)5)، وكاأنه ينظر اإلى هوؤالء من ناحية اجتماعية ت�ساووا 

ال�سعراء،  هوؤالء  �سعر  جودة  عدم  تعني  ال  الفحولة  ونزع  الطبقة  في  الم�ساواة  وهذه  فيها، 

ودليلنا على ذلك ورود ق�سيدتين لهما في االأ�سمعيات، ق�سيدة عروة بن الورد، ومطلعها:

فا�شَهري«)6( النوَم  ت�شتَهي  لم  ــاإْن  ف ونامي  ـــذِر ـــن ــــوَم يـــا ابـــنـــَة ُم ــــل ـــّي ال ــــي عـــل ــــّل اأق

وق�سيدة تاأبط �سراً، ومطلعها:

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س37.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س29.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س29.

)4(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س26.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س30.

)6(  الأ�سمعيات، �س43. ابن الورد: �سرح ديوان عروة، �س66.
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ُر«)1( َمخا�شِ ــاٌف  ــط ِن ــوَحــيــه  �ــشَ ــجــامــُع  َم طريُقه ــكــ�ــٍص  �ــشَ الـــثـّــوِب  ــلِّ  كــ�ــشَ ــعــٍب  و�ــشِ

وفي معر�ض حديث االأ�سمعي عن بع�ض ال�سعراء، يبدو اأنه جعلهم طبقات.

طوق  واأبي  الطهوي  جندل  من  اأ�سعر  نخيلة  واأبي  روؤبة  بعد  يكن  »لم  االأ�سمعي:  قال 

وخطام المجا�سعي«)2). نالحظ هنا اأنه جعل روؤبة واأبا نخيلة ي�سكالن طبقة واحدة متقدمة، 

وتتلوها طبقة اأخرى دونها في المرتبة ال�سعرية ي�سكلها ال�سعراء االآخرون. وعندما �ساأله اأبو 

حاتم عن ابن اأذينة قال: »ثبت في طبقة ابن هرمة«)3)، فقد �سرح بلفظ الطبقة، واأثبت فيها 

وعدد  م�سر  مغلبي  االأ�سمعي  اأ�سماها  ما  هي  اأخرى  بطبقة  ونتبعها  هرمة.  وابن  اأذينة،  ابن 

م�سر،  مغلبو  النا�ض  اأ�سعر  يقال:  كان  االأ�سمعي:  حاتم: »حدثني  اأبو  قال  منهم مجموعة، 

حميد، والراعي، وابن مقبل«)4). ويظهر اأن االأ�سمعي اأي�سًا نظر اإلى هوؤالء على اأ�سا�ض اأنهم 

وهم:  معًا،  النقائ�ض  في  ا�ستهروا  الذين  ال�سعراء  ذكر  وورد  ال�سعراء.  من  واحدة  مجموعة 

قال:  واالأخطل؟  والفرزدق  فجرير  »قلت:  حاتم:  اأبو  قال  واالأخطل.  والفرزدق،  جرير، 

هوؤالء لو كانوا في الجاهلية كان لهم �ساأن«)5). فكاأن هوؤالء ي�سكلون طبقة واحدة من حيث 

الزمان، وبع�ض اأغرا�ض �سعرهم. ون�ستطيع القول بعد اأن عر�سنا لمجموعة من الطبقات في 

كتاب الفحولة: اإن هذه الفكرة تنّبه لها االأ�سمعي قبل غيره، ثم ن�سجت عند ابن �سالم الذي 

تبّناها وبنى كتابه طبقات فحول ال�سعراء عليها.

اأ�ش�ص الفحولة:

اأوًل، الع�شر الجاهلي:

افتتح كتاب فحولة ال�سعراء بثالثة �سعراء هم: امروؤ القي�ض، والنابغة الذبياني، وزهير بن 

اأبي �سلمى، وكان االأ�سمعي »يف�سل النابغة الذبياني على �سائر �سعراء الجاهلية«)6). ولكن 

)1(  الأ�سمعيات، �س125. تاأبط �سراً: ديوانه، �س94.

اأبو نخيلة هو يعمر من بني حّمان بن كعب بن �سعد �ساعر اأموي.  )2(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س33. 

ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س602. الآمدي: الموؤتلف والمختلف، �س193.

)3(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س33.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س34.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س24.

)6(  الم�سدر ال�سابق، �س12.
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االأ�سمعي عندما �سعر اأن تلميذه يكتب كالمه قال: »بل اأولهم كلهم في الجودة امروؤ القي�ض، 

له الحظوة وال�سبق، وكلهم اأخذوا من قوله، واتبعوا مذاهبه«)1)، فكاأن االأ�سمعي في قرارة 

نف�سه يقّدم النابغة، ولكنه عندما علم بكتابة كالمه قّدم امراأ القي�ض.

وهنا البد من التنّبه لموقف مدر�سة الب�سرة، ومدر�سة الكوفة، فاالأ�سمعي ب�سري الن�ساأة 

امراأ  يقدمون  الب�سرة كانوا  اأن علماء  يون�ض بن حبيب  ابن �سالم: »اأخبرني  والهوى، وقال 

القي�ض بن حجر، واأن اأهل الكوفة كانوا يقدمون االأع�سى«)2). واأخذاً بموقف علماء الب�سرة 

قّدم االأ�سمعي امراأ القي�ض على النابغة. وي�سكل هوؤالء ال�سعراء باالإ�سافة اإلى االأع�سى الطبقة 

فاالأع�سى  قال: »قلت:  االأ�سمعي  اأبو حاتم  �ساأل  الجمحي، وعندما  �سالم  ابن  االأولى عند 

اأع�سى قي�ض بن ثعلبة؟ قال: لي�ض بفحل«)3)، فاالأ�سمعي ينزع عن االأع�سى لقب فحل، بينما 

هو عند ابن �سالم من �سعراء الطبقة االأولى، وهذا يدل على اأن للع�سر الجاهلي اأهمية في لقب 

الفحولة عند االأ�سمعي، ولي�ض كل �ساعر جاهلي فحل كما يظهر من موقف االأ�سمعي من 

االأع�سى.

ومن �سواهد الفحولة على اأهمية الع�سر ما يرويه اأبو حاتم قال: »قلت فجرير والفرزدق 

الأنهم  �سيئًا؛  فيهم  اأقول  وال  �ساأن،  لهم  كان  الجاهلية  في  كانوا  لو  هوؤالء  قال:  واالأخطل؟ 

االأ�سمعي عن  توقف  الجاهلي حيث  الع�سر  اأهمية  على  وا�سح  دليل  فهذا  اإ�سالميون«)4)، 

العالء  بن  عمرو  الأبي  راأيًا  االأ�سمعي  واأثبت  عدمها.  اأو  بالفحولة  ال�سعراء  لهوؤالء  الحكم 

الجاهلية  اأدرك االأخطل في  لو  العالء يقول:  اأبا عمرو بن  في �سعر االأخطل قال: »�سمعت 

يومًا واحداً ما قدمت عليه جاهليًا وال اإ�سالميًا«)5). وهذا �سبيه بموقف االأ�سمعي من جرير 

والفرزدق واالأخطل معًا لتاأخر ع�سرهم.

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س13.

)2(  الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، �س44.

)3(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س19.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س33.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س24.
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ثانياً، تنوع اأغاني ال�شعر:

قال االأ�سمعي: »طريق ال�سعر هو طريق �سعر الفحول مثل امرئ القي�ض وزهير والنابغة، 

من �سفات الديار، والرحل، والهجاء، والمديح، والت�سبيب بالن�ساء، و�سفة الخمر، والخيل، 

والحروب، واالفتخار، فاإذا اأدخلته في باب الخير الن«)1)، ي�سير االأ�سمعي في الن�ض ال�سابق 

اإلى تعدد اأغرا�ض ال�سعر التي على ال�ساعر اأن ياأخذ بها، حتى يلحق بمن اأ�سماهم الفحول. 

واالأطالل،  الدار�سة،  للديار  و�سف  من  العربي  ال�سعر  اأغرا�ض  معظم  ذكر  اأنه  ونالحظ 

والمديح، والفخر، والهجاء، والت�سبيب، والو�سف.

اإلى »القوة التي  اإلى لينه م�سيراً  اإدخال ال�سعر في باب الخير يوؤدي  اأن  ويرى االأ�سمعي 

�سد اللين، ولهذا يكون دخول الخير وال�سالح على ال�سعر موؤثراً في فحولته«)2). ونتيجة 

لهذا المبداأ نزع االأ�سمعي �سفة الفحولة عن بع�ض ال�سعراء رغم تقدم ع�سرهم، وتقدمهم في 

ال�سعر كاأبي دواد الذي و�سفه باأنه رجل �سالح، وكذلك لبيد بن ربيعة العامري.

ثالثاً، غلبة �شفة ال�شاعرية عند ال�شاعر:

قال االأ�سمعي عندما �سئل عن عروة بن الورد: »�ساعر كريم ولي�ض بفحل«)3)، فهو يعد 

عروة بكرم، رغم اأنه اأثبت له ق�سيدة في االأ�سمعيات، وذلك لغلبة �سفة الكرم عليه. ومثل 

عروة في هذا مثل جماعة من ال�سعراء البارزين في ميدان ال�سعر العربي.

هوؤالء  قال:  بدر،  بن  والزبرقان  وعنترة،  ندبة،  بن  خفاف  عن  »و�ساألته  حاتم:  اأبو  قال 

اأ�سعر الفر�سان، ومنهم عبا�ض بن مردا�ض ال�سلمي... لم يقل: اإنهم من الفحول«)4). وي�سيف 

اإلى هوؤالء دريد بن ال�سمة ويراه »من فحول الفر�سان، قال ودريد في بع�ض �سعره اأ�سعر من 

الذبياني، وكاد يغلب الذبياني«)5). ونلحظ اأنه قال عن هوؤالء: اإنهم من فحول الفر�سان، ولم 

يقل من فحول ال�سعراء علمًا اأن لكل واحد منهم ديوانًا ال يقل في اأهميته عن دواوين من اأ�سبغ 

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س42. المرزباني: المو�سح، �س62.

)2(  اأدوني�س، علي اأحمد �سعيد: الثابت والمتحول، دار العودة، بيروت، 1974م، ج2، �س40.

)3(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س21.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س27.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س30.
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عليهم لقب الفحولة. واإذا نظرنا في االأ�سمعيات نجد االأ�سمعي قد اختار من �سعر خفاف 

اأربع ق�سائد، وردت في تحقيق �ساكر وهارون متتابعة في مكان واحد من الق�سيدة الثانية اإلى 

الخام�سة، واالأولى اأطولها تقع في ثمانية وثالثين بيتًا، ومطلعها:

نَلتَقي«)1( ــراَن  ــج ــنَ ب ــت  ــّل َح اإذا  واأنـّــــي  َمــْطــَرِق ــِر  غــي ــي  ف ــاُء  ــم ــش اأ� ـــْت  ـــَرَق َط »األ 

اأما دريد بن ال�سمة)2)، فاختار له ق�سيدتين هما: الثامنة والع�سرون، والتا�سعة والع�سرون، 

االأولى في رثاء اأخيه عبد اهلل تقع في �ستة وع�سرين بيتًا، مطلعها:

موِعِد«)3( كــــلَّ  واأخـــَلـــَفـــْت  ــٍة  ــب ــاِق ــع ب ــِد ــعــبَ َم اأّم  مـــن  ــِل  ــب ــَح ال ـــُد  ـــدي َج »اأَرثَّ 

والعبا�ض بن مردا�ض، وق�سيدته من المن�سفات وتبلغ في االأ�سمعيات ثمانية وع�سرين بيتًا 

مطلعها:

َفراِك�شا«)4( َرحــــَرحــــاَن  مــنــهــا  واأْقــــَفــــَر  ــا ــش ــَح الــيــوَم داِر� ــب »لأَ�ــشــمــاَء َر�ــشــٌم اأ�ــش

اأبي خازم«)5) و»عميرة  اآخرين منهم »ب�سر بن  ال�سعراء �سعراء  اأن نلحق بهوؤالء  ويمكن 

ابن طارق اليربوعي من روؤو�ض الفر�سان«)6) وكذلك زيد الخيل، قال اأبو حاتم قلت: »فزيد 

الخيل الطائي؟ قال من الفر�سان«)7)، فلماذا يجرد االأ�سمعي هوؤالء ال�سعراء من �سفة الفحولة؟ 

ومنهم من وقع بمنزلة انفرد بها عن غيره من ال�سعراء عند االأ�سمعي خا�سة كخفاف بن ندبة. 

ومن الظاهر اأن �سبب نزع الفحولة عنهم اأن �سفة ال�سعر لم تكن هي الغالبة على �سفاتهم بل 

ا�سُتهروا بالفرو�سية، وطغت �سجاعتهم على غيرها من ال�سفات. ومن هوؤالء ال�سعراء حاتم 

)1(  الأ�سمعيات، �س21. ال�سلمي: �سعر خفاف بن ندبة، �س27.

)2(  دريد بن ال�سمة الج�سمي البكري من هوازن، �سجاع من الأبطال ال�سعراء المعمرين في الجاهلية... اأدرك 

الإ�سالم ولم ي�سلم. الأغاني، ج10، �س3. الآمدي: الموؤتلف والمختلف، �س114.

)3(  الأ�سمعيات، �س106. الج�سمي: ديوان دريد بن ال�سمة، �س45.

)4(  الأ�سمعيات، �س204. ال�سلمي: ديوان العبا�س بن مردا�س، جمع وتحقيق: د. يحيى الجبوري، بغداد، 

1388هـ/ 1968م، �س68.
)5(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعـراء، �س 27. ب�سـر �ساعر جاهلي قديم مجيد. ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج 1، 

�س270.

)6(  الم�سدر ال�سابق، �س29.

)7(  الم�سدر ال�سابق، �س29.
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الطائي، قال االأ�سمعي: »حاتم اإنما يعد بكرم، ولم يقل اإنه فحل«)1)، فهو ي�سرح بغلبة �سفة 

الكرم على الطائي، وكاأنه لم يلتفت اإلى �سهرته ب�سعره.

ال�ساعر  على  ال�ساعرية  تغلب  »اأن  الفحولة  مقايي�ض  من  اإنه  القول:  يمكننا  �سبق  ومما 

اأخرى على هاج�ض  تغلب �سفة  واأاّل  له«)2).  االأول  الهاج�ض  ال�سعر  يكون  باأن  الممار�ض، 

ال�سعر عند ال�ساعر.

رابعاً، كثرة �شعر ال�شاعر:

بِذي  اأَليَلَتنا  قوله:  مثل  قال  بفحل، ولو كان  لي�ض  قال:  اأبو حاتم: »قلت فمهلهل؟  قال 

ٍم اأنيري، كان اأفحلهم«)3). وهذا دليل على جودة هذه الق�سيدة في نظر االأ�سمعي، وقد  ُح�سُ

و�سعها في اختياره االأ�سمعيات، ومطلعها:

تَُحوري«)4( ــا  ف ــيــِت  ــ�ــشَ ــَق ان ــــِت  اأن اإذا  ــــري ــــي ـــٍم اأِن ـــــذي ُحـــ�ـــشُ »األَـــيـــَلـــتَـــنـــا ب

اإذ قال فيه »لو زاد �سيئًا كان  اأبيات. ومثل المهلهل مثل �سالمة بن جندل؛  وتبلغ ت�سعة 

فحاًل«)5). فلم يعده من الفحول لقلة �سعره علمًا باأنه من �سعراء االأ�سمعيات، وله اختيار يبلغ 

االأربعين بيتًا، ويعد من ق�سائد االأ�سمعيات الطويلة، ومطلعه:

فُمطِرِق«)6( ــَلــيــِب  الــ�ــشُّ بــيــَن  عــهــُده  َخــا  ــِق ــمَّ ــنَ ــُم ـــٌل مــثــُل الـــكـــتـــاِب ال ـــَل ـــْن َط ـــَم ل

واأ�سار االأ�سمعي اإلى الزيادة في الق�سائد ولم يحدد عدداً.

كان  ق�سائد  خم�ض  ق�سيدته  مثل  قال  لو  قال:  فالحويدرة؟  »قلت:  حاتم  اأبو  قال  كما 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س26.

)2(  اأدوني�س: الثابت والمتحول، ج2، �س40.

)3(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س22. المهلهل: هو عدي بن ربيعة اأخو كليب، و�سمي مهلهاًل لأنه اأول من 

هلهل ال�سعر. ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س297.

)4(  الأ�سمعيات، �س154. ذو ح�سم: مو�سع. اأنيري: اأ�سفري عن �سبحك. ل تحوري: ل ترجعي.

التميمي، جاهلي من  �سعد  بن  بني كعب  ال�سعراء، �س30. هو �سالمة بن جندل من  الأ�سمعي: فحولة    )5(

الفر�سان من اأهل الحجاز. ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س272.

)6(  الأ�سمعيات، �س132. ابن جندل: ديوان �سالمة، �س155. الطلل: ما �سخ�س من اآثار الديار. المنمق: 

المح�سن المو�سى. ال�سليب: ب�سم ال�ساد ومطرق مو�سعان.
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فحاًل«)1)، وهذا ي�سير اإلى جودة الق�سيدة عنده؛ الأنه ربط الزيادة بعدد معين. وهذه الق�سيدة 

هي االختيار ال�سابع عند المف�سل ال�سبي، مطلعها:

يَرجِع«)2( ــم  ل ـــاِرٍق  ـــف ُم ُغـــــُدوَّ  وغـــــَدْت  ــِع ــتَّ ــم ــت ـــُة بــــكــــرًة ف ـــمـــيَّ ـــشُ »بـــــَكـــــَرْت �

عنه،  الفحولة  ونزع  العدد خم�سة،  في  المازني  �سعير  بن  ثعلبة  مع  الحويدرة  وي�سترك 

قال االأ�سمعي: »ولو قال ثعلبة بن �سعير المازني مثل ق�سيدته خم�سًا كان فحاًل«)3). وراأى 

محققا الكتاب )الفحولة) اأنه اأراد ق�سيدته الرائية الم�سهورة، وهي مف�سلية، ومطلعها:

باكِر؟«)4( اأو  ٍح  ــــروِّ ــــت ُم ـــٍة  ـــاج ح ـــي  ف ــِر ــاِف ــ�ــش ـــاِت ُم ـــت ـــَرَة مـــن بَ ـــم ــَد َع ــن ـــل ع »ه

ويلحق بهوؤالء ال�سعراء �ساعراً اآخر هو معقر البارقي، قال اأبو حاتم: »قلت: فمعقر البارقي 

حليف بني نمير: قال: لو اأتم خم�سًا اأو �ستًا لكان فحاًل«)5)، فهو ي�سير اإلى الزيادة في عدد 

الق�سائد الجيدة، وعندما ي�ساأل عن اأو�ض بن غلفاء يجيب »لو كان قال ع�سرين ق�سيدة لحق 

بالفحول، ولكنه قطع به«)6). والعدد )ع�سرون) هو اأكبر عدد نجده في كتاب الفحولة، وال 

تق�سد هذه االأعداد بحيثياتها، اإنما المق�سود من ورائها اأهمية كثرة نتاج ال�ساعر الجاهلي 

اأو  ق�سيدة  في  ال�ساعر  يجيد  وقد  اأخرى.  �سفة  اأية  على  ال�ساعرية  �سفة  عنده  غلبت  الذي 

اثنتين، ولكنه ال ي�سل اإلى منزلة الفحولة اإال بعد اأن يكون اأجاد في كثير من ق�سائده، ولذلك 

لم يعد االأ�سمعي هوؤالء ال�سعراء من الفحول.

العروفة حتى  النقدية  الم�سادر  اأقدم  الأنه  اأهمية خا�سة؛  ال�سعراء  فحولة  كتاب  يكت�سب 

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س22. وفي المو�سح، �س80. لو كان قال خم�س ق�سائد مثل ق�سيدته – يعني 

العينية. الحويدرة: هو قطبة بن مح�سن بن جرول عّده ابن �سالم في الطبقة التا�سعة من �سعراء الجاهلية. 

الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، �س143.

في  ابتداأت  بكرت:  �س43.  ديوانه،  الحادرة:  �س210.  ج1،  المف�سل،  اختيارات  �سرح  التبريزي:    )2(

التاأهب للخروج. بكرة: اأول النهار. تمتع: تح�سر. غدت غدو مفارق لم يرجع: اأي فارقت فراق من لم 

يحدث نف�سه بالمعاودة.

)3(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س23. ووردت ترجمة لل�ساعر خطاأ وهو ثعلبة بن �سعير من بني تميم، �ساعر 

جاهلي. التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، ج2، �س612. و�سمط الالآلئ، ج2، �س769.

)4(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س23. التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، ج2، �س612.

)5(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س26.

)6(  الم�سدر ال�سابق، �س28.
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االآن، ويتلوه من حيث التاريخ كتاب ابن �سالم الجمحي المتوفى )231هـ). ورغم االإجابات 

المخت�سرة في الكتاب، لكنه تعر�ض اإلى كثير من �سعراء العربية في الع�سور االأدبية االأولى، 

الكتاب  ثنايا  في  وظهر  عنه.  �ُسئل  �ساعر  اأي  �سعر  على  الحكم  عن  االأ�سمعي  يتوقف  ولم 

االأعالم  بع�ض  ومن  كلثوم،  بن  وعمرو  لبيد،  مثل  المعلقات  �سعراء  بع�ض  من  حتى  موقفه 

غيرهما مثل المهلهل، وكذلك موقفه من ال�سعراء االإ�سالميين الذي كان متاأثراً فيه بموقف 

اأبي عمرو بن العالء. ولم يفرق االأ�سمعي بين الرجاز واأ�سحاب الق�سيد، اأو بين الجاهليين 

والمخ�سرمين. واإن الم�سطلحات التي ا�ستعملها كان في مقدمتها لفظ )فحل) اأما ال�سعراء 

اللغة،  اأهل  ا�ستعملها  اأطلق عليهم م�سطلحات  فقد  بعده)  اأمية وما  بني  االإ�سالميون )ع�سر 

فمنهم الذي يعد حجة، وف�سيحًا، ومنهم من نزع عنه ذلك. وعر�سنا لفكرة الطبقات وكيف 

ظهرت في كتاب الفحولة، ممثلة باأكثر من طبقة مع ترجيح اأن االأ�سمعي اأول من تنّبه لفكرة 

الطبقات في ال�سعر وال�سعراء، ثم تحددت عند ابن �سالم فيما بعد، وحوى الكتاب اإ�سارات 

تدل على تنقل ال�سعر بين القبائل العربية في ع�سري الجاهلية واالإ�سالم، وكان االأ�سمعي قد 

ا�ستعمل في حديثه عن ال�سعر بع�ض الم�سطلحات التي تتعلق بال�سعر عامة وهذا نتناوله في 

الف�سل الثاني.
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الف�شل الثاني

المناظرات

ورد في ل�سان العرب في مادة نظر »وتناظرت الداران تقابلتا، ونظر اإليك الجبل قابلك... 

والتناظر التراو�ض في االأمر، ونظيرك الذي يراو�سك وتناظره، وناظره من المناظرة، والنظير 

المثيل، وقيل المثل في كل �سيء، وفالن نظيرك اأي مثلك... ويقال: ناظرت فالنًا اأي �سرت 

تعني  فالمناظرة  له...«)1).  نظيراً  جعلته  اأي  بفالن  فالنًا  وناظرت  المخاطبة،  في  له  نظيراً 

المناظرات  بالخطاب. وكانت  التقابل  معانيها  اأخ�ض  النظير. ومن  والتقابل مع  الم�ساواة، 

تدور بين العلماء في الم�ساجد والمجال�ض. ونقلت اإلينا الم�سادر ما دار من مواقف اأدبية بين 

االأ�سمعي وعلماء ع�سره، و�سيوخه اأحيانًا، ومن هذه المواقف ما حالفه فيها ال�سواب ومنها 

ما جانبه، ونوردها في هذا الف�سل لبيان دوره فيها:

ـ بين �شعبة بن الحجاج والأ�شمعي:

يك المرادي: عبة بن الحجاج قول َفْروة بن ُم�سَ روى ابن جني قال: »اأن�سد االأ�سمعي ل�سُ

ــُع ــَف ــش ــ� وتَ تَـــُحـــ�ـــصّ  نـــــاراً  راأوا  ولـــكـــن  فـــمـــا َجــــبُــــنــــوا اأنـّـــــــى اأ�ـــــشـــــدُّ عــلــيــهــم

قال  معجمة،  بال�سين  )ُتَح�ّض)  اإنما  حرب.  بن  ماك  �سِ اأن�سدنا  هكذا  ما  �سعبة:  فقال 

ونهم باإذنه«)2)، اأي تقتلونهم،  االأ�سمعي: فقلت: َتُح�ّض، تقتل، من قول اهلل تعالى »اإذا َتُح�سُّ

وُتَح�ّض: توَقُد«)3). واإذا نظرنا اإلى معنى البيت على ما يراه االأ�سمعي نجد فيه موافقة لفعل 

االآفة«)4)، وهذا  الحا�سة وهي  اأي تحرق وتفني من  الل�سان »تح�ض  القتل، وفي  النار وهو 

ما ذهب اإليه االأ�سمعي مع�سداً راأيه بالقراآن الكريم، رغم اأنه يتورع من الحديث في القراآن 

الكريم.

)1(  الل�سان، ج1، �س72. وورد مثل هذا في تاج العرو�س، مجلد 3، �س573.

)2(  القراآن الكريم، �سورة اآل عمران، اآية 152.

)3(  ابن جني: الخ�سائ�س، ج3، �س292.

)4(  الل�سان، ج7، �س349.
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المراد من  المعنى  اإلى  النار على الحقيقة، وهذا ال يوؤدي  اأما على راأي �سعبة فقد توقد 

البيت. و�سادف اأن كان االأ�سمعي في مجل�ض �سعبة وهو يف�سر )جر�ض طير الجنة) فقراأها 

 وقال: خذوها منه، فاإنه اأعلم بهذا منا«)1). ونرى 
ّ
بال�سين فقال االأ�سمعي: جر�ض »فنظر اإلي

يقول  مكانته،  على  وكان  االأ�سمعي.  عن  اللفظ  باأخذ  مجل�سه  في  الذين  اإلى  ي�سير  �سعبة 

لالأ�سمعي »لو اأتفرغ لجئتك«)2). وكان االأ�سمعي جل�ض اإليه في حلقات الدر�ض.

ـ بين المف�شل ال�شبّي والأ�شمعي:

وتجمع االأيام بين المف�سل ال�سبي )ت 168هـ) واالأ�سمعي، حيث روى الجاحظ قال: 

ُل جعفَر بَن �سليمان قوَل اأو�ض بن حجر: ل لما اأن�سد المف�سّ »قال االأ�سمعي للمف�سَّ

ــــاً َجـــِدَعـــا ــــب ــــْولَ ـــاِء تَ ـــم ـــال ـــُت ب ـــِم ـــ�ـــشْ تُ ــــُرهــــا ــــوا�ــــشِ نَ ـــــــاٍر  ع ـــــــدٍم  ه وذاُت 

فجعل الّذال معجمة، وفتحها، و�سّحف، وذهب اإلى االأجذاع. قال االأ�سمعي: اإنما هي 

)َتولبًا َجِدعا) الّدال مك�سورة. وفي الجدع يقول اأبو زبيد:

ـــــِدُع َج ول  َعــــْبــــٌل  ل  ــِب  ــبُّ ــش ــ� ــت ال ـــن  ع ــا ــه ــَم ــظــاِئ ــم يــقــَطــْع نَ ــل ــا ف ــاه ــق ــت ــش ثـُــــمَّ ا�

واإنما ذلك كقول ابن َحبناء االأ�سجعي:

َجِديُب«)3( ول  ـــاِت  ـــب ـــنّ ال ــــــِدُع  َج ل  ـــًا َجـــــِدعـــــاً وُخــــّفــــاً ـــَم ـــه ــــــَل ُم واأر�ــــــشَ

فهو  يجدع  الغالم  »جدع  الل�سان  في  وورد  الغذاء،  ال�سيئ  الغالم  هو  الجدع  فاإن 

جدع«)4)، وذكر البيت ال�سابق وق�سة احتكام المف�سل واالأ�سمعي اإلى غالم اأ�سدي ف�سّوب 

رواية االأ�سمعي.

)1(  ال�سيوطي: المزهر، ج2، �س354.

)2(  تاريخ بغداد، ج10، �س411. الخ�سائ�س، ج3، �س292. لو فرغت للزمتك.

)3(  الجاحظ: الحيوان، ج4، �س26. البيت في ديوان اأو�س، �س55... تولبًا جدعا. المزهر، ج2، �س378، 

جمعه  الطائي:  زبيد  اأبي  �سعر  الطائي،  جعفر...  بن  عي�سى  عند  المف�سل  ناظرني  قال  الأ�سمعي  حدثنا 

وحققه: د. نوري حمودي القي�سي، �ساعدت جامعة بغداد على ن�سره، بغداد، 1967م، �س112. الرواية 

فيه: عن الت�سبب ل �سعب ول قدع. ابن حبناء واحد من ثالثة اإخوة، وحبناء ا�سم اأمهم. انظر: الموؤتلف 

والمختلف، �س105.

)4(  الل�سان، ج9، �س392. جمع �سليمان بن علي الها�سمي بالب�سرة بين المف�سل ال�سبي والأ�سمعي...
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ل  وقال قدامة »وما اأعرف ذلك اإال فاح�ض اال�ستعارة«)1)، واأورد البيت واإن كان المف�سّ

ذهب اإلى االإجذاع في الحيوان، فهذا بعيد؛ الأن ال�ساعر يتكلم في مرثيته التي مطلعها:

َوَقــــعــــا ــــد  ق تـَــــحـــــَذريـــــَن  الـــــــذي  اإّن  ـــي َجــــَزَعــــا ـــل ـــِم ـــصُ اأج ـــ� ـــْف ـــنّ ـــا ال ـــه ـــتُ اأي

وقبل البيت:

ــــــٌع َطـــِمـــعـــا ــــــــــّراً وطــــــاِم ــــاُن ُط ــــي ــــت ِف ـــْرُب والــــُمــــداَمــــُة والْـــــ ـــشّ ـــ� ِلــيَــبــِكــَك ال

ويالحظ اأن االأ�سمعي ع�سد راأيه ببيتين اآخرين وردت فيهما الكلمة ذاتها.

ـ بين الك�شائي والأ�شمعي:

�لعالم  يرقب  وقد  �لر�شيد.  ببالط  و�لأ�شمعي على �شلة  189هـ(  الك�سائي)2) )ت  كان 

�ساأل  قال  اأبيه،  عن  المو�سلي  اإ�سحاق  بن  حماد  »حدث  موقفه.  ليثبت  مناف�سه  من  هفوة 

الر�سيد عن بيت الراعي:

ـــــْخـــــُذول َم ـــه  ـــَل ـــث م اأَر  ـــم  ـــل ف ودعـــــــا  ــاً ــِرم ــح ــفــَة ُم ــي ــــَن عـــفـــاَن الــخــل َقـــتـَــلـــوا اب

اأحرم  كان  ما  واهلل  االأ�سمعي:  فقال  بالحج،  اأحرم  الك�سائي:  فقال  محرمًا؟  معنى  ما 

اإذا  اإذا دخل فيه، كما يقال  اأي�سًا في �سهر حرام، فيقال: اأحرم  اأنه  اأراد ال�ساعر  بالحج، وال 

دخل في ال�سهر، واأعام اإذا دخل في العام. فقال الك�سائي: ما هو غير هذا؟ وفيَم اأراد؟ فقال 

االأ�سمعي: ما اأراد عدي بن زيد)3) بقوله:

ـــــْع بـــكـــفـــْن ـــــمـــــت ـــــــم ي ـــــى ل ـــــول ـــــت ف ــــرى بــــلــــيــــٍل مـــحـــرمـــا ــــش ــــ� قــــتــــلــــوا ِك

اأي اإحرام لك�سرى؟ فقال الر�سيد: فما المعنى؟ قال: كل من لم ياأِت �سيئًا يوجب عليه 

عقوبة، فهو محرم ال يحل �سيء منه، فقال الر�سيد: ما تطاق في ال�سعر يا اأ�سمعي«)4).

)1(  قدامة: نقد �سعر، 174.

)2(  هو الإمام علي بن حمزة الأ�سدي بالولء الكوفي المعروف بالك�سائي اأحد القراء ال�سبعة، كان اإمامًا في 

النحو واللغة والقراءات. تاريخ بغداد، ج11، �س403. وفيات الأعيان، ج2، �س457.

)3(  عدي بن زيد بن حماد بن اأياوب من زيد مناة بن تميم، وكان ي�سكن بالحيرة، وكان ترجمان اأبرداز ملك 

فار�س وكاتبه بالعربية. ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س225.

)4(  البغدادي: تاريخ بغداد، ج10، �س416. ال�سيوطي، جالل الدين: الأ�سباه والنظائر، ج2، دائرة المعارف 
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ونرجح قول االأ�سمعي؛ الأن ابن عفان لم يكن محرمًا بالحج، واإن كان الك�سائي يرى 

ذلك فما لك�سرى والحج؟ ثم نجد االأ�سمعي على عادته يعلل اإجابته، حتى قال فيه الر�سيد 

جملته ال�سابقة.

»كان  قال:  اأماليه  في  الزجاجي  نقله  اآخر  موقف  �سعيد  واأبي  الك�سائي  بين  ويجمع 

بظعنه،  ويظعنان  باإقامته  يقيمان  له  مالزمين  وكانا  الر�سيد،  بح�سرة  واالأ�سمعي  الك�سائي 

فاأن�سد الك�سائي:

الح�شِن مــن  الــ�ــشــواآي  يجَزونَني  كيَف  اأم  ــُم ــِه ــعــِل ــِف ـــواآي ب ـــش ـــراً � ـــام ـــــى جـــــَزوا ع اأنّ

ــِن ــبَ ــلَّ ــال ب ـــنَّ  �ـــشُ مـــا  اإذا  ـــــٍف  اأن ــــاِنَ  ــــم ِرئ ــِه ب الــَعــلــوُق  ــعــطــي  تُ مــا  ــُع  ــَف ــن ي ــَف  ــي ك اأم 

فقال االأ�سمعي: اإنما هو رئماَن اأنف بالن�سب، فقال له الك�سائي: ا�سكت ما اأنت وذاك، 

بينفع  رفع  مو�سع  في  الأنها  ما  على  الرد  فعلى  الرفع  اأما  والخف�ض،  والن�سب  بالرفع  يجوز 

في�سير التقدير اأم كيف ينفع رئماُن اأنف، والن�سب بتعطي، والخف�ض على الرد على الهاء في 

به، قال ف�سكت االأ�سمعي«)1).

فاالأ�سمعي تم�سك برواية واحدة للكلمة التي كانت مثار الجدل في روايتها، ولم يكن 

�ساحب نحو كالك�سائي الذي اأجاز الروايات الثالث واأظهر توجيهات المعنى بناء عليها.

ـ بين اأبي عمرو ال�شيباني والأ�شمعي)2(:

ويروي الزبيدي في الطبقات قال: »دخل االأ�سمعي على اأبي عمرو ال�سيباني في منزله 

ببغداد وهو جال�ض على جلود فراء، فاأو�سع له اأبو عمرو فجّر االأ�سمعي يده على الفراء ثم 

العثمانية، حيدر اآباد الدكن، 1360هـ، ج3، �س42. النميري: ديوان الراعي، �س231. العبادي: ديوان 

1965م،  بغداد،  والطبع،  للن�سر  الجمهورية  دار  �سركة  المعيبد،  جبار  محمد  تحقيق:  زيد،  بن  عدي 

�س178.

1354هـ/  المحمودية، م�سر،  المكتبة  الأمالي، ج2،  اإ�سحاق:  بن  الرحمن  القا�سم عبد  اأبو  الزجاجي،    )1(

1935م، �س34. بت�سرف. الفار�سي، اأبو علي الح�سن بن اأحمد: الم�سائل الم�سكلة المعروفة بالبغداديات، 
درا�سة وتحقيق: �سالح الدين عبد اهلل ال�سنكاوي، مطبعة العاني، بغداد، د.ت، �س419.

)2(  اأبو عمرو ال�سيباني: اإ�سحاق بن مرار ال�سيباني النحوي اللغوي من رمادة الكوفة ونزل بغداد، من الأئمة 

�سنة  وقيل  213هـ  ثقـة ت  ال�سماع  كثيـر  الحـديث  كثيـر  وكـان  وال�سعـر،  اللغـة  فنونه وهي  في  الأعالم 

206هـ، وهو الأ�سح، وفيات الأعيان، ج1، 180.
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قال: يا اأبا عمرو ما يعين ال�ساعر بقوله:

ــا ــوُره ــب ــــزاِغ الــمــخــا�ــصِ ت ــــاإي ـــٍن ك ـــع وط ــه ــولُ ــش ــ� بـــ�ـــشـــرٍب كــــــــاآذاِن الــــِفــــراء ُف

فقال: هي هذه التي تجل�ض عليها يا اأبا �سعيد، فقال االأ�سمعي: يا اأهل بغداد، هذا عالمكم 

والفراء هاهنا جمع فراأ وهو الحمار الوح�سي وكانت رواية اأبي عمرو )كاآذان الفراء) فتغفله 

االأ�سمعي بغير روايته فزل«)1).

ما  يق�سد  اأنه  لنظيره  �سبق  حيث  الحيلة،  اأولهما:  اأمرين؛  ا�ستخدم  االأ�سمعي  اأن  ونرى 

هو موجود اأمامهم. وثانيهما: اختالف الرواية. حتى اأوقعه في زلة اأخذت عليه، واأيد راأيه 

ب�سرح الكلمة، والذي يبدو اأن االأ�سمعي تغفله في الرواية، حيث ال يمكن اأن يغيب عن اأبي 

عمرو معنى البيت واإن كان يق�سد )ما يجل�ض عليه االأ�سمعي).

ـ بين اأبي عبيدة والأ�شمعي:

روى �ساحب التنبيهات قال: »كان االأ�سمعي يعيب على اأبي عبيدة تف�سيره قول حاجب 

بن زرارة يوم جبلة:

ْوْم ــــلِّ الــــــدَّ والــمــ�ــشــرُب الـــبـــارُد فـــي ِظ ـــــذا والــــِعــــنــــاُق والـــــنَّـــــْوم �ــــشــــتّــــاَن ه

بالحجاز،  الدوم  واإنما  الّدوم؟  نجد  الأهل  واأنى  وهذا؟  ال�سباغ  ابن  ما  االأ�سمعي:  قال 

وحاجب نجدي فاأين له الدوم؟ واإنما اأراد في الظل الدوم اأي الظل الدائم«)2)، والدوم اإنما 

يعني »الظل الدائم«)3).

يعتمد االأ�سمعي في رواية البيت على طبيعة الجزيرة العربية والبيئة التي يعي�ض ال�ساعر في 

)1(  الزبيدي: الطبقات، �س195. ال�سيوطي: المزهر، ج2، �س377. يقول اإنهما اجتمعا عند اأبي ال�سمراء، 

ويروي ال�سطر الثاني: »وطعن كت�سهاق العفاهم بالنهق«. العفا: ولد الحمار. والبيت من�سوب في الل�سان، 

مادة عفا اإلى حنظلة بن �سرقي و�سدره: »ب�سرب يزيل الهام عن �سكناته«، وفي مادة فراأ من�سوب اإلى مالك 

بن زغبة الباهلي.

م�سر، المعارف،  دار  ط1،  الميمني،  العزيز  عبد  تحقيق:  التنبيهات،  حمزة:  بن  علي  الأ�سفهاني،    )2( 

 1967م، �س85.

)3(  ل�سان العرب، ج15، �س105. ن�سب البيت للقيط بن زرارة، وقبله:

باللوم اأحــرقــتــمــونــي  ــد  ق قـــوم  ــا  ــومي ــي ــل ال ــب ـــراً ق ـــام ـــل ع ـــات ـــم اأق ول
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اأكنافها، ونلحظ اأن االأ�سمعي ربط بين معنى البيت والبيئة ربطًا وثيقًا ا�ستطاع من خالله اأن 

يوّجه معنى البيت.

ـ بين اأبي زيد الأن�شاري)1( والأ�شمعي:

قال �ساحب التنبيهات: »اإن اأبا زيد االأن�ساري روى بيت قي�ض بن الخطيم:

ـــــــُه ِجـــيَـــُف ـــــــواُف َهـــــْزلـــــى جــــــــراٍد اأْج ــــــا ّده ــــــدَّ ــــــبَ ـــــا تَ ـــــه ـــــاِت ـــــبّ كــــــــــــاأنَّ لَ

اأجوازه  الرواية  واإنما  قومه،  ب�سعر  علمه  هكذا  فقال  لالأ�سمعي،  ذلك  فذكرنا  قال: 

جلف«)2)، وقع اختالف في اآخر كلمتين من البيت حيث و�سف ال�ساعر »عقد حبيبته وما 

فيه من حلي فوق �سدرها«)3)، وقد �سّبه »الحلي الذي على لبتها بجراد ال روؤو�ض لها وال 

قوائم«)4).

ويبدو اأن رواية االأ�سمعي اأكثر ارتباطًا ب�سياق البيت والمعنى الذي يتحدث عنه ال�ساعر.

ـ بين الأخف�ص والأ�شمعي:

اأهل  اأعلم  اأنا  وقال:  االأ�سمعي،  عند  »االأخف�ض  الم�سادر عن ح�سور  تنقله  ولدينا خبر 

زماني بالنحو وقيا�ض كالم العرب، فقال له االأ�سمعي: كيف تروي قول الربيع بن زياد:

ـــاِر ـــّظ ـــنُّ ـــل ــــــــــــَدْوَن ل ـــن بَ ـــي فــــــــــالآَن ح ـراً ـــَث تَــ�ــشــتُـّ ـــدي ـــح قـــد ُكـــــنَّ يــكــنــنَّ ال

بَدْوَن ومرة  ؛ ومرًة  َبَدْيَن، فمازال يقول مرًة يكُننَّ ومرًة يكِننَّ اأو  َبَدوَن   ، اأو يكِننَّ يكُننَّ 

بَدْيَن ويلجلج حتى قاَم و�سجر منه«)5).

)1(  هو اأبو زيد �سعيد بن اأو�س الأن�ساري ت 214هـ اإمام الب�سرة في اللغة العربية واأ�ستاذ �سيبويه والأ�سمعي. 

راجع: النزهة، �س173.

)2(  الأ�سفهاني: التنبيهات، �س88. رواية الأ�سمعي في الأ�سمعيـات، �س197. ابن الخطيم: ديوان قي�س، 

�س110.

)3(  الجبوري، د. يحيى: الزينة في ال�سعر الجاهلي، ط1، دار القلم، الكويت، 1404هـ/ 1984م، �س34.

)4(  ل�سان العرب، ج10، �س376.

مطبعة  يا�سين، ط1،  اآل  تحقيق: محمد  الت�سيف،  على حدوث  التنبيه  الح�سن:  بن  الأ�سفهاني، حمزة    )5(

المعارف، بغداد، 1387هـ/ 1967م، �س136. »وقال هذه الحكاية حكاها المبرد عن الجرمي ل عن 

الأخف�س قال وكان الجرمي اأجل واأغزر علمًا من اأن يذهب مثل ذا عليه ولكن الأ�سمعي غالطه«.
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و�سواء كانت هذه المناظرة مع االأخف�ض، اأو الجرمي، فاإن المغالطة اللفظية كانت �سببًا 

ولكن  الفعلين،  الأحد  االأخف�ض  تعيين  الم�سدر  اإلينا  ينقل  ولم  االأ�سمعي،  نظير  لجلجة  في 

اللجلجة دليل على ا�ستباه االأمر عليه، وعدم القدرة بالقطع في تعيين الفعل ال�سحيح في راأيه.

ـ بين ابن الأعرابي والأ�شمعي:

اأما ابن االأعرابي فقد كان موؤدبًا البن �سعيد بن �سلم، ويبدو اأن االأ�سمعي كان يعود �سعيداً 

ويلتقي بابن االأعرابي، وتذكر االأخبار موقفين مما كان بينهما:

االأعرابي  وابن  �سلم  بن  �سعيد  على  يومًا  االأ�سمعي  »قال: دخل  الريا�سي  يرويه  اأولهما: 

حينئذ يوؤدب ولده، فقال لبع�سهم اأن�سد اأبا �سعيد؛ فاأن�سده الغالم �سعراً رّواه اإياه ابن االأعرابي، 

فيه:

ـــوِم وُعـــونـُــهـــا ـــم ـــُه ـــــَم اأَبــــكــــاُر ال ـــــَع واأنْ ليلًة قــــُه  تُــــوؤَرِّ لـــم  ــواِحــي  الــ�ــشَّ ــُن  ــمــي ــشَ �

ورفع ليلة، فقال له االأ�سمعي: من رّواك هذا؟ فقال: موؤدبي، فاأح�سره وا�ستن�سده البيت 

اأبكار  ليلة  توؤّرقة  لم  اأراد:  اإنما  فقال:  البيت  وف�ّسر  عليه،  ذلك  فاأخذ  ليلة.  ورفع  فاأن�سده 

اأبي  �سرح  في  البيت، ونالحظ ذلك  معنى  المن�سوبة  ليلة  بتغير حركة  وارتبط  الهموم«)1)، 

�سعيد للبيت في حين اإن المعنى يختلف على رواية الرفع. وكان االأ�سمعي وراء تنحية ابن 

االأعرابي عن تاأديب اأوالد �سلم.

االأ�سمعي  �سلم وعنده  �سعيد بن  االأعرابي قال: »دخلت على  ابن  وثانيهما: مروي عن 

ين�سد ق�سيدة للعجاج حتى انتهى اإلى قوله:

ـــى انـــــــاآدا ـــش ـــ� ـــاأْم ــــم يَـــــــُك يَـــــنـــــاآُد ف ل اآدا ــــــــــــــــاآِدي  ِب تــــبــــدلــــت  ــــــــــاإن  ف

ــــادا ــــّع ــــُق �ــــشـــــــــُل ال فــــَقــــْد اأرانــــــــــي اأَ

فقـال لـه مـا معنى القعـادا؛ فقـال: الن�ساء، قلـت: هـذا خـطاأ؛ اإنمـا يقـال في جمـع الن�ساء 

الُقعاد كما  قـواعـد، قـال اهلل عـز وجـل »والقـواعـد مـن الن�ساء« ويقـال في جمع الرجال 

)1(  علي بن حمزة: التنبيهات، �س79. عونها: جمع عون. اأنعم: زاد على هذه ال�سفة �سمين ال�سواحي يريد 

ما ظهر منه وبدا �سمين.
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ُيقال راكب وُركاب«)1).

ونرى اأن ابن االأعرابي اأنكر على االأ�سمعي هذا الجمع، وع�سد راأيه باالآية الكريمة التي 

ربما كانت �سببًا في اإحجام االأ�سمعي عن التمادي في ذلك المعنى، وربما اإنه لم يلّم بهذا 

الجمع.

ـ بين اأبي توبة والأ�شمعي:

»فجعل  �سعيد،  بن  لعمر  موؤدبًا  توبة  اأبو  وكان  زائراً،  �َسَلم  بن  �سعيد  االأ�سمعي  وياأتي 

االأ�سمعي ي�ساأله واأبو توبة يجيبه حتى �ساأله عن هذا البيت:

ـــــــــع اأْربَ ـــى  ـــل ع درَت  لـــــو  ـــَف  ـــي ـــك ف ـــــا ـــــُره ــــم اأم ــــك ــــل ــــشَ ــــ� واحــــــــــــدٌة اأْع

قال: ونه�ض االأ�سمعي فدار على اأربع يلب�ض على اأبي توبة، فاأجابه بما ي�ساكل ما اأوهمه 

االأ�سمعي ف�سحك االأ�سمعي من جوابه، وقال �سعيد األم اأقل لك يا اأبا توبة. قال: ومعنى البيت 

اأنه تزوج امراأة واحدة، قال: �سّق عليكم اأن تزوجت واحدة فكيف لو تزوجت اأربعًا«)2).

وكان ال�سوؤال عن معنى البيت بعد حديث طويل بينهما تناول المعاني والغريب، حتى 

التب�ض االأمر على اأبي توبة و�سبق اإليه اأن معنى البيت على نحو ما يقول به االأ�سمعي.

ـ بين �شيبويه والأ�شمعي:

ال�سج�ستاني م�سائاًل االأ�سمعي: »فقلت حدثني بما جرى  اأبي حاتم  ياقوت قول  روى 

ما  هذه  مر�ستي  من  الحياة  اأرجو  ال  اأني  لوال  واهلل  فقال:  المناظرة  في  �سيبويه  وبين  بينك 

 �سيء من االأبيات التي و�سعها �سيبويه في كتابه فف�سرتها على خالف 
ّ
حدثتك اأنه عر�ض علي

الغزو وقوم  الل�سان ج4، �س357. ويقال: رجل قاعد عن  الأ�سباه والنظائر، ج3، �س23،  ال�سيوطي:    )1(

قعاداً، وقاعدون. �سورة النور 58. العجاج: ديوان العجاج، ج2، �س282.

ـــــا تــريــنــي اأ�ـــســـــــل الــقــعــادا الإرعــــــادااأم ــس  ــ� ــه اأن اأن  ـــى  ـــق واأت

اآدا بـــــــاآدي  تـــبـــدلـــت  اأن  ـــ�ـــس انـــــادامــــن  ـــاأم ـــاد ف ـــن لــــم يــــك ي

)2(  الزبيدي: الطبقات، �س198. ابن جني: الخ�سائ�س، ج3، �س308. ال�سيوطي: المزهر، ج2، �س379. 

اأبو توبة ميمون بن حف�س النحوي اأحد الرواة للغة والأدب، حدث عن علي بن حمزة الك�سائي وكان ثقة. 

تاريخ بغداد، ج13، �س210.

Al_Asma3i_Book.indb   292 11/17/09   1:33 PM



293

ما ف�ّسره، فبلغ ذلك �سيبويه، فبلغني اأنه قال: ال ناظرته اإال في الم�سجد الجامع، ف�سليت يومًا 

في الجامع ثم خرجت، فتلقاني في الم�سجد؛ فقال: اجل�ض يا اأبا �سعيد ما الذي اأنكرت من 

بيت كذا وكذا؟ ولَم ف�سرت على خالف ما يجب؟ فقلت له ما ف�ّسرت اإال على ما يجب، 

والذي ف�سرته اأنت وو�سعته خطاأ، ت�ساألني واأجيب، ورفعت �سوتي ف�سمع العامة ف�ساحتي، 

ونظروا في لكنته، فقالوا لو غلب االأ�سمعي«)1).

 فاالأ�سمعي يعتمد على الف�ساحة والحيلة في تفنيد راأي خ�سمه ولم يرفع �سوته اإاّل ليلفت 

نظر النا�ض اإلى قدرته ول�سانه. ويروي الزبيدي قول يون�ض بن حبيب »الحق مع �سيبويه وقد 

– بل�سانه«)2)، ف�سيبويه ال يمتلك القدرة على الف�ساحة، وبيان  – يعني االأ�سمعي  غلب ذا 

اأمام  �سيبويه  على  فوزه  في  �سبب  وهذا  والهوى،  االأ�سل  العربي  االأ�سمعي  امتالك  الكالم 

النا�ض.

واإذا نظرنا في هذه المواقف بين االأ�سمعي وعلماء ع�سره فاإننا نجدها تدور في جوانب 

برواية  وبع�سها  بيت،  في  حرف  رواية  بتبديل  يرتبط  فبع�سها  وثيقًا،  ات�سااًل  بال�سعر  تت�سل 

بيت، وي�سرح بع�ض االأبيات اأحيانًا، وبع�سها يرتبط بالنحو من حيث ترتيب الكلمات في 

البيت.

ومن خالل هذه المواقف نجد االأ�سمعي يطعن في بع�ض الروايات اعتماداً على علمه 

حينًا اأو الحيلة اأحيانًا اأخرى. وكان التناحر والتناف�ض بين الرواة الذين اأخذ ي�سيق بع�سهم على 

بع�ض، حتى و�سل بهم الت�سييق اإلى درجة الطعن في بع�ض المواقف، ولكن هل يعتد بذلك 

الطعن؟ وماذا يمكن اأن يبنى على تلك المواقف من اأحكام؟ لقد كان لذلك ما ي�سوغه من 

اأ�سباب؛ منها المادي: الِمَنح والجوائز. ومنها المعنوي المتمثل في ذيوع ال�سيت وال�سهرة 

في �أو�شاط �لدولة �لإ�شالمية �آنذ�ك. 

»واإن كان بع�ض المتعا�سرين واالأنداد من الرواة طعن بع�سهم في بع�ض، فلي�ض في الطعن 

حجة اأو دليل على �سحة التهمة؛ الأن اتحاد الحرفة والمناف�سة في ال�سهرة والمزاحمة على 

)1(  ياقوت: معجم الأدباء، ج16، �س125.

)2(  الزبيدي: الطبقات، �س68.
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المعا�سرة  االأقدمون:  قال  لهذا  والغيرة،  الح�سد  اإلى  الرواة  ببع�ض  تدفع  قد  الحظوة  نيل 

حجاب، حتى اإن رواة ثقات كاالأ�سمعي، واأبي عبيدة، واأبي زيد كانوا يتطاعنون وي�سعف 

الرواة، فلتفرده في جانب من  اأولئك  اأحد  كل منهم رواية �ساحبه«)1)، واإن رجحت كفة 

جوانب اللغة، كال�سعر اأو الغريب.

)1(  الأ�سد: م�سادر ال�سعر الجاهلي، �س428.
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الف�شل الثالث

الم�شطلحات

بداأ  وفي ع�سره  ونقده.  بال�سعر  تتعلق  م�سطلحات  واأقواله  كتبه  في  االأ�سمعي  ا�ستخدم 

العلماء يلتفتون اإلى الظواهر واالأ�ساليب البالغية في ال�سعر والقراآن الكريم، وقد األفوا فيها 

كتبًا م�ستقلة.

231هـ)  209هـ) كتاب المجاز، واأّلف ابن �سالم الجمحي )ت  اأبو عبيدة )ت  فاألـف 

كتاب طبقات فحول ال�سعراء، ثم كان الجاحظ )ت 255هـ)، واأّلف ابن المعتز )296هـ) 

كتاب البديع، واألف قدامة بن جعفر )ت 337هـ) كتاب نقد ال�سعر، قال في مقدمته:

»ولم اأجد اأحداً و�سع في نقد ال�سعر وتخلي�ض جّيده من رديئه كتابًا، وكان الكالم عندي 

في هذا الق�سم اأولى بال�سعر من �سائر االأق�سام المعدودة«)1).

وهذه داللة على اأنه لم يفرد كتابًا في منهاجه لل�سعر كالذي اأفرده قدامة، وبعدهم اأُلفت 

كتٌب متخ�س�سة بال�سعر وال�سعراء. و�سنتناول بع�ض الم�سطلحات النقدية، والبالغية، بهدف 

تعرف على اإ�سهام االأ�سمعي في الم�سطلحات من حيث ن�ساأتها، اأو تثبيت ا�ستخدامها، اأو 

داللتها على معنى.

�لإفر�ط:

قال النابغة الذبياني:

ــِب ــاِح ــب ــُح ــــاَر ال ــاِح ن ــّف ــشُّ ــ� ــال ويــــوِقــــدَن ب ــَف نـَـ�ــشــُجــُه ــاَع ــ�ــش ــُم ــوقــيَّ ال ــُل ــ�ــشَّ ــذُّ ال ــج »ت

... قال �لأ�شمعي: �ل�شفاح حجارة عر��ض... وقال هذ� من �لإفر�ط كما قال قي�ض بن 

الخطيم:

)1(  قدامة بن جعفر: نقد ال�سعر، �س9.
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ــــــا«)1( ــا َوراَءه ــن ُدوِنـــهـــا م ـــرى قــائــمــاً م يَ ــهــا َكـــّفـــي فــــاأَنْــــَهــــْرُت َفــتــَقــهــا َمـــَلـــْكـــُت ب

ي�سير االأ�سمعي اإلى المبالغة في و�سف جودة حدة هذه ال�سيوف التي و�سلت اإلى م�ستوى 

»اأن ال�سيف يقّد الدرع حتى ي�سل اإلى االأر�ض فيوري النار«)2). وزاد في هذا المعنى اأن جعل 

ن�سيج الدروع م�ساعفًا، ومثل هذه المبالغة في المعنى وردت في بيت ابن الخطيم؛ حيث 

زاد في و�سف الطعنة على ما اعتاد الفر�سان معرفته، وذكر ابن المعتز »بع�ض محا�سن الكالم 

وال�سعر«)3)، جاعاًل �لإفر�ط في �ل�شفة �إحد�ها ومثل لذلك. ثم جاء ثعلب بعده وتحدث عن 

»�لإفر�ط في �لإغر�ق«)4)، ومثل له بثالثة ع�سر بيتًا. ولم ُيَعّرفه اأو يف�سل القول فيه.

وكان بعدهم قدامة بن جعفر الذي تحدث في باب المعاني الدال عليها ال�سعر قائاًل »اإني 

راأيت النا�ض مختلفين في مذهبين من مذاهب ال�سعر، وهما الغلّو في المعنى اإذا �سرع فيه، 

واالقت�سار على الحد االأو�سط«)5). وذكر طعن النابغة على ح�سان بن ثابت في قوله:

َدَما«)6( ــدٍة  ــج ن ــن  م ــْرَن  ــُط ــق يَ ــنــا  واأ�ــشــيــاُف حى بال�شُّ ــَن  ــْع ــلــَم يَ ــرُّ  ــغ ال ــَجــفــنــاُت  ال ــنــا  »ل

وقال: »فاإن النابغة على ما حكي عنه – لم يرد من ح�شان �إل �لإفر�ط و�لغلو بت�شيير مكان 

اللذين  بالمذهبين  اآخذاً  القول  قدامة  ل  وف�سّ عليه«)7).  وزايد  فوقه  ما هو  معنى و�سعه  كل 

حددهما.

ثم كان �بن ر�شيق، �لذي �أفرد باب �لغلو قائاًل: »ومن �أ�شمائه �أي�شًا �لإغر�ق، و�لإفر�ط«)8)، 

وذكر قول ال�سابقين فيه.

)1(  الذبياني: ديوان النابغة، تحقيق: د. �سكري في�سل، �س61. ابن الخطيم: ديوان قي�س بن الخطيم، �س46. 

تقد: ت�سق. ال�سلوقي: درع من�سوب اإلى �سلوق وهي بلدة في الروم. ال�سفاح: حجارة عرا�س. الحباحب: 

ذباب له �سعاع بالليل.

)2(  ابن دريد: الجمهرة، ج1، �س125. والرواية فيه: تقّد ال�سلوقي... وتوقد بال�سفاح...

)3(  ابن المعتز: البديع، �س106، 116.

)4(  ثعلب: قواعد ال�سعر، �س49.

)5(  قدامة بن جعفر: نقد ال�سعر، �س51.

)6(  الم�سدر ال�سابق، �س53. البرقوقي: �سرح ديوان ح�سان بن ثابت، �س371.

)7(  الم�سدر ال�سابق، �س54.

)8(  ابن ر�سيق، اأبو علي الح�سن: العمدة في �سناعة ال�سعر ونقـده، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 

ط2، مطبعة ال�سعادة، م�سر، 1374هـ/ 1955م، ج2، �س60.
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في  �لإفر�ط  ثعلب  وجعل  �لإفر�ط،  لفظ  ��شتعمل  �لأ�شمعي  بعد  �أتى  من  �أن  ونالحظ 

بيت  �شو�هده  من  و�لإغر�ق. وجعل  للغلّو  مر�دفًا  �لإفر�ط  �لع�شكري  بينما جعل  �لإغر�ق، 

بع�ض  على  الم�سطلح  اأطلق  من  اأول  هو  كان  ربما  االأ�سمعي  اأن  على  يدل  ال�سابق  النابغة 

االأبيات، التي زاد الو�سف فيها عما تعارف عليه النا�ض.

اللتفات:

لي  قال  قال:  اأنه  المو�سلي  اإ�سحق  عن  الحلية: »حكي  في  388هـ)  الحاتمي )ت  قال 

االأ�سمعي، اأتعرف التفاتات جرير؟ قلت وما هي؟ فاأن�سدني:

ــــَي الـــبـــ�ـــشـــاُم ــــِق ــــرِع بـــ�ـــشـــامـــة �ــــشُ ــــف ب ــمــى ــي ــل ــشُ � ــــي  ــــن ــــوِدع تُ اإذ  اأتَـــْنـــ�ـــشـــى 

اأال تراه مقباًل على �سعره ثم التفت اإلى الب�سام فدعا له؟«)1).ونجد الخبر عند الع�سكري 

ينقل عن ال�سولي واأ�ساف قوله:

ــِر ــــٍل واأَيْــــــــك نــا�ــشِ ــــَل لِزلـــــــَت فـــي َغ ف�شاَقني الأراِك  بــذي  ــمــاُم  ــَح ال »َطــــِرَب 

فالتفت اإلى الحمام فدعا له«)2).

وفي العمدة اأورد الخبر مرويًا عن المو�سلي وزاد قوله »واأن�سد له عبد اهلل بن المعتز:

الِخياُم«)3( اأيــتُــهــا  الــَغــيــَث  ــِت  ــي ــِق ــشُ � ــــوٍح ــــُل ـــــذي ُط ـــــان الــــخــــيــــاُم ب ـــى ك ـــت َم

فهذه الم�سادر ترجع الخبر اإلى االأ�سمعي.

وفيه يقول قدامة: »هو اأن يكون ال�ساعر اآخذاً في معنى، فكاأنه يعتر�سه اإما �سك فيه، اأو 

ظن باأن راداً يرد عليه قوله، اأو �سائاًل ي�ساأله عن �سببه، فيعود راجعًا اإلى ما قدمه«)4). ونرى 

للخيام، ودعا  للب�سام، واأخرى  بال�سقيا مرة  ال�سابقة، ودعا  االأبيات  ال�ساعر في  كيف رجع 

)1(  الحاتمي، محمد بن الح�سن: حلية المحا�سرة، تحقيق: هالل ناجي، د.ب، 1988م، �س57. جرير، 

ديوانه، �س417.

)2(  الع�سكري: ال�سناعتين، �س392. جرير: ديوانه، �س236.

)3(  ابن ر�سيق: العمدة، ج2، �س46. البيت في ديوان جرير، �س416. وردت اأبيات جرير عند ابن المعتز: 

البديع، �س107.

)4(  قدامة: نقد ال�سعر، �س44.
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للحمام بدوام االأيك النا�سر. وكاأن ال�ساعر يتجه وجهة معينة ثم يلتفت اإلى ما بداأ به وهذا 

االأمر لي�ض بعيداً عما قاله قدامة، وبهذا تكون هذه الت�سمية راجعة اإلى االأ�سمعي.

الإيطاء:

قال االأخف�ض )ت 215هـ): »واأما االإيطاء فرد كلمة قد قّفى بها مرة... فهذا عيب عند 

العرب، ال يختلفون فيه. وقد يقولونه. قال النابغة الذبياني:

ــاري ــ�ــش ــهــا ال ــري ب ــ�ــش ــُد الــعــيــَر، ل ي ــي ــق ت ُمظلمٍة ــاَء  ــش ــر� َخ ــي  ف ــِت  ــي ــب ال ـــَع  اأ�ـــشِ اأو 

ثم قال فيها اأي�سًا:

ال�شاري«)1( مــ�ــشــبــاِحــِه  عــلــى  يــ�ــشــلُّ  ول  بها ـــــمَّ  األ اأر�ـــــص  عـــن  الــــــّرزَّ  يــخــفــ�ــص  ل 

فقد عرف االأخف�ض االإيطاء ومثل له بقول الذبياني.

ال�سعراء،  اأوطاأت  االأخف�ض: »وقد  ب�سند عن  االإيطاء، وقال  المرزباني  بعده عرف  ومن 

وزاد  ال�سابقين.  البيتين  وذكر  الذبياني«)2)،  للنابغة  جميعًا  عبيدة  واأبو  االأ�سمعي  اأن�سدني 

المرزباني، قال: »وزعما جميعًا اأن ابن مقبل« قال:

لينا ـــه  ـــنَ ـــْت َم فـــــــزادوا  ـــاِر  ـــج ـــتّ ال ــــــدي  اأي تـَــــداولـُــــه ُرَديــــــنــــــّي  كــــاهــــِتــــزاِز  اأو 

ثم قال فيها اأي�سًا:

لينا«)3( زدتـــنـــي  حــتــى  ــــِث  الأحــــادي مـــن  ــر ــشَ ــ� ــت ــْق ــُم ــــي ب ــــبّ نــــــــازَع األـــبـــابَـــهـــا لُ

ويظهر من الن�سو�ض ال�سابقة اأن االأخف�ض قد عّرف االإيطاء تعريفًا وا�سحًا دون اأن يذكر 

اإلى  اأ�سنده  اإلى االأخف�ض الذي  اأ�سند المرزباني الخبر  م�سدر ذلك في كتاب القوافي، بينما 

)1(  الأخف�س، اأبو الح�سن �سعيد بن م�سعدة: القوافي، تحقيق: د. عزة ح�سن، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق، 

1390هـ/ 1970م، �س55. الذبياني: ديوان النابغة، �س76-78. الل�سان، ج2، �س190.
)2(  المرزباني: المو�سح، �س15.

)3(  المرزباني: المو�سح، �س15. ابن مقبل: ديوان ابن مقبل، تحقيق: د. عزة ح�سن، وزارة الثقافة والإر�ساد 

القومي، دم�سق، 1381هـ/ 1962م، �س328. والرواية فيه:

بمختزن ــي  ــّب ل ــهــا  ــاب ــب األ لينانــازعــت  ازددن  حتى  الأحــاديــث  مــن 
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اأن  يتبّين  ولكن  منهم،  لواحد  التعريف  هذا  نعزو  اأن  ن�ستطيع  وال  عبيدة.  واأبي  االأ�سمعي 

االأ�سمعي قد عرف هذا العيب في ال�سعر.

الإيغال:

قال الحاتمي في الحلية: االإيغال »هو اأن ياأتي ال�ساعر بالمعنى في البيت تامًا قبل انتهائه 

الغاية  اإلى  بلوغًا،  ن�ساعة، والمعنى  البيت  فتزيد  اإليها  ال�سعر  بها لحاجة  ياأتي  ثم  القافية  اإلى 

الق�سوى في الجودة«)1). ونجد في ال�سناعتين خبراً ي�سند اإلى االأ�سمعي عن التوزي عندما 

الكبير  اأو  كبيراً،  بلفظه  فيجعله  الخ�سي�ض  بالمعنى  ياأِتي  من  فقال:  النا�ض؟  اأ�سعر  »من  �ساأله 

فيجعله بلفظه خ�سي�سًا، اأو ينق�سي كالمه قبل القافية، فاإذا احتاج اإليها اأفاد بها معنى. قال: 

قلت: نحو من؟ قال قول ذي الرمة حيث يقول:

الُم�َشل�َشِل داِء  ـــــرِّ ال ـــاِق  ـــاأَْخ ك ــاً  ــوم ــش ُر� ــاأَِل ــي اأطــــاِل َمــيّــًة َفــا�ــشْ ــيــ�ــَص ف ـــِف الــِع ِق

ثم قال:

ــِل ــ�ــشَّ ــَف ــُم ــِر الـــُجـــمـــاِن ال ــذي ــب ــتَ ـــاً ك ـــوع ُدم ــا ــه ــوؤالُ ــشُ ــيــك � ــل ـــدي َع ـــْج ــــذي يُ اأُظـــــنُّ ال

ل، فزاد �سيئًا. قلت ونحو من؟ قال: االأع�سى، حيث  فتم كالمه، بالجمان، ثم قال المف�سّ

يقول:

ـــُه الـــَوِعـــُل ـــْرنَ ــا واأْوَهــــــى ق ــْره ــشِ ــ� فــَلــْم يَ ــا ــه ــَق ــِل ــف ــيَ ـــرًة يـــومـــاً ل ـــخ ـــشَ َكـــنـــاِطـــٍح �

فتّم كالمه بـ)ي�سرها)، فلما احتاج اإلى القافية قال واأوهى قرنه الوعل فزاد معنى«)2).

نالحظ في االأمثلة ال�سابقة ان�سباب القول على القافية، حيث وقع فيها زيادة على معنى 

البيت وهذا القول ال�سريح لالأ�سمعي نجده عند تابعيه.

يقول قدامة: »االإيغال هو اأن ياأتي ال�ساعر بالمعنى في البيت تامًا من غير اأن يكون للقافية 

)1(  الحاتمي: حلية المحا�سرة، �س55.

)2(  الع�سكري: ال�سناعتين، �س380. ذو الرمة: ديوان �سعر ذي الرمة، ت�سحيح وتنقيح مكارتني، طبع على 

نفقة كلية كمبردج، 1337هـ/ 1919م، �س501. الأع�سى: ديوانه، �س61.
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في ما ذكره �سنع، ثم ياأتي بها لحاجة ال�سعر فيزيد بمعناها في تجويد ما ذكره من المعنى«)1). 

األي�ض هذا مطابقًا لقول االأ�سمعي الذي حدد مفهوم االإيغال؛ ولم يزد من اأتى من بعده �سيئًا 

على هذا الم�سطلح.

البديع:

فقال:  اأم مروان؟  اأ�سعر  اأب�سار  االأ�سمعي:  اأبو حاتم  قال: »�ساأل  االأغاني  روى �ساحب 

ب�سار اأ�سعرهما، قال له: وكيف ذلك؟ قال: الأن مروان �سلك �سبياًل كثر �سالكه فلم يلحق بمن 

تقّدمه، واأن ب�ساراً �سلك طريقًا لم ي�سلكه اأحد فانفرد به واأح�سن فيه، وهو اأكثر فنون �سعر 

واأغزر واأكثر بديعًا«)2). فقد عرف االأ�سمعي م�سطلح البديع، واألف ابن المعتز )ت 296هـ) 

كتابه الم�سمى البديع، و�سمنه ثمانية ع�سر فنًا من فنون البديع، ويظهر اأن ابن المعتز اأفاد في 

لباحث قبله في ق�سايا البديع �سوى االأ�سمعي الذي  كتابه من االأ�سمعي؛ اإذ ال نجد »ذكراً 

قال: اإن له بحثًا في الجنا�ض«)3). واإن كنا ال نجد ذكراً الأحد �سبق االأ�سمعي في البديع، فاإن 

الكتاب نف�سه يحوي ما يدل على اأثر لالأ�سمعي.

قال الناقوري: »كان ابن المعتز عالة على االأ�سمعي في بع�ض اال�سطالحات مثل البديع 

للبديع،  االأ�سمعي  تاأكيد معرفة  ي�سعفنا على  القول و�سابقه  والت�سبيه واال�ستعارة«)4)، وهذا 

وربما اأ�سبقيته اإلى االإ�سارة اإليه، ولعل ورود الت�سمية ذاتها عند ابن المعتز توؤكد هذا التاأثير، 

ومن المحتمل اأن يكون االأ�سمعي هو ال�سّباق الإطالق البديع بمعناه اال�سطالحي.

البليغ:

روى الجاحظ )ت 255هـ) في البيان »قال ثمامة: قلت لجعفر بن يحيى ما البيان؟ قال: 

ت�ستعين  وال  ال�سركة،  عن  وتخرجه  مغزاك،  عن  ويجل�ض  بمعناك،  يحيط  اال�سم  يكون  اأن 

بريئًا من  ال�سنعة،  بعيداً عن  التكلف  �سليمًا من  اأن يكون  له منه  بالفكرة. والذي البد  عليه 

)1(  قدامة: نقد ال�سعر، �س167.

)2(  الأغاني، ج3، �س147. المرزباني: المو�سح، �س251.

)3(  عتيق، د. عبد العزيز: علم البديع، دار النه�سة العربية للطباعة والن�سر، بيروت، 1974م، �س14.

والإعالن،  والتوزيع  للن�سر  العامة  المن�ساأة  ط2،  ال�سعر،  نقد  في  النقدي  الم�سطلح  اإدري�س:  الناقوري،    )4(

طرابل�س، الجماهيرية العظمى، 1984م، �س41.
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التعقيد، غنيًا عن التاأويل، وهذا هو تاأويل قول االأ�سمعي: البليغ من طبق المف�سل واأغناك 

عن المف�سر«)1).

من  نرى  الذي  االأ�سمعي  بقول  اأعقبه  ثم  ال�سابق،  الحديث  اأورد  الجاحظ  اأن  نالحظ 

خالله نعوت البالغة من اإ�سابة الهدف، واالإبانة عن المق�سود، وعدم الحاجة فيه ل�سارح 

يبين معناه، واأن يكون اللفظ ف�سيحًا خاليًا من التكّلف، والغرابة، وعلى هذا ينطبق قولهم: 

»ف�ساحة المفرد هي خلو�سه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القيا�ض اللغوي«)2).

وكان االأ�سمعي »يدرك اأن البالغة االإيجاز...«)3)؛ الأن تعريفه للبليغ البد اأن يرجع اإلى 

البيان ما فيه الكفاية الإدراك  اإاّل وقد علم من �سروب  البالغة، ولم يقل ذلك  مجاله، وهو 

موا�سع الكلم، ومقا�سده، وخلّوه من الزيادة اأو النق�ض.

الت�شبيه:

واالأ�سمعي  العالء  بن  عمرو  كاأبي  بال�سعر  العلم  اأهل  »اأجمع  الحلية:  في  الحاتمي  قال 

وغيرهما باأن اأح�سن النا�ض ت�سبيهًا ما يقابل به مت�سبهان بمت�سبهين فاإن اأحداً لم يقل في ذلك 

اأح�سن من قول امرئ القي�ض:

الباِلي«)4( والَح�َشُف  الُعنّاُب  َوْكِرها  لـَـدى  ــاً ــش ــ� ــاِب ـــوَب الــّطــيــِر َرْطـــبـــاً وي ـــل كـــــاأنَّ ُق

على  ولكنه  خا�سًا،  راأيًا  هنا  لالأ�سمعي  يفرد  ولم  العلم،  اأهل  اإجماع  يذكر  فالحاتمي 

اإجماع اأ�سحاب الراأي.

في  وزرائه  وبين  بينه  ليف�سل  الر�سيد  قبل  من  االأ�سمعي  ا�ستدعاء  ق�سة  الحاتمي  وروى 

اأح�سن ت�سبيه، قال االأ�سمعي: »فقلت يا اأمير الموؤمنين: اإن التعيين على بيت واحد في نوع 

قد تو�سعت العرب فيه، ون�سبته معلمًا الأفكارها، وم�سرحًا لخواطرها؛ لبعيد اأن يقع الن�ض 

)1(  الجاحظ: البيان والتبيين، ج2، �س106. ابن قتيبة، اأبو محمد عبد الملك بن م�سلم: عيون الأخبار، دار 

الكتب الم�سرية، القاهرة، 1343هـ/ 1925م، ج2، �س174.

)2(  ال�سعيدي، عبد المتعال: بغية الإي�ساح لتلخي�س المفتاح في علوم البالغة، ط6، مكتبة الآداب ومطبعتها، 

د.ت، ج1، �س12.

)3(  عتيق، د. عبد العزيز: في تاريخ البالغة العربية، دار النه�سة العربية، بيروت، لبنان، 1970م، �س34.

)4(  الحاتمي: حلية المحا�سرة، �س64.
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عليه. ولكّن اأح�سن النا�ض ت�سبيهًا امروؤ القي�ض، قال: فبماذا؟ قلت في قوله:

البالي ــُف  والــحــ�ــشَ ــنــاُب  ــُع ال ــا  ــِره َوك ــدى  ل ــاً ــش ــ� ــاِب ــِر َرْطــــبــــاً وي ــي ــط ـــلـــوَب ال ـــــاأّن ق ك

وقوله:

ــِب ــقَّ ــثَ ــــذي لـــم يُ ـــا الــــُجــــزُع ال ـــن ـــِل واأرُح ـــــوَل خــبــاِئــنــا ـــــاأّن عـــيـــوَن الـــَوحـــ�ـــصِ َح ك

وقوله:

ـــاِن كــــُجــــرِح الـــيـــِد ـــش ـــ� ـــلِّ وُجــــــــرُح ال ـــــي ـــــِره جـــــاَءن ـــــاغـــــي ـــــث ولــــــــو عــــــن نَ

وقوله:

ــاِل ــى ح ــل ـــاِب الـــمـــاَء حــــاًل َع ـــبَ ــوَّ َح ــُم ــشُ � ــا ــه ــُل ـــا نـــــاَم اأه ـــمـــوُت اإلــيــهــا بـــعـــَد م �ـــشَ

... ثم قال الر�سيد: ما اأبرع ت�سبيهاته عندك؟ قلت: قوله ي�سف فر�سًا:

مــخــلــِب ذي  اأزَرق  ُف  ـــــوُّ ـــــشَ ـــــ� تَ ـــى ـــح ـــشُّ ـــ� ـــال ـــــُه ب َف ـــــوُّ ـــــش ـــــ� كـــــــــــاأنَّ ت

يُ�شَلِب«)1( ولــــم  ــلــيــٌب  �ــشَ تـــقـــوُل  لـــه جــــــــــــاٌل  ــــــُه  ــــــن ع بـــــــــزَّ  اإذا 

ونجد البيت الذي ذكره الحاتمي هو اأول االأبيات في اختيار االأ�سمعي للت�سبيه الح�سن. 

وعندما اختار يحيى البرمكي اأبياتًا للنابغة يفا�سل بها الر�سيد، عّلل االأ�سمعي تق�سير النابغة 

في هذه االأبيات، قال يحيى:

قوله:

ِد ـــــى وجــــــوِه الــــُعــــوَّ ــِم اإل ــي ــق ــشّ ــ� ـــَر ال ـــَظ ن ــهــا ـــَك بــحــاَجــٍة لـــم تـُـْقــ�ــشِ ـــي ــــَرْت اإل ــــَظ »نَ

وقوله:

ــُع ــشِ وا� ــَك  ــن َع ــتــاأى  ــن ــُم ال اأنَّ  ــُت  ــل ِخ واإْن  ـــي ـــدِرك ــِل الـــــذي هــــَو ُم ــي ــل ــال ــــَك ك ــــاإنّ ف

وقوله:

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س66-67. والبيت الأول اأول اأمثلة ابن المعتز على ح�سن الت�سبيه. الأبيات في ديوان 

امرئ القي�س: �س35، 53، 185، 31. البيتان الأخيران لي�سا في الديوان.
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الَفِرِد«)1( ال�شيقل  ك�شيف  الم�شير  طــاوي  ــيٍّ اأَكــــاِرُعــــُه ـــصِ َوجــــــَرَة َمــو�ــشِ ـــ� مــن َوْح

فقال االأ�سمعي مبينًا راأيه في هذه الت�سبيهات:

فالبيت االأول ذكر »اأنه هجنه بذكر العلة وت�سبيهه المراأة بالعليل، واأح�سن منه قول عدي 

بن الرقاع العاملي:

ــِم ــشِ ــا� ـــن جـــــــاآِذِر ج َعـــيـــنَـــْيـــِه اأحـــــــَوُر م ـــاِء اأعـــــاَرهـــــا ـــش ـــ� ـــن ـــن ال ـــي ــــا ب ــــه ــــاأنَّ وك

ـــصَ بــنــائــِم ـــ� ـــي ــــنَــــٌة ول ـــه �ــــشِ ـــِن ـــي ــــي َع ف ــُص فـــَرنَّـــَقـــْت ــا� ــع ــن ـــَدُه ال ـــشَ ـــ� و�ـــشـــنـــاُن اأق

اأن  واأما ت�سبيهه االإدراَك بالليِل فقد �ساوى الليل والنهار فيما يدركانه، واإنما كان �سبيله 

ياأتي فيما لي�ض له ق�سيم، حتى ياأتي بمعنى ينفرُد به، ولو �ساء قائل اأن يقول: اإن قوَل النميري 

في هذا ح�سن، لوجد م�ساغًا اإلى ذلك حين يقول:

ـــي ـــران ت ــــدَّ  تَــــ�ــــشُ اأن  اإلّ  ـــَك  ـــتُ ـــخـــل ل ــا ــه ــوم ــش ــاأ� ب اأو  ــاِء  ــق ــن ــع ــال ب كـــنـــُت  ــو  ــل ف

اأما قوله: طاوي الم�سير ك�سيف ال�سيقل الفرد، فالطرماح اأحق بهذا المعنى، الأنه اأخذه 

فجّوده، وزاد عليه، وقال:

ـــلُّ ويُــغــَمــُد ــــَرٍف يـُــ�ـــشَ ــى �ــــشَ ــل ــٌف ع ــي ــش � ـــه ـــاأنّ يـــبـــدو، وتُـــ�ـــشـــِمـــُرُه الــــبــــاُد، ك

فقد جَمَع في هذا البيت ا�ستعارة لطيفة بقوله )وت�سمره) وت�سبيهه اثنين«)2).

ونالحظ كيف نظر االأ�سمعي اإلى الت�سبيه، وكان يريد من النابغة اأن ياأتي بما لي�ض له ق�سيم 

حتى يكون له ال�سبق فيه، وكان يف�سل وقوع ت�سبيهين في بيت واحد، وقرب وجه ال�سبه من 

الحقيقة واأف�سل الت�سبيه عنده ما كان ابتدعه �ساحبه وكُملت جوانبه »ولم يتعر�ض له اأحد اأو 

تعر�ض له �ساعر فوقع دونه«)3). وبقي الت�سبيه االأول محتفظًا بمكانته. وكان ينظر اإلى معنى 

الت�سبيه، وقد اأنكر على النابغة ت�سبيهه المراأة بالعليل، وم�ساواة الليل والنهار، في حين اأ�سار 

اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  محمد  تحقيق:  النابغة،  ديوان  في  الأبيات  �س68.  المحا�سرة،  حلية  الحاتمي:    )1(

�س93، 38، 17.

)2(  الم�سدر نف�سه، �س69. اأ�سوم: جبل بعينه.

)3(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س62.
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اإلى جودة بيت الطرماح.

الجنا�ص:

اإن كان كتاب البديع البن المعتز )ت 296هـ) من اأقدم الكتب التي تناولت األوان البديع، 

فاإننا نجد في بداية الباب الثاني الن�ض االآتي: »التجني�ض: هو اأن تجيء الكلمة تجان�ض اأخرى 

في بيت �سعر وكالم، ومجان�ستها لها اأن ت�سبهها في تاأليف حروفها على ال�سبيل الذي األف 

االأ�سمعي كتاب االأجنا�ض عليها«)1). فهذه اإ�سارة �سريحة، داللتها اأن ابن المعتز كان م�سبوقًا 

بغيره واأتبعه في اأبواب كتابه. واإن كان كتاب االأ�سمعي لي�ض بين اأيدينا للمقارنة، ولكن كالم 

موؤلفه ي�سير اإلى ذلك.

وقد حدد االأ�سمعي اأف�سل �سروب الجنا�ض قال: »اأح�سن ما قيل في المجان�سة هي اتفاق 

اللفظ واختالف المعنى«)2).

وجعل �ساحب ال�سناعتين ف�ساًل خا�سًا بالتجني�ض، ونقل تعريف ابن المعتز)3) ثم ف�سل 

فيه القول.

ويبدو من هذا اأن االأ�سمعي عرف هذا اللون في ال�سعر العربي، وذكر اأجمل �سوره، ثم 

�ساع كتابه بعد اأن ا�ستقى منه ابن المعتز الذي يعد كتابه من الم�سادر االأولى للبديع واأخذ 

عنه الالحقون.

الحاوة:

قال االأ�سمعي في حديثه عن �سعر ذي الرمة: »اإن �سعر ذي الرمة حلو اأول ما ت�سمعه، فاإذا 

كُثر اإن�ساده �سعف، ولم يكن له ح�سن...«)4). اإن �سماع الق�سيدة �ساعة االإن�ساد وانجذاب 

النف�ض اإليها يجعل الحكم يتغير اإذا ردد الناقد النظر في االأبيات واأعاد تقليب معانيها.

الحلبي، م�سر،  البابي  المنعم خفاجي، مطبعة م�سطفى  البديع، �سرح محمد عبد  المعتز، عبد اهلل:  ابن    )1(

ج2،  وبروكلمان،  �س61.  لالأ�سمعي،  الأجنا�س  كتاب  النديم  ابن  ذكر  �س55.  1945م،  1364هـ/ 
�س151. ولم يذكره ال�سلفاني في كتب الأ�سمعي الموجودة.

)2(  الحاتمي: حلية المحا�سرة، �س43.

)3(  الع�سكري: ال�سناعتين، �س321.

)4(  المرزباني: المو�سح، �س171.
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ذا  اأدركت  »لو  يقول:  الرمة جعله  �سعر ذي  في  الجوانب  لهذه  االأ�سمعي  اإدراك  ولعل 

الرمة الأ�سرت عليه اأن يدع كثيراً من �سعره؛ فكان ذلك خيراً له«)1).

ولي�ض لدينا من كالم االأ�سمعي ما يو�سح مراده الحقيقي من هذا اللفظ )الحالوة) اإاّل ما 

ذكره عن �سعر ذي الرمة، قال: »اإن اأبعار الظباء اأول ما ت�سم يوجد لها رائحة ما اأكلت من 

ال�سيح، والقي�سوم، والجثجاث والنبت الطيب الريح فاإذا اأدمت �سّمه ذهبت تلك الرائحة، 

ونقط العرو�ض اإذا غ�سلتها ذهبت«)2). ويظهر اأنه ق�سد بال�سم، والغ�سل، تحليل المعاني في 

�سعر ذي الرمة. فاأكثر ديوانه يتحدث فيه عن الراحلة، وال�سحراء التي اأو�سكت اأن ت�ستنفد 

اأغرا�ض �سعره.

قال الناقوري: »وربما كان االأ�سمعي اأول من ذكرها – بعد الوليد بن المغيرة – بمدلولها 

اال�سطالحي في اأثناء حديثه عن �سعر ذي الرمة«)3).

وهذه االإ�سارة و�سابقتها تك�سف عن تذوق االأ�سمعي لل�سعر، واأنه من اأوائل الذين اأطلقوا 

لفظ الحالوة على ال�سعر.

الزحاف:

من الم�سطلحات المتعلقة بال�سعر الزحاف. ولي�ض غريبًا اأن يتنّبه له علماء اللغة منذ اأمد 

قديم. يقول االأ�سمعي »الزحاف في ال�سعر كالرخ�سة في الفقه ال يقدم عليها اإاّل فقيه«)4). 

ال�سعر وال يجوز  على  االأمر مق�سوراً  ال�سعرية، ولكنه جعل  االأوزان  في  للزحاف  تنّبه  فقد 

في غيره، كما اقت�سرت اأمور الفقه وال�سرع على الفقهاء دون غيرهم. فالزحاف حكر على 

ال�سعراء ولي�ض من حق غيرهم، وال يمكن ل�ساعر اأن يقدم عليه اإال �سرورة.

وفي الطبقات قال يون�ض: »عيوب ال�سعر اأربعة: الزحاف، وال�سناد، واالإيطاء، واالإكفاء 

هو االإقواء، والزحاف اأهونها وهو اأن ينق�ض الجزء عن �سائر االأجزاء، فينكره ال�سمع، ويثقل 

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س46. المرزباني: المو�سح، �س185.

)2(  المرزباني: المو�سح، �س171.

)3(  الناقوري: الم�سطلح النقدي، �س153.

)4(  ابن ر�سيق: العمدة، ج1، �س140.
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على الل�سان، وهو في ذلك جائز«)1). فابن �سالم جعل الزحاف من عيوب النق�ض في حين 

جاء في العمدة: »هو ما يلحق اأي جزء كان من االأجزاء ال�سبعة التي جعلت موازين ال�سعر 

من نق�ض، اأو زيادة، اأو تقديم حرف، اأو تاأخيره، اأو ت�سكينه، وال يكاد ي�سلم منه �سعر«)2). 

اأننا لم نعثر على تف�سيل لكالم  فابن ر�سيق يبّين المراد بالزحاف وكل ما يتعلق به في حين 

االأ�سمعي ال�سابق عن الزحاف، ولكن يبقى له ف�سل التنويه بذكره ومعرفته واقت�سار الرخ�سة 

فيه على ال�سعراء دون غيرهم.

ال�شبق:

لعل م�سطلح ال�سبق من االألفاظ الكثيرة التردد في بيئة الرواة ومن اهتموا في علوم اللغة 

من بعدهم. ولي�ض لدينا ما نجزم به على اأ�سبقية االأ�سمعي في ذلك. واإن كان ذكره مفا�ساًل 

وكلهم  وال�سبق،  الحظوة  له  القي�ض،  امروؤ  الجودة  في  كلهم  اأولهم  »بل  قال:  ال�سعراء  بين 

اأخذوا من قوله، واتبعوا مذهبه«)3). وقد حّولوا المعنى من القدمة في الجري)4)، اإلى القدمة 

في ال�سعر. ومعروف اأن امراأ القي�ض هو اأول �سعراء العربية، وتعد معلقته اأول معلقات العرب، 

واإن كان االأ�سمعي ذكر ال�سبق فال ن�ستطيع القول: اإنه اأول من اأتى اأو تفرد به. على الرغم مما 

ي�سجع على مثل ذلك الظن.

ونجد ذكر ال�سبق في حديث البن �سالم عن امرئ القي�ض قال: »�سبق العرب اإلى اأ�سياء 

يكون  ال�سابق  ظننا  �سح  فاإن  االأ�سمعي،  عن  قلياًل  المتاأخرة  الطبقة  من  وهو  ابتدعها«)5). 

االأ�سمعي �ساحب ذلك.

ال�شرقة:

قال:  نبغ...  ثم  ال�سعر  قال  بعدما  �سنة  ثالثين  اأفحم  الجعدي  »النابغة  االأ�سمعي:  قال 

)1(  الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، �س56.

)2(  ابن ر�سيق: العمدة، ج2، �س138.

)3(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س13.

)4(  الل�سان، ج12، �س16.

)5(  الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، �س46.
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وال�سعر االأول كله جيد بالغ، واالآخر كله م�سروق، ولي�ض بجيد«)1). فهو يرى �سعر الجعدي 

ق�سمين اأولهما: جيد، اأما الثاني: فهو م�سروق، وغير جيد. وجعل �سفة الجودة مق�سورة 

على الق�سم االأول.

وقال الجمحي: »وكان الجعدي مختلف ال�سعر مغلبًا«)2). ولعل اختالف �سعر النابغة 

هو ما كان وراء حكم االأ�سمعي عليه.

وقال ابن �سالم: اأن�سد النابغة الجعدي الح�سين بن علي:

ــا ــم ــَل ـــُه َظ ـــ�ـــشَ ـــْف ـــنَ ـــا ف ـــه ـــْل ـــُق ـــــْم يَ ـــــن ل َم ــه ل ـــــَك  ـــــري �ـــــشَ ل  هلِل  »الـــــحـــــْمـــــُد 

فقال: يا اأبا ليلى ما كنا نروي هذه االأبيات اإال الأمية بن اأبي ال�سلت قال: يابن ر�سول اهلل؛ 

روَق من �سرق اأميُة �سعره«)3). واهلل اإني الأول النا�ض قالها، واإن ال�سَ

وهذا القول يظهر اأن �سعراء اأخذوا بع�ض �سعر اأمية، ون�سبوه اإليهم، واختلط في اأ�سعارهم 

حتى لم يعد يميز، وربما اختلط االأمر اأي�سًا على رواة ال�سعر اأنف�سهم.

وقال ابن �سالم: »وكان النابغة علوي الراأي«)4). فابن �سالم يق�سد بالراأي االتجاه الديني، 

وفي  النابغة.  �سعر  بع�ض  على  حكمه  حيث  من  ديني  بدافع  مدفوعًا  كان  االأ�سمعي  ولعل 

�سعره  اأع�سار  ت�سعة  قال  الفرزدق؟  �سعر  كيف  لالأ�سمعي:  »قلت  حاتم:  اأبو  قال  الفحولة 

�سرقه«)5). وقد يكون االأ�سمعي في بع�ض قوله هذا م�سيبًا، وال يمكن ل�ساعر مثل الفرزدق 

اأو للفرزدق نف�سه اأن يكون هذا المقدار من �سعره �سرقة. و�سرح الفرزدق ببع�ض ذلك. روى 

المرزباني قول اأبي عمرو بن العالء: »لقيت الفرزدق في المربد، فقلت: يا اأبا فرا�ض اأحدثت 

�سيئًا؟ قلت �سيئًا، قال: فقال: خذ، ثم اأن�سدني:

ــ�ــُص ــعــي ـــوَدُع ال ـــت ـــش ـــ� ــا تُ ــه ــــــاٍة ب ــــن َف وم ــــَذٍف َق ُمــ�ــشــتــعــَمــٍل  ـــْن  م ـــَة  ـــيّ َم ُدوَن  كـــم 

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س38. المرزباني: المو�سح، �س65.

)2(  الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، �س105.

)3(  الم�سدر نف�سه، �س107. الجعدي: �سعر النابغة، �س132.

)4(  الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، �س108.

)5(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س38. المرزباني: المو�سح، �س105، نقاًل عن ابن دريد عن اأبي حاتم.
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من   
ّ
اإلي اأحب  ال�سعر  فل�سوال  اكتمها  قال:  للمتلّم�ض،  هذا  اهلل،  �سبحان  فقلت:  قال: 

�سوال االإبل«)1). فاإن كان الفرزدق ي�سرح بحبه �سوال القوافي، فهذا ال يعني اأن اأكثر �سعره 

م�سروق. ولعل الفرزدق كان مدفوعًا اإلى ذلك بع�ض دوافع النقائ�ض التي ظهرت وا�ستدت 

بين ال�سعراء في تلك المدة.

اأي�سًا، وورد في الفحولة �سواهد  ال�سرقة عند االأ�سمعي قد تعني �سرقة المعاني  اأن  على 

على ذلك. فعندما انتدب للحكم في المفا�سلة في مجل�ض الر�سيد قال: بعد اختيار جعفر: 

»واإنما يجب اأن يقع التعيين على ما اخترعه قائله، ولم يتعر�ض له اأحد، اأو تعر�ض له فوقع 

دونه؛ فاأما قول امرئ القي�ض:

ــُق ــلِّ ــح ـــي الــ�ــشــمــاِء ُم ــى ظـــهـــِر بـــــاٍز ف ــل ع

فمن قول اأبي دواد:

ــاحــا ــن ــَج ـــمَّ بـــــازي الــ�ــشــمــاِء ال ــا �ـــشَ ــم ك ــــُه ــــمَّ �ــــشَ راكـــــــبُـــــــُه  �ــــــشــــــاَء  اإذا 

واأما قول عدي: »يتعاوران من الغبار مالءة« فمن قول الخن�ساء:

ـــِر ـــشْ ـــ� ـــَح يـَـــــتــــــعــــــاوراِن ُمــــــــــــاَءَة ال ــــــــــــاُه فـــــاأْقـــــبَـــــا وهـــمـــا جـــــــــارى اأب

واأول من نطق به جاهلي من بني عقيل، قال:

ويرتدياِن«)2( ـــاًل  ـــم ـــشْ اأ� قــمــيــ�ــشــيــِن:  عليهما ـــاِر  ـــب ـــُغ ال نَــ�ــشــِج  ـــن  م ـــراِن  ـــي ـــث يُ

فهو يريد من ال�ساعر اأن يكون هو المبدع للبيت وما فيه من معنى، ونالحظ كيف وقف 

من هذه االأبيات؛ الأن �سعراءها لم يكونوا اأول من اأدرك معانيها. ومثل هذا نجده في قوله عن 

بيت النابغة الذبياني: »باأنك �سم�ض والملوك كواكب« فقد تقّدمه فيه �ساعر قديم من �سعراء 

كندة يمدح عمرو بن هند، وهو اأحق به من النابغة، اإذا كان اأبا عذرته، فقال:

)1(  المرزباني: المو�سح، �س111. ال�سبعي: ديوان المتلم�س، �س100.

)2(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س62. انظر: الحاتمي: حيلة المحا�سرة، �س73. امروؤ القي�س: ديوان امرئ 

القي�س، �س173. الخن�ساء: ديوانها، دار �سادر، بيروت، د.ت، �س76. المالءة: الريطة.
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كوكُب«)1( ــوُك  ــل ــم وال ــوٍء  ــش � ـــلِّ  ُك عــلــى  َلْت فاأف�شَ �َشعٍد  ــوَم  ي واَفـــْت  ال�شم�ُص  »هــو 

اأ�سعار غيرهم،  من  ال�سعراء  اأخذها  التي  المعاني  اأو  االأبيات،  اأخذ  فال�سرقة عنده كانت 

حقبة  في  ال�سرقات  اإلى  االأ�سمعي  تنّبه  هو  يعنينا  وما  مجاراتها.  على  يقدروا  لم  ولكنهم 

متقدمة.

ولم يتوقف اأمر ال�سرقات عند هذا الحد؛ بل كانت منبعًا لدرا�سات تعر�ض لها اأئمة اللغة، 

وقد اأجمل هدارة الدرا�سات التي تعر�ست لل�سرقات، و�سغلت الق�سم الثاني من كتابه م�سكلة 

ال�سرقات في النقد العربي)2).

الطباق:

ورد في كتاب البديع »قال الخليل رحمه اهلل: يقال طابقت بين ال�سيئين اإذا جمعتهما على 

حذو واحد. وكذلك قال اأبو �سعيد«)3).

واإن ُكنا نجد موافقة القولين اأو الراأيين في المطابقة، اإال اأن �ساحب الحلية يقول: »اأخبرنا 

عبيد اهلل بن اأحمد بن دريد عن اأبي حاتم قال: �ساألت االأ�سمعي عن �سنعة ال�سعر فذكر في 

بع�ض قوله )المطابقة) وقال اأ�سلها و�سع الرجل مو�سع اليد واأن�سد)4):

ــا ــش ــرا� ــِه ـــاأَن ال ـــط ـــاِب ي ـــك ـــاَق ال ـــب ـــن ِط ـ ـــــ ــــي ــــّداِرِع ــــال ــــَن ب ــــْق ــــاِب ــــط ـــــٍل يُ ـــــي وَخ

قال: فقلت: اأن�سدني اأح�سن بيت قالته العرب في الطابق فقال: قول زهير بن اأبي �سلمى)5):

ــُث عـــن اأقـــرانـــه �ــشــَدقــا ــي ــل َب ال مـــا كـــــذَّ اإذا ــــاَل  ــــرج ال ــاُد  ــط ــش ــ� ي ـــَر  ـــثَّ ـــَع ِب لـــيـــٌث 

وقول الفرزدق)6):

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س63.

)2(  انظر: هدارة، محمد م�سطفى: م�سكلة ال�سرقات في النقد العربي، ط2، مكتبة الأنجلو الم�سرية، القاهرة، 

1958م، �س79.
)3(  ابن المعتز: البديع، �س74.

)4(  الجعدي: �سعر النابغة، �س79. الرواية فيه: و�سعث يطابقن...

)5(  ثعلب: �سرح ديوان زهير بن اأبي �سلمى، مطبعة دار الكتب الم�سرية، القاهرة،1363هـ/ 1944م، �س54. 

كذب: لم ي�سدق الحملة. عثر: بلد قبل تبالة، وتبالة بلد باليمن.

)6(  ال�ساوي، عبد اهلل اإ�سماعيل: �سرح ديوان الفرزدق، مطبعة ال�ساوي، م�سر، 1354هـ/ 1936م، �س450. 
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ــــــــــاِر ــــــاُم اأعــــيــــنـُـــهــــم عـــــن الأوت ــــــن وتَ ــم ــِره ــي ــِم ـــــى نـُـــهــــاِق َح ــقــظــوَن اإل ــي ــت ــ�ــش ي

لجاِر«)1( يـَـــفــــوَن  ول  ـــــغـــــِدروَن  يَ ل  ــــٍب اإنـّـــهــــم ــــي ــــَل ـــي ُك ـــن ــــــــه ب لــــعــــَن الإل

الح�سية  ال�سورة  من  نقله  ثم  تامًا،  تعبيراً  الطباق  فن  عن  عبر  قد  االأ�سمعي  اأن  ويظهر 

يراه  ما  اإلى  اأ�سار  بل  ذلك،  على  االأمر  يقت�سر  ولم  ال�سعر.  ب�سنعة  يتعلق  ما  اإلى  الم�سي  في 

اأح�سن اأبيات العرب في ذلك؛ حيث طابق زهير بين )كذب و�سدق)، وطابق الفرزدق بين 

)ي�ستيقظون وتنام).

ومن الوا�سح اأن المتاأخرين لم ي�سيفوا �سيئًا على ما ذكره االأ�سمعي في هذا الفن.

عبيد ال�شعر:

عبيد  واأ�سباههما  والحطيئة،  �سلمى،  اأبي  بن  »زهير  االأ�سمعي:  قول  الجاحظ  روى 

به مذهب  يذهبوا  نّقحوه، ولم  ال�سابقة »الأنهم  الجملة  قتيبة على  ابن  ال�سعر«)2). وي�سيف 

المطبوعين«)3). اأطلق االأ�سمعي هذه العبارة على من لم�ض التنقيح في �سعرهم، ومعروف اأن 

زهيراً �ساحب ق�سائد الحوليات، كان يطيل ترديد الق�سائد قبل اأن يخرجها للنا�ض.

قال الجاحظ: »ومن �سعراء العرب من كان يدع الق�سيدة تمكث عنده حواًل كريتًا وزمنًا 

طوياًل، يردد فيها نظره ويجيل فيها عقله«)4). األي�ض هذا القول منطبقًا على حوليات زهير؟ 

في حين اإن االأ�سمعي يظهر �سبب حكمه هذا على �سعر الحطيئة »حين وجده كله متخيراً 

منتخبًا م�ستويًا، لمكان ال�سنعة والتكلف، والقيام عليه«)5).

وترديد ال�ساعر الأبيات ق�سيدته، التي تبقى مدة قبل اأن يخرجها للنا�ض، جعله يبدل لفظًا 

رفيع  م�ستوى  في  كلها  وت�سبح  الق�سيدة،  اأبيات  ت�ستوي  تكاد  بمعنى، حتى  ومعنى  باآخر، 

نتيجة للتبديل الذي اأظهر ال�سنعة.

ورد البيت الثاني قبل الأول، وورد، قبح...

)1(  الحاتمي: حلية المحا�سرة، �س42.

)2(  الجاحظ، البيان والتبيين، ج2، �س13.

)3(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س144.

)4(  الجاحظ: البيان والتبيين، ج2، �س9.

)5(  الم�سدر ال�سابق، ج2، �س209.
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ولي�ض  ي�سنعه،  كان  اأنه  على  فدّلني  كله جيداً  �سعره  قال: »وجدت  الحطيئة  �سعر  وعن 

هكذا ال�ساعر المطبوع. اإنما ال�ساعر المطبوع الذي يرمي بالكالم على عواهنه: جيده على 

رديئه«)1).

اإذن، لم ياأت قول االأ�سمعي من فراغ، ف�سعر زهير جيد، وكذلك �سعر الحطيئة، ولكنهم 

ابتعدوا فيه عن طبعهم و�سليقتهم ونّقحوه.

في حين اإننا نجده يقول: »وقد ذكر بع�سهم �سعر النابغة الجعدي، فقال له مطرف باألف 

وخمار بواف«)2). ويظهر اأن االأ�سمعي من اأجل هذا يف�سل �سعره. ولعل االأ�سمعي لم يق�سد 

من قوله عبيد ال�سعر غير ال�سعراء المنقِّحين له، وظهر اأثر التنقيح في دواوينهم.

المغلب:

حميد،  م�سر،  مغلبو  النا�ض  اأ�سعر  يقال:  كان  قال:  االأ�سمعي  »حدثني  حاتم:  اأبو  قال 

والراعي، وابن مقبل، فاأما الراعي فغلبه جرير، وغلبه خنزر رجل من بني بكر. والجعدي 

بن  الحارث  بني  من  النجا�سي)4)  غلبه  مقبل  وابن  الحيا.  بن  و�سوار  االأخيلية)3)  ليلى  غلبته 

كعب. وحميد بن ثور كلُّ من هاجاه غلبه«)5). فهذا الخبر عن اأبي �سعيد يقطع فيه االجتهاد 

بحثًا عمن اأ�سماهم المغّلبين، وقد ذكر من غلبهم وكاأنه ينظر اإلى ال�سعر في القبائل.

فهو  ُغلِّب  قالوا:  واإذا  مغلوب  فهو  ُمغلٌَّب،  �ساعر  العرب:  قالت  »واإذا  �سالم:  ابن  قال 

ذكراً  هوؤالء  واأ�سد  والتراجم.  االأدب  كتب  في  موجودة  بينهم  الغلبة  ومواقف  غالٌب«)6). 

وهجاء هو جرير الذي كان له دور اأ�سا�سي في النقائ�ض والمهاجاة اأيام بني اأمية حين ازدهرت 

)1(  ابن جني، اأبو الفتح عثمان: الخ�سائ�س، تحقيق: محمد علي النجار، ن�سر دار الكتاب العربي، بيروت، 

لبنان، 1376هـ/ 1957م، ج3، �س282.

)2(  ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج5، �س271.

)3(  ليلى الأخيلية، هي ليلى بنت عبد اهلل بن الرحال بن �سداد، من بني عامر بن �سع�سعة، �ساعرة ف�سيحة ذكية 

جميلة. انظر: المرزباني: المو�سح، �س343. البكري: �سمط الالآلئ، ج1، �س119.

)4(  النجا�سي �ساعر هجاء، خبيث الل�سان، من بني الحارث بن كعب، �ساعر مخ�سرم. انظر: البكري: �سمط 

الالآلئ، ج2، �س890.

)5(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س34.

)6(  الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، ج1، �س125، والل�سان، ج1، �س125.
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وو�سلت اإلى قمتها.

المقابلة والتق�شيم:

الر�سيد وكل من  المفا�سلة بين  اإلى االأ�سمعي في الحلية خبر  نقل الحاتمي ب�سند ي�سل 

يحيى، وجعفر، والف�سل، قال: »اختار يحيى من االأبيات قول النابغة:

ــِرِد ــَف ال ال�شيقِل  ك�شيِف  الَم�شيِر  طـــاِوي  ـــُه ـــاِرُع ــيٍّ اأك ـــصِ َوجـــــَرَة َمــو�ــشِ ـــ� ِمــــْن َوْح

اأحق بهذا  فالطرماح  الفرد،  ال�سيقل  الم�سير ك�سيف  فقال االأ�سمعي: واأما قوله طاوي 

المعنى؛ الأنه اأخذه فجّوده، وزاد عليه، واإن كان النابغة اخترعه، وقول الطرماح هو:

ـــلُّ ويُــغــَمــُد ــــَرٍف يـُــ�ـــشَ ــى �ــــشَ ــل ــٌف ع ــي ــش � ــــدو، وتُـــ�ـــشـــِمـــُرُه الــــبــــاُد، كــاأنــه ــــب يَ

وي�سل  وت�سمره،  »يبدو  بقوله  اثنين  وت�سبيهه  لطيفة  ا�ستعارة  البيت  هذا  في  جمع  فقد 

ويغمد« وجمع ح�سن التق�سيم و�سحة المقابلة«)1).

ونالحظ اأن االأ�سمعي تنّبه ل�سروب بالغية في البيت ال�سابق، منها: �سحة المقابلة حيث 

قابل بين االأ�سداد متوالية )يبدو وت�سمره، وي�سل ويغمد) وهذا التف�سيل في القول يدل على 

تفّهم االأ�سمعي للمقابلة في ال�سعر.

�سحة  المعاني  اأنواع  ومن  قدامة:  قال  لها.  االأ�سمعي  فهم  تتعدَّ  لم  المقابلة  اأن  ويبدو 

التوفيق بين بع�سها وبع�ض والمخالفة... كما  ال�ساعر معاني يريد  اأن ي�سع  المقابلة: »وهو 

قال بع�سهم:

ِت ــــــــرَّ ــــــــام طــــــوال اأَم ـــُد اأيّ ـــع ــــــــْت ب اأتَ ـــه ــــّم اإن ـــي ث ـــَن ل ـــي ـــْول ـــْرَن واحـــل ـــشَ ـــا� ـــق تَ

فقابل الق�سر والحالوة بالطول والمرارة«)2).

ونلحظ التوافق التام بين قول قدامة وقول �سابقيه، وجميع هذه االآراء ال تتجاوز ما انتهى 

)1(  الحاتمي: حلية المحا�سرة، �س69. الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س58. الذبياني: ديوان النابغة، �س17. 

القومي، دم�سق،  الثقافة والإر�ساد  الطرماح، تحقيق: د. عزة ح�سن، من�سورات وزارة  الطرماح: ديوان 

1388هـ/ 1968م، �س146. يبدو: يعني الثور الوح�سي. ت�سمره: تغيبه. ال�سرف: المكان العالي.
)2(  قدامة: نقد ال�سعر، �س133.
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اإليه االأ�سمعي في تحديد م�سطلح المقابلة.

»البداية  بين  الحاالت  ال�ساعر  ق�سم  عندما  التق�سيم،  ح�سن  المقابلة  ب�سحة  ارتبط  وقد 

وال�سمور« فال�سيء ال يكون اإال ظاهراً اأو م�ستوراً، كما اأن ال�سيف ال يرى اإال مجرداً اأو في 

غمده، وجعله قدامة من نعوت المعاني ال�سعرية؛ قال: »وهو اأن يبتدئ ال�ساعر في�سع اأق�سامًا 

في�ستوفيها، وال يغادر ق�سمًا منها، مثال ذلك قول ن�سيب...

اأدري«)1( ل  ــَك  ــَح وي ـــاَل  ق ــٌق  ــري وف ــْم  ــَع نَ وفــريــُقــهــْم ل  ــــوِم  ــــق ال ــــُق  ــــري َف فـــقـــاَل 

وقول  قدامة،  عند  القول  تف�سيل  بين  قارّنا  واإذا  الحاالت.  هذه  غير  الجواب  في  فهل 

االأ�سمعي ال�سابق، فال نجد فارقًا اإال في التو�سع واإفراد فقرة في كتاب قدامة، في حين اإن ما 

لدينا عن ذلك عند االأ�سمعي هو ما دار في المفا�سلة بين تلك االأبيات.

هذه  بع�ض  كانت  واإن  ومحتواه،  ال�سعر،  ل�سنعة  االأ�سمعي  فهم  على  يدل  القول  وهذا 

معر�ض  في  اإليها  اأ�سار  ولكنه  لها جوانب خا�سة،  يفرد  لم  �سعرية  لم�سطلحات  االإ�سارات 

حديثه عن ال�سعر.

النحل:

كانوا  ل�سعاليك  القي�ض  امرئ  �سعر  من  كثيراً  اإن  »ويقال:  الفحولة:  في  االأ�سمعي  قال 

معه«)2). وهذا يدل على اأن �سيئًا من ال�سعر ُن�سب اإليه ولم يقله، وربما راأى بع�ض ال�سعراء 

�سهرة امرئ القي�ض ومكانته بين ال�سعراء فن�سبوا اإليه ما لم يكن له.

اثنتين  اإال  له  اأروي  ما  »قال:  العجلي:  االأغلب  عن  االأ�سمعي  حاتم  اأبو  �ساأل  وعندما 

ون�سفًا، قلت: كيف قلت ون�سفًا؟ قال: اأعرف له اثنتين، وكنت اأروي ن�سفًا من التي على 

القاف فطولوها، ثم قال: كان ولده يزيدون في �سعره حتى اأف�سدوه«)3).

وفيما �سبق داللتان على نحل هذا ال�ساعر ق�سائد لي�ست له؛ اأوالهما: ما ذكره االأ�سمعي 

)1(  قدامة: نقد ال�سعر، �س131.

)2(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س16.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س25. المرزباني: المو�سح، �س213.
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الق�سيدة.  زيادة في هذه  ما ورد  يعلم  اأنه كان  له، وذكره كلمة ون�سفًا تدل على  قافية  عن 

وثانيتهما: اإنه اأدرك زيادة اأبناء االأغلب في �سعره.

واإن كنا ال نجد في قول االأ�سمعي ما يدل على اأنه اأول من تحدث عن النحل، فاإننا نجده 

النا�ض  اختلف  »وقد  قال:  النحل،  اأ�سباب  ليعلل  �سالم  ابن  وجاء  �سريحة،  اإ�سارة  اإليه  اأ�سار 

والرواة فيهم. فنظر قوم من اأهل العلم بال�سعر، والنفاذ في كالم العرب، والعلم بالعربية اإذا 

اختلف الرواة، وقالوا باآرائهم، وقالت الع�سائر باأهوائها، وال يقنع النا�ض مع ذلك اإال بالرواية 

عّمن تقدم«)1).

فقد اختلطت بع�ض االأ�سعار، ولعبت الع�سبية القبلية دوراً فيها، فوقعت م�سوؤولية تمييز 

االأ�سعار على عاتق الرواة الثقات الذين يخ�سون على العربية والعرب، الذين يدركون حياة  

ال�سعراء وطبقاتهم االجتماعية.

الم�سطلحات  فيها. واأن بع�ض هذه  اأن لالأ�سمعي دوراً  الم�سطلحات  يظهر من عر�ض 

لم يزل يعرف بالت�سمية التي اأطلقها عليه االأ�سمعي كااللتفات، وكان له ال�سبق في التاأليف 

بع�ض  اإلى  واأ�سار  بعده.  من  لهم  �سنداً  الموؤلفون  اتخذه  الذي  كالجنا�ض  االآخر  بع�سها  في 

الم�سطلحات اإ�سارات وا�سحة كالطباق والنحل وغيرها. و�ساعد االأ�سمعي على ذلك علمه 

بال�سعر وال�سعراء واتجاهاتهم، وكان لم�سطلحاته تلك اأثرها على من تناول الم�سطلحات 

الأقدميته من حيث الزمن.

)1(  الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، �س21.
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الباب الرابع

نقد ال�شعر في تراث الأ�شمعي
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الف�شل الأول

نقد ال�شعر في كتب الأ�شمعي اللغوية)1)

ا�ستطعت الح�سول على ع�سرة كتب من موؤلفات االأ�سمعي في مجال اللغة، بع�سها قديم 

التحقيق واالآخر حديثه. وهذه الكتب تظهر من خاللها طريقة االأ�سمعي في التاأليف، وكيف 

تعامل مع ال�سعر لبيان معنى كلمة اأو لغر�ض لغوي يثبت راأيه فيما قالته العرب، حيث تتجلى 

الطريقة في هذه الموؤلفات وهي:

2 ـ كتاب خلق االإن�سان 1 ـ كتاب االإبل عن االأ�سمعي 

والكتابان �سمن الكنز اللغوي في الل�سن العربي، ن�سره: اأوغ�ست هفنر �سنة 1903م.

4 ـ كتاب النبات ال�سجر 3 ـ كتاب الدارات 
6 ـ كتاب الكرم 5 ـ كتاب النخل 

وهذه في كتاب البلغة في �سذور اللغة، ن�سرها: اأوغ�ست هفنر �سنة 1914م.

اأن  التحقيق  هذا  �سبق  وقد  1968م،  النعيمي،  �سليم  و�سرح:  تحقيق  اال�ستقاق،  كتاب  ـ   7
 ،28 العلمي العربي، دم�سق، المجلد  �سرح �سليمان ظاهر الكتاب في مجلة المجمع 

االأجزاء 3-4، عام 1953، والمجلد 29، االأجزاء 1-2، عام 1954م.

8 ـ كتاب ما اختلفت األفاظه واتفقت معانيه، تحقيق و�سرح وتعليق: ماجد ح�سن الذهبي، 
1986م.

9 ـ كتاب ال�ساء، حققه وقدم له: �سبيح التميمي، 1987م.
10 ـ كتاب الفرق، تحقيق: �سبيح التميمي، 1987م.

طريقة الأ�شمعي في تاأليف كتبه:

لم يكن اأبو �سعيد �ساحب ال�سبق المطلق في التاأليف تحت هذه العناوين، غير اأن العوامل 

الزمانية �ساعدت على اأن تكون بع�ض هذه الكتب اأول ما ي�سلنا من نوعها، باالإ�سافة لمكانة 

)1(  اأعني بها الكتب التي لم ت�سبق درا�ستها في هذا البحث.
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كتب االأ�سمعي بين تلك الموؤلفات، التي ي�سكل بع�سها معجمًا في مو�سوعه.

الباحثين: »واأول  اأحد  تناولت خلق االإن�سان كثيرة قبل االأ�سمعي، يقول  التي  والكتب 

كتاب عثرنا على ا�سمه في خلق االإن�سان، هو كتاب اأبي مالك عمرو بن كركرة، ثم تناوله 

قطرب،  له  تعّر�ض  ثم  ال�سفات،  كتاب  من  االأول  الجزء  في  )204هـ)  �سميل  بن  الن�سر 

عبيدة  واأبو  )208هـ)،  �سلمة  بن  والمف�سل  )206هـ)،  ال�سيباني  عمرو  واأبو  )206هـ)، 

هذه  من  تبقى  ماذا  نف�سه:  يطرح  الذي  وال�سوؤال  )213هـ)«)1).  واالأ�سمعي  )210هـ)، 

الكتاب؟ وما مكانة كتاب االأ�سمعي بينها؟

اإن الظروف فعلت في هذه الكتب فعلها في الكثير من كتب التراث العربي التي لم ي�سل 

اإلينا اإال اأخبارها، ومنها كتب خلق االإن�سان التي لم يبق منها »اإال قليل والمو�سوعات واأولها 

اُتبعت.  اأف�سل طريقة  تاأليف هذا الكتاب  كتاب االأ�سمعي«)2). ولعل طريقة االأ�سمعي في 

وقد احتذى الموؤلفون حذوه من بعده »و�سفوة القول في هذا النوع من الت�سنيف: اإنه بداأ 

قبل ع�سر الخليل، و�سرعان ما و�سل اإلى نظامه االأمثل عند االأ�سمعي. فلم ي�ستطع َمن اأتى 

بعده اأن يتحرروا منه واإنما اقت�سروا على تكميله«)3).

اإذا  تنظيمًا  المو�سوع  هذا  في  ُكتب  ما  اأمثل  االأ�سمعي  »وكتاب  ال�سلقاني:  يقول  وفيه 

قارّناه بكتب معا�سريه«)4). ومن الكتب التي ذكرها ح�سين ن�سار في المعجم العربي كتاب 

الخيل الأبي �سعيد، وتطرق للحديث عن الكتب التي ذكرت في هذا المجال، وعدد مجموعة 

منها، مع اتجاهاتها في التاأليف.

التاريخي،  منها  متعددة  وجهات  في  �سارت  الخيل  كتب  »اإن  عر�سه:  نهاية  في  وقال 

والعملي، واالأدبي، واللغوي، وكان اأ�سبقها في الظهور التاأليف التاريخي عند ابن الكلبي، 

االتجاه  ولي�ض  واالأ�سمعي...«)5)،  �سميل،  بن  والن�سر  عبيدة،  اأبي  عند  واالأدبي  فاللغوي 

1968م،  م�سر،  للطباعة،  م�سر  دار  ط2،  وتطوره،  ن�ساأته  العربي  المعجم  ن�سار:  ح�سين  د.  ن�سار،    )1(

�س130.

)2(  المرجع ال�سابق، �س131.

)3(  المرجع ال�سابق، �س134.

)4(  ال�سلقاني، د. عبد الحميد: الأ�سمعي الراوية، �س107.

)5(  ن�سار: المعجم العربي ن�ساأته وتطوره، �س130.
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اللغوي االأدبي بعيداً عن اأبي �سعيد، واأبي عبيدة وهما من اأئمة اللغة، وهي مو�سع اهتمامهم.

ومن كتب االأ�سمعي التي تعّد رائدة في مو�سوعها كتاب الدارات.

اإلينا من هذه  ففي البلدان والموا�سع »يعّد كتاب الدارات لالأ�سمعي اأقدم كتاب و�سل 

المجموعة«)1)، رغم اأن الدارات التي ذكرها االأ�سمعي فيه تبلغ �ست ع�سرة دارة فقط. وفي 

عموم القول: لقد تطرق االأ�سمعي في هذا الكتاب اإلى جوانب كثيرة مما يحيط باالإن�سان 

اآنذاك، وكانت اللغة محوراً اأ�سا�سيًا في بع�ض هذه الكتب.

اأما �سعراء هذه الموؤلفات فهم كثر، منهم العالم الم�سهور، ومنهم المغمور. وقد ا�ست�سهد 

باأبيات كثيرة لبع�سهم، في حين اإنه ذكر في مو�سع اأو مو�سعين اأبياتًا للبع�ض االآخر.

ببيت �سعر. قال في  ي�ست�سهد بعد ذلك  يتناول فقرة ما في كتبه  االأ�سمعي عندما  وكان 

ُفون اإذا لِقحت اإبلهم  َف بنو فالن العام فهم ُمك�سِ وف، وقد اأك�سَ كتاب االإبل: »يقال ناقة َك�سُ

وعلى ذلك الوجه قال روؤبة:

ـــت اإْعـــــثَـــــارا ـــَح ـــِق ـــاٌف لَ ـــش ـــ� َحـــــــرٌب ِك

قال: واالإعثار كاأنه يعثر عليها، واأن�سد لزهير:

فتُْتِئِم«)2( ــْل،  ــِم ــْح تَ ثــم  ِكــ�ــشــافــاً،  وتَــلــَقــْح  ــهــا ــقــاِل ــِث حـــى ب ــــــْرَك الـــرَّ فــتَــعــُرُكــُكــم َع

فهو يتكلم عن االإبل في حالة من حاالتها، وي�ست�سهد على معنى اأك�سَف بالبيتين ال�سابقين.

وفي مو�سع اآخر من الكتاب في ذكر ظماء االإبل يقول: »فاإذا �سربت يومًا وغبت يومين 

ْبُع، يقال جاءت اإبل بني فالن رابعة، والقوم مرِبعون، قال العجاج: فذلك الرِّ

ـــا ـــ�ـــشّ ـــــــــٍع ُخـــمَّ َرواِبـــــــعـــــــاً وبَـــــعـــــَد ِربْ ــا ــشَ ــ� ــشَّ ــ� ـــطـــاهـــا نُ ـــــَدٍة يـُــْمـــ�ـــشـــي َق ـــــل وبَ

وقال اأُ�سامة بن حبيب الهذلي)3):

)1(  المرجع ال�سابق، �س150.

)2(  الأ�سمعي: كتاب الإبل، ن�سر: د. اأوغ�ست هفنر، طبع بالمطبعة الكاثوليكية لالآباء الي�سوعيين، بيروت، 

1903م، �س66. ابن اأبي �سلمى: �سعر زهير، تحقيق: د. قباوة، �س19.
)3(  اأ�سامة بن حبيب بن الحارث الهذلي، جاهلي اإ�سالمي، تناول في �سعره الرتجال و�سيئًا من الغزل. �سرح 
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كالنّاِحِط«)1( ـــُل  ـــلـــي ال ــــُه  ــــنَّ َج اإذا  اآِزٍل ـــــــــْن  وِم الــــُمــــْربَــــِعــــيــــَن  مـــــن 

فهو ي�ست�سهد ببيتي العجاج واأ�سامة على ا�ستعمال العرب لهذا اللفظ في ف�سيح كالمهم.

في  الكتاب  المحقق حظ  تقديم  من  نلم�ض  �سعيد  الأبي  اال�ستقاق  كتاب  في  نظرنا  واإذا 

الفرار من عالم ال�سياع، كما ح�سل لجزء �سخم من تراث هذه االأمة.

الرغم من  المو�سوع، على  اأُلَِّف في هذا  اأقدم كتاب  االأ�سمعي هذا هو  قال: »وكتاب 

األّف كل منهما كتابًا في اال�ستقاق«)2). وذكر محقق  قد  االأ�سمعي  اثنين من معا�سري  اأن 

كتاب االأ�سمعي كتابين: اأحدهما لقطرب – محمد بن الم�ستنير – وثانيهما: الأبي الح�سن 

االأخف�ض االأو�سط، ثم قال النعيمي اأي�سًا: »ومهما يكن من اأمر فاإّن كتاب االأ�سمعي و�سلنا، 

ولم ي�سلنا الكتابان االآخران«)3). وهذا يدل على اأهمية الكتاب، واأقدميته في التاأليف. وينّبه 

المحقق لمحتوى الكتاب وطريقة الموؤلف في تناوله لهذه المادة، وندرج اأمثلة للداللة على 

ذلك من داخل الكتاب.

قال: »وقد ذكر االأ�سمعي في كتابه هذا ثالثة وثالثين ومئة من اأ�سماء االأعالم التي كان 

يت�سمى بها العرب، وحاول اأن يرجعها اإلى اأ�سولها اللغوية)4). وهذه اإ�سارة لالتجاه اللغوي 

في الكتاب. ومن االأ�سماء الواردة فيه »الهي�سم – الغليظ ال�سديد، واأن�سد بع�ض الرجاز:

ـــمـــا ـــ�ـــش ـــْي ثـــنـــيـــة تــــــتــــــرُك نــــــابــــــاً َه تــثــلــمــا اأن  ـــــمـــــرِء  ال عــــيــــِب  ـــــــــَون  اأه

يريد غليظًا �سديداً«)5). فقد اأورد اال�سم ومعناه ثم ا�ست�سهد ببيت الرجز توكيداً لقوله.

وقال: »ال�سائب: يقال للماء �ساب ي�سيب �سيبًا؛ اإذا جرى على وجه االأر�ض. ويقال للحية 

ان�سابت؛ اإذا كثرت على وجه االأر�ض، قال اأبو النجم:

اأ�سعار الهذليين، ج3، �س1290. ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س666.

)1(  الأ�سمعي: كتاب الإبل، �س129. العجاج: ديوانه، تحقيق: د. عبد الحفيظ ال�سطلي، ج1، �س192.

)2(  الأ�سمعي، ال�ستقاق، تحقيق و�سرح: د. �سليم النعيمي، مطبعة اأ�سعد، بغداد، 1968م، �س29.

)3(  المرجع ال�سابق، �س30.

)4(  المرجع ال�سابق، �س30.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س44. الثنية هنا، اإحدى الأ�سنان الأربع التي تكون في مقدم الفم. هي�سم: �سرب من 

الحجارة اأمل�س ُيتخذ منه الحقاق.
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يعدِل«)1( ـــا  ـــّم ول الـــحـــمـــُل  ــــدَل  ــــع وان ـــُة الـــكـــثـــيـــِب الأهــــيــــِل ـــي وانــــ�ــــشــــاَب ح

ونورد مثااًل اآخر للداللة على االتجاه اللغوي في الكتاب.

بّين  با�سل  لل�سجاع: هو  يقال  الكراهية.  وب�سالة  ال�سدة  ب�سالة  – ا�ستق من  »با�سل  قال: 

الب�سالة، ويقال اأي�سًا للكريه المنظر: اإنه لبا�سل المنظرة. وقال اأبو ذوؤيب الهذلي:

ــاِعــدي ـــدُت �ــشَ ــانــي وُو�ـــشِّ ــُت اأكــَف ــْل ــْرِب ــشُ و� ــَلــْت ــ�ــشّ ــبَ ــا ت ــّم ــــــوَب الــِبــئــِر ل ــُت َذنُ ــن ــُك ف

تقول لما كرهت منظرته: اإنه لبا�سل. واإنما اأراد القبر فلم ي�ستطع فقال: البئر، وي�سلح اأن 

يكون با�سل من الحرام: يقال ذاك اأمر ب�سل؛ اإذا كان حرامًا. وقال االأع�سى:

وجــــاَرتُــــنــــا ِحــــــلٌّ لـــُكـــم وَحــلــيــُلــهــا ٌم ــا ُمـــحـــرَّ ــن ــي ــل ـــٌل َع ـــشْ ـــ� فـــجـــاَرتُـــُكـــُم بَ

وقال المتلم�ض:

الدهاري�ُص«)2( تــلــَك  األ  عــلــيــِك  ــٌل  ــ�ــشْ بَ لها فقلُت  الــُقــ�ــشــوى  النخلِة  ـــى  اإل ــْت  حــنَّ

فقد اأورد معاني اللفظ والوجوه التي يمكن اأن يقع فيها معززاً ذلك باأبيات ال�سعراء.

االإن�سان طلله، و�سخ�ض كل  اأبو �سعيد: »يقال ل�سخ�ض  االإن�سان، قال  وفي كتاب خلق 

 اهلل اآلك، واأطالل الدار من ذلك، فاإذا كان 
ّ
 اهلل طللك، وحي

ّ
�سيء طلله، يقول العرب: حي

اأثر لي�ض له �سخ�ض مرتفع فهو ر�سم، قال ذو الرمة:

ــُجــوُم ــ�ــش ــَك َم ــي ــنَ ــي ــِة مـــن َع ــاب ــب ــشّ ــ� ــــاُء ال م ــًة ــِزل ــن م َخــــرقــــاَء  مـــن  ـــْمـــَت  تـــَر�ـــشَّ اأاأَْن 

ْبُح وال�سَبُح مخفف ومحرك، قال ذو الرمة: ... قال ويقال لل�سخ�ض ال�سَّ

ــبــاِئــِك ــُح اأْعـــنـــاٌق لــهــا كــالــ�ــشَّ ــْب ــشَّ ــ� بــهــا ال تَـــبَـــيَّـــنَـــْت مـــا  اإذا  ـــبـــو  تَـــْن فـــا  تُـــجـــّلـــي 

َبح: وقال رجل من بني �سبة في ال�سَّ

)1(  الم�سدر نف�سه، �س99.

)2(  الأ�سمعي: ال�ستقاق، �س142. الدهاري�س: الدواهي واحدها دهر�س، الل�سان ج7، �س392. بيت اأبو 

ذوؤيب في �سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س194. الأع�سى: ديوانه، �س175. ال�سبعي: ديوان المتلم�س، 

�س85.
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ُمـــزِبـــِد ـــــــــواِرَب  َغ ذي  فـــي  ــــٌة  َق ــــرَّ ــــَغ ُم ــا ــه ــاأنَّ ــهــا ك ــي ــــــــاِم ف ـــَح الأْع ـــبَ تَــــــَرى �ـــشَ

ويقال ل�سخ�ض الرجل �سماته. قال اأبو ذوؤيب:

ِريُح«)1( ــِة  ــمــاَم ــ�ــشّ ال ــَت  ــْح ت ــا  ــه ــِزُع ــَزع تُ ـــي الــــثِّــــيــــاَب كـــاأنـّــمـــا ـــق ـــْل وعــــــاِديَــــــٍة تُ

اأبيات،  اأربعة  اإلى  ال�سعراء قد و�سلت  باأقوال  ال�سل�سلة من اال�ست�سهاد  ويالحظ هنا هذه 

يرمي اأبو �سعيد في كل بيت منها تاأكيد كلمة، وهذه طريقته حتى اآخر الكتاب.

عدد  بذكر  بداأه  االأ�سمعي،  عن  ال�سج�ستاني  حاتم  اأبي  رواية  فهو  الدارات  كتاب  اأما 

الدارات، ثم عّرفها قال: »ودارات العرب المعروفة في بلدانهم واأ�سعارهم �ست ع�سرة دارة، 

واأدوؤر  ودارة  دار  يقال  �سهل،  اأو  غلظ  الجبال  به  واأحاطت  االأر�ض،  من  ات�سع  ما  والدارة 

ودارات«)2)، ثم عّدد الدارات �ست ع�سرة دارة، وا�ست�سهد لكل واحدة ببيت من ال�سعر اأو 

الرجز.

في  يذكر  لم  الدارات،  فيها  ذكرت  التي  االأبيات  اأن  الباحث  نظر  يلفت  الذي  وال�سيء 

الكتاب اأ�سماء �سعرائها اإال في مو�سعين: اأحدهما »دارة جلجل، قال امروؤ القي�ض )طويل):

ُجلُجِل«)3( ـــــــداَرِة  ب يـــــوٍم  ــا  ــم ــيّ ــش ول� ــٍح ــال ــش � مـــنـــهـــّن  لـــــَك  يــــــوٍم  ُربَّ  األ 

ثانيهما: ا�ست�سهد لها ب�سعر جرير قال: »ودارة �سل�سل، قال جرير )وافر):

ــــــراَرا«)4( ــوا ِم ــُط ــَح ــشَ ــِل � ــْلــ�ــشُ ـــــداَرِة �ــشُ ب ــمــى ــي ــَل ــشُ � يــــا  اأهـــــُلـــــِك  َحــــــلَّ  مــــا  اإذا 

وقد اكتفى اأبو �سعيد بتعداد هذه الدارات وذكر بيتًا من ال�سعر ورد فيه ا�سم الدارة. وهذا 

الكتاب يوؤكد دراية اأبي �سعيد باأطراف جزيرة العرب واإلمامه بها اإلمامًا ملحوظًا. باالإ�سافة 

اإلى اأنه كان يهتم باللغة من وراء ذلك فقط. ولم يتطرق لغير ذكرها في اأ�سعار العرب.

)1(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س163. اأبيات ذي الرمة في ديوانه، �س567 و427. والرواية فيه:

تعينت مــا  اإذا  تــنــبــو  فــال  كال�سبائكتــجــلــى  اأعــنــاقــهــا  �سبحًا  بــهــا 

بيت اأبي ذوؤيب في �سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س149. العادية: الخيل التي تعدو.

)2(  الأ�سمعي: كتاب الدارات، في كتاب البلغة في �سذور اللغة، �س4.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س5. امروؤ القي�س: ديوانه، �س10.

)4(  الم�سدر نف�سه، �س8. جرير: ديوانه، �س216. ال�سطر الثاني: بدارة جلجل �سطحوا المزارا.
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الدارات، وال لميزة تتميز  اإلى تحديد االأماكن الجغرافية لهذه  يتعر�ض االأ�سمعي  »ولم 

بها الدارة عن تلك، وكان االأ�سمعي ي�ستهدف اإبراز الناحية اللغوية اأكثر من عنايته باأية ناحية 

اأخرى«)1). وفي كتاب الفرق �سلك اأبو �سعيد م�سلكه في الكتب االأخرى؛ حيث كان يذكر 

اأو رجز. جاء في  الع�سو من االإن�سان، وما ي�سمى عند الحيوان، وي�ست�سهد مع ذلك ب�سعر 

فاتحة الكتاب الفم »قال االأ�سمعي: يقال: فم االإن�سان، وفيه ثالث لغات: َفم، وُفم، وِفم. 

غم فمًا َلِهمًا اأي وا�سعًا. وقد يجوز الفم في كل �سيء. قال حميد بن  قال الراجز: يفتح لل�سّ

ثور ي�سف حمامة:

ــقــهــا َفــمــا ــِط ــْن ــَم ـــْر ب ـــَغ ـــْف ــحــاً ولــــم تَ ــي ــ�ــش َف ـــاوؤُهـــا ـــن ـــوُن ِغ ـــك ــا اأنّــــــى ي ــه ـــُت ل ـــْب ـــِج َع

فجعل للحمامة َفمًا. قال روؤبة:

َفُمْه«)2( ــِر  ــح ــبَ ال وفـــي  ـــاآَن  ـــْم َظ ــُح  ــِب يُــ�ــش ــْه ــُم ــَه ــْل يَ ـــيٌء  ـــشَ � ــــِه  ــــْرِوي يَ كـــالـــُحـــوِت ل 

اأنها  الكلمة، وذكر  لهذه  العرب  ا�ستعمال  تاأكيد وجوه  في  االأبيات  اأورد هذه  اأن  وبعد 

لالإن�سان، ثم ا�ستعملت مجازاً في كل �سيء، نجده يتجه وجهة لغوية.

قال: »هذا فم زيد، وهذا فو زيد، وراأيت فا زيد، وو�سعت ال�سيء في في زيد اإذا اأ�سفت 

لم تبال اأيهما جئت به، فاإذا لم ت�سف، واأفردت لم يكن اإال فم نحو قولك: راأيت لك فمًا 

ح�سنًا، وال تقل فا ح�سنًا«)3). وهذا �ساهد من الموؤلف على اتجاهه اللغوي. وفي مو�سع اآخر 

من الكتاب تحت عنوان في الزجر »يقال لالإن�سان: َمه اإذا نهى عن �سيء، ومهاًل يا هذا، وهي 

مه زيدت عليها: ال. ويقال: �سه اإذا اأُمر بال�سكوت«)4). ونورد مثااًل اآخر يدل على تعر�ض 

االأ�سمعي للغة قال: »يقال: ولدت المراأة، و�سعت. ويقال: نَف�ست المراأة، وهي في نفا�سها 

ما لم تطهر من الوالدة. ويقال لل�سبي: منفو�ض«)5)، فهو يورد اأ�سماء الحاالت والمفردات 

)1(  ال�سلقاني: الأ�سمعي الراوية، �س110.

)2(  الأ�سمعي: الفرق، تحقيق: د. �سبيح التميمي، ط1، دار اأ�سامة، بيروت، لبنان، 1987م، �س55. بيت 

حميد في ديوانه، �س27. روؤبة: ديوانه، �س159.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س56.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س107.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س127.
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التي ت�ستعمل فيها باالإ�سافة اإلى اأ�سل الكلمة اأحيانًا كما راأينا في كلمة مهاًل.

اأمغل بنو فالن، وهم  وفي كتاب ال�ساء يقول في حديثه عن حمل الغنم ونتاجها »يقال 

ممغلون، وال�ساة ممغل، ويقال اأمغلت المراأة فهي ممغل: اإذا حملت بعد طهرها من النفا�ض، 

قال القطامي:

ــــــاأولِد ـــْل ب ـــِغ ـــْم ـــم تُ ـــــا الـــــــــّروادف ل ريّ ــٌة ــْهــكــن ــِن بَ ــي ــن ــت ــَم ــُة ال ــوَط ــط ــخ ــاُء م ــش ــ� ــي ب

كتاب  عن  بعيداً  لي�ض  التاأليف  من  وهذا وجه  لذلك«)1).  فتنك�سر  باأوالد  تتابع  لم  اأي: 

الفرق وغيره من كتب االأ�سمعي.

والواحدة  بهم،  كلها:  ال�ساة  الأوالد  »ويقال:  قال:  ال�ساء  كتاب  من  اآخر  مثااًل  ون�سوق 

بهمة وجمعها بهام، قال الجعدي:

ـــ�ـــصُ بـــالـــِبـــهـــاِم ـــِق ـــن ــــراَء تُ ــــْع ــــشَ عـــلـــى � ــــه مـــــن َغـــــيـــــِر بـُـــــــْرٍء ــــابَ ــــي ــــمَّ ث فــــ�ــــشَ

فاإذا اأكل ولدها من االأر�ض قيل: قارم، وقد قرم يقرم قرمًا؛ اأي اأكل الحمل من االأر�ض«)2).

في هذا المثال نجد االأ�سمعي بداأ بلفظ الجمع )بهم) ثم انتقل اإلى المفرد معززاً قوله ببيت 

الجعدي. ثم انتقل اإلى طور اآخر من حياة البهم. فاأتى با�سم الفاعل والما�سي والم�سارع منه 

قال: »قيل: قارم، وقد قرم يقرم قرمًا« ومثل هذا في قوله »فاإذا كان لبن ال�ساة كثيراً، قيل: 

قد غزرت تغزر غزراً، وال يقال غزراً«)3)، فهو يذكر اأزمان الفعل وما يجوز فيه من الوجوه.

اأما كتاب ما اختلفت األفاظه واتفقت معانيه، فقد �سار فيه االأ�سمعي على منهجه االأول 

قال: »يقال: طمح فالن في ال�سوم، اإذا ا�ستام اأكثر مما ي�ساوي، وت�سحى في ال�ّسوم، واأبعط، 

و�سحط في ال�سوم، كل ذلك: تباعد«)4)، فهو يذكر المفردات ثم يذكر معناها. ومن ذلك 

)1(  الأ�سمعي: كتاب ال�ساء، تحقيق: د. �سبيح التميمي، ط1، دار اأ�سامة، 1987م، بيروت، لبنان، �س47. 

بيروت،  الثقافة،  دار  ط1،  مطلوب،  اأحمد  ال�سامرائي/  اإبراهيم  تحقيق:  القطامي،  ديـوان  القطامـي: 

1960م، �س79.
)2(  الم�سدر ال�سابق، �س57. الجعدي: �سعر النابغة، �س202. �سعراء: بفتح ال�سين الخ�سي�سة الكثيرة ال�سعر. 

وقوله تنق�س بالبهام عنى اأدرة فيها اإذا ف�ست خرج لها �سوت، الل�سان ج6، �س76.

)3(  الأ�سمعي: ال�ساء، �س63.

الفكر  دار  الذهبي، ط1،  ماجد ح�سن  و�سرح:  تحقيق  معانيه،  واتفقت  األفاظه  اختلفت  ما  الأ�سمعي:    )4(
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قوله: »ويقال لل�سقاء والوطب والزق اإذا كان عظيمًا: �سبحل، وجحل، و�سبحلل، وح�سجر 

واأن�سد:

ـــروِد، َكــبــيــُر ـــبَ ـــال ــــــداوي ب ـــْجـــٌر، يُ ِحـــ�ـــشَ ــٍة ــنَ ــْي َق َرْحـــــِل  عــلــى  َغــنّــانــي  ــُت  ــئ �ــش اإذا 

وقال اأبو النجم:

ا«)1( الُمثَمَّ ـــَجـــِر  الـــ�ـــشّ فـــــوَق  ـــجُّ  ـــَم يُ ــْحــلــا ــبَ ـــَك الأقــــــــراِن الــ�ــشَّ ـــرُك َمـــ�ـــشْ ـــت يَ

ويظهر كيف ذكر المفردات، واأتبعها بذكر المعنى، واأكد كالمه با�ستعمال ال�سعراء لهذه 

اإنها معاجم متخ�س�سة،  االألفاظ. واالأمر الذي يقال في كتب االأ�سمعي عدا االأ�سمعيات: 

كل كتاب ح�سب المادة التي يت�سمنها �سواء كان ذلك في الفرق اأو اال�ستقاق اأو االإبل. كما 

�ساعد زمن االأ�سمعي المتقدم وح�سيلته العلمية على اأن يحتذى في بع�ض هذه الموؤلفات مثل 

كتاب خلق االإن�سان.

ال�شعراء في كتب الأ�شمعي:

اإن االتجاه ال�سائد في كتب االأ�سمعي لغوي وا�سح، وهي اأ�سبه بمعاجم لغوية كان اأبو 

الرجز.  اأو  ال�سعر  ببيت من  لها  ا�ست�سهد  فيها م�سلكًا معينًا؛ وكلما ذكر فقرة  اتبع  �سعيد قد 

وال�سوؤال المطروح الأي الع�سور يعود ال�سعراء الذين ا�ستخدم االأ�سمعي اأقوالهم في موؤلفاته؟ 

فاإذا نظرنا في كتب االأ�سمعي – المتوفرة لدينا – نجد اأن ال�سعراء ينتمون لع�سور مختلفة 

اأعدادهم، فمنهم الجاهلي، والمخ�سرم، واالإ�سالمي. وكان االأ�سمعي يريد من  رغم كثرة 

 – االأ�سح  – على  اللفظ  اأو  االأ�سلوب  اأن هذا  اإثبات  ال�سعراء  هوؤالء  ب�سعر  اال�ست�سهاد  وراء 

مختلفة.  كتب  في  وردت  مختلفين  ل�سعراء  اأمثلة  ونورد  العرب.  ف�سحاء  لدى  م�ستعمل 

ونبدوؤهم باأ�سحاب الطبقة االأولى من الجاهليين عند ابن �سالم، وهم: »امروؤ القي�ض والنابغة 

َخاُل؛ اأي �ساء  الذبياني وزهير واالأع�سى«)2). قال: و»ويقال اأ�سابت النا�ض �سنة فَقْرَقَمِت ال�سِّ

للطباعة والتوزيع والن�سر، دم�سق، 1406هـ/ 1986م، �س53.

القرنين.  الكبير  الأقران:  الجلد.  الم�سك:  �سيئًا.  به  تبردت  ما  كل  البرود:  �س48.  ال�سابق،  الم�سدر    )1(

المثمل: الذي فيه الثمالة.

)2(  الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، �س43.
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ُغَرْت عليه. قال ال�ساعر: وهو امروؤ القي�ض: غذاوؤها ف�سَ

ـــــوُع والإْحـــــــثـــــــاُل ـــــج َقــــــْرَقــــــَمــــــُه ال ـــراً ـــي ـــغ ـــشَ ــــــاً لـــهـــا � ــــــْرخ ـــــُم َف ـــــْطـــــِع تُ

الِعياُل«)1( ــــــــــْرَزُق  يُ كـــمـــا  ــــاً  ــــوت ُق اأْوراٍل ذي  ِخــــــــــــّزاِن  ُقــــــلــــــوُب 

فهو ي�ست�سهد بالبيت ليوؤكد ا�ستعمال الفعل قرقم. وفي خلق االإن�سان يقول: »وال�سالفتان 

�سفحتا مقدم العنق من عن يمين و�سمال، قال اأو�ض بن حجر:

ــِف ــَواِل ـــرُّ الــ�ــشّ ــْيــِف ُغ ــاِم الــ�ــشّ ــم َومــيــ�ــَص َغ ــمــاً ــ�ــشُّ ــبَ تَ اإلّ  ــَحــْكــَن  يَــ�ــشْ مـــا  ـــُن  َظـــعـــاِئ

وقال امروؤ القي�ض:

ُعْر«)2( ال�شُّ الـــَغـــِويُّ  فــيــهــا  ــــَرَم  اأ�ــــشْ ِن  ـــا ـــي ـــلِّ ــــُحــــوِق ال و�ــــشــــاِلــــفــــٍة كــــ�ــــشَ

وقد ذكرت بيت امرئ القي�ض الذي اأورده االأ�سمعي �ساهداً على ا�ستعمال ال�ساعر لكلمة 

دارة جلجل في �سعره، قال:

ُجْلُجِل«)3( ـــــــداَرِة  ِب يَـــــْوٍم  ــا  ــم ــيّ ــشِ ول� ــٍح ــاِل ــش � ـــُهـــنَّ  مـــْن ــــَك  ل يـــــوٍم  ُربَّ  »األ 

ونورد اأبياتًا للنابغة الذبياني قدمها االأ�سمعي �سواهد لغوية، قال في كتاب خلق االإن�سان 

النابغة  قال  الل�سان،  ي�ستبطنان  عرقان  وهما  ال�سردان  »وفيه  الل�سان  عن  معر�ض حديثه  في 

الذبياني:

اللِّ�شاِن«)4( ُمــْنــَطــِلــُق  ــــَرَداِن  �ــــشُ لـــُه  ــــاآٍم �ــــشَ مــــن  ــــــــــَذُر  اأْع الـــنـــا�ـــصِ  واأيُّ 

ونجد في البيت لفظ ال�سردان الذي ذكره االأ�سمعي في معر�ض حديثه عن اأجزاء الل�سان. 

)1(  الأ�سمعي: الإبل، �س81. امروؤ القي�س: ديوانه، �س192.

)2(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س200. ابن حجر: ديوان اأو�س، تحقيق: د. نجم، �س64.

البيت:

تب�ّسمًا اإل  ي�سحكن  ــا  م ــم  ــواع ال�سوالفن بهن  مالت  قد  اللهو  اإلــى 

بيت امرئ القي�س في ديوانه، �س165.

)3(  الأ�سمعي: الدارات، �س6. امروؤ القي�س: ديوانه، �س100.

�س113،  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  تحقيق:  النابغة،  ديوان  الذبياني:  �س197.  الإن�سان،  خلق  الأ�سمعي:    )4(

من�سوبًا اإلى يزيد.
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قال:  اللغة  في  ا�ستعماله  تدل على  التي  ال�سعرية  ال�سواهد  بع�ض  قدم  الظفر  وفي حديثه عن 

»وقال بع�سهم: البرثن مثل االإ�سبع، والمخلب: ظفر البرثن. وقال الذبياني:

اِري«)1( ال�شّ ـــدوِة  ـــع ل ـــه،  ـــِن ـــراِث بَ ــى  عــل ــ�ــٌص ــِب ــَق ــْن ُم ــَث  ــي ــل ال اإنَّ  قــــوُم  يــا  وقـــلـــُت: 

واعتمد على بع�ض ال�سواهد ال�سعرية من �سعر الذبياني، قال في كتاب اال�ستقاق: »ج�سي�ض 

– يكون من الج�ض ومن الج�ض، وهو مكان مرتفع فيه غلظ نحو النجفة، وقال حريم بن 
�سيار للنابغة الذبياني:

اأعياِر«)2( ــص  ــ� ُج ــن  ع ــًا  ــِق ــع َم تَـــْخـــتـــاَرُه  ــرد ــــى ب ـــرُز مـــن لــيــلــى اإل ـــح ـــرَك ال ـــَط ا�ـــشْ

اأما زهير بن اأبي �سلمى فقد ذكر اأبياتًا كثيرة له في كتاب االإبل، وخلق االإن�سان، والفرق. 

ومما جاء في كتاب خلق االإن�سان قال االأ�سمعي: »وفي ال�سدر النحر وهو مو�سع القالدة 

وفيه اللََّبُة وهو مو�سع المنحر... وقال زهير:

ـــبـــاُء ـــْت فـــيـــِه الـــظِّ ـــَه ـــاَك ـــش ـــُحـــوِر و� ــــ ـــنُ ـ ـــ ــْن ال وُدرَّ  ــبَــهــاً  �ــشَ الــَمــهــا  ـــهـــا  ـــاَزَع ـــن تَ

الَخاُء«)3( َمــرتَــُعــهــا  ــــــــاَء،  اأْدم ــن  ــم ف ــــِد مــنــهــا ــــْق ــــِع ــــــَق ال ــــــَويْ ــــا ُف ـــــا م ـــــاأّم ف

فقد ذكر االأ�سمعي ال�سدر ثم ذكر اأع�ساءه، وقدم على ذلك اأقوال ال�سعراء، وذكر اأبيات 

زهير التي و�سف فيها العنق والنحر.

وفي كتاب الفرق، قال: »والطال: الولد من ذوات الظلف �ساعة تلقيه اأمه، ويثنى طليان، 

ويجمع: اأطالء. قال زهير:

َمْجِثِم«)4( ــلِّ  ك مــن  ــَن  يـَـْنــَهــ�ــشْ واأطـــاوؤُهـــا  ــًة ــَف ــل ِخ ــَن  ــي ــ�ــش ــْم يَ والأراآُم  ــُن  ــي ــِع ال ــهــا  ب

المفرد  ذكر  حيث  �سلكه؛  الذي  اللغوي  االتجاه  نالحظ  ال�ساعر  بيت  يورد  اأن  وقبل 

والمثنى، والجمع، ثم ذكر بيت زهير الذي حوى الجمع لهذا المفرد.

)1(  الأ�سمعي: الفرق، �س62. الذبياني: ديوان النابغة، �س75. الرواية فيه: ... لوثبة ال�ساري.

الذبياني:  الل�سان ج8، �س161.  )2(  الأ�سمعي: ال�ستقاق، �س121. الج�س: المو�سع الخ�سن الحجارة، 

ديوان النابغة، تحقيق: اأبو الف�سل اإبراهيم، �س79. ين�سب اإلى بدر بن حذار.

)3(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س215. ابن اأبي �سلمى: �سعر زهير، تحقيق: د. قباوة، �س125.

)4(  الأ�سمعي: الفرق، �س92. ابن اأبي �سلمى: �سعر زهير، تحقيق: د. قباوة، �س10.
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اأما ال�ساعر الرابع في الطبقة االأولى عند ابن �سالم فهو االأع�سى، وذكر اأبو �سعيد له عدة 

اأبيات في موا�سع مختلفة.

قال في كتاب االإبل: »ويقال ناقة رفود، اإذا كانت تمالأ الرفد، والرفد الع�ض، قال االأع�سى:

اأْقتاِل«)1( ــٍر  ــشَ ــ� ــْع َم مـــْن  ــــرى  واأ�ــــشْ َم  ـــْو ـــيَ ال ــــــَك  ذل ــــُه  ــــتُ ــــَرْق ه ــــــــٍد  ِرْف ُربَّ 

ومن كتاب خلق االإن�سان، نورد قوله: »ويقاُل اأْمُق الَعيِن. وفي الُموؤِْق الَقَمُع وهو كَدٌر من 

لون لحم الموؤق، وورم فيه يقال قمعت عينه تقمع قمعًا، قال االأع�سى:

َقِمَعا«)2( يــكــْن  ــْم  ل وُمـــوؤْقـــاً  ــٍن  ــْي َع اإنــ�ــشــاَن  ــْت بـــُمـــْقـــِرفـــٍة ــــبَــــْت ُمـــقـــلـــًة لــيــ�ــشَ وَقــــلَّ

وقال اأبو �سعيد اأي�سًا في كتاب النبات وال�سجر: »ويقال لالأر�ض اإذا ح�سن نباتها وامتالأت: 

قد اعتمت. والنبت وقتئذ مكتهل ومعتم. ويقال: نبت عميم وعمم اأي�سًا. قال االأع�سى:

ُمْكتَِهُل«)3( الــنّــْبــِت  ــِم  ــمــي ــَع ب ٌر  ـــــــوؤَزَّ ُم ــِرٌق �ــشَ كــوكــٌب  منها  ال�شم�َص  يـُـ�ــشــاِحــُك 

وبعد هذه الطبقة، نذكر �سعراء الطبقة االأولى عند ابن �سالم من ال�سعراء االإ�سالميين وهم: 

جرير، والفرزدق، واالأخطل، وراعي االإبل عبيد بن ح�سين)4). اأما جرير فقد ورد له بيت في 

كتاب االإبل ذكره االأ�سمعي في معر�ض حديثه عن الحوار.

قال: »فاإذا كان من نتاِج الربيع فهو ُرَبٌع واالأم ُمْرِبٌع. قال جرير:

ـــا بــــــــَزّواِر ـــي ـــُدن ـــُت لــــلــــجــــاَرِة ال ـــ�ـــش ول ــا ــه ــاأُدِرُك قــد اأْطـــُلـــُب الــحــاجــَة الــُقــ�ــشــوى ف

الواري«)5( الُمرِبِع  �َشديُف  عَليها  يَجري  ـــلـــٍة ُمـــَكـــلَّ ـــزى  ـــي ـــشِّ ـــ� ال مــــن  ــــٍر  ــــُغ ب اإل 

وفي كتاب الفرق عندما تحدث عن االأ�سوات وتحت عنوان: ثم اأ�سوات الطير، قال: 

»ويقال: �سر�سر البازي، وال�سقر ي�سر�سر �سر�سرة، قال جرير:

)1(  الأ�سمعي: الإبل، �س97. الأع�سى: ديوان الأع�سى الكبير، �س13.

)2(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س181. الأع�سى: ديوانه، �س103. قمعا: ف�ساد في موؤق العين واحمرار.

)3(  الأ�سمعي: النبات وال�سجر، �س23. الأع�سى: ديوانه، �س57.

)4(  الجمحي: طبقات فحول ال�سعراء، �س249، بت�سرف.

)5(  الأ�سمعي: الإبل، �س74. جرير: ديوانه، �س240. ال�سيزي: خ�سب اأ�سود ت�سنع منه الجفان. المربع: 

الناقة التي تلد بالربيع. الواري: ناقة وارية اأي �سمينة، الل�سان ج20، �س265.
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العالي«)1( ــاأ  ــْربَ ــَم ال فـــوَق  ــُر  ــْر�ــشِ يُــ�ــشَ بـــاٍز  ــي لَــِحــٍم ــتَ ــَل ــق ــو ُم ــل ــْج ــــواَدُة يَ ــــشَ ــــم � ذاك

اأ�سن وغلظ  اإذا  له  الغراب: »ويقال  في حديثه عن �سوت  ذاتها،  الفقرة  في  اأي�سًا  وقال 

�سوته: قد �سحج، قال جرير:

الِت�ْشحاِج«)2( داِئــــُم  الأِحــــبـّـــِة،  ِبــنَــوى  لـَــمـــولـَــٌع ــــَت  كــــِرْه ــا  ــم ب الــــُغــــراَب  اإّن 

ومن اأبيات الفرزدق التي �ساقها �ساهداً في حديثه عن ال�سفة، »قال اأبو جعفر: وقد قال 

الفرزدق:

ــِر ــاِف ــ�ــش ــَم ــال ــى َحــافــاِتــهــا ب ــل ـــَت ع ـــَربْ ـــشَ � ــُحــهــا ِريْ ـــاأ�ـــٌص ول طـــاَب  َك ــْت  ــَف ــُط نَ ــمــا  َف

يريد بال�سفتين«)3).

وفي كتاب االإبل ذكره االأ�سمعي في مو�سعين؛ قال في الثاني منهما: »فاإذا دّرت الناقة 

على الجوع والقّر فهي مجالح بغير هاء، ويقال قد جالحت الناقة تجالح مجالحة �سديدة... 

وقال الفرزدق:

َمال«)4( ال�شَّ نـــاَوَحـــِت  ــاُء  ــب ــْك ــنَّ ال اإذا  ـــاٌت ـــن ـــِث ـــْع ـــبَ ـــتـــاِء ُخ َمـــجـــاِلـــيـــُح الـــ�ـــشِّ

فهو ي�ست�سهد باأبيات الفرزدق على عادته. وكذلك االأخطل، فقد وردت له اأبيات منها 

الملتف.  الكثير  ال�سعر الطويل قال: »والجثل  في كتاب خلق االإن�سان، عندما تحدث عن 

وكذلك من النبت وال�سجر يقال جثل بّين الجثولة، قال االأخطل:

َجْثا«)5( ـــذٍر  ُع ذا  الَمْتنَيِن  على  تُــــَذّري  ــيــرٍة َغـــــــداَة َغـــــــَدْت َغــــــــّراَء غـــيـــَر قــ�ــش

)1(  الأ�سمعي: الفرق، �س100. جرير: ديوانه، �س345. الرواية فيه: لكن �سوادة يجلو...

)2(  المرجع ال�سابق، �س101. جرير: ديوانه، �س73. الت�سحاج: �سوت الغراب.

اأنه جعل لالإن�سان م�سافر وهي للبعير. الفرزدق: �سرح ديوان  )3(  الأ�سمعي: الفرق، �س59. وفي الهام�س 

الفرزدق، ج1، �س381. الرواية فيه:)طعمها �سربت على جّماتها بالم�سافر(.

)4(  الأ�سمعي: الإبل، �س89. الفرزدق: �سرح ديوان الفرزدق، ج2، �س616. والرواية فيه:

خبعثنات ــاء  ــت ــس ــ� ال ال�سمالحـــوا�ـــســـات  راوحـــت  النكبات  اإذا 

الحوا�سات: كثيرة الأكل، والحو�س: الأكل ال�سديد، الل�سان ج7، �س359.

)5(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س172. الأخطل: �سعر الأخطل، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

د.ت، �س178. الرواية: غداة بدت...
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وفي حديثه عن اللحية واألوان �سعرها، قال اأبو �سعيد: »يقال رجل اأ�سبح اللحية واأملح 

اللحية؛ اإذا كان يعلو لحيته بيا�ض من خلقة لي�ض من �سيب... وقال االأخطل في الُملَحِة:

ِجَال«)1( الــنَّــ�ــشــيــُح  ــَص  ــ� ــِب يَ اإذ  ــاِء  ــم ــال ب ــتَــهــا ـــمـــا األْــبَــ�ــشْ ـــوِن كـــاأنّ ـــت ـــُم ــــُح ال ُمــــْل

اأما الراعي فكان اأوفر هوؤالء حظًا في كتب االأ�سمعي التي بين اأيدينا؛ حيث �ساق له �سواهد 

جل قال »وللنعامة اأي�سًا  �سعرية في موا�سع كثيرة. منها في كتاب الفرق عندما تحدث عن الرِّ

خف، قال الراعي:

اأْرَوُح«)2( ــِة  ــعــاَم ــنَّ ال ُخـــفِّ  على  َوِظــيــٌف  ــهــا ــلُّ ــــــٌل كـــِرْجـــِل الأْخــــــــَدريِّ يَــ�ــشُ وِرْج

�سعيد:  اأبو  قال  اإباًل عطا�سًا،  ي�سف  للراعي  �سعراً  االإبل  كتاب  في  االأ�سمعي  وقد روى 

ُل؛ اإذا جاءت ِعطا�سًا، قال الراعي: »ويقال جاءت االإبل َت�سِ

ليا«)3( �شَ ــــنَّ  ــــِه ــــواِف اأْج ـــي  ف لــلــمــاِء  ــوَن عــ�ــشــيـّـًة ــع ــَم ــش ــ� ــــواِدَي يَ ــْوا �ــــشَ ــَق ــشَ ــ� ف

وتظهر الوجهة اللغوية عند االأ�سمعي في هذه االأبيات جميعها.

�شعراء قّل ا�شت�شهاد الأ�شمعي ب�شعرهم

كتب  في  معدودة  مرات  اإال  اأ�سماوؤهم  ترد  لم  �سعراء  ال�سابقين  لل�سعراء  باالإ�سافة  نجد 

االأ�سمعي، ومن هوؤالء �سخر الغي.

قال اأبو �سعيد في خلق االإن�سان: »يقال نقدت اأ�سنان فالن فهي تنقد نقداً، وهو اأن يقع 

فيها القادح، ومثله اأِكَلْت �سن فالن تاأكل اأكاًل. وقال ال�ساعر، وهو �سخر الغي الهذلي:

ــــُد ــــِق ــــــــــــــُه نَ ــــــاً اأُروُم ــــــْرن ـــــــُم َق ـــــــاأْلَ يَ يـُــنـــاِطـــُحـــهـــا اإذا  ــــصٍ  ــــو� ــــيُ تُ تَــــْيــــ�ــــصُ 

يعني اأ�سله قد نقد اأي قد انك�سر مما يناطح«)4).

)1(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س176. الأخطل: �سعر الأخطل، �س46.

)2(  الأ�سمعي: الفرق، �س64. النميري: ديوان الراعي، �س41.

)3(  الأ�سمعي: الإبل، �س100. النميري: ديوان الراعي، �س223.

)4(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س192. �سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س260.
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ومن هوؤالء ال�سعراء �سَلمة بن الخر�سب، وهو من �سعراء الل�سان، ذكره �ساحب المعجم)1). 

رف �سبغ اأحمر. قال اأن�سدنا  وقد ذكر اأبو �سعيد �سواهد من �سعره في كتاب االإبل قال: »وال�سّ

َلَمة بن الُخْر�ُسب االأنماري: اأبو عمرو بن العالء ل�سَ

ــرِف ُعــــلَّ بــه الأِديــــــــُم«)2( ـــلـــوِن الــ�ــشِّ َك ــــٍة ولــكــن ــــَف ــــِل ــــْح ــــٌت غــــيــــُر ُم ــــْي ــــَم ُك

َليُك بن  ويبدو اأن اأبا �سعيد قدم البيت �ساهداً للداللة على لون من األوان االإبل. ومنهم ال�سُّ

�سجر  وال�سري  وال�سبرق  »والع�سرق،  وال�سجر:  النبات  كتاب  في  االأ�سمعي  قال  َلكة،  ال�سُّ

�سفرته  تمت  فاإذا  الحظبان  فهو  وخ�سرة  وفيه  ا�سفّر  فاإذا  �سغار،  الحاج  وثمره  الحنظل 

فالواحدة من ثماره �سراية، قال امروؤ القي�ض:

ــِل ــَظ ــن َح ـــُة  ـــرايَ �ـــشَ اأو  َعـــرو�ـــصٍ  َمــــــداُك  ــحــى ــتَ انْ اإذا  ــه  مــن ــِن  ــي ــنَ ــْت ــَم ال عــلــى  كـــــاأنَّ 

وقال االآخر: - ال�سليك بن ال�سلكة -

ـــا َجـــــــــواِري«)3( ـــه ـــاَدتْ ـــه ـــرايـــاٌت تَ �ـــشَ ــم ــُه ــن ــــاِت م ــــام ــــه ــــَق ال ــــاِل ــــغ كــــــــاأنَّ َم

االإن�سان  االأ�سمعي عنترة بن �سداد. ورد في كتاب خلق  لهم  الذين روى  ال�سعراء  ومن 

قوله: »ويقال للطائر اإذا اأنح�ض ري�سه؛ قد حرق ري�سه. قال عنترة:

ــــاِر َهــــ�ــــصٌّ ُمــــولـَـــُع ــــب ــــالأْخ َجــــَلــــمــــاِن ب ـــِه ـــشِ َحـــــِرَق الـــَجـــنـــاِح كـــــاأنَّ لـَــْحـــيَـــْي راأ�

ي�سف غرابًا ينعق، ف�سّبه منقاره بالجلمين؛ اأي هو ي�سرب الفرقة«)4).

ونالحظ قلة ال�سواهد ال�سعرية من �سعر عنترة اإذا قارّناه مع �سابقيه من هوؤالء ال�سعراء؛ اإذ 

لم يتجاوز اأبياتًا معدودة.

العلم  دار  الثقافة،  موؤ�س�سة  ن�سر  ط22،  العرب،  ل�سان  في  ال�سعراء  معجم  الأيوبي:  يا�سين  د.  الأيوبي،    )1(

للماليين، لبنان، 1982، �س212.

)2(  الأ�سمعي: الإبل، �س88.

)3(  الأ�سمعي: النبات وال�سجر، �س55. امروؤ القي�س: ديوانه، �س21.

)4(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س174. ال�سنتمري: اأ�سعار ال�سعراء ال�ستة، ج2، �س143. ابن �سداد: ديوان 

عنترة، �س103.
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�شعراء كثر ا�شت�شهاد الأ�شمعي ب�شعرهم

تتمايز معايير الرواية وال�سواهد ال�سعرية المنتقاة عند االأ�سمعي؛ اإذ نجده يخ�ّض بروايته 

و�سواهده �سعراء معينين ُيكثر من االأخذ عنهم، وانتقاء ال�سواهد من اأ�سعارهم، في حين اإنه ال 

يذكر ل�سعراء اآخرين اإال اأبياتًا قليلة ال تتجاوز البيت اأو البيتين، وياأتي في المقدمة اأ�سحاب 

الرجز ثم يتلوهم اأ�سحاب الق�سيد.

اأ ـ �شعراء الرجز:

اأولهم العجاج الذي ا�ست�سهد له بما يزيد على ثمانين مرة، ورد معظمها في كتابي االإبل، 

وخلق االإن�سان.

ومما ورد له في غيرهما ما جاء في كتاب النخل والكرم: »قال االأ�سمعي: الُخرُطوُم اأّوُل 

نِّ اإذا ُبِزَل؛ واأن�سد للعجاج: ما َيْخُرج من الدَّ

َفْرَقَفا«)1( ـــاراً  ـــق ُع ُخـــْرُطـــومـــاً  ــاَء  ــب ــْه ــشَ �

وفي كتاب الفرق، قال اأبو �سعيد في حديثه عن االأنف: »ويقال له: المر�سن اأي�سًا، واأ�سله 

للدواب؛ الأن المر�سن مو�سع الّر�سن. وقد قيل لالإن�سان، قال العجاج:

َجا«)2( ُم�َشرَّ ـــاً  ـــن ـــشِ ـــْر� وَم ـــاً  ـــم ـــاِح وف

ومنزلة العجاج هذه لي�ست في كتب االأ�سمعي فقط، بل كان راويًة لديوانه واأ�ستاذاً يدر�ض 

هذا الديوان في اأروقة م�ساجد الب�سرة، وي�سرحه.

قال محقق الديوان: »وكذلك يعتبر ال�سرح الذي اأماله االأ�سمعي على هذا الديوان كتابًا 

في اللغة يمكننا اأن نعّده من اأقدم الن�سو�ض اللغوية ال�سحيحة القويمة واأوثقها«)3). ويحتل 

المنزلة الثانية روؤبة، الذي يقفز ا�سمه اإلى ذهن القارئ منذ بداية تناوله لكتاَبي االإبل وخلق 

االإن�سان. ومن اأمثلة ما ورد له كتاب الفرق عندما تحدث اأبو �سعيد عن ال�سدر قال: »ويقال 

)1(  الأ�سمعي: كتاب النخل والكرم، �س92. العجاج: ديوانه، تحقيق: د. ال�سطلي، ج2، �س223.

)2(  الأ�سمعي: الفرق، �س60. العجاج: ديوانه، تحقيق: د. ال�سطلي، ج2، �س34.

)3(  العجاج: ديوانه، تحقيق: د. عزة ح�سن، �س28.
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لل�سدر اأي�سًا: الجوؤ�ض، والجو�سن، والجوؤ�سو�ض. قال روؤبة:

ـــو�ـــصِ ــــَم الـــُجـــوؤْ�ـــشُ ــــَظ ـــَن اأْع ــــ ـــَرْك حـــتـّــى ت

كالَعِري�ِص«)1( ـــــــَدَب  اأْح ــى  عــل َحـــْدبـــاً 

ومما ورد له في كتاب ال�ساء، قال اأبو �سعيد »ويقال لل�ساة اإذا خرج بها الجدري ماأموهة، 

واال�سم: االأميهة. قال االأ�سمعي: وهو جدري الغنم. قال روؤبة بن العجاج:

ـــِه َ ــــ ـــوؤَّم ـــُم ـــال ــي بــــه الأُْدمــــــــــــاُن ك ــش ــ� ــم ت

ِه«)2( الُمَعوَّ ــِئــِز  �ــشَ ى  الـــُمـــنـــدَّ َجــــــْدِب 

ومن كتاب خلق االإن�سان نورد �ساهداً من اأبيات روؤبة. قال اأبو �سعيد: »ويقال للرجل اإذا 

امتنع واأبى اإنه ل�سديد االأخدع، واإذا الن وا�سترخى قيل قد الن اأخدعه، قال ال�ساعر: وهو 

روؤبة بن العجاج:

الأَخاِدعا«)3( ــُب  ــُل ــْح تَ ـــراٍت  ـــاِج ه ــي  ف ـــا ـــع ـــَواِب ـــنَّ َج فــــي اأْعـــطـــاِفـــهـــا ال ـــــرَّ �ـــــشَ

ويتبع العجاج وابنه واأبو النجم، الذي حظي بمكانة اأي�سًا في موؤلفات االأ�سمعي.

ْخَلة اإذا ُخّلَي مع اأمه من الغنم قد اأُْرِجَل فهو  قال االأ�سمعي في كتاب االإبل: »ويقال لل�سَّ

ُيْرَجُل اإرجااًل وكذلك هو من االإبل، قال اأبو النجم:

نُْرِجُلْه«)4( ـــاٍع  ـــش ِر� فـــي  ـــــْوًل  َح فـــَظـــلَّ 

الحب  ذلك  فا�سم  له حب  النبت  من  كان  وال�سجر: »وما  النبات  كتاب  في  ومما جاء 

الحّبة. يقال االإبل في حبة ما �ساءت. قال اأبو النجم:

َهْيَكِل«)5( ــصٍ  ــ� ــْم وَح َجـــــْرٍف  ِحـــبَّـــٍة  ــي  ف

)1(  الأ�سمعي: الفرق، �س67. روؤبة: ديوانه، �س79.

)2(  الأ�سمعي: ال�ساء، �س78. روؤبة: ديوانه، �س167، 166.

)3(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س198. روؤبة: ديوانه: �س94.

)4(  الأ�سمعي: الإبل، �س86.

)5(  الأ�سمعي: كتاب النبات وال�سجر، �س26.
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وقال اأبو �سعيد في نعوت ال�ساة من قبل األبانها: »فاإذا كانت ال�ساة كريمة غزيرة قيل: هي 

اأبو  اإذا كانت غنمهم �سفايا، وكذلك هي من االإبل. قال  �ساة �سفي، وبنو فالن م�سفون، 

النجم العجلي:

ــــاهــــا ــــف ــــا اأَ�ــــشْ ـــــ ــــوؤه ــــك كـــــاأنَّـــــمـــــا اأب

يـــجـــزيـــَك عـــن اأبـــَعـــدهـــا اأْدنــــــاهــــــا«)1(

ونجد اإلى جانب �سعر هوؤالء الرجاز �سعراً من الرجز لم ين�سبه اأبو �سعيد اإلى قائل؛ اإنما كان 

يكتفى بقوله: »وقال الراجز«.

ومن ذلك، قال في كتاب الدارات »ودارة الذئب واأن�سد رجزاً:

ــبـــــوْب الــمــ�ــشْ ـــَقـــاَء  الـــ�ـــشِّ ثــــمَّ  راأت  ــو  ــل ف

يـــــــْب ــــرِب بــــــــداَرِة الـــذِّ ــــَح بــــَحــــْوَمــــِة ال

اأعاِجيْب«)2( ُذو  والــــّدهــــُر  ــْت  ــبَ ــجَّ ــع ت

ا�ست�سهد بهذا الرجز للداللة على اإحدى دارات العرب التي عددها، ولم ين�سب االأبيات.

فاإذا رعت  ُمُلوَحٌة.  فيه  اأبو �سعيد: »والُخلَُّة ما لم يكن  النبات وال�سجر قال  وفي كتاب 

االإبل الُخلََّة فهي ُمِخلَّة، واأ�سحابها ُمِخلُّون. واأن�سد:

ا«)3( َحْم�شَ ـــوا  ـــاَق َف ــَن  ــي ــلِّ ــِخ ُم ـــــاوؤوا  ج

وهذا ال�سرب كثير في موؤلفات اأبي �سعيد.

ب ـ �شعراء الق�شيد:

الذي  الرمة  ذو  باأ�سعارهم  االأ�سمعي  ا�ست�سهاد  كُثر  الذين  الق�سيد  اأ�سحاب  من  يطالعنا 

خ�ّض ب�سعره مثلثًا قوامه ال�سحراء، والناقة، ومع�سوقته مّية. لذلك نجد له كثيراً من االأبيات 

)1(  الأ�سمعي: ال�ساء، �س64.

)2(  الأ�سمعي: الدارات، �س7.

)3(  الأ�سمعي: النبات وال�سجر، �س38.
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في كتاَبي االإبل، وخلق االإن�سان خا�سة. حتى اإنه لم ي�سل اإلى هذه المنزلة �سواه.

ل�سيء من  يقال  الف�سيل، وال  �سعيد: »ويقال عوى  اأبو  قال  االإبل،  ومما جاء في كتاب 

البهائم عوى اإال الكلب والذئب، قال ذو الرمة:

ُمْحثَِل«)1( ــِل  ــي ــّل ال ــــَر  اآِخ َفــ�ــشــيــٍل  ــــواُء  ُع ـــاً كــــــاأنَّ ُعــــــواَءُه ـــزون ـــح ــــُب َم ــــّذْئ ـــه ال ب

َنُب وهو َبْرُد االأ�سنان وعذوبة  وفي حديث االأ�سمعي عن االأ�سنان، قال »وفي االأ�سنان ال�سَّ

مذاقها، قال ذو الرمة:

�َشنَُب«)2( ــهــا  ــاِب ــي اأن وفـــي  ــاِت  ــث ــلِّ ال وفـــي  ــٌص ــ� ــَع ٌة لَ ـــــــوَّ ــا ُح ــه ــْي ــتَ ــَف ــش ـــي � ـــاُء ف ـــمـــي لَ

وفي النبات وال�سجر، يتحدث اأبو �سعيد عن االأر�ض اإذا غطاها النبت.

واأر�ض  االأر�ض،  ا�ستحل�ست  قيل:  يغطيها  كاد  اأو  االأر�ض  النبات  غطى  »واإذا  قال: 

م�ستحل�سة، قال ذو الرمة:

يَْحُموُم«)3( الّليِل  َعْر�ِص  مثُل  ُم�شتَْحَل�ٌص  ــٌل ــشِ ــ� ـــه َخ ــــاٍد ل ــــرت ــــلَّ ُم ــا ك ــش ــ� حـــتّـــى َك

اإذا  اأي�سًا  وفي الكتاب ذاته قال االأ�سمعي: »واأعبلِت ال�سجر اأخرجت الورق. واأعبلت 

�سقط ورقها )وهو من االأ�سداد). واالإعباُل ورُق االأرطى خا�سة. قال ذو الرمة:

ُمْعِبِل«)4( ــريــمــِة  الــ�ــشّ ـــوِع  ـــْرب َم بــاأْفــنــاِن  ــَقــراِتــهــا �ــشَ ــى  ــق اتَّ الــ�ــشــْمــ�ــُص  ذابَـــــِت  اإذا 

لذي  واآخر  لروؤبة،  ببيت  �سعيد  اأبو  به  ا�ست�سهد  االإن�سان  خلق  كتاب  من  �ساهداً  ونورد 

َر الحدقة كاأنها في فلكة، يقال: دومت عينه  الرمة. قال: »وفي العين التَّْدويُم، وهو اأن ُتَدوِّ

تدوم َتدويمًا، قال روؤبة:

)1(  الأ�سمعي: الإبل، �س81. ذو الرمة: ديوانه، �س515.

)2(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س191. ذو الرمة: ديوانه، �س5. ال�سمرة في ال�سفة ت�سرب اإلى الخ�سرة.

)3(  الأ�سمعي: النبات وال�سجر، �س22. الديوان، �س583. الخ�سل: خ�سلت النخلة ف�سدت اأ�سول �سعفها، 

الل�سان ج13، �س194. اليحموم: الأ�سود من كل �سيء.

)4(  الأ�سمعي: النبات وال�سجر، �س52. ذو الرمة: ديوانه، �س504. ذابت ال�سم�س: ا�ستد حرها. �سقراتها: 

توهج حرها. المربوع: المتو�سط الرتفاع. ال�سريمة: الرملة المن�سرمة ذات الأ�سجار، يعني �سجراً اأ�سابه 

مطر الربيع، الل�سان ج9، �س455.
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ــــا ــــَذَم اأْج ـــبـــا�ـــصٍ  انـــِق ُذو  ـــا  ـــاه َع اإذا  مــــــا َدوَّ ــــــْن  َم بـــهـــا  يـَــنـــجـــو  تَــــْيــــمــــاُء ل 

ومعنى اأجذم اأي اأ�سرع، ومن ثم �سمي الّدوام لدورانه، قال ذو الرمة في التدويم:

ِمْغَزِل«)1( َفْلَكُة  الَخْيِط  في  ـــْت  َم َدوَّ كما  ـــِه ـــراِب بـــراأ�ـــشِ ـــشَّ ـــ� ــــــــراُق ال ُم َرْق ــــــــَدوِّ يُ

وياأتي في المنزلة الثانية بعد ذي الرمة اأبو ذوؤيب الهذلي الذي تردد ا�سمه في كتاب االإبل. 

اُر، قال اأبو ذوؤيب: قال االأ�سمعي: »ويقال لالإبل البي�ض الِح�سَ

ــاُرهــا ــهــا وِحــ�ــش ــوُم ــصِ �ــشُ ــا� ــخ ــَم بـَــنـــاُت ال ــا ــاوؤُه ــب ــشِ ــــْرٌف � ـــْهـــبـــاُء �ــــشِ ُمـــَعـــتَّـــقـــٌة �ـــشَ

وم: ال�ّسود«)2). ال�سُّ

وفي كتاب اال�ستقاق قال اأبو ذوؤيب:

�شاِعدي«)3( ــْدُت  وُو�ــشِّ اأكفاني  و�ُشْرِبْلُت  ــَلــْت ــ�ــشّ ــبَ ــا تَ ــّم ــِر ل ــئ ــِب ـــــوَب ال ــُت َذن ــن ــُك »ف

وجاء في خلق االإن�سان قول اأبي �سعيد »فاإذا ا�ستد الرمد حتى ال ي�ستطيع الرجل اأن يرفع 

طرفه قيل قد ا�ستاأخذ ي�ستاأخذ ا�ستيخاذاً �سديداً، واأخذ ياأخذ اأخذاً، قال اأبو ذوؤيب:

ِمُد«)4( الرَّ الُم�شتاأِخُذ  َك�َشَف  كما  ُمْغ�ٍص  ـــُه ـــِرُف ـــْط ــِه وَم ــي ــنَ ــْي ــَع ـــوَب ب ـــي ـــُغ ـــي ال ـــرم يَ

اأبي �سعيد من بين ما يقرب من  اأ�سماء هوؤالء ال�سعراء والرجاز في موؤلفات  فقد ظهرت 

مئتي �ساعر.

منهـم:  اأ�سماوؤهــم؛  تـرددت  اآخــرون  �سعـراء  ال�سعـراء  لهـوؤالء  تالية  مـرحلة  في  وياأتي 

امـروؤ القي�ض، وقد �سبق اال�ست�سهاد ب�سعره، وكذلك النابغة الذبياني، ومنهم اأو�ض بن حجر، 

َجُز، وهو داء ُتْرَعُد منه  ومن اأبياته التي ا�ست�سهد بها اأبو �سعيد في كتاب االإبل: »ومن الداء: الرَّ

فخذا البعير وي�سطرب عند القيام �ساعة ثم تنب�سط، يقال بعير اأرجز وناقة رجزاء، قال اأو�ض 

)1(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س185. بيت روؤبة في ديوانه، �س184. بيت ذي الرمة في ديوانه، �س517.

بربح  اإّل  ت�ستري  فال  فيه:  والرواية  �س25.  ج1،  الهذليين،  اأ�سعار  �سرح  �س88.  الإبل،  الأ�سمعي:    )2(

�سباوؤها...

)3(  الأ�سمعي: ال�ستقاق، �س142. �سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س194.

)4(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س183. �سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س58.
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بن حجر:

ِعقالُها«)1( ــدَّ  ــشُ � ـــزاُء  ـــّرْج ال ــــاَءِت  ن كــمــا  ـــْرَت دونـَــــُه ـــ�ـــشَّ ـــَت بــَخــيــٍر ثــــّم ق ـــْم ـــَم َه

ولعل م�سطلح الرجز في العرو�ض ماأخوذ عن هذا ال�سيء ولي�ض من الم�سي عند االإبل.

وفي خلق االإن�سان قال اأبو �سعيد »وال�سالفتان �سفحتا مقدم العنق من عن يمين و�سمال، 

قال اأو�ض بن حجر:

واِلِف«)2( ال�شَّ ــرُّ  ُغ يِف  ال�شّ َغــمــاِم  َومي�َص  ــمــاً ــ�ــشُّ ــبَ تَ اإلّ  ــَحــْكــَن  يَــ�ــشْ مـــا  ـــُن  َظـــعـــاِئ

ومنهم ابن لجاأ وهو من �سعراء الع�سر االأموي، قال اأبو �سعيد »واأنعت النا�ض لمحلوب في 

الق�سيد الراعي، واأنعتهم لمحلوب في الرجز ابن لجاأ التيمي، وا�سمه عمر«)3).

اأن  النتاج، قال: »فاإذا كان من عاداتها  وفي كتاب االإبل، عندما تحدث االأ�سمعي عن 

تنتج في اأول النتاج فهي مرباع. قال ابن لجاأ:

َفْج�َشا«)4( الــلِّــقــاِح  ِمـــْربـــاَع  َكـــْومـــاَء  ـــا ـــشَ ـــ� ــا ُمـــْجـــَفـــراً ِدَرْف ــه ــي ــــُت ف ــــْل ــــشَ اأْر�

وقال االأ�سمعي في كتاب ال�ساء: »فاإذا ا�ستد هزال ال�ساة وهي حامل ولم ت�ستطع القيام 

اإذا رف�ست اإال بمن يقيمها، والم�سي اإال بمن يحملها، قيل �ساة مجر، وقد اأمجرت اإمجاراً، 

وقال اأي�سًا: مجرة... واأن�سد البن لجاأ:

ــا« ــه ــاِئ ــش ــ� وتَـــحـــِمـــُل الــمــمــجــَر فـــي ك ـــهـــا ـــواِئ تـَـــعــــوي ِذئــــــــاُب الــــجــــوِّ مــــن ُع

اأبو �سعيد في  الل�سان)5). قال  اأي�سًا، حميد بن ثور، وهو من �سعراء  ال�سعراء  ومن هوؤالء 

كتاب الفرق في حديثه عن الفم »وقد يجوز الفم في كل �سيء. قال حميد بن ثور ي�سف 

حمامة:

)1(  الأ�سمعي: الإبل، �س121. ابن حجر: ديوان اأو�س، �س100.

)2(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س199. ابن حجر: ديوان اأو�س، �س64.

)3(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س36.

)4(  الأ�سمعي: الإبل، �س74. الفج�س: عظمة تكبر وتطاول، الل�سان ج8، �س38.

)5(  الأيوبي: معجم ال�سعراء في ل�سان العرب، �س132.
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ــا َفــمــا ــه ــِق ــِط ــنَ ــِم ـــَغـــْر ب ــيــحــاً ولــــم تَـــْف ــ�ــش َف ـــوُن ِغـــنـــاوؤُهـــا ـــك ـــُت لـَــهـــا اأنـّـــــى ي ـــْب ـــِج َع

فجعل للحمامة فمًا«)1).

وفي خلق االإن�سان يقول االأ�سمعي: »يقال للرجل ا�سدد حيازيمك لهذا االأمر؛ اأي وّطن 

نف�سك عليه، ويقال �سّد حيازيم راحلته، قال حميد بن ثور:

وَحزيَما«)2( ـــوؤاً  ـــوؤُْج ُج ــ�ــَص  ــِب اأُل كــالــَقــْلــِب  ـــٍر عـــاِم مـــن  وَرْهـــــَطـــــُه  الـــَخـــلـــيـــَع  اإّن 

ومنهم اأي�سًا حميد االأرقط وهو اإ�سالمي من �سعراء الل�سان احتل مكانة في كتب االأ�سمعي، 

قال في كتاب االإبل: »ويقال ناقة َذقوٌن اإذا كانت تهّز راأ�سها في ال�سير، قال حميد االأرقط:

َذُقـــــــــوِن ــــــــــاِزٍل  ب ـــــــلُّ  ُك ـــــــبَّ  َخ اإْذ  ـــِن ـــطـــي ـــَق ــــِة ال ــــاَق ــــش ــــــــــْوَت � كـــــــــاأّن َق

الَمعيِن«)3( ثَــــِئــــِد  ـــــــٍك  اأي ـــفُّ  ـــت ـــل ُم

وامراأة  اأكبد  رجل  يقال  اأعاله،  من  البطن  عظم  هو  »والكبد  يقول  االإن�سان  خلق  وفي 

كبداء، قال ال�ساعر وهو حميد االأرقط:

ـــَذُر ـــَمـــْي ــــداُء لِحـــقـــُة الـــّرحـــى و�ـــشَ ــــْب َك ـــَلـــٌق ِمـــ�ـــشْ واآَدُم  ــــٌة  ــــل ــــداَخ ُم اأُُجـــــــــٌد 

واالأجد: موثقة الخلق، والم�سلق: ال�سديد ال�سوت، وال�سميذر الغليظ ال�سخم«)4).

ويتبع هوؤالء ال�سعراء ابن اأحمر الباهلي، الذي يقارب من حيث اال�ست�سهاد ب�سعره ال�سعراء 

ال�سابقين. قال في االإبل »يقال لقحت على حول وحولل وعلى حيال، قال ابن اأحمر:

ُمَمتَُّع«)5( ــُهــّن  ــبُ ــْق �ــشَ ــى  حــتّ الــِعــيــ�ــِص  ــن  م ــوًة ــْل ــشَ ـــَن � ــــوٍل و�ـــشـــاَدْف لَــِقــْحــَن عــلــى ُح

من  وذلك  تعليمي،  منهجهما  اأن  واالإبل،  االإن�سان،  خلق  كتابي:  في  المتب�سر  ويلحظ 

اأقوال العرب  خالل عر�ض االأ�سمعي للمفردات اللغوية، واال�ست�سهاد لها بما يحتويها من 

)1(  الأ�سمعي: الفرق، �س56.

)2(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س216. الهاللي: ديوان حميد بن ثور، �س130. ... في عامر.

)3(  الأ�سمعي: الإبل، �س107. �سّبه الظعن بال�سجر الملتف.

)4(  الأ�سمعي: خلق الإن�سان، �س221.

)5(  الأ�سمعي: الإبل، �س69. البيت غير موجود في �سعر ابن اأحمر.
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�سعراً اأو رجزاً.

ودرا�سة  اللغة  درا�سة  بين  نف�سل  اأن  اإن �سح  الموؤلفات،  هذه  في  نقوله  اأن  ن�ستطيع  وما 

االأدب في ذلك الع�سر، اأنها معاجم لغوية كما �سبق اأن اأ�سرنا، اأو هي موؤلفات تت�سل ات�سااًل 

وثيقًا باللغة. وراأينا كيف كان اأبو �سعيد يذكر الكلمة وزمنها والم�سدر وي�سوق �ساهداً على 

معناها ببيت من ق�سيد اأو رجز. وتعر�سه للهيئة التي يقع عليها الفعل. وفي هذا داللة على 

االتجاه اللغوي عند اأبي �سعيد، واإن وجدنا كثرة اأو قلة ال�ست�سهاده باأ�سعار �سعراء دون اآخرين، 

فهذا راجع لما يتطرق له ال�سعراء اأنف�سهم من مو�سوعات من جانب، و�سبب ا�ستخدامهم 

الألفاظ لغوية ا�ستعملها االأ�سمعي في موؤلفاته.

كتاب الفحولة و�شعراء موؤلفات الأ�شمعي

اأجاب اأبو �سعيد في الفحولة اأبا حاتم ال�سج�ستاني، واأ�سار اإلى ال�سعراء على اأنهم فحول، 

ونزع هذه ال�سفة من اآخرين، وقال عن بع�ض ال�سعراء: فالن حجة وفالن ف�سيح، فما مدى 

انطباق هذا المبداأ على �سعراء الموؤلفات؟

من  ولعدد  الجاهليين،  ال�سعراء  من  االأولى  الطبقة  ل�سعراء  باأبيات  االأ�سمعي  ا�ست�سهد 

تقت�سي  كانت  التاأليف  طريقة  الأن  اأي�سًا؛  الفحول  وغير  بالفحول،  و�سفهم  الذين  ال�سعراء 

ذلك. كما اأن عدم و�سول ال�ساعر اإلى مرتبة الفحولة ال يعني ذلك عدم �سالحية �سعره؛ الأن 

�لفحولة منزلة تحتاج �إلى �شروط في �ل�شعر و�ل�شاعر قد ل تتو�فر لجميع �ل�شعر�ء.

ومن ال�سعراء الجاهليين الذين حكم باأنهم لم يلحقوا الفحول، المهلهل وعدي بن زيد، 

ولم ترد اأ�سعارهما وكذلك اأبو زبيد)1). قال اأبو حاتم »قلت فاأبو زبيد؟ قال: لي�ض بفحل«)2). 

لكن االأ�سمعي ا�ست�سهد له في كتابيه االإبل، وخلق االإن�سان، في بع�ض الموا�سع. قال »وَم�ْسُح 

َتُدرُّ على الَم�ْسح، والم�سُح المرُي،  الُمْرَيُة م�سموٌم، واإنما �ُسميْت َمرايا الأنها  لَتُدرَّ  ْرِع  ال�سَّ

قال اأبو زبيد:

)1(  اأبو زبيد الطائي: �ساعر جاهلي قديم اأدرك الإ�سالم ولم ي�سلم، ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س301. 

الحموي: معجم الأدباء، ج10، �س191، 219.

)2(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س20.
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ــــّاِء الــــطُّ ذي  ـــرِف  بـــالـــ�ـــشِّ ــــاً  ــــْره َك ـــــِة  يَ ـــن الـــُمـــْر ـــ�ـــصَّ م ـــذاً تـَــتـّــقـــي الـــُمـــِب ـــاِم ـــش �

وهو الدم الذي يطلى به، وال�سامذ التي ترفع ذنبها، والُمب�ض الذي يقول لها ُب�ضَّ على ذا، 

والمرية اال�سم من المري«)1).

وال  بفحل  »لي�ض  عنه:  قال  العجلي،  االأغلب  هما:  مخ�سرمين  ب�ساعرين  هوؤالء  ونتبع 

مفلح«)2). ورد ا�سمه في مو�سعين من كتاب االإبل. قال االأ�سمعي في اأحدهما: »فاإذا خرج 

بخّف البعير ورم؛ قيل بعير به �سب قبيح، قال الراجز وهو االأغلب العجلي:

ــبِّ �ــشَ ِذي  ول  ـــــــْرٍك  َع ـــــِذي  ب لــيــ�ــصَ  ــــِب ــــَوْق ــــال ــــُه ك ــــنُ ــــي ــــــريٍّ َع ــــــَدْو�ــــــشَ ب

والدو�سري ال�سخم والوثب النقرة في الجبل«)3).

له  وورد  بفحل«)4).  »لي�ض  �سعيد  اأبو  عنه  قال  �ساأ�ض.  بن  فهو عمرو  االآخر  ال�ساعر  اأما 

ا�ست�سهاد في كتاب االإبل، عندما تحدث عن االإبل وورودها الماء »وقال اآخر وهو عمرو بن 

�ساأ�ض االأ�سدي:

ـــِت ـــَجـــلََّ فـــتَ نـَــهـــنـَــْهـــتـُــهـــا  ـــــَرٌة  ـــــْب َع اإذا  اأنّـــنـــي ـــاَن  حـــ�ـــشّ اأُمَّ  ـــا  ي ــي  ــم ــَل ــع تَ ــــــم  األَ

�شلَِّت«)5( ــالــمــاِء  ب ــراً  ــْف ــشِ � ـــِرَعـــْت  ُق اإذا  ــٍم ــتَ ــْن ِة َح ـــدٍر كــــَجــــرَّ ـــشَ ــــى � ــــُت اإل ــــْع َرَج

وا�ستخدم  االإ�سالميين،  ال�سعراء  من  الفحولة،  في  عليه  اأو  له  الحكم  عن  توقف  وممن 

اأ�سعارهم هوؤالء ال�سعراء؛ قال اأبو حاتم: »قلت: فجرير، والفرزدق، واالأخطل؟ قال: هوؤالء 

لو كانوا في الجاهلية كان لهم �ساأن، وال اأقول فيهم �سيئًا الأنهم اإ�سالميون«)6). ويتبع هوؤالء 

الراعي لت�سكيل الطبقة االأولى من االإ�سالميين عند ابن �سالم. قال االأ�سمعي اإنه »اأنعت النا�ض 

)1(  الأ�سمعي: الإبل، �س87.

)2(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س25.

)3(  الأ�سمعي: الإبل، �س119، 571.

)4(  الأ�سمعي: الفحولة، �س28.

)5(  الأ�سمعي: الإبل، �س100. عمرو بن �ساأ�س بن بلى الأ�سدي، قال ابن �سالم هو اأكثر اأهل طبقته �سعراً. 

الجمحي: طبقات ال�سعراء، �س164. ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س425.

)6(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س23.
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لمحلوب في الق�سيد«)1).

�سعرية في جزئيات  �سواهد  �سعيد  اأبو  ال�سعراء، قدمها  لهوؤالء  اأبياتًا  اأن عر�سنا  �سبق  وقد 

مختلفة من كتبه، وكثيراً ما تردد ا�سم الراعي من بين هوؤالء.

الطرماح«)2).  وكذلك  مولد،  الأنه  بحجة  لي�ض  زيد  بن  »الكميت  الفحولة:  في  وقال 

عيني  غ�سيت  »يقال:  االإن�سان:  خلق  في  قال  معدودة.  موا�سع  في  لهم  ي�ست�سهد  ونجده 

ْت عيني  �سمادير اإذا غ�سيها كالغ�ساوة من مر�ض اأو جوع اأو غير ذلك ومن ذلك يقال ا�سَمَدرَّ

َت�ْسَمَدرُّ ا�ْسِمْدَراراً، قال الكميت:

ـــــاآِري ــِن اإت ــي ــَع ـــْرِف ال ـــَط ـــَمـــَدرَّ ب حــتــى ا�ـــشْ يــْرَفــُعــُهــْم والآُل  ــري  ــشَ ــ� ب اأتــبــْعــتُــُهــم 

يقال اأتاأرته ب�سري اإذا اأتبعته«)3).

وفي االإبل قال االأ�سمعي: »تقول العرب: اإذا و�سفت االأر�ض وخ�سبها تركت اأر�ض بني 

فالن مثل الُحَوالِء، قال الطرماح:

الَجنيِن«)4( عـــن  ــْيــُذمــاُن  الــ�ــشَّ ـــراهـــا  َف فيها ـــْخـــُد  الـــ�ـــشُّ يَــْطــفــو  ـــــــَولَء  ُح ــى  ــل ع

وكان االأ�سمعي طعن في �سعر القحيف العامري: قال »لي�ض بف�سيح وال حجة«)5)، ولم 

نعثر في كتب االأ�سمعي التي بين اأيدينا على �ساهد له.

والذي يالحظ على بع�ض �سعراء هذه الموؤلفات: اأن االأ�سمعي حكم لهم باأنهم فحول، 

مثل ح�سان بن ثابت، والم�سيب بن عل�ض، ولم ي�ست�سهد لهم اإال باأبيات معدودة. واأنه توقف 

في الفحولة عن الحكم على بع�ض ال�سعراء، ثم ا�ست�سهد باأ�سعارهم في الموؤلفات االأخرى. 

)1(  المرجع ال�سابق، �س36.

)2(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س39.

فيه:  والرواية  �س176.  ج1،  زيد،  بن  الكميت  �سعر  الكميت:  �س182.  الإن�سان،  خلق  الأ�سمعي:    )3(

اأثاأرتهم ب�سري والآل برفعهم... الإثاآر: اإدامة النظر.

)4(  الأ�سمعي: الإبل، �س72. الطرماح: ديوانه، �س542. الحولء: جلدة كالدلو مملوءة ماء اأ�سفر يخرج 

مع الولد من بطن الناقـة. الخ�سـد: الماء الأ�سفر الذي في الحولء. ال�سيذمان: الذئب. فراها: لالإف�ساد، 

الل�سان ج20، �س10.

)5(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س31.
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وقال عن بع�ض ال�سعراء )لي�ض بفحل وال مفلح) وذكرهم في موا�سع من كتبه. وهذا االأمر 

يتناولها  التي  والموا�سيع  االأ�سمعي،  عنه  يتحدث  لما  ال�ساعر  �سعر  مطابقة  بمدى  يرتبط 

ال�ساعر.

ففي كتاب االإبل، وخلق االإن�سان خا�سة، الحظنا تردد اأ�سماء الرجاز: العجاج، وروؤبة، 

واأبو النجم، وتردد ا�سم ذي الرمة اأي�سًا؛ الأن الحديث كان يتطلب ذلك. ويوؤكد هذا �ساهد 

ال�سماخ، ولو  ق�سيدة  اأجود من  الزاي  ق�سيدة على  قيلت  االأ�سمعي »ما  قال  الفحولة.  من 

اأجود منها«)1). وقد ذكر �سواهد من �سعره، ولم  الي�سكري كانت  المتنخل  طالت ق�سيدة 

في  االأ�سمعي  قول  يطالعنا  الذي  الوقت  في  به.  ا�ست�سهد  مما  الزائية هذه  اأبيات  اأحد  يكن 

المتنخل: »هو �ساحب اأجود طائية قالتها العرب«)2). وذكر له كثيراً من االأبيات، نجد في 

�سمنها ثالثة من اأبيات الطائية، اأولها: في كتاب خلق االإن�سان ال�سفحة )166) قال)3):

هــــاِط ـــِط �لــــرِّ ـــي ـــط ـــْع ــــِل تَ ــــث ـــــٍن ِم ـــــْع وَط ُفــــروٍغ ذي  الـــَجـــمـــاِجـــِم  فـــي  ـــْرٍب  ـــ�ـــشَ ب

وتاأتي االأبيات في الكتاب ذاته )�ض173) قال)4):

ــاِط ــط ــِق ـــَرِة �ل ـــر��ـــسِ ـــْر�ـــسِ �لـــ�ـــسَّ ـــُخ مـــن �ل ـــــوُت َخـــْمـــٍر ـــــانُ ـــا ح ـــن ـــنَ ـــْي ـــى ب ـــشَّ ـــ� ـــَم يُ

وكذلك البيت الثالث )�ض207) قال)5):

ُم�ْستَ�ساِط)6( ـــٍم  ـــسْ ـــو� بَ ــــُرُه  ــــسِ ــــو�� نَ ــِم الــُمــغــتــاِل ُعــلَّــْت ــشَ ــ� ــْع ــِم ـــِم ال ـــشْ ـــَو� َك

ولم ترد هذه االأبيات اإال لورود ال�ساهد فيها.

)1(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س53.

)2(  الأغاني: ج20، �س145. التاج، ج8، 131. �سمط الالآلئ، �س724. ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س659.

)3(  ال�سكري: �سرح اأ�سعار الهذليين، ج3، �س1271. التعطيط: �سق الثوب وغيره، الل�سان ج9، �س2263. 

الرهاط: هو ثوب تلب�سه غلمان الأعراب، الل�سان ج9، �س176. الفروغ: الطعنة الفرعاء ذات الفرغ وهو 

ال�سعة، الل�سان ج10، �س328. �سبه الم�سروب حين ي�سيل فمه بفرغ الدلو اإذا ان�سب.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س1268. الخر�س ال�سر�سرة: يريد اأعجميًا من ال�ساأم.

)5(  الم�سدر ال�سابق، �س1266. المع�سم: مو�سع ال�سوار من الذراع. المغتال: الممتلئ. نوا�سره: ع�سبه.

)6(  وقع البيت الأول في كتاب الإبل، �س92، كما يلي:

ــر ــــات ث ــــب ــــل ـــجـــر ال ـــف ــاطبـــطـــن ي ــره ــل تــعــطــيــط ال و�ـــســـرب مــث
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اأما ال�سعراء االآخرون الذين و�سفهم بعدم الفالح والفحولة، فال يخلو �سعر بع�سهم من 

اأبيات ا�ستجادها االأ�سمعي من جهة، ووجد فيها �ساهداً من جهة اأخرى. كما اأن ال�سعراء ال 

ي�سلون كلهم اإلى منزلة الفحولة، فاإن من و�سفهم بعدم الفحولة ال يعني ذلك اأن �سعرهم ال 

ي�سلح اأبداً. ولكن عند اأي ال�سعراء توقف االأ�سمعي في اال�ست�سهاد بكتبه؟

نجد في هذا خبراً يرويه الجاحظ قال: »كان االأ�سمعي يقول ختم ال�سعر بالرماح«)1).

وفي ال�سعر وال�سعراء قال: »حدثني عبد الرحمن عن عمه االأ�سمعي اأنه قال: �ساقة ال�سعراء 

اأن الرماح  ابن ميادة، وابن هرمة، وروؤبة، وحكم الخ�سري، ومكين العذري«)2). ويذكر 

االأ�سمعي  تاأليف  اأن طريقة  بقوله وتوقف عنده. على  �سعيد  اأبو  ا�ست�سهد  766م) وقد  )ت 

نقدية  مواقف  لالأ�سمعي  وكان  كاملة.  لغوية  درا�سة  بالدرا�سة  جديرة  بال�سعر  وا�ست�سهاده 

متنوعة، اأخذها على العلماء وال�سعراء، وا�ستخدم ال�سعر في بيان وجوه لغوية نتبّينها فيما بعد.

الأمثال

الذي  ال�سيء  والمثل  اأمثال...  والجمع  كالمثل  والمثيل  »المثل  العرب:  ل�سان  في  ورد 

ي�سرب ل�سيء مثاًل فيجعله مثله، وفي ال�سحاح ما ي�سرب من االأمثال، قال الجوهري: ومثل 

ال�سيء �سفته«)3). اعتنى االأ�سمعي باالأمثال، وهي عبارات تقال في منا�سبات مختلفة، وقد 

تكون اأبيات �سعر، اأو اأ�سطاراً. وقد اأخذ عنه اأبو عبيد القا�سم بن �سالم )ت 224هـ))4) كثيراً 

البكري )ف�سل  اأوردها في كتابه االأمثال، كما ورد كثير من االأمثال في كتاب  من االأمثال 

المقال في �سرح كتاب االأمثال).

قال اأبو عبيد: »ومن اأمثالهم في هجر الرجل �ساحبه )تركه ترك الظبي ظله) وذلك اإذا 

نفر من �سيء لم يرجع اإليه اأبداً... وراأيت في كتاب االأمثال لالأ�سمعي، اأن الظبي اإذا ا�ستظل 

له ترجمة في  766م،  149هـ/  اأمه ت  يزيد وميادة  الرماح بن  البيان والتبيين، ج3، �س34.  الجاحظ:    )1(

ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س771.

)2(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س753.

)3(  ل�سان العرب، ج14، �س131.

)4(  انظر ترجمة اأبو عبيد القا�سم عند: ابن خلكان، ج3، �س225؛ ال�سيوطي: بغية الوعاة، ج2، �س253.
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بظل فنفره منه منفر اأو اأفزعه مفزع لم يعد اإليه اأبداً«)1)، مما يدل على اأن كتاب االأ�سمعي 

)االأمثال) و�سل اإلى اأبي عبيد الذي اطلع عليه واأفاد منه في تاأليف كتابه.

ونجد قدراً من االأمثال ين�سب اإلى االأ�سمعي في كتاب الفاخر الأبي طالب المف�سل بن 

�سلمة )ت 291هـ). وجعل محققا الكتاب ترتيب االأ�سمعي الثاني »ح�سب كثرة الرواية«)2) 

في اأ�سانيد هذا الكتاب. ومن المواطن التي ورد فيها ذكر لالأ�سمعي قوله: »بالرفاء والبنين... 

�سكنته،  اإذا  الرجل  رفوت  قولهم  من  وال�سكون  الهدوء  من  الرفاء  يكون  االأ�سمعي:  وقال 

واأن�سد الأبي خرا�ض:

ُهُم«)3( ــُم  ُه ــُوجــوَه  ال واأنْــَكــْرُت  فُقْلُت  َع  ـــْر تُ ُخـــَويـــِلـــُد ل  ـــا  ي َرَفـــــْونـــــي وقــــالــــوا 

هذا من االأمثلة التي �سارك االأ�سمعي في �سرحها، ومثلها قولهم: »جمع اهلل �سملك؛ قال 

االأ�سمعي ال�سمل: االجتماع، فيراد بذلك ال فّرق اهلل �سملك. ومنه قولهم: �سملهم االأمر؛ 

اأي عّمهم حتى اجتمعوا فيه، واأن�سد:

ْمُل«)4( ال�شَّ واْفـــتـــَرَق  ــــواُء  الأه ــَعــِت  تــَقــطَّ بعَدما ــُل  ــي لَ ــا  ي ــَل  ــشَ ــو� ال ــــــي  اأَُرجِّ ــَف  ــي وك

وهذان المثاالن اأوردتهما من داخل الكتاب، مما يوؤكد اأن المف�سل اأخذ عن االأ�سمعي 

عن طريق تلميذه اأبو ن�سر.

حمزة  االإمام  وقال  هذا.  االأ�سمعي  كتاب  )الفهر�ست))5)  كتابه  في  النديم  ابن  وذكر 

االأ�سفهاني )ت 351هـ) في مقدمة كتابه )الدرة الفاخرة في االأمثال ال�سائرة): »وقد �سبق اإلى 

تاأليف ذلك جماعة من العلماء، فلالأ�سمعي كتاب خفيف الحجم مقدار ع�سر ورقات«)6)، 

المجيد  عبد  د.  عبا�س/  اإح�سان  د.  حققه:  الأمثال،  كتاب  �سرح  في  المقال  ف�سل  عبيد:  اأبو  البكري،    )1(

عابدين، دار الأمانة، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، لبنان، 1391هـ/ 1971م، �س7.

)2(  ابن �سلمة، المف�سل: الفاخر، عبد العليم الطحاوي، مراجعة محمد النجار، ط1، دار اإحياء الكتب العربية، 

د.ب، 1380هـ/ 1960م، �س غ1.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س13. ال�سكري: �سرح اأ�سعار الهذليين، ج3، �س1217.

)4(  الم�سدر نف�سه، �س15.

)5(  ابن النديم: الفهر�ست، �س61.

)6(  الأ�سفهاني، حمزة بن الح�سن: الدرة الفاخرة في الأمثال ال�سائرة، تحقيق: عبد المجيد قطام�س، ن�سر دار 

المعارف، م�سر، 1966م، �س55.
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وهذا الو�سف لحجم الكتاب تفرد به االإمام حمزة بين من ذكروا الكتاب.

وذكره �ساحب ال�سمط )ت 487هـ) قال: »وقال االأ�سمعي: في االأمثال له قولهم: )هو 

يحف له وييرف) اأي يقوم له، ويقعد، وين�سح له، وي�سفق«)1). وهذا دليل على اأن الكتاب 

كان متداواًل في الحقبة الزمانية التي عا�ض فيها �ساحب ال�سمط.

االأئمة  كتب  من  »فطالعت  االأمثال):  )مجمع  كتابه  في  518هـ)  )ت  الميداني  ويقول 

يه نف�ض االأيام، مثل كتاب اأبي عبيدة، واأبي عبيد، واالأ�سمعي، واأبي  االأعالم ما امتد في تق�سّ

زيد، واأبي عمرو، واأبي فيد. ونظرت فيما جمعه المف�سل بن �سلمة، حتى لقد ت�سفحت اأكثر 

اإليه وا�ستفادته من  من خم�سين كتابًا«)2). وفي قول الميداني ما يدّل على و�سول الكتاب 

المادة الموجودة فيه.

اإلى الكتاب حين قال في معر�ض حديثه عن  واأ�سار عبد المجيد عابدين من المحدثين 

االأمثال: »وقد �سبق اإلى هذا التاأليف جماعة من علماء اللغة فلالأ�سمعي في ذلك كتاب خفيف 

الحجم ع�سر ورقات«)3). والمرجح اأن عابدين في و�سف حجم الكتاب كان معتمداً على 

كالم االإمام حمزة االأ�سفهاني في الن�ض ال�سابق.

ولم يذكر ال�سلقاني في كتابه )االأ�سمعي الراوية) كتاب االأمثال بين الكتب التي و�سلت 

اإلينا من كتب االأ�سمعي.

ترد االأمثال المروية عن االأ�سمعي في الكتب االآتية:

كتاب ف�سل المقال في �سرح كتاب االأمثال الأبي عبيد البكري، وفيه �ستة وت�سعون مثاًل 

الأبي  الفاخر  وكتاب  معًا.  وال�سرح  باللفظ  اأو  ب�سرحها،  اأو  باألفاظها  االأ�سمعي  رويت عن 

طالب، فيه اأربعة و�سبعون مثاًل ا�ستعان بال�سعر في �سرحها، وثالثة واأربعون مثاًل تناول �سرحها 

نثراً. وكتاب مجمع االأمثال للميداني، فيه �سبعة وثالثون مثاًل، اأورد في �سرح بع�سها �سعراً، 

)1(  البكري: �سمط الالآلئ، ج1، �س426.

عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  الأمثال،  مجمع  اإبراهيم:  بن  محمد  بن  اأحمد  الف�سل  اأبو  الميداني،    )2(

الحميد، ط1، مطبعة ال�سعادة، م�سر، 1379هـ/ 1959م، ج2، �س4.

1956م،  المقدمة  تاريخ  القديم، ط1، مكتبة م�سر،  العربي  النثر  الأمثال في  المجيد:  )3(  عابدين، د. عبد 

�س191.
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واالأكثر اأورد في �سرحه نثراً غير اأن بع�سها مكرر في �سابقيه من كتب االأمثال، وتناولت هذه 

االأمثال جوانب مختلفة من الحياة. وقد اأُ�سِند ما جاء في هذه االأمثال جميعها اإلى االأ�سمعي.

ويظهر اأن االأ�سمعي �سلك واحداً من م�سلكين، فهو اإما اأن يورد المثل، ويكتفي بذكر 

وي�ست�سهد  منا�سبته،  ويذكر  المثل  يورد  اأن  واإما  المثل،  فيها  قيل  التي  الحادثة  اأو  المنا�سبة 

لذلك باأبيات �سعر قيلت واأخذ منها المثل، وقد ي�سرح األفاظ المثل بذكر اأبيات �سعر تحوي 

المترادفات نف�سها.

ومما روي عن االأ�سمعي نثراً، قال اأبو عبيد: قال االأ�سمعي: يقال »اأحلم من فرخ العقاب 

– قال االأ�سمعي: �سمعت اأعرابيًا يقول: �سنان بن اأبي حارثة اأحلم من فرخ العقاب – فقلت: 
تحرك  ولو  ري�سه،  يفي  يتحرك حتى  فال  نيق  راأ�ض  على  بي�سة  من  يخرج  قال:  وما حلمه؟ 

نثراً. ويقال  المثل  ل�سقط في المهواة«)1). فاالأ�سمعي ينقل عن االأعرابي ما �سمعه في هذا 

الكلمة  الخلق«)2). وهنا اكتفى ب�سرح  ال�سيئ  المئق  – قال االأ�سمعي:  اأي�سًا: »اأحمق مئق 

االأخيرة من المثل. وفي باب ال�سبر عند النوازل والمرازي »قال اأبو عبيد: قال االأ�سمعي: 

في نحو منه اإّن في ال�سر خياراً – قال ومعناه اأن بع�ض ال�سر اأهون من بع�ض«)3). ويبدو اأن اأبا 

عبيد يروي المثل، و�سرحه عن االأ�سمعي، ولم يتعّد تف�سيل القول فيه.

بنو  تعاير  يقال:  ال�سباب،  في  ذلك  اأ�سل  االأ�سمعي:  قال  فالن،  »تعاير  اأقوالهم:  ومن 

فالن اإذا تذاكروا العار بينهم، وقال غيره تعاير من العيارة واأ�سلها االنفالت وتخلية االإن�سان 

اإذا انفلتت«)4).  ال يردع عن ال�سيء، ومنه فالن عيار، وهو ماأخوذ من عارت الدابة تعير؛ 

فاالأ�سمعي اأ�سار اإلى اإطالق هذا المثل في حال الخ�سام، وذكر المعايب بين المتخا�سمين.

اأمثالهم  اأبو عبيد: قال االأ�سمعي: ومن  ال�سّر واإبدائه بعد كتمانه »قال  اإعالن  وفي باب 

في هذا – �سرح الحق عن مح�سه – اأي انك�سف بعد �ستره«)5). والمثل منقول مع �سرحه 

)1(  البكري: ف�سل المقال في �سرح كتاب الأمثال، �س498. الميداني: مجمع الأمثال، �س220.

)2(  المف�سل: الفاخر، �س30. الل�سان، ج12، �س227.

)3(  البكري: ف�سل المقال، �س244.

)4(  الفاخر، �س108. الل�سان، ج6، �س299.

)5(  البكري: ف�سل المقال، �س60.
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وال  يعلم  ما  االأ�سمعي:  قال  ينقه،  وال  يفقه  »ما  قولهم:  الهجاء  اأمثلة  ومن  االأ�سمعي.  عن 

يفهم«)1).

ونالحظ اأن هذه االأمثال نقلت عن االأ�سمعي ب�سروحها، وكان �سرحها نثراً دون اأن يذكر 

فيها �سيئًا من ال�سعر.

الأمثال وال�شعر:

اأما االأمثال التي تروى عن االأ�سمعي، وذكر في �سرحها اأبيات �سعر، لوقوع المثل في بيت 

اأو بع�ض مفرداته، فهـي كثيرة. والأن كتاب االأ�سمعي في االأمثال مفقود، بحثنا عن  �سعر، 

االأمثال التي رواها، فوجدنا اأكثـر الكتب روايـة الأمثال ا�ستعان االأ�سمعي بال�سعر في �سرحها 

هو كتاب الفاخر الأبـي طالب المف�سل بن �سلمة )ت 290هـ)، وال�سعر الذي ا�ست�سهد به فهو 

اأو رجاز من ع�سور مختلفة، جاهلي واإ�سالمي، ومنهم من لم يذكر  رجز وق�سيد، ل�سعراء 

االأ�سمعي ا�سمه اأو ع�سره.

ويظهر النظر في االأمثال اأنها تتعلق بجوانب مختلفة من الحياة االإن�سانية عامة كالق�سم، 

والهجاء، والفخر، والو�سف الأحوال النا�ض من ا�ستح�سان اأو ا�ستهجان.

ففي نماذج اال�ست�سهاد بالق�سيد »اأخذنا في التطريق وطرق علينا – قال االأ�سمعي: يراد 

بذلك التكهن وتخمين ال�سيء، وهو ماأخوذ من الطرق، وهو �سرب الح�سا بع�سه على بع�ض 

ثم يتفاءل ويزجر عليه، واأن�سد للبيد:

�شاِنُع«)2( اهللُ  ــا  م الــطــيــِر  ـــــراُت  َزاِج ول  بالَح�شا ـــوارُق  ـــط ال ــــدري  تَ ــا  م لَـــَعـــْمـــُرَك 

�سرح المثل، وتطرق لم�سدره، ثم ا�ست�سهد على ذلك ببيت لبيد.

ومن اأمثالهم قولهم: »اأمر مبهم؛ قال االأ�سمعي: هو الذي ال يدري كيف يتجه فيه وال اأين 

�سبيله، وهو ماأخوذ من قولهم حائط مبهم؛ اإذا لم يكن فيه باب وال كّوة. والبهيم الذي لي�ض 

فيه بيا�ض ومنه ليل بهيم: ال قمر فيه وال �سوء، قال بقيلة االأ�سجعي:

)1(  الفاخر، �س27.

)2(  الفاخر، �س98. لبيد: �سرح ديوان لبيد، �س172. والرواية فيه: لعمرك ما تدري ال�سوارب...
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البَهيُم«)1( ـــيـــُل  الـــّل ــــَم  ــــَل اأْظ ـــا  م اإذا  ــــــــي ــــــِر مــــا اأُلِق ـــــي ِمــــــن تَــــــَذكُّ ـــــاأنّ ك

فاالأمر المبهم هو الذي ال يجد االإن�سان منه منفذاً، ولهذا اأطلق العرب على الليل المظلم، 

عبارة ليل بهيم؛ اأي ال �سوء فيه. ونقل ال�ساعر هذا الت�سبيه لنف�سه اإذ تداعت ذكرياته.

ومن االأمثلة التي تناولت �سبل الهجاء، قولهم: »اأنتن من العذرة – قال االأ�سمعي: واإنما 

مي الخرء بعينه، واأن�سد للحطيئة: العذرة فناء الدار، وكانوا يطرحون ذلك باأفنيتهم ثم كُثر ف�سُ

الَعَذراِت«)2( ــيّــئــي  �ــشَ ـــوِه  ـــُوج ال ِقـــبـــاَح  بْـــتُـــُكـــم فــَوَجــْدتُــكــم ــد جـــرَّ ــق لـــَعـــْمـــري ل

ويظهر من �سرح االأ�سمعي للمثل تنبهه للتطور الداللي للفظ، وكيف اأخذ مدلوله فيما 

بعد وظهر في قول ال�سعراء.

ومن اأمثالهم التي اأ�سند �سرحها اإلى اأبي �سعيد قوله: »اأنفق ماله على النعف والطلول – قال 

االأ�سمعي: الّنعُف: ما ارتفع من الوادي اإلى االأر�ض ولي�ض بالغليظ، واأن�سد للفرزدق:

ــــيــــَدُة مــاِلــيَــا ـــي ُهــــنَ ـــن ـــاَدتْ ـــن ـــُت َف ـــْي ـــَك ب ــَويــَقــٍة ـــــَر اأنـــــي يـــــوَم نـَـــْعــــَف �ــشُ األـَــــــْم تَ

والطلول: جمع طلل، وهو ما �سخ�ض من اآثار الديار، والعرب تقول حي اهلل طللك؛ اأي 

�سخ�سك، واأن�سد الكميت:

لوِل«)3( بالطُّ ــــاوؤُك  ــــك بُ ومــــا  ـــَد  ـــْي ـــَف ِب ــِل ــحــي ــُم ـــَلـــل ال ــى الـــطَّ ــل ــــْع ع ــــْربَ األَــــــْم تَ

فقد �سرح الكلمتين الواردتين في المثل، وذكر معناهما م�ست�سهداً لذلك بال�سعر على اأن 

لفظ الطلول واالأطالل كثير الورود في ال�سعر العربي، وال�سيما الجاهلي.

وقالوا: »حلَب الّدْهَر اأ�سطره: قال االأ�سمعي: اأتت عليه كل حال من �سدة ورخاء كاأنه 

ا�ستخرج دّرة الدهر في كل حاالته، واأن�سد للقيط بن يعمر االإيادي:

)1(  الفاخر، �س50.

)2(  المرجع نف�سه، �س49. ديوان الحطيئة، �س332.

)3(  الفاخر، �س78. الفرزدق: �سرح ديوان الفرزدق، ج2، �س895. األم تر اأني يوم جو �سويقة... الكميت: 

ديوانه، ج2، �س52. األم تلمم...
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وُمتَّبَعا«)1( ـــــــْوراً  َط ُمـــتَّـــِبـــعـــاً  يـــكـــون  ــُطــَرُه �ــشْ اأَ الـــّدهـــِر  َدرَّ  يَــحــُلــب  ـــَفـــكَّ  انْ ــا  م

وهل الدهر اإال �سدة اأو رخاء، والنا�ض دول بينهما. ولهذا المعنى اأ�سار لقيط في بيته الذي 

اتخذه االأ�سمعي ل�سرح المثل.

اأقطع  رويداً  يرت�سف  الذي  ال�سراب  اأن  يعني  اأنقع؛  »الر�سف  قولهم:  عبيد  اأبي  وعن 

للعط�ض، واأنجع واإْن كان فيه بطء، قال االأ�سمعي: قولهم اأنقع يعني اأروى، يقال �سرب حتى 

نقع، ونقعته اأنا اأي�سًا اأي اأرويته، واأن�سد للجعدي:

ِل«)2( واأْف�شِ ــيَّ  ــل ع ـــاً  ـــنّ َم ــهــا  ب تـَــــــداَرْك  ــٍة ــْربَ ــشَ ــ� ـــداَي ب ـــشَ ـــْع لــي � ـــِق ــُت لــه انْ ــل ــُق ف

ولم يكتف باإيراد المرادف اللغوي للكلمة )اأنقع) بل اأكد ذلك ببيت ال�سعر على طريقته 

الماألوفة في ال�سرح.

ونذكر بع�ض االأمثال زيادة في اإي�ساح طريقة االأ�سمعي.

ا�ستد  اإذا  االأمر يعول عواًل؛  االأ�سمعي: عال  اأبو ن�سر عن  قال  فمن قولهم: »عيل ماله؛ 

وتفاقم، واأن�سد للنابغة:

والو�شاِئُل«)3( الـــِقـــَوى  مــنــي  ِلـــَرْوعـــاِتـــه  ـــَعـــْت هـــا وتـــَقـــطَّ ـــرَّ ـــشَ ـــا � لـــقـــْد عـــالـَــنـــي م

نرى اأن االأ�سمعي ا�ستعان بقول النابغة في �سرح المثل؛ حيث ورد اللفظ )عيل) في كل 

من المثل والبيت.

وقالوا »فالن يت�سطر وفالن �ساطر؛ قال االأ�سمعي: ال�ساطر الذي بعد عن الخير اأي بعد 

عنه، ومنه نوى �سطر اأي بعيدة، قال امروؤ القي�ض:

)4(» ــــــــّرْ ـــيِّ ِه ـــح ـــن ال ـــــــاَم م ـــْن اأق ـــَم ـــي وف ـــُطـــْر ـــَخـــلـــيـــِط الـــ�ـــشُّ و�ــــشــــاَقــــَك بـــيـــن ال

)1(  الفاخر، �س130.

)2(  البكري: ف�سل المقال في �سرح كتاب الأمثال، �س338.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س80. الذبياني: ديوان النابغة، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، �س118.

)4(  الفاخر، �س28. وفي الديوان، �س155. والرواية فيه:

ـــحـــي هر ـــن ال ــــــام م ال�سطروفــيــمــن اأق فــي  بــهــا  ــون  ــن ــظــاع ال اأم 
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واالأ�سمعي هنا يعتمد على بيت امرئ القي�ض كما اعتمد في المثل ال�سابق على بيت النابغة 

في �سرح المثل داللة على اأن هذا اللفظ الوارد في المثل ا�ستعمل من قبل �سعراء جاهليين. كما 

نالحظ اأن هذه االأبيات جاءت على اأوزان مختلفة من اأوزان ال�سعر العربي.

الأمثال والرجز:

ومن المواطن التي ورد فيها الرجز، ورد في باب اإ�سرار الرجل اإلى اأخيه بما ي�ستره عن 

غيره. قال اأبو عبيد: قال االأ�سمعي: »اأف�سيت اإليه ب�سقوري؛ اأي اأخبرته باأمري واأطلعته على 

ما اأ�سره من غيره. قال العجاج:

ــــفــــاِقــــي عـــلـــى بـَــِعـــيـــري �ـــشـــيـــري واإ�ــــشْ َعــــِذيــــري ـــري  ـــِك ـــْن ـــتَ ـــشْ ـــ� تَ ل  ـــــــاري  َج

بالَمْحذوِر«)1( ــَص  ــ� ــي لَ مـــا  وَحــــــَذري  ـــوري ـــُق ـــشُ ـــِث عــــن � ـــدي ـــح ــــــَرَة ال وَكــــــْث

فقد ا�ستعان باأبيات رجز ليو�سح معنى كلمة )�سقوري) الواردة في المثل.

ومن االأمثلة التي تتحدث بل�سان الهجاء، قولهم: »اأقل من النقد؛ قال االأ�سمعي: النقد 

�سغار ال�ساأن ورذالها، واأن�سد:

ـــدا ـــَق ــــاأْنــــاً لـــُكـــنـــتُـــُم نَ ــــو ُكـــنـــتـــُم �ــــشَ ول ـــٍم َمــــْحــــِتــــَدا ـــي ـــم ــــرَّ تَ ــــشَ ــــا � ــــُم ي ــــْي ــــَق ُف

َزبَـــــــــَدا«)2( ـــتُـــْم  لـــُكـــْن ـــــاًء  م ـــُم  ـــتُ ـــن ُك اأو 

ذكر المثل وعمن اأخذ اللفظ، ثم اأورد االأبيات الإتمام �سرح المثل موؤكداً ورود األفاظه 

في ال�سعر العربي.

يقوم  ال  اأنه  والمعنى  الج�سم.  الُطّن  االأ�سمعي:  قال  نف�سه؛  ِبُطن  يقوم  »ال  قولهم  ومنه 

بقوت ج�سمه وموؤونة نف�سه، واأن�سد:

ُجــــنِّ ـــــــى الــــدُّ ـــى مــــن ُدَج ـــّل ـــَج ـــــــْدٌر ت ب ــــي ــــاأنّ لــــمــــا َراأَْونــــــــــــــــي واِقـــــــفـــــــاً ك

)1(  البكري: ف�سل المقال في �سرح كتاب الأمثال، �س64. العجاج: ديوانه، ج1، �س332، مع اختالف في 

ترتيب البيت الثاني.

)2(  الفاخر، �س30.
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ـــي ـــنّ ـــْم وبــــْعــــ�ــــصٌ ِم ـــُه ـــن ـــُه م ـــشُ ـــ� ـــْع ـــبَ ف ـــنِّ ـــِج ــــــــذي بــــَكــــاِم ال ـــاُن اأْه ـــب ـــشْ ـــ� َغ

)1(» نِّ الطُّ ــُم  ــظــي َع ـــِن  ـــي ـــّذراَع ال ــُم  ــْخ ــشَ � ـــــاَء كــــالــــِمــــَجــــنِّ ـــــه ـــــْب ــــهــــٍةٍ َج ــــب ــــَج ب

فلم يقف عند البيت الذي وقعت فيه األفاظ المثل، بل اأورد االأبيات التي ورد فيها اللفظ 

الت�سال المعنى فيها.

ومن خالل نظرة لما ورد من اأمثال رويت عن اأبي �سعيد االأ�سمعي نجد اأن تلك االأمثال 

منها ما اكتفى ب�سرحه نثراً، ومنها ما تناوله بال�سرح نثراً، ثم عزز �سرحه باإيراد بيت �سعر، اأو 

يورد �سرحًا لمفردات المثل، كل لفظ بمفرده، ويعزز ذلك ببيت �سعر ورد فيه اللفظ ذاته، 

وقد يكون ق�سيداً اأو رجزاً، وهذه الطريقة هي الغالبة على تناوله لالأمثال. ومما يذكر اأن هذه 

الطريقة هي اإحدى طرائق النقد القديمة التي كانت تقوم على درا�سة االألفاظ، كما اأن النظر 

في زمن اأ�سحاب تلك االأبيات ُيظهر اأنهم من ع�سور اأدبية مختلفة. وعلى �سبيل المثال يوجد 

في كتاب الفاخر الأبي طالب المف�سل ما يزيد على �ستين مثاًل ا�ست�سهد االأ�سمعي في �سرح 

معناها باأبيات �سعر مختلفة الوزن.

ومنهم  القي�ض،  وامرئ  الذبياني  كالنابغة  الجاهلي  منهم:  االأبيات  تلك  اأ�سحاب  اأما 

المخ�سرم مثل كعب بن زهير والكميت، ومنهم االإ�سالمي مثل الفرزدق.

وكان االأ�سمعي يروي اأبياتًا دونِ اأن ي�سندها اإلى قائل. ومن هنا يرتبط اهتمام االأ�سمعي 

اأن  �سعر، ووجدنا  باأبيات  العربية  االأمثال  ب�سرح  ياأل جهداً  بال�سعر، ولم  باهتمامه  باالأمثال 

اأن  منه، ويبدو  �سيئًا من كتابه، وا�ستفادوا  اأ�سحابها  اأخذ  قد  بعده  اأُلفت  التي  االأمثال  كتب 

بع�ض تلك الكتب لم تنُج من ال�سياع، بعد اأن تبين لنا جهد االأ�سمعي في االأمثال وعالقتها 

بال�سعر من خالل الكتب التي اأُلفت بعد كتابه.

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س38.
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الف�شل الثاني

النقد اللغوي عند الأ�شمعي

ماآخذ الأ�شمعي على الرواة وال�شعراء

ماآخذ الأ�شمعي على العلماء:

روى �ساحب التنبيه قول: »ع�سل بن نبهان اأن االأ�سمعي كان منكراً على الخليل روايته 

هذا البيت:

ــُم ــي ــت يَ الـــنـــ�ـــشـــاِء  ُكـــــلُّ  تَـــْجـــَزعـــي  ول  ـــــٌك فـــتـَــَلـــبـّــثـــي ــــــــي هـــــاِل ــــــَم اإنّ ــــــاِط اأف

واإنما هو كل الن�ساء يئيم من اآمت المراأة تئيم«)1)، ويبين �سبب اإنكاره على الخليل راداً 

بينما ذهب  الرجال والن�ساء«)2).  اأزواج لهم من  الذين ال  »اأيم واالأيامى  االأ�سل  اإلى  اللفظ 

كان  فاإن  الوجهين،  يحتمل  والمعنى  االإن�سان.  من  االأب  فقدان  وهو  اليتم،  اإلى  المف�سل 

الخطاب من رجل المراأته على رواية االأ�سمعي ي�سح ا�ستعمال اللفظ، واإن كان الخطاب من 

رجل البنته فا�ستعمال الخليل موافق للرواية.

وقال االأ�سفهاني: »روى المف�سل بيت اأو�ض بن حجر:

ـــــاٌر بـــاأو�ـــشـــاِل ـــــيّ ــــيِّ َع ــــران ــــْزبَ ــــَم كــــال ـــٌة ـــِريَ ـــْب ـــــْرِدي ِه ـــــبَ ـــن ال ــِه م ــي ــل لـَـــْيــــٌث ع

فقال له االأ�سمعي: ما المزبراني؟ فقال: ذو الزبرة. فقال يا عجباه ي�سبهه بنف�سه؟ اإنما هو 

كالمرزباني وهو واحد من مرازبة الفر�ض، فاأ�سكته«)3). فلو اأخذ برواية المف�سل للبيت لم 

يكن من ال�سعر في �سيء؛ حيث ال يمكن ت�سبيه الليث بنف�سه، اإنما االأمر على ما يراه االأ�سمعي 

)1(  الأ�سفهاني: التنبيه على حدوث الت�سحيف، �س133. الل�سان، ج16، �س132. الرواية فيه عن المف�سل: 

اأفاطم اإني هالك فتثبتي...

)2(  الل�سان، ج14، �س305.

)3(  الأ�سفهاني: التنبيه على حدوث الت�سحيف، �س130. الل�سان، ج1، �س401. ابن حجر: ديوان اأو�س، 

�س105.
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والبين بين الروايتين يوؤكد المعنى.

وروى اأي�سًا اأن المف�سل »روى هذا البيت:

ــــا ــــواَق ــــري ُف ــــ�ــــشْ ـــــاً ويَ ـــــواق ــــوُت ُف ــــم يَ ــص ــ� ــِم ــتَ ــْغ ـــم يَ ــــاِح تـَـــــَرى الـــبـــرَق ل ــــش اأَ�

يف�سع  اأي  »ي�سري«  هو  اإنما  �سحفت،  االأ�سمعي:  ويقال  االأحمر  خلف  له  فقال 

ويتتابع«)1).

و�سواء كان القائل خلفًا اأم االأ�سمعي فاإن المف�سل لم يكن م�سيبًا في روايته للفعل ي�سري، 

رواية  مجانبة  يوؤكد  وهذا  لمعانه«)2)،  وتتابع  لمع  البرق  »�سرى  العرب  ل�سان  في  وورد 

المف�سل. ووفقًا لهذا ال�سياق النقدي فاإن المف�سل »روى بيت خدا�ض بن زهير في مجل�ض 

جعفر:

ــُم ــبَ ــشَ � ـــا  ـــه ـــراِف اأط ـــي  ف ـــِة  ـــنَّ ـــش الأ� ُزْرُق  ــْم ــُه ــَدُخ ــ�ــشْ تَ ــخــِل  ــن ال ــن  ــي وب الأراِك  ــَن  ــي ب

فقال له االأ�سمعي: يا اأبا العبا�ض لعل الرماح ا�ستحالت كاآفر كوبات فهي ت�سدخ، فقال 

له: فكيف رويته يا اأبا �سعيد؟ فقال: ت�سدحهم، وال�ّسدح: ال�سرع اأر�سًا على الوجه اأو على 

الجبين«)3). وهنا نالحظ اأن المف�سل ي�ساأل اأبا �سعيد عن روايته للبيت، وكاأنه يلتم�ض الوجه 

في الرواية، واالأ�سمعي يبني حكمه على معنى الفعل وا�ستعمال العرب له.

ما  اأتى على  اأو معنى  الراوية في كلمة  اأو  ال�ساعر  ياأخذ على  االأ�سمعي كان  اأن  ونلحظ 

يخالف الواقع، وكان يربط بين اللفظ والمعنى العام للبيت كما وجدنا. ولعل المناف�سة بين 

العلماء كان لها بع�ض االأ�سباب في االختالفات.

ماآخذ على ا�شتعمال الأدوات النحوية:

روى المرزباني قول االأ�سمعي: »لحن ابن قي�ض في بيت منها في الندبة حين قال:

)1(  الأ�سفهاني: التنبيه على حدوث الت�سحيف، �س131.

)2(  الل�سان، ج19، �س156.

)3(  الأ�سفهاني: التنبيه على حدوث الت�سحيف، �س129. الل�سان، ج3، �س306. الع�سكري: الت�سحيف 

ل�سان  مو�سعان؛  �س219،  الت�سحيف،  حدوث  على  التنبيه  الأ�سفهاني:  انظر:  �س137.  والتحريف، 

العرب، ج8، �س30، 33.
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ــــــيــــــْه وتــــــقــــــول لـــيـــلـــى واَرِزيــــــئــــــتَ ـــــًة ـــــِولَ ـــــْع ـــــاُء ُم ـــــم ـــــش ـــم اأ� ـــُك ـــي ـــك ـــب ت

قال: كان ينبغي اأن يقول وارزيئتاه؛ كما تقول: واعّماه وااأخياه«)1). يرى االأ�سمعي اأن 

ال�ساعر اأخطاأ في هذا المو�سع.

بينما قال �سيبويه: »وزعم الخليل اأنه يجوز في الندبة واعالميه من قبل اأنه يجوز اأن اأقول 

واعالمي فاأبين الياء كما اأبينها في غير النداء... فاإذا بنيت الياء في النداء كما بنيتها في غير 

النداء جاز فيها ما جاز اإذا كانت غير نداء«)2). وذكر بيت ال�ساعر ال�سابق الذكر.

لبيان  المندوب  على  ال�سكت  هاء  اإدخال   – البيت   – فيه  »ال�ساهد  ال�سنتمري:  وقال 

الحركة في الوقف بعد اأن قدر المندوب على غير حاله في غير الندبة من حذف الزيادة التي 

تلحق اآخره«)3). فقد وجد النحاة تاأوياًل لقول ال�ساعر بينما التزم االأ�سمعي فيه وجهًا واحداً.

وروى �ساحب المو�سح قال: »�سمعت االأ�سمعي يقول: اأخطاأ ذو الرمة في قوله:

َقــْفــرا ــداً  ــَل بَ بها  ــي  ــْرم نَ اأو  الخ�شِف  على  ـــًة ـــاَخ ـــن ُم اإلّ  ــــَفــــكُّ  ــــْن تَ مــــا  ـــصُ  ـــ� ـــائ ق

وقوله )ما) جحد و)اإال) تحقيق فكيف يجتمعان«)4).

فاالأ�سمعي ينظر اإلى االأداتين وعملهما متعجبًا كيف جمع ال�ساعر بين جحد وتحقيق. 

»والذي يخرج به عن الخطاأ اأن تقدر تنفك تامة دون خبر ويكون معناها ال تنف�سل من ال�سير 

اإال في حال اإناختها«)5). ولعل االأ�سمعي لم يتنبه اإلى المعنى الذي يريده ال�ساعر.

وما يالحظ على هذه الماآخذ اأن االأ�سمعي تفّرد باآراء وجد لها العلماء من بعده وجوهًا 

المتعلقة  االأ�سمعي  ملحوظات  بغيرها من  قارّناها  اإذا  قليلة  ملحوظات  عليها، وهي  تنطبق 

)1(  المرزباني: المو�سح، �س187. الرقيات: ديوان عبيد اهلل بن قي�س، �س99. تبكي لهم اأ�سماء معولة...

)2(  �سيبويه: الكتاب، ج1، �س321.

)3(  ال�سنتمري، اأبو يو�سف �سليمان بن عي�سى: تح�سيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات 

العرب، بهام�س كتاب �سيبويه، ط1، المطبعة الكبرى الأميرية، بولق، م�سر، 1316هـ، ج1، �س321.

)4(  المرزباني: المو�سح، �س182. ذو الرمة: ديوانه، �س137. حراجيج ما تنفك...

)5(  ال�سنتمري: تح�سيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب، ج1، �س428. انظر: الجرجاني، عبد القادر: 

الطرائف الأدبية، �س81؛ الل�سان، ج2، �س466؛ الإ�سبيلي، ابن ع�سفور: �سرائر ال�سعر، ط1، تحقيق: 

ال�سيد اإبراهيم محمد، دار الأندل�س، د.ب، 1980، �س154؛ لبيد: �سرح ديوانه، �س220.
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كان  كما  نحو  �ساحب  يكن  لم  االأ�سمعي  اأّن  يرجح  مما  وغيرها  والت�سبيهات  بالمعاني 

�ساحب رواية وعلم بال�سعر.

ماآخذ في �شيغ الأفعال:

روى ابن دريد اأّن االأ�سمعي »كان يطعن في بيت زهير:

ــُل ــْق ــبَ ال ــــَت  ــــبَ اأنْ اإذا  ــى  ــتّ ح ــهــا  ب ــاً  ــن ــي ــِط َق بـُـيــوِتــِهــم ــــْوَل  َح ــاِت  ــاج ــح ال َذوي  ــــُت  راأي

ويقول ال يقول عربي اأنبت في معنى نبت«)1). اأنكر االأ�سمعي ا�ستعمال زهير لهذه ال�سيغة 

وقال: »ال يكون الرباعي اإال متعديًا«)2)، ولكن العرب تكلمت بقولهم: »نبت البقل، واأنبت 

بمعنى«)3). وجعل ابن منظور بيت زهير ال�سابق دلياًل على هذا اال�ستعمال ولكن االأ�سمعي 

يتم�سك ب�سيغة فعل، واإذا اأخذنا براأيه في الرباعي فالبد من تقدير فاعل في الجملة مما يوؤدي 

اإلى تغيير حركة كلمة البقل، وبذلك تخالف حركة القافية.

و»قال المبرد: وفي ق�سيدة اأبي نوا�ض التي اأولها:

ــا ــه ــِب ــش ــا� ــــْربــــاِن مـــن َقـــْطـــِرهـــا وَح �ــــشَ ـــا ـــره ـــيَّ ـــــــــداٍر َعـــــَفـــــْت وغ ـــُت ل ـــش ـــ� ل

لحن في غير مو�سع. قال وقوله فيها:

ــــهــــا ــــَدتَ ـــــــــِر ِجــــْل اهــــــــُج نـــــــــــزاراً واف

خطاأ عند االأ�سمعي. وزعم االأ�سمعي اأنه يقول في الف�ساد )فريت) وفي االإ�سالح )اأفريت) 

وكان يقول )فريت اأوداجه) وغيره يقول في الخير وال�سر جميعًا فريت واأفريت«)4). واإذا 

اأخذنا براأي االأ�سمعي في ال�سيغتين نجد معنى البيت ينقلب تمامًا ويتحول عن وجهة الهجاء 

التي يريدها ال�ساعر الذي اأورد ال�سيغة على غير ال�ساذ اإاّل اأّن تم�ّسك االأ�سمعي باالأف�سح كان 

وراء تخطئته لل�ساعر.

)1(  ابن دريد: الجمهرة، ج1، �س198.

)2(  ابن اأبي �سلمى: �سرح ديوان زهير، �سنعة ثعلب، �س111.

)3(  الل�سان، ج2، �س400.

م�سر،  مطبعة  الغزالي،  المجيد  عبد  اأحمد  تحقيق:  ديوانه،  نوا�س،  اأبو  المو�سح، �س270.  المرزباني:    )4(

القاهرة، 1953م، �س508. وعجزه: وهتك ال�ستر عن مثاِلبها.
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وذكر ابن قتيبة اأن االأ�سمعي ينكر قول ال�ساعر:

ـــواِئـــُح وُمـــْخـــتَـــِبـــٌط مــمــا تُـــطـــيـــُح الـــطَّ ــومــٍة ــــارٌع لــخــ�ــش ــــَك يـــزيـــُد �ــــش ــــْب ــــيُ »ِل

�سارٌع  يزيَد  ِلَيبك  الرواية:  واإنما  اإليه؟  ا�سطره  ما  ويقول:  هذا  ينكر  االأ�سمعي  وكان 

لخ�سومة«)1)، فاالأ�سمعي ينكر الرواية ويردها اإلى المبني للمعلوم.

نالحظ اأن االأ�سمعي يتم�سك ببع�ض �سيغ االأفعال وال يجيز غيرها، وراأينا اأن العرب قد 

ا�ستعملت الوجه الذي وقف عنده االأ�سمعي، مما يدل على اأنه لم يجز اإال ما يراه االأ�سلم.

ماآخذ �شرفية:

لم تخُل بع�ض االأبيات ال�سعرية من خلل في مفرداتها جعل النقاد يتم�سكون في جعلها 

ماآخذ على ال�سعراء، ومن ذلك قول االأع�سى:

ـــــاً َفـــَعـــامـــا ـــــــــــى بــــــراَهــــــا عـــــام وَرجَّ ــــــراً ــــاَت َده ــــان ــــــــو ع »تــــَخــــيَّــــَرهــــا اأَُخ

وقال االأ�سمعي: عانات لحن ال يكون منونًا: عانات«)2)، فهو يرى اأن ال�ساعر قد وقع في 

لحن، غير خالله حركة الكلمة، فمن حقها التنوين، ولكنه منعها منه.

وعقب االأ�سمعي على قول كعب بن زهير:

َدلَّـــَكـــا ـــِرك  ـــي َغ ـــــَب  َويْ ـــيٍء  �ـــشَ اأيِّ  ــى  ــل َع ــه ــتَ ــْع ــِب ـــبـــاَب الـــُهـــدى وتَ »وخـــالَـــفـــَت اأ�ـــشْ

قال: وكان االأ�سمعي يك�سر ويب«)3)، ووردت الرواية في الديوان بالفتح، ولكن يظهر 

ميل االأ�سمعي للرواية االأخرى. وهذا من االختالفات الي�سيرة التي ال تغير المعنى.

واأخذ على روؤبة في و�سف الخمر:

المعروف.  الطالب  المختبط:  الخا�سع.  الذليل  ال�سارع:  �س100.  ج1،  وال�سعراء،  ال�سعر  قتيبة:  ابن    )1(

تطيح: تذهب وتهلك. انظر: المرزباني: المو�سح، �س187، و�س215.

القاهرة،  ال�سقا،  ا�ستعجم، ط1، تحقيق: م�سطفى  ما  العزيز: معجم  بن عبد  اأبو عبيد عبد اهلل  البكري،    )2(

1368هـ/ 1949م، ج2، �س915. الأع�سى: ديوانه، �س197. والرواية فيه: �سهراً... ورجى اأولها عامًا 
فعاما.

1950م،  1369هـ/  القاهرة،  والن�سر،  للطباعة  القومية  الدار  ال�سكري،  �سرح  ديوان كعب:  ابن زهير،    )3(

�س4.
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ــْق ــيَ ــشَ ـــــمـــــاأْزوٍل � ــــْوُح ب ــــل ـــهـــا ال ـــفَّ »و�ـــشَ

ففتح الياء، وال�سواب �سيق اأو �سّيق«)1). فاالأ�سمعي يرى اأن ال�ساعر غّير في �سيغة الكلمة 

وكان من حق القول فيها اإما بالت�سكين اأو الك�سر.

التي  االأبيات  األفاظ  بع�ض  في  حرف  حركة  بتغيير  تتعلق  بجملتها  الملحوظات  وهذه 

وردت فيها، وممكن اأن لهجات ال�سعراء كانت وراء ذلك، وتنّبه العلماء اإلى هذه الظاهرة 

كما تنّبه لها االأ�سمعي، واأرى اأنها ال تقف حائاًل دون المعنى العام لالأبيات التي وردت فيها.

ماآخذ تتعلق بمعاني الألفاظ:

الأن  للواقع  المطابق  الوجه  على  تاأت  لم  التي  ال�سعراء  اأبيات  بع�ض  اإلى  االأ�سمعي  تنّبه 

�سعراءها اتجهوا فيها وجهة غير حقيقية.

ومن ذلك قول اأبي ذوؤيب:

ــــوُج ــــُم تـَـــــــدوُم الــــِبــــحــــاُر َفــــْوَقــــهــــا وتَ ــٍة ــيَّ ــِم ــَط ـــْئـــَت ِمــــن لَ »َفــــجــــاَء ِبــهــا مـــا �ـــشِ

قال االأ�سمعي: يدوم الفرات فوقها، والفرات العذب، وال يجيء منه الدر اإال اأنه غلط«)2). 

فهو يبّين اأن �سبب غلط اأبي ذوؤيب يكمن وراء جعله التدويم للبحار، وهو يرى اأن التدويم 

يكون للماء العذب، وهذا ال يت�سكل فيه الدر.

واأخذ على ذي الّرمة في قوله:

ــُه الـــَهـــَرُب ــفــ�ــشَ ــى نَ ــجَّ ـــاَء نَ ـــو �ـــشَ ِكـــْبـــٌر ول ـــه اأدرك الأْر�ـــــص  ــي  ف ـــــْت  َم َدوَّ اإذا  ــى  ــتّ »َح

وقال: الف�سحاء ال يقولون دوم في االأر�ض، واإنما يقولون دوم في ال�سماء«)3).

�س56؛  ج6،  الأغاني،  انظر:  �س105.  ديوانه،  روؤبة:  �س598.  ج2،  وال�سعراء،  ال�سعر  قتيبة:  ابن    )1(

�س79؛  ج4،  الل�سان،  �س598؛  ج2،  وال�سعراء،  ال�سعر  قتيبة:  ابن  �س186؛  المو�سح،  المرزباني: 

اأحمد  ال�سيد  تحقيق:  والبحتري،  تمام  اأبي  �سعر  بين  الموازنة  ب�سير:  بن  الح�سن  القا�سم  اأبو  الآمدي، 

ال�سقر، دار المعارف، م�سر، 1961م، ج1، �س43؛ الإ�سبيلي: �سرائر ال�سعر، �س84.

)2(  ال�سكري: �سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س134. الل�سان، ج15، �س103. اللطيمة: عير تحمل التجارة 

والعطر.

)3(  الآمدي: الموازنة، ج1، �س43. ذو الرمة: ديوانه، �س24.
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االأ�سمعي: »دومت خطاأ منه، ال يكون  البيت وذكر قول  العرب  ل�سان  ونقل �ساحب 

التدويم اإال في ال�سماء دون االأر�ض«)1). فاالأ�سمعي يرى اأّن ذا الرمة لم ي�سب في ا�ستعمال؛ 

الفعل الأنه جعل التدويم في االأر�ض. واأخذ على ذي الرمة في قوله:

ــوم ــق ــْل ـــاِط �لــــَقــــْو�ــــسِ ُح ـــي ـــن ن ــــُه م ــــاأنّ ك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «

فقال حلقوم ماذا؟ اإذا كان يجب حلقوم طائر اأو حلقوم قطاة ونحوهما مما ي�سبه الوتر 

في الدقة«)2)، فهو ياأخذ على ال�ساعر؛ الأنه لم يحدد الم�سّبه به، ولذلك راأيناه يت�ساءل عقب 

البيت.

اأما روؤبة فقد اأخذ عليه ماآخذ عدة، منها، قال: »واأخطاأ في قوله ي�سف الظليم:

ـــــــــــاٍت ُخــــْطــــِل ـــــري لــــه فــــي َزِع ـــــْب تَ ـــِل ـــْم ـــَخ ــــخــــاِم ال ـــــــلُّ َزّجــــــــــاٍج �ــــشُ وُك

فجعل للظليم عدة اإناث، كما يكون للحمار، ولي�ض للظليم اإال اأنثى واحدة«)3).

باأنثى  يخت�ض  فالظليم  الواقع،  لالأمر  القول  مطابقة  عدم  ال�ساعر  على  ياأخذ  فاالأ�سمعي 

واحدة، اأما حمار الوح�ض فال يخت�ض باأنثى واحدة. وقد تطرقت ق�سائد اإلى و�سف حمار 

الوح�ض واأتنه المتعددة.

ويالحظ على الماآخذ المتعلقة بالمعاني اأن ال�ساعر قد ي�سطر اإلى ا�ستخدام كلمة مكان 

اأخرى فتوؤدي اإلى معنى يختلف عن المعنى المق�سود، اأو ي�ستخدم األفاظًا ال يدرك معناها، 

ولكن وقعت له، فا�ستخدمها في اأبياته واهمًا في معناها، فجاءت مغايرة للمعاني الحقيقية، 

مما جعل النقاد ياأخذون على من اأتى ب�سيء من هذه االألفاظ من ال�سعراء.

)1(  ل�سان العرب، ج15، �س103.

)2(  الآمدي: الموازنة، ج1، �س186. ذو الرمة: ديوانه، �س588. �سدره: يوؤود من متنها متن ويجذبه.

)3(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س597. روؤبة: ديوان روؤبة بن العجاج، �س129. زجاج: لأنه يزج 

الل�سان ج13،  النعام،  ري�س  الخمل:  الل�سان ج15، �س174.  لين،  �سيء  ال�سخام: كل  برجليه.  الأر�س 

ج13،  الل�سان  و�سرعة،  خفة  الخطل  خطل:  �س323.  ج13،  الل�سان  ن�سيطات،  زعالت:  �س234. 

�س221. انظر: ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س596 وج2، �س499 و500.
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ماآخذ على الت�شبيهات:

قال المرزباني: »قال عبد اهلل بن المعتز: عيب على النابغة قوله في و�سف النعام:

مثل االإماِء الَغواِدي َتْحِمُل الُحَزَما

ف االإماء في هذا المو�سع بالرواح ال بالُغدو الأنهن يجئن  قال: وقال االأ�سمعي: اإنما تو�سَ

بالحطب اإذا رحن«)1)، وهذه من طبيعة الحياة في البادية، حيث يخرج االإماء من الخيام، 

من  االأعرابي  اإليه خيمة  تحتاج  ما  ببع�ض  االأ�سائل  في  ليُعدن  الم�سارب  اأطراف  في  يُطفن 

حطب يلزم لق�ساء الحاجة.

وفي قول النابغة اأي�سًا:

ِد ــــــوِه الـــُعـــوَّ ــِم اإلـــــى ُوج ــي ــق ــشَّ ــ� نَـــَظـــَر ال ــهــا ـــحـــاَجـــٍة لـــم تَــْقــ�ــشِ ـــَك ِب ـــي ــــَرْت اإل ــــَظ نَ

قال االأ�سمعي: اأما ت�سبيهه مر�ض الطرف فح�سن اإاّل اأنه هجنه بذكر العلة، وت�سبيهه امراأة 

بالعليل«)2)، فت�سبيه طرف المراأة بالفتور وبالنعا�ض جميل وم�ستحب في الن�ساء، وقد تغنى به 

ال�سعراء وو�سفوه باأجمل الو�سف.

ولكن االأ�سمعي اأخذ على النابغة ذكره العلة. واأخذ عليه في قوله:

ــنِّ ــشَ ــ� ــــِه ب ــــْي ــــَل ــــَف ِرج ــــْل يُـــَقـــْعـــَقـــُع َخ ـــصٍ ـــ� ـــْي ـــنـــي اأَُق ـــن ِجــــمــــاِل بَ »كـــــاأنـّــــَك م

على  فاأخذ  االأمثال«)3)،  بها  فت�سرب  بعتاق  لي�ست  اأقي�ض  بني  جمال  االأ�سمعي:  قال 

ال�ساعر اأنه �سّبه ممدوحه بنوع من االإبل لي�ست من عتاقها يعّد ق�سوراً في الممدوح نف�سه.

وروى المرزباني خبراً اأ�سنده اإلى االأ�سمعي »اأنه �سمع قول االأع�سى:

ــُل ــَج ع ول  ــــــٌث  َريْ ل  ــحــابَــِة  الــ�ــشّ َمـــــرُّ  ـــهـــا ـــِت جـــاَرِت ـــي ــا مـــن ب ــه ــتَ ــي ــش ــ� كــــــاأنَّ م

)1(  المرزباني: المو�سح، �س44. النابغة: ديوانه، �س65، �سدره: تحيد عن اأ�ستن �سود اأ�سافله... والأ�ستن 

�سجر منكر ال�سورة. �سود اأ�سافله: اأنه عفر الأ�سافل.

)2(  الحاتمي: حلية المحا�سرة، �س68. النابغة: ديوانه، تحقيق: اإبراهيم، �س93.

)3(  الذبياني: ديـوان النابغة، �سنعة ابن ال�سكيت، تحقيق: د. �سكري في�سل، دار الفكر، دم�سق، 1968م، 

�س198. ال�سن: القربة البالية.
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فقال: جعلها خراجة والجة، هال قال كما قال االآخر:

فتُْعَذُر«)1( اإتــيــانــهــن  ـــن  م وتَـــْعـــتَـــلُّ  ــــا فـــيَـــُزْرنَـــهـــا ــــه ــــاراتُ ويُـــكـــرُمـــهـــا ج

فحديث االأع�سى عن �ساحبته هريرة، وما قال في جمال و�سفها به، ال يليق بها كامراأة 

احتلت هذا المكان من قلب ال�ساعر الذي جعلها كثيرة العيادة لجاراتها، وهذه من العادات 

المكروهة اإذا تكررت، وكان االأ�سمعي ينظر من خالل »الذوق العام واللياقة االجتماعية 

والكيا�سة العملية في غالب االأمر«)2).

ومن هنا تبين االأ�سمعي عيب البيت، ودّل في البيت الثاني على المراأة الكريمة التي تعتل 

من عيادة جاراتها الالئي يكرمنها فيزرنها.

وقال ابن ال�سجري: »وزعم االأ�سمعي اأن زهيراً غلط في قوله:

ــِم ــِط ــْف ــتَ ـــْع، َف ـــشِ ـــْر� كـــاأحـــَمـــِر عـــــاٍد، ثـــم تُ ــم ــُه ــلُّ ــــاأَم، ُك ــــش ــكــم ِغــلــمــاَن اأ� ــْج ل ــتَ ــْن ــتُ ف

قال: اأراد اأحمر ثمود، فقال: كاأحمر عاد، وهو قدار عاقرة الناقة، ووافق ثعلب االأ�سمعي 

في تغليط زهير«)3)، وهو يريد اأن يطلق اال�سم على م�سماه الحقيقي، رغم اأنه يطلق على ثمود 

عاد الثانية.

واأخذ على العجاج قائاًل: »ومما ي�ستقبح من ت�سبيهه قوله للمراأة:

ــا ــَم ــي ـــاِب ِن ـــب ـــ�ـــشّ ـــن ال ـــي يـُــْنـــ�ـــشـــْيـــَن مـــن ِل

والنيم الفرو«)4)، وهذا ال تو�سف المراأة به، وقد يكون العجاج وِهَم في ت�سبيهه هذا.

قال:  الموازنة  �ساحب  رواه  ما  المراأة،  غير  في  ت�سبيهات  على  االأ�سمعي  اأخذه  ومما 

وعاب االأ�سمعي عدي بن الرقاع بقوله:

)1(  المرزباني: المو�سح، �س51. الأع�سى: ديوانه، �س55.

)2(  نا�سف، د. م�سطفى: ال�سورة الأدبية، ط1، مكتبة م�سر، م�سر، 1378هـ/ 1958م، �س49.

دائرة  ال�سجرية، ط1، مطبعة مجل�س  الأمالي  بن حمزة:  بن علي  اهلل  هبة  ال�سعادات  اأبو  ال�سجري،  ابن    )3(

زهير،  �سعر  �سلمى:  اأبي  ابن  �س180.  ج2،  1345هـ،  الدكن،  اآباد  بحيدر  الكائنة  العثمانية  المعارف 

تحقيق: د. قباوة، �س20.

)4(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س600.

Al_Asma3i_Book.indb   361 11/17/09   1:33 PM



362

ــُر طــاِئ ـــِح  ْم ـــرُّ ال ــعــلــِب  ثَ ــي  ف ـــَرْت  ـــَط َخ اإذا  ــهــا ـــدي الـــُجـــمـــوَع كــاأنّ ـــْه ـــــٌة تَ ـــْم َراي ـــَه »لَ

وقال الراية ال تخطر، اإنما الخطران للرمح«)1)، فقد اأخذ عليه في الت�سبيه؛ حيث جعل 

الخطران للراية، وهو اأ�ساًل للرمح.

ومن ذلك ما قاله االأ�سمعي في بيت االأحو�ض:

َعــُقــوُرهــا ـــرَّ  ـــِه يَ اأْن  كـــابـــي،  َزَجــــــرُت  ــا اهـــتـــدى لها ــــُت لـــه نـــــاري، فــلــّم ــــْع »َرَف

... قال االأ�سمعي: لم يجد في و�سف كالبه؛ الأنه لو كان ال�سيفان يكثرون اإتيانه اآن�ست 

بهم كالبه. والجيد ما قاله ابن هرمة:

ـــي ـــاب ــــيَّ ِك ــــل ــــْت فـــــَدلـّــــْتـــــُه َع ــــَح ــــبَ نَ ـــتَـــْنـــِبـــٌح ُمـــ�ـــشْ ــــــــارٌق  َط َر  ـــــوَّ ـــــنَ تَ واإذا 

ـــــــــاِب ـــِر الأْذن ـــرا�ـــشِ ـــ�ـــش ـــُه ب ـــنَ ـــِرب ـــشْ ـــ� يَ فــــَعــــَويــــَن يَـــ�ـــشـــتـــْعـــِجـــْلـــنَـــُه فـــَلـــِقـــْيـــنَـــُه

نَــــــاِب«)2( اأو  ــٍة  ــوبَ ــش ــ� ــْع َم ــــْكــــَرٍة  بَ َدَم  ــًة ــَط ــْب ــوف اأ�ــــشــــِرُب َع ــش ِعـــرفـــاَن اأنّـــــي �

فال يدل زجر الكلب على �سفة الكرم، وال كثرة الطارقين حتى ياأن�ض الكلب بهم، وابن 

هرمة جعل كالبه ت�ستعجل قدوم ال�سيف بعوائها، ولم يقل ينبحن للفارق بين داللة الفعلين 

ولعدم اإ�سابة االأحو�ض، ويالحظ كيف اعتمد االأ�سمعي في هذه االآراء على المقارنة اأحيانًا، 

والنظر اإلى ما يالئم طبيعة االأ�سياء التي يتحدث عنها ال�سعراء. وينتمي �سعراء االأبيات ال�سابقة 

اإلى ع�سور مختلفة واأكثرهم من الع�سر الجاهلي.

ماآخذ على بع�ص من ذكروا الخيل والإبل:

قال ال�سنتمري: »كان االأ�سمعي مع تحامله على المحدثين و�سعرهم معتداًل في ع�سبيته 

)1(  الآمدي: الموازنة، ج1، �س47. الثعلب هنا طرف الرمح الداخل في جبة ال�سنان.

اإبراهيم، تحقيق: محمد  ال�سبي، ج2، �س814. ابن هرمة: ديوان  التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل    )2(

بن هرمة:  اإبراهيم  �سعر  القر�سي،  1969م، �س257.  1386هـ/  بغداد،  الأندل�س،  المعيبد، مكتبة  جبار 

تحقيق: محمد نفاع/ ح�سين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دم�سق، تاريخ المقدمة 1389هـ/ 

بيت  اأجد  لم  الثالث.  البيت  يرد  ولم  فلقينه،  اأب�سرنه  اإذ  وفرحن  الثاني:  البيت  �سدر  �س73.  1969م، 
الأحو�س في �سعره: جمع وتحقيق: عادل �سليمان جمال، قّدم له د. �سوقي �سيف، ن�سر الهيئة الم�سرية 

العامة للتاأليف والن�سر، القاهرة، 1390هـ/ 1970م.
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لل�سعر الجاهلي، كان يحب الجّيد منه، وينقد الرديء، عاب امراأ القي�ض في و�سف الفر�ض:

ْر«)1( ُمْنتَ�شِ ــَعــٌف  �ــشَ َوْجـــَهـــهـــا  ــا  ــ�ــش َك ـــًة ـــانَ ـــف ـــْي ْوِع َخ واأْرَكـــــــــــُب فــــي الــــــــــرَّ

»اإذا  قال:  حيث  و�سفاتها  الخيول  في  خبرة  على  معتمداً  الت�سبيه  هذا  االأ�سمعي  عاب 

غطت النا�سية الوجه لم يكن الفر�ض كريمًا. والجيد االعتدال كما قال عبيد:

بيُب«)2( ال�شَّ َوجـــِهـــهـــا  عــــْن  ــقُّ  ــشَ ــ� ــْن ي ـــراً ـــي ـــب ـــشْ ـــ� ــــهــــا تَ ــــُق ــــْل ــــٌر َخ ــــبَّ ــــشَ ــــ� ُم

لقد انتقد االأ�سمعي امراأ القي�ض في ت�سبيهه الفر�ض عندما جعل �سعر النا�سية يك�سو وجه 

الفر�ض، ويرى اأن االعتدال اأدل على عتق الفر�ض.

واأخذ على زهير بن اأبي �سلمى قوله:

ــــْه ــــُل ــــواِم ـــبـــًة اأْر�ـــــشـــــاُغـــــُه وَح ـــَخـــ�ـــشَّ ُم ــو الـــِجـــيـــاَد عــ�ــشــيَّــًة ــ�ــش ــْن ــــا بــــِه يَ ــــن »وُرْح

وقال االأ�سمعي: لم ي�سب في نعته؛ الأنه ال يحمد اأن يكون �سريع الم�سي«)3).

اأي  بذلك«)4)،  العتاق  تو�سف  »وال  بقوله:  زهير  على  ماآخذه  �سبب  االأ�سمعي  ويعلل 

ب�سرعة الم�سي، واإن كانت هذه ال�سفة م�ستحبة في الجري.

واأخذ على اأبي ذوؤيب في قوله:

ـــُع ـــبَ ـــشْ ــا الإ� ــه ــي بـــالـــنَّـــيِّ َفـــهـــي تَـــنـــوُخ ِف لَْحَمها َج  ــرَّ ــشَ ــ� َف لــهــا  ــبــوُح  ــ�ــشَّ ال ــَر  ــشَ ــ� »َق

وهذا من اأخبث ما نعت به الخيل، وال�سواب اأن تو�سف ب�سالبة اللحم«)5).

واأ�ساف في الديوان قال االأ�سمعي: »لو عدت هذه �ساعة لقامت من كثرة �سحمها، واإنما 

تو�سف ب�سالبة اللحم كما قال امروؤ القي�ض:

)1(  ال�سنتمري: اأ�سعار ال�سعراء ال�ستة، ج2، �س315. امروؤ القي�س: ديوانه، �س163.

)2(  المرزباني: المو�سح، �س35. ابن الأبر�س: ديوان عبيد، �س17. الت�سبير: الجمع. ال�سبيب من الفر�س: 

�سعر الذنب والُعرف والنا�سية.

)3(  ابن اأبي �سلمى: �سرح ديوان زهير، �سنعة ثعلب، �س137.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س137.

)5(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س655. �سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س33.
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ِمْنواِل«)1( ِهـــــــَراَوُة  ــا  ــه ــاأنَّ ك ُكـــَمـــْيـــٍت  ـــجـــرُي لَــْحــَمــهــا ـــــــَرَز ال بــِعــْجــِلــزٍة قـــد اأتْ

ذكر االأ�سمعي اأن �سبب ماآخذه على اأبي ذوؤيب اأنه كّنى عن اكتناز فر�سه للحم اأنه جعل 

االإ�سبع تغيب فيه، وهذا الو�سف ال يليق بفر�ض كريم. ولهذا قارن بين و�سف امرئ القي�ض 

وقول اأبي ذوؤيب.

وقد عقب االأ�سمعي على قول العجاج:

ـــُب الــَمــهــاِلــكــا ـــرَك ـــــْرداً تَ ـــَحـــرِب ُج ــي ال ف ـــا ـــك ـــواِت »نُــــْتــــِبــــُعــــُهــــْم َخــــْيــــًا لـــنـــا َع

ــــْهــــٍد يـَــ�ـــشـــتـَــِعـــزُّ الـــحـــاِركـــا ـــــلِّ نَ ــــن ُك ِم ــا ــك ــاِل ــع ــشّ ــ� ال ـــُح  ـــِك ـــن تُ ـــــاٍد  ـــــي ارِت ذاَت 

الفر�ض،  �سفة  في  قبيح  خطاأ  وهذا  �سائره،  من  اأغلظ  يكون  حتى  عنقه  في  يغلظ   ...

وال�سواب في ال�سفة ما قال زهير:

الُعيوُن«)2( ــــِت  َح ــــدَّ وَق ــا،  ــه ــُك ــاِب ــن ــشَ � ــــا، وَكــــلَّــــْت ــــه ــــُل ــــواِه ـــــهـــــا ك تْ ـــــزَّ وَع

فقد هدته مالحظته وخبرته اإلى تبّين الخلل في البيت حين بالغ العجاج عندما جعل عنق 

الفر�ض غليظًا ب�سكل ال يليق بالجياد)3).

ولم يقت�سر نقد االأ�سمعي على ما يتعلق بالخيول؛ بل نجده ياأخذ على �سعراء ذكروا االإبل 

و�سفاتها، قال المرزباني: »كان االأ�سمعي يعيب قول النابغة ي�سف ناقة:

بالم�َشِد ــِو  ــْع ــَق ال ــُف  ــري �ــش ــٌف،  ــري ــشَ � ــه  ل ــا ــه ــاِزلُ ــصِ ب ــ� ــْح ــنَّ ــ�ــص ال ــي ــدِخ ـــٍة ب ـــذوَف ـــْق َم

قول  ترى  �أل  و�ل�شجر،  �لإعياء  من  �لإناث  وفي  �لن�شاط  من  �لذكور  في  �لبغام  ويقول: 

ربيعة بن مقروم ال�سبي:

اأ�سعار الهذليين، ج1، �س34. امروؤ القي�س: ديوانه، �س37. العجلزة: الفر�س ال�سلبة  )1(  ال�سكري: �سرح 

اللحم. اأترز: اأيب�س. هراوة المنوال: ع�سا المنوال.

)2(  العجاج: ديوان العجاج، تحقيق: د. ال�سطلي، ج1، �س128. ابن اأبي �سلمى: �سرح ديوان زهير، �سنعة 

ثعلب، �س190.

)3(  انظر: الع�سكري: الم�سون في الأدب، �س138؛ ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س609؛ الأ�سفهاني: 

�س176-175؛  ج1،  الفريد،  العقد  ربه:  عبد  ابن  �س354؛  وج20،  �س161،  ج10،  الأغاني، 

المرزباني: المو�سح، �س219.
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َكتُوما«)1( تـَـــراهــــا  ـــَن  ـــْم ـــَغ بَ ـــا  م اإذا  ــــٌة ــــيَّ ــــال ــــم ِكـــــــنـــــــاُز الــــبــــ�ــــشــــيــــِع ُج

فهذه الملحوظة ال تظهر اإال عن اإدراك تام لالإبل وحياتها، وال يدرك هذا الفارق اإال َمْن 

خِبَر االإبل خبرة تامة، حتى ميز بين �سوت الذكور واالإناث منها، واعتمد في بيان ال�سفة 

على قول �سعراء اآخرين. واأخذ على المخبل ال�سعدي قوله:

ـــُم ـــْق ـــُع ــــُه ال ــــتَ ــــْب ــــنــــاَعــــَم نَ ــــَمــــْت َف ُعــــِق ـــٍل ــــــذي ُخـــ�ـــشَ ــــدُّ حــــاَذيْــــهــــا ِب ــــشُ ــــ� »وتَ

كذنب  وذنبه  اإال  نجيبًا  نَر  لم  الأّنا  والكثرة؛  بوغ  بال�سُّ الذنب  و�سف  في  اأخطاأ  قال: 

االأفعى«)2).

فاإن االأ�سمعي ياأخذ على ال�ساعر عدم اإ�سابته في نعت هذه الناقة، ومثله في قول كعب 

ابن زهير:

ـــا َفــــْعــــٌم ُمـــَقـــيَّـــُدهـــا ـــُده ـــلَّ ـــَق ـــٌم ُم ـــْخ ـــشَ �«

اإنما تو�سف النجائب بدقة المذبح«)3). فهذه الملحوظات  قال االأ�سمعي: هذا خطاأ، 

ترتبط بو�سف اأع�ساء االإبل، وال يتنّبه لها اإال اأ�سحاب خبرة ودراية باالإبل وخ�سائ�سها.

ويت�سل بالحديث عن االإبل الكالم الحديث عن رعاتها، وكان االأ�سمعي اأخذ على بع�ض 

ال�سعراء في و�سفهم الرعاة. قال اأبو النجم:

ِل ـــزُّ ـــَغ ـــتَ ـــــاٍف َعــــن ال ــا َج ــش ــ� ــَع ــُب ال ــل ــشُ � ـــِل تُـــْغـــ�ـــشَ ــــم  ل ــــٍة  ِلــــمَّ ذو  ـــطـــهـــا  »نَـــ�ـــشَّ

ماأخوذ  النجم  اأبي  فقول  الع�سا«)4)،  ب�سعف  الرعاة  تو�سف  اإنما  االأ�سمعي:  ويقول 

عليه؛ الأنه خالف الماألوف في و�سف رعاة االإبل الذين يو�سفون ب�سعف الع�سا، واأجاد في 

ال�سفات االأخرى.

ب�سالبة  االإبل  يو�سف راعي  بقوله: »ال  النجم  اأبي  ماأخذه على  �سبب  االأ�سمعي  ويعلل 

)1(  المرزباني: المو�سح، �س42. الذبياني: ديوان النابغة، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، �س19.

)2(  التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، ج1، �س553.

�س10.  ال�سكري،  �سنعة  كعب،  ديوان  �سرح  زهير:  ابن  �س152.  ج1،  وال�سعراء،  ال�سعر  قتيبة:  ابن    )3(

عجزه: في خلقها عن بنات الفحل تف�سيُل. انظر: الأ�سفهاني: التنبيه على حدوث الت�سحيف، �س119.

)4(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س609. الطرائف الأدبية، �س70.
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الع�سا، والجّيد قول الراعي:

بَعا«)1( اإ�شْ الــنـّـا�ــُص  اأْجــــَدَب  مــا  اإذا  َعلْيها  ــعــيــُف الــَعــ�ــشــا بـَـــادي الـــُعـــروِق تـــرى له �ــشَ

نت ال�سم�ض وجنتيه، وظهرت عروق يديه بعد اأن نحل  ويظهر بيت الراعي �سورة راع لوَّ

ج�سمه من م�سارعة اأحوال الطبيعة، وهو �ساحب �سلطان على االإبل لم يبلغه اأحد �سواه، فاإذا 

فقَد النا�ض قدرتهم على التعامل مع االإبل يقدم ذلك البادي العروق لير�سلها حيث �ساء، وبّين 

ال�ساعر عظمة �سلطانه باأن جعل له عليها اإ�سبعًا.

ويرتبط باالإبل مكان ورودها الذي ذكره بع�ض ال�سعراء، واأخذ االأ�سمعي على اأبي النجم 

في قوله:

ـــاِل َخـــيـــِر الأَْدُحـــــــِل ـــْرق ـــِم ــــي ال ـــــِل اأب َدْح ــِل ــَه ــْن ــَم ال َرِويِّ  ــــــْذٍب  َع ــى  ــل ع »وهــــي 

الأّوِل ــــاِن  م ــــزَّ ال ـــي  ف عـــــاٍد  ـــِت  ـــْح نَ ـــن  م

اإلى  اإنما تورد الركايا«)2). ولعل االأ�سمعي ينظر  قال االأ�سمعي: الدحل ال تورده االإبل 

معاني المفردات، فالدحل »نقب �سيق فمه ثم يت�سع اأ�سفله حتى يم�سى فيه«)3)، بينما تعني 

، وركايا«)4)، وهي اأكثر مالءمة لورود االإبل.
ٌّ

الركية »البئُر تحَفُر والجمع ركي

وما يظهر على ملحوظات االأ�سمعي وماآخذه على ال�سعراء اأنه كان مدفوعًا ببع�ض تلك 

الماآخذ بروح الع�سر حين »اأخذ النقاد ي�سورون روح التنط�ض االجتماعي المتح�سر، ولم 

ال�ساعر  مع  يخل�سوا  لكي  الموجودات  بين  الم�سطنعة  الحجب  اال�ستعالء على  يقووا على 

ل�سداقة تربطه بكل ما يدب... اقتحمت روح الظرف والذوق االجتماعي بما ينطوي عليه 

من اآداب المعا�سرة وال�سلوك والر�سميات ميدان النقد االأدبي في الت�سبيه وغير الت�سبيه«)5)، 

فكان على االأ�سمعي اأن ينظر اإلى ما يدور في مجال�ض معا�سريه، ويظهر اأنه كان يرمي من 

)1(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س609. الراعي: ديوانه، �س162.

)2(  الأ�سفهاني: الأغاني، ج10، �س161. الركايا: جمع ركية.

)3(  الل�سان، ج13، �س253.

)4(  الل�سان، ج19، �س50.

)5(  نا�سف، د. م�سطفى: ال�سورة الأدبية، �س51.
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وراء تلك الماآخذ اإلى كمال ال�سورة االأدبية اأو ال�سفة التي ينعت بها المو�سوف، ونراه قد 

اعتمد على المقارنة اأحيانًا من اأجل اإظهار ال�سورة على الوجه الذي يراه اأكثر كمااًل، فهو 

ينظر اإلى الفر�ض ب�سعرها الق�سير، وج�سمها الممتلئ الموثق الخلق، وينظر اإلى الناقة النجيبة 

بمذبحها الدقيق وا�سعة االإبطين، �سيقة الزور، دقيقة الذنب، لطيفة الكركرة، وراعيها بعروقه 

الظاهرة اإلى العين، ولّمته ال�سعثاء.

ومنهم  �سلمى،  اأبي  بن  وزهير  القي�ض  كامرئ  الجاهلي  فمنهم  الماآخذ  هذه  �سعراء  اأما 

المخ�سرم مثل كعب بن زهير، ومنهم االإ�سالمي مثل اأبي النجم العجلي والراعي وغيرهما. 

ويعود اأولئك ال�سعراء اإلى قبائل مختلفة.

ماآخذ على من ذكروا الأ�شجار:

عندما ذكر ابن قتيبة المرار العدوي قال: »وكان االأ�سمعي يخطئه في �سفة قوله في نخل:

ــا ــن ــي ــش ــ� ــتَ ــْن َعــــــــذارى بـــــالـــــّذَواِئـــــِب يَ ــــــلِّ ريـــــٍح ـــــروَعـــــهـــــا فـــــي ك ـــــــــاأنَّ ُف ك

ــــا ــــن ـــــَن مــــعــــيــــنـَـــُه حــــتــــى َروي ـــــْب ـــــَل َط ــٍن ــي ـــوِع َع ـــب ـــْن ـــي يَ ـــَربْـــَن الــــِعــــْرَق ف �ـــشَ

ــا ــن ــي ــق بَ �ــــشــــاِئــــمــــًة  تَـــــْبـــــَق  لـــــم  اإذا  مــحــًا ـــَن  ـــْي ـــْخـــ�ـــشَ يَ ل  ــــِر  ه ــــدَّ ال ـــاُت  ـــن ب

ومما  لثمره.  واأ�سلح  له،  اأجود  كان  النخل  تباعد  واإذا  بالنخل،  علم  له  يكن  لم  وقال: 

كانت العرب تقوله عن االأ�سياء، قالت نخلة الأخرى:

اأحـــــمـــــُل َحـــْمـــلـــي وَحـــــْمـــــَلـــــِك«)1( ــــــــــِعــــــــــدي ظـــــلـــــي مـــــــن ظـــــّلـــــِك اأبْ

فهو يذكر مواطن ال�سعف في االأبيات ثم يعقب على ذلك بذكر ال�سيء المثالي، فعندما 

يلحق  �سرر  ذلك  في  يكون  عذارى،  ك�سفائر  بع�سًا  بع�سه  يجاذب  النخل  ال�ساعر  جعل 

بنتاجها وعيب االأ�سمعي متم�سيًا مع الواقع.

وذكر ابن قتيبة اأن اأبا ذوؤيب »عيب بقوله في الخمر:

المجاذبة.  المنا�ساة وهي  ينت�سينا: من  ال�سفائر.  الذوائب:  ال�سعر وال�سعراء، ج2، �س698.  قتيبة:  ابن    )1(

المحل: الجدب.
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ــا ــه ــابُ ــب ـــــاِء ق ـــــش ــــــِزيــــــَزاء الأ� ثـَــقـــيـــفـــاً ِب ــْت ــنَ ــيَّ ــصِ حــتــى تــبَ ــا� ــن ـــْت فــي ال ـــِرَح فــمــا بَ

... قال االأ�سمعي: فما ت�سنع بالخمر ومن ذا يجلبها من ال�ساآم اإليهم وعندهم العنب«)1).

ونالحظ اأن االأ�سمعي يلتفت اإلى المنا�سبة التي تقال فيها الق�سيدة، والبيئة الجغرافية التي 

الذي جعله  اأبي ذوؤيب  نبات واأ�سجار كما في بيت  به من  ال�ساعر، وما ت�ستهر  اإليها  ينتمي 

يت�ساءل عن حامل الخمرة اإلى بالد ثقيف، وتظهر هذه الماآخذ درايته في بالد العرب.

ويظهر من المواقف النقدية ال�سابقة اأن االأ�سمعي لم ياأخذ على �سعراء ع�سر دون اآخر، 

ولكنه كان ينتقد كل ت�سبيه، اأو معنى، اأو رواية يجدها ال تنطبق على الواقع كما كان مت�سدداً 

في الرواية وال يجيز اإاّل اأف�سح اللغات، وتنّبه اإلى اختالف الرواية في حركات بع�ض الحروف 

اأن  اإمام مثل االأ�سمعي  اأبيات ال�سعر. ولي�ض غريبًا على  اأو في الحروف، واأحيانًا في بع�ض 

يتنّبه اإلى بع�ض االألفاظ الدخيلة على العربية، واالألفاظ المولدة، وهذا ما �سنتبين اأمثلة منه في 

الف�سل القادم.

الزيزاء:  النخل.  �سغار  الأ�ساء:  �س47.  ج1،  الهذليين،  اأ�سعار  �سرح  �س658.  ج2،  ال�سابق،  الم�سدر    )1(

اأطراف الري�س وكاأنه يريد اأطراف ال�سعف، الل�سان ج7، �س226.
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الف�شل الثالث

منهج الأ�شمعي في النقد اللغوي

ال�شتدلل بال�شعر على المترادفات:

ن�ستخل�ض من الم�سادر االأدبية نماذج تدل على ح�سيلة لغوية عند االأ�سمعي من خالل 

المترادفات.

ومن ذلك ما رواه �ساحب المزهر عن االأ�سمعي، قال: »من اأ�سوات الخيل ال�سخير، 

والنخير، والكرير، فاالأول من الفم، والثاني من المنخرين، والثالث من ال�سدر«)1)، وهي 

ملحوظات دقيقة توؤكد دراية االأ�سمعي بالخيل.

فهذه  الباردة«)2)،  للريح  وهوف،  هنيف  »ويقال:  قوله:  الطبيعة  باأحوال  يتعلق  ومما 

في  قوله  ومثلها  الريح،  لت�سميات  اإدراك  على  تدل  االأ�سمعي  عن  وردت  التي  المرادفات 

ال�سحاب: »بنات مخر وبنات بخر: �سحائب ياأتين قبل ال�سيف بي�ض منت�سبات في ال�سماء، 

قال طرفة:

ر«)3( الَخ�شِ ع�شاليَج  ــُف  ــْي الــ�ــشّ ــبــَت  اأن اإذا ـــــــاأْدَن  ـــــــْم يَ ــــِر  ــــْخ ــــَم ال كــــبَــــنــــاِت 

واالأ�سمعي هنا يوؤكد كالمه عن هذه ال�سحب بذكر بيت طرفة.

وذكر �ساحب التنبيهات قول االأ�سمعي: »يقال جاء بالخبزة نا�سة، وقد َن�ضَّ ال�سيء َين�ض 

وين�ض ن�سًا، ومنه قول العجاج: 

ا«)4( نَ�ّش�شَّ قــــطــــاُه  ــي  ــش ــ� ــم يُ وبــــلــــٍد 

)1(  ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س52.

)2(  ابن ال�سكيت: اإ�سالح المنطق، �سرح وتحقيق: اأحمد محمد �ساكر/ عبد ال�سالم محمد هارون، ط2، دار 

المعارف، م�سر، 1375هـ/ 1956م، �س92.

)3(  ابن جني: الخ�سائ�س، ج2، �س84. ابن العبد: ديوان طرفة، �س53. الع�ساليج: جمع الع�سلوج والع�سالج 

وهو ما لن واخ�سّر من الأغ�سان. يماأدن: ينثنين.

)4(  التميمي، علي بن حمزة: التنبيهات على اأغاليط الرواة، عبد العزيزي الميمني الراجكوتي، دار المعارف، 
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ومما رواه االأ�سفهاني وغيره من ن�سو�ض تت�سمن مرادفات اأخذت عن االأ�سمعي، وهذه 

اأنه �ساحب ح�سيلة لغوية وا�سعة لم تخت�ض بتخ�س�ض معين، فمنها ما  الن�سو�ض تدل على 

يت�سل بالخيل، ومنها ما يت�سل باالأنواء وال�سماء. وال �سك اأن لهذه الح�سيلة اللغوية اأثرها في 

تكوين ثقافة االأ�سمعي النقدية.

ال�شتدلل بال�شعر على ق�شايا �شرفية:

و�سحاح،  و�سحاح.  �سحيح،  رجل  »يقال:  قوله:  االأ�سمعي  عن  ال�سكيت  ابن  روى 

فعال  التي وقعت على وزن  ال�سيغ  فهذه  و�سحيح. وعقام، وعقيم. وبجال، وبجيل«)1)، 

وفعيل ذكرت عن االأ�سمعي.

اأح�سر،  اإذا  عدواً؛  يعدو  الفر�ض  عدا  يقال  االأ�سمعي:  »قال  القالي:  روى  فيما  ومثلها 

واأعديته اأنا اأعديه اإعداء؛ اإذا ا�ستح�سرته، قال النابغة الجعدي:

الآل«)2( يَـــرفـــُع  ُقـــــفٍّ  ــــــُن  َرْع كـــاأنّـــنـــا  ـــنـــا حـــتـّــى لـَــِحـــْقـــنـــاُهـــُم تُـــْعـــدي َفـــواِر�ـــشُ

اأورد الما�سي والم�سارع والم�سدر من الفعل، واأكد راأيه ببيت النابغة.

وذكر ابن ال�سكيت قول االأ�سمعي: »ر�سع ال�سبي ير�سع ور�سع ير�سع. قال: واأخبرني 

عي�سى بن عمر اأنه �سمع هذا البيت الأبي همام ال�سلولي:

ثْعُل«)3( ــهــا  ل يَـــــُدرُّ  مـــا  ــى  ــتّ ح اأفــــاويــــَق  ــهــا ــونَ ــُع ــْر�ــشِ ـــم ي ــا الـــُدنـْــيـــا وه ــن ــــــوا ل وَذّم

ذكر الفعل مع اختالف حركة عين الفعل في الزمن الما�سي، وكذلك في الم�سارع، ثم 

ذكر قول عي�سى بن عمر والبيت الذي رواه.

وجاء في �لخ�شائ�ض: »قال �لأ�شمعي: يقال �نباع �ل�شجاع، ينباع �نبياعًا؛ �إذ� �نخرط بين 

ال�سفين ما�سيًا، واأن�سد فيه:

م�سر، 1977م، �س210. العجاج: ديوان العجاج، ج1، �س192.

)1(  ابن ال�سكيت: اإ�سالح المنطق، �س108.

)2(  القالي: الأمالي، ج2، �س228. الجعدي: �سعر النابغة، �س106. تعدي: ت�ستح�سر. الرعن: اأنف الجبل. 

القف: ما ارتفع من الأر�س.

)3(  ابن ال�سكيت: اإ�سالح المنطق، �س213.
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ال�شجاْع«)1( ـــيـــاَع  انـــِب يَــنــبــاُع  ـــَت  ـــمَّ ثُ ــــاً واأنـــــــــــــاًة مـــعـــاً ــــم ــــل يُـــــــْطـــــــِرُق ِح

اأورد الما�سي والم�سارع والم�سدر واأكد راأيه با�ستعمال العرب لهذه االألفاظ.

قوله  ويوؤكد  الفعل وم�سدره،  اأزمان  يذكر  ما  كثيراً  االأ�سمعي  اأن  ال�سابقة  االأمثلة  وتبّين 

ببيت �سعر احتوى اللفظ اأو م�سدره)2).

ال�شتدلل بال�شعر على المعاني:

قط،  اأه�سم  فر�ض  الرهان  في  �سبق  »ما  قال:  االأ�سمعي  اأن  الفريد  العقد  �ساحب  روى 

واأن�سد الأبي النجم:

ــه ــُل ــَك ــْل ـــصِ َعـــريـــ�ـــصٌ َك ـــْو� ـــَخ ُمــنــتَــِفــُخ ال

اله�سم في الخيل ا�ستقامة ال�سلوع، وان�سمام اأعالي البطن وا�ستقامتها، ودخول اأعاليها، 

وهو عيب«)3). وذكر االأ�سمعي �سفات الجواد االأه�سم مبينًا معنى اللفظ موؤكداً راأيه بقول 

ال�ساعر.

وقال المرار بن المنقذ ي�سف اإباًل:

ـــا ـــون ــــًة: ُحــــْمــــراً وُج ــــْجــــَم يُـــَعـــلِّـــُك َه ــــِه ــــَريْ ــــوٍء تَ ــــشَ ـــى � ـــت ـــــن، ِمــــن َف ـــــاِئ »وك

والهجمة قال االأ�سمعي: هي المئة من االإبل، وا�ست�سهد بقوله:

الّلبيُب«)4( ـــه  ب ـــاُء  ـــ�ـــش يُ ــا  ــم ب ـــرُّ  ـــ�ـــشَ تُ ـــوٍد ـــش ـــــْرَت بـــهـــجـــمـــٍة: ُحــــمــــٍر و� ـــــِف َظ

فقد اأخذ عن االأ�سمعي معنى قوله هجمة، وذكر ا�ستعمال العرب لهذا اللفظ في �سعرهم. 

وفي معنى و�سم؛ قال االأ�سمعي: »اأو�سمت ال�سماء؛ اإذا بدا فيها برق، واأو�سمت االأر�ض؛ اإذا 

)1(  ابن جني: الخ�سائ�س، ج3، �س122. البيت لل�سفاح بن كثير اليربوعي يرثي يحيى بن مي�سرة، �ساحب 

م�سعب بن الزبير.

�س182؛  ج1،  الأمالي،  القالي:  214؛   ،118  ،111 �س88،  المنطق،  اإ�سالح  ال�سكيت:  ابن  انظر:    )2(

ابن جني، اأبو الفتح عثمان: المن�سف، تحقيق: اإبراهيم م�سطفى/ عبد اهلل اأمين، مكتبة م�سطفى الحلبي، 

القاهرة، 1373هـ/ 1954م، ج1، �س252.

)3(  ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج1، �س175.

)4(  التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، تحقيق: د. قباوة، ج1، �س354.
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بدا فيها نبت، واأن�سد اأبو محرز الحماني:

ــم ــو�ــشِ ــُم ــاِة ال ــه ــَم ــال ـــاٍب ك ـــَع وَكـــــْم مـــن َك

وهي التي قد نبت لها و�سم من النبات ترعى فيه«)1)، فهو يذكر وجوه ا�ستعمال الفعل 

مورداً قول ال�ساعر الذي ورد فيه اللفظ.

وروى ابن جني في معنى قولهم: اغدودن، اأن االأ�سمعي قال: »هو الم�سترخي، اأن�سد 

اليزيدي عن عبد الرحمن عن عمه:

ـــَمـــُمـــْه ـــًا ِق ـــي ـــَة م ـــتَ ـــْب ـــنَّ ـــــــَدْوِدَن ال ـــــــْغ ُم ــْه ــُم ــشَ ــ� ـــيـّــاً بَ ــــى مــــَن الــدهــنــا نـَــ�ـــشِ ــــْرَع تَ

وزعم االأ�سمعي اأنه من الَغَدِن، وهو اال�سترخاء، واأن�سد:

ـــــــَدْن«)2( ــى َغ ــٌة عــل ــشَ ــ� ــْع ــُه ن ــْب ــشِ ــ� ولـــم تُ ــْن ــَه ــــْذ َم ـــوؤْ�ـــصٍ ُم اأحـــمـــُر لـــم يـُـــْعــــَرْف بـــبُ

روي عن االأ�سمعي معنى اللفظ والبيت الذي ورد فيه، ثم ذكر م�سدر ا�ستقاقه والبيت 

الذي ورد فيه الم�سدر اأي�سًا.

وقال ابن ال�سكيت: »النقز: الرجل الف�سل الرديء. والّنقز بالتثقيل: رذال المال. واأن�سد 

االأ�سمعي:

ـــْز ـــَم ـــَق ـــــزاً مــــن ال ـــــْم ــــوء َق ـــــــاَب �ــــشَ ون ـــْز ـــَق ـــنَّ اأَخـــــــــْذت بــــكــــراً نـَــــْقـــــزاً مــــن ال

الَغَمْز«)3( ـــن  م َغــــَمــــٌز  ـــــذي  وه ــــذا  ه

فالفرق وا�سح في تخفيف اللفظ وتثقيله، ونقل عن االأ�سمعي ما روى فيه من �سعر.

وتظهر من االأمثلة ال�سابقة طريقة االأ�سمعي في اال�ستدالل بال�سعر على معاني المفردات؛ 

حيث كان يذكر معنى اللفظ، ويدل على ذلك ببيت �سعر واأحيانًا بذكر بيتين. ولم يقت�سر 

مفردات  من  له  ُيعر�ض  ما  يتناول  ما  كثيراً  لكنه  االألفاظ،  من  معين  جانب  على  االأ�سمعي 

)1(  القالي: الأمالي، ج1، �س181.

)2(  ابن جني: المن�سف، ج3، �س30. الل�سان، ج17، �س186.

)3(  ابن ال�سكيت: اإ�سالح المنطق، �س28. الل�سان، ج7، �س264 و286. القمز: �سغار المال ورديئه.
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في�سرحه، ويذكر ما ورد فيه من �سعر، كما ا�ستعان بال�سعر في اال�ستدالل على ق�سايا �سرفية 

تتعلق باالألفاظ)1).

الخاف في الرواية

اختاف في حركة حرف:

قال لبيد:

ـــهـــا ـــــــــــْرَدٌة فـــُرخـــاُم ـــْنـــتَـــهـــا َف ـــمَّ فـــتَـــ�ـــشَ ــٍر ــَحــجِّ ــُم ب اأو  ــِن،  ــي ــَل ــبَ ــج ال »بـــَمـــ�ـــشـــاِرِق 

اأراد بالجبلين: جبلي طيئ؛ اأجاأ و�سلمى. ومحجر بك�سر الجيم: ا�سم مو�سع، ويروى عن 

االأ�سمعي اأنه كان يفتح الجيم. وقال اأبو زياد: محّجر جبل حوله رمل حجر به«)2). وردت 

رواية اللفظ في البيت بالك�سر، ومن �سرح االأبيات فقد اأخذ براأي االأ�سمعي وهو فتح حرف 

الجيم في اللفظ. وقال النابغة الذبياني:

ــِد ــنَ ــشَّ ــ� ــَن الــِغــيــِل وال ــي ـــَة، ب ـــّك ـــاُن َم ـــب ُرك تَم�شُحها الــّطــيــَر،  الــعــائــذاِت،  ــِن  ــمــوؤِم »وال

... روى اأبو عبيدة: »بين الغيل وال�سعد« بك�سر الغين. وقال هما اأجمتان كانتا بين مكة 

ومنى. واأنكر االأ�سمعي هذه الرواية، وقال: اإنما )الغيل) بك�سر الغين: الغي�سة، والغيل بفتح 

الغين: الماء، واإنما يعني النابغة ما كان يخرج من اأبي قبي�ض«)3).

المعنى، ولعل  بينه وبين  منا�سبًا  اللفظ  على معنى  )الغيل) معتمداً  االأ�سمعي رواية  ينكر 

النابغة يريد ما عاد باالأر�ض الطاهرة بين هذين المو�سعين وهما: اأبو قبي�ض، وال�سند.

ابن  المف�سل، ج2، �س769؛  اختيارات  �سرح  التبريزي:  الأغاني، ج6، �س270؛  الأ�سفهاني:  انظر:    )1(

جني: المن�سف، ج3، �س80، 88؛ ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س478؛ القالي: الأمالي، ج1، �س115، 

.181
)2(  التبريزي: �سرح الق�سائد الع�سر، �س213. لبيد: �سرح ديوان لبيد، �س302. فردة: ماء من مياه نجد.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س461. الذبياني: ديوان النابغة، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، �س25. والرواية 

فيه: ... بين الغيل وال�سعد. اأبو قبي�س: جبل بمكة.
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اختاف في رواية حرف:

اأوردت الم�سادر اأن االأ�سمعي اأ�سار اإلى جوانب لغوية تت�سل با�ستعمال االأدوات النحوية، 

ومنها ما ورد في قول امرئ القي�ض في المعلقة:

ـــوِل فــَحــوَمــِل ُخ ـــدَّ ــْقــِط الــلِّــوى بــيــن ال بــ�ــشَ ــٍب ومــنــِزِل ــي ــب ـــِك مــن ِذكــــرى َح ـــْب ــا نَ ــف ِق

»قال االأ�سمعي: بين الدخول فحومل خطاأ، وال يجوز اإال بواو وحومل، الأنه ال يجوز 

اأن يقال: راأيت فالنًا بين زيد فعمرو واإنما يقال: راأيت زيداً فعمراً اإذا راأى كل واحد منهما 

اإلى »ظاهر الكالم من  اإال عن االأ�سمعي الذي نظر  الراأي  بعد �ساحبه«)1). ولم يذكر هذا 

اأن الدخول ا�سم مفرد ال تعّدد فيه وقد عني العلماء من بعده بت�سحيح عبارة امرئ القي�ض، 

فذكروا اأن كلمة الدخول ال يراد بها في هذا المو�سع جزئي م�سخ�ض ال تعدد فيه واإنما اأجزاء 

ذلك المكان«)2)، بينما نظر االأ�سمعي اإلى المكانين على اأّن كل واحد منهما مفرد.

ويرى يو�سف خليف: »اأن تف�سر على اأ�سا�ض نف�سي، فظهور الفاء و�سيلة للعطف بين هذه 

الموا�سع، اإنما هو لفتة نف�سية بارعة يريد بها ال�ساعر اأن يدل على اأن هذه الموا�سع متقاربة 

في نف�سه؛ الأنها ت�سم بينها الم�سرح العاطفي الذي التزال ذكرياته تعي�ض فوقه حية«)3). واإذا 

نظرنا اإلى المعنى في الروايتين فال يظهر فارق بينهما، رغم اختالف الرواة في و�سع الواو 

اأو الفاء.

قال عنترة:

ــِم ــِل ــْع ــي الــَحــقــيــقــِة ُم ــام ــيــِف عــن ح ــالــ�ــشّ ب ــهــا ــروَج ــُت ُف ــْك ــت ــٍة، َه ــَغ ــاِب ــش ـــكِّ � »وَمـــ�ـــشَ

جيبها  يجمع  حيث  م�سكها  قال:  �سابغة.  وم�سك  االأ�سمعي:  وروى  �سرها.  م�سكها: 

االأ�سمعي  الدرع يجمع جيبها...«)4)، روى  في جيب  �سيراً  العرب تجعل  ب�سير، وكانت 

)1(  الأ�سفهاني: الأغاني، ج9، �س71. التبريزي: �سرح الق�سائد الع�سر، �س20.

)2(  الأ�سموني: �سرح الأ�سموني على األفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط2، م�سر، 

1365هـ/ 1946م، ج4، �س421.
)3(  خليف، د. يو�سف: مقال في مجلة المجلة، ال�سنة التا�سعة، العدد 100، �سنة 1965، �س37.

)4(  التبريزي: �سرح الق�سائد الع�سر، �س299. ابن �سداد: �سرح ديوان عنترة، �س151، والرواية فيه: وم�سك 

�سابغة...
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ال�سين في )م�سك) معجمة، واأ�سار اإلى معناها وا�ستعمال العرب.

قال االأع�سى:

ــُل ــِب ــتَ ــخ وُم ـــوٌل،  ـــب ـــخ وَم وداٍن،  نـــــاٍء،  ــه ــِب ــاِح ــــَرٌم، يَـــهـــذي، بــ�ــش ــــغ »فــُكــلُّــنــا ُم

فقد  بالخاء معجمة  بالحاء. وقال: من رواه  االأ�سمعي: ومحبول ومحتبل،  ... وروى 

اأخطاأ، واإنما هو من الحبالة، وهو ال�سرك الذي ي�ساد به«)1). روى االأ�سمعي اللفظ )مخبول) 

دون اإعجام واأ�سار اإلى معناه، ووافقه اأبو عبيدة على عدم االإعجام اأي�سًا.

اختاف في رواية كلمة:

قال امروؤ القي�ض:

ــِل ــقَّ ــثَ ــُم ــِف ال ــي ــن ــَع ــــواِب ال ــــاأث ــــِوي ب ــــْل ويُ ــه ــواِت ــَه ، عــن �ــشَ ـــفُّ ـــِخ ـــاُم ال ـــُغ »يَـــــِزلُّ ال

... وروى االأ�سمعي: يطير الغالم«)2)، ولم يزد في �سرح اللفظ �سيئًا، وعلى هذا يكون 

فيه مبالغة في و�سف �سرعة الفر�ض.

وقال امروؤ القي�ض:

ــَزِل ــغ ــُة ِم ــَك ــل ـــاِء، َف ـــثَ ـــُغ ــِل، وال ــي ــشّ ــ� ـــَن ال م ُغـــــْدَوًة ــِمــر  ــَجــي ــُم ال راأ�ـــــصِ  ُذَرى  »كـــــاأّن 

روى االأ�سمعي: كاأّن طمية المجمير غدوة«)3). ويظهر �سيء من االختالف في الروايتين، 

ففي الرواية االأولى لم يحدد ذروة معينة؛ بل اأتى بها جمعًا، اأما في الرواية الثانية فقد عّين 

جباًل بعينه.

وقال لبيد بن ربيعة:

فــِرهــاُمــهــا َجـــوُدهـــا،  الــــّرواِعــــِد:  َوْدُق  ـــــــْت َمــرابــيــَع الـــنُّـــجـــوِم، و�ــشــابـَـهــا »ُرِزَق

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س425. الأع�سى: ديوانه، �س57. اأثبتت رواية الأ�سمعي.

)2(  التبريزي: �سرح الق�سائد الع�سر، �س75. امروؤ القي�س: ديوانه، �س20. والرواية فيه: يطير الغالم...

في  جبل  طمية:  فزارة.  لبني  اأر�س  المجيمر:  �س25.  ديوانه،  القي�س:  امروؤ  �س91.  ال�سابق،  الم�سدر    )3(

بالدهم.
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ورواه االأ�سمعي: مرابيع ال�سحاب«)1)، وهو ينظر هنا اإلى مطابقة الكالم للواقع؛ فالنجوم 

لي�ض لها مرابيع اإاّل على �سبيل الت�سبيه، اأما ال�سحاب فيمكن اأن يطلق عليه ذلك على الحقيقة.

اختاف في رواية بيت:

قال امروؤ القي�ض:

ــِل ــَظ ــن َح ــايــُة  �ــشَ اأو   ، َعــــرو�ــــصٍ َمــــــداُك  ـــُه، لـــدى الــبَــيــِت قــائــمــاً ـــراتَ ـــشَ »كــــــاأنَّ �

انتحى«)2).  اإذا  الكتفين منه  اأو �سراية حنظل. وروى كاأن على  ... وروى االأ�سمعي: 

ويبدو اختالف ي�سير في المعنى ح�سب الروايتين، فرواية االأ�سمعي اقت�سرت على و�سف 

كتَفي الجواد، و�سبههما بالحنظلة التي يب�ست.

اأما الرواية المثبتة في الن�ض فقد �سّبه فيها ظهر الجواد كله بمداك عرو�ض اأو �سالية حنظل. 

قال امروؤ القي�ض:

ــي ــل ــاأمَّ ــت ـــا ُم ـــَن الــــُعــــَذيــــِب، بُـــْعـــَد م ـــي وب ــَن �ــشــاِرٍج ــي ــتــي ب ــحــبَ ـــه، و�ــشُ »َقــــَعــــْدُت ل

ـــِل ـــْذبُ ـــيَ ـــاِر، ف ـــت ـــ�ـــشِّ ــى ال ــل ــــُرُه ع ــــشَ ــــ� واأي ــِه ــوِب ــش ــِم، اأيْــــمــــَن � ــي ــشَّ ــ� ــال َعــــا َقـــَطـــنـــاً ب

وروى االأ�سمعي: على قطن؛ وقطن: جبل«)3)، ويظهر االختالف في ال�سطر االأول من 

في  اأما  البرق،  اتجاه  ال�ساعر  فيها  ي�سف  فعلية  الن�ض هي جملة  في  المثبتة  فالرواية  البيت، 

رواية االأ�سمعي فهي جار ومجرور. يقول: جل�سنا على جبل قطن – وهو جبل )في بالد بني 

العراق )العذيب))5)، ويدل على  اليمن )�سارج) وبالد  البرق بين بالد  اإلى  اأ�سد))4)، فنظر 

ذلك قوله: ُبعَد ما متاأملي. قال امروؤ القي�ض:

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س203. لبيد: �سرح ديوان لبيد، �س298. المرابيع: مرباع هو المطر الذي يكون في 

اأول الربيع. الودق: المطر الداني من الأر�س. الرواعد: ال�سحائب ذوات الرواعد.

)2(  التبريزي: �سرح الق�سائد الع�سر، �س78. امروؤ القي�س: ديوانه، �س21. �سراته: ظهره. المداك: الحجر 

الذي ي�سحق به. ال�سراية: الحنظلة التي قد ا�سفرت.

)3(  التبريزي: �سرح الق�سائد الع�سر، �س87. امروؤ القي�س: ديوانه، �س26-24. ورواية البيت الأول بين حامر 

وبين اأكام.... ال�سيم: النظر اإلى البرق. �سوبه: مطره الذي ي�سيب الأر�س منه.

)4(  البكري: معجم ما ا�ستعجم، ج3، �س1083.

)5(  البكري: معجم ما ا�ستعجم. �سارج: مو�سع باليمن، ج3، �س852. العذيب: واد بظاهر الكوفة، ج3، 

�س927. ال�ستار: جبل معروف بالحجاز، ج3، �س721.
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ِل الُمحمَّ ــاِب  ــي ــِع ال ذي  الــيَــمــانــي،  ــــزوَل  نُ ــُه ــاَم ــع ــِط، بُ ــي ــب ــَغ ــراِء ال ــح ــشَ ــ� ــــى، ب ــــَق »واألْ

اليماني متاعه  العياب المحّول، قال: كما ن�سر  اليماني ذي  وروى االأ�سمعي: ك�سدع 

اأخرجت  ما  ي�سبه  فهو  النبت«)1)،  ذلك  من  المطر  اأخرج  ما  به  �سبه  واأ�سفر،  اأحمر  وهو 

االأر�ض من نبات بما يحمله اليماني من متاع. وال يظهر فارق في معنى البيت على الروايتين.

يتعلق  ما  منها  الرواية  وجوه  بع�ض  في  ينفرد  كان  االأ�سمعي  اأن  ال�سابقة  االأمثلة  وتظهر 

اأو تغيير كلمة في بيت، واأحيانًا نجد تغييراً في بع�ض االأ�سطر،  اأو تبديله،  بت�سكيل حرف، 

وكان التغيير ي�سيراً ب�سيطًا ال يوؤثر في المعنى اأحيانًا وفي اأخرى كان يغيره. وكان االأ�سمعي 

في ذلك معتمداً على المنا�سبة بين الرواية التي ياأخذ بها والمعنى الذي يت�سمنه البيت كله.

األفاظ مولدة:

روى ال�سيوطي قول االأ�سمعي: »يقال: �سالة الظهر، ولم اأ�سمع ال�سالة االأولى اإنما هي 

مولدة. قال: وقيل الأعرابي ف�سيح ال�سالة االأولى، فقال: لي�ض عندنا اإال �سالة الهاجرة«)2)، 

فاالأ�سمعي متم�سك باللفظ الوارد عن العرب االأوائل، بينما قول معا�سريه ال�سالة االأولى 

مولد، واأ�سار اإلى راأي االأعرابي في ا�ستعمال اللفظ.

وروى ال�سيوطي اأن االأ�سمعي: »ُينِكُر جمع حاجة على حوائج، ويقول: هو مولد«)3)، 

يرى اأن اللفظ )حوائج) مولد، ولم ي�سمع عن العرب االأوائل.

ومما ورد في ال�سعر قال االأ�سمعي: »تقول �ستان ما هما، و�ستان ما عمرو واأخوه، وال 

تقل �ستان ما بينهما. قال: وقول ال�ساعر:

ـــِم ـــاِت ـــيـــٍم والأغـــــــــرِّ بــــن ح ـــَل يــــزيــــِد �ـــشُ ــدى ــنّ ــن فــي ال ــَدي ــزي ــيَ ــيــن ال ــاَن مــا ب ــتّ ــش ــ� ل

لي�ض بحجة اإنما هو مولد، والحجة قول االأع�سى:

الحزن، وهي  الغبيط:  ديوانه، �س25. �سحراء  القي�س:  امروؤ  الع�سر، �س92.  الق�سائد  �سرح  التبريزي:    )1(

التبريزي:  انظر:  القتب.  يرتفع طرفها، ويطمئن و�سطها، وهي كغبيط  الغبيط: نجفة  يربوع.  لبني  اأر�س 

�سرح الق�سائد الع�سر، �س89.

)2(  ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س310.

)3(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س307.
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ــــــي جــــــاِبــــــِر«)1( ـــــاَن اأخ ـــــيّ ونَـــــــــْوُم َح ــــا ــــوِره ـــى ُك ـــل ــــا نــــومــــي ع ــــاَن م ــــتّ �ــــش

فاالأ�سمعي يرى اأن اال�ستعمال �ستان ما بين كذا مولد، ولذلك رف�سه في البيت ال�سابق 

معتمداً على رواية بيت االأع�سى.

األفاظ لم ي�شمعها الأ�شمعي:

اأنه �سمعها في موا�سع  اأو  نجد االأ�سمعي ي�سير �سراحة اإلى عدم معرفته بع�ض االألفاظ، 

محدودة. قال النابغة الذبياني:

ــِرِد ــَف ال يَقِل  ال�شَّ ك�َشيِف  الَم�شيِر  طــاوي  ـــُه ـــاِرُع ــيٍّ اأك ــشِ ــو� ـــــَرَة َم ــــْن َوحــ�ــصِ َوج »ِم

قال ]االأ�سمعي[ ولم اأ�سمع فرداً اإال في هذا البيت واأراد الفرند فلم ي�ستقم له البيت«)2). 

اإلى القافية. ولكن الفرد  ويبدو اأن االأ�سمعي ابتعد في وجهته؛ حيث جعل ال�ساعر م�سطراً 

يعني »منقطع القرين ال مثيل له في جودته«)3)، وربما هذه هي وجهة ال�ساعر.

ومن ذلك في قول علقمة:

ــوُم ــُم ــل ـــِن َم ـــْي ـــَق ـــِر ال ـــي ـــِة ِك ـــحـــاَف ـــٌر َك ـــْت ِك ــفَّ لها ــَط ــتَ ــش ــى ا� ـــْت زَمـــنـــاً حــتّ يَ ـــرِّ »قـــد ُع

اأ�سمع بالكتر اإال في هذا البيت«)4)، بينما قال �ساحب الل�سان: اإن هنالك من  قال ولم 

عرف هذا اللفظ غير االأ�سمعي.

وفي قول لبيد:

ـــ�ـــصَ ذلـــــك بــــالــــنَّــــَواِل ـــي ـــــَت ول ـــــِزْع َج ــــال �ــشــحــبــي: ـــهـــنَّ حــتــى ق »وَقـــــْفـــــُت ب

النوال«)5). ونالحظ توقف االأ�سمعي عن  اأدري ما  قال االأ�سمعي: الرواية هكذا، وال 

�سرح اللفظ مع علمه ب�سحة الرواية.

)1(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س319. الأع�سى: ديوانه، �س147. انظر: الطرائف الأدبية، �س81.

)2(  الذبياني: ديوان النابغة، �س17. الل�سان، ج4، �س327. الخبر عن ابن ال�سكيت.

)3(  الل�سان، ج4، �س327.

ا�ستطف:  حقبة.  عريت   ... فيه:  والرواية  �س54،  علقمة،  ديوان  الفحل:  �س94.  الإبل،  الأ�سمعي:    )4(

ارتفع، الل�سان ج6، �س445.

)5(  لبيد: �سرح ديوانه، �س72.
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وفي قول اأمية بن اأبي عائذ:

مـــاِل ـــــَزى َجـــــــــاِزٍئ بـــالـــرِّ ـــــَم عـــلـــى َج ُرْعـــتُـــهـــا اإذا  وَرْحــــــلــــــي  »كــــــاأنـّـــــي 

قال االأ�سمعي: لم اأ�سمع )فعلى) اإال في الموؤنث اإال في هذا الحرف فاإنه ذكر«)1). فكلمة 

)فعلى) ت�ستعمل للموؤنث اأما هنا فربما ا�ستعملها ال�ساعر ل�سرورة دعت اإليه. ونجد االأ�سمعي 

لم يزد في تعليقه  على الجملة ال�سابقة.

ويظهر من االأمثلة ال�سالفة اأن االأ�سمعي يتوقف اأحيانًا عن �سرح بيت ليذكر اأن هذا اللفظ 

لم ي�ستعمل، اأو لم ي�سمعه اإال في هذا المو�سع، وال يجتهد اأو يحمل االأمر على الظن. ولكن 

بع�ض تلك االألفاظ كان معروفًا عند غيره من العلماء والرواة، وم�ستعماًل، وفي اأبيات ال�سعراء 

ال�سابقة اأقرب دليل على ذلك. وهذا االأمر يو�سح اأن االأ�سمعي لم يقل اإاّل ما يعلمه ويعرف 

اأنه �سائع اال�ستعمال عند العرب)2).

األفاظ لم يقرها الأ�شمعي:

لبع�ض  االأ�سمعي  تنّبه  على  تدل  اإ�سارات  والدواوين  االأولى  الكتب  ثنايا  في  لنا  وقعت 

االألفاظ التي ا�ستعملها ال�سعراء، وهذه االألفاظ منها الفار�سية وغير الفار�سية، ومن ذلك في 

قول النابغة الذبياني:

ــيــُر ــْفــ�ــشِ ــي، �ــشِ ـمِّ ــص بــالــنُـّ ــ� ــاِف ــش ــ� ــَف مـــن ال تَـــْجـــَرْب وبـــاَع لَها ــم  ــــَي ل ـــْت َوْه ـــاَرَف »وق

قال: الف�ساف�ض: الرطاب، وهي فار�سية معربة«)3). �سرح االأ�سمعي البيت وذكر اأن هذا 

اللفظ دخيل.

وفي لفظ »القمقم قال االأ�سمعي: هو رومي معرب، وقد تكلمت به العرب في ال�سعر 

الف�سيح، قال عنترة:

)1(  ال�سكري: �سرح اأ�سعار الهذليين، ج2، �س498. رعتها: ذعرتها. جمزى: �سديد الجمز، يعني ثوراً.

د.  تحقيق:  العجاج،  ديوان  العجاج:  �س27؛  وال�سجر،  النبات  الأ�سمعي:  انظر:  الأمثلة،  من  لمزيد    )2(

ال�سطلي، ج1، �س126، 221، وج2، �س111-112؛ ابن دريد: الجمهرة، ج3، �س364؛ ال�سكري: 

�سرح اأ�سعار الهذليين، ج1، �س314؛ ابن زهير: �سرح ديوان كعب، �س179، 219.

)3(  الذبياني: ديوان النابغة، �س107، بت�سرف.
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ُقْمُقِم«)1( َجـــوانـــَب  ــه  ب الــوجــود  ــصَّ  ــ� َح ـــداً ـــَق ـــْع ُم ـــًا  ـــي ـــَح ُك اأو  ُريـــــــاً  وكــــــــاأنَّ 

ما  مع  ا�ستعملوها  العرب  ولكن  الدخيلة،  االألفاظ  من  القمقم  لفظ  اأن  االأ�سمعي  ذكر 

ا�ستعملوه من األفاظ طال ا�ستعمالهم لها.

الباهلي منها  اأحمر  ابن  اإال  بها  اأتى  اأحداً  اأعلم  االأ�سمعي عنها: »ال  قال  األفاظ  ووردت 

الجبر، واإنما �ُسمي بذلك؛ الأنه يجبر بجوده، وهو قوله:

ـــــهـــــا الـــجـــبـــْر ـــاً اأيُّ ـــاح ـــب ـــشَ واأنــــــعــــــْم � ــه ــــت ب ــــي ــــِب ــــم بـــــــــــــراووٍق ُح ــــل ــــش اأ�

ومنها قوله )كاأ�ض َرنوناة) اأي دائمة، وذلك قوله:

ـــــــْونـــــــاٌة وِطــــــــــْرٌف ِطـــِمـــرُّ كــــاأ�ــــص َرنَ ـــا ـــه ـــاب ـــن ـــــْت عـــلـــيـــه الــــمــــلــــَك اأْط ـــــنَّ بَ

ومنها قوله )الَدْيَدبون) وهو قوله:

ـــُر ـــخ ـــَف ـــــوزع ال ـــــن ـــا وت ـــب ـــشِّ ـــ� ـــــــاَت ال ف ـــد ـــــَق الـــــديـــــدبـــــون وق ـــــري ـــــوا َط ـــــّل َخ

ومنها قوله )البابو�ض) وهو اأعجمي، يعني ولد الناقة، وذلك قوله:

َكــــُر والــــذِّ ـــــَت  اأن ـــا  م اأْم  ــَك  ــنُ ــي ــن َح ــا  ــم ف ــلــو�ــشــي اإلــــى بــابُــو�ــشــهــا جــَزَعــاً َحـــنَّـــْت َق

ومنها )الُرّبان) وهو العي�ض، وذلك قوله:

ــــــــــَت مـــــن اأْفـــــنـــــاِنـــــِه ُمــــْقــــتـَـــِفــــْر واأن ــــــِه ــــــاِن ــــــُربّ واإنـــــــمـــــــا الـــــَعـــــيـــــ�ـــــصُ ب

ومنها )الماأنو�سة) وهي النار، وذلك قوله:

َرُر«)2( ال�شَّ ــَة  ــش ــو� ــاأْن َم ــن  ع ــَر  ــطــاي تَ كــمــا  ــداً ــُع ــشُ ــــا � ــــه ـــلُّ عـــن اأرداِف ـــطَّ تَـــطـــايَـــَح ال

فاالأ�سمعي يرى اأن هذه االألفاظ ا�ستعملها ال�ساعر ولم ي�ستعملها غيره، وذكر اأن بع�ض 

الدخيلة  االألفاظ  لبع�ض  االأ�سمعي  تنّبه  اأ�ساًل. وفي هذا داللة على  لي�ض عربيًا  االألفاظ  هذه 

اإلمامه بمفردات اللغة، وذكر �ساحب الل�سان بع�ض هذه االألفاظ معتمداً على  وداللة على 

)1(  ابن دريد: الجمهرة، ج1، �س163. ابن �سداد: �سرح ديوان عنترة، �س147.

)2(  ابن جني: الخ�سائ�س، ج2، �س27. الباهلي: �سعر عمرو بن اأحمر، تحقيق: د. ح�سين عطوان، مطبوعات 

مجمع اللغة العربية، دم�سق، د.ت، �س94، 62، 61، 100، 102، عدا البيت 3.
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راأي االأ�سمعي)1).

ويدفعنا اأ�سلوب االأ�سمعي ال�سابق اإلى الحديث عن تم�ّسكه بالف�سيح من اللغات، وترك 

ما �سواه.

تم�شك الأ�شمعي باأف�شح اللغات:

اإن حب االأ�سمعي للغة العربية، وعنايته بها منذ بداية حياته، جعله يت�سدد في ا�ستعمالها، 

ويختبرون  الم�سالك  هذه  ي�سلكون  �سيوخه  وكان  ا�ستعمااًل.  مفرداتها  اأ�سّح  اإال  يجز  ولم 

االأعراب وهم اأهل الف�ساحة، فاإن �سكوا في واحد منهم بو�سول اللين اإلى ل�سانه توقفوا عن 

ا�ستعمال غيرها  اإجازته  اللهجات وعدم  باأف�سح  االأخذ عنه. ولعل زيادة تم�ّسك االأ�سمعي 

تكمن وراءه اأ�سباب، اأهمها:

-  عروبة االأ�سمعي؛ فهو ينحدر من اأ�سل عربي، في حين اإن بع�ض علماء اللغة لم يكونوا 

عربًا كاأبي عبيدة، فهو ي�سعر بع�سبيته للعرب والعربية.

اأبناء االأمم االأخرى في الدين االإ�سالمي، وا�ستداد �ساعد ال�سعوبية في  -  دخول كثيرمن 

زمن حياة االأ�سمعي، واأبرز االأمثلة على ذلك عالقة البرامكة بالبيت العبا�سي.

اأتى في االأجيال المتاأخرة.  اإلى كون االأ�سمعي من رجال النحو العربي، واإن  باالإ�سافة 

فهو يعّد في الطبقة الخام�سة، واأخذ العلم عن »رجال الطبقة الرابعة، وهم: عي�سى بن عمر 

الثقفي، ويون�ض بن حبيب، واأبو الخطاب االأخف�ض، والخليل بن اأحمد، وحماد بن �سلمة، 

ومن تالميذ هوؤالء تكونت الطبقة الخام�سة، واأبرز رجالها في النحو عمرو بن عثمان �سيبويه، 

والن�سر بن �سميل، واأبو فيد موؤرج ال�سدو�سي، وعلي بن ن�سر الجه�سمي، وعبد الملك بن 

قريب االأ�سمعي«)2).

اأ�سح  اإال  اللغة  من  يجيز  الذي ال  المحافظ  في موقف  االأ�سمعي  العوامل جعلت  فهذه 

)1(  الل�سان، ج7، �س312، و�س21. الع�سكري: الم�سون في الأدب، �س181. الفار�سي، اأبو علي الح�سن 

بن اأحمد: التكملة، وهي الجزء الثاني من الإي�ساح الع�سدي، ط1، تحقيق: د. ح�سن ال�ساذلي فرهود، 

د.ب، 1981م، �س78. ابن دريد: الجمهرة، ج1، �س247.

)2(  ال�سيد، د. عبد الرحمن: مدر�سة الب�سرة النحوية ن�ساأتها وتطورها، توزيع دار المعارف، م�سر، د.ت، 

�س419.

Al_Asma3i_Book.indb   381 11/17/09   1:33 PM



382

رواياتها، واإن تفرد بها.

ما  ويلغي  اللغات  اأف�سح  يقول  االأ�سمعي  »كان  قوله:  حاتم  اأبي  عن  ال�سيوطي  ونقل 

�سواها«)1)، حتى اإنه كان يكره القيا�ض في اللغة، ويقف دونه حفاظًا على العربية.

ويذكر ابن جني خبراً عن الخليل واالأ�سمعي، اأما الخليل »فاإنه �سيد قومه، وكا�سف قناع 

القيا�ض في علمه«)2)، في حين اإن االأ�سمعي كان في الجانب المخالف الأ�ستاذه ب�ساأن القيا�ض، 

للقيا�ض واإنه  ين�سط  لي�ض ممن  اللغة واالأ�سعار، ويقول عنه: »اإنه  ويعتمد على ما حفظه من 

معروف بقلة ابتعاثه في النظر وتوفره على ما يروي ويحفظ«)3)، ويدعم وقوف االأ�سمعي 

في الجهة المقابلة للقيا�ض باالإ�سافة لالأ�سباب االأولى، كثرة ما يحفظ من اللغة وال�سعر.

روى اأبو العيناء »قال: حدثني كي�سان قال: قال لي خلف االأحمر ويلك الزم االأ�سمعي، 

ما  يقول:  اأبي  �سمعت  اإ�سحق:  بن  بال�سعر، وقال حماد  الرجلين  اأفر�ض  فاإنه  اأبا عبيدة  ودع 

اأعلم بال�سعر من االأ�سمعي، وال اأحفظ لجّيده، وال اأح�سر جوابًا منه، ولو  راأيت اأحداً قط 

قلت اإنه لم يُك مثله ما خفت كذبًا«)4)، فكاأّن �سعة الحفظ وقفت حائاًل اأمام القيا�ض، فلذلك 

كان االأ�سمعي مت�سدداً في اأخذ اللغة عن االأعراب، واإذا راأى كبير �سلة ل�ساعر بالحا�سرة، 

ذلك كالم  دليل على  ال�ساعر؛ وخير  �سعر  في  نظرته  تختلف  االأم�سار  على  تردده  كثرة  اأو 

االأ�سمعي عن ذي الرمة فكان يراه »حجة الأّنه بدوي، ولي�ض ي�سبه �سعره �سعر العرب«)5)، ثم 

يلتفت اإلى هذا ال�ساعر وكاأّنه قد التم�ض جانبًا من جوانب ال�سعف في �سعره.

قال اأبو حاتم »�سمعت االأ�سمعي يقول: لو اأدركت ذا الرمة الأ�سرت عليه اأن يدع كثيراً 

من �سعره، فكان ذلك خيراً له«)6). ولذلك نجده ينكر على ذي الرمة كلمة زوجة، ويعلل 

و�سول اأثر لغة الحا�سرة اإلى ل�سان ذي الرمة بكثرة تردده على الحوا�سر. ويرد على قوله:

)1(  ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س252.

)2(  ابن جني: الخ�سائ�س، ج1، �س366.

)3(  الم�سدر ال�سابق، ج1، �س366.

)4(  المقد�سي: المنتقى من اأخبار الأ�سمعي، �س ف.

)5(  الأ�سمعي: فحولة ال�سعراء، �س40.

)6(  المرزباني: المو�سح، �س185.
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ثــاويــا الــــَعــــاَم  ــرة  ــش ــ� ــب ــال ب لــهــا  اأراَك  ــٍة ُخــ�ــشــوَم ذا  اأْم  بــالــِمــ�ــشــِر  ــــٍة  زوج اأَذا 

فقال: اإن ذا الرمة قد اأكل البقل والمملوح في حوانيت البقالين«)1).

اإلى اأي حد ينطبق كالم االأ�سمعي على ذي الرمة؟ اإن االأخبار التي تتحدث عن  ولكن 

قول  وراء  يقف  الدافع  وهذا  الحوا�سر،  على  تردده  كثرة  اإلى  حقًا  ت�سير  الرمة،  ذي  حياة 

االأ�سمعي.

راأت  اأن عجـوزاً  وذلك  االأ�سمعي؛  راأي  �سحة  على  منه  ن�ستدل  مـا  المرزباني  وروى 

ذا الرمة فقالت له: »طال تردادك على هذا البلد، اأفاإلى زوجة �سعدت بها، اأم اإلى خ�سومة 

�سقيت بها؟ فقال لراويته وكان يبحث عن مطلع لق�سيدة يمدح بها بالل بن اأبي بردة: جاء 

واهلل ما اأريد، ثم قال:

ـــا ـــاِدي ـــي وغ ـــل ــد اأه ــن ــــن ع ــى بــاِبــهــا ِم ــل ع ـــاً ح ـــروِّ ـــت ــــدرجــــي م ــــوُل عــــجــــوٌز م ــــق ت

ثاِويا«)2( ـــام  ـــع ال بــالــبَــ�ــشــرَة  اأراَك  لــخــ�ــشــومــٍة اأم  ــِر  ــش ــ� ــِم ــال ب زوجـــــٍة  اإلـــــى 

وهذا ال�ساهد من ال�ساعر على نف�سه بتردده على الحا�سرة. فوقف االأ�سمعي منه موقف 

المت�سدد الذي يريد من ال�ساعر اأن يدع �سيئًا من �سعره، واأنكر عليه ا�ستعماله كلمة زوجة، 

وقال »ال يقال اإال فالنة زوج فالن، ومن قال: فالنة زوجة فالن فقد اأخطاأ«)3). فهو ال يرى 

�سحة اإلحاق التاء بالكلمة؛ ولهذا اأنكرها على ذي الرمة في البيت ال�سابق.

وخّطاأ االأ�سمعي الكميَت في ا�ستعماله للفعلين: اأبرق، اأرعد. ولم يَر �سوابًا في ال�سورة 

التي ا�سُتعمال عليها في البيت:

ـــر ـــائ ـــش ـــ� ـــــــي ب ــــــــُدك ل فـــــمـــــا وعــــــــي ـــد ـــزي ــــــــــــــــِرْق يــــــا ي ــــــــــــــــْد واأب »اأرِع

وزعم اأن هذا البيت الذي يروى لمهلهل محدث وهو قوله:

�س653.  ديوانه،  الرمة:  ذو  �س295.  ج3،  الخ�سائ�س،  جني:  ابن  �س180.  المو�سح،  المرزباني:    )1(

والرواية فيه: اأذو زوجة بالم�سر اأم ذو خ�سومة.

)2(  المرزباني: المو�سح، �س184. ذو الرمة: ديوانه، �س653.

)3(  الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين، �س172.
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ـــول ـــح ـــُف ــــحــــوُل ال ــــف ـــا تــــرعــــُد ال ـــم ك ـــا ـــن ـــرق ــص الـــقـــ�ـــص واأب ــ� ــج ــع انـــبـــ�ـــشـــوا م

واأنه ال يقال اإال رعد وبرق وتهدد وهو يرعد ويبرق«)1).

اأنكر االأ�سمعي �سيغ هذه االأفعال، في البيت الذي يروى للكميت، واإن كان متاأخراً من 

حيث الع�سر. ونجده ينكر البيت المعزو للمهلهل بكامله؛ الأنه يرى اأن هذا اال�ستعمال لم 

يكن للعرب من قبل.

قال:  قيل.  �سيء  كل  فيجيز  واحداً  والف�سيح  ال�ساذ  يجعل  زيد  »اأبا  اأن  ال�سيوطي  وذكر 

ومثال ذلك اأن االأ�سمعي يقول: حزنني االأمر يحزنني، وال يقول: اأحزنني«)2)، فاالأ�سمعي 

بع�ض  واإذا وجد  اللغة.  ا�ستعمال في  العربية، وال يجيز كل  اللهجات  بال�سائع من  متم�سك 

ال�سعراء ي�ستعملون األفاظًا قليلة التداول فيردد عبارة )لم اأ�سمعه اإال في هذا البيت)، ومن ذلك 

ما نقله ال�سيوطي قال: »الكتر ال�سنام، قال علقمة بن عبدة:

ـــِن َمــلــمــوُم ـــي ـــَق ـــِة كــيــر ال ـــاف ـــح ِكـــتـــٌر َك

اأنه �سمع  قال االأ�سمعي: لم اأ�سمع بالكتر اإال في هذا البيت«)3). فهو ي�سير �سراحة اإلى 

اللفظ في هذا البيت، ولم ي�سر اإلى اأنه غير ف�سيح اأو �ساذ.

وقال االأ�سمعي: »لم تاأت الخيطة في �سعر وال نثر غير بيت واحد، وهو قول اأبي ذوؤيب 

في رجل ي�ستار ع�ساًل:

ناِبِل«)4( ــــُن  واب ــٌل  ــاب ن الــَو�ــشــاِة  ــُد  ــدي ــشَ � ــــبٍّ وَخـــيـــطـــٍة ــا بـــيـــن �ــــشِ ــه ــي ــل ــــي ع ــــَدلّ ت

لم يتحدث عن مجيء اللفظ في ال�سعر فقط، بل اأ�ساف اإليه النثر كاأنه يدل على انفراد اأبي 

ذوؤيب بهذا اال�ستعمال.

1256هـ/  الحلبي،  م�سطفى  مطبعة  ط1،  �ساكر،  محمد  اأحمد  تحقيق:  الكامل،  العبا�س:  اأبو  المبرد،    )1(

1937م، ج3، �س1056.
)2(  ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س232.

)3(  ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س252. الفحل: ديوان علقمة، �س54. �سدره: قد عريت حقبة حتى ا�ستطف 

لها. ا�ستطف: ارتفع. كير القين: الذي ينفخ فيه. الملموم: المجتمع.

)4(  ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س251. اأ�سعار الهذليين، ج1، �س143. ال�سب، بلغة هذيل، الحبل. الخيطة: 

خيط يكون مع م�ستار الع�سل اأو دراعة يلب�سها. النابل: الحاذق.
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ويروي ال�سيوطي ما يوؤكد تم�سك االأ�سمعي بالف�سيح الم�سهور عن العرب، في حين اإن 

ابن االأعرابي خالفه وكان ذلك حول كلمة )اأ�سنمة) و�سبطها، قال: »هي اأ�سنمة في البلد، 

اأ�سنمة بفتحها.  اإال  اأ�سنمة ب�سم الهمزة، فقال: ما ابن االأعرابي واأ�سحابنا  ورواه االأ�سمعي 

الخبر  يظهر  يرويه«)1).  فيما  واأوثق  لما يحكيه،  اأ�سبط  االأ�سمعي  اأن  قد علمت  له:  فقلت 

�سهرة االأ�سمعي بال�سبط والثقة بالرواية.

االأ�سمعي،  اأنكرها  لغة  بالفتح،  الماء  »جرعت  لقولهم:  االأ�سمعي  اإنكار  هذا  ومثل 

والمعروف جرعت بالك�سر«)2)، فهو ال يجيز ا�ستعمال الفعل اإال بك�سر عينه.

اإال ما  اللغة، ولم يجز  اأن االأ�سمعي كان مت�سدداً في  ال�سابقة  وتظهر االأمثلة والن�سو�ض 

يرى اأنه اأ�سح الوجوه في الروايات، م�ستنداً اإلى اأقوال ال�سابقين من العرب، �سعراء واأعراب 

واأهل علم باللغة.

وكان االأ�سمعي اإذا �سمع لفظًا قليل التداول على األ�سنة ال�سعراء ال�سابقين ي�سرح اأن هذا 

اللفظ مق�سور على من اأتى به، كما وجدنا في بيت علقمة وبيت اأبي ذوؤيب الهذلي.

اأنه كان متم�سكًا بالف�سيح ال�سائع من اللغات،  وما يالَحظ على مواقف االأ�سمعي هذه 

وكان ال يجيز ما يرى اأن ا�ستعماله مق�سور على �ساعر. ويتوقف عن االجتهاد في االألفاظ التي 

ي�سمعها وال يعرفها. ووجدنا اأن بع�ض تلك االألفاظ كان معروفًا لدى غيره من اأهل ع�سره.

كما اأن اإ�ساراته اإلى بع�ض االألفاظ الدخيلة تدل على تنّبهه اإلى ما اأدخله العرب من األفاظ 

ي�ستعملها  ولم  االألفاظ  بع�ض  ا�ستعملوا  المولدين  اأن  وذكر  �سعرهم.  ف�سيح  في  وا�ستعملوه 

العرب االأوائل. وفيما يتعلق بماآخذه على ال�سعراء من حيث ت�سبيهاتهم نجده �سديد المالحظة 

التي تدل بدورها على معرفة فيما ي�سبهونه وما ي�سبهون به، وكان ينظر اإلى تلك الت�سبيهات 

من حيث مطابقتها اإلى الواقع ولجمالها في نظره، واعتمد في اإظهار بع�ض تلك الماآخذ على 

المقارنة بين اأقوال ال�سعراء.

)1(  ال�سيوطي: الأ�سباه والنظائر، ج4، �س126.

)2(  ال�سيوطي: المزهر، ج1، �س218.
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اأو ع�سر دون  اآخر،  المواقف بجملتها لم تكن مقت�سرة على �ساعر دون  اأن هذه   على 

ع�سر، بل �سملت عدداً كبيراً من ال�سعراء وفقًا للع�سور التاريخية، فمنهم الجاهلي والمخ�سرم 

واالإ�سالمي، وقبائلهم متعددة.

وهذه االآراء النقدية تدل على دقة مالحظة االأ�سمعي واإلمامه بفنون ال�سعر العربي.
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ملحـق

الأ�شمعيات المجهولة)1)

نقلت اإلينا الم�سادر االأدبية اأخباراً تدل على اأن االأ�سمعي اختار بع�ض الق�سائد، ولكننا 

في  اأي�سًا  غيرها  ق�سائد  ل�سعرائها  يذكر  ولم  االأ�سمعيات،  تحقيَقي  من  اأي  في  نجدها  لم 

االأ�سمعيات، وهذا دليل على اأن االأ�سمعيات التي اختارها االأ�سمعي لم ت�سلنا على الوجه 

الذي ارت�ساه �ساحبها.

اإلى هذه الق�سائد من مدة زمنية قريبة جداً من ع�سر االأ�سمعي، كابن  واأتت االإ�سارات 

قتيبة )276هـ) في كالمه عن ق�سيدة المرق�ض، وق�سيدة عبد اهلل بن �سليمة الغامدي. وكذلك 

اأ�سار اأبو عبيدة اإلى ق�سيدة الحويدرة، واإ�سارة المبرد اإلى اأبيات اإ�سحاق بن �سويد، ولكن هذه 

االإ�سارات لم يكن فيها مت�سع من المجال للبحث كاإ�سارة ابن منظور في ل�سان العرب؛ حيث 

ذكر بيتًا واحداً ولم يذكر ا�سم ال�ساعر، ولم نجد البيت في المعاجم التي توقعنا اأن ابن منظور 

اأخذ عنها. ونورد هذه الق�سائد ح�سب الترتيب االأبجدي الأ�سحابها.

اأبيات اإ�شحاق بن �ُشويد العدوي

بن  الإ�سحاق  �سليمان  بن  المعتمد  اأن�سدني  »قال:  االأ�سمعي  اأن  والتبيين  البيان  في  ورد 

�سويد العدوي«)2)، ثم ذكر االأبيات، وعنها قال المبرد في الكامل: »فاأما ما و�سعه االأ�سمعي 

في كتاب االختيار فعلى غلط و�سع. وذكر االأ�سمعي اأن ال�سعر الإ�سحاق بن �سويد الفقيه، 

وهو اأعرابي ال يعرف المقاالت التي يميل اإليها اأهل االأهواء، اأن�سد االأ�سمعي:

ــــــاِب)3( ــــــِن ب ــم واب ــه ــن ـــــّزاِل م ـــــَغ ــــَن ال م منهم ل�شُت  الـــَخـــوارِج  مــن  ــُت  ــِرْئ بَ  -  1
)1(  عثرت على اأربع اإ�سارات مما اأورده د. الطرابل�سي في كتابه )نظرة تاريخية في حركة التاأليف عند العرب  

منه  اأفدت  الذي  كتابه  على  عثوري  قبل  1971م؛  دم�سق،  الفتح،  دار  مكتبة  ط5،  والأدب(،  اللغة  في 

اإ�سارات لما ورد في الل�سان.

)2(  الجاحظ: البيان والتبيين، ج1، �س23.

)3(  اأبو عثمان عمرو بن عبيد، من �سيوخ المعتزلة، واأحد الزهاد الم�سهورين، توفي بيمران �سنة 144هـ. ابن 

خلكان: وفيات الأعيان، ج3، �س130.
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ــاِب ــح ــشَّ ــ� ـــاَم َعـــلـــى ال ـــشَّ ـــ� يـَــــــــرّدوَن ال ــاً عــلــيّ ـــــــروا  َذَك اإذا  ـــــوٍم  َق ومــــن   -  2

ـــواِب ـــشّ ـــ� ال مــــن  ذاَك  اأن  واأْعــــــَلــــــُم  ــلــبــي َق بـــُكـــّل  ـــــــبُّ  اأُح ـــي  ولـــكـــنّ  -  3

ــــواِب ــــث ـــَن ال ـــش ـــ� ــــــداً ُح ــــه اأْرجـــــــــو غ ب ــاً ــب ُح ـــَق  ـــّدي ـــ�ـــشّ وال اهلِل  َر�ــــشــــوَل   -  4

فاإن قولهم )من الغزال منهم) فهو يعني وا�سل بن عطاء، وكان يكّنى اأبا حذيفة، وكان 

ااًل، ولكنه كان يلقب بذلك الأنه كان يلزم الغّزاليين ليعرف المتعففات  معتزليًا، ولم يكن غزَّ

من الن�ساء فيجعل �سدقته لهن«)1).

ن�سخة  ولعل  الجاحظ؛  لدى  نجده  لم  ما  فهو  غلط،  قد  االأ�سمعي  اإن  المبرد:  قول  اأما 

من االأ�سمعيات وقعت للمبرد وحكم على �سوئها علمًا اأنه لي�ض لهذا ال�ساعر اأي ذكر في 

االأ�سمعيات التي بين اأيدينا.

اأبيات امرئ القي�ص بن عاب�ص الكندي

قال ابن قتيبة في حديثه عن ال�سعر: »وقد يحفظ ويختار على خفة الروي، كقول ال�ساعر:

َعــــــْذلــــــي وَذِري  ــــي  ــــن ــــي ــــِل ــــشِ � تـَـــْمــــِلــــي ـــــا  ي ـــــُك  ـــــِل ـــــْم تَ ـــــا  ي  -  1

بــــــــالــــــــَغــــــــْزِل ـــــــف  ـــــــك ال ِدي  ــْد ـــ ــشُ � ـــــمَّ  ثُ و�ـــشـــاحـــي  َذريــــنــــي   -  2

ــــــــِل ــــــــْح ِقـــــــــيـــــــــِب َقـــــــــطـــــــــاً ُط ــــَرا كــــَع وُفـــــَقـــــاهـــــا  ــــي  ــــل ــــْب ونَ  -  3

ــــي ــــل ــــب ـــــــــــظـــــــــــَرٌة َق وِمــــــــــنـّـــــــــي نَ ــــعــــدي بَ نَــــــظــــــرٌة  وِمــــــنّــــــي   -  4

ـــــِل ـــــْع ـــــنَّ ــــــــُرَك ال ــــــــشُ واأُرخــــــــــــــــي � َجــــــــديــــــــداِن وثـــــــــوبـــــــــاَي   -  5

ــــي ــــل ــــث ًة ِم فـــــــُكـــــــونـــــــي ُحـــــــــــــــــــرَّ ـــي ـــل ـــْم تَ يـــــا  ِمـــــــــتُّ  ــــــــــا  واإم  -  6

وهذا ال�سعر مما اختاره االأ�سمعي بخفة روّيه«)2).

وقد اأورد ال�سيرافي االأبيات ب�سند »عن االأ�سمعي عن اأبي عمرو لرجل من اليمن، وقد 

)1(  المبرد: الكامل، ج3، �س921.

)2(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س85. هو امروؤ القي�س بن عاب�س الكندي اأخبار النحويين الب�سريين، 

�س23. وتروى للفند الزماني. ال�سمط، �س504.
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�سّماه غيره فقال: امروؤ القي�ض بن عاب�ض الكندي«)1)، ثم قال وزاد فيها الجمحي:

ـــــــــِل ْح ـــــــــرَّ وال بــــــالــــــنّــــــاَقــــــِة  ِن  ـــا ـــْدم ـــنُّ ـــل ل ــــــاأُ  ــــــبَ اأ�ــــــشْ ــــــــْد  وق  -  7

ــــــِل ْج ــــــرَّ ـــــَن ال ـــــنَ ــــي �ـــــشَ ــــف ــــْن نـَــــــــَة تَ ـــــ ــــْع الــــطَِّ ــــصُ  ــــ� ــــِل ــــتَ اأخ ــــــد  وق  -  8

ـــي ـــل ـــشْ ـــ� نَ ــــا  ــــه ل ــــــى  ــــــدم يَ ل  نـَـــــــــَة  ــــْعـــــ الــــطَّ ــــصُ  ــــ� ــــِل ــــت اأخ وقـــــــد   -  9

تَ�ْشتَْفلي«)2( ـــــي  وه ـــــْت  ـــــَع ِري ِء  ـــا ـــوْره ال ـــصِ  ـــ� ـــِن ْف ـــدِّ ال ــِب  ــي ــج ك  -  10

واأوردها هنا على �سبيل الترجيح، فابن قتيبة يذكر اأنه اختارها بخفة رويّها ولم يذكر اأنها 

في االختيار.

ق�شيدة ثعلبة بن عمرو العبدي

ورد في الحديث عن ق�سيدة ثعلبة بن عمرو في المف�سليات اأن االأنباري رواها »مقيدة 

بكبرل  المف�سليات  ون�سختي  التبريزي،  ن�سخة  في  ثُبت  كما  قافيتها  اإطالق  اأما  القافية، 

والمتحف البريطاني، فهو عن االأ�سمعي«)3). وفي الل�سان قال »وحاجلة عينه اإذا غارت، 

قال ثعلبة بن عمرو العبدي:

ــْب ــي ــش ــ� نَ َطـــــعـــــاٍم  ــــن  م ــــه  ل ـــصَ  ـــ� ـــي لَ ء  ـــــِك الــــــدوا ـــــي ـــــَر اأب ـــــْه ـــــــَك ُم ـــــــَل واأْه

ــــــاُه ُغــــيــــوْب ــــِه و�ــــــشَ ــــِت ــــشْ لـــحـــنـــو ا� فــــتــــ�ــــشــــبــــُح حــــــاِجــــــلــــــًة َعــــيــــنُــــُه

ال�ساعر ذكر في  قال: والق�سيدة في الجزء االأول من االأ�سمعيات«)4). وال يوجد لهذا 

طبعَتي االأ�سمعيات اأبداً، والق�سيدة م�سطورة في المف�سليات، يقول فيها:

ُخــطــوْب ــْم  ــه ــي ف كــــاَن  قـــد  والــــَقــــْوُم  ِك  ـــ ــي اأِب ــن  ع ــي  ــاألَ ــشْ ــ� تَ ـــْم  ل ـــاُء  ـــم ـــشْ اأَاأَ�  -  1

ـــــــــــى َقـــريـــْب ـــٍب واأْدنَ ـــي ـــب ـــــــــبُّ َح اأَح �ـــشـــاَءنـــي واإْن  ــــبــــاً  َعــــريْ اإنَّ   -  2

لي�س  اإذ  الجمحي؛  هذا  من  اأدري  ل  ال�سيرافي:  وقال  �س29.  الب�سريين،  النحويين  اأخبار  ال�سيرافي:    )1(

ب�ساحب الطبقات.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س29.

)3(  التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ج3، �س1129.

)4(  الل�سان، ج13، �س106.
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ـــهـــيـــٍك اأِريــــــْب ـــاِح نَ ِبــ�ــشــاكــي الـــ�ـــشِّ ُجـــنـّــة لـــــُه  ــي  ــش ــ� ــف نَ ـــُل  ـــَع ـــاأْج ـــش �  -  3

ــْب ــي ــش ــ� نَ َطــــعــــاٍم  ـــــْن  م ـــــُه  ل لـــيـــ�ـــصَ  ُء  و ـــــدَِّ ال اأبــــيــــِك  ـــَر  ـــه ُم ـــــَك  ـــــَل واأْه  -  4

ــــاً عـــلـــيـــه َذنـــــــوْب ــــب ــــْع ــــُح َق ــــيَّ ــــ�ــــشَ يُ اأْوَردو ــا  ــم ــل ك اأنّــــهــــم  ـــــا  َخ  -  5

ـــوْب ـــي ـــــاُه ُغ ـــــشَ ــــِه و� ــــِت لــــِحــــْنــــِو ا�ــــشْ ـــه َعـــيـــنُ حــــاجــــلــــًة  ـــُح  ـــِب ـــ�ـــش ـــت ف  -  6

ــْب ــي ــب َط َحـــ�ـــشـــاهـــا  ـــ�ـــصْ  ـــمَّ ـــَل ـــتَ ي لــــم  ِء  ــدو ال ــِن  لــُحــ�ــشْ َعــْجــلــى  فــــاأْعــــَدْدُت   -  7

ــــْب ــــري َع ـــــدٍّ  ـــــَع َم مــــن  ــــــِه  ب لـــيـــ�ـــص  ِر  ــْي ــ�ــشَ ــنُّ ال ِبــبَــْطــِن  ــــــوَك  واأُخ ـــــي  اأَِخ  -  8

ــــــوؤوْب يَ ل  ـــُه  ـــتُ ـــْل ِن اإْن  ـــْمـــُت  واأْقـــ�ـــشَ ـــي ـــِل ـــاأتَ ي ل  بــــــاهلِل  ــــَم  فــــاأْقــــ�ــــشَ  -  9

ــــه الـــــَكـــــذوْب ــــْت ــــَدَق ـــا َدنــــــا �ــــشَ ـــّم ـــل ف ـــــْدرٍة ُق ــى  ــل ع ـــْحـــوي  ن ـــَل  ـــبَ ـــاأْق ف  -  10

ــــْب ــــي ــــدٌّ َوِع ــــشَ ــَك � وهــــــْل يُـــنـــِجـــيَـــنَـّ ُمــــْدِبــــراً ــــُه  ــــفَّ َك بــهــا  ـــــــاَل  اأح  -  11

ــبــيــْب ــهــا �ــشَ ــن ــى الــــَوْجــــِه م ــل ــُل ع ــي ــش ــ� يَ ًة ثـَــــــرَّ ــــًة  ــــنَ ــــْع َط ــْعـــتُـــُه  فـــتَـــبَـّ  -  12

ـــْب ـــي َرغ فــــُجــــْرٌح  مــْنــهــا  ــــُج  ــــْن يَ واإن  ــــــُه اآلُ فــــَلــــْم  َقـــتَـــَلـــْتـــُه  ـــــــاإْن  ف  -  13

َق�شيْب«)1( ثَــــــْوٌب  لِّ  الــــــذُّ مـــَن  ــِه  ــي عــل ــَقــنــي ــْل يَ بــْعــَدهــا  ــي  ــن ــَق ــْل يَ واإْن   -  14

ق�شيدة الحويدرة

روى االأ�سفهاني في اأغانيه، قال: »حّدثني محمد بن العبا�ض اليزيدي، قال: حدثنا عبد 

اأهل  اأخي االأ�سمعي قال: حدثني عمي قال: �سمعت �سيخًا من بني كنانة من  ابن  الرحمن 

المدينة يقول: كان ح�سان بن ثابت اإذا قيل تنو�سدت االأ�سعار في مو�سع كذا وكذا يقول: 

من مختار  عبيدة: وهي  اأبو  قال  فتََمتَِّع(.  ُغْدَوًة  �ُشَميُّة  )بََكَرْت  الحويدرة:  كلمة  اأن�سدت  فهل 

ال�سعر اأ�سمعية مف�سلية«)2).

)1(  التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، ج3، �س1129. وقال الأ�سمعي: هي لرجل من بني �سيبان حليف 

في بني عبد القي�س، وهو ثعلبة بن عمرو.

)2(  الأ�سفهاني: الأغاني، ج3، �س271. ورد الخبر في الأغاني، ج3، �س280 دون ذكر ال�سطر وما بعده؛ 

ج1،  قباوة،  الدين  فخر  د.  تحقيق:  التبريزي،  الخطيب  �سنعة  المف�سل،  اختيارات  �سرح  في  وكذلك 

�س209.
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ولم اأجد الق�سيدة في اأي من طبعتي االأ�سمعيات، وهذا من االأدلة على اأن االأ�سمعيات 

ديوان  الق�سيدة كما جاءت في  االأ�سمعي. ونورد  اختاره  الذي  ال�سكل  اإلينا على  ت�سل  لم 

الحادرة:

ـــم يَـــْرِجـــِع ــــاِرٍق ل ــــف وغــــــَدْت ُغــــــُدوَّ ُم ــَمــتَّــِع فــتَ ــــــْدَوًة  ُغ ــُة  ــمــيَّ �ــشُ ـــَرْت  ـــَك ب  -  1

ـــم تَـــْنـــَفـــِع ــــَزَة نَـــــْظـــــَرًة ل ــــْي ــــنَ ــــوى ُع ــــِل ِب لَقيتُها َغـــــداَة  ــي  ــِن ــي َع َدْت  ـــــــزوَّ وتَ  -  2

ـــِع ـــَل ــِب الــــَغــــزاِل الأتْ ــ�ــشَ ــتَ ــن ــْلــٍت كــُم �ــشَ بوا�شٍح ا�ْشتَبَْتَك  حتى  َفــْت  ــدَّ وتــ�ــشَ  -  3

ــتَــَهــلَّ الأْدُمـــــــِع ــــــّرٍة ُمــ�ــشْ ـــاَن، ُح ـــن ـــشْ َو� َطْرَفها تَْح�َشُب  ـــوراَء  َح وبُمْقَلتَْي   -  4

ـــَرِع ـــْك ـــَم ــا لّـــذيـــَذ ال ــه ــُم ــشُّ ــ� ــبَ ــاً تَ ــن ــشَ ــ� َح ــهــا ــتَ راأيْ ــَث  الــحــدي ــَك  ــازُع ــن تُ واإذا   -  5

ــِع ــَق ــْن ــتَ ــُمــ�ــشْ ـــِب ال ـــيِّ ـــَجـــَر َط ــــْن مــــاِء اأ�ـــشْ ِم با ال�شَّ ــــــُه  تْ اأَدرَّ ــٍة  ــاريَ ــش � ــريــ�ــصِ  ــَغ َك  -  6

ــِع ــَل ــْق ــُم ــهــا بُـــَعـــْيـــَد ال ــفــا الـــنِّـــطـــاُف ب فــ�ــشَ ٍة َحري�شَ ــاُل  ــِه انْ بــه  الــِبــطــاَح  ــَم  ــَل َظ  -  7

ــــْرَوِع ــــِخ ـــَع فـــي اأ�ــــشــــوِل ال ـــًا تـــَقـــطَّ ـــَل َغ ـــاوؤُُه م ــبَــَح  فــاأ�ــشْ ــِه  ب ــيــوُل  الــ�ــشُّ ــَب  ــِع لَ  -  8

ـــي َمـــْجـــَمـــِع ــا ف ــن ــا ل ــه ـــــــَع الـــــلِّـــــواُء ب ُرِف بــَغــْدَرٍة �َشِمْعِت  هل  ــَحــِك  َويْ ف�ُشَميَّ   -  9

ــِع ــَم ــْط ــَم ــنــا فـــي ال ـــحَّ نــفــو�ــشِ ـــفُّ �ـــشُ ـــُك ونَ َحليَفنا نـَــريـــُب  ـــا  َف نـَــِعـــفُّ  ــــا  اإنّ  -  10

عـــي مــــاَح ونـَــدَّ ــا الــــرِّ ــج ــْي ــَه ـــرُّ فـــي ال ـــِج ونُ ــنــا اأْحــ�ــشــابَ ــا  ــن ــاِل م ـــِن  ـــاآِم ب ونَــقــي   -  11

ــِع ــَج ــشْ ــاأ� ــا ل ــه ــُم ــْن ــَص وُغ ــو� ــف ــنُّ ـــــْردي ال تُ َكريَهٍة يــوم  ــلِّ  ُك ــَرَة  ــْم َغ ونَخو�ُص   -  12

ـــا لـــــاأْمـــــَرِع ـــُرن ـــي ــــُن َغ ــــَع ــــْظ َزَمـــــنـــــاً ويَ بيوتَنا ــفــاِظ  ــِح ال داِر  فــي  ونُــقــيــُم   -  13

ـــِع ـــبَ ـــالإ�ـــش ـــاُر لـــــقـــــاوؤُه ب ـــش ـــ� ـــٍم يُ ـــَق ـــشَ � ــُه ــُل اأْه ُح  ــرِّ ــشَ ــ� يُ ل  ــٍر  ــْغ ثَ ــبــيــِل  ِبــ�ــشَ  -  14

ـــــَن ُمــــْتــــَرِع ـــــاأْدَك تَـــُهـــْم ب بـــــاَكـــــْرُت لـــذَّ ِفتيٍَة ُربَّ  اأْن  ــِك  ــْدري يُ ما  ف�ُشَميَّ   -  15

ــِع ــَم ــشْ ــ� ـــَن الـــَحـــيـــاِة وَم ـــاَك م ـــن ـــرًى ُه ـــَم ِب ُعيونُهم بوِح  ال�شَّ َعــِقــَب  ُمــْحــَمــّرٍة   -  16

ـــم تُــــْرَفــــِع ــــــوَل َجـــــنـــــاَزٍة ل ـــوَن َح ـــك ـــْب يَ كاأنَّهم الَكنيِف  على  حيَن  ُمتَبَطِّ  -  17
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ــِع ــ�ــشَ ــْع ــ�ــشَ بـــيـــِح ُم ـــٍق َكــــــَدِم الـــذَّ ـــاِت مـــن ع بَْحتُُهم ف�شَ ب�ُشْحَرٍة  عليَّ  بَــَكــروا   -  18

ِع ـــــوَّ ـــُه لــــَرْهــــٍط ُج ـــتَ ـــَخ ـــْب ـــْلـــُت َط َعـــجَّ تَْحتَُه ــَمــراِجــُل  ال تَْغلي  �ــصٍ  ــرَّ ــَع وُم  -  19

ِع ـــم يــــتَــــَورَّ ـــَت ل ـــْج ـــ�ـــشَ ــد اأنْ ــق ــاً ل ــم ــشَ ــ� َق ليَمينه بـــــاِذٌل  ــَعــُث  اأ�ــشْ ـــــَديَّ  ولَ  -  20

ـــِع ــــواِهــــَم ُظـــلَّ ـــــى �ــــشَ قـــــاِد اإل ـــَد الـــــرُّ ـــع بَ بََعْثتُُهْم ــَكــاِل  ال مــَن  ِديَن  وُم�َشهَّ  -  21

الأْذُرِع ــــاَل  ــــب ِح ـــًة  ـــَع ـــطَّ ـــَق ُم ـــاً  ـــم ـــْي ِه فتَخالُها ــهــا  بــِرمِّ ــفــاُر  الــ�ــشِّ اأْودى   -  22

ــَدِع ــْي ــَم ــشَ ــِرِق الــَقــمــيــ�ــصِ � ــَخ ــن ــُم يَـــْعـــدو ب وُكلُّها حــاِل  ــرِّ ــال ب الــَفــيــاِفــي  ــُد  ــِخ تَ  -  23

ــــَدِع ــــَدْع ـــاِر ب ـــث ـــِع ـــن ال ــــمُّ م ـــــــَرٍج تُــــتَ َح َمــطــيَّــٍة َرْحــــَل  ــُت  ــْل ــمَّ َح وَمــِطــيّــٍة   -  24

ــَجــِع ــَمــ�ــشْ ـــاِن نــاِبــي ال ـــْدث ـــِح ـــِمـــٍن مــن ال َق ــُه ــتَ ــشْ � ــرَّ َع تـَــِئـــيَّـــٍة  َغـــيـــِر  ـــاِخ  ـــن وُم  -  25

ــِع ــِع ُعــــروُقــــُه لـــم تَــْد�ــشَ ــي ــ�ــش ــبَ خـــاِظـــي ال �شاِعٌد ــي  ــشِ راأ� وِو�ــشــاُد  ــُه  ــتُ �ــشْ َعــرَّ  -  26

يـُــْقـــَطـــِع ـــم  ل اأْن  ــــَر  َغــــْي ــي  ــن م ـــــاَن  ب ـــد  ق فــاِتــٌر اأْحـــَمـــُر  ــو  وه عــنــُه  ــُت  ــْع ــَرَف ف  -  27

َجِع«)1( للَم�شْ الــَقــطــا  كُمْفتَِح�ِص  ــــراً  اأثَ ثَِفناتُها ـــاأَْت  ـــَوكَّ تَ ــَحــْيــُث  ِب ــَرى  ــتَ ف  -  28

ق�شيدة اأبي دوؤاد الإيادي

اأورد الزمخ�سري في الم�ستق�سى من اأمثال العرب قول ال�ساعر:

�َشاقا ــكــاً  ُمــْمــ�ــشِ اإلّ  ــاَق  ــشّ ــ� ال ــُل  ــشِ ــْر� يُ »ل 

من قول الحارث بن دو�سر:

�َشاقا«)2( كاً  ُمم�شِ اإل  ــاَق  الــ�ــشّ ــُل  يُــْر�ــشِ ل  ــه ــبَ ــشُ ــ� ــْن ـــــاُء تَ ــــَح لــهــا ِحـــــْرب ــــي ــــــى اأُت اأنّ

»قال  ذاتها:  ال�سفحة  هام�ض  في  وورد  دو�سر،  بن  الحارث  اإلى  الق�سيدة  يعزو  فهو 

ال�سنعاني هو الأبي دواد االإيادي، ورواه االأ�سمعي في اختياراته لقي�ض بن الحدادية، وهو 

)1(  الحادرة، ديوانه، تحقيق: د. نا�سر الدين الأ�سد، دار �سادر، بيروت، 1393هـ/ 1973م، �س43.

)2(  الزمخ�سري، اأبو القا�سم جار اهلل محمود بن عمر: الم�ستق�سى من اأمثال العرب، ط2، د.ب، 1397هـ/ 

1977م، ج2، �س269.
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ا�سم اأمه، وا�سم اأبيه منقذ«)1). وال يوجد �ساعر بهذا اال�سم في االأ�سمعيات، وورد الأبي دواد 

ق�سيدتان غير هذه، ونورد الق�سيدة كما جاءت في الديوان:

ــا ــراق ــش ــال الـــحـــيِّ اإ� ــم ــِت ــاح لـــم يَــنــظــروا ب وانجذبوا الحيِّ  جماَل  بليٍل  ــوا  »زم  -  1

ــا ــواق ــشَ ــن � ــع ــطَّ ــال ــم ب ــُه ــَج ــزع ــي ــــى ل اأْو�ــــشَ ــِر�ــٍص �ــشَ ـــدٍة  ج ذو  نــطــ�ــٌص  يحثُّهم   -  2

�شاقا ــكــاً  ــ�ــشِ ــْم ُم اإلّ  ــاَق  ــشّ ــ� ال ــُل  ــش ــر� ي ل  ــبـَـة تـَـْنــ�ــشُ ـــاُء  ـــْرب ِح لــهــا  ـــَح  ـــي اأُت ــــى  اأنّ  -  3

ــا ــاق ــف ــش قـــد جـــانـــَب الــنــا�ــَص تَـــَرقـــحـــاً واإ� ــًة ــَع ــشَّ ــ� ــَل ُم األٍّف  ــن  ــي ب مـــفـــرقـــاً   -  4

ْفــــواقــــا ـــصِ الــــَمــــوِت اأَ ـــوؤو� ـــُك ــه ب ــنَ ــي ــق ــشَ � ــا ــذكــُره يَ ــَن  ــي ح َزَفــــــرات  تَــعــتــاُده   -  5

ــــــا«)2( اأَْوراق م�ِص  ال�شَّ اإيــــاُة  َعليه  ــْت  حــلَّ .   .   .   .   .   .  -  6

وفي كتاب االختيارين، ورد ذكر قي�ض بن الحدادية الخزاعي، حيث اأورد له االأخف�ض 

الق�سيدة ال�سابعة والثالثين، اأورد اأبياتها هنا:

ـــهـــا نـــــوى الإزمـــــــــاع اإْقــــاقــــا ـــْت ـــَق ـــل واأق ُم�ْشتاقا الــَقــلــُب  ــى  ــشَ ــ� واأَْم ــعــاُد،  �ــشُ ــْت  ــان »ب

ــاقــا ــّع ــِن نَ ــي ــبَ ـــاً، بــفــجــع ال ـــدم قـــد كـــــاَن، ِق ــٌع ــِج ــٌص َف ــ� ــَج ــْه ــا، ِم ــه ــن ــيــن ِم ــبَ ــال وهــــاَج ب

ـــا ـــاق اأْخ ــن  ــف ــج ال كـــو�ـــشـــِم  ـــاً،  ـــي ـــئ نُ اإل  ـــًة ـــشَ اأ�ــشــَحــْت َمــنــاِزلُــهــا، بــالــقــاِع، داِر�

ــا ــاق ــن َر الأْعـــ�ـــشـــاِد، اأَْف ــــوَّ ــــذرى، ُم ُكــــوَم ال اأدنــــــى الإمــــــــاُء ِجــــمــــالٍت ُقــرا�ــشــيــٍة

�َشاقا«)3( كاً  ُمم�شِ اإل  ــاَق  الــ�ــشّ يـُـر�ــشــُل  ل  ــبــٍة ــنــ�ــشُ ــــاُء ت ــــرب ـــا، ِح ـــه ــــَح لَ ــــي ــــــى اأُت اأنّ

ق�شيدة عبد اهلل بن �شليمة الغامدي

قال البطليو�سي في �سرح اأدب الكتاب »واأن�سد ابن قتيبة:

ــ�ــصِ ــِريْ ـــيِّ �ــشَ ــِد ط ــدي ــشَ ـــــِب الــلَّــبــاِن � َرْح ــــْدُرُه ـــْيـــٍق �ــــشَ ـفــنــاِت �ـــشَ ـــاِرِب الــثِـّ ـــق ـــتَ ُم

)1(  الم�سدر ال�سابق، ج2، �س269.

)2(  الإيادي، �سعر اأبي دواد، غو�ستاف فون غرنباوم، ومعه درا�سات في الأدب العربي، �س326.

)3(  الأخف�س: الختيارين، �س216.
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ال�سعر لعبد اهلل بن �سليمة بن الحارث اأن�سده االأ�سمعي في اختياراته وقبله:

الَمْغُرو�ِص«)1( الــَجــنّــِة  ــَط  ــشْ َو� ــِجــْذِع  كــال ــْيــَظــٍم ـــــَدوُت عــلــى الــَقــنــيــ�ــصِ بــ�ــشَ ــقــد َغ ول

في  البيتين  اأيدينا، ولكن وجدنا  بين  التي  االأ�سمعيات  في  ا�سم  ال�ساعر  لهذا  يعرف  وال 

المف�سليات، وبالترتيب الذي اأورده البطليو�سي دون اأي تغيير، وتبلغ الق�سيدة اأربعة ع�سر 

بيتًا في ن�سخة المف�سليات، وهي:

اأَنــيــ�ــصِ ذاِت  غـــيـــُر  ــــَة  ــــَط َريْ َفــبــيــا�ــصُ  فــيَــبــو�ــِص ـــٍع  ـــْولَ ـــتَ ِب يـــاُر  الـــدِّ ـــِن  ـــَم ِل  -  1«

ــي الـــيَـــِد الــَمــْنــكــو�ــِص ـــــَع ف ــِم ُرجِّ ــشْ ــَو� ــال ك ُمغيَلًة يـــاِح  الـــرِّ ــتـَـنِّ  بــُمــ�ــشْ ــْت  ــشَ ــ� اأْم  -  2

ـــــُل َعـــرو�ـــصِ ــهــا الــَمــْعــُفــوِّ َذيْ ــِن ــْح فـــي �ــشَ ــهــا ــَل َذيْ ـــ�ـــصِ  واِم ـــرَّ ال َجـــرُّ  ــا  ــم ــاأنّ وك  -  3

ــِص ــُرو� ــِر �ــشَ ــي ــْو�ــصِ َغ َحــــْرٍف َكـــُعـــوِد الــَق ــٍة ــِمــلَّ بــ�ــشِ ـــــاأَْت  ن اإْذ  َعــنــهــا  ــدَّ  ــَع ــتَ ف  -  4

ــِص ــرو� ــْغ ــَم ـــَط الــَجــنّــِة ال ـــشْ كـــالـــِجـــْذِع َو� ب�َشْيَظٍم الَقني�ِص  على  َغـــَدْوُت  ولقد   -  5

ــِريــ�ــِص ــِد َطــــيِّ �ــشَ ــدي ــشَ ـــــِب الــلَّــبــاِن � َرْح َزْوُرُه ــٍق  ــْي �ــشَ ــنــاِت  ــِف ــثَّ ال ــاِرِب  ــق ــت ُم  -  6

ــيــ�ــصِ ــب ـــُر يَ ـــْي ــــــرى َحــــبــــاِب الــــمــــاِء غ وثَ ــٍة ِفــ�ــشَّ ـــْن  م ــٌح  ــاِئ ــش ــ� َم عــلــيــه  ــلــى  ــْع تُ  -  7

ـــُلـــو�ـــصِ ـــفـــاِئـــٍح مـــن ُحـــْبـــَلـــٍة و�ـــشُ كـــ�ـــشَ ــٍب ــْرَق َم ــلــى  اأْع كالَم�ْشُعوِف  ــراُه  ــتَ ف  -  8

ـــَر َوريـــ�ـــصِ ــــْرَن غـــي ــــُط ــــْق ـــٍح يَ ـــوا�ـــشِ ـــن ب ــٍة ــِريَّ ــَف �ــشُ َحــــــْت  َروَّ ُمـــْرِبـــاٍت  ــي  ف  -  9

ــــُرو�ــــصِ ـــــــداُك َع ـــــواَء جـــْبـــهـــِتـــِه َم و�ـــــشَ ــِه ــاِن ــب لَ ــــجَّ  َف وكــــــاأنَّ  ـــُه  ـــَزْعـــتُ فـــنَ  -  10

ِنــْقــِريــ�ــصِ الأَذى  ـــلـــِع  ُمـــطَّ ــحــاِب  بــ�ــشِ َمــاأْقــٍة ذا  �شاِحباً  اأُ�ــشــاحــُب  ولــقــْد   -  11

ــريــ�ــِص و�ــشَ ـــذاً  �ـــشَ الـــبُـــداِهـــِة ذي  ــِب  ــْع ــشَ � بِمْزَحٍم ــذاِة  الــ�ــشَّ ذا  اأُزاِحــــُم  ولقد   -  12

ــــلِّ َحــويــ�ــصِ ـــــــَل ك ــــــــازي اأْه ـــقـــد اأُج ول ــَمــٍة ــْع ِن ــاغــي  ب ــلِّ  ــُك ل ـــيـــُن  اأَل ــقــد  ول  -  13

الب�ستاني،  اأفندي  اهلل  عبد  ومراجعة:  طبع  الكتاب،  اأدب  �سرح  في  القت�ساب  ال�سيد:  ابن  البطليو�سي،    )1(

المطبعة الأدبية، بيروت، 1901م، �س329.
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ي�ِص«)1( النِّطِّ ــى  ــل ع غـــَلـــبَـــْت  ـٍة  بــَعــِنــيَـّ ُمــعــبَّــٍد ـــلِّ  ُك داَء  اأُداِوي  ــقــد  ول  -  14

ق�شيدة عبيد بن الأبر�ص

اأترك  »لقد  الت�سعمئة:  بعد  والع�سرين  الثاني  ال�ساهد  الحديث عن  عند  الخزانة  في  ورد 

القرن م�سفراً اأنامله – وهو �سدر - وعجزه: كاأن اأثوابه مجت بفر�ساد. والبيت من ق�سيدة 

لعبيد بن االأبر�ض االأ�سدي، اأوردها االأ�سمعي في االأ�سمعيات«)2)، وال يوجد لعبيد اأي �سعر 

في االأ�سمعيات التي بين اأيدينا.

وقال محقق الديوان »يخاطب عبيد بن االأبر�ض في هذه الق�سيدة حجر بن الحارث اأبا 

امرئ القي�ض واإخوته. وكان حجر يتوّعده في �سيء بلغه عنه، ثم ا�ست�سلحه. وقد ا�سطرب 

ترتيبها في المراجع المختلفة لكثرة اال�ست�سهاد بها، وقال عنها في الجمهرة: »لهذا ال�سعر 

اأ�سهر من معد بن عدنان من ولد الفر�ض االأبلق في الدهم العراب«، وقالت عنها الخزانة: 

ن�سرها  التي  االأ�سمعيات  في مجموعة  لي�ست  ولكنها  االأ�سمعيات،  في  االأ�سمعي  اأوردها 

واالأ�سمعيات...  المف�سليات  من  اختيارات كرنكو  في  ولي�ست  فيينا  اآلورد عن مخطوطة 

�سيعّم  الموت  اأن  له  يلي ذلك خطابه لحجر، فيذكر  بن�سيب ق�سير )3-1)  وي�ستهلها عبيد 

الجميع، فالبد اأن يترك ملكه يومًا )4-9) ثم يفخر بقومه بنف�سه )10-12)، وهي من بحر 

الب�سيط، قال:

ــعــاِد ــي ــِم ل ـــْم  ـــِم ـــْل يُ ولــــم  َعــــْمــــرٍو  اأمِّ  مـــن  الـــواِدي لـَـْيــَلــَة  عَلْينا  الــَخــيــاُل  ــاَف  ط  -  1

ـــاِد ـــق ـــــــداٍك واإع ــَن َدْك ــي ــٍب ب ــشَ ــ� ــْب ــشَ فـــي � �َشيُرُهُم طــاَل  لــَرْكــٍب  اهــتـَـَديْــَت  ــى  اأنّ  -  2

ــادي ــح ال ــا  ــه ــثَّ ــتَ اْح ــا  م اإذا  ــاِة  ــه ــَم ال ــَل  ــث ِم ــٍة ــَل ــَم ــْع يَ ــــلَّ  ُك ــا  ــراه ــشُ � ــوَن  ــف ــلِّ ــَك ي  -  3

ـــجـــاِد ــــــْوراً بـــْعـــَد اإنْ َقـــــْوًل �ــشــيَــْذَهــُب َغ ـــَرتـَــُه �ـــشْ واأُ عــنــي  ــــْرٍب  َك ـــا  اأب ـــْغ  ـــِل اأبْ  -  4

حــــاِدي اآثــــارهــــم  فـــي  ـــوِت  ـــم ـــل ول اإلّ  ابتَكروا ول  َقوٍم  من  راَح  ما  َعْمُرو  يا   -  5

)1(  التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، تحقيق: د. قباوة، ج1، �س506.

)2(  البغدادي، ال�سيخ عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب ولّب لباب ل�سان العرب، دار �سادر، بيروت، د.ت، 

ج4، �س503.
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ـــاِد ـــع ـــي ـــم ِل اآجـــــــــــاٌل  ُب  ــــــرَّ ــــــَق ت اإلّ  َغُربَْت ول  �َشْم�ٌص  َطَلَعْت  ما  َعْمُرو  يا   -  6

ــاِد ــش ــ� ــاأْج ـــاٍد ك ـــش ـــ� ــَت الــــتُّــــراِب واأْج ــح ت بها ــرُّ  ــم تَ ـــــاأرواٍح  ك اإلّ  نــحــُن  ـــْل  َه  -  7

ـــوادي ــَة ال ــيّ ـــصُ ح ـــار� فــامــ�ــصِ وَدْعـــنـــي اأُم ــــراً َذَك ـــًة  َحـــيّ ـــــواٍد  بَ راأيْــــــَت  ــــاإْن  ف  -  8

َزاِدي ــــــي  ــــــن ْدتَ َزوَّ مـــا  َحـــيـــاتـــي  وفــــي  تَْنُدبُني ــوِت  ــَم ال بــعــَد  ــَك  ــنَّ ــِرَف اأع ل   -  9

ــــّوادي َع ــْبــُك  اأْحــ�ــشِ فــا  ــُت  مــِر�ــشْ واإن  بََلدي في  ْبَك  اأْح�شِ فا  َحييُت  فــاإْن   -  10

بَـــــاِدي ول  ـــُه  ـــْن م ـــٌت  ـــِل ـــْف ُم ـــٌر  حـــا�ـــشِ ل  ُمــْدِرُكــُه ـــَت  اأن ــاً  ــْوم ي اأمــاَمــَك  اإنَّ   -  11

ــــــِه بـــــاأْوتـــــاِد ــــيَــــنَّ اأواِخــــــي هــــل تُــــْر�ــــشَ تاِرُكُه ــَت  اأن ُمْلٍك  ــْيِء  َف اإلــى  فانُْظْر   -  12

َزادي ــن  م اأْوَعـــْيـــَت  ــا  م ـــُث  ـــبَ اأْخ ــرُّ  ــشَّ ــ� وال بِه الــّزمــاُن  طــاَل  واإْن  يَْبقى  الَخْيُر   -  13

ــاِب واأْهـــــِل الـــُجـــْرِد والـــنـّــاِدي ــب ــِق ــــِل ال اأْه اأ�َشٍد بني  من  فــاإنـّـي  اإلــيــَك  ـــْب  اْذَه  -  14

ـــاِد ـــْر�ـــش ـــِف ــــْت ب ــــجَّ ـــــــاأنَّ اأثـــــوابَـــــه ُم ك اأنــاِمــُلــُه َفراً  ُم�شْ ــْرَن  ــِق ال اأتْــــُرُك  قــد   -  15

بادي«)1( ــِه  ــِف ــْل َخ ــن  م عــاِمــُلــهــا  ــراَء  ــْم ــشَ � �شاِحبٌَة الَخْيِل  ونَوا�شي  ــُه  ــرتُ اأْوَج  -  16

ق�شيدة المتلم�ص ال�شبعي

ولدينا ق�سيدة من ق�سائد المتلم�ض جاء في مقدمتها: »وهي من االأ�سمعيات والمف�سليات. 

وقال المحقق: لم ترد هذه الق�سيدة فيما بين اأيدينا من المف�سليات واالأ�سمعيات، ولم ترد 

في المخطوطتين اللتين بين اأيدينا من كتاب االختيارين«)2). قال:

ـــاِد ـــي ـــِق ـــان ـــِة ب ـــنَ ـــري ـــَق ـــل ـــــَح ل ـــــَم ـــــشْ واأ� فـــوؤادي ــِه  ــَوِت ــْل ــشَ � بـَــْعـــِد  ــن  م ــبــا  �ــشَ  -  1«

ــــــدى الــــمــــومــــاِة حــــاِد ـــــــثَّ بـــهـــم لَ وَح ــّدوا ــب ــت ــش ا� يــــوم  �ــــشــــاِرٌب  ـــي  ـــاأنّ ك  -  2

)1(  الأبر�س: ديوان عبيد، �س46. وفي الخزانة بعد البيت الثاني قوله:

ــل هــاجــرة ــي ك ــال ف ــف ــون ال ــطــوف الــحــاديي حــّثــه  مــا  اإذا  الفنيق  مثل 

وفي الخزانة رواية البيت 12: فانظر اإلى ظل...

)2(  ال�سبعي: ديوان المتلّم�س، �س163.
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ـــــــدُق الـــــجـــــراِد كـــــــــاأنَّ َحــــبــــابـَـــهــــا ح حتّى نِّ  ـــــدَّ ال فــي  ـَقــْت  ُعــتِـّ ـــاراً  ـــق ُع  -  3

َحـــمـــاِد ـــــــــــَرْت  ُذِك اإذا  اأبـــــــــداً  ـــهـــا  ل تَــقــولــي ول  ـــاِد  ـــم َج ــا  ــه ل ـــاِد  ـــم َج  -  4

ـــفـــاِد ـــتَ ـــ�ـــشْ بـــ�ـــشـــا�ـــشـــُة ُكــــــلِّ ِعـــــْلـــــٍق َم واإمـــــا َعــــَر�ــــشــــاً  ـــهـــا  ـــبُّ ُح فــــاإمــــا   -  5

ـــاِد ـــت ـــع ال ــــِر  خــــي مـــــن  اهلِل  ـــــوى  ـــــق وتَ ــنٍّ ظ غـــيـــَر  ــــقٍّ  ح ـــَم  ـــل ِع ــــَم  ــــل واْع  -  6

زاِد ـــِر  ـــي ـــغ ب ـــــاِد  ـــــب ال فـــــي  و�ــــشــــيــــٍر  ــاُه ــغ بُ ــن  م ـــُر  اأيْـــ�ـــشَ الـــمـــاِل  ــُظ  ــحــف لَ  -  7

الَف�شاِد«)1( مـــع  ــُر  ــي ــكــث ال يَــْبــَقــى  ول  فــيــِه ـــُد  ـــزي ي ــِل  ــي ــل ــق ال ــــاُح  ــــش واإ�  -  8

ق�شيدة المرق�ص الأكبر

قال ابن قتيبة في حديثه عن اأق�سام ال�سعر: »و�سرب منه تاأخر معناه وتاأخر لفظه... من 

هذا ال�سرب اأي�سًا قول المرّق�ض:

ـــــْم َكـــــلَّ ـــــاً  ـــــق ـــــاِط ن حـــــيـــــاً  اأنَّ  لـــــو  ـــَمـــْم �ـــشَ ـــَب  ـــي ـــِج تُ اأن  ــــاِر  ي ــــدِّ ــــال ب هــــل 

ـــْم ـــَك ح يـُــــقـــــال  اأن  اأخـــــــــاك  ـــغـــبـــط  ت ـــاُب الأْقــــــــَوِريــــــــَن ول ـــب ـــشّ ـــ� ال يــــاأتــــى 

والعجب عندي من االأ�سمعي اإذ اأدخله في متخّيره، وهو �سعر لي�ض ب�سحيح الوزن وال 

ح�سن الروّي وال متخّير اللفظ وال لطيف المعنى«)2).

اختيارات  في  م�سطورة  وهي   (15-6( البيت  هي  الق�سيدة  من  ا�ستجادها  اأبياتًا  وذكر 

في  االأ�سمعي  وقال  االأ�سمعيات،  في  المرق�سين  من  لواحد  ذكر  يوجد  وال  المف�سل. 

المف�سليات »اأظنها لالأ�سغر:

ــــْم ــــلَّ ــــاً َك ــــق ــــاِط ـــــٌم ن ـــــش ـــــــاَن َر� لـــــو ك ــَمــْم �ــشَ تُــجــيــَب  اأْن  يــاِر  بــالــدِّ ـــْل  َه  -  1

ـــْم ـــَل ــــي َظــــْهــــِر الأديـــــــــِم َق ـــــصَ ف ـــــ� َرقَّ كما �ــــشــــوُم  والــــرُّ َقـــْفـــٌر  ـــــــّداُر  ال  -  2

ــْم ــُج ــش ــ� ـــــا ي ـــــاوؤُه ـــنـــي م ـــْي َقــــْلــــبــــي، فـــَع تـَــبـَــَلـــْت الـــتـــي  ـــمـــاَء  اأ�ـــشْ ِديـــــــاُر   -  3

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س165.

)2(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س72.

Al_Asma3i_Book.indb   397 11/17/09   1:33 PM



398

ــــْم ــــتَ ــــاْع َر ِفــــيــــهــــا َزهـــــــــــــُرُه ف ـــــــــــوَّ نَ ثـَــِئـــٌد ــا  ــه ــتُ ــْب نَ َخـــــاًء  ـــْت  ـــَح ـــشْ اأ�  -  4

كـــــاأنَّـــــهـــــنَّ الـــــنَّـــــْخـــــُل مــــــْن َمــــْلــــَهــــْم ــَرًة ــاِك ب ــُن  ــْع ــظُّ ال ــَجــْتــَك  �ــشَ ـــْل  َه ـــْل  بَ  -  5

ــــــــــفِّ َعــــنـَـــْم ــــُر واأْطـــــــــــــراُف الأُك ــــي ِن َدنـــا والــــوجــــوُه  ــٌك  ــشْ ــ� ِم ــُر  ــشْ ــ� ــنَّ ال  -  6

ـــي تَــْغــَلــْم ــــَا �ــشــاِحــِبــي الــــَمــــْتــــروُك ف ـ اإلْـــ ـــواِدِث  ـــَح ال ِم  َقلبي  ــِج  يُــ�ــشْ ــم  ل  -  7

اأْظــــَلــــْم اإذ  الــــــَقــــــْوِم  وَهـــــــــاِدي  ِف  ْيـ بال�شَّ الــَقــواِنــ�ــِص  اُب  ــرَّ ــشَ � ثَــْعــَلــُب   -  8

واإرْم ـــــة  ـــــاب ـــــش � اإل  ــــــد  ــــــال خ ل ــَك  ــمِّ َع ـــُن  اب لــَك  فـــدًى  فـــاْذَهـــْب   -  9

ــــْم ــــ�ــــشَ مــــن يـَـــــْوِمــــــِه الـــــُمـــــَزلَّـــــُم الأْع لــنَــجــا نـــاجـــيـــاً  ـــــيٌّ  َح كـــــاَن  ـــو  ل  -  10

ِخــــيـَـــْم ــــمــــاِء  الــــ�ــــشّ دوَن  ـــــُه  ـــــُع ـــــْرَف يَ اأو َعــمــايــَة  مـــن  بــــاِذخــــاٍت  فـــي   -  11

ــــْم ــــشَ ــــــُه َطـــــويـــــُل الـــَمـــْنـــِكـــبَـــْيـــِن اأ� َق وَفـــْو ـــــوِق  الأن ــ�ــصُ  ــْي بَ ــــه  ُدوِن ــن  م  -  12

ـــــمــــا تَـــنـــ�ـــشـــنـــيـــه مــــيــــتــــة يــــهــــرْم ــــ واإم ــه  مــن �ـــشـــاَء  حـــْيـــُث  ـــاُه  ـــرق ي  -  13

فـــحـــَطـــْم اأريــــــــــــاِده  مــــن  َزّل  ــــى  ــــتَ ـ حْتـ الــــَحــــوادِث  ـــــُب  َريْ ــه  ــال ــَغ َف  -  14

ـــْم ـــَل ـــْع يَ ــــا  م الــــــَمــــــْرِء  َوراِء  وِمـــــــْن  نـــَدْم ــاِة  ــي ــَح ال ـــوِل  ط عــلــى  لــيــ�ــَص   -  15

ــــْم ــــتَ ــــْي يَ اأٍب  ذي  وُكــــــــــلُّ  ــــــــوٌد  ل َمـــْو ـــُف  ـــُل ـــْخ ويَ واِلـــــٌد  يـَــْهـــِلـــُك   -  16

ــــن تُـــْعـــَقـــْم ـــى الـــــِمـــــقـــــداِر م ثـُــــــمَّ عـــل ِغــنًــى ــْدَن  ــِف ــتَ ــشْ ــ� يَ ــــداُت  ــــواِل وال  -  17

ُمـــــْرِغـــــْم حـــــــــاِزٌم  ــــَة  ــــنَ ــــْف َج اآِل  ــــن  م ــٌك ــِل َم َغــــزا  اأْن  فــي  َذنْــبُــنــا  مــا   -  18

ْم تَــــــــــــْواأَ ول  ــــصٌ  ــــ� ــــْك ِن ل  ـــــِف  غـــــلَّ والْــــ ـــِك  ـــواِت ـــَع ال بَـــيـــَن  ُمــقــابــٌل   -  19

ــــْم ــــَع لـــيـــ�ـــصَ لـــهـــم مـــمـــا يـُـــــحــــــاُز نَ ــًة ــيَ ــشِ ــرا� َق ــتَــْغــوى  وا�ــشْ حـــــاَرَب   -  20

ـــْم ـــَم ـــَع ــــم ِب ــــاِرِه ــــح لــيــ�ــشــْت ِمــــيــــاُه ِب ُوجـــوُهـــهـــُم ــٌت  ــي ــال ــش ــ� َم ــٌص  ــ� ــي ب  -  21

ـــْم ـــَه ــــَريْــــِف ِل ــــاِن الــــ�ــــشُّ ــــُغ ـــ�ـــصٌ ك ـــي َج ــُه ــُدُم ــْق يَ ــِر  ــْق ــ�ــشّ ال ــَل  ــث م فــانــقــ�ــصَّ   -  22
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ـــلُّ عــــن ِخــــر�ــــشــــاِئــــِه الأرَقـــــــــْم ـــش ـــ� ـــْن يَ كما ـــذاَك  ل ْب  يَْغ�شَ بوا  يَْغ�شَ اإْن   -  23

ـــــــــــَرْم ــــــٌم وُح ــــــاِظ ــــــع ــــــه َم خــــــــــاُل ل ــــ والْ ـــَرَك  ـــْم َع اأْخــــوالـُـــَك  ــحــُن  فــنَ  -  24

ـــَرْم ـــْح ـــَم ــُب الـــَخـــنـــى ونَـــْهـــَكـــُة ال ــش ــ� ك ــْم ــُه ــُم ــاِع ــط َم ــــواٍم  ــــاأق ك ــا  ــن ــشْ ــ� لَ  -  25

اأَلأَْم بــــــِه  فــــُهــــْم  ـــــْجـــــِدبـــــوا  يُ اأو  بِخ�شِبِهِم ــْوا  ــيَ ــْح يَ بوا  يُْخ�شِ اإْن   -  26

ــــــْم ــــــْرتَ ــــم تَ ــــُه ــــَع بـــــيـــــوِت قـــــــــوٍم م في َدواِخــــــَل  ــَر  ــي ــّط ال تَـــرى  عـــاَم   -  27

ـــَحـــْم ــر كـــلـــوِن الـــــَكـــــْوَدِن الأ�ـــشْ ــْت ــشِ ــ� الـ�ْشـ ـ َخــَلــِل  مــن  ــاُن  خ ــدُّ ال ــُرُج  ــخ -ويَ  28

ــــــــْم ـــهـــا والأَك ـــــــنَّ رو�ـــشُ ــــنَـــْبـــُت وُج الـْنـ زيـّـنــهــا  ــــصُ  الأر� مــا  اإذا  -حــتــى   29

ــــه َعـــْلـــَقـــْم ـــــْد ل ـــــوَج ــــم ي ــــاَن ل ــــطــــب ُخ الْـــ اأكـــلـــوا  فــلــو  ـــًة  ـــدام نَ ـــــوا  َذاق  -  30

ـــــــــــــَرْم ـــــٌة وَك ـــــاف ـــــف ـــــا ع ـــــه ـــــنُ ـــــزي تَ ـــا ـــن ـــُق ـــاِئ َخ قــــــــوٌم  لـــكـــنـــنـــا   -  31

ـــا الــــــّذْم ـــه ـــي ــــا يُـــــْدنـــــي اإل ـــــلِّ م ــــن ك م ِبــهــا ــصِ  ــو� ــف ــنّ ال نَـــِقـــي  ـــا  ـــن ـــوالُ اأم  -  32

ــْم ــع ن الــَخــمــيــ�ــص  ــــــاَل  ق اإذ  ــــــــاراِت  غ ـــــ والْ الـــتـّــلـــبـّــَب  اهللُ  ــُد  ــع ــب ي ل   -  33

ــــْم ــــَع ال ـــــــاَدى  ـــــــن وتَ الــــَعــــ�ــــشــــيُّ  اآد  اإذا المجل�شيِن  بــيــن  والـــَعـــْدَو   -  34

حَكْم«)1( ـــقـــال  ي اأن  ـــــــاَك  اأخ ــط  ــب ــغ ت ول الأقـــوريـــن  ــاُب  ــب ــ�ــش ال يــاأتــي   -  35

ق�شيدة م�شر�ص بن ربعي الأ�شدي

جاء في الخزانة عند الحديث عن ال�ساهد الحادي والع�سرين بعد الثمانمئة:

َدعـــاِثـــُرْه ــْت  ــَح ــي اأُب ــْت  ــانَ ك اإْن  جــيــِر  اأَجــــْل  ــرٍب مــ�ــشْ ُل  اأوَّ ــص  ــرَدو� ــف ال عــلــى  »وُقـــلـــَن 

والبيت اأورده اأبو محمد بن اأحمد بن الخ�ساب مع بيت قبله وهو:

ــُرْه فــيــنَــِة حــا�ــشِ ــى الــدَّ ــه وَقـــلَّـــ�ـــصَ مـــن ِن ــا ــه ــُل اأه ـــِر  ـــي ـــان ن ـــدَّ ال ذاِت  ـــن  م ــل  ــمَّ ــح ت

ق�سائد  وهي  االأ�سمعيات،  في  االأ�سمعي  اأوردها  االأ�سدي  لم�سر�ض  ق�سيدة  من  وهما 

)1(  التبريزي: �سرح اختيارات المف�سل، ج2، �س1054.
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اختارها لهارون الر�سيد فا�ستهرت باالأ�سمعيات«)1):

ـــــحـــــاِوُرْه ي اإذ  ــــــه  ربَّ مـــو�ـــشـــى  تـــحـــيـــَة  عليهم ـــا  ـــَراأن ق ــم  ــاُه ــن ــْق ــِح ل فــلــمــا   -  1«

دعـــاثـــُرْه ــْت  ــَح ــي اأب ــْت  ــان ك اإن  جــيــر  اأجـــل  م�شرٍب اأوَل  الفردو�ِص  على  وُقلَن   -  2

فــــذاِعــــُرْه ُمــ�ــشــيــراً  اأو  حـــــاًل  خــفــافــاً  ــٌر ــزاِج َف مــنـّـا  الحلِم  ــُل  ــي الأَ�ــش ــا  ــاأّم ف  -  3

ـــُرْه ـــاِج ـــح ـــاِن َم ـــِحـــ�ـــش ــــرِب ال ــــرب ـــع ال م ومــنــهــم ــا  ــن م ــو  ــه ــل ال بـــغـــاة  واأمـــــا   -  4

ـــــُرْه اآِخ ـــو  وه ــا  ــن لَ ــوٌء  ــب ــخ َم الـــقـــوِل  اآذى  ِمنهم كـــاَن  ــا  م بع�َص  ـــــَن  َراأيْ فلّما   -  5

ـــُرْه ـــاث ـــن بـــــــوادي جــــمــــاٍن بـَـــيــــَن اأيـــــــٍد ت كاأنَّها ــاً  ــوع ُدُم نَْملْك  ــْم  ول َرْفنا  �شَ  -  6

َحفائُرْه«)2( بي�ٍص  ــمــاِء  ال ـــذِب  َع ــاِء  ــاأرج ب وخيََّمْت عنها  التَّ�ْشياِر  َع�شا  فاألَقْت   -  7

وورد في الموؤتلف والمختلف اأبيات بعد ترجمة ال�ساعر على البحر والقافية نرجح اأنها 

من الق�سيدة نف�سها، قال:

ــــّداُه لــغــيــِرَك قـــــاِدُرْه ـــيِء �ــــشَ عــلــى الـــ�ـــشَّ ــَرًة وَحــ�ــشْ ــاً  ــْوم لَ النَّف�َص  تهلكنَّ  فــا   -  8«

ــــاِدُرْه ــــب تُ ـــــٍد  اأي بــيــَن  بـــوؤ�ـــشـــاً  ــــاَن  ك واإن  تــنــالـَـْه اأن  �ــشــالــح  ــن  م تــيــاأ�ــشــنَّ  ول   -  9

ـــــُرْه دواِئ َعــلــيــَك  دارْت  اإذا  هـــِر  الـــدَّ ــن  ع وا�شَطِبْر َعــّز  اإذا  فاتُْرْكُه  فــاَت  وما   -  10

مــاطــره« الغيث  ـــذي  ال الــ�ــشــقَّ  ــعــرف  تَ ول  غيِره َحـــظَّ  ـــراأً  ام تُعطي  ل  ــَك  ــاإن ف  -  11

وجاء في الل�سان مادة )ودع) »ويقال لالأحمق يمرد الودعة ي�سبه بال�سبي، قال ال�ساعر:

ـــْه ـــوَدَع ــرُث ال ــم ــيٍّ ي ــب والـــِحـــْلـــُم ِحـــْلـــُم �ــشَ

قال ابن بري اأن�سد االأ�سمعي هذا البيت في االأ�سمعيات لرجل من تميم بكماله:

)1(  البغدادي: خزانة الأدب، ج4، �س235. ويذكر البغدادي اأنه لم يَر البيت كذلك في �سعر م�سر�س، اإنما 

الرواية:

مح�سر اأول  الــفــردو�ــس  األ  ـــرهوقلن  دعـــاث اأبـــيـــحـــت  كـــانـــت  اإن 

اإنما هو في �سعر طفيل الغنوي واأورد قبله ثالثة اأبيات وهو مغّير من �سعر م�سر�س بن ربعي.

)2(  الأ�سموني: �سرح الأ�سموني على األفية ابن مالك، ج4، �س378.
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الَوَدعْه«)1( يَمر�ُص  بيٍّ  �شَ َعــْقــُل  والــَعــْقــُل  ـــنُّ مـــن َجـــْلـــَفـــزيـــٍز َعــــــــْوَزٍم َخـــَلـــٍق الـــ�ـــشِّ

لم يقع بين يدي هذا البيت مع غيره الأتبّين الق�سيدة التي هو منها، باالإ�سافة لعدم ن�سبته 

اإلى �ساعر معين، مما حال دون معرفة الق�سيدة.

)1(  ل�سان العرب، ج10، �س260. ومادة جلفز.
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الم�شادر والمراجع

• القراآن الكريم:	

• ابن الأبر�ص: 	

م�سطفى  مكتبة  ن�سر  ن�شار، ط1،  د. ح�شين  وتحقيق:  �شرح  �لأبر�ض،  بن  عبيد  ديو�ن 

الحلبي، م�سر، 1377هـ/ 1957م.

• الأب�شيهي، �شهاب الدين اأحمد: 	

1354هـ/  د.ب،  توفيق،  محمود  مكتبة  ط2،  م�شتظرف،  فن  كل  في  �لم�شتطرف 

1935م.

• ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد: 	

اللباب في تهذيب االأن�ساب، القاهرة، 1386هـ.

• ابن الأحنف: 	

ديوان العبا�ض، دار �سادر، بيروت، 1398هـ/ 1978م.

• الأحو�ص: 	

�سوقي  د.  له:  قّدم  جمال،  �سليمان  عادل  وتحقيق:  جمع  االأن�ساري،  االأحو�ض  �سعر 

�سيف، ن�سر الهيئة الم�سرية العامة للتاأليف والن�سر، القاهرة، 1390هـ/ 1970م.

• الأخطل: 	

�سعر االأخطل، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د.ت.

حلب،  االأ�سمعي،  دار  قباوة،  الدين  فخر  د.  تحقيق:  ال�سكري،  �سنعة  االأخطل،  �سعر 

تاريخ المقدمة 1390هـ/ 1970م.
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• الأخف�ص، �شعيد علي اأحمد:	

دم�سق،  العربية،  اللغة  مجمع  مطبوعات  قباوة،  الدين  فخر  د.  تحقيق:  االختيارين، 

1394هـ/ 1974م.

• الأخف�ص، اأبو الح�شن �شعيد بن م�شعدة: 	

 القوافي، عزة ح�سن، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق، 1390هـ/ 1970م.

• اأدوني�ص: 	

الثابت والمتحول، طبع دار العودة، بيروت، 1994م.

• الأزهري، اأبو من�شور محمد بن اأحمد: 	

تهذيب اللغة، تحقيق: عبد ال�سالم محمد هارون، راجعه: محمد علي النجار، الموؤ�س�سة 

الم�سرية العامة للتاأليف واالأنباء والن�سر، 1384هـ/ 1964م.

• الأ�شد، د. نا�شر الدين: 	

م�سادر ال�سعر الجاهلي، دار المعارف، م�سر، 1956م.

• الأ�شدي: 	

ديو�ن ب�شر بن �أبي خازم، تحقيق: د. عزة ح�شن، ط2، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق، 

1379هـ/ 1960م.

• الأ�شدي: 	

�سعر عمرو بن �ساأ�ض، تحقيق: د. يحيى الجبوري، مطبعة االآداب في النجف االأ�سرف، 

بغداد، 1388هـ/ 1968م.

• الأ�شدي:	

 �سعر الكميت بن زيد، جمع وتحقيق: داود �سلوم، ن�سر مكتبة االأندل�ض، بغداد، 1969م.
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• الإ�شبيلي، ابن ع�شفور: 	

�شر�ئر �ل�شعر، تحقيق �ل�شيد �إبر�هيم محمد، ط1، دار االأندل�ض، د.ب، 1980م.

• الأ�شموني: 	

�ألفية �بن مالك، تحقيق: محمد محيي �لدين عبد �لحميد، ط2،  �شرح �لأ�شموني على 

م�سر، 1365هـ/ 1946م.

• الأ�شفهاني، حمزة بن الح�شن: 	

مطبعة  ط1،  يا�شين،  �آل  ح�شن  محمد  �ل�شيخ  تحقيق  �لت�شحيف،  حدوث  على  �لتنبيه 

المعارف، بغداد، 1387هـ/ 1967م.

الدرة الفاخرة في االأمثال ال�سائرة، تحقيق: عبد المجيد قطام�ض، دار المعارف، م�سر، 

1966م.

• الأ�شفهاني، اأبو الفرج:	

 علي بن الح�سين بن محمد بن اأحمد: االأغاني، مطبعة دار الكتب الم�سرية، القاهرة.

• الأ�شفهاني، اأبو بكر محمد بن �شليم بن داود:	

عبد  اإبراهيم  بم�ساعدة  البوهيمي  نيك�سل  لوي�ض  د.  الزهرة،  كتاب  من  االأول  الن�سف 

�لفتاح طوقان، ط1، مطبعة االآباء الي�سوعيين، بيروت، 1351هـ/ 1932م.

• الأ�شمعي، عبد الملك بن قريب:	

االإبل، �سمن مجموعة الكنز اللغوي، ن�سر: د. اأوغ�ست هفنر، المطبعة الكاثوليكية لالآباء 

الي�سوعيين، بيروت، 1903م.

اال�ستقاق، تحقيق: د. �سليم النعيمي، مطبعة اأ�سعد، بغداد، 1968م.

المعارف،  دار  ط3،  هارون،  �ل�شالم  عبد  �شاكر/  محمد  �أحمد  تحقيق:  �لأ�شمعيات، 

م�سر، 1387هـ/ 1967م.
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خلق االإن�سان، �سمن مجموعة الكنز اللغوي.

لوي�ض  االأب  هفنر/  اأوف�ست  د.  ن�سر  اللغة،  �سذور  في  البلغة  الدارات، �سمن مجموعة 

�شيخو �لي�شوعي، ط2، المطبعة الكاثوليكية لالآباء الي�سوعيين، بيروت، 1914م.

�ل�شاء، تحقيق: د. �شبيح �لتميمي، ط1، دار اأ�سامة، بيروت، لبنان، 1987م.

فحولة �ل�شعر�ء، تحقيق: �ض. توري، قدم له: د. �شالح �لدين �لمنجد، ط1، دار الكتاب 

الجديد، بيروت، 1971م.

فحولة �ل�شعر�ء، �شرح وتحقيق: محمد عبد �لمنعم خفاجي/ طه �لزيني، ط1، المطبعة 

المنيرية باالأزهرية، 1373هـ/ 1953م.

�لفرق، تحقيق: د. �شبيح �لتميمي، ط1، دار اأ�سامة، بيروت، 1987م.

الفكر،  دار  ط1،  �لذهبي،  ح�شن  ماجد  تحقيق:  معانيه،  و�تفقت  �ألفاظه  �ختلفت  ما 

دم�سق، 1406هـ/ 1986م.

النبات وال�سجر، �سمن مجموعة البلغة في �سذور اللغة.

النخل والكرم، �سمن مجموعة البلغة في �سذور اللغة.

مكتبة  ن�سر  ح�سين،  محمد  محمد  وتحقيق:  �سرح  الكبير،  االأع�سى  ديوان  االأع�سى، 

االآداب بالجماميز، م�سر، تاريخ المقدمة 1950م.

ين االآخِرين،  اأبي ب�سير ميمون بن قي�ض واالأع�سِ المنير في �سعر  ال�سبح  االأع�سى، كتاب 

مطبعة اآدولف هلزهو�سن، بيانة، 1927م.

• الآمدي، اأبو القا�شم الح�شن بن ب�شر:	

الموازنة بين �سعر اأبي تمام والبحتري، تحقيق: ال�سيد اأحمد �سقر، دار المعارف، م�سر، 

1961م.

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط2،  كرنكو،  ف.  ت�شحيح:  و�لمختلف،  �لموؤتلف 
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1402هـ/ 1982م.

• امروؤ القي�ص	

 ديوان امرئ القي�ض، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار المعارف، م�سر، 1958م.

• الأنباري، اأبو بكر محمد بن القا�شم: 	

دار  هارون،  محمد  ال�سالم  عبد  تحقيق:  الجاهليات،  الطوال  ال�سبع  الق�سائد  �سرح 

المعارف، 1963م.

• الأنباري، اأبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد: 	

م�سر  نه�سة  دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  محمد  تحقيق:  االأدباء،  طبقات  في  االألباء  نزهة 

للطباعة والن�سر، تاريخ المقدمة 1386هـ/ 1967م.

• الأن�شاري، الحافظ �شفي الدين اأحمد بن عبد اهلل الخزرجي: 	

م�سر،  الخيرية،  المطبعة  ط1،  �لرجال،  �أ�شماء  تذهيب  في  �لكمال  تهذيب  خال�شة 

1323هـ.

• الأن�شاري، اأبو محمد جمال الدين عبد اهلل بن ه�شام:	

 �شرح ق�شيدة بانت �شعاد، ط1، المطبعة االأزهرية الم�سرية، م�سر، 1317هـ.

• اأني�ص، د. اإبراهيم: 	

االأ�سوات اللغوية، مكتبة االأنجلو الم�سرية، د.ب، 1987م.

مو�شيقى �ل�شعر، ط4، مكتبة االأنجلو الم�سرية، د.ب، 1972م.

• الإيادي	

�سعر اأبي دوؤاد، مطبوع مع درا�سات في االأدب العربي، غو�ستاف فون غرنباوم، ترجمة: 

د. اإح�سان عبا�ض واآخرون، من�سورات مكتبة الحياة، بيروت، 1959م.
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• الأيوبي، د. يا�شين: 	

معجم �ل�شعر�ء في ل�شان �لعرب، ط4، دار العلم للماليين، لبنان، 1981م.

• الباهلي:	

العربية،  اللغة  مجمع  مطبوعات  عطوان،  ح�سين  د.  تحقيق:  اأحمر،  بن  عمرو  �سعر   

دم�سق، د.ت.

• بروكلمان، كارل:	

�إلى �لعربية، د.عبد �لحليم �لنجار،ط4، ن�سر دار المعارف،  تاريخ �لأدب �لعربي، نقله 

م�سر، 1977م.

• الب�شتاني، بطر�ص:	

ال�سعراء الفر�سان، دار المك�سوف، بيروت، 1966م.

• ب�شر، د. كمال: 	

علم �للغة �لعام، ط2، ن�سر دار المعارف، م�سر، 1971م.

• البطليو�شي، ابن ال�شيد: 	

االأدبية،  المطبعة  الب�ستاني،  اأفندي  اهلل  الكتاب، راجعه: عبد  اأدب  �سرح  في  االقت�ساب 

بيروت، 1901م.

• البغدادي، الحافظ اأبو بكر اأحمد بن علي: 	

تاريخ بغد�د، ط1، مكتبة ال�سعادة، م�سر، 1349هـ/ 1931م.

• البغدادي، عبد القادر بن عمر: 	

خزانة االأدب ولّب لباب ل�سان العرب، تحقيق: عبد ال�سالم محمد هارون، دار الكتاب 

العربي للطباعة والن�سر، القاهرة، 1387هـ/ 1967م.
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خزانة االأدب، دار �سادر، بيروت، د.ت.

• البكري، اأبو عبيد:	

والن�سر،  والترجمة  التاأليف  لجنة  مطبعة  الميمني،  العزيز  عبد  تحقيق:  الالآلئ،  �سمط   

د.ب، 1971م.

ف�سل المقال في �سرح كتاب االأمثال، تحقيق: د. اإح�سان عبا�ض/ د. عبد المجيد قطام�ض، 

دار االأمانة، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت،1391هـ/ 1971م.

معجم ما ��شتعجم، تحقيق: م�شطفى �ل�شقا، ط1، القاهرة، 1368هـ/ 1949م.

• تاأبط �شراً: 	

ديو�ن تاأبط �شر�ً و�أخباره، جمع وتحقيق و�شرح: علي ذو �لفقار �شاكـر، ط1، دار الغرب 

االإ�سالمي، 1404هـ/ 1984م.

• التبريزي، الخطيب: 	

�سرح اختيارات المف�سل، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، مطبوعات مجمع اللغة العربية، 

دم�سق، 1391هـ/ 1971م.

�شرح �لق�شائد �لع�شر، تحقيق: فخر �لدين قباوة، ط3، من�سورات دار االآفاق، بيروت، 

1399هـ/ 1979م.

• التميمي، اأبو القا�شم علي بن حمزة:	

التنبيهات على اأغاليط الرواة، مطبوع مع المنقو�ض والممدود للفراء، تحقيق: عبد العزيز 

الميمني الراجكوتي، دار المعارف، م�سر، 1977م.

• ابن تولب: 	

�سعر النمر بن تولب، جمع و�سنع: د. نوري حمودي القي�سي، مطبعة المعارف، بغداد، 

1388هـ/ 1968م.
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• ثعلب، اأبو العبا�ص يحيى:	

�لمجال�ض، �شرح وتحقيق: عبد �ل�شالم محمد هارون، ط2، دار المعارف، م�سر، تاريخ 

المقدمة 1375هـ/ 1956م.

• الجاحظ، عمرو بن بحر:	

�لبيان و�لتبيين، تحقيق: عبد �ل�شالم محمد هارون، ط1، ن�سر مكتبة الخانجي، القاهرة/ 

مكتبة الهالل، بيروت، 1367هـ/ 1948م.

�لحيو�ن، تحقيق، عبد �ل�شالم محمد هارون، ط1، م�سر، 1356هـ/ 1938م.

• الجبوري، د. يحيى: 	

 �لزينة في �ل�شعر �لجاهلي، ط1، دار القلم، الكويت، 1404هـ/ 1984م.

ديو�ن لبيد، ط2، دار القلم، الكويت، 1981م.

• ابن الجراح، اأبو عبد اهلل محمد بن داود:	

الورقة، تحقيق: د. عبد الوهاب عزام/ عبد ال�ستار اأحمد فراج، دار المعارف، م�سر.

• الجرجاني، عبد القاهر:	

الطرائف االأدبية، �سححه: عبد العزيز الميمني، لجنة التاأليف والترجمة والن�سر، القاهرة، 

1937م.

• جرير:	

ديوان جرير، دار �سادر/ دار بيروت، بيروت، 1379هـ/ 1960م.

• الج�شمي	

له: د. �ساكر  البقاعي، قدم  ال�سمة، جمع وتحقيق و�سرح: محمد خير  ديوان دريد بن 

الفحام، دار قتيبة، دم�سق، 1401هـ/ 1981م.
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• الجعدي:	

�شعر �لنابغة �لجعدي، ط1، من�سورات المكتب االإ�سالمـي، دم�سق، 1382هـ/ 1964م.

• ابن جعفر، قدامة بن جعفر: 	

نقد �ل�شعر، تحقيق: كمال م�شطفى، ط1، مكتبة الخانجي، م�سر، 1367هـ/ 1948م.

• الجمحي: 	

طبقات فحول ال�سعراء، تحقيق: محمود محمد �ساكر، دار المعارف للطباعة والن�سر.

• ابن جندل: 	

العربية،  المكتبة  وتوزيع  ن�سر  قباوة،  الدين  فخر  د.  تحقيق:  جندل،  بن  �سالمة  ديوان 

حلب، 1383هـ/ 1963م.

• ابن جني، اأبو الفتح عثمان: 	

الخ�سائ�ض، تحقيق: محمد علي النجار، الدار العربية للكتاب، بيروت.

القاهرة،  الحلبي،  اأمين، مكتبة م�سطفى  اهلل  اإبراهيم م�سطفى/ عبد  المن�سف، تحقيق: 

1373هـ/ 1954م.

• الجه�شياري، اأبو عبد اهلل محمد بن عبدو�ص:	

�لوزر�ء و�لكّتاب، تحقيق: م�شطفى �ل�شقا و�آخرون، ط1، القاهرة، 1357هـ/ 1938م.

• ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد: 	

اآباد الدكن، الهند،  المنتظم في تاريخ الملوك واالأمم، دائرة المعارف العثمانية، حيدر 

1357هـ.

القاهرة،  الم�سرية،  النه�سة  مكتبة  الخولي،  مر�سي  محمد  تحقيق:  االأذكياء،  اأخبار 

1970م.
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• الحاتمي، محمد بن الح�شن: 	

حلية المحا�سرة، تحقيق: هالل ناجي، 1970م.

• الحادرة: 	

ديوان الحادرة، تحقيق: د. نا�سر الدين االأ�سد، دار �سادر، بيروت، 1399هـ/ 1973م.

• ابن حجر: 	

ديو�ن �أو�ض، تحقيق: محمد يو�شف نجم، ط2، دار �سادر، بيروت، 1387هـ/ 1967م.

• ابن حزم، اأبو محمد علي بن اأحمد بن �شعيد:	

م�سر،  المعارف،  دار  هارون،  محمد  ال�سالم  عبد  تحقيق:  العرب،  اأن�ساب  جمهرة   

1382هـ/ 1962م.

• الحطيئة:	

ديوان الحطيئة، �سرح ابن ال�سكيت وال�سكري وال�سج�ستاني، تحقيق: نعمان اأمين طه، 

ط1، مكتبة م�سطفى الحلبي، م�سر، 1378هـ/ 1958م.

• الحموي، اأبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل:	

 معجم االأدباء، ن�سر د. اأحمد الرفاعي، مطبوعات دار الماأمون، 1355هـ.

معجم البلدان، دار �سادر، دار بيروت، بيروت، 1376هـ/ 1957م.

• الحنفي، ال�شيخ جال: 	

العرو�ض تهذيبه واإعادة تدوينه، مطبعة العاني، 1398هـ/ 1987م.

• الحوفي، اأحمد محمد:	

1370هـ/  م�سر،  م�سر،  نه�سة  مكتبة  ون�سر  طبع  ط1،  �لجاهلي،  �ل�شعر  في  �لغزل   

1950م.

Al_Asma3i_Book.indb   412 11/17/09   1:33 PM



413

• الخزرجي، الحافظ �شفي الدين اأحمد بن عبد اهلل: 	

خال�شة تذهيب �لكمال في �أ�شماء �لرجال، ط1، المطبعة الخيرية، 1322هـ.

• ابن الخطيم:	

1378هـ/  بيروت،  �سادر،  دار  ط2،  �لأ�شد،  �لدين  نا�شر  د.  تحقيق:  قي�ض،  ديو�ن   

1967م.

• ابن خلكان، اأبو العبا�ص �شم�ص الدين اأحمد بن محمد:	

 وفيات �لأعيان و�أنباء �أبناء �لزمان، تحقيق: محمد محيي �لدين عبد �لحميد، ط1، ن�سر 

مكتبة النه�سة الم�سرية، القاهرة، 1368هـ/ 1948م.

• الخن�شاء: 	

ديوان الخن�ساء، دار �سادر، بيروت.

• خور�شيد، اإبراهيم زكي/ ال�شن�شنتاوي، اأحمد/ يون�ص، د. عبد الحميد	

د�ئرة �لمعارف �لإ�شالمية، ط2، دار ال�سعب، القاهرة، 1969م.

• ابن خير، اأبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة:	

 فهر�سة ما رواه عن �سيوخه، ن�سر: فرن�س�سكه قدارة زيدين وتلميذه، من�سورات المكتب 

التجاري، بيروت، 1382هـ/ 1963م.

• الدارمي: 	

ديو�ن م�شكين، جمع وتحقيق: عبد �هلل �لجبوري/ خليل �إبر�هيم �لعطية، ط1، مطبعة دار 

الب�سري، بغداد، 1389هـ/ 1970م.

• ابن دريد، اأبو بكر محمد الح�شن:	

 اال�ستقاق، تحقيق: عبد ال�سالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، م�سر، 1958م.
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تعليق من �أمالي �بن دريد، تحقيق: �ل�شيد م�شطفى �ل�شنو�شي،ط1،1984م.

جمهرة اللغة، موؤ�س�سة الحلبي، القاهرة، د.ت.

• الدوؤلي: 	

بيروت،  الجديد،  الكتاب  دار  يا�شين، ط1،  �آل  تحقيق: محمد ح�شن  �لأ�شود،  �أبي  ديو�ن 

لبنان، 1974م.

• الذبياني:	

 ديوان ال�سماخ بن �سرار، تحقيق و�سرح: �سالح الدين الهادي، دار المعارف، م�سر، 

تاريخ المقدمة 1968م.

دم�سق،  الفكر،  دار  في�سل،  �سكري  د.  تحقيق:  ال�سكيت،  ابن  �سنعة  النابغة،  ديوان 

1968م.

ديو�ن �لنابغة، تحقيق: عمر �لد�شوقي، ط4، دار الفكر العربي، القاهرة، 1960م.

ديوان النابغة، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار المعارف، م�سر، 1977م.

• ذو الرمة:	

 ديوان �سعر ذي الرمة غيالن بن عقبة، ت�سحيح: كارليل هنري هي�ض مكارتني، طبع كلية 

كمبردج، 1337هـ/ 1919م.

• ابن اأبي ربيعة:	

ديوان عمر، تحقيق و�سرح: اإبراهيم االأعرابي، مكتبة �سادر، بيروت، 1952م.

• ابن ر�شيق، اأبو علي الح�شن: 	

�لعمدة في �شناعة �ل�شعر ونقده، تحقيق: محمد محيي �لدين عبد �لحميد، ط2، مطبعة 

ال�سعادة، م�سر، 1374هـ/ 1955م.
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• رومية، وهب:	

 �لرحلة في �لق�شيدة �لجاهلية، ط2، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1400هـ/ 1979م.

• الزبيدي:	

 ديوان عمرو بن معديكرب، �سنعة ها�سم الطعان، د.ت.

• الزبيدي، اأبو بكر محمد بن الح�شن: 	

طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار المعارف، 1973م.

• الزبيدي، الإمام اللغوي ال�شيد محمد مرت�شى:	

 تاج العرو�ض، دار ليبيا للن�سر والتوزيع، مطابع دار �سادر، بيروت، 1386هـ/ 1966م.

• الزجاجي، اأبو القا�شم عبد الرحمن بن اإ�شحاق: 	

�لأمالي، ط2، المكتبة المحمودية، م�سر، 1354هـ/ 1935م.

• الزركلي، خير الدين: 	

�لأعالم، ط5، دار العلم للماليين، بيروت، 1980م.

• زكي، د. اأحمد كمال:	

االأ�سمعي، الموؤ�س�سة الم�سرية العامة للتاأليف والترجمة والن�سر.

• الزمخ�شري، اأبو القا�شم جار اهلل محمود بن عمر: 	

�لم�شتق�شى في �أمثال �لعرب، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1397هـ/ 1977م.

• ابن زهير: 	

1360هـ/  القاهرة،  والن�سر،  للطباعة  القومية  الدار  ال�سكري،  �سنعة  كعب،  ديوان 

1950م.
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• ال�شج�شتاني، اأبو حاتم: 	

فحولة ال�سعراء، تحقيق: د. محمد عبد القادر اأحمد، طبع ون�سر: مكتبة النه�سة الم�سرية، 

القاهرة، 1411هـ/ 1991م.

• �شزكين، فوؤاد: 	

الترجمة:  راجع  حجازي،  فهمي  محمود  د.  العربية:  اإلى  نقله  العربي،  التراث  تاريخ 

االإ�سالمية،  �سعود  بن  االإمام محمد  ن�سر جامعة  الرحيم،  عبد  �سعيد  د.  عرفة،  م�سطفى  د. 

1403هـ/ 1983م.

• ال�شطلي، د. عبد الحفيظ:	

 العجاج حياته ورجزه، توزيع مكتبة اأطل�ض، دم�سق، تاريخ المقدمة 1971م.

• الع�شكري، اأبو �شعيد الح�شن بن الح�شين: 	

اأ�سعار الهذليين، تحقيق: عبد ال�ستار اأحمد فراج، راجعه: محمود محمد  كتاب �سرح 

�ساكر، مكتبة دار العودة، القاهرة.

• ال�شكري، اأبو اأحمد الح�شن بن عبد اهلل: 	

مطبعة  ط1،  �لميمني،  �لعزيز  عبد  تحقيق:  و�لتحريف،  �لت�شحيف  فيه  يقع  ما  �شرح 

م�سطفى الحلبي، 1963م.

• ابن ال�شكيت: 	

�إ�شالح �لمنطق، �شرح وتحقيق: �أحمد محمد �شاكر/ عبد �ل�شالم محمد هارون، ط2، 

دار المعارف، م�سر، 1375هـ/ 1956م.

• ابن اأبي �شلمى:	

�شعر زهير، �شنعة �لأعلم �ل�شنتمري، تحقيق: د. فخر �لدين قباوة، ط2، دار القلم العربي، 

حلب، 1393هـ/ 1973م.
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• ابن �شلمة، اأبو طالب المف�شل: 	

�لفاخر، تحقيق: عبد �لعليم �لطحاوي، ر�جعه: محمد �لنجار، ط1، دار اإحياء الكتب 

العربية، 1380هـ/ 1960م.

• ال�شلمي:	

 �سعر خفاف بن ندبة، جمع وتحقيق: نوري حمودي القي�سي، �ساعدت جامعة بغداد 

على ن�سره، مطبعة المعارف، بغداد، 1967م.

• ال�شلمي: 	

ديوان العبا�ض بن مردا�ض، تحقيق: د. يحيى الجبوري، بغداد، 1388هـ/ 1968م.

• ال�شموءل:	

1384هـ/  بيروت،  والن�سر،  للطباعة  �سادر  دار  وال�سموءل،  الورد  بن  عروة  ديوانا   

1964م.

• ال�شندوبي، ح�شن:	

 �شرح ديو�ن �مرئ �لقي�ض ومعه �أخبار �لمر�ق�شة، ط4، المكتبة التجارية الكبرى، م�سر، 

1378هـ/ 1959م.

• �شيبويه، اأبو ب�شر عمرو:	

 �لكتاب، ط1، م�سر، 1316هـ

• ال�شيد، د. عبد الرحمن: 	

مدر�شة �لب�شرة �لنحوية ن�شاأتها وتطورها، ط1، توزيع دار المعارف، م�سر.

• ابن �شيده، اأبو الح�شن علي بن اإ�شماعيل:	

 المخ�س�ض، بيروت.
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• ال�شيرافي، اأبو �شعيد الح�شن بن عبد اهلل: 	

اأخبار النحويين الب�سريين، ن�سر فريت�ض كرنكو، بيروت، 1936م.

• ال�شيوطي، جال الدين: 	

�لأ�شباه و�لنظائر، ط2، دائرة المعارف العثمانية، حيدر اآباد الدكن، 1360هـ

بغية �لوعاة في طبقات �للغويين و�لنحاة، تحقيق: محمد �أبو �لف�شل �إبر�هيم، ط2، د.ب، 

1384هـ/ 1965م.

المزهر في علوم اللغة، عّلق عليه: محمد اأحمد جاد المولى/ علي البجاوي/ محمد اأبو 

�لف�شل �إبر�هيم، ط2، دار اإحياء الكتب العربية.

• ابن ال�شجري، اأبو ال�شعادات هبة اهلل بن علي العلوي:	

الدكن،  اآباد  حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة  مجل�ض  مطبعة  ط1،  �ل�شجرية،  �لأمالي 

1349هـ

كتاب الحما�سة، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر اآباد الدكن،1394هـ.

• ابن �شداد: 	

ديوان عنترة، �سرح وتحقيق: عبد المنعم عبد الروؤوف �سلبي، قدم له: اإبراهيم االأبياري، 

المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، د.ت.

• ال�شلقاني، د. عبد الحميد:	

االأ�سمعي الراوية، د.ب، د.ت.

�لأعر�ب �لرو�ة، ط1، ال�سركة العربية للن�سر والتوزيع واالإعالن، طرابل�ض، الجماهيرية، 

1975م.
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• ال�شنتمري، يو�شف �شليمان بن عي�شى المعروف بالأعلم:	

�أ�شعار �ل�شعر�ء �ل�شتة �لجاهليين، ط1، من�سورات دار االآفاق الجديدة، بيروت، 1979م.

تح�شيل عين �لذهب من معدن جوهر �لأدب في علم مجاز�ت �لعرب، ط1، المطبعة 

الكبرى االأميرية، بوالق، م�سر، 1316هـ.

• ال�شنقيطي، ال�شيخ اأحمد اأمين:	

 المعلقات الع�سر واأخبار �سعرائها، المكتبة التجارية الكبرى، م�سر، 1378هـ/ 1959م.

• ال�شعيدي، عبد المتعال: 	

بغية �لإي�شاح لتلخي�ض �لمفتاح في علوم �لبالغة، ط6، مكتبة االآداب ومطبعتها، د.ب، 

د.ت.

• ال�شبعي: 	

ديوان المتلم�ض، تحقيق: ح�سن كامل ال�سيرفي، ال�سركة الم�سرية العامة للطباعة والن�سر، 

م�سر، 1390هـ/ 1970م.

• ال�شبي، اأبو العبا�ص المف�شل بن محمد: 	

ديوان المف�سليات، �سرح اأبي محمد القا�سم بن محمد بن ب�سار االأنباري، مطبعة االآباء 

الي�سوعيين، بيروت، 1902م.

�لمف�شليات، تحقيـق: �أحـمد محمد �شاكر/ عبد �ل�شالم محمد هارون، ط6، ن�سر دار 

المعارف، م�سر، 1979م.

• الطائي اأبو تمام حبيب بن اأو�ص:	

 كتاب الوح�سيات، تحقيق: عبد العزيز الميمني، زاد في حوا�سيه محمود محمد �ساكر، 

دار المعارف، م�سر، 1963م.

لالآباء  الكاثوليكية  المكتبة  الي�سوعي،  �سالحاني  اأنطون  واالأخطل،  جرير  نقائ�ض 
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الي�سوعيين، بيروت، 1922م.

• الطائي: 	

بغداد،  المعارف،  مطبعة  القي�سي،  حمودي  نوري  د.  وحققه:  جمعه  زبيد،  اأبي  �سعر 

1967م.

• طبانة، د. بدوي: 	

معجم �لبالغة �لعربيـة، ط1، من�سورات جامعة طرابل�ض، 1395هـ/ 1975م.

• الطبري، الإمام اأبو محمد جعفر بن جرير: 	

اال�ستقامة،  مطبعة  العلماء،  من  نخبة  و�سبطه  و�سححه  راجعه  والملوك،  االأمم  تاريخ 

القاهرة، 1969م.

• الطرابل�شي، د. اأمجد:	

 نظرة تاريخية في حركة �لتاأليف عند �لعرب في �للغة و�لأدب، ط5، مكتبة دار الفتح، 

دم�سق، 1971م.

• الطرماح: 	

ديوان الطرماح، تحقيق: د. عزة ح�سن، دم�سق.

• ابن الطفيل: 	

ديوان عامر، رواية اأبي بكر محمد بن القا�سم االأنباري عن اأبي العبا�ض اأحمد بن يحيى 

ثعلب، دار �سادر، بيروت، 1399هـ/ 1979م.

• الطيب، د. عبد اهلل: 	

بيروت،  والن�سر،  للطباعة  الفكر  دار  ط2،  و�شناعتها،  �لعرب  �أ�شعار  فهم  �إلى  �لمر�شد 

1970م.
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• عابدين، د. عبد المجيد	

�لأمثال في �لنثر �لعربي �لقديم، ط1، مكتبة م�سر، د.ب، تاريخ المقدمة، 1956م.

• العبادي: 	

ديوان عدي بن زيد، حققه: محمد جبار المعيبد، �سركة دار الجمهورية للن�سر والطبع، 

بغداد، 1965م.

• عبا�ص، د. اإح�شان: 	

تاريخ �لنقد �لأدبي عند �لعرب، ط1، دار االأمانة/ موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1391هـ/ 

1971م.

• ابن العبد:	

 ديوان طرفة، دار �سادر/ دار بيروت، بيروت، 1980م.

• ابن عبد ربه، اأبو عمر اأحمد بن محمد:	

 �لعقد �لفريد، �شرحه و�شبطه: �أحمد �أمين/ �أحمد �لزين/ �إبر�هيم �لأبياري، ط2، القاهرة، 

1367هـ/ 1948م.

• عبد الرحمن، د. ن�شرت:	

عمان،  االأق�سى،  مكتبة  الحديث،  النقد  �سوء  في  الجاهلي  ال�سعر  في  الفنية  ال�سورة   

1976م.

• اأبو العتاهية	

اأبو العتاهية، اأ�سعاره واأخباره، تحقيق: د. �سكري في�سل، مكتبة المالح، دم�سق، تاريخ 

المقدمة 1384هـ/ 1964م.
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• عتيق، د. عبد العزيز:	

 علم البديع، دار النه�سة العربية للطباعة والن�سر، بيروت، 1974م.

في تاأريخ البالغة العربية، دار النه�سة العربية، بيروت، 1970م.

• ابن العجاج: 	

ديو�ن روؤبة بن �لعجاج، ت�شحيح وترتيب وليم بن �آلورد �لبرو�شي، ط1، من�سورات دار 

االآفاق، بيروت، 1970م.

• العجاج: 	

ديوان العجاج، رواية عبد الملك بن قريب االأ�سمعي و�سرحه، تحقيق: د. عبد الحفيظ 

ال�سطلي، توزيع مكتبة اأطل�ض، دم�سق، تاريخ المقدمة 1969م.

ديوان العجاج، تحقيق: د. عزة ح�سن، مكتبة دار ال�سرق، بيروت، لبنان، د.ت.

• العدواني:	

 ديوان ذي االإ�سبع، جمع وتحقيق: عبد الوهاب محمد علي العدواني واآخرون، مطبعة 

الجمهور، المو�سل، 1973م.

• الع�شقاني، �شيخ الإ�شام �شهاب الدين اأحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر:	

االإ�سابة في تمييز ال�سحابة، م�سر، 1358هـ/ 1939م.

تهذيب �لتهذيب، ط1، حيدر اآباد الدكن، الهند، 1326هـ.

• الع�شكري، اأبو هال الح�شن بن عبد اهلل بن �شهل بن �شعيد:	

 ديوان المعاني، ن�سر مكتبة القد�سي، القاهرة، 1352هـ.

كتاب �ل�شناعتين، تحقيق: محمد علي �لبجاوي/ محمد �أبو �لف�شل �إبر�هيم، ط1، دار 

الكتاب العربي، القاهرة، 1371هـ/ 1952م.
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الم�سون في االأدب، تحقيق: عبد ال�سالم محمد هارون، الكويت، 1960م.

• عطوان، د. ح�شين: 	

مقدمة الق�سيدة العربية في ال�سعر الجاهلي، دار المعارف، م�سر، د.ت.

• ابن العمراني، محمد بن علي: 	

االأنباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق: د. قا�سم ال�سامرائي، اليدن، 1973م.

• غرنباوم، غو�شتاف فون: 	

عبا�ض  اإح�سان  د.  ترجمة:  االإيادي،  دوؤاد  اأبي  �سعر  ومعه  العربي،  االأدب  في  درا�سات 

واآخرون، من�سورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1959م.

• الفار�شي، اأبو علي الح�شن بن اأحمد:	

 التكملة وهي الجزء الثاني من االإي�ساح الع�سدي، تحقيق: د. ح�سن ال�ساذلي فرهود، 

ط1، د.ب، 1981م.

ال�سنكاوي، مطبعة  بالبغداديات، درا�سة وتحقيق: عبد اهلل  المعروفة  الم�سكلة  الم�سائل 

العاني، بغداد، د.ت.

• الفحل:	

 ديوان علقمة، �سرح االأعلم ال�سنتمري، حققه: لطفي ال�سقال/ درية الخطيب، راجعه: 

د. فخر الدين قباوة، دار الكتاب العربي، حلب، 1389هـ/ 1969م.

• القالي، اأبو علي:	

االأمالي، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.

 ذيل االأمالي والنوادر، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.
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• ابن قتيبة، اأبو محمد عبد اهلل بن م�شلم: 	

العربية،  الكتب  اإحياء  دار  �سقر،  اأحمد  ال�سيد  و�سرح:  تحقيق  القراآن،  م�سكل  تاأويل 

د.ب، تاريخ المقدمة 1373هـ/ 1954م.

ال�سعر وال�سعراء، تحقيق و�سرح: اأحمد محمد �ساكر، دار المعارف، م�سر، 1969م.

عيون االأخبار، دار الكتب الم�سرية، القاهرة، 1343هـ/ 1925م.

�لمعارف، تحقيق: محمد �إ�شماعيل عبد �هلل �ل�شاوي، ط1، المطبعة االإ�سالمية، القاهرة، 
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