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 ملخص

يتناكؿ ىذا البحث ظاىرة تعدد ركايات البيت الواحد في الشعر القديم من زاكية التغييرات        
، كال يراد بها إصالح غير مغرضة التي رأل أنها تغييرات مقصودة ، سواء أكانت تغييرات مغرضة أـ 

  . لى ىذه التغييرات مسمى الصرؼ كاإللحاؽ. كقد أطلق البحث عالبيت أك تحسينو

ما يكوف تغييران جزئيان يلحق البيت ىذه التغييرات فالحظ أف منها  كقد تتبع البحث مظاىر      
كفي  ،كفي بعض المفردات ،المفرد من خالؿ التغيير في أسماء القبائل كاألشخاص كاألماكن

دد كمنها مايكوف تغييران كليان على مستول النص، مٌثل لو البحث بالوقوؼ عند ع ؛المعاني كالصور
كسينية امرئ القيس كسينية بشر بن أبي  ،بائية امرئ القيس كبائية علقمة بن عبدة :من القصائد ىي
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2022لعام   كالقصيدة الرائية  التي أكردىا  بديع الزماف الهمذاني في المقامة البشرية ، كالتي نسبها  ،خاـز 

المغرضة إلى العصبية حث دكافع التغييرات . كقد أعاد الببعضهم إلى عمرك بن معديكرب الزبيدم
بدكافع نفسية أك قد تعود إلى األىواء الشخصية ، أما التغييرات غير المغرضة فبأنواعها المختلفة

.فنية  

،  رات المقصودة ، اإللحاؽ ، التزييفالكلمات المفتاحية : الشعر الجاىلي ، الركاية ، التغيي
 التحوير .

 

Intentional Changes Introduced into the Narration of Old 
Arabic Poetry up to last Part of the Fourth Century AH-  
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Abstract 

This research deals with the phenomenon of multiple 
narrations of one and the same poem in old Arabic poetry, 
with an eye on determining whether such changes and 
modifications were intentional or not. The researcher traces 
the manifestations of these changes, as well as points out that 
some of them are only partial changes within the same line of 
poetry due to changes in the names of tribes, people and 
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2022لعام    places, a well as some vocabulary items. Changes, however, 

sometimes extend to include the meanings and images, 
ending up with a complete change at the text level. This 
research deals with some cases in point, such as two poms by 
Umru Al-Qais and Alqama bin Abda with the same rhyme, 
two other poems by Umru Al-Qais and Bishr ibn Abi Khazim 
with the same rhyme again, and, finally, the elegy reported by 
Badi al-Zaman al-Hamadani, which was claimed by some 
other critics and narrators to Amr ibn Ma`di Karib al-Zubaidi. 

Keywords: Pre-Islamic poetry, Narration, Intentional 
Changes, Modifications, Fake Poetry 

                                       

 مقدمة :

الصادقة  جهودالن أبرز الظواىر التي رافقت ظاىرة تعدد ركايات البيت الواحد م تعد      
كإذا سلمنا حكمان بأف ركاية كاحدة من بين ركايات البيت  .عنهاكتمخضت  ،كالمضنية لعلماء الركاية

، فإف بقية صدكر أكثر من ركاية عن الشاعر نفسو (ماؿ )مع احتالواحد ىي الركاية الصحيحة 
ىي ركايات انبثقت من كنمت حوؿ ىذه الركاية األـ . كالتغييرات في ىذه الركايات بطبيعة  الركايات
كبعضها اآلخر  ، الذاكرة أخطاء غييرات عفوية غير مقصودة بسبب التصحيف أكت بعضهاالحاؿ 

، كتلك التي كاف يقـو بها الركاة العلماء، بنية حسنة ، إلصالح العيوب الشكلية تغييرات مقصودة
لمقتضيات القبائل كركاتها استجابة بعض بها  البيت الشعرم ، أك تلك التي قاـ كالمعنوية في

 . اختالؼ اللهجات كاللغات
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ىذه التغييرات ك  .محمد بن سالـعلى غرار ما أكضحو لنا  ،اتباعان لهول أكعصبيةأك النحل التزييف 
كالنوع  .شمل القصيدة بأسرىاة تكلي  اتتغيير حدكد البيت الواحد، أك  فيتغييرات جزئية  تكوفقد 

لكٌن فيها تطاكالن ، ، من قبيل النحلمن ثم ،كليست، ت غير مغرضة كال عصبية كراءىاتغييراالثاني 
 كيتناكؿ البحث الحالي ىذين النوعين .المعهودةلها يفوؽ حدكد التحسين  على الركاية كتحويران 

 . مقصودةال تغييراتمن الالمختلفين 

 دقيق ينضويا تحتوبمسمى  يشير إلى ىذين التغييرين المختلفينعليو أف  قد رأل الباحث أفٌ ك       
فالصرؼ، في اللغة، الدفع  ما يفي بهذا الغرض. الصرؼ كاإللحاؽ في مصطلحيكقد رأل  ،معان 

، فقد سمي كفي اللفظ ما يدؿ على التغيير كالتبديل .ِكصرؼ الشيء صرفان: رده عن كجهوُ.كالرد
لذم يتناكؿ ة العلم اسميتكمن ذلك  .ّ، أم يقلبهم كيرددىمحدث الدىر صرفان ألنو يتصرؼ بالناس

كمن المجاز: صرؼ فالنان  كالتصريف: التغيير. .ْعلم التصريفبك  علم الصرؼب صيغة الكلمة كبنيتها
 ،ؼ الكالـ: تزيينو كالزيادة فيوصرٍ الكذب، فكمن معاني الصرؼ ما يدؿ على  .ٓبفالف: كاٌله مكانو

   .ٔلصرؼ األسماع إلى استماعو

                                                           
الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد، التعريفات، كضع حواشيو كفهارسو: محمد باسل عيوف الٌسود، دار   ُ

 .ُّٔ، صََِّالكتب العلمية، بيركت، 
 ، مادة"صرؼ".ُٖٓٗالمجمع اللغوم في القاىرة، المعجم الوسيط، دار الفكر، بيركت،   ِ
،  دار الفكر، بيركت، ِابن فارس، أبو الحسن أحمد، مقاييس اللغة، تحقيق شهاب الدين أبو عمرك، ط   ّ

 .َٗٓ، مادة"صرؼ"، صُٖٗٗ
 .ْٕٕ/ْ، دار المعارؼ، القاىرة، ّحسن، عباس، النحو الوافي، ط  ْ

 .َُْ، صُٖٓٗ، مكتبة لبناف، بيركت، ِالعدناني، محمد، معجم األخطاء الشائعة، ط   ٓ
 .َٗٓابن فارس، مقاييس اللغة، مادة"صرؼ"، ص  ٔ
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2022لعام   كيقاؿ: .ٕكبفالف: أم أتبعو إياه كجعلو يلحقو أما اإللحاؽ، في اللغة، فمن ألحق فالنان فالنان       

كفي الكلمة معنى الكذب كاالدعاء،  ٖ.بأبيو: أخبر بأنو ابنو لشبو بينهما يظهر لو الولدى  ألحق القائفي 
 َُ".كمن المجاز: "ىو ميٍلحق: ميٍلصقه دىًعيٌ  .ٗاستلحق فالنان: اٌدعاه كنسبو إلى نفسونقوؿ: 

معنى الكذب تشيراف في بعض استخداماتهما إلى ك معنى التغيير،  ىكذا تشترؾ اللفظتاف فيك      
الغاية بياف جهة الصرؼ ك معنى تضيف إلى لفظة "الصرؼ" ، كما أف لفظة"اإللحاؽ" االختالؽمظنة ك 

في كل ا؛ فف صالحتين لتسمية ىذه التغييرات المقصودة بهم. كبهذه الدالالت تبدك اللفظتامنو
 بنية حسنة أك سيئة، صاحبو،عن صورتو كأصلو الصحيح أك لركاية الشعرية صرؼ للشعر عن تغيير ل

 .عنى أك الصورة أك النسبةاللفظ أك المعاة، على صعيد كإلحاقو بصورة جديدة مدٌ 

، إنما من الزاكية النظريةفي الشعر العربي القديم يعرض لقضية النحل كىذا البحث ال     
في  جملة من الركايات التي اجتمعت للباحث على مدل زمني غير قصير، كأثارت ريبتويقـو على 

 -حديدان قدمها الدارسوف السابقوف أك ابن سالـ تفي ضوء المادة المعرفية العامة التي  -صحتها
الباحث كقد رأل  لعل فيها صحيحان نافعان.ك يركف فيها رأيهم،  يدم الباحثينأأف يضعها بين  حب  كأى 

لما قوية على ىذه الظاىرة، كتأييدىا اللتها الن ىذه الركايات بعض الركايات المعركفة لدأف يضمٌ 
مجرد أمثلة ال تستوعب أشكاؿ الصرؼ  ىيالتي يقدمها البحث  غير أف ىذه الركايات ذىب إليو.

وعب دكاعي كىي بالمثل ال تست ،تستغرؽ أمثلة النوع الواحد منها كاإللحاؽ في الركاية، كما ال
دكف غيرىا من ، بعينها انطلق من أمثلةإنما ألف البحث كلم تشأ ذلك،  ،الصرؼ كاإللحاؽ جميعها

 المنطلقات.
ستثناءات قليلة( أك شعر تدكر حوؿ شعر لشعراء جاىليين)ما عدا اكجميع ىذه الركايات 

لم تيشفع بخبر يتهمها أك يشكك في  ىذه الركاياتمعظم . ك )ركاية كاحدة( ى أحدىمنسب إل

                                                           
 المجمع اللغوم، المعجم الوسيط، مادة "لحق".  ٕ
 السابق، مادة "لحق".  ٖ
 السابق، مادة "لحق".  ٗ

الزمخشرم، أبو القاسم محمود بن عمر، أساس البالغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيركت،   َُ
 .َْٓ، مادة "لحق"، ص ُِٖٗ
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بحسب ك من حيث الشكل كالمضموف أم  ،الشعر من داخلوعلى تفحص  ىذه الركايات يقـو
 كسندىا الركايةمصدر  مع األخذ باالعتبار ،تاريخية كغير تاريخية المالبسات الخاصة بكل ركاية،

  .كمكانة الراكم
  

 :موجزة ةتاريخيإطاللة الدراسات السابقة: 

كثيران. كيعد محمد بن سالـ علماء العرب القدماء  ال شغلت قضية النحل أك الوضع    
. ُُىذه القضية في كتابو" طبقات فحوؿ الشعراء" أىم من عالجمن بينهم ق( ِِّ)تالجمحي

 أسبابها، كمثل عليها بأمثلة كثيرة.، ككشف عن كفيو ٌعرؼ بهذه القضية كرسم حدكدىا

 ،القضية من جديد، على تفاكت بين مواقفهم منها ىذهكفي العصر الحديث أثار المستشرقوف      
يعد مصطفى من بين العرب المحدثين ك  ُِ.كمعتدؿ مدافع ،مهاجممشتط ك  ،مابين متشدد كمقتصد

موقف ال يتعارض مع جماؿ باإلمنها كموقفو  .ذه القضيةأكؿ من تناكؿ ى فيما نعلم الرافعيصادؽ 
في كثير من  ُْثم تناكلها طو حسين .ُّأمكاستقاللية في الر مع كضوح في الشخصية  القدماء

كمن  ُٓ.فحات كثيرة في الرد عليو. كقد سيوِّدت صأحيانان  من االضطراب كالتناقض كشيءالمبالغة، 
تلفة في من جوانبها المخعند القدماء كالمحدثين، كتناكلها كأرٌخ لها ىذه القضية درس ز من أبر 

                                                           
الجمحي ، محمد بن سالـ ، طبقات فحوؿ الشعراء ، تحقيق محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، جدة ،   11

 ـ.َُٖٗ

 
انظر مقاالت عدد منهم في كتاب: " دراسات المستشرقين حوؿ صحة الشعر الجاىلي "، ترجمة عبد الرحمن   ُِ

: األسد، ناصر الدين، مصادر الشعر انظر لمزيد من األمثلة ؛ ك ُٕٗٗبدكم، دار العلم للماليين، بيركت، 
 .ّٕٔ-ِّٓ، صُٗٔٗ، دار المعارؼ، القاىرة، ْالجاىلي، ط

 .ـُْٕٗ –ق ُّْٗدار الكتاب العربي، بيركت،  ،ْط ،الرافعي، مصطفى صادؽ، تاريخ آداب العرب  ُّ
ُ/ّّْ-ّْٖ. 

 .ُٗٔٗ حسين، طو، األدب الجاىلي، دار المعارؼ، القاىرة،  ُْ
 (.ِْٖ-ّٕٕ)األسد، ناصر الدين، مصادر الشعر الجاىلي، ص  :كالردكد عليو فياب كتلانظر عرضان ل  ُٓ
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، امعالجة القدماء لهقضية النحل ك صوالن إلى ، ك ، كالركاة كطبقاتهم كتوثيقهمكمفهومها كمصطلحاتها
 .ردكد عليو، كالكالدارسين العرب كمنهم طو حسين، ثم مواقف المستشرقين منها

 ، ككتب تاريخ األدبفي كثير من الدراسات العامة من بعدترددت ىذه القضية  ثم     
، بما ال يختلف ُٖالتي عالجت قضايا الشعر الجاىلي كمن بينها ىذه القضيةأك الكتب .ُٕالعربي

 في كتابو المذكور. عما قدمو األسدجوىريان 

في الكشف عن حجم القضية كفرز  هكجامعو دكاكين الشعر الجاىلي  أسهم محققو قدك       
، من مثل من ينشركف شعره شعرثم المنحوؿ من  ، كالمشترؾ النسبة،الصحيح من المشكوؾ فيو

 من عرضوا لدكاكينشأف ككذلك  ُٗق ديواف امرئ القيس.ابراىيم في تحقيصنيع أبي الفضل 
كما فعل شوقي ضيف في دراستو لشعر  شعرىم،من خالؿ دراسة فيها كصحة أشعارىم الشعراء 

كلكنهم في  .َِفي كتابو :"العصر الجاىلي" امرئ القيس كالنابغة كزىير كاألعشى كالصعاليك
 ما قرره القدماء كما شكوا فيو أك قالوا بنحلو. يصدركف عمااإلجماؿ 

كصحة  توثيق الشعر الجاىلي من ناحية كال بد من اإلشارة إلى إسهاـ نظرية النظم الشفوم       
 صر العباسي،من خالؿ المقارنة بينو كبين الشعر الكتابي في الع نسبتو إلى العصر الجاىلي

 ُِ. مثالن  عل جيمس مونرك، كما ففي الشعرينالتكرار الصيغي  نسبباالعتماد على 

 ،في الشعر القديم الركايات أك تعدد حوؿ اختالؼ عديدة دراساتتوالت كفي العقود األخيرة      
التي ىي  ،الركاياتىذه احتماالت القصدية في بعض  -ها ما عدا بعض -دكف أف تضع في اعتبارىا

                                                           
 ِْٖ -ّٕٕالسابق، ص   ُٔ

 .                     ُٕٔ-ُْٔ، صَُِٕ، دار المعارؼ، القاىرة، َْانظر مثالن: ضيف، شوقي، العصر الجاىلي، ط  17
، علي، قضايا الشعر الجاىلي، مكتبة   18  . ُِٓ-َِٓ، صُِٖٗالرسالة الحديثة، عٌماف، انظر مثالن: العتـو
 .ُْٔٗ، دار المعارؼ، القاىرة، ِامرؤ القيس، ديواف امرئ القيس، تحقيق أبو الفضل إبراىيم، ط  ُٗ
 انظر الفصوؿ التي عقدىا المؤلف لهؤالء الشعراء في ىذا الكتاب.  َِ
، دار األصالة للثقافة ُمونرك، جيمس، النظم الشفوم في الشعر الجاىلي، ترجمة فضل بن عمار العمارم، ط   ُِ

 .ُٕٖٗكالنشر كاإلعالـ، الرياض، 
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الذم تنتسب إليو الدراسة. فقد تطبيقيان من زكايا مختلفة باختالؼ الحقل أك التخصص العلمي 
 كىكذا. ِٓنقدية.أك  ِْأك بالغية ِّأك نحوية ِِتكوف الدراسة لغوية

التي ال يكترث ، تعدد الركاية في ضوء نظرية النظم الشفوم بعض الدراسات ظاىرة عالجتك      
كلكنهم يركف في تعدد الركايات  ،أصحابها أصالن بالتفرقة بين التغييرات المقصودة كغير المقصودة

، كال أم إسهامان ؿ"الثقافة" ،كالتفاعل معو في إنشاء النص إسهامان جماعيان حتى المنحوؿ منها 
   ِٔ .أك الصحيحة يؤمنوف بفكرة الركاية األصلية

                                                           
انظر مثالن: صباح، مالك سليم، اختالؼ ركايات شواىد األعشى الشعرية في لساف العرب، رسالة ماجستير،  - ِِ

ـ. كىي ذات منحى لغوم، كتقـو فقط على رصد االختالفات بين ركاية ََِٗجامعة النجاح، نابلس، فلسطين، 
 الديواف كركاية لساف العرب لهذه الشواىد ككصفها. 

اهلل، ابراىيم حمد أحمد، اختالؼ ركاية الشواىد الشعرية كأثره في استنباط القواعد النحوية،  انظر مثالن: جميل  ِّ
كىي دراسة نحوية صرفة، يمثل الفصل الرابع   ، د.ت.، رسالة ماجستير، جامعة أـ درمافدراسة )نحوية كصفية(

فيها أساس الرسالة كفيو يعرض الباحث ركايات البيت الواحد كالقواعد النحوية التي تؤخذ من كل ركاية في 
 المرفوعات كالمنصوبات كالمجركرات كالمجزكمات.                

عار الهذليين، دراسة بالغية، رسالة دكتوراه، جامعة انظر: العوفي، حمد عبد اهلل، اختالؼ الركاية في ديواف أش  ِْ
 (. Google. كلم نتمكن سول من االطالع على مستخلص الرسالة من خالؿ ) َُِٗالملك عبد العزيز، 

كفيو أنها" دراسة تتناكؿ ظاىرة ...تعدد الركاية في النص الواحد، كدراسة ذلك التعدد دراسة بالغية، تبين أثر ذلك 
 لجانب البالغي للنص الشعرم، كدراسة تلك الركايات المتعددة دراسة موازنة". التعدد على ا

التلب، عبد الخالق محمد السيد، اختالؼ ركاية الشعر بين المفضليات كاألصمعيات: دراسة نقدية كدراسة:   ِٓ
األبيات المكررة في الكتابين . كىذه الدراسة توازف بين د. تموازنة، كلية اللغة العربية بالمنوفية، جامعة األزىر، 

دكف أف تعنى بمسألة األسباب كالدكافع المحتملة  ى من بينهما،فضليتين مختلفتين، كترجح الركاية الالمذكورين بركا
 كراء التعدد.

، الموقع اإللكتركني: ََِْانظر مثالن: بكر، أيمن، تعدد الركاية في الشعر الجاىلي، ديواف الهذليين نموذجان،   ِٔ
www. Kotobarabia.com دراسة)كىي في األصل رسالة ماجستير في كلية آداب ال. كيتمثل صلب

في المقارنة بين ركايات مرثية أبي ذؤيب العينية إلثبات أف ىذه الركايات جزء أساسي من النص الشعرم ال  القاىرة(
، كال تمثلو ركاية ركاياتو يساكم جميع، في غياب النص األصلي، مجرد ركايات ىامشية؛ أم أف النص الجاىلي 

 كاحدة.
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2022لعام   من أىميا  بحسب ما أعمم. فدراسات قميمة،التغييرات المقصودة، أما الدراسات التي عالجت      

. وىي "قراءة جديدة لقضية الشك في أدب الجاىمية": بعنوانتان لمصطفى الجوزو: األولى دراس
الثاني ضروب الزيف وتناول  أسباب الشك في األدب الجاىمي،منيما األول اول تن في قسمين:

يبرر قد ممات ما من اإلضافة ومراجعة بعض المس. وفي الكتاب ا)كما يسمييا( وأسبابي والتزييف
شعر "فدراسة تطبيقية حممت عنوان:  الثانية أما دراستووصف صاحبو لو بأنو قراءة جديدة. 

وبيان ما  تفصيلالدراسة بىذه أوضحت و . "الشك في أدب الجاىميةدراسة تطبيقية لنظريات عنترة، 
وأن معظم الشعر المنحول  منو المعمقة نفسيا وىي أوثق شعره،تسمم في شعر عنترة من نحل لم 

و دوافعمواطن النحل و وقد وضع يده عمى  أو روي بعد ظيور سيرتو،مما جاء في سيرتو، ىو 
   مما ىو جدير باالعتبار.

 ،27لقسم السيد الياقوت محمد حسن دراسة بعنوان: "النحاة وصناعة الشاىد الشعري" وىناك     
لمحمد علي مهدم الشعر العربي القديم"، دراسة بعنوان:" دوافع وأسباب اختالف الروايات في و 

يرصد الدارس الدكافع كاألسباب التي أدت إلى ظاىرة اختالؼ الركايات، انطالقان  كفيها ِٖقاسم.
من كجود نوعين من الركايات المختلفة: ركايات نتجت بسبب التحوؿ من الثقافة الشفاىية إلى 
الثقافة الكتابية، كركايات  نتجت عن قصد، ككاف لوجودىا دكافع دينية كاجتماعية كفنية كلغوية". 

من نتائج أف الدكر األكبر في إنتاج الركايات المختلفة يعود إلى تغييرات الباحث إليو  كمما خلص
  مقصودة.

 كلمة في الركاة :               

رأيت من الضركرم أف أبين منذ البداية أنني ال أعزك معظم ىذه التغييرات في الركايات      
، فهؤالء في الغالب قد أدكا الركاية  إلى ركاة مدرستي البصرة كالكوفة المغرضة منها كغير المغرضة

                                                           
. ةخالص ةنحوي دراسة يـ. كىَُِِ نوقشت عاـجامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا، في  دكتوراهي رسالة كى  ِٕ

 أف الشواىد النحوية المصنوعة مفسدة حقيقية للنحو. اكمن نتائجه
كلم أتمكن إال من االطالع على ملخص الرسالة من خالؿ  .كىي رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة القاىرة  ِٖ

في االتجاه العاـ.  تتقاطع مع دراستنا عن أف ىذه الدراسةكعنوانها  كيكشف ملخص الرسالة ".google"موقع 
يبدك من خالؿ الملخص أف الباحث يستحضر في رسالتو األمثلة كالركايات الشعرية المعركفة التي تمثل لكن ك 

كعن أم دراسة نظرية أخرل تتحدث عن يميز دراستنا عن دراستو  -إف صح –. كىذا كدكافعها القصديةالتغييرات 
 من قبل. ، في معظمها،جديدة لم تطرحكأمثلة دراستنا دراسة تطبيقية تقـو على تقديم نماذج  كوفل ظاىرة النحل،
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2022لعام   ، كلكنني أعزكىا إلى الركاة المتعاقبين كالمتعددين منذ العصر الجاىلي كما سمعوىا أك قرؤكىا 

كصوالن إلى الركاة الذين تلقى ركاة المدرستين الركاية  عنهم . كيدخل في زمرة ىؤالء الركاة أفراد 
فسهم في حياتهم العامة في العصر الجاىلي ثم اإلسالمي حين يتمثلوف بهذا الشعر القبائل أن

كيتناشدكنو كيتناقلونو في حلهم كترحالهم كفي أسواقهم كأسمارىم كفي سلمهم كحربهم فيقوموف 
كتتنوع على بدكر الركاة في إشاعة ىذا الشعر في أنحاء الجزيرة ، كما ىم بركاة ، فتتعدد الركايات 

. " كقد كاف العرب ينشد بعضهم شعر بعض ... كقد يغير العربي فيما قصود كغير مقصودنحو م
يتمثلو من الشعر كلمة بأخرل يراىا أليق بموضعها ... ألنهم إنما يتمثلوف الشعر لغير الغرض 

اللغوم الذم قامت بو الركاية ... ككاف الركاة ينقلوف الشعر على ما يكوف فيو من مثل ىذا 
. ككثيرا  ِٗ، كال يبالوف بأمره ، ألنهم يريدكف لغة الشعر ... كلهذا تختلف الركايات..."االختالؼ 

ما كاف يظهر ىؤالء األعراب في المشهد الركائي في البصرة كالكوفة كغيرىما كركاة تؤخذ عنهم 
الركاية أك كمصححين لركاية تركل في بعض مجالس العلم أك مجيبين عن سؤاؿ يسأؿ دكف أف 

 .َّماؤىم في الغالبتذكر أس

 : الصرؼ كاإللحاؽ

للصرؼ كاإللحاؽ مستوياف في الركاية : جزئي في حدكد البيت الواحد ، كىو األغلب ، ككلي      
 على مستول النص . كسنتتبع أكالن مظاىر المستول األكؿ .    

 ( :غالبان  الصرؼ كاإللحاؽ الجزئي )على مستول البيت الواحد

 :مستول في ما يأتيىذا الأمثلة كيمكن أف نالحظ 

 : في أسماء القبائل كاألشخاص  -ُ

                                                           
  . ّٖٖ/ُالرافعي ، مصطفى صادؽ ، تاريخ آداب العرب ،   ِٗ
أبو القاسم علي بن حمزة ، التنبيهات على أغاليط الركاة )مع كتاب المنقوص كالممدكد للفراء( ، البصرم ،  َّ

 .ّٖـ ، صُٖٔٗ، دار المعارؼ ، مصر ،  ّتحقيق عبد العزيز الميمني ، ط
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2022لعام   من مظاىر التدخل بالبيت الشعرم كتغيير كجهتو استبداؿ ما ينطوم عليو من أسماء بأسماء      

أخرل بدافع العصبية أك الهول الشخصي لسبب من األسباب . كمن ىنا فإف اختالؼ األسماء بين 
ينقلو الذم  ، كما في الخبركتحتاج إلى تحقيق صرؼ كاإللحاؽالن للبيت الواحد مظنة شبهة ركايتي
ضي اهلل عنو على باب ر كأبو بكر  أنو بينما كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ،و علي القاليأب إلينا 

 مٌر رجل كىويقوؿ : بني شيبة ، 

 .  الدارً  عبدً  بآؿً   نزلتى أاٌل           وي لى حٍ رى  ؿي وِّ حى يا أيها الرجل المي             

 منعوؾ من عيٍدـ كمن إقتارً            همٍ برحلً  ك لو نزلتى ىًبلتك أم              

فالتفت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى أبي بكر فقاؿ : "أىكذا قاؿ الشاعر" ؟ قاؿ : ال 
 كالذم بعثك بالحق ، لكنو قاؿ :

 بآؿ عبد مناؼً      نزلت أاٌل     يا أيها الرجل المحٌوؿ رحلو                

 ىًبلتك أمك لو نزلت برحلهم          منعوؾ من عيٍدـ كمن إقراؼً          

  ُّفتبسم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ : " ىكذا سمعت الركاة ينشدكنو"

نلحظ في ىذا الخبر كيف تم صرؼ المديح عن آؿ عبد مناؼ كإلحاقو بآؿ عبد الدار من        
، كما اقتضى ذلك من تغيير آؿ عبد مناؼ"عبد الدار" مكاف " "آؿ فة ىي إحالؿخالؿ حيلة لطي
ا . كلو كصلت إلينا الركايتاف غير مشفوعتين بهذا  الخبر ما عرفنا أيهمالثانيالبيت  حرؼ الركم في

في العصر  فترة مبكرة من تاريخ الركايةحظ أف ىذا التحريف يتم في الصحيحة. كنلالركاية 
 . إلسالميا

 
                                                           

، ؛  السيوطي ُِْ/ ُالقالي ، أبوعلي إسماعيل بن القاسم ، األمالي ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، د ت ، ُّ
د الرحمن جالؿ الدين: المزىر، تحقيق محمد أحمد جاد المولى كزميليو ، دار الفكر، بال مكاف طبع ، بال تاريخ عب

 .ُِِ-ُُِمصادر الشعر الجاىلي، صكقد أشار ناصر الدين إلى ىذا المثاؿ.) .ّّٓ -ّّْ/ِ، طبع
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2022لعام    : ِّمن ىذا ما جاء من أف قوؿ الشمردؿ بن شريك اليربوعيلعل ك         

 مً كاللِّمى  األعناؽً  ةً يى ضً أنٍ  وؿً هوف ملوكان في تىًجل ًتهٍم    كطي ب  ييشى 

كعلي بن  ّْ. كعلى الركاية األكلى ركاىا ابن برمّّ"يشبهوف قريشان في تجلتهم "يركل أيضان على : 
. كصرؼي الركاية إلى قريش أكثر  ّٔكغيرىما، كلم يأتوا على ذكر الركاية الثانية ّٓالبصرم حمزة

كىنا  ،ّٕاحتماالن من صرفها عنهم لمكانتهم في اإلسالـ ، ك ألف صاحب البيت شاعر أموم أيضان 
تكوف الركاية الثانية ىي مظنة الوضع ؛ كربما كضعها ركاة من قريش بدافع العصبية ، كقد غيمزت 

. كأيان تكوف الركاية الصحيحة ، ففي الثانية صرؼ لها عن ّٖقريش بمثل ذلك في بعض األحياف
 األكلى لدافع ما كالعصبية مثالن .

 :ّٗمن عقيل"كأنشد أبو عبيدة المرأة من خثعم عشقت رجالن    

ـً إلى أىل الغضى بزً  ييقادي                 وي بابي رى     حاري ان   يى يٌ ماكً ليت   سً   ما

                                                           
الذين ماتوا فيها. لو شعر في  شاعر أموم من تميم. اشترؾ في حركب خراساف، كلو مراثو في إخوتو الثالثة  ِّ

، دار  ُالهجاء، كأراجيز في الصيد. كقد قٌرظ األصمعي كغيره شعره. )عبد الرحمن ، عفيف ، معجم الشعراء ، ط
 (ُِٓ، ص ُٔٗٗ -قُُْٕالمناىل ، بيركت ، 

 .  ٕٓ/ُق ،َُّٖ، مطبعة االستقامة ، القاىرة ،  ُالمبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد ، الكامل ، ط ّّ
ق( من علماء العربية النابهين. مقدسي األصل، كلد كنشأ كتوفي بمصر، ِٖٓ-قْٗٗىو عبد اهلل بن بػىٌرم )  ّْ

)الزركلي، خير الدين، ، ح الجوىرم"كقيل كلد بدمشق. كلي رياسة الديواف المصرم. من تصانيفو:"حواشو على صحا 
(. كىو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد ْٕ-ّٕ/ْ، َُٖٗ، دار العلم للماليين، بيركت، ٓمعجم األعالـ، ط

 عليها كاستوعبها ابن منظور في معجمو: لساف العرب.
 (.ِّٖ/ْ)السابق، ق. من كتبو:"التنبيهات على أغاليط الركاة". ّٕٓلغوم من العلماء باألدب، توفي عاـ    ّٓ
 ،دت ، مادة"نضا".مصرابن منظور ، أبو الفضل جماؿ الدين محمد بن مكـر ، لساف العرب ، دار المعارؼ ،  ّٔ
 .ُِٓعبد الرحمن ، عفيف ، معجم الشعراء ، ص  ّٕ
الجمحي ، محمدبن سالـ ، طبقات فحوؿ الشعراء ، تحقيق محمودمحمد شاكر ، مطبعة المدني ، جدة ،  ّٖ

  .ُِٓص ـ ، َُٖٗ
 . ِْالمرزباني ، الموشح ، ص  ّٗ
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2022لعام    مانييى    أغر    ي  طامً قى   يٍ بعينى                 وي شيمي فيشرب منو جٍحوشه كيى  

فهل العصبية كراء إحدل الركايتين ؟ كإذا كاف ذلك   .َْ"شآميو  كللبيت ركاية أخرل على : "أغر   
كذلك فأم منهما ىي األصل الذم تم تغييره ؟  أـ أف ركاية اللساف جاءت إلصالح ما في البيت 

 من عيب اإلكفاء ؟ 

 :    بن عفاف رضي اهلل عنوكقاؿ الوليد بن عقبة في مقتل عثماف        

 الذم جاء من مصرً  يِّ الت ًجيبً  قتيلي أال إف خير الناس بعد ثالثة            

:  "قتيل ّْكالصحاح للجوىرم ِْ. كفي الكاملُْكالتيًجيبٌي ىو كنانة بن بشر التجيبي قاتل عثماف
نسبة إلى "تجوب" قبيلة من حمير . كـر اهلل كجهو التجوبي" . كالتجوبي : ىو ابن ملجم قاتل علي  

برم مصححان ركاية الجوىرم : " البيت  . قاؿ ابنأف الجوىرم نسب البيت إلى الكميتغير 
، كصواب إنشاده : " قتيل التجيبي "... كإنما غلطو في د بن عقبة ، كليس للكميت كما ذكرللولي

ذلك أنو ظن أف الثالثة أبو بكر كعمر كعثماف رضواف اهلل عليهم ، فظن أنو في علي رضي اهلل عنو 
سلم كأبوبكر كعمر دنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك ، فقاؿ : "التجوبي" بالواك ، كإنما الثالثة سي

بن بٌرم ال كلكن ا .ْْ، ألف الوليد رثى بهذا الشعر عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو"رضي اهلل عنهما
الوليد بن عقبة  إلىكذلك أف نسبة البيت كدالالتها،  البيت إلى الكميتالجوىرم يلتفت إلى نسبة 

،قبل كعداكتو لعلي ،ال في علي، لصلة الوليد بعثمافأف يكوف البيت في عثماف بالضركرة تقتضي 

                                                           
 "قطم" .مادة ابن منظور ، لساف العرب ،  َْ
 ."جوب"مادة ، السابق ُْ
. كلكن في النشرة التي حققها أبو الفضل إبراىيم ، كالصادرة عن دار نهضة مصر في  ّّ/ِ، الكاملالمبرد ،  ِْ

امش إلى ركاية كلكن المحقق أشار في اله(،  ِٖ، صّالقاىرة، د.ت، كردت الركاية على: "التجيبي"،)ج
كردت في إحدل نسخ الكتاب. كالشعر في كلتا النشرتين منسوب إلى الوليد بن عقبة في  "التجوبي"  على أنها

 عثماف.
 . ، "جوب" لساف العربابن منظور ،  ّْ
 ، مادة "جوب". السابق ْْ
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2022لعام   كلو في ذلك  ،قتل عثماف، ثم بعد مْٓعلى شرب الخمر كأىانوبحده علي أمر حين  ،مقتل عثماف 

األخذ كحٌرض معاكية على  كقد رثى عثمافى  ْٔ،منو كمن بني ىاشم كيتهمهم بالغدربو يناؿ  شعر
بنت أك عن نائلة بالضركرة صرؼ البيت عن الوليد علي يقتضي ا فإف جعل البيت في كلهذ ْٕبثأره.

بمن يليق بو أف كإلحاقو  ْٖ،إليها أيضان  الشعر )كىو بيتاف(ككاف قد نيسب  ،زكج عثمافالفرافصة 
أعثر  فلمعن ىذين البيتين كقد بحثت في ديواف الكميت  بذلك من الكميت.أجدر  و، كاليقول

كإذا افترضنا  أف الجوىرم قد غلط  فظن أف البيت في رثاء علي ، للسبب الذم  ْٗلهما على أثر.
فإذا لم يكن ذلك من قبيل السهو ذكره ابن برم ، فكيف غلط أيضان في نسبة البيت للكميت ؟ 

أك ماؿ إليها  الجوىرم خيدع بها،كأف ، ة من صنع الشيعةأف تكوف ىذه الركايألرجح ا، ففي الحالين
 :َٓقولو فيكما آلؿ البيت   عن ميولو ت في سيرتو ما يكشففأثبتها، كبخاصة أنني كجد

 ضوؿالفي  الدماغ  كثيرى  رأيت فتى أشقران  أزرقان         قليلى                    

   البتوؿ على ابنً  ىندو  بنى  دائبان         يزيدى  وً قً مٍ من حي  لي يفضِّ                    

    فلعل ذلك لذلك. 

 :    ُٓالعبدمٌ  كتطالعنا ركايات أخرل ال نعرؼ كجو الحق فيها . فهل مثالن ركاية بيت المثقب        

 ينً صً الر   مً لٍ كالحً  داتً جى ك أتتني        أخي الن  ك كمن عمرو إلى عمرو 
                                                           

، دار ُالمسعودم، أبو الحسن علي بن الحسين، مركج الذىب كمعادف الجوىر، بعناية يوسف البقاعي، ط   ْٓ
 .ْٖٖ-ْٕٖ/ِإحياء التراث العربي، بيركت، د.ت،  

 .ْْٗ، ْٖٖ-ْٕٖ/ِالسابق،    ْٔ
 .ُِِ/ٖالزركلي، األعالـ،   ْٕ
 .ْْٗ/ِالمسعودم، مركج الذىب،   ْٖ
، دار ُانظر: ابن زيد، الكميت، ديواف الكميت بن زيد األسدم، جمع كشرح كتحقيق محمد نبيل طريفي، ط  ْٗ

 .َََِصادر، بيركت، 
50

 260: 1090،1جب التذكارية، ليدن ولندن، الحموي، ياقوت: معجم األدباء، تحقيق د.س. مرغوليوث، سلسلة  
المثقب ، تحقيق كشرح حسن كامل الصيرفي ، جامعة الدكؿ عائذ بن ًمٍحصىن العبدم : ديواف شعر    المثقب ، ُٓ

 . َِٗ، ص  ـُُٕٗ -ىػ ُُّٗالعربية ، معهد المخطوطات العربية ، الشركة المصرية للطباعة ، مصر ، 
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2022لعام   من ىذالقبيل ؟ أم أرادت أف تصرؼ الخطاب إلى ىذا  ِٓعلى : إلى عمرك بن حمداف أبيني... 

الرجل ،الذم ال نعرؼ عنو شيئان، أـ كراءىا نوع من السهو أك تداخل النصوص ؟ كمع غرابة ىذه 
ال يعرفوف قد الركاية فقد حرص الركاة على نقلها إلينا ، دكف تعريف بهذا الرجل، ألنهم بكل بساطة 

 : ّٓ. كيقوؿ األعشىعنو شيئان 

 باًمٍلحى  يِّ فاجً الخى  قراضً لسانان كمً      يركمٍ عً عن أعراضكم كأي  عي كأدف

كلكننا ال نعرؼ فيما إذا كانت نسبة المقراض الحاد إلى قبيلة خفاجة أك إلى رجل منها بعينو يحمل 
في طياتو المدح أك الذـ أك ال شيء من ىذاأك ذاؾ ، كلو علمنا لكاف من الممكن أف نتلمس 

)الحداد( : " كمقراض  هاميٌ كراء  الركاية الثانية التي تنسب المقراض إلى النٌ الدافع المناسب 
 . ْٓ" يِّ هامً الن  

كبالجملة فإف أية ركاية بديلة من ىذا النوع يذكر فيها رىط أك قبيلة أخرل غير التي في        
ي الحذر من أاٌل الركاية األكلى مدعاة للوقوؼ عندىا . ككذلك ىي أسماء األفراد . كلكن ينبغي توخ

يكوف االسم الثاني في إحدل الركايتين من أسماء األكؿ ، كما في شعر ألبي البرج القاسم بن 
              أبي ىاشم يقوؿ فيو :                                                                                                           بنً  رى فػى في زي  ٌٓٓرمٌ حنبل المي 

 :   بحيجرو في لقائهمي جفاءي  رو يٍ أرل الخالف بعد أبي عيمى 

                                                           
 . َِٗ، صالسابق ِٓ
األعشى ، ميموف بن قيس ، ديواف األعشى الكبير ، شرح كتعليق محمد محمد حسين ، المكتب الشرقي  ّٓ

 . ُّٓـ ، صُٖٔٗالتوزيع ، بيركت ، للنشر ك 
 . "نهم" مادة،  لساف العربابن منظور ،  ْٓ
شاعر إسالمي. انظر: المرزباني، معجم الشعراء، صححو كعلق عليو ؼ. كرنكو، دار الجيل، بيركت،   ٓٓ

 الهامش.  -ُِٗـ، ص ُُٗٗ –ق ُُُْ
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2022لعام   ، كأبو حبيب كنية  ٕٓ" بعد أبي حبيب " بقولو: في موضع آخر ويركي ىوك  .ٔٓكىذه ركاية الجاحظ 

؛ يقوؿ وف على بينة من ىذا األمر دائمان كلكننا ال نستطيع أف نك كليس اسمان آخر غيره. زفر ،
 : ٖٓاألعشى مثالن 

 أبي ليلى أمر  كأعلقي  يريبني      كليلي  دو وٍ بًن طى  يلى راحً شى  هاري نى 

فهل شراحيل بن طود كأبو ليلى ىنا ىما نفساىما شراحيل بن قيس كأبو عيسى في الركاية األخرل 
 :ٗٓلهذا البيت كىي

 نهار شراحيل بن قيس يريبني         كليل أبي عيسى أمر كأعلق

 أك ىما  مختلفاف أك أحدىما مختلف كاآلخر متفق ؟ 

    في أسماء األماكن كالبقاع  / اإللحاؽ الجغرافي : -ِ

 :َٔكلعل من أمثلتو في الشعرالجاىلي قوؿ األعشى    

ـً بسً          وي رأسى  ةً ي  خً الماسً  ياسي قً  منعتٍ   يتربى أك سهاـ بىالدً  ها

 :ُٔعلى النحو اآلتي  إذ نجد ركاية أخرل للبيت

ـً بسً            وي رأسى  ةً ي  نً اآلخً  ياسي قً  منعتٍ  ـً  يثربى  ها  الوادم أك سها

                                                           
، دار إحياء التراث العربي ،  ّىاركف ، ط الجاحظ  ، أبو عثماف عمرك بن بحر ، الحيواف ، تحقيق عبد السالـ ٔٓ

 . ٓ/ِـ ، ُٗٔٗبيركت ، 
 ، نقال عن حماسة أبي تماـ كما يقوؿ:ُِٗكركاية البيت في معجم الشعراء للمرزباني، ص    ٕٓ

 أرل الخالف بعد أبي حبيب      بحجرو في جنابهمي جفاءي                    
 . ِٕٓاألعشى ، ديواف األعشى الكبير ، ص   ٖٓ
 ابن منظور ، لساف العرب ، "علق" . ٗٓ
 . ُٕٔاألعشى ، ديواف األعشى الكبير ، ص َٔ
 . "أخن"مادة ،  لساف العربابن منظور ،  ُٔ
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2022لعام   في ( كىي األقواس نسبة إلى ماسخة رجل من األزد كمساكنهم عيماف) إضافة قياس الماسخية فيف 

معركؼ  كىي القسٌي أيضان ، من إضافة الشيء إلى نفسو ، كىو أسلوب)  صدر البيت إلى "اآلخنية"
كىما موضعاف دكف )  يتهيأ صرؼ السهاـ في عجز البيت من يترب كبىالد(  في الشعر الجاىلي

 –إلى يثرب ككادم القرل في شماؿ يثرب . كقد عرفت يثرب  ( اليمامة مشهوراف بالسهاـ الجيدة
. كحيكم كادم القرل حكم يثرب في خصوبتو ككثرة ِٔبالسهاـ الجيدة أيضان  -مثل يترب كبالد 

شجره كفي قطانو من اليهود الذين برعوا في صناعة األسلحة ، فال غرابة أف تنسب إليو السهاـ .  
من تغيير االنتماء الجغرافي للقسي كالسهاـ ،  ان ىذا التغيير نوعقد يكوف فإف صح ىذا الظن ، ف

كأىلو. كقد أك اإلقليم كنقلو من العركض إلى شماؿ الحجاز على أساس من الهول كعصبية المكاف 
، كلكن ما باؿ "بالد" ك" الواد " البيت تصحيفان في قراءة "يىترىب"،  كىذا محتمل جدان يقاؿ إف في 

؟ فإف توالي التغييرات ىي التي دفعتنا إلى اقتراح ىذا االحتماؿ . ؟ كقبلهما " الماسخية" كاآلخنية"
و كاحتماؿ على احتماؿ كمع ذلك فليس ىناؾ مجاؿ للقطع بقصدية التغيير، كال حتى لترجيح

 التصحيف كالتحريف .

كقد تتوالى االختالفات في أبيات متتابعة ، كما في معلقة لبيد ، في مقطع رحلة الظعائن        
، على نحو أربك شراح ، كما تعددت فيو الركاياتالذم تناكبت فيو أسماء األمكنة كالمواضع 

 :ّٔبيدالشعر لما بين ىذه المواضع من تباعد .  يقوؿ ل

 هارامي الحجاز فأين منك مى  كجاكرت      أىلى  دى يٍ بفى  تٍ ل  ميرِّيٌةه حى 

 هافريخامي      ةه دى رٍ ها  فػى نتٍ فتضم        رو ج  حى ين أك بمي الجبلى  ؽً شارً بمى 

بينها كبين الحجاز مسيرة  ٓٔقرب جبلي طئ : أجأ كسلمى ْٔك"فيد" فالة كاسعة بين أسد كطيء
. كلذلك أنكر بعضهم ىذه الركاية ، كالركاية الصحيحة عنده " كجاكرت أىل ٔٔثالثة عشر يومان 

                                                           
-ق ُّٕٗشهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل ، معجم البلداف ، دار صادر ، بيركت ،  الحموم ، ِٔ

 . َّْ/ٓ، ـ ُٕٕٗ
،  ـُِٔٗربيعة : ديواف لبيد، تحقيق إحساف عباس، مطبعة حكومة الكويت، الكويت ، العامرم، لبيد بن أبي  ّٔ
 . َُّص
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2022لعام   الجباؿ " . كقاؿ : " إنما أراد بالجباؿ جبلي أجأ كسلمى ... كمن الحجة للجباؿ قولو : " بمشارؽ  

. كعلق إحساف عباس على البيت بقولو : " كفي بعض ركايات البكرم في ٕٔالجبلين أك بمحجر "
يعني أصح من ركاية " كجاكرت  {ىل العراؽ ، كىو أصح بحسب ىذا التحديدمعجمو : كجاكرت أ

، لقولو في البيت التالي : بمشارؽ الجبلين أم جبلي طيء ، كىذا مجاكر للعراؽ }أىل الحجاز" 
ال للحجاز ؛ قلت : كلكي يخرج بعض المفسرين من ىذا اإلشكاؿ زعم أنها تتردد بين المكانين 

في ). كيستمر ىذا التنازع بين المكانين ٖٔكتجاكر أىل الحجاز مرة " فهي تكوف في فيد مرة ،
 في البيت الذم يلي البيتين السابقين : (  جوارالعراؽ أكفي جوارالحجاز

 هاخامي لٍ أك طً  رً هٍ القى  حاؼي منها كً           ةه ن  ظً مى فى  إف أيمنتٍ  وائقه صي فى 

، كىذا حجة لمن ركل : " كجاكرت أىل  ٗٔؼ"صوائق" : اسم جبل بالحجاز قرب مكة لهذيل
كقيل : ىو موضع ، بدكف  َٕ.أنو بلد باليمنللبكرم   الحجاز " . كفي معجم ما استعجم 

. كصعائد : " جبل ببالد بني ِٕ. لكن ثمة ركاية أخرل على" فصعائد" بدالن من " فصوائق"ُٕتحديد
كجاكرت أىل العراؽ" ، أك ، أم بحسب ركاية " ْٕ" كىو أقرب إلى التحديد األكؿ " ّٕعقيل "

                                                                                                                                                    
 .َُّ، ص  السابق ْٔ
أبو بكر محمد بن القاسم ، شرح القصائد السبع الطواؿ الجاىليات ، تحقيق عبد السالـ ىاركف ابن األنبارم ،  ٓٔ

 . ّْٓـ ، صَُٖٗ، دار المعارؼ ، مصر ، 
 . ّْٓ، صالسابق ٔٔ
 . ّْٓ، صالسابق ٕٔ
 .َِّ، ص الديوافالعامرم ،  ٖٔ
 .ِّْ/ّ،  معجم البلدافالحموم ،  ٗٔ
البكرم ، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز ، معجم ما استعجم ، تحقيق مصطفى السقا ، عالم الكتب ، بيركت  َٕ

 . ْٖٔ، صـ ُْٓٗ –ق ُّْٔ، 
القرشي ، أبو زيد محمد بن الخطاب ، جمهرة أشعار العرب  ؛  ّٓٓ، ص شرح القصائد السبعابن األنبارم ،   ُٕ

 . ِٕٗـ ، ص ُٕٔٗ –ق ُّٕٖ، دار نهضة مصر ، القاىرة ،  ُ، تحقيق علي محمد البجاكم ، ط
 .ّٓٓ، ص  شرح القصائد السبعابن األنبارم ،   ِٕ
 .َِّ، ص  الديوافالعامرم ،   ّٕ
 . َِّ، ص السابق ْٕ
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2022لعام    .قاؿ إحساف عباس:ركاية " كجاكرت أىل الجباؿ " . ك"الوحاؼ" ك"القهر" موضعاف "متقارباف 

فهل في كسعنا بعد ىذا أف ننكر ركاية "أىل الحجاز" في  .ٕٓ"لعلهما في ديار بني عقيل أيضان "ك 
  -في البيت الثالث   –، كننكر ركاية " فصوائق " ٕٔالبيت األكؿ أعاله ،  كما أنكرىا بعض الركاة

كجود طرؼ ما في زمن ما كراء ىذه الركاية ، أراد أف يكوف للحجاز ذكر احتماؿ  كأف نفكر بمجرد
، بالقدر أك في الوقت الذم نفرد فيو حيزان مناسبان الحتماالت مدفوعان بعصبية اإلقليمفي المعلقة 

  ؟ أخرل

 :ٕٕشى في قصر ريمافكلنختم بقوؿ األع      

 وعابي بان كى رً أمسى خاكيان خى  مافى يٍ يا من يرل رى                          

 :  ٖٕفصاحب اإلكليل يجعل البيت في قصر ريداف

 داف أمسى خاكيان خربان كعابويٍ يا من رأل رى                         

يجعل البيت في كفي موضع آخر . ٕٗف"دى ثم يقوؿ : "كقاؿ أبو نصر : ىذا الشعر لعلقمة بن ذم جى 
 :  َٖأيضان بحسب ركاية أبي نصر علقمة بن ذم جدفنسوبان إلى م قصر بينوف

 يا من رأل بينوف أمسى خاكيان خربان كعابو                        

                                                           
 . َِّ، صالسابق ٕٓ
 .َُّ، ص  شرح القصائد السبعابن األنبارم ،   ٕٔ
 .ِّٓ، صديواف األعشى الكبير األعشى ،  ٕٕ
   ،طبع الهمداني ، أبو محمد الحسن بن أحمد ، اإلكليل ، تحقيق محمد بن علي األكوع الحىوالٌي ، بال مكاف  ٖٕ

   . ٕٕ/ٖ، ـ ُٕٗٗ –ق ُّٗٗت ، .د
الهٍمداني، شاعر إسالمي.)عبد الرحمن، عفيف، معجم  ىوعلقمة ذك جدفىذا كعلقمة . ٕٕ/ٖ، السابق ٕٗ

 (ُٗٔالشعراء، ص
 .ُُْ/ٖ، همداني، اإلكليلال َٖ
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2022لعام   الذم يتغنى اللغويين(  )على غرار الشاىد اللغوم عندإف الحاجة إلى الشاىد الشعرم التاريخي  

القصور اليمنية ، كيأسى لحاضرىا ، تحت كطأة اإلحساس بالحماسة إلى حد العصبية بماضي ىذه 
بقلم المؤلف نفسو في بيت من قصر إلى قصر، أك العكس ، لليمن ، ىي كراء انتقاؿ ىذا ال

الكتاب نفسو ، كىي كراء نقل نسبة البيت في المثاؿ الثاني كالثالث من األعشى إلى الشاعر 
 جدف .  اليمني علقمة بن ذم

 في مفردات أخرل طلبان للشاىد اللغوم / اإللحاؽ بالقاعدة اللغوية :  -ّ

يتدخل الركاة في الجانب اللغوم كالصياغي للبيت أحيانان ألحد أمرين : األكؿ إلخالءالبيت        
من عيب لغوم أك عركضي كقع فيو الشاعر ، يخالف القواعد العامة لهذين العلمين المتفق عليها 

ل في نطاؽ أك تلك التي يدين بها فريق دكف آخر . كىذا النوع من التغيير لغايات التحسين ال يدخ
فهو التغيير الذم  -كىو الذم يتفق مع مشاغل البحث الحالي –ىذا البحث . كاألمر الثاني 

يهدؼ إلى االنتصار للمذىب اللغوم للراكم ، عن طريق تغيير الركاية األصلية الصحيحة كتقديم 
رقد ركاية أخرل تخدـ المذىب تحت كطأة التعصب العلمي كالمدرسي . كللتمثيل على ىذا األم

يكوف كافيان الوقوؼ عند أبي العباس المبرد الذم عرؼ بعدـ االلتزاـ أحيانان بالركاية ، مع أف االلتزاـ 
ركايات بعينها فقاؿ قد رٌد المبرد ككاف  -كما رد عليو ابن جني في إحدل المناسبات-بها أكلى 

اع بالشهوة ، مجردة من ابن جني : "كاعتراض أبي العباس ... إنما ىو رد للركاية كتحكم على السم
. كىا ىو علي بن حمزة البصرم يتعقب المبرد في كتابو الكامل كينبو على أغالطو ُٖالنصفة

                                                           
ق ُِّٕابن جني ، أبو الفتح عثماف ، الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، المكتبة العلمية ، القاىرة ،  ُٖ

 . ٕٓ/ُ، ـ ُِٓٗ –
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2022لعام   ، ِٖكمغالطاتو فيقف عند ثالثة أبيات ركاىا المبرد شواىد على قصر الممدكد كىي للنمر بن تولب  

 : -على الترتيب  – ْٖ، كالطرماح ّٖكابن الصعق

 السالمة يفعلي  قا              فكيف ترل طوؿى السالمة كالبى  الفتى طوؿي  ر  سي يى  -

 عً بى رٍ مى   بالًفنا  كل    ييشٌن عليكمٍ كأنتمي                السياط   رينً لتمٍ  فزعتم  -

 الجنينً    ـً رً ضى  الض را   لمعفورً سلمى                 ًلسىواًس   أيٌموي  كأخرجى  -

ركاية الثالثة األبيات ... فأما بيت النمر فركايتو : طوؿ السالمة كالغنى فيقوؿ : " فأكؿ ذلك تغيير 
؛ كأما ركاية بيت ابن الصعق فركايتو : بالقنا ؛ كأما بيت الطرماح فالركاية فيو : لمعفور الضىنا " ثم 

يتابع معلقان : " كىذا من فعل أبي العباس غير مستنكر ، ألنو ربما ركب المذىب الذم يخالف فيو 
 . ٖٓأىل العربية كاحتاج إلى نصرتو فغير لو الشعر كاحتج بو "

 في المعاني كالصور: اإللحاؽ المعنوم كالصورم : -ْ

إف كل ركاية أخرل تحمل تغييران مقصودان في معنى البيت أك في صورتو الفنية يتجاكز حدكد      
على البيت يباعد بينو كبين األصل ، دكف كجود شبهة غيير صالح كالتحسين ، إلى إحداث تاإل

فإنو من ىذا النوع الذم أطلقنا عليو مصطلح  -معتبرة في الوقوع في سهو أك تصحيف أك تحريف 
اإللحاؽ المعنوم أك الصورم ، ألف الركاية فيو صرفت المعنى في البيت إلى معنى آخر كألحقتو بو 

                                                           
شاعر جاىلي مخضـر أدرؾ اإلسالـ كأسلم. عاش جوادان سمحان، كعيمِّر طويالن حتى خرؼ. سماه أبو عمرك بن    ِٖ

(. كجمع نورم القيسي ما كجد من ُِٕالعالء "الكيِّس" لجودة شعره كحسنو. )عبد الرحمن، معجم الشعراء، ص
 (. ْٖ/ٖشعره في ديواف. )الزركلي، األعالـ، 

 
 ُٖٓ/ٖرك بن خويلد )الصعق( الكالبي. فارس جاىلي من الشعراء.)الزركلي، األعالـ، ىو يزيد بن عمّٖ     

84
. اعتقد ، كانتقل إلى الكوفة فكاف معلمان فيهاكلد كنشأ في الشاـ ، شاعر إسالمي فحل.ىو الطرماح بن حكيم   

  معاصران للكميت كصديقان لو. ،. ككاف ىجاءن مذىب الشراة من األزارقة

أبو القاسم علي بن حمزة ، التنبيهات على أغاليط الركاة )مع كتاب المنقوص كالممدكد للفراء( ، البصرم ،   ٖٓ
 . َُٗ، ص ـُٖٔٗ، دار المعارؼ ، مصر ،  ّتحقيق عبد العزيز الميمني ، ط
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2022لعام   كمنو ما ليس كذلك كنؤثر  ،ييفلتز عندئذ با مقيتة فنؤثر كصفو . كمن ىذا النوع ما تقبع خلفو عصبية 

 .     و بالتحوير ، كنماذجو كثيرةنعت

 : ييفركايات مغرضة : التز  -أ

كالكذب غش معنى ال. ففي التزييف ٖٔ"كزٌيف النقود: عملها مغشوشة". الغش كالباطل: الزيف   
فإذا أردنا أف نمثل لهذا الصرؼ  المزيفة.يهاـ بالحق كالصدؽ، شأف العملة اإلك كالتضليل كالخداع 

، مما تستتر خلفو العصبية القبلية ، فلنسق ىذه الركاية  التي  ييفأك اإللحاؽ المعنوم بدافع التز 
تذكر أف عامران بن الطفيل حين أجاره رجالف من فزارة في يـو الرقىم ، كىما جبار كخذاـ ، نهض 

إليو فوارس من بني فزارة ليقتلوه بتوجيو من عيينة بن حصن ، فطلب عامر من جبار كخذاـ أف 
 :ٕٖعليهمايمنعاه ففعال  فقاؿ يثني 

ـى             فاستجرٍ  غدران في فزارةى  إذا خفتى  ـً عم خً  كابنى  زيدو  بنى  ًخذا  ذا

ـً علٌي  حي  أشار  بمصقوؿو  بعدما            ةى نى يػٍ عييػى   من    منعاني ىما                  سا

كىي خمسة " قاؿ ىشاـ : أصبتها في كتاب حماد الراكية خالؼ ركايتنا " ، ثم ذكر ما أصابو فيو ، 
 :ٖٖأبيات ىي

ـي           فاستجرٍ  ةى ناعى تلقى المى  أفٍ  إذا شئتى   ًخذاـ  بن زيد  إف أجار خذا

ـي مان من أجرتى يي دٍ قً  كلم يكي     مالكان           أختص   ارً بٌ أبا الجى  دعوتي   ضا

ـي حي  الشفرتينً  بي ضٍ فقاـ  أبو الجبار   يهتز    للندل           كما اىتز عى   سا

ـي    ذركةه    سنامان  من فزارة      ناميان            كفي  كل  قوـو ككنتى   كسنا

                                                           
 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة"زيف".  ٖٔ
  ّّ، صـَُِٗ، المطبعة اليسوعية، بيركت، المفضل، المفضليات، تحقيق كارلوس يعقوب لياؿ، الضبي ٕٖ
 . ّّ، صالسابق  ٖٖ
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2022لعام   ـي   الشارعين   شرِّ    مخافةى    أكن            تى عني الشارعين  كلمفنٌكلٍ    أنا

، ٖٗب، كىي في ديوانو من ركاية أبي بكر محمد األنبارم عن ثعللسندكىذه األبيات جيدة ا    
، كعنو نقلنا في المفضليات، كساؽ خبر يـو الرقم الذم قيلت فيو األنبارمكأكردىا أبو محمد 

 ، مع ذلكك  .رابجاسمو في المفضليات ن حمار، ك ىو مالك ب كأبو الجبارأعاله.  الخبر كالشعر
مصنوعة صنعتها فزارة أك صنعها كلد جبار بن مالك خاصة.  هانجانب الصواب إذا ظننا أنفلعلنا ال 

أك أبي  ربااألكؿ ، ثم تحرص على ذكر اسم ج صفة الغدر في البيتفاألبيات ترفع عن فزارة 
ثم ىي تمدحو فتلح في مدحو إلحاحان  غائبان في الركاية األكلى، اسمو الصريح كافك  ،غير مرة الجبار

، ثم تبالغ في غير مقامو قاؿا تمدحو بو الندل كالكـر كىو مكيكوف من جملة م .في األبيات التالية
عامر الذم كاف يمنعو من النـو ، على غرار خوؼ النابغة الذبياني من النعماف . في تصوير خوؼ 

كفي المحصلة فإف األبيات تغرؽ في التفاصيل على غير العادة في مثل ىذه المواقف ، كتصور 
 عامران ككأنو أحد شعراء المديح يقف أماـ ممدكحو.

ي استقلت أشعارىا فقالت على ألسنة لقد أشار ابن سالـ الجمحي إلى فعل القبائل الت        
في حاجة إلى أف  -فيما يبدك –. كلكن حتى القبيلة ذات الشعر الكثير قد تجد نفسها َٗشعرائها

إف  بالزيادة كالنقص كالتغيير بعض التصرؼ فتتصرؼ فيو تلجأ إلى شعر قيل فيها مدحا أك ذمان 
من حق  كلكن .القبيلة كما نقوؿ اليـويصب في مصلحة  استطاعت ، ما داـ الهدؼ في نهاية األمر

أف يكوف كراء  ،ليس يبعد، في ضوء ما اتهم بولى حماد، فأخرل موصلة إ سبيالن  الشك أف يسلك
 كاقعةىو ىم ىنا فإف األأيان كاف األمر . ك بيوتهاىذه األبيات يتقرب بها إلى فزارة أك إلى بيت من 

     كراءىا.نفسها ال من أك كاقعة التزييف الصرؼ كاإللحاؽ 

كأدقها تمثيالن ىذا التزييف  األمثلة علىأجود كمن  .ييفبية المذىبية نصيب من ىذا التز كللعص     
عن الوليد بن عقبة كمواساة لو  دفاعان  الحطيئة أبيات قالها كىو ُٗ،مثاؿ أشار إليو طو حسينلمعنىاه 

                                                           
89

ـ، ُّٔٗ -قُّّٖ بعناية كـر البستاني، دار صادر، بيركت،ديواف عامر بن الطفيل، بن الطفيل، عامر، ا  
 .ُِٔص

 ْٔ، ص  طبقات فحوؿ الشعراءالجمجي ،   َٗ
91

 ُّٓ/ُ، دت، ، دار المعارؼ، مصرَُحسين، طو، حديث األربعاء، ط  
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2022لعام                                                                                                                      : ِٗبعد أف حٌده عثماف لشربو الخمر، مطلعها 

 بالعيذرً     أحق    الوليدى   أف               وي يلقى رب   يوـى  الحطيئةي  دى شهً 

 كمنها قولو : 

 خلوا عنانك  لم تزؿ  تجرم كلو          ك إذ جريتى نى ناخلعوا عً 

  –منها قولو ، أنو إنما قاؿ )كيورد أبياتان  قاؿ ابن الشجرم : " قاؿ المفضل : كمن الركاة من يزعم

 : ّٗكىي موضع الشاىد(

 شهد الحطيئة حين يلقى ربو          أف  الوليد  أحق   بالغدرً 

 كٌفوا عنانك إذ جريت   كلو          خٌلوا عنانك لم تزؿ تجرم

. كفي الركاية الثانية ْٗقة ، أما الركاية الثانية فهي من اختالقات الشيعةكالركاية األكلى ىي الصاد
؛ فبنقل نقطة كنقضو ة يتضح مدل الدىاء كالخفة في معالجة ىذين البيتين كالعبث بمعناىمايفالمز 

. ككذلك األمر ؿ معنى البيت من المدح إلى القدحالذاؿ إلى العين في قافية البيت األكؿ تحو 
يعني أنهم  -في الركاية األكلى –: "خلعوا عنانك " بلفظة  في البيت الثاني. فقولو داؿ لفظةباستب

فتعني  -في الركاية الثانية  –حالوا بينك كبين المضي في طريق المجد كالعال ، أما " كفوا عنانك" 
 أنهم أكقفوؾ عند حدؾ دكف االسترساؿ في طريق الغي كالضالؿ . 

 :ير ركايات غير مغرضة : التحو  -ب 

                                                           

، مكتبة الخانجي ، القاىرة ،  ُجركؿ بن أكس ، ديواف الحطيئة ، تحقيق نعماف محمد أمين طو ، ط،  الحطيئة ِٗ 
 . َِٔ-ِٗٓ، صـ ُٕٖٗ-قَُْٕ

ابن الشجرم ، ىبة اهلل بن علي أبو السعادات العلوم ، مختارات شعراء العرب ، تحقيق علي محمد البجاكم  ّٗ 
 . ُٓٓ-َٓٓ ص ،ـ ُِٗٗ -قُُِْ، دار الجيل ، بيركت ،  ُ، ط
، ، مكتبة نهضة مصر، مصرُ؛ الجندم، دركيش، الحطيئة، طُّٓ/ُحسين، طو، حديث األربعاء،   ْٗ

 ـ .ُِٔٗ –ق ُِّٖ
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2022لعام   ، بما ىذه الركايات كإف كانت غير مغرضة ، فهي ال تمثل األصل كال تلتـز بو كما ينبغي        

، بو التحسين كقد تلتبس بو مما يرادأحيانان في بعض أشكالها كىي قريبة  تحدثو عليو من التغيير.
 ففي اللغة:؛ معنى التحسين ،أكالن  ،يحمل "كمصطلح "التحويرتجاكز حدكده. كلكنها على اإلجماؿ 

ٌتخذ من الرصاص ور: شيء ي. كحٌور األديمى: صبغو بحمرة. كالحٌ حٌورى الدقيق أك الثوب: بٌيضو
ًشٌدة بياض بياض العين مع شدة سواد كالٌحوىر:  ٓٗحرىؽ تىطلي بو المرأة كجهها للزينة.المي 

فالف الكالـى: . نقوؿ: حٌور معنى التغيير ،ثانيان  ،كيحمل .في العين كىي صفة حسن ٔٗسوادىا.
، من التغيير أك الصرؼ كاإللحاؽ الضرب على ىذا للداللة فالمصطلح على ىذا مناسب ٕٗغٌيره.
كأشكالو   ،ضرب التحوير ىذا إف معظم التغيير الذم يلحق المعاني كالصور ىو من .أسميناهكما 

يصيب معظم ما يقع على أحد شطرم البيت ، كلو أك بعضو ، أك  -كىو األكثر  –كثيرة : فمنها 
، كمنو ما ينتزع ، أكمضادان لوى مغايران للمعنى في ركاية المتنألفاظ البيت ؛  ثم منها ما يقدـ معن

  البيت من سياقو.

 :ٖٗفمن النوع الذم يقد ـ معنى مغايران قوؿ عوؼ بن األحوص     

 ىاذكري كني مي يوفى بها أالياىي           ةه وقى سي  على أف التحيةى  ملوؾه                   

 ىا" . فأم تباعد بين البيتين !إذ يركل شطر البيت الثاني على : "كراسي هٍم ييسعى بها كصقوري 

 :ٗٗكمنو قوؿ الشماخ      

 خو كمينتىجً رٍ مى  ودً لدل ميٍلقىحو من عي           ن بو من أكؿ الليل كقعةن كقعٍ 

                                                           
 المجمع اللغوم، المعجم الوسيط، مادة"حور". ٓٗ
 السابق، مادة"حور".  ٔٗ
  لداللة محدثة.اىذه  أفإلى ". كأشار المعجم السابق، مادة "حور  ٕٗ
كاألحوص شاعر جاىلي من بني عامر كييدعى الجٌرار، كاألحوص لقب أبيو،  .ِّٓ، صالمفضليات، الضبي ٖٗ

 (.ََِكىو سيد قومو، كاسم أبيو ربيعة. )عبد الرحمن، معجم الشعراء، ص
الشماخ ، الشماخ بن ضرار بن حرملة ، ديواف الشماخ ، تحقيق كشرح صالح الدين الهادم ، دار المعارؼ ،  ٗٗ

 . ِٖ، ص  ـُٖٔٗ مصر ،
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2022لعام   كيصف الميمني ىذا االختالؼ  .ََُفقد ركم صدر البيت على : "تركتي بها ليالن طويالن كسامران" 

 .  َُُبين الركايتين بغير الهٌين

 :َُِكمنو قوؿ الحادرة     

 عً رى كٍ المى  ها لذيذى مي ها          حسنان تبس  رأيتى  كإذا تنازعك الحديثى 

 :َُّفقد ركم أيضان 

 فكأف فاىا بعد أكؿ رقدة            ثػىغىبه برابية لذيذي المكرع

لم يرتض نعت التبسم بأنو لذيذ المكرع ، فجعلو نعتان للماء الذم شبو بو ريقها .  منشد البيتككأف 
حتى بات كأنو بيت آخر كما يقوؿ  ، في جميع ألفاظ البيت تقريبان كقد اقتضى ذلك تغييران كامالن 

في جاكز الحدكد فقد  -إف كانت نية صاحبو التحسين-حويركىذا الت .َُْناصر الدين األسد
 الركاية.العبث بأصل 

 :َُٓكمن ىذا النوع السابق أيضان ما يقدـ صورة بدالن من صورة ، كقوؿ أكس ابن حجر      

 سً عجعوا بين اإلناخة كالحىبٍ عليهمي              إذا جى  بتٍ يٍ الن مر جً  كأف جلودى 

                                                           
 .ُُُ، صالتنبيهات على أغاليط الركاة البصرم ،  ََُ
 . ُُُ، صالسابق َُُ
، ص ُّٕٗالحادرة ، قطبة بن أكس، ديواف شعرالحادرة ، تحقيق ناصر الدين األسد ،دار صادر،بيركت ،  َُِ
ْٔ  

 . ْٔ، صالسابق َُّ
 . ْٔ، صالسابق َُْ
أكس بن حجر ، ديواف أكس بن حجر ، تحقيق كشرح محمد يوسف نجم ، دار صادر ، بيركت ،  ابن حجر، َُٓ

 . ُٓ، ص ـ ُٖٔٗ
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2022لعام   من  ليس حويرىذا الت لعلف ، َُٔ" يِّ باض عليهمي نعاـ السِّ  الذم ركم شطره األكؿ ىكذا :  " كأفٌ  

 . تحت مسمى التحسين كاإلصالح ، ثم ىو ال يندرجواعيبيل السهو أك التحريف غير الق

الذم يقدـ ركاية مضادة في المعنى أك الصورة الفنية قوؿ لبيد بن  التحويركمن النوع الثاني من     
  :َُٕأبي ربيعة

 هاٌرامي صى  ةو ل  خي  كاصلً  كلشر            وي كصلي  ضى من تعر   بانةى فاقطع لي 

. كعلق إحساف عباس على ذلك بقولو : " كركاية البيت َُٖالذم يركل على " كلخير كاصل ..."
على التضاد من التغييرات السيئة ، فالشاعر ال بد من أف يكوف في ىذا الموطن قاؿ شيئان كاحدان 
كعناه ؛ فإذا قلت كلشر كاصل ... فالمعنى ينصرؼ إلى صديقك ، كإذا قلت كلخير كاصل خلة 

لمعنى ينصرؼ إليك . فعلى االعتبار األكؿ يكوف المعنى : كشر الناس من يتجنى ليقطع مودتك فا
فاقطع مودتو ، كعلى االعتبار الثاني يكوف المعنى : كخير األصدقاء من إذا علم من صديقو أف 

. لقد ىدفت الركاية الثانية إلى قلب المعنى في الركاية َُٗحاجتو تثقل عليو قطع حوائجو منو"
ألصلية ، إما ألنو كافق حاجة في نفس صاحبها ، أك ألنو اعتقد أنو األصوب ، على اعتبار أنو جاء ا

في سياؽ مطالبة الشاعر لنفسو بقطع كصاؿ صاحبتو ، فكاف من غير المفهـو أك المقبوؿ عند 
 صاحب ىذه الركاية أف يدرج الشاعر نفسو في قائمة شر الواصلين . 

 :َُُالذم يقدـ ركاية مضادة في المعنى أيضان قوؿ أبي ذؤيب كمن ىذا النوع الثاني   

 هاالبي طً  ده شٍ ري فما أدرم أى  سميعه          هً رً إني ألمٍ  عصاني إليها القلبي 

                                                           
 . ُٓ، صالسابق َُٔ
 .َّّ، صديواف لبيدالعامرم ،  َُٕ
 " . ، مادة " صـر لساف العربابن منظور ،  َُٖ
 .َّّ، صديواف لبيدالعامرم ،  َُٗ
خويلد بن خالد ، ديواف الهذليين ، القسم األدبي بدار الكتب المصرية ، دار الكتب ،      أبو ذؤيبالهذلي ،  َُُ

 . ُٕ/ُـ ، ُْٓٗالقاىرة  ، 
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2022لعام   كبين الركايتين فرؽ . فالركاية األكلى تكشف عن ُُُ.كركاه أبو عمرك "دعاني" مكاف "عصاني" 

. كبالعودة إلى القصيدة  ىذا الصراع خالية منحين أف الثانية الصراع الداخلي عند الشاعر في 
قاؿ الرافعي فيما تمثلنا  يتبين أف الركاية األكلى ىي الموافقة لطبيعة التجربة الفنية كالنفسية فيها .

ببعضو آنفان)صفحة من البحث( : " كقد يغير العربي فيما يتمثلو من الشعر كلمة بأخرل ...قد 
أبي ذؤيب..." ثم يورد البيت المذكور أعاله بحسب ركاية أصابت ىول في نفسو...كذلك كقوؿ 

: " أبي عمرك المشار إليها ، ثم يقوؿ : "  كلكن األصمعي ركاه على نقيض ىذا المعنى فقاؿ 
. كظاىر أف ىذا التناقض في الركاية ال يكوف من الشاعر ، كإنما ىو عصاني إليها القلب ..."

  ُُِ".تفاكت في االستحساف ال غير 

صورم يتمثل بتقديم صورة مضادة للصورة في الركاية األصلية . مثاؿ ذلك قوؿ  تحويركثمة      
 :ُُّاألعشى في ىجاء علقمة بن عالثة

 مائصاخى    نى تٍ بً ثى  يى رٍ غى    كمٍ كجاراتي        كمٍ بطوني  تبيتوف في المشتى مالءن 

 نجوـى السماء الطالعات الشواخصا       خافةو مى   الؿى خً   بن من  جوعو يراقً 

.  كركم على  ُُْصاالغوامً  فقد ركم الشطر الثاني من البيت الثاني على : نجـو السماء العاتماتً 
)كىنا على ما يبدك تصحيف ألف الركٌم الصاد(. فالنجـو   ُُٓ: نجـو الشتاء العاتمات الغوامضا

ين األخريين عاتمات ؛ كىي التي تظلم من الغىبىرة في الركاية األكلى طالعات مضيئات ، كفي الركايت
كغوامص )كىي التي قل ضوؤىا من الغبرة ( . كىكذا  ُُٔالتي في السماء ، كذلك أياـ الجدب

                                                           
 . ُٕ/ُ، السابق ُُُ
112

 ّٖٖ/ُالرافعي ، تاريخ آداب العرب ،  

امر كعلقمة من أشراؼ قومو بني عامر، كفد على قيصر، كنافر ع .ُٖٓ، ص  ديواف األعشى الكبيراألعشى ،  ُُّ
ابن الطفيل. كللحطيئة قصيدة في مدحو. أدرؾ اإلسالـ فأسلم ثم ارتٌد في أياـ أبي بكر، ثم عاد إلى اإلسالـ. كاله 

 (.ِْٕ/ْللهجرة. )الزركلي، األعالـ،  َِعمر بن الخطاب حوراف فنزلها إلى أف مات في نحو 
 . ََُدت ، ص ديواف األعشى ، دار الثقافة ، بيركت ، األعشى ،  ُُْ
 .، مادة "عتم"لساف العربابن منظور ، ُُٓ
 ، مادة "عتم." السابق  ُُٔ
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2022لعام   ىو المسؤكؿ عن ذلك ،  "التحريف"فنحن أماـ صورتين متضاٌدتين تمامان . كنشك أف يكوف  

 -في الركاية األكلى  –كبخاصة أف التغيير شمل ألفاظان  تشكل في مجموعها صورة متجانسة تقابل 
 صورة متجانسة ؛ ما قد يرجح قصدية التغيير المضاد . 

انتزاع البيت  يتو "االنتزاع السياقي" كنعني بوما يمكن تسمإلى  لتحويرفي ا أخيران قد يصل األمر     
 ُُٕكقوؿ لبيد :  كإدراجو في سياؽ جديد،لشعرم من سياقو بالكلية ا

 هاهامي سً  نها             إف المنايا ال تطيشي فأصبٍ  ةن ر  صادفن منها غً 

 محققعلى حد تعبير  -لركاية الغريبة إذ يركيو سيبويو ىذه ا ،كالحديث ىنا عن البقرة الوحشية
 : -الديواف

 إف المنايا ال تطيش سهامها       منيتي      كلقد علمتي لتأتين  

كلكي  .غيرهكىذه الركاية قد تكوف سهوان محضان ناشئان عن التداخل بين النصوص أك عن شيء 
. كعلى أم بيات التي سبقتها كالتي تلتهانحكم عليها ينبغي أف نكوف على علم بركاية صاحبها لؤل

، كتطلقو بيتان كالقصصي الخاص و الحيوانيحاؿ فهي في كضعها الحالي تحرر البيت من سياق
، كقابالن إلى الحياة اإلنسانية بشكل خاص ، كمنصرفان قائمان بذاتو كمستقالن عن عالئقوحكمٌيان مفردان 

   على حٍتم المنية. للتمثل بو

كىكذا فنحن في بعض كجوه ىذا الضرب من التحوير للبيت الشعرم نطالع شكالن من اإلبداع      
؛ ككأف التراث ، ال على ركاية راك إلبداع شاعربق )أم إبداعان على إبداع(تأسس على إبداع سا

، كغير ا أك مجاال لحركة العقل كاإلبداع: فالشعراء يفيدكف منو كيستوحوفالشعرم راح يشكل ميدان
وانا مختلفة من اإلصالح الشعراء من الركاة كالمتلقين من األعراب يمارسوف عليو أحيانان أل

مثل ىذا الضرب الذم أطلقنا عليو اسم  إلىيانان يتجاكزكف حدكد التحسين أح، ك كالتحسين
  ."التحوير"

                                                           
 .َّٖص ،  ديواف لبيد، العامرم  ُُٕ
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2022لعام    اإللحاؽ الكلي /اإللحاؽ النصي :الصرؼ ك  

تناكلنا فيما مضى إلحاقات جزئية على مستول البيت الواحد . كلكن لدينا إلحاقات أكسع      
، كذلك حين ينسب نصاف متشابهاف جدان إلى حد على مساحة كاسعة من النص الشعرم تمددت

 . كلنمثل لهذه الظاىرة بثالثة أمثلة :بعض أجزائهما، إلى شاعرين اثنينالتطابق التاـ في 

 : ُُٖالمثاؿ األكؿ : سينية امرئ القيس

ـً         سً ر  عى أماكٌم ىل لي عندكم من مي   تختارين بالوصل نيأسً  رـى الص   أ

 : ُُٗبشر بن أبي خاـزالتي تتداخل  مع سينية 

 سً عى سٍ فعى  ثيبً ول بين الكى اللِّ  طً قٍ ًس    بسً لم تأن   ةو عادي   أمن دمنةو 

كقد قاـ الدكتور أبو سويلم بالمقارنة بين النصين كانتهى إلى القوؿ : " كنعتقد أف الثاني )يقصد 
كإنما عن طريق بشران( قد أفاد من النص األكؿ ال عن طريق ىدـ النص األكؿ كإعادة بنائو ، 

. غير أف بعض ركاة الكوفة نسب القصيدة إلى بشر َُِاستدعائو كتضمينو كنقلو بما يشبو السرقة "
 سبكثرة ما نسبب عاـ كىو   : األكؿ ابسبثالثة أ. كلهذا الرأم  كجاىتو لُُِدكف امرئ القيس

قد شك األصمعي في غير قصيدة من ك . من شعر ليس لو، بتصريح الركاة المحققين القيس امرئ
أف التشابو الشديد بين القصيدتين يعزز افتراض أنهما في األصل  كالثاني لذم ركاه.ا وديوان قصائد

مجرد ركاية أخرل للقصيدة األكلى من صنع الركاة . منهما قصيدة كاحدة ، كأف القصيدة الثانية 
كالثاني ، من حيث نسبة القصيدة لبشر دكف امرئ القيس ، فإف المقارنة بين القصيدتين تبين أف 

                                                           
، مركز  ُك محمد الشوابكة ، ط م، دراسة كتحقيق أنور أبو سويل ديواف امرئ القيس كملحقاتوامرؤ القيس ،  ُُٖ

 . ِْٓ، ص ـَََِ –ق ُُِْزايد للتراث كالتاريخ ، دكلة اإلمارات العربية ، 
، منشورات كزارة الثقافة ، ِبشربن أبي خاـز ، ديواف بشر بن أبي خاـز ، تحقيق عزة حسن ، ط األسدم ، ُُٗ

 ـ .ُِٕٗ -ق ُِّٗدمشق ، 
 .ٗٗ، ص  امرؤ القيس ، ديواف امرئ القيس كملحقاتو َُِ
 . ٗٗ، صالسابق ُُِ
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2022لعام   . فقد جاءت قصيدة امرئ القيس في ثالثة عشر بيتان ر أكثر اكتماالن من ناحية البناءقصيدة بش 

 موزعة على النحو اآلتي :

 ) بيتاف (           ِ-ُ  -النسيب  :        بمقدمة في 

 بيتان (     ُُ)          ُّ-ّ -صورة الحمار الوحشي  : ب

 في حين جاءت قصيدة بشر في اثنين كعشرين بيتان موزعة على النحو اآلتي :

 أبيات ( ْ)            ْ -ُ -مقدمة في النسيب :        ب

 أبيات ( ّ)            ٕ-ٓ  -كصف الناقة   :           ب

 بيتان ( ُْ)        ُِ -ٖ  -صورة الحمار الوحشي :  ب

 ) بيت كاحد (            ِِ -العودة إلى ذكر الناقة :     ب

مما يعزز نسبة القصيدة إليو ، فضالن عن أف  بشران في ىذه القصيدة قد تناص مع بعض شعر امرئ 
 قولو في البيت الرابع : كللول " في البيت األكؿ ، ك " سقط اؿ بشرو  القيس ، في معلقتو ، كذكر

 سً بً حٍ مبكى كمى  مايتي       كقاؿ صحابي أم  ت عى الضحى حتى تجل   راةى سى 

الذم يحيل شطره الثاني إلى بكاء امرئ القيس كلـو أصحابو لو في مقدمة معلقتو ،  كيحيل شطره 
األكؿ إلى قولو في المعلقة أيضان : " كما إف أرل عنك العماية تنجلي " كقولو أيضان فيها : " تسلت 

رؤبة بن  كمع ذلك فإف قوؿ األصمعي :  سمعت أبا العالء يقوؿ : عمايات الرجاؿ عن الصبا " .
يجعلنا ال نستبعد أف يكوف  المرئ القيس في األصل  ُِِالعجاج أنشدني من ىذه القصيدة أبياتان "

سينية مشابهة كصلت أبيات قليلة منها فقط ، ثم لم يعرؼ الركاة الباقي فاستكملوه مع بعض 
بفكرة توارد  التغيير من قصيدة بشر التفاؽ البحر كالركم . أما حل معضلة التشابو بين القصيدتين

الخواطر ، فغير مقبوؿ طبعان ، كىو ىركب من المشكلة كليس محاكلة جادة لحلها . كعلى ىذا إما 

                                                           
 .ٕٗالسابق ، ص  ُِِ
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2022لعام   في  ك  .معظمها  كألحقوىا بامرئ القيس كإما أنهم استحدثواأف الركاة استحدثوا القصيدة الثانية كلها  

      .على مستول نص كاملحاؽ الذم يتم اإللالصرؼ ك نكوف مع نموذج من نماذج  كلتا الحالتين

 كمطلعها : ُِّكالمثاؿ  الثاني : بائية امرئ القيس      

ِـّ رٌ مي  خليلي    بً ذ  عى المي   الفؤاد  باناتً لي   ضِّ قى نػي             بً دي نٍ جي  ا بي على أ

 :ُِْالتي تتداخل مع بائية علقمة الفحل

 بً ىذا التجن   حقان كل   كلم يكي          بً ىى ذٍ مى  من الهجراف في كلِّ  ذىبتى 

. كقد ارتاب بصحة مناسبتهما المشهورة  ُِٓكقد تتبع أبو سويلم المتطابق كالمتشابو بينهما بيتان بيتان 
 ُِٕ. كإذ أتفق مع ما ساقوه من أسباب تضعف الخبرُِٔكثير من الدارسين ، من قدماء كمحدثين

، فإنني أضيف إليها أف المنافسة بين الشاعرين ينبغي بداىة أال تجيز ألم منهما أف يكرر ما قالو 
اآلخر كلو في بيت كاحد ، فكيف كقد حدث ىذا التكرار المطابق في أبيات عديدة ؟ فضالن عن 

ت في بائية فضالن عن التشابو بين بعض األبياثم التكرار في أجزاء أبيات أخرل كثيرة معنى كمبنى ؟ 
. كاألرجح أف القصيدتين غير مرتبطتين  ُِٖعلقمة كبعض ما جاء في القصيدة القافية المرئ القيس

نصاف أصيالف ، كذلك ألسباب منها أف  -في الوقت نفسو  –بالمنافسة بين الشاعرين ، كلكنهما 
، كقد ألم موقف كل من الشاعرين من صاحبتو كموقفها منو غير موقف اآلخر كموقف صاحبتو منو 

، كحديثو عن حمار الوحش مما خلت منو لرحلة الظعائن وامرؤ القيس بما لم يلم بو علقمة ، كوصف
ىو  -كال نملك غير الظن  –بائية علقمة ، فضالن عن اختالؼ األمكنة في النصين .  كالذم نظنو 

                                                           
 . ِّٔصامرؤ القيس ، ديواف امرئ القيس كملحقاتو ،  ُِّ
، دار الكتاب  ُالفحل ، علقمة بن عبىدة ، ديواف علقمة الفحل ، تحقيق لطفي الصقاؿ كدرية الخطيب ، ط ُِْ

 . ٕٗ، صـ ُٗٔٗ -قُّٖٗالعربي ، حلب ، سوريا ، 
 .ّٗ-ُٗ، ص ديواف امرئ القيس كملحقاتوامرؤ القيس ،  ُِٓ
 .ِٕ-ِٓ، صـ ُّٕٗ، الفيصلية، مكة المكرمةاألدبي عند العرب، مكتبة ، تاريخ النقد ابراىيم، طو أحمد ُِٔ
 . ٖ-ٕص  ،ديواف علقمة الفحل؛ السابق ُِٕ
 . ُٖٔ، ص ديواف امرئ القيس امرؤ القيس ،  ُِٖ
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2022لعام   كقد  -ات أف  راكيان أك أكثر لحظوا ما في نص علقمة من شبو لنص امرئ القيس في الموضوع 

سابق في الزماف  كالمبرز في ىذا المجاؿ اليكوف علقمة أيضان قد أخذ عن امرئ القيس شيئان كىو 
فأضافوا عندئذ إلى نص علقمة أشياء من عند  -كصاحب أكليات فيو تبعو فيها كثير من الشعراء

 ابو . امرئ القيس ، كما ىي ، كحوركا في أشياء ، حتى كصل النصاف إلى ىذا الحد من التش

 أما المثاؿ الثالث  فيدكر حوؿ القصيدة المشهورة التي مطلعها :     

 راشٍ أخاؾ بً  ري بػٍ زى كقد القى الهً        تو بٍ ت ببطن خى شهدلو  أفاطمى 

. كىي ُِٗكالقصيدة أكردىا بديع الزماف الهمذاني في "المقامة البشرية" ، كنسبها إلى بشر بن عوانة
. كلكن ابن الشجرم َُّكبشر ىذا اسم لشاعر كىمي من اختراع الهمذاني ،من نظم الهمذاني 

 يورد القصيدة في أماليو منسوبة إلى بشر المذكور ظنان منو أنو شاعر جاىلي، كيقـو بشرحها
ثم تتوالى المصنفات من بعده تأخذ عنو أك عن  .ىذا الوىم ، كلعلو أكؿ من كقع في ُُّكإعرابها

صيدة كلها أك بعضها منسوبة إلى بشر ىذا ، من مثل الحماسة البصرية مقامات الهمذاني كتورد الق
 أستاذنا مصطفى . كقد أشارُِّكالتذكرة السعدية كالمثل السائر كالصبح المنبي كنهاية األرب

. كلكن ما يهمنا ىنا أف الشيخ محمد عبده في أثناء شرحو ُّّالشكعة إلى خطأ ابن الشجرم ىذا
د نسب بعض الركاة ىذه األبيات لعمرك بن معديكرب ، كتب بها لمقامات الهمذاني قاؿ : " كق

 إلى أختو كبشة . ككاف اسم ابنة عمو لميس ، كيقوؿ فيها : 

 صبرا     كأشد    ىمةن   مثلي            كأقول الليثى  أفٌ  يسي مً لى  ن  ظي تى 

                                                           
الهمذاني ، بديع الزماف أبو الفضل أحمد بن الحسين ، مقامات أبي الفضل بديع الزماف الهمذاني ، شرح  ُِٗ

 . ِْٕ، صـ ُٖٖٗالشيخ محمد عبده ، المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين ، بيركت ، 
  ٓٓ/ِ ،، األعالـالزركلي َُّ
، أمالي ابن الشجرم ، تحقيق كدراسة محمود محمد ابن الشجرم ، ىبة اهلل بن علي أبو السعادات العلوم   ُُّ

 . ْٕٗ/ِ، ـ ُِٗٗ -قُُِْ،مكتبة الخانجي ، القاىرة ،   ُالطناحي ، ط
 . الهامش ،ْٕٗ/ِ، السابق ُِّ
 . ّٔٗ،ص ـُْٕٗالشكعة ، مصطفى ، مناىج التأليف عند العلماء العرب ، دار العلم للماليين ، بيركت ،  ُّّ
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2022لعام    ًصفرا خالي منوي  كأضحى البػىر             فيوً  لميسى  لقد خابت ظنوفي  

 القصيدة على زعم ىؤالء الركاة :كمطلع 

 را "مٍ كقد القى الهزبر أخاؾ عى             ب  ببطن جي  لو شهدتً  ةي بشى أكى 

ثم يتابع قائالن : " كالصحيح أف الواقعتين مختلفتاف ، فوقع بينهما االشتباه كخلطتا إحداىما 
 .ُّْباألخرل ، كقد حصل توارد الخاطر بين الشاعرين في بعض األبيات فقط "

كال نعرؼ أين اطلع الشيخ محمد عبده على ىذا الخبر ، كال نعرؼ ، من ثٌم ، شيئان عن قصيدة     
إال األبيات الثالثة  ،كما يقوؿ  ،عمرك التي كقع فيها توارد الخاطر بين الشاعرين في بعض األبيات

الذم لمصدر التي أكردىا، كال نعرؼ عدد ىذه األبيات ، كال فيما إذا كانت مثبتة بتمامها في ا
، مثلما أف ديواف عمرك ، كالمصادر التي نعرؼ ال تشير إلى ىذه اطلع عليها الشيخ فيو أـ ال

األبيات التي يتحدث عنها الشيخ ، كقد أثبتها كاملة محقق ديواف عمرك ضمن ما نيسب إليو من 
 .    ُّٓشعر اعتمادان على تعليق الشيخ محمد عبده المجهوؿ المصدر حتى اآلف

كالذم نظنو أف الهمذاني  أفاد في نسج خيوط مقامتو البشرية أك استوحى بعض أحداثها من      
حادثة خيالية نسبت إلى الشاعر عمرك بن معديكرب مع ابنو المزعـو الخيزىز ، كقد أكدعها ىشاـ 

عر ، ثم لمح بعضهم ىذا التشابو فقاـ بنسبة الشُّٔالكلبي في كتابو الذم تناكؿ فيو أخبار عمرك
ثم أثبت اسم "كبشة )كىو اسم حقيقي ألخت عمرك(  ،إلى عمرك بن معديكرب كألحقو بو كقصتو 

" مكاف " فاطمة" كاختلق اسم لميس اسمان لحبيبتو ، كاستبدؿ ببشر عمران. كقد تم ىذا بالقطع بعد 
ق ( . كليس من المقنع لنا بعد ذلك أف يقاؿ : إف ّٖٗ  -ق ّٖٓمقامات الهمذاني )انتشار 

نسبة األبيات كقصتها إلى عمرك كانت من قبيل الخطأ كالتوىم ، بسبب التشابو بين القصتين 
كالقصيدتين ، كما قاؿ محمد عبده ، كبسبب كركد اسم "خبت" كىي إحدل قرل زبيد ) كعمرك 

                                                           
 .َِٓ، ص الهمذاني )شرح محمد عبده(مقامات الهمذاني ،   ُّْ
الزبيدم ، عمرك بن معديكرب ، شعر عمرك بن معديكرب ، تحقيق مطاع الطرابيشي ، مطبوعات مجمع اللغة  ُّٓ

 . َُٗ، صـ ُْٕٗ –ق ُّْٗالعربية ، دمشق ، 
 . َّالسابق ، ص ُّٔ
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2022لعام   . كسبب كقوع العالمين الجليلين في ىذا الخطأ عدـ ُّٕمن زبيد ( كما ذىب محمد محيي الدين 

إلى أنو ال كجود لشاعر جاىلي اسمو بشر بن عوانة ، كأف القصيدة المنسوبة إليو ىي  تنبههما أصالن 
 لبديع الزماف نفسو. 

أما كيف غفل ابن الشجرم عن أف ىذا الشعر لبديع الزماف ، فربما أنو لم يطلع عليو من خالؿ     
صيدة في أماليو : " المقامات ، كإنما تلقاه عن طريق الركاية الشفوية ، إذ يقوؿ في سنده للق

كقائلها بشر بن عوانة األسدم ، أنشدنيها القاضي أبو يوسف محمد بن عبد السالـ القزكيني ، 
، كليس في ىذا اإلسناد إشارة إلى  ُّٖكقاؿ أنشدنيها خالي أبو الفضل بديع الزماف الهمذاني"

 المقامات .

التوىم ىو أف بديع الزماف كثيران كغيره في ىذا  ابن الشجرم وعكقد يكوف ىناؾ سبب آخر لوق     
، كبعض الشعر الذم أكرده لحساف في النسبة جدان ما يضمن مقاماتو شعران قديمان ، كثير منو صحيح

الذم أكرده ألبي نواس في المقامة كالشعر ك  ،ُّٗالمقامة األٍسوىدية ، دكف أف يصرح باسمو
 حلنتصرؼ الهمذاني في أشعار أخرل إضافة كحذفان ، بل  غير أف. َُْاإلبليسية مصرحان باسمو

ككبعض ، ُِْ، في المقامة الغيالنيةُُْشعر إلى غير قائلو كالسينية التي قالها على لساف ذم الرمة
كاف حريان  أف   -ودية التي ذكرناىا قبل قليل الشعر الذم أكرده على لساف حساف في المقامة األسٍ 

التي رغب  ،كأف يتنبهوا إلى الطبيعة اإلبداعية الخيالية للمقامات يدفعهم إلى مزيد من التحقيق ،
 ، كالواقع بالخياؿ .  الوىم بالحقيقة صاحبها في كثير من األحياف أف يمزج فيها

                                                           
شرح محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة األزىرية ، مصر ، ،  الهمذاني  ، مقامات الهمذاني ُّٕ

 . ْْٖ، صق ُِّٗ-قُِّْ
 .ْٕٗ/ِ، أمالي ابن الشحرم ابن الشجرم ،  ُّٖ
 . ُّٔ، صمقامات الهمذاني )شرح محمد عبده(الهمذاني ،  ُّٗ
 . ُِٖالسابق ، ص  َُْ

القدكس أبو صالح ، مؤسسة اإليماف ، تحقيق عبد ديواف ذم الرمة ، ذك الرمة ، غيالف بن عقبة العدكم ،  ُُْ 
 ـ .ُٕٖٗ/ّ،  ـُِٖٗ –ق َُِْبيركت ، 

 .ّٓ، صمقامات الهمذاني)شرح محمد عبده( الهمذاني ،   ُِْ
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2022لعام    ا انطوتكيمكن لفحص ىذين البيتين مبنى كمعنى أف يسهم في الكشف عن زيف الركاية، لم 

بتسكين كأضحى البر خالي منو صفرا"، ذلك في قولو:". كأظهر ما يتمثل كقلة حيلة عليو من ضعف
الياء في"خالي" أك تحريكها بالفتح، إذ كاف عليو أف يقوؿ:"خاليان". كتجنب ىذا الخطأ أك الضركرة 

أمر متاح بيسر على أكثر من تحاكي االستخداـ الشعبي الشعرية كما يترتب عليها من ركاكة كنثرية 
ف لميس فيو" يجعل لميسان تراىن على األسد كتشايعو على ابن كفي قولو:" لقد خابت ظنو  ُّْ.كجو

في الجمع  ها!(. كفي البيت األكؿ ركاكة) غير أف األسد لؤلسف خيب ظنككأنها تريد ىالكو  عمها
العطف في استخداـ ، ثم منهما في عطف الثاني على األكؿكذلك ك ، أقول""ك "مثلي" بين

.كمن ناحية أخرل فإف المفاضلة في قوة الهمة كشدة الصبر إنما تسوغ بين فارسين، كأما ُْْبالواك
المفاضلة بين الفارس كاألسد فإنما تكوف في القوة كالشجاعة كمايدكر حولهما، كال مكاف للصبر، 
الذم يتطلب عراكان طويالن ال يكوف في اللقاء بين األسد كاإلنساف. كاجتماع كل ىذه الهنات في 
البيتين السابقين اللذين يذكراننا بشعر"ألف ليلة كليلة" يكشف عن زيف نسبتهما إلى عمرك بن 

 معديكرب. 
كمن غير اليسير القطع بدكافع ىذه الركاية، لنقص البينات كمن بينها  غياب النص الموازم.       

ولها القصص كلكن يمكن القوؿ بأف عمران منذ صدر اإلسالـ غدا أشبو بشخصية شعبية يدكر ح
. ُْٓالبطولي الذم يمزج بين التاريخ كاألسطورة،  كمع القصص أشعارموضوعة على لساف الشاعر

متمثالن  -كما يقوؿ جامع الديواف-ككاف للعصبية اليمنية أثر بارز في ىذا كذاؾ. كيبدك ىذا األثر
 ق(، كالحسن بنَِْفي محور قاـ على كتب كمركيات كل من ىشاـ بن محمد الكلبي )ت 

ككأف العصبية اليمنية أرادت أف  ُْٔق(.ّٕٓق(، كنشواف الحميرم )ت ّّْأحمد الهٍمداني)ت 
تجعل من شاعرىا رمزان من رموز البطولة موازيان أك منافسان لرموز البطولة األخرل من فرساف الجاىلية 

                                                           
143

كىذا البر أضحى منو  . أك:كأضحى البر منو اليـو صفران  . أك:قوؿ: كأضحى البر خلوان منو صفران كأف يكذلك    
  كأردنا من تقديم ىذه الخيارات أف نبين ضيق عطن صاحب ىذا الشعر.. األفضل األخير ىو كلعل الخيار .صفران 
فإما أف يقوؿ في الشطر الثاني بما معناه: مع أنني أقول منو... . أك أف يقوؿ في الشطر األكؿ مثالن: "تظن  144 

 لميس أف الليث أعتىى".

 َّ-ُِانظر: الزبيدم ، عمرك بن معديكرب ، شعر عمرك بن معديكرب  صُْٓ 
 ّٕ-ّٓانظر: السابق، ص  ُْٔ
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2022لعام   ات بينو كخاصة الرمز األشهر المتمثل بعنترة العبسي القيسي، الذم طالما قرنت األخبار كالركاي 

كبين عمرك بوصفهما من أعظم فرساف الجاىلية. كسنجد بتأثير ىذه العصبية، مع الزمن، تناميان 
لبطوالت عمرك كشعره يريد أف يشهد لو بالسبق كالتفوؽ على أقرانو. فيورد نشواف الحميرم في 

الم كعامر بن شمس العلـو خبران مفاده أف عمران أسر كالن من عنترة كدريد بن الصمة كالحارث بن ظ
الطفيل كعباس بن مرداس في كقائع كغارات مشهورة، كأف كالن منهم قاؿ شعران في استعطاؼ عمرك 

. كفي" الفاصل بين الحق كالباطل في مفاخر قحطاف ُْٕكمدحو كتمجيده حتى أطلقو كمٌن عليو
تفصيل للخبر السابق، مع إضافة شعر لعمرك يخاطب فيو كل فارس من ىؤالء   ُْٖكاليمن"

. كنلحظ أف عنترة ىو الوحيد بين ىؤالء الفرساف، الذم يجز عمرك ناصيتو قبل أف ُْٗاسمو.ب
يخلي سبيلو، كأنما إمعانان من الركاية في إذالؿ عنترة على يدم عمرك. كليس لهذا الخبر، الذم ال 
يكاد يستثني أحدان من فرساف العرب المعدكدين، ذكر في مصادر أخرل. كقد صرح ابن الجراح 

 (. َُٓعمران "ال ييعلم لو في الجاىلية أسير") بأف
كأشار جامع ديواف عمرك إلى تغلغل شهرة عمرك في كجداف العامة كبلوغها الرتبة التي بلغتها 
شهرة عنترة العبسي، غير أف "خلو سيرة عمرك من المشكلة العاطفية قصىرىا على المجاؿ 

ا يكتمل نضجها، على تدكينها المبكر، كلمٌ  الحماسي كعاؽ نموىا الفني على أفواه الركاة. ثم جاء
كىنا ربما يكمن ُُٓ".يد ىشاـ الكلبي فبقيت حيث ىي كال تزاؿ عليها صبغة األخبار التاريخية

، ع إجراء التغييرات الالزمةم ،لعمرك بن معديكرب القصيدة أك بعضها نسبةالدافع األكبر كراء 

                                                           
 ُٕٕانظر: الزبيدم ، عمرك بن معديكرب ، شعر عمرك بن معديكرب  ص  ُْٕ
(  أنو مخطوط في مكتبة الجامعة األمريكية ببيركت ُٕٔك ّٔذكر جامع ديواف عمرك)المرجع السابق، ص  ُْٖ

أمشاج مجهولة المؤلف، ال مسبوؽ بعبارة: "الجزء الثالث من اإلكليل للهٍمداني"، يقع في نحو مائة كرقة، نسخة 
ق بقلم علي بن علي األنسي بصنعاء. كصرح صاحب الديواف بأنو ال ُّٔٔمقدمة لها كال خاتمة، كيتبت في عاـ 

 يثق بصحة ىذه المخطوطة. كقد أثبت ما كرد فيها من شعر في ملحق الديواف لضعف نسبتو إلى عمرك.
الشعر الذم خاطب فيو دريدى بن الصمة، في حين . كيخلو المخطوط من ُْٖ-ُِٖالسابق، الملحق، ص  ُْٗ 

 أكرد المخطوط مقطوعتين في مخاطبة عامر بن الطفيل، خلت الثانية منهما من اسم الفارس الذم يخاطبو.
، )نقالن عن جامع الديواف، ُٓابن الجراح، محمد بن داكد، من سمي عمران من الشعراء،)مخطوط(،ؽ   َُٓ

 ورة لديو من مخطوطة الكتاب كما يذكر في ثبت مصادره(.، اعتمادان منو على نسخة مصِْص
 .  َّالزبيدم ، عمرك بن معديكرب ، شعر عمرك بن معديكرب، ص  ُُٓ
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2022لعام   حيث تقف لميس عمرك، التي تجعلها الركاية ابنة عمو أيضان، قبالة  ؛كصٍرؼ مناسبتها كقصتها إليو 

 عبلة عنترة، كىما أبناء عمومة، كحيث تتلوف صورة البطولة بصورة الحب ألكؿ مرة في سيرة عمرك
، برجاء أف تيمنح ىذه السيرة ببعدىا العاطفي الجديد فرصة النماء في الضمير الشعبي كشعره

 من النحل عنترة ، غير أف ما ناؿ صورةكشعران  سيرةصورة عنترة مع ككضعها في منافسة كاضحة 
ر الجاىلي في العص  يجاريو فيو أحد سواه من الشعراء كغير الشعراءال على صعيد السيرة كالشعر

 . ُِٓكلكن ألسباب كدكافع مختلفة كمتداخلة ،كفي غير العصر الجاىلي
. كالشيء الوحيد الذم أيضان  اليسيرشيء لبا يد زمن ظهور ىذه الركاية المزيفةتحدكليس 

 ق(ّٖٗ-قّٖٓيمكن أف نذىب إليو اآلف ىو أنها لم تظهر قبل ظهور مقامات بديع الزماف )
 حتى زماف الكتاب أك المخطوط المجهوؿ الذم اطلع عليو األستاذ اإلماـ. متداد الكىي مرشحة ل

 
 الخاتمة: 

غير قصيرة نسبيان، مع احتداـ  ساعدت الركاية الشفوية للشعر الجاىلي، خاصة، لمدة
 أك الصرؼ كاإللحاؽ العصبيات القبلية كالسياسية كالمذىبية كالعلمية على إحداث نوع من التزييف

في ذلك تدفعهم إليو دكافع  الركاة دكر بعضصحابها انتصاران لعصبياتهم، عالكةن على على أيدم أ
شتى. كقد أخطرنا العلماء األكائل بكل ذلك كبخاصة محمد بن سالـ، الذم قاـ مع غيره من 

في الركاية كمالبساتها كدكافعها، األمر ىذه الوقائع بالكشف عن كثير من  العلماء كالركاة الثقات
آخر من الصرؼ  غير أف ىناؾ نوعان  ر.الذم أتاح لنا اليـو مع التباعد الزمني أف نستأنف  فيها النظ

تعورؼ عليو باسم اإلصالح كاإللحاؽ غير المغرض كلكن فيو عبثان بالركاية األصلية يجاكز ما 
كقد حاكؿ ىذا البحث أف يقف على أمثلة جديدة)ما عدا بعض األمثلة التي أشير إليها  كالتحسين.

صلة بحركة الركاية التي قدمها لنا أكلئك من قبل( داخلتو الريبة في صحتها في ضوء المعارؼ المت
 كقد خلص البحث إلى عدد من النتائج كالتصورات من أىمها: العلماء.
أف بعض التغييرات التي قد تبدك تغييرات عفوية نتيجة التصحيف أك التحريف خاصة ىي  -ُ

 عصبية من العصبيات.  تقف كراءه الذم من قبيل الصرؼ كاإللحاؽ
                                                           

التي أشرنا إليها ضمن تناكلنا للدراسات السابقة في  "شعر عنترةفي "انظر دراسة مصطفى الجوزك القيمة   ُِٓ
 مستهل البحث.
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 كأيسرىا للتالعب بالركاية الصحيحة. 
أف ظاىرة الصرؼ كاإللحاؽ في الركاية الشعرية بدأت في كقت مبكر في المحيط  -ّ

 . هاء مرحلة التدكينالعربي، كلم تتوقف بانت
فاتهم ما لم يشيركا إليو  ربماكفي القركف التي تلتها  التدكينأف العلماء العرب في مرحلة  -ْ

أك أنهم أشاركا إلى  كخاصة بعد القرف الثالث، في الركاية الشعرية، الصرؼ كاإللحاؽمن كقائع 
  أشياء لم تصل إلينا.

على منهج نقدم  ركايات المختلفة عند شبهة الصرؼ كاإللحاؽأىمية أف ينهض فحص ال -ٓ     
 في كسع الدارس. ىي متكامل: فني كلغوم كتاريخي كبكل األدكات المعرفية التي 

كأخيران لعل ىذا البحث أف يكوف حلقة في استكماؿ جهود العلماء الركاة في دراسة ظاىرة 
 كاهلل من كراء القصد. .ما تزاؿ بحاجة إلى مزيد من الدرسلعلها ىامة من ظواىر شعرنا القديم، 

 

 المصادر كالمراجع

 

 ـ .ُّٕٗطو أحمد ، تاريخ النقد األدبي عند العرب ، مكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، 

 ،ُٗٔٗ، دار المعارؼ، القاىرة، ْاألسد، ناصر الدين، مصادر الشعر الجاىلي، ط

، منشورات كزارة ِاألسدم ، بشربن أبي خاـز ، ديواف بشر بن أبي خاـز ، تحقيق عزة حسن ، ط
 ـ . ُِٕٗ -ق ُِّٗالثقافة ، دمشق ، 

األعشى ، ميموف بن قيس ، ديواف األعشى الكبير ، شرح كتعليق محمد محمد حسين ، المكتب 
 . ـُٖٔٗرقي للنشر كالتوزيع ، بيركت ، الش
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2022لعام                                      ، دت . األعشى ، دار الثقافة ،بيركت ديواف -                  

ك محمد             أبو سويلم لحقاتو ، دراسة كتحقيق أنورامرؤ القيس ، ديواف امرئ القيس كم
  .ـَََِ –ق ُُِْ، مركز زايد للتراث كالتاريخ ، دكلة اإلمارات العربية ،  ُالشوابكة ، ط

، دار المعارؼ ، مصر، ِديواف امرئ القيس ، تحقيق أبو الفضل إبراىيم ، ط -               
 ـ.ُْٔٗ

اليىل، مطبعة اآلباء األنبارم ، أبو محمد القاسم ، ديواف المفضليات ، تحقيق كارلوس يعقوب  
ـ .َُِٗ، بيركت اليسوعيين  

القصائد السبع الطواؿ الجاىليات ، تحقيق عبد  ابن األنبارم ، أبو بكر محمد بن القاسم ، شرح
ـ .َُٖٗالسالـ ىاركف ، دار المعارؼ ، مصر ،   

البصرم ، أبو القاسم علي بن حمزة ، التنبيهات على أغاليط الركاة )مع كتاب المنقوص كالممدكد 
 ـ .ُٖٔٗ، دار المعارؼ ، مصر ،  ّللفراء( ، تحقيق عبد العزيز الميمني ، ط

، الموقع ـََِْتعدد الركاية في الشعر الجاىلي، ديواف الهذليين نموذجان، بكر، أيمن، 
 .www. Kotobarabia.comاإللكتركني: 

البكرم ، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز ، معجم ما استعجم ، تحقيق مصطفى السقا ، عالم 
 ـ .ُْٓٗ –ق ُّْٔالكتب ، بيركت ، 

ركاية الشعر بين المفضليات كاألصمعيات: دراسة  التلب، عبد الخالق محمد السيد، اختالؼ
 د. ت.فية، جامعة األزىر، نقدية موازنة، كلية اللغة العربية بالمنو 

، دار إحياء  ّالحيواف ، تحقيق عبد السالـ ىاركف ، طأبو عثماف عمرك بن بحر ، الجاحظ ، 
 ـ .ُٗٔٗالتراث العربي ، بيركت ، 

التعريفات، كضع حواشيو كفهارسو: محمد باسل عيوف  الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد،
 .ـََِّالٌسود، دار الكتب العلمية، بيركت، 
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 ـ .َُٖٗالمدني ، جدة ، 

اختالؼ ركاية الشواىد الشعرية كأثره في استنباط القواعد النحوية،  ،جميل اهلل، ابراىيم حمد أحمد
 ، د.ت.دراسة )نحوية كصفية(، رسالة ماجستير، جامعة أـ درماف

 ـ .ُِٔٗ –ق ُِّٖ، مكتبة نهضة مصر ، مصر ،  ُالجندم ، دركيش ، الحطيئة ، ط

ابن جني ، أبو الفتح عثماف ، الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، المكتبة العلمية ، القاىرة ، 
 ـ . ُِٓٗ –ق ُِّٕ

الحادرة ، قطبة بن أكس، ديواف شعرالحادرة ، تحقيق ناصر الدين األسد ،دار صادر،بيركت ، 
ُّٕٗ . 

وسف نجم ، دار صادر ابن حجر ، أكس بن حجر ، ديواف أكس بن حجر ، تحقيق كشرح محمد ي
 ـ .ُٖٔٗ، بيركت ، 

 ـ.ُْٕٗ ، دار المعارؼ، القاىرة،ّحسن، عباس، النحو الوافي، ط

جامعة  ، رسالة جامعية،النحاة وصناعة الشاىد الشعري، قسم السيد الياقوت محمدحسن، 
 .ـَُِِالسوداف للعلـو كالتكنولوجيا، السوداف، 

 .ُٗٔٗ المعارؼ، القاىرة،دار ، َُطحسين، طو، األدب الجاىلي، 

 ، دار المعارؼ ، مصر ، دت . َُحسين ، طو ، حديث األربعاء ، ط

، مكتبة  ُالحطيئة ، جركؿ بن أكس ، ديواف الحطيئة ، تحقيق نعماف محمد أمين طو ، ط
 ـ .ُٕٖٗ-قَُْٕالخانجي ، القاىرة ، 

البلداف ، دار صادر ، بيركت ، الحموم ، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل ، معجم 
 ـ .ُٕٕٗ-ق ُّٕٗ
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 .                                  1909مرغوليوث، سلسلة جب التذكارية، ليدن ولندن،

حقيق عبد القدكس أبو صالح ، مؤسسة تديواف ذم الرمة ، ذك الرمة ، غيالف بن عقبة العدكم ، 
 ـ .ُِٖٗ –ق َُِْاإليماف ، بيركت ، 

ق ُّْٗ، دار الكتاب العربي ، بيركت ،  ْالرافعي ، مصطفى صادؽ ، تاريخ آداب العرب ، ط
 ـ .ُْٕٗ –

الزبيدم ، عمرك بن معديكرب ، شعر عمرك بن معديكرب ، تحقيق مطاع الطرابيشي ، مطبوعات 
 ـ .ُْٕٗ –ق ُّْٗة ، دمشق ، مجمع اللغة العربي

 ـ . َُٖٗ، دار العلم للماليين ، بيركت ،  ٓالزركلي ، خير الدين محمود ، األعالـ ، ط
دار المعرفة،  الزمخشرم، أبو القاسم محمود بن عمر، أساس البالغة، تحقيق عبد الرحيم محمود،

 ـ.ُِٖٗبيركت، 

، ُكشرح كتحقيق محمد نبيل طريفي، ط ابن زيد، الكميت، ديواف الكميت بن زيد األسدم، جمع
 .َََِدار صادر، بيركت، 

فكر، السيوطي،عبد الرحمن جالؿ الدين: المزىر، تحقيق محمد أحمد جاد المولى كزميليو ، دار ال
 مكاف طبع ، بال تاريخ طبع .بال 

ي ابن الشجرم ، ىبة اهلل بن علي أبو السعادات العلوم ، مختارات شعراء العرب ، تحقيق عل
 ـ .ُِٗٗ -قُُِْ، دار الجيل ، بيركت ،  ُمحمد البجاكم ، ط

،مكتبة  ُأمالي ابن الشجرم ، تحقيق كدراسة محمود محمد الطناحي ، ط -                    
 ـ .ُِٗٗ -قُُّْالخانجي ، القاىرة ، 

  .ـُْٕٗ العلم للماليين ، بيركت ،الشكعة ، مصطفى ، مناىج التأليف عند العلماء العرب ، دار 
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 ـ.ُٖٔٗالمعارؼ ، مصر ، 

صباح، مالك سليم، اختالؼ ركايات شواىد األعشى الشعرية في لساف العرب، رسالة ماجستير، 
 .ـََِٗ ،جامعة النجاح، نابلس، فلسطين

المفضليات ، تحقيق كارلوس يعقوب لياؿ ، المطبعة اليسوعية ، بيركت ، الضبي ،  المفضل ، 
 . ّّـ ، صَُِٗ

 ـ.َُِٕ ، دار المعارؼ، القاىرة،َْضيف، شوقي، العصر الجاىلي، ط

 -قُّّٖبن الطفيل، عامر، ديواف عامر بن الطفيل، بعناية كـر البستاني، دار صادر، بيركت، ا
 .ُِٔـ، صُّٔٗ

ي ربيعة : ديواف لبيد، تحقيق إحساف عباس، مطبعة حكومة الكويت، الكويت ، العامرم، لبيد بن أب
 ـ. ُِٔٗ

 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٕ، دار المناىل ، بيركت ،  ُعبد الرحمن ، عفيف ، معجم الشعراء ، ط

، علي، قضايا الشعر الجاىلي، مكتبة الرسالة الحديثة، عٌماف،    ـ.ُِٖٗالعتـو

 ـ.ُٖٓٗ ، مكتبة لبناف، بيركت،ِالشائعة، طالعدناني، محمد، معجم األخطاء 

ه، العوفي، حمد عبد اهلل، اختالؼ الركاية في ديواف أشعار الهذليين، دراسة بالغية، رسالة دكتورا
 ـ.َُِٗجامعة الملك عبد العزيز، 

دار الفكر، ،  ِابن فارس، أبو الحسن أحمد، مقاييس اللغة، تحقيق شهاب الدين أبو عمرك، ط
 ـ.ُٖٗٗبيركت، 

،  ُالفحل ، علقمة بن عبىدة ، ديواف علقمة الفحل ، تحقيق لطفي الصقاؿ كدرية الخطيب ، ط
 ـ .ُٗٔٗ -قُّٖٗدار الكتاب العربي ، حلب ، سوريا ، 
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 مصر، د.ت. دكتوراه، جامعة القاىرة،

 ، أبوعلي إسماعيل بن القاسم ، األمالي ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، د ت .القالي 

،  ُالقرشي، أبو زيد محمد بن الخطاب ، جمهرة أشعار العرب ، تحقيق علي محمد البجاكم ، ط
 ـ . ُٕٔٗ –ق ُّٕٖدار نهضة مصر ، القاىرة ، 

  .قَُّٖاالستقامة ، القاىرة ، ، مطبعة  ُالمبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد ، الكامل ، ط

 تحقيق محمد أبو الفضل ابراىيم كالسيد شحاتو ، دار نهضة مصر ، القاىرة ، د ت .      - 

المثقب ، عائذ بن ًمٍحصىن العبدم : ديواف شعر المثقب ، تحقيق كشرح حسن كامل الصيرفي ، 
 -ىػ ُُّٗة للطباعة ، مصر ، جامعة الدكؿ العربية ، معهد المخطوطات العربية ، الشركة المصري

ـ. ُُٕٗ  

م.ُٖٓٗالمجمع اللغوم في القاىرة، المعجم الوسيط، دار الفكر، بيركت،   

المرزباني ، أبو عبد اهلل محمد بن عمراف ، الموشح ، تحقيق علي محمد البجاكم ، دار الفكر 
 ـ .ُٓٔٗالعربي ، القاىرة ، 

 .ـُُٗٗ –ق ُُُْكرنكو، دار الجيل، بيركت، معجم الشعراء، صححو كعلق عليو ؼ.        -

دراسات المستشرقين حوؿ صحة الشعر الجاىلي "، ترجمة عبد الرحمن بدكم، دار  مستشرقوف،
 .ُٕٗٗالعلم للماليين، بيركت، 

المسعودم، أبو الحسن علي بن الحسين، مركج الذىب كمعادف الجوىر، بعناية يوسف البقاعي، 
 .العربي، بيركت، د.ت، دار إحياء التراث ُط

  .ف العرب ، دار المعارؼ، القاىرة، د ت، أبو الفضل جماؿ الدين محمد بن مكـر : لساابن منظور
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2022لعام   ، دار ُ، النظم الشفوم في الشعر الجاىلي، ترجمة فضل بن عمار العمارم، طمونرك، جيمس   

 .ُٕٖٗاألصالة للثقافة كالنشر كاإلعالـ، الرياض، 
 

القسم األكؿ ، دار الكتب المصرية ، -خويلد بن خالد ، ديواف الهذليينالهذلي ، أبو ذؤيب 
 ـ .ُْٓٗ –ق ُّْٔالقاىرة ، 

( ، تحقيق محمد بن علي األكوع الحىوالٌي ٖالهمداني ، أبو محمد الحسن بن أحمد ، اإلكليل )ج
ـ .  ُٕٗٗ –ق ُّٗٗ، بال مكاف ، د ت ،   

لحسين ، مقامات أبي الفضل بديع الزماف الهمذاني الهمذاني ، بديع الزماف أبو الفضل أحمد بن ا
 ـ .ُٖٖٗ، شرح الشيخ محمد عبده ، المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين ، بيركت ، 

 ق . ُِّٗ-قُِّْشرح محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة األزىرية ، مصر ،  -

 


