
  

  

  

 

  

  
  

   





 م٢٠١٧والثالثون  سادسالعدد ال     صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن      

  : المقدمة
ــوص التــــراث  ــعر إن نصــ الموجــــودة فــــي  يالشــ

عنایـة أیدي الباحثین بحاجة ماسة إلى مزید مـن ال
 واالهتمــام لزیــادة حصــیلتها فــي دیــوان كــل شــاعر

مـن  ، وإلخراج المنسوب إلیه منها وهًمـامن ناحیة
مـــن  بهـــا مـــن أوهـــام مـــا ، ولتصـــحیحناحیـــة ثانیـــة
 لتوحیـد المـنهج فـي تحقیقهـا ونشـرها، و ناحیة ثالثة

ــــة رابعــــــة ـــن ناحیـــ ــــثال ، مـــ ــوان أبـــــــي بكـــــــر (فمـــ دیــــ
ــــ٣٨٤ت  الخــــوارزمي ــور) هـ ـــتمل إال  ال المنشــ یشـ

المصــادر، هـــذا علــى نصــف شــعره الموجـــود فــي 
الباحــث أنــه آخــر یلحــظ  ومــن جانــب ،مــن جانــب

، هــي الشــعریة یقــرب مــن ثلــث حصــیلته مــا یضــم
ــه ، لآلخــرین، وقــد أدرجــت فــي دیوانــه علــى أنهــا ل

ولــیس األمـــر كـــذلك، إلـــى غیــر ذلـــك ممـــا یحتـــاج 
إلى معالجة، وتحدید لمنهج یجمـع البـاحثین علـى 

مضــمار لضــمان الوصــول كلمــة ســواء فــي هــذا ال
ـــره،  ـــداع غیــ ــــائج ســــلیمة علـــــى إبداعــــه وٕابـ إلــــى نت

ـــوان ـــذا دیـ ــــه فــــي هـ ــــع ( ومثل ـــي ابــــن وكی ت التنیسـ
، إال أن األمـــر أشـــد وطـــأة فـــي األخیـــر؛ )هــــ٣٩٣

ـــع مــــرات بدایــــة مــــن عــــام  ـــر أربـ ــــه ُحقــــق وُنشـ ألن
ــــام ١٩٥٣ ــــــاًء بعــــ ـــــذه ٢٠١٤م، وانتهــ ــــذا اتخـــ م؛ لــــ

 قتحقیـــالباحـــث مثـــاال لرســـم الصـــورة الراهنـــة فـــي 
ـــوص الشعریة، ــــرها ناقصــــــة، وٕاذا كــــــان النصــ ونشــ

جمًعا من بطـون التـراث  معجُ ) الخوارزمي( دیوان
، )ابــن وكیــع(مــر مختلــف عنــه فــي دیــوان فــإن األ

ـــوط، ح ــــــزء مخطـــــ ــــى جــ ـــــاًدا علــــ ـــر اعتمـــ ــث نشـــــ یــــــ
ــعره جمــــع لمــــا تنــــاثر باإلضــــافة إلــــى  ـــي مــــن شــ فـ
  . المظان المختلفة

ـــوان إ ــق دی ــنقص فـــي تحقیــ ابــــن (ن جوانـــب الــ
ـــع ــثمت) وكیـ ــث - عــــددة، تــــدعو الباحــ  - أي باحــ

إعــادة تحقیقــه، أمــر فــي جــدی�ا إلــى إعــادة التفكیــر 
ـــي  علــــى الــــرغم مـــــن كــــل المحـــــاوالت المبذولــــة فــ
ـــى  ــب اشــــتماله علـ ـــن هــــذه الجوانــ ــــه، ومـ العنایــــة ب
شعر لیس للشاعر، وٕاخالله بكثیر مـن الروایـات، 
والتخریجات، واألهم من هذا وذاك إخاللـه بشـعر 

اســتدراكه هنـــا رســًما للصـــورة  غیــر قلیـــل، وقــد تـــم
  . الراهنة في تحقیق الشعر العربي ونشره

إلــى هــذا  إضــافةً  التالیــةُ  وقــد حاولــت الســطورُ 
ـــعَ  ــــةٍ  وضــــ ــــدیم  آلیـــ ـــعرنا القـــ ـــــق شــــ ـــــمالتحقیــ ن لضــ

ـــداع اســــتخالص نتــــائج تامــــة وصــــحیحة  علــــى إبـ
الشـــعراء والحیـــاة بشـــتى اتجاهاتهـــا عبـــر العصـــور 

 :هي، ، وذلك من خالل عدة مباحثالمختلفة
ــث األول ـــوس فــــي جمــــع : المبحــ الواقــــع الملمـ

  .النصوص الشعریة وتحقیقها
وكیــــع التنیســــي  ابــــن دیــــوان: المبحــــث الثــــاني

 .ومحاوالت جمعه وتحقیقه
ــث ـــ ـــث الثال ـــوان: المبحــ ــ ــــن تكملـــــة دی ــــع  ابـ وكیـ

  .التنیسي
نحــو مــنهج وآلیــة فــي تحقیــق : المبحــث الرابــع

  .النصوص الشعریة ونشرها ودراستها
ــــرر  ـــــود ألقــ ــــعريوأعـ ـــا الشــ ــــزال  ال أن تراثنــــ یـــ

بحاجــة إلــى جهـــود معمقــة وموســـعة، تركــز علـــى 
ـــات  ــــن المخطوطـــــ ــث عــــ ــــ ـــــي البحــ ـــــاء فـــ االستقصـــ
الشـــعریة فـــي أرجـــاء المعمـــورة، ومـــا أكثرهـــا، ومـــا 
أكثــر تنوعهـــا بــین مجـــامیع، ودواویــن مخطوطـــة، 
تحتـاج إلــى همــة البــاحثین، ولعــل الســطور التالیــة 

  .یفتقر إلیه هذا التراث ما تؤكد
  الرازق حویزي عبد

  جامعة الطائف
  

٣



  أنموذًجا) ھـ٣٩٣ت ( یسيّ نِّ ابن وكیع التَّ  دیوانُ  مِ وَ قْ األَ  والمنھجِ  عِ اقِالوَ  ینَ بَ  ةِ یَّ رِ عْ الشِّ  صوِص النُّ  حقیقُ تَ 

   عبد الرازق حویزي .د 
الواقــع الملمــوس فــي جمــع : المبحــث األول

 :النصوص الشعریة وتحقیقها
تضـــطرم ، أمتنـــا العربیـــة أمـــة شـــاعرة بفطرتهـــا
ـــدور أبنائهـــــا المشـــــاعرُ  ، الفیاضـــــةُ  فـــــي حنایـــــا صــ

ـــــدة ـــالعواطف المتقـــ ــــــدتهم بــــ ــبض أفئــ ــــ ـــى ، وتنـ وعلـــــ
ـ ل شـاعر اختالف درجة هذه المشاعر بیـنهم ُیَفضَّ

  .أدیب على غیره أو ،على آخر
ولمـــا كانـــت أمتنـــا كـــذلك فقـــد أفـــرزت لنـــا   

ــا هــــائًال  أفئــــدةُ  ــ ــا الشــــعراء َكم� ــــدواوین  أبنائهــ ــن ال مــ
مولـد الشــعر فــي  الشـعریة علــى َمـرِّ العصــور منــذ

  .وحتى اآلن العصر الجاهلي
ــا العاطفــــة    ـــي تحتلهــ وللمنزلـــة الســــامیة الت

لعــرب بدایــة مــن فــي األعمــال األدبیــة فقــد اهــتم ا
ـا ، العصر الجاهلي بفن الشـعر اهتماًمـا َكبیـًرا وِممَّ

ــــذا االهتمـــــام ـــــة  مـــــا یعكـــــس هـ كانـــــت تفعلـــــه القبیل
لســان أحــد  إزاء تفجــر ینبــوع الشــعر علــى العربیــة
، وتعــد الــوالئم، حیــث كانــت تقــیم األفــراح، أبنائهــا

، وتأتي القبائل األخـرى لتبـارك لهـا مـیالد شـاعرها
حیـــث ، )١() ابـــن رشـــیق(رواه  مـــا ویؤكـــد لنـــا ذلـــك

كانت القبیلة مـن العـرب إذا نبـغ فیهـا شـاعر ":قال
واجتمـع ، وصـنعت األطعمـة، أتت القبائـل فهنأتهـا

ـــالمزاهر ــبن بــــ ـــــاء یلعـــــ ـــي ، النســ ــنعن فــــ ـــــا یصـــــ كمــ
وتباشــر الرجــال والولــدان؛ ألنــه حمایــة ، األعــراس

وتخلیـد لمـآثرهم، ، وذب عن أحسابهم، ألعراضهم
 ،یهنئـون إال بغـالم یولـد ال وكانوا، وٕاشادة بذكرهم

  ."شاعر ینبغ فیهم أو ،فرس تنتج أو

                                                

كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ) ١(
١/٨٩.  

ـــى الحركـــــة    ــ ـــذا االهتمـــــام عل ـــــر هــ ــد أث وقـــ
الشـــعریة فـــي كـــل العصـــور خاصـــة فـــي العصـــر 

ـــاهلي ـــالم ، الجـ حیــــث كـــــان الشــــاعر وســــیلة اإلعــ
ــوان العـــرب ، األولـــى آنـــذاك ـــا جعـــل الشـــعر دیـ ِممَّ

وضـمَّ أخبــار ، ورصــد أیـامهم، الـذي سـجل مـآثرهم
كانــت تعــج بــه بیئــاتهم مــن  مــا هم، ووصــفحیــوات

ـــــدة ـــــ ـــــة وجامــ ــــ ـــ ــــات حی ـــــ ـــــك ، كائنـــ ـــــ ــ ـــد أدرك ذل ـــــ ــــ وق
كـــان ":فقـــال –� –)الخطـــاببـــن  عمـــر( الخلیفـــة

، )٢("منــه لــم قـوم لــم یكـن لهــم علـم أصــحُّ الشـعر ع
قبــل ذكــر   )هـــ٢٣١ابــن ســالم الجمحــي ت(وقــال 

وكـــان الشـــعر فـــي الجاهلیـــة عنـــد ":الـــنص الســـابق
ـــــى حكم ــم ومنتهــ ــوان علمهـــــ ــــرب دیـــــ ـــمالعـــ ــــــه ، هــــ بـ

  .)٣("وٕالیه یصیرون، یأخذون
ــذي    ــوان العــــرب الــ ولمــــا كــــان الشــــعر دیــ

، ورصد لنا كیفیـة تفكیـرهم، عكس لنا حیاة األقوام
ــون ــــأملهم فــــــي الكــــ ـــاة، وتــ ــواهر الحیـــ ـــط ، وظــــ ونمـــ

ـــت ــــاتهم معیشــــ ــــــت عالقـــ ـــــي حكمـ هم واألنظمـــــــة التــ
ــــــــ بعضـــهم  كـــان للشـــعراء دور فاعـــل فـــي بـــبعض 

ا الـــدور الخطیـــر وانطالًقـــا مــن هـــذ، الحیــاة آنـــذاك
ــنهم  ــــم وبفـــــ ـــة العربیـــــــة بهـــ ــت األمــــ ــــ ـــعراء اهتمـ للشــــ

وبتـدوین ، بالتشجیع على اإلكثـار مـن اإلبـداع آًنـا
ــــا ــداع أحیاًن ـــذا اإلبــ ــــه أن  مــــا بیــــد أن، هـ ــف ل یؤســ

وهـذا أمـر معـروف ، تراثنا الشعري قد ضاع أكثـره
ــاء ــن العلمــ ابــــن ( فقــــد روى، أدركــــه غیــــر واحــــد مــ

عــالء ت البــن  أبــي عمــرو(عــن ) ســالم الجمحــي
ــت ":نصـــه مــــا )هــــ١٥٤ ــیكم ممـــا قالــ مــــا انتهـــى إلــ

                                                

  .١/٢٢، والعمدة ١/٢٤طبقات فحول الشعراء)٢(
  .١/٢٤طبقات فحول الشعراء)٣(

٤



 م٢٠١٧والثالثون  سادسالعدد ال     صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن      

ــم ، العـــرب إال أقلـــه ولـــو جـــاءكم وافـــًرا لجـــاءكم علـ
  .)١("وشعر كثیر

ــیاع    ـــن أوضــــح األدلــــة علــــى ضــ ولعــــل مـ
ـــاب  ـــــي كتـــ ــــف فـ ـــــا نقــ ــعري أننـ ــــــا الشــــ ــم تراثن معظــــ

علـــى حشـــد كبیـــر ) هــــ٣٨٥لنـــدیم ت ل(الفهرســـت 
ـــعراء ــن كثیــــر مــــن الشـ وعبثًــــا ، مــــن أســــماء دواویــ

لعثـــور علـــى مخطوطـــات كثیـــر مـــن هـــذه نحــاول ا
الـــدواوین، وقـــد عـــزَّ هـــذا األمـــر علـــى كثیـــر مـــن 

وَحــزَّ فــي أنفــس عــدد غیــر قلیــل ، محققــي التــراث
فحملـــت ، مــن المهتمـــین بـــاألدب العربـــي وتاریخـــه

بقـي مـن  ما جمهرة منهم على عاتقها أعباء جمع
ـــــادر  ـــون المصــ ـــــي بطــــ ـــاثًرا فــ ـــــدواوین متنــــ هـــــــذه الــ

حثین والدارســین فــي شــكل وتقدیمــه للبــا، المختلفــة
ــــعریة ــــامیع شــــ ـــقواتخــــــــذوا ، مجــــ ـــــــدواوین  لتحقیـــــ الـ
یكمــــن فــــي تخصــــیص :أولهمــــا، الشــــعریة نمطــــین

ــــل شـــــاعر، وثانیهمـــــا ــعري منفـــــرد لكـ  :مجمـــــوع شـــ
یكمــــن فــــي إفــــراد مجمــــوع شــــعري لمجموعــــة مــــن 

ـــة واحـــدة، الشـــعراء ـــا مـــن قبیل ــون أحیاًن كمـــا ، یكونـ
 فـــي مجمـــوع شـــعر قبیلـــة)وفـــاء الســـندیوني(فعلــت 

ویكونــون أحیاًنـــا مــن عصـــر واحــد كمـــا ، )ءطــي(
، " شـعراء أمویـون" :في كتابـه)نوري القیسي(فعل 

شــعراء ":فــي كتابــه) یــونس الســامرائي(وكمــا فعــل 
فـــي ) غوســـتاف غرنبـــاوم(، وكمـــا فعـــل "عباســـیون

ـــا مـــن ، " شـــعراء عباســـیون":كتابـــه ویكونـــون أحیاًن
فــي ) ار المعیبــدمحمــد جبــ(مدینــة واحــدة كمــا فعــل

ــــــه ـــعر ":كتابــ ـــریونشـــــ ــــــا ، "اء بصـــــ ـــون أحیاًنـــ ـــــ ویكون
حـاتم (إما شعریة كما فعـل ، متسمین بسمة واحدة

وٕامــا ، "شــعراء مقلــون":فــي كتابــه )صـالح الضــامن

                                                

  ١/٢٥طبقات فحول الشعراء)١(

ــــل  ـــــة كمـــــــا فعـــ ـــــارة. (داجتماعیــ ــید عمــ ـــي ) الســـــ فــــ
فـــي شـــعر الخلفـــاء فـــي عصـــر بنـــي أمیـــة ":كتابـــه
، "س حتــــى نهایـــة القــــرن الخـــامس الهجــــرياألنـــدل

لفــاء بنــي أمیــة شــعر خ":وكــذلك فــي كتابــه الثــاني
) عبـــد الكـــریم یعقـــوب( وكمـــا فعـــل، "فـــي المشـــرق
ــــــه ــــــي كتابــ ــــــر ":فـ ـــــي العصــ ـــــحاذین فـــ ــــعار الشــ أشــــ

فـي  )عبـد المعـین الملـوحي( وكما فعـل، "العباسي
  ." أشعار اللصوص وأخبارهم":كتابه

وقـد نشــطت حركـة جمــع الشـعر وتحقیقــه   
ـــرن  ـــن القـ ـــث األخیــــر مـ ــــا فــــي الثلـ نشــــاًطا ملحوًظ

علـى راقـي الشـقیق الع الماضي خاصة فـي القطـر
الذین أخـذوا مـن ، ید طائفة من المحققین األثبات

، لنشـــر هــــذه المجــــامیع المجـــالت العلمیــــة مجــــاًال 
مجلـة (و، )مجلـة العـرب(و، )مجلة المـورد(تأتي و 

مجلــة مجمــع اللغـــة (و، )المجمــع العلمــي العراقــي
  .في طلیعة هذه المجالت) العربیة األردني

واضــح بجمــع وعلــى أثــر هــذا االهتمــام ال  
قامــت بعــض المحــاوالت  وتحقیقــه يالتــراث الشــعر 

تَـــمَّ جمعــــه  مـــا الببلیوجرافیـــة التـــي اهتمـــت برصـــد
ـــق ــب التكــــرار فــــي الجمــــع والتحقیـ ، وتحقیقــــه لتجنــ

ومـــن ، وللحــث علـــى اإلفــادة مـــن الجهــود الســـابقة
  :أهم هذه الببلیوجرافیات

ـــاب  - ١ ـــد جبـــــار المعیبـــــد(كتـ ــوم )محمــ الموســـ
ــــ ـــعراء "بـــ ـــن الشـــ ـــي فهــــــرس دواویـــ ــتدركات فـــ والمســــ

  ." الدوریات والمجامیع الشعریة
عبــاس ( و ،)علــي جــواد الطــاهر(كتــاب  - ٢

ــــ) الجــــراخ ـــي "الموســــوم بـ نشــــر الشــــعر وتحقیقــــه فـ
 ."ق حتى نهایة القرن السابع الهجريالعرا

٥



  أنموذًجا) ھـ٣٩٣ت ( یسيّ نِّ ابن وكیع التَّ  دیوانُ  مِ وَ قْ األَ  والمنھجِ  عِ اقِالوَ  ینَ بَ  ةِ یَّ رِ عْ الشِّ  صوِص النُّ  حقیقُ تَ 

   عبد الرازق حویزي .د 
ـــاب  - ٣ ـــــ ــت(كتــ ــــ ــطفى بهجــــ ـــــ ــــــد مصـــ ) مجاهــــ

 :المكتبة الشعریة في العصـر العباسـي"الموسوم بـ
 ."ثبت وفهرسة وصفیة

ـــا یؤســــــف لــــــه ــــع  وممــ ــــق التــــــراث أن واقـ تحقیــ
على الرغم مـن التقـدم العلمـي المـذهل  – الشعري

ــــذا ـــــرنا هــ ــــهده عصـ ـــار  - الــــــذي یشــ ـــر انفجـــ عصـــ
واقـــع  ینبـــئ عـــن افتقـــاد المنهجیـــة  –المعلومـــات 

ـــي ــث العلمـــ ــــي البحــــ ــــع ، فــ ـــــي الجمــ ــــوائیة فـ والعشــ
وعــدم مراعــاة بعــض مقتضــیات أســس ، والتحقیــق

  .البحث العلمي
ثـه الـذي وقد أوضـح الباحـث ذلـك فـي بح  

بنشــراته العلمیــة  )ابــن مطــروح(تنــاول فیــه دیــوان 
ــتدراك ــثالث بالنقـــــد واالســـ ــذا ، الـــ ومعـــــروف أن هــــ

وقـد وسـم ، الدیوان وصلتنا طائفة من مخطوطاتـه
ــــ ـــ ـــــراث "الباحــــــث هــــــذا البحــــــث ب ــــق التـ ـــــة تحقیــ أزمـ

وذكــــر ، "أنموذًجــــامطــــروح  ابــــن دیــــوان :الشــــعري
أن تحقیــق التــراث الشــعري یشــهد  )١ص (هنــاك 
  :هي، مرجعه ثالثة أسباب، ًبااضطرا
انعدام التنسیق بـین البـاحثین فـي الـوطن ) ١(

  .العربي في االهتمام بالمادة العلمیة المحققة
قعد بعـض البـاحثین قصور الهمم الذي ی) ٢(

 .وجهودهم عن االستفادة من محاوالت سابقیهم
ــیلة ) ٣( ـــعري العربـــــي وســـ اتخـــــاذ التـــــراث الشــ

، لــى ســلعة تجاریــةوبــذلك تحــول التــراث إ، للتــربح
ــن یتنـــافسیتنـــافس فیـــه  ــب  مـ للظفـــر بأضـــخم كسـ

  .مادي وغیره من ورائه
ــین تحقیــــق دیــــوان  ــتالف واضــــح بــ وهنــــاك اخــ

ــن مطــــروح( ـــع) ابــ ــــاثر مــــن شــــعر أي  مــــا وجمـ تن
فتحقیـق دیـوان ، شاعر لم تصـل مخطوطـة دیوانـه

َتمَّ علـى أسـاس بعـض النسـخ التـي ) ابن مطروح(

فـي الصـنف  أمـا التحقیـق، وصلت مخطوطة منه
ومـــن هنـــا نشـــأ ، الثــاني فیعتمـــد علـــى الجمـــع فقـــط

ــنهج ـــــي المــــ ــتالف فـ ــث ؛ االخــــ ـــــاول الباحــــ ـــد حـ وقـــ
؛ التحقیــق ركیــز علــى دیــوان یجمــع بــین االثنــینالت

على نص مخطوط، والجمع من بطون األسـفار، 
 –) ابـــن وكیـــع التنیســـي(وهـــذا متمثـــل فـــي دیـــوان 

كـز الباحـث علیـه ومـن ثـّم ر  -كما ذكرت من قبـل
الضــوء علــى واقــع تحقیــق التــراث الشــعري  لیلقــي

ــذي  ــهد اآلن بعـــض الســـلبیات التـــي ونشـــره، الـ یشـ
تَـــمَّ  مـــا منهـــا، ُینتظـــر تالفیهـــا فـــي البحـــث العلمـــي

  :ومنها أیًضا، إثباته سلًفا
ـــق أو التســـرع فـــي الجمـــع )١( ــد ، التحقی والزهــ

واألمثلــة ، فـي التطلــع لإلفــادة مــن الجهــود الســابقة
كـــر بعضـــها ذُ ، علـــى ذلـــك أكثـــر مـــن أن تحصـــى

ــــ ــــــذكور آنًفــــــ ــــث المــــ ــــ ـــي البحــ ـــــ ــــــا فـ ـــــر منهــــ ا، وأذكـــــ
) هــ ٢٣٣ملك الزیـات ت ال بن عبد محمد( دیوان

، فلـــم )جمیـــل ســـعید(فـــي طبعتـــه الثانیـــة علـــى یـــد 
ـــات ـــــ ــذ بالملحوظـــ ـــــ ــــــرها  یأخــــ ــــي نشـــــ ـــــ ــــونس (التــ ـــــ یــ

  .)١()السامرائي
ــــ )٢( ــ ــــــدقیق الموحَّ ــنهج ال ــــــدان المــــ ــذي فق د الــــ

ـــاز  ـــا إنجــــ ـــــدواوین ومحققیهــــ ــــامعي الــ ــــــمن لجـــ یضـ
ــــ ــالهم بشـ ـــقأعمـــ أن  -اآلن –فـــــالمالحظ ، كل دقیــ

محقــق یرســم لنفســه منهًجــا یســیر علیــه وفــق  كــلَّ 
وما تجمع لدیه من مـادة ، ذوقه واجتهاده وتصوره

  .شعریة
ـــرك تحــــدیث بعـــــض طبعــــات الـــــدواوین  )٣( تـ

ــتدراُكه علیهــــا ــمَّ اسـ وهـــذا أمــــٌر ، المصـــنوعة بمـــا تَــ
أوضـــح مثـــال علـــى ) ابـــن رشـــیق(ودیـــوان، ظـــاهر

                                                

  .م١٩٨٣، ١، ج٢٧مجلة معهد المخطوطات، مج )١(

٦



 م٢٠١٧والثالثون  سادسالعدد ال     صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن      

اســتدَرك ، كثیــرة غیــره وهنــاك دواویــن أخــرى، ذلــك
ــاء ـــٌط مـــــن العلمــ وتمـــــت طباعــــة هـــــذه ، علیهــــا رهـ

ــــمَّ اســــتدراكه علیهــــا مــــا الــــدواوین دون إضــــافة ، َت
 ،٣، ط)هـــ٢٤٩الجهــم تبــن  علــي(ومنهــا دیــوان 

 .م١٩٩٦
إلـى  المجموعـةافتقار كثیر مـن الـدواوین  )٤(

الـذي یمثـل  –ي مـن وجهـة نظـر  -العنصر الثاني
ـــقنصـــــف عملیـــــة  ــو التالتحقیــ ــــن ؛ أال وهـــ ــق مـ حقـــ

ـــى أصـــحابها یقـــف ، نســـبة األشـــعار المجموعـــة إل
ــــن  ـــــ ـــــي دواوی ــــ ـــــار ف ــــذا االفتقــــ ــــى هـــــ ـــــ ــــــث عل الباحـــ

ـــعراء ــــ ـــي(:الشــــ ـــــ ــــن  علـــ ـــــ ــ ــــم ت ب ـــــ ــــ٢٤٩الجهــ ـــــ ) هـــ
ـــق ــــ ـــــك( بتحقی ــــردم بــ ــــل مـــ ـــُت ، )خلیـــ ـــذي أخرجــــ ــــ ال

ــمَّ إدراجهــا فیــه علــى أنهــا ، )١(مقطعــة) ٥٣( منــه َت
ــــــه ــــبة إلیـ ــــــة النســـ ـــذلك، خالصـ ـــــر كــــ ــیس األمــ ــــ ، ولـ

منــاط  –) هـــ٣٩٣ابــن وكیــع التنیســي ت (ودیــوان
ــذي  تبجمیـــع محـــاوال –الحـــدیث هنـــا  تحقیقـــه، الـ

بـن  أحمـد(ودیـوان ، )٢(مقطعة) ٣٦(منه  تُ خرجأ
ــــاهر ت  ـــي طـ ــــ٢٨٠أبــ ــذي ) هــ ـــ ــــه أیًضـــــا ال بتحقیقـ

الببغـــاء (ودیـــوان ، )٣(مقطعـــة) ٢٠(منـــه  تُ أخرجـــ
ــــ٣٩٨ت  منـــــه  تأیًضــــا الـــــذي أخرجــــ هبتحقیقـــــ)هـ

ــــــة) ٢٠( ـــــ ـــوان ، )٤(مقطعــ ـــــ ــوارزمي ت (ودیـــــ ـــــ ـــــ الخـ
، )٥(مقطعــــة) ٥٣( منـــه تي أخرجـــالـــذ، )هــــ٣٨٣

عــن الشــعر الكثیــر الــذي أضــیف إلــى  هــذا فضــًال 

                                                

، ١٠،  ٩ج –م ٢٠٠٤، ١٠، ٩مجلة العرب ج )١(
 م٢٠٠٥

 .٢٣مجلة األحمدیة بدبي ع) ٢(
  . ٧٤مجلة مجمع اللغة العربیة األردني ع)٣(
، ١٢ – ١١م، وج٢٠٠٥، ٤-  ١مجلة العرب ج)٤(

  .م٢٠٠٧
  .م٢٠٠٨مجلة العرب أربع حلقات )٥(

ــــــدواوین وغیرهــــــا ـــوان ، هــــــذه ال ـــ ـــع(ودی ــــن وكیـــ ــ ) اب
یختلـف  ال –موضـوع البحـث  –بنشراته المتعددة 

ــــل ـــي قلیــ ــــذه الــــــدواوین أو فـــ ـــن هــ ــــر عـــ كمــــــا  ،كثیــ
 .سُیظهر االستدراك التالي

ـــي  )٥( ـــز األدبیـــــــة فــــ ـــزوف بعـــــــض المراكــــ عـــ
ــــ ــــن نشـــ ـــــي عـــ ـــــوطن العربــ ــــعريالــ ــراث الشـــ ، ر التـــــ

وتكالبهــــا مــــن جانــــب آخــــر علــــى نشــــر األعمــــال 
والنثــر ، الهزیلــة مــن القصــص المكشــوفة الســاقطة

قصـائد النثــر  أو الجـاف المسـمى بالشــعر المنثـور
ـــــاري ــور الحضـ ــــة التطــــ ــ ــــدعوى مواكب ــ ــــایرة ، ب ومســ

، المزعومــة وتمشــًیا مــع حركــات التنــویر، العصــر
وتخریًبـا ، وال شك أن في هذا َوْأًدا للتـراث الشـعري

وتـدمیًرا ، وَمْحًوا للهویـة اإلسـالمیة، للثقافة العربیة
ـــي ـــذوق العربـــــ ــــــالتراث ، للـــــ ـــین بــ ــــ ـــا للمهتمـ وٕاحباًطـــــ

 .الشعري الباحثین عن الرصانة واألصالة
الشـــعریة  تحقیـــق النصـــوصفـــإذا كـــان واقـــع  

ــن التكـــرار خاصـــة فـــي جمـــع  ـــة مـ یشـــهد اآلن حال
حیــث ُیجمــع شــعر الشــاعر ِضــمن ، شــعر القبائــل

ثـــم ُیجمـــع علـــى انفـــراد ، مـــوع شـــعر قبیلتـــه َمـــرَّةً مج
َجَنــاب الَكْلبِــّي بــن  ُزهیــر(ومــا دیــوان ، مــرة أخــرى

، عــن مكتبــة الشــعر العربــي ببعیــد) هــ .ق ٦٤ت 
فقــد ُنشــر هــذا الــدیوان عــدة مــرات فــي مــدة زمنیــة 

  :هذا بیان بها، وجیزة بعنایة أربعة محققین
ــــره  - ١ ـــار(نشـ ــفیق البیطــ ــــد شــــ ــمن ) محمـ ضــــ

ــب(قبیلـــة مجمـــوع شـــعر   -١١ص ) وبـــرةبـــن  كلـ
ـــــادر، ٦٨ ـــي دار صـ ــــره فـــ ـــروت ،ونشــ ــــره ، بیـــ ونشــ

م ١٩٩٩منفرًدا بتحقیق جید فـي دار صـادر عـام 
نشــرة فــي مجلـــة  وكتــب مقــاًال ، صــفحة ٢٤٠فــي 

ـــوان ـــى ":معهـــد المخطوطـــات العربیـــة بعن عـــودة إل

٧



  أنموذًجا) ھـ٣٩٣ت ( یسيّ نِّ ابن وكیع التَّ  دیوانُ  مِ وَ قْ األَ  والمنھجِ  عِ اقِالوَ  ینَ بَ  ةِ یَّ رِ عْ الشِّ  صوِص النُّ  حقیقُ تَ 

   عبد الرازق حویزي .د 
، ٤٢فـــي المجلـــد " جنـــاب الكلبـــيبـــن  شــعر زهیـــر

  .م١٩٩٩
) یجـــاتعـــادل الفر (ونشـــر الـــدیوان أیًضـــا  - ٢

 -٣٧٧في كتابه الشعراء الجاهلیون األوائـل ص 
ـــروت،٤١٩ ـــــرق، بیــــ ــــاد ، م١٩٩٤، دار المشــ وأعـــ

جلة معهد المخطوطات العربیـة نشره منفرًدا في م
ــــج ـــــًعا، م١٩٩٥ ،٣٨مـ ـــــًدا موسَّ ــد ( ونقـــــده نق محمــــ

مـــا هكــذا یـــا ســـعد ":تحــت عنـــوان) شــفیق البیطـــار
في مجلة عالم الكتـب السـعودیة، مـج " تورد اإلبل

 .م١٩٩٨ ،٣ع -١٩
ـــذلك  - ٣ ــــدیوان كـــــ ـــر الــــ ــــــاظم (ونشـــــ ـــیس كــ قـــــ

 ، ادبغـــد، " تــاریخ الجنــابیین":فــي كتابـــه) الجنــابي
نشــــر الشــــعر " ورد فــــي كتــــاب مــــا م علــــى١٩٩٦

وتحقیقــــه فــــي العــــراق حتــــى نهایــــة القــــرن الســــابع 
ـــري ـــره فـــــي م، ٨٠ص  "الهجــ ـــم أعـــــاد نشــ جلـــــة ثــ

ـــــة ص  ـــــ ــــ ـــذخائر البیروتی ـــــ ـــــ ـــــدد ٩٨ -٤٩الـ ـــــ ، العــــ
 .م٣،٢٠٠٠

ــ - ٤ ) أحمــد عبیــد(ه كــذلك ونشــر الــدیوان ذات
ــب حتـــى نهایــــة  ضـــمن مجموعـــه لشـــعر قبیلـــة كلـ

 -١٥٤واحتــل الــدیوان مــن ص ، العصـر األمــوي
مــوع فــي المجمــع الثقــافي وُنِشــَر هــذا المج، ١٧٣

نشـر ) أحمد عبیـد(ثم أعاد ، م١٩٩٩ بأبي ظبي،
الــدیوان فــي المجمــع ذاتــه ضــمن كتابــه الموســوم 

  .م٢٠٠١،" نو شعراء جاهلی"بـ
ـــة التـــي تعكـــس ولعـــل مـــن أوضـــ   ح األمثل

بـن  محمـد( دیـوان تحقیق النصوص الشعریةواقع 
عبــد الحفــیظ (بجمــع وتحقیــق ) هـــ١٩٨منــاذر ت 
ــــطفى ــــد مصـ ــــي القـــــاهرة ) هـــــاديال عبـ ــور فـ المنشـــ

ـــى، م٢٠٠٥ ــبق أن جمعـــــه  مـــــا دون رجـــــوع إلــ ســـ
ـــز إبــــراهیم( ، مــــن شــــعر هــــذا الشــــاعر)عبــــد العزیـ

ــــي ع ـــورد العراقیــــــة فــ ــــي مجلــــــة المــ ـــره فــ  – ٤ونشــ
وكذلك لم یرجـع ، م٢٠٠٤ – ٤، ٣وع ، م٢٠٠٢

هــذا المحقــق الفاضــل فــي جمعــه وتحقیقــه ونشــره 
ــــ١٩٠منصــــور النمــــري ت (لشــــعر  م ٢٠٠٣، )هـ

ـــب العشـــــاش( إلـــــى محاولـــــة ـــي ) الطیــ ـــورة فــ المنشــ
ولـــم یفـــد مـــن نقـــدها ، ١٩٨١مجمـــع دمشـــق عـــام 

ـــم ــــاكر الفحـــــام( بقلــ ـــع ذاتـــــه ) شـ ــــة المجمــ فـــــي مجلـ
ــــن ، م١٩٩٠ ،٦٥وع ، ١٩٨١ ،٥٦ع ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ وال مــــ

المنشور في المجلـة نفسـها )محمد أشقر(راك استد
وربما یرجـع السـر فـي ذلـك إلـى ، م٦٥،١٩٩٠ع 

یخــص هــذین الــدیوانین مــن  مــا عــدم وقوفــه علــى
  .أعمال سابقة

نشـــر  مـــا وممــا یعكـــس هــذا الواقـــع أیًضــا  
القاضــي (ناقًصـا مــن الـدواوین المجموعــة كـدیوان 

البلنــوبي الصــقلي (ودیــوان ، )هـــ٣٤٢التنــوخي ت 
ــــ٤٦٥ت  ـــوان )ـهـ ــــدي ت (، ودیـــ ـــیمن الكنــ ــــي الـــ أبــ

ــــ٦١٣ ـــــدیوان ، ) هــ ــــى ال ـــث إلـ ــــد أضـــــاف الباحــ وقـ
ــاهز  مــــــا األول ـــٍت ) ١٠٠(ینــــ ـــ ـــى ، بی ـــ ــــاف إل وأضــ

ــــاني  ــث ، بیتًــــا) ٣٢(الث ) ٧٠(وأضــــاف إلــــى الثالـــ
ویعكسه كـذلك ، هذا بخالف الشعر المتدافع، بیتًا

ـــوان  ــ ــــد(دی ــــن أحمـ ــــاهر ت  ابـ ـــي طـ ــــ٢٨٠أبــ ، ) هــ
ـــوان  ـــى(ودیــ ــــن  یحیــ ــنجم ت بـ ــــ٣٠٠علـــــي المـــ ) هــ

ــــام  ـــوران عــ ـــوان ، م١٩٩٦المنشـــ ـــبل (ودیـــ ابــــــن شـــ
ـــدادي ت  ــــ٤٧٧البغـــ ـــوان ، ) هــــ ــــع (ودیــــ ـــن وكیـــ ابــــ

  ).التنیسي
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 م٢٠١٧والثالثون  سادسالعدد ال     صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن      

 )ابن وكیـع التنیسـي(دیوان : المبحث الثاني
 :ومحاوالت جمعه وتحقیقه

أحــد أدبــاء القــرن الرابــع  )ابــن وكیــع التنیســي(
 .المعــروفین، ولــد فــي مصــر، ونشــأ فیهــا الهجــري

بـــداع الشـــعري، والممارســـة لـــه بـــاع طویـــل فـــي اإل
النقدیـــة، ففـــي مجـــال نظـــم الشـــعر كـــان لـــه دیـــوان 

ثـر مال، وفـي مجـال النقـد أُ إلینا كالم یصل ضخم 
ــم  ــــاب، لـــ ـــا نشـــــر لــــه  كت ینشــــر مــــرة واحـــــدة، وٕانمـ

ــــــه ـــــ ـــــدة بجزأیــــ ـــــ ـــــرات متباعـــــ ـــــ ــــــى فتـــــ ـــــ ــــ، علــــ ـــــ ـــــ  ووهـ
المنصـــف فـــي نقـــد الشـــعر وبیـــان ســـرقات " كتـــاب

  ".المتنبي ومشكل شعره
 اتقـــل شـــأنً  ال الشـــعرفـــي )ابـــن وكیـــع(ة وشـــهر 

 اعـــن شـــهرته فـــي النقـــد األدبـــي، فقـــد كـــان شـــاعرً 
، یشــــار إلیــــه بالبنــــان فــــي ذلــــك المیــــدان، امشــــهورً 

ال مـــن یشـــیر بـــأي حـــ ال وحـــدیث المـــؤرخین عنـــه
ـــى أنـــه كـــان شـــاعًرا ـــد أشــــار مقـــال�  األحـــوال إل ، فق

وقـد ! بعضهم إلى أن دیوانه كان في أربعة أجـزاء
نــا النفــیس، ولــم ضــاع دیوانــه فیمــا ضــاع مــن تراث

یبق أمام العلمـاء إال أن یشـمروا عـن سـاعد الجـد 
ـــــدة  ـــك عـ ــبیل ذلـــ ـــــي ســــ ــــذلت فـ ــ ـــعاره، وُب ــع أشـــ لجمــــ

  :محاوالت، هذا بیان بها
محاولــــة عــــالم مغربــــي مجهــــول، جــــاءت  -١

، " وكیـــع ابـــن عـــذر الخلیـــع بشـــعر":تحـــت عنـــوان
ـــة، وأشـــار إلیهـــا  ــن أفـــاد مـــن هـــذه المحاول وأول مـ

فـــي  )ظ منصـــورحفـــیال عبـــد(عـــدة مـــرات األســـتاذ 
ـــاب ـــــ ـــــ ــــــه كتــ ـــــ ــب ":تحقیقــــ ــــ ـــــ ـــن قطــــ ـــــ ـــــ ــــــار مــ ـــــ المختــــ

م، وال شــك فــي أن ١٩٧٦ر عـام المنشــو " السـرور
ـــار  ــــ ــــد(اتإشـ ــــ ــور عب ـــــ ــــیظ منصـ ـــــذه ) الحفــــ ـــــى هـــ ـــ إل

ـــه الفضـــل فـــي لفـــت أنظـــار  ـــت ل المخطوطـــة جعل
  .الباحثین من بعده إلیها

ـــــة -٢ ـــار" محاول ــــین نصــ ـــي " حسـ ــت فــ وتمثلـــ
ـــاب، نشـــر بالقــــاهرة عـــام  ـــوان ١٩٥٣كت ابــــن ":بعن

ـــيوكیــــــع الت ــد "هــــــر والخمــــــرالز  شــــــاعر :نیســـ ، وقــــ
ـــع ـــــ ـــار( جمـ ـــــ ــــین نصــ ـــاب ) حســــــ ـــــ ــــذا الكتــ ـــــي هــــــ فــــ
  .ابیتً ) ٦٢١( حوالي
  :)هالل ناجي(محاوالت -٣
ـــي مجلـــــة  -أ  ـــورد" نشـــــر فــ العراقیـــــة ص "المــ
ــــج٢، ع٢٠٥-١٩٨ م، تتمــــــة لمــــــا ١٩٧٣، ٢، مــ

ـــار(جمعــــه ــین نصـ ـــع(مــــن شــــعر ) حســ ) ابــــن وكیـ
بیت، ثم أعـاد نشـرها فـي )  ٣٠٠(جملتها حوالي 

  . ١٤٤-١٣١امش تراثیة ص كتابه هو 
ـــاجي(وأردف  - ب ـــالل نــ هــــذه المحاولـــــة ) هـ

) ابـن وكیـع(بمحاولة ثانیة تجلت في جمـع دیـوان 
ــیفً  ــــ ــــــي مضــ ــ ــــراث العرب ــــ ــــــادر الت ــــــن مصــ ــــــه امــ  إلیــ

ـــع":احتجنتــــه مخطوطــــة مــــا ـــذر الخلیـ ـــار " عـ المشـ
ــ ) حســین نصــار(لــم یرجــع إلیهــا ، والتــي اإلیهــا آنًف

ـــرته ـــــا فـــــي نشــ ــــا آنًف ل هـــــال(، ونشـــــر المشـــــار إلیهـ
ـــاجي ـــوان) نــــ ــــ ــت عن ــــذه تحـــــ ـــــه هـــ ــ ـــوا":محاولت ــــ  ندی
ــــن ـــــ ـــع ابــ ـــــ ـــــل، " وكیـــ ــــ ـــن دار الجیــ ـــــ ــــــدر عـــ ، وصـــــ

  .ابیتً  ١٢٣٠م، وضم حوالي ١٩٩١بیروت،
ــــــض - ج ــــم نهــــ ـــــ ـــاجي(ثـ ـــــ ــــالل نــ ـــــ ــــــر ) هـ بنشــــ
م ١٩٩٨رة ثانیــة فــي بغــداد مــ) ابــن وكیــع( دیــوان
  ! ت واحدبی بزیادة
ــت هـــــذه المحــــ -٤ محاولـــــة رابعـــــة، والت اوتلــ

قیـــق قـــام بتح ، فقـــد)حســـین نصـــارل(ثانیـــة وهـــي ال
ن قبـــل مــ )يهـــالل نــاج(المخطوطــة التــي نشــرها 

البـــن (مضـــیًفا إلیهـــا الشـــعر الـــذي ســـبق أن نشـــره 
ــراث بـــدار الكتـــب  ، وقـــام)وكیـــع مركـــز تحقیـــق التـ

  .م٢٠١٤عام  ،هذه المحاولةبنشر المصریة 

٩



  أنموذًجا) ھـ٣٩٣ت ( یسيّ نِّ ابن وكیع التَّ  دیوانُ  مِ وَ قْ األَ  والمنھجِ  عِ اقِالوَ  ینَ بَ  ةِ یَّ رِ عْ الشِّ  صوِص النُّ  حقیقُ تَ 

   عبد الرازق حویزي .د 
ــــاوالت،  ــع هــــــذه المحــ ـــــي جمیــــ ـــرت فـ ــــد نظـــ وقــ

غیـر كاملـة،  –علـى الـرغم مـن كثرتهـا  –ها فألفیت
یًرا مـن جوانـب الدقـة، ولـم تسـاعد الجهـود د كثتفتق

الحـق مـن المتالحقة المتباعدة زمنی�ا على إفـادة ال
الســـابق، وكـــأن الشـــعر واألدب مجـــال یغنـــي فیـــه 

ـــر، و  ـــن الكثیـ ـــر عــــن یكفــــي فیــــه القلیــــل عـ الحاضـ
ـــاء، و  ــال حاجـــــة لالستقصــ ــــم فـــ ـــن ثـ ال الغائـــــب، ومــ

  .اللتزام بالمنهج العلمي الصحیحضرورة ل
تــزال  ال قیــة فــي هــذا الــدیوانفالجوانــب التحقی

وال یــزال الــدیوان بحاجــة إلــى  ، تفتقــر إلــى جهــود
مزید من العنایة، إلخراجه بصـورة تـتالءم ومكانـة 
الشـاعر، وطبیعـة الشـعر العربـي فـي القـرن الرابـع 
الهجـــري، وقـــد درســـت بعـــض الجوانـــب التحقیقیـــة 

  :فألفیت في هذا الدیوان
 مقطعـــة ونتفـــة مـــن الشـــعر) ٣٦(أن بـــه  -١

  .لیست خالصة النسبة للشاعر دون تنبیه
ممـــا یلـــزم كثیـــر أنـــه غیـــر مشـــتمل علـــى  -٢

  .ت التخریجاتمن إثبا
أنــــه غیـــــر مســـــتوعب لروایـــــات األشـــــعار  -٣

  .المذكورة في مصادر التراث العربي
غیـــر قلیــــل بالمحـــاوالت المتعـــددة  إخـــالل -٤

ـــــادر  ــــي المصـ ـــــة فــ ـــعار المرویـ ــن األشـــ ــــن (مــــ البــ
هـذا الموضــوع، لــذا  يفــ مــا أهـم، وهــذا هــو )وكیـع

ــتدراكٍ  ـــات اســـ ـــرت إثبــ ــــاوالت یمثِّـــــل  آثــ تتمیًمـــــا لمحـ
، جمیعهــا القدیمــة والحدیثــة تحقیــق شــعر الشــاعر

  :اذ ووها ه
وكیـــع  ابـــن تكملـــة دیـــوان: المبحـــث الثالـــث

  :التنیسي
تكـــرار المحـــاوالت الســـابقة، علـــى الـــرغم مـــن 

ــــح حـــــرص وال ــدى الواضـ ـــ ـــاجي(ل ــ ـــى ) هـــــالل ن علــ

ـــى الـــــرغم مــــن ــت  االستقصــــاء، علـ ـــد أخلـــ هـــــذا فقـ
ــــاوالت جمیع ــــالمحـــ ـــادة هـــ ــــن المــــ ـــــل مـــ ــ ــــــر قلی ا بغیـ

الشــعریة، التــي یجــدها الباحــث فــي المصــادر، وال 
بجمیـع نشـراته، ) ابن وكیـع( ابن یجدها في دیوان

كامنـــة فـــي مصـــادر كانـــت  المـــادة الشـــعریةوهـــذه 
ـــاوالت وقبلهـــــا، منهـــــا ــراء المحــ ـــت إجـــ : متاحـــــة وقــ

ـــاب ـــار"كتـ ــار مــــن شــــعر بشـ ــوع عــــام "المختــ المطبــ
ــامة، م١٩٥٣ ـــــ ــــــدیع ألسـ ــ ـــاب الب ــــ ــــن  وكتـ ــــ ــذ ب ـــــ منقـ

فـــي نزهـــة األنـــام "وكتـــاب، م١٩٦٠المنشـــور عـــام 
ـــــام ـــــ ــــن الشــ ـــــ ــــام "محاســـ ـــــ ـــــوع عـــ ـــــ ــ  ، م١٩٨٠المطب

ـــاب ـــــ ــــــة" وكت ــــــذكرة الحمدونیـــ ــــام  "التـــ ــــوع عـــــ المطبـــــ
ـــاب، م١٩٨٣ ــــد"وكتــــ ــــز الفوائـــ ـــ ــــام "كن ــــوع عـــ ـــ المطب
ـــاب، م١٩٨٥ ـــــ ــــــاریخ "وكتـ ـــ ــــــي ت ـــ ــب ف ــــ ــــة الطلـــ ـــــ بغی
ــب ــــ ــــ ــــام "حل ـــــ ــور عـ ـــــ ــــــة "م، و١٩٨٨المنشـــ الحماســــ

ــــــة ــ ــــ"، و" المغربی ــــن نزهــــ ــــي محاســــ ــــ ـــــار ف ة األبصـــ
الـدر "، و"السـفینة  البـن مبـارك شـاه"، و" األشعار

ــتدراك ". فریــــدال ــــد اعتمــــدت فــــي اســ ــذا وق تتمــــة هــ
هــا الــدیوان علــى هــذه المصــادر، وغیرهــا، واعتبرت

ـــرئیس ـــــع الـــــ ــــــه  المنبـــ ــ ـــــث بمادت ــد البحـــ ـــــ ــــذي یرفـ ــــ ال
  .األصیلة

ــتدركة هنــــا علــــى  وقمــــت بترتیــــب المــــادة المســ
ت بالمقطوعـات التـي تنتهـي فبـدأ، حروف المعجم

وانتهیــت بالمقطوعــات التــي تنتهــي ، بــروي الهمــزة
، واحتكمــت إلــى حركــة حــرف الــروي، بــروي الیــاء

وذلـك عنــدما تتجمــع لــديَّ أكثــر مــن مقطعــة علــى 
ـــي ، روي واحـــــد ـــذي ســـــلكته فــ ـــنهج الــ ــــُت المــ واتبعـ

بـالروي  وهـو البدایـة، الدواوین التي جمعتهـا سائر
ــــاكن ـــالمفتوح، الســــ ـــــ ــورفالمك، ف ـــــ ـــموم، سـ ، فالمضـــــ

  .فالموصول بحرف وصل

١٠



 م٢٠١٧والثالثون  سادسالعدد ال     صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن      

وهـــا هـــي ذي األبیـــات التـــي اســـتدركتها علـــى 
ــن وكیــــع(دیــــوان  ــغ عــــدد هــــذه األبیــــات ، )ابــ ( یبلــ
 ) ٣٧( احتجنتهـا، ئـة بیـتوم ثمانیة عشر) ١١٨
 ) ٧( منهــا ، وثالثــون مقطعــة ونتفــة شــعریة ســبع

ـــمت  ، ابیًتـــــ اثنـــــي عشـــــر ) ١٢( ســــبع  نتـــــف ضــ

آمــل  .ره مــن الشــعراءولغیــ، " ابــن وكیــع" تنســب لـــ
  .نشرها فائدةأن یكون في 

  
ابــــن وكیـــــع (لصــــت نســـــبته لـــــ خ مــــا :أوًال 
  :)التنیسي

)١(  
  ]من البسیط[:وقال

  َكَأنَّ َأْرَزاَق َأهِل الَعْقِل َقْد َهَرَبتْ  -١
  عنهم َفُهْم َدْهَرهم َیْسَعون في الطََّلِب 

ْزَق طالُبه -٢   لو كان بالعقِل ُیؤتى الرِّ
  بني الد�نیا بال َنَشِب  َوَجْدت ُجلَّ 

  كم قد َتَرى َسبًبا َأغنى َفتًى َوَفًتى -٣
  قد جاَءه فقُره من ذلك السَّبِب 

  ولیس َیْعدُم في الدُّنیا اللبیُب أًسى -٤
  ِفیَها ِمَن الذَّهِب  ما َوَلْو َحَوى ُكلَّ 

وحـــدث خطـــأ ، ٢٥٨معجـــم الســـفر  :التخــــریج
أبـــو " فـــي كتابـــة اســـم الشـــاعر؛ حیـــث ُكِتـــَب هكـــذا

ــــن ـــــ ـــــ ـــــ ــــد الحســـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــن محمـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــد اب ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ، " محمــ
  ". عليبن  الحسن":والصواب

)٢(  
  ]من مجزوء الرجز:[وقال

یبُلُغه ِبال َمَدى   َیْبُلُغ أْقَصى َأَمٍد   
  .٧/٤٦السفینة :التخـریج

 )٣(  
  من مجزوء الكامل:[وقال

  ماٌل ُیَخّلُفه الَفَتى -١
  للشَّاِمتیَن من الِعَدا

  َخْیٌر َلُه ِمن َقْصِدهِ  -٢
  خواَنه ُمْسَترِفداإ

ــــریج ـــاب  :التخـــ ــن وكیــــــع فــــــي كتـــ ـــــان البــــ البیتـ
ــد ، ١١٤اآلداب  ـــــ ــــدر الفریـــ ــــ ــد ، ٥/٨١الــ ـــــ ومعاهـــ

ـــیص  ـــدادي ، ٢/٣١٦التنصــــ ــــة األدب للبغــــ وخزانـــ
ـــــــة األرب ، ٦/٣٤٤ ـــــي نهای ــــبة فــ ــــال نســـ ـــا بـــ وهمــــ
٣/٣١٦.  

)٤(  
  ]من الطویل:[وقال

  َوَما الغيُّ إال أْن ُتَصاِحَب َغاِوًیا -١
  ُتَصاِحَب ذا َرَشدْ  وما الرُّشُد إال أن

  َوَلْن َیْصحَب اإلنساُن إال نظیَره -٢
  وإِْن لم َیُكوَنا ِمْن َقِبیٍل وال َبَلدْ 

ـــــروایة ـــــ ــالء ) ١( :الـ ـــــ ــــــة العقـــ ــــــي روضـــ ورد فــــ
  ." من رشد":بروایة

البیتــان البــن وكیــع فــي الــدر الفریــد  :التخـــریج
ــــبة فیــــــه ، ٥/٣١٧ ــــال نســ ـــدهما ٥/١١٠وبــ ، وأنشـــ

اب روضـة العقـالء ص بالل في كتـبن  المنتصر
ریـب  ال :وأقـول، ولم یحدد مؤلفـه  قائلهمـا، ١٠٨

ألن المنتصـــرهذا روى ، فـــي نســـبتهما البـــن وكیـــع
ـــعرً  ــد ، فـــــي روضـــــة العقـــــالء اكثیـــــرً  اشــ اتضـــــح بعـــ

ــــره ـــعراء آخـــــرین غیـ ـــــه لشــ ــث أن ــد ، البحـــ ممـــــا یؤكـــ
  .نسبتهما البن وكیع

)٥ (  
   ]من الطویل:[وقال

  وِكه     ودوَن َجَنى النَّْخِل التََأذِّي بشَ 
  َكَما َأنَّ َلْسَع النَّْحِل ُدوَن َجَنى الّشْهِد    

١١



  أنموذًجا) ھـ٣٩٣ت ( یسيّ نِّ ابن وكیع التَّ  دیوانُ  مِ وَ قْ األَ  والمنھجِ  عِ اقِالوَ  ینَ بَ  ةِ یَّ رِ عْ الشِّ  صوِص النُّ  حقیقُ تَ 

   عبد الرازق حویزي .د 
، ٢١٠مخطوط نزهة األبصار  :التخـریج
  .٢٩٧ومطبوعه 

  )٦(  
  ]من مجزوء الرجز[:وقال

َیُلوُح لي ِهالُلها           َوَلْیَلٍة ُنُجوُمها -١
َرَدهْ   ِمْثُل ُعیوِن الرََّصَدهْ    َكِمثِل ِنْصِف الزَّ

ــــریجالت ــب  :خـــ ـــــي غرائـــــ ـــع فــ ــــن وكیــــ األول البـــ
ـــات  ـــبة فــــــي الكشــــــف ، ١٧التنبیهـــ ــــال نســـ ــــا بــ وهمــ

  .١١٩والتنبیه 
)٧(  

  ]من المتقارب:[وقال
  وعزُّ الَقَناَعِة ِعْنَد الِكَراِم  

  َتِزیُد َعَلى َفَرِح الَفاِئَدهْ 
، ٢٩مخطــوط نزهــة األبصــار ص  :التخـــریج
ــــــه  ـــى  ، ٨٣ومطبوعــ ـــــ ــت إل ـــــ ـــذا البیـ ــــاف هـــــ ویضــــ

ــــ ، ٢ط ٥٩ص ، ١ط ٥٠ص  ٢٠م المقطعـــــة رقـ
  .فقد ورد معها في هذا المصدر

)٨(  
ــب ) ٢٠:(الروایـــة ــوع بغیـــة الطلــ ورد فـــي مطبـ

  .، والتصحیح من المخطوط"قم تغنم":بروایة
ــــریج ــب  :التخـــ ــــ ـــــاریخ حل ـــــي تـ ــب فـ ـــ بغیــــــة الطلـ

ــــن  ٢٤٧٧-٥/٢٤٧٦ ــــطر األول مـــ ـــــة الشـــ ونهایــ
ــت  ــــ ــــل  ١٩البیـ ــد الفعـــ ـــرى(بعـــــ ــــــه ، )جــــ ومخطوطـ

٥٥٣-٥/٥٥٢ .  
  

)٩(  
  ]من الكامل:[وقال

َكاَب َعَلى َمَناِبِت كملة -١   ُعْجَنا الرِّ
  َصِعیًدا َأْخَضَرا) َشقَّتْ (سوداَء قد 

  َوَما َقْد َأْخَرَجتْ ) ُتْرَبَتَها(فكَأنَّ  -٢
  َأرٌض ِمَن الَكاُفوِر یْنبُت َعْنَبرا

ــــریج ــــــر  :التخـــــ ــــاهج العبــ ــــر ومنــــ ـــاهج الفكــــ مبـــــ
ــت األول م، ١/٢٤٧ ــــ ــ ـــطربً وورد البی ـــــا مضـــــ  انهمـــ

، " أعفـــرا امنابـــت ســـوداء قـــد ســـلت صـــعیدً ":هكـــذا
  .أثبت ما ولعل الصواب

 )١٠(  
  ]من البسیط[:وقال

  َعَليٌّ لماذا َلْسَت َتْمدُحه: قالوا -١
  أصبحُت في ذا الفعِل َمْعُذورا: فقلتُ 

  صرفُت َمْدِحي إلى َمْن نور مدحِته -٢
  َیُعدُّه النَّاُس إسراًفا وتْبِذیرا

  أطْق مْدَح من فاتْت َفَضائُلهولْم  -٣
  قدَر المدائِح َمْنُظوًما ومنثُورا

  ومن َجواد َقِریضي أن َبَعْثُت ِبهِ  -٤
  في مْدِحه من عاله َعاَد َمْحُسورا

  أأزُعُم الَغْیُث ُیْحِیى األرَض وابُلهُ  -٥
  أم أزُعُم البدُر قْد َعمَّ الَوَرى ُنورا؟

  )منهبة(مازلت ذاك، وذا بالوصفِ  -٦
   أتیُت بفضٍل كان َمْسُتوراوال

  متى صرفُت إلیه الشَّعَر أمدُحهُ  -٧
  كان َمْشُهورا  ما شهرُت ِمْن َوْصِفهِ 

  وظْلُت أتعُب فیَمْن لیس یرفُعه -٨
  !َمْدحي، وأنشُر فضًال كان َمْنُثورا

  سارْت مآثُرُه بالفضِل ظاهرةً  -٩
  فما َتَرى لَمِدیٍح فیه َتْأِثیرا

  الستفاَضِته وأصبَح الوصُف منه -١٠
َر في األسماِع تْكِریرا   كاللفَظ ُكرِّ

  یعدُّ َجْهدي تقصیًرا بمدحِته      -١١
  َوَلْسُت َأْرَضى ِبَجْهٍد ُعدَّ تَْقِصیرا

١٢
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ــــریج ــد  :التخـــــ ـــــ ـــز الفوائـ وورد ، ٥١-٢/٥٠كنـــــ
ــت الســــادس فیــــه هكــــذا ـــف منهیــــة":البیــ ، " بالوصـ

  .تم إثباته ما ولعل الصواب
)١١(  

  ]من السریع[:وقال
  إن َسرَّك الدَّْهُر فال َتْسَتِطلْ  -١

  وال َتِهْن في ُنَوب الدَّْهرِ 
  فُقبُح ُعْجِب الَمْرِء عند الِغنى       -٢

  َكُقْبِح ُذلِّ الَمْرِء في الَفْقرِ 
ــــــة ــــالي) ١(:الروایــ ــــي األمــــ ــــ ـــیة  ورد ف ــــ الخمیسـ

  ." فال تستظل":هكذا
ــــذا) ٢(  ـــــابق هكــ ــــي المصدرالسـ ــــبح ":ورد فــ فقــ
  " كقبح ذاك...عجز
  .٢/١٨٧الخمیسیة  األمالي:لتخـریجا

 )١٢ (  
  ]من البسیط[:ومن لطائفه في الرطب قوله

  أما َتَرى الرطَب الَمْجِني آلكله -١
  َحْلوى ُأِعدَّْت لنا من َصْنعِة الباِري

  باَشَرْتها یُد الَعقَّاِد في َعَملٍ  ما -٢
  في الدَّْسِت یوًما وال ُحطَّْت َعَلى النارِ 

   ١٩٦نزهة األنام  :التخـریج
)١٣(  

  ]من الكامل[:وقال
ْیُف بین رَحاِلِهمْ  -١   َقْومي َیَظلُّ الضَّ

  َماِضي الَمِشیئِة ُمْؤِثُر اإلیثارِ 
  ُمَتَحكًِّما فیما أراَد َكَأنَّما -٢

  َتمْضي إراَدُتُه على الِمْقَدارِ 
  َوَكَأنَّ َربَّ الدَّار َبْعُض ِعیاِلهِ  -٣

  بُّ الدار ِ وكَأنَُّه في الدَّاِر رَ 
  .١/٧٥١الحماسة المغربیة :التخـریج

 )١٤ (  
  ]من الطویل:[وقال

  َأَتْت في َظالِم اللیِل َتْكتُم قصَدنا -١
  وهْل لضیاِء البدِر في لیلٍة سْتُر؟

  ولو لم َیُبْح َصْدُر الظالم ِبسرِّها -٢
  لباَح بما أْخَفْته في ِسرِّها العطرُ 

  ها    َوَنمَّ بمسَراها نسیُم ریاحِ  -٣
علیها، كما َنمَّْت على الشارِب الَخمُر     

  .٢٤٢منقذ بن  البدیع ألسامة:التخـریج
)١٥(  

  ]من المتقارب:[وقال
  الَفَتى َناَل من َدْهِرهِ  ما إذا -١

  َمَراِتَب لم َتْجِر في ِفْكِرهِ 
  وأظهَر ِكْبًرا على األصدقاء -٢

  فال َتْعِذُلوه َعَلى ِكْبرهِ 
  َناَله ما َأنَّ فقد َدلَّكم  -٣

  ِمن الدَّْهِر یْكُبُر َعْن َقْدِرهِ 
  كذا الَوْغُد َیْشَمُخ عند الغِنى   -٤

  ! َوَیْخَشُع ِللذُّلِّ ِفي َفْقِرهِ 
  .٢/٥٨الدر الفرید :التخـریج

 )١٦(  
  ]من مشطور الرجز[:وقال

  َأْمُنك للدَّْهِر َغَلطْ  -١
  َقَسْط      أو اَأْقَسَط َیْومً  -٢

  .٧٦ -٧٥الحور العین :التخـریج
)١٧ (  

  ] من مخلع البسیط:[وقال
  ُكْن بُخُموِل الَمَحلِّ قانعْ  -١

  ال تطلِب الِعزَّ في الَمَجامعْ 
  

١٣



  أنموذًجا) ھـ٣٩٣ت ( یسيّ نِّ ابن وكیع التَّ  دیوانُ  مِ وَ قْ األَ  والمنھجِ  عِ اقِالوَ  ینَ بَ  ةِ یَّ رِ عْ الشِّ  صوِص النُّ  حقیقُ تَ 

   عبد الرازق حویزي .د 
  َفَلن یزاَل الَفَتى ِبَخیرٍ  -٢

ما لم تِشْر َنْحَوه اَألَصابْع     
ـــــروایة ـــــ ــ ــــرر ) ١( :الـ ـــــ ـــــرر والعــ ـــــ ـــي الغـ ـــــ ورد فـــ

  ".…تطلب الذكر ال …بخمول النفوس":بروایة
ـــار ) ٢( ـــــ ــــة األبصــــ ـــــ ــوع نزهـــ ـــــ ـــــي مطبـــــ ـــــ ورد فــ
  .، وهي روایة مخلة بالوزن" تشر إلیه":بروایة

ــــریج ـــــ ــــــة:التخــ ــوط نزهــــ ـــــ ـــار مخطـــ ـــــ ، ٢٦األبصــ
ـــال نســــبة فــــي الغــــرر٧٨ومطبوعــــه  والعــــرر  ، وبـ

٨٢ .  
)١٨ (  

  ]من المنسرح:[وقال
  اَألِسیل َوَقدْ ) خدِّه(طغى على  -١

  َطلَّ علیه الِعَذاُر ُمْسَتْشِرفا
  ذا َتَوسََّطهُ أقبَل َحتَّى إ -٢

  َحیَّره ُحْسُنه َوَقْد َوَقَفا
  انُظر ِإَلیِه ِلَفْرِط ِحیَلِتهِ  -٣

كیَف َأَراَد الرُُّجوَع فانَعَطَفا     
، ١٨١مخطوط مراتع الغزالن  :التخـریج

  ."على الخد":وروایة البیت فیه هي
 )١٩(  

  ]من الخفیف[:وقال   
  وْ َكْیَف َنْومي ِبَأْرِض ِمْصر َعلى الشَّ  -١

  ِق َوَمْن َشفَِّني َحَوْتُه ِدمشقُ 
  ُكلَّ َیْوٍم لنا مع الَبْیِن َخْطٌب     -٢

  وقمیٌص على الِفَراِق ُیَشقُّ 
ــــریج ــب د:التخــ ـــراخ. (كتـــ ـــــاس الجــ ــذین ) عب هـــ

ـــوان ـــین فــــي نهایـــة نســــخة دی وكیـــع فــــي  ابــــن البیت
التـــي تفضـــل ، طبعتــه الثانیـــة المنشـــورة فـــي بغـــداد

، مــا أخــّل بــه الــدیوانعلــى أنهمــا م، وأرســلها إلــيّ 

ـــاب  ــــي األنســ ــــكر، وهمـــــا فـ ـــي جزیـــــل الشـ ـــــه منــ فل
مكتبــــة .ط(١٥٠، وص)الخــــانجي.ط(٩٦المتفقــــة 

  ).الثقافة الدینیة
)٢٠(  

  ]من الكامل:[وقال
  َفْصُل الرَّبیِع َبَدا َلَنا ِبَنِسیِمه -١

  َیْدعو َفُتْسِرُع َنْحَوه الَخْلقُ 
  َزْهُر الَباِقال به فكأنَّه -٢

یَ    اِض َحماِئٌم ُبْلقُ َبْیَن الرِّ
ـــــروایة ـــ ـــنوبري ) ١( :الــ ــوان الصــــ ـــــي دیـــــ ورد فــ

  ." تدعو فیسرع نحوها الخلق":بروایة
ــــریج ــــام  :التخـــ ـــــة األنــ ـــدر ، ١٨١نزهـ وورد صـــ
وهـــو غیـــر مســـتقیم ( هفیـــه كمـــا أثبتُّـــالبیـــت الثـــاني 

ــیا ـــز األول بالروایــــة التــــي أشــــرت ، )عروضــ وعجـ
  .٤٣٠إلیها في دیوان الصنوبري 
)٢١(  

  ]مجزوء الرملمن [:وقال
ــيَلنَّ  -١   علـــى سْعــــال حتُِ
ْهــــــ -٢   وإذا أغفلَــــَك الدَّ
ـــال تـَعَ  -٣ ــــجَّ ـــزوِم ال   ْل بل
َا ُحيَمُد ُحْسُن الرِّ      -٤ إمنَّ

  

  ـِدك يف الرِّزِق وَحنِْسْك   
ْره بِنـَْفسِ  ْك ــــــــــــــــــــــــُر فذَكِّ

  ِت فيما قـَْبل َرمِسْك بي
ِة ِحسِّْك     رزِق من جدَّ

  

ـــــروایة ـــــ ـــــز الفو ) ٣( :الــــــ ـــــ ـــي كنــــ ـــــ ـــــ ــد ورد فـ ـــــ ـــــ ائــ
والبیـت مضـطرب علـى ، " لزوم بیتـك ومـا":بروایة

ــــج ، هــــــذه الروایــــــة ــــة نهــ ـــــدت روایــ ـــن ثــــــم اعتمـ ومـــ
  .احدیثً  االسعادة وٕان كان مصدرً 

مــن حمــدة ":ورد فــي نهــج الســعادة بروایــة) ٤(
  ." حسك

ــــریج ـــــ ــد  :التخـ ـــــ ــــز الفوائــ ـــــ ــــج ، ٢/١٩٨كن ونهـــــ
  .٧/٣٩٩السعادة 

١٤



 م٢٠١٧والثالثون  سادسالعدد ال     صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن      

)٢٢(  
  ]من مجزوء الرمل[:وقال

  عتذاًراُتَكلِّْفِني ا ال -١
ْفَح الَجِمیال   واْصفِح الصَّ

  فلساُن الُعذِر َمْقُصو -٢
  ٌر وٕان كان َطِویال

  .٢٥٣منقذ بن  البدیع ألسامة:التخـریج
)٢٣(  

  ]من المجتث[وقال
  یاذا الذي ُكّل َیْوم -١

  یزیُد َعقِلي َخباال
  وُلمتَِني فیه َحتَّى -٢

  أعدَت ُرْشِدي ضالال
  أْدُعو علیه، وَقْلِبي -٣

  ال  ال یارب: ولُ َیقُ 
وتنســب ، ٣/١٤٠مســتوفى الــدواوین :التخــریج

، وبــال نســبة فــي ٦٧للبلنـوبي الصــقلي فــي دیوانـه 
، وهـي تشـبه "ولهتنـي":بروایـة٢٢٥دیوان الصـبابة 

  .وكیع ابن شعر
)٢٤ (  

  ]من الطویل:[وقال
  وما ِلْلَفَتى ِمْن َخاِفٍض َغیُر َنْفِسهِ  -١

  ِليوَلْیَس له یوًما سوى َنْفِسه ُمعْ 
  فإن َكُرَمْت عفَّْت على ُلْؤِم َأصِلها -٢

  وإِن َلُؤَمْت لم ُیْغِنها َكَرُم اَألْصلِ 
  إذا كان ُحْسُن الِفْعِل شرَّف َوالِدي -٣

  وأحسنُت في ِفْعِلي انَتَسْبُت إلى ِفْعلي
  إذا كنُت آتي من أنا من َأنا ابنه     -٤

ِلي      َفِبي َفْخُر َمْن َبْعِدي كَفْخِري ِبَمن َقبْ 

 ٧/٥٤ورد في السفینة ) ٢( :الــروایة
  ."لؤم أصله":بروایة
 ٧/٤٧ورد في السفینة ) ٣(
  ."  وانتسبت" :بروایة

المقطعة البن وكیع في مخطوط  :التخـریج
  .٥٤، ٧/٤٧السفینة 

)٢٥(  
  ]من مجزوء الرجز:[وقال

  َأمرِت بالبخِل كما -١
  !نهیِتِه عِن الَكَرمْ 

  البد لمن: وقلتِ  -٢
  ن َجَواًدا من َعَدمْ كا

  ُتْكِثِري ال یا هذه -٣
ْزُق ِقَسمْ    َفِإنََّما الرِّ

  الُبْخُل ُیبِقیِه وال ال -٤
  إَذا به ُجْدت انصَرمْ 

  َیْسُخو بال ال َهْیَهاتَ  -٥
  َفٍم َقِد اعتاَد َنَعمْ 

  ونقُل َرْضَوى وِحَرا -٦
  أْسَهُل ِمَن َنْقِل الشِّیمْ 

  .٥/٣٩٤الدر الفرید :التخـریج
)٢٦(  

  ]من الطویل:[وقال
  ولم أُك ُغْمًرا في الرَِّجاِل ُمَغفَّال   -١

َفَحنََّكِني َمرُّ الُخُطوِب وَأْحَكما   
  زاَل ذو الحْزِم ُكلَّما ما ولكنَّه -٢

  َتَماَدى به تجریُبُه َكان َأْحَزَما
  یْلَقى الكبیُر ِمن الَفَتى ما كذلك -٣

  َأَطبُّ بأدواِء األُموِر َوَأْعَلما
  

١٥



  أنموذًجا) ھـ٣٩٣ت ( یسيّ نِّ ابن وكیع التَّ  دیوانُ  مِ وَ قْ األَ  والمنھجِ  عِ اقِالوَ  ینَ بَ  ةِ یَّ رِ عْ الشِّ  صوِص النُّ  حقیقُ تَ 

   عبد الرازق حویزي .د 
ورد في مطبـوع نزهـة األبصـار ) ٢( :الروایة 
  ."تمادى في":بروایة

ــــریج ـــار  :التخــــ ـــة األبصــــ ـــــوط نزهــــ ، ٥٨مخطــ
  .١٢٤ومطبوعه 

 )٢٧(  
  ]من البسیط[:وقال

ٌة لیس َتْرضى أن یكوَن لها -١   لي ِهمَّ
ماِن وَمْن ِفیِه من الَخَدمِ    َصْرُف الزَّ

  إن لم َأكْن فارَس الَهْیَجاِء من َهَوجٍ  -٢
  إنَِّني فارُس الِقْرَطاِس والَقَلمِ ف

  إنِّي امرٌؤ ِكْسَرِويٌّ ِحیَن تَْنسُبِني -٣
  ِمْن ُكلِّ َأْرَوَع سامي الطَّْرِف ِذي شممِ 

  َأْنِمى إلى َمْعشٍر كالَقْطِر ِعدَّتُهم -٤
  ! وواحٌد منهُم ُیْغِني َعِن اُألَممِ 

  لو أن آراَءُهْم في ُظْلَمٍة َنَجَمتْ  -٥
  هْم ُمْحَلْولُك الظَُّلمِ لعاد صبًحا بِ 

  من كل ُمْعَتِصٍب بالتاِج ُمْنَتِبهٍ  -٦
اِرم الَحِذمِ    للَمْجِد َعْزَمُتُه كالصَّ

  وال ُیَكلَُّم في حاٍل ِلَهْیَبِتهِ  -٧
  َغْیَر ُمْبَتِسمِ  أو إن َظلَّ ُمْبَتِسًما

  .١/٧٥٠الحماسة المغربیة :التخـریج
 )٢٨(  

  ]من الخفیف:[وقال
  ِن َشْخِصها الطَّْرُف َحتَّى َشكَّ في ُحسْ 

  َقْد رآُه في اَألْحالِم   ما َظنَّ 
  

ورد هذا البیت بـال نسـبة فـي البـدیع  :التخـریج
وقد تـرّجح لـديَّ أنـه البـن ، ٢٤٣منقذ بن  ألسامة
منقــذ رواه مــع البیــت األخیــر مــن  ابــن ألن، وكیــع

ــم  ــــة رقــــ ــت ، ١٣٨ص  ٩٢المقطعــ ــــ وبمــــــا أن البی

إذن فالبیـت ، ن وكیـعاألخیر قد صحت نسبته الب
  .ایكون صحیح النسبة إلیه أیضً  االمثبت آنفً 

)٢٩(  
  ]من مشطور الرجز:[وقال
  ُمَداَمٌة َكَدْمَعِة الَمْحُزونِ  -١
اِرم الَمْسُنوِن  -٢   مثل فرْنِد الصَّ

ورد هـــذان الشـــطران فـــي المختـــار مـــن  :التخــــریج
ونـــور الظـــرف ونـــور الطـــرف ، ٣٢٠شـــعر بشـــار 

بحر الرجـز مكونـة مـن  ضمن مقطعة من، ٣١١
، أشـــطار فقـــط ٥أشـــطار، ضـــم الـــدیوان منهـــا  ٧

فیلـــزم إذن ضـــمهما إلـــى ؛ وأخـــل بهـــذین الشـــطرین
ویوضــع الشـــطر ، األشــطار الخمســـة فــي الـــدیوان

ـــطر األول فــــــي الــــــدیوان ــــد الشـــ ، األول منهمـــــا بعــ
  .ویوضع الثاني منهما بعد الثاني فیه

)٣٠(  
  ]من مخلع البسیط[:وقال

  لنَّْوم َجْفن َعْینيَلمَّا َجَفا ا -١
  فخاَلَفْت عادَة الُعُیونِ 

  َلَمْسُت منها الُجُفوَن َشك�ا -٢
  َعَساَها ِبال ُجُفونِ : ُقْلتُ 

جفنـي " :ورد فـي السـفینة بروایـة) ١( :الــروایة
  ."عیني
  ." لمست فیها":بروایة اورد فیه أیضً ) ٢(

ــــریج ـــار  :التخـــ ـــن شــــــعر بشـــ ــــار مـــ ، ٢٤المختــ
  .٧/٢٤٣ومخطوط السفینة 

ــــــذكر أن    ــــ ــــــدیر بالـ ــــع (والجـــــ ــــ ــــــن وكیـــ البـــــ
ـــي ــــعریة )التنیســـــ ــــیدة شــــ ــــــة ، قصــــ ـــي مخطوطــ وهـــــ

ـــي ـــــ ـــــة فـــ ــــــر  محفوظــــــ ــــ ــــــا ذكـ ـــرلین كمـــــ ـــــ ــارل (بـــ ـــــ كــــ
ــــــان ـــي )بروكلمــ ـــــاریخ األدب العربــــــ ـــه تـــ ــــي كتابــــــ فــــ

هــل هــي  :ولســت أدري، ولــم أظفــر بهــا، ٢/١٠٣
  ؟ إحدى قصائد الدیوان أوال

١٦



 م٢٠١٧والثالثون  سادسالعدد ال     صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن      

  نسب إلیه وٕالى غیره ما :اثانیً 
 )١(  

من [:"كشاجم"  لـوالصواب أنهما ، ونسب إلیه
  ]                                            الوافر

  َوَعذََّبِني َقِضیٌب في َكثَیبٍ  -١
  َتَشاَرَك منه ِلیٌن واندَماجُ 

  أغاُر إذا َدَنْت من ِفیه كأٌس  -٢
  َعَلى ُدرٍّ یقبُِّلُه ُزَجاجُ 

  
همـــا البـــن وكیـــع فـــي المختـــار مـــن  :التخــــریج
، ٦٨شـاجم فـي دیوانـه وهما لك، ٣١٢شعر بشار 

ــــــه ــــــه فیــ ـــــا لــ ـــــادر تخریجهمـــ ــــر مصـــ ــذا ، وانظــــ ـــــ وكـ
  .االختالف في روایة بعض ألفاظهما

)٢(  
:                                                         وٕالى غیره، ونسب إلیه

  ]من الوافر[
  كلْفُت ِبُنوِر باقالَّ َسَبْتِني -١

  كَماِئُمُه َفِسرِّى فِیه َفاشِ 
  الَفراُش علیه یوًما إذا نزلَ  -٢

  حِسْبَت النُّوَر أفراَخ الَفراشِ 
ــــریج ـــــام :التخـــ ـــة األنــ ـــي ١٨٢نزهـــ ـــــا ألبــــ ، وهمـ
ــــد ــــن  عامرمحمـــ ـــ ــب ب ــــ ــــي غرائـ ـــي فـــ ــــرج األندلســــ فـــ
  . ٩٨التنبیهات 

)٣(  
:                                                      وٕالى غیره، ونسب إلیه

  ]الطویلمن [
  أدنى َمَسافةً  َسَقْیَت فكاَن الَغْیثُ 

د البیت في دیوان البحتري ور : الــروایة  وأضیَق باًعا ِمُن َنَداَك وَأْقَصَرا
  ."…كرمت فكان القطر" :بروایة

البیـــت البـــن وكیـــع فـــي التبیـــان فـــي : التخـــریج
وهــو للبحتــري فــي دیوانــه ، ٢/٢٦٨شــرح الــدیوان 

  .ابیتً  ٣٥من قصیدة في  ٢/٩٣٣
)٤(  

:                          ا، وٕالى غیره أیضً ونسب إلیه
  ]من الوافر[
  َتَعّمدني ِبُنْصِحك في انِفَراِدي -١

  َوَجنِّبني النَّصیحَة في الَجَماَعهْ 
  فإن خاَلْفَتِني لُتِریَد َنْقصي -٢

  فال َتْغَضْب إذا لم ُتْعَط طاَعهْ 
البیتان البن وكیـع فـي ُنـور الظـرف : التخـریج

ــور الطــــرف  ــ ـــا للشــــافعي٢٣٢وَن فــــي شــــرح  ، وهمـ
ــــــه  ــــام (دیوانــ ــعر اإلمــــ ـــــي شــــــ ــیس فـــ ـــــ ـــوهر النفـ الجـــــ

وهمـا فـي ، من مقطعـة) ٢٧إدریس صبن  محمد
ــــــه  ــــــرح دیوانــ ــیس  –شــ ـــــ ـــوهر النفــ  ٩١ص  –الجـــــ

ــم بـــاختالف یســـیر فـــي روایـــة بعـــض األلفـــاظ ، ولـ
ــــي جمعــــــه یورهمــــــا  ــت فــ ـــــطفى بهجــــ مجاهــــــد مصـ

ولكنـــه أشـــار فـــي ص ، وتحقیقـــه لـــدیوان الشـــافعي
  .یسإلى وجودهما في الجوهر النف ٣٥٣

 )٥(  
ابن بقي "  والصواب أنهما لـ، ونسب إلیه

  ]                         من الكامل[:"القرطبي
  حتى إذا مالْت به ِسَنُة الَكَرى -١

  َزْحَزْحُته َعنِّي وَكاَن ُمَعاِنِقي
  باَعْدُته عن َأْضُلٍع َتْشتَاُقه -٢

یبیَت علي ِوساٍد َخافِق    كي ال
ـــــروایة ـــــ ـــي) ١(:الـ ـــوان ورد فــــــ ــــن دیــــــ ـــي  ابـــــ بقــــــ

  ." حتى إذا أخذت":بروایة
والمســـتطرف ، بقـــي ابــن وورد فــي دیـــوان) ٢(
، وورد فــي التــذكرة " كــیال ینــام:. .أبعدتــه" :بروایــة
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  أنموذًجا) ھـ٣٩٣ت ( یسيّ نِّ ابن وكیع التَّ  دیوانُ  مِ وَ قْ األَ  والمنھجِ  عِ اقِالوَ  ینَ بَ  ةِ یَّ رِ عْ الشِّ  صوِص النُّ  حقیقُ تَ 

   عبد الرازق حویزي .د 
ــــة بروایـــــة ـــراش … أبعدتـــــه ":الفخری ، " …علـــــى فــ

ــــــة ــتطرف بروایـــ ــــ ــــي المســـ ـــراش ":وورد فـــــ ـــــ ـــــى فـ علــــ
  ." خافق

ــــریج ـــحر  :التخــ البیتـــــان البـــــن وكیـــــع فـــــي الســ
ـــىونســـ، ٩٨والشـــعر  أكـــثم فــــي بــــن  با خطــــأ لیحی

ونســـبا لـــبعض المغاربـــة فـــي ، ٣/٨٦المســـتطرف 
والصـواب أنهمـا البـن بقـي ، ١٠٢التذكرة الفخریة 

ضـــمن  ١٣٨فهمـــا لـــه فـــي دیوانـــه ص ، القرطبـــي
  قصیدة تّم تخریجها على مصادر كثیرة

 )٦(  
  ]من الطویل[:ولغیره، ونسب إلیه

  ولما غدا الَخْشَخاُش في الّروِض ُمْزِهرا -١
  وَقْد َنَظَرْت َشْزًرا إلیه الَحدائقُ 

  حَكى قلعًة، أبراُجها ُمْسَتِدیرٌة              - ٢
ناجقُ    مشرفة دارت علیها الصَّ

ورد البیـت الثـاني فـي كوكـب )  ٢( :الـروایة \
ــت":الروضــــة فــــي الصــــفحة نفســــها بروایــــة ، " حكــ

  ."علیها السناجق":الموضعین بروایة وورد في
وضة في تاریخ النیل كوكب الر  :التخریج

ونسبا لغیره في الصفحة ، ٤٥٠وجزیرة الروضة 
  ٢/٩٤وهما لغیره كذلك في سلك الدرر، نفسها

)٧(  
من [:)ألبي تمام(والصواب أنه ، ونسب إلیه

  ]                         البسیط
  َحنَّ إلى الَموِت َحتَّى َظنَّ َجاِهُله     

بأنَّه َحنَّ مشتاًقا إلى َوَطِن  

ــــروایة ـــاء  :الـ ورد البیـــت فـــي محاضـــرات األدب
  ."ظن مبصره":بروایة

نسب البیـت البـن وكیـع فـي التبیـان  :التخـریج
ونســــب للبحتــــري فــــي ، ٢/٤٦فــــي شــــرح الــــدیوان 

ــــالة ـــي الـــــرد علـــــى رسـ ـــتدراك فــ ـــدهان  ابـــــن االســ الــ
ونسـب ألبـي تمـام فـي ، ولم یرد في دیوانـه، ١٦١

ــــــاره  ـــاء ، ٧٩أخبـــــ ــــ ــرات األدبــــ ـــــ ، ٣/٢٧٧ومحاضــــ
  .٤/١٤٠یوانه ود
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ــــع ــــي : المبحــــث الراب ــــة ف نحــــو مــــنهج وآلی
 :تحقیق النصوص الشعریة ونشرها ودراستها

ــتدر  ـــذا االســـ ــــك أن هــ ــــاك یؤ ال شـ ـ ــــع أن  دكِّ واقـ
ــراث الشــــعري تكــــوین  ـــق التــ  -اآلن - یفتقــــرتحقیـ

إلـى بعــض األمـور األساســیة لیعطـي ثمــاره تامــة، 
ظهــر الوجــه المشــرق لهــذا التــراث علــى ومــن ثــم ی

ـــات، ربمـــــا أتـــــم وجـــــه،وأث ــــا بعـــــض االقتراحــ بُت هنـ
فـي تحقیـق تراثنــا نأملـه  مـا تحقـق مراعاتهـا بعـض

  :الشعري، منها
ــب ضــــرورة  )١( ـــین البــــاحثین لتجنــ التنســــیق بـ

تكــرار المحــاوالت، ومحاولــة االســتفادة مــن التقــدم 
التكنولــوجي فـــي هـــذا التنســـیق، وضـــرورة اإلكثـــار 
ـــــراث،  ـــــ ـــــار التــــ ــــ ـــــ ـــرات أخب ــــ ـــــ ــــدار نشــ ـــــ ــــن إصـــــ ــــ ـــــ مـ

ـــات، ومحا ــمینهماوالببلیوجرافیــــ ــــة تضـــــ ــم  مـــــــا ولـــ تـــــ
ـــالت  ــــــي المجــــ ـــــعریة ف ـــــامیع شــ ــن مجـ ــــداره مـــــ إصــ

 .وغیرها
ـــي  )٢( ــــدواوین المجموعــــة فـ ضــــرورة طبــــع ال

 .رسائل جامعیة
وضع أسس یسیر علیها جـامعو الشـعر   )٣(

فـــي ومحققـــوه مـــع ضـــرورة االلتـــزام بهـــذه األســـس 
ــــدواوین المجموعــــة  ـــع الشــــعر لتخــــرج ال ـــىجمـ  علـ

 .ُینتظر لها من الجودة واإلتقان ما
صـــى جهـــد فـــي استقصـــاء الجمـــع بـــذل أق )٤(

 مــع التركیــز علــى المصــادر المخطوطــة، وأحــدث
 .صدر مطبوًعا من كتب التراث ما

ـــات  )٥( ـــــ ــــ ـــارس المكتب ــــ ـــــر فهـــــ ـــــ ـــــرورة نشــ ـــــ ضــ
ومحتویاتهـا فـي الــوطن العربـي فــي صـورة أعمــال 
ببلیوجرافیــة، وحبــذا لــو نشــرت هــذه الببلیوجرافیــات 

 .إلكترونی�ا

 نشـــر كـــل مؤسســـة ثقافیـــة، وكـــل جامعـــة )٦(
ت تحقیقــه مــن كتــب التــراث، ومــن بینهــا أنجــز  مــا

 .دواوین الشعر
ــــــاوین  )٧( ــــر عنــــ ــــ ــــــا حصــ ـــدخل أرض  مــــ ـــــ یــ
ــــ ـــــل دولــــــة، معــ ــــب فــــــي كـ ــ ــذا ارض الكت ـــــر هــــ ونشـ

ــــعر  ـــى جـــــامع الشـ ـــــا لیســـــهل علــ الحصـــــر إلكترونی�
ومحققــه الوقــوف علــى الـــدواوین التــي تــم جمعهـــا 

ـــتدراك علیهــــا، ف یتجنــــب التكــــرار، وتحقیقهــــا واالسـ
 .وضیاع الجهود بال طائل

ـــــرور   )٨( ــــــالمراكز ضــ ـــــاحثین بـ ـــتعانة البــ ة اســــ
التراثیــة وأهــل الخبــرة والدرایــة فــي الــوطن العربــي 

 .ومشاورتهم في هذا األمر
حتمیـة إعـالن البـاحثین والمراكـز الثقافیــة  )٩(

المختلفة عما یجري إعداده من أعمال تدخل فـي 
 .هذا النطاق

ـــــاء األولویــــــة ) ١٠( ـــق –إعطـ ـــ ــــي التحقی  - فــ
البحـث عنهـا مخطوطات المجـامیع الشـعریة بعـد ل

ــــــا أوًال  ـــــــدواوین  ؛ وتحقیقهـــ ـــك الــ ـــــ ـــــــد ذلـ ـــي بعــ ـــــ لتغنـ
المصنوعة، فلهذه المجامیع أهمیة كبـرى فـي هـذا 
النطاق، فهي األساس الذي ترتكـز علیـه صـناعة 

) هـالل نـاجي( الدواوین، وقد نادى بـذلك مـن قبـل
ــــ ـــوم بـ ــــه الموسـ ــــا "فــــي مقال ـــى نشــــر تراثن ـــبیل إلـ السـ

م فـــــي مجلـــــة ١٩٧٤ي نشـــــره عـــــام الـــــذ" الشـــــعري
ـــاب، ـــي ٣عالكتــ ـــي النقـــــد التراثــ ، وكتابـــــه بحـــــوث فــ

٢٠١ -١٩٧.  
واألهم من ذلك إخالص جـامع الشـعر ) ١١(

ــیًئا  ومحققـــه، وتطلعـــه اللهیـــف إلـــى أن یضـــیف شـ
جدیــًدا إلــى التــراث الشــعري واألدبــي، فیأخــذ نفســه 
بالبحـــث أوًال عـــن الـــدیوان المخطـــوط الـــذي یزمـــع 
 على تحقیقه قبـل المضـي قـدًما فـي القیـام بمرحلـة

١٩



  أنموذًجا) ھـ٣٩٣ت ( یسيّ نِّ ابن وكیع التَّ  دیوانُ  مِ وَ قْ األَ  والمنھجِ  عِ اقِالوَ  ینَ بَ  ةِ یَّ رِ عْ الشِّ  صوِص النُّ  حقیقُ تَ 

   عبد الرازق حویزي .د 
الجمــع، فــإن كــان لهــذا الشــاعر دیــوان مخطــوط، 
ــع، وبـــادر إلـــى  ــفًحا عـــن الجمـ ضـــرب الجـــامع صـ
استحضــار كــل النســخ المخطوطــة، لهــذا الــدیوان 
للعكوف على تحقیقها، ثم القیام بتقلیـب صـفحات 

لـم یـرد فـي نسـخ  مـا مصادر التراث العربي لجمع
الدیوان المخطوطة، وقد أوقع التسـرع فـي اإلقـدام 

ع دون البحث عن مخطوطات الـدیوان على الجم
ــنهم  ــد (بعـــض البـــاحثین فـــي حـــرج، مـ حســـن محمـ

ــــدین ـــور ال ـــذي نشــــر عــــام )نـ م مجموًعـــــا ١٩٩٠الـ
مـع ) هــ٩٥الرقـاع العـاملي ت بـن  عـدي(شـعری�ا لــ

أن الدیوان نشـر محقًقـا علـى أصـل مخطـوط عـام 
ـــى ١٩٨٧ ــــي علــــ ــــــي العراقـــ ــــع العلمـ ـــي المجمـــ م فــــ

، ) ضــامنحــاتم صــالح ال( و ،)نــوري القیســي( یــد
ـــؤالء البـــــاحثین أیًضـــــا  ـــدراوي(ومـــــن هــ ) قرشـــــي دنــ

ــــعر ـــع شـــ ــــي جمــــ ــًدا فـــ ـــذل جهـــــ ـــذي بــــ ــــهاب (الـــ الشـــ
ــوري ت  ــــ٨٨٧المنصــــ ، وأخــــــرج لــــــه مجموًعــــــا )هـــ

ـــا علـــى الجمـــع فقـــط، صـــدرت طبعتـــه  شـــعرًیا قائًم
م، مـــع ١٩٩٦ الثانیـــة عـــن دار المعـــارف، مصـــر

ــــــتفظ   ـــــ ــــــة یحــ ـــــ ــــات العربیــ ـــــ ــــد المخطوطــــ ـــــ أن معهــــ
، ١٦٨٨رقـم  بمخطوطة دیوان هذا الشاعر تحت

، وذكـر ذلـك فـي الكتـاب )حسـن عبـاس(وقد نقـده 
الــذي یصــدره قســم اللغــة العربیــة بجامعــة طنطــا، 

ـــى قـــول جـــامع هـــذا الـــدیوان فــــي  ال لـــذا ــت إل یلتفـ
ــوان الشـــهاب المنصـــور :"٩مقدمتـــه ص   يیعـــد دیـ

من الكتب المفقـودة، وتضـن علینـا فهـارس الكتـب 
ــــع  ــــة لجمـ ــت المحاولـ ــذا كانـــ ـــیًئا، ولـــ ــــن ذكـــــره شــ عـ

، وتــم " شـعرهتبقـى مــن  مــا أو ار المنصـوري،أشـع
تحقیق الدیوان بعد ذلك في كلیـة اآلداب، جامعـة 

  .طنطا

ــد ) ١٢( ــــعري بعـــــ ــــا الشـــ ـــق تراثنـــ ــــادة تحقیــــ إعـــ
إخــراج النصــوص الشــعریة المختلطــة فــي  مراعــاة

  .الدواوین
ــــن دراســــــة ) ١٣( ـــــاد عــ ــــى االبتعـ ــــز علــ التركیــ

المختلطـة النسـبة، حتـى تــأتي الشـعریة النصـوص 
الحــرص علــى دراســة الــدیوان  ج دقیقــة، مــعالنتــائ

ــــل تناولـــــه أوال إل ــــوص قبـ ــــل هـــــذه النصـ ـــراج مثـ خــ
  .بالدراسة

، اهتمــــــام بعــــــض المؤسســــــات الثقافیــــــة )١٤(
وتوجیه بعض الجامعات لطـالب الدراسـات العلیـا 

  .بالتراث الشعري جمًعا وتحقیًقالالهتمام 
ــــولى نشــــــر ) ١٥( ــ ــــة تت ــ ــات مختلف ــــ ــود هیئ وجــــ

ـــد إعــــاد ـــعري بعـ ــوء التــــراث الشـ ـــي ضـــ ــــه فـ ة تحقیق
توظیـــف التقنیـــات الحدیثــــة فـــي الجمـــع والتحقیــــق 

  . بعیًدا عن المجاملة
إعــادة النظـــر فــي دراســـة تـــاریخ األدب ) ١٦(

ـــي  ـــى العربـــــ ـــــائم علـــــ ــــم القـــ ــــق المحكــــ ـــد التحقیــــ بعـــــ
  .االستقصاء في الجمع

ــــــة ) ١٧( ـــــ ـــاألقراص الممغنطـ ـــــ ــــ ــتعانة ب ـــــ ــــ االسـ
المحتویـة علــى الموســوعات وكثیـر مــن المصــادر 

  .لتاریخیةاألدبیة وا
ـــى )١٨( ـــــ ــــــث عل ـــــات البحــ ــتعانة بمحركـــ ـــــ االسـ

ــــــا ــــــة عموًمـــ ــــبكة العنكبوتیـــ ـــــي الم ، الشـــــ ــــع وفــــ واقـــــ
  .، مثل موقع الوراقالمتمیزة

ــــك أن  ــــذال شـ ــــور سیصـــــحح ب األخـ هـــــذه األمـ
بعض األوضاع، وسیسـاعد علـى تصـحیح مـنهج 
دراسـة األدب العربــي الـذي یشــوبه غیـر قلیــل مــن 

ري االضــطراب، وســیؤدي إلــى ظهــور تراثنــا الشــع
  .في صورة أنصع إشراًقا، وأكثر دقة، وأبعد عمًقا
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  :الخاتمة
حاول هذا البحث أن یلقـي الضـوء علـى واقـع 

ابـــن ( تحقیـــق التـــراث الشـــعري، متخـــذا مـــن دیـــوان
ـــ ه إخاللـــمثـــاال، مـــن واقـــع جانـــب ) ع التنیســـيوكی
علـى الـرغم مـن االهتمـام  ر قلیل مـن األشـعاربغی

توصـل  ، وقـدعاًمـا) ٦٠( به على مدار أكثـر مـن
  :البحث إلى

جمعــه مــن  تــمَّ  مــا اســتدراك علــى إضــافة -١
) ١١٨(ت السـابقة فـي المحـاوال )ابن وكیع(شعر 

ــتثمانیـــــة عشـــــر  ــــة بیـــ ـــىومئـ ــ ) ٣٠( ، موزعـــــة عل
ــــة خالصـــــــة ـــین مقطعـــ ــــبة إلیـــــــه ثالثـــ ـــزم  ، النســـ یلــــ

ــافتها إلــــى دیوانــــه ا فــــي الدراســــات ، واعتمادهــــإضـ
ـــة وغیرهــــا ـــات األكادیمیـ ــــى إثبـ ـــافة إل ـــذا باإلضـ ، هـ

نتــف ممــا  ســبع ) ٧(فــي  بیتًــا اثنــي عشــر) ١٢(
  .ولغیره من الشعراء، نسبت إلیه

محاولــة رســم صــورة للوضــع الــراهن فــي  -٢
  .تحقیق التراث الشعري

ضـــع آلیـــة وخطـــة، لعلهـــا تســـاعد فیمـــا و  – ٣
  . إلیه، ونأمله لتراثنا الشعري نتطلع
ـــق  -٤ ـــــ ـــــــة بتحقیــ ــــاوالت العنایـــ ـــــ ــــــر محـ حصــــ
  ).ابن وكیع التنیسي( دیوان

 ص البحث من هـذا إلـى أن هـذا الـدیوانویخل
ـــد مــــن العنایــــة التحقیقیــــة  ال یــــزال یفتقــــر إلــــى مزیـ

  . التي تصل بنصه الشعري إلى مدارج الكمال
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  :المراجعو  المصادر
  .م١٩٩٣، ٢الخانجي، ط ، مكتبة)هـ٦٢٢ت(البن شمس الخالفة: اآلداب -١
محمــد عــزام، وآخــرین، لجنــة التــألیف : ، تحقیــق) هـــ ٣٣٥ت (ألبــي بكــر الصــولي: أخبــار أبــي تمــام -٢

  .م١٩٣٧،والترجمة والنشر، القاهرة
مكتبـة المثنــى، بغــداد، : ) هـــ٥٠٧ت(طــاهر المعــروف بـابن القیســراني بـن  لمحمــد: األنسـاب المتفقــة -٣

  .م٢٠٠١، ١مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، ط ، ونشرةت. مؤسسة الخانجي، مصر، د
طبعــة مصــطفي ، أحمــد بــدوي، وآخــر: تحقیــق، )هـــ٥٨٤ت(منقــذ بــن ألســامة:البــدیع فــي نقــد الشــعر -٤

  .م١٩٦٠البابي الحلبي، القاهرة، 
سـهیل زكـار، دار الفكـر، بیـروت، : تحقیـق): هــ٦٦٠ت (البـن العـدیم : بغیة الطلب في تـاریخ حلـب -٥

  .م١٩٨٩ألمانیا، فؤاد سزكین، : م، ومخطوط طبعه بالتصویر ١٩٨٨، ١ط
  .م١٩٨٣،المعارف ، داررحلیم النجاال عبد :، ترجمة٢، جوكلمانلبر : تاریخ األدب العربي -٦
المعرفــة،  الســقا، وآخــرین، دار مصــطفى: تحقیــق ،)هـــ٦١٠ت(للعكبــري : التبیــان فــي شــرح الــدیوان -٧
  .م١٩٧٨ ،بیروت
إحســـان عبـــاس، معهـــد اإلنمـــاء العربـــي، : ، تحقیـــق د)هــــ٥٦٢ت(البـــن حمـــدون: التـــذكرة الحمدونیـــة -٨

  .م١٩٨٣، ١بیروت، ط
حــاتم الضــامن، وآخــر، عــالم الكتــب، : تحقیــق ،)هـــ٦٩٢ت (إلربلــي لبهــاء الــدین ا: التــذكرة الفخریــة -٩

  . م١٩٧٧، ١ط
محمـــد رضـــوان الدایـــة، دارالفكـــر، : تحقیـــقســـالم الجـــراوي، ال بـــن عبـــد ألحمـــد: الحماســـة المغربیـــة -١٠

  .م١٩٩١، ١بیروت، سوریا، ط
ــور -١١ ـــري بـــن  لنشـــوان: العـــین الحـ ــعید الحمی ـــق)هــــ ٥٧٣ت (سـ كمـــال مصـــطفى، دار آزال، : ، تحقی

  .م١٩٨٥، ٢بیروت، والمكتبة الیمنیة، صنعاء، ط
 :، تحقیـــق)هــــ١٠٩٣ت(عمـــر البغـــدادي بـــن  لعبـــد القـــادر: خزانـــة األدب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب -١٢

  . م٤،٢٠٠٠سالم هارون، مكتبة الخانجي، مصر، طال عبد
فــؤاد ســزكین، : مخطــوط طبعــه مصــوًرا، )هـــ٧١٠ت(دمرأیــبــن  لمحمــد: الــدر الفریــد وبیــت القصــید -١٣

  .م١٩٨٩-١٩٨٨فرانكفورت، ألمانیا، 
  .م١٩٧٧ ،٣المعارف، مصر، ط  حسن الصیرفي، دار: تحقیق ،) ت هـ٢٨٤(دیوان البحتري -١٤
، ٧محمـد مجیـد السـعید، مجلـة المـورد مـج : ،جمع وتحقیـق) هـ ٥٤٠ت (بقي القرطبي  ابن دیوان -١٥

  .م١٩٧٨، ١ع
 .م١٩٧٦هالل ناجي، بغداد، : ، تحقیق)هـ٤٦٥ت (دیوان البلنوبي الصقلي -١٦

٢٣



  أنموذًجا) ھـ٣٩٣ت ( یسيّ نِّ ابن وكیع التَّ  دیوانُ  مِ وَ قْ األَ  والمنھجِ  عِ اقِالوَ  ینَ بَ  ةِ یَّ رِ عْ الشِّ  صوِص النُّ  حقیقُ تَ 

   عبد الرازق حویزي .د 
: جمــع وتحقیــق ودراســة): هـــ٢٠٤ت(إدریــس الشــافعي بــن   محمــداهللا عبــد ألبــي: دیــوان الشــافعي -١٧

لمحمــد : إدریــسبــن  والجــوهر النفــیس فــي أشــعار اإلمــام محمــد. م١٩٨٦مجاهــد مصــطفى بهجــت، بغــداد، 
  .م١٩٨٨رح محمد إبراهیم سلیم، وهو شرح للجوهر، القاهرة، ، وشم١٩٠٣مصر ، مصطفى
ــة التلمســاني : دیــوان الصــبابة -١٨ محمــد زغلــول ســالم، منشــأة : ، تحقیــق د)هـــ٧٧٦ت(البــن أبــي حجل

  .م١٩٨٧المعارف، اإلسكندریة، 
  .م١٩٧٠إحسان عباس، بیروت، : ، تحقیق)هـ٣٣٤ت (دیوان الصنوبري -١٩
  .م١٩٩٧، ١النبوي شعالن، مكتبة الخانجي، ط: تحقیق ،)هـ ٣٦٠ت (دیوان كشاجم  -٢٠
م، وأعـاد تحقیقـه ١٩٥٣حسـین نصـار، مكتبـة مصـر: تحقیق، )هـ٣٩٣ت(وكیع التنیسي ابن دیوان -٢١

وكیـع  ابـن تتمـة دیـوان، هـالل نـاجي:م، تحقیـق٢٠١٤ونشره في مركز تحقیق التـراث، دار الكتـب المصـریة، 
م، وأعــاد ١٩٩١، ١قیــق الــدیوان ونشــره فــي دار الجیــل، بیــروت، طم، وأعــاد تح١٩٧٣هــوامش تراثیــة، بغــداد

  .م١٩٩٨، ٢نشره في دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط
ــــة ابــــن الــــرد علــــى رســــالة -٢٢ ــدهان المســــماة بالمآخــــذ الكندیــــة مــــن المعــــاني الطائی ــ  لضــــیاء الــــدین: ال

 . القاهرةحفني محمد شرف، مكتبة األنجلو المصریة، : ، تحقیق)هـ٦٣٧ت (األثیر  ابن
محمــد الفاضــلي، : ، نشــره)هـــ٣٥٤ت (حبــان البســتي بــن  لمحمــد: روضــة العقــالء ونزهــة الفضــالء -٢٣

  .م٢٠٠٢، ١المكتبة العصریة، بیروت، ط
ــب بــــن  للســــان الــــدین:الســــحر والشــــعر -٢٤ ــــ٧٧٦ت ( الخطیــ ـــبانة،  ،)هـ ــد شـ ــق محمــ دار  وآخــــر،تحقیــ

  .م١٩٩٩الفضیلة، 
ـــاه ابــــن  ألحمــــد: الســــفینة -٢٥ ــــ ٨٦٢ت ( لمصــــري مباركشـ ، نســــخة مخطوطــــة بمكتبــــة فــــیض اهللا ) هـ

  .١٩٠٦باستانبول، تحت رقم 
، )هـــ١٢٠٦ت (ألبــي الفضــل محمــد خلیــل المــرادي  : ســلك الــدرر فــي أعیــان القــرن الثــاني عشــر -٢٦

  .ت.دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، د
ـــعراء -٢٧ ـــات فحــــول الشـ ـــي:طبقـ ـــن ســــالم الجمحـ ــــ٢٣١ت (البــ ـــق)هـ ــود شــــا: ، تحقیــ كر، القـــــاهرة، محمــ
  .م٢٠٠١
ت ( رشـــیق القیروانـــي األزدي بـــن  ألبـــي علـــى الحســـن: العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده -٢٨

  . م١٩٩٩، ١النبوي شعالن، مكتبة الخانجي، ط: ، تحقیق)هـ ٤٥٦
ـــى -٢٩ ــب التنبیهــــات علـ ــبیهات غرائــ ــب التشـــ ـــي: عجائــ ــــن  لعلـ ــــ٦١٣ت (األزدي  ظــــافرب ـــق ،)هـ : تحقیــ

  .م١٩٨٣القاهرة، المعارف،  آخر، دارالجویني، و  مصطفى
ألبي إسحاق برهان الـدین الكتبـي المعـروف : غرر الخصائص الواضحة ودرر النقائص الفاضحة -٣٠

  .، دار صعب، بیروت)هـ٧١٨ت ( بالوطواط 

٢٤



 م٢٠١٧والثالثون  سادسالعدد ال     صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن      

هـــالل : ، تحقیـــق) هــــ٧٦٤ت (لصـــالح الـــدین الصـــفدي : الكشــف والتنبیـــه علـــى الوصـــف التشـــبیه -٣١
  .م١٩٩٩، ناجي، وآخر، بریطانیا

: ، حققــه وعلــق علیــه)هـــ٤٤٩ت (علــي الكراجكــي الطرابلســي بــن  ألبــي الفــتح محمــد: كنــز الفوائــد -٣٢
  .م١٩٨٥عبداهللا نعمة، دار األضواء، بیروت، 

، نشـــره )هــــ٩١١ت (لجـــالل الـــدین الســـیوطي : كوكـــب الروضـــة فـــي تـــاریخ النیـــل وجزیـــرة الروضـــة -٣٣
  .م٢٠٠٢ ،١طاآلفاق العربیة،  محمد الششتاوي، دار

): هــ٧١٨ت (إبـراهیم الـوراق، المعـروف بـالوطواط الكتبـيبـن  لمحمـد: مباهج الفكـر ومنـاهج العبـر -٣٤
  .م١٩٩١،فؤاد سزكین، ألمانیا: طبعه مصوًرا

، تحقیــق ریــاض )هـــ٥٠٢ت(األصــفهاني للراغــب: محاضــرات األدبــاء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء -٣٥
  .م٢٠٠٤، ١مراد، دارصادر، ط

: ، بعنایــة)هـــ ٥ت ق (أحمــد التجیبــيبــن  للخالــدیین، وشــرحه إلســماعیل:ار مــن شــعر بشــارالمختــ -٣٦
  .م١٩٣٤العلوي، مطبعة االعتماد،  السید محمد

ــــن الغلمـــــان -٣٧ ـــف الحســـــان مـ ــــع الغـــــزالن فـــــي وصــ ــــ٨٥٩ت (للنـــــواجي : مراتـ ـــــة )هــ ــــوط بمكتب ، مخطـ
  .أدب ٢٢٩اإلسكندریة برقم 

إبــراهیم : ، تحقیــق)هـــ٨٥٤ت(منصــور بــن  أحمــدن بــ لمحمــد: ن مســتظرففــالمســتطرف فــي كــل  -٣٨
  .م١٩٩٩، ١صالح، دار صادر، بیروت، ط

زینــب القوصـــي،  : ، تحقیـــق٢ ، ١،ج )هـــ٩ق ( األزهـــري اهللا بـــن عبــد لمحمــد: مســتوفى الـــدواوین -٣٩
   . م٢٠٠٤ووفاء األعصر، مركز تحقیق التراث، القاهرة،

محمــد : ، تحقیــق) هـــ ٩٦٣ت (یم العباســي عبــد الــرحل: معاهــد التنصــیص علــى شــواهد التلخــیص -٤٠
 .م١٩٤٧حمید، عالم الكتب، بیروت، ال عبد محیي الدین

عبـداهللا عمـر البـارودي، : ، تحقیـق)هــ ٥٧٦ت(محمد السـلفي بن  ألبي طاهر أحمد: معجم السفر -٤١
 .المكتبة التجاریة، مكة المكرمة

، )هــــ٦٥٦ت(المهلبــي هــاء زهیــرمخطوطــة نســبت خطــأ للب: نزهــة األبصــار فــي محاســن األشــعار -٤٢
ق، وحققـه الســید ٢٦٩الخزانـة العامـة بالربــاط رقـم  أدب عـن نســخة ٢٣٩٤المخطوطــات بـرقم  مصـورة معهـد

ــبته لشــــهاب الـــدین العنـــابي السنوســـي، وعبـــد ــم،  ، ونشـــراه فـــي دار)هـــــ٧٧٦ت (اللطیــــف لطـــف اهللا، بنسـ القلــ
  .م١٩٨٦الكویت، 
  .م١٩٨٠، ١العربي، بیروت، ط الرائد بقاء البدري، دارألبي ال:نزهة األنام في محاسن الشام -٤٣
للشیخ محمـد بـاقر المحمـودي، مطبعـة التعـارف، بیـروت، : نهج السعادة في مستدرك نهج البالغة -٤٤

  .هـ١٣٩٦، ١ط

٢٥



  أنموذًجا) ھـ٣٩٣ت ( یسيّ نِّ ابن وكیع التَّ  دیوانُ  مِ وَ قْ األَ  والمنھجِ  عِ اقِالوَ  ینَ بَ  ةِ یَّ رِ عْ الشِّ  صوِص النُّ  حقیقُ تَ 

   عبد الرازق حویزي .د 
لینــة أبــو : تحقیــق ،)هـــ٤١٣ت(علــي الُحْصــري القیروانــي بــن  إبــراهیم: رفظــرف وَنــور الطــُنــور ال -٤٥

  .م١٩٩٦، ١، بیروت، طصالح، مؤسسة الرسالة
  .هـ١٣٤٢ورة طبعة دار الكتب المصریة ، مص)هـ٧٣٣ت(للنویري: نهایة األرب -٤٦
  .م١٩٦٤إحسان عباس، بیروت : تحقیق،)هـ٦٨١ت(لِّكانبن خال: وفیـات األعیـان -٤٧
  

٢٦




