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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ا  

 نبياء واملرسلني ...والصالة والسالم عيل أرشف األ، احلمد هللا رب العاملني       

 (وبعد)                                          

كام هو ركـن ركـني يف ، فإن العودة للرتاث يعد من أهم عوامل احلفاظ عيل اللغة  

مواجهة العابثني هبا ضد كل من حياول إضعافها وأين هلـم ذلـك فهـي لغـة القـرآن ولغـة 

حتـتم عـيل أهـل اللغـة أن يفتشـوا عـن سـئولية وانطالقًا من هـذه امل، األجداد واألسالف

مـن الشـعر اجلـاهيل؛ لـذا  -عيل امتـدا عصـوره -وليس أثقل يف الشعر العريب، مكنوناهتا

ثـم إيل ، وإيل أثقل درة من درره خاصة؛ وهي املعلقات، عمدت يف بحثي إيل اجلاهيل عامة

يف الصدارة بالنسبة  -ائامً د -تلك املعلقة التي تأيت ، واسطة العقد؛ وهي معلقة امرئ القيس

وليس حديثي عنها حديثًا مكرورًا فقد اهنال عليهـا الدارسـون ، لرواة املعلقات ورشاحها

إذ ، وحسبي أين مل أجد أحدًا من الدارسني وقـف عنـد تعـدد رواياهتـا، بالرشح والتحليل

هـا فكـام افـتن الـرواة والرشـاح يف العكـوف عي، اتسمت بمجيئها بالعديد من الروايـات

وانـام ، لكنهم مل يميـزوا بينهـا، اهتموا كذلك بذكر الروايات املتعددة، رح والتحليلـبالش

اكتفوا بإثبات الروايـات دون املفاضـلة بينهـا اللهـم إال مـا رحـم ريب مـن بيـان لـبعض 

 حول تلك الروايات.اإلضاءات اليسرية 

  هي:، ولعل الوقوف عيل تلك الروايات يفيد من عدة نواٍح   

وفهمـه ، والً: يعد البحـث والتفتـيش عنهـا عـامًال مسـاعدًا لدراسـة القـرآن الكـريمأ    

بطان املعـاين ـات يعد تدريبًا عيل استــوخاصة أن مثل هذه الدراس، والوقوف عند معانيه

 املختلفة للقراءات القرآنية.

 ثنـاء فـت النقـاد إليهـا أتثانيًا: حوت املعلقة عيل العديد من الروايـات التـي مل يل    

مثـل قـوهلم أن ، والتي لو نظروا إليها جلاء احلكم منقوضًا هبا، إصدارهم لبعض األحكام

 تبغضه النساء.امرأ القيس كان مفركًا 
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ثالثًا: تفيد مثل هذه الدراسات يف معرفة مدي ثراء  العربيـة يف التعبـري عـن أمـر    

 يريًا بني التعابري املتقاربة.كام تبني مدي دقتها يف تلمسها خيطًا حر، واحد بألفاظ خمتلفة

إهنا عنيـت  إذ، ا مباحثهة واحدة دون تقسيمعن طبيعة الدراسة فقد جاءت وقفوأما       

كـام مل أعـن ، وقصيدة واحدة مـن جهـة أخـري، بيشء واحد؛ وهو تعدد الرواية من جهة

رتمجة ألمثال وال، وال الرواة أو الرشاح فقد بلغت شهرهتم األفاق، بإماطة اللثام عن الشاعر

 . فضًال عن أن مؤلفاهتم طبقت اآلفاق، هؤالء يعد استنفادًا للطاقة

ثم النظر يف أي الروايات أخدم ، وقد انبت الدراسة عيل مجع الروايات وتوثيقها أوالً             

وانطلقت من خالل ما اتفق الرواة والرشاح عليه سواء من حيـث العـدد أو ، ملراد الشاعر

وإنـام صـوبت ،  أقف عند الرتتيب؛ ألن تلك قضـية حتتـاج إيل حـديث آخـرومل، الرتتيب

أم ، نظري جتاه اختالف الروايات يف البيت الواحد سواء أكان من خالل حـروف العطـف

  أم من خالل اختالف الكلامت واأللفاظ. ، أم التقديم والتأخري، بنية الكلمة

ثـم أذكـر بعـد ،  لكـل راٍو أوالً وأما طريقة التوثيق فقد كنت أذكر الرواية األويل  

وإن حوت الصفحة الواحدة أكثر من رواية أرشت ، ذلك الرواية الثانية والثالثة إن وجدت

. عيل اإلحالة األويل يف حتديد الصفحة وال أشري بعد ذلك اعتامدا، يف اهلامش للرواية األويل

ومـن قـبلهم ، ملعلقاتوبالنسبة لضبط الروايات وتوثيقها فقد اعتمدت عيل رواة ورشاح ا

والعديـد مـن كتـب ، باإلضافة إيل كتب املعاجم، ديوان امرئ القيس عيل اختالف طبعاته

  يات التي كانت مثارًا لالستشهاد هبا.النحاة خاصة يف األب

 وبالنسبة ألهم املقاييس النقدية التي اعتمدها فيمكن إجيازها فيام يأيت:  

ثم النظر يف أهيا أوغـل يف ، البحث يف معاين الرواياتوذلك ناتج عن ، أوالً: الذوق املعلل

 تصوير املشهد الذي يريده الشاعر.

 ثانيًا: استنطاق الرواية األقرب حلس الشاعر ومراده.

ثم الوقوف عيل أي ، ح املعلقاتالعربية ورشثالثًا: التنقيب عن معاين الروايات يف املعاجم 

 الروايات أدق تعبريًا.
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ويف تلك احلالة يتم النظر يف مراد الشاعر ، قت الرواية مع استعامل القرآن هلاربام توافرابعًا: 

 واستعامل القرآن فإذا حدث توافق بينهام فإن ذلك يعد دافعًا لتقديم الرواية التـي توافقـت

   القرآن الكريم. ءجميمع 

يف املفاضـلة بـني  -صـيل اهللا عليـه وسـلم –خامسًا: عولت عـيل بعـض أحاديـث النبـي

 روايات.ال

سادسًا: النظر يف استعامالت الشعراء لالستدالل من خالهلا عيل الروايـة األدق يف تصـوير 

  وكذلك كالم األعراب.، مراد امرئ القيس

 

ة يف بناء الدراسـات ز وجل أن أكون قد وفقت يف وضع لبنويف اخلتام أدعو اهللا ع  

                                ءات معانيها.  خاصة فيام يتعلق باختالف الرواية الشعرية وإضا، األدبية

 

 واهللا اهلادي إيل سواء السبيل
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ا ان ا  واف ا  

ذ ئ اا ً  

، من حيث ثوثيق الروايات، تتناول الدراسة أبيات املعلقة التي ُاختلف يف روايتها  

وفـيام يـيل وقفـة متأنيـة متأملـة ، ر تصويرهاثم النظر يف أهيا خيدم الصورة التي يريد الشاع

 حول تلك الروايات مع اختالف معني كل رواية.

 يقول امرؤ القيس يف صدر معلقته:

َفا َنبِْك من ذكرى حبيٍب  ومنزلِ 
ُخول َفحْوَمل  قِ   )١( بُِسْقِط اللَِّوى بني الدَّ

 

وذَكَر احلبيـَب وَمنِْزَلـُه ِيف ، ْبَكىوَبَكى واستَ ، إّنه يف هذه البداية البارعة وَقَف واْسَتْوَقف

، والـزوزين، وابـن األنبـاري، عمـرو الشـيباين أيب، الـديوان روايـةهـذه  ِمْرصاٍع واِحـد.

  ."فحومل "القريش و، والتربيزي

  وهذه أصح الروايات عيل حـد  ،)٢(بالواو "بني الدخول وحومل"و رواية األصمعي 

 
                                                 

 رفة بیروتالناشر: دار المع، ٢٦،اعتنى بھ: عبد الرحمن المصطاوي، دیوان امِرئ القیس - ١

دیوان امرئ القیس وملحقاتھ بشرح أبي سعید السكري  .م ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٥الطبعة: الثانیة، 

، دراسة وتحقیق:د: أنور علیان أبوسویلم،ود: محمد علي ١٦١"،المجلد األول: ٢٧٥المتوفي"

.المجلد شرح المعلقات التسع م٢٠٠٩: مركز زاید للتراث والتاریخ، أبوظبي ، ط الشوابكة

، ألبي عمرو الشیباني، ویلیھ معلقة الحارث الیشكري، شرح وتحقیق:عبد المجید ھیمو، ١٦٤

شرح القصائد  م.٢٠٠١ھـ=١٤٢ ،ط : للمطبوعات بیروت لبنان:منشورات مؤسسة األعلمي 

ھـ، تحقیق وتعیق الشیخ عبد ٣٢٨- ٢٧١السبع الجاھلیات ألبي بكر محمد بن القاسم األنباري 

م. شرح المعلقات السبع ١٩٨٠-١٤٠٠ة الرابعة،ط: دار المعارف، ،الطبع١٥السالم ھارون،

،ط: دار القلم بیروت. شرح القصائد العشر لإلمام ٧ألبي عبد هللا الحسین بن أحمد الزوزني،،

وصححھ األستاذ/ عبد السالم ھـ) ضبطھ ٥٠٢الخطیب أبي زكریا یحیي بن علي التبریزي(

م. جمھرة أشعار ١٩٨٧ھـ/ ١٤٠٧طبعة الثانیة، ،ط: دار الكتب العلمیة بیروت ال١١الحوفى

علي  :العرب ألبي زید محمد بن أبي الخطاب القرشي، شرحھ وضبطھ وقدم لھ األستاذ

  م.  ١٩٩٢ھـ/ ١٤١٢، الطبعة الثانیة، دار الكتب العلمیة بیروت ١٢٣فاعور،

معارف الطبعة الخامسة،ط: دار ال ،٨ت: محمد أبو الفضل إبراھیم، دیوان امرئ القیس -٢

  .م٢٠٠٩



  
 

 
 ٣٢٣ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد
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  .)١(قول املربد عن رواية األصمعي

الفاء تأيت  "يقول األخفش: تناول ابن فارس قضية الفاء والواو عندما قال : وقد

ُخوِل َفَحْوَملِ *       وأنشد: "بمعنى الواو   * بِسقط اللَّوى َبْنيَ الدَّ

وال ، فقال: َلْيَس ِيف جعل الشاِعر الفاء ِيف معنى الواو فائدةٌ  ؛وخالفه بعضهم ِيف َهَذا

قال: وأصل الفاء أن ، ووزُن الواو كوزن الفاء، َء ِيف موضع الواوحاجة بِِه إىل أن جيعل الفا

 . "قام زيد فقام الناس  "يقال: ، ن الَِّذي قبلها عّلًة ملا بعدهايكو

واحتجَّ ، يريد أخوك َجَهد "أخوك َفَجهَد  "يقولون: ، وزعم األخفش أن الفاء ُتزاد

 . " )٢(نَّ َلُه ناَر َجَهنَّمأف "بقوله جلَّ ثناؤه 

 ."َبْنيَ الدخول َفَحْوَملِ   " إن الفاء مثُل الواو ِيف  : بَِقوِل األخفش َوَكاَن ُقْطُرب يقول

خول أوالً ُثمَّ ، قال: ولوال أن الفاء بمعنى الواو لفسد املعنى ه َبْنيَ الدَّ ألنه ال يريد أن ُيصريِّ

 َبْنيَ َحْوَمل وهذا كثري ِيف الشعر.

 "ومنه قوله جّل ثناؤه:  "إن َتأتني فحَسٌن مجيل  "ول: تق ؛وتكون الفاء جواباً للرشط

ألنه جعل الكفر رشيطة َكَأنَّه قال: ومن كفر  ؛دخلِت الفاء ")٣(والذين كفروا فتعساً هلم 

 . )٤( فتعسًا َلهُ 

ُخول َفَحْوَمِل) بالفاء ، إهنا عيل تقدير مضاف: وهناك من قال  ا قوله: (َبْنيَ الدَّ ، هناأمَّ

فهو ، تقديره: بني أماكن الدخول فأماكن حومل، حذف مضافصل هنا عىل قالوا: األ

كٌل منهم ، جائز أو ال؟ إذا قلت: اختصم الزيدون، بمنزلة: اختصم الزيدون فالعمرون

ألن الثاين ليس معطوفًا عىل األول ، فالعمرون: هذا جائز، فاعل ومفعول، خاصم اآلخر

 يف قوة قوله: اختصم  وإنام هو، يف كونه مشاركًا له يف العامل

                                                 

  : محمد أبو الفضل إبراھیمحقیقت: بن یزید المبرد أبو العباس محمد:  لكامل في اللغة واألدبا -  ١

  .م١٩٩٧ /ھـ  ١٤١٧القاھرة ، : دار الفكر العربي٣، ط ١/١٩٩

  ".٦٣سورة التوبة، آیة" - ٢

  ". ٨سورة محمد، آیة " - ٣

البن فارس، شرح وتحقیق: السید أحمد  الصاحبى في فقھ اللغة وسنن العرب في كالمھا - ٤

  ، طبعة الھیئة العامة لقصور الثقافة.١٤٣-١٤٢صقر، تقدیم أ.د/ عبده الراجحي،
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إذًا: كٌل منهم له ، زيٌد فاختصم العمرون .. اختصم الزيدون فاختصم العمرون

 .)١( هذا جائز ..وفال إشكال يف هذا .، كة عن اآلخرخصومة ختصه منف

، حيث قال: وأما قوله: بني الدخول فحومل، بينام جعلها األشموين للرتتيب باتصال

فأماكن حومل فهو بمثابة اختصم الزيدون فالعمرون (َوالَفاُء فالتقدير بني أماكن الدخول 

تِيِب بِاتَِّصاِل) أي بال مهلة وهو املعرب عنه بالتعقيب نحو:  ْ  . } )٢( أماته فأقربه{لِلرتَّ

إنام تقع معها الواو؛ ألنك: إذا قلت: املال  "بني"يف حني قال أبو جعفر النحاس: إن 

وقد نقل ابن ، )٣( وإن جئت بالفاء وقع التفرق فلم جيز ،بني زيد وعمرو فقد احتويا عليه

بني  "بدليل قوله: ، هشام عن اجلرمي: أن الفاء ال تفيد الرتتيب يف البقاع وال يف األمطار

 .")٤(الدخول فحومل

ألن بني إنام تضاف  ؛الرتتيب عدم  "فحومل"وجاء يف حاشية األمري عيل املغني:قوله 

 . ) ٥(ثم الثاين، افتها لألول عيل حدةملتعدد والرتتيب يقتيض إض

كام أن الشاعر مل يرد ، وعيل هذا فإن رواية الفاء والواو متعادلتان؛ ألن الفاء بمعني الواو

وذلك من  ، ل عليه الفاءوكن أن تؤمغري أن فهام آخر من امل، حوملو تعقيبا بني الدخول

 هي:، وجوه

، ويتحتم تفسريها بالواو منعًا من فساد املعني، : لو أن امرأ القيس قال البيت بالفاءأوالً 

الفاء التي تفسد املعني؟ مل ال يقال بأن الشاعر  منأيعجز امرؤ القيس عن قول الواو بدالً 

 أو بينه، فربام كان الدخول أقرب إيل نفس الشاعر ؟عمد إيل الفاء قصدًا ليشء يف نفسه

                                                 

  بو عبد هللا، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي.أألفیة ابن مالك : شرح   - ١

د ، ومعھ الشواھشرح األشمونى على ألفیة ابن مالك، وینظر: ٢١) من اآلیة:عبسسورة (  -٢

  ،ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.٣/٩٣للعیني،

 ھـ، تحقیق: أحمد٣٣٨شرح القصائد التسع المشھورات ألبي جعفر النحاسینظر  - ٣

  م.١٩٧٣ھـ/١٣٩٣، ط: دار الحریة للطباعة، بغداد ١/٩٩خطاب،

حمد  األنصاري، حققھ وعلق علیھ د/ مازن المبارك، ومحمد علي البن ھشاممغني اللبیب   - ٤

دار الفكر للنشر والتوزیع، الطبعة األولي،  ،ط:١/١٦٨هللا، راجعھ سعید األفغاني، 

  .م١٩٩٨ھـ/١٤١٩

، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة، عیسي البابي ١/١٣٩،حاشیة األمیر علي مغني اللبیب  -  ٥

  الحلبي مصر.  
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الدخول هو املكان األقرب ن أربام و، يمنبه من باب التا بني ديار املحبوبة شبها؛ لذا بدأو

، فتوضح "زد عيل ذلك أنه عطف عيل املكان الثالث والرابع بالفاء، لديار املحبوبة

 ، "فاملقراة

رشاهبا جزءًا من معناها فتكون الفاء ن أن تكون الفاء بمعني الواو مع إثانيًا: من املمك

 بمنزلة وسطي بني الواو والفاء.

كام أن الشاعر استعمل الفاء أكثر من الواو عيل ، اء هي الرواية األشهر: رواية الفثالثاً 

، يف روايته لذي جاء حامًال بني أعطافه صورًا متعددةنطالع البيت التايل ا ثمامتداد املعلقة.

 )١(كأنَّه حبُّ ُفلُفل، وقيعاِهنا  َتري َبَعَر اآلراِم يف عَرَصاِهتا وهو: 

والتربيزي ، والزوزين، وابن األنباري، رياألخجاءت رواية الديوان و  

، مجع: ِصوار "اآلرام "بدال من  "الصريان "فظ وي.... بلكام رُ ، )٢("األرآم"بلفظ

القطيع من البقر  " ـابن دريد بوحدد معناه ، )٣( والزبيدي وتلك رواية ابن النحاس

ي: وروي األصمع، "حب عنصل"و "حافاهتا "قال القريش ويروي و، )٤("الوحيش

والصريان مجع صوار؛ عيل أن أبا زيد ، يريد هبا الصحراء الواسعة، مجع قاع "قيعاهنا"

يف حني روي صاحب مشكل ")٥(القطيع من الظباء والبقر"، الصريانأن القريش رأي 

  .")٦(حب قلقل"إعراب األشعار الستة 

بعد أن ، ترسح فيهتسكنه اآلرام و، وربعاً خاوياً ، واملعني لقد أضحت الداُر رسًام دارساً 

والدليل عىل دروسها َبْعض هذا الذي تراه من َبعِرها الذي ، كانت غانيًة عامرة بأهلها

                                                 

  .  ١٢٣أشعار العرب، ، جمھرة١٢٣.شرح الشیباني،٨الدیوان، تحقیق: أبو الفضل إبراھیم، - ١

. شرح ٩. شرح الزوزني،٢٣. شرح ابن األنباري،٢٢مصطاوي،عبد الرحمن الالدیوان:   -  ٢

  .١٥التبریزي،

  . تاج العروس مادة"فلفل".١٠١شرح ابن النحاس، - ٣

مادة رمزى منیر بعلبكي  /ھـ] تح : د٣٢١ـ ٢٢٣جمھرة اللغة ألبي بكر محمد بن الحسن بن درید [ -  ٤

  م .١٩٨٧. دار العلم للمالیین . بیروت : ٣/١٢٧٦ادر،باب النو

،حققھ وضبطھ و زاد في شرحھ علي محمد ١١٥جمھرة أشعار العرب  ألبي زید القرشي، -  ٥

  .١٩٨١البجاوي، ط: نھضة مصر

مشكل إعراب األشعار الستة، محمد إبراھیم الحضرمي، دیوان امرئ القیس، تحقیق: أنور  - ٦

  م١٩٩١، دار عمار ٣٠أبوسویلم، وعلي الھروط،
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

َتِفل به عرصاهتا ومتتلئ به قيعاهنا؛ فإذا هو كأنه حبُّ فلفل طريح.وقد أحسن الشاعر يف ، َحتْ

إقفار  وصف الصورة من خالل جمموعة من الكلامت التي حتمل للقارئ دالئل  قاطعة عيل

فمن الثاين الظبي؛ الذي هو مرضب ، وعيل عمراهنا من ناحية أخري، الديار من ناحية

ويتمثل ذلك يف كلمة تري التي تدل عيل أن األمر غدا ، األمثال يف مجال املرأة ورشاقتها

بمقدار ما تدّل عىل وحشّية املكان  "بعر اآلرام "كام أن كلمة ، واضحًا ال شك فيه

وسواء علينا أكانت تلك اخلرضة ، وتواجد اخلرضة فيه، اِعهِ عىل خصبه وإْمرَ تدّل ، وإقفاره

ان والعيون؛ فإهنا يف احلالني االثنتني تدّل عىل رأم عن مياه الغد، ناشئة عن مياه املطر

كام ، لعشب أخرضإذ ال ينبغي أن يكون بعٌر إال بارتعاء؛ وال ارتعاٌء إالّ  ؛اخلصب واإلمراع

نرصفة إيل ساحة الدار؛ ألن األطفال يلعبون فيها تدل عيل أن الظباء أن كلمة عرصات امل

ومل ال؟ وكل وسائل احلياة الرغيدة متواجدة متاحة؛ حيث ، كانت تتمتع بالعيش فيها

 اخلرضة  واملكان الفسيح.

إذ مل  ير الناظر بعر اآلرام يملئ ، كام محل البيت ما يدل عيل دروس دار حمبوبته منذ زمن

 كام جتاوز ذلك حتى صار جافًا كأنه حب فلفل.  ، بل امتد إيل القيعان، فحسب العرصات

الظبي "والرئم هو ، آرام فإن أرآم مجع رئمو و أما عن اختالف الرواية بني أرآم

ومن خالل كالم  صاحب اللسان عن كال  "وقلبوا فقالوا آرام ، اخلالص  أو ولد الظبي

خر فيمكن القول: إن رواية الرتكيب املقلوب الرتكيبن من أن أحدمها مقلوب عن اآل

فبعد أن كانت الديار مرتعا ملحبوبته  ؛أوغل يف الداللة عيل انقالب احلال وتبدل املآل

عيل هذا فإن التغري مل يطرأ عيل و هتا فيه؛اصارت رسًام دارسًا تسكنه اآلرام وتقيض حاج

 وب الكالم دون صحيحه.الديار فحسب بل تسلل إيل نفس امرئ القيس حتي أيت بمقل

فيمكن القول بعد النظر يف كالم أهل اللغة عن ، "الصريان"و "اآلرام"و أما رواية 

بينام الصريان ، اللفظتني من أن اآلرام مجع رئم وتطلق عيل ولد الظبي اخلالص البياض

ومن ذلك نستطيع القول: إن رواية الصريان أعمق يف إقفار ، تنرصف إيل البقر الوحيش

عيل أن رواية اآلرام توحي للقارئ بمدي حرص الشاعر عيل ، يار من الرواية األخريالد

رشاقتها و إال بنوع من احليوانات هو مرضب املثل يف مجال املرأة، أال ُتسكن ديار حمبوبته

، إذ جتتمع يف اآلرام جمموعة من الصفات جعلت الشاعر العريب يشبه املرأة هبا ؛وليونتها

شيقة شديدة البياض ما زالت شابة حيث اختار امرؤ القيس من الظبي فهي إيل كوهنا ر

 .ولده دون العجائز كام أشار صاحب اللسان
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فريد عليه بأنه ، فإن قال قائل: إن القريش قال عن الصريان: القطيع من الظباء والبقر 

اإلشارة  بمطالعة املعاجم العربية تبني أهنا كلها قالت عن الصريان: القطيع من البقر دون

 بينام خص اخلليل وابن دريد الصريان بالقطيع من البقر الوحيش.، إيل الظباء

، "حب العنصل "ومن الالفت للنظر أن دواوين الشعراء واملعاجم العربية خلت من  

مِّ : َبَصُل الفارِ ، ُصلفقال عنه الزبيدي يف تاجه: الُعنْ  ؛أما العنصل وقد ، وهو الربيُّ ، بالضَّ

 .)١(عىل َأنَّ النُّوَن زائَدٌة ، ْوَهِرّي يف عصلذكره اَجل 

قال األَزهري: يقال ُعنُْصل وُعنَْصل للَبَصل الَربِّي وقال "و قال عنه صاحب اللسان :

ي ُيْعَمل منه َخلٌّ يقال له َخلُّ الُعنُْصالينّ  اث َبرِّ وهو ، يف موضع آخر الُعنُْصل والُعنَْصل ُكرَّ

وقال َأبو بكر: الُعنُْصالء ، ورَأيته فلم َأقدر عىل َأكله: ل األَصمعي قا، َأشدُّ اَخللِّ ُمحوضةً 

اث وَأْعَرُض منه، نبت ، قال األَزهري: الُعنُْصل نبات َأصله شبه الَبَصل وَوَرقه كورق الُكرَّ

كام استعمل امرؤ القيس كلمة عنصل ، ")٢(وَنْوره َأصفر تتخذه صبيان األَعراب َأكالِيل

َباَع فِيِْه َغْرَقى َعِشيَّةً  حيث قال:، معلقته دون حب قبيل ختام بَأْرَجائِِه الُقْصَوى  َكأَنَّ السِّ

 )٣(َأَنابِْيُش ُعنُْصلِ 

وعمر بن أيب ، كام ورد العنصل يف شعر عدد من الشعراء من أمثال طفيل الغنوي 

 كثري عزة ومما قاله األخري:و، ربيعة

َت ِرحاِهلا ْت عنها الَعامئُم ُعنُْصُل  إذا كأّن ِوفاَر القوِم َحتْ  ُحِرسَ

 

شجر   والقلقل:.)٤(يف بعض اللغات، قال ابُن ُدَرْيد : الوافَِرة : َأْلَيُة الَكبِش إذا َعُظَمت

وله ، وال يكاد ينبت يف اجلبال، وقيل : نبت ينبت يف اجللد وغلظ السهل، له حب أسود

فانتفخ وهبت به الريح سمعت فإذا يبس ، سنف ُأَفْيطُِح تنبت منه حبات كاهنن العدس

والقلقالن : ، وله ورق أغرب أطلس كأنه ورق القصب . والقالقل، تقلقله كأنه جرس

قال : وذكر ، كله يشء واحد، والقالقل والقلقالن، وقال أبو حنيفة : القلقل، نبتان

                                                 

    ."لصعن" تاج العروس من جواھر القاموس  - ١

  ".  عنصل"لسان العرب  - ٢

  ".  عرق"تاج العروس  - ٣

  ".وفر"تاج العروس  - ٤



  
 

 
 ٣٢٨ 
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وله حب ، ومنابته اآلكام دون الرياض، ينهض عىل ساق، األعراب القدم أنه شجر أخرض

 .  )١(والسائمة حريصة عليه، اللوبياء يؤكل كحب

وقد روى قول امرىء ، وهو من جنسه، الُقْلُقل أصغر حباً منهو، الُفْلُفل معروفو

 . )٢(القيس :  ( كأنه حب ُفلُفل ... ) بالفاء والقاف

معني خيتلف عن اآلخر لكنهام منهام وجعل لكل واحدة ، أما الزخمرشي فذكر املادتنيو 

 قال:فلفل التََّفْلُفل بالفاء : مقاَرَبة اخلطا.  قريبان حيث

أي ُيقارب َبْنيَ اُخلطى . ويقال : جاء ُمَتَفْلِفال إذا جاء  ؛قال النرض : َجعل فالن يتفلفل 

واملسواُك يف فيه َيُشوصه وكال التفسريين حمتمل . والتقلقل بالقاف : اخلفة واإلرساع من 

 .")٣(أي حسن شكل الِفْعل ؛الفرس الُقْلُقل . َكيَِّس الفعل 

ومن عجب أن العرب عرفت نبات الفلفل  وعندما فرس الرشاح حب الفلفل عند 

امرئ القيس انرصفت أذهاهنم إيل حب فلفل آخر بخالف ما حيرث يف أرض العرب ؛ ألن 

، حب الفلفلو املشهد هو الذي دعا النقاد إيل ذلك التفسري حيث العالقة بني بعر اآلرام

َل ما ُيْثِمُر َفيزيُد يف  "القاموس عن نبات الفلفل : قال صاحب ُفْلُفَل : وهو شجُر الُفْلُفِل أوَّ

ْهنِ  ِدُر الطعاَم وُيزيُل املََغَص وَينَْفُع من َهنِْش اَهلوامِّ طِالًء بالدُّ  .)٤(الباَءة وُحيْ

 بعد فإن القارئ أمام مشهد امرئ القيس حول اقفار ديار حمبوبته حيث جاء بثالثو

حيث ، قلقل فبينهام تقارب يف املبني واملعنيو أما فلفل، "عنصل - قلقل -فلفل ": كلامت

مها من الثنائي املكرر وهلذا البناء سامت خاصة يف العربية إذ يوحي بالتكرار احليس أسوة 

وأما التقلقل فتعني اإلرساع ، فالزخمرشي قال: إن التفلفل مقاربة اخلطا ؛بالتكرار اللفظي

حيث  ؛قد ملس ابن دريد هذا األمر مع حب القلقلو حيدث فيهام اً ذا يعني أن تكرارهو فيها

وال ، وصفه كام سبق قائًال: شجر له حب اسود . وقيل : نبت ينبت يف اجللد وغلظ السهل
                                                 

المحكم والمحیط األعظم : أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، تحقیق: عبد  - ١

  م.٢٠٠٠ة، بیروت : ، الناشر دار الكتب العلمی٦/١٣٢الحمید ھنداوي

، تحقیق : الرحمن بن أبي بكر السیوطي جالل الدین عبد المزھر في علوم اللغة وأنواعھا - ٢

  م. ١٩٩٨، بیروت :دار الكتب العلمیة:  ١، ط   ٢٣٥/ ٢ ؤاد علي منصورف

تحقیق : علي محمد البجاوي، محمد   ريـالفائق في غریب الحدیث محمود بن عمر الزمخش - ٣

  ،لبنان.:  دار المعرفة٢ ، ط ٣/١٤١ ل إبراھیم :أبو الفض

  .١/١٣٤٩القاموس المحیط ،  - ٤



  
 

 
 ٣٢٩ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد
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فإذا يبس فانتفخ ، وله سنف ُأَفْيطُِح تنبت منه حبات كأهنن العدس، يكاد ينبت يف اجلبال

البن سعيد كالم عن حب الفلفل ال مانع و، تقلقله كأنه جرسوهبت به الريح سمعت 

: هذا وقت كان بعر  قال، لدعم معني الصوت احلادث من حب الفلفل ؛من االستئناس به

فسبحان الذي عوضنا منه بالزبيب ، كلؤوي، الغزالن فيه ييبس للشمس بدل الزبيب

 .)١(الطيب بربكة نبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم

ل الكالم السابق يمكن القول: إن هذا النبات إذا جف أحدث صوتا مع و من خال

أما اجلفاف ، مؤداه أن الصوت ال يكون إال مع الكثرة واجلفاف، ولعل سؤال يلح، الريح

 أما الكثرة فواقعة من عدة أمور هي:و، فحاصل بسب عامل الزمن

 ثرة.أوال: ذكر الشاعر كلمة بعر التي هي اسم جنس للداللة عيل الك 

 ثانيًا: جميء اآلرام بصيغة اجلمع دون اإلفراد. 

فال حيتاج إيل  ؛ثالثًا:استعامل الشاعر كلمة تري التي توحي بأنه أضحي مرئيا لكل ناظر

 بحث أو تفتيش.

 الكثرة. و رابعًا:كلمة فلفل التي ييش بناؤها بالتكرار

حيث ، عة من اإلحياءاتالواقعة يف البيت جيدها حتمل جممو "َبَعرَ "و الناظر يف كلمة 

بدالً عن  "فعول"فأضحت ، إن الباء يف بعر هناية التفعيلة األويل التي أصاهبا القبض

الراء بداية التفعيلة الثانية و العنيو، القبض عبارة عن حذف اخلامس الساكنو "فعولن"

ومن هنا يمكن القول: إن القبض احلادث يف فعولن يصور مدي انقباض  "مفاعيلن"

من و، واالنقباض حادث من تداعيات املشهد الذي رآه الشاعر ثم صوره، لشاعرنفس ا

هنا فإن القبض يف البيت يف مواجهة االنقباض الذي أصاب الشاعر خاصة بعد أن أقر بأن 

الدليل والشاهد عيل ذلك هو البعر املنترش يف العرصات و، اآلرام سكنت ديار حمبوبته

التفعيلة مع انقباض نفس الشاعر من ناحية فإن القبض وإذا توافق القبض يف ، والقيعان

متحركات؛  ةمؤداها أن حذف اخلامس من فعولن أدي إيل توايل ثالث، حيمل داللة أخري

وكأين ، متحركا الوتد املجموع من مفاعيلنو، وهي: متحرك السبب اخلفيف يف فعولن

                                                 

، تحقیق: د/ شوقي ضیف، ط: ١/١٩٦ینظر المغرب في حلي المغرب البن سعید األندلسي، - ١

  م.١٩٥٥دار المعارف،
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

 تواليهاو كثرة احلركةبامرئ القيس يشري من خالل املتحركات الثالث املتواليات إيل 

 .          )١(ودليل ذلك كثرة بعرها، تتابعها نظرًا لكثرة اآلرامو

ي هو بصل بري كام سبق القول فإن العنصل أقرب إيل  الذ "عنصل "بالنسبة لرواية و

الصريان منه إيل اآلرام؛  ألن الصريان القطيع من البقر الوحيش فناسب وتواطأ مع العنصل 

 الربي.

مل و، "قياعاهنا "بدال من "وحافاهتا  " هذا البيت الرواية األخرية أال وهي:يبقي يف

وقيعة مثل ، قيعان مجع قاع وهو املستوي من األرضو، إال القريش "حافاهتا"يقل برواية 

كام أكد ابن منظور املعني  )٢(. "وقاعة الدار ساحتها، مجع"وبعضهم يقول: هو ، القاع

والِقيُع َأرض واسعٌة َسْهلة مطمئنة مستوية ُحّرٌة ال ُحُزونَة فيها  حيث قال: والقاُع والقاعةُ 

وال اْرتِفاَع وال اْهنِباَط َتنَْفِرُج عنها اجلباُل واآلكاُم وال َحَىص فيها وال حجارَة وال ُتنْبُِت 

الطني وقيل هو الشجر وما َحواَليْها َأْرَفُع منها وهو َمَصبُّ املِياِه وقيل هو َمنَْقُع املاء يف ُحرِّ 

ما استوى من األَرض وَصُلَب ومل يكن فيه نبات واجلمع َأقواٌع وَأْقُوٌع وقِيعاٌن قال تعايل : 

َحاَفتَا "أما الرواية األخرى  فقال عنها أصحاب املعاجم و .)٣("فيذرها قاعا صفصفا"

ِه ِمن كلِّ يشٍء : َجانَِباُه وناِحَيَتاهُ   َحاَفاٌت "ومي املعني ذاته : وأكد الفي، )٤(اْلَواِدي وَغْريِ

  .")٥(َحاَفَتا الوادي جانباهو

آكد  "قيعاهنا "يمكن القول: إن رواية  "وحافات، قيعان"من خالل معاين كلمتي و 

كام ختدم املشهد الذي أراد الشاعر تصويره؛ ألن القيعان تعني  "حافاهتا"ملعني منايف 

أما حافات و،  وهذا يدل عيل الكثرةكام أن قيعان مجع تكسري، املكان الفسيحو الساحة

فتعني اجلانب والناحية كام أهنا مجع مؤنث سامل وذاك مجع يدل عيل القلة إذا ما قورن بجمع 

تؤكد معني  - قيعاهنا -التكسري؛ ومن ذلك نستطيع القول إن الرواية األشهر واألعرف
                                                 

 قاقیة داللیة في مصطلحات العروض والقافیة : د/ محمدتینظر في معني القبض : دراسة اش - ١

  م.٢٠٠١/ھـ ١٤٢٢وما بعدھا، ط .  ١٨١عبد الواحد الدسوقي 

  شرح المعلقات السبع للزوزني - ٢

  "قوع" . لسان العرب"، وینظر : ١٠٦،آیة رقم"سورة طھ  -٣

  تاج العروس مادة "حوف". - ٤

 أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي ١/١٥٧المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر - ٥

  .بیروت –لمیة المكتبة الع
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

يف  وعدم انتشار البعر إال، الكثرة واالنتشار بينام الرواية الثانية توحي بالقلة من ناحية

الَبَعُر لإلبل ولكّل ذي ظلف إالّ للبقر األهّيل فإنه كام أن جوانب الدار من ناحية أخري. 

وار: الْقطيع من بقر الوحشو، ")١(والوحّيش َيْبَعرُ ، َخيْثِي وار والصُّ واجلمع ، الصِّ

ألبيات التي محلت ثم نتعايش مع بيت آخر من أبيات معلقة امرئ القيس  من ا. )٢(ِصريان

 وهو: ، لنا اختالفًا يف روايتها

ُلوا مَّ  )٣(لدى َسُمَراِت اَحليِّ ناقُِف َحنْظَلِ كأّين َغَداَة الَبْنيِ َيْوَم َحتَ
 

، والقريش، والتربيزي، والزوزين، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان  

وإنام شبه ، الرحيل  إال وهو كناقف احلنظلما  عزم أهل حمبوبته و ما هلَّ يوم البنيواملعني 

فإذا كان ناقف احلنظل جيمع بني ، نفسه به ألن ناقف احلنظل تدمع عيناه حلرارة احلنظل

تعب العينني فإن صاحبنا يعاين كذلك من الدمع املدرار واألمل النفيس نتيجة و الدمع الغزير

 الرحتال صاحبته.

بكر  للوزير أيب، "حتملوا "بدالً عن  "تكمشوا "ة برواي )٤(جاء يف رشح الديوانو   

أما  ابن ، ")٥(لدي"عن  "بدالً "إيل "رواية ابن النحاس :و، بن عاصم بن أيوب

 بينام روي صاحبا التاج، "يوم "ليس و "ملَّا حتملوا لدي "فروي البيت بلفظ )٦(قتيبة

   .")٧(نفنف "مادة  "حني حتملوا "اخلزانة البيت و

                                                 

  السامرائي للخلیل بن أحمد الفراھیدي تحقیق : د.مھدي المخزومي ود.إبراھیم معجم العین - ١

  .، ط: دار ومكتبة الھالل٢/١٣١

  ".رصو"جمھرة اللغة  - ٢

. ١٧١. الدیوان وملحقاتھ، ٢٣. وتحقیق: المصطاوي،٩الدیوان تحقیق: أبو الفضل إبراھیم، -٣

. ١٦. شرح التبریزي،٩، شرح الزوزني،٢٣ابن األنباري، . شرح١٢٣شرح الشیباني،

  .١٢٤جمھرة أشعار العرب، 

  .٢٠شرح الدیوان  - ٤

  .١٠٢شرح ابن النحاس، - ٥

  ، ط: دار المعارف.١/١١٠الشعر والشعراء البن قتیبة الدینوري، تحقیق: أحمد محمد شاكر، - ٦

، لبغدادي تحقیق: محمد نبیل طریفيخزانة األدب ولب لباب لسان العرب عبد القادر بن عمر ا٧-

  م.١٩٩٨:   بیروت ،، الناشر دار الكتب العلمیة٤/٣٤٦إمیل بدیع الیعقوب 
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

يعُ  "ن تكمش :جاء يف التاج ع  ِ ُيَقال : َرُجٌل َكْمٌش ، الَكْمُش والَكِميُش : الّرُجُل الرسَّ

يٌع يف ُأموِرهِ ، وَكِميٌش  َش اِجلْلُد ، َأْي َعُزوٌم ماِض َرسِ َأْي ، قال َأُبو َبْكٍر : َمْعنَى َقْوِهلْم : تَكمَّ

 .")١(َتَقبََّض واْجَتَمعَ 

 السابقتني ومعني كل رواية يمكن ومن خالل الروايتني، بمعني ارحتلوا "حتملوا"و

قول اآليت: إن حتمشوا تلمح إيل معانة زائدة أملت بالشاعر فإذا كان  االرحتال سببا يف اهنامر 

العزم األكيد عيل امليض فيه فاملحب دائام ما و دموع الشاعر فام بالنا لو أضيف إلية الرسعة

لكن و، اعده الطرف اآلخرحياول تأخري ساعة الفراق أطول وقت ممكن رشيطة أن يس

 ماض نحو االرحتال؛ لذا جتمعوا من أجله.     هيهات له ذلك فالعزم معقود 

ى َد لَ  "فإن معني لدي كام نقله ابن منظور عن الليث   "إيل "و "لدي"أما رواية  

 بينام إيل")٢(يقال رَأيته َلَدى باب األَمري وجاءين َأمٌر من َلَدْيَك َأي من عندك عند معناها

وعيل هذا فإن رواية إيل حتمل داللة ال ، تشري إيل االنتهاء إيل املكان أو الوصول إليه

يف حني ، الوصول بدأت الدموع يف االهنامر دتصورها لدي إذ تدل إيل عيل أن الشاعر بمجر

 :قال تعايل، تدل رواية لدي عيل أن االهنامر مل يأت من الشاعر إال بعد االستقرار يف املكان

فالركون سبب يف مس النار فام بالنا لو  )٣("تركنوا إيل الذين ظلموا فتمسكم النار الو"

 اشتدد التداخل حتي أصبحوا لدي بعضهم. 

تصور حالة  الشاعر وقت  "ّملا"فإن  "يوم حتملوا"و "ملا حتملوا"و عن رواية 

رتبط مهوا بالرحيل؛فنقف احلنظل مو التحمل فمعني ملا حتملوا ؛ أي وقت أن حتملوا

، لذلك تسمى (َملَّا) الوجودية ؛الدالة عىل وجود يشء لوجود غريه "بوجود الفعل؛ ألن ملا

وانتفاء اإلكرام ينتفي بانتفاء ميش ، وجود اإلكرام مرتبط بمجيء زيد، َملَّا َجاَء َزْيٌد َأْكَرْمُتهُ 

ملا وهو الرشط هذا معنى َملَّا الوجودية يعني: وجود اجلواب مرتبط عىل وجود ما بعد ، زيد

فإهنا تدل عيل أن احلزن اعتيل امرأ القيس  "يوم حتملوا"ما أنظم  )٤(".وإن مل تكن عاملة

                                                 

  "كلمش"تاج العروس - ١

  لسان العرب مادة "لدي". - ٢

  ".١١٣سورة ھود أیة رقم " - ٣

كریم تحقیق : د.عبدال ،خالد بن عبدهللا األزھريل موصل الطالب إلى قواعد اإلعرابینظر   - ٤

  م.١٩٩٦الطبعة األولى ، ، بیروت -مؤسسة الرسالة   رنش، ١/٤١،مجاھد



  
 

 
 ٣٣٣ 
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ويقوي ذلك أن الشاعر ، مل يبدأ يف وقت االرحتالو يف يوم التحمل عيل امتداد الزمن

الَيْوُم معروٌف ِمقداُره من طلوع "داللته كام جاء يف لسان العربو استعمل كلمة يوم 

لو قصد الشاعر ساعة الرحيل دون اليوم عيل امتداده لقال وقت و  )١(شمس إِىل غروهباال

بينام رواية ، دخلها قبض "يوم"إذا أضيف إيل ذلك أن رواية و، ما انكرس الوزنو حتملوا

مل يدخلها يشء حيث أتت فعولن دون حذف النون َتبني أن الشاعر كان حزينا بسب  "ّملا"

تدل عيل احلزن  أما يوم التي دخلها القبض فإهناو، حزن دون انقباضقرار االرحتال لكنه 

 .مع االنقباض معا

ٌة    : وهو ، من نامذج اختالف الرواية يف املعلقةنموذجًا آخر  ونطالع وإن شفائي َعْربَ

ل ُمهَراَقةٌ   )٢(فهل عند رسٍم دارٍس من ُمَعوَّ

، والزوزين، وابن النحاس، باريابن األنو، والشيباين، هذه رواية إحدي نسخ الديوان

وابن ، ورشح احلرضمي، . وأما رواية الديوان األخريوابن منظور، والقريش، والتربيزي

كام ذكر رواية ابن فارس ابن  )٣("عربة إن سفحتها وهل"فارس لكنها بالفاء دون الواو

 األنباري والتربيزي بعد روايتهم األويل.

أرقت املاء وهرقته وأهرقته أي صببته: املعول: وقد ، املهراق واملراق: املصبوب  

واملعول: املعتمد واملتكل عليه ، وقد أعول الرجل وعول إذا بكى رافعا صوته به، املبكى

 يف مجعها العرب مثل بدرة وبدر. "ثعلب"وحكى ، ومجعها عربات، أيضا. العربة: الدمع

ن بدمع أصبه ثم قال: وهل إن برئي من دائي ومما أصابني وختليص مما دمهني يكو يقول:

أو هل موضع بكاء عند رسم دارس؟ وهذا ، من معتمد ومفزع عند رسم قد درس

واملعنى عند التحقيق: وال طائل يف البكاء يف هذا املوضع؛ ، استفهام يتضمن معنى اإلنكار

أو ال أحد يعول عليه ويفزع إليه يف مثل ، وال جيدي عىل صاحبه بخري، ألنه ال يرد حبيبا

                                                 

   لسان العرب مادة "یوم". -١

. شرح ابن ٢٥. شرح ابن األنباري،١٢٥. شرح الشیباني،٢٤الدیوان تحقیق: المصطاوي، - ٢

. لسان ١٢٤. جمھرة أشعار العرب،١٨، شرح التبریزي،١١. شرح الزوزني،١٠٤النحاس،

  د"عبر، عول، ھلل".العرب موا

  . مقاییس اللغة مادة "عبر"٣٣الدیوان تحقیق: أبو الفضل إبراھیم. شرح الحضرمي، - ٣
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ثم قال: وال ينفع البكاء عند رسم ، وتلخيص املعنى: وإن خمليص مما يب بكائي، ذا املوضعه

  )١(."أو وال معتمد عند رسم دارس، دارس

معول مذهبان أحدمها أنه مصدر عولت بمعنى أعولت أي بكيت أي فهل "ويف قوله 

عليه  عند رسم دارس من إعوال وبكاء واآلخر أنه مصدر عولت عىل كذا أي اعتمدت

كقوهلم إنام عليك معويل أي اتكايل وعىل أي األمرين محلت املعول فدخول الفاء عىل فهل 

  .عند رسم حسن مجيل

أما إذا جعلت املعول بمعنى العويل واإلعوال أي البكاء فكأنه قال إن شفائي أن  

البكاء أسفح عربيت ثم خاطب نفسه أو صاحبيه فقال إذا كان األمر عىل ما قدمته من أن يف 

شفاء وجدي فهل يب من بكاء أشفي به غلييل فهذا ظاهره استفهام لنفسه ومعناه 

التحضيض هلا عىل البكاء كام تقول قد أحسنت إيل فهل أشكرك أي فألشكرنك وقد 

وإذا خاطب صاحبيه فكأنه قال: قد عرفتكام سبب ، زرتني فهل أكافئك أي فألكافئنك

و )٢(الن وتبكيان معي ألشفي وجدي ببكائكام فيه شفائي وهو البكاء واإلعوال فهل تعو

أو يف عربة ، من أمل وتعب هاملعني إن شفاء الشاعر يكمن يف عربة مهراقة خترجه مما هو في

بذلك يكون قد قيض ما عليه منتظرًا الشفاء الذي مل يأت بعد؛ لذا أرسل سؤاالً و، سفحها

 دارس. عّله يستيقظ من غفلته فال جدوي من البكاء عند رسم

والثانية ما ، وبمطالعة روايات البيت نجده جاء بعدة صور األويل ما ذكرت آنفا  

قال سيبويه: فهذا أحسن  "شفائي"دون  "شفاءً  " ـذكرها سيبويه حيث روي البيت ب

 . )٣(ألهنام نكرة

فكأن الشاعر ساق حكًام عاما ، أشملو خربها أعمو واملعني عيل رواية تنكري اسم إن

إنام ساق الكالم هنا و، خاصة أن الشاعر مل حيدد أملا معيناو، العربة سبب الشفاءمفاده أن 
                                                 

  .١١شرح الزوزني،  - ١

 دارط:  ،١/٢٥٧،ھنداوي حسن.د:  تحقیق ،جني بن عثمان الفتح أبي، اإلعراب صناعة سر -  ٢

  .  ١٩٨٥ : األولى الطبعة، دمشق – القلم

یوسف بن أبي سعید الحسن بن عبد هللا بن المرزبان أبو محمد :  شرح أبیات سیبویھ - ٣

: مكتبة الكلیات األزھریة، دار   ٢/٣٠٢ : الدكتور محمد علي الریح ھاشم، تحقیقالسیرافي

  .م١٩٧٤ھـ /  ١٣٩٤، مصر: الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة 
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

بإضافة شفاء إيل  "شفائي  عربة"وأما رواية  "عربة"دون بيان املرض؛ لذا أعقبه بكلمة 

حول و، وال يعني هذا نفيه عن غريه، ياء املتكلم فيفهم منها أن شفاء الشاعر يكون بالعربة

ويفيد املعني عيل ، ")١(النكرة تدل عىل الشياع والعموم"ل ابن األنباري:داللة النكرة يقو

 فعربة عظيمة تكون سببًا يف شفاء تام.    ، رواية التنكري تعظيم وعموم الشفاء والعربة معاً 

عند كل من: ابن  "مهراقة"بدالً من  "إن سفحتها"و قد ورد البيت السابق برواية 

وأما ابن منظور فأيت بالروايتني عيل أن ، "لو سفحتها"فظبل)٣(ورواه الزبيدي، )٢(فارس

وبالنظر إيل الروايات السابقة يمكن القول: ، ")٤(لو صببتها"صاحب اخلزانة جاء برواية 

كام تيش ، تدل عيل غزارة دموع الشاعر؛ ولذا فإن الشفاء مرتبط بعربة مهراقة "مهراقة"إن 

ما دل عليه االستفهام يف الشطر الثاين بأن الدموع ذرفت منه ولكن دون جدوى وهذا 

بينام رواية سيبوية بتنكري شفاء فتتناسب ، خاصة إذا ُمحل االستفام عيل معني التحضيض

اإلهراق يدل عيل كثرة و، الكثرةو ألن النكرة تفيد العموم -وهكذا وردت -مع مهراقة 

عيل أن الشاعر مل  فتدالن  "لو صببتها"و، "لو سفحتها"أما رواية و، هتاغزارو الدموع

وكذلك املعني يف ، ومن ثم فال بكاء وال شفاء، يبك؛ ألنه علقه إذا كان فيه الشفاء

ألن إن تدل عيل الشك؛ وعيل هذا فإن الشك عندما ساور الشاعر يف  "إن سفحتها"رواية

 الشفاء الناتج عن البكاء حيث مل يتيقن منه؛ لذا مل يبك وهذا ما أكده الشطر الثاين. وعيل

حتمل يف "لو صببتها"و، "إن سفحتها"و، لو سفحتها "هذا فإن الروايات الثالث 

طياهتم ما يدل عيل مدي جتلد الشاعر وواقعيته إذ إنه ملا مل جيد جدوي يف البكاء استنكف 

إرساله إذن و أن يبك فضالً عن أن وصف الدمع باملسفوح  أو االنصباب يعني كثرته

أو دماً  "العنف  مع الكثرة قال تعايل:و عيل الشدةيدالن   "وصبب، سفح"الفعالن 

                                                 

ألبي البركات عبد الرحمن  لكوفییناإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین وا -  ١

  .دمشق ،ط: دار الفكر  ، ٢/٤٤٥بن محمد بن أبي سعید األنباري

  مقاییس اللغة، مادة " عبر". - ٢

  تاج العروس مادة "عبر". - ٣

  .١١/٣١١خزانة األدب ، - ٤
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

صببنا ": تعايلوقال  )٢("صب عليهم ربك سوط عذابف "وقال أيضًا:  )١("مسفوحاً 

 وقال عبد اهللا بن املعتز يصف فرسًا:، )٣("املاء صباً 

 )٤(فطارْت هبا أيٍد رساٌع وأرُجُل َصَببْنا َعَلْيها ظاملَني ِسياَطنَا               

يفهم و "وصبب، سفحو، هرق "ذن فقد عرب الشاعر عن دموعه بثالث كلامت؛هي :إ

من الكلامت الثالث الغزارة والكثرة غري أن سفح وصبب حتمالن داللة أخري؛ هي الشدة 

وأما هرق فتدل ، ويفهم ذلك من خالل اآليات السابقة والبيت الشعري، والقوة يف الفعل

ما عمل آدمي ": سلم قال و أن رسول اهللا صىل اهللا عليه عن عائشة :، الكثرةو عيل الغزارة

من عمل يوم النحر أحب إىل اهللا من إهراق الدم إهنا لتأيت يوم القيامة بقروهنا وأشعارها 

  .")٥(وأظالفها وأن الدم ليقع من اهللا بمكان قبل أن يقع من األرض فيطيبوا هبا نفسا

من خالل التوجيه  "لو صببتها"و، "إن سفحتهاو، لو سفحتها "و لعل روايات

خمتل من جهة أنه قد جعل الدمع يف  "ردا عيل الباقالين الذي زعم أن البيت تكون السابق 

، اعتقاده شافيا كافيا فام حاجته بعد ذلك إىل طلب حيلة أخرى وحتمل ومعول عند الرسوم

ه من احلزن ثم ولو أراد أن حيسن الكالم لوجب أن يدل عىل أن الدمع ال يشفيه لشدة ما ب

 .")٦(يسائل هل عند الربع من حيلة أخرى

                                                 

  ".١٤٥سورة األنعام آیة رقم" - ١

  "١٣سورة الفجر آیة رقم "  - ٢

  ".٢٥سورة عبس آیة رقم " - ٣

ھالل الحسن بن عبد هللا بن سھل العسكري، تحقیق علي محمد البجاوي  ألبيالصناعتین  -  ٤

  م.١٩٨٦ / ھـ١٤٠٦  : ، المكتبة العصریة بیروت٨٠إبراھیم ومحمد أبو الفضل 

سنن الترمذي  محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، تحقیق : أحمد : الجامع الصحیح  - ٥

  .بیروت .، ط: دار إحیاء التراث العربي ٤/٨٢ محمد شاكر وآخرون

  

، تحقیق : بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم يأبللباقالني :  إعجاز القرآن - ٦

  القاھرة.    –دار المعارف  ، ط . ١/١٦٢ الناشر السید أحمد صقر
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

استفهامه  القيس إذ نوع االستفام الذي ساقه امرؤ  -أيضا -ومما يدفع كالم الباقالين 

مل يبك ألن  "إن صببتها "و، "إن سفحتها و، لو سفحتها"فهو عيل رواية يفيد اإلنكار 

  البكاء ال شفاء فيه وال جدوي منه.

  وهو:    ايل من أبيات اختالف الروايةومع البيت الت

باِب بَمأَْسلِ   كَدْأبِك من أمِّ اُحلَوْيرث قبلها                )١(وجارِهتا أمِّ الرَّ

، والتربيزي، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، رواية الديوان هذه 

احلرضمي عبيدة  و ووأب، وأما رواية الديوان األخري، واملعني كعادتك، والقريش

كأنه ، والكاف متعلقة بقوله: قفا نبك، والدين هنا بمعنى الدأب والعادة، ")٢(كدينك"

، واملعنى بكاء مثل عادتك، والكاف يف موضع نصب، قال: قفا نبك كعادتك يف البكاء

ويكون التقدير: كعادتك يف أن تشتفي من أم ، وجيوز أن تكون الكاف متعلقة بشفائي

، كأنه قال: كعادتك بمأسل، والباء يف قوله (بمأسل) متعلقة بقوله كدأبك، ثاحلوير

، "هر أم احلارث بن حصني بن ضمضم الكلبي"هي: ، وأم احلويرث، ومأسل: موضع

يقول: لقيت من وقوفك عىل هذه الديار وتذكرك أهلها كام ، وأم الرباب: من كلب أيضا

إنك أصابك من التعب والنصب من هذه  وقيل: املعنى، لقيت من أم احلويرث وجارهتا

 . )٣(املرأة كام أصابك من هاتني املرأتني

ْأُب العاَدة واُملالَزَمة يقال ما زال ذلك ِدينََك  قال صاحب اللسان عن معني دأب : الدَّ

ْدَأُب َدْأباً وَدْأَبَك وَدْيَدَنَك وَدْيَدُبوَنَك كلُّه من العاَدة َدَأَب فالٌن يف َعَملِه َأي َجدَّ وَتِعَب يَ 

ْأن قال الفّراُء َأصله من  َأب بالتَّْحِريك العادُة والشَّ ْأُب والدَّ وَدَأبًا وُدُؤوبًا فهو َدئٌِب والدَّ

ْأِن ويف احلديث عليكم بقياِم الليِل فإِنه َدْأُب  َلْت معناه إِىل الشَّ َدَأْبت إِالّ َأن العرب َحوَّ

ْأُب العادةُ  ْأُن هو ِمْن َدَأَب يف الَعَمل إِذا َجدَّ وَتِعَب ويف احلديث  الصاِحلَني َقْبَلكم الدَّ والشَّ

فكان َدْأيب وَدْأهبم وقوله عز وجل مثَل َدْأِب قوِم نوٍح َأي ِمثَل عادِة قوم نوٍح وجاَء يف 

                                                 

. شرح ابن ٢٧. شرح ابن األنباري،١٢٦. شرح الشیباني،٢٤الدیوان تحقیق: المصطاوي،   -  ١

  .١٢٤، جمھرة أشعار العرب،٢٠، شرح التبریزي،١١. شرح الزوزني،١٠٥النحاس،

مشكل إعراب األشعار . ٣٤.شرح الحضرمي، ٩،أبو الفضل إبراھیم الدیوان تحقیق: - ٢

     .١/٣٤الستة

  .١٠ شرح القصائِد العشر، التبریزي - ٣
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

َأي  "َكَدْأِب آِل فِْرَعون"التفسري مثَل حاِل َقوِم نوٍح األَزهري قال الزجاج يف قوله تعاىل 

آل فِْرعون وكَأْمِر آل فِْرعون كذا قال َأهل اللغة قال األَزهري والقوُل عنِدي فيه كشْأِن 

واهللاّ َأعلم َأن َدْأَب ههنا اجتِهادهم يف ُكْفِرِهم وَتظاُهُرُهم عىل النبي صىل اهللاّ عليه وسلم 

ًا وُدُؤوبًا إِذا كَتَظاُهِر آِل فرعون عىل موسى عليه السالُم يقال َدَأْبُت َأْدَأُب َدْأبًا وَدَأب

ومن خالل ما قاله أصحاب املعاجم عن ، ")١(اجتهدت يف اليشِء والدائِباِن الليُل والنهارُ 

الدأب  "ما قاله ابن منظور عن ديدن التي بمعني: و "دينك " ـتفسريهم الكلمة بو دأب

مآل و، ظتني بمعني واحد غري أن دأب أفصحنقول إن اللف "ددن"مادة  "والعادة 

 )٢("كدأب آل فرعون"قال تعايل: ، حة  أن القرآن الكريم استعملها دون الثانيةالفصا

 )٣("تزرعون سبع سنني دأباً  "وقال أيضًا: 

و نتقل إيل البيت الثامن الذي صور الشاعر خالله مدي تضوع املسك من  -         

يب ونرشه حيث شبه ط، صاحبتيه أو حمبوبته كنسيم الصبا إذا جاءت بعرف القرنفل

 ريامها بطيب نسيم هب عىل قرنفل وأتى برياه. قال امرؤ القيس:

ع املِْسك منهام  با جاءت بَرّيا الَقَرْنُفل إذا قامتا تضوَّ  )٤(نسيم الصَّ

، والتربيزي، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان  

 والقريش

 هي:و، شكل خمتلففإن الثانية أتت ب الرواية األويلوإذا كانت هذه صورة 

 نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل  إذا التفتت نحوي تضوع رحيها  

وفعل  وأما التربيزي، وقد أثبت الشيباينوالتربيزي ، وابن األنباري، كام ذكرها الشيباين 

 .)٥("ضوع"والثانية يف مادة ، "وقرنفل، روي "األويل يف ماديت كذلك ابن منظور

                                                 

  لسان العرب مادة "دأب". - ١

  "٥٢م"سورة األنفال آیة رق - ٢

   "٤٧سورة یوسف آیة رقم" -٣

. ١٢٧.  شرح الشیباني،١٧٦دیوان امرئ القیس وملحقاتھ  .٢٥تحقیق: المصطاوي،دیوان ال - ٤

. ٢١، شرح التبریزي،١١. شرح الزوزني،١٠٧. شرح ابن النحاس، ٢٩شرخ ابن األنباري،

  ، وتاج العروس مادة "ضوع".٣/١٥٢خزانة األدب .١٢٥جمھرة أشعار العرب،

  لسان العرب. - ٥
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

تشري الصورة السابقة إيل أن امرأ القيس مل يكن يرتيض من النساء إال املرأة املتعطرة و    

 كام أهنا تيش بنوع من حترض املجتمع اجلاهيل.، طيبة الرائحة

إذ ليس ، فإن الالفت للنظر جميئه يف غالب الشطر األول ؛وأما عن اخلالف يف الرواية

السابقة؛ لذا فهناك أوجه اتفاق بني  اخلالف يف كلمة أو حرف كام سبق يف األبيات

نعرج عيل كالم ، ولكن قبل الوقوف عند ما ائتلف واختلف، وأوجه افرتاق، الصورتني

حتى يكون الكالم حول املؤتلف واملختلف يف املشهدين ، أهل اللغة حول بعض الكلامت

و ، "قوم"القيام نقيض اجللوس مادة  "قام "جاء يف لسان العرب عن ، مدعومًا بالدليل

َت إِىل اليشء "التفت  ُت َأكثُر منه وَتَلفَّ َفه واْلَتَفَت التِفاتاً والتََّلفُّ َلَفَت وجَهه عن القوم َرصَ

َف وْجَهه إِليه ؛ "قام ولفت"و تأسيساً عيل كالم ابن منظور عن  )١( "واْلَتَفَت إِليه َرصَ

قال "ل األزهري يف هتذيبه: و أما عن تضوع  فقا، والثاين بالوجه، فإن األول يكون بالبدن

  .)٢("األصمعي: فاح الطِّيُب يفوح فْوحًا إذا تضوع وانترشت رحيه

 "و أما صاحب خمتار الصحاح فجعل تضوع املسك بمعني حترك وانترش حيث قال:    

ْت َرائَِحُتهُ  َك َفاْنَتَرشَ رَّ  .)٣("(َضاَع) اْملِْسُك ِمْن َباِب َقاَل َحتَ

ه أو ي: يقوم املشهد عيل امتداح الشاعر صاحبتتني يمكن القولالفرق بني الرواي وعن

،  حتمالن أوجه اتفاق من ناحيةنيولذا فإن الصورت، ه عن طريق تضوع املسكيحمبوبت

 أما أوجه االئتالف فهي:، واختالف من ناحية أخري

 أوالً: الصورتان مرشوطتان بأداة الرشط إذا. 

للداللة عيل التجدد  "تضوع"الفعل املضارع ثانيًا: استعمل الشاعر يف الصورتني  

و عيل هذا فإن أمرًا مشرتكاً ، كام أن الكلمة تدل عيل حترك الرائحة وانتشارها، واحلدوث

كأن امرأ القيس ، أو من التفتت وكلمة تضوع؛ تتمثل يف احلركة يف كلٍ ، بني من قامتا

تا أو التفت الداالن عيل و كلمتي قام، باستعامله كلمة تضوع التي من داللتها احلركة

                                                 

  لسان العرب مادة"قوم" ، و"لفت". - ١

  تھذیب اللغة مادة "ضیع".  - ٢

مختار الصحاح لزین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  -  ٣

الدار  ،ریةـ: المكتبة العص٥ ط،  ١٨٦،ھـ) تحقق: یوسف الشیخ محمد٦٦٦(المتوفى: 

  .م١٩٩٩ھـ = ١٤٢٠صیدا :  –النموذجیة، بیروت 
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

عيل تفاوت فيام بينهام يريد أن حيدث تآلفا وتعانقًا بني حركة املتضوعة  - أيضا–احلركة 

 التضوع من أجل الرسعة يف انتشار رائحة املتضوعة.

 و أما أوجه اخلالف فتتمثل يف األمور اآلتية:

 ية ختاطب امرأة واحدة.بينام يف الثان، أوال: الصورة يف الرواية األويل ختاطب امرأتني

عيل أنه يف الثانية متوقف عيل االلتفات ، ثانيًا: تضوع املسك يف األويل مرهون بالقيام

واحلركة يف االلتفات أقل بخالفها يف ، عيل الرغم من أهنا مل تتعطر، فحسب

 القيام.

أن رائحتهام أو ، ثالثًا: من املمكن أن يفهم من الرواية األويل أن املرأتني تتعطران باملسك

بخالف الرواية األخرى التي توحي بأن الذي تضوع منها رحيها دون ، كاملسك

 وعيل هذا فالذي تضوع هو رائحة املحبوبة.، أن تتعطر

، و إنام انترش املسك وتضوع يف املكان كله، رابعًا: مل يستأثر الشاعر برائحة صاحبتيه

الشاعر برائحة املحبوبة دون ر لكن الثانية اتسمت باستئثا، غريه هفهناك من تنشق

 وتلك الرواية أقرب لطبع الشاعر من األخرى فنحن إزاء شاعر ملك.، سواه

خامسًا: إحساس الشاعر وانفعاله يف الرواية الثانية أعيل من األويل؛ ألنه علقه يف األويل 

 بينام يف الثانية جعله مقصورًا عيل، كام أنه جعلهام تتعطران باملسك، عيل القيام

زد عيل ، كام أن الذي تضوع هو رائحة املحبوبة فرائحتها هي املسك، االلتفات

ذلك أن رحى املشهد يف األويل دارت حول امرأتني تعطرتا فكانت النتيجة كام 

بينام دارت ، "نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل "ذكرها الشاعر يف الشطر الثاين 

، "نسيم الصبا... "طر فرست رائحتها يف الرواية الثانية حول امرأة واحدة مل تتع

 إذن فالنتيجة واحدة كام جاءت يف الشطر الثاين عيل الرغم من اختالف املقدمات.      

 بينام  جاءت " التفتتإذا  "، الرواية الثانية صدر بيت سادسًا: دخول القبض يف

، فرد ألعضائهجسم وففي القيام امتداد لل، منه من البيت األول ساملة  األويلالتفعيلة 

ه قبض بوال يكون هذا املعني يف االلتفات فناس، التفعيلة مناسبة النبساط احلدثفكانت 

ولقد ، هركال حيقبض الطائر جناحه فأن ي القبض داللة  و يعضد  ذلك أن من  التفعيلة.

 والَقْبُض االنقباض وَأصله يف جناح الطائر قال اهللاّ " أشار ابن منظور إيل املعني حيث قال:
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

وقوله تعاىل  ...طائُر جناَحه َمجََعهوقَبَض ال )١("وَيْقبِْضَن ما ُيْمِسُكُهنَّ إِال الرمحن ":تعاىل

و عيل هذا فإن  )٣("َأي عن النفقة وقيل ال ُيْؤتون الزكاة )٢("وَيْقبُِضون َأيدَهيم"

ة نتيجة االنقباض يف فعولن األويل من الرواية الثانية تتناسب مع عنرص املفاجأة احلادث

، فضًال عن تضوع رائحتها نحو امرئ القيس -والذي من تداعياته الرؤية - ، لاللتفات

القبض حيث   ها ران مع الرواية الثانية التي دخلآزعيل هذا فإن املعنيني السابقني يتو

؛ لذا خلت الرواية األويل من امرأتني أما الرواية األويل فصدرت، من امرأة واحدة تحدث

نقباض نتيجة و لو أراد أحد استبعاد اال، جاءت التفعيلة  الثانية مقبوضةو، من القبض

ه هزة نتيجة تذكر املحبوبة دون رؤيتها فام بالنا عند تااللتفات فإن أبا صخر اهلذيل انتاب

 :  اهلذيل قال أبو صخر، حدوث الرؤية

 )٤(قطروإين لتعروين لذكراك هزة ... كام انتفض العصفور بلله ال              

فإن ، وإذا كان اخلالف يف الرواية السابقة عيل ما رأيناه من استيعابه جل الشطر 

النصف الثاين من الشطر  حيث استوعب، االختالف التايل أيت بصورة ختتلف عن سابقتها

، صور البيت العارش ؛ حيث جاء عيل مخسمتثل ذلك يف ، فضال عن تعدد صوره، األول

  هي:، األويل منه

 )٥(أال ُرّب َيوٍم لَك ِمنُْهّن َصالٍِح ... وال سيََّام يوٍم بَِداَرِة ُجْلُجلِ                 

، رواية أخري بال نسبة حمقق الديوان  وعبد الرمحن املصطاوي كام أثبت الزوزين

ألن الرواية األويل ، كف فيها وهي هبذه الصورة ال  "أال رب يوم كان منهن صالح"هي:

   األويل من الشطر األول. "مفاعيلن"السابع الساكن من  فيها كف حيث حذف

                                                 

  ".١٩سورة الملك آیة رقم" - ١

  ".٦٧سورة التوبة آیة رقم" - ٢

  لسان العرب مادة "قبض". - ٣

تحقیق : محمد  ،بھاء الدین عبد هللا بن عقیل العقیلي المصري الھمذانيل ،بن عقیلاشرح   -٤

  . ١٩٨٥، الطبعة الثانیة  دمشق - دار الفكر   ، ط:٣/٢٠،محیي الدین عبد الحمید

.شرح ٣٣. شرح ابن األنباري، ١٧٨. الدیوان وملحقاتھ،٢٦الدیوان تحقیق: المصطاوي، -  ٥

  .١٠. ینظر قصة الیوم في الدیوان: تحقیق: أبو الفضل إبراھیم، ٢٣الزوزني،
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

و أب كام أيت )١(، "أال رب يوم يل من البيض صالح"هي:و، فأليب زيد القريش أما الثالثة 

أال "و، "أال رب يوم صالح لك منهام ":مها، معاً  خامسةو، جعفر النحاس  برواية رابعة

ت بعد كلمة يوم كام هو الئح لبيواخلالف حاصل يف ا  )٢("رب يوم صالح لك منهم

عن أن الرواية الثالثة محلت صورة ختتلف عن بقية الصور من حيث  فضال، للقارئ

والزيادة يف وصف اليوم؛ أما اخلطاب فجعله للمتكلم إذ جعل اليوم له دون ، اخلطاب

يف حني أتت ، صاحبه؛ ولعل هذا هو الذي حدا بامرئ القيس ألن يصف اليوم بالبيض

بنعت اليوم بالصالح  سان صاحبه حينها اكتفي الروايات بإجراء الكالم عيل لبقية 

كام نتنسم من الرواية التي وصفت اليوم بالبيض شيئًا عن شخصية امرئ القيس ، فحسب

وبالنسبة لبقية الروايات فال تعدو إال أن يكون . التي حتب االستئثار بيشء ال يناله سواه

 م املتكلم .فيها تقديم وتأخري حسب اهتام

ينتقل شاعرنا للحديث عن بعض تفاصيل اليوم الذي رصح  به  يف البيت السابق ثم 

لِ       فيقول:  )٣(َوَيْوَم َعَقْرُت للَعذارى َمطّيتِي ... فيا عجًبا من كوِرها اْملَُتَحمَّ

من  إال أنه يف هذا البيت نزل، وإذا كان امرؤ القيس يتعامل مع املرأة من برج عال       

عليائه معلنا أن للمرأة قدسيتها يف أن ينوء الرجل باألعامل التي يصعب عيل املرأة أن 

يشعر القارئ  بذلك وصف  ئالل و، األمر أن يعقر هلن ناقته حتى لو اقتيض، تتمرسها

؛ اوكأين به يندم عليه، من فعلته تلك بدا متعجباً  يف البيت بالعذارى ثم ما فتئ  حتىالنساء 

وقد ، عيل الرغم من عدم انكسار الوزن دون النحر مل الشاعر كلمة العقرلذا استع

استعمل القرآن الكريم  اللفظتني كل واحدة يف مناسبة ختتلف عن األخري قال تعايل : 

فعقروها فدمدم عليهم رهبم بذنبهم  "قال يف مناسبة أخري: و)٤("فصل لربك وانحر

 تبينام اختلف، فقد خال الشطر األول منهاية يف البيت وأما اختالف الرو )٥("فسوها

                                                 

  .١٢٥جمھرة أشعار العرب، - ١

  .١٠٩شرح ابن النحاس،  -٢

،شرح المعلقات السبع ٣٠،، األعلم الشنتمري٢٦الدیوان، تحقیق: المصطاوي، - ٣

  ،٢٤للزوزني،

  ".٢سورة الكوثر، آیة رقم" - ٤

  ".١٤سورة الشمس، آیة رقم" - ٥
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

وتلك رواية ، "من كورها "بدالً من  "من رحلها  "متثل ذلك يف كلمة ، ة يف الثاينيالروا

، )٢("لرحلها"كام وردت رواية ثالثة بلفظ) ١(اجلمهرةو   النحاسابن الديوان األخرى و

وردت كذلك  )٣("ويا عجباً "عيل أن احلرضمي روي أول الشطر الثاين ب

أو ، فمن نونه ففيه وجهان: عيل أن يكون منادي منكراً "بالتنوين وبدونه؛  "عجباً "كلمة

فيا "ومن مل ينونه فعيل أنه ، وتقديره: فيا قومي اعجبوا عجباً ، عيل املصدر واملنادي حمذوف

 يفيد ما يأيت:  واملعني عيل التوجيهات السابقة) ٤("ثم قلبت الياء ألفًا. "عجبي

ويف ذلك إشارة من الشاعر إيل مدي ، التعظيمودل التنكري عيل  التهويل أوالً: ي  

 خطله من تلك الفعلة.

يصال رسالة لقومه يد إثانيًا: عيل حذف مضاف؛ وهذا يدل عيل أن امرأ القيس ير  

، حتى ال ييش الواشونووأنا أرصح لكم به ، مفادها؛ عليكم أن تتعجبوا من فعلتي هذه

 بالتعجب ولكن يف اإلطار الذي أحدده أنا.ح لكم ويتقولون عيل فأنا أرص

ثالثًا:عيل حذف ياء؛ ويف ذلك إشارة من امرئ القيس بأنه يتعجب قبل أن   

يتعجب أحد؛ وكأهنا رضبة استباقية منه قبل أن يتعجبوا هم؛ ويف ذلك إحياء عيل ندمه هلذا 

 الصنيع.

رواية الفاء أن التعجب  فُيْلَمح من"ويا"والواو يف، "فيا"وعن رواية الفاء يف   

 جُب وتعَ ، تدل عيل صدوره أثناء العقر الواو بينام رواية، حدث من الشاعر عقب العقر

بينام فيا ، يناسه توجيه ويا عجبا بال تنوين وعيل حذف الياء؛ وهذا يدل الشاعر أثناء العقر

 عجبًا بالتنوين مع الفاء أنسب.

بمعني تأيت  "الالم"فإن "لرحلها"و، "من كورها"و، "من رحلها"وبالنسبة لرواية 

  :وقول جرير، موافقة من نحو سمعت له رصاخا كام قال ابن هشام يف املغني:، "من"

                                                 

، وشرح القصائد التسع المشھورات ١١ینظر الدیوان تحقیق : أبو الفضل إبراھیم ، - ١

  ١٢٥، و جمھرة أشعار العرب،١١١للنحاس،

  .٣٣ي، . شرح ابن األنبار١٨٠دیوان امرئ القیس وملحقاتھ، - ٢

  .٣٩مشكل إعراب األشعار الستة، - ٣

  .١١تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، الدیوان - ٤
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

 )١(لنا الفضل يف الدنيا وأنفك راغم ... ونحن لكم يوم القيامة أفضل                 

بينام رواية ، من القبض فيهالة الثالثة يعالتف ختلو "رواية من رحلها "وجتدر اإلشارة إيل أن 

وعيل هذا فإن رواية ، تعني دخول القبض كل تفاعيل الشطر الثاين"لرحلها"

 تعد امتدادًا للقبض احلاصل للشاعر نتيجة نحره ناقته."لرحلها"

، فقد أبرزت املعاجم العربية معني اللفظتني "كورها"و، "رحلها"وبالنسبة لرواية

ْحُل :  "قائلة جاِل ، وهو َأْصَغُر ِمن الَقتَِب ، والنَّاَقةِ ، ريِ َمْركٌِب للَبعِ "الرَّ وُهو ِمن َمراكِِب الرِّ

ْحُل بَِجِميِع َرَبِضِه وَحَقبِِه وِحْلِسِه ومجيِع ، ُدوَن النِّساءِ  وَنَقَل َشِمٌر عن أيب ُعَبْيَدَة : الرَّ

ع ُكوٍر بالضم األَْكواُر مج...و، الُكوُر بالضم الرحل وقيل الرحل بَأداته"و )٢("َأْغُرِضهِ 

ج وآلتِه للفرس ْ ن الكالم السابق يمكن القول: مو )٣("وهو َرْحل الناقة بَأداته وهو كالرسَّ

إن رواية الرحل أخص من رواية الكور؛ ألن الرحل من مراكب الرجال دون النساء كام 

وعيل هذا فإن رواية الرحل تعد ، بينام الكور يطلق عيل الرحل دون ختصيص، قال الزبيدي

 تأكيدًا عيل نحر امرئ القيس ناقته؛ لذا محل رحلها عيل ناقة أخري. 

حيث حلمها ، ثم يأيت البيت التايل مصورًا ردة الفعل عقب العقر؛ إذ ارمتني بلحم الناقة

 وقد صور امرؤ القيس املشهد قائًال:، أبيض كهداب الدمقس املفتل

َمْقس اُملفتَّلفَظّل الَعَذارى َيْرمتني بَلْحمها ... وَشْح         اب الدِّ  )٤(ٍم كُهدَّ

بـدالً عـن  "اليـاء"اخلالف يف البيت السابق باستعامل حرف املضارعة ر الرواةُ صّد قد و   

َظلَّ هناَره يفعل كـذا " قال صاحب اللسان عن معني ظل: )٥(التي يف صدر البيت. الفاء

يقـال َظـلَّ ، إِالَّ يف النهـارال يقال ذلك  وكذا َيَظلُّ َظال� وُظُلوالً وَظلِْلُت َأنا وَظْلُت وظِْلُت 

                                                 

  .١/٢٨١مغني اللبیب - ١

  مادة"رحل".تاج العروس  - ٢

  تاج العروس مادة "كنھر". - ٣

، شرح ١٣١. شرح ابن األنباري،١٨٢.الدیوان  وملحقاتھ ٢٦الدیوان تحقبق: المصطاوي - ٤

. ٢٧. شرح التبریزي،١٤. شرح الزوزني، ١١٥. شرح ابن النحاس،٣٥ابن األنباري،

  .١٢٥جمھرة أشعار العرب

 السامرائي، الخلیل بن أحمد الفراھیدي تحقیق : د.مھدي المخزومي ود.إبراھیم ،العین - ٥

  .١/١٢٤.الشعر والشعراء،الناشر : دار ومكتبة الھالل ٥/٢٥١



  
 

 
 ٣٤٥ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ت يبيت فالن هناَره صائًام وال تقول العرب َظلَّ َيَظلُّ إِال لكل عمل بالنهار كام ال يقولون با

ومن خالل معني كلمة ظل يمكن القول: إن امرأ القـيس أراد وصـف  )١("...إِال بالليل

ومـرد األمـر مـن ، الزمن يأكلن من حلمهامدة من  النساء الاليت عقر هلن ناقته بأهنن مكثن

ومعلوم ، لذا قال العرب فالن هناره صائم، كلمة ظل التي توحي باستمراره مدة من الزمن

أفادت ظل هذا املعني دون حرف املضارعة فـام بالنـا لـو إذا و، أن الصيام يظل طوال اليوم

د مـع اسـتمراره مـدة يفي "يظل العذاري"دخلت التاء عيل ظل؛ وعيل هذا فإن املعني مع 

كام تفيد كلمة ظل أن الناقة ناقة تتسم بسامت ال تتوافر يف ، التجدد واحلدوث مع من الزمن

  .استطابة له بلحمها هناراً  غريها من النوق؛ لذا ظل العذارى يرمتني

دخوله خدر حمبوبته مصورا مـا دار بيـنهام مـن حـوار  ثم ينتقل امرؤ القيس للحديث عن

 حيث قال:

دَر خدَر ُعنَيَزٍة ... فقالْت: لَك الَويالُت إنَّك ُمْرِجيل        )٢(ويوَم دخلُت اْخلِ

، والــزوزين، وابــن النحــاس، وابــن األنبــاري، والشــيباين، روايــة الــديوانهــذه             

(ويوم " البيت برواية أخري؛هي:التربيزي و ابن األنباري وردأوقد ، والقريش، والتربيزي

وعـىل ، م عنيزة) فعنيزة عىل هذه الرواية: هضبة سوداء بالشحر ببطن فلجدخلت اخلدر يو

(مـرجيل) فيـه وجهـان: وو، وقوله (لك الـويالت) دعـاء عليـه، الرواية األوىل اسم امرأة

وهـو  -والثـاين ، بعـريي كـام عقـرت بعـريك ن يكون املراد: أين أخاف أن تعقـرأحدمها أ

ه عىل بعريها ومال معها يف شـقها كرهـت أن يعقـر أن يكون املراد إهنا ملا محلت -الصحيح 

ُجُل َيْرَجل، البعري ه كذلك، هوأرجله غري، إذا صار راجالً ، يقال: َرِجل الرَّ وقـال ، إذا صريَّ

نباري: يف قوله (لك الويالت) قوالن: أحدمها أن يكون دعاء منهـا عليـه إذ كانـت ابن األ

دعاء منها له يف احلقيقة كام تقـول العـرب  والقول اآلخر: أن يكون، ختاف أن يعقر بعريها

  قال الشاعر:، ه اهللا ما أرماهُ للرجل إذا رمى فأجاد: قاتل

                                                 

  اللسان مادة "ظلل". - ١

. ١٨٣. والدیوان وملحاقتھ ١١، وتحقیق: أبو الفضل إبراھیم،٢٧المصطاوي،الدیوان:تحقیق  - ٢

. ١٤. شرح الزوزني، ١١٦. شرح ابن النحاس،٣٦. شرح ابن األنباري،١٣٢شرح الشیباني،

  .١٢٥. جمھرة أشعار العرب٢٨شرح التبریزي،



  
 

 
 ٣٤٦ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ِة الَغُشومُ َلَك اْلَوْيَالُت َأْقِدْمنَا َعَلْيِهْم ... َوَخْريُ                 َ   )١(الطَّالِبِي الرتِّ

رًا : َهْضبٌَة َسوداُء بالَشجي  ،وُعنَيَْزةُ  قال الزبيدي:، يف تاج العروس والرواية ذاهتا ُمَصغَّ

اغاِينّ : وإّياها َعنَى ابُن َحبيب َحْيث رَوى ابَبْطِن َفْلٍج بني  َة . قال الصَّ يَّ لبرصة ومحى َرضِ

بيَت اْمرِئ القيس : ( وَيوَم دَخْلُت اِخلْدَر َيوَم ُعنَيَْزٍة  فقالْت لَك الَوْيالُت إنََّك ُمْرِجِيل ) 

واَيةُ وقال : هكذا ال قال : والَدليل عىل َأنَّ ُعنَْيَزَة يف هذا البيت َموِضٌع قوله :َأفاطَِم َمْهالً ، رِّ

ِمي فَأْمجِِيل      بعَض هذا التَّّدلُِّل    وإْن كنِت قْد َأْزَمْعِت ُرصْ

ة .  قال ابن الكلبّي : هي فاطمة      : اسم ُعنَْيَزة وبنُت الُعبيد بِن ثعلبَة بِن عامِر الُعْذِريَّ

وب فإن الرواية األص عيل كالم كل من التربيزي وابن حبيبو) ٢(.نقله اَجلْوَهِريّ ، جارية

مستشهدًا ببيت آخر المرئ القيس حيث صدره  و هبذا قطع ابن حبيب"يوم عنيزة"

فضالً عن أن  لنصوص ما يرد به عيل هذا القولغري أن هناك من ا، "أفاطم مهالً "بقوله: 

واملراد من (عنيزة) يف قوله: ويوم " :قال الزبيدي، قود إيل غري ذلكالسياق يف البيت ي

دخلت اخلدر خدر عنيزة فقالت لك الويالت إنك مرجىل ومل تعرف امرأة هبذا االسم 

شبه أن (عنيزة) لقب فاأل، والكالم يأبى هذا وزعم بعضهم أن (عنيزة) هنا اسم موضع.

 اق: ينه قال يف السإفاطمة ف

 طم مهال بعض هذا التدلل * وإن كنت قد أزمعت رصمى فأمجيل أفا           

 كام أكد "فاطمة بنت العبيد بن ثعلبة بن عامر العذرية. :هي، لزبيديقال ا     

يف رأس  "امرأ القيس"ووضع أهل األخبار " حيث قال:، الدكتور جواد عيل الكالم ذاته

، العذرية "بيد بن ثعلبةفاطمة بنت العُ "وذكروا له عشقه لـ  ...زمرة عشاق العرب

، دارة جلجل"وهي صاحبة يوم ، "نيزةع"وعشقه لـ ، الكلبية "أم احلارث"وعشقه لـ 

تبني كيف مكر بابنة عمه ، "دارة جلجل"ورووا له قصة طريفة حدثت له مع صاحبة يوم 

 ن الغدير مقبلةلينظر إليها وهي خترج م، فأجربها عىل أن تتجرد من لباسها "عنيزة"

وأخذ ، وشوى حلمها، ثم كيف نحر ناقته، حتى يمتع نظره برؤية جسدها العاري، ةومدبر

لتحمله عىل غارب بعريها بعد أن  "عنيزة"وكيف توسل إىل ابنة عمه ، يطعم به البنات

بعريها. ثم تروي  "عنيزة"ذبح ناقته وشوى حلمها ليتخذ ذلك حجة له يف مشاركة 

                                                 

  .٣٦شرح ابن األنباري،  - ١

  ینظر: تاج العروس مادة "عنز".  - ٢
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ثم تنتهي القصة بذكر ، رأسه يف خدرها فيقبلها كيف أنه صار جينح إليها فيدخل، القصة

كام وضع حمقق الديوان جمموعة من اخليارات كلها   )١("الشعر الذي قاله يف هذه املناسبة

وقيل: هو لقب هلا ، اسم عشيقته؛ وهي ابنة عمه"عندما قال: ، بعيدة عن يوم عنيزة

ا عن يوم عنيزة فقد خلت أم )٢(."وقيل: بل اسمها عنيزة وفاطمة غريها، واسمها فاطمة

 قال ابن قتيبة:، كتب التاريخ واألدب يف حديثهم عن هذا اليوم من ذكر المرئ القيس

والثاين يوم ، وتكافؤوا فيه، وكانت أيام بكٍر وتغلب مخسة أياٍم مشاهري: أوهلا يوم عنيزة

رابع يوم وال، وكان لبكٍر عىل تغلب، والثالث يوم احلنو، وكان لتغلب عىل بكرٍ ، واردات

وهو آخر ، واخلامس يوم قضة، وقتلوهم قتالً ذريعاً ، وكان لتغلب عىل بكرٍ ، القصيبات

ومن خالل النصوص السابقة يمكن القول: إن الرواية األنسب  )٣(وكان لبكرٍ ، أيامهم

القيس  سياق البيت يسري بركب تأكيد امرئ فضالً عن أن، نظرًا ملا قيل "خدر عنيزة"هي 

ويالحظ أن الشاعر أودع يف مجلته صنعة بيانية تْلِفُت السامع إيل هذا ، زةدخوله خدر عني

وكان يمكن أن يسكت عن  "دخلت اخلدر خدر عنيزة"وذلك يف قوله، الفعل الغريب

ولكنه ذكر اخلدر بالم اجلنس؛ ليسترشف السامع إيل ، وأن يقول دخلت خدر عنيزة، اخلدر

ضيف وإذا أ  )٤("در عنيزة فيتمكن يف نفس السامعفيأيت قوله خ، حتديده وبيان املراد منه

جلواب جاء من عنيزة عقب أي أن ا"فقالت... " لذلك ما قالته عنيزة يف أول الشطر الثاين

فمن التي قالت  "يوم عنيزة"ولو كانت الرواية ، القيس خدرها دخول امرئ

 "فقالت...":

وأن ، أمور تتمثل يف أن تسريثم ننتقل لبيت آخر طلب فيه امرؤ القيس من حمبوبته عدة 

يف و، وهو أال تبعده عن جناها املعلل، ثم أعقب ذلك بالطلب األهم، ترخي زمام البعري

 ذلك يقول امرؤ القيس:

                                                 

، دار الساقي :نشر، ١٨/٩٢، الدكتور جواد علي ، یخ العرب قبل اإلسالمتاري المفصل ف-١

  م٢٠٠١ھـ/ ١٤٢٢الطبعة : الرابعة 

  . ٢٨الدیوان تحقیق: المصطاوي،  - ٢

   .١/٢٩٩الشعر والشعراء،  - ٣

، الطبعة ٤٨الشعر الجاھلي دراسة في منازع الشعراء، الدكتور محمد  محمد أبو موسي - ٤

  م٢٠٠٨ھـ/١٤٢٩القاھرة،  األولي، مكتبة وھبة
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ا: ِسِريي             َوَأْرِخى ِزَماَمُه ... َوالَ ُتبِْعِدينِي ِمْن َجنَاِك اُملَعلَّلِ ، َفُقْلُت َهلَ

  )١(.هاكرسعلل األويل ووللبيت روايتان بفتح الم امل

وجعل ما نال من عناقها وتقبيلها وشمها بمنزلة ، جعل العشيقة بمنزلة الشجرة"وقد  

من قوهلم: عله يعله ويعله إذا كرر سقيه وعلله ، الثمرة لتناسب الكالم. املعلل: املكرر

وقد روي ، امن قولك: عللت الصبي بفاكهة أي أهليته هب، للتكثري والتكرير. املعلل: امللهي

 واملعنى عىل ما ذكرنا.، يف البيت بكرس الالم وفتحها

يقول: فقلت للعشيقة بعد أمرها إياي بالنزول سريي وأرخي زمام البعري وال تبعديني مما 

عىل الدابة سار  ويقال ملن، أنال من عناقك وشمك وتقبيلك الذي يلهيني أو الذي أكرره

، وهي راكبة. اجلنى: اسم ملا جيتني من الشجر يسري كام قال للاميش كذلك؛ قال: سريي

وعيل هذا فإن رواية اسم املفعول  )٢("يقال: جنيت الثمرة واجتنيتها.، واجلني املصدر

من أجل ذلك يربأ امرؤ ، تدل عيل أن املحبوبة تتعطر مرة تلو أخري؛ لذا فهي امرأة معطار

 أن الشاعر يريد أن يظل يف كنفها؛ وأما رواية اسم الفاعل فتشري إيل، القيس أال يبتعد عنها

ومن خالل الروايتني وتوجيههام نستطيع القول بأن ، هنا تعلله كام تعلل املرأة صبيهاأل

رواية اسم الفاعل أوغل يف املالزمة من رواية اسم املفعول؛ حيث نزل الشاعر نفسه منزلة 

أما رواية اسم ، لذي ُيَقبلكام تيش الرواية ذاهتا بأن الشاعر هو ا، الصبي الذي تعلله أمه

سواء أكانت و، املفعول فتشري إيل حرص الشاعر عيل مالزمتها أكثر من حرصها هي

الرواية بالفتح أم بالكرس فالنتيجة واحدة؛ وهي أن امرأ القيس  يريد أن يظل مالزما هلا 

لق ببنية بيت السابق قد محل اختالفا يف الرواية يتعلوإذا كان ا حتى لو اختلفت املرشحات.

خاصة وأنه من األبيات التي ، حيمل شكالً آخر يف تلك القضية ن البيت التايل يفالكلمة فإ

وجتيل ذلك يف ، بني النقاد عليه جمموعة من األحكام التي تتعلق بمدي فحولة امرئ القيس

 :حيث قال، من النسوة حاله مع طوائف خمتلفاتتصويره 

                                                 

. ٣٨. شرح ابن األنباري، ١٣٣. شرح الشیباني، ٢٩ینظر:الدیوان تحقیق المصطاوي،  - ١

. جمھرة أشعار العرب ١٩التبریزى  . شرح١٥.  شرح الزوزني، ١١٩شرح  ابن النحاس،

،١٢٦.  

  .١٦- ١٥شرح الزوزني،   - ٢
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ْيتَُها َعْن ِذي َمتَائَِم ُحمْ  َفِمْثُلِك ُحْبَىل َقْد              )١(لِ وِ َطَرْقُت وُمْرِضٍع ... فَأْهلَ

 :؛هيكرها سيبويهذواية أخري روللبيت )٢("مغيل"بلفظ، ورواية الديوان األخري       

  )٣(وِمثلِك بِْكرًا قد طرْقُت وَثيبًا ... فأَهلْيُتها عن ذي متائَم ُمْغَيلِ 

وكلمة مغيل بدالً عن حمول يف الرواية ، بباجلر والنص "مرضع"كام وردت كلمة 

 أما عن رواية الفاء والواو يف كلمة مثلك فقال التربيزي معلقًا عيل الرواية:)٤(األويل

 )٥("وتبدل من الواو الفاء الشرتاكهام يف العطف، العرب تبدل من ربَّ الواوو"

نساء وحجتهم يف وقد استدل النقاد بالرواية األويل عيل ضعف قدرة امرئ القيس مع ال

فإذا قيست رغبته إزاء ، ذلك أن اختياره للحبىل واملرضع راجع إيل زهدمها يف الرجال

غري أن ، قامة العالقةيف إ رغبتهن تفوقت الرغبة عند امرئ القيس عيل النامذج التي انتقاها

، بالثيب إذ اختار من النساء البكر أوالً ثم ثني ؛الثانية من املمكن أن تدحض األمر الرواية

ولو اقترص األمر عيل البكر دون الثيب لضعفت حجة من يشكك يف قدرته؛ ألن رغبة 

ثني بتلك املرأة املجربة للرجال البكر التي مل جترب الرجال ربام ال يعتد بحكمها لكنه ملا 

عندئٍذ البد من ثقة امرئ القيس فيام رام إليه من عقد ، والتي ستضعه يف موازنة مع سابقه

رواية كام يقوي الرد عيل ما ذهب إليه النقاد من خالل ال، ملوازنة وإال سيفضح نفسهتلك ا

، األويل أن يقال:مل ال يتم تأويل اختيار امرئ القيس هلاتني املرأتني إال لشدة وهله ورغبته هو

حتى إنه استطاع ، احلبىل واملرضعوربام اضطر إيل ، حيث ال يصرب عيل افتقاد النساء

 وأن يرصف املرضع عن ولدها بسب طروقه إيامها.، جيعل احلبيل ترغب فيهبفحولته أن 

للقارئ معنيني متناقضني كل معني منهام  خلالف يف رواية البيت السابق ساقاكان وإذا 
                                                 

. شرح ابن ٣٩رح ابن األنباري، . ش١٣٤.شرح الشیباني، ٣٠الدیوان تحقیق: المصطاوي، -١

  .شرح القصائد العشر١٦شرح المعلقات  السبع للزوزني  .١٢٠النحاس،

  .١٢الدیوان تحقیق: أبو الفضل إبراھیم  - ٢

یوسف بن أبي سعید الحسن بن عبد هللا بن لشرح أبیات سیبویھ .٢/١٦٣الكتاب لسیبویھ، -  ٣

 الدكتور محمد علي الریح ھاشم حقیق:،تھـ)٣٨٥المتوفى: (المرزبان أبو محمد السیرافي

مكتبة الكلیات األزھریة، دار الفكر للطباعة ، نشر:١/٣٠٣،راجعھ: طھ عبد الرءوف سعد

  .١١/٥١٠م.لسان العرب مادة "غیل"،١٩٧٤- ه ١٣٩٤،والنشر والتوزیع، القاھرة

  تاج العروس مادة "غیل". - ٤

  .٣١شرح القصائد العشر  - ٥
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

فإن البيت التايل محل لنا جمموعة من الروايات تتآزر كلها  صاحبه يسري يف جتاه خيالف

   لقيس: لتصور معني واحدًا حيث قال امرؤ ا

ها      َفْت لُه ... بِشقٍّ وَحتتي ِشقُّ لِ ، إَذا ما بَكى من َخْلفها اْنَرصَ  )١(مل ُحيَوَّ

واملعني إذا ما بكي الصبي من خلف أمه انرصفت إليه بشقها األعىل فأرضعته حتي           

بو وإن كان أ، وله عني لشدة كلفها يب وميلها يلحتتي مل حت غري أن شقها اآلخر، يسكت

انرصفت له بشق يعني أهنا "جعفر النحاس يؤل البيت وخيرجه من الفاحشة حيث قال:

أمالت طرفها إليه وليس يريد أن هذا من الفاحشة... وإنام يريد أنه يقبلها وخدها 

إذا ما بكي  "كام زاد األخري )٣("انحرفت يل "والتربيزيقد روي ابن قتيبة و .)٢("حتته

انحرفت له بشق وشق عندنا مل "ن أبا عبيدة روي البيت اين أوذكر الشيب "من حبها

أي  "مل جيلجل"و، "مل حيلحل"ن؛ مها:خامتتني أخريت غري أن للبيت )٤( "حيول

  )٥.(حيرك

بألفاظ  زاء مشهد واحد ُصورإن القارئ إمن خال ل الروايات السابقة يمكن القول و 

ن تلكم الكلمتا "انحرفت "و، "فتانرص"كلمتا ولعل أول األلفاظ لفتاً لالنتباه ، خمتلفة

غري أن كلمة انرصفت تعني ، اللتان حتمالن يف حنايامها التحول والعدول عن اليشء

لذا قد يبدو للوهلة  ؛)٦(يسرية التحول بشكل أكرب من انحرفت التي تصور امليل بصورة

قال ، عنه األويل أن االنحراف خيدم الشاعر أكثر من امليل؛ ألهنا مع االنحراف مل تنرصف

انرصفت حتمل تشويقاً غري أن ، )٧("وإذا رصفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار"تعايل

ولكن رسعان ما ، وإثارة أكثر من أختها؛ ألهنا توهم السامع بالعدول والتحول الشديدين

                                                 

. شرح المعلقات ١٩٠. دیوان امرئ القیس وملحقاتھ،٣١طاويالدیوان تحقیق: المص -  ١

  . ١٢٦.جمھرة أشعار العرب،٣٢. شرح القصائد العشر،١٨السبع،

  .١٢٢شرح القصائد التسع المشھورات،  - ٢

  .٣٢.شرح المعلقات العشر،  ١٣٥/ ١الشعر والشعراء، - ٣

  .١٣٦شرح المعلقات التسع للشیباني، -٤

  .١٩٠الدیوان وملحقاتھ، - ٥

  حرف". - اللسان مادتا : " صرف - ٦

  ".٤٧سورة األعراف آیة رقم " - ٧
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ها الذي ينفع يدفع الشاعر التوهم مع بداية الشطر الثاين الذي يدل عيل أهنا حتولت بشطر

 فيه مأربه ومبتغاه. ام تركت الشطر اآلخر له إذ بين، لهاطف

فإن الرواية األويل أكثر تواكباً  "بكي من حبها"و "بكي من خلفها"وأما رواية  

حيث تيش بأهنا كانت مقبلة عيل الشاعر ثم انرصفت عنه ، مع ما بعدها من الرواية الثانية

ومعلوم أن ، ن احلب سبب البكاءبينام رواية من حبها فتدل عيل أ، بجزء منها إهلاء لصبيهاً 

فإذا بكي  لشعوره بأن هناك من يأخد أمه منه لن يتوقف عن ، حب الصبي ألمه حباً فطرياً 

 البكاء ما دام اإلحساس متسلًال إيل نفسه.

بشق وشق "و، "حيول  بشق وحتتي شقها مل " : وعن اخلالف يف الشطر الثاين؛ وهو      

األويل كأن ارتيابًا وشكًا انتاب ذهن املتلقي من استبعاد فتصور الرواية "عندنا مل حيول

، حدوث ما أراده الشاعر؛ فأراد إزالة الشك من خالل الرتكيب البنائي للرواية األويل

ثم مل يكتف هبذا بل جتاوز ، حيث أيت بكلمة حتتي التي تؤكد حصول الشاعر عيل مراده

يف  وإرساعًا ، منه يف الـتأكيدإيغاالً "يحتت"ذلك إيل تأكيد الكالم عن طريق تقديم الظرف 

الثاين  رة إيل استيالء الشاعر عيل الشقدفع شك املتلقي. يف حني حتمل الرواية الثانية إشا

كام حتمل معني ، يصنع به ما يشاء ووقتام شاء؛ ألن عند تدل عيل احلضور احليس واملعنوي

 )١(القرب.

، لمة األخرية من الشطر الثاين؛ وهي: مل حيولالبيت سوي الك اختالف رواية من مل يبق    

، والتحول ونفيها يعني نفي احلركة وكلها كلامت تيش بالتغري، مل جيلجلو، ومل حيلحل

والثانية تفيد عدم احلركة ، فاألويل تعني عدم التحول؛ أي أهنا ظلت ثابتة يف مكاهنا مل تربحه

َء: حّركه وأزاله ع"يقال: ، واإلزالة  - حلحل صخرًة ضخمة"ن موضعه حلحَل اليشَّ

 الثالثةينبعث من بينام  )٢(."حلحل القوَم: أزاهلم عن منازهلم -حلحل ُعْقدًة سياسيّة

قال ابن شميل: َجْلَجْلُت اليشء َجْلَجَلًة إذا حركته حتى يكون "، صوتًا نتيجة احلركة

لَجل، للحركة صوت ك فقد َجتْ  .)٣("تهوسمعنا جلجلة السبع وهي حرك، وكل يشء حترَّ

                                                 

  . ١٦٢ینظر في معني "عند" مغني اللبیب - ١

الناشر: عالم ،٥٤٣وآخرون، د أحمد مختار عبد الحمید عمر معجم اللغة العربیة المعاصرة - ٢

  .م ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩الطبعة: األولى،  الكتب

  دة "لج".تھذیب اللغة لألزھري، ما - ٣
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

والثالثة تعني ال حركة وال ، وعيل هذا فإن األويل تفيد عدم التحول بينام الثانية عدم احلركة

ختدم مراد الشاعر؛ ألهنا حتمل داللتني يف لفظة "جيلجل مل"صوت؛ ولذا فإن الرواية الثالثة 

 واحدة.

؛ ديث مع املحبوبةوإذا انتقلنا للبيت التايل وجدناه خيتلف يف أسلوبه من  حيث الرقة يف احل

ليس هذا فحسب بل طلب ، بحرف النداء للقريب إذ أعيل من شأهنا وناداها نداًء مرمخاً 

 قال امرؤ القيس:، يف اختالف الرواية عدة صورلنا  محل البيتوقد ، منها التمهل يف التدلل

ِمي َفَأْمجِيلَوإِْن ُكنِْت قَ    التََّدلُِّل   َهذا َبْعَض  َمْهالً   َأَفاطُِم             )١(ْد َأْزَمْعِت َرصْ

، )٣("قتيل" كام روي )٢("أبقي"عن أيب عبيدة  ورواية أبو عمرو الشيباين       

  )٥("التدلل"بدالً عن  "التذلل "وذكر ابن سعيد األندليس كلمة ، )٤("هجري"و

فإن رواية مهالً أرق وألطف يف "أبقي"و"مهالً "أما عن اخلالف بني كلمتي   

كام أهنا أكثر تناسباً مع صدر البيت الذي محل نداًء مرمخًا ، لفاطمة من رواية أبقي التودد

وأمهله ، املهل بمعني السكينة والتؤدة والرفق"قال صاحب اللسان بحرف نداء للقريب.

 )٦.("ومل يعجل عليه، أنظره ورفق به

ر تناسبًا مع أكث للدفيمكن القول إن رواية الت"التذلل"و "التدلل"وعن رواية       

فقد محل البيت بني ، ومع طبع الشاعر امللك الذي ال يعرف للتذلل طريقاً ، أسلوب البيت

 جنباته العديد من املرشحات التي تعضد معني التدلل ال التذلل؛هي:

 مع استعامل حرف نداء للقريب.النداء املرخم  -١

                                                 

. شرح ابن ١٣٦. شرح الشیباني،١٩٣.الدیوان وملحقاتھ٢٧الدیوان تحقیق: المصطاوي ، - ١

. جمھرة ٣٣.شرح القصائد العشر للتبریزي١٨.شرح المعلقات السبع للزوزني١٢٤النحاس

  . ١٢٧أشعار العرب للقرشي

  .١٣٦شرح الشیباني،  - ٢

  .٣٣شرح التبریزي،  - ٣

  م.١٩٨٢ھـ/١٤٠٢،ط: دار الكتب العلمیة بیروت، ١٨٨الخفاجي سر الفصاحة البن سنان  -٤

نشوة الطرب في تاریخ جاھلیة العرب البن سعید األندلسي تحقیق:نصرت عبد الرحمن  - ٥

 م.١٩٨٢، نشر مكتبة األقصي عمان،١/٢٦١

  

  لسان العرب مادة "مھل". - ٦
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

 السكينة.احتواء البيت عيل طلب التمهل الذي ييش بالرفق والتؤدة و -٢

 مؤكدات.تعامله عدة  من خالل اس، إحلاح الشاعر يف طلب التجمل يف الرصم -٣

وإذا كان اخلالف السابق أيت بصورتني فإن التايل جاء عيل ثالث صور متثلت يف الكلامت 

 "قتيل - هجري - رصمي"اآلتية:

وكأهنا ، رها لهأما رواية قتيل فهي اختصار مل سيئول له الشاعر لو متادت فاطمة يف هج      

تعد روايتا  حني حيدد فيها مصريه لو ظلت عيل عنادها. يف، رضبة استباقية من امرئ القيس

ورصمه رصماً قطع كالمه ، مي  وهجري بمعني واحد؛ ألن الرصم بمعني القطع البائنرص

الوصل هجره هيجره هجرة وهجراناً  وأما اهلجر فهو ضد)١(والرصم اهلجران يف موضعه

يف اختالف  ًا عدةلقة امرئ القيس محل وجوه) ثم نتتقل لبيت آخر من مع٢( رصمه.

حيث ، الرواية ذلكم البيت الذي توافقت بدايته مع بداية الشطر الثاين من البيت السابق

 قال:

 )٣(َفُسّيل ثَيايب من ثيابِِك َتنُْسلِ     َوإِْن َتُك َقْد ساَءتِك مني َخليقٌة       

 )٥) كام روي بكرس سني تنسل(٤("فإن تكن ":يه، ريأخ تاروايوللبيت     

 )٦("فإن كنت قد ساءتك مني خليقة "هي:، رواية أخري لباقالينول

 العرب يستعملون الفاء بدل الواو مع اتفاق يفأما رواية الفاء والواو فمعلوم أن        

واية الفاء تصور كام سبق وأرشنا يف احلديث عن استهالل املعلقة؛ غري أن ر، الداللة ذاهتا

فكأن رواية الفاء توطئ ، داللة ال حتملها الواو؛ ذلك أن الفاء يشم منها رائحة العاقبة

فإن "ورواية  "فإن تك". وبالنسبة لرواية "فسيل ..."للعاقبة التي جاءت يف الشطر الثاين

 ومعروف، فإن الرواية األويل تتسم باخلفة والسهولة إذ ُحذف من الكلمة حرفان "كنت
                                                 

  اللسان مادة "صرم". - ١

  .٥/٢٥٠اللسان مادة ھجر، -٢

..شرح ١٢٥شرح ابن النحاس ، ٤٦. شرح ابن األنباري، ٣٣تحقیق: المصطاوي،الدیوان  -٣

  .٣٣.شرح التبریزي،١٩الزوزني ،

  .١٢٧. جمھرة أشعار العرب، ١٩٤الدیوان وملحقاتھ، ٤-

  .٤٧شرح األنباري، -٥

، تحقیق: السید أحمد أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم إعجاز القرآن  - ٦

  .القاھرة –دار المعارف ،ط: ١٦٩صقر،
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

وأما الرواية األخرى ، األلسنةعيل أن حذف النون من كان حسن مأنوس كام هو شائع 

، بض بأن اخليار يف يد املحبوبةنكام ت، فتحمل يف طياهتا ترقيقًا وتلطفًا من خالل تاء اخلطاب

فضًال عن أن تلك الرواية دارجة عيل ما درج عليه ، عّل قلبها يرق ما دام األمر بني أيدهيا

   . "وإن كنت قد أزمعت"وبخاصة يف البيت السابق، يف أحاديث سابقالشاعر 

وكرسها فقد أوردت املعاجم العربية الكلمتني بالضم  "تنسل"وعن رواية ضم سني   

  )١(والكرس مع اتفاق يف داللة املعني.

أغزل بيت قالته "مع بيت قال عنه األصمعي:نعيش وبعد البيت السابق   

 :هو، )٢("العرب

ِيب               )٣(بَِسْهَميِْك ِيف أْعَشاِر َقْلٍب ُمَقتَّلِ      َوَما َذَرَفْت َعْينَاِك إالَّ لِتَْرضِ

كام نقله ابن و املعني )٤("لتقدحي "وقد أثبتت بعض املعاجم رواية أخري بلفظ  

قال البرصيون: أراد أن قلبه ُكِرسَ ثم ُشِعَب كام ُتشعب الِقدر. وقال آخرون: بل  "دريد 

راد أن قلبه ُقسم أعشارًا كأعشار اَجلزور فرضبت بسهميها فخرج الثالث وهو الرقيب أ

فأخذت ثالثة أنصباء ثم ثنّت فخرج السابع وهو املعىلَّ فأخذت سبعة أنصباء فاحتازت 

ويقال إن املراد  )٥(وهو أحسن التفسريين. وفالن َحَسُن العرشة واملعاَرشة.، قلَبه أمجعَ 

فمثل عينيها بالسهمني ومثل قلبه بأعشار  "كام قال صاحب اخلزانة ،بالسهمني العينني

 )٦(األعشار ام يقدح القادح يفاجلزور معناه ما بكيت إال لتقدحي يف قلبي ك

واملعني كام هو ثابت من كالم النقاد واحد عيل الرغم من االختالف يف رواية       

وإذا كان  رئ القيس السابق.فداللة اللفظتني واحد يف بيت ام"لترضيب"و "لتقدحي"

                                                 

  .١١/٦٦٠لسان العرب مادة نسل، - ١

العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده البن رشیق القیرواني،تحقیق:محمد محي الدین عبد  -  ٢

  ،ط: دار الجیل بیروت،٢/١٢٠الحمید

.جمھرة ٣٦.شرح القصائد العشر،٢٠.شرح المعلقات السبع ٣٤الدیوان تحقیق: المصطاوي، - ٣

  .  مقاییس اللغة مادة "عشر". اللسان مادة"قتل".١٢٧شعار العرب،أ

  .١٣/٥٢"عسر" . تاج العروس مادة٤/٥٦٨اللسان مادة "عشر" -٤

  جمھرة اللغة، مادة"رشف" - ٥

  .١/٣٠٠خزانة األدب للحموي، - ٦



  
 

 
 ٣٥٥ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

البيت السابق محل اختالفًا واحدًا مع اتفاق يف الداللة فإن البيت التايل جاء عيل نفس 

 حيث يقول امرؤ القيس:، ولكن مع تفاوت يف بعض األمور، الصورة

ا َغْريَ             ٍو ِهبَ  )١(ُمْعَجلِ  َوَبْيَضِة ِخْدٍر الَ ُيَراُم ِخبَاُؤَها ... َمتَّتْعُت ِمْن َهلْ

أو رشاح ، الديوان عيل الرغم من االتفاق احلادث بني كل من روي البيت سواءو  

ال يرام ":أن اخلليل بن أمحد ذكر رواية أخري هي إال ، كتب املعاجم أو، املعلقات

 )  ٢("جناهبا

يعني امرأة كالبيضة يف ، أي رب بيضة خدر"واملعني كام أفصح عنه التربيزي؛ هو:       

، يقول: رب امرأة خمدرة مكنونة، ال يرام خباؤها لعزها، وقيل: يف صفائها ورقتها، صيانتها

أي ، وصلت إليها ومتتعت منها، وال يوصل إليها، وال تظهر للناس، ال تربز للشمس

) والشاعر من خالل هذا التصوير يعيل ٣("جعلتها يل بمنزلة املتاع غري ُمعجل: غري خائف

فهي  يصل إليها ه النساء أن يستطيع أحد مهام عال شأنه أو هام بمن شأن حمبوبته فال

ومرد األمر إيل واحد ، ستثنى نفسه منهاالشاعر كرس  القاعدة واغري أن ، مصونة كالبيضة

وإما ألنه ملك فال ، فام من امرأة إال هامت بشاعرنامن اثنني؛ إما لشدة تعلق النساء به 

وال جيرأ ، ج خيمتها. وإذا كانت املحبوبة عيل هذا النحوتستطيع أي امرأة أن متنعه من ولو

؛ املتفق عليها الرواية ليل ختدم فكرة الشاعر أكثر منفإن رواية اخل، أحد أن يقصد خيمتها

احلظر مع رواية اخلليل أكرب وأوسع فال يستطيع أحد أن يقرتب منها ال أن  ذلك أن منطقة

ويقال َأْخَصَب َجناُب "صاحب اللسان: قال، يدخلها فاجلناب يف البيت بمعني حول

 )٤("القوم بفتح اجليم وهو ما َحْوَهلم وفالن َخِصيُب اَجلناِب وَجديُب اَجلناِب 

انة التي عناها حتي وصل ونطوف حول بيت آخر المرئ القيس صور خالله مدي املع    

 من حمبوبته حيث قال: إيل مبتغاه

                                                 

. شرح القصائد التسع البن ١٩٩. الدیوان وملحقاتھ،٣٥الدیوان تحقیق: المصطاوي، - ١

. تاج العروس ٣٧. شرح القصائد العشر،٢١. شرح المعلقات السبع،١٢٩النحاس،

  .٤/١٧٣مادة"باض"

  .١٩٩٥، الطبعة الخامسة،٢١٠الجمل في النحو للخلیل بن أحمد، تحقیق فخر الدین قباوة، - ٢

  .٣١ینظر شرح القصائد العشر، - ٣

  لسان العرب مادة"جنب". - ٤



  
 

 
 ٣٥٦ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

 )١(ا ... عّيل ِحراًصا لو ُيّرسوَن مقَتيلجتاَوْزُت أْحراًسا إليها وَمْعَرشً      

، القريش، الشنقيطي و، والتربيزي، والزوزين، وابن النحاس، هذه رواية الديوان      

 )٢("لو يرشون"و، "جتاوزت أهواالً  "أخري؛ هي: اترواي للبيتوبعض املعاجم. و

  )٣("أحراساً عليها "كام روي ابن فارس وابن هشام البيت 

كام ذكر التربيزي رواية  )٤(.بعد ذلك يف موطن آخر "إليها"ن هشام ذكر رواية غري أن اب

)كام أورد صاحب رشح هنج البالغة الرواية السابقة ٥("ختطيت أبوابا إليها "أخري؛ هي:

 ولفظه:، رضب بسهم يف روايات هذا البيت وهناك من )٦ذاهتا(

ون مقتيل جتاوزُت أحراسًا وأهواَل معٍرش ... عيلَّ حراٌص         ) ٧(لو يرشُّ

؛ مفاده أن امرأ القيس فيام بينها عيل تصوير معني واحدتتعانق الروايات عيل تفاوت      

ومعرشًا كانوا حريصني أشد  وصعابًا كام جتاوز أحراساً  أهواالً  وقطع، عاين معانة شديدة

راء نيل وطول يده كانوا السبب و، هغري أن حنكته وتوقد ذكائ، احلرص عيل الفتك به

تيش بام أمل بالشعر  "ختطيت" إن رواية :يات يف البيت فيمكن القولالراأما تعدد ، مأربه

شقة أكثر من جتاوزت؛ ألن التخطي فيه إعامل للبدن أكثر من التجاوز؛ من تعب وم

أما التجاوز ، ومنه ختطي الرقاب، التخطي من اخلطو واخلطو حيتاج إيل رفع القدم ثم إنزاله

                                                 

. شرح ١٣٠صائد التسع المشھورات البن النحاس،. شرح الق٣٦الدیوان تحقیق المصطاوي، - ١ 

.  الملقات العشر للشنقیطي ٣٧. شرح القصائد العشر للتبریزي،٢٢المعلقات السبع للزوزني،

  .  جمھرة اللغة مادة""رصع". اللسان مادة "شرر"١٢٧.جمھرة أشعار العرب،٦٦،

  .٢٠٠الدیوان وملحاقتھ، - ٢

  .٢٦٥لبیب،مقاییس اللغة مادة( شصب). مغني ال - ٣

  .٤٩١معني اللبیب ، - ٤

  . ٣١شرح القصائد العشر، - ٥

عبد الحمید بن ھبة هللا بن محمد بن الحسین بن أبي الحدید، أبو حامد، عز ل شرح نھج البالغة - ٦

دار احیاء الكتب  .٢٠/١٧١، ط:المحقق : محمد أبو الفضل ابراھیم ھـ)٦٥٦الدین (المتوفى : 

  .بي وشركاهالعربیة عیسى البابي الحل

.الحماسة المغربیة ألبي العباس الجراوي، تحقیق: محمد ١/١٧١إعجاز القرآن للباقالني  -٧

،دار الفكر ، الطبعة األولي، ط: دار الفكر المعاصر بیروت لبنان ٢/٨٩٨رضوان الدایة

  .١٤١١/١٩٩١دمشق سوریا



  
 

 
 ٣٥٧ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

فمن معانيه ومنه التجاوز عن السيئات؛ لذا ، سالسة والسهولة أكثر من سابقهفيتسم بال

وأما رواية  )١.(العفو؛ ولذا فإن ما بعد ختطيت يشد بأمشاجها يف تقوية املعني وتأكيده

فإن إليها ينبعث منها األمل يف الوصل إيل حمبوبته؛ ألهنا تدل عيل  "عليها"و "إليها"

فهي أوغل ، ا تدل عيل اختصاص األحراس واملعرش هبا دون غريهابينام عليه، انتهاء الغاية

ختدم تصوير الشاعر يف   "عليها"وعيل هذا فإن رواية ، ايف بيان مدي حراسة أهلها هل

ترشق تتسق مع حلم الشاعر يف الوصول ملأربه فمنها  "إليها"بينام ، إظهار معانة الوصول

، "جتاوزت أحراسًا إليها ومعرشاً "ونتقل إيل تركيب آخر للبيت وهو األمل. شمس

يتجيل من الرواية  "جتاوت أحراسًا وأهوال معرش"و، "جتاوزت أهواالً إليها ومعرشاً "و

وال خيفي ما يف ، األويل أن الشاعر استطاع جتاوز األحراس واملعرش حتي يصل لبغيته

كان احلارس فربام ، الرواية من ذكر العام بعد اخلاص؛ ألن املعرش داخلون يف األحراس

، أما املعرش فإيل جانب كوهنم قومها فهم أحراس كذلك، يعمل باحلراسة وليس من قومها

وعيل هذا فإن الرواية الثانية التي مجعت األهوال واملعرش أقوي يف بيان معانة الشاعر من 

ل بينام تعد الرواية الثالثة أوغلهم يف تصوير ما ح، سابقتها؛ ألهنا مجعت األهوال واملعرش

بالشاعر من نصب حتي استطاع اقتناص مراده؛ ألهنا وضعت ثالثة حواجز يف طريق 

 واملعرش.  ، واألهوال، الشاعر وهي: األحراس

من رواه بالسني غري معجمة احتمل أن "قال التربيزي: "يرشون"و "يرسون"وعن رواية

ل يف قوله وقي، وهو من األضداد، وحيتمل أن يكون معناه يظهرون، يكون معناه يكتمون

وا النََّداَمَة َملَّا َرَأُوا الَعَذاَب): أن معناه اظهروا وقيل: كتموها ممن أمروه ، تعاىل: (َوَأَرسُّ

يقال: أرشرت الثوب؛ إذا ، وأما (يرشون) فمعناه يظهرون ال غري، وأما بالكفر، بالكفر

 )٢.("نرشته

 "البيت بالروايتني قائًال:واية السني والشني  بعد أن ذكر وقد فاضل صاحب اللسان بني ر

لو " إال البيت مل يرواألصمعي  ) بينام ٣( "لو يرسون "يف قوله بالسني أجود وهو

                                                 

  جوز". - اللسان مادتا"خطا - ١

  .٣٨شرح القصائد العشر، - ٢

  مادة " شرر". اللسان - ٣



  
 

 
 ٣٥٨ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ومرجع اجلودة فيها أهنا حتمل ، ورواية السني أجود كام قال ابن منظور) ١("يرشون

فالكلمة من األضداد؛ لذا فاحلرص من امرئ القيس عيل هذا املعني ، داللتني يف آن واحد

عندما رآها عليه ونطالع بيتًا آخر يصور الشاعر خالله احلال التي  حرص يف الرس والعلن.

ومل ، هي يف وضع االستعداد حتي ختلد لنومها؛ لذا خلعت ما عليها من لباسو طرقها ليالً 

 حيث قال:، تبق إال لباسًا واحداً 

ْرت إالّ لِْبَس  ت لنوٍم ثياَهبا ... َلَدى السِّ لِ فجْئُت وقد َنضَّ  )٢(َة املتفضِّ

 "بينام روي ابن سالم البيت بلفظ )٣("فجئت وقد ألقت لنوم "ورواية ابن األنباري

بينام  من غري تشديد الضاد "نضت"ورواية ابن منظور  )٤("دخلت وقد ألقت لنوم ثياهبا

وعن  )٦("تقول "كام رواه املفضل الضبي بلفظ )٥(ذكر الزبيدي البيت بالروايتني 

تيش بأن الشاعر قد وصل إيل  "دخلت"بلفظ  روايةالايات يمكن القول إن اختالف الرو

فمن املمكن دخوله غرفة نومها ومن املمكن عدم دخوله.  "فجئت"أما لفظ ، غرفة نومها

قد قرر أصحاب املعاجم أن الرواية ف، بشديد الضاد وختفيفها "نضت"وأما رواية 

كام ملح الزوزين املعني ذاته  )٧التكثري(تفيد  وقالوا إن رواية التشديد، بالتشديد والتخفيف

ونضاها ينضيها إذا أراد ، نضا الثياب ينضوها نضوا إذا خلعها"حيث قال: ، يف رشحه

وبقاء ، كام أن رواية التخفيف مقبوضة بحذف اخلامس الساكن من مفاعيلن، )٨("املبالغة

                                                 

  .٢/٢٤٦الصحاح في اللغة للجوھري، - ١

. شرح القصائد التسع البن ٢٠٤. الدیوان وملحاقتة،٣٧الدیوان تحقیق: المصطاوي، - ٢

. جمھرة أشعار ٣٩. شرح القصائد العشر،٢٣. شرح المعلقات السبع،١٣٢النحاس،

  . مقاییس اللغة البن فارس، مادة"نضا". ١٢٨العرب،

  .٥٢ألنباري ،شرح ابن ا  - ٣

دار  ،ط:٢/٤٢، محمود محمد شاكر، تحقیق: طبقات فحول الشعراء محمد بن سالم الجمحي  - ٤

  .جدة -المدني  

  لسان العرب مادة"نضا"، تاج العروس مادة "نضو" . -٤ 

  

  

  . تاج العروس مادة "نضو" ٦/٣٦١ینظر الصحاح في اللغة للجوھري، -٧

  . ٢٣شرح المعلقات السبع، - ٨



  
 

 
 ٣٥٩ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

يوحي بكثرة املالبس التي  وعيل هذا فإن التشديد، التشديد يعني بقاء التفعيلة بال قبض

 والتشديد يفيد التكثري بينام  يفهم من التخفيف قلتها واحلذف يناسب التخفيف، ترتدهيا

نضت حتمل داللتا اخللع  فإن "ألقت"و "نضت". وعن رواية كام قال أصحاب املعاجم

داللة وعيل هذا فإن رواية نضت أوغل يف ال، واإللقاء معًا بينام ألقت تدل عيل الرمي فقط

 ؛ ملا حتمله من معان يف هذا املشهد. و أما الصورة األخرية للبيت وهي:من ألقت

فإن رواية تقول ال تعضد من قوة  "دخلت"أو  "فجئت "منبدالً  "تقول"رواية

صور احلالة وإنام ، كالماً عيل لساهنا يف هذا البيت ألنه مل ينقل ؛الصورة التي رسمها الشاعر

 نام كالمها سيأيت يف البيت التايل الذي يقول فيه:بي، التي وجدها عليها

  )١فقالت: يمَني اهللاِ مالك حيلٌة   وما إن أري عنك الغوايَة تنْجيل(        

) كام أورد التربيزي ٢("العامية"وقد أثبت ابن النحاس رواية أخري لألصمعي بلفظ 

اد وأصحاب املعاجم ومن خالل أقاويل النق )٣رواية األصمعي ولكن دون نسبتها ألحد(

عن الروايتني يمكن القول: إن الروايتني تتعانقان يف إثبات أمر واحد المرئ القيس أال 

الُل  وقد أفصح ابن منظور عن معني معنيهام قائًال:، وهو ضالله فيام رام إليه الَغيُّ الضَّ

ومع صورة   )٤.(والغواية الُل الضَّ وأما العامية فهي: ، الَغوايُة االْهنِامُك يف الَغيِّ  و، واَخلْيَبة

ّر وراَءنا      حيث يقول:، أخري من صور اختالف الرواية يف املعلقة َخَرْجُت هبا أميش َجتُ

لِ   )٥(... عىل َأَثَرْينَا َذْيَل ِمْرٍط ُمَرحَّ

يف حني رواه ، والقريش، و الشنقيطي، والزوزين، هكذا روي البيت كل من الديوان      

رُّ َوراَءنا فقُ   آخرون بلفظ: لِ     ْمُت هبا َأْمِيش َجتُ  )٦(َعىل إِْثِرَنا ّأْذَياَل ِمْرٍط ُمَرجَّ
                                                 

.شرح المعلقات ١٣٣.شرح القصائد التسع البن النحاس،٢٠٥. الدیوان وملحقاتھ،٣٨لدیوان، ا - ١

  .١٢٨.جمھرة أشعار العرب٣٩. شرح القصائد العشر للتبریزي،٢٣للزوزني،

  .١٣٣شرح القصائد التسع البن النحاس، - ٢

  .٣٩شرح القصائد العشر  - ٣

  .١/٣٩٥للغة ینظر لسان العرب مادتا "غوي،وعمي". وتھذیب ا  - ٤

، ٦٦. المعلقات العشر للشنقیطي،٢٤.شرح المعلقات السبع،٣٨الدیوان تحقیق: المصطاوي، - ٥

  .١٢٨جمھرة أشعار العرب،

. ٤٠. شرح القصائد العشر١٣٣. شرح القصائد التسع المشھورات ٢٠٦الدیوان وملحقاتھ، - ٦

  تاج العروس مادة "رجل".



  
 

 
 ٣٦٠ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

الزبيدي البيت  ابن منظور وكام ذكروالزبيدي.، والترييزي، النحاسابن والرواية لكل من:

 هي:، بصورة أخري

رُّ وراَءنا   ِل عىل َأَثَرْينا نِْريَ ِمْرٍط مُ          َفُقْمُت هبا َمتْيش َجتُ  )١(َرحَّ

 هي:، والبن سيدة رواية رابعة

رُّ وراَءنا  لِ          فُقْمُت ِهبا َنْمِيش َجتُ  )٢(عىل َأَثَرْينا نَِري ِمْرٍط ُمَرحَّ

 "نري مرط"كام عرج الزوزين عيل رواية"عيل أثرينا ذيل"أثبت التربيزي رواية  كام 

تتآزر ، يث جاء يف مخس صورح، البيت تعدد صوره وأشكالهأول ما يلفت النظر يف لعل و

ا يف رسم صورة لبيان كيف قام الشاعر هو وحمبوبته وقد جرّ عيل تفاوت يف الداللة  كلها 

تؤكد أنه كان  "خرجت"فرواية ، أذياهلام إلعفاء أثرمها لئال يقتفيهام أحد فيدرك مكاهنام

ومل يكن ، ل وقعدوهذا يعني أنه دخ، تصور أهنام قعدا سوياً  "فقمت"بينام رواية ، بالداخل

قبل اخلوض يف ولكن  "نميش"و، "متيش"و، "أميش"وأما رواية، جمرد دخول فحسب

حرص الشاعر يف أال يفتضح أمرمها؛ لذا إحياءات الروايات الثالث ينبغي االتفاق عيل 

التي تدل عيل املصاحبة  "هبا"وهذا ما يفهم من كلمة ، حرص عيل اخلروج  بصحبتها

، مما يعني أنه أخذها من يدها ثم خرجا سوياً  "أميش"كام دلت رواية  سواء كان سابقاً هلا

حيث يفهم منها أن  "نميش"أو رواية ، التي تيش بأهنا هي التي سبقته "متيش"أو رواية 

عيل إثرنا "أو  "عيل أثرينا ذيل"وأما الشطر الثاين وهو:، اخلروج حدث منهام يف آن واحد

كام أن رواية ، ويف الثانية أفرد األثر ومجع الذيل، الذيل يف األويل ثني األثر وأفرد"لاذيأ

فإن  وعيل هذا، بينام أتت رواية اإلفراد واجلمع ساملة التفعيلة، التثنية واإلفراد مقبوضة

أن كل أثر منفصل عن اآلخر؛ لذا احتاجا إيل ذيل واحد إلزالتهام؛  أثرينا بالتثنية دال عيل

وهذا يدل عيل تباعدمها يف املسري كأنه سابق ، الغوص ألن كل أثر منهام ليس عميقًا يف

ويستشف من ، أما رواية إثرنا فتدل عيل أنه أثر واحدو، وهي الحقة من خلفه ختفي األثر

لعمقه يف األرض حتى تنهض  نظراً ذلك أهنام كانا متعانقني؛ لذا احتاج األثر إيل أذيال 

ذيل "لبيت الذي بني أيدينا الروايات التاليةبقي يف اختالف رواية ااألذيال يف إعفاء األثر. 

، واملرط كساء من خز "نري مرط مرحل"و "أذيال مرط مرجل"و، "مرط مرحل

                                                 

  مادة"نیر". لسان العرب مادة"نیر". تاج العروس - ١

  .١٠/٣٠٤المحكم والمحیط األعظم البن سیدة، - ٢



  
 

 
 ٣٦١ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

، واملرجل بمعني الرجل بالكرس أي القدم، )١واملرحل الذي فيه صور الرحال من الويش(

 )٤(وقيل هدب الثوب، ) والنري علم الثوب٣("مرجل"وقد أنكر ابن احلاجب رواية  )٢(

ومن الروايات السابقة يمكن القول إن حمبوبة امرئ القيس كانت تعيش يف بحبوحة  من 

واللباس الطويل املزين من ناحية أخري. ، العيش حيث األحراس واملعرش من ناحية

 وهو، صور الشاعر خالله ما بعد خروجهام وإعفائهام أثرمها ونطوف حول بيت آخر

 :قوله

 )٥(َة احلّي واْنتََحى ... بنا بطُن َخْبٍت ذي ِحَقاٍف عَقنَقلِ فلّام أجْزنا ساَح         

 

) بدال من ٦("انتحت"بلفظ ةاجلمهرلكن و، هذه رواية الديوان والزوزين  

بِنَا "هي:، رواية أخريوالزبيدي  وقد ذكر ابن األنباري والنحاس والتربيزي "انتحي"

والبن األنباري ) ٨الروايتني معًا( اللسان كام أثبت )٧("َبْطُن َخْبٍت ذِي قَِفاٍف َعَقنَْقلِ 

وانتحي بنا "و، "بطن حقف ذي ركام" :مهاذكرها بعد الرواية املشهورة؛ تانأخر تانرواي

حول روايات بيت  إن أول ما يستوقف الناظر يف اخلالف الدائر )٩("ثني رمل ذي قفاف

كان الذي رغب يف أن امرئ القيس جيدها  يف الشطر الثاين الذي يصور الشاعر خالله امل

ال ينكشف أمرمها فيه؛ لذا فإن األلفاظ التي توحي  اً مكانرام  خيلو بمحبوبته فيه حيث 

ومن هنا مل جيوز بعض أهل اللغة ، ووعورته هي األنسب ملراد الشاعر بإقفار املكان

، ألن اخلبت املستوي من األرض وال يكون فيه ركام"انتحي بنا بطن خبت"رواية

                                                 

  .٤٠شرح القصائد العشر، -١

  تاج العروس مادة "رجل". - ٢

  .٤/٢٨٦شرح شافیة ابن الحاجب، - ٣

  تاج العروس مادة"نیر". - ٤

  .٢٤.شرح المعلقات السبع للزوزني،٢٠٨. الدیوان وملحقاتھ،٣٩الدیوان تحقیق: المصطاوي،- ٥

  .١٢٨رة أشعار العرب،جمھ - ٦

. شرح ١٣٤. شرح القصائد التسع المشھورات ،٥٤شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات، -  ٧

  . تاج العروس، مواد"جوز، وقفف، وعفكل".٤٠القصائد العشر،

  لسان العرب، مادة"جوز".  -٨ 

  .٥٥شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات، - ٩
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

، والركام أي املرتاكم، كام أن احلقاف ما اعوج من الرمل) ١ن وسط الرمل(واحلقف يكو

فإذا أضيف إيل أن املكان ، فضًال عن توافقهام مع العقنقل الذي انعقد بعضه فوق بعض

 "املقفر يكون سبباً يف تقارب حمبوبته منه طلباً لألمان خاصة مع الظالم الدامس  فإن رواية 

وإذا كان البيت السابق "خبت "كنون الشاعر من رواية بمألصق  "ثني رمل"و "حقف

 حيث قال:، محل اختالفًا يف شطره الثاين فإن البيت التايل جاء عكس سابقه

ا اْملُخلَخلِ            ُت بَفْوَدْي رأِسها فتَامَيَلْت ... عّيل َهضيَم الَكشِح َري�   )٢(َهَرصْ

ولكن ابن األنباري أيت برواية ، والتربيزي، وزينوالز، وابن األنباري، هذه رواية الديوان     

والبن ، كام أثبتها التربيزي كذلك )٣("دومٍة فتامَيَلْت  مددُت بُغْضنَيْ "هي:، أخري

 وقد أطل ابن النحاس، "ممدت بفودي رأسها"هي:، السابقتني فلاألنباري رواية ختا

لِيني َمتايَ " علينا برواية ثالثة لفظها: كام ، حذا حذوه ابن منظور وقد "َلْت إذا قلُت هايت َنوِّ

يف حني نقلها الزوزين بلفظ  )٤أضافها  ابن األنباري والتربيزي إيل مجلة صور البيت(

الفعل هرص هيرص. الفودان جانبا الثني من اهلرص: اجلذب وومعني  "ناوليني"

، ومةواحدهتا د، والدوم: شجر املقل، . متايلت أي: مالت. ويروى بغصني دومة)٥(الرأس

شبهها بشجرة الدوم وشبه ذؤابتيها بغصنني وجعل ما نال منها كالثمر الذي جيتنى من 

، والنول واإلنالة والتنويل: اإلعطاء، "ليني متايلتاوإذا قلت هايت ن"ويروى ، الشجر

إن أول ما يلفت االنتباه يف اخلالف السابق هو اتفاق النتيجة  )٦(ومنه قيل للعطية نوال.

وبالنظر إيل "فتاميلت"النتيجة يف قول الشاعر وتتمثل، تعدد املقدمات عيل الرغم من

الروايات السابقة يمكن القول إن الرواية األويل تيش بيشء من العنف؛ ألن معني هرص 

واجلذب والثني ال يتناسب مع املرأة بصفة عامة فام بالنا لو ، ومنه أسد هصور، جذب وثني

وأما رواية مددت ، ة وأهنا متايلت بعد أن هرصهاخاص، كانت املرأة طيعة لينة كهذه

                                                 

  .المرجع السابق الصفحة ذاتھا - ١

. شرح ٢٦.شرح المعلقات السبع،٢١٢. الدیوان وملحقاتھ،٤٠الدیوان تحقیق: المصطاوي، - ٢

  .١٢٨.جمھرة أشعار العرب،٤٠القصائد العشر،

  ،٥٧-٥٦ینظر روایات ابن األنباري في  شرح القصائد السبع الطوال، - ٣

  . لسان العرب مادة"ھضم".١٣٧شرح القصائد التسع المشھوات، - ٤

  مادتا "ھصر"، و"فود"اللسان  - ٥

  .٤٠ینظرالدیوان تحقیق: المصطاوي،  -٦
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

فإن رواية وعيل هذا ، فتحمل سعي الشاعر نحو حمبوبته ويف ذلك من ترقيق القلب كام ُيري

هرص ومدد تصوران حركة من الشاعر جتاه حمبوبته فاملتحرك األول هو الشاعر ثم يأيت رد 

إهنا تشري إيل أن حمبوبته امرأة ذلول وأما رواية إذا ما قلت ف، الفعل من املحبوبة بعد ذلك

ثم ، فالباعث من الشاعر هو القول ال احلركة كام يف الروايتني السابقتني، وليست عصية

ثم ال ، تأيت احلركة عقب قول امرئ القيس حيث تسارع املحبوبة برد القول بالفعل فتناوله

، وبة من رواية هرصتتفتأ تتاميل عليه؛ ومن هنا فإن رواية مددت أكثر رقة مع املحب

ًا يف الرواية ولكن ونطالع بيتًا آخر محل خالف ورواية إذا ما قلت تصور امرأة طيعة لينة.

، عن سابقه حيث ورد البيت التايل حامًال لنا خالفًا واحدًا ويف حرف واحداخلالف يفرتق 

 والبيت هو:

َجنَْجلِ ُمَهْفَهَفٌة َبْيَضاُء َغْريُ ُمَفاَضٍة ... َتَرائُِبَها َمْص   ُقوَلٌة َكالسَّ

يصف امرؤ القيس حمبوبته بأهنا خفيفة اللحم  )١( "بالسجنجل"كام ورد البيت بلفظ 

أو مصبوبة كسبيكة الفضة. ، كام أن ترائبها مصقولة كاملرأة، بيضاء ليست مرتهلة البطن

أي  وهذا املعني مقتنص من رواية الكاف بينام رواية الباء تعني أهنا مصقولة بالسجنجل

؛ ألن رواية الكاف تعني أن حمبوبته كاملرآة أو كسبيكة وشتان ما بني املعنيني، بالزعفران

ية مالزمة هلا ال تنفك عنها بينام رواية الباء تعني أن ، الفضة والصفة آنذاك صفة ِخْلقَّ

كام ، الزعفران هو سبب صقلها والوصف عندئذ وصف مكتسب ربام ينفك عن صاحبه

ولة كالسجنجل من املمكن جتمع مع ذلك الصقل بالسجنجل بينام األخري أن املرأة املصق

 . ونعايش بيتًا آخر الختالف الرواية هو:ط  القتادأمر دونه خرْ 

 )٢(َتُصّد وُتبدي َعْن َأِسْيٍل َوَتّتقي ... بناظَِرٍة مْن َوحِش َوجَرَة ُمْطِفلِ 

وابن ، والقريش، زيوالتربي، والزوزين، وابن األنباري، هذه رواية الديوان  

) كام أثبت ٣("تصد وتبدي عن شتيت"يف  حني جاءت رواية ابن النحاس بلفظ، منظور

                                                 

. شرح القصائد السبع ٢١٤. الدیوان وملحقاتھ،٤٠الدیوان، تحقیق: المصطاوي، -١

. شرح ٢٧. شرح المعلقات السبع،١٤٠. شرح القصائد التسع المشھورات،٥٨الجاھلیات،

  ا"ھفف، وستل".. تاج العروس مادت١٢٨. جمھرة أشعار العرب٤٣القصائد العشر

. شرح المعلقات ٥٩. شرح القصائد الجاھلیات،٢١٦. الدیوان وملحقاتھ،٤٢الدیوان، - ٢

  . لسان العرب مادة"وجر".١٢٩. حمھرة أشعار العرب،٤٣. شرح القصائد العشر،٢٨السبع،
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

 يف )١("عن شنيب"هي ، زاد أبو عمرو الشيباين رواية ثالثة بينام، التربيزي رواية شتيت

وإذا كان الرواة  "تصّدي وتبدي عن أسيل"أضاف ابن األنباري رواية بلفظ حني

 "ذكر البيت بحرف الفاء دون الواو عيل حرف العطف الواو فإن الثعالبي والرشاح اتفقوا

أو ثغر شنيب ؛ألن الروايات ، أو ثغر شتيت، زاء خد أسيلإذن القارئ إ )٢("تصد فتبدي

وأما الثغر الشتيت فهو املفلج ، واخلد األسيل الذي ليس بكز، عيل حذف مضاف الثالث

، )٣ورقتهام واستواؤمها وحسنهام( حدة األسنانبينام الشنيب واألشنب ، احلسن األبيض

وعيل هذا فيمكن ، ولن يستطيع الرائي وصف الثغر بالشتيت إال بعد ابتسامة املوصوف

بينام الوصف باألسالة ال ، يعني أسالة اخلدأو بالشنيب  القول إن وصف الثغر بالشتيت 

عن "أو"ي عن شتيتتصد وتبد"ومن هنا فإن رواية  أو شنابته ؛، يعني شتاتة الثغر

إذ ، أوغل وأعمق من الرواية األويل؛ لدخول الوصف األول مع الوصف الثاين "شنيب

 أسالة اخلد من مستتبعات االبتسامة .

فقد قال ابن األنباري إن تصد معناه ُتعرض  "تصّدي"و "تصد"وأما رواية   

أة باإلعراض ومن البدهي أن وسم املر )٤بينام األخرى بمعني تتصدي أي تتعرض(، عنا

 حتي قالوا عن بيت النمر بن تولب:  نسأمر مستح

ْت كأنَّ الشمس حتت قناعها ... بدا حاجٌب منها وضنَّت بحاجِب         فصدَّ

كأن النقاد فاضلوا يف إعراض املرأة وفضلوا  )٥(" أحسن ما قيل يف إعراض املرأة" 

، اإلعراض نوعًا من التدله وربام محل، كام أن اإلعراض يعيل من شأهنا، بعضها عيل بعض

أما التصدي الذي بمعني التعرض فيكون سببًا يف وصف املرأة باجلرأة وتلك صفة ممقوتة 

ذلك ما ُوصفت بعد ذلك  كام أن التعرض يشم منه رائحة العنف ولو حدث، يف النساء

                                                 

  شرح المعلقات التسع للشیباني، - ١

المضاف والمنسوب للثعالبي، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم،  ثمار القلوب في - ٢

  . ١٩٦٥،الطبعة األولي، دار المعارف، ٤٠٨

، منشورات مكتبة الحیاة بیروت ٢٢٩ینظر أخبار النساء البن الجوزي تحقیق:د/ نزار رضا، - ٣

  .١٩٨٢لبنان، 

  وما بعدھا. ٥٨ینظر شرح القصائد السبع الطوال،   - ٤

،  الطبعة ٢٢١معاني ألبي ھالل العسكري، شرحھ وضبط نصھ: أحمد حسن بسبج، دیوان ال - ٥

  م.١٩٩٤ھـ/ ١٤١٤األولي، ط: دار الكتب العلمیة بیروت،
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

فيمكن عن الرواية األخرية التي جاءت مرة بالواو وأخري بالفاء وشنابته. وأ بأسالة الوجه

؛ وهذا يدل عيل اتفاق إن رواية الواو تدل عيل أن الصدود واإلبداء كانا متالزمني :القول

فهي يف حالة الصدود   ما وصفت به يف كال احلالتني عيل الرغم من التباعد احلادث بينهام

وعيل الرغم من أن  بينام رواية الفاء ال تعطي ذلك االنطباع.، واإلبداء تتسم بأسالة اخلد

 :هي ، صورتني األويل لبيت السابق محل صورًا عديدة إال أن البيت التايل مل حيمل إالا

   )١(َوِجيٍد َكِجيِد الّرْئِم ليَس بفاحٍش ... إذا هي َنّصْتُه َوال بُِمَعطَّلِ        

ابن و، وقد رواه كل من الشيباين، والزوزين، وابن النحاس، وتلك رواية الديوان     

 "وقد روي السابقون البيت بلفظ) ٢("الريم"والقريش بلفظ، لتربيزيوا، األنباري

 )٣("نضته "والبغدادي بلفظ، يف حني رواه  اخلالديان "نصته

وريم فقد أقر رشاح املعلقات عيل أن معني الريم والرئم الظبي ، وعن الرواية األويل رئم   

الريم ال ينامز عن صنوه إال  ومن هنا فإن استعامل، اخلاص البياض فال مشاحة بني اللفظني

 "نصته "وأما رواية  يف اخلفة والسهولة فحسب؛ ألن اهلمزة حرف  حلقي ثقيل.

بينام أشار ابن منظور إيل أن ، واملد فقد فرس رشاح املعلقات النص بمعني الرفع "نضته"و

كه" من معاين النض التحريك ضح أن وخالل املعنيني السابقني يت)٤(" َنْضنََض لساَنه حرَّ

ان عيل احلركة؛ ألن املد يتطلب حركة مثل النض لكن الفارق بني الروايتني يتوقف الروايتني

، حركة النض حمدودة من النض فهو مد مع حركة  لكن النص حيتاج إيل حركة أكرب أن

لذا فإن رواية النض أوغل يف وصف املحبوبة من أختها نظرًا ومنه نض اللسان؛ و

ت احلركة واستطاع الرائي معرفة جيد املحبوبة كان ذلك فكلام قلّ ، ملحدودية احلركة فيها

  حيث قال:، ونطالع بيتًا آخر وضع امرؤ القيس فيه صورة دقيقة لشعر حمبوبته أمدح هلا. 
                                                 

. شرح ١٤٤. شرح القصائد التسع المشھورات،٢١٨.الدیوان وملحقاتھ،٤٣الدیوان،  - ١

  .٢٩المعلقات السبع،

  .١٢٩. جمھرة أشعار العرب،٤٤صائد العشر،.  شرح الق٦١شرح القصائد السبع الجاھلیات، - ٢

  باألشباه والنظائر من أشعار المتقدمین والجاھلیین والمخضرمین  حماسة الخالدیین - ٣

ھـ) ، و أبو عثمان سعید ٣٨٠المؤلف: الخالدیان أبو بكر محمد بن ھاشم الخالدي، (المتوفى: نحو 

  ،١/٦٣،د علي دقةحقق: الدكتور محمت ھـ)٣٧١بن ھاشم الخالدي (المتوفى: 

  .١٠/١٣٩م. خزانة األدب،١٩٩٥وزارة الثقافة، الجمھوریة العربیة السوریة  نشر:

  لسان العرب مادة "نضض". - ٤
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

         )١( َوَفْرٍع َيزيُن اْملَتَن َأْسَوَد َفاِحٍم ... أثيٍت َكِقنِْو النخلِة اْملَُتَعْثكِلِ              

وفرع "رواه اخلليل واجلراوي بلفظ ، تلك رواية الديوان ورشاح املعلقات بينام      

جعله  ثم، إذا أرسلته  هايزينشديد السواد  وتبدي عن شعر طويل تام  واملعني )٢("يغيش

إذ ، كعذق النخلة املتداخل. ويبقي الفرق بني الروايتني يف أهيام أضافت معني دون األخري

يزين صاحبها بال شك غري أن التغطية ال ينبعث معناها إال بذكر  شعر عيل هذه احلال

حيث ، ويتعمق امرؤ القيس يف وصف الضفائر بعد رسمه صورة كلية لشعرها التغشية.

 قال:

 )٣(غدائُره ُمْسَتْشِزراٌت إىل الُعال ... َتِضّل الِعَقاُص ِيف ُمَثنَّى َوُمْرَسلِ          

 وروي، والتربيزي، والزوزين، وابن النحاس، األنباريوابن ، هذه رواية الديوان   

كام ، أخري رواية والتربيزي، كام أثبتها ابن األنباري )٤("املداري "القريش البيت بلفظ 

كذلك ذكر الرشاح مشتشزرات بكرس الزاي ، "يضل"ابن النحاس و ذكر ابن األنباري

 باإلضافة إيل مجعه بني "ارياملد تظل"منظور رواية أخري تفرد هبا هي  والبن، وفتحها

  )٥("العقاص"و "املداري"روايتي 

ومن روى بفتح الزاي ، اسم فاعل فمن روى مستشزرات بكرس الزاي جعله من الالزم     

ر كام  نقله ابن زْ الشَّ   ومعني .مرفوعاتمرتفعات أو اسم مفعول واملعني  جعله من املتعدي

ويروى ُمْسَتْشَزَرات وَغْزٌل َشْزٌر عىل  "ىل فوقاملشزور املفتول إِ "األَصمعي  منظور عن

ْزُر من الفتل ما كان إِىل فوق خالَف َدْوِر املِْغَزل يقال حبل  غري استواء ويف الصحاح والشَّ

أما و بمعني )أي أن غدائر املحبوبة مرفوع سواء بنفسه أو٦(َمْشُزوٌر وغدائر ُمْسَتْشَزرات
                                                 

. شرح القصائد التسع ٦٣. شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات،٤٣الدیوان، -  ١

أشعار . جمھرة ٤٤. شرح القصائد العشر،٢٩. شرح المعلقات السبع ،١٤٤المشھورات،

  . تاج العروس مادة"فرع".١٢٩العرب

  العین باب "الثاء والراء". الحماسة المغربیة،  - ٢

. شرح القصائد التسع ٦٣. شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات،٤٣الدیوان، -٣

  .٤٥. شرح القصائد العشر،٣٠. شرح المعلقات السبع،١٤٥المشھورات،

  .١٢٩جمھرة أشعار العرب، - ٤

  لعرب مادة " شزر".لسان ا - ٥

  لسان العرب مادة "شزر". - ٦
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ُخْصلة من شعرها  الَعْقص:أن تأخذ املرأة كلُّ ث: يلال العقص كام نقله األزهري عن

هي التي  وقيل.وكل. ُخصلة عقيصةفتلوَهيا ثم َتِعقَدها حتى يبقي فيها التواء تم ُترسلها 

انة  مَّ الِعقاص اَخليط ُتعَقص به أطراف "ويقال: ) ١(َتتَِّخُذ من َشعِرها ِمثَْل الرُّ

غري أن الزبيدي فرس ، )٣ر املرأة(واملداري مثل الشوكة يصلح هبا شع )٢(."الّذوائب

معني العقاص واملداري حول املعاين   تأويالتقد دار جل ) و٤العقاص بمعني املداري(

التي  - السابقة والتي تصب كلها يف وصف كثرة الشعر إال أن استعامل كلمة املداري 

ومرد ذلك  أكثر داللة من العقاص عيل كثرة الشعر؛ - جعلها غالب الرشاح الرواية الثانية

إيل أهنا مجع تكثري جاء عيل صيغة منتهي اجلموع بينام األخري مجع تكثري فحسب يضاف 

والعقاص خيط ، إيل ذلك أن تفسري املداري عيل أهنا يشء مثل الشوكة إلصالح الشعر

يعقص به أطراف الشعر يمكن القول: إن املداري أكرب من العقاص وإختفاء األكرب يف 

وأما رواية تضل وتظل؛ فإن الثانية تشري إيل أن املداري تبقي وطوله.  الشعر يوحي بكثرته

بينام يستدل من األويل عيل اختفاء املداري وعدم ، عالقة يف الشعر وال تقع نظرًا لكثرته

ظهورها وتلك أوغل يف وصف الشعر بالكثرة. وعيل هذا فإن رواية البيت باأللفاظ 

ذهن صب يف مصلحة املحبوبة حتي يستقر يف ي "املداري - تضل -مستشِزرات "اآلتية

وإذا كان اخلالف يف البيت السابق جاء عن طرق إبدال  املتلقي مدي طول شعرها.

، الكلامت بعضها مكان بعض فإن البيت التايل محل اختالفًا يف أحرف املضارعة من ناحية

الكناية عيل  وحكًام إعرابيًا من ناحية أخري ذلكم البيت الذي سار مرضب األمثال  يف

 وهو:، رفاهية املرأة ووجود من يقوم عيل خدمتها

 )٥(وُتْضِحي فتيُت اْملِسِك فوق فراشها .. نؤوُم الضحى مل َتنْتَطِْق عن تفّضلِ 

                                                 

  تھذیب اللغة "مادة عقص". - ١

  مقاییس اللغة البن فارس "مادة عقص" - ٢

  .٤٦شرح القصائد العشر، - ٣

  تاج العروس مادة "عقص". - ٤

. جمھرة أشعار ٩٨. المعلقات العشر للشنقیطي، ٣١. شرح المعلقات السبع،٤٣الدیوان  - ٥

  قاییس اللغة مادة "فضي". تاج العروس مادة"فضل".. م١٣٠العرب،
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

والزبيدي بالتاء يف ، وابن فارس، والقريش، والشنقيطي، والزوزين، هذه رواية الديوان      

البيت  والتربيزي، ابن النحاسو، ابن األنباريو، ورفع نؤوم. وقد روي الشيباين، تضحي

النصب ، ابن النحاسو، ) وروي الشيباين٢) كام ذكر ابن فارس رواية الياء أيضًا(١(بالياء

وإذا كان  و التربيزي بروايتي النصب والرفع مع الياء.، يف حني أيت ابن األنباري، مع الياء

غري الزجاجي أيب إال أن يأيت بصورة الرواة والرشاح قد اتفقوا الصور السابقة للبيت 

 )٣("فوق"بدالً من  "حول "أخري لفظها

وقد يكون بمعني ، : مصادفة الضحىاإلضحاء"واملعني عيل رواية التاء كام قال الزوزين:

وأما ) ٥("الضحىوال يراد به أنه  يبقي إيل الضحى"وعيل رواية الياء ) ٤("الصريورة

والروايتان متعادلتان يف املعني؛ نظرًا ألن رواية النصب  رواية الرفع والنصب فاملعني واحد

 ليست عيل احلال.

تلك التي تفرد  "حول"والثانية ، "فوق "هي األشهر واألعرف ويل األتبقي روايتان و     

وعيل الرغم من عدم شهرهتا واستئثار صاحبها هبا إال أهنا حتمل إضاءات ، هبا الزجاجي

فإذا كانت األويل تصور تناثر فتيت املسك فوق ، ة األشهروإحياءات ال تصورها الرواي

تفيد اإلحاطة  كأنه حماط  الفتيت  وحولية ، الفراش فحسب فإن الثانية جتعله حوله ال فوفه

وقد محل القرآن الكريم لنا مثل هذا ، بالفراش ذاته بمن فوقه أو ام بالنافهبا وبفراشها؛ لذا  

أرسي بعبده ليالً من املسجد احلرام إيل املسجد سبحان الذي  "األسلوب قال تعايل

حيث جعل اهللا الربكة حول املسجد أما املسجد فحدث كام  "األقىص الذي باركنا حوله

 ونقف مع بيت آخر من أبيات املعلقة محل اختالفا يف الرواية هو:تشاء. 

                                                 

. شرح القصائد التسع ٦٥شرح المعلقات التسع . شرح القصائد السبع الطوال، - ١

  .٤٦. سرح القصائد العشر،١٤٧المشھرات،

  مقاییس اللغة مادة"فطم". - ٢

ولي، ط: ، الطبعة األ٨٠حروف المعاني ألبي القاسم الزجاجي، تحقیق علي توفیق الحمد، -  ٣

  .١٩٨٤مؤسسة الرسالة ،

  .٣١شرح المعلقات السبع، - ٤

  .٢٢٤الدیوان وملحاقتھ، - ٥
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ُه ... أساريُع ظْبٍي أْو مس                   )١(اويُك إْسِحلِ وَتْعطو بَرْخٍص غِري َشثٍْن كأنَّ

 وابن منظور.، والتربيزي، والزوزين، وابن النحاس، ابن األنباري، هذه رواية الديوان        

كام "شثن"بدالً من  "شئن"والزبيدي البيت بلفظ، وابن سيده، يف حني روي الشيباين

 وابن عرفه وللقريش  )٢( "يف مساويك"زاد الشيباين رواية أخري هي 

 "وقد روي النحاس والطاهر بن عاشور البيت بلفظ )٣("نٍ ئْ نَ َش "الثة لفظها رواية ث

قد ورد يف البيت السابق بثالث روايات أخري  "شثن"وعيل هذا فإن لفظ  )٤("َشْشنٍ 

ولكن قبل الوقوف عيل إحياءات كل رواية ينبغي التعريج عيل رواية ، بخالف تلك اللفظة

إذ الرواية هكذا تعني انكسار وزن البيت ألن  التي نقلها القريش وابن عرفة"شنئن"

وعيل هذا فربام أخطأ ، وهذا يدل عيل خطل رواية شنئن، كةفعولن الثانية ستزيد حر

كام أن رواية اجلمهرة ، بزيادة نون قبل اهلمزة أو أن اخلطأ من الناسخ، صاحبا الرواية

فضًالعن  )٥الكلمة(بتحقيق عيل حممد البجاوي أتت صحيحة بإسقاط النون األويل من 

تلك الروايات التي يدور معناها حول الكزازة واخلشونة أخري.  وأن ورود ثالث روايات

غري أن رواية الثاء والشني تنسحب عيل األصابع والكف والقدم بينام الكلمة ، والغلظ

وذلك أنسب ملراد الشاعر؛ ألن الرخص تطلق عيل ، باهلمز يراد هبا األصابع فحسب

ري أن الكلمتني األخرتني أدخل يف الوصف حيث يشمالن األصابع والكف. وأما غ، البنان

                                                 

.شرح ٦٦، شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات،٢٢٥. الدیوان وملحاقتھ،٤٥الدیوان، - ١

. لسان ٤٧. شرح القصائد العشر،٣١. شرح المعلقات السبع،١٥٠القصائد التسع المشھورات،

  ظبا".  -شثن - سحل - العرب مواد"سرع

  . تاج العروس مادة"سرطع".١/١٤٩شرح المعلقات التسع، . المخصص،  - ٢

محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي ل فھ تفسیر ابن عر .١٣٠جمھرة أشعار العرب، - ٣

نشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ، ٣/٣٨،حقق: جالل األسیوطيت ھـ)٨٠٣المالكي(المتوفى: 

  م ٢٠٠٨عة: األولى، الطب لبنان –

تحقیق د.زھیر غازي ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس، عراب القرآنإ -  ٤

لشیخ ل رالتحریر والتنوی . م١٩٨٨ - ھـ١٤٠٩ ، بیروت عالم الكتب :نشر، ٤/٢٥٩،زاھد

  .م ١٩٩٧ - تونس  -دار سحنون للنشر والتوزیع ،  ٤/١٨٢،محمد الطاھر بن عاشور

، ط: نھضة مصر، ١٢٨ر العرب، تحقیق وضبط وشرح: علي محمد البجاوي،جمھرة أشعا - ٥

  م.١٩٨١
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

تدل عيل تعد املشبه به حيث  "أو"فإن  "يف"و "أو"الرواية األخرية التي جاءت بلفظ

 "يف"بأساريع الظبي تارة وبمساويك اإلسحل أخري بينام رواية شبه أصابع املحبوبة 

، سحل مما يعني فساد املعني؛ إذ بينهام بون بعيدتعني دخول أساريع الظبي يف مساويك اإل

حيث  "أو"عندما عقب عليها استعمل  "قي"يزاد عيل ذلك أن الشيباين صاحب رواية 

ثم )١("واألسحل شجر له أغصان ناعمة شبه أناملها بأساريع أو مساويك للينها. "قال:

جلديد يف كون تغري نتقل إيل بيت آخر محل شكًال جديدًا يف قضيتنا؛ً ويكمن الشكل ا

 حيث امرؤ القيس:، الرواية كان سببًا يف تغري حرف الروي

ليُم، َصَباَبًة ... إذا ما اسبَكّرت بني دْرعٍ   )٢(وِجمَْولِ ، إىل ِمثْلها َيْرنو اْحلَ

ومل خيرق اإلمجاع ، ظر للبيت جيد إمجاعًا من الرواة والرشاح حول الرواية السابقةاوالن       

 أن ابن منظور غري )٣("جموب "بن منظور والزبيدي برواية البيت بلفظالسابق سوي ا

املعّول عليه والذي يف وكذا باألَصل » وجموب « قوله  :حيث قال الروايةخطل   فطن إيل

ولعل من الواضح أهنام عندما رويا تلك "ج ول"ومادة  "س ب ك ر"الصحاح يف مادة 

والذي يعضد نسبة اخلطأ يف رواية أيب ، الكاليبالرواية اعتمدا عيل ناقل واحد هو أبو زيد 

يف  "جول"مادة  زيد أهنام أثبتا الرواية الصحيحة دون نقلها عيل لسان أيب زيد وذلك يف

ونطالع بيتاً آخر يف اختالف الرواية لكنه  يف تاج العروس. "جلجن"مادة و، لسان العرب

قال امرؤ ، يف بناء حركات الكلمةمع اختالف  أيت يف هذه املرة من حيث الزيادة والنقصان

 القيس:

 )٤(َكبِْكِر اْملُقاناِة البََياَض بُصْفَرٍة ... َغَذاها َنِمُري اْملَاِء غُري اْملَُحلَّلِ 

بإحلاق  والزبيدي، وابن منظور، وابن سيدة، والقريش، والزوزين، هذه رواية الديوان   

 "املحلل"أما من سواهم فذكروا كلمة ، املحلل األلف والالم وفتح الالم التي قبل األخر
                                                 

  شرح المعلقات التسع،  . - ١

. ١٥٢. شرح القصائد التسع المشھورات،٦٨.شرح القصائد السبع الجاھلیات،٤٦الدیوان، - ٢

. جمھرة أشعار العرب، تحقیق: علي ٤٨. شرح القصائد العشر،٣٣شرح المعلقات السبع،

  .١٣٠فاعور،

  لسان العرب مادة" سبكر". تاج العروس مادة "سبعر". - ٣

. ٣/٤٦٧. المخصص،١٢٩. جمھرة أشعار العرب،٢٧. شرح المعلقات السبع،٤١الدیوان، - ٤

  لسان العرب مادة "نمر".  تاج العروس مادة "نمر"
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

وإن ، والتربيزي، وابن النحاس، وابن األنباري، وهم: الشيباين، )١(من غري األلف والالم.

مع كرس  من غري األلف والالم كان ابن سيدة وابن منظور والزبيدي ذكروا الرواية الثانية

وقد عقب النحاس ، ري أيضاً ابن األنباابن النحاس وكام فتحها ، رالم حملل التي قبل األخ

ر :"غري ُحملل" عيل اختالف الرواية قائًال: : قال أبو احلسن بن كيسان، مل حيلْل عليه فيْكدَّ

، فكأنه كتحلة اليمني ينقطع رسيعاً ، ل بكرس الالم األويل ومعناه أنه قليلويروي غري حملِ 

وحل حيِل ، : حل ُحيل إذا نزلويقال، ال حيل كثرياً  وجيوز أن يكون معناه أنه لقلته وانقطاعه

                                                                                          )٢("إذا وجب

وإذا كان البيت السابق محل اختالفًا يف حركة بنية الكلمة فإن التايل صور اختالفاً يف لفظة 

 قال امرؤ القيس:، واحدة

با ... وليَس فؤادي عن هواِك بُِمنَْسلِ  َتَسّلْت َعامياُت   )٣(الّرجاِل َعِن الصِّ

بينام روي ابن ، والقريش، والزوزين، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان     

، "هواها "كام رواه ابن األنباري) ٤("عن هواه"البيت بلفظ النحاس والتربيزي

، "هواك"التربيزي روايتني مها: و، وابن النحاس، كام ذكر الشيباين "صباه"و

وروي احلمريي اليمني الشطر الثاين بلفظ   )٥("تجتلّ  "رواه ابن منظور و، "صباه"و

 "صباه"ونبدأ مع أكثر األلفاظ اختالفاً يف الرواية حيث دلت رواية  )٦("وليس صباي"

سه فتيش بإضافة اهلوى إيل نف "هواه" رواية أما، عيل أن صنيعه يدخل ضمن أفعال الصبية

                                                 

. شرح القصائد التسع ٧٠شرح المعلقات التسع،  .شرح القصائد السبع الطوال، - ١

  .٤٩.شرح القصائد العشر،١٥٤ھورات،المش

  .١٤٥شرح القصائد التسع المشھورات، - ٢

. شرح المعلقات ٧٣. شرح القصائد السبع الطوال،٢٣٧. الدیوان وملحقاتھ،٤٧الدیوان، -  ٣

  .١٣٠،جمھرة أشعار العرب،٣٣التسع،  . شرح المعلقات السبع،

  . ٥٠. شرح القصائد العشر،١٥٦سرح القصائد التسع، - ٤

  لسان العرب مادة "عمي". - ٥

شمس العلوم ،الطبعة الخامسة دار المعارف،  ١٨الدیوان تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، - ٦

المحقق: د  ھـ)٥٧٣نشوان بن سعید الحمیرى الیمني (المتوفى: لودواء كالم العرب من الكلوم 

، دار  )بیروتنشر: دار الفكر المعاصر(، ٣/٣١٧٨وآخرون،حسین بن عبد هللا العمري 

  م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الطبعة: األولى، الفكر(دمشق)
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

حيث استعمل "هواها"وعن رواية ، بأن اهلوي ينرصف إيل حمبوبته وربام إيل غريها

وعيل الرغم من ذلك استأثر هواها ، الشاعر ضمري الغيبة وهذا يعني أهنا مل تكن أمامه

تلك الرواية التي حوت  "هواك"وهي: ، وتبقي الرواية األشهر واألكثر دوراناً ، بفؤاده

حي عيل أن املحبوبة أمامه سواء أكان ذلك حقيقة أم جمازًا مما يؤكد كاف اخلطاب مما يو

 "تتسلّ "وأما رواية  الشاعر. إليه وهذا ما يرنو، مدي تعلق الشاعر بمحبوبتهعيل 

الكلمتني بمعني االنكشاف والظهور  غري أن تسلت تنامز عن جتلت  فإن "تجتلّ "و

وحتمل ، حرف  السني و اجليمويفرتق الكلمتان من خالل  )١بكوهنا عن طيب نفس(

، والشدة، هي: اجلهر، بينام تتصف اجليم بثالث صفات، السني من صفات القوة الصفري

ة الرجولة ال حيتاج والقلقلة؛ ومن املسلم به أن انتقال اإلنسان من مرحلة الصبا إيل مرحل

نسب ملراد حتي ُيستعمل معه حرفًا حيمل ثالثة من صفاته؛ لذا فإن كلمة تسلت أ إيل قوة

زد عيل ذلك أن رواية جتلت مل يروها سوي ابن منظور من اللغويني ، الشاعر من األخري

وكدهم تلك  يكن وعندما عرجوا عيل رواية جتلت مل، )٢باإلضافة إيل بعض املفرسين(

يبقي من  "عاميات"ومرد ذكرهم يعود إيل كلمة ، اللفظة حيث مل يذكروا إال الشطر األول

وليس  "و، "وليس فؤادي "ة يف هذا البيت الرواية التي تقول:اختالف الرواي

وهذا ليس مراده إنام غايته أن ، التي تعني أن مرحلة الصبا مل تنفك عن الشاعر"صباي

، عشق الرجال زال وذهب مثل زوال الصبا عن الرجال بينام عشقه مازال باقيًا مل يفارقه

ة مراد الشاعر بينام  تعطي رواية فؤادي وعيل هذا فإن رواية صباي ال تنهض من أجل خدم

ثم نطالع بيتًا يعد درة يف إحياًء بأن هواها مل يفارق فؤاده فهو يف هذا األمر نسيج وحده. 

 حيث قال:، رتشبيهات امرئ القيس ذلكم البيت الذي صور فيه الليل بأمواج البح

                                                 

  لسان العرب مادة"سال"، و" جال". - ١

محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  يبأل المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ینظر:  -  ٢

حقق: عبد السالم عبد ت ھـ)٥٤٢الرحمن بن تمام بن عطیة األندلسي المحاربي (المتوفى: 

  ھـ١٤٢٢-الطبعة: األولى ، بیروت –نشر: دار الكتب العلمیة ،٤/٢٦٧، في محمدالشا

محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان األندلسي تحقیق : الشیخ عادل أحمد لتفسیر البحر المحیط 

الطبعة :  -لبنان/ بیروت  -دار النشر : دار الكتب العلمیة  ،٧/٨٦، وآخرون،عبد الموجود

  .م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢،األولى
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

 )١( موم لَيْبتَيلَوليٍل َكَمْوِج الَبحِر أْرَخى ُسدوَلُه ... عّيل بأنواِع اهلُ 

بينام ، والقريش، والزوزين، والنحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان   

كام جاءت رواية ثالثة لفظها  )٢("خرْ مُ "البيت بلفظ والعسكري، روي التربيزي

وكلمة ، وهي فعل ماض "أرخي"ويدور اخلالف يف البيت حول كلمة  )٣("قلْ مُ "

اسم فاعل  "ملق"بينام الثالثة ، من الرواية األويل لكنها اسم فاعلوهي مشتقة  "مرخ"

واألويل فعل كام أن ، حيث كوهنا اسم فاعلكسابقتها غري أهنا ختالف الرواية األويل من 

وختتلفان من ، بينام الثانية والثالثة تتفقان من جهة كوهنام اسام فاعل، مادة الروايتني خمتلف

عن متحيص كل رواية فمعلوم أن الفعل املايض يدل عيل حدث أما  حيث مادة كل رواية.

وعيل هذا فإن امرأ القيس يصور مدي معانته أثناء الليل الذي يشبه موج البحر وقد ، ميض

عيل ، ؛ لذا تكاثرت عليه اهلموموحده فحسب أرخي سدوله من أجله وكأنه، غطي ما حتته

لفاعل كأن هذا هو دأب الليل مع الشاعر أن الروايتني األخرتني تدالن عيل تلبس الفعل با

بينام يف األويل يعد اإلرخاء من أجل الشاعر دون سواه كأنه ، ومع من سواه من الناس

أما عن مفهوم املادتني فإن اإلرخاء أنسب حلالة الشاعر النفسية من ، استأثر هبذا اإلرخاء

وكلام كان ، بيشء من الرقةاإللقاء إذ اإللقاء حيمل نوعاً من الدفع بينام اإلرخاء ييش 

عليه السالم برمي  قال تعايل آمرًا سيدنا مويس، اإلنسان مهمومًا كان احتياجه للرقة آكد

وهذا ما يتناسب ، كام أن اإلرخاء يستتبع شموالً أكثر من اإللقاء  "ألقها يامويس"عصاه: 

 الذي قال فيه: مع التمدد الذي رام الشاعر إليه يف البيت التايل.

                                                 

. شرح المعلقات التسع،  . شرح القصائد السبع ٤٨الدیوان تحقیق المصطاوي، - ١

. حمھرة ٣٤.شرح المعلقات السبع،١٥٩. شرح القصائد التسع المشھورات،٧٥الجاھلیات،

  .١٣٠أشعار العرب،

أبو ھالل الحسن بن عبد هللا بن ، كتاب الصناعتین الكتابة والشعر .٥١شرح القصائد العشر، - ٢

  ،١/٢٤٧،علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم :تحقیق، ھل العسكريس

  .م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦ ،نشر المكتبة العصریة 

  .٢٣٩الدیوان وملحاقتھ، - ٣
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

  )١(َفُقْلُت لَه َملِّا َمتَطَّي بُصْلبِِه ... َوَأْرَدَف َأْعَجاًزا َوَناَء َبَكْلَكلِ            

، والتربيزي، ينوالزوز، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان   

كام  )٢("جوزه"وابن منظور البيت بلفظ ، ابن سيدهو، بينام روي القريش، والزبيدي

ويصور الشاعر مدي ، عن األصمعي "بجوزه"األويل رواية ت كل مصادر الرواية ذكر

وتثاقل صدره وترادفت ، معاناته من خالل وصفه أحوال الليل الطويل الذي امتد وسطه

، لة عيل وسطه كلمتني حيث عرب تارة بصلبهوقد استعار الشاعر للدال، أعجازه

لَُّب َعْظٌم من َلُدِن و" ْلُب والصُّ ْلب من الظَّْهر وُكلُّ يشء  ... الكاِهل إِىل الَعْجبالصُّ والصُّ

َلُب  ْلب والصَّ ) وأما جوزه فهو وسطه كام أبان عن ذلك ٣("من الظَّْهر فيه َفَقاٌر فذلك الصُّ

لب بمعني ، )٤(وابن األنباري ، كابن النحاس رشاح املعلقات وقد جعل ابن األنباري الصُّ

مذكورًا مع  من حيث كونه، لصلب أعمق من اجلوزالكن تبقي داللة ، الوسط أيضاً 

بينام اجلوز وإن كان يدل عيل الوسط ، إخوانه من أعضاء البدن؛ وهي األعجاز والكلكل

املتتابعة املتدة  ذو الفقرات الصلبكام أن ، فإن تلك الداللة تنسحب عيل وسط كل يشء

عقبات التي واجهت الشاعر زد عيل ذلك كأهنا أشبه بال، أقرب لبيان طول الليل من صنوه

ثم يواصل  فالشاعر مع تلك اللفظة مجع مع الطول كثرة العقبات. عيل امتداد الليل.

 الشاعر مناجاته لليل من خالل بيت اتسم بتعد رواياته حيث قال:

 ) ٥(وما اِإلْصَباُح ِمنَك بأمَثلِ ، أال أّهيا الّليُل الطويُل أال اْنَجِيل ... بُصْبٍح      

يف حني ، وابن منظور، واجلمهرة، والزوزين، والنحاس، والشيباين، اية الديوانهذه رو

وما "البيت بلفظ  ونسخة أخري من الديوان، وأبو الفرج، والتربيزي، ألنباريروي ابن ا

                                                 

. شرح القصائد السبع ١٥٥. شرح المعلقات التسع،٤٨الدیوان تحقیق: المصطاوي، -  ١

. شرح ٣٥لمعلقات السبع،. شرح ا١٦٠. شرح القصائد التسع المشھورات،٧٥الجاھلیات،

  .١/٢٥. تاج العروس، ٥١القصائد العشر،

  . لسان العرب مادة"كلكل".٦/٦٦٠. المحكم والمحیط األعظم، ١٣٠جمھرة أشعار العرب، - ٢

  لسان العرب مادة"صلب". - ٣

  . ١٦٠، و شرح القصائد التسع المشھورات،٧٥ینظر: شرح القصائد السبع الطوال،  - ٤

. شرح القصائد التسع ١٥٦. شرح المعلقات التسع،٤٩ق: المصطاوي،الدیوان تحقی -  ٥

  . لسان العرب مادة"شلل".١٣١. جمھرة أشعار العرب،١٦٠المشھورات،
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

 بينام ذكر، ها ثانيةالتربيزي الرواية األويل وجعال، الزوزين وقد ذكر )١("اإلصباح فيك

وقد ماز العديد "األصباح" :واية أخري لكلمة اإلصباح وهير والتربيزي، ابن النحاس

ومنهم الزوزين حيث ، "فيك"و، "منك"من الرشاح بني املعني عيل اختالف الرواية يف 

أو ألن ، وليس الصبح بأفضل منك عندي ألين أقايس اهلموم هنارا كام أعانيها ليال قال:

وما "وهذا إذا رويت: ، لليلهناري أظلم يف عيني الزدحام اهلموم عيل حتى حكى ا

كان املعنى وما اإلصباح يف جنبك ، بأفضل "فيك"وإن رويت: ، "اإلصباح منك بأمثل

أو يف اإلضافة إليك أفضل منك ملا ذكرنا من املعنى ملا ضجر بتطاول ليله خاطبه وسأله 

وأما رواية  )٢(وخطابه ما ال يعقل يدل عىل فرط الوله وشدة التحري.، االنكشاف

، واألصباح مجع صباح، فإن اإلصباح مصدر للفعل أصبح "األصباح"و، "صباحاإل"

يف حني ، واملعني مع املصدر أي أن الصباح يف مقابل الليل كأنه ليل واحد وصباح واحد

تدل رواية اجلمع عيل تعددها وعيل الرغم من ذلك فأن كل األصباح حاهلا كحال هذا 

توالت األصباح وتعددت فإن حاله لن يتغري مع الليل الذي يعاين فيه الشاعر حتي لو 

غري أن ابن األنباري وابن النحاس قد أتيا برواية للشطر الثاين نقًال عن ابن  صباح جديد.

واملعني مع رواية ابن حبيب يفيد  )٣("ذلك فافعل وإن كنت قد أزمعَت  "حبيب لفظها:

هام كام صورت ية األشهر مجعت بينأن الشاعر مل حيد بخطابه عن الليل إيل الصبح بينام الروا

أما ، أن املعاناة مل ولن تنقطع بزوال الليل وإنام هي ممتدة عيل الرغم من تعاقب الليل والنهار

؛ الرواية الثانية فإهنا تيش بأن انتهاء الليل وجميء الصباح ربام كان سببًا يف انقطاع معاناته

 ؛أوغل يف تصوير مدي معاناة امرئ القيسولذا فإن الرواية التي مجعت بني الليل والصباح 

فمن البدهي أن النهار بضوئه ربام حيمل البشارة للبرش بينام الليل بظالمه يكون مدعاة 

الشاعر  بيان مقاساة قد استوي الليل والنهار فإن ذلك آكد يفولكن أما و، للهموم واآلالم

 الذي قال فيه: وفرط وهله. ثم يواصل الشاعر حديثه عن الليل من خالل البيت

                                                 

تحقیق: سمیر  بي الفرج األصفھانيألاألغاني  .٧٧شرح القصائد السبع الجاھلیات،  - ١

  . ١٨یق: أبو الفضل إبراھیم،. الدیوان تحقالطبعة الثانیة بیروت -نشر: دار الفكر، ٩/٨٦،جابر

  .٣٦شرح المعلقات السبع، - ٢

  .١٦١. شرح القصائد التسع المشھورات،٧٧شرح القصائد السبع الطوال،  - ٣
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ْت بِيَْذُبلِ            )١( َفَيا لََك من َلْيٍل كأنَّ نجوَمُه ... بكلِّ ُمَغاِر الَفتْل ُشدَّ

بينام ، واجلمهرة، التربيزيو، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان

كام ذكرها ابن  " ُصّم َجنَْدلِ بأمراِس َكّتاٍن إىل  َكَأنَّ ُنُجوَمهُ   "روي الزوزين البيت بلفظ 

ول إن وبالنظر إيل الروايتني يمكن الق  )٢وهي رواية لنسخة من الديوان ( األنباري أيضاً 

أوالً:صدر الشاعر     هي: ، وذلك من وجوه، الشطر األول الرواية األويل أنسب ملضمون

عيل استيعابه؛ لذا فاستلزم التعجب جميء الشاعر بيشء له القدرة "فيا لك"بيته بالتعجب 

خلت بينام ، نجومهيف شد  كأن كل احلبال  جتسدت من أجل السعي  "بكل مغار"قال :

 من هذا احلكم الكيل. الثانية  الرواية

حتي ، ثانيًا: مل حيدد الشاعر يف الرواية األويل نوع احلبال وإنام أيت به دون بيان لنوعه

يف حني ذكرت ، التي تستطيع أن تنهض بمراد الشاعريستدعي القارئ أشد أنواع احلبال 

 ."أمراس كتان"الرواية الثانية نوع احلبال وعينته 

تلك اللفظة التي تؤكد عيل مدي إحكام  "الفتل"كلمة عيل ثالثًا: حوت الرواية األويل 

للداللة عيل أهنا حبال أحكم ُصنعها؛ لذا  "شدت "ثم أعقبها بكلمة، وقوهتا تلك احلبال

حيس أن الشاعر إزاء ليل  "شدت - الفتل -مغار - كل "املتأمل لكلامت الشطر الثاين فإن

 ال يربح مكانه. 

وإنام أيت هبا منكرة حتى يستقر يف ذهن املتلقي أن ، رابعًا: مل حيدد الشاعر أي نوع من النجوم

، ميف حني  حدد البيت التايل نوع النجو، كل نجوم الليل كانت مشدودة بكل مغار الفتل

، وبني أهنا الثريا فناسب ذلك التحديد ما ذكره غالب الرواة مع الثريا؛ وهي أمراس الكتان

 : حيث قال فيه

                                                 

. شرح القصائد السبع ١٥٧.شرح المعلقات التسع،١٩الدیوان تحقیق: أبو الفضل إبراھیم، - ١

، جمھرة ٥٢ئد العشر،. شرح القصا١٦٢. شرح القصائد التسع المشھورات،٧٩الطوال،

  .١٣١أشعار العرب،

. الدیوان تحقیق: ٧٩. شرح القصائد السبع الطوال،٣٦شرح المعلفات السبع، -  ٢

  .٥٠المصطاوي،
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

 )١(إىل ُصّم َجنَْدلِ  ّتانٍ ها ... بأمراِس كَ مِ كأّن الثَُّرّيا ُعّلَقْت يف َمصا

نظور. وابن م، والتربيزي، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان  

وروي  "مصاهبا") بدالً من ٢("مصاهبا "عيل أن القريش ذكر البيت السابق بلفظة

 )٣("كأن نجوماً "الشيباين وابن األنباري

فإن الثريا أنسب يف هذا املقام حتي ال يكون هناك  "نجوما"و، "الثريا"وبالنسبة لرواية 

وجهة أخري فإن تعني ، ةهذا من ناحي، تكرارًا حيث ذكر الشاعر النجوم يف البيت السابق

النجوم بالثريا يناسبه تعني احلبال بأمراس الكتان كأن الشاعر خص املعني بمعني مثله. 

بينام الثانية ، فإن األويل بمعني أماكنها أو موضعها"مصاهبا"و، "مصامها"وأما رواية 

 ي واحدًا.ومن هنا فإن الروايتني حيمالن معن ؛بمعني مصاهبا أي األماكن التي ُصّبت فيها

 ونتقل إيل بيت رسم الشاعر خالله صورة لوقت غدوه عندما قال:

ا ... بُِمنَْجردٍ َقيِد األوابِِد َهيْكلِ   )٤(َوَقْد َأْغَتِدي والطَّري يف ُوكنَاِهتَ

وابن ، والقريش، والتربيزي، والزوزين، ابن األنباريو، والشيباين، هذه رواية الديوان   

يف حني جعلها ابن  "وكراهتا"هي:، بقني للبيت رواية أخريكام ذكر جل السا منظور.

و الوكن والوكر كام أفصح عن معنامها ابن منظور عش الطائر  )٥النحاس الرواية األويل(

والوكر عش الطائر وإن ، واملوكن هو املوضع الذي َيكُِن فيه عيل البيض، يف جبل أو جدار

  )٧(اترُ ر ومجع اجلمع وكُ ُوكُ  والكر مجع، )والوكن مجع وكنات٦(.فيه مل يكن

                                                 

.شرح القصائد السبع ١٥٧. شرح المعلقات التسع،١٩الدیوان تحقیق:أبو الفضل إبراھیم، - ١

لسان العرب مادة  .٥٣. شرح القصائد العشر،١٦٢، شرح القصائد التسع،٧٩الطوال،

  "صوم". تنویھ: لم یرد ھذا البیت في شرح الزوزني.

  .١٣١جمھرة أشعار العرب، - ٢

  .٧٩. شرح ابن األنباري،١٥٧شرح الشیباني، - ٣

. ١٦٠. شرح الشیباني،٤٥. وتحقیق: المصطاوي:١٩الدیوان، تحقیق:أبو الفضل إبراھیم،-  ٤

. جمھرة أشعار ٥٥تبریزي،. شرح ال٣٩. شرح الزوزني،٨٢شرح ابن األنباري،

  . لسان العرب مادة"قید".١٣٢العرب،

  .١٦٣شرح ابن النحاس، - ٥

  لسان العرب مادتي" وكن، ووكر" - ٦

  .٨٢شرح ابن األنباري، - ٧
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

وعيل هذا فإن الروايتني يصوران معني واحدًا وال تنامز إحدامها عيل األخرى إال من حيث 

    ثم يواصل امرؤ القيس الغوص يف بيان صفات فرسه من خالل قوله: نوع اجلمع.

بُْد عن حاِل َمْتنِه  ْفواُء ب     ُكَميٍت َيِزلُّ اللِّ لِ كام َزلَِّت الصَّ  )١(اُملَتنَزِّ

وابن ، والتربيزي، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان

، كام ذكرها الشيباين، )٢(ذكرها القريش "هحاذ متن"هي:، ريرواية أخمنظور. وللبيت 

يل وقد وقف ابن األنباري ع والتربيزي وجعلوها رواية ثانية.، والزوزين، وابن األنباري

واحلال واحلاذ معنامها واحد ... موضع اللبد أو "الروايتني مبينًا معنامها حيث قال: 

 )٣("الوسط

احلاذ احلال ومنه قوله يف احلديث و"كام أكد ذلك ابن منظور يف كالمه عن معني احلاذ: 

 مالنوعيل هذا فإن الروايتني حي )٤("َأغبط الناس املؤمُن اخلفيُف احلاِذ َأي خفيف الظهر

وهي أن مدلول الكلمة مرتبط بمدي قوة أو ضعف ، ولكن تبقي كلمة، داللة واحدة

، حروفها فكلام زادت صفات القوة يف اللفظة كان ذلك أدعي لوسم مدلوهلا بالقوة

فهام خطان يسريان يف جهتني خمتلفتني؛ وعيل هذا فإن حرف الالم  ؛وبالعكس كذلك

، والذاللقة، واالنفتاح، واالستفال، والتوسط، هي: اجلهر، جيتمع فيه سبع صفات

ومخس من ، اثنتان من صفات القوة، أي أنه يوصف بسبع صفات، واجلانبية، واخلفاء

، هي: اجلهر، بينام الذال حتمل من الصفات ستاً ، صفات الضعف؛ لذا فهو حرف ضعيف

ربع من وأ، اثنان من صفات القوة، واخلفاء، واإلصامت، واالنفتاح، واالستفال، والرخاوة

وعيل هذا فإن حرف الالم أضعف من الذال لكثرة الصفات الضعيفة ، )٥(صفات الضعف

غري أن الالم تنامز بسمة ليست يف حروف العربية وهي أهنا أوسع حروف ، التي يتصف هبا

العربية خمرجًا فإذا كان الالم يزداد يف صفات الضعف صفة إال أن اتساعه جعل رواية 
                                                 

. شرح ٨٤. شرح ابن األنباري،١٦٢،شرح الشیباني،٢٠الدیوان تحقیق:أبو الفضل إبراھیم، - ١

  . لسان العرب مادة"حال".٥٦لتبریزي، . شرح ا٤١. شرح الزوني،١٦٨ابن النحاس،

  .١٣٢جمھرة  أشعار العرب، - ٢

  .٨٤ینظر شرح ابن األنباري، - ٣

  لسا العرب مادة"حوذ" - ٤

ینظر في صفات الحروف كتاب"عن علم التجوید في ضوء الدراسات الصوتیة الحدیثة"د/  -  ٥

  .١٥٨ -١٤٧عبد العزیز أحمد عالم، 
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

خاصة وأن احلرفني يف عداد احلروف  "حاذ متنه"حب من روايةأوسع وأر "حال متنه"

 ثم يواصل امرؤ القيس حديثه عن فرسه الذي قال فيه: .الضعيفة

ْبِل َجيَّاٍش كأّن اهتزاَمُه ... إذا جاَش فيه َمحْ           )١(ُيُه َغُيل ِمْرَجلِ عىل الذَّ

 ، والزوزين، نحاسوابن ال، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان   

كام "عيل الَعْقب"وأما رواية القريش فلفظها  وابن منظور يف إحدي روايتيه.، والتربيزي

، كام ذكر الرواية السابقة كل من ابن األنباري )٢( و ابن منظور كذلك، ذكرها ابن فارس

ني أن الروايتإيل قد أشار ابن األنباري و"عيل الضمر "والتربيزي وزادا عليهام رواية 

عيل أن ابن األنباري استأثر برواية قال  )٣(السابقتني منقولتني عن األصمعي وأيب عبيدة 

وقال: أخذه من  "عيل الدأل جياش"وقال بعض أهل اللغة رواه ابن األعرايب:  "عنها:

والناظر يف اختالف الرواية "عيل املضمر اجلياش "وزاد الشيباين رواية )٤("دأالن الثعلب

 "الضمر"و "الذبل"فروايات ، وما جاء مكاهنا "الذبل"كلمة  جيده دار حول

حتمل داللة واحدة مؤداها االفتخار بالفرس عيل  الرغم مما حلق به من ذبول  "املضمر"و

؛ أي أن جريه متتابع العقب جري بعد جريفإن ، "العقب " أما روايةو )٥(وضمور ودقة

تبقي رواية  .لسوط ال حاجة لوعندئذ وقيل معناه إذا حركته بعقبك جاش ، متوال

ْأُل " الدال واهلمزة والالم يدل عىل ِخّفة "وقد أبان ابن فارس عن املعني فقال: "الدَّ

ْؤُلول  ْأل: اَخلْتل. ويقولون: الدُّ َأالَُن: املْيشُ بنَشاط. يقال منه َدأْلُت أْدَأل. والدَّ وَنْشَطٍة. فالدَّ

اهية ني إن فرس امرئ القيس يتسم بسامت ال تتوافر وعيل هذه الرواية يكون املع )٦("الدَّ

وهو يف جيمع إيل جانب ذلك دهاء  كام أنه، هو خفيف نشيط حتي يف هناية عدوهيف غريه ف

أن هذا الفرس آخر عدوه عىل ذلك شبيه بالثعلب. وغاية الشاعر يف هناية املطاف تعود إيل 

 فرسه من خالل قوله: ثم يتابع امرؤ القيس الغوص يف وصف هذه احلال فكيف أوله؟
                                                 

. شرح ابن ٨٥، شرح ابن األنباري، ١٦٣. شرح الشیباني،٥٥،الدیوان، تحقیق: المصطاوي - ١

  ھزم"  -. لسان العرب مادتا"ذبل٥٧. شرح التبریزي،٤٢. شرح الزوزني، ١٦٩النحاس، 

  .  مقاییس اللغة مادة "عقب" لسان العرب مادة "عقب".١٣٢جمھرة أشعار العرب، - ٢

  .٥٧. شرح التبریزي،٨٥شرح ابن األنباري، - ٣

  .٨٥األنباري،  شرح ابن - ٤

  مقاییس اللغة مادة"ذبل، وضمر".  - ٥

  مقاییس اللغة مادة "دأل". - ٦
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ابَِحاُت عىل الَوَنى ... َأَثْرن الُغبَاَر بالَكديِد اْملَُركَّلِ   )١(ِمَسحٍّ إذا ما السَّ

، والقريش، والتربيزي، والزوزين، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان  

موبالكثيب "واخلليل. وأما الرواية الثانية فهي   )٢("لالسَّ

بالكديد  "بلفظ ، ابن منظوربينام ابن دريد و، ن ابن األنباريقد ذكرها كل مو 

يفتخر امرؤ القيس بفرسه ألنه يصب اجلري صبًا بعد صب يف الوقت الذي  )٣("لالسمو

جتد فيه عتاق اخليل يثرن الغبار نتيجة ركلهن األرض الصلبة بحوافرهن عيل الرغم من 

الغبار نتيجة سريها عيل الرمال يف  يلاخل  إثارة وأما الرواية األخرى فتعني ، فتورها

وعيل هذا فإن رواية الكديد أخدم ملراد الشاعر من الرواية األخري؛ ألن ، األرض الواسعة

إثارة الغبار من األرض الصلبة يعني أن حوافر اخليل هلا القدرة عيل التأثري فيها ومن ثم 

يس سهالً فإن إثارة الغبار يف وإذا كان انبعاث الغبار من األرض الصلبة ل، ينبعث الغبار

وهذا يعني أن اخليل يف الرواية األويل أقوي ، كثبان الرمال أمر ميسور ال تعب فيه وال عناء

وإذا كان هذا هو حاهلا عيل الرغم من فتورها فام بالنا بفرس امرئ ، وأصلب منها يف الثانية

صورة  لطبيعة عدو فرسه رسم الشاعر  أن بعدو .غباراً وال يثري  الذي يسح سحاً  القيس

 حيث قال: عندئذ انتقل واصفًا حال من فوقه

فُّ  الُغالمُ  ِزلُّ يَ   )٤(اْملَُثقَّلِ  َصَهواتِِه ... وُيْلوي بأْثواب الَعنيِف  نع اْخلِ

، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان  

ففي األويل الغالم هو  "ُيطِريُ "و "ُيِزلُّ "وقد ذكر جل السابقني ، والقريش، والتربيزي

واملعني عيل الرواية األويل أن ويف الثانية والثالثة الفرس هو الفاعل، ، والفعل الزماً  الفاعل

وال يعد ذلك قدحًا يف الفرس مما يعني ، الغالم هو الذي يسقط من عيل الفرس نظرًا خلفته
                                                 

. شرح ابن ١٦٣. شرح الشیباني،٢٠، وتحقیق: أبو الفضل إبراھیم، ٥٦الدیوان تحقیق: ، - ١

. ١٣٢. جمھرة أشعار العرب،٥٧. شرح التبریزي،٤٢. شرح الزوزني،٨٦األنباري،

  .٥/٢٧٤العین،

  .٨٧نباري،شرح ابن األ - ٢

  . لسان العرب مادة ".٢/١٧٣جمھرة اللغة ،  - ٣

. شرح ابن ٨٧. سرح ابن األنباري،١٦٤. شرح الشیباني،٥٧الدیوان تحقیق: المصطاوي،  - ٤

. اللسان ١٣٣. جمھرة أشعار العرب،٥٨، شرح التبریزي،٤٣. شرح الزوزني،١٦٩النحاس،

  مادة "خفف".
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لثة الفاعل هو الفرس فهو الذي يوقع ما عليه حتى لكن الرواية الثانية والثا، أنه فرس ُمَعّلم

فإن يزل  "ُيطري"و "ُيزل"وأما رواية، لو كان الذي فوقه حيسن الركوب؛ لكنه خفيف

بأن   تيشيطري  بينام، ومل يثبت عليه نظرًا لرسعته ونشاطه، تدل بأن الذي عليه زل عنه

يف ذلك إيغال  يف بيان مدي  ،الغالم اخلف يطري وال يزل الرسعة أشد من السابقة حتى إن

 ثم يواصل امرؤ القيس يف بيان طبيعة عدو فرسه عندما يقول:رسعة الفرس وشدة عدوه. 

لِ اَدِريٍر َكخْذُروِف  ُه ... َتَتاُبُع َكّفيِْه بَِخْيٍط ُمَوصَّ  )١(لَولِيِد َأَمرَّ

، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية نسخة من الديوان    

 والزبيدي.، وابن منظور، والقريش، والتربيزي

كام ذكرها كل من  "تقلب كفيه"وقد ورد يف نسخة أخري من نسخ الديوان رواية

 "أّدره"وروي ابن فارس البيت بلفظ) ٢والزبيدي(، وابن منظور، وابن سيده، التربيزي

ثم ، العدو متابع هلام والسري مدائنه واملعني  يفتخر الشاعر بفرسه أل )٣("أمّره"بدالً من 

وعيل هذا فإن ، اخلذروف يف دورانه إذا بولغ يف فتل خيطهك ه وشدة عدوهيف رسعة مرّ إنه 

فتيش "َتَقلَُّب "تدل عيل املواالة واالستمرار فال تقطع يف رسعته بينام رواية "تتابع"رواية 

لَقْلُب ا "بن منظور:بعدم السري عيل منوال واحد يدل عيل ذلك معني القلب كام قال ا

ويُل اليشِء عن وجهه َقَلبه َيْقلُِبه َقْلبًا وَأْقَلبه به  األَخريُة عن َحتْ وقد اْنَقَلب وَقَلَب اليشَء وَقلَّ

له َظْهرًا لَبْطنٍ َح  وأما  ؛ ولذا فإن رواية التتابع أخدم ملراد الشاعر من رواية التقلب. )٤("وَّ

ه"رواية ه"و "أمرَّ ) والثانية كام ذكر ابن ٥وهو إحكام الفتل(، من اإلمرار فإن األويل "أدرَّ

الدال والراء يف املضاعف يدلُّ عىل أصلني: أحدمها تولُّد يشء عن "فارس عن أصل املادة 

                                                 

، شرح ابن ٨٨. شرح ابن األنباري١٦٥رح الشیباني، . ش٥٧الدیوان تحقیق: المصطاوي: - ١١

. لسان ١٣٣، جمھرة أشعار العرب،٥٨. شرح التبریزي،٤٤. شرح الزوزني،١٧٠النحاس، 

  العرب مادة "درر". تاج العروس، "خذرف".

. المحكم والمحیط األعظم ٥٨. شرح التبریزي،٢١الدیوان تحقیق: أبو الفضل إبراھیم، -  ٢

  مادة "درر". تاج العروس"دخر". لسان العرب ٩/٢٦٤

  مقاییس اللغة،مادة "درر". - ٣

  مادة "قلب". - ٤

  .٨٨شرح ابن األنباري، - ٥
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وعيل هذا فإن الرواية األويل واألشهر هي األحكم  )١("والثاين اضطراٌب يف يشء.، يشء

م يف الفتل بينام الثانية تتضمن نوعاً من يف الصورة املرسومة نظرًا ملا حتمله من إحكا

ثم ينتقل امرؤ القيس إيل التطواف حول  االضطراب الذي يكون سببًا يف ضعف اإلحكام.

أوصاف الفرس اجلسدية من خالل جمموعة من األبيات صّدرها ببيت ذاع واشتهر وسار 

 وهو: ، مسري األمثال يف وصف اخليل

َحاٍن َوَتْقِريُب َتْتُفلِ َلُه َأْيطَال َظْبٍي وساقا َنعامَ   )٢(ٍة ... َوإْرخاُء ِرسْ

، والتربيزي، والزوزين، وابن النحاس، والشيباين، هذه رواية الديوان بنسختيه  

 )٣("إطال "بينام الرواية األويل البن األنباري، والقريش

د فرلكن بعض املعاجم  ان "لفَ تْ تُ "هي، كام أضاف جل السابقني رواية ثانية خلتام البيت

لِ "برواية لفظها ت  حاٍن وَتْقِريُب ُتفَّ كام أضاف الشمشاطي رواية رابعة ، )٤("وغاَرُة ِرسْ

حيوانا  مرأ القيس أخذ أربع صفات من أربعوالناظر للبيت جيد ا) ٥("َتْقِريُب َتنُْفل"هي :

ومن النعامة ، ت خمتلفة الطباع واملشارب وأضافها لفرسه؛ حيث أخذ من الظبي إيطليه

ومن الثعلب تقريبه. ليصب كل هذه الصفات يف فرسه حتي ، ومن الذئب عدوه، يهاساق

وأطل تبني أن ، وبمطالعة كتب اللغة التي وقفت عند كلمتي أيطل، يصبح بيضة الديك

مها "وقال عنهام:  ذلك كام ذهب ابن قتبة إيل أبعد من، اللفظتني يطلقان عيل اخلرص

فهي لغات ورد ذكرها عن أسامء ولد "تتفل"يف  و أما الروايات التي وردت )٦("سواء

                                                 

  مقاییس اللغة مادة "درر". - ١

. شرح ٢١، وتحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم:٥٨الدیوان تحقیق: المصطاوي، - ٢

، جمھرة ٥٨ریزي،، شرح التب٤٥. شرح الزوزني،١٧١. شرح ابن النحاس،١٦٥الشیباني،

  . ١٣٣أشعار العرب،

  .٢٦٠.الدیوان وملحقاتھ،٨٩شرح ابن األنباري، - ٣

  تھذیب اللغة مادة "سرح". تاج العروس مادة" تعل".  - ٤

األنوار ومحاسن األشعار للشمشاطي، تحقیق: محمد السید یوسف ، راجعھ: عبد الستار   - ٥

  م.١٣٩٧/١٩٧٧، مطبعة حكومة الكویت، ٢٩٣/ ١أحمد فراج،

ینظر مقاییس اللغة، مادة "أطم". كتاب المعاني الكبیر غي أبات المعاني البن قتیبة  - ٦

  م.١٩٨٤ھـ/١٤٠٥، الطبعة األولي، ط: دار الكتب العلمیة بیروت ١٤١/ ١الدینوري،
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وقد وقف  )١("ُيقال لولد الثْعَلب َتنُْفُل وُتنُْفُل وُتنَْفُل  "قال ابن السكيت:، الثعلب

ا َتْتُفل ففيه ثالُث ُلغاٍت ضمُّ التَّاِء والفاء "العكربي عند اللغات الواردة يف تتفل فقال:  وأمَّ

فقد علق عليها الزبيدي  "تفل"وأما رواية  )٢("ذلك وَفْتُح الّتاء وضمُّ الفاء وعكُس 

ِف قاطبًة أن التاَء األُوىل يف أوله زائدةٌ  "قائًال  عىل ما ُعِرف يف ، واتَّفق أئّمة اللغِة والرصَّ

فّية انتهى . قلت : ْل . التَّنُْفُل كَتنُْضٍب ُمقتضاه أنه بالنون  األوزان الرصَّ وفيه َنَظٌر ظاهٌر فتأمَّ

واب أنه بتاءين، اِهُر سياقِهكام هو ظ فإّن ُكراعاً قال : ليس يف الكالم اسٌم توالت فيه ، والصَّ

ينبي عيل لغات متعددة  "تتفل"وعيل هذا فإن اخلالف الدائر حول رواية  )٣(تاءان غُريه

تتعلق بتلك الكلمة التي تعرب عن ولد الثعلب دون تغري يف الوزن العرويض. يبقي يف البيت 

، أيدينا الصورة األخرية يف اختالف الرواية؛ والتي تتعلق بوصف عدو الذئبالذي بني 

أما غارة ، وإرخاء مصدر بوزن إفعال "غارة رسحانو "و، "إرخاء رسحان"وهي:

يف والذي يميز بني الكلمتني حرف اخلاء والراء عيل خالف ، فكلتامها مصدر، فعلة فوزهنا

، واالستعالء، واإلرخاء، هي:اهلمس ،من الصفات وجيتمع يف اخلاء ست، الرتتيب

، واإلصامت، اثنتان من صفات القوة وهي: االستعالء، خفاءواإل، واإلصامت، واالنفتاح

فيه من وأما حرف الغني ف، ؛ لذا يوصف احلرف باألضعفوالباقي من صفات الضعف

ومن صفات ، واإلصامت من صفات القوة، واالستعالء، الصفات ست كذلك هي:اجلهر

  )٤واإلخفاء؛ لذا يوصف باملتوسط(، واالنفتاح، الرخاوةو، الضعف

فإن اإلرخاء ، هذا من ناحية صفات كل حرف عيل حده أما داللة اللفظتني عند املعجميني

وفرٌس ِمْرخاٌء وناقٌة " وقد أبان ابن منظور عن داللة الكلمة حيث قال:، نوع من العدو

ى الَفَرُس وقيل اإلْرخاُء َعْدٌو دون التقريب قال ِمْرخاٌء يف سريمها وَأْرَخيت الَفرس وتراخ

َأبو منصور ال يقال َأْرَخيْت الفرس ولكن يقال َأْرخى الَفَرُس يف َعْدوه إذا َأْحَرضَ وال يقال 

ِه وقال َأبو منصور وإْرخاُء الفرِس مْأُخوٌذ من الريح  تراخى الفرُس إالَّعنَد ُفُتوِره يف ُحْرضِ

                                                 

  .٢/٢٨٩المخصص البن سیده ، - ١

  الحسین بن عبدهللا أبو البقاء محب الدین عبدهللا بن ،اللباب في علل البناء واإلعراب - ٢

  ١٩٩٥الطبعة األولى ،  دمشق - دار الفكر   رنش، ٢/٢٦٩،تحقیق:غازي مختار طلیمات

  تاج العروس مادة "تعل". - ٣

  . ١٥٨-١٤٦ینظر كتاب عن علم التجوید القرآني في ضوء الدراسات الصوتیة الحدیثة،  - ٤
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ي خاء وهي الرسَّ اِإلَغاَرِة عىل الَعُدّو . قال ابُن سيَده : من  "وأما غارة  )١("عة يف لِنيٍ الرُّ

ِحيح . وَأغاَر عىل الَعُدوِّ  كاْسَتغاَر . وَأغاَر الَفَرُس إَِغاَرًة ، ُيِغُري إِغاَرًة وُمَغاراً وهو الصَّ

َع يف : اوَغاَرةً  َهاْشَتدَّ َعْدُوُه وَأْرسَ ُة وَفَرٌس ُمغَ ، الَغاَرِة وَغْريِ ُع الَعْدَو . وَغاَرُته : ِشدَّ اٌر : ُيْرسِ

ومن خالل كالم املعاجم عن  . )٢("َفاْملُِغَرياِت ُصبْحاً ". ومنه قوُله تعاَىل :  َعْدِوه

بينام الغارة تصور الشدة ، الكلمتني فإن اإلرخاء حيمل نوعًا من اللني واالرختاء يف العدو

يف حني ، ء من احلرف املوسومة باألضعفوالرسعة ومما يقوي ذلك أيضًا أن حرف اخلا

كام أن اهللا عز عند قسمه بخيل  احلرب  استعمل ، يوصف حرف الغني باحلرف املتوسط

ثم يواصل امرؤ القيس سلسلة أوصافه التي  كلمة املغريات ومل يستعمل كلمة املرخيات.

 رسمها لفرسه من خالل قوله: 

 )٣(. بَِضاٍف ُفَويَق األرِض َليَس بِأَْعَزلِ َضليٍع إذا استدَبْرَتُه َسدَّ َفرَجُه ..

، والزوزين، والنحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية إحدى نسخ الديوان  

وأنت "والزبيدي. يف حني جاءت الرواية الثانية بلفظ ، وابن منظور، والقريش، والتربيزي

حوي البيت بني جنباته  )٤وابن منظور يف مادة أخري(، لديوانيف نسخة أخري من ا "إذا

وفضاء ما بني ، وهي: انتفاخ اجلنبني، أربعًا من الصفات التي رسمها امرؤ القيس يف فرسه

ثم  "ضليع"هذا عيل رواية ، وميل ذنبه إيل أحد الشقني، وسبوغ ذنبه، اليدين والقدمني

لكن  ،لتأخذ من الصفات األربع الصفة األويل وتطرحها جانباً  "وأنت إذا"تأيت رواية 

، خطابه إياهالبيت مع تلك الرواية تضمن أخذ امرؤ القيس إقرارًا عيل املخاطب من خالل 

وإن كانت الرواية األويل ، ثم تعليقه عيل الرشط حتي يصيب اإلقرار املحز يف املخاطب

ثم يواصل امرؤ القيس احلديث عن فرسه من  محلت نفس الرشط بعد الصفة األويل.

  :خالل بيت آخر قال فيه

                                                 

  لسان العرب مادة"رخا". - ١

  لسان العرب مادة"غور". - ٢

، شرح البن ٩٠. شرح ابن األنباري،١٦٦. شرح الشیباني،٥٩الدیوان تحقیق: المصطاوي،  - ٣

. لسان ١٣٣. جمھرة أشعار العرب،٥٩. شرح التبریزي،٤٥. شرح الزوزني،١٧٤النحاس،

  العرب مادة" ضفا". تاج العروس مادة"ضلع".

  . لسان العرب"فرج".٢٣الدیوان تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، - ٤



  
 

 
 ٣٨٥ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

 )١(كأّن َرساَتُه لَدى البَيِت َقائًام ... َمداُك َعُروٍس َأْو َصالَيُة َحنَْظلِ 

 والقريش.، والتربيزي، وابن النحاس، وابن األنباري، رواية الشيباين تلك  

وطرحت النسخة  )٢("كأّن عىل اْملَْتنَْنيِ منُه إذا اْنَتَحى" برواية  والزوزين، وقد جاء الديوان

اية "لديوان رواية أخرى لفظها: األخرى من ا كأن عيل الكتفني منه إذا انتحي...َرصَ

وابن ، الزبيديو، والتربيزي عن األصمعي، ابن األنباريمن كام ذكرها كل  "حنظل

بكرس  "ِرصاية"أخري عن أيب عبيدة لفظها ةوقد زاد ابن األنباري رواي )٣( قتيبة.

 )٤الصاد(

وأراد من ذلك بيان شدة ، سحق العطار عليه املسكواملعني كأن عيل ظهره حجرًا أملس ي

وقد ُأفيد املعني من الرواية األويل التي خصت ، واكتناز حلمه مالسة ظهره واستوائه

ورساة النهار ، أو عيل أعاله ومنه رساة اجلبل أعاله، ألنه يطلق عيل الظهر"، الرساة

وأما رواية الكتفني فكأهنا ، شاملهبينام أفادت رواية املتنني ما عيل يمني الفقار و، "أعاله

غري أن الرواية األويل حوت كلمة قائًام التي تدل عيل ظهوره وبروزه فهو ، تصور جانباه

كام أن رواية رساة صورت أعيل الظهر من خالل ، ؛ ألنه غري مرسجعيل مرأى من اجلميع

وقد أضاف ، اهبينام بقية الروايات رسمت املكان ذاته بكلمة مثن، كلمة مدلوهلا مفرد

ويستعار ، واجلمع الرسوات، الرساة أعيل الظهر"الزوزين شيئًا يقوي رواية الرساة ؛هو:

أي أن فرس الشاعر مجع مع ما )٥("...والرسو االرتفاع يف املجد والرشف، لعلية الناس

، بالياء"صالية حنظل"املجد والرشف. وأما رواية ، روسبق من املالسة واالرتفاع والظه

وقد ، أو رصاية بفتح الصاد وكرسها) ٦("صالبة" كام رواها صاحب اخلزانة باءأو بال

رواه "توقف الصفدي عند الشطر الثاين من البيت وجعله مما كثر تصحيفه حيث قال:
                                                 

. ٦٠. شرح التبریزي،١٧٦. شرح ابن النحاس،٩٠. شرح ابن األنباري،١٦٦شرح الشیباني، - ١

  .١٣٣جمھرة أشعار العرب،

  .٤٦. شرح الزوزني،٦٠الدیوان تحقیق: المصطاوي،  - ٢

شرح التبریزي،  ٩٠.  شرح ابن األنباري ،٢١الدیوان تحقیق: محمد أبو الفضل، - ٣

  .١/٣٢المعاني الكبیر، .القاموس المحیط مادة"ضرب، دوك".٦٠

  .٩١شرح ابن األنباري، - ٤

  .٤٦شرح الزوزني،  - ٥

  .٣/٢٢٩خزانة األدب، - ٦



  
 

 
 ٣٨٦ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

، والَرصاَية احلنظلة اخلرضاء، األصمعي: َرصاية بفتح الصاد مهملة وياء آخر احلروف

 وقيل هي التي اصفرت.

وقال: هو املاء اُملسَتنَقع الذي ُينتَقع فيه احلنظل ، عبيدة: ِرصاية بكرس الصادورواه أبو      

يًا ورصاية َي َيْرصى َرصْ بباء حتتها ، ورواه بعضهم: َرصابة وهو أخرض صاف.، يقال: َرصِ

وبعض الناس يقال فيه:  إذا امألّس.، يقال: ارصأّب اليشءُ ، يريد امللوسة والصفاء، نقطة

كام أغفل ، لباقنيلكن الصفدي مل يرجح أحدها عيل ا )١(ض الراء.صالية بالالم عو

وإنام  مداك  ؛فكأنه مداك عروس يف صفائها واملعني معها "صالية"وهي، الرواية األشهر

وصالءة احلنظل؛ ألن حب احلنظل خيرج ، العروس دون غريه ألنه قريب العهد بالطيب

 ويلمع ملعان الصالءة بسب ما عيها.فكأن ظهر الفرس يربق  دهنه فيربق عىل الصالءة.

؛ حيث شبهه ومن روي رصاية بكرس الصاد أراد املاء الذي ينقع فيه احلنظل لتذهب مرارته

أما من ذكر ، ومن روي رصاية بفتح الصاد رمي إيل احلنظلة التي اصفرت وملعت، بعرقه

تصورها بقية غري أن رواية الصالية حتمل إضاءات ال ، رصابة فغايته الصفاء واملالسة

وما ينتج عنه من سيالن ، الروايات حيث إهنا صورت الشكل احلادث من تكسري احلنظل

 وإذا أضيف، دهنه عيل احلجر الذي ُكّرس عليه مما يؤدي إيل حدوث بريق وملعان ال نظري له

ضوءها إيل زيادة يف اللمعان كلام كثر نعكاس اذلك وجود الفرس يف الشمس أدي  إيل 

ا يضعف رواية رصاية بكرس السني أن امرأ القيس نفي العرق عنه عندما قال ومم الدهن.

ثم نعايش بيتًا آخر مما اختلف يف رواية؛ وهو يعد "مل ينضح بامء فيغسل"بعد ذلك 

 استكامالً ملا بدأه الشاعر حول فرسه حيث قال:

 )٢(لِ كأّن ِدماَء اهلاِدياِت بنَْحِرِه ... ُعَصاَرُة ِحنَّاٍء بَشيٍب ُمَرجَّ 

                                                 

لصالح الدین الصفدي،حققھ وصنع فھارسھ السید تصحیح التصحیف وتحریر التحریف  - ١

،نشر مكتبة الخانجي، الطبعة ١/٥٠الشرقاوي، راجعھ د/ رمضان عبد التواب 

  م.١٩٨٧ھـ/١٤٠٧األولي،

. شرح ٢٣، وتحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم:٦٠الدیوان تحقیق: المصطاوي، - ٢

، شرح ٤٧. شرح الزوزني،١٧٨، شرح ابن النحاس،٩٢، شرح ابن األنباري،١٦٧الشیباني،

. لسان العرب مادة "ھدي". تاج العروس ١٣٣، جمھرة أشعار العرب،٦١التبریزي،

  مادة"رجل".



  
 

 
 ٣٨٧ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ذلك البيت عيل هذه الرواية حيث ورت يف الديوان  ت حولاياوقد تواترت الرو    

، والتربيزي، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، وذكرها الشيباين، بنسختيه

والزبيدي. لكن األخري أورد للبيت رواية أخري بلفظ ، وابن منظور، والقريش

ات التي حلق هبا ووقع بعض من دمها عليه  بعصارة واملعني شبه دماء اهلادي )١("حتاء"

فتخلو من  "حتاء" وأما رواية، احلناء التي غسلها صاحبها من عيل شعره حتي يرجله

ولعل ، التشبيه السابق كام آثار الدماء زالت عن طريق احلت والفرك مما يدل عيل جفافها

كام أهنا ، رواة والرشاح هذه الروايةرواية التاء حتريف للرواية األويل؛ إذ مل يذكر أحد من ال

اختالف يف من  ثم نقف إزاء بيت من األبيات التي محلت لونا تفقد جانباً من التشبيه.

 وهو:، الرواية

ٌب َكَأنَّ نَِعاَجُه ... َعَذاَرى َدَواٍر يف ُمالٍء ُمَذيَّلِ ف  )٢(َعنَّ َلنَا ِرسْ

، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان  

وورد البيت يف نسخة أخري من الديوان ويف رشح ابن فارس ، والقريش، والتربيزي

وداللة الروايتني واحد إذ مل تضف رواية التعريف  )٣("يف املالء املذيل" احلرضمي برواية

 وإنام تسلل انطباع املشه لذهن املتلقي  ، ؛ ألن الشاعر مل يقصد مالءة حمددةجديداً 

ثم نعايش بيتًا آخر من األبيات التي  من خالل الصورة الكلية التي رسمها امرؤ القيس.

 اختلف يف روايتها وهو امتداد لفخ امرؤ القيس بفرسه:

ٍة َملْ َتَزيَّلِ  َقنَا باَهلادياِت َوُدوَنُه ... جواِحُرها يف َرصَّ  )٤(فَأْحلَ

، وابن منظور، بن فارسوا، والقريش، والزوزين، هذه رواية نسختا الديوان  

وابن ، وذكرها كل من: الشيباين"فأحلقه"والزبيدي. يف حني جاءت الرواية الثانية بلفظ
                                                 

  تاج العروس مادة"ھجي". - ١

، شرح ابن ٩٣. شرح ابن األنباري،١٦٧. شرح الشیباني،٦٠لدیوان تحقیق: المصطاوي،ا - ٢

. ١٣٤، جمھرة أشعار العرب،٦١، شرح التبریزي،٤٧. شرح الزوزني،١٨٧النحاس،

  . لسان العرب مادة"دور".٤/١٩مقاییس اللغة،

  .  ٤٠. شرح الحضرمي،٢٢الدیوان تحقیق: أبو الفضل إبراھیم،  - ٣

. ٤٨. شرح الزوزني،٢٢، وتحقیق: أبو الفضل إبراھیم،٦٠حقیق: المصطاوي،الدیوان ت -  ٤

. مقاییس اللغة مادة"صر".لسان العرب مادة"جحر".تاج العروس ١٣٤جمھرة أشعار العرب،

  مادة "جحبر".



  
 

 
 ٣٨٨ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

برواية  ااستأثر واحلمريي اليمني لكن الزبيدي، )١والتربيزي(، وابن النحاس، األنباري

ن وبالنظر إيل اخلالف الدائر حول صدر البيت يمكن القول: إ )٢("فأحلفه"ثالثة لفظها

من املمكن أن تعود عيل الفرس  "فأحلقه"وأما رواية ، تعود عيل الفرس"فأحلقنا"رواية 

وعيل هذا فإن رواية فأحلقه ، أو أحلق الغالُم الفرَس ، ويكون املعني أحلق الفرُس الغالمَ 

فتعني أحلحنا  "فأحلفه"بينام الرواية األويل هتادي بداللة واحدة. وأما رواية ، حتمل داللتني

وعيل هذا لو كان امرؤ القيس يصف حاالً ميض فهذا يعني أهنم حلقوا ، طلب اهلادياتيف 

ولو كان يصف أمرًا حاّال فهذا يعني أنه يصورهم وهم يف الطريق للوصول ، هبم

 وكان منها:، ويتواصل احلديث عن األبيات التي روايتهاللهاديات. 

لِ  فظّل ُطهاُة اللَّحِم من َبِني ُمنِْضٍج ... َصفيَف   )٣(ِشواٍء أْو َقديٍر ُمَعجَّ

وابن ، والتربيزي، والزوزين، ن النحاسواب، وابن األنباري، هذه رواية الديوان  

وممن أورد ، وأما الرواية الثانية فجاءت بإبدال الفاء يف ظل واواً  وابن منظور.، فارس

) ٤("ما""من"بزيادة يف إبدال ، الشيباين، الرواية نسخة ثانية من الديوان والقريش

واملعني مع الرواية األويل يتمثل يف أن الشاعر درج عيل ما درج عليه يف األبيات األربعة 

السابقة؛ وهي تدل عيل أن الطهاة عيل اختالف أعامهلم بدأوا مهامهم عقب االنتهاء من 

ت خاصة وأن البي، وأما رواية الواو فتعد بداية الستعامل مل يكثر يف املعلقة، الصيد مبارشة

وهي تدل عيل معني احلال كأن الشاعر يصف حاهلم بعد االنتهاء من  ؛التايل جاء هبا كذلك

فإن رواية ما  "من"و "ما"وأما رواية واالنتقال ملرحلة توزيع األدوار. ، عملية الصيد

وكل صنف معني بدوره وال عالقة له بدور ، تدل عيل أن القائمني عيل أمر اللحم صنفان

عيل أن القائمني  "من"يف حني تدل رواية ، وصفيفو الشواء، جو اللحماآلخر؛ ومها منض
                                                 

. شرح ١٨١، شرح ابن النحاس،٩٥. شرح ابن األنباري،١٨٦شرح الشیباني، -  ١

  .٦٢التبریزي،

    .٦/٣٦٢٤،شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومرر".تاج العروس مادة"ص - ٢

. شرح ١٨٣. شرح ابن النحاس،٩٧. شرح ابن األنباري،٦٢الدیوان،تحقیق: المصطاوي، -  ٣

.مقاییس اللغة مادة "صف". لسان العرب مادة "صفف، ٦٣، شرح التبریزي،٤٩الزوزني،

  وطھا".

. شرح ابن ١٣٤أشعار العرب،. جمھرة ٢٢الدیوان تحقیق: أبو الفضل إبراھیم، - ٤

  .٩٧األنباري،
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ثم  وهذا يعني أن األدوار كانت مشرتكة بينهام.، عيل شواء اللحم كانوا ممن عنوا بطبخها

 نقف إزاء نموذج جديد الختالف الرواية وهو:

لِ َوُرْحنا يكاُد الطَّْرُف يقُرصُ دوَنُه ... َمَتى ما َتَرقَّ الَعُني في  )١(ه َتَسفَّ

وابن ، وأما الشيباين، والقريش، والزوزين، رواية إحدى نسخ الديوان تلك  

ل"والتربيزي فرووا البيت بلفظ، وابن النحاس، األنباري وإن كان ابن النحاس  "تسهَّ

وقد أثبت كل من الشيباين وابن األنباري وابن النحاس  )٢صدر البيت بالفاء دون الواو.(

ورحنا وراَح الطِرُف ينفُض "أخري عن األصمعي وأيب عبيدة لفظها:  والتربيزي رواية

رف أراد بالطَ "واملعني كام صور التربيزي  عيل اختالف الرواية يف الشطر األول: "رأَسه

ومعنى قوله (يقرص دونه) إنه إذا نظر إىل هذا الفرس أطال ، والطرف املصدر أيضا، العني

وحيتمل أن يكون معناه إنه إذا ، يكاد يستويف النظر إىل مجيعهالنظر إىل ما ينظر منه حلسنه فال 

حلسنه. وروى األصمعي وأبو عبيدة نظر إىل هذا الفرس مل يدم النظر إليه لئال يصيبه بعينه 

، فةرواألنثى ط، والطرف: الكريم من كل يشء "ينفض رأسه رفورحنا وراح الطِ "

وقوله (متى ، ) أي من املرح والنشاطوقوله (ينفض رأسه، وقيل: الطرف الكريم الطرفني

ما رق العني فيه تسهل) أي متى ما نظر إىل أعاله نظر إىل أسفله لكامله ليستتم النظر إىل 

وعيل هذا فإن رواية يقرص دونه تشري إيل أنه بلغ من احلسن واجلامل ما  )٣(."مجيع جسده

النظر إيل أعاله اشتهت ومهام بالغت يف ، حدا بالعيون ألن تقرص عن اسكناه ذاك احلسن

وهذا ، النظر ألسفله حتى تكتمل الصورة يف ذهن الرائي خاصة وأن ذلك أمر يسري سهل

كام دلت رواية نفض الرأس عيل املرح والنشاط  ، املعني مل تصوره رواية ينفض رأسه

فإن األويل تشري "تسفل"و، "تسهل"أما روايةوتلك صورة خلت منها الرواية األويل. 

بينام األخرى أبانت عن التحول ، لة التحول من األعىل إيل األسفل دون معاناةإيل سهو

وهل وجد الرائي كدًا يف ذلك أم أن األمر سهل ، لكن دون وصف دقيق لطبيعة النظر

 ذاك هو: ؛من أول صدرهثم نتقل إيل بيت وقع االختالف فيه  ميسور.

                                                 

  .١٣٤.  جمھرة أشعار العرب،٥٠. شرح الزوزني،٦٢الدیوان، تحقیق: المصطاوي، - ١

. ٩٨. شرح ابن األنباري،١٧٠. إبراھیم،شرح الشیباني، ٢٣الدیوان تحقیق: أبو الفضل،  - ٢

  . ٦٤. شرح التبریزي،١٨٥شرح ابن النحاس،

  .٦٤شرح التبریزي،  - ٣
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

 )١(الَيَديِن يف َحبيٍّ مكلَّلِ ريَك وَميَضُه ... َكَلْمِع أصاِح َتَرى َبْرًقا أُ 

، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية إحدى نسخ الديوان     

   والزبيدي.، وابن منظور، واألزهري، والقريش

كام محل الشطر ، )٢("أحار"، ولفظها "حارث"وأما الرواية الثانية فجاءت برتخيم    

، الشيباين وقد ذكرمها، "أعنِّي عيل برق أريك وميَضه"بلفظ األول رواية ثالثة جاءت 

 )٤("كأن وميضه"هي: ، غري أن احلرضمي ذكر البيت بصورة أخري، )٣(وابن األنباري

وبالنسبة للخالف القائم حول صدر  )٥بفتح الالم وكرسها.( "مكلل"كام ذكر الزوزين 

، والثاين: أسلوب طلب العون، البيت يمكن تصنيفه إيل أسلوبني األول: أسلوب الرتخيم

فإن هذا وعيل ، لقد تكرر أسلوب الرتخيم من الشاعر قبل ذلك عندما رخم فاطمةو

حيث يعمل عيل  عًا يف النفسنطباومعلوم أن للرتخيم ا، الرتخيم يف القصيدة ليس األول

 فضًال عن أنه يعد عامًال من عوامل لفت، من حواجز وإزالة ما فيها، ترطيبه وترقيقه

فإن ذاك األمر جيعل املخاطب يقبل عيل املتكلم بكل ، وأما رواية طلب العون، االنتباه

لكن رواية الرتخيم ، فهو أمر أشبه ما يكون بلهفة املستغيث، جوارحه حتي يلبي نداءه

فإذا أقبل عليه ربام يتوقف  تنامز عن األخرى يف أن الرتخيم جيعل املناَدي يقبل عيل املنادِي

يتكلم لسان احلال فإذا كان لسان احلال يدعو لطلب العون وقع ذلك يف نفس و، كالمال

املناَدي من غري ترصيح به؛ ولذا فإن رواية الرتخيم أوقع. وأما عن املرخم ذاته فنحن بني 

ومن ، وأخر يدل عيل مكانة املرَخم يف نفس املِرخم، يح وهو احلارث؛ اسم رصاسمني

الرتخيم من قلب  يف النفس وإيقاعاً عيل الذات وكلام اقرتب املسلم به أن للرتخيم انطباعاً 

 وينبي اخلالف كام هو معروف حول ترخيم، املرخم كان عيل النفس آكد

 "حارث"و"صاحب"
                                                 

. شرح ابن ٩٩. شرح ابن األنباري،١٧١. شرح الشیباني،٧٠الدیوان تحقیق: المصطاوي، - ١

.  تھذیب اللغة ١٣٥. شرح الزوزني، . شرح التبریزي،. جمھرة أشعار العرب،١٨٧النحاس،

  مادة"كل". لسان العرب مادة" ومض، وكلل، وحبا". تاج العروس مادة" ومض، وحبو"

  . ٢٤لفضل إبراھیم، الدیوان تحقیق: محمد أبو ا - ٢

  .١٠٠. شرح ابن األنباري،١٧١شرح الشیباني، - ٣

  .٨٣الدیوان بشرح الحضرمي، - ٤

  .٥١شرح الزوزني،  - ٥
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

وعند النظر إيل اللفظتني يمكن القول: إن ترخيم صاحب حتمل إضاءات ال تصورها 

محله الرتخيم من سوي ما  مل يضف حارث؛ ألن املنادي َيْعرف اسمه فإذا ُرخم االسم

بينام ترخيم صاحب تدل عيل أن األمر مل يقترص عيل الرتخيم ، لقلب صاحبهترقيق 

وكل نداءات القرآن الكريم للنبي ، ودالالته بل امتد إيل بيان مكانة املرَخم يف قلب املرِخم

 انبت عيل أساس بيان مكانته عند ربه.  - صيل اهللا عليه وسلم- 

ومعني الرواية األويل  "كأن وميضه"و"ُأريك وميضه"رواية  - يضاً أ-ومن الروايات 

بينام ، كأن الشاعر قال لصاحبه تعايل لكي أريك وميضه؛ مما جيعله يستقر يف نفس صاحبه

الرواية الثانية أضعفت املعني؛ ألهنا مبنية عيل بياٍن مؤداه كأن الوميض كلمع اليدين وليس 

ر من معلقة امرئ القيس حامًال بني أعطافه خالفًا يف ثم نتقل إيل بيت آخالوميض ذاته. 

 هو:، روايته

باِل اْملَُفتَّلِ  ليَط بالذُّ  )١(ُييضُء َسناُه أو َمصابيُح راِهٍب ... أماَل السَّ

والزبيدي. بينام جاءت رواية ، والزوزين، وابن األنباري، هذه رواية الديوان  

والقريش ، والتربيزي، ابن النحاسو، و الشيباين، ورشح احلرضمي، الديوان اآلخر

رواية أخري عن  ابن األنباري وابن النحاس  ) كام أثبت٢("أهان السليط"بلفظ

   "كأن سناه يف مصابيح راهب"هي:، األصمعي

والرفع عيل أحد ، قال األخفش والنصب أجود، والنصب، جيوز يف مصابيح الرفع واجلرو

واملضمر يعود ، "كلمع اليدين"لكاف يف قولهوجهني يكون معطوفًا عيل املضمر الذي يف ا

                 ، وإن شئت عيل الوميض، عيل الربق

وإن شئت عيل ، الربق، ويروي أو مصابيح راهٍب بالنصب عيل أن تعطف عيل الربق

الوميض وأما اخلفض عيل أن تعطفه عيل كلمع اليدين ويكون املعني أو كمصابيح 

ضل رواية النصب؛ ألهنا عيل معطوفة برقًا املنصوبة وإخال أن األخفش ف )٣("راهب

                                                 

، تاج العروس ٥١،والزوزني،١٠٠. شرح ابن األنباري،٦٤الدیوان، تحقیق: المصطاوي، - ١

  مادة"سلط، وذبل".

، ١٧٣، شرح الشیباني،٨٣لحضرمي، ، شرح ا٢٤الدیوان، تحقیق: أبو الفضل إبراھیم،  -  ٢

  .١٣٥. جمھرة أشعار العرب،٦٦. شرح التبریزي،١٩١شرح ابن النحاس، 

  .١٩١شرح ابن النحاس، - ٣
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

وأما رواية  وعندئذ يكون املعني أو تري مصابيح حتى يكون الربق واملصابيح مرئيني.

 يضيئ ... ورواية كأن...

فإن رواية الفعل املضارع تفيد التجدد واحلدوث؛ ولذا فإضاءاته ليست مرة واحدة وإنام 

اية كأن القائمة عيل التشبيه تعني أن مصابيح راهب يف بينام رو، هو أمر متجدد متكرر

وهلذا النوع من التشبيه دالالت يف النفس حيث يوهم ، وهو من التشبه املقلوب، سناه

املتلقي أن الصورة يف املشبه أوضح من املشبه به حتى تبدلت احلال فأصبح املشبه مشبهًا به 

 والعكس.

فقد وقف الرواة إزاء رواية أمال موقف الناقض   "لوأما، أهان"وبالنسبة للرواية األخرية

وقد تلمس  )١("أمال السليط"وال معني لرواية من روي "هلا حيث قال غري واحد 

حيث قال: وقال بعضهم إن ، ومنهم الزوزين، "أمال السليط"بعض النقاد وجهًا لرواية 

 جانب فيكون أشد يريد أنه يميل املصباح إيل "تقديره أمال السليط مع الذبال املفتل

وعيل هذا التأويل يكون يف الرواية جمازًا مرسالً عالقته )٢("إضاءة لتلك الناحية من غريها

 "ألن السليط بمعني الزيت كام قال ابن منظور ؛اجلزئية حيث أطلق اجلزء وأراد الكل

لِيُط عند عاّمة العرب الزْيُت  ْمِسم قال ام، والسَّ  :رؤ القيسوعند َأهل اليمن ُدْهُن السِّ

بال اُملَفتَّلِ " لِيَط بالذُّ ُدهن  :قال ابن بري، وقيل هو كلُّ ُدْهٍن ُعِرص من َحبٍّ  "َأماَل السَّ

ُج واَحللُّ  ْريَ لِيط الزيُت قوُل اجلعِديّ ، السمسم هو الشَّ ُيِيضُء َكِمْثِل ِرساِج :وُيَقّوي َأنَّ السَّ

لِيِط  َعِل اهللاُّ فيه ُنحاسا قوله  السَّ مل جيعل اهللاّ فيه ُنحاسًا َأي ُدخانًا دليل عىل َأنه الزيت  :مل َجيْ

وزعم "هو:، وذهب الزوزين يف هذه الرواية مذهبًا آخر)٣("ألَن السليط له ُدخان صالٌِح 

وتقديره: أمال الذبال ، أكثر الناس أن قوله أمال السليط بالذبال املفتل من املقلوب

هو أن الشطر مبني قلب  هذا املذهب ويقويه ) ولعل مما يرجح٤("بالسليط إذا صبه عليه

مذهبًا أخر الدكتور شوقي ضيف  قد ذهب  التشبيه فكأن البيت من أوله إيل أخره مقلوبًا.

كان البيت " عندما نظر يف البيت ووجد خمرجًا لطيفًا لقول امرئ القيس حيث قال:

                                                 

  .٦٧. شرح التبریزي،١٩١. شرح ابن النحاس،١٧٣شرح ابن الشیباني،  - ١

  .٥١شرح الزوزني، - ٢

  لسان العرب مادة "سلط". - ٣

  .٥١شرح الزوزني،  - ٤
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

رعي األنعام  وكأنه استعار صورة، يتضمن استعارة بديعة؛ ألن من معاين أمال رعى

فاملعني عنده  "أهان"وأما من روي  )١("للنبات ملا يفنيه الذبال من الزيت شيئًا فشيًئا.

وعيل هذا  )٢("أي مل يكن عنده عزيزًا يعني أنه ال يكرمه عن استعامله وإتالفه يف الوقود"

يف  األول : اإلمالة احلقيقة بعني وضع، هومن املمكن تأويلها عيل  وجفإن رواية أمال 

 الثاين: بناء البيت عيل القلب. جانب دون جانب.

 ي لطيف.نعوهو م، عني الرعي كام يرعي البقر النباتاإلمالة بم :الثالث

 لتصور معني واحدًا من معاين أمال؛ وهو اإلضاءة. بينام تأيت رواية أهان 

                    هو: ، ونقف مع بيت آخر تنازع الرواة والرشاح يف روايته

يلعْ َقَعْدُت َلُه َوُصْحَبتي بَني ضارٍج ... َوَبْنيَ الُعَذيِب بُ   )٣(َد َما ُمَتَأمِّ

، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان  

قعدت وأصحايب "وابن منظور يف إحدى رواياته. وروي القريش البيت ، والتربيزي

والزبيدي ، ح احلرضمي وابن منظور يف روايته الثانيةوأما نسخة الديوان األخري ورش"له

  "فرووا البيت بلفظ 

لِ     َقَعْدُت له وُصْحَبتِي َبْنيَ حاِمٍر    )٤(َوَبْني إِكاٍم ُبْعَد ما ُمتَأمَّ

بني حامز "وأما ابن األنباري فالصورة الثانية عنده، الشيباينأشار إيل الرواية السابقة كام   

) كام أشار ٦بفتح باء بعد( "بعد") يف حني روي الريايش ٥("ملكا"ويروي: "وإكام

           إليها ابن األنباري. 

يمكن القول: إن  "أصحايب" "صحبتي"وبالنسبة ملا دار حول البيت من خالف يف 

وعيل الرغم من ذلك فإن رواية الصحبة هي ، وأصحاب مجع تكثري، صحبه اسم مجع
                                                 

  .٢٠٠٣، ط: دار المعارف مصر٢٥٦األدب العربي العصر الجاھلي د/ شوقي ضیف، تاریخ - ١

  .٦٧-٦٦شرح التبریزي، - ٢

.  شرح ابن ١٠٢. شرح ابن األنباري،١٧٣. شرح الشیباني،٦٤الدیوان تحقیق: المصطاوي، -  ٣

  . لسان العرب مادة" بعد".٦٧. شرح التبریزي،٥١. شرح الزوزني،١٩١النحاس،

. لسان العرب ٨٤. شرح الحضرمي،٢٤قیق : محمد أبو الفضل إبراھیم،الدیوان تح - ٤

  مادة"أكم". تاج العروس مادة "أكم".

  .١٠٢شرح ابن األنباري،  - ٥

  .٦٧شرح التبریزي، - ٦



  
 

 
 ٣٩٤ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

فإن كانت ، يف زمان ما، االقرتان باليشء يف حالة ماعني: األنسب ملراد الشاعر فالصحبة ت

حبة. وعيل هذا فإن رواية الصحبة تدل عيل مدي  )١(املالزمة واُخلْلطة فهي كامل الصُّ

ومن خالل تلك املالزمة من املمكن إدخال كل ما ، املالزمة واملصاحبة يف تلك الرحلة

الذي استأثر هبذه الرواية ومل يذكرها باإلضافة إيل أن القريش هو ، اصطحبه الشاعر معه

وأما خالف الرواة حول املكانني الذين انتخبهام امرؤ القيس له  أحد من الرواة والرشاح. 

نجده ذكر كل مكانني مع بعضهام فالرواية األويل ذكرت ، ولصحبه حتى يتأملوا سوياً 

الثالثة  بينام استأثرت "وإكام، حامر"وأما الثانية فخصت  "والعذيب، ضارج"

وكلها أسامء أماكن وجبال متقاربة األماكن غري أين مل أجد مكاناً "ولكام، حامز"ب

وما ذكرته املصادر حول تلك الكلمة ال يعدو إال أن يكون رشحاً ملعناها "حامز"يسمي 

احلاِمز : الشديُد من كلِّ يشء . ورجٌل حاِمُز الفؤاد : شديُده وقال ابن عّباس :أفضل "

بإلقاء الضوء عيل شعر امرئ فوأما بقية األماكن  )٢(زها أْي :َأَشّدها وَأمَتنُهااألشياء أمح

املكانني الزبيدي ر ذك كام، آخر موطن هو الذي ذكره يفالقيس ُوجد أن املكان األول 

اسم وضاِرٌج  عندما ذكر بيتًا المرئ القيس:، اللذين أوردمها  امرؤ القيس يف الرواية األويل

وقد َمرَّ . قال ، وقيل : ببالد َطيِّىٍء . والُعَذْيُب : ماٌء بُِقْربه،  بالِد بني َعبْسٍ ( ع ) معروف يف

 امرؤ القيس : 

َمِت الَعْنيَ التي ِعنَْد َضاِرٍج   )٣(َيِفيُء عليها الظِّلُّ َعْرَمُضَها َطاِمي     َتَيمَّ

 

عن غريه ما ذكره  ومما يدل عيل أن هذا املكان ينفرد ببعض اخلصائص التي جتعله ينامز

وأنشد قول امرئ ، قال الطويس: هو موضع باليمن "، صاحب الروض املعطار

 ) :٢(القيس

                                                 

حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي  يبأل اللباب في علوم الكتاب -  ١

لشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد حقق: ات ھـ)٧٧٥النعماني (المتوفى: 

  م١٩٩٨-ھـ  ١٤١٩األولى، :ط، لبنان/بیروت  -نشر:دار الكتب العلمیة ،١/٥٨٧ معوض

  العین، باب الحاء والطاء والراء. - ٢

  تاج العروس مادة "ضرج". - ٣



  
 

 
 ٣٩٥ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

قعدت له وصحبتي بني ضارج ... وروي أن ناساً من اليمن خرجوا يريدون رسول اهللا 

فلام أتوا ضارجاً ذكر ، فأصاهبم ظمأ شديد كاد يقطع أعناقهم، صىل اهللا عليه وسلم

 ) :٣ئ القيس (أحدهم قول امر

 ها داميـن فرائصــوأن البياض م ها ...ــــة مهـوملا رأت أن الرشيع

 تيممت العني التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي

فالتمسوا املاء فهذا ، فقال أحدهم: واهللا ما وصف امرؤ القيس شيئًا إال عىل حقيقة وعلم

فسقوا ، ء اجلبل حتى عثروا عىل العنيفمشوا عىل يف، وكان ذلك وقت الظهر، ضارج

لوال بيت امرئ ، فلام أتوا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قالوا: يا رسول اهللا، واستقوا

ومن خالل هذه القصة التي تدل عيل أن هذا املكان له منزلة عند امرئ  )١("القيس هللكنا

شعر ومن الثابت أن سامت ، عني ماء كام يتفيأ الناس ظله إذ فيه وأنه مما عرف به، القيس

 تناص مع نفسه؛ حيث كرر بعض الكلامت يف أكثر من موضع. أن ي الشاعر

   ولعل هذا مما يأخذ بيد الرواية األويل ألن تكون هي األقرب ملخيلة الشاعر.  

 "فقد قال التربيزي عن الروايتني:، بضم الباء يف بعد وفتحها "بعد ما متأمل"وأما رواية 

فاملعنى يا ُبعد ، وحقيقته إنه نداء مضاف، (ُبعَد ما ُمتأمل) ما أبعد ما تأملت ومعنى قوله:

وهي حتتمل معنيني: ، وروى الريايش (َبْعَد ما) بفتح الباء، أي يا ُبعد ما تأملت، ما ُمتأمل

وجيوز أن يكون املعنى ، أحدمها أن املعنى َبُعَد ثم حذف الضمة كام يقال َعْضد يف َعُضد

إذ تيش كلمة قعدت ، ) لكن معني التعجب أكثر التئامًا مع صدر البيت٢("تأملت.َبْعَد ما 

ونقف مع البيت التايل الذي محل بني حناياه وهذا من مدعاة التعجب. ، بطول املكث

 وهو:، اختالفًا يف روايته

َتاِر َفَيْذ  ُه َعَىل السِّ ْيِم َأْيَمُن َصْوبِِه ... َوَأْيَرسُ  )٣(ُبلِ َعَال َقَطنًا بِالشَّ

                                                 

ق :إحسان یحقت ،محمد بن عبد المنعم الِحمیريل الروض المعطار في خبر األقطار - ١

  م ١٩٨٠الثانیة، ،دار السراج: طبع –بیروت  -مؤسسة ناصر للثقافة  :نشر، ٢٧٥،عباس

  .٦٧شرح التبریزي، - ٢

. شرح ١٩٢، شرح النحاس، ١٠٢. شرح ابن األنباري، ١٧٤شرح الشیباني،  - ٣

  .٢/٢٣٩. الصحاح في اللغة،٦٧التبریزي،



  
 

 
 ٣٩٦ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

بينام جاءت ، واجلوهري، والتربيزي، وابن النحاس، وابن األنباري، هذه رواية الشيباين    

كام ذكرها السابقون  ) ١("عيل قطن" والقريش، والزوزين، رواية الديوان بنسختيه

وابن ، وقد ذكرها الشيباين "النِّباج فَثْيَتل "هو:، وقد ورد للبيت تذيل آخر، كذلك

يف حني ذكرها الزبيدي رواية ، بن النحاس والتربيزي وجعلوها رواية ثانيةاألنباري وا

 )   ٢أويل(

وإذا أضيف إليهام قطن يكون البيت ، وبالنظر إيل روايات البيت فإن الستار ويذبل جبالن

، مجع بني طرفية ثالثة جبال؛ واحد يف الشطر األول وهو إما عن يمينه أو يتيامن به

ومن هنا فإن الرواية التي محلت بني أعطافها ثالثة ، و يتشاءم هبامواآلخران عن يساره أ

كأن الشاعر بصدد تقسيم ما يتيامن به والعكس. وأما رواية ، تناسب يف تقسيمهاتجبال 

عيل التشاؤم أمرًا  "أيرسه"وَمحْل  )٣فهام ماءان لبني سعد بن زيد مناة( "النباج وثيتل"

ومن ، هذا من ناحية، يف ُيتشاءم من أرض فيها ماءليس مستساغاً يف هذه الرواية إذ ك

وعيل هذا فيكون املعني عن ، )٤جهة أخري فإن الزبيدي جعل الثتيل رضبًا من الطيب(

، يمني الشاعر جبل يعلوه السحاب املعبأ باملطر وعن شامله أرضان إحدامها فيها ماء

فإن األويل  "عيل قطن"ورواية ، "عال قطناً "وأما رواية واألخري ينبعث منها الطيب. 

تفيد بينام الثانية ، نزوله قرب عال السحاب القطن ويف ذلك إشارة إيل، من العلو عال يعلو

وعيل ، ويف ذلك مبالغة عيل شدة ارتفاعه من جهة، االستعالء كأن السحاب مالمسًا اجلبل

، يتهاومع بيت جديد من األبيات التي اختلف يف رواقرب نزوله عليه من ناحية أخري. 

 وهو:

 )٥(فأْضَحى َيُسحُّ املاَء َحْوَل ُكَتْيَفٍة ... يُكّب عىل األذقاِن َدْوَح الَكنَْهبلِ 

                                                 

. ٥٢. شرح الزوزني،٢٦م:، وتحقیق: أبو الفضل إبراھی٦٥الدیوان تحقیق: المصطاوي، - ١

  .١٣٥جمھرة أشعار العرب،

  .تاج العروس مادة"ثجل" - ٢

  .١٠٣شرح ابن األنباري،  - ٣

  .تاج العروس مادة"ثجل" - ٤

. شرح ١٩٣.شرح ابن النحاس ١٠٣. شرح ابن األنباري،٦٥الدیوان ، تحقیق: المصطاوي،  -  ٥

  .١٣٦. جمھرة أشعار العرب،٦٨. شرح التبریزي،٥٢الزوزني،



  
 

 
 ٣٩٧ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

، والتربيزي، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، هذه رواية الديوان     

وقد نقل ابن األنباري عن أيب عبيدة البيت  )١("حول كنيفة"يف رواه الشيباين  والقريش.

كام ذكرمها التربيزي ولكن دون ، "عن كل فيقة"ورواه  األصمعي"ن كل تلعةم"بلفظ

جاءت نسخة الديوان الثانية برواية حني جاء الزوزين باألخرية. يف يف حني ، نسبة للثانية

عيل  تدل الرواية فإن "من كل تلعة"وبالنسبة لرواية )٢("عن كل فيقة" األصمعي:

 "عن كل فيقة"بينام رواية ، املاء الناتج عن املطر والشاهد عيل ذلك مسيل، غزارة املطر

وعيل هذا فإن ، الفيقة تعني ما بني احللبتني نعيل شدته ولكن ساعة بعد ساعة؛ ال فتيش

حول "بينام تأيت روايتا ، الروايتني السابقتني تصور كل واحدة منهام  وضعاً معينًا مع املطر

ا كان هذا حال ما وعيل هذا فإذ، املكانل حولتصوران ماء املطر  "حول كنيفة"و "كتيفة

 البد وأن املطر قد انصب عيل املكان قبل ما حوله.، حول املكان فام بالنا باملكان ذاته

َومّر َعَىل الَقنَّاِن ِمْن وهو: ، ونتجول مع بيت آخر من األبيات التي فيها اختالف يف الرواية

 )٣(منِزلِ  َنَفيانِِه ... َفَأْنَزَل منه الُعْصَم من كّل 

 والتربيزي، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان  

َوَألقى بِبَسياَن َمَع الَليِل "وابن سيده. بينام روي األصمعي الشطر األول ، والقريش، 

يف  )٤وابن النحاس(، كام ذكرها ابن األنباري، و هي اختيار نسخة الديوان الثانية"َبرَكهُ 

  )٥حني جعلها الشيباين بيتًا آخر(

وبالنظر إيل رواية  )٦("الُعْفَر يف كل ُمنَزل"وروي ابن األنباري الشطر الثاين بلفظ    

يمكن القول إذا كان قطر املطر املتطاير قد استطاع إنزال الوعول  "العفر"و  "العصم"

عصم أكثر داللة عيل شدته من والتيوس فمن باب أويل إنزال عفر الظباء؛ ولذا فإن رواية ال
                                                 

  .١٠/٢١٦. المحكم والمحیط األعظم ١٧٤شرح الشیباني، - ١

  .٢٤الدیوان تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، - ٢

. شرح ابن ١٠٤. شرح الشیباني، شرح ابن األنباري، ٦٦الدیوان تحقیق: المصطاوي،  -  ٣

  .١٣٦. جمھرة أشعار العرب، ٦٨، شرح التبریزي،٥٣. شرح الزوزني، ١٩٤النحاس،

. شرح ابن النحاس، ١٠٥. شرح ابن األنباري،٢٦ن تحقیق: أبو الفضل إبراھیم، الدیوا - ٤

١٠٥ .  

  .١٧٧شرح الشیباني، - ٥

  .١٠٤شرح ابن األنباري،  - ٦



  
 

 
 ٣٩٨ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

فمعناه عند كل موضع تنزل هي منه أي هترب  "من كل منِزل"ومن روي رواية العفر. 

 )١(فمعناه من كل موضع ُينزل منه العصم. "من كل ُمنَْزل"من السيل. ومن روي 

؛ وبنظرة متأملة حول معني الروايتني يتبن أن رواية منِزل تيش بكثرة قطر املاء من األخرى 

وبالوقوف عند الشطر األول  ألن كثرهتا كانت مدعاة هلروب التيوس من أعايل اجلبال.

بالتكرار أو بطول األمد من  "مر"أوالً: تتسم رواية  : الذي جاء بروايتني تبني األيت

فتدل عيل "ألقي"أما رواية ، ولعل ذلك مستفاد من حرف الراء يف مر، الرواية األخري

 يش برسعته.عدم جتدد احلدث كام ت

ثانيًا: حيمل املشهد يف الرواية الثانية خوفًا وفزعاً أشد من الرواية األويل؛ وذلك   

، دفع خاصة وأن ذلك حادث يف الظالمالتي تصور معني ال"ألقي"مستفاد من كلمة 

 ونعايش بيتًا آخر يقول الشاعر فيه:واألمر مع الظالم أكثر ختويفاً من النهار. 

 )٢(ْك هبا ِجْذَع نخَلٍة ... وال ُأُطًام إال َمشيًدا بَِجنَْدلِ َوَتْيَامَء مل َيْرتُ 

وابن فارس يف إحدي روايتيه. ، والقريش، والزوزين، هذه رواية الديوان بنسختيه  

وابن ، وابن فارس، والتربيزي، وابن النحاس، وابن األنباري، بينام جاءت رواية الشيباين

 )٣("وال أمجاً "والزبيدي بلفظ ، منظور

حول كلمتي  وعيل هذا فمناط االختالف ينبني .ري والتربيزي عليهاكام نبه ابن األنبا

يدّل عىل احلبس ، اهلمزة والطاء وامليم "واملعني كام ذكره ابن فارس:  "أجم"و "أطم"

اهلمزة واجليم وامليم ال خيلو من   "يقال للحْصِن األُُطم ومجُعُه آطامٌ ، واإلحاطة باليشء

ع وا ع فاألََمجَةالتجمُّ ة. فأما التجمُّ ع كالغيضة، لشدَّ واجلمع ، وهي َمنْبِت الشجر املتجمِّ

حتى تواَرْت "اآلجام. وكذلك األُُجم وهو اِحلْصن. ومثلُه ُأُطم وآطام. ويف احلديث: 

وعيل هذا فإن األجم يطلق عيل احلصن وكذلك األطم كام قال أهل  )٤( ."بآجاِم املدينة

                                                 

  .١٩٥شرح ابن النحاس، - ١

. ٥٣. شرح الزوزني، ٢٥، وتحقیق: أبو الفضل إبراھیم،٦٦الدیوان تحقیق: المصطاوي، - ٢

  س اللغة مادة"أطم".. مقایی١٣٦جمھرة أشعار العرب،

.  شرح ١٩٦. شرح ابن النحاس،١٠٥. شرح ابن األنباري،١٧٥شرح الشیباني، - ٣

  . مقاییس اللغة مادة"أجم". لسان العرب مادة" أجم". تاج العروس مادة "أجم".٦٩التبریزي،

  مقاییس اللغة مادة "أطم، وأجم". - ٤



  
 

 
 ٣٩٩ 
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

وايتني متعادلتان ويطلقان عيل يشء واحد.ونطلق مع بيت جديد من ولذا فإن الر، اللغة

 وهو:، األبيات التي تصور قضيتنا

لِ   )١(كأّن َثبًريا يف َعرانِني َوْبلِِه ... َكبُري ُأناٍس يف بجاد ُمَزمَّ

، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان  

ورواها احلرضمي   " كأنَّ أباناً يف أفانِني ودقهِ  " ه األصمعي :وروا، والقريش، والتربيزي

وبالنظر إيل املشهدين  )٢وابن النحاس. (، ونقلها عن األصمعي كل من ابن األنباري

األويل يمكن القول إن الصورة مع الرواية األويل أشد وأوغل من الثانية ألن املشهد مع 

كلمة عرانني التي تطلق عيل األنف ألهنا تتقدم  كام أن، يصور أوائل املطر يف شدة هطوله

لكن أين له ، وما فيها من األنفة واإلباء تيش بأن اجلبل سيتحمل املطر اهلاطل، الوجوه

كام أن القرآن الكريم يف معرض فام فتئ حتى أضحي كالشيخ الكبري يف بجاد مزمل. ، ذلك

صاهبا وابل فآتت أكلها أ"قال تعايل، استعامله لكلمة وابل كانت الثمرة مضاعفة

 . )٤("فرتي الودق خيرج من خالله"بينام الثمرة مع الودق مفردة قال تعايل )٣("ضعفني

      وهو: ،  يف روايتهريومع بيت آخر محل يف طياته اختالفًا ليس باليس

 )٥(ثاء َفلكة ِمغَزلِ من الّسيِل والغُ  كأّن ُذَرى َرْأِس اْملَُجْيِمِر ُغْدَوًة ...

 واجلوهري.، والقريش، والتربيزي، وابن النحاس، رواية ابن األنباريهذه   

) ٦("املجنب"و "اإلغثاء"ولفظ الشيباين، "األغثاء"الرواية يف الديوان والزوزين بلفظ و

وكذلك ما بعده إيل آخرها وجيعله "وكأن ُقليعة املجيمر"وقال ابن حبيب: الرواية

وهي رواية نسخة  "َطميّة املجيمر ُغدوةوكأن  ". ورواه األصمعي: : وكأن خمزوماً 

                                                 

. شرح ابن ١٠٦شرح ابن األنباري، .١٧٥. شرح الشیباني، ٦٧الدیوان تحقیق: المصطاوي، -  ١

  . ١٣٦. جمھرة أشعار العرب ٦٩. شرح التبریزي،٥٤. شرح الزوزني، ١٩٧النحاس ،

  . لسان العرب مادة "زمل".٧٨شرح الحضرمي،  - ٢

  ".٢٦٥سورة البقرة آیة " - ٣

  ".٤٨" سورة الروم آیة" ٤٣سورة النور آیة " - ٤

. جمھرة أشعار ٧٠، شرح التبریزي،١٨٩نحاس،. شرح ابن ال١٠٨شرح ابن األنباري،   - ٥

  .٢/١٨٠. الصحاح في اللغة،١٣٧العرب،

  .١٦٧. شرح الشیباني،٥٤. شرح الزوزني،٦٧الدیوان تحقیق: المصطاوي، - ٦
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

وبالنظر إيل  )٢الواو( غري وقد ذكر التربيزي رواية األصمعي من )١(الديوان األخري

، اختالف الروايات يف الشطر األول  نجدها أتت يف أربع صور صورتان متقاربتان

ذرا رأس  "أما الصورتان املتقاربتان فهام ، صورتان كل صورة منها ختتلف عن األخرىو

وبنظرة  "وطمية املجيمر، قليعة املجيمر"واألخرتان مها:  "وذرا رأس املجنب، املجيمر

وذرا رأس املجنب أقوي ، متأملة هلذه الروايات يمكن القول : إن رواية ذرا رأس املجيمر

 هي:، الروايات وذلك من وجوه

ة ووالذر، بأو رأس جبل املجن، أوالً: خصت الرواية أعيل قمة يف أرض املجيمر  

 أعيل اليشء.

حتي وإن مل ينص عيل اسم ، نيًا: أراد الشاعر جبل أرض املجيمر أو املجنبثا  

اجلبل رصاحة لكن الذهن سينرصف بال كد أو تعب إيل جبل هذه البالد وهو أعيل يشء 

 وإن مل يكن اجلبل فسيذهب إيل ما فوق اجلبل يف العلو.، فيها

ع ذرا رأس املجمري أو املجنب جيعل الغثاء كثيفاً ثالثًا: تصوير الشاعر املشهد م  

 "طمية"بينام تأيت رواية ، وعاليًا لدرجة أن الرائي مل ير سوي الرأس التي صورها الشاعر

 لتصور اجلبل دون إشارة إيل املستوي الذي وصل إليه املاء.

 تصغري قلعة لتحمل املعني األضعف يف "قليعة"رابعًا: جاءت الرواية الرابعة   

 قام مقام هتويل.الروايات السابقة؛ ألهنا أتت مصغرة وليست مكربة وامل

لو متت املوازنة بني اجلبل والقليعة لتبني مدي الفرق بينهام فشتان بني صنع البرش وصنع 

- هبا اجلنود وإن كان يتحصن  بينام القلعة، فاجلبل مرضب األمثال يف الضخامة، رب البرش

 ت إزاء ما يف اجلبل من عظم.إال أن ضوءها خيف -أحياناً 

، ومن رواه بال واو فإن رواية الواو تعني أن بالبيت خرماً ، ملن روي البيت بالواووبالنسبة 

حيث تكرر األمر ، وسيأيت احلديث عن تلك القضية يف البيت األخري ليكون الطرح واحداً 

 مرتني بخالف تلك املرة؛ حتي ال يكون احلديث مكرورًا.

الرواة إزاء تلك الروايات فقد وقف  "اإلغَثاء"و، "األغَثاء "و، "لُغثَّاءا"وأما رواية 

وقالوا بأن اجلمع السليم هو الغثاء ناظرين إيل ، رافضني مجع غثاء عيل اإلغثاء أو األغثاء

                                                 

  .٢٦.الدیوان تحقیق: أبو الفضل إبراھیم،١٠٨شرح ابن األنباري،  - ١

  .٧٠شرح التبریزي،  - ٢
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

من رواه (األغثاء) فقد أخطأ؛  ":املفرد وبنيته وما ينبغي أن جيمع عليه حيث قال أبو جعفر

وأفعاال مجع ، وإنام جيمع عىل أغثية؛ ألن أفعلة مجع املمدود، عىل أغثاءألن غثاء ال جيمع 

وقالوا: إن الفراء هو الذي روي األغثاء؛ وهو مجع  )١("نحو رحا وأرحاء املقصور

ومل ال يكون الشاعر قد عمد إيل اجلمع القليل حتي ) ٢وهو قليل يف املمدود.(، الغثاء

فجمع قليل يساوي مشهد قليل ، دث هبذا الشكليستطيع تصوير هذا املشهد الذي قلام حي

وهذا ما ال يصوره اجلمع املتفق عليه عند أهل اللغة. كام أن جممع اللغة العربية ، احلدوث

مع بيت جديد من األبيات  .)٣أقر هذا اجلمع وعده مجعًا لكلمة غثاء فهو مجع اجلمع.(

ُنزوَل الَيَامين ذي  ...بيط َبَعاَعُه وألقى بَصحراِء الغَ   وهو:، التي اختلف الرواة يف نقلها

لِ   )٤(الِعَياِب املحمَّ

وابن ، والقريش، والتربيزي، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، هذه رواية الديوان 

َكْرصِع " هي:، األصمعي البيت إن روايةوقال ابن األنباري والتربيزي  والزبيدي.، فارس

 "كصوع اليامين..."بينام قال ابن النحاس إن رواية األصمعي "لِ اِب املَُخوعيلالَيَامِين ِذي ا

ل نزول اليامين"بلفظ واللسان فجاءا، وأما نسخة الديوان األخري  )٥("ذي العياب املخوِّ

لِ "وقد انفرد اجلوهري والزبيدي برواية  ووري األصمعي واألخفش  )٦("بالِعَياِب اُملَثقَّ

وحتي يستطيع القارئ  )٧.(ابن حبيب كرسها بينام، بفتح امليم "املحمل" اوغريمه

فامرؤ القيس ، املفاضلة بني الروايات عليه أن يتصور املشهد الذي يريد الشاعر تصويره
                                                 

  .٧١شرح القصائد العشر، - ١

  .١٠٨ح ابن األنباري، شر - ٢

  ھـ) ١٤٢٤د أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى:  ،معجم اللغة العربیة المعاصرة - ٣

  م ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩الطبعة: األولى،  نشر:عالم الكتب،٢/١٥٩٥

، شرح ٢٠٠، شرح ابن النحاس، ١٠٨. شرح ابن األنباري،٦٨الدیوان تحقیق: المصطاوي، -  ٤

. مقاییس اللغة مادة "بع". ١٣٧، جمھرة أشعار العرب،٧١ریزي،، شرح التب٥٥الزوزني، 

  تاج العروس فصل الغین مع الطاء.

  . اللسان مادة "بعع".٢٥الدیوان تحقیق: أبو الفضل إبراھیم، - ٥

  . تاج العروس مادة"بعع".  ٣/٣٢٢الصحاح في اللغة ،  - ٦

  .٧١. شرح التبریزي، ١٠٩شرح ابن األنباري،  - ٧



  
 

 
 ٤٠٢ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

يصور نزول املطر يف الصحراء دافعة واحدة لذا استعمل كلمة ألقي التي تيش بذلك كام 

نزول فنزول املطر يف ولعل اللفظة املناسبة لذلك هي كلمة ، حتمل نوعًا من املفاجأة

ولعل مما ، الصحراء يقابله نزول اليامين كال املعنيني مع تلك اللفظة يأخذان بيد بعضهام

أننا يف أحاديثنا نقول عن التاجر الذي يتاجر بامل كثري نزل  "نزول"يعضد املعني مع رواية 

قله أيضًا. كام أن بكل ثقله؛ فكأن نزول املطر الثقيل يتوازي مع نزول التاجر اليامين بكل ث

والتشبيه من ، مل يرد فيها أداة تشبيه عيل الرغم من أن الغاية تشبيه صورة بصورة "نزول"

غري الكاف أدخل وأوغل يف جعل الصورتني صورة واحدة. وأما ختام البيت فقد جاء 

 "بالعياب املثقل"و ، "لخوّ اب املُ العي"و، "العياب املحمل "عيل ثالث روايات 

، وهي التي يضع التاجر فيها متاعه أو ثياب التاجر املعبأة يف محله، ع عيبةوالعياب مج

 مل املمتلئ بام يعرضه للناس من أجل بيعه.واملعني مع الروايتني أي احلِ ، واملثقل أي الثقيل

والصورة مع كثرة الغلامن  .)١("كثري املتاع والغلامن الذين يصحبونه" وأما املخول فتعني

فكلام كثر الغلامن كان ذلك أدعي لرسعة عرض املتاع. ، مدح ملراد الشاعرواملتاع تكون أ

ل) بفتح امليم وكرسها" ل) و (املحمِّ ومن ، فمن فتح امليم جعل اليامين مجال، ويروى (املحمَّ

صاحبها  هام سياحتنا مع معلقة امرئ القيس بام ختمتونخت )٢(".كرسها جعله رجال

 "حيث قال

 )٣(ِه َغْرَقي َعِشّيًة ... بَِأْرَجائِِه الُقْصَوى أنابيُش ُعنُْصلِ كأّن الّسباَع فِي    

، والتربيزي، والزوزين، وابن النحاس، وابن األنباري، والشيباين، هذه رواية الديوان

وابن منظور ، وابن سيده، ورشح احلرضمي، وأما رواية الديوان األخري والقريش.

 )١("َدّيةً كَأن ِسباعًا فيه َغْرقى غُ  "فروايتهم 

                                                 

  .٢٥٦ألدب العربي العصر الجاھلي د/ شوقي ضیف، تاریخ ا - ١

  .٧١شرح التبریزي، - ٢

. شرح ابن ١١١. شرح ابن األنباري،١٧٨. شرح الشیباني،٦٩الدیوان تحقیق: المصطاوي، - ٣

  .١٣٧. جمھرة أشعار العرب،٧٢. شرح التبریزي،٥٦. شرح الزوزني،٢٠٢النحاس، 
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 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

أما ابن دريد فنكر  "سباعاً "مع تعريف  "غدية" والتربيزي كام ذكر ابن األنباري

وينبني اختالف الرواية يف البيت األخري حول تعريف  )٢("عشية"وذكر معها  "سباعاً "

ورواية ، أخري قت فيه السباع من ناحيةوالزمن الذي غر، السباع وتنكريها من ناحية

يش بتقليل العدد إال أهنا تدل عيل تعظيم السباع؛ فهي ليست كأي التعريف وإن كانت ت

 "أرجائه"كام يمكن دفع التقليل من خالل كلمة ، سباع وإنام هي سباع من نوع خاص

وأما رواية التنكري فتدل عيل التكثري ولكن دون تعظيم ، التي تدل عيل انتشاره يف كل ناحية

تلك  "عشية"و "غدية"ير الشاعر. وأما رواية هلا؛ ولذا فإن رواية التعريف أخدم لتصو

وحتي نستطيع املفاضلة بينهام ، الروايتان اللتان تتنازعان عيل الزمن بني الصباح واملساء

كأن هذا الغيث جر السباع املعني و، البد من النظر يف املشهد الذي يريد الشاعر تصويره

، العنصل إذا نبيش ظهركام ي، رافهافنظرت يف جوانبه تبدو منها أرجلها وأط، فغرقها بسيله

إذن تنبني الصورة عيل مشهد كلام أحاط به الرائي كلام كان ذلك أخوف له؛ ولذا فإن رواية 

وقبل وضع القلم واالنتهاء من حتليل الروايات غدية تنهض بمراد الشاعر من عشية. 

وقد تم ، ذ قليلالواردة يف معلقة امرئ القيس ينبغي العودة إيل رواية كانت مطروحة من

إرجاء احلديث عنها للبيت األخري تلك الرواية ومعها أخرتان مثلها قد ذكرهم ابن 

كأن َمَكاكيَّ "و، "وكأن ُقليعة اُملجيمر "والروايات هي:، األنباري عن ابن حبيب

الثالثة تعني أن  والرواية مع الواو يف األبيات )٣("وكأن السباع فيه غرق"و، "اجلواء

وليس اخلزم " واخلزم ليس معيبًا عند العرب عيل حد قول ابن رشيق:، هبام حلق اخلز

، إذا سقط مل يفسد املعنى، عندهم بعيب؛ ألن أحدهم إنام يأيت باحلرف زائدًا يف أول الوزن

                                                                                                                        

. المحكم والمحیط األعظم ، ٨٨رح الحضرمي، . ش٢٦الدیوان یحقیق: أبو الفضل إبراھیم، -  ١

  . لسان العرب مادة "نبش".٨/٧٩

، ١/٣١١،تحقیق : عبد السالم محمد ھارون ،بكر محمد بن الحسن بن درید يبألاالشتقاق  - ٢

   .القاھرة / مصر -مكتبة الخانجي  ، الطبعة : الثالثة

  .١١٠شرح ابن األنباري،  -٣



  
 

 
 ٤٠٤ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

بيت امرئ القيس  وقد ُجعل )١("وربام جاء باحلرفني والثالثة، وال أخل به وال بالوزن

وكان ابن كيسان يروى (وكأن) بزيادة الواو يف هذا البيت  "، ةعلًام عيل اخلزم هبذه الرواي

لكن ، وهذا يسمى اخلزم يف العروض، وفيام بعده؛ ليكون الكالم مرتبطا بعضه ببعض

وعيل هذا فمن روي البيت بالواو جعلها  )٢(إسقاط الواو هو الوجه. التربيزي جعل

وأما من أسقطها ، من خزم حلق به دون التعويل عيل ما، ضسببًا الرتباط الكالم بعضه ببع

وبغض النظر عن اخلالف وما دار حوله فإن ، للروايةفقد جعل هذا هو الوجه الصحيح 

فلم يكن يعنيهم أيف ، هذا األمر يدعونا للقول بأن الرواة كانوا أمناء يف النقل عمن سمعوا

   ها. البيت خرم أم ال؟ إنام عنوا بإثبات الرواية كام سمعوا دون التدخل في

                                                 

  .١/١٤١العمدة ، - ١

  .٧٠شرح التبریزي،ینظر  - ٢
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ا  

وبعد تلك السياحة املتأملة املتأنية مع روايات معلقة امرئ القيس يمكن   

 قول األيت:

وبناء ، من حيث حروف العطف، جاءت روايات املعلقات خمتلفة املشاربأوالً: 

 كام امتد االختالف ليطال مجًال كاملة أحيانًا.، واللفظة الواحدة، الكلامت

خالل الدراسة أن الشاعر يتناص مع نفسه من خالل جمموعة من ثانيًا: ظهر جليًا من 

 ولعل ذلك األمر يقودنا لتفضيل بعض الروايات عيل بعض.، الكلامت

، وقلقل، فلفل"ثالثًا:ألح الشاعر عيل العديد من كلامت الثنائي املكرر مثل:

 . "وجلجل، وكلكل

وابن ، وابن األنباري، يباينرابعًا: برز من خالل الدراسة أن الروايات الواردة عن الش

بينام تتواري ، والتربيزي تأيت يف الصف األول من املعاين، والزوزين، النحاس

 رواية األصمعي رواء الروايات السابقة غالبًا.

خامسًا: تبني من مطالعة املصنفات التي عنيت بذكر املعلقة أن ابن األنباري 

 لروايات املختلفة.والتربيزي من أكثر الرشاح اهتاممًا بإيراد ا

، يف املعلقة مثل: القبض بعض الزحاف الروايات إيل دوران سادسًا: أدي تعدد

 واخلزم. ، والكف
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

سابعًا: تسبب عدم النظر يف روايات املعلقة إيل إصدار بعض األحكام املتعلقة بامرئ 

ر وتتمثل يف القول بأنه كان مفركًا تبغضه النساء عيل أننا لو أمعنا النظ، القيس

  بخالف ذلك.يف الروايات األخري  لتبني

فربام كان املشهد واحدًا ، : تبدي من ثنايا الدراسة مدي دقة العربية يف تعابريهاثامناً 

 لكن هناك خيوط  دقيقة متيز بني املعاين بعضها البعض.

من عري جزم ، : من املمكن إرجاع اختالف الروايات إيل أسباب عديدةتاسعاً 

 وهي:، بأحدها

: ربام كان الشاعر نفسه هو الذي أعاد النظر يف بيته فذكره برواية ا  

 أو أنه وقف أكثر من موقف فغري وبدل.، أخري

فربام وقع يف الرواية ، نسبة األمر إيل الرواة أو الُكتابمن املمكن  ب:  

تصحيف من الكاتب. غري أن تدخل الرواة يف الرواية أمر ليس مقطوعًا 

أما ، لراوي يتدخل من أجل اإلصالح والتجويدفمن املفرتض أن ا، به

فلم مل يتدخل الراوي ، وقد وردت بعض الروايات التي حلقها اخلزم

      الستبعاده؟ عيل الرغم من وجود رواية أخري ليست خمزومة.   

ومل خيل من ، ثامنًا: أظهرت الدراسة دوران اخلالف يف الرواية يف غالب أبيات املعلقة

 كام مل يسلم املشهور من املعلقة كذلك.، النادر ذلك إال القليل

 

 "واهللا اهلادي إيل سواء السبيل"                                                                          

  
  



  
 

 
 ٤٠٧ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

ا ا  

، لبنان بريوت       احلياة مكتبة منشورات، رضا نزار/ د:حتقيق اجلوزي البن النساء أخبار -

١٩٨٢.   

 السيد:  حتقيق، القاسم بن جعفر بن حممد بن الطيب بن حممد بكر وأب  للباقالين القرآن إعجاز -

   .القاهرة – املعارف دار : ط النارش صقر أمحد

، زاهد غازي زهري.د حتقيق، النحاس إسامعيل بن حممد بن أمحد جعفر يبأل القرآن إعراب -

 .  م١٩٨٨ هـ١٤٠٩ بريوت، الكتب عامل: نرش

 . الثانية الطبعة بريوت الفكر دار: نرش، جابر سمري: حتقيق األصفهاين الفرج أليب األغاين

:  الطبعة، هارون حممد السالم عبد:  حتقيق، دريد بن احلسن بن حممد بكر أليب االشتقاق -

 . مرص/  القاهرة  اخلانجي مكتبة، الثالثة

 بن الرمحن عبد الربكات أليب والكوفيني نيالبرصي النحويني بني اخلالف مسائل يف اإلنصاف -

 .دمشق، الفكر دار: ط، األنباري سعيد أيب بن حممد

 أمحد الستار عبد: راجعه، يوسف السيد حممد: حتقيق، للشمشاطي األشعار وحماسن األنوار -

 .م١٣٩٧/١٩٧٧، الكويت حكومة مطبعة، فراج

، أبو الفيض، عبد الرّزاق احلسيني حّمد بن حمّمد بنمل  تاج العروس من جواهر القاموس -

بيدي  .النارش دار اهلداية، امللّقب بمرتىض الزَّ

 ١٩٩٧  تونس  والتوزيع للنرش سحنون دار، عاشور بن الطاهر حممد للشيخ والتنوير لتحريرا -

    .م

ط: دار العلم للماليني ، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطا، للجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية -

 ريوت لبنان.  ب

 .٢٠٠٣مرص املعارف دار: ط، ضيف شوقي/ د اجلاهيل العرص العريب األدب تاريخ - 

حققه وصنع فهارسه السيد ، لصالح الدين الصفديتصحيح التصحيف وحترير التحريف  -

، الطبعة األويل، نرش مكتبة اخلانجي، راجعه د/ رمضان عبد التواب، الرشقاوي

 م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧

 أمحد عادل الشيخ:  حتقيق األندليس حيان بأيب الشهري يوسف بن ملحمد املحيط بحرال تفسري -

، األوىل:  الطبعة  بريوت/ لبنان  العلمية الكتب دار:  النرش دار، وآخرون، املوجود عبد

 .م ٢٠٠١  هـ ١٤٢٢



  
 

 
 ٤٠٨ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

: حتقق) هـ٨٠٣: املتوىف املالكي التونيس غميرالو عرفة ابن حممد بن ملحمد  عرفه ابن تفسري -

 ٢٠٠٨، األوىل: الطبعة لبنان -                بريوت، العلمية الكتب دار: نرش، األسيوطي جالل

  . م

حققه وقدم له: عبد السالم ، هـ٣٧٠- ٢٨٢، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري اللغة هتذيب -

 راجعه: حممد عيل النجار. ، حممد هارون

، األويل الطبعة، إبراهيم الفضل أبو حممد: حتقيق، ثعالبيلل واملنسوب املضاف يف القلوب ثامر  -

 . ١٩٦٥، املعارف دار

 أمحد:  حتقيق، السلمي الرتمذي عيسى أبو عيسى بن حممد  الرتمذي سنن:  الصحيح اجلامع - 

 .بريوت.  العريب الرتاث إحياء دار: ط، وآخرون شاكر حممد

 .١٩٩٥، اخلامسة الطبعة، قباوة لدينا فخر حتقيق، أمحد بن للخليل النحو يف اجلمل - 

: ط، البجاوي حممد عيل رشحه يف زاد و وضبطه حققه، القريش زيد أليب  العرب أشعار مجهرة -

 .١٩٨١مرص هنضة

الطبعة ، رشحه وضبطه وقدم له األستاذ: عيل فاعور، مجهرة أشعار العرب أليب زيد القريش -

    م.١٩٩٢هـ/ ١٤١٢، ط: دار الكتب العلمية بريوت، الثانية

 بعلبكي منري رمزى/ د:  تح] هـ٣٢١ ـ٢٢٣[ دريد بن احلسن بن حممد بكر أليب اللغة مجهرة -

 .م١٩٨٧:بريوت.  للماليني العلم دار، النوادر باب مادة

 عييس البايب احللبي مرص.  ، طبعة دار إحياء الكتب العربية، اللبيب مغني عيل األمري حاشية -

 مؤسسة: ط، األويل الطبعة، احلمد توفيق عيل حتقيق، الزجاجي القاسم أليب املعاين حروف -

 .١٩٨٤، الرسالة

املؤلف: ، باألشباه والنظائر من أشعار املتقدمني واجلاهليني واملخرضمني  محاسة اخلالديني - 

و أبو عثامن سعيد بن ، هـ)٣٨٠(املتوىف: نحو ، اخلالديان أبو بكر حممد بن هاشم اخلالدي

، وزارة الثقافة نرش:، قق: الدكتور حممد عيل دقةحت هـ)٣٧١الدي (املتوىف: هاشم اخل

 م.١٩٩٥اجلمهورية العربية السورية 

 دار: ط، األويل الطبعة، الداية رضوان حممد: حتقيق، اجلراوي العباس أليب املغربية احلامسة - 

 .١٤١١/١٩٩١سوريا دمشق الفكر دار، لبنان بريوت املعارص الفكر

، طريفي نبيل حممد: حتقيق البغدادي عمر بن القادر عبد العرب لسان لباب ولب األدب نةخزا -

 .م١٩٩٨:   بريوت، العلمية الكتب دار النارش، ٤/٣٤٦ اليعقوب بديع إميل
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

.  ط، الدسوقي الواحد عبد حممد/ د:  والقافية العروض مصطلحات يف داللية اشتقاقية دراسة -

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

 الطبعة، ٢٢١، بسبج حسن أمحد: نصه  وضبط رشحه، العسكري هالل أليب عاينامل ديوان -

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤، بريوت العلمية الكتب دار: ط، األويل

، الثانية: الطبعة بريوت املعرفة دار: نرش، املصطاوي الرمحن عبد: به اعتنى، القيس امِرئ ديوان -

   م.٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥

 .م٢٠٠٩ املعارف دار: ط، اخلامسة الطبعة، إبراهيم الفضل بوأ حممد ت: القيس امرئ ديوان -

:  د :وحتقيق دراسة، "٢٧٥"املتويف السكري سعيد أيب برشح وملحقاته القيس امرئ ديوان -

 أبو، والتاريخ للرتاث زايد مركز: ط، الشوابكة عيل حممد: ود، أبوسويلم عليان أنور

 .م٢٠٠٩ظبي

 عبد الشيخ قليوتع حتقيق، األنباري القاسم بن حممد بكر يبأل اجلاهليات السبع القصائد رشح -

 م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠، املعارف دار: ط، الرابعة الطبعة، نهارو السالم

 عبد:وحتقيق رشح، اليشكري احلارث معلقة ويليه، الشيباين عمرو أليب، التسع املعلقات رشح -

:  ط، انلبن بريوت للمطبوعات: األعلمي مؤسسة منشورات، هيمو املجيد

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢

 رشح. بريوت القلم دار: ط، الزوزين أمحد بن احلسني اهللا عبد أليب السبع املعلقات رشح -

 وصححه ضبطه) هـ٥٠٢التربيزي عيل بن حييي زكريا أيب اخلطيب لإلمام العرش القصائد

/ ـه١٤٠٧، الثانية الطبعة بريوت العلمية الكتب دار: ط، احلويف السالم عبد/ األستاذ

 .م١٩٨٧

: املتوىف اليمني احلمريى سعيد بن لنشوان الكلوم من العرب كالم ودواء العلوم شمس -

، )بريوت املعارص الفكر دار: نرش، وآخرون العمري اهللا عبد بن حسني د: املحقق) هـ٥٧٣

 .م ١٩٩٩  هـ١٤٢٠، األوىل الطبعة) دمشق الفكر دار

: نرش، عباس إحسان: حتقيق، اِحلمريي املنعم عبد بن ملحمد األقطار خرب يف املعطار الروض - 

 .م ١٩٨٠، الثانية، الرساج دار: طبع – بريوت  للثقافة نارص مؤسسة

 – القلم دار: ط، هنداوي حسن.د:  حتقيق، جني بن عثامن الفتح يبأل، اإلعراب صناعة رس - 

 .    ١٩٨٥:  األوىل الطبعة، دمشق

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ بريوت العلمية الكتب دار: ط، اخلفاجي سنان البن الفصاحة رس -



  
 

 
 ٤١٠ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

 والنرش للطباعة الفكر دار: ط، للعيني الشواهد ومعه، مالك ابن ألفية عىل األشمونى رشح -

 .والتوزيع

 حميي حممد:  حتقيق، اهلمذاين املرصي العقييل عقيل بن اهللا عبد الدين لبهاء، عقيل ابن رشح -

 . ١٩٨٥، الثانية الطبعة مشقد   الفكر دار: ط، احلميد عبد الدين

، السريايف حممد أبو املرزبان بن اهللا عبد بن احلسن سعيد أيب بن يوسف:  سيبويه أبيات رشح - 

 للطباعة الفكر دار، األزهرية الكليات مكتبة ط:، هاشم الريح عيل حممد الدكتور: حتقيق

 م.١٩٧٤/  هـ ١٣٩٤: مرص، القاهرة، والتوزيع والنرش

 عز، حامد أبو، احلديد أيب بن احلسني بن حممد بن اهللا هبة بن احلميد لعبد لبالغةا هنج رشح - 

 العربية الكتب احياء دار: ط، ابراهيم الفضل أبو حممد:  املحقق) هـ٦٥٦:  املتوىف الدين

 .ورشكاه احللبي البايب عيسى

 مكتبة، األويل الطبعة، مويس أبو حممد  حممد الدكتور، الشعراء منازع يف دراسة اجلاهيل الشعر -

 م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، القاهرة وهبة

 .املعارف دار: ط، شاكر حممد أمحد: حتقيق، الدينوري قتيبة البن والشعراء الشعر -

، صقر أمحد السيد: وحتقيق رشح، فارس البن كالمها يف العرب وسنن اللغة فقه يف الصاحبى -

  .الثقافة رلقصو العامة اهليئة طبعة، الراجحي عبده/ د.أ تقديم

 املدين دار: ط، شاكر حممد حممود: حتقيق، اجلمحي سالم بن حممد الشعراء فحول طبقات -

 .جدة

 عبد الدين حمي حممد :حتقيق، القريواين رشيق البن ونقده وآدابه الشعر حماسن يف العمدة -

 .بريوت اجليل دار: ط، احلميد

:  النارش، السامرائي إبراهيم.ود املخزومي ديمه.د:  حتقيق الفراهيدي أمحد بن اخلليل، العني - 

 .اهلالل ومكتبة دار

 أبو حممد، البجاوي حممد عيل:  حتقيق  الزخمشـري عمر بن حممود احلديث غريب يف الفائق - 

 .لبنان، املعرفة دار:  ٢ ط، إبراهيم الفضل

ة املرصية العامة اهليئ، املطبعة األمريية، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، املحيط القاموس -

 . ١٣٠١، للكتاب

، إبراهيم الفضل أبو حممد: حتقيق:، املربد يزيد بن حممد العباس أبو:  واألدب اللغة يف الكامل - 

 .م١٩٩٧/  هـ ١٤١٧ القاهرة، العريب الفكر دارط: ، بعة الثالثةطال



  
 

 
 ٤١١ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

 أبو املرزبان بن اهللا عبد بن احلسن سعيد أيب بن ليوسف سيبويه أبيات رشح، هلسيبوي الكتاب -

 عبد طه: راجعه هاشم الريح عيل حممد الدكتور: حتقيق، )هـ٣٨٥: املتوىف السريايف حممد

، القاهرة، والتوزيع والنرش للطباعة الفكر دار، األزهرية الكليات مكتبة:نرش، سعد الرءوف

 .م١٩٧٤ ـ/ه١٣٩٤

 عيل: حتقيق، العسكري سهل بن اهللا عبد بن احلسن هالل أبو، والشعر الكتابة الصناعتني كتاب -

 .م١٩٨٦/  هـ١٤٠٦:   بريوت العرصية املكتبة، إبراهيم الفضل أبو وحممد، البجاوي حممد

 الكتب دار: ط، األويل الطبعة، الدينوري قتيبة البن املعاين اتيأب عن الكبري املعاين كتاب -

 هـ.١٤٠٥ بريوت العلمية

الطبعة ، عالم أمحد العزيز عبد/ د"احلديثة ةالصوتي الدراسات ضوء يف التجويد علم عن -

            م.١٩٩٠هـ/ ١٤١٠األويل 

، بن عبداهللاأبو البقاء حمب الدين عبداهللا بن احلسني ، اللباب يف علل البناء واإلعراب -

 م.١٩٩٥، الطبعة األوىل دمشق -دار الفكر   نرش، حتقيق:غازي خمتار طليامت

 الدمشقي احلنبيل عادل بن عيل بن عمر الدين رساج حفص يبأل الكتاب علوم يف اللباب - 

، معوض حممد عيل والشيخ املوجود عبد أمحد عادل الشيخ: حتقق) هـ٧٧٥: املتوىف النعامين

 .م١٩٩٨ هـ ١٤١٩، األوىل:ط، لبنان/ بريوت  العلمية الكتب دار:نرش

الطبعة ، بريوت –صادر  نرش : دار لسان العرب حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي -

 م.١٩٩٧، األويل

 بن متام بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد حممد أليب العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز املحرر -

 دار: نرش، حممد الشايف عبد السالم عبد: قيحتق) هـ٥٤٢: املتوىف املحاريب األندليس عطية

 .هـ١٤٢٢ األوىل: الطبعة، بريوت – العلمية الكتب

 احلميد عبد: حتقيق، املريس سيده بن إسامعيل بن عيل احلسن أبو:  األعظم واملحيط املحكم -

 .م٢٠٠٠:  بريوت، العلمية الكتب دار النارش، هنداوي

: املتوىف الرازي احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أبو الدين لزين الصحاح خمتار -

 – بريوت، النموذجية الدار، العصـرية املكتبة: ٥ ط ،حممد الشيخ يوسف: حتقق) هـ٦٦٦

 .م١٩٩٩ /هـ١٤٢٠:  صيدا

احلسن عيل بن إسامعيل النحوي اللغوي األندليس  يبأل، املخصص سيده البن املخصص -

دار النرش : دار إحياء الرتاث العريب الطبعة ، م جفاليحتقيق : خليل إبراه، املعروف بابن سيده

 م١٩٩٦هـ ١٤١٧ -بريوت  - ط: : األوىل



  
 

 
 ٤١٢ 

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون من العدد التاسع املجلد

 اختالف الرواية الشعرية يف ميزان النقد معلقة امرئ القيس نموذجاً  

 عيل فؤاد:  حتقيق، السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل وأنواعها اللغة علوم يف املزهر -

 . م ١٩٩٨: بريوت، العلمية الكتب دار:  ١ط، رمنصو

 أنور: حتقيق، القيس امرئ ديوان، احلرضمي إبراهيم حممد، الستة األشعار إعراب مشكل -

 يف املنري صباحامل -                                                   م.١٩٩١عامر دار، روطاهل وعيل، أبوسويلم

 .بريوت – العلمية املكتبة الفيومي املقري عيل بن حممد بن أمحد الكبري الرشح غريب

، السامرائي إبراهيم.ود املخزومي مهدي.د:  حتقيق الفراهيدي أمحد بن للخليل العني معجم -

 .اهلالل كتبةوم دار: ط

 الكتب عامل: النارش، وآخرون عمر احلميد عبد خمتار أمحد د املعارصة العربية اللغة معجم - 

 .م ٢٠٠٨  هـ ١٤٢٩، األوىل: الطبعة

، ق : عبد السالم حممد هارونيقحت احلسني أمحد بن فارس بن زكريا يبألمعجم مقاييس اللغة  -

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩نرش : دار الفكر 

ط: دار الترص ، اعتني بجمعها الشيخ: أمحد األمني الشنقيطي، قات العرش وأخبار شعرائهااملعل -

 للطباعة والنرش. 

، اهللا محد عيل وحممد، املبارك مازن/ د عليه وعلق حققه، األنصاري هشام البن اللبيب مغني -

 . م١٩٩٨/هـ١٤١٩، األويل الطبعة، والتوزيع للنرش الفكر دار: ط، األفغاين سعيد راجعه

 الرابعة:  الطبعة، الساقي دار: نرش، عيل جواد الدكتور، اإلسالم قبل العرب تاريخ يف املفصل -

 م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

، املعارف دار: ط، ضيف شوقي/ د: حتقيق، األندليس سعيد البن املغرب حيل يفاملغرب  -

 .م١٩٥٥

، جماهد عبدالكريم.د:  قيقحت، األزهري عبداهللا بن خلالد اإلعراب قواعد إىل الطالب موصل -

 .م١٩٩٦، األوىل الطبعة، بريوت   الرسالة مؤسسة نرش

 نرش، الرمحن عبد نرصت:حتقيق األندليس سعيد البن العرب جاهلية تاريخ يف الطرب نشوة -

 .م١٩٨٢، عامن األقيص مكتبة

 


