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 َرايات المبّرزين وغايات المميّزين

 (1)البن سعيد األندلسي
 ةمراجعة: الدكتور محمد رضوان الداي

 )أستاذ األدب األندلسي بجامعة دمشق(   

- 1 - 
ث كت ايرج اليجير   نييابعد اضطراب أحوال األندلس   فيي الريرن السيادس اليجيَر

المشيرق أبيو إليى  قصيدوا دباء اليذَبالد المغرب والمشرق. وكان في العلماء األإلى 
يب )قيرب ،رناطية(ث  صا الحسن  لي بن موسى بن سيعيد  وويو أندلسيي مين قلعية يتح)

 با تبييار أن مييا وراء مصيير جميعييا  يث ولكنييا اشييتير فييي المشييرق بييابن سييعيد المغربيي
 مغرب.

ييدينث  يي  انضيي  ابيين وييود فييي مييد  إلييى  وكييان موسييى والييد  لييي يعمييل ميي  الموحم
إلييى  (.  يي  ،ييادر موسييى وابنييا  لييي136 -126)س األنييدل سييطوتا  لييى قسيي  ميين

 شييا را   تييونس فمصيير. واشييتير ابيين سييعيد فييي مصيير والشييا  والعييراق و،يروييا أديبييا  
 .فاجث طاِب  بعضيا وما زال بعضيا مخطوطا  من المصن   ث وترك  ددا  مصنفا  

ندلسيييي( أويييل المشيييرق ِبطايييرتس مييين أخبيييار بيييالد ث وقيييد أطيييرس ابييين سيييعيد )األ
مييين أشيييعارو  وموشيييحاتي  وأزجيييالي   ئييييا ورجاليييياث وأشيييال بييييني  ألوانيييا  تيييراج  أدبابو 

المشييرق الييذَ إلييى  ندلسييةميين رسييل ال رافيية األ ليي ث فكييان بحييق  رسيو   إ...  ورسيائلي 
 ندلسية والمغربية.الطارتس األإلى  كان متعطشا  

                                                 

 الراور . –( تحريق الدكتور النعمان  بدالمتعال الراضي 6)
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لتيييومييين أشيييير كتبييياث وويييي مطبو ييية:  الما  يييِرب فيييي حا يييِرب ث و الغصيييون غ) ى المتغ)
ِق  نعييييية فيييييي محاسييييين المئييييية السيييييابعة ث وكتييييياب فيييييي الجغرافييييييةث وكتييييياب  اليا ييييير) الما
:  رايياج الماط)ِرب  المطبول باس :   نوان المرقصاج والمطرباج . وفيي كتبيا أيضيا  و 

زين و،اياج المميزين  الذَ نعرض اليو  لاث ولتحريرا.  المبر 
 ليى  ساسيا  أشيعرية مختصير ث ا تميد فييا الم ليس وكتاب الراياج وو مختياراج 

لت   : ال ة أقسا إلى  ى المتغ)ِرب . وقد قسماكتابا اآلخر:  الماغ)ِرب في حا
في  ال ة أقسا  داخلية: )،رب  ندلس  وجعلا: ويخت   بجزير  األولالقسم ال 

 ندلسث ووسطياث وشرقيا(.األ
: )المغيرب : يخت   بالمغرب  ووو في  ال ة أقسا  داخلية أيضا  والقسم الثاني

 فريرية (.المغرب األدنى  إ -ألوسطالمغرب ا –قصى األ
 : يخت   بجزير  ِصِرلميتة.والقسم الثالث

ويرو  اختيار ابن سعيد في كتابا  لى منيج يتاب  فيا ما نجد  في كتابا: 
  نوان المرقصاج والمطرباج : من التفريق بين أنوال النظا  والكال  بحسب منيج 

 ..خا ث وذوق معين.
بالغريييب ميين المعييانيث والبعيييد فييي الخيييالث والجديييد  كبيييرا   فييا   فيييو يحتفييل احت

(: وييييذا 36المختييييرل ميييين المعيييياني والصييييور. وليييييذا قييييال فييييي مردميييية  الراييييياج  ) 
مجمول أوردج فيا من ،رائب شعراء المغرب ما كان معنا  أرق من النسيي ث ولفظيا 

سيمال بمعياد  األ قوبث وتتعل يأحسن من الوجيا الوسيي ث لييرس   ليى نيدا  ريحيان الرلي
يلة   ليى ... وحق  لا ذلك إذ) قاما ا ألفاظيا م تتعتلُّق  ين المحب  بطلعا المحبوب فص 

  إ  أورد منيا أمي  ويذا  واشترطت   ترانيا مين حسين مبانييا  قدود معانيياث وزخيرس إ
بتروا تايا بعيد تجوييد  فيإلى  ما ل  ياس) زت ي معنيا ث أو اسيتحر و  بزيياد  أو حسين  بيار ث أتب)رت

 .. . حال 
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مييين المطبيييول.  666ث 36وويييو سيييفر لطييييس الحجييي ث يشيييغل ميييا بيييين صيييفحة 
 وتشغل مردمة الم لس  الث صفحاج.

أمييييا مخطوطيييية الكتيييياب فيييييي نسييييخة وحيييييد  متيييي خر ث   تخلييييو ميييين تصييييحيس 
د.  وتحريس ونا ووناكث ،ير أن خطيا نسخي جميل مجو 

ق أن حرريييييا وليييييىث فريييييد سيييييببعييييية الكتييييياب الجدييييييد  ويييييي الطبعييييية األوليسيييييج ط
ا ييية الريييدير ،ارِ ي ييياالم ث  ييي  6492،يييومسث فيييي مدرييييدث سييينة  ستشيييرق ااسيييباني البح 

 نيض بعبء نشر   انية الدكتور النعمان الراضي في الراور .
صيييفحة( مييين  33وقتيييد   اليييدكتور الراضيييي للكتييياب بمرد مييية طويلييية نسيييبي ا  )نحيييو 

ييتتغ)نتى  يين ك ييير صييفحة بفيارسييا ومالحرييا. ووييي مرد ميي 689كتيياب   يتجيياوز  ة ياس)
 مما فيياث كما س ابتيمن.

ر المطليييوب فيييي مردمييية كتييياب كييييذا أن ياعتيييرمس المحريييق بم ليييس الكتييياب واألمييي
يجيياث ومصييادر الم لييس نومخطوطيية الكتييابث وأن يتحييدث  يين مضييمون الكتيياب وم

ما ويضعا في مكانا من الكتب المما ليةث إن واِجيدتجث  ومراجعا  ولا إن) شاء أن يارتوم
 ... وما أشبا ذلك

لتيييييييييا بموضييييييييو اج ميييييييين نافييييييييل الرييييييييولث  يييييييي ت المردميييييييية وطتو        ولكيييييييين المحرمييييييييق زتحت
ر  الكال ا بعضت  –واضطر  ليى البيج  ا  حكيا  العاميةث و إطيالق األإلى  – ا بعضا  وقد جت

ندلسية ما زالج مدار بحثث ل  يتر)طت  فيييا المتخصصيون أنفسيي ث ووقي  أفي قضايا 
 وأدبية ك ير !في أخطاء تاريخية 

 وتدور مردمةا المحرمق حول  ال ة أمور:
األنيدلس  الحديث  ن وحد  الفكر العربي  لى مير  العصيورث و ين ارتبياط -6

 بالمشرق. وقد اضطرب المحرمق في وذ  العالقة وتحديدوا.
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،ييراضث دلسيييةث وا  تييذار  يين ،ييياب بعييض األنالييدفال  يين الحضييار  األ -2
 نيييوند  فيييي شيييعر المعيييَر  وا تيييذر  ييين ،يييياب بعيييض فكالشيييعر الفلسيييفي اليييذَ نجييي

 الرولث كالذَ ظير في الغرب!!
الحيييديث  ييين كتييياب الرايييياجث وصييياحباث و ييين الطبعييية السيييابرة )بتحرييييق  -3

 ،ار ي ا ،ومس(.
لن  رايياج المبيرزين  (2)لبالغة حين وصس المحرمقت السابقت ول  يوفمر حماستا ا

ث وب نييا 33بوقو ييا فييي المزالييقث صييفحة ث و 21بالعاجميية ) جميية المحرمييقث صييفحة 
ل . ووناك مسوم،اج ك ير  لنشر الكتاب  انيية إ( 63يتصس بالغفلةث وامش صفحة 

دون الوقييول فييي  مييل المستشييرق الرييدير وشخصييا. فيييذ  وفييو ميين وفييواج الييدكتور 
 الراضي في وذا الكتاب وسنتعد  لك منيا أشياء.

- 2 - 
ر  جازما  من أحكا  المحرق الخاطئةث في مردمت ب ب نا كيان مين الصيع اث ما قتر 

ن ابيين  بييد ربييا جميي  ميياد  إ(. وقولييا 6)صييفحة األنييدلس  شييا ة وحييد  سياسييية فيييإ
ندلسيية تمني  أالعريد نابتيذا  فيي (. ومعليو  أن 8من آ ار المشيرق. )صيفحة  كلَّهاكتابا 
ندلسييي ب نييا يصييطبة بصييبغة المحافظيية التعمييي . ومنييا حكمييا  لييى الشييعر األذلييك 

(  ليييى ،ميييوض العبيييار ث وقصييير  ميمييية العيييرب فيييي ِصيييِرلميتة  ليييى نرليييي  4صيييفحة )
يتيد تي  ر ن ابين شايإ(ث وقولا 1)صفحة  إيطالية وسائر أوروبة!!إلى  التراث اليوناني
ندلسييين أن تجدييدو     (  و،موضا في قوليا  ين األ4)صفحة  أبا العالء المعَر

ييييق فييييي الخيييييا ج دون المسيييياس  شييييادتا ا  (ث و 4بييييالجوور ص! )صييييفحة يتجيييياوز التعمُّ
                                                 

بحييث فييي تطييور   -( يظييير لييي أن المحرييق الييدكتور الراضييي ليي  يط ليي   لييى كتيياب )الشييعر األندلسييي2)
ر . فينن ،يومس ا تميد أساسيا  فيي وخصائصا( الذَ ترجما د. حسين م نس وطتبتعتيا ميرتين فيي الرياو

زين .  وذا الكتاب  لى نصو   راياج المبر 
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مان )صفحة  ال األ (  لما  4بشا رية ابن قاز) ا شيعر  فكيان مين ميأندلسث ب نا كان زج 
 ... وأوواما في ذلك واسعة ك ير . جاد طبرة دون طبرة اا
ميين المردميية للحييديث فييي نشيي   الموش ييحاجث ونصيير رأَ الييدكتور  وأنفييق قسييما  

يِرقي  للموش يحاجث  لميا  ل باألضيس اليذَ تتبتن يا  مين الريو  شوقي بي ن كتياب  صيل المتش)
مين  94 دا ذكر  خرجة واحيد  صيفحة  – الراياج    يذكر الموش حاج و  يمر  بيا 

!  .-موشحة  بن بري 
شييةث كييان األوفييي ا جييدر بييالمحرق أن يرتصييد فييييا و  لجملييةث وييي مردميية مشو 

بحيث موس ي  لتتبيين إليى  اجيةيغو  في قضايا ل  يابتج  فيياث أو فيي قضيايا ويي بح
 معالميا.

- 3 - 
ل)تايا  لييييى حواشييييي نسييييخت  ونظييييرا   ييييج  ِتي ميييين الكتييييابث لك يييير  المالحظيييياج التييييي ست

سيا  قة مين الحيديث  وسي كتفي برسي  مين األمنيا في أبواب متفر قي س قتصر  لى نابتذ
ول( فغييييايتي وييييي ترييييدي  النميييياذ ث ومناقشيييية ميييينيج ال ال يييية فييييي الكتيييياب )الرسيييي  األ

 محرمقث ومراجعة بعض الرضايا...ال
خيذ بيالن  تعلق ب صول تحرييق النصيو ث وويو األوأول ما أبدأ با أمر  وا   ي

  بررينييية النسييي  الوحييييد    يكيييون التبيييديل إ والتريُّيييد بييياث و يييد  الخيييرو   نيييا. وفيييي
ذلك في خطية إلى  ذلك في مواضعاث كما يانتب اإلى  واضحة أو مرجح واضحث ويانتب ا

 باج الن   لى حالاث م  التعليق والتصويب نل. وقد يكتفي بعض المحررين بالعم
 في الحواشي.

را   ن روايتا ث ويتخ) د)جا الدكتور الراضي يخالس الن   رواية إلى  وقد وتجت
 ذلك.إلى  مصادر أخرى دون سبب أو دال  
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 ث قال ابن زور ااشبيلي:96في الصفحة  -6

دودت   قد ،التيا  ضوءا الصباح و،الني وي وموسمِدينت  لى األتكاسم خا

 صلية فيي:الوفياج   أما رواية المخطوطة األووذ  رواية  النفح  و 

دوِد أتكاف يي   قد ،الي  ضوءا الصباح و،الني وموسمِدينت  لى الخا
 ومن العجب مخالفة الن  في وذا المجال.

 دريييييسث صيييياحب كتيييياب  زادأنشييييد قييييول صييييفوان بيييين إ 93فييييي الصييييفحة  -ب
 المسافر :

 راِء  ييييييييييييين    تييييييييييييير    أِبعتي)نِييييييييييييكت الش ت)ييييييييييييي
ييييييييييتترتج)  ييييييييييية   شت  فترالنييييييييييا زورق  فييييييييييي لج 

 

ق)ييييييييرتقت دمعاييييييييك المسفيييييييييوحا   منيييييييييا تترت
 حيييييييييدى جانبيييييييييييا الريييييييييييحا ماليييييييييج بن

 
 ورواية المخطوطة:

رُّيا أن يرجي إليى  ل . فخيالس الين   إ..   فرلنا زورق مالتج  إليى  سيوا ث وكيان حت
 بياج لنفسا!وى صفوان األحيث ر  43  زاد المسافر  صفحة

 من شعر أبي الصلج أمية بن  بدالعزيز: 91في الصفحة  - 
 قيييييييييييييييييييييال حسيييييييييييييييييييييودَ وقيييييييييييييييييييييد  رآ ا 

 
 تحتييييييييييييييي إليييييييييييييى الرتييييييييييييييال ِخييييييييييييييب  يت 
 

 والبيجث في جملة أبياجث في صفة فرس وروايتا في المخطوطة:
 قيييييييييييييييييييييال حسييييييييييييييييييييييودَ وقيييييييييييييييييييييييد رآ 

 
 خلفيييييييييييييي إلييييييييييييى الرتيييييييييييييال يتجنييييييييييييبا 

 
 صلي و الخريد   معا !األ رواية  النفح   لى رواية الن  ال  ضم فبد لا مافت 

 ث  ن شعر أبي الصلج:91في الصفحة  -د
 ميييدائحي يتتت ا   ،يييرو أن سيييبرج 

 
 وتيييييييييدف رتج) جيييييييييدواك ميييييييييلءت إنائييييييييييا
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 ... مدائحي عال ورواية الن :   ،رو أن سبرج 
صييل المخطييوط: فييي . وفييي األأصييفر: وقييال فييي فييرس 99حة فييي الصييف -وييي
 !  حلأكفرس 
ييب بميير  اليييواء  لييى مجلييس  66فييي الصييفحة  -و وصييس الشييا ر تماياييلت الرتصت

 الشراب حتى ل   ر وسي ث وقال للساقي:
اا  يييييييييِيم)  ِمييييييييين) أكوابنيييييييييا وليييييييييو أنيييييييييا أتس)

 
يييق  مييا لتيي ت ت الييير وس)  ث حت  سييكرانا يتطفتييحا

 
 ورواية المخطوطة:

اا ِمن أكوابنال)  أت  ( الناس  أوردوا )أِبلت )ِماِ  ل . فبد ليا المحرقث وضي عا أنإ..   ِ م)
 تصحيفاث وبد ل الكلمة برواية المغرب.إلى  فل  ييتدِ 
 :99في الصفحة  -ز

ذا نظرجت إلى محاسن وجيا  ،ريرييييا  تنييييا أبصييييرجت وجيييييك فييييي  وا 
 

 سيينا صييل ووييي )أبصييرج وجيييك فييي . وتييرك رواييية األا ) نييا ( اجتيييادا  أوردويي
 ا وتتردد في تراجما. بن  بد رب بياج مشيور  جدا  ،ريرا(. واأل

*  *  * 

ييق بييييذ  الفرييير  خطيي ا المحريييق فيييي قييراء  بعيييض الكلمييياج. وك يييرا   ميييا تجيييد   ويتل)حت
يلتمس رواية أو يصيو ب كلميةث وليو أنيا قيرأ الين   ليى وجييا  سيترا  ليا وات ضيح. 

ن الكلمة في المخطوطة )إذن(. ووي في األصل ميملية مين إقال  36في الصفحة 
لييا  38 اليمز! وفيي الصيفحة تايك( و)زاد( وحو  تايك وزار. ووميا كيذلك إقيرأ )ِزد) ر) ليى: زا

في المخطوط! ولكنا خفي  لى المحرق قا د  كتابة الخيط  النسيخي. وفيي الصيفحة 
بيا 29 صييل. وفييي ( ووييي كييذلك فييي األ)قلييجا ِإييياإلييى  قييرأ العبييار  )قلييجا بييا( وصييو 

 ل .إ..  صلباث ووي كذلك في األتيا: فتفتر  قرأ العبار  )وقر  با( وأ ب 99الصفحة 
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ييا أخطيي ت فييي قراءتييا وأ بتتتييا  لييى خطئييا قوليياث صييفحة  :  وأنشييد صيياحب 91ومم 
ي يييية بيييين  بييييدالعزيز فييييي )مجميييير  طبيييييب(  وكييييذاث وصييييوابيا فييييي مجميييير   الخرييييد  ألامت

 )ِطي)ب(ث ووي كذلك في المخطوطة!

- 4 - 
ن)ييدت  38ويي  أو خطيي . فييي الصييفحة وفييي ضييبط بعييض البلييدان و  لييراءث ( بفييتح ا )رت

ن)يدت  شيبيلة. : وقيد قعيدنا بيالغروس  ليى نيير إ66 ( بالضي . وفيي صيفحة والصواب )را
إشييبيلية )ديييوان ابيين سيييل والصييواب: قعييدنا بييالعتروس )بييالعين الميمليية(  لييى نييير 

 شبيلية.إو)العتروس( من متنز واج  ث(42شبيلي صفحة اا

ن ييييش( مشيييد د  النيييونث  ييي  أوردويييا بعيييد سيييطر  62وفيييي صيييفحة  وردج )مدينييية مت
نِيييش( بنييون مخف فيية مكسييور . وفييي  نِيييش(. وفييي الماغ)ييرب )مت بنييون مفتوحيية مخففيية )مت

( 13ث 12وأوروبيية )قطعيية ميين المسييالك والممالييك للبكييَر صييفحة األنييدلس  جغرافييية
ن)ِتيشيية  سايين Mantesaمدينيية مت ييد رسيي  الكلميية وي بتيياء زائييد . وكييان يتح) راجعيييا أن يوحم

 ندلسية. لى المظان  الجغرافية األ

( ببياء  (  ببياء سياكنةث وصيوابيا )ييابار  قال:  وي مدينة )يياب)ر  16الصفحة وفي 
 مضمومة.

 ( بكسر التاء والصواب فتحيا.19وضبط مدينة شنِترين )صفحة 

ميا فيي كأناث  ندلس!! والصواب(  ر س )الزاب( ب نا بلد باأل81) وفي الصفحة
 الروض المعطار: في أطراس الصحراء من  مل إفريرية.

رل ية( بفتح الصادث والصواب كسيروا. وفيي:  ضيبط )ماكناسية(  629وضبط )صت
 ... بض  المي  والصواب كسر المي 
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والعييرب كانييج تسييمييا  ثوتحييدث فييي المرد ميية وفييي الحواشييي  يين جزر)البليييار(
 رقة ويابسة.الجزائر الشرقيةث ووي ميورقة ومنو 

 ييال  أو التعريييس بييي ث ممييا وييو وييذ  األووييا  فييي ضييبط بعييض األ م ييلا   ت قتييووت  
ييني( بسييكون الشيييينث والصييواب فييتح الشيييين:  ظيياور أو معييروس. فيييو ضيييبط ش) )الخت

 (.93صفحة)

ي اثث لى وزن شتد اد!63وضبط ،ياث )صفحة   ( ،ت

ية  ية( بكس ( بض  الدالث والصواب63)صفحة وضبط ابن داح)  ر الدال.)ِدح)

يييرو بييين حيييز (  وقيييال فيييي نسيييب ابييين حيييز  إنيييا )أبيييو محميييد  ليييي بييين أبيييي  تم)
 (.14والصواب )ابن أبي  امتر(. )صفحة 

(  تر س ب بي بكير محميدث وويو مين بنيي  ي  8في الحاشية ) 93وفي الصفحة 
صييغرث ووييو ابيين  يي  يييد فرييال:  وييو أبييو بكيير بيين زاويير األابيين زاويير المعييروس بالحف

ط  في تعيين أبناء زاور ال ال ة. والصواب أن المترجت  في الصفحة ... . ف خ كبراأل
واحد من أسر  بني زاورث أما اآلخران ف حيدوما ابين زاوير الحفييد أبيو بكير محميد  93
دُّ 646الملك )ج بن  بدا  (.626  أبو العالء زاور )ج ( وال اني جت

محريق ق ال(. فعل ي192يخا األ لتي  البطليوسيي )ج شي ين  ونرل ابن سعيد خبيرا  
إلي  .  .. :البطليوسي صاحب التيلليس المشييور  ل  (:  وو ،ير األ9في الحاشية )

( صياحب 991 لي  الشينتمَر )جووذا ووي . وويو يرييد: األ لي  البطليوسيي ،يير األ
 (.98)وذا في الصفحة  .التلليس المشيور .

من بين أبيي و تر س ب حد األادباء الصرل ي ين فرال: )أبو الحسن  لي بين  بيدالرح
 البشرث الكاتب الصرل ي(ث والصواب أنا الشا ر الكاتبث ولا ديوان طاِب  مر تين!!
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 المسييييلةإليييى  ( أن يتن)سيييبت الم لميييس ابييينت رشييييق23واسيييتغرب المحريييق )صيييفحة 
ن اشييييتيترت بييييابن رشيييييق )المحمدييييية(!! وليييييس فييييي وييييذا  جييييب أل نييييا مولييييود بييييياث وا 

 الريرواني.

- 5 - 
ضييبوطة بالشييكل بمييا يخييالس الصييوابث أو بمييا   يت فييق لفيياظ موتجييد بعييض األ

 م  المعنى. وقد يكون شيء من وذا من أخطاء الطبا ة.

( ووو يريد 21من ذلك ورود كلمة )ذخر( بالذالث أخج الدالث مر تين )صفحة 
 )زخر( بالزاَث أخج الراء.

سميتر ( بفتح الكياس وويي )الِكل ية( بالكسيرث لمعنيى ال93وضبط )الكتل ة( )صفحة 
 ... الرقيق

 ( قال أحد شعراء  الراياج :92وفي الصفحة )
 أمسيييى الفتيييراشا يطيييوس حيييول ك وسييينا
 ميييييييييييا زال يتخفيييييييييييقا حولتييييييييييييا بجناحيييييييييييا

 

 ذ خالتييييييييا تحيييييييج اليييييييدجي ِقنيييييييديالإ
ت)ييييا  لييييى الِفييييراش قتيييييال! مت  حتييييى رت

 
ييييبتط  ضييييبط المحرييييق )يخفييييق( بضيييي  الفيييياءث والصييييواب كسيييير الفيييياء. وزاد أن) ضت

 يج ال اني بالفتحث والصواب بالكسرث لمرتضى المعنى.)الفراش( في الب

سث والصييواب الكسيير ( كلميية )كنيياس( بضيي  الكييا86وضييبتطت المحر ييق )صييفحة 
 ليا الظبي.ألنا يريد الم وى الذَ يلج  إ

( والصيواب فيتح البياءث يرييد معنيى 94وضبط كلمة )كبد( بكسر الباء )صفحة 
 المشر ةث والبيج من قطعة في وصس فو ار :

 ا حسييييييييين فيييييييييوار  ل فيييييييييق راجميييييييييةيييييييييي
 ينسيييياب  نيييييا حبيييياب الميييياء منييييدفرا  

يييييي و  الوا ييييييب الل ِعييييييبِ بالشُّ  يب تنييييييزو ناييييييزا
يييييبِ إ  ليييييى البحيييييير  م يييييل األتيييييي  مييييين را ا
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(ك نما مارت تحيج األ  :رض فيي )كتبتيد 
 

د  في اليترتبِ  عا  جت  .. فحين أبصر واس)

بتطيا بكسر التاءث والصواب ف92وفي )الصفحة  تحيا كما في (  كافورتي  ضت
 من قول الشا ر: 298: 6المغرب 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييبايا دار     ست  وبيضييييييييييييييييييييييييييييييييياءت تتح)
تتي)  يييييييييييييييييييِن ا بالِمسيييييييييييييييييييِك كيييييييييييييييييييافورت  تانتم)

 

 ذا ذاِكيييييييييييييييرتج أو تكييييييييييييييياد) إتيييييييييييييييذوب 
ي يييييا حيييييوى الحسييييينت طاييييير ا    ..وزاد)  محت

 
-6- 

يضياحيا إشياراج الم ليس التيي يرتضيي التحرييق إيضياحاج ول  ياع)ينت المحر يق بن
ستن  ووي   تبيان منيج الم لس وموقفا النردَ.إلى  وامة بالرياس شاراجإأو يتح)

 قال الشا ر: 64وفي الصفحة 
 لينييييييييييييييياإانييييييييييييييييض أبيييييييييييييييا طاليييييييييييييييب 

 
 سييييييييييروط النييييييييييدى  لينييييييييييا واسييييييييييراط) 

 
 بيج  مر بن أبي ربيعة:إلى  وكان حر ا أن يشير

 واسيييييييييرط  لينييييييييييا كسييييييييييروط النييييييييييدى
 

 ليليييييييييييييييييييييييية   نييييييييييييييييييييييييا   و  آِمييييييييييييييييييييييييرا 
 

 نفسيا: 64وفي صفحة 
ِلييييييييييكا ا  لييييييييييذَ آبيييييييييييا  يييييييييييا أييييييييييييا المت

 
لِ شايييييي ُّ األ  نييييييوس ميييييين الطييييييراز األتو 

 
 ... وكان حرا أن يض  الشطر ال اني بين قوسين

 ( ورد بيج ابن زيدون:96وفي الصفحة )
ث واستتطِ  ثِتا تتِمل) ث وِ ز  أوان) أتح) ِبر) ث أتص)  ل)

ي )ث ومار) أاِط ِ  مت ث وقال) أتس) ث أاقِبل) لم  و وت
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ليييا المحرييق. إ. وليي  ينب ييا بيييج المتنبييي وقييال الم لييس ابيين سييعيد إنييا أحسيين ميين
ألبييياج امييرق الريييسث وليي  متابعيية ابيين شايييتيد إلييى  شييار  الم لييسإوقاييل) م ييل وييذا فييي 

 لييا.يشر المحرق إ
 قال الشا ر: 99وفي الصفحة 

 ن  قيييرين السيييوء ياعيييدَث وشييياودَنفييي
 

 )كما شتِرقتج) صيدرا الرنيا  مين اليدِ (
 

سان أن يشير َو في قصيد ل أنا شإلى  وكان يتح)  .ى شاود نح)
-7- 

 سيريعة   تاغ)نييث وكيان أحيانيا   أما الشيروح التيي أضيافيا المحريق فكانيج أحيانيا  
ييكاج  يين شيييرح مييا يجيييب شييرحا  وويييو ك يييرث أتذكاييرا منيييا ميي ال   تعليريييا  لييى قيييول  يتس)

 الشا ر:
 خيييالن قيييد كتفتييير الكيييافور ذاك وقيييد

 
 ذا وما ظلما!  تق  العريقت احمرارا  

ث ومين العرييق  معنى كفر: سيتر . والصيواب: أنيا أخيذ مين الكيافور فعيال   وقال:
 ث وليذا قال: وما ظلما.فعال  

ميير  ذكيير الييدو ب وليي  يشييرحاث ووييو النييا ور . وأورد أبييياج  83وفييي الصييفحة 
 ابن الروطية وأوليا:

 ِإش)رتب  لى الس وسن الغض الذَ فتغتما

 وباِكِر اآلست واليورد الذَ بتخميا

ن شيييرح ،يرويييا مييين واب اليييذَ نجمييياث وويييذا ظييياور. ولييي  يشيييوالصييي رح  فتغتييي   وا 
 لفاظ في الرطعة!األ
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-8- 
التعرييس ي ( في96ومما يسلك فيي اليوو ث والسير ة فيي العميل قوليا )صيفحة  -

 (: كانييييج لييييا 6بالكاتييييب أبييييي يحيييييى أبييييي بكيييير بيييين وشييييا  الررطبييييي فييييي الحاشييييية )
نيدلس! فييذا خطي  مرك يب  فلي  يكين :  لى  اد  أويل األ-وأضاس أيضا   –كنيتان!! 

تيي تعيرس حكيا  الأن يت خذوا كان)يتتين إ  في الرلييلث و ليى األاألندلس  من  اد  أول
بيييو بكييير لييي (. ومييين جيييية أخيييرى فيييالمترج  اسيييما أإ.. فيييي المشيييرق )للحيييرب والسيييل  
 مر التبس  لى المحرق!وكنيتا أبو يحيىث ولكن األ

ن صياحب شيرح )المجميل(  وكيرر ويذا ومن ذلك قوليا أن أبيا بكير بين ميميو  -
مشييور  با )الجميل(ث وويو كتيابا نحيو مدرسيي  ث وصيوا99صيل والحاشيية  ي األف

 بخاصةث ووو للزجاجي.األندلس  في
أن المعتضيد العتب يادَ ،يزا قرطبية وأخيذوا.  96ومين ذليك قوليا فيي الصيفحة  -

 وي.916والصواب أنيا وقعج في يد المعتمد ابنا سنة 
يا 93ث صيفحة ومن ذلك قوليا - إليى  فيي ترجمية ابين  بيدوس:  وويو اليذَ وتج 

ات ابن زيدون رسالتا اليزلية . ووذ  ....  ليهإا خط  صوابا:  ووو الذَ وتج 
بن يوسس بين تاشيفين أنيا (  ن  لي 2وامش  93ذلك قولا )صفحة ومن  -

 ... مير المسلمين أملك المرابطين. والحق أن المرابطين ل  يتلربوا بغير  
 ... ووا ير وذا مما ير  تحج  نوان األو،

- 9 - 
صييييول التييييي نترتييييل  نيييييا ياميييية فييييي  ملييييية التحرييييق مراجعيييية األمييييور الومييين األ

.. فما باليك  ليياإذا كان لدى المحرق نسخة وحيد ث تعي ن  ليا أن يعود فنالم لس. 
 بنسخة وق  فييا شيء من السيوث والوو ص

 صيول يدد مين األإليى  المحرق أ،فل العيود  أنإلى  ويتع)جتب الرارق حين يتنب ا
ويياث أو ليي  يييذكرواث واكتفييى بييذكر التييي ا تمييد  لييييا ابيين سييعيدث واألصييول التييي ذتكترت 
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لييا في م ل إلييا المحرقث  لى ضرور  العود  إبعض تلك المصادر التي ل  يرج  
ث  الولييييد ي: كتييياب )البيييدي  فيييي وصيييس الربيييي ( ألبيييويييذا الكتييياب: مييين ذليييك الحمييييَر

دريسث وكتاب )العريد(  بين  بيد ربياث وكتاب )زاد المسافر( ألبي بحر صفوان بن إ
ييارث  ودواوييين ابيين سيييلث وابيين زيييدونث وابيين الزقيياقث والرصييافي البلنسيييث وابيين  م 

( و،يرويييا )يتيمييية ال عيييالبيو ي)المعجيييب( للمراكشيييوكتييياب )المطيييرب(  بييين سيييعيدث و
 ك ير.

ب. وقال) م يل ذليك فيي لنصو  في الكتا،فال أ  ر  لى قضية تو يق اووذا اا
تتر) ِ   ما بين يدييا مين مصيادرث بيل لي  يرجي  التعريس باألدباء والشعراءث فيو ل  يتس)

ن لي  يلتييز  ا  ... وكياد أن يلتصييق بكتابيا )الماغ)ييرب( و  بعيض كتييب الم ليس نفسيياإليى 
 بضبطا وحواشيا.

مين  كانج نرال   ال  سريعةث مبتسر ث أو من وينا كانج تعريفاج ك ير من األو 
التيي ليس فييي )المغييرب( ممييا   يزيييد قضييية إلييى   بيياراج الم لييس نفسييا أو ميين سييبرا

 .وتوضيحا   التو يق توكيدا  
- 11 - 

( الم لس في مرصد  ومنيجاث و  خال  ا بالعود طو  نشعر أن المحرق ) ايتشت
دت مواقفا األدبية والنردية. ومن أوضح األمإلى   لى ذلك أن  م لة لفاتاث و  وو رتصت

ليييا الكتيياب(  يين صييغر حجميياث إموسييى بيين يغمييور )الماي)ييدتى إلييى  الم لييس ا تييذر
 فرال لا:

 ولى أن ويييذا المجميييول إن) نترتييي ت فييييينييييي للمييي -يعنيييي نفسيييا – ... والممليييوك 
لتي  يِن متن  تِميتج بصيرتا لصغر جرماث فجوابا قيول أشيعترِ  ك طرييقت التخيُّيلث متين مت

ل بلطافة الذون  ا ستنباط والتخيُّل:إلى  وتوص 
ِغرا األ تتص)  بصيارا ر يتتياوالنج ا تتس)

 والذتن)با للعين   للنجي  في الِصغتيرِ 
 ول  ياعتل ق المحرق بشيءث ول  ينسب الشعر .
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مدرسييية أبيييي العيييالء إليييى  و بييار  الم ليييس ابييين سيييعيد تنبيييي  ييين منيجيياث وميليييا
والبيج المذكور من سرط الزنيد  المعَر وطريرتا في التخي ل والغو   لى المعاني.

المرقصييييييياج  فيييييييي كتييييييياب ابييييييين سيييييييعيد اآلخييييييير: ) نيييييييوان ذا نظرنييييييياا  (. و 612: 6)
( وجييدنا  يرييول: أبييو العييالء المعييَر وييو جليييل الرييدر فييي 91والمطربيياج( )صييفحة 
 الغو ث وك ر  التخيُّل.

وليو تابعييجا مييا فييي الرسيمين اآلخييرين ممييا وقيي  لييث ورأيييجا فيييا ميياد  مالحظييةث 
 الحديث وتشعب.لطال 

زين ث  يذرا  ونحنث وا ِ  فيي بعيض  ن وجدنا للدكتور الراضيث محرق  رايياج المبير 
ليييا فييي وييذ  المرالييةث   نسييتطي  أن نلييتمس العييذر للبيياقيث ووييو ك يييرث مييا أشييرج إ

 ولكن يكفيا أن  ملث ومن   يعمل   يخطي!
*  *  * 

زين و،اييياج الممي ييزين(  بيين سييعيد فيييو )راياا  أمييا  إلييى  فييي حاجيية حر ييا   المبيير 
.  تحريق  لمي مت نٍّ

  . محم  طضوان ال اية
 


