ديوان " أوس بن حجر" وما عليه من مستدركات:
دراسة تحقيقية نقدية
الرِازق حويزي
أ.د .عبد َّ
جمهورية مصر العربية
حظي ديوان " :أوس بن حجر" بقسط وافر من اهتمام المحققين والدارسين ،وكان
للمستشرقين فضل الريادة والسبق باالهتماام بها ا الاديوان ،فقاد كار " :فاكاد سازكين" ماا
()1
يشير إلى لك في قوله:
" ال نعاارإ إلااى اليااوم نساادة ماان الااديوان ،وقااد جم ا جاااير ساانة 1981م القط ا
الباقية من شعره وحققها وترجمها (انظر):
R.Geyer,SBA W Wien, phil -hist Classe Bd.126.
وكتب بارت عن ه ا العمل في:
J.Barth , in ZDMG 47/1893/323/334.
وكتب فيشر عنه في:
A. Fisher. in GGA1895Nr. 5,371-495 A. Fischer, in:ZDMG
64/1910/154-160.
ونشر فرانكل عنه في:
S. Fraenkel, in ZDMG 49/ 1895/297-298.
انظر ك لك :ما كتبه رينيه باسيه ،في:
R. Basset in:ZA26/1212/295-304”.
 -1تاريخ التراث العربي :المجلد  1الجزء  ،111/1نقله إلى العربية د :عرفة مصطفى -مطبعاة
يهمن -قم – إيران – ط1891-1م.
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ثاام نه ا بعااد لااك " محمااد يوسااإ نجاام " بتحقيااق الااديوان مسااتفيدنا ماان صااني
المستشرق " جاير" ،ونقدات المستشارقين" :فيشار وباارت" ،ونشارت الاديوان دار صاادر
في بيروت ،وصدرت طبعته األولى عام  ،1891وصدرت طبعته الثالثة عام ،1898
وهي الطبعة المتداولة في أيدي الباحثين اآلن.
وبعد صدور الديوان توالت االستدراكات عليه ،وكثرت اإلضافات إليه ،وقام ب لك
رهط من المحققين األثبات المهتمين بالتراث العربي ،وهم:

 -1رض ا ا اوان محماا ااد حسا ا ااين النجاا ااار :ونشاا اار مسا ا ااتدركه ف ا ااي مجلا ا ااة معها ا ااد
المدطوط ا ا ا ا ااات العربي ا ا ا ا ااة -الكوي ا ا ا ا اات -الع ا ا ا ا اادد  11ج 1ص 119-111
سنة 1899م.
 -1حاتم غنيم :ونشر استدراكه في مجلة مجم اللغة العربية األردناي -العادد
 -11سنة  ،1899ص ،119-119وضم مستدركه األبيات األربعة التي
اساتدركها  :رضاوان محمااد حسااين النجااار  ،وبناااء علااى ها ا سااوإ أسااتبعد
في تعقيبي التالي استدراك رضوان النجار.
 -1ونهضت من جانبي باستدراك :نشرته مجلة الا دارر الغاراء ،العادد ،8لسانة
1111؛ ص.199-199
 -1المدت ااار حس ااني :ونش اار اس ااتدراكه ف ااي مجل ااة الا ا دارر ف ااي الع ااددين ،19
 -19سنة 1111؛ ص.111-111
ه ا ا علااى صااعيد االهتمااام بتحقيااق الااديوان ،أمااا علااى صااعيد د ارسااته ماان
الجانااب األدبااي واللغااوي ،فهناااك العديااد ماان الد ارسااات التااي تناولتااه ماان جوانااب
شتى ،منها:
 -1أوس با اان حجا اار ود ارسا ااة لغتا ااه :لمحما ااد سا االيم أدتا اار -رسا ااالة ماجسا ااتير-
الجامعة اإلسالمية 1119ها.
 -1شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليون :لمحمود عبدالله الجاادر -أطروحاة
دكت ااوراه جامع ااة بغ ااداد – ،1899نش اارت ف ااي بي ااروت -وص اادرت ع اان دار
الرسالة1898-م.
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 -1مسألتان :نسب أوس بن حجر وغزله :عبد الحميد المعيناي -مجلاة أبحااث
اليرموك – المجلد /11العدد.)1( 1881/1
 -1أوس بن حجر ومعجمه اللغاوي :ساهام عباد الوهااب الفاري  -حولياات كلياة
اآلداب -جامعاااة الكويااات -الحوليا ااة رقااام  18لسا اانة  ،1889الرسا ااالة رقا اام
.111
 -5ديوان أوس بن حجر :معجم ودراسة داللية :مصطفى زكاي حسان -رساالة
ماجستير بكلية اآلداب – جامعة القاهرة 1891-م.
 -9شا ااعر أوس با اان حجا اار :د ارسا ااة أسا االوبية :با اادر مصا ااطفى حسا اان -رسا ااالة
ماجستير – كلية اآلداب – جامعة عين شمس.
 -9البناء التركيبي في شعر أوس بن حجر :هشام الشرقاوي -رسالة ماجستير
– كلية اللغة العربية -جامعة األزهر -القاهرة1881 -م.
وال شا ااك أن ه ا ا ه الد ارسا ااات تعكا ااس م ا اان زاويا ااة ما ااد اهتما ااام العلما اااء بش ا ااعر
" أوس" ،وال تشاير ماان زاويااة أداار إلااى مااا تمتا بااه " أوس" ماان مكانااة سااامية فااي
موكب الشعر العربي بعامة والشاعر الجااهلي بداصاة ،كماا تاوم إلاى منزلاة شاعره
لد األدباء والنقاد وعلماء اللغة.
وسنتناول اآلن بالدراسة التحقيقية النقدية ديوان " أوس" في طبعته الثالثة ،وهاي
الطبعااة األدي ارة ومااا عليااه ماان مسااتدركات ،محاااولين إضااافة مااا تجم ا لاادينا ماان
أبيات لم ترد ال في الديوان وال في كل االستدراكات عليه ،ومصححين ماا وقا فياه
المحقق وأصحاب المستدركات المشار إليهم آنفان من أوهام ،ونبدأ با:
أوال :مستدرك "المختار حسني":
يعا ااد اسا ااتدراك " المدتا ااار حسا ااني" آدا اار االسا ااتدراكات علا ااى دي ا اوان " أوس با اان
حجاار" ،وقااد نظرنااا فااي ه ا ا االسااتدراك  ،فألفينااا أن " المدتااار حسااني" لاام يسااتقص
كاال مااا تبقااى ماان شا ي
اعر " ألوس" فااي المظااان المدتلفااة ،وماان ثاام فاتااه شااعر كثياار،
 -1معجم الشعراء الجاهليين  :11عزيزة فوال بابتي – دار صادر -بيروت -ط1889-1م.
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فقمنا من جانبنا باستدراكه عليه في دراستنا ها ه ،كماا ألفيناا أن " المدتاار" نساب ل ا
" أوس " ما لايس لاه ،فضام اساتدراكه بعا األبياات التاي كثار دورانهاا علاى ألسانة
الاارواة ،وآسااالت أقااالم النقاااد علااى أنهااا لشااعراء آدارين غياار " أوس" ،ه ا ه األبيااات
نجدها في استدراك " المدتار" منسوبة " ألوس" ! ،وه ا بيان ب لك:
()1
(من الطويل)

و ْأي ِدي َّ
قروض
الصالِ ِحين
الن َدى في َّ
ُ

ش ُك ُروَنها
قو ِمي َي ٌد َي ْ
تَ ُك ْن لَ َك في ْ

نسااب " المدتااار " ه ا ا البياات "ألوس" ود َّرجااه ماان المستقصااى فااي أمثااال
العرب  111/1فقط.
وأقول  :إن البيت ليس " ألوس " ،وانما هو " لبشر بن أبي دازم األسادي
" فقد ُن ِسب إليه في المصادر اآلتية:

الحيا اوان  ،111/9وعي ااار الش ااعر  ،111والموشا ا  ،99والمنتح اال ،191
ولس ا ااان العرب(ي ا اادي)  ،1851/9وت ا اااج الع ا ااروس (ي ا اادي)  ،118/11وعجا ا ازه
"لبشاار" أيض اان فااي اإلعجاااز واإليجاااز  ،111والتمثياال والمحاض ارة  ،51ونهايااة
األرب  ،91/1ورواي ا ااة البي ا اات ف ا ااي عي ا ااار الش ا ااعر ،والموشا ا ا  ،والمنتح ا اال ه ا ااي
"فا اارو " ،وروايتاااه فا ااي الموش ا ا هاااي " :يكا اان" ،والبيااات بعا ااد لا ااك فا ااي دي ا اوان
"بش اار ب اان أب ااي د ااازم األس اادي" ص 119ض اامن قص اايدة ف ااي م ااد " أوس ب اان
حارثة" ،تق في سبعة أبيات ،وبعده.
ت ِن ْع َم ًة
ْض ْل َ
فَ َك َ
كت أسي ارً ثُ َّم أَف َ
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ي ِ
يض
فسلِّ َم َم ْبر ُّ
الع َ
ظ ِام َم ِه ُ
ُ

()2
الش ِ
انص َرفَ ْت َن ْف ِسي َع ِن َّ
يء لَ ْم تَ ْكد
إذا َ

(من الطويل)
َّه ِر -تُ ْق ِب ُل
بو ْجه -آخر الد ْ
إليه َ

نسااب " المدتااار حسااني" ها ا البياات " ألوس باان حجاار" ،ود َّرجااه ماان يتيمااة الاادهر
للثعا ا ااالبي  81/1فق ا ا ااط .وأق ا ا ااولِ :إ َّن البي ا ا اات ل ا ا اايس " ألوس ب ا ا اان حج ا ا اار" وانم ا ا ااا ه ا ا ااو
" لمعن بن أوس المزني" فقد نسب إليه في المصادر اآلتية:
الزها ا ا ارة  ،995 ،591/1واألغ ا ا اااني  ،51/11ومعج ا ا اام الش ا ا ااعراء ،111والتمثي ا ا اال
والمحاضا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارة  ،99وزه ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار اآلداب  ،919-919/1والتا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا كرة الحمدوني ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
 ،199/1 ،11/5والحماس ااة البصا ارية  ،111/1ونهاي ااة األرب  ،91/1وش اار ديا اوان
الحماسة ،1111/1وأماالي المرتضاي  ،191/1ولبااب اآلداب ألساامة بان منقا 111
وهو بال نسبة في العقد الفريد  ،91/5 ،119/1والصداقة والصديق  ،111والبصاارر
وال ا دارر  ،111/1ونثاار الاادر ،91/1والبياات بعااد لااك " لمعاان باان أوس" فااي ديوانااه
ص ،91وهو آدر بيت في القصيدة ص 59ومطلعها:

ألوج ُل
لع ْمر َك ما أدري وِا ِّني َ
َ

المني ُة ّأو ُل
دو
ّ
على أ َّينا تَ ْغ ُ
()1
(من الطويل)

ت فلم يص َنع ِ
ص ِانع
ص َن ْع َ
صنيعك َ
ْ َ
َ

أص َنعُ
ام فاللّ ُه ْ
وما َي ْ
ص َنعُ َ
األقو ُ

ودرجااه ماان ربيا األبارار ماان
"عا از " المدتااار " البياات السااابق" ألوس باان حجاار "َّ ،
اإلنترنت مكتبة الوراق ،وقال إنه بال نسبة في مدتصر تاريخ دمشق  18/9بادتالإ
الرواية ،وانه تاب للقصيدة رقم 11والصواب .19
قلت :البيت " ألوس" أيضان في الدر الفريد  ،11/1وصدر البيت " لبشر بن أبي
دازم" ،وعجزه " للفرزدق" ،وبيت " بشر" كما ورد في ديوانه ص 119هو:
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ت فلم يص َنع كص ْن ِعك ِ
ص َن ْع َ
صانعُ
َ
َ ْ ْ ُ
َ

ت إذا َه َّ
العال
َو ُك ْن ُ
ش ْت يداك إلى ُ

وبيت الفرزدق كما ورد في ديوانه 119/1هو:
ِ
يم ٌة
ؤم وأخرى َك ِر َ
ذ َراعٌ بها لُ ٌ

أص َنعُ
ام فالله ْ
وما َي ْ
ص َنعُ َ
األقو ُ

إن تااوزش شااطري البياات علااى ها ه الصااورة يجعاال الشااك يتساارب إلااى الاانفس ماان
أماار نساابته إل ااى " أوس" ،داصااة وأن م اان رواه جاااء بعااد عص اار "الفاارزدق" ب اازمن
طوياال ،ولااو كااان البياات قااد ُرِوي فااي أي مصاادر قباال إنشاااد " الفاارزدق" بيتااه لكنااا
ساالمنا بصااحة نساابة البياات إلااى " أوس" ،فماان ياادري لعاال " الزمدشااري" رو صاادر
البيت األول ،ثم أتماه بعجاز البيات الثااني ونساب الشاطرين " ألوس بان حجار" بماا
فيهما من صنعة ،ثم تابعه بعد لك صاحب الدر الفريد.
ثانياً :مستدرك " :حاتم غنيم":
جم ا " حاااتم غناايم" كاال مااا عثاار عليااه منسااوبان " ألوس" ،س اواء أكااان صااحي
النسبة إليه أم غير صحي  ،فأورد في مستدركه طارفة من األبيات نسبت في مصدر
واحااد " ألوس" ،ما علمااه بأنهااا صااحيحة النساابة لشااعراء آدارين ،ب شااارته إلااى أماااكن
وجود ه ه األبيات في دواوين أصاحابها ،وكاان مان األحار باه ماا دام قاد عثار علاى
ه ه األبيات مفردة ،وأوردها في استدراكه ك لك أن يجعلها في قسام دااص بماا نساب
إلااى " أوس " والااى غي اره والص اواب أنهااا لغي اره ،ولكنااه دلطهااا باألبيااات التااي صااحت
نسبتها " ألوس".
وقد أجريت إحصارية على ما أورده " حاتم غنيم" في استدراكه فألفيت أن جملة
األبيات التي جمعها بلغت حوالي  99بيتان وأربعة أشطار.
ويمكن لنا أن ندرج من جملة استدراكه بما يأتي:
 -1األبيات التي أوردها من ديوان "أوس" ،وعددها  11أبيات.
 -1األبي ااات الت ااي نس اابت إل ااى " أوس" وال ااى غيا اره ول اام يقطا ا بأنه ااا "ألوس" ،
وعددها  9أبيات ،تق تحت األرقام19 ،19 ،9 :في استدراكه.
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 -1األبيااات التااي نساابت إلااى " أوس " والااى غياره َّ
ورجا أنهااا لغياره با كره أرقااام
ص اافحاتها ف ااي دواوي اان أص ااحابها ،وع ااددها  9أبي ااات ،تقا ا تح اات األرق ااام،
 ،11 ،19 ،11 ،11، 15،1ونضاايإ رقاام  ،9وتقا ها ه النتفااة فااي بيتااين
هما:
(من الطويل)
ِ
ومنننننن يننننن ُك ِمثلننننني ذا ِعينننننال ِ
طرح
المال َي ْط ْ
َ
ََ َ
رح َن ْف َ
سه ُك َّل َم َ
وم ْقتننننن ارً م َن َ
ُ
ِ
ِ
يمننننننن ًة َو ُم ْبلِرُ َن ْفس عذرها مث ُل ُم ْن ِجح
ليبلنننننننرَ ُعننننننن ْذ ارً أو يصننننننني َغن َ
فقا ا ااد كا ا اار  " :حا ا اااتم غنا ا اايم" فا ا ااي تدريجهما ا ااا ما ا ااا نصا ا ااه " :بهجا ا ااة المجا ا ااالس
188/1لعااروة باان الااورد ،وقااال اباان عبااد الب ار :وه ا ان البيتااان أنشاادهما اباان قتيبااة
ألوس باان حجاار ،ودالفااه حبيااب وغي اره ،فأنشاادهما لعااروة ،وأقااول :أورد اباان قتيبااة
البيتين في عيون األدبار  ،119/1ونسبهما ألوس في حين عزاهماا أباو تماام إلاى
عروة في حماسته شر التبريزي .9 -9/1
وأقول :إن البيتين صحيحا النسبة " :لعروة بن الورد" ،وهماا مان مشاهور شاعره،
فهما له في نهاية األرب  ،99/1وشعراء النصرانية  ،811/9وديوانه ص11ضمن
مقطوعة تق في  9أبيات.
 -1وكا لك نداارج األبيااات التااي ساابق إلااى اسااتدراكها " رضاوان النجااار" وعااددها
1أبيات.
 -5وك ا لك نداارج ماان مسااتدرك "حاااتم غناايم" األبيااات التااي نساابها وهم اان ألوس،
وهااي ليساات لااه ،والتااي سااننص عليهااا بعااد قلياال ،وعاادد ه ا ه األبيااات أربعااة
أبيات وثالثة أشطر.
وندلص بعد لك إلى أن مجموش ما سلمت نسبته ألوس في مساتدرك "حااتم
غنيم " يمثل  55بيتان ،وشطر ي
بيت.
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إخراج ما نسبه " :حاتم غنيم " وهماً إلى " أوس بن حجر":
إن ما وق فيه " المدتار حساني" مان الاوهم فاي نسابة بعا األبياات إلاى أوس
م أنها ليست له قد وق فيه أيضان من قبله " حاتم غنيم " ،وه ا بيان لك.
()1
(من الطويل)
ِ
سيد
ت ِب ِّ
سَ
س ْؤَدد َباد َولَ ْ
ِبذي ُ

بالم َنى
ت وا ْن َعلَّ ْل َ
لس َ
َف ْ
ت َن ْف َ
سك ُ

وض " حاتم غنيم " ه ا البيات تحات رقام( )1ود َّرجاه مان الجايم  159/1وقاال
إنه تاب للقصيدة رقم (.)11
قلت :إن البيت ليس صحي النسبة "ألوس بن حجر" ،فهو " لعبيد بن
األبرص" في ديوانه  51ضمن قصيدة طويلة وهو فيها برقم(.)18
()2
------

تَأب َ
ألي ِم ْنهم فَ َع َن ِائ ُدهْ
َّد ٌ
(من الطويل)

ودرجه من كتاب "ألإ باء
وض " حاتم غنيم" ه ا الشطر تحت رقم(َّ ،)11
للبلوي"  ،559/1وقال إنه تاب للمقطوعة رقم( )11في ديوان" أوس".
وأقول :إن ه ا الشطر ليس " ألوس بن حجر"؛ وانما هو صحي النسبة "لمعن
بن أوس" ،وهو صدر بيت وليس عج انز كما توهم " حاتم " وعجزه هو:
شاج ُه فَسو ِ
اع ُده
س ْلم أ ْن َ ُ َ َ
فَ ُدو َ
كما أن صواب روايته " :فعتارده " ،وهاو اسام موضا " لمزيناة" ،وقاد ورد علاى
ه ه الرواية منسوبان " لمعن بن أوس" ضامن مقطوعاة وردت فاي معجام ماا اساتعجم
 ،1119/1وهو " لمعن " أيضاان فاي معجام البلادان  8/5 ،181/1 ،91/1برواياة:
" َّ
تغي ا ا اار" 181/1 ،برواي ا ا ااة " :فعقار ا ا ااده " وه ا ا ااو ب ا ا ااال نس ا ا اابة ف ا ا ااي اللس ا ا ااان (س ا ا ااعد)
 ،1111/1ونشج .1111/9
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()3
(من المتقار )
آللِئ م ْنح ِدرات ِ
ص َغا ار
َ ُ َ َ

الس ْل ُك من َن ِ
ظم ِه
أسلَم ِّ
َك َما ْ

ودرجا ااه ما اان الجما اااهر فا ااي معرفا ااة
وضا ااعه تحا اات رقا اام( )19ونسا اابه " ألوس " َّ
الجواهر للبيروني.115
وأقول :البيت ليس " ألوس" ،وانما هو لألعشى الكبير " :ميمون بن قيس" ،
فهو في ديوانه برقم ،1من القصيدة رقم( ،)5ص.85
()4
(من البسيط)
َّسيعة َح َّما ٌل أل ِ
َثقال
َ
ض ْخ ُم الد َ
ودرجه من
وض " :حاتم غنيم" ه ا الشطر تحت رقم( )1ونسبه " ألوس"َّ ،
األفعال " للسرقسطي"  ،111/1وقال إنه من القصيدة رقم (.)11
قلت :ه ا الشطر للنابغة ،فقد ورد في ديوانه برواية:
إلى ذو ِ
ات ال ّذ َرى َحما ٌل ألثقال

بأقد ِ
ِ
يع ِة َم َّ
اح ِه
اء َ
َ
ش ٌ
ض ْخ ُم الدَّس َ
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()5
َ -1غ ِ
علي ِ
ت ِبطَ ّي ِئ
ض َب ْت َّ
ص ْل ُ
أن اتَّ َ

وأنا امرؤ ِم ٌن طيئ األجبال

 -2واذا َدعو ُ ِ ِ
اءني
َْ
ت َبني َجديلة َج َ

ِ
المتُ ِ
ون ِط َو ِال
ُم ٌ
رد على ُج ْرد ُ
(من الكامل)

أورد " حاااتم غناايم" ها ين البيتااين فااي مسااتدركه ،ووضااعهما تحاات رقاام ،15علااى
أنهما صحيحا النسبة " ألوس" ،ولم يدرك أنهما ينسبان أيضاان " لحساان بان حنظلاة
اب اان أب ااي ُره اام الط اااري"  ،ف ااي ش اار ديا اوان الحماس ااة " ألب ااي عل ااي المرزوق ااي" ص
1991-1991ضاامن مقطوعااة مكون ااة ماان  9أبيااات ،ورواي ااة األول منهمااا هن اااك
هي " :امرك من آل حية ".
وقد كرت لك في استدراكي السابق على ديوان " أوس " المنشور في العدد
التاس من مجلة ال دارر البيروتية.
()6
...................

اء أصولُه
طَ ٌ
رو ٌ
َّار َ
ريق َو َجب ٌ

(من الطويل)
ودرجه " ألوس" من كتاب
هك ا أورده " حاتم غنيم" ،ووضعه تحت رقم (َّ ،)19
الندل .91
قلت :ه ا وهم منه ،فه ا الشطر صدر بيت " لألعشى" ،والبيت بتمامه كما
ورد في ديوانه البيت  /1ق  /11ص.151
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ِ
عليه َأبابي ٌل من الطَّ ْي ِر تَ ْن َع ُ

اء أصولُه
طَ ِر ٌ
رو ٌ
َّار َ
يق َو َجب ٌ

(من الطويل)
لم يقإ " حاتم غنيم" وقفة ُمتأنية أمام أبيات الديوان وقصارده ،ودير دليل على
لك أنه أورد بيتان في مستدركه ،وقال إَِّناه مان فارات الاديوان ،والبيات كماا أورده فاي
مستدركه تحت رقم( )15هو:
ورد ِائيا
َي ِقيني
اإلله ما َوقى َ
ُ

ي َّ
فإن َني
ام َرَدا َ
فإن َي ْه َو َ
أقو ٌ

قلا اات :ه ا ا ا البيا اات ثابا اات فا ااي الا ااديوان ب ا ارقم( )11ضا اامن القصا اايدة رقا اام(،)11
ص 91برواية " :أقوام رداي ف نما...ما وقى وأصاادإ" ،ولعال الا ي حادا باا" :حااتم
غنيم " إلى ه ا الوهم هو بحثه في كلمات القافية فقط في قصارد الديوان.
وال يدلااو مسااتدرك" :حاااتم غناايم" ماان بع ا
عليه:

المالحظااات العامااة ،فممااا نلحظااه

 -1أنه أورد البيت اآلتي:
لدى األفْق ِم ْن ِخ ْن ِ
صر
فَ ِسيطٌ َ

َك َّ
ابن ُم ْزَن ِت َها َج ِانحاً
أن َ

(من المتقار )
و كر في تدريجه أنه " ألوس" ،و" لعمرو بان قميراة"  ،و" لديار بان ربااط" و"
لجميل " ،وأثبت لك في مصادر التدريج.
قلات :وينساب البيات أيضاان " لعمارو بان أحمار الباااهلي" فاي كتااب العشارات فااي
غريااب اللغااة " ألبااي عماار ال ازهااد"  ،81وعجازه بااال نساابة فااي اللسااان بنااي 191/1
وينظر ديوان" عمرو بن أحمر"  191/1بتحقيقي ،والبيات صاحي النسابة "لعمارو بان
قميرة" ،فهو في ديوانه .181
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 -1وأورد البيت اآلتي:
ِ
س َع ْيها من الد ِّ
ق
َّف ْأبلَ ُ
وآثار ن ْ
ُ

ئي مو ِ
ِ
ضعُ َر ْحلِها
ُ
كب ْنيا َنة القَ ْر ِّ َ ْ

ثم كر المصادر التي نسابته " ألوس بان حجار" ،وقاال ":ونساب إلاى كعاب بان
زهير بشر ثعلب  ،91وليس في ديوان كعب".
قلاات :البياات " لكعااب " فااي مقدمااة ديوانااه الصاافحة( ص) ،وهااو لااه أيض اان فااي
األغ اااني  ،91/19ونض اارة اإلغا اري ف ااي نصا ارة القا اري ص 11وم اان ث اام فه ااو
صحي النسبة " لكعب "وليس " ألوس ".
والجدير كره أنني كنت قد استدركت على ديوان " أوس" في العدد
 /8ص 191من مجلة ال دارر البيت اآلتي:
(من الطويل)
أس َم َر
َو ْ

َخطّ ّياً

أن
َك َ

وبه
ُك ُع َ

ِ
ش ِر
الع ْ
نوى القَ ْ
س ِ قد أردى ذ َراعاً على َ

و كاارت أن البياات نسااب إلااى " أوس" ،والااى " حاااتم الطاااري" ،ونقلاات قااول " اباان
بااري" الا ي يفيااد بأنااه رجا إلااى دياوان " حاااتم" فلاام يجااد البياات فيااه ،وأقااول هنااا :إن
البيت نسب " لحاتم الطاري" في اإلبدال ألبي الطيب ،19/1وشر ديوان الحماساة
للمرزوق ااي ،1999والتبري اازي ،119/1وديا اوان ح اااتم (،119تحقي ااق ع ااادل س االيمان
جمااال) وهااو لحاااتم أو عتبااة (عتيبااة) باان ماارداس فااي الوساااطة  ،11ود ازنااة األدب
للبغا اادادي  ،115/1وها ااو با ااال نسا اابة فا ااي العا ااين  ،181 ،99/9والبيا ااان والتبيا ااين
،18/1
 ،15/1وجمها ا ارة اللغ ا ااة  ،915/1واألش ا ااباه والنظ ا ااارر للدال ا ااديين
واألزمن ااة واألمكن ااة ،111/1وورد ف ااي الوس اااطة واألزمن ااة واألمكن ااة برواي ااة "أرب ااى
راعان" ،وورد في األشباه والنظاارر برواياة " ومطارد لادن الكعاوب...أربى" ،وهاو فاي
ديوان حاتم برواية " :أرمى راعان".
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ثالثاً :ديوان " أوس بن حجر":
على الرغم من أن المحاولة التي قام بها " محمد يوسإ نجم " لم تكن الراردة
في مجالها ،وهو تحقيق ديوان " أوس بن حجر" فقد شابها كثير من النقص،
واالضطراب ،والدلط ،واألوهام ،ونجمل كل لك في العناصر اآلتية:
 -1فات المحقق شعر كثير"ألوس" ومن ثم جاء ديواناه عارياان مناه ،وقاد نها
بع المحققين األثبات -كما كرنا من قبل -بجم كثير مان ها ا الشاعر
ماان مظانااه المدتلفااة ،وقااد وقفنااا علااى عاادد غياار قلياال ماان األبيااات ،نساابت
فااي كثياار ماان مصااادر تراثنااا العربااي "ألوس" ،ه ا ه األبيااات فاتاات المحقااق
كم ااا فات اات ُك ا َّال م اان ق ااام باالس ااتدراك علي ااه ،وق ااد نظ اارت ف ااي ها ا ه األبي ااات
فلحظت أن طارفاة منهاا نسابت إلاى " أوس" دون أن ينازعاه فيهاا أحاد ،وأن
منهاا طارفااة أدار نساابت إلياه والااى غياره ماان الشاعراء ،وسااوإ أورد أبيااات
كل طارفة مفصولة عن أبيات الطارفة األدر .
 -1وهم " محماد يوساإ نجام" فاي نسابة كثيار مان األبياات إلاى " أوس" ،ومان
ثم أدرجها ضمن الصحي من شعره في الديوان ،وقد تبايَّن لناا بعاد الد ارس ِاة
المتأنيا ا ا ا ِاة أن ه ا ا ا ا ه األبيا ا ا ااات صا ا ا ااحيحة النسا ا ا اابة لشا ا ا ااعراء آد ا ا ا ارين غيا ا ا اار
"أوس باان حجاار " ،والعجيااب أن ُكا َّال ماان قااام باالسااتدراك علااى الااديوان لاام
يدرك لك ،وسأقوم _ إن شاء الله تعالى -ب دراج ه ه األبياات مشاي انر إلاى
أربابها.
 -1اشتمل الديوان علاى كثيار مان األبياات التاي تنساب إلاى " أوس" والاى غياره
م اان الش ااعراء ،ك ااان ينبغ ااي عل ااى المحق ااق الفاض اال أن ُيد اارج ها ا ه األبي ااات
ويضااعها فااي قساام داااص بمااا ينسااب إلااى الشاااعر والااى غياره ،ويجتهااد بعااد
لك في ترجي نسابتها إماا " ألوس" ،واماا لغياره مان الشاعراء ،وال أنكار أناه
صن لاك فاي كثيار مان األبياات غيار أن أهام ماا وقفات علياه فاي صانيعه
يتمثاال فااي الاانقص والدلااط ،وأمااا الاانقص فسااأحاول أن أسااتدركه هنااا ،وأمااا
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الدلط فايكمن فاي كاره األبياات مارة فاي صالب الاديوان ،ثام قياماه بعاد لاك
با ا كرها ما ارة أد اار ف ااي نهاي ااة ال ااديوان ف ااي قس اام المد ااتلط م اان ش ااعره تح اات
العناوين اآلتية:
أ -قصارد وأجزاء منها

ب -أبيات وردت في الديوان

ج -أجزاء من أبيات وردت في الديوان
د -مقطعااات وأبيااات تنسااب إليااه والااى غي اره ماان الشااعراء ،ولاام نثبتهااا فااي
شعره ألن نسبتها إليه ضعيفة.
 -1تضمن الديوان عددان من األوهام اإليقاعية.
 -5وضاو الانقص فاي تداريج األبيااات ،وعادم مالحقاة رواياتهاا فاي المصااادر
المدتلفة.
ه ه هي أهم المحاور التي سأحاول بوساطتها تصحي ما اشتمل عليه الديوان
من أوهام ،وأبدأ أوالن بالعنصر األول ،وهو:
( )1فائت الديوان والمستدركات عليه:
(أ) ما صحت نسبتُه إلى " أوس":

()1
ِ
شد على َك ِّ
َي ُّ
المسيء فَ َي ْجل ُ
ف ُ

فَ َم ْن لَ ْم َي ُك ْن ِم ْن ُك ْم ُم ِسيئاً فَإنَّه

(من الطويل)

التخننري  :البياات ألوس باان حجاار فااي الشااكو والعتاااب ،89وربي ا األب ارار ،91/1
وهو بال نسبة في المستطرإ ،118/1وهو تاب للمقطعة رقم " "1في الديوان.
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()2
أم عمرو َم ْن يكن عقر داره
أيا َّ

ي يأكل الحشرات
اء َع ِد ٍّ
جو ُ

الس ِ
موم َجبي ُن ُه
َوتَ ْ
س َوُّد من لَ ْفح ّ

ويعر وا ْن َكا ُنوا ذوي بكر ِ
ات
َ َ َْ
(من الطويل)

الرواية )1( :ورد فاي معااني القارآن برواياة ":هياا أم" ،وورد فاي الحياوان برواياة "
"عقاار
يااا أم...ج اوار عاادي" ،وورد فااي لسااان العاارب مضااطربان هك ا ا:
حواء".
َّ
( )1ورد في معاني القرآن برواية " :وي نكرات ".
الشرح :الجواء :الفرجة وسط البيوت.
التخننري  :نسااب األزهااري البياات األول فااي معجمااه تها يب اللغااة  118 /11للنابغااة
أو أوس ،والبيتا ااان با ااال نسا اابة فا ااي معا اااني الق ا ارآن للف ا اراء  ،111 ،111/1وغريا ااب
الحاااديث للحربا ااي ،191/1واألول باااال نسا اابة فا ااي الحي ا اوان ،189/9ولسا ااان العا اارب
 ،991/1وأرجا ا نس اابتهما " ألوس ب اان حج اار"؛ ألنن ااي ل اام أق ااإ عليهم ااا ف ااي ديا اوان
النابغة ،وهما بعد لك يشبهان شعر "أوس بن حجر".
()3
(من الطويل)

إلى الرأي لم تنظر إلى رأي مر ِ
شد
َ َ ُْ
سان وبالينَِد
نهم باللِّ َ
وتدفنعُ َع ْن ُ

تطع
إذا أنت لم تَ ْع َم ْل برأي ولم ْ
العشيرِة ُكلِّها
ولنم تَ ْجتَِن ْ َ
شتْ َم َ
التخري والتعقي  :ه ان البيتاان صاحيحا النسابة ألوس بان حجار ،حياث نسابا إلياه
في كتاب مواسم األدب  111/1ضمن مقطعة مكونة من ستة أبياات ،األول منهماا
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يق ا رابع اان فيهااا ،والثاااني يق ا دامس اان ،م ا العلاام َّ
أن األبيااات السااتة كلهااا نساابت فااي
الكتاب السابق ألوس بن حجر ،ووردت هك ا:
أمان ًة
 -1إذا أ ْن َت َح َّم ْل َت
َ
الخئون َ

َّ
س َن ِد
قد أس َن ْدتَها َ
فإنك ْ
شَّر ُم ْ

ِ
َّع ِ
 -2و َال تَتَّبع رأي الض ِ
لنقص ِه
يف
ْ َ َ
َ

الع ْق ِل فاقتَِد
الم ْرِء ذي َ
ولكن برأي َ

قب َل ُخ ْب ِرِه
 -3وال تُ ْظ ِه ْ
أي امرئ ْ
رن َر َ

ِ
احم ِد
الم ْرِء
َ
فاذم ْم أو َ
ُ
وبعد َبالء َ

تطع
 -4إذا أنت لم تَ ْع َم ْل برأي ولم
ْ

إلى الرأي لم تنظر إلى رأي مر ِ
شد
َ َ ُْ

العشيرِة ُكلِّها
 -5ولنم تَ ْجتَِن ْ َ
شتْ َم َ

سان وبالينَِد
نهم باللِّ َ
وتدفنعُ َع ْن ُ

بالم َنى
فسك
َ -6ف َل ْ
س َت وان َعلَّ ْل َت َن َ
ُ

بسي َِّد
ت
سَ
س ْؤَدد َباد َوَل ْ
َ
بذي ُ

ولاام نقط ا بصااحة نس ابة جمي ا أبيااات المقطعااة السااابقة ألوس باان حجاار ألننااا
وقفناا علاى األول منهاا باال نسابة فاي المصاادر اآلتياة :الاديباج للدتلاي  ،81وعياون
األدباار  ،11/1وبهجااة المجااالس  ،599/9وأدب الااوزير  ،19ومحاضارات األدباااء
 ،111/1والمستطرإ  ،19/1وعين األدب والسياسة  ،11كما وقفناا علاى األبياات
 9 ،1-1ضمن قصيدة طويلة في ديوان عبيد بان األبارص  59-55ومان ثام فهاي
صحيحة النسبة إليه ،أما البيتان  5 ،1فلم نعثر عليهما ضمن أبيات ه ه القصيدة،
كماا أننااا لاام نقاإ عليهمااا منسااوبين إلاى أي شااعر آداار ساو أوس باان حجاار ،وبناااء
على ه ا يكونان صحيحي النسبة إليه كما هب مكلإ كتاب مواسم األدب ،ويجب
إدراجهما ضمن القصيدة رقم ( )11ص  19 -19من الديوان.
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()4
أوس بن حجر َّ
وي ْه َل ُك
سيُ ْف َق ُد من جارى
فإنه
حنانيك يا
األمور ُ
َ
َ
َ
وتَ ْجننننننري الليننننننالي بانتقننننننا

وفرقننننننة

الص ْع ِ
وا َّن سبي َل
َّ

سل ُك
ال َ
ش َّك ُي ْ
(من الطويل)

التخري  :التيجان في ملوك حمير .119
()5
فأصبحت
َ

إما
َّ

ال
َن َ

ضك
ِع ْر َ

يه
س ِف ٌ
جاهالً َ

وا َّما

ِن ْل َت

َما

ال

تُ َحاو ُل

(من الطويل)

التخري والتعقين  :ها ا البيات صاحي النسابة ألوس بان حجار ،فقاد نساب إلياه فاي
غاارر الدصااارص الواضااحة  ،95وورد فااي ها ا المصاادر مقروناان بالبياات الثاااني ماان
البيتين اآلتيين:
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
الهول ُب ْغي ٌة وليس ل َر ْحل َحط ُه اللّ ُه َحام ُل
 -1وليس ل َم ْن يرك
َ
أصبت حليماً أو أصابك ج ِ
الج ِ
اه ُل
الخ َنا
هل و َ
 -2إذا أنت لم تُ ْع ْ
َ
َ
َ َ
رض عن َ
(من الطويل)

وه ان البيتان لزهير بن أبي سالمى فاي ديواناه  ،118-119والثااني منهماا منساوب
البنااه كعااب فااي عياون األدبااار  ،111/1والعقااد الفريااد  ،191/1ونهايااة األرب،59/9
-151/1
وصاالة ديوانااه  ،159ونسااب لااه وألبيااه فااي الشااعر والشااعراء
 ،151علااى حااين نسااب األول فااي الاادر الفريااد 111/1ألوس ،كمااا نسااب الثاااني إليااه
أيض انا فااي بهجااة المجااالس ،911/1وهااو فااي ديوانااه ،88ونسااب إليااه ك ا لك فااي غاارر
الدصارص الواضحة  95ومعه البيت ال ي أدرجناه منفردان قبل ه ين البيتين.

وماان ه ا ا التد اريج يتض ا لنااا أن ال ا ي أوردناااه أوالن صااحي النساابة ألوس إ لاام
ينسبه أحد إلى زهير أو إلى ابنه كعب.
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()6
ألم

تَ ْع َل ِمي

و َّأنا

لنُ ِ
عطي

أم
َّ

الج ِ
الس
ُ

بأنَّ َنا

السي ِ
الص َو ِ
ارِم
وف
ام لدى وقَ ِع
َّ
ُّ ُ
كر ٌ

ِم َّنا

َو َّأن َنا

ظِ
نالِم؟
َ

الح َّ
ق
َ

الشرح :األبلج :األبي

لنأ ُخ ُذه

ِم ْن

كنُ ِّل

ْأبلَ َ

(من الطويل)

الحسن الوجه المفترق الحاجبين.

التخري  :حماسة البحتري .199
()7
 -1وا َني أل ِ
أقر
صف من لو ظَلَ ْمتُ ُه َّ
ُعطي ال ّن َ

وطابت
ْ

سنه
َن ْف ُ

لِ َي

بالظُّ ْلِم

ِ ِ
ِ
سم
سون ُر ْ
سالً في ع َراصهم ُو َ
 -2وأخط ُم أقواماً إذا ما تعظّموا فَ ُي ْم ُ
(من الطويل)

الشننرح :النصااإ :العاادل ،والدطاام :جاادش األنااإ ،والعرصااة :كاال بقعااة بااين الاادور
واسعة ليس فيها بناء ،والوسم :أثر الكي.
التخري  :البيتان ألوس فاي حماساة البحتاري ،199ونساب األول منهماا للبعياث فاي
عيون األدبار ،99/1ومد العدل و م الظلم  ،999وهما بال نسبة فاي محاضارات
األدباء ،119/1وهما أشبه بشعر أوس بن حجر.
()8
(من الكامل)

أدماء ِمن ُحِّر ال ِه ِ
جان َك َّأنها
َ

ش َبيُّون
َب ْع َد ُّ
األين تَ ْم ُر ُ
الس َرى و ْ

الشرح :قال أبو حاتم الرازيَّ :
شبه أوس في ه ا البيات الناقاة بالمظلاة التاي تبناى
فااوق البراار ،يسااتظل بهااا الساااقي ،واألماراا :مسااايل الماااء تسااقي الساالقان ،والبيااون:
البرر التي فيها حيود ،فال يمر الرشاء مستويان فيها.
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التخننري  :البياات ألوس فااي الزينااة  ،155/1وصاادره للمااتلمس فااي ديوانااه ،155
ولتوبة بن الحمير في تزيين األسواق  ،159/1والعجيب أنناي وجادت شارحان لصادر
ه ا ا ا البيااات فا ااي دي ا اوان " توبا ااة" ص  ،18ولااام أجاااد البي اات فياااه ،وبي اات أوس تا اااب
للمقطوعة رقم 51في ديوانه ص .118
( ) فائت الديوان واالستدراكات عليه مما نس
" ألوس" ولغيره من الشعراء:
()1
( من الطويل)

ْربى لِ َغيرك َن ْفعها وال فنننننني ص ِ
ننننننديق ُك َّ
ننننننه
ال
ننننننوم تُ َع ِات ُب ْ
خير في ق ْ
ننننننل َي ْ
َ
ُ
َ
َي ُخ ُونك

بالقُْرَبى

ِم َار ارً

وربَّما وفَى لك ِع ْند الجه ِد من ال تَُن ِ
اس ُب ْه
ْ
ُ َ

الروايننة )1( :ورد فااي الصااداقة والصااديق ودي اوان منصااور الفقيااه بروايااة:
التزال تعاتبه".

"

( )1ورد في ديوان منصور الفقيه برواياة " :يخونك ذو القربى م ار ارً وانمنا" وورد
في محاضرات األدباء برواية " :يخونك ذو...عند الجهل من ال تقاربه" وعلى ه ه
الرواية ورد في ديوان "بشار بن برد ".
التخننننري  :البيتا ااان ألوس بااان حجا اار فا ااي كتا اااب مواسا اام األدب  ،111/1واألول
منهما بال نسبة فاي الصاداقة والصاديق ،189وهماا لمنصاور الفقياه فاي ديواناه ،99
والثاني منهما لبشار بن برد في محاضرات األدباء  ،9/1وملحقات ديوانه 19/1
وهما صحيحا النسبة إليه ،ولعلهما من قصيدته التي مطلعها:119/1
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صديقك لم تَ ْلق ِ
ِ
الذي ال تُ َع ِات ُب ْه

ت في ُك ِّل ُّ
الذنو ِ ُم َع ِاتباً
إذا ُك ْن َ
()2

ودي كما ْ ِ
فَ ُع ِ
أحمد
ود
ُ
الع ُ
قد ُك ْنت و َ

اءتْ ِك ِم ِّني َخلِيق ٌة
فإن تَ ُك ْ
س َ
قد َ

(من الطويل)

التخنننري  :نسااب البياات السااابق ألوس باان حجاار فااي الاادر الفريااد ،119 ،111/1
ونساب فاي زهاار األكام 111/1الماارا القايس ،ودطَّاأ لااك " :عباد الملااك بان مااروان"
وورد ج اازء م اان نهاي ااة عجا ازه ف ااي ش ااعر بعا ا الش ااعراء فق ااد ورد ف ااي ش ااعر الما ارقا
األصااغر فااي ديوانااه  ،111وللم ارقا ماان دون تحديااد فااي العااين  ،119/1ودي اوان
المعااني  ،99/1ودياوان أوس بان حجار  ،118وورد صادره فاي دياوان امارا القايس
11برواية" :وان كنت قد".
()3
(من الطويل)

بنهكة ذي قَ ْرَبى وال ِب َح َقلَِّد

........

الشرحَّ :
النهكة :النقص واإلضرار ،والحقلَّد :الضيق السي الدلق البديل.
التخننري  :نسااب عجااز ها ا البياات ألوس فااي المحاايط فااي اللغااة  ،118/1والصاواب
أن ااه ُلزهي اار ب اان أب ااي ُس االمى ،فه ااو ف ااي ديوان ااه  ،198وص اادره ":تق ااي نق ااي ل اام ُيكث اار
غنيمةن".
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()4
(من الطويل)

ِفر ِ
اري َّ
الج ْي َ
ش قد فََّر ْ
فإن َ
أج َمعُ

إن ي ُك عا ارً ِ
بالق َنان أتَ ْيتُ ُه
َ َ

الروايننننة :ورد البيا اات فا ااي الوحشا اايات ،وحماسا ااة البحتا ااري ،ومحاض ا ارات األدبا اااء
برواية " :يوم فلج...ف اك" ،وورد في األشباه والنظاارر للدالاديين برواياة " :عاا انر ياوم
وج...فا اك" ،وورد فااي البرصااان والعرجااان ورسااالة الصاااهل والشاااحج بروايااة " :يااوم
اك...ف اك الجيا".
التخنننري  :البياات لطفياال الغنااوي أو ألوس فااي معجاام األدباااء ،119-119/11
الس اال ِمي ف ااي الوحش اايات  ،51ورس ااالة الص اااهل والش اااحج  511ض اامن
وه ااو للف ا َّارار َّ
مقطوع ااة ف ااي  5أبي ااات ،وه ااو ُلنع اايم ب اان ش ااقيق التميم ااي ف ااي حماس ااة البحت ااري،59
العقيلا ااي فا ااي األشا ااباه
ومحاض ا ارات األدبا اااء  ،191/1وها ااو لعبا ااد اللا ااه با اان ُ
الحميا اار ُ
والنظارر ،111/1وهو بال نسبة في البرصان والعرجاان ،11وفاي البيات دارم ،وهاو
ح إ أول الوتد المجموش من أول فعولن.
()5
(من الطويل)
ِ
س ْلوةً
صَ
ادق َ
ْن َ
لَق ْح َن على ُحول َو َ

الع ْي ِ
ش َحتَّى ُكلُّهن ُي َم َّنعُ
من َ

الروايننة :البياات فااي اإلباال بروايااة ":حتااى سااقبهن ممت ا " ،وورد فااي شاامس العلااوم
بروايااة" :ممن ا " ،وورد فااي اللسااان بروايااة " :ممت ا " ،وقااال اباان منظااور إِنااه ياارو
أيضان " ممن ".
التخننري  :البياات ألوس فااي تها يب اللغااة ،111/5ولعماار باان أحماار الباااهلي فااي
اإلباال لألصاامعي  ،98والصااحا 1998/1عاان نساادة وهااو فااي ديوانااه بتحقيقااي رقاام
/18ص ،198والبياات بااال نساابة فااي دي اوان األدب للفااارابي ،119/1وشاامس العلااوم
 ،195/1ولسان العرب (حول)  ،1159/1وتاج العروس .199/9
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()6
(من البسيط)

شتََر ٌك
اء الب ْئ ِر ُم ْ
في َي ْوِم َغ ْر َو َم ُ

................

الشرح :يوم الغرب :يوم السقي.
التخننري  :نسااب ها ا الشااطر ألوس فااي تها يب اللغااة 111/9عاان نساادة ،وهااو بااال
نس اابة ف ااي لس ااان العرب(غ اارب) ،1119/5وه ااو ص اادر بي اات لنهي ااك ب اان إس اااإ ف ااي

البرصان والعرجان ،111وعجزه:
............

مبار ِكهَا الجون ال َمصَابيح
َوفِي ِ

()7
(من الكامل)

السو ِء ال تَ ْحلُ ْل ِ
به
احذر َم َح َّل َّ

بك َم ْن ِز ٌل فَتَ َح َّو ِل
واذا َن َبا َ

التخنننري  :نس ااب البي اات السااابق ألوس ف ااي األش ااباه والنظااارر  ،181والصا اواب أن ااه
لعنترة بن شداد العبسي ،فهو في ديوانه ص ،195ضمن مقطوعة مكونة من ثالثاة
أبيات.
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()8
(من الطويل)

ص َناع َعلَ ْت ِم ِّني به ِ
الجلد من َعلُو

ِ
ي َح ِ
ارِثيَّة
َك َّ
أن َمحطّاً في َي َد ْ

التخري  :البيت ألوس في اإلبدال والمعاقبة للزجاجي ،1والصواب أنه للنمر ابن
تولب ،فهو في ديوانه ص.199
()8
(من الطويل)

أوثر َغ ْيري ِم ْن ِع َيالِ ِك بالطّ ْعِم
و ُ

الب ْط ِن قد تَ ْعلَ ِمي َنه
ُأرُّد ُ
ش َج َ
اع َ

التخننري  :نسااب ه ا ا البياات ألوس فااي مدطااوط مدتااارات شااعرية الورقااة ،111
والصواب أنه ألبي دراا اله لي في شر أشعار اله ليين  1111/1ضمن قصيدة
مكونة من  11بيتان.
()11
(من البسيط)

بالم ِ
مارُنها ِ
اء ِ
وم
َ
ْ
ش َّم َ
سك َم ْرثُ ُ

تَثِْني ِّ
النقَا َ على ِع ْرِن ِ
ين أرَن َبة

التخري  :نسب البيت ألوس في شر ما يق فيه التصحيإ ،119والصواب أناه
ل ا ي الرمااة ،فهااو فااي ديوانااه  ،185/1وانظاار مصااادر تدريجااه فااي 1891/1ماان
الديوان اته.
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()11
(من الكامل)

وتقو ُل

َع ِاذلَ ِتي

س
َولَ ْي َ

لها ِب َغد

يكر ُ
إن الثنننننننر َ
اء هنننننننو الخلنننننننود وان المنننننننرَء ُ

َوال

ما

ِع ْل ُم

َب ْع َده

الع ْد ُم
ُ

َي ْو َمه

التخري  :نسب ه ان البيتان ألوس في اإلبدال والمعاقبة والنظاارر للزجااجي،91
ونساابا للمدباال السااعدي فااي حماسااة البحتااري ،111وهمااا لااه أيض اان فااي المفضااليات
ص 119ضاامن قصاايدة طويلااة تق ا فااي  11بيت اان ،ونسااب البيتااان ك ا لك لطرفااة باان
العبد ،وهما في ديوانه 111-111ضمن قصيدة مكونة من تسعة أبيات.
()12
(من الكامل)

ِ
ت َوِق َّرة
وغداة ريح ْ
قد َو َز ْع ُ

أص َب َح ْت ِب َي ِد ِّ ِ
امها
إذ ْ
الشمال ِزَم ُ

التخننري  :نسااب البياات ألوس فااي األزمنااة واألمكنااة للمرزوقااي  ،99/1والصاواب
أنه للبيد بن ربيعة ،فهو في ديوانه .199
( )2إخراج الشعر الذي نسبه المحقق وهماً إلى " أوس " ونسبته إلى أربابه:
()1
(من الكامل)

َن ْفر ِ
س ْل َمى لَ ُهم َوتَ َكتَُّبوا
اء م ْن َ
َ

أن َب ِني َج ِديلَة ْأو َع ُبوا
ت َّ
ُن ِّب ْئ ُ

أدرج المحقق ه ا البيت ضمن الصحي من شعر "أوس" ووضعه في قطعة
قارمة برأسها برقم ( ،)1ص ،8ودرجه من الفارق .191/1
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قلت :البيت لايس " ألوس " وانماا هاو صاحي النسابة " لعبياد بان األبارص" ،فهاو

له في الحيوان  ،88/1ودزانة األدب  ،119/1وهو بعد لك مطل قصيدة مشهورة

" لعبيااد باان األباارص" فااي ديوانااه ص ، 1تق ا فااي  18بيت اان ،وبناااء علااى ه ا ا يجااب
علينا أن نبادر إلى ح فه من ديوان " أوس".
()2
(من الرمل)

قد َولَ َد ْت َغ ْي َر
َ -1وفَ َد ْت ِّ
أمي َو َما ْ
-2

َي ْح ِم ُل

ِ
الو ْرَد

على

َم ْفقُود

ضا َل
فَ َ

بن
َ

َكلَ ْد

ننننننننننننننني ِ
أدب ِ
ننننننننننننننند
ف َجلَن
بالسن
ارِه ْم ُكلَّ َمننننننننننننننننا ْأد َر َك َّ
ْ
ْ
ْ

أورد المحق ااق ها ا ين البيت ااين ض اامن الص ااحي م اان ش ااعر " أوس " ف ااي قطع ااة
مس ااتقلة رق اام 9ص ،18وفص اال بينهم ااا بنجيم ااات صا اغيرة للدالل ااة عل ااى أنهم ااا غي اار
مترابطين في المعنى ،وقال :إنهما في رثاء " فضالة بن كلد" ،ود َّرج األول فاي ص
ودرج اآلدر من هاما كتاب الديل .11
 118من األمالي البن الشجري َّ ،98/1
وأقااول  :إن البيتااين ليسااا صااحيحي النساابة " ألوس باان حجاار " ،وانمااا نساابتهما
الصااحيحة " :لفضااالة باان هنااد باان ش اريك" ،قالهمااا فااي " الااورد" الم ا كور فااي البياات
الثاني ،وهو اسم فرس " فضالة بن كلد" ،وهماا بعاد لاك مترابطاان فاي المعناى ،فاال
يجااب الفصاال بينهمااا بنجيمااات صااغيرة ،فقااد وردا متالزمااين فااي نسااب الدياال الباان
الكلبي  19ومنسوبين "لفضالة" ،وعلى ه ا فيجب ح فهما من ديوان "أوس".
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(من الطويل)

فَ ُم ْن َدفَعُ ال ُغالّ ِن ُغالَّ ِن ُم ْن ِش ِد

أس ِ
فَ َن ْع ُ
اوُدهْ
ف ال ُغ َار ُخ ْط ُب ُه فَ َ

وضا المحقااق ها ا البياات ضاامن الصااحي ماان شااعر " أوس" ،وجعلااه فااي قطعااة
مستقلة برقم( )11ص.11
وأقااول :إن البياات لاايس" ألوس" وانمااا هااو صااحي النساابة " لمعاان باان أوس المزنااي"
فقااد ورد ضاامن مقطوعااة كاار فيهااا منااازل قبيلتااه (مزينااة) ،والبياات منسااوب " لمعاان"
في معجم ما استعجم  ،1119/1ومعجم البلدان  ،181/1 ،111/5وبعد البيت:
ص ِائف
فَفَ ْدفَد َعبُّود فَ َخ ْبراء َ

ِ
هم فَفَ َد ِاف ُده
فذو َ
الخ ْف ِز أقْوى م ْن ُ
()4
( من الطويل)

(و)ال تُ ْظ ِه َر ْن َذ َّم امرئ قبل خبره

وبعد بالء المرء فاذمم أو احمد

أدرجه المحقق ضمن القصيدة رقام 11ص ،19وأورده منفاردان فاي نهاياة القصايدة
بم ا ااا في ا ااه م ا اان د ا اارم ،وق ا ااد أوردن ا اااه آنفا ا اان دون د ا اارم تح ا اات عنا ا اوان :فار ا اات ال ا ااديوان
والمستدركات عليه برقم (.)1
قل اات :البي اات ل اايس " ألوس ب اان حج اار" ،وانم ااا ه ااو ص ااحي النس اابة " لعبي ااد ب اان
األبارص" ،إ ورد فاي ديوانااه برواياة " وال تظهارن ود اماارا" ص 59ضامن القصاايدة
( )18برقم( )11فيها وعلى ه ا فيجب ح فاه مان دياوان " أوس" وقاد أشارنا آنفاان فاي
تدريجنااا للمقطوع ااة رقاام " "1تح اات عنا اوان (فاراات ال ااديوان والمسااتدركات علي ااه مم ااا
صااحت نساابته ألوس" إلااى أن اه صااحي النساابة لعبيااد باان األباارص ،وغياار صااحي
النسبة ألوس بن حجر.
()5
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(من الكامل)

أم ُنوا
التَ َ

اءه
آر َ

إن
وظُ ُنوَنه َّ

ون
الع ُي َ
ُ

لَ َها

ِم َن

ِ
األمداد

سن ِ
ِ
أقالمن ِ
ِ
ننننننننننوُذوا باللن ِ
نننننننناد
ننننننننننه إن السن
ننننننننننن
الح َّ
وتَ َعن َّ
ننننننننننه ِمن ْ
ننننننننيوف لَ َهنننننننننا ِمن َ
ننننننننن ُ
اق ه ا ين البيتااين ضاامن الصااحي ماان ش اعر " أوس" ،ووضااعهما فااي
أدرج المحقا ُ
قطعااة قارمااة ب أرسااها تحماال رقاام ( )11ص ،19وقااال فااي هاااما الصاافحة " :نقاال
جام الديوان (أي المستشارق جااير) ها ين البيتاين عان كناز الكتااب للثعاالبي ،وهاو
مدطوط لم أره ،والبيتان ال يشبهان شعر أوس وال الشعر الجاهلي جملة".
قلاات :إن كتاااب " كنااز الكتاااب" كااان مطبوع اان قباال أن يتااولى " محمااد يوسااإ
نجم" تحقيق الديوان بحاوالي  91عاماان باسام "المنتحال" ،نشاره " أحماد أباو علاي" فاي
اإلسااكندرية عااام  ،1811وقااد رجعاات إلااى ه ا ا الكتاااب فلاام أقااإ علااى البيتااين فيااه،
ورجعت بعد لك إلى المنتدال " ألباي الفضال الميكاالي ت 119هاا" ،ألن "الثعاالبي"
ادتصاار كتابااه المنتحاال ماان كتاااب " الميكااالي" ،فوقفاات علااى البيتااين لااد الميكااالي
111/1ولكاان دون نساابة ،وروايااة األول هناااك هااي " :إن الغيااوب" ،و أرياات بعاادهما
بيتان منسوبان " ألوس بان حجار" ،فلعال المستشارق "جااير" وهام مارتين ،مارة فاي نسابة
كتاااب المنتداال -بالداااء المعجمااة –" للثعااالبي" ،وم ارة فااي نقاال البيتااين بحكاام أنهمااا
وردا قبل بيت صحي النسبة " ألوس بان حجار" ،وتابعاه بعاد لاك " محماد يوساإ
نجم" م إبداء تشككه ،وهو محق في إبداء تشككه ،وكان عليه أال يدرج البيتين في
القسم الداص بالصحي من شعر الشااعر ،والبيتاان بعاد لاك "البان نباتاة الساعدي"
فااي يتيمااة الاادهر ،181/1قالهمااا فااي الااوزير المهلبااي ،فيجااب علينااا أن نبااادر أيضاان
إِلااى إداراج ها ه المقطوعااة ماان دياوان " أوس باان حجاار" ،فهااي ليساات لااه ،وهااي بااال
نسابة فااي تحفااة الااوزراء (99تحقيااق :سااعد أباو ديااة) وروايااة البياات األول فيااه هااي" :
إن الغيوب".
()6
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(من المتقار )

ِ
ص ِف ْر
كِإعليط َم ْرخ إذا ما َ

شرةٌ
ش َرةٌ َم ْ
ْن لَ َها َح ْ
وأذ ٌ

أورد المحقااق ه ا ا البياات با ارقم  9ضاامن القصاايدة  ،11ص ،11وعاازاه " ألوس"
اعتمادان على مصدر واحد هو الفصول والغايات " للمعري" .111
وأقااول :البياات لاام ينسااب " ألوس" وحااده ،وانمااا ينسااب لثالثااة شااعراء آدارين غياار
"أوس" ،هاام  " :ربيعااة باان ُجشاام َّ
النما ِاري" كمااا فااي المعاااني الكبياار  " ،111/1واماارك
القيس" كما فاي لساان العارب(علط)  ،1198/1و يال دياوان امارا القايس  ،158و"
النماار باان تولااب" كمااا فااي اللسان(حشاار) ،991/1وأكااد " اباان بااري" نساابته إليااه فااي
اللسااان (علااط)  1198/1و(مشاار)  ،1119/9وهااو بااال نساابة فااي األم االي للقااالي
 ،195/1ومج ااالس ثعل ااب  ،191/1ول اام أق ااإ عل ااى البي اات ف ااي ديا اوان " النم اار ب اان
تولب" ،ووقفت فيه على قصيدة من الوزن نفسه ،والقافياة نفساها ،وأرجا نسابته إلياه
ل لك ،ولتأكيد " ابن باري" فاي أكثار مان موضا فاي اللساان نسابته إلياه ،وبنااء علاى
لك يجب ح فه من ديوان " أوس بن حجر".
()7
(من الوافر)

الصن ِ
ِ ِ
أسنننننننننننأنا فننننننننننني ِد َين ِ
نننننننننننيعا
ننننننننننارِه ُم َّ
الم ْج َد عن آباء ص ْدق َ
َ -1و ِرثْنا َ
-2

إذ

سُ
َ
الح َ

الرفيعُ

تََوا َكلَتْهُ ُب َناةُ

الس ْو ِء
َّ

ش َك
ْأو َ

أن

ِ
يعا
َيض َ

ق ه ه المقطوعة أيضان ضمن الصحي من شعر " أوس" ،وجعلها
وض المحق ُ
تحاات رقاام  19ص ،59وقااال فااي تدريجهااا " :أوردهمااا جاااير فااي طبعتااه نق االن عاان
شعراء النصرانية ،وال ندري من أين جاء بهما شيدو".
وأق ااول :المقطوع ااة ليس اات " ألوس ب اان حج اار" ،وانم ااا ه ااي م اان مش ااهور ش ااعر
"معن بن أوس المزني"  ،فقد كثر دورانها على ألسانة الارواة ،وأقاالم النقااد واألدبااء،
19

علااى أنهااا لااه ،فهااي لااه فااي المصااادر اآلتيااة :األغاااني  ،58/11ومجموعااة المعاااني
 ،111/1والت ا كرة الحمدونيااة  ،191/1والمنااازل والااديار  ،89ومحاض ارات األدباااء
 ،191/1ومعاهد التنصيص  ،11/1وديوان معن بن أوس  ،95وهي بال نسبة في
عيون األدبار .111/1
()8
(من البسيط)

فَ ُكلُّهم ِ
ف
سلِ ُ
ألبيه ْ
ضي َز ٌن َ
ُْ

الفار َّ ِ
و ِ
ير ُم ْن َك َرة
يهم َغ ُ
سي ُة ف ْ

أورد المحقق الفاضال ها ا البيات ضامن المقطوعاة رقام  11ص ،95ود َّرجاه مان
عدة مصادر ،وقد وقفت على ما ُيضارل من صاحة نسابته "ألوس" ،فقاد كار "ابان
الساايد البطليو ِسااي " معقب اان علااى " اباان قتيبااة" ال ا ي أورد البياات فااي كتابااه المعاااني
الكبياار " :نسااب اباان قتيبااة ه ا ا البياات إلااى أوس ،ولاام أجااده فااي شااعر أوس ،ولعلااه
ألوس باان غلفاااء التميمااي" ،وقااد أثباات رأي " اباان الساايد البطليوسااي" فااي نساابة ه ا ا
البياات ألوس ال لشاايء إِالَّ ليأد ا دارس شااعره ح ا ره ماان االعتماااد عليااه فااي د ارسااته
حتى يتبيَّن له وجه الحقيقة في أمر نسبته إليه.
()9
(من الطويل)

ساف من التُّْر ِ تَْو ِأم
َ
س ْف َ
أها ِب َّي َ

......

أدرجه المحقق في نهاية القصيدة رقم( )19ص ،111على أنه صاحي النسابة
" ألوس" ،ولا اايس ك ا ا لك ،فها ااو " لعما اارو با اان أحما اار البا اااهلي" ،فقا ااد ورد فا ااي ديوانا ااه
 111/1ضمن أبيات في وصإ الريا وصدره هناك:
لَ َها ُم ْن ُخ ٌل تُ ِ
صفَ ْت به
ذري إذا َع َ
()11
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(من الطويل)
فإن
ْ

تَ ْن ِك ِحي

َم ِ
اوَّي َة

الخ ْي ِر
َ

األع ِ
نننننناجِم
َح ِاتماً فمننننننا ِم ْثلُن ُ
نننننه فينننننننا َوال فنننننني َ

كاك
ننننننر َه ِّمنننننننه ِف َ
فتنننننننى ال يننننننن از ُل الننننننند ْ
َّه َر أ ْك َبن ُ
ِِ

ِ
أسير

ْأو

َمعوَن َة

َغ ِ
ارِم

اق ها ا ين البيت ااين ض اامن الص ااحي م اان ش ااعر " أوس ب اان حج اار"،
أدراج المحق ا ُ
وأفردهما ااا بقطعا ااة مسا ااتقلة تحا اات رقا اام ( )18ص ،115ود َّرجهما ااا ما اان المسا ااتطرإ
.191/1
وأق ا ااول :إن البيت ا ااين ليس ا ااا" ألوس ب ا اان حج ا اار" ،فق ا ااد رجع ا اات إل ا ااى المس ا ااتطرإ
( 115/1ط دار القلاام) فوجاادتهما منسااوبين لا ا " أوس باان حاااتم الطاااري" ،وأر أن
تحريفان أصاب ه ا االسام فاي المساتطرإ ،والصاواب " :ألوس " فاي " حااتم الطااري
" ،و" أوس" ه ا غير " أوس بن حجر"  ،وهو " أوس بن حارثة بان الم الطااري"،
والبيت ااان " ألوس ب اان حارث ااة" ف ااي أم ااالي الزج اااجي  ،119وأدب ااار الزج اااجي ،155
(تحقي ااق :إبااراهيم
وربي ا األبا ارار ( 91/1ط بغداد)،والمسااتطرإ 88/1
صا ااال ) ود ازنا ااة األدب " للبغا اادادي "  ،115/1وردا فا ااي ثنايا ااا قصا ااة زواج إحا ااد
الس اايدات ،تق اادم ِ
لدطبته ااا ثالث ااة م اان ش ااعراء " طيا ا " ،وه اام" :زي ااد الدي اال" ،و"ح اااتم
الطاري " ،و "أوس بن حارثة " ،وجعل كل منهم يصإ نفسه فكان مما قاله " أوس
بن حارثة" في " حاتم الطاري" البيتان السابقان.
إن وق ااوفي عل ااى ها ا ين البيت ااين منس ااوبين " ألوس ب اان حارث ااة " ف ااي م ااد " ح اااتم
الطَّااارِي" وك ا لك وقااوفي علااى القصااة التااي ُروياات فااي كثيا يار ماان المصااادر منهااا عيااون
األدبااار  ،11-11/1والعقااد الفريااد  ،199-199 /1والتااي تشااير إلااى العالقااة الطيبااة
بينهما ،ومحاولة إيثار كل منهما على نفسه ،على الرغم من قيام " النعمان بن المن ر"
باإلفس اااد بينهم ااا ،وان وق ااوفي عل ااى ل ااك جعلن ااي أتش ااكك ف ااي األبي ااات الثالث ااة الت ااي
اس ااتدركها " المدت ااار حس ااني" ،ووض ااعها تح اات رق اام( )1ف ااي مس ااتدركه عل ااى ديا اوان
" أوس بن حجر" مان مصادرها الوحياد ،وهاو الاديباج " ألباي عبيادة " ،والمادقق فاي
أسلوب األبيات وألفاظها وسماتها يلحظ أنها ال تشبه شعر " أوس بن حجر" بالمرة،

11

وتشاابه األبيااات التاليااة " ألوس باان حارث ااة " ،فلعاال تحريف اان أصاااب كلم ااة
حارثة " في نسخ كتاب " أبي عبيدة" فحولت إلى " حجر ".

"

ونعااود إلااى البيتااين السااابقين فنقااول إنهمااا " ألوس باان حارثااة باان الم الطاااري"،
وبعدهما:
نننننل قن ِ
ِ
ننننندت ُكن َّ
وان تَ ْنكحننننننني َزينننننننداً ففَ ِ
نننننائِم
ْع ْ
قو ِمننننننننه إذا َ
س ْ
نننننر ُ َي ْومنننننناً أق َ
نننننننار ُ
الح ْ
هان
َن ْب َ

وصاح ُ

الذي

ُيتَّقى

ِ
األمر ِع ْن َد المع ِ
ِ
المتفاقم
ظم
به شذا
ْ

ننننناجر وال جارف جرف العشيرِة ِ
وان تنكحيننننننني تَ ْنكحنننننني َغ ْيننننننر فَن ِ
هادِم...الخ
ْ
فعلينا إ ان أن نبادر إلى ح إ ه ين البيتين من ديوان " أوس بن حجر".
()11
(من الوافر)
فما
إذا

أم
ُّ
َّ
ان
الش ْي َ
ط ُ

الرَد ْي ِن
ُّ
قص َع
َّ

وا ْن

أدلَّ ْت ِب َعالِ َمة
َ

بأخالق

ِ
الك َرِام

في

اها تََنفَّ ْقناه
قفَ َ

بالح ْب ِل
َ

التُّؤ ِام

أورد المحق ااق ها ا ين البيت ااين ف ااي قطع ااة مس ااتقلة با ارقم ( )51ص ،119ود ا َّارج
األول م اان اللس ااان( نف ااق) ،والحيا اوان  ،189/9 ،199/5ود ا َّارج الث اااني م اان اللس ااان
(قص )( ،نفق) ،والحيوان .189/9 ،199/5
وأقااول :لقااد رجعاات إلااى الحي اوان  199/5أوالن ،فهااالني مااا وجاادت ،فقااد وجاادت
" الجاحظ" نسب البيت رقم  9من القصيدة رقم  19ص " 59ألوس بن حجر" ثم
أورد البيتاين الما كورين فااي ص ،199/5وقا َّادم لهمااا بقولاه :وقااال الشاااعر ،ولاام يساام
شاع انر بعينه ،وفعل ك لك م البيت الثاني منهما في ص 191/5من الكتااب اتاه،
ثام عاااد فاي ص 189-189/9و كاار البيتاين ،ثاام رجعات إلااى معجام "لسااان العاارب"
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فازددت تعجبان وما حملني على التعجب إال أنني وقفت على البيات الثااني فاي ماادة
(قص )  1951/5مصد انر بقاول " ابان منظاور " " :وقصا الضاب أيضاان :ددال فاي
قاصااعاره ،واسااتعاره بعضااهم للشاايطان ،فقااال :وأنشااد البياات" ،ثاام وقفاات علااى البياات
" اباان منظااور"" :
نفسااه فااي المصاادر عينااه مااادة(نفق)  1519/9مصااد انر بقااول
وانتفقااه :اسااتدرجه ماان نافقارااه ،واسااتعاره بعضااهم للشاايطان" ،ثاام كاار فااي الصاافحة
نفسها البيتين السابقين معان ،مصد انر لهما بقوله " :وأنشد".
ونداارُج م اان ُك اال لا ِاك ب ااأن البيت ااين لاام ينس اابا " ألوس" ف ااي المصاادرين كم ااا ك اار
"محمااد يوسااإ نجاام " ،وانمااا نساابا فااي الحي اوان  189/9لاابع األع اراب فااي أمااه،
وعلى ه ا اإليضا علينا أن نبادر إِلى ح فهما من ديوان " أوس بان حجار" ،إ لام
ينسبا إليه في أي مصدر.

( )3اإلشارة إلى ما أهمل المحقق اإلشارة إليه من الشعر المتدافع :
وقفنا في ديوان " أوس بن حجر" على طارفة من األبيات ،جمعها المحقق،
ووضعها في الديوان على أنها من الشعر الا ي سالِمت نسابته " ألوس" مان دون أن
ينازعه فيه أحاد ،وبعاد البحاث والتحقياق تبايَّن لناا َّ
أن الاديوان احتاو علاى عادد غيار
قلياال ماان األبيااات متدافعااة النساابة ،التااي كاناات تنتظاار ماان المحقااق أن يدرجهااا ماان
أماكنها ويضعها في آدر الديوان ،أو حتى علاى األقال يشاير إليهاا فاي تدريجاه لهاا
حتى يأد الباحث ح ره منها ،وهأن ا أشير إلى الشعر ال ي وقفت عليه في الديوان
منسوبان لشعراء آدرين من دون " أوس ":
()1
(من البسيط)

وفي الح ِف ِ
يظة ْأبرام م َ ِ
ير
َ
ضاج ُ
ٌَ َ

اخضرت ِن َعالُ ُك ُم
ون إذا
َّ
تََن َ
اهقُ َ

ورد ه ا البيت في الديوان برقم ( )19في القصيدة  11ص ،15ولم يشر
المحقق إلى أن هناك ادتالفان في نسبته ،فقد وقفت عليه في شر شواهد اإليضا
البن بري  999منسوبان "للباهلي" أو " أوس بن حجر ".
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()2
(من المنسرح)

س ِ
أيَّتُها َّ
أجملِي َج َز َعا
الن ْف ُ

قد َوقَ َعا
ين ْ
إن الذي تَ ْح َذ ِر َ

البيت السابق مطل لقصيدة أثبتها " محمد يوسإ نجام " فاي دياوان " أوس بان
حج اار" با ارقم ( )19ص ،55-51وتقا ا القص اايدة ف ااي  11بيتا اان ،وأدرك المحق ااق أن
األبي ااات  5،1،1فق ااط تنس ااب إل ااى " بش اار ب اان أب ااي د ااازم " اعتم ااادان عل ااى تصا اري
"الزبياادي " فااي تاااج العااروس ،ولااو رجا المحقاق إلااى دياوان " بشاار" ألدرك أن أكثاار
أبيااات ه ا ه القصاايدة تنسااب لبشاار ،وليساات ثالثااة أبيااات فقااط ،فقااد طالعاات ديا اوان
"بشاار " فوقفاات فيااه علااى األبيااات ،11 ،9 ،11 ،11 ،11 ،1 ،8 ،9 ،5 ،1 ،1
9مان قصايدة " أوس" علاى ها ا الترتياب فاي دياوان " بشار" ص ،119-115ضاامن
قصاايدة تقا ا ف ااي 11بيتا اان قاله ااا ف ااي رثاااء أدي ااه " ُس اامير" ،وها ا ه األبي ااات تحت اال ف ااي
القصدة األرقام .11،11 ،18 -19 ،11-9
()3
(من الطويل)

ين إال الحو ِ
ِ
ام ُل
وال َي ْح ِم ُل
الماش َ
ََ

بغير ج َن ِ
الب ِ
اح ِه
وما َي ْن َه ُ
ازي ِ َ
ض َ

أورد المحقق ه ا البيت في القصيدة 19ص ،88ود َّرجه من الدزانة
 ،119/1والحماسة البصرية .111
قل اات :والبي اات ينس ااب أيضا اان " لعبي ااد ب اان األب اارص" ف ااي المنتح اال" للثع ااالبي"
 191بروايااة " :غياار الحواماال " ،ولاام أجااده فااي ديوانااه  ،ووجاادت فيااه قصاايدة علااى
وزنا ااه وقافيتا ااه ،وت ا اوارد علا ااى صا اادر ه ا ا ا البيا اات عا اادد ما اان شا ااعراء العربيا ااة ما اانهم:
"قتااادة باان جرياار أو عبداللااه باان أبااي" فااي الحماسااة البص ارية  ،195/1وورد عج ا انز
لبيت ادتلإ في نسبته بين " قيس بن عاصم المنقري" ،و"مسكين الادارمي " برواياة
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" " :وهل ينه " في بع المصاادر؛ منهاا :الحماساة البصارية  ،181/1والجادير
كره أن المقطوعة التي اشتملت على ه ا البيت ومطلعها:
الله ما أ َنا ِ
بن عب ِد ِ
قائ ُل
َ
يزيد َ

يا ر ِ
ت فََبلّ َغ ْن
رض َ
اكباً إما َع ْ
َ

وكا لك المقطوعااة التااي اسااتدركها " المدتااار حسااني" تحاات رقاام( )9فااي مسااتدركه
وقال :إنها تابعة لها ،وهما مان قصايدة واحادة ،هاتاان المقطوعتاان ال تشابهان شاعر
"أوس باان حجاار" فااي لغتااه وأساالوبه ،وان البياات األول ماان األبيااات التااي اسااتدركها
"المدتار " ورد بال نسبة في د ازناة األدب  185/1والشااهد  ،19وهاو " ألوس" فاي
كتاب الزينة .99/1
()1
وفي الديوان طارفة من أشطار األبيات وردت في شعر" أوس بن حجر " ،وفي
شعر غيره ،كان من الواجب على المحقق أن يقإ عليها ،ويشير إليها ،كما فعل
م غيرها ،وه ا بيان لك:
(أ)
قال " أوس بن حجر" ص:9
(من الطويل)

َو َو ْجهاً تَُرى فيه الكآب ُة تَ ْج َن ُ

ان أ ْكثََر باكياً
َفلَ ْم َأر َي ْوماً َك َ

ورد صدر ه ا البيت فاي دياوان " عمارو بان أحمار البااهلي" (بتحقيقاي) 19/1
برواية:
ش ْمساً َأب ْت أ ْط َن ُابها أن تَقَضَّبا
َو َ

ان أ ْكثََر َغارةً
َفلَ ْم َأر َي ْوماً َك َ
( )
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وقال " أوس" ص:91
(من الطويل)

وبه
َص َّم ُرَد ْي ِن ّياً َك َّ
أن ُك ُع َ
أ َ

منصال
س ِ َع َّراصاً ُم َز ّجاً َّ
َن َوى القَ ْ

وورد ص ا اادره وج ا اازء م ا اان عجا ا ازه أيض ا ااا ف ا ااي ديا ا اوان " عم ا اارو ب ا اان أحم ا اار الب ا اااهلي"
 119/1برواية:
(من الطويل)

ِ
ِ
الع َو ِ
اجم
َن َوى القَ ْ
التم ِر ع ْن َد َ
س ِ َنق ّي ْ

وبه
نياً َك َّ
فَ َه َّز ُرَد ْي ّ
أن ُك ُع َ
(ج)
وقال " أوس " ص:89

(من الطويل)

ِس َن ٌ ِ
ِّ
َمعي ِ
هامي ِم ْن َج ُل
مار ٌن ْلد ٌن ُيخلّي طَريقَ ًة
ان َكن ْب َراس الن ّ
وورد عج ا ازه عج ا ا انز لبيا اات نسا ااب " لألسا ااود با اان يعفا اار النهشا االي" فا ااي اللسا ااان (نها اام)
( 1591/9ط دار المعارإ) برواية:
اس ال ّن ِّ ِ
سناناً ِ
كن ْبر ِ
نجال
هامي م َ

ِِ
ماحنا
وفاقد َم ْوالهُ أعارت ِر ُ
(د)
وقال " أوس " :51

(من الطويل)

السم ِ
اء من القَ ْر ِ
س
إذا اصفََّر آفاق َّ َ

مطاعيم ِ
ِ
مطَ ِ
للق َرى
اله ْي َجا
اع ُ
ين في َ
َ
ُ

وورد صدره عج انز لبيت ورد في ديوان " دفاإ بن ندبة " :198
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أبى َّ
سادة
س ّيد وابن َ
الشتْ َم أني َ

مطاعين في الهيجا مطاعيم للجرم
َ

وورد صدره أيضان صدر بيت نسب " لحسان بن ثابت" في ديوانه ص  ،191وهو:
شتَى مطَ ِ
ين بالقَ َنا
اع ُ
بالم ْ َ
مطاعيم َ
ُ

ض َّرِم
الم َ
الحر ُ كانت َ
إذا َ
كالح ِريق ُ

وال بااد لنااا ماان أن نا كر تعليااق عبااد القااادر البغاادادي -تغمااده اللااه برحمتااه -علااى
ه ا البيت في قوله " :ه ا البيت من شواهد اإليضا ألبي علي الفارساي ،وقاال شا ار
أبياته :البيت آدر أبيات ألوس بن حجر ،وقبله( " :ورو األبياات  1-1مان القصايدة
التي اشتملت على البيت) ،ثم عقَّب قارالن " :ورجعت إلى دياوان أوس بان حجار ف أريات
ه ا ه األبيااات الثالثااة ولاام أجااد بعاادها البياات المستشااهد بااه ،ولكنااي أوردتهااا تبع اان لشاار
أبيات اإليضا ".

()4األوهام اإليقاعية:
اشااتمل دي اوان " أوس باان حجاار" علااى طارفااة ماان األوهااام اإليقاعيااة منهااا مااا
يكماان فااي كساار الااوزن ،ومنهااا مااا يتمثاال فااي كتابااة بع ا األبيااات بطريقااة غياار
صااحيحة ،فماان األبيااات ات الااوزن المدتاال ،لااك البياات الا ي رواه المحقااق عاشا انر
في القصيدة رقم  1على ه ه الصورة:
()1
ِ
العاش ِ
َّ
وبالشول في ال َفلَ ِ
ق
ُل

ِ
الرحا
وباألدم تُ ْح َدى عليها ِّ

وهو من المتقارب ،وقد ورد البيت السابق فاي لساان العرب(فلاق) علاى الصاورة
اآلتية:
ِ
العاش ِ
َّ
وبالشول في ال َفل ِ
ق

ِ
الرحال
وباألدم تُ ْح َدى عليها ِّ

ونع ااود إل ااى رواي ااة ال ااديوان ف ااأقول :لع اال " الب اااء " قب اال كلم ااة الش ااول ازر اادة م اان
النساااف فااأدت إلااى اضااطراب الااوزن ،ولااو حا إ حاارإ " الباااء" ،لمااا أد لااك إلااى
ادتالل المعنى.
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()2
ض ْب ِ
وفي ِ
ينه ثعل ٌ ُم ْن َك ِس ْر

ِ َّ
سور
َو ْ
أح َم َر َج ْعداً عليه الن ُ

هكا ا رو المحقااق الفاضاال ها ا البياات ص ،11وهااو ماان المتقااارب التااام ،وقااد
أورده المحقق علاى الصاورة التاي أثبتناهاا ،وهاو ما ها ه الصاورة مضاطرب ،ولايس
ثمة اتفاق بينه وبين بقية أبياات القصايدة ،فتفعيلاة العارو فاي القصايدة مح وفاة،
والح ا إ هااو ح ا إ الساابب الدفيااإ ماان آداار التفعيلااة ،وتفعيلااة العاارو فااي ه ا ا
البي اات غي اار مح وف ااة ،وأر أن الا اواو ف ااي بداي ااة الش ااطر الث اااني زي ااادة م اان النس اااف
أيضان ،كما أن الصورة الصحيحة التي ينبغي أن يكتب عليها البيت هي:
ِ ِِ
س ْر
ُر في ض ْبنه ثَ ْعلَ ٌ ُم ْن َك َ

أحمر َج ْعداً َعلَ ْي ِه النسو
و َ

وهك ا وردت صورته وروايته في الحيوان  ،591 /5واللسان (ضبن)
.1551/1
()3
الجزر
ثم ُن َج ْع ِجعُ فيها
َّ
ْ

ِ
الديار
اء
ن ُخ ُّل
الديار َو َر َ
َ

أثبت ا ااه المحق ا ااق با ا ارقم( )11ف ا ااي القص ا اايدة  11ص 11عل ا ااى الص ا ااورة الس ا ااابقة
والصورة الصحيحة لكتابته هي:
الجزر
ر ثُ َّم ُن َج ْع ِجعُ فيها
ْ

ِّيا
اء الد َ
َن ُح ُّل الد َ
ِّي َار َو َر َ
مدوٌر.
أل ََّنه ّ

()5اإلشارة إلى القصور في تخري األبيات والعشوائية في ترتيبها:
لعاال أهاام مااا يلحظااه الاادارس علااى دي اوان " أوس باان حجاار " هااو القصااور فااي
تدريج األبيات ،وعدم االستقصاء فاي تتبعهاا فاي مظانهاا المدتلفاة لمحاولاة التَّثبات
م ان صااحة نساابتها إلااى " أوس " فكااان المحقااق يكتفااي باقتناااص البياات أو األبيااات
ماان بع ا المصااادر ،ويزهااد فااي الرجااوش إلااى بقيااة المصااادر ،وه ا ا مااا أد إلااى
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ضعإ التحقيق ،ففاته شعر كثير" ألوس" ،ونسب " ألوس " ما ليس لاه ،ولام يشار
إلى الشعر المتداف مما ورد فيما صحت نسبته "ألوس" في الديوان ،ولم يض بين
أيدينا كل رواياات األبياات فاي المصاادر ،وكياإ لاه لاك وهاو لام يقاإ أصاالن علاى
ك اال مص ااادر األبي ااات ،وس ااوإ أس ااوق بعا ا األمثل ااة للدالل ااة عل ااى القص ااور ف ااي
التدريج ،والعشوارية في ترتيب األبيات:
( )1البيتا ااان 9 ،9ص 19د َّرجهم ا ااا م ا اان مص ا اادر ح ا ااديث ،ال يعت ا ااد ب ا ااه ف ا ااي
التحقي ااق العلم ااي وه ااو ش ااعراء النصا ارانية ،وهم ااا ف ااي مجموع ااة المع اااني
.119/1
( )1أما القصيدة رقم  11ص 18فقد ورد منها  8أبيات في مدطوط مساالك
األبصار لم يشر إليها المحقق في التدريج ،ويازاد علاى تداريج البيات 1
من القصيدة نفسها المقصور والممدود للقالي .199
( )1البياات 8ص  11ي ازاد علااى تدريجااه :المقصااور والمماادود للقااالي ،111
وروايته فيه هي " :بينهن وال ".
( )1البي ا اات  11ص 11يا ا ازاد عل ا ااى تدريج ا ااه نض ا ارة اإلغا ا اري
القري  111برواية " :قوداء مرشير".

ف ا ااي نصا ا ارة

( )5البيت  11ص 11يزاد على تدريجه :البارش .588
( )9البيت  11ص  55يزاد على تدريجه ما يلي :الحروإ للدليل بن أحمد
 ،89ومقاييس اللغة ،111/1وشر ما يق فيه التصحيإ  111والتنبيه
علااى حاادوث التصااحيإ ،119ومجااالس العلماااء  ،11والتنبيهااات علااى
أغاليط الرواة .99
( )9البياات  9ص 91ي ازاد علااى تدريجااه :دلااق اإلنسااان لثاباات  ،19والبااارش
للقالي  ،81وروايته فيه هي (:كهمك ال جد الشباب يظلني) ،وهي رواية
مدالفااة لروايااة الااديوان كااان ماان الممكاان الوقااوإ عليهااا لااو قااام المحقااق
بمالحقة األبيات في مصادرها المتعددة.
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( )9البي اات 1ص 95يا ازاد عل ااى تدريج ااه م ااا يل ااي :البي ااان والتبي ااين ،159/1
وتصا ااحي التصا ااحيإ  ،119وأدب الكتا اااب  ،189وروايا ااة صا اادره فا ااي
البيان والتبيين هي " :شتى مراجلهم فوضى نساكهم" وهاي رواياة مدالفاة
تمام ا اان لروايا ااة الا ااديوان ،ما ااا كا ااان ينبغا ااي للمحقا ااق أن يهما اال إثباتها ااا فا ااي
الديوان.
( )8القصاايدة رقاام  15ص ،91ورد ماان ه ا ه القصاايدة  19بيتاان فااي مدطااوط
مسالك األبصار  91-91/11لم يشر المحقق إليها في التدريج.
( )11البي اات  19ص89يا ازاد عل ااى تدريج ااه م ااا يل ااي :النا اوادر ألب ااي زي ااد ،19
والمقصاور والمماادود ألباي علااي القااالي  ،111وهاو بااال نسابة فااي شاامس
العلوم  199/1وروايته في المقصور والممدود هي " تقاه....ب اك".
( )11البياات  18ص 89ي ازاد علااى تدريجااه مايااأتي :الجاايم  ،111/1ومجماال
اللغة  ،91/1والمدصص .119/15
( )11البياات  1ص 119ي ازاد علااى تدريجااه :اتفاااق المباااني وافت اراق المعاااني
.189/1
ومثل ه ا كثير ،كماا نلحاظ أن المحقاق لام يكلاإ نفساه الرجاوش إلاى بعا
المصادر األصيلة في جمعه لمجموعة من األبيات ،فكان يكتفي بالتقاطها من
مصادر حديثة ،كما فعال فاي المقطوعاات  18 ،19 ،11فقاد اعتماد فاي جما
األولااى علااى المستشاارق " جاااير" ،وتابعااه فااي وهمااه ،وقااد أوضااحنا لااك آنف اان،
واعتمد في جم الثانية على المستشرق "جاير " ،و" لويس شيدو " ،وقد وِهماا
فااي نساابتها "ألوس" ،وتابعهمااا المحقااق فااي لااك فنسااب المقطوعااة "ألوس"
وِهااي ليساات لااه ،واعتمااد فااي جما الثالثااة علااى كتاااب المسااتطرإ وهااو مصاادر
متأدر ،حدث فيه تحريإ لام يفطان إلياه المحقاق فنساب المقطوعاة وهماان إلاى "
أوس " م ا ا أنه ا ااا وردت ف ا ااي بعا ا ا المصا ااادر منس ا ااوبة لغي ا اره كم ا ااا س ا اابق أن
أوضااحنا ،وماان هنااا يتبااين لنااا مااد دطااورة االعتماااد علااى المصااادر الحديثااة،
وعدم الرجوش إلى المصادر األصيلة في التحقيق العلمي.
18

كان ه ا بالنسبة للقصور وعدم االستقصاء في تداريج األبياات ،أماا
عن الترتيب العشواري فظاهر في كثير من األبيات التاي اجتهاد المحقاق
فااي ترتيبهااا ،ولااو كلااإ نفسااه مالحقااة األبيااات فااي مصااادرها لدفَّااإ عاان
نفسه عناء الترتيب بوقوفه على كثير من األبياات مرتباة ترتيباان متناساقان،
وبشااكل أكثاار دقااة ماان الترتيااب الا ي اجتهااد فااي إقامتااه ،وأورد علااى لااك
األمثلة اآلتية:
( )1المقطوع ا ااة ( )19ص 11وه ا ااي تقا ا ا ف ا ااي  1أبي ا ااات ،وردت كله ا ااا ف ا ااي
االقتضاااب فااي شاار أدب الكتاااب ولاام يلتاازم المحقااق بترتيبهااا كمااا وردت
بل التزم بترتيب كتاب التعازي والمراثي ال ي أورد ثالثة أبيات فقط منها
كماا يسااتنتج ماان تدريجااه لهاا فااي نهايااة الااديوان ،ها ا ،ولاام يشاار المحقااق
إلاى االداتالإ الاوارد فااي ترتيبهاا فاي االقتضاااب وترتياب االقتضااب هااو
.1 ،1 ،1 ،1
( )1المقطوعة رقم  11ص 19أوردها في  9أبيات وقام بالفصل بين البيتين
األولااين ،والثالااث بااثالث نجيمااات كمااا فصاال بااين الثالااث وبااين ال ارب ا ،
ك لك فصل بين الدامس والسادس.
وأقول :لقد أورد " البهاري النيرماني" من ها ه المقطوعاة 9أبياات فاي
مدطوطااه منثااور المنظااوم الورقااة 111بتسلساال محكاام ،وبترتيااب مدااالإ
لترتيب المحقاق ،هاو ،1 ،1 :ثام بيتاان لام ياردا فاي الاديوان  ،1وبيات لام
يرد في الديوان ،واألبيات التي لم تارد فاي الاديوان وردت فاي مساتدرك "
حاتم غنيم".
( )1القص ا اايدة رق ا اام (  )11ص :19أورده ا ااا المحق ا ااق ف ا ااي  9أبي ا ااات ،ورو
"محمااد باان أياادمر" منهااا فااي الاادر الفريااد 191/5دمسااة أبيااات ،وقااال إن
البيت الثاني – كما أورده المحقق -هو األول ثم رو بعدهما  :األبيات
 9 ،9 ،1كما وردت في الديوان.
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( )1القصاايدة رق اام ( )19ص 59أورده ااا المحق ااق ف ااي  19بيتا اان ،واجته ااد ف ااي
ترتيبهااا حسااب مااا ت اراء لااه ماان ت ارابط المعنااى ،وقااد وقفاات علااى بع ا
األبيااات متعانقااة فااي بعا المصااادر ،فمااثالن األبيااات  ،15وبياات ازرااد-
أورده " حااتم غنايم " فاي مساتدركه -11 ،علاى ها ا الترتياب فاي منثااور
المنظوم .99
( )5المقطوعة ص 99ووردت األبيات  11 ،11 ،11 ،1 ،15في المعاني
الكبير متعانقة  1111-1111/1وبترتيب مدالإ لترتيب المحقق لها.
( )9القصايدة 15ص  111جما المحقااق أبياتهااا الساابعة ماان مصااادر شااتى
واجته ااد ف ااي ترتي ااب أبياته ااا معتم اادان ف ااي ل ااك ترتي ااب الج اااحظ لألبي ااات
9-1فااي البيااان والتبيااين  ،11-11/1بيااد أننااا وقفنااا علااى ترتيااب آداار
أورده الجاااحظ فااي كتاب اه البرصااان والعرجااان  91-91للقصاايدة بأكملهااا
بمااا فيهااا البياات الساااب  ،وهااو لاام ياارد فااي الااديوان ممااا حاادا بنااا إلااى أن
نقا ااول :كا ااان ينبغا ااي االلت ا ازام بترتيا ااب األبيا ااات مجتمعا ااة كما ااا وردت فا ااي
البرصااان والعرجااان ،او حتااى علااى األقاال اإلشااارة إلااى ادااتالإ الترتيااب
أثناء تدريج القصيدة.
والترتي ااب الا ا ي ورد ف ااي البرص ااان والعرج ااان ه ااو،1 ،9 ،5 ،1 ،1 :
.9،1

المصادر
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-1

اإلبننننننننندال :ألبا ا ا ااي الطيا ا ا ااب عبا ا ا ااد الواحا ا ا ااد با ا ا اان علا ا ا ااي اللغا ا ا ااوي الحلبا ا ا ااي
(ت 151ها تقريبان) -تحقيق :عز الدين التناودي -مطبوعاات مجما اللغاة
العربية بدمشق1891 -م.

-1

اإلبدال والمعاقبة والنظائر :ألبي القاسم عبد الرحمن بن إساحاق الزجااجي
(ت119ها ا تقريب اان) -تحقيااق عااز الاادين التنااودي -مجم ا اللغااة العربيااة –
دمشق1891-م.

-1

أد الننوزير :ألبااي الحساان علااي محمااد الماااوردي (ت151هاا) -صااححه:
حسن حسين-مكتبة الدانجي -القاهرة -ط 1881 1م.

-1

أخبار الزجاجي :ألبي القاسام الزجااجي -تحقياق  :عباد الحساين المباارك-
دار الرشيد -بغداد1891 -م.

-5

اختيار الممتع في علم الشعر وعمله :ألبي محمد عباد الكاريم بان إباراهيم
النهشا االي(ت115ه ا اا) -تحقيا ااق  :محما ااود شا اااكر القطا ااان -دار المعا ااارإ
مصر -ط1895-1م.

-9

األشننباه والنظننائر مننن أشننعار المتقنندمين والجاهليننة والمخضننرمين :ألبااي
بكر محمد( ت191ها) ،وأبي عثمان سعيد (ت181ها) ابني هشام تحقياق
 :محمد يوسإ -الهيرة العامة لقصور الثقافة – القاهرة1111 -م.

-9

إصالح الخلل الواقع فني الجمنل (جمنل الزجناجي) :لعبداللاه بان محماد بان
السا ا اايد البطليوسا ا ااي (511-111ه ا ا اا) -تحقيا ا ااق  :حم ا ا ازة النش ا ا ارتي -دار
المريخ -الريا  -ط1898-1م.

-9

األَغاني :ألبي الفرج األصفهاني (ت159ها) -تحقيق لفيإ مان المحققاين
ب شا اراإ :محم ااد أب ااي الفض اال إبا اراهيم -الهير ااة المصا ارية العام ااة للكت اااب-
1881م.

-8

االقتضننننا فنننني شننننرح أد الكتننننا  :الب اان الس اايد البطليوس ااي -تحقيا ااق:
مصطفى السقا ،وآدر -الهيرة المصرية العامة للكتاب1891-م.
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 -11األمالي للزجاجي :تحقيق :عبدالسالم هاارون -مكتباة الداانجي -القااهرة-
1191ها.
 -11األمننننننننالي البننننننننن الشننننننننجري :هباا ا ااة اللاا ا ااه علاا ا ااي باا ا اان محما ا ا ااد الحساا ا ااني
(511-151ه ا اا) -تحقيا ااق محما ااود الطنا اااحي -مكتبا ااة الدا ااانجي -ط-1
1881م.
 -11األمننالي:ألبااي علااي باان إسااماعيل باان القاساام القااالي (ت151ه اا) – الهيرااة
المصرية العامة للكتاب1895-م.
 -11البننننارع :ألب ااي عل ااي الق ااالي -تحقي ااق :هاش اام الطع ااان -مكتب ااة النهض ااة-
بغداد ،دار الحضارة -بيروت -ط1891-1م.
 -11البرصنننان والعرجنننان والعمينننان والحنننوالن :ألب ااي عثم ااان عم اارو ب اان بح اار
الجا اااحظ (155-151ه ا اا) -تحقيا ااق  :محما ااد مرسا ااي الدا ااولي -مكسسا ااة
الرسالة -سوريا -ط1881-5م.
 -15البرهنان عمننا فني دينوان علنني بنن الجهننم منن وهننم ونقصننان :عباد الارازق
ح ااويزي – بح ااث نش اار ف ااي مجل ااة الع اارب عل ااى حلق ااات متع ااددة بداي ااة م اان
11/8س  -18الربيعان 1115ها ،وال يزال ينشار حتاى اآلن ج9 ،9س
1119-11ها.
 -19البصننننائر والننننذخائر :ألبا ااي حيا ااان التوحيا اادي (111ه ا اا) -تحقيا ااق  :وداد
القاضي – دار صادر بيروت –ط 1899م.
 -19بهجننة المجننالس وأنننس المجننالس وشننحذ الننذاهن والهنناجس :ألبااي عماار
يوس ااإ ب اان عبدالل ااه ب اان محم ااد القرطب ااي191-199( -ها اا) – تحقيا ااق :
محمد مرسي الدولي -دار الكتب العلمية -بيروت -د.ت.
 -19البيننان والتبيننين :ألبااي عثمااان الجاااحظ – تحقيااق :عبااد السااالم هااارون-
الهيرة العامة لقصور الثقافة – مصر1111-م.
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 -18تاج العروس من جواهر القاموس :لمحب الدين أبي الفي السايد محماد
مرتضى الزبيدي(ت1115ها) – المطبعة الديرية – مصر 1119ها).
 -11تاريخ التراث العربي :فكاد سزكين -المجلاد الثااني -الجازء الثااني -ترجماة
 :عرفة مصطفى -مطبعة يهمن -قم-إيران -ط1891-1م.
-11

التنذكرة الحمدونينة :الباان حمادون؛ محماد بان الحسااين بان محماد بان علااي –
تحقيق  :إحسان عباس -معهد اإلنماء العربي -بيروت -ط1891-1م.

 -11تننننزيين األسننننواق بتفصننننيل أشننننواق العشنننناق :للعالَّما ااة داود األنطا اااكي-
تحقيق :محمد التونجي -عالم الكتب بيروت -ط1881-1م.
 -11تهننذي اللغننة :ألبااي منصااور محمااد باان أحمااد األزهااري(191-191هاا) –
تحقيق :ندبة من المحققين -الدار المصرية للتأليإ والترجمة -د.ت.
 -11التيجننان فنني ملننوك حميننر :لوهااب باان منبااه(111-11هاا) -قاادم لااه  :عبااد
العزيز المقال  -الهيرة العامة لقصور الثقافة -القاهرة1889-م.
 -15ثالثنننة كتننن فننني الحنننروف :للدلي اال ب اان أحم ااد ،واب اان الس ااكيت ،والاارازي-
تحقي ااق :رمض ااان عب ااد التا اواب -مكتب ااة الد ااانجي -الق اااهرة ،دار الرف اااعي
بالريا  -ط1891 -1م.
 -19الجمنناهر فنني معرفننة الج نواهر :ألبااي الريحااان محمااد باان أحمااد البيرونااي
(ت111ها) – مكتبة المتنبي -القاهرة-د.ت.
 -19الجيم :ألباي عمارو الشايباني (ت111هاا) -تحقياق :لفياإ مان المحققاين-
الهيرة العامة لشكون المطاب األميرية1895-1891-م.
 -19حاشية على شرح بانت سعاد :البن هشام :تأليإ :عبد القادر البغدادي-
تحقيق :نظيإ دواجة  -ط فرانتس -فسبادن1891 -م.
 -18حماسة البحتري :ألبي عبادة الوليد بن عبياد البحتاري(ت191هاا) -وضا
حواشيه :محمود ديوب -دار الكتب العلمية -بيروت -ط1888-1م.
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 -11الحماسة البصرية :لصدر الادين علاي بان أباي الفارج بان الحسان البصاري
(ت959ها اا) – تحقي ااق  :ع ااادل س االيمان جم ااال -طبع ااة المجل ااس األعل ااى
للشكون اإلسالمية -القاهرة1899-م.
 -11الحينننوان :للج اااحظ :تحقي ااق وش اار  :عب ااد الس ااالم ه ااارون -الهير ااة العام ااة
لقصور الثقافة -مصر1111-م.
 -11خزاننننة األد ولننن لبنننا لسنننان العنننر  :لعبااد القااادر باان عماار البغاادادي
( -)1181-1111تحقي ا ااق :عب ا ااد الس ا ااالم ه ا ااارون -مكتب ا ااة الد ا ااانجي-
مصر.
 -11الننندر الفريننند وبينننت القصنننيد :لمحم ااد ب اان أي اادمر المحي ااوي (ت911ها اا)-
مدطااوط أشاارإ علااى طباعتااه مصااو انر ف اكاد ساازكين -معهااد تاااريخ العلااوم
العربية واإلسالمية -فرانكفورت -ألمانيا –.1898-1899
 -11النننديباج :ألب ااي عبياادة معم اار باان المثن ااى التيمااي (ت118ه اا)  :تحقي ااق :
عبدالل ااه الجرب ااوش : ،عب ااد ال اارحمن العثيم ااين -مكتب ااة الد ااانجي -الق اااهرة-
ط1881-1م.
 -15الننديباج :ألبااي القاساام إسااحاق باان إب اراهيم الدتلااي(ت191ه اا) – تحقيااق:
إبراهيم صال  -دار البشارر -ط1881-1م.
 -19ديننننوان األعشننننى :الكبي اار (ميم ااون ب اان ق اايس) -تحقي ااق :محم ااد حس ااين-
مكسسة الرسالة -ط1891-9م.
 -19ديوان امنرئ القنيس :تحقياق :محماد أباي الفضال إباراهيم -دار المعاارإ-
مصر -ط.1891-5
 -19ديننننوان أوس بننننن حجننننر :تحقيا ااق  :محما ااد يوسا ااإ نجا اام -دار صا ااادر-
بيروت -ط1898-1م.
 -18ديوان البحتري :تحقياق :حساين كامال الصايرفي -دار المعاارإ -مصار-
ط1891-1م.
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 -11ديوان بشار بنن بنرد :تحقياق :محماد الطااهر بان عاشاور-الادار التونساية،
الشركة الوطنية للنشر -الجزارر1899 -م.
 -11دينننوان بشنننر بنننن أبننني خنننازم األسننندي :تحقيااق  :ع ازة حساان -مطبوعااات
مديرية إحياء التراث القديم -دمشق1891-م.
 -11ديوان توبة بنن الحمينر -تحقياق  :دليال العطياة -دار صاادر -بياروت-
ط1899-1م.
 -11ديوان جميل بثينة :جم وتحقيق  :حساين نصاار -دار مصار للطباعاة-
1898م.
 -11دينننوان حننناتم الطنننائي :تحقيااق :عااادل سااليمان جمااال -مكتبااة الدااانجي-
القاهرة -ط1881-1م.
 -15ديننوان حسننان بننن ثابننت :تحقيااق  :س ايد حنفااي حساانين -دار المعااارإ-
مصر1891-م.
 -19ديوان(شعر) خفاف بنن ندبنة -ضنمن كتا (شنعراء إسنالميون) :تحقياق:
نوري حمودي القيسي -عالم الكتب -بيروت -ط1891-1م.
 -19دي نوان ذي الرمننة( :غاايالن باان عقبااة ت119ه اا) -شاار  :أحمااد باان حاااتم
الباااهلي -تحقيااق :عبااد القاادوس أبااو صااال  -مكسسااة الرسااالة -بيااروت-
ط1881-1م.
 -19دينننوان طرفنننة بنننن العبننند :تحقي ااق وتحلي اال ونق ااد  :عل ااي الجن اادي -مكتب ااة
األنجلو المصرية –1859م.
 -18ديوان عبيد بنن األبنر  :تحقياق  :حساين نصاار -مطبعاة عيساى الباابي
الحلبي -مصر -ط1859-1م.
 -51دينننوان عبيداللنننه بنننن قنننيس الرقينننات :تحقيااق :محمااد يوسااإ نجاام – دار
بيروت -لبنان1899 -م.
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 -51ديننوان عننروة بننن الننورد :بعنايااة :كاارم البسااتاني -دار صااادر -بيااروت-
د.ت.
 -51ديوان عمنرو بنن أحمنر البناهلي :تحقياق وشار وتقاديم  :عباد الارازق عباد
الحميد حويزي -الجزء الثاني مان رساالة الماجساتير -كلياة اللغاة العربياة-
جامعة األزهر1881 -م.
 -51دينننننوان عمنننننرو بنننننن قميئنننننة :تحقي ا ااق :حس ا اان كام ا اال الص ا اايرفي -معه ا ااد
المدطوطات العربية1895-م.
 -51دينوان عنتننرة بننن شننداد العبسنني :بعنايااة :محمااد عناااني -الهيرااة المصارية
العامة للكتاب1111-م.
 -55ديوان الفرزدق :بعناية :كرم البستاني-دار صادر -بيروت-د.ت.
 -59ديوان لبيد بن ربيعة العامري :دار صادر – بيروت-د.ت.
 -59دينننننوان المنننننتلمس الضنننننبعي :تحقي ا ااق :حس ا اان كام ا اال الص ا اايرفي -معه ا ااد
المدطوطات العربية1891 -م.
 -59ديوان المرقشين؛ األكبنر واألصنغر :تحقياق :كاارين صاادر -دار صاادر-
بيروت -ط1899-1م.
 -58دي نوان المعنناني :ألبااي هااالل الحساان باان عبداللااه العسااكري(ت181ه اا) –
تصحي  :كرنكو -مكتبة القدسي -القاهرة -د.ت.
 -91ديوان معن بن أوس :تحقيق :كمال مصطفى -مطبعة النهضة -مصر-
ط1819-1م.
-91

ديننننننوان منصننننننور الفقيننننننه :ض ا اامن كت ا اااب منص ا ااور ب ا اان إس ا ااماعيل الفقي ا ااه
(ت119ها) :حياته وشعره :-عبد المحسن القحطاني -القاهرة1891-م.

 -91دينننننوان النابغنننننة النننننذبياني :تحقي ا ااق :محم ا ااد أب ا ااي الفض ا اال إبا ا اراهيم -دار
المعارإ -مصر -ط1895-1م.
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 -91ديوان(شعر) النمر بن تول  :ضمن كتااب (شاعراء إساالميون) – تحقياق:
نوري حمودي القيسي -عالم الكتب -بيروت -ط1891 -1م.
 -91ربيننننع األبننننرار ونصننننو األخبننننار :لجا ااار اللا ااه أباااي القاس اام با اان محما ااود
الزمدشري (ت519ها) – تحقيق  :سليم النعيمي -بغداد -د.ت.
 -95رسالة الصاهل والشاح  :ألبي العالء المعري؛ أحمد بن عبداللاه التناودي
(118-191هاا) -تحقيااق :عارشااة عبااد الاارحمن -دار المعااارإ -مصاار-
ط1891-1م.
 -99زهر األكم فني األمثنال والحكنم :للحسان ِإليوساي تحقياق د :محماد الحجاي،
ومحمد األدضر -دار الثقافة -الدار البيضاء -ط1891-1م.
 -99الزيننننة فنننني الكلمنننات اإلسننننالمية :ألب ااي ح اااتم أحم ااد ب اان حم اادان الا ارازي
(ت111ها) – تحقيق :حسين الهم اني -القاهرة1859-م.
 -99شنننرح أشنننعار الهنننذليين :ألب ااي س ااعيد الس ااكري(ت 195ه اا) تحقي ااق :عب ااد
الستار أحمد فراج -مكتبة العروبة – مطبعة المدني1895-م.
 -98شننرح الحماسننة :ألبااي زكريااا يحيااى باان علااي التبرياازي الشااهير بالدطيااب-
عالم الكتب -بيروت -د.ت.
 -91شرح ديوان الحماسة :ألبي أحمد بن محمد المرزوقي ،نشره :أحمد أمين،
عبد السالم هارون -دار الجيل -بيروت -ط1888-1م.
 -91شننرح دينننوان كعننن بننن زهينننر :ألبااي سااعيد السااكري -مطبعااة دار الكتااب
المصرية – ط1111-1م.
 -91شرح شعر زهير بن أبي سلمى :صنعة أبي العباس ثعلب -تحقياق :فدار
الدين قباوة -دار اآلفاق الجديدة –بيروت-ط1891-1م.
 -91شننرح مننا يقننع فيننه التصننحيف :ألبااي أحمااد العسااكري191-181( -ه اا)
تحقيا ااق :عبا ااد العزيا ااز أحما ااد -مطبعا ااة مصا ااطفى الحلبا ااي -مصا اار-ط-1
1891م.
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 -91شننعراء النص نرانية فنني الجاهليننة :جمعااه :لااويس شاايدو -مكتبااة اآلداب-
ط -1د.ت.
 -95شعر القاضي علي بنن عبند العزينز الجرجناني (ت392هنن) :صانعه وقادم
له  :عبد الرازق حويزي -مطبعة الشروق-ط1111-1م.
 -99الشنننعر والشنننعراء :ألب ااي محم ااد عب ااد الل ااه ب اان مس االم ب اان قتيب ااة ال اادينوري
(ت199ها ا اا) -تحقي ا ااق :أحم ا ااد محم ا ااد ش ا اااكر -دار المع ا ااارإ -مص ا اار-
1891م.
 -99الشننكوى والعتننا ومننا وقننع للخننالن واألصننحا  :المنسااوب ألبااي منصااور
عبا ااد الملا ااك با اان محما ااد الثعا ااالبي(ت118ه ا اا) -تحقيا ااق  :إلها ااام المفتا ااي-
الكويت -السلسلة التراثية برقم  -11ط1111-1م.
 -99شننمس العلننوم ودواء كننالم العننر مننن الكلننوم :لنشاوان بان سااعيد الحميااري
(ت591ها) -تصحي  :عبدالله اليمني -عالم الكتب -بيروت -د.ت.
 -98الصنننحاح :تننناج اللغنننة وصنننحاح العربينننة :إلسااماعيل باان حماااد الجااوهري
(ت189ها) -تحقيق :أحمد عبد الغفور عطا -دار العلم للمالياين -ط-1
1898م.
 -91الصداقة والصنديق :ألباي حياان التوحيادي -تحقياق علاي متاولي صاال -
مكتبة اآلداب – مصر -د.ت.
-91

العشننننرات فنننني غرينننن اللغننننة :ألبا ااي عما اار محما ااد با اان عبا ااد الواحا ااد ال ازها ااد
(115ها) –تحقيق :يحيى جبر -الدار الوطنية -األردن -ط1891-1م.

 -91العقننند الفريننند :ألحم ااد ب اان محم ااد ب اان عب ااد رب ااه األندلس ااي (ت119ها اا) –
تحقيااق :أحمااد أمااين وآد ارين -لجنااة التااأليإ والترجمااة والنشاار -مصاار-
1898م.
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 -91العننننين :للدليا اال با اان أحما ااد الفراهيا اادي(195-111ه ا اا) :تحقيا ااق  :مها اادي
المدزوم ا ااي :إبا ا ا ارهيم الس ا ااامراري -دار الش ا ااكون الثقافي ا ااة العام ا ااة بغ ا ااداد-
1891م.
 -91عين األد والسياسة وزين الحس والرئاسة :ألبي الحسن علي بن عبد
الاارحمن باان ه ا يل(من علماااء القاارن الثااامن الهجااري) -مطبعااة مصااطفى
الحلبي -مصر1898-م.
 -95عيننننون األخبننننار :البا اان قتيبا ااة الا اادينوري -طبعا ااة دار الكتا ااب المص ا ارية-
1815م.
 -99غرر الخصائ الواضحة ودرر النقائ الفاضحة :ألبي إساحاق برهاان
الدين الكتبي المعروإ بالوطواط -دار مصعب -بيروت -د.ت.
 -99غرينننن الحننننديث :ألب ااي إس ااحاق إب ا اراهيم الحرب ااي( -)195-189تحقيا ااق
ودراسة :سليمان العابد -دار المدني -ط1895 -1م.
 -99القسطاس المستقيم في علم العنروض :للزمدشاري :تحقياق  :فدار الادين
قباوة -مكتبة المعارإ -بيروت -ط.1898 -1
 -98القوافي :ألبي يعلي عبد الباقي بن المحسن التنودي -تحقيق :عوني عبد
الركوإ -مكتبة الدانجي -ط1899 -1م.
 -81الكنننز اللغننوي فنني اللسننن العربنني( :مجموعااة كتااب فااي الت اراث اللغااوي)-
تحقيق :أوغست هفنر -مكتبة المتنبي -د.ت.
 -81لبنننننا اآلدا  :ألس ا ااامة ب ا اان منقا ا ا  -تحقي ا ااق :أحم ا ااد ش ا اااكر -دار الكت ا ااب
السلفية1899 -م.
 -81لسننننننان العننننننر  :ألبا ا ااي الفضا ا اال جما ا ااال الا ا اادين ب ا اان مكا ا اارم باا اان منظا ا ااور
(ت911ه اا) -تحقيااق :عبداللااه الكبياار وزميليااه – دار المعااارإ -مصاار-
1891م.
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 -81مجموعنننة المعننناني :لمكلااإ مجهااول -بعنايااة :عبااد السااالم ه اارون -دار
الجيل – بيروت -ط1881 -1م.
 -81مجننالس ثعلن  :ألبااي العبااس أحمااد باان يحياى (ت189هاا) -تحقيااق :عبااد
السالم هارون -دار المعارإ -مصر1819-م.
 -85محاض نرات األدبنناء ومحنناورات الشننعراء والبلغنناء :ألبااي القاساام حسااين باان
محم ااد ال ارغ ااب األص اافهاني (ت511ها اا) – منش ااورات دار مكتب ااة الحي اااة-
بيروت.
 -89مختننارات شننعرية :لمكلااإ مجهااول -مدطااوط باادار الكتااب المصارية تحاات
رقم 995أدب تيمور -ميكروفيلم برقم .11919
 -89مسنننننالك األبصنننننار فننننني ممالنننننك األمصنننننار :الب ا اان فض ا اال الل ا ااه العم ا ااري
(شااهاب الاادين أحمااد باان يحيااى ت 918ه اا) – المكتبااة البريطانيااة -لناادن،
أشاارإ علااى طباعتااه مصااو انر :فااكاد ساازكين وآداارون -معهااد تاااريخ العلااوم
العربية واإلسالمية -فرانكفورت -ألمانيا.
 -89المسننننننتطرف فنننننني كننننننل مسننننننتظرف :لشا ا ااهاب الا ا اادين محما ا ااد اإلبشا ا اايهي
(ت951ها ا اا) -تحقيا ا ااق :عبدالل ا ااه أنا ا اايس الطب ا اااش -دار القل ا اام -بيا ا ااروت-
1891م ،وهي الطبعاة المقصاودة باإلحالاة إال إ ا كارت الطبعاة األُدار ،
والتي ينه بتحقيقها :إبراهيم صال -بيروت.
 -88معنناني الق نرآن :ألبااي زكريااا يحيااى باان زياااد الف اراء (ت119ه اا) – تحقيااق:
لفيإ من المحققين -الدار المصرية للتأليإ والترجمة والنشر -د.ت.
 -111معاهننند التنصننني  :لعبااد الاارحيم باان عبااد الاارحمن العباسااي(ت891ه اا)-
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد -عالم الكتب -بيروت1819-م.
 -111معجننم األدبنناء :لشااهاب الاادين عبداللااه ياااقوت الحمااوي(ت919ه اا) – دار
الفكر ط1891-1م.
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 -111معجنننم البلننندان :لي اااقوت الحم ااوي -دار إحي اااء التا اراث العرب ااي -بي ااروت-
د.ت.
 -111معجنننم الشنننعراء الجننناهليين :عزيا ازة فا اوال ب ااابتي -دار ص ااادر -بي ااروت-
1889م.
 -111معجنننم منننا اسنننتعجم منننن أسنننماء النننبالد والمواضنننع :ألبااي عبيااد عبدالل ااه
البكري -تحقيق :مصطفى السقا -عالم الكتب -ط1891-1م.
 -115المفضنننليات :اختينننار :المفضاال باان محمااد َّ
الضاابي -تحقيااق عبااد السااالم
هارون وآدرين -دار المعارإ -مصر -ط1898 -9م.
 -119المقصور والممدود :ألبي علي القالي :تحقيق ود ارساة :أحماد عباد المجياد
هريدي -مكتبة الدانجي -القاهرة -ط1888-1م.
 -119المنتحننل :ألبااي منصااور الثعااالبي -تصااحي  :أحمااد أبااي علااي -المطبعااة
التجارية -اإلسكندرية1811 -م.
 -119المنتخل :ألبي الفضل عبدالله بن أحمد الميكالي( ت119هاا) – تحقياق:
يحيى الجبوري -دار الغرب اإلسالمي -ط1111 -1م.
 -118منثننننور المنظننننوم :ألبا ااي سا ااعيد النيرما اااني -مدطا ااوط مكتبا ااة كا ااوبريلي-
إِستانبول – برقم .1189
 -111المنقننننو والممنننندود للفننننراء والتنبيهننننات لعلنننني بننننن حمننننزة :تحقيا ااق:
عبد العزيز الميمني الراجكوتي -دار المعارإ1899 -م.
 -111مواسم األد وآثار العجم والعر  :للسايد جعفار بان السايد العلاوي -مكتباة
المعارإ -الطارإ -د.ت.
 -111الموشح :ألبي عبيد اللاه محماد بان عماران المرزبااني (191هاا) – تحقياق
علي البجاوي -دار الفكر1895 -م.
 -111نضنننرة الغنننريض فننني نصنننرة القنننريض :للمظفاار العلااوي(959-591ه اا)-
تحقيق :نهى الحسن -دار صادر -بيروت -ط1885-1م.
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 -111نهاينننننننننة األر  :لش ا ا ا ااهاب ال ا ا ا اادين أحم ا ا ا ااد ب ا ا ا اان عب ا ا ا ااد الوه ا ا ا اااب الن ا ا ا ااويري
(ت911ها) -طبعة دار الكتب المصرية1895 -م.
 -115الوحشيات(الحماسننة الصننغرى) :ادتيااار أبااي تمااام -تحقيااق  :عبااد العزيااز
الميمني -دار المعارإ -ط1899 -1م.
 -119يتمية الدَّهر :ألبي منصور الثعالبي(118-151ها) تحقيق :محمد محيي
الا ا اادين عبا ا ااد الحميا ا ااد -مطبعا ا ااة السا ا ااعادة -المكتب ا ا اة التجاريا ا ااة -مصا ا اار-
ط.1859-1
المجالت:
 -1مجلة الذخائر :بياروت – العادد التاسا  -سانة 1111م ،والعاددان -19،19
سنة 1111م.
 -1مجلة مجمع اللغة العربية األردني :العدد  -11سنة 1899م.
 -1مجلة معهد المخطوطات العربية :الكويت – ج /1مجلد /11سنة 1899م.
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