
الـمسَتدِرُك عَلى شعِر صْفواِن بِن إدِريِس التُِّجيِبي
The Recognizable in the Poetry of Safwan Bin Idris An-

Nujaibi

أ.م.د.صفاء عبد اهللا برهان
Asst.Prof.Dr. Safaa Abdullah Burhan

العراق / جامعة بغداد / كلية العلوم اإلسالمية / قسم اللغة العربية
Dept of Arabic, College of Islamic Sciences, University of 

Baghdad, Iraq
   

safaaburhan1977@gmai.com

"" ""تسليم شعريّتسليم شعريّ

خضع البحث لبرنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research



٤٦٨

الـمستَدِرُك علَى   شعِر صْفواِن       بِن        إدِريِس التُِّجيِبي

لّخص البحث:  مُ
هذا البحث هو استدراك على مجموع شعر صفوان بن إدريس التجيبي، الذي 
أبان  قسمين،  على  البحث  م  قسّ وقد  شريفة،  بن  محمد  الدكتور  العالمة  صنعه 
الباحث في األول منهما األعمال الستة التي عنيت بجمع شعر صفوان وخدمته.
وبيان أحوالها مع بعض المالحظات النقدية على تلك األعمال، في حين انتقل في 
القسم اآلخر إلى الحديث عن النصوص الشعرية الجديدة التي استدرك بها على 
ما سبقه، وكانت تحتوي ثالث قصائد شعرية لصفوان، ومطلع قصيدة رابعة، فبلغ 
عدد األبيات التي وردت في تلك القصائد(٧١)بيتاً شعرياً كامالً، ما يمثل إضافة 
ر للعالمة ابن شريفة الوقوف عليها، بحسب تاريخ  قدَّ جديدة لشعر صفوان، لم يُ
ظهور مصدر هذه األشعار، وهو سنة الله تعالى في استدراك األشياء بعضها بعضاً، 
بحسب المدد الزمنية، وتوافر الوسائل المعينة على ذلك، ومنها ما يخصُّ التراث 
األندلسي الذي لما يزل يُكتشفُ منه الجديد.وقد انتهج السبيل الذي  سار عليه 
صناع المستدركات الشعرية التي تمد الدواوين والمجموعات الشعرية بنصوص 

جديدة مكتشفة لم يسبق أن دونت في تلك األعمال.

الكلمات المفتاحية: (استدراك، صفوان بن إدريس، اختيارات الرعيني، محمد 
بن شريفة).
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Abstract: 
The present research touches upon recognition of some points 

on the poetic collection of Safwan Bin Idris Al-Nujaibi as written by 
the scholar Dr. Muhammad Bin Sharifah .The study deals with six 
works covering all his poetic works with some critical notes on such 
poetic samples and on the new poetic texts .

The researcher did his best to follow the example of the first 
pioneers of the poetic observation items .Therefore he shows poetic 
collections with commentaries and new texts that are not included 
in the poets' former works.

Keywords: recognition , observation, Safwan bin Idris, Ar-Ruaini 
choices  , Muhammad bin Sharifah)
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املقدمة: 

يف  األندليس  الشعر  يف  كبرياً  عنواناً  املريس،  التجيبي  إدريس  بن  صفوان  يمثّل 
عىل  الثناء  حاز  أن  عامة.فكان  األندليس  والشعر  خاصة  اهلجري  السادس  القرن 
منجزه األديب من أقرانه ومن بعدهم، وكان لوفاته يف عمر قصري، أثر كبري يف نفوس 
التأثر  و  فقده،  عىل  الكبري  التأثر  بحسب  ذلك  ندرك  أن  ويمكن  األقران،  أولئك 

بشعره والسري عىل طريقته يف الشعر. 

واألهم من ذلك أنه خلّف نتاجاً غزيراً من الشعر أشار إليه كل من كتب عنه 
من األدباء واملؤرخني، ومع ذلك فإن الذي بني أيدي الباحثني، ال يكاد يصل إىل ما 
وصف به ذلك النتاج من غزارة واضحة، ذهبت مع ما ذهب من تراث األندلس يف 

أزمان وظروف ماضية.

لقد هنض عدد من الباحثني بمهمة مجع شعر صفوان بن إدريس التجيبي، وقد 
تنوعت تلك املهمة بني باحث وآخر، بحسب الغاية التي كان يقصدها وهو ينظر يف 
خدمة شعر صفوان، وكانت تلك املحاوالت تسعى إىل مجع ما يمكن مجعه مما عثر 
عليه من شعره، يف فجاج املخطوطات ومتون املطبوعات، فبدأت تلك املحاوالت 
ما  إىل  السطور  كتابة  وقت  إىل  وانتهت  بيت،  ثلثامئة  و  مخسني  عىل  نيف  ما  بجمع 
نيَّف عىل األلف بيت، وهو ما يشكل صورة مهمة عن طبيعة شعر صفوان، وكانت 
تلك املحاوالت تسعى إىل التعريف بمنجز الشاعر؛ بوصفه مرحلة مهمة يف الشعر 
_ رشيفة  ابن  العالمة  عمل  عىل  ليستدرك  فجاء  البحث  هذا  عن  األندليس.أما 
بوصفه العمل األخري و األهم يف مجع شعر صفوان_ بام أحرز من أبيات جديدة، 
مل يسبق أن نرشت يف  عمله  وال يف  األعامل السابقة، وقد قدم هلا بالتعريف بتلك 
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املحاوالت ومزاياها، فضالً عن التقديم للشعر املستدرك به، الذي جاء  يف  قصائد 
ثالث، فضال عن مطلع بيت، يبدو أهنا القصيدة رابعة التي مل يصلنا إلينا منها غريه.

وعىل وفق ذلك انقسم البحث عىل قسمني: 

القسم األول: التعريف باملحاوالت الستة وبيان مزاياها، وما انفرد بعضها عن 
األبيات  عدد  يف  النمو  ومالحظة  األبيات،  وعدد  اجلمع  طريقة  يف  اآلخر  بعضها 
بحسب  املعلومات؛  يف  التكثيف  متوخيا  املحاوالت،  زمن  تقدم  مع  تتزايد  التي 

حجم البحث.

أيضاً  وقسم   جديدة،  قصائد  ثالث  املستدرك  هذا  يعرض  الثاين:  والقسم 
وردت  الذي  والغرض  القصائد  هذه  فيه  عرض  تقديم،  األول  قسمني:  عىل 
القصائد،  رقم  ثم  الروي،  حروف  عىل  فرتبها  القصائد،  نصوص  واآلخر  فيه، 
ل األبيات، وبيان بحورها، ورشح بعض املعاين املبهمة. أبياهتا، وشكْ وتسلسل 
والتارخيية  القرآنية  واإلشارات  واجلغرافية،  البرشية  باألعالم  التعريف  كذلك 
والشعرية الواردة يف القصائد املكتشفة.التي رتبت عىل حروف املعجم، ومن ثم 

رقمت مع بيان تسلسل أبياته.
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(القسم األول)
حماوالت مجع شعر صفوان بن إدريس التجيبي

_عرض وحتليل _

هو صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عيسى بن إدريس التجيبي  
يمثل أدب عرصه.أخذ ذلك  هـ، وكان  التجـيـبي.ولد سنة ٥٦١  بحر  أبو  املريس، 
عن أرسته املعروفة بنباهتها، كام ذكر ذلك ابن األبار البلنيس (ت ٦٥٨هـ)، بقوله: 
واملعارف  اآلداب  من  صفوان  هبا).(١)بلغ  البيوتات  نبيهات  ويف  مرسيّة  أهل  (من 
سعيد  ابن  وصف  ذلك  يف  ويكفي  فضله،  يعرف  أن  من  أشهر  فهو  كبرياً،  مبلغاً 
األجل  عرصه).(٢) ولكن  يف  األندلس  أهل  (أنبه  بقوله:  له  ٥٦٨هـ)  األندليس(ت 
مل يمهله؛ إذ تويف دون األربعني سنة (٥٩٨ هـ)، ما جعل أدباء وقته يتحرسون عليه 
عىل  ورد  جديد  نص  لنا  صوره  ما  ومنزلته.وهو  وخلقه  أدبه  من  أحتفهم  ملا  كثريا؛ 
الشاعر،  لشعر  به الختياراته  يمهد  الرعيني (ت ٦٦٦هــ)، وهو  أيب احلسن  لسان 
فقال عنه: (أي حسام أغمدته يد احلامم فدي، ومصباح بالغة هبت عليه ريح املنون 
فطفي، من فتى تبوأ يف األدب، أعىل املجالس والرتب، حماسنه تطرد مجاال، وبدائعه 
روضا  األدب  ملرتاد  وغدت  تلعا،  الزمان  جيد  يف  بدت  قد  وإرقاال،  وخدا  تسري 
منتجعا، إىل كرم قديم، ونقاء أديم، وبروع يف املعايل، وقدر كضياء البدر متواضع 
عال).(٣) فرتك صفوان نتاجا أدبيا غزيرا، والسيام شعره الذي وصفه ابن اخلطيب 
(ت ٧٧٦ هـ)، بقوله: (شعره الرمل والقطر كثرة).(٤) وتكفي هذه العبارة بيانا عن 
نتاجه الغزير عىل عمره القصري، ولكن األيام مل تسعفنا إال بالنزر القليل من ذلك 
النسيان.وهذا  زوايا  يف  ركن  أو  فُقد،  أو  شعرهم،  ضاع  ممن  بالكثري  أسوة  النتاج، 
الشأن دعا الباحثني إىل مجع ذلك املتبقي من شعره، فعرف حماوالت ست جلمعه، 
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رشعت باجلزائر ثم املغرب ثم العراق ثم مرص ثم العراق، وتنوعت فيها طرق مجعه، 
فمنها ما كان ملحقا بسفره زاد املسافر وغرة حميا األدب السافر، أو جزءا من إحياء 
تراثه، أو يف عمل مستقل، أو مستدرك، و كان أغلبها يتصف بالـتأسيس والريادة 
ذلك  من  فقد  عام  تعويضية  حماوالت  جاءت  فقد  وبذلك  واألكاديمية،  واإلبداع 
الشعر الغزير، وبيان واضح ملا كانت عليه منزلة صفوان الشعرية، بحسب الشعر 
إلينا وهو بزيادة مطردة مع تقدم الوقت، واكتشاف كل جديد يف الرتاث  الواصل 
ان  فيمكن  أية حال  املفقودة، وعىل  كنوزه  الكثري من  يزل خيبئ  ملا  الذي  األندليس 

نعرض لتلك املحاوالت، بحسب ترتيبها الزمني، وهي: 

أوال: ترمجة أيب بحر صفوان بن إدريس التجيبي وما تيرس من نظمه ونثره: 

 وردت هذه السرية وما تيرس من نظم صفوان، ملحقة بكتاب زاد املسافر وغرة 
حميا األدب السافر، بتحقيق األستاذ عبد القادر حمداد من اجلزائر، وقد صدرت سنة 
١٩٣٩م.وقسمه عىل أقسام، وهي: حياة صفوان من (ص١٢٠_ ص ١٢٣)، ونثره 
من (ص ١٢٣_ ص١٢٩)، وشعره من (ص ١٢٩_ص ١٥٢).لقد اعتنى حمداد 
بخدمة ما تبقى شعر صفوان، قائال: (إن املفهوم من كالم ابن سعيد، هو أن ديوان 
أيب بحر كان موجودا يف املغرب يف عرصه، عىل أنه مل يصل إلينا من شعره إال قصائد 
وقطع مبعثرة يف كتب شتى، أكثرها رواية له كتاب نفح الطيب، ثم حتفة القادم البن 
األبار عن املخطوط الوحيد عىل ما نظن املوجود يف مكتبة األسكوريال، ثم كتاب 
ليفي  لألستاذ  خمطوط  عن  خلطيب،  بن  الدين  للسان  غرناطة  أخبار  يف  اإلحاطة 
بروفنسال، سمح لنا باالطالع عليه، ثم رشح مقصورة حازم القرطاجني، وسنورد 

ما تيرس لنا مقابلني كلام أمكن ذلك الروايات املختلفة).(٥) 
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جاءت تلك املحاولة املؤسسة، بحسب ما توافر لديه من شعر صفوان وقتذاك، 
ومل يذكر منهجه يف اجلمع، خال مقابلة الروايات؛ ألنه مل يستقل بشعره يف مصنف 
ومناسبة  التخريج،  مصادر  ذكر  من  الدواوين،  صناع  ضارع  ولكنه  خاص، 
البحور،  وختريج  واضحا،  شكال  وشكلها  املعجم،  عىل  القوايف  وترتيب  النص، 
وامللحق)،  املسافر،  (زاد  التي شملت  التحقيق  فهارس  الروايات، وصنع  ومقابلة 
األماكن  أسامء  وفهرس  (ص١٥٢_ص١٥٨)،  من  والنساء  الرجال  فهرس  وهي 
وذكر   ،(١٧٣ (ص١٦١_ص  من  القوايف  وفهرس  (ص١٥٨_ص١٦٠)،  من 
لغوية.لكنه  ومفردات  وجغرافية  وتارخيية  دينية  إلشارات  وتفسريات  توضيحات 

أمهل ترقيم النصوص وتسلسل األبيات.

وهكذا هنض األستاذ حمداد بجمع ما مقداره (٣٠٦) أبيات، فضالً عام موجود 
٢٩" بيتا.واعتمد يف عمله هذا مصادرَ أندلسية،  يف زاد املسافر الذي حققه، ويبلغ "
"ت ٦٥٨هـ"، ورفع احلجب املستورة عن  البلنيس  القادم البن األبَّار  وهي: حتفة 
غرناطة  أخبار  يف  واإلحاطة  هـ"   ٧٦٠ "ت  الغرناطي  للرشيف  املقصورة  حماسن 
الرطيب  الطيب من غصن األندلس  "ت ٧٧٦هـ"، ونفح  الغرناطي  ابن اخلطيب 
للمقري تلمساين "ت ١٠٤٢ هـ.ومصدران مرشقيان، مها: معجم األدباء لياقوت 
احلموي" ت ٦٢٦ هـ حلبة الكميت يف األدب والنوادر املتعلقة باخلمريات، لشمس 
الدين النواجي "ت ٨٥٩ هـ".فجاء بخطوة مؤسسة يف نرش سفر صفوان وشعره، 

وضعها الباحثون نصب أعينهم يف هذا الشأن.
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٥٩٨ ثانيا: أديب األندلس أبو بحر التجيبي عمر قصري وعطاء غزير (٥٦١ هـ _
هــ): 

كتبه العالمة األستاذ الدكتور حممد بن رشيفة باملغرب سنة ١٩٩٩م، فمثل بعض 
من عرفهم من أدباء األندلس.جاء يف "٤١٥" صحيفة، يف ثالثة أقسام، القسم األول 
حياة صفوان من (ص٩_ص ٩٠)، والقسم الثاين من شعر صفوان من (ص ٩٣_
ص١٤٤)، والقسم الثالث من نثره، من (ص١٤٦_ص ٢٧٣)، وأعاد نرش كتاب 
زاد املسافر وغرة حميا األدب السافر، بعد مرور مخسني سنة عىل النرشة األوىل، من 

(ص٢٧٨_ص ٣٦٣)، فالفهارس الفنية  من (ص٣٧٦_ص ٤٠٩).  

قدم العالمة حممد بن رشيفة مأثرة أندلسية جديدة من سلسلة مآثره الكثرية.وقد 
ذكر يف تصديره للكتاب أحوال تأليفه، ومنها منهجه يف مجع شعر صفوان، ويتعلق 
الذي  املخطوط،  الرتاث  االستفادة من  ابن رشيفة عىل  العالمة  قدرة   بمد األمر 
جديد.وهنا  تواصيل  نتاج  يف  القارئ  إىل  يقدمها  مكتشفة،  شعرية  بنصوص  يثري 
يؤرش بنحو جيل الطبيعة املتفردة لعمل ابن رشيفة، بحسب النصوص الشعرية التي 
قدمها، وعرض منهجه يف مجعها، بقوله: (بذلنا جهدنا يف مجع هذه اآلثار من مصادر 
مطبوعة وخمطوطة، وهي أكثرها، وقمنا بضبط النصوص الشعرية والنثرية وشكلها 
بالشكل التام، كام صنعنا يف نصوص سابقة، وقد أصبح شكل النصوص _عىل ما 
يقتضيه من جهد، رضورة يف هذا الوقت الذي ضعفت فيه الصلة بالرتاث العريب 
القديم، وإن كنا يف صنيعنا هذا نسري عىل سنن علامئنا األقدمني، وقد قمنا بتخريج 
ما تشتمل عليه النصوص الشعرية والنثرية من آيات وأحاديث وأشعار وغري ذلك، 
أننا رشحنا بعض األلفاظ  وهو عمل ال يعرف حقه ويقدر قدره إال من عاناه.كام 
تكلفته  وزيادة  الكتاب  حجم  ضخامة  من  خوفا  هذا  يف  نتوسع  مل  ولكننا  الغريبة، 
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املادية مع ما تعرفه هذه األعامل اليوم من كساد.إن حرصنا عىل أن ال تضيع البقية 
القليلة من تراث األندلس األديب، بعد أن ضاع الكثري).(٦) 

مل  جديدة  أشعارا  وأظهر  جليا،  واضحا  رشيفة  ابن  الدكتور  منهج  بان  وهكذا 
تنرش من قبل، فأورد ما يقارب "٧٧٤ بيتا".فضال عن "٣٦" بيتا وردت يف القسم 
القسم  إىل  ينقله  مل  مما  كتابه،  طيات  ضمنه  الذي  املسافر  زاد  يف  تركه  وما  النثري، 
أقسام ثالث، وهي  الشعري عىل  القسم  بيتا.وتوزع   "٢٩" الشعري، ويبلغ عدده 
القصيدة العمودية وكانت حصتها "٥٩١ بيتا"، واملخمسات وكان عددها خممستني 
سا، مع املخمسة التي نسبت خطأ للجراوي  شعريتني بلغ عدد أبياهتا "١٠٢" بيتا خممِّ

وأبياهتا "٩٢" بيتا.كذلك تشطري مثلث ألنصاف أبيات امرئ القيس الكندي. 

أوردت  وخمطوطة،  مطبوعة  عىل  اعتمدها  التي  املصادر  توزعت  لقد 
املطبوعة"٣٩٧"بيتا، أغلبها أندلسية، وهي: رشح مقامات احلريري للرشييش"

من  السحر  ٦٦٦هـ".وملح  "ت  الرعيني  وبرنامج  القادم،  حتفة  و  ت٦١٩هـ"، 
عن  املستورة  احلجب  ورفع  هــــ"،   ٧٥٠ "ت  التجيبي  ليون  البن  الشعر  روح 
حماسن املقصورة، واإلحاطة يف أخبار غرناطة، ونفح الطيب من غصن األندلس 
الرطيب.وأما املرشقيان، فهام: معجم األدباء، وحلبة الكميت يف األدب والنوادر 

املتعلقة باخلمريات.(٧)

يف حني قدمت املصادر املخطوطة "٣٥٠" بيتا شعريا، وهي أبيات مل يسبق نرشها 
من ذي قبل، وتوزعت بحسب عدد األبيات، وهي: العطاء اجلزيل يف كشف غطاء 
بالرباط رقم ٦١٤٨،  باخلزانة احلسنية  "ت ٦٥٧هـ"،  البلوي  القاسم  الرتسيل، أليب 
وقد أورد "١٦٤" بيتا.(٨)، وأوراق خطية خاصة يف خزانة ابن رشيفة، أوردت "٢١١"



٤٧٧

أ.م.د.صفاء عبد اهلل برهان

بيتا.(٩)، وأعامل األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم وما يتعلق يف ذلك 
من الكالم، البن اخلطيب، احتو "٥٩" بيتا.(١٠) وأعالم مالقة البن عسكر املالقي 
"ت بعد ٦٣٨ هــ"، واحتو "٤٨" بيتا.(١١)، وروضة األنس ونزهة النفس أليب البقاء 

الرندي "ت ٦٨٤ هـ"، وأورد "١٢" بيتا.(١٢)، ورشح الربدة أليب الوليد بن األمحر "
٦" أبيات.(١٣) ت٨٠٧هـ"، باخلزانة احلمزاوية باملغرب، وقد ضمَّ "

ابن رشيفة قدم أهم عمل يف مجع شعر صفوان، فضال عن  العالمة  بلحاظ أن 
ومنها  الكبري،  العالمة  ذلك  أغفلها  أمور  ثمة  األخر.ولكن  وبآثاره  به  التعريف 
أنه أغفل ذكر عدد من النصوص الشعرية، والسيام املقطعات منها، مما التفت إليه 
باحثون آخرون، كذلك مل يرقم القطع الشعرية، وتسلسل األبيات يف تلك القطع.
كذلك مل يذكر بحور تلك األبيات عامة.ومل يعتمد ترتيبا ثابتا يف تسلسل القصائد 
الساكنة.واملفتوحة  عىل  املكسورة  التاء  م  قدّ إذ  الروي؛  حروف  يف  واملقطوعات 
املضمومة عىل  املكسورة، والالم  الساكنة عىل  القاف  م  قدّ املكسورة.عىل حني  عىل 
بلغ  قصائد،  و  ومقطوعاتٍ  أبياتا  أبقى  كذلك  الساكنة.(١٤)  عىل  وهذه  املكسورة، 
النثرية التي عثر عليها يف العطاء اجلزيل، ومل  بيتا يف ضمن الرسائل   "٧٠" عددها 

يضعها يف القسم الشعري كام هو معلوم.(١٥)   

ومما جاء  دون متحيص نرشُ خممسة حسينية، بلغت ٩٢ بيتا خممسا، وهذه  مما حصل 
التدافع فيها بني صفوان وأيب العباس اجلراوي وقتذاك، وهنا نلحظ أنه مل يعقد لذلك 
التنازع قسام خاصا، وقد ذكرها يف شعر صفوان، دون أيب العباس اجلراوي (ت ٦٠٩

هـ)، ومل يذكر دليالً واضحاً لرتجيح نسبة القصيدة لصفوان بن إدريس وغاية ما ذكر 
يف بيان سبب وجودها يف القسم الشعري، هو قوله: (وردت يف نزهة النفس لصالح 
بن رشيف الرندي، خمطوط األستاذ املنوين: ١٤٢_١٤٤، وقد نرشها األستاذ حممد 
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الفايس منسوبة إىل الشاعر أيب العباس اجلراوي وذلك حسب أرواق خطية كانت يف 
ملك املرحوم اجلواد الصقيل، وقد تابعه املرحوم ابن تاويت، فنرش املخمسة منسوبة 
التجيبي  بحر  أليب  التخميس  أن  والصواب   ،١٦٣ _١٦٠ الوايف:  كتابه  يف  كذلك 

الذي عرف بمراثيه يف سيدنا احلسني كام عرف بالتذييل والتخميس).(١٦) 

و يبدو أن ترجيح نسبتها لصفوان لشهرته يف هذا الغرض، ولكن الشهرة ليست 
سندا لتوثيق النصوص، وهو ما عرضته عىل العالمة ابن رشيفة يف لقاء مجعني به 
حتمي،  بنحو  لصفوان  املخمسة  نسبة  من  متأكد  غري  (أنه  فأجاب:  ٢٠٠٩م،  سنة 
وأنه اعتمد ما وجده يف كتاب أيب البقاء الرندي، عالوة عىل شهرة صفوان باملراثي، 
البحث يف املسألة).(١٧) ولكن مل يكن من دليل قاطع حيسم اخلالف،  ووجهني إىل 
أن  فاملعلوم  اجلراوي،  كفة  رجح  الرعيني)  (اختيارات  خمطوط  اكتشاف  وقت  إىل 
الرعيني ممن عارص الشاعرين، وكانت له صلة هبام، وسمع منهام مبارشة، وقد اختار 
يف كتابه جمموعة من أشعارهم، وكانت تلك املخمسة مما ذكرها يف اختياره لشعر 
اجلراوي، وقدم هلا بقوله: (وله رمحه اهللا هذه املخمسة البديعة يرثي احلسني بن عيل 

عليهام السالم، وهي: [ الطويل]

نـَـائِــيْ ـفِ ى بـِ لَ األَسَ حْ ال  رَ ـانـْـزِ أَال فَ ـاءِ   فَ ـتْ بِخَ حَ  بــَـرَّ وَ عْ ــيَّ دَ ـلـِيـْلَ خَ

ائِـيْ ــزَ ْ التَ حـِيــْنَ عَ اينِ ـدَ اعِ ـا سَ قِــفَ نـَائِـيْ   يـْلِ بـِ بـْرِ اجلـَمِ ـنِ الصَّ ا مِ دَّ وَ هُ
لِ  نـْزِ بِيْبٍ وَ مَ  حَ رَ نْ ذِكْ ا نــَبـْكِ مِ قِـفَ

كذلك وقع االختالف يف قصيدة أخر، ذكرها العالمة بن رشيفة، وتنوزع فيها 
بني الشاعرين مرة أخر، وهي التي مطلعها: (١٨)  [الطويل]

لعل رسول الربق يغــتـنم األجرا   فينـثرعني ماء عربته نــثرا
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ولكن ثمة باحثان معارصان تناوالها بحجج عقلية ترجحها للجراوي، ونقلية 
نملك  ال  صعب،  احلجتني  بني  الرتجيح  (لعل  بالقول:  وختام  لصفوان،  ترجحها 
القدرة عليه، وحسبنا أن ننبه الباحثني إىل هذا اإلشكال، ونقدح بينهم زناد السجال 

تطلعا إىل احلقيقة).(١٩) 

واجلدير ذكره أنه ملا تزل هذه القصيدة مما يتدافع نسبتها بني صفوان وأيب العباس 
اجلراوي، لكن الباحثني املذكورين، قطعا بنسبتها إىل صفوان بعد حتقيقهام اختيارات 
الرعيني، اعتامدا عىل ما سبق من آراء، وضام إليها املخمسة املذكور، عىل الرغم من 
أن مكان هذه األشعار يف ما اختاره اجلراوي، وحجتهام يف ذلك السقط الذي حدث 
ابن مرج  يتلو اجلراوي يف  االختيارات هو  الذي  به إىل صفوان، لكن  هنا، وذهبا 
ما ذكرنا من سقط  إىل  الذي ركن  يتثبتا من قوهلام  مل  أهنام  ويبدو  الكحل لصفوان، 
غري منطقي يف ترتيبهام ما بعده، والسيام أهنام ذكر يف ختام رأهيام: (لكننا رغم هذا 
فقد كان  الرتتيب األصيل).(٢٠)  ومهام يكن من شأن  اإلبقاء عىل  آثرنا  فقد  امللحظ 
عمل العالمة ابن رشيفة أهم عمل يف مجع شعر صفوان بن إدريس التجيبي، بحسب 
فاق  بام  التي ذكرها،  املخطوطات  قدمه من نصوص شعرية جديدة وجدها يف  ما 

سواه يف هذا الشأن ممن سبقه أو حلقه.

٥٩٨ هـ) ▪ ثالثا: شعر صفوان بن إدريس املريس ( ٥٦١هـ_

 وهو صنعة وحتقيق الدكتور امحد حاجم الربيعي، نرشه يف العددين األول والثاين 
من  (رأيت  املقدمة:  يف  ذكر  ٢٠٠١م،  املستنرصية  باجلامعة  الرتبية  كلية  جملة  من 
يتبينوا تلك الظاهرة،  الرضورة أن يقف الدارسون عىل شعره جمموعا وحمققا، لكي 
وليتحسسوا أثر أسلوبه النثري يف شعره، السيام وأنه قد مجع بينهام، والبد من اإلشارة 
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إىل أن األستاذ عبد القادر حمداد حمقق كتابه (زاد املسافر) قد مجع بعض شعره من دون 
ترتيب يف مقدمة الكتاب املذكور، ولكن هذا اجلمع يفتقر إىل التحقيق العلمي.فجعلته 

مصدرا من مصادر شعره وأرشت إليه باسم املجموع من شعره يف زاد املسافر).(٢١)

لقد قصد الدكتور الربيعي بتلك الظاهرة (اإلخوانيات)، وأرشَّ عمله هذا حماولة 
أكاديمية جلمع شعر صفوان، وجعل عمل حمداد مصدرا من مصادر عمله، كذلك 
جيب األخذ باحلسبان أن عمل العالمة ابن رشيفة، مل يكن ليطرق مسامع الدكتور 
يف  مهام  سببا  كانت  العراق،  عىل  رضبت  التي  العزلة  أن  وقتذاك.واملؤكد  الربيعي 
عدم إطالع الباحثني العراقيني عىل أغلب النتاجات وقتذاك، ومع هذا قدم الدكتور 
قسمني  عىل  قسمه  مستقل،  شعري  جمموع  يف  صفوان  شعر  جلمع  حماولة  الربيعي 
٢١٤)، من العدد االول ومن العدد الثاين  ١٨٦)، وشعره (١٩٥_ حياته (١٧٠_
١٧٩)، واملصادر واملراجع (١٨٠_١٨٢)، وزاد عىل عمل األستاذ حمداد  _١٥١)
يعتمدها  مل  املصادر،  من  يسري  بعدد  عنهام  تفرد  أنه  بيتا.بلحاظ    "٨٧" يقارب  ما 
األستاذان حمداد وابن رشيفة؛ بسبب عدم الوقوف عىل أصول بعضها حينذاك، أو 
متون  بني  توزعت  صفوان.وقد  شعر  استقصاء  عند  اآلخر  بعضها  عن  غفال  أهنام 
أندلسية ومغربية ومرشقية، فضال عن مرجعني حديثني.وهي كاآليت: قالئد العقيان 
وحماسن األعيان للفتح بن خاقان (ت ٥٣٥ هـ)، بدائع البدائة البن ظافر األزدي 
(ت ٦١٣هـ)، ورشح مقامات احلريري للرشييش (ت ٦٢٠هـ)، وعقود اجلامن يف 
القادم  حتفة  من  واملقتضب  ٦٥٤هـ)،  (ت  املوصيل  الشعار  الزمان;البن  هذا  شعر 
البن األبار البلنيس، و(رايات املربزين وغايات املميزين واملغرب يف حىل املغرب) 
البن سعيد األندليس، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، البن عبد امللك 
املراكيش (ت٧٠٣ هـ)، ومطالع البدور ومنازل الرسور، لعيل بن عبد اهللا الغزويل 
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(ت ٨١٥ه)، و(فوات الوفيات، والكشف والتنبيه) كالمها لصالح الدين الصفدي 
(ت٩١١هـ).وأما  للسيوطي  والبيان  املعاين  علم  يف  اجلامن  وعقود  ٧٦٤هـ)،  (ت 
ما  الكحل:  مرج  وابن  زيات،  حلبيب  الرشقية  اخلزانة  فهام:  املعارصان،  املرجعان 

تبقى من شعره.للدكتور نجم عبد عيل.

ومما ينبغي بيانه أن الدكتور الربيعي، مل يذكر يف املقدمة منهجه يف مجع شعر صفوان، 
ولكنه مع ذلك طبّق منهجا علميا يف خدمة أشعاره وخترجيها خترجيا أكاديميا.فقد 
فاملفتوح  باملضموم  مبتدأً  الروي،  حروف  بحسب  األشعار  تلك  توزيع  عىل  عمل 
من  عليها  توافر  التي  الشعرية  القطع  ترقيم  عىل  عمل  كذلك  فالساكن،  فاملكسور 
الشعرية  البحور  بني  قطعة.كام  كل  داخل  األبيات  تسلسل  وترقيم  صفوان،  شعر 
التي تنتمي هلا تلك القطع.كذلك عمل عىل مقابلة الروايات التي تتعلق بعدد من 
ألفاظ القطع الشعرية، مرجحا بعضها عىل بعضها اآلخر، ومراعيا يف ذلك التسلسل 
الزمني لتوزيع لتوثيق الرواية املعمدة يف املتن، ووضع األخر يف اهلامش للموازنة 
بينهام.ومل ينس الدكتور  أن يرشح اإلشارات املتعددة الواردة يف عدد من األبيات 

الشعرية، ومنها الدينية والتارخيية واألدبية.

▪ رابعا: شعر صفوان بن إدريس مجع ودراسة وحتقيق: 

اآلداب  كلية  يف  األستاذة  اهلواري،  إبراهيم  فاروق  عمر  هالة  الدكتورة  كتبته 
بجامعة حلوان، ونرشته سنة ٢٠١٢م.ومن أهم ما ذكرته يف مقدمتها عن أحوال 
عملها وما صاحبه من مستجدات، قوهلا: (استغرق العمل الدؤوب يف مجع شعر 
إنتاج هذا األديب األندليس  أيب بحر صفوان بن إدريس عاماً كامالً، صحبت فيه 
مبعثرة يف  اعتبط شابا، خملفا وراءه ذكر خالدة، ونصوصا شعرية  الذي  املجيد، 
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زكريا  حممد  أ.د  األفاضل  أساتذيت  أحد  فجأين  ثم  األدب،  وكتب  املجاميع  شتى 
عناين بأن العالمة الكبري د.حممد بن رشيفة، قد نرش باملغرب طبعة جديدة من كتاب 

صفوان الشهري زاد املسافر، وأحلق به شعره ورسائله).(٢٢)

ف بصفوان وآثاره األدبية، كام ذكر ذلك  بلحاظ أن كتاب العالمة ابن رشيفة، عرَّ
وما كشفت عنه دراسته، ثم أحلق هبا كتاب زاد املسافر، وليس العكس كام ذكرت 
فيه،  رشعت  الذي  العمل  هذا  إمتام  عن  انرصف  أن  بدهييا  (كان  هالة:  الدكتورة 
العتبارات كثرية عىل رأسها ما هو معروف عن األستاذ الدكتور حممد بن رشيفة من 
الدقة والتحري، فضال عن املصادر املخطوطة واملطبوعة املتصلة باملغرب واألندلس 

متاحة له، بام ال جيرؤ أحد عىل مطاولته يف هذا املضامر).(٢٣)

ومع أهنا بينت أمهية جهد ابن رشيفة، لكنها ساقت مسوغني لضم الشعر الذي 
عنوان  يف  جاء  الذي  التحقيق  مصطلح  أن  بلحاظ  لعملها،  مصدرا  فيكون  مجعه 
العمل، ال جيد له مكانا إال يف املخطوطات، فذكرت: (عىل أن الفضول دفعني _مع 
هذا_ حتى متكنت من احلصول عىل نسخة من هذا الكنز النفيس الذي مجع فأوعى، 
ثم خيل إيل أن ثمة ما قد يغري بأن أسعى لنرش عميل استنادا إىل بعض اختالفات يف 

املسار بيني وبينه أو جزها فيام ييل: 

١_ إن االستاذ ابن رشيفة مل يضع نصب عينيه أن جيمع شعر صفوان بن إدريس، 
يأيت  أن  إما  عنده  الشعر  فإن  وبذا  ورسائله  املسافر،  زاد  منفصال عن  يتميز  بحيث 
ضمن الزاد أو يرد يف ثنايا الرسائل أو ضمن الشعر املجموع، أما هذه الدراسة فإهنا 

تنهج هنج صناع الدواوين.

٢_ إن األستاذ ابن رشيفة مل يشأ أن يشغل قارئه بالنصوص بالغة القرص، أما هذا 
الكتاب فتحر أن يكون اجلمع شامال لكل النصوص الشعرية التي تركها صفوان).(٢٤) 
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ومن هذه املفردات ندرك أن الباحثة الكريمة، قد استقلت باملادة الشعرية اخلاصة 
ما  ابن رشيفة يف  إىل فضل  الشاملة، وأشارت  الدراسة  تلك  باألديب صفوان من 
صنعته من شعر الشاعر، بقوهلا: (وأيا كان األمر فإن هذا العمل ما كان ليتم عىل 
هذا النحو لوال اإلفادة من كتاب األستاذ ابن رشيفة الذي أتاح للدارسني _وألول 

مرة_ االطالع عىل رسائل خمطوطة مما ينرش ألول مرة).(٢٥)

عىل  عامة  نظرة  إدريس  بن  صفوان  وهي:  أقسام،  يف  هالة  الدكتور  عمل  جاء 
الرتاجم  وفهرس   ،(١٧_١٤١) الشعرية  والنصوص   ،(١٤ _٥) وشعره  حياته 
 ،(١٥٨) املحتويات  ففهرس   ،(١٥٧ _١٥٠) القوايف  فهرس  و   ،(١٤٩ _١٣٤)
فكانت كالذي أعاد عمل ابن رشيفة بصورة أخر، ومل تزد عليه إال أبيات قليلة، 
الدكتور ابن رشيفة، ومل يذكرها يف جمموعه الشعري، بلحاظ ذكرها  أعرض عنها 
إىل  ترش  مل  فإهنا  رشيفة.كذلك  ابن  العالمة  بعمل  سامعها  بسبب  حماولتها؛  لتوقف 
العمل املؤسس الذي قام به األستاذ حمداد، وهو مما تداولته األيدي منذ عقود، فضال 
عن عدم التعرض باحلديث إىل عمل الدكتور أمحد حاجم الربيعي الذي صدر قبل 
إحد عرشة سنة من عملها.فإن مل تكن قد اطلعت عىل هذا العمل األخري، فكان 
األحر أن يكون عملها استدراكا عىل ما قام به العالمة ابن رشيفة من عمل رائد؛ 
بحسب ما غفل عنه من أبيات شعرية _ ذكرها الدكتور الربيعي_، وهكذا يكون 
أو  الشعرية  واملجاميع  الدواوين  صناعة  يف  هلا  حيسب  ومما  منطقية،  أكثر  عملها 
لتسوغ مجع شعر  التي ساقتها؛  األسباب  من  منطقية  أكثر  عليها، وهو  االستدراك 
صفوان اعتامدا عىل عمل العالمة ابن رشيفة.وما أمهله من شعر صفوان مما وصفته 
بـــ(النصوص بالغة القرص)، وتعني هبا املقطعات مما هو دون سبعة أبيات.وإال فإن 
حمصلة ما متت أضافته عىل األعامل السابقة مل يتجاوز عدده أصابع الكفني.كذلك 
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واحدا  مصدرا  خال  السابقة.ما  األعامل  يف  اعتمدت  التي  نفسها  املصادر  رددت 
التي  املخطوطة  نسخته  بالوفيات) يف  (الوايف  التخريج لألشعار، وهو  من مصادر 
ذكر  ما  وهو  السابقني،  الباحثني  مصادر  عن  انفرد  ما  وهو  تنرش،  مل  أجزاء  حتتوي 
األبيات التي تفاضلت هبا، كذلك اعتمدت  أصوال خمطوطة عىل الرغم من أهنا قد 
طبعت وتداوهلا الباحثون، أمثال (أعامل األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك 

اإلسالم وما يتعلق يف ذلك من الكالم).البن اخلطيب الغرناطي.

قارب  عملها،  يف  منهاجاً  معتمدة  الكريمة،  الباحثة  بدت  فقد  ذلك  عن  فضال 
الواردة، كذلك أمهلت  الشعرية  القطع  ترقم  مل  أهنا  بيد  املتبع عند أسالفها،  املنهج 
تسلسل األبيات، وكانت حواشيها حمتشمة إىل حد كبري، فلم تعنى برشح الكثري من 
فضالً  واجلغرافية،  البرشية  األعالم  من  بالكثري  التعريف  أغفلت  كذلك  األلفاظ، 

عن عددٍ من اإلشارات الدينية والتارخيية واألدبية، مما ينبغي الوقوف عندها.

▪ خامساً: شعر صفوان بن إدريس املريس (ت ٥٩٨ هـ) نظرات ومستدرك: 

فوات  مصنفه  ضمن  من  وكان  العمل،  هذا  اجلراخ  عباس  الدكتور  كتب 
٧٤).حتدث  _٦٧) الصفحات  واستغرق  م،   ٢٠١٨ سنة  نرشه  الذي  الدواوين، 
تناول  كذلك  بشأنه،  مالحظته  وثبت  عليه،  مثنياً  حمداد  الدكتور  حماولة  عن  فيها 
قراءة  العمل  (قرأت  قال:  ثم  الواضح،  جهده  عىل  وأثنى  الربيعي،  الدكتور  عمل 
مستفيد من هذا اجلهد الكبري، ويف أثناء ذلك جتمعت لدي نظرات هنا وهناك، مع 
املظان، السيام  بيتا، هو مما فات د.الربيعي، وجدته يف بعض  مستدرك ضم (٥٤) 
لشعر  جديدة  طبعة  يف  منها  لالستفادة  لدي  ما  أذيع  أن  رأيت  وقد  منها،  املرشقية 
بنو  كان  وإن  لألنصار،  بنسبته  يشتهر  مل  صفوان  ولكن  األنصاري).(٢٦)   صفوان 
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جتيب منهم، ومع ذلك قدم الدكتور اجلراخ عمال مهام، بحسب خترجياته اجلديدة، 
وتصويبات مهمة عىل عمل الدكتور الربيعي.واألهم هو ما استدرك به من شعر ما 
ما عثر عليه يف كتب كشف احلال يف وصف اخلال، والوايف  فات األول، بحسب 
بالوفيات للصفدي، والتذكرة الفخرية لبهاء الدين األربيل (ت ٦٩٢هـ)، والتذكرة 
السعدية يف األشعار العربية ملحمد بن عبد الرمحن العبيدي (ت ٧٠٢ هـ)، وإنسان 
العيون يف سرية األمني واملأمون أو السرية احللبية نور الدين عيل احللبي (ت ١٠٤٤
هـ)، وأنوار الربيع يف أنواع البديع ابن معصوم املدين (ت ١٠٥٢ هـ)، وأدب الطف 
املغربية  املناهل  للسيد جواد شرب(ت ١٤٠٢ هـ)، ومصدر مغريب واحد هو (جملة 

الصادرة عن وزارة الشؤون الثقافية باملغرب).

ويلحظ أنّه مل يذكر أن ما جاء به من األبيات املستدركة، كان قد أوردها الدكتور 
األندليس).ومما  األدب  يف  احلسني  (مأساة  مقاالته  سلسلة  يف  اهلراس  السالم  عبد 
يؤخذ باحلسبان هو ذكره التنازع بني شعر صفوان وغريه يف املقطوعة اخلامسة ذات 
األبيات الست(٢٧)، علام أنه قد سامه باألنصاري، وهو ما يدعو إىل التأمل يف صفوان 
هل هو شاعرنا او صفوان آخر؟.ومن ثم فض النزاع أو بيان ترجيح نسبة الشعر إليه 

أو إىل ابن مطروح أو غريمها.

و يبدو أن عمل الدكتور اجلراخ، أضاف عىل عمل الدكتور الربيعي ما مل يستقصه 
االخري يف صناعة شعر صفوان، عىل الرغم من ان املصادر التي عاد إليها اجلراخ، 
اليد مما هو منشور من سنوات قبل أن يرشع يف مجع شعر  كانت قريبة من متناول 

صفوان، عالوة عىل ملحوظات قدمها يف نقد وتصويب عمل الدكتور الربيعي.
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▪ سادسا: ديوان صفوان بن إدريس املريس مجع وحتقيق: 

سنة  نرشه  وقد  له،  الثانية  املحاولة  وهي  الربيعي،  حاجم  أمحد  الدكتور  صنعه 
جهده  هذا،  عمله  مقدمة  يف  الربيعي  الدكتور  صحيفة.وذكر   ٢٠٧ يف  ٢٠١٨م، 
األول، وأردف قائال: (ظهرت دراسة الدكتور حممد بن رشيفة عن صفوان أديب 
وكانت  املغرب،  يف  عليها  عثر  التي  املصادر  فيها   حتر وقد  ذلك،  بعد  األندلس، 
تزخر بشعره ورسائله األدبية، فوجدت من متام الفائدة أن أعيد مجع شعر صفوان يف 
ديوان، بعد ورود تلك القصائد له، وأحقق ما عثرت عليه من شعره يف تلك املصادر 
بيت  ألف  من  وأكثر  قصيدة،  وست  مائة  يف  تقع  فوجدهتا  واملطبوعة،  املخطوطة 
 ،شعري، فحاولت خترجيها ومقابلتها بام ورد من روايات هلا يف املصادر االخر

ووثقتها بقصد الضبط واالتقان).(٢٨)

رشيفة  ابن  الدكتور  دراسة  جعله  هو  الربيعي،  الدكتور  قول  عىل  يلحظ  ومما 
(ظهرت بعد ذلك)، واملعروف أن الدراسة ظهرت قبل عمل الدكتور الربيعي ال 
بعدها زمنيا، إال إذا كان يقصد أنه بعد ما نرش عمله، ووصول الكتاب إىل العراق 
بعدها، ومن ثم اطلع عليه.وكان أن ضم هذا الديوان (١٠٠٥) أبيات، مثل جمموع 
العالمة ابن رشيفة، وجمموع الدكتور الربيعي، بلحاظ وجود قطع شعرية مشرتكة 
يف العملني، بحسب اجلهد الذي بذل عىل حدة وعدم اطالعهام عىل عمل بعضهام 

وقتذاك.فسوغ الدكتور الربيعي عمله بحسب ما ذكره من (متام الفائدة).

وللتوضيح فإن ما ذكره الدكتور الربيعي من عثوره عىل شعر يف خمطوطات، إنام 
هو الشعر املوجود يف جمموع ابن رشيفة يف ضمن (أديب األندلس).وقد تقدم احلديث 
صفوان  حياة  عن  الكتابة  يف  اعتمدها  التي  املخطوطات  يف  اكتشفها  من  هو  أنه  يف 
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وشعره، فضال عام تناثر يف القسم النثري منه؛ لذلك ال جيد املتلقي عرضا من الدكتور 
الربيعي للوحات تلك املخطوطات املعتمدة التي احتوت الشعر املكتشف لصفوان، 
واكتفى برصف اسامئها يف قائمة املصادر.ومهام يكن من شأن فقد ضم هذا (الديوان 
به  وقُدمت   ، مضنٍ جهدٌ  فيه  ل  بُذِ الذي  رشيفة  البن  صفوان  شعر  جمموع  املصنوع) 
صنعه  الذي  شعر  جمموع  مع  املخطوطات،  بطون  من  استخرجت  جديدة  نصوص 

الدكتور الربيعي املنشور يف جملة كلية الرتبية باجلامعة املستنرصية سنة ٢٠٠١.

 ويلحظ استقاللية العملني وتباينهام يف عدد األبيات.وقد أشار الربيعي إىل عمل 
العالمة ابن رشيفة يف ختريج األبيات، فنقل األشعار املوجودة فيه، و أشار بوساطة 
للمتلقي  يوحي  ما  ابن رشيفة،  العالمة  اعتمدها  إىل خمطوطات  األندلس)  (أديب 
أن الدكتور الربيعي مل يطلع عليها، وأنه ينقل عنها بالواسطة.وهكذا أمسى جمموع 
الدكتور  بني  الذي  املصنوع،  الديوان  هذا  مصادر  من  مصدرا  رشيفة  ابن  العالمة 
الربيعي بعد ذلك منهجه يف هذا العمل، بالقول: (وهو مرتب عىل حروف املعجم، 
ألفاظ غريبة،  قصائده و مقطعاته مرفقة بالرشوح والتعليقات عىل ما ورد فيه من 
وأحاديث  قرآنية  آيات  من  واقتباسات  تارخيية،  وأحداث  أماكن،  وأسامء  وأعالم 
نبوية وتضمني أمثال وأشعار، واخريا أرجو رضا اهللا تعاىل يف تقديم عمل أديب خيدم 

الباحثني والدارسني، ويضيف جديدا إىل املكتبة األندلسية).(٢٩) 

فضم هذا الديوان املصنوع الشعر الذي مجعه ابن رشيفة يف أديب األندلس، مع 
ما استطاع الدكتور الربيعي مجعه يف جمموعه األول، مما انفرد به عن جمموع األستاذين 
الكبريين حمداد وابن رشيفة، وهو قليل بالنسبة إليهام.وقسم ذلك (الديوان) إىل مقدمة 
 ،(٢٠١ ٤٦)، وقسم ثاين (ديوانه)، (٧٥_ (٧_١١)، وقسم أول (حياة صفوان١١_
٢٠٧).وقد ردد الدكتور الربيعي املصادر نفسها  ثم قائمة املصادر واملراجع (٢٠١_
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املعتمدة يف األعامل السابقة، فضال عن عمله هذا، ومل يضف عليها مصدرا واحدا، مما 
يبنيّ تفرداً يف استقصاء أو زيادة يف كمية الشعر.كذلك مل يرش يف كتابه هذا إىل اجلهود 

التي سبقت يف صناعة شعر صفوان، كاألستاذ حمداد والدكتورة هالة.

عمله  عن  جديدة  بأبيات  الربيعي  حاجم  امحد  الدكتور  يأتِ  مل  واخلالصة: 
السابق.كذلك مل يضف جديدا عىل جمموع الدكتور ابن رشيفة يف دراسته الشاملة 
عن صفوان وآثاره املعروفة منها.ونقصد هبا (شعر ونثره)، ونرشته اجلديدة لـ(زاد 
املسافر وغرة حميا األدب السافر)، إال ما أغفل ذكره العالمة ابن رشيفة مما مل يستقصه 
من شعر صفوان.وهو من الشعر املتداول يف املصادر األندلسية واملغربية واملرشقية، 

ولكن العالمة ابن رشيفة مل يذكره يف شعر صفوان من كتابه (أديب األندلس).

وتأسيسا عىل كل ما تقدم من عرض ألعامل الباحثني يف مجع شعر صفوان، نصل 
إىل أن اجلهد املتفرد لعالمة ابن رشيفة، هو من قدم عمال جديدا وأصيال للمكتبة 
كتبه  خزانة  يف  الغميسة  املخطوطات  بطون  من  استخرجه  ما  بحسب  األندلسية، 
اخلاصة، وخزائن املغرب األقىص كاخلزانة احلسنية وغريها، فعرفنا رمحه اهللا تعاىل 
بنصوص شعرية ونثرية جديدة، مل يكتشفها سواه من الباحثني يف الرتاث األندليس.
 وقد انترشت هذه النصوص اجلديدة بني أيدي الباحثني باملغرب واألقطار األخر
العراق إىل سنة ٢٠٠٩، وكان صاحب  منذ سنة ١٩٩٩.بلحاظ تأخر وصوهلا إىل 
السطور هو من أدخل نسخة من عمل الدكتور ابن رشيفة، وسبق أن اعتمده عدد 
يف  الباحث  اعتمدها  الربيعي.وممن  حاجم  أمحد  الدكتور  عمل  قبل  الباحثني،  من 
أطروحته (اهلاشميات يف الشعر األندليس) يف قسم اللغة العربية بكلية الرتبية ابن 
رشد يف جامعة بغداد سنة ٢٠١٠، والباحثة ابتهال تركي عبد احلسني يف (شعر أيب 

بحر التجيبي دراسة أسلوبية).وهي رسالة ماجستري يف القسم نفسه سنة ٢٠١٣.
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العالمة  روح  إىل  هيديه  فإنه  مستدركه،   بمحتو الباحث  يبتدئ  أن  وقبيل 
الدكتور حممد بن رشيفة، صاحب القلم األعىل يف التعريف صفوان بن ادريس ويف 
مجع شعره الذي فاق به من سواه، فهو بحق األصل الذي يستدرك عليه دون سواه، 

فعليه من اهللا تعاىل شآبيب الرمحة وسحائب الغفران.
(القسم الثاين)

املستدرك عىل شعر صفوان بن إدريس
▪ تقديم: 

بناء عىل ما تم ذكره فإن عمل الباحث، هو استدراك عىل عمل العالمة ابن رشيفة؛ 
التأسييس لألستاذ  ألنه العمل األهم يف مجع شعر صفوان، كام ونوعا، بعد العمل 
عبد القادر حمداد.فجاء هذا املستدرك حيتوي ثالث قصائد ضمت (٧١) بيتا جديدا، 
فضال عن مطلع قصيدة سلم منها البيت األول فحسب.وتظهر قيمة هذه النصوص 
اجلديدة يف أهنا جاءت يف قصائد كاملة ما خال النص األخري، فضال عن أهنا كشفت 
عن الشعر الذي قاله صفوان عند وجوده باألندلس، كام يف رحلته إىل بالد املغرب 
األقىص، مما مل ترصح به املصادر التي بني أيدينا إىل وقت ظهور (اختيارات الرعيني) 
التي احتوت تلك األشعار اجلديدة.وهي مما غفلت عنها املصادر األندلسية إىل حد 
ما، عىل الرغم من أن مؤلفه كان قد أشار إليه يف بعض حديثه، وأنه كتاب كبري ملا 
يزل يصنف فيه، ويعتني بام خيتار من أشعار، وهو قوله: "خاطبني مجاعة من الشعراء 
والكتاب، وجرت بيني وبينهم مراجعات، وترددت إيل منهم مقطعات، وغري هذا 
أشكاهلا  مع  العراب  تعاىل_ مسوقة سوق  اهللا  _إن شاء  أوىل هبا، وسرتد  املجموع 
الذي  الكبري  الكتاب  ترائب اآلداب أسالك جواهرها، يف  ونظائرها، منسوقة عىل 
بني يدي، الذي سميته جنى األزاهر النضرية وسنى الزواهر املنرية يف صلة املطمح 
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والذخرية مما ولدته اخلواطر من املحاسن يف هذه املدة األخرية".(٣٠)

وكان للدكتور البشري التهايل وزميله الدكتور رشيد كناين، فضل نرشه بعد أن 
عثرا عىل نسخة منه بأرض سوس من املغرب، فعمال عىل حتقيقه وقابلوه مع نسخته 
األخر _ املجهولة العنوان_ يف ضمن جمموع خروم باخلزانة احلسنية بالرباط حتت 
رقم "٤٩٥٨"، وهذه قد وقع االضطراب يف حمتواها وتداخلت بعض أوراقها مع 
غريه.بلحاظ أن النسخة السوسية، ال متثل (اختيارات الرعيني) بحسب ما صنفه 
املؤلف؛ ألن العاديات قد أتت عىل األوراق األوىل واألخرية يف املخطوط، ومنها 
ممن  الشعراء  آخر  يكون  أن  له  قدر  الذي  التجيبي،  إدريس  بن  صفوان  خيص  ما 
اختار هلم الرعيني يف النسخة التي عثر عليها، يف ضمن جمموعة من الشعراء الذين 
التصنيف، ما كشف عن مهارة ومتابعة  عارصهم، وانتقى من أشعارهم يف ذلك 
كبريتني، وقد عمل الدكتوران املذكوران عىل حتقيقه ونرشه؛ ليخرجاه إىل النور من 
األزاهر  (جنى  عنوان  حتت  ٢٠١٩م،  سنة  األقىص  باملغرب  العلمة  سوس  أرض 
من  اخلواطر  ولدته  مما  والذخرية  املطمح  صلة  يف  املنرية  الزواهر  وسنى  النضرية 
ابن رشيفة يف  يتيرس للعالمة  للباحث ما مل  املدة األخرية).فتيرس  املحاسن يف هذه 

زمانه، وكان عمدته يف هذا االستدراك.

ومهام يكن من شأن فأن تلك القصائد اجلديدة، قد توحدت يف غرضها الشعري، 
عارصهم  ممن  املوحدين  األمراء  من  اثنني  إىل  صفوان  به  توجه  الذي  املدح  وهو 
املديح عند صفوان،  ما يكشف عن حلقة مهمة ومفقودة من شعر  صفوان، وهو 
وقد كشفت عن حدة اإلرهاصات التي واجهها يف تلك املرحلة من حياته، سواء 
ما تعلق بمحيطه األرسي أو جمتمعه اخلارجي، وكانت متثل ذلك النتاج االجتامعي 
الذي يؤثر يف الشخصية الشعرية، والسيام عىل إحساسه املرهف الذي جعله يعيش 
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الغربة  واالغرتاب معا، فحاول التخلص من كل ذلك من طريق االتصال بذينيك 
األمريين ومدحهم، وهو ما سنتتبعه من إشاراته يف تلك األماديح  التي توجه هبا إىل 

ذينيك األمريين املغربيني: 

بقصيدة  مدحــه  قد  األمري  وهذا   (٣١) املوحدي:  زيد  أبو  األمريين  هذين  وأول 
بيتا، اعتمد فيها خطابا مبارشا، دون املرور عىل  يف بعض األعياد، وقد بلغت ٤١ 
لوحات طلل أو طبيعة أو مخر؛ ألن مفردات الشاعر كانت تنظر من زاوية احلاجة 
الذاتية، وطبيعة الشخصية املمدوحة، وليس من شأهنا أن تتباطأ يف طلب حاجاهتا، 

وهو ما أشارت إليه بقوله: (٣٢) [الكامل]  
انِ يـْــدَ ـيـــــــــــــَّهُ عِ مٌ طَ ــــــوْ هللاِ يَ ــــانِ   يــْدٌ  ثَ يْــــدِ عِ مَ العِ ــــوْ يَــــاكَ يَ قْ لُ
بّانِ نَ الشُّ َا مِ خُ هبِ يُوْ ـــــــارَ الشُّ صَ ــنًا   اسِ ـحَ انِ مَ مَ طَافَ الـزَّ تَ أَعْ بَـــسْ أَلْ
ـتَّــانِ مُ الـهَ اكُ ــــدَ ـــــلِ نَ ضْ فَ إِالَّ بـِ مـًا   ارِ كَ ـيـْنَ مَ عـْـتَفِ يـْنَ الـمُ طَّتَ بَ بَسَ وَ

مدح  يف  األندلس  شعراء  هبا  توجه  التي  املعاين  تلك  عليها  غلب  أنه  وواضح 
املوحدين، ممن ويل منهم تلك البالد، فضال عن ذكر الفضائل الشخصية للممدوح، 
التي  السجايا  تلك  املعروف، وكانت  إىل حاجة طالبي  به صفوان  نبه  الذي  الكرم 
أوردها، حتمل يف حقيقتها تكثيفا  للمزايا وحتمل جانباً معلوماً، يعمل عىل تناميها يف 
هذا النص الشعري، بنحو معنوي إىل درجة معلومة، تدفع املتلقي إىل حتديد ماهية 
الغاية التي قصدها صفوان؛ ألنه يصب تركيزه عىل اإلشارة إىل ذاته، كام املخاطب 
يف الشعر هنا، فيسعى إىل جعل املتلقي إىل ذات فاعلة، بحسب ما ختتزنه األبيات من 
تعبري انفعايل، وهو ما يظهر يف بيان شجاعة ذلك االمري الذي تفرد هبام ذلك األمري، 

وهو ما أوضحه صفوان، بقوله: [الكامل]
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اكِــرٌ ـسَ مِ عَ ـمْ بِالـحـِامَ ـيْـهِ ـــتْ إِلَ ـفَ حَ زَ
نِ ـامَ ـــتَ ضَ ـرِ تَـحْ صْ ــنـَّ لْ ــــا لـِ ـهَ ـاتُ ايَ رَ

واملؤكد أن صفوان كان مطلعا عىل أحوال أولئك األمراء، وتعرف عىل طبائعهم 
ليبسط حاجته بني يدي هذا االمري  باألندلس، فأرسع هنا  عندما كان يف خدمتهم 

باملغرب، قائال: [الكامل]

يْ ـنَانـِ ءَ عِ لْ ءِ مِ ـامَ عْ ْ النـَّ ـتُ يفِ يْ رَ فَـجَ يـَّمـًا  ـخَ اكَ مُ رَ يْ ذُ ـيلْ فـِ حْ ـيـْـتُ رَ ـقَ أَلْ

يْ اتَ الثَّانـِ ـرَ دُ الفُ مْ أَرِ دِكُ ــوْ منْ جُ ـيْ  ـنـِ أَنَّ نَ بـِ وْ ـلَـمُ ـعْ ــيْ يَ مِ ـوْ ـيـْتَ قَ ا لَ يَ

الغرض  إلحداث  الشاعر؛  أفق  يف  يلوح  كان  املمدوح  استنهاض  أن  ويبدو 
التي  األزمة  خط  عىل  دخل  قد  التفاؤل  أن  نجد  هنا،  النظر  إنعام  فعند  املطلوب، 
املوحدي؛  األمري  عند  ضالتها  تنشد  نفسية،  هنا  املعاجلة  فكانت  صفوان،  أصابت 
حتتمل  ال  التي  املُثل  أفق  عىل  تنضوي  فكانت  نفسه،  يمني  كان  صفوان  أن  لتؤكد 
الردود السلبية، مهام تغريت ظروف الشاعر ومكانه؛ ليسعى إىل تكثيف هكذا نوازع 
عنده، وغرسها عند األمري املتلقي، ويتبعها بأبيات توضح منزلته األدبية، وما جاد 

عىل خمدومه شعرا، وخيتم القصيدة بالدعاء له: [الكامل]
ـــانِ ثَ دَ ـدُ الـحَ ـا يَ ـنـهَ ةٍ عَ ضَ ـبُـــــــوْ ـقْ مَ طَةٍ  ــوْ ـبْـسُ ةٍ مَ ـزَّ يْ عِ ا فـِ ــنـَ ـدْ لَ لَ وَ اخْ

يف  واليته  عن  خمدومه  عزل  إذ  طويالً؛  تستمر  مل  صفوان  دعوة  أن  يبدو  ولكن 
صفر سنة (٥٨٥هـ)  الذي تال العيد، ما اضطر شاعرنا إىل االرحتال يف السنة نفسها 
إىل مدينة مراكش حارضة الدولة املوحدية، وقد ذكر العالمة ابن رشيفة: (غاية ما 
نعرفه أنه كان يف سنة ٥٨٦هـ يف مدينة مراكش، وأنه خرج منها عائدا إىل مرسية يف 

شهر صفر عام ٥٨٦ هـ).(٣٣)
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ومهام يكن من شأن فقد ازدادت احلاجة عند صفوان، وأجلأته إىل االرحتال إىل 
املكان  عىل  رهانه  بحسب  االجتامعية،  أزمته  من  بنفسه  ليخرج  األقىص؛  املغرب 

املغاير حيث العدوة املغربية.

وقد رأ يف حارضة املوحدين (مراكش) غايته وطموحه، ألهنا تنامز من الصورة 
ال، فوظف  النمطية املعهودة بمرسية؛ إلحساسه بوجود ثقل سيايس واجتامعي فعّ
كل  واملجتمع.ومع  اإلنسان  يف  التقليدي  النمط  رفض  ذاك،  عند  الشعرية  قدراته 
التجديد يف  أنه جتديد ال خيتلف عن حماوالت  بيد  إليه صفوان بمراكش،  ما سعى 
شعره، فكان يرمق تلك اجلزئية و يستنطقها؛ لذلك كان شعره قريب الفهم للمتلقي 
الربيع  أبو  وهو  اآلخر،  املوحدي  األمري  يمدح  نجده  ما  واجلمعي.وهو  الفردي 

املوحدي.(٣٤) بحسب ما أخربت به القصيدتان املكتشفتان.

إذ وردت القصيدة االوىل منهام يف (٢٠) بيتا، أبانت عن معاناة صفوان الراهنة، 
ويبدو منها تلك النقلة يف مدحيه، بام قدمه من شكو ذات دالالت، دل عليه حس 
السؤال يف مطلع القصيدة، وما له من طاقة من انفعالية وتأثريية، كام قال: (٣٥) [البسيط]

ـــــمُ   لَ سُ وَ القَ ــــرْ ْ الطِّ ــــــاينِ كَ ـتَّـى شَ ـتَـــبْتُ حَ كَ

مُ ؟ ـــــــرَ الكَ ـــمُ وَ لْ ــــنَ احلِ ي أَيْ ــــــــرِ عْ يـْـتَ شِ ا لَ يَ

ــــــــطٍ  ـلَ لَــى غَ ا أَوْ عَ ــــــدً مْ بْتُ عَ نَ تُ أَذْ ـــنـْ إِنْ كُ

مُ ــــدَ ـــــهِ الـقَ ــــــــتْ بـِ لَّ نْ زَ لَ مَ ـــــــــتُ أَوَّ ـلَسْ فَ

كان ذلك التوجيه الشعري لشكو حاله، يعتمد التعجب بكل ما خيتزنه من إثارة 
وانفعال، تتوجه إىل املتلقي وتأخذ بيده، ومن ثم هي تتمثل يف ما يضمره صفوان يف 
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مدحيه وما يظهره منه، فتعتمد إثارة االنفعاالت واإلحساسات، وما يلفت النظر أن 
صفوان كان يشري إىل ذنب ارتكبه، وإىل زلة وقعت منه، وقد توجه به إىل ذلك األمري 
املوحدي، مستعطفا حلمه وكرمه، مما مل تذكره املصادر التي أرخت لصفوان، ولوال 
ظهور هذه القصيدة وأختها، ملا عرف مدح صفوان السم مل يذكر يف مدائحه، وقد 

عرب عن ذلك بقوله: [البسيط] 

لٌ ـتَّــصِ يـْــكَ مُ ــائِــيْ فـِ جَ يـْـعِ رَ بـِ ـا الـرَّ أَبَ

تَـظِمُ ـنـْ كَ مُ ـنـْ يْ مِ بـِ رْ قُ الٍ بـِ ـــلُ حَ ـمْ وَ شَ

ويفهم من فحو النداء هنا، أن عملية اخلطاب للمتلقي املقصود، كانت تستمد 
لذا  برؤيته؛  حيظ  مل  الذي  املتلقي  وخماطبة  املعوزة،  األرسة  حال  إىل  االلتفات  من 
توجه صفوان إىل نقل روح املعاناة، هبذه الصيغة املجازية؛ لتفصح عن الثراء املعريف 
 والشكو املدح  تداخل  طريق  عن  العالقة  تلك  ويمكن  شعري،  مديح  نتاج  يف 
واملايض واحلارض, وهذا كله يبدو ألن صفوان كان يف سعي حثيث للقاء ذلك األمري 

املوحدي، وقد خاطبه بقوله: [البسيط] 

مْ كُ ــاءَ قَ قْ لـِ زَ ـمْ أُرْ ْ وَ لَ ـيلِ قْتُ أَهْ ـارَ فَ

ــــمُ ــــلَ ــطَّهُ القَ ــدْ خَ امَ قَ ردَّ لـِ وَ الَ مَ

بعد ذلك خيتم قصيدته، بقوله: [البسيط]  

مُ ِ ـرصَ ـنـْ ءُ يَ رْ ا الـمَ ـيْـهَ ـلَ الٍ عَ لُّ حَ كُ وَ تَــظِــرٌ  ـنـْ حُ اهللاِ مُ وْ ـرُ ا فَ ـبـْـرً ـسُ صَ ـفْ ا نَ يَ

ومن هذه املفردات ندرك حجم املعاناة التي كابدها صفوان يف حارضة مراكش، 
إليه األمراء املوحدون، بعدما هجر األهل والوطن، وال ندري هل  وأنه مل يلتفت 
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بمراكش؟،  عليه  رضبت  التي  العزلة  تلك  يف  سببا  املعزول،  باألمري  صلته  كانت 
من  يكن  جليل.ومهام  ونثر  جزيل،  بشعر  وجمده  ديوانه،  يف  عمل  ممن  أنه  والسيام 
أمر استمر صفوان يف خطابه لذلك األمري املوحدي، وهو ما كشفت عنه قصيدته 
األخر التي بلغت أحد عرش بيتا، ورددت املعاين نفسها يف القصيدة األوىل، فقال 

يف مطلعها: (٣٦) [الطويل]

حِ وْ فُ بِ صَ نُوْ ارِ الذُّ ـفَّ ـةِ غَ ـحَ ـفْ صَ بـِ اكَ وَ الَ قِـنِيْ  ضَ ــبْ لـيْ رِ نَا هَ يـَّدَ أَسَ

يــْـحِ ـرِ ـاكَ مُ ضَ ـــــنْ رِ ا بِيَــأْسٍ مِ وْ ـالُ قَ وَ ـيْ  عِ ـطَـامِ ـيـْكَ مَ اءُ فـِ دَ بَ األَعْ ــذَ ــدْ كَ ـقَ لَ

وهكذا ندرك أن ذلك األمري مل تكن له الرغبة يف لقاء صفوان، وأن ثمة خصومة 
ما  تسميتهم،  دون  ذكرهم  الذين  الوشاة  األعداء  بعض  سببها  بينهام،  حتول  كانت 
بباب ذلك االمري املوحدي، لكن دون طائل، وهو ما  ينتظر طويال  جعل صفوان 

أكده قوله: [الطويل]

حِ ةُ نُـوْ دَّ بٍ وَ مُ ـبـُّـرُ أَيــُّوْ تَصَ يْ   ـيـْـسَ لـِ يــْنَ وَ لَ ـضِ قَ ـنـْ ا الَ يَ دً دَ  مُ أَرَ

ويستمر يف بث شكواه التي الزمته يف ديار الغربة، دون أن يلتقي ذلك األمري، 
واضطرته لرتك موطنه، فلم يظهر لألمري شخص، ومل ترمقه عني صفوان، كام بان 

يف هذا البيت الذي اخترص مراده من اإلحلاح عىل ذلك األمري، بقوله: [الطويل] 

يـْحِ رِ مِ قَ وْ مُ لْهُ اسٍ لـِ ـقَ لْبٍ مُ بِقَ ْ أَبِتْ  كَ ملَ يْـنـَ ـبـِ ـيْـنِيْ جَ تْ عَ حَ وْ ملَـِ وَ لَ

وعليه مل حيفل بيشء من هذا األمري أو غريه، ممن ذكرهتم املصادر عن تلك الرحلة 
التي ذكرها بعض من حتدث عنه، ومنهم ابن سعيد األندليس (ت ٦٨٥ هــ)، فقد 
أال  فأقسم  منهم عن طائل،  فلم حيفل  أعياهنا  اكش ومدح  مرّ قال: (قصد حارضة 
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يعود ملدح أحدهم، وقرص أمداحه عىل أهل البيت عليهم السالم، وأكثر من تأبني 
ه، فقام املنصور  اإلمام احلسني ، فرأ املنصور يف منامه النبييشفع فيه وسامّ

وسأل عنه، فعرف قصته، فأغناه عن اخللق من يومئذ).(٣٧) 

مدح  فرتك  شعره،  و  حياته  يف  حتوال  أحدثت  املغربية  الرحلة  تلك  نجد  وهنا 
تلك  املدائح  هذه  احلسينية.فكشفت  املراثي  و  النبوية  املدائح  إىل  وتوجه  األمراء، 
احللقة املفقودة من أماديح صفوان، حيث كان يتوجه هبا إىل أعيان الدولة املوحدية 
تلك  هبا  جادت  مهمة  مسألة  عىل  نقف  ثم  ومن  العدوتني،  ببالد  باحلكم  املاسكة 
ابن رشيفة من  العالمة  أثاره  إزالة احلجاب عام  املكتشفة، وهي   اجلديدة  األشعار 
حس السؤال يف مديح صفوان وقتذاك، وهو قوله: (أما شعر املديح فأليب بحر رأي 

فيه، وهو قوله من قصيدة: [ الكامل] 
وال أرىض بخطتها اكتسابا و لسـت أذيل بالـمدح القوافـي  
إذا طيـبت باملسـك الكالبا أ أمدح من بــــــه أهجو مدحيي  
سيوفا  أو جيادا  أو صحابا فلسـت بامدح ما عـــــشـت إال  

وقول أيب بحر هذا صحيح، فلم نجد له مدحا إال يف شيوخه كالقايض أيب الوليد 
حماولته  حكاية  سبق  فيام  يف  رأينا  وقد  حسون،  كابن  أصحابه  أو  احلفيد  رشد  ابن 
مدح اخلليفة املنصور، وعدوله عن ذلك وإقباله عىل مدح آل البيت ورثائهم، وهي 
حكاية غري واضحة، إذ إننا ال ندري هل كان أبو بحر يقول شعرا يف رثاء احلسني 

قبل احلكاية املذكورة أو أن توجهه للقول يف ذلك كان فقط بعدها).(٣٨)    

عامة،  توجه مسار شعر صفوان  كبري يف  أثر  ذا  كانت  احلادثة  فإن هذه  وهكذا 
واجتاه املديح عنده خاصة؛ ألهنا توجهت به إىل ما هو أسمى معنى، وأخلد ذكرا، 
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مبتعدة به عن العطايا املادية التي أجلأته احلاجة إىل االعتصام يف أبواب أولئك األمراء 
الذين مل يلتفتوا إليه، عىل الرغم من التفاهتم إىل غريه من الشعراء يف عرصه، ممن هم 
أقل منه شأنا.فكان ما تقدم من تعقيب العالمة ابن رشيفة عىل هذه األبيات، يعد  
تأكيدا عىل ذلك احلراك الروحي والشعري لصفوان.وبذلك يدرك أن الثمرة التي 
نحصل عليها من هذه النصوص، هو اكتشافها واإلضافة املهمة إىل شعر صفوان، 
فضال عن أهنا مثلت مرحلة مهمة من شعر املديح لديه، بحسب النقلة التي حدثت 
فيه نتيجة ردة فعل صفوان عىل جتاهل األمراء املوحدين تلك القصائد الثالث، أن 
عدل عن سريته األوىل يف املديح التكسبي؛ لسد رمق معيشة أرسته، وتوجه توجها 
آخر يف املدائح النبوية واملراثي احلسينية كام قاله يف شعره، بعد تلك احلكاية املذكورة 
واملراثي  النبوي  املديح  رائد  فكان  بعده،  وما  عرصه  يف  وتداولت  هبا،  اشهر  التي 
احلسينية ببالد الفردوس املفقود، وملا يزل ذكره يف هذا الشأن يتداوله كل من تعرض 

إىل هذين الغرضني باألندلس، أو من تعرض له.

القصــائد املستــدركــة

١-روي احلاء

قال أبو احلسن الرعيني: (٣٩) وله [الطويل]

ـــيْ  ـــــــــاكَ وَ الَ قِـــــنـِ ضَ ـــــــــبْ لـِيْ رِ ا هَ نَ يــَّــدَ ١_ أَسَ
حِ (٤٠) ـــــــوْ فُ بِ صَ ــــوْ نُ ــــــــــــارِ الذُّ ـفَّ ــةِ غَ ـحَ ـفْ صَ بـِ  

ـــــــــيْ  عِ ــامِ ـطَ ـيـْــــكَ مَ اءُ فـِ ــــــدَ بَ األَعْ ــذَ ــدْ كَ ـقَ ٢_ لَ

يــْــــحِ ـرِ ـــــــــــــــــــــاكَ مُ ضَ ـــــنْ رِ ا بِيَــأْسٍ مِ ـــــــــــــوْ ـالُ قَ وَ  

ــــيْ   ـيــْــــسَ لـِ ــيـْـــنَ وَ لَ ـضِ قَ ـنـْ ا الَ يَ دً ـــــــــدَ  مُ ٣_ أَرَ
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حِ (٤١) ـــــــــوْ ةُ نُ ــــــــــــــدَّ بٍ وَ مُ ـبــُّـــــــــــــــرُ أَيــُّـــــوْ ــصَ تَ

ــــــــــــــمُ ؟   كُ ــالَ ـــزَّ عُ ـهُ ــــــــــــمْ يَ ِـــيْ لَ حيْ ـــدِ مَ ــا لـِ ــمَ ٤_ فَ
ِــيْ ! (٤٢) حيْ ــدِ كِ مَ طَــافَ املُلُـوْ ـــــــــــزَّ أَعْ ـمْ هَ كَ وَ

ـــــــــــوٍ  ــنْطَ ـمُ ــيْ لَ ـــبْتُ إِنِّ نَ ــــــــــدْ أَذْ تُ قَ ــنـْ ــإِنْ كُ ٥_ فَ

حِ ـــوْ بَ نَـصْ نُـوْ ـــــــــــــــــوْ الذُّ ـحُ ـمْ بــَــةٍ تَ ــوْ ـــــــى تَ ـلَ عَ  

ــا  ـهَ ـضِ بَـعْ ـتُ بـِ يْ ــــــزِ ـــــــــــوْ جُ ـاتٌ لَ ـنـَ ـسَ يْ حَ ٦_ وَ لـِ

حِ وْ ـزُ لِ نُ ــــــــــوْ ـــــــــــــــــــدِ طُ ــعْ ــنْ بَ ـــــــيْ مِ ـيـْــــتَـــنـِ نَ َدْ ألَ

هِ  ـاتـِ لْتُ هَ ـوْ قُ ـــــيْ وَ لَ حِ وْ  رُ ـــــوَ ْ سِ ــا يلِ ٧_ وَ مَ
ــــيْ (٤٣) حِ وْ ـرُ ـيـْــكَ بـِ ــلَ ـلْ عَ تُ وَ لــَمْ أَبْخَ ــدْ ـجِ لَ  

ــــا  ـهَ تَ ــرْ ـفَ بٍ غَ ــــــــــوْ نُ ْ ذُ ـيْ يفِ ـبـِ نْ رُ ذَ ـــــــــدْ ـا قَ ٨_ وَ مَ

ــيـــْـحِ ـــلِــــــــــــــصٍ وَ نَـصِ ـخْ ـــيْ مُ ا فـِ ــــــــرً ـــدْ نَـظَ أَعِ  

ْ أَبِتْ  ــكَ ملَ يْـنـَ ـبـِ ـيْ جَ ــيْـــنـِ ــــــــتْ عَ ـحَ ـمِ ــوْ لَ ٩_ وَ لَ

يــــْــحِ ـــــرِ مِ قَ ـــــــــــــــــــــــوْ ــمُ ـهُ لْ ـــــــــــــــاسٍ لـِ ـقَ ــلْـبٍ مُ بِقَ  

ـلْـكِـــــــــهِ  ـثْــلُ مُ ـــــــيْ مِ بَـغِ ـنـْ يْ الَ يَ ــــــيٌّ الذِّ ـمِ ١٠_سَ
ـيــْـــحِ (٤٤) ـصِ فَ يـــَـــــــــا وَ الَ لـِ نْ ْ الدُّ ـــــــمَ يفِ ـجَ َعْ ألِ  

ـــــــــــــــــــــمْ   ــبــَــاكُ ــــــــا وَ حَ ضَ ــــــــمُ اهللاُ الرِّ ـكُ ـالَ ١١_ أَنَ
حِ ــتُـــــــــــــــــوْ ــــــالِ فُ يـــْــــزٍ وَ اتْصَ ــزِ ـــــــــــــــــــرٍ عَ ـصْ نـَ بـِ
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٢ -روي امليم

قال أبو احلسن الرعيني: (٤٥) وله  [البسيط]

لـــمُ  سُ وَ القَ ــــرْ ْ الطِّ ــاينِ كَ ـتَّـى شَ ـتَـــبْــــتُ حَ ١_ كَ
مُ ؟ (٤٦) ـــرَ الكَ ــمُ وَ لْ يَ أَيْنَ احلِ ـــــرِ عْ يـْـتَ شِ ا لَ يَ  

ـلَـطٍ   ــــى غَ لَ ا أَوْ عَ ــــــدً مْ بْتُ عَ نَ تُ أَذْ ـــنـْ ٢_ إِنْ كُ

مُ ـــــــــــــــــــــدَ ـــــهِ الـقَ ــــــتْ بـِ لَّ ـــــنْ زَ لَ مَ ـــتُ أَوَّ ـلَسْ فَ

ا  ـــــــــــوْ ـفُ ـطَ ا عَ وْ ـطِـفُ ـتُـعْ ـا اسْ ا مَ كَ إَذَ ٣_ إِنَّ الـمـِلـوْ

ــــــــمُ ــهُ قَ ـوْ ــــــــلِ فَ ضْ ــــــــــــاتِ الفَ جَ رَ ْ دَ وَ أَنْـتَ يفِ  

حـًا  ــــرَ طَّ تُ مُ ـــــــــــرْ ـــيْ صِ مِ ـوْ َ قَ ـيْ بَنيْ تـِ ـدَ لْ ْ بَ ٤_ يفِ

ـــــــــــــمُ ــنـَ هُ الصَّ دُ ـبـُــــــــــوْ ـعْ ـــــــــــــــــــــرٌ مَ ـافـِ ـــيْ كَ ـنـِ نَّ ـأَ كَ  

ـتُـــهُ ـايَ ـنـَ ـلَّــتْ جِ ــــــــنْ جَ كَ مِ ــــــــــوَ ـفْ ــالَ عَ ــدْ نَ ٥_ قَ

ـــــــــــــمُ ـسِ حَ ـنـْ ـيْــسَ تَ ـــــيْ لَ ـبـِ نْ ـــــــــــــــــــــةِ ذَ ـلَّ عِ ــا لـِ ـمَ فَ   

يَمـًا   شِ قَ الثَّرَ ــــــــوْ ـــــنْ فَ مِ مَ ــرَ ٦_ أَنْـتَ ابْنُ أَكْ

ــيَـــمُ ؟ ــــــــمُ الشِّ لْـكُ ـــــــــمْ تـِ كُ ـنـْ بُ عَ هَ ـذْ أَيـْـنَ تَ فَ  

ـــــــمْ  ـكُ ـمْ وَ لَ كُ ـنْدَ يْ عِ ـــرِ عْ ائِــلُ شِ سَ ـابَـتْ وَ ٧_ خَ

ــــمُ عَ ــبَـتْ نـِ جَ ــتَــوْ ـــــــــــــــــــمٌ وَ اسْ قَ ــــــا نـِ هَ دَّتْ بـِ رَ  

ــــــــــــــــــهُ  ــــقُ ــقِّ ـــأْسٌ أُحَ ـــــــــــــــاءٌ وَ الَ يَ جَ ــيْ رَ ـالـِ ٨_ مَ

ــــــمُ ـعْ ــــــــــــــــــمْ الَ وَ الَ نَ كُ ـنـْ ـيَ عَ نـِ ـلْ ــــمْ تَـصِ إِذْ لَ  

ا  ـــــــــــوْ فُ ـرَ ـا عَ ـلَّ مَ ـــــيْ كُ نـِّ ـاسُ مِ ـرَ الــنـَّ ـدْ أَنْـكَ ٩_ قَ
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ــــــــــــــــــــمُ ــــــــى وَ الَ ذِمَ عَ ـــرْ يْ تَ ـــــائِــلَ لـِ سَ ـــالَ وَ فَ  

مـــــــــــى  ــــــــنَّ عَ ـتُـــهُ ـلْ ـابَ ا قَ نِ إِذَ ـــيُــوْ ــيْ العُ ـفِ ١٠_ فَ

ــــــــــمُ ـمَ ــــا صَ ـتُـهَ يْ ـادَ ــــــــــــــــعِ إِنْ نَ ـسـامِ ْ الـمَ وَ يفِ  

ــــلٌ  ـتَّــصِ يـْـكَ مُ ــائِــــــــــــــــــيْ فـِ جَ يـْــعِ رَ بـِ ـا الـرَّ ١١_ أَبَ

تَـظــمُ ـنـْ كَ مُ ـنـْ ــيْ مِ بـِ ــرْ قُ ـــــــــالٍ بـِ ـــــــــــــلُ حَ ـمْ وَ شَ  

ـبـًا  ـجَ ـيــَـــــا عَ ـــيــَا فَ نْ ـــــــكَ الدُّ تـِ ــــرَّ تْ بِغُ ـاءَ ١٢_ ضَ
ــــــــمُ (٤٧) ـلَ هٌ ظُ ـــــــوْ جُ ـــيـَـــتُـــهُ وُ ــشِ ــــيْ عَ ــعِ ضِ ــوْ مَ لـِ  

ــــا  ـهَ ـلُ ـاجِ ـسَ ــفًّ الَ يُ يـْـلِ كَ ـبـِ تَـقْ ــــيْ بـِ ــــدْ لـِ ١٣_ جُ

ــمُ يَ ــــــا الدِّ هَ دَ ــوْ ـاطَـــى جُ ــتَـعَ ـــــــــــــــــرٌ وَ الَ تَ ــحْ بَ  

ـــــــــهِ  تُ بـِ ــــرْ ـفِ ـــيْــنٌ إِنْ ظَ صِ عٌ حَ ـاكَ دِرْ ضَ ١٤_ رِ

ـــمُ جَ بُ وَ العَ ــــــــــرْ ـــــــيْ العُ ـتْـنـِ مَ يْ رَ ــالـِ ـــا أُبَ ـمَ فَ  

بـِـــيْ  ــــــى أَدَ ـلَ دٌ عَ ـــــــــــــــوْ سُ ـحْ ـا مَ ـبٌ أَنَ ـالَ طَ ١٥_ مُ

ـــــــــــــمٌ ـــتَّــهَ ـيَّ مُ ـــــــــــــاصٍ فـِ انٍ وَ قَ ــــــــــــــــــلُّ دَ ـكُ فَ  

ـنـَــــى  ةٌ وَ غِ ـــــــــــــــــزَّ كَ إِالَّ عِ ـنـْ ـــةٌ مِ ـفَ ـطْ ــا عَ ١٦_ مَ

مُ ـــــــــــــــــــدَ لُ وَ الــعَ ــــــــــــــكَ إِالَّ الـــذِّ اقُ ـــــرَ وَ الَ فـِ  

ــــــــــــــمْ  كُ ــاءَ قَ قْ لـِ زَ ــمْ أُرْ ـلِــــيْ وَ لَ قْتُ أَهْ ـارَ ١٧_ فَ

ـــــــــمُ ــــلَ ـــــــــــــــــــهُ القَ ــطَّ ـــدْ خَ ـــا قَ مَ دَّ لـِ ــــــــرّ وَ الَ مَ  

ــــــــــــهُ  ـفُ ـنـْـتُ آلَ يـــْـــــسٍ كُ ــــــــــلَّ أَنـِ تُ كُ ــــدْ ـقَ ١٨_ فَ
(٤٨) مُ ــــــــــــــدَ ــــــــــمُّ وَ السَّ ـيْ إِالَّ اهلـَّ يـْــسِ ـــا أَنـِ ــمَ فَ  
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يْ  ـــدِ يْـــلِ يَ بْـــرِ اجلَمِ  الصَّ ــرَ ـتْ بِعُ ـكَ ـسَّ ـمَ ١٩_تَ
(٤٩) ــــــــمُ ـصِ فَ ـنـْ ـيْـسَ تَ ــــى لَ ـــقَ ثْ ـبْـرِ وُ ةُ الصَّ وَ ـرْ عُ وَ  

ـــــــــــــــــــرٌ  تَــظـِ ـنـْ حُ اهللاِ مُ وْ ـرُ ا فَ ـبـْــرً ـسُ صَ ـفْ ـا نَ ٢٠_ يَ
(٥٠) مُ ـصــــرِ ـنـْ ءُ يَ ــــــــــــــرْ ــا الـمَ ـيْـهَ ـلَ ــالٍ عَ ـــلُّ حَ كُ وَ  

٣-روي النون

قال أبو احلسن الرعيني: وقد أثبت ُّمن حماسنه ما يفوح عنربه، وتلوح يف وجه 
املؤمنني: (٥٣) [بحر  ابن أمري  أبا زيد  السيد  الزمان غرره، فمن ذلك قوله يمدح 

الكامل]

ـــــــــــــــــانِ  ــيـْــدٌ ثَ ـيـــْــــدِ عِ مَ العِ ـــــــــــــــــــــــوْ ــيـَــــاكَ يَ ـقْ ١_ لُ
انِ ــــــيــــــــْــــــــــــدَ ــــيــــــــــــــَّــــــــــهُ عِ مٌ طَ ـــــــــــــــــــــــوْ هللاِ يَ

ـا  ــنـً ــاسِ ـحَ ــــــــــــــانِ مَ مَ ـــــــــافَ الـزَّ طَ ــتَ أَعْ بَـــسْ ٢_ أَلْ
ـــــبَّــــــــــــــانِ ــنَ الشُّ ــــا مِ ـهَ خُ بـِ ـــــيُــــــــــــــــــــوْ ــــارَ الشُّ صَ  

مـًـا  ـــارِ ـكَ ـيـــْـــــنَ مَ ـتَــفِ عْ ـيــْــنَ الـمُ ـــــــــــتَ بَ ـطّ ٣_ وَ بَسَ
(٥٤) ــــتَّــــانِ ــــــــــــــــــــــــــــــــمُ الـهَ اكُ ــــدَ ــــــــلِ نَ ـــــضْ فَ إِالَّ بـِ  

ــــــــــــــــــا   ــمَ ـــــــــرِ أَنْتَ وَ إِنَّ ـيــــْـــــنِ األَمْ ــــانُ عَ ٤_ إِنْسَ
(٥٥) ـــــــانِ نْـسَ اإلِ ـيـــْــــنِ بـِ ـــــــــــــــــــلِ العَ ـكْ ـيـْــمُ شَ ــتْـمِ تَ

هُ  ــــــــــــيُّ قِــيــَــــــــــــــــــادَ ــصِ ــنُ العَ مَ ــكَ الزَّ ــى لَ ــقَ ٥_ أَلْ
(٥٦) نِ ــــالَ كَ الـثَّــقَ ـــــــــــــرِ ــــــــــــــــــــةِ أمْ ــاعَ ـطَ ــا لـِ ــنـَ وَ عَ  

ــــــــــــــــعٌ  افـِ ــدَ ــــــــعٌ وَ مُ امِ ــــكَ دَ نَ وْ ــــــــــرُ دُ هْ ــالدَّ ٦_ فَ
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(٥٧) انِ ــبــْــدَ ــــــــنَ العُ ـــــــــــــــــــــــمْ مِ ـــكُ ــــــهُ لَ فُ وْ ـــرُ وَ صُ  

ــــــــــــــدٍ  ـصَ ـقْ مَ ـــــــــــــــــانِ لـِ مَ ْ الزَّ ـــــمْ يفِ تُ ـــرْ ا أَشَ ـإِذَ ٧_ فَ
انِ ـــــــــــــــــــــــوَ ـــــنَ األَعْ ــــــــــــــمْ مِ ــكُ ـــاءُ لَ ـضَ ــانَ القَ كَ  

ــــــــــــــــمْ  كُ ـيــْدَ ا كَ ـــــوْ امُ ـــــــــانِ رَ وْ التِّـيْـجَ وُ ا ذَ ٨_ وَ إِذَ
ــــــــــــــــانِ ــــــــــــــــــــنِ الـتِّــيــْـجَ ــــــــمْ عَ ــكُ فُ ــيُـــوْ ــتْ سُ ـابَ نَ  

ـــــــــــــــــــــةٍ   لَ الَ ـدَ ــــــــــــــــــمْ بـِ هُ ـــرُ ـبُ أًمْ ــالَ ـطَ ــنْ يُ ــا مَ ٩_ يَ
ـــانِ ؟ هَ ــــــــــــــــــــــانُ بِالـبُـــــــــــــرْ هَ ــــــبُ الـبُـــــــرْ ــالَ ـطَ أَ يُ

ــــــــــــــــــــــــــعٍ  افـِ ــدَ ــــيــْــــرَ مُ ـــــــــرُ اهللاِ غَ ـــــرُ أَمْ ١٠_ األمْ
(٥٨) ـــانِ ـيـْـنـَ ـــــــــــــــــــــــــــــــهِ عَ نـِ ــزْ ـمُ ـــبــَـــــــاحُ لـِ حَ الصَّ الَ  

ـــــــــــــــمِ  هِ ـرِ ــنْ أَمْ ــتَــا عَ ــدْ عَ يٍّ قَ ــــوِ نْ غَ ـمْ مِ ١١_ كَ
انِ ـــــــــــــــــــــــرَ ـــــسْ ــتـِـــــــــــــــــــــــهِ إِىلَ الـخُ ــايَ هَ ـــتْ نـِ ــانَ كَ  

الً  اوِ ــــــــــــــــدَ ــيـــْـــــهِ جَ قَ ــرِ ـفْ مَ ـــامَ بـِ ـسَ ــأَلَ احلـُ ١٢_ سَ
(٥٩) ـــــــــــنَ الـبَـانِ ـصْ ـطْـــفَ غُ ـبُ عِ قَّ ـا الـمـُـنـَ ـنـَ وَ ثَ  

ــــــــمْ  هِ بـِ ــوْ نُ ذُ ــــــمْ بـِ هِ ـذِ نْ أَخْ ـــــمْ مِ ـهِ جِ ـنـْ ـمْ يُ ١٣_ لَ
(٦٠) ــــانِ ــنـَ شَ ا بـِ ــــــــــــــــــــوْ ـــعُ ــقَ ـعْ ا أَوْ قَ ــوْ فُ ـــــــــرَ خْ أَنْ زَ  

ـــاكِــــــــــــــرٌ   ـسَ ــــــامِ عَ ــمْ بِالـحـِمَ ـيْـهِ ـــتْ إِلَ ـفَ حَ ١٤_ زَ
ـــــــــــــــــــــانِ ـمَ ــــتَ ضَ ـــــــــــرِ تَـحْ صْ ــنـَّ لْ ـــــــــــــــا لـِ ـهَ ـاتُ ايَ رَ

ـــــــــــــــا  ـيـْـلِـهَ ــــــــرُ خَ افـِ ـوَ ـتَبَتْ حَ ـتَـائِـــــبٌ كَ ١٥_ وَ كَ
انِ ــنــــْــــوَ اتُ عـــــــــــــــنْ عُ ـبــــــــــــــــرَ ــــــــــا العَ ـهَ ـتْـبـًـا لَ كُ  
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ـبـَــسـُّــــــــــــــــــــمٌ  ــــــــــــالِ تَ صَ مَ الوِ ــــوْ ــا يَ ـهَ ـيـَـافُ ١٦_ أَسْ
انِ (٦١) ـــــــــــــرَ ـجْ ـــــــــــــــــةُ الـهِ ـيـْـلَ ـــــا لَ يْـهَ ـــعُ فـِ ـقْ وَ النـَّ  

ــــــــــــمْ   هِ ـيـْـضِ ـضِ ــمْ وَ قَ ــهِ ـضِّ قَ اكَ بـِ ـنـَ دَ هُ ١٧_ أَوْ
(٦٢) انِ ـــــــــــــــدَ لْ ائِــبَ الـوِ وَ ـــيـْـــــــبُ ذَ ـشِ بٌ يُ ــــــــرْ ضَ  

ــبَــــــــــــدٌ  ـعْ يــْـــــــــهِ مَ ـيــْـــفَ فـِ ــــأَنَّ السَّ بٌ كَ ــرْ ١٨_ ضَ
ــــــــــانِ ــحَ ــــــــــــــــــــــــــنَ األَلْ عٌ مِ ـــــــــــــوْ ـــــــهُ نَ ـلِـــيـْــلُ وَ صَ  

ـائِـمـًا   ـــبَابـَـا عَ ــــــــــــــــهِ حَ سُ بـِ وْ ؤُ ــــيْ الرُّ ـحِ ١٩_ تُـضْ
(٦٣) ــــــيْ ـانـِ ــيـْعِ الـقَ جِ ــــــــــــــــرِ الـنـَّ ـحْ ـلَـى بَ ـوْ عَ ـطـفُ يَ

ا  ــعَ ـضَ ـعْ مــــــانِ فَـضَ فِ الزَّ ـــــــرَ ـلَــى طَ ا عَ اءَ ٢٠_ جَ
ــيَـــــــــــــانِ ـــــنـْ ــــــــــــــــــــــنْ بُ ــــادُ مِ ـحَ لْ ـيــَّـــــــــــــدَ اإلِ ــا شَ مَ

ــا   اتـِهَ ــنـَ ـــــــــــــــــفَ قَ ــصْ امَ قَ ــــنْ رَ ائِـــــــــــمٍ مَ ــزَ عَ ٢١_ بـِ
(٦٥) ( ـــــــــــــــانِ حَ ـرْ ـلَـى سَ ـهِ عَ ـــاءُ بـِ ـشَ ــطَ العَ ــقَ (سَ

ــــيــَّــــةٍ   سِ ـدْ يــَّـــــــــــــــــــةٍ قُ ـــدِ ــهْ ـــــــــــــــــــةٍ مَ ايَ ــــدَ ٢٢_ وَ هِ
(٦٦) ـــــــــانِ يـْــقَ ـــكِ بِاإلِ ـــــــــــــــاعَ الشَّ ـــــتْ قِـنـَ ــفَ ـشَ كَ

ـــــــــــــا   هَ ـــيـْـدُ حِ ـوْ ــا تَ ـهَ ـــــــــيْ لَ ـضِ ـقْ ـةٍ يَ عَ ـامَ ٢٣_ وَ جَ
ـــــــــــــــــــــانِ ثَ مَ األَوْ ــــــــــارِ ـحَ ــــــــــــــــــــــــــــلَّ مَ ـتَـحِ ـسْ أَنْ تَ

هُ   ــــــــــــــــــــــــــــرَ ـمْ ضُ عُ ـــــــــرَّ ـعَ ــيٍّ يُ ـيْـسِ لِّ قَ ــنْ كُ ٢٤_ مِ
ــــــــــــــــانِ ـــــــــــــــــلِّ طِـعَ قِ كُ ـــــــــــــــــــوْ ــيْ سُ ـــــــهُ فَ يَـبـِيْـعَ لـِ

ـــــــــــــا  ـمَ ــأَنَّ ـكَ ــــــــــــهِ فَ ـفِّ كَ ــامَ بـِ ـطَــبَ الـحـُـسَ ٢٥_ خَ
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(٦٧) ـبـَـــانِ ـحْ ـــــــــــنْ سَ ـيـْــهِ عَ ــــــــــةَ فـِ غَ ــــــــذَ البـَـالَ أَخَ  

ــــــــــــــــهُ  ـمَ ـهْ ـكِـــــلُ فَ ـشْ ــانَ يَ قِــفٍ إِنْ كَ ـوْ ْ مَ ٢٦_ يفِ
(٦٨) ــــانِ ـمَ ـقْ ــنْ لُ ـيــْــهِ مِ ــــــــــــــــمُ فـِ ـكَ ــيـْـفُ أَحْ ـالسَّ فَ  

ــنــًا   ــاسِ ـحَ ـــــــــــــــــــــــانِ مَ مَ ــــــألَ الزَّ ا مَ ــيـَّــــدً ـا سَ ٢٧_ يَ
ــــيَـــــــــــــانِ ـمْ ـــيـــُـــــنِ العُ ـــــــــــــــنْ أَعْ ـــــــــيْ عَ ـتَـــفِ ـخْ الَ تَ

ـثَـنــــَـى    انْ ـا فَ امً ـــــــــدَ ــــا مُ هَ ــــــــانُ بـِ مَ بَ الـزَّ ـــرِ ٢٨_ شَ
(٦٩) ! انِ شـوَ بِ النـَّ ـــــــارِ ـطْــــفِ الشَ ــبْ لِعَ ـجِ فَاعْ

ـــــــــــــــــهِ    ــاتـِ ــاعَ ْ طَ ـــــــــــــنِ يفِ حـمَ لْـرَ ـتَ لـِ ـلَـصْ ٢٩-أَخْ
ـــــــــــــــــــــــانِ ـــمَ حْ ـــــــــــــــــدِ الـرَّ ــابـِ عَ ــيـْـــــتَ بـِ عِ ا دُ ـلِــــذَ فَ

ــــــــــــةٌ   ـــابَ ـهَ وِّ مَ ـــــــــدُ ْ العَ ـكَ يفِ بـَــأْسِ ـتْ لـِ ـتَـكَ ٣٠_ فَ
(٧٠) انِ ْ األَبــْــــــــــــــــــــــدَ احُ يفِ وَ ــــــــــا األَرْ ــهَ تْ لَ ـــدَ بَ زَ

ــــــــــــــــــــةٌ   عَ وْ ـــــلِ رَ لّ ـــمْ بِالتَّـذَ ـيـهِ ـلَ ـتْ عَ ٣١_ وَ قَـضَ
(٧١) ــــانِ ــقَ ـفَ ــــنْ خَ كِ مِ ــرْ عَ الشِّ لـــــــــــــوْ َتْ ضُ ـألَ مَ

ـيـــَّمــــًا   ـخَ اكَ مُ رَ ـيْ ذُ ـلِــــــــــــــيْ فـِ حْ ــــــيـْـتُ رَ ـقَ ٣٢_ أَلْ
(٧٢) ــيْ ـانـِ ـنـَ ءَ عِ ـلْ ــــــــــــــــــــاءِ مِ ـمَ عْ ْ النـَّ ـتُ يفِ يْ ــــرَ ـجَ فَ

ــــي   ـنـِ نَّ أَ نَ بـِ ـــــــــــــــــــــوْ ـمُ ـلَ ـعْ مـــــــيْ يَ ـوْ ـيـْــتَ قَ ـا لَ ٣٣_ يَ

ـــــــيْ اتَ الثَّـــانـِ ـــــــــــــــــرَ دُ الفُ ـــــــــــــــــــمْ أَرِ دِكُ ــوْ ــنْ جُ مِ

ــــا   هَ ـدَ ـنـْ جُ عِ ــــــــــــــزِ ـهْ كَ تَ ــالَ ـاضُ عُ يَ يْ رِ ــذِ ٣٦_ هَ

ــــيْ ــيـَــانـِ ــــــــــــــــــيْ وَ بَ ـتـِ ـاحَ قُ فَـصَ رْ ــــــــــــرِ وَ ــكْ الشُّ بـِ
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ــيْ   ـــنـِ ــبـِّـــــــــــــــــــــــــرُ أَنَّ ــخَ ـيـــَــــــــــةٍ تُ ـافـِ ــلِّ قَ ــنْ كُ ٣٤_ مِ
ـــــــــــــــــيْ (٧٣) مـَـــانـِ يــْـعُ زَ ــدِ ـا بَ هَ تـِ دَ ـــرْ كِ بُ ـــــــــــــــوْ ْ حَ يفِ

لٍ   ــــــــــــــــــــوَّ ـعَ ـيـْـــكَ مُ ـلَ ـبــْـدٍ عَ ــــنْ عَ ـتْـــكَ مِ افَ ٣٥_ وَ
انِ ــبــْـدَ ــــــــــن العُ ـــــــــــــــــــــــــــــهُ مِ مِ لَ ـــــالَ ــــــــــــــرُّ الكَ حُ

ـــائِـــــــــــهِ   ــمَ رُ سَ ــــــــــــــدْ ـيـــــْـدٍ أَنْتَ بَ عِ ـأْ بـِ ـنـَ اهْ ٣٦_ فَ
ـــــــــــــــانِ ـصَ ـقْ ــــالَ نُ ــــــــــــهِ بـِ ــعـــــــتَ بـِ ــلَ ـكِــــــــــــــــنْ طَ لَ

ــــــــــــــــةٍ  طَ ــوْ ـبْـسُ ةٍ مَ ـــــــــــزَّ يْ عِ ا فـِ ــنـَ ـــــدْ لَ لَ ٣٧_ واخْ
ـــانِ (٧٤) ثَ ـــــــــــدَ ـــــــــــــــــــدُ الـحَ ـــــا يَ ـنـهَ ــــــةٍ عَ ضَ ـبُـــوْ ـقْ مَ  
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اخلامتة:

كان مدار البحث حول استدراك عىل جمموعة شعر صفوان بن ادريس التجيبي 
الذي صنعة العالمة الدكتور حممد بن رشيفة ، وكانت عينة الدراسة االعامل للستة 
التي عنيت بجمع شعر صفوان وخدمته مع املالحظات النقدية عىل تلك االعامل 
عدد  فبلغ  ماسبقه  عىل  هبا  استدرك  التي  اجلديدة  الشعرية  النصوص  عن   وأخر
االبيات التي وردت يف تلك القصائد (٧١) بيتاً شعرياً كامالً مايمثل اضافة جديدة 
لشعر صفوان ، وهو دأبُ سار عليه صناع املستدركات الشعرية التي متد الدواوين 

واملجموعات الشعرية بنصوص جديدة مكتشفة .
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هوامش البحث: 
ار البلنيس: ١١٩.  (١ )  حتفة القادم، ابن األبّ

(٢)  املغرب يف حىل املغرب: ٢١٢/٢.
(٣)  جنى األزاهر النضرية وسنى الزواهر املنرية يف صلة املطمح والذخرية مما ولدته اخلواطر من 

املحاسن يف هذه املدة األخرية: ٣٥٥.
(٤)  اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ٤/ ١٤٠.

(٥)  زاد املسافر غرة حميا األدب السافر: ١٢٩.
(٦)  ينظر: أديب األندلس أبو عمر التجيبي عمر قصري وعطاء غزير: ٦.

(٧) ينظر: املصدر نفسه: ٩٣، و ٩٥، و ٩٧، و ٩٩، و ١٠٠، و ١٠١، و ١٠٤، و ١٠٦، و ١٠٩، 
و  ١١٣، و ١١٦، و ١١٨، و ١١٨، و ١٢٤، و ١٢٥، و ١٢٦، و ١٢٩، ١٣٠، و ١٣٠.

(٨)  ينظر: املصدر نفسه: ١١٠، و ١٢، و ١١٣، و ١١٤، و ١١٩، و ١٢٤، و ١٢٦، و ١٣١، و 
١٩٢، ٢١٥، و٢٢٦، و ٢٤١، و ٢٤٦، و ٢٤٨، ٢٥٦، و ٢٦٢.

(٩)  ينظر: املصدر نفسه: ٩٦، و ١٢٠، ١٣٨، ١٤١.
(١٠)  ينظر: املصدر نفسه: ٩٩، و ١٢٣.

(١١)  ينظر: املصدر نفسه: ١٠٣، و ١٢٧.
(١٢)  ينظر: املصدر نفسه: ١١٧.

(١٣)  ينظر: املصدر نفسه: ١٠١، و ١٠٦، و ١٠٩، و ١١٠، و ١١٧، و١١٩، و١٢١، و١٢١.
(١٤)  ينظر: املصدر نفسه: ٩٦، و ١٢٠، ١٣٨، ١٤١. 

(١٥)  ينظر: املصدر نفسه: ١٩٢، و٢١٥، و ٢٢٩، و٢٤١، و٢٤٦، و ٢٤٨، و ٢٥٦، و٢٦٢.
(١٦)  ينظر: املصدر نفسه: ١٣٨.

(١٧)  يف لقاء مجعني مع العالمة الدكتور ابن رشيفة، رمحه اهللا تعاىل، يف ورشة نحو (مقاربات 
 /٢/  ١٢ بتاريخ   األقىص،  باملغرب  البيضاء  الدار  بمدينة  االندليس)  األدب  دراسة  يف  جديدة 

.٢٠٠٩
(١٨)  أديب األندلس أبو بحر التجيبي عمر قصري وعطاء غزير: ١٠٦.

(١٩)  املستدرك عىل شعر اجلراوي: ١٥.
(٢٠)  جنى االزهر النضرية وسنى الزواهر املنرية: ٣١٩.
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(٢١)  شعر صفوان بن إدريس التجيبي: ١٦٩.
(٢٢)  شعر صفوان بن إدريس التجيبي مجع ودراسة وحتقيق: ٣.

(٢٣)  املصدر نفسه: ٣.

(٢٤)  املصدر نفسه: ٤.

(٢٥)  املصدر نفسه: ٤.
.٦٨ (٢٦)  فوات الدواوين: ٧٦_

(٢٧)  املصدر نفسه: ٧٢.
(٢٨)  ديوان صفوان بن إدريس املريس مجع وحتقيق: ٨.

(٢٩)  املصدر نفسه: ٨.
(٣٠) برنامج شيوخ الرعيني: ٢١٤.

(٣١)  هو األمري عبد الرمحن بن يوسف بن السلطان عبد املؤمن، كان أمري جلدا، شهام، حازما، 
ويل إمارة غرناطة مرتني األوىل سنة ٥٧٨ هـ، واألخر سنة  ٥٨١هـ، ورصف عنها بعد ثالث 
بن شنجة، كام  أذفونش  إىل  لسان  له رسالة عىل  املدة، وكتب  به صفوان يف هذه  سنوات.التحق 
أبو بحر  املغرب يف أخبار األندلس واملغرب: ١٥٦، وأديب األندلس  البيان  مدحه شعر.ينظر: 

التجيبي عمر قصري وعطاء غزير: ٦٥.
(٣٢)   تنظر القصيدة رقم ٢.

(٣٣)  أديب األندلس أبو بحر التجيبي عمر قصري وعطاء غزير: ٦٧.
(٣٤)  سليامن بن عبد اهللا بن عبد املؤمن، ولد بحدود ٥٥٣ هـ، تلقى العلم والرياضة والفروسية 
يف قصور أرسته، وكان متميزا يف قومه عاملا فيهم، لكنه برز شاعرا وأديبا، ويل إمارة بجاية ومرسية 
وقرطبة وبلنسية وسجلامسة، وكانت قصوره منتد لألدباء.تويف سنة ٦٠٤ هـ.ينظر: الغصون 
اليانعة يف حماسن شعراء املائة السابعة، ابن سعيد األندليس: ١٣١، وتاريخ العرب يف األندلس، 

حممد عبد اهللا عنان: ١٢٨.
(٣٥)  تنظر القصيدة رقم ٣.
(٣٦)  تنظر القصيدة رقم ١.

(٣٧)  املغرب يف حىل املغرب: ٢١٣/٢.
.٨٦ (٣٨)  أديب األندلس ابو بحر التجيبي عمر قصري وعطاء غزير: ٨٥_
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(٣٩)  التخريج: جنى األزاهر النضرية وسنى الزواهر املنرية: ٣٦٣.
وَ  هَ إِالَّ هُ لِ الَ إِلَ ابِ ذِي الطَّوْ قَ عِ يدِ الْ دِ بِ شَ ابِلِ التَّوْ قَ نْبِ وَ افِرِ الذَّ (٤٠) إشارة إىل قوله تعاىل: ﴿غَ

﴾.سورة غافر/ اآلية ٣. ريُ يْهِ املَْصِ إِلَ
ۖ بْدُ  عَ الْ مَ  نِّعْ  ۚ ا  ابِرً اهُ صَ نَ دْ جَ (٤١)  إشارة إىل ما ورد يف صرب سيدنا أيوبيف قوله تعاىل: ﴿إِنَّا وَ
﴾.سورة ص: اآلية ٤٤.وإشارة أخر إىل طول عمر سيدنا نوح، وهو قوله تعاىل:  ابٌ هُ أَوَّ إِنَّ
ا﴾.سورة العنكبوت: اآلية ١٤. امً نيَ عَ ْسِ نَةٍ إِالَّ مخَ مْ أَلْفَ سَ بِثَ فِيهِ لَ هِ فَ مِ وْ ٰ قَ ا إِىلَ نَا نُوحً لْ سَ دْ أَرْ قَ لَ ﴿وَ
ركه. إِىل وَ ن رأْسه  نسانِ من لدُ ؛ وهو من اإلِ ، وهو جانب كل يشءٍ طْفُ : مجع عِ طَافٌ أَعْ   (٤٢)

قصد به جودهم.
(٤٣)  إشارة إىل قول الشاعر مسلم بن الوليد: [البسيط] 

اجلـــــــــــــــودُ  و  ـــا   ـــــــــــــــــوادُ هبِ ـــــنَّ اجلـَ ـــــــــــــــــــودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَ ُ جيَ
ـــودِ ـــــــــــــــى غايــةِ اجلـُ ـــسِ أَقْصَ بالنَّفْ

رشح ديوان رصيع الغواين مسلم بن الوليد االنصاري، وليد بن عيسى االندليس: ٢٣١.
(٤٤)  إشارة إىل األمري أبو الربيع؛ ألنه سمي سيدنا سليامن، وفيه إشارة أخر إىل قوله تعاىل: 
﴾.سورة ص: اآلية  ابُ هَّ وَ يۖ  إِنَّكَ أَنتَ الْ دِ ن بَعْ دٍ مِّ َحَ نبَغِي ألِ ا الَّ يَ لْكً بْ يلِ مُ هَ رْ يلِ وَ فِ بِّ اغْ الَ رَ ﴿قَ

.٣٥
(٤٥)  التخريج: جنى األزاهر النضرية وسنى الزواهر املنرية: ٣٦٢.

: الصحيفة. سُ (٤٦)  الطِّـرْ
(٤٧)  هكذا ورد يف األصل والواضح ثمة خلل عرويض يف عجز البيت، اختل معه وزنه.

: احلرص أو الولوع باليشء واللهج به. مُ ـدَ (٤٨) السَّ
وتِ  ٱلطَّٰغُ رْ بِ فُ كْ ن يَ ۚ  فَمَ ىِّ غَ نَ ٱلْ دُ مِ شْ َ ٱلرُّ بَنيَّ ينِ ۖ قَد تَّ اهَ ىفِ ٱلدِّ رَ (٤٩)  إشارة إىل قوله تعاىل: ﴿ آلَ إِكْ
البقرة:  ﴾.سورة  لِيمٌ يعٌ عَ مِ ٱهللاَُّ سَ وَ  ۗ َا  هلَ امَ  صَ ٱنفِ ٰى الَ  قَ ثْ وُ ٱلْ ةِ  وَ رْ عُ ٱلْ كَ بِ سَ تَمْ ٱسْ دِ  قَ فَ ٱهللاَِّ  نۢ بِ مِ ؤْ يُ وَ

اآلية ٢٥٦.
حِ اهللاَِّ  وْ ن رَّ وا مِ يْأَسُ الَ تَ يهِ وَ أَخِ فَ وَ ن يُوسُ وا مِ سُ سَّ تَحَ بُوا فَ هَ نِيَّ اذْ ا بَ (٥٠)  إشارة إىل قوله تعاىل: ﴿يَ

﴾.سورة يوسف: اآلية ٨٧. ونَ افِرُ كَ مُ الْ وْ قَ حِ اهللاَِّ إِالَّ الْ وْ ن رَّ يْأَسُ مِ ۖ إِنَّهُ الَ يَ
(٥١)  التخريج: جنى األزاهر النضرية وسنى الزواهر املنرية: ٣٦٤.

(٥٢)  بياض يف األصل.
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(٥٣) التخريج: جنى االزاهر النضرية وسنى الزواهر املنرية: ٣٥٦.
: من املطر اهلتان، وهو الكثري املطر. ــتَّـانُ : طالب املعروف.الـهَ ـيْ ـتَــفِ عْ (٥٤)  الـمُ

وء إىل داخل العني، وتتَّسع وتضيق  : وهي احلدقة؛ الفتحة التي يمرّ فيها الضَّ ـيـْــنِ ــانُ عَ (٥٥)  إِنْسَ
وء. ة الضَّ تبعا لشدّ

: اإلنس واجلن. نِ ــالَ .الـثَّــقَ ا: خضع له وذلّ ــنـَ (٥٦)  عَ
ثانه. دْ : مجع لرصف الدهر: تصاريفه؛ نوائبه ومصائبه وحِ فٌ وْ ـرُ (٥٧)  صُ

حابٌ يُمطر أو يمكن أن يؤدِّي إىل سقوط مطر. : مجع مزنة، وهو سَ نٌ ــزْ (٥٨)  مُ
به  وتُشبّه  ويعتدل  نموه  يف  يستوي  فصاف  الصَّ كورق   ، لنيِّ وام،  القَ بْط  سَ شجر   : الـبَـانِ  (٥٩)

احلسانُ يف الطّول واللّني.
ع.وقد جاء يف شواهد  (٦٠)  إشارة إىل املثل: (فالن ال يقعقع له بشنان).بمعنى: ال خيدع و ال يُروّ

سيبويه، للنابغة الذبياين: [ الوافر]
يقـعــقــــــع خلـــــــــــــف رجليـــه بشـــــــــــــنِّ كأنك مــــن مجــــــال بنـــــــي أقيش 

ديوان النابغة الذبياين، رشح وحتقيق: ١٢٣.
. ، ونُقوعٌ اعٌ اطع واجلمع: نِقَ بَارُ السّ : الغُ ـعُ ـقْ (٦١)  النـَّ

: ماتوا مجيعا بكبارهم وصغارهم؛ ألن القض احلىص  ـمْ ـيـْـضِ ـضِ ــهـمْ و قَ ـضِّ دَ هناك قَ (٦٢) أَوْ
تُمْ  رْ فَ إِن كَ ونَ  تَّقُ تَ يْفَ  فَكَ البيت إشارة إىل قوله تعاىل: ﴿  .ويف  ، والقضيض احلىص الصغارُ الكبارُ

يبًا﴾.سورة املزمل/ اآلية ١٧. انَ شِ دَ لْ وِ لُ الْ ْعَ ا جيَ مً وْ يَ
: شديد احلمرة. ْ ـاينِ : دم اجلوف.الـقَ جـيـْعُ : الفقاقيع عىل وجه املاء.الـنـَّ ـبَـابٌ (٦٣)  حَ

شجاعا،  عاملا  فارسا  وكان  املؤمن،  عبد  بن  يوسف  السلطان  والده  إىل  باإلمامني  أشار    (٦٤)
الرخاء واألمن  الدولة من  بلغت  و  أبيه سنة  ٥٥٨هــــ،  بعد  مقتدرا حيكام، ويل احلكم  وحاكام 
مبلغا كبري بالعدوتني.تويف ٥٨٠هـــ.وجده السلطان عبد املؤمن بن عيل أول سالطني  املوحدين.
ينظر: األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس، ابن أيب زرع 

الفايس: ٢٠٦.واالستقصا يف أخبار املغرب األقىص، النارصي: ١٤٠/٢.
(٦٥)  إشارة إىل املثل: (سقط العشاء به عىل رسحان)، وهو مثل يرضب يف طلب احلاجة يؤدي 

صاحبها إىل التلف.ينظر: جممع األمثال: ١/ ٣٢٨.
: إشارة إىل املهدي بن تومرت (٤٧٤ه- ٥٢٤ هـ) مؤسس الدولة املوحدية، كان  يـَّةٌ ـدِ ـهْ (٦٦)  مَ
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أول أمره طالبا للعلم، فأخذ منه كفايته ببلده، ثم رحل إىل قرطبة وأخذ العلم عن علامئها، ثم توجه 
إىل مرص ثم مكة وأد فريضة احلج، بعدها رحل إىل العراق، واخذ عن علامئها ومنهم الغزايل.
وبعد عودته طمح إىل احلكم، فبويع من قبيلة املصامدة األمازيغية  بالسوس، وأعلن نفسه املهدي 
املوحدين،  املهدي بن تومرت، وبداية دولة  املوحدين تلهج بمهديته.ينظر: أخبار  وكانت منابر 

دية واحلفصية: أبو عبد اهللا الزركيش: ٤. أبوبكر بن عيل الصنهاجي: ٣٥.وتاريخ الدولتني املوحّ
العدنانية، وكان  قبيلة وائل  إلياس من  (٦٧)  إشارة إىل سحبان وائل: وهو سحبان بن زفر بن 
خطيبا بارعا، رضب به املثل يف اخلطابة، فقيل: (أبلغ من سحبان وائل)، وتفردت خطبه بعبارات 
قصرية مزدوجة، ذات أفكار متنوعة وأحكام متفردة أدرك اإلسالم، اشتهر يف اجلاهلية وعاش 
زمنا يف االسالم.وكان إذا خطب يسيل عرقا، وال يعيد كلمة، وال يتوقف وال يقعد حتى يفرغ.
دار صادر،  توما،  امليداين، حتقيق، جان  األمثال،  هــ.ينظر: جممع  أدرك اإلسالم وتويف سنة ٥٤ 

ط١، دت.
﴾.سورة لقامن: اآلية ١٢. ةَ مَ كْ نَ احلِْ امَ قْ يْنَا لُ دْ آتَ قَ لَ (٦٨)  إشارة إىل قوله تعاىل: ﴿وَ

. وَ ل أمره، وهي نَشْ كران يف أوَّ : السَّ انُ وَ ا: مجع مدامة، وهي اخلمرة.نَشْ امً دَ (٦٩)   مُ
: دفعت وقذفت. تْ بَدَ (٧٠)  زَ

: الفزعة. ةٌ عَ وْ (٧١)  رَ
: ناحيتي. يْ ـنَانـِ : عالك.عِ اكَ رَ (٧٢)  ذُ

كان  ٣٩٥هـ)،  هـ-   ٣٥٨) اهلمذاين:  الزمان  ببديع  حيي،  بن  احلسني  بن  أمحد  إىل  إشارة    (٧٣)
النبوي  العربية والفارسية، وتضلع يف آداهبام، وكان راوية للحديث  الثقافتني  ذا مقدرة كبرية يف 
الرشيف.ترك ديوان شعر وجمموعة رسائل أدبية، ومقامات ابتدعها، فكانت أشهر ما عرف عنه، 
دار  عبده،  حممد  الشيخ  هلا،  قدم  اهلمذاين،  الزمان  بديع  مقامات  اآلفاق.ينظر:  بذكره  وسارت 

الكتب العلمية، ط٢، بريوت، ٢٠٠٥: ٣_٥.
: الليل والنهار. ثَانِ ـدَ (٧٤)  الـحَ



٥١٢

الـمستَدِرُك علَى   شعِر صْفواِن       بِن        إدِريِس التُِّجيِبي

 قائمة املصادر واملراجع: 
ابن الخطيب . تحقيق محمد عبد الله عنان. .١

( ١٩٧٧م). اإلحاطة في أخبار غرناطة: مصر: 
دار المعارف.

. تحقيق ومراجعة. .٢ المراكشي   ابن عذار
ج .س كوالن  وليفي بروفنسال . (١٩٦٧م). 
البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب: 

بيروت: دار الثقافة. 
إبراهيم .٣ تحقيق  سعيد.  ابن   ، األندلسي 

في  اليانعة  الغصون   . ت)  (د.   . األبياري 
محاسن شعراء المائة السابعة . ط١ . القاهرة .

(١٩٥٨م). .٤  . عيسى  بن  وليد  األندلسي، 
القاهرة:  الغواني:  صريع  ديوان  شرح 

مؤسسة المعارف.
ت). .٥ (د.   . كرم  وتحقيق  شرح   ، البستاني 

ديوان النابغة الذبياني : بيروت : دار صادر.
(٢٠٠٥م).  .٦  . وآخرون  التهالي  البشير 

الدار   . : ط١  الجراوي  المستدرك على شعر 
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة .

البلنسي  ، ابن األبّار.تحقيق إحسان عباس. .٧
بيروت: دار   . القادم : ط١  (١٩٨٦م). تحفة 

الغرب اإلسالمي.
مجلة .٨  . إدريس  بن  صفوان  شعر  التجيبي، 

المستنصرية.العدد  الجامعة  التربية  كلية 
األول: (٢٠٠١م). 

حاجم. .٩ أحمد  وتحقيق  جمع   ، الربيعي 
إدريس  بن  صفوان  ديوان  (٢٠١٨م). 

المرسي: ط١ . عمان : دار غيداء . 
إبراهيم .١٠ تحقيق   . الحسن  أبو  الرعيني، 

شبوح . (١٩٦٢م).  برنامج شيوخ الرعيني 
إحياء  مديرية  مطبوعات   : دمشق   . ط١   :

التراث القديم .
البشير .١١ تحقيق   . الحسن  أبو  الرعيني، 

األزاهر  جنى  (٢٠١٩م).   . وآخرون  التهالي 
صلة  في  المنيرة  الزواهر  وسنى  النضيرة 
من  الخواطر  ولدته  مما  والذخيرة  المطمح 
 : : السوس  المدة األخيرة  المحاسن في هذه 

مؤسسة الرسالة . 
زاد .١٢ (١٩٣٩م).   . إدريس  بن  صفوان 

المسافر غرة محيا األدب السافر: بيروت. 
فوات .١٣  . (٢٠١٨م)    . الجراخ  عباس 

الدواوين : ط١. بيروت : دار الكتب العلمية . 
الفاسي، ابن أبي زرع. (١٩٧٢م). األنيس .١٤

ملوك  أخبار  في  القرطاس  بروض  المطرب 
المغرب وتاريخ مدينة فاس: مطبعة الرباط .

أديب .١٥ (١٩٩٩م).   . شريفة  بن  محمد 
األندلس أبو عمر التجيبي عمر قصير وعطاء 
النجاح  مطبعة  البيضاء:  الدار  ط١.  غزير: 

الجديدة.
في .١٦ العرب  تاريخ  عنان.  الله  عبد  محمد 



٥١٣
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و  التأليف  لجنة   : القاهرة   . ط٢  األندلس: 
الترجمة والنشر. 

المنصور ، خليل . (١٩٩٧م). المغرب .١٧
دار   : بيروت   . ط١   : المغرب  حلى  في 

الكتب العلمية . 
الناصري. تحقيق جعفر الناصري ومحمد .١٨

أخبار  في  االستقصا  ١٩٥٤م).   ) الناصري. 
المغرب األقصى : الدار البيضاء : دار الكتاب. 

هالة .١٩ وتحقيق  ودراسة  جمع   ، الهواري 
بن  . (٢٠١٢م). شعر صفوان  إبراهيم  فاروق 
إدريس التجيبي : ط١ . الكويت . مؤسسة عبد 
العزيز البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية.


