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ملخص البحث

حياول البحث املوسوم )) اخلَْرم الثقايف دراسة يف مدونة األدب العبايس (( الوقوف 
عىل اخلروم الثقافية التي شملت مدونة األدب العبايس ، اثر التحيزات الثقافية التي 
طمست بعض مالمح املدونة ، وهو هبذا يمهد لقراءة املدونة بشموليتها ، عىل وفق 
شفرة ثقافية متينة تقوم عىل ملء الفراغات الثقافية التي أفرزهتا األنساق املهيمنة ، 

مما يعزز األمن الثقايف للراهن . 

وبا إن أغلب األبعاد الداللية ملصطلح ) اخلَْرم ( تقرتب من إحداث رضر باألصل 
، مع وجود إشارات سيميائية تساعد عىل ملء الفراغات ، فإننا إزاء عاملني نصيني ، 
عاملٌ ُمبعد أثر اخلَْرم الثقايف ، وآخر ظاهر لكنه غر مكتمل ، وستكون تلك اإلشارات 
النصية ، والتعليقات التأويلية ، والرتميات الثقافية هي املدخل لقراءة تلك الثقوب 
الثقافية ، وبدون ملء تلك الفراغات املعرفية ال نستطيع الوقوف عىل حركة التاريخ 

، والوعي التام به . 

 ، الثقايف  اخلَْرم  ملصطلح  التأسيس  حول  يدور  نظري   ٍ مدخل  من  البحث  تشكل 
فدار  الثاين  املبحث  أما   ، النصوص  انخرام  دوافع  تتبع  األول  يقارب   ، ومبحثني 

حول املنفي الثقايف ، والرتميم الثقايف .
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Abstract

 The current research study , Cultural Discrepancy ,  Study on Abbasid
 Poetry Script , focuses on the cultural discrepancy wreaks havoc on
 the Abbasid literature as there is cultural prejudice that buries some
 features of the script . Here the articles is to read the script as a whole
 in line with a formidable cultural code to fill the cultural discrepancies
 the dominant trends beget and to solidify the current cultural security
.
 Most of the semantic scopes of the discrepancy approach to the
 meaning of the damage to the original with a semantic reference
 to fill the gap in question. So there are two textual worlds , the first
 as exiled for the reason of the cultural discrepancy , the second as
 evident but not complete : the textual signs , interpretative comments
 and cultural renovations are to pave the way to read these cultural
 discrepancies . Without filling these knowledge gaps it is impossible
 to read and perceive history. The article is bifurcated into a theoretical
 introduction to the cultural discrepancy and two chapters ; the first
 tackles the reason behind broadening the discrepancy , the second
  .does the cultural exile and renovation
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املقدمة 

بسم اهللا الرمحن الرحيم

والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني أيب القاسم ممد وعىل آله الطيبني 
الطاهرين 

وبعد ..

حياول البحث املوسوم بـ)) اخلَْرم الثقايف دراسة يف مدونة الشعر العبايس (( الوقوف 
عىل اخلروم الثقافية التي شملت مدونة األدب العبايس ، اثر التحيزات الثقافية التي 
طمست بعض مالمح املدونة ، وهو هبذا يمهد لقراءة املدونة بشموليتها ، عىل وفق 
شفرة ثقافية متينة تقوم عىل ملء الفراغات الثقافية التي أفرزهتا األنساق املهيمنة ، 

مما يعزز األمن الثقايف للراهن . 

وبا إنَّ أغلب األبعاد الداللية ملصطلح ) اخلَْرم ( تقرتب من إحداث رضر باألصل 
، مع وجود إشارات سيميائية تساعد عىل ملء الفراغات ، فإننا إزاء عاملني نصيني ، 
عاملٌ ُمبعد أثر اخلَْرم الثقايف ، وآخر ظاهر لكنه غر مكتمل ، وستكون تلك اإلشارات 
النصية ، والتعليقات التأويلية ، والرتميات الثقافية هي املدخل لقراءة تلك الثقوب 
الثقافية ، وبدون ملء تلك الفراغات املعرفية ال نستطيع الوقوف عىل حركة التاريخ 

، والوعي التام به . 

َص املدخل للتأسيس النظري ملصطلح  استقام البحث عىل مدخل ٍ ومبحثني ، ُخصِّ
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اخلَْرم الثقايف ، ويشمل :

اخلَْرم يف اللغة . 

اخلَْرم يف علم العروض . 

اخلَْرم يف تقيق النصوص . 

وجاء املبحث األول خمصصا ً للوقوف عىل ) دوافع اخلَْرم الثقايف ( ويشمل :

الدوافع الدينية . 

الدوافع السياسية .

الدوافع الثقافية . 

َص املحور األول لتتبع اخلَْرم الثقايف  أما املبحث الثاين فقد اشتمل عىل مورين : ُخصِّ
من النص إىل اخلطاب ، وجاء ضمن موضوعة ) املنفي الثقايف ( ، أما املحور الثاين 
فقد  خصص) للرتميم الثقايف ( ، ثم ُتيِلَ البحث بخامتةٍ متثل اخلالصة املعرفية للبحث 

، وببلوغرافيا تفصيلية . 
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التمهيد 

اخلْرم الثقايف : تأسيس أويل 

اخلَْرم لغة ً 

جاء يف لسان العرب : )) اخلرم : مصدر قولك خرم اخلرزة خيرمها ، بالكرس، فصمها 
، وما خرمت منه شيئا أي ما نقصت وما قطعت . والتخرم واالنخرام : التشقق . 
وانخرم ثقبه أي انشق ، وخرم أنفه خيرم خرما ، واألخرم الذي ُقطَِعْت وترة أنفه أو 

طرف أنفه قطعا ً ال يبلغ اجلدع ، واألخرم املثقوب األذن (((1(

مها فتخّرمت : فصمها ، واخلََرمُة : موضع اخلَْرم  وَخَرَم اخلرَزة ْخيرمها َخْرما ً ، وخرَّ
عود ، وَخرم عن احلديث  من األنف ، وأكمة َخْرماء : هلا جانب ٌ ال يمكن منه الصُّ

َنَقص َ منه  (2(  

أول  يف  املجموع  الوتد  أول  حذف  عىل  ُيْطَلُق  اسم  فهو   : العروض  يف  اخلْرم  أما 
 ، واهلزج   ، الطويل   (   ُ ويدخل   ،  ) فاعْيلن   =ْ مفاعيلن   ( فتصر  البيت  من  شطر 
واملضارع، والوافر ( (3( ، وال يبتعد معنى اخلْرم يف فّن تقيق النصوص عّا ورَد يف 
اللغة والعروض ، فاخلروم ظاهرة واردة يف املخطوطات وتعني مو بعض عبارات 
املتن ؛ إثر العوامل الطبيعية و غر الطبيعية ، قد يكون ثقبا ً أو بياضا ً يف املخطوط 
(4( ، وللمحققني طرائق يف إعادة تلك اخلروم ورْفئها، ويوضع القوسان املكسوران 

< > حلرص النّص أو الكلمة املضافة إىل املتن من املحقق ؛ النخران املتن .(5( وبا إّن 
أغلب االبعاد الداللية ملصطلح ) اخلَْرم ( تقرتب من إحداث رضر باألصل ، مع 
وجود إشارات سيميائية دالة عىل اجلزء املحذوف ، فاخلرم الثقايف يعني االكراهات 
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الفضاء  التام يف  ، وأّثرت يف وجودها  النصوص  التي اصابت  الثقافية  والتحيزات 
الثقايف ، وعىل هذا فإننا سنكون إزاء عاملني نصيني : عامل ٌ ُمبَعد ٌ إثر اخلَْرم الثقايف ، 

وآخر ظاهر لكنه غر مكتمل . 

 ، الشفاهي  الفضاء  يف  تشكلها  بدء  منذ  النصوص  رافقت  الثقافية  اخلروم  إنَّ  وبا 
وصوال إىل عرص التدوين  يف العرص العبايس الذي يمثل أظهر جتليات اخلطابات 
اللحظة   ( اللحظتني  يف  ثقافيا  ُخِرَمْت  النصوص  بعض  فانَّ   ، املوجهة  الثقافية 
الشفاهية ، واللحظة الكتابية ( ، مما جعل رتق تلك اخلروم بعيد املنال ، مثل ما نجده 
يف اخلرم الذي تعرض له نّص متتم بن نويرة الربوعي يف رثاء مالك بن نويرة الذي 

يقول يف أوله : 

لعمري وما عمري بتابني هالكٍ  وال جزعا مما أصاب فأوجعا

فالوحدات البنائية تقوم عىل القطع بني منظومة املعنى يف األبيات ) من 1 إىل 15( و 
تتمثل يف االنتقال من قوله : 

ت ْ الرّيُح الكنيف َ امُلرفَّعا فعْينّي هاّل تبكيان ملالك ٍ     إذا َهزَّ

إىل قوله : 

عا وأْرملة َمتْيش بأشعَث ُمَْثل   كفرخ احلُبار ريشُه قد َمتَزَّ

ليعاود احلديث عن مالك  : 

وما كان وّقافا ًإذا اخليُل أحجمت  وال طالبا ً من خشية املوت مْفزعا (٦(
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فالبيت الذي يقول فيه :  ) وأرملة ...( هو اإلشارة النصية لوجود اكراهات ثقافية 
عبثت بالنص ، وغرت تشكيله اجلايل ، وقد مَحََل يف طياته غواية الرتميم الثقايف ، 
، ولعل  املخرومة  التشكالت  إىل  للوصول  قنطرة معرفية  يمثل  البيت  فوجود هذا 
إثبات ما  املهمة صعبة يف  نويرة جعل  أكثر من دافع خلرم قصيدة متمم بن  اجتاع 
اجلزء  جعل  الثقايف  احلذف  هلذا  والتأويل  التداول  فضاء  لكن   ، النص  من  ُخِرَم 

املخروم أقرب إىل الوجود الذهني منه إىل الوجود النيص .
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املبحث األول

دوافع اخلَْرم الثقايف 

السائدة  املعرفية  املناخات  عن  بمعزل  ُتولد  ال  الثقافية  اخلطابات  أنَّ  املعروف  من 
ٌ من األوهام الثقافية ، فإنَّ كل ظاهرة  ، وأنَّ ادعاء اخلطاب الثقايف املحايد رضب 
والظهور،  التشّكل  إىل  هبا  تنحو  دوافع  من  هلا  البد   ) ظاهرة  أو  )مضمرة  ثقافية 
الشعري  للمتن  الثقايف  اخلْرم  التي وقفت وراء  الدوافع  ابرز  البحث عىل  وسيقف 

العبايس وتتمثل بالدوافع االتية: 

الدوافع الدينية . 

الدوافع السياسية .

الدوافع الثقافية . 

الدوافع الدينية :

 ، األوصال  مبعثر  إلينا  يصل  الشعري  املتن  جعلت  التي  الدوافع  أظهر  من  ُتعدُّ 
فالرواة طمسوا   ، دينية  الثقايف ألسباب  للخْرم  الشعراء تعرضت  فنصوص بعض 
نصوص  يف  نجده  ما  مثل   ، والتداول  التلقي  فضاء  عن  وغيبوها  النصوص  تلك 
السيد احلمري )ت 173ه(* التي اصاهبا اخلْرم الثقايف ، فاألشعار الواصلة إلينا ال 
متثل إال نسبة ً قليلة ً من منجزه الشعري ، قال ممد بن سالم : )) حدثنا عبد اهللا بن 
إسحق اهلاشمي قال : جعتُ  للسّيد احلمري ألفْي قصيدة ((، ويقف ابن سالم عىل 

أسباب عدم رواية أشعار السيد احلمري (7( . 
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أغلب  أنَّ  جيد  الثقافية  اخلروم  قبضة  من  املنفلت  احلمري  السيد  يف شعر  واملتأمل 
نصوصه الشعرية مل تصل تامة كاملة ، فعالمات احلذف متأل قصائد الشاعر ، فضال 
ً عن ذلك نجد إشارات سيمولوجية تكشف مد الضياع الذي تعرضت له مدونة 
السيد الشعرية جراء االستجابات االستبعادية مثل عبارة )) ومنها (( (8( وهي إشارة 

واضحة عىل انخرام تلك النصوص وضياع بعض أبياهتا . 

تارخيية  حلظات  عن  عّربت   ً نصوصا  لتخرم  السياسية   / الدينية  الدوافع  وتتاهى 
سنة  ففي   ، والفاطميني  العباسيني  بني  الرصاع  جتليات  يف  نجده  ما  مثل   ، معينة 
358ه ُقطَِعْت خطبة بني العباس بمرص بعد أن استوىل عليها القائد ) جوهر ( موىل 
املعز لدين اهللا الفاطمي  لكننا ال نجد املتون الشعرية التي قيلت يف هذه ِ املناسبة ، 

فالتحيزات املذهبية / السياسية حالت دون وصول تلك املتون .(9(

ونجد كذلك نصا ً شعريا ً لسبط ابن التعاويذي* قد تعرض للخْرم ألسباب دينية ، 
والنص هو يف عتاب فخر الدين ممد بن املختار العلويّ  نقيب مشهد الكوفة الذي 

يقول فيه : 

يا سمي النبي يابن عيل     قامع الرشك والبتول الطهور ِ

أنت تسمو عىل الربية طراً      بمحل عالٍ وبيت كبر ِ

عنكُم يؤخذ الوفاء ومنكم     حيتذي الناس كل خر وخر ِ

كيف أخلفتني ؟ وما اخللف للميعاد    من عادة املوىل الصدور ِ )م(

أنت يابن املختار أكرم من أن    تنظر يف أمر مستفاد حقر ِ )م(
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أنت أوليتــــنيه منـك ابـتـداء      غـيــر مـا مكـره وال جمـبــور

ولقد كان الئقا ً بك أن تمل   ضعفيه عند عزل الوزير ِ

وتغــسلت واكتحلــت ثـالثـا     وطبـخـت احلــبــوب يف عــاشور

وطويت األحزان فيه وملأبد رسورا ً   يف يوم عيد الغدير ِ)م(

وأخو الفضل من يساعد يف الشدة     ال يف الرخاء وامليسور ِ(10(  )م(

با  منها  الثامن  البيت  اتصال  عدم  بدليل   ، األبيات  بعض  النص  من  ُحِذَف  فقد 
تقدمه(11( ، ومن املستغرب أنَّ ) مرجليوث ( مقق الديوان مل يرش إىل ذلك . 

وعىل الرغم من كون أيب متّام الطائّي أحد أبرز شعراء السلطة يف العرص العبايس إال 
إنَّ منجزه الشعري قد تعرض للخْرم الثقايف ، فنصوصه يف ذكر آل البيت ُخِرَمْت ومل 

يبَق منها سو قصيدته (12( التي يقول يف مطلعها : 

أظبية حيث أستنّت الكثب الُعفر ُ    رويدك ِ ال يغتالك  اللوم ُ والّزجر ُ (13(

ومن املؤكد أنَّ ايدلوجيا املؤرخ أثرت يف النصوص وخرمتها ، وبددت أوصاهلا . 

2- الدوافع السياسية

ْت دورا ً خطرا ًيف انخرام كثر من الدواوين الشعرية  مما الشك فيه أنَّ السياسة أدَّ
يف العرص العبايس وضياعها ؛ الصطدامها بالتوجهات السياسية التي فعلت فعلها 
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يف استبعاد األشعار ؛ مما أد إىل ضياعها ، وبالوقوف عىل كتاب ابن النديم ) ت 
 ،  )14) الشعراء  للضائع من دواوين   ٍ ٍ طويل  ثبت  ( نقف عىل  الفهرست   ( 384ه( 
ومنهم الشاعر احلسني بن الضّحاك ) ت 250ه(* الذي تعرض منجزه الشعري 
الثقايف ؛ ألسباب سياسية ، فوقوفه مع اخلط املعارض للسلطة  إىل اخلْرم واإلبعاد 

العباسية _ وأقصد الربامكة _ بعد نكبتهم من الرشيد ورثائه ، هلم يف قوله : 

ختّون الدهر منا إذ ختوهنم         ما ال يعود علينا آخر األبد ِ

يا ليت شعري إذا ما برمك ٌدرجت  وأصبح الفِرح املرسور ذا كمد ِ

هل يستقلُّ ) كيحيى ( بعدُه برش ٌ  أم هل جيود كجود ) الفضل ( من أحد ِ(15(

بكل   – الضحاك(1٦(  بن  احلسني  أشعار  من  إلينا  وصل  ما  بني  البسيطة  وباملقارنة 
ترمياته الثقافية – وبني ما أثبته ابن النديم يف كونه مائة ومخسنَي ورقة (17(، يتضح 

مد اخلْرم الذي طال أشعار احلسني بن الضحاك . 

الدافع السيسيو سيايس وراء انخرام املدونات الشعرية املالصقة للثورات  ووقف 
كثورة الزنج ، وحركات العيارين والشطار، فنحن )) ال نجد بني أيدينا غر بعض 
نأمة  وال   ً صوتا  هلم  نجد  فال  اآلخرون  الشعراء  أما   ، الزنج  لصاحب  مقطوعات 
الشعرية  النصوص  خْرم  إىل  احلثيث  العباسية  السياسية  السلطة  وِحراك   ،  )18)))
املوازية لثورة الزنج وتغييبها عرب وسائل شتى تقع يف مقدمتها )) بالغة االستنفار 
والتحريض (((19( ، فاخلطاب الثقايف الرسمي فعل فعله ُ يف تأليب الرأي العام ضد 
ثورة الزنج ، مثلا نجده يف نّص ابن الرومي ) ت283ه( الذي اختذ من غرض الرثاء 

إطارا ً تعبريا ًيف قوله : 
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ذاد عن مقلتي لذيذ املنام ِ   ُشغلها عنه بالدموع السجام ِ(20(

ليصبح بوقا ً إعالميا ً قامعا ًعرب متاهي اخلطاب الشعري مع خطاب السلطة القائم 
عىل تضخيم ما حدث بالبرصة من الثوار، وغض الطرف عن اخلراب الذي أنتجته 
الشعري  التشكيل  تيزات  عرب  ظهر  املضمر  فاخلطاب   ،  )21) العباسية  السلطة 
أسبابا  نضيف  أن  يمكنا  تقدم  عّا   ً فضال   . التلقي  فضاءات  عىل  اهليمنة  ومتددات 
 سيسيولوجية أدت إىل إزاحة مقوالت اآلخر األسود الذهنية والشعرية (22( مما أد

إىل انخرام تلك النصوص وإلغائها ثقافيا ً.  

التعاويذي )  الثقايف ديوان سبط بن  التي تعرضت للَخْرم  ومن الدواوين الشعرية 
ت 583هـ(  ، فقد آثر مقق الديوان ) مرجليوث ( أن حيذف ويمحو ما شاء من 
بني   ُ جُعت  وقد   ((  : بقوله  للديوان  مقدمته  يف  ُيرّصح  ونراه   ،  ٍ شعرية   ٍ نصوص 
النسختني ومل أترك مما فيها إالّ ما كان خمالفاً آلداب عرصنا هذا (( ) 23( ، ويبدو أنَّ 
توجه املحقق صوبَ  هويته األممية هو الذي دفعُه إىل تغييب بعض األبيات الشعرية 
التي تؤرخ للحروب الصليبية ، فالنص الشعري املخروم يدور حول هزيمة االفرنج 

سنة ) 570 هـ ( فيقول يف مطلعه ِ : 

قلبي يف ُحبك َمْعمود ُ     وحظُّ عيني منك ِ تْسهيد ُ ) 24(

فيذكر مقق الديوان ) مرجليوث ( حذفه ُ ألبيات ٍ من القصيدة )) قد تركنا مخسَة 
أبيات ٍ لعدم املنفعة فيها (( (25( ، واألبيات املحذوفة تقع بني قوله ِ : 

عاديد ُ مّلا رَست ُيقِدمها حْتفها     عصائب الرتك الرَّ

وىلَّ عىل أعقاهبا ُكلُّها      طريدة ً والكلب ُ مطرود ُ
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فأصبحت بالّدوِّ أشالؤهم   يشبع ُ منه النرس ُ والِسيد ُ

جيوشهم بالرعب مفلولة ٌ  وزرعهم بالسيف مصود ُ

جهاد َ من مل ُيْبق َ يوما ً له ُ   يف نرص دين اهللا جمهود ُ

اه الرد منهم ُ       يف األرس مكبول ٌ ومصود ُ ومن تبقَّ

وقوله : 

فابرش بنرص ٍ عاجل ٍ يومه ُ    بالنرّص ِ يف األعداء ِ مشهود ُ ) 2٦(

فالقطع ُ واضح ٌ ، واخلْرم ُ بنّي ؛ ألنَّ الوحدة البنائية املحذوفة هي يف وصف هزيمة 
ُ يف  فعله  فعل   ) )مرجليوث   ِ يدور يف فضائه  كان  الذي  الثقايف  فالنسق   ، اإلفرنج 

التالعب بالنص ، وإخراجه ِ هبذه ِ الصورة املشوهة . 

ونجد إبراهيم بن هْرمة )ت 179ه( غّيب مدحته يف عبد الواحد بن سليان بن عبد 
امللك ؛ ألسباب سياسية بعد أن انتقلت السلطة إىل بني العباس ، فقوله : 

إذا قيل َمن ْ ِعند ريب الزمان      ملعرتِّ فهر ٍ ومتاجها ؟ 

ومن يعجل اخليل يوم الوغى    باجلامها قبل إرساجها

أشارت نساء بني غالب ٍ      إليك به قبل أزواجها  )27 (

قد نسخه ُ بقوله : 

إذا قيل : أي فتى تعلمون     أهشُّ إىل الطعن بالذابل ِ
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وأرضب للقرن يوم الوغى     وأطعم يف الزمن املاحِل

   أشارت إليك أكف الور      إشارة غرقى إىل الساحل ِ ) 28(

ا منحولة عليه ، وأنَّ أعداءهم الذين وضعوها  وأنكرها يف هناية املطاف ، بزعمه أهنَّ
وَعزوها إليه كيدا ً (29(. 

3-الدوافع الثقافية 

وهي من الدوافع  املهمة النخرام املتون ، وتبددها ، واندثارها ؛ النَّ النص الشعري 
نص ثقايف بامتياز ، فتأثره باملناخات الثقافية ، وترشبه باألنساق جيعالنه أكثر التصاقا 

بتحركات اخلطاب ، وفضاء أفق االستجابة . 

ومن أهم جتلياته هيمنة بعض املتون الشعرية وشهرهتا – وفق منظور التلقي والتداول 
وبدد  خْرمها،  الثقايف  الظل  ضمن  النصوص  فحياة  األُخر،  املتون  حساب  عىل   –
أوصاهلا ، وهو ما جتىل يف النصوص امُلحّركة لبعض النصوص الشعرية املشهورة ، 
مثل النصوص امُلحّركة لبعض قصائد سقط الزند أليب العالء املعري )ت449ه( ، 
فإذا ما وقفنا عىل النصوص املوازية يف ديوان سقط الزند سنجد متظهرات نصية ُتعدُّ 

من أهم املرجعيات النصية عىل املستويني : الدافعي ، والتشكييل . 

فمن املعروف أنَّ قصائد سقط الزند ) 5، 14،15، 2٦، 28 ، 39، 5٦، ٦3، ٦5( 
(30(هي جوابات لقصائد شعرية وصلت إىل املعري فرّد عليها ، لكن اخلْرم قد طال 

التي حظي  الثقافية  اهليمنة  ؛ بسبب  الفرعية  النصوص  ، وأبقى  النصوص األصل 
هبا املعري ، ومنجزه الكتايب ، فال نجد سو مطالع تلك النصوص ، أما نصوص 

املعري فجاءت تامة ً بال نقص ٍ وال خْرم .
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فلم يصل إلينا سو مطلع قصيدة ممد بن مَحْد بن ُفورّجة الُربوجردّي * التي يقول 
يف أّوهلا : 

أأل قامت جتاذبني عناين    وتسألني بعرصتها ُمقيال (31(

عىل حني نجد قصيدة املعري وهي جواب لقصيدة ) ابن ُفورّجة ( تامة بال نقص ، 
وهي القصيدة (٦3( من قصائد سقط الزند التي يقول يف أّوهلا : 

كفى بشحوب أوُجهنا دليال   عىل إزماعنا عنك الّرحيال (32(

دائرة  من  ُفورّجة(  أبن   ( نص  أزاحت   ، ونصوصه  للمعري  الثقافية  فاهليمنة   
االستجابة والتداول . 

أما قصيدة املعري الوصفية الذائعة الصيت التي يقول فيها : 

علالين فإن بيض األماين       فنيت والظالم ليس بفاين (33(

فهي إجابة عن قصيدة الرشيف أيب إبراهيم العلوّي التي أّوهلا : 

غُر مستحسن ٍ وصال الغواين    بعد ستنَي حجة ٍ وثاِن (34(

وكذلك قصيدة املعري التي يقول يف أّوهلا : 

أالح َ وقد رأ برقا ً مليحا    رس فأتى احِلمى نضوا ً طليحا (35(

 فهي جوابٌ  عن نص أيب إبراهيم العلوّي الذي تعرض للخْرم ، فلم يصل منه سو
املطلع الذي يقول فيه : 
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بعاُدك أسهَر اجلفَن القرحيا    وداُرك ال تني إال نزوحا (3٦(

 سو منها  إلينا  يصل  فلم  النصية  املحركات  أهم  كانت  التي  األُخر  القصائد  أما 
إشارات مثل )) وقال جييب بعض الشعراء عن قصيدة ُمِدَح هبا ، وقال جييب بعض 
الشعراء، وكان مرض ومل يعدُه فكتب إليه بشعر يعاتبه فيه ...(( (37( فاهليمنة الثقافية 
الفضاء  عن  وأبعدهتا   ، النصوص  تلك  ؛أزاحت  الكتايب  ومنجزه   ، املعري  لشهرة 

الثقايف . 

فلو ُقّيَض لنا الوقوف عىل تلك النصوص املزاحة ؛ ألمكننا قراءة وجودها النيص 
يف نصوص املعري ؛ ألهنا أهم املرجعيات الثقافية لنصوص السقط التي أشار إليها 

البحث .  

التداول ، خاصة  دائرة  النصوص من  أزاحت بعض  ، وشهرهتم  الشعراء  وسطوة 
النصوص الشعرية امُلسجلة لألحداث الفاصلة يف مسرة السلطة العباسية ، ولنقف 
عىل روايتني حلادثتني تارخييتني ومها ) مدح األفشني بعد قتله لبابك اخلرمي ، وفتح 
 ) األفشني   ( مدحوا  الذين  للشعراء  227ه(  )ت  املعتصم  أمر  فقد   ،  *) عامورية 
وهيب  بن  ممد  فاعطى   ، دؤاد  أيب  يدِّ  عىل  تفريقها  جرت   ، درهم  ألف  بثالثائة 
احلمري ) ثالثني ألفا ً( ، وأعطى أبا متّام ) عرشة آالف ( (38( لكننا سنجد أنَّ قصيدة 
أيب متّام التي نظمها هبذه املناسبة موجودة يف ديوانه (39( ، أما قصيدة ابن وهيب فلم 
يبَق منها سو املطلع وبيت آخر ذكرمها أبو الفرج األصفهاين يف كتابه األغاين (40( 

ومها قوله : 

ُطلوٌل ومغانيها    ُتناجيها وُتبكيها
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     بعثُث اخليل واخلُر   عقيٌد يف نواصيها (41(

فإذا ما قارنا بني قيمة اجلائزة بني الشاعرين ) عرشة آالف ( و) ثالثني الفا ً( حلكمنا 
البالط  ابن وهيب احلمري يف كرنفالية  التي شغلتها قصيدة  الثقافية  املساحة  عىل 

العبايس ، لكنها تعرضت للخْرم ؛ بسبب اهليمنة السيو – ثقافية أليب متّام . 

أما نص أيب متّام يف فتح عامورية الذي يقول يف مطلعه : 

ْيُف َأْصَدُق إِْنَباءً ِمَن الُكُتِب     يف حدِه احلدُّ بنَي اجلدِّ واللَّعِب (42( السَّ

، مثل  والتداول  التلقي   الشعرية عىل مستو النصوص  ً من  فقد ما وغّيب كثرا 
اك الذي يقول فيه :  حَّ نص احلسني ابن الضَّ

يا وارث احللم بال مْرية     ُدون ذوي األرحام والُقربى (43(

التي  الفنية  أفق االستجابة  لدورانه ضمن   ، الطائي  الذي اليقل طالوته عن نص 
يدور حوهلا نص أيب متّام ، لكن هيمنة أيب متام الثقافية ، قد قمعت هذه النصوص 

رمزيا ًوغيبتها عن دائرة التداول . 
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املبحث الثاين 

املنفي الثقايف : 

تلك  َفنُفيت   ، العبايس  العرص  يف  الشعرية  اخلطابات  بعض  الثقايف  اخلَْرم  المس 
وشعر   ، املكدين  شعر   ( متظهراهتا  أهم  ومن   ، الثقافية  األُطر  خارج  اخلطابات 

املجانني ( .

ُيمّثل شعراء الكدية طائفة من الشعراء املنبوذين مثل الشعراء الصعاليك ، والشعراء 
اختذوا  ألهنم  ؛  والتغييب  للنفي  تعرض  قد  الكدية  شعراء  وخطاب   ،)44) املجانني 
ً للرزق يف العرص العبايس ، وهو ما يعرب عن مد احليف الذي وقع  الكدية سببا 
، ولذا  يومه  اإلنسان قوت  أن ال جيد   ، القهر واإلزاحة  أنواع  أبشع  ، فمن  عليهم 
فالشعر املالصق هلؤالء الشعراء قد ُغّيب وُنفي ؛ ألنه يكشف املعنى احلقيقي للطبقية 
وإدانة،  العباسية يف ملِّ هتمة  السلطة  ، وألنه يضع  العبايس  العرص  االجتاعية يف 
لكشفه سوءة السلطة ؛ لذا فقد انساق مؤرخو األدب مع التوجه لنفي اخلطاب ، 
وإبعاده ، فلم تصل إلينا إال مقطوعات قليلة جداً ، ولعل ما وصل إلينا يوضح إىل 
 استباح الفقر كرامة الشعراء ، ويكشف نص أيب فرعون السايس *مد أي مد

اإلحساس باألمل واملرارة ، بسبب الفقر ، وفيه يقول : 

وصبيةٍ مثل فراخ الذرِّ      سود الوجوه كسواد القدر ِ

جاَء الِشتاُء َوُهُم بَِرشِّ      بَِغِر ُقمصٍ َوبَِغِر ُأزِر

َحّتى إِذا الَح َعموُد الَفجِر  َوجاَءين الُصبُح َغَدوُت َأرسي
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َوَبعُضُهم ُملَتِصٌق بَِصدري  َوَبعُضُهم ُمنَجِحٌر بِِحجري

تي َوَأمري َأسبُِقُهم إىِل ُأصوِل اجلُدِر    هذا َجيُع ِقصَّ

َفاِرَحم ِعيايل َوَتَولَّ َأمري    ُكنّيُت َنفي ُكنَيةً يف ِشعري

َأنا َأبو الَفقِر َوُأمِّ الَفقِر(45(

فهكذا خطاب شعري جيب أْن ُينفى من املشهد الثقايف ؛ ألنَّه يمثل خطاب املهمشني 
 ، ُخِرَمْت  ، وأرضاهبا  النصوص  فمثل هذه  لذا  ؛  امُلهيمن  الثقايف  املتن  أفرزه  الذي 

وُأزْحيْت من دائرة املتون الرسمية .

وتعرضت نصوص الشعراء املجانني إىل النفي ، واالستبعاد الثقايف ؛ألنَّه  )) ُيمّثل 
أكان  سواء  السلطة  فلك  يف  يدور  يكن  مل  فهو   ، ثقافياً  امُلْخَتِلف  الشعري  اخلطاب 
معضداً أو ناسفاً هلا ، فقد وقف عىل التخوم الفاصلة بني اخلطاب امُلعاِرض وامُلؤيِّد.

د/  ولعلَّ املؤسسة السلطوية بكلِّ جتلياهتا أحّسْت بخطر هذا اخلطاب الشعري امُلتمرِّ
امُلختِلف ، فعملت عىل إسكاته ، ونفيه ، واقصائه (((4٦( ، فاخلطاب الشعري امُلفارق 
ً عىل منظومة الثقافة الرسمية ، فلو كان اخلطاب الشعري عند الشعراء  يعدُّ خطرا 
ُمعاِرض  نصٍ  كأي  معاجلته  لتّمت  الظاهرة  الثقافية  امُلعارضة  أبعاد  حيمل  املجانني 
 ، نفيه  فتم   ،  ً ً خطرا  ثقافيا   ً ُبعدا  ، )والضد( حيمل  )الـ )مع(  الوقوف بني  ، لكن 
واستبعاده ، والوقائع التارخيية تعكس هذه الرؤية الثقافية االستبعادية ، من مثل ما 
فعله أبو متّام مع خالد الكاتب (47( ، واحلادثة التي ينقلها صاحب العقد الفريد التي 
تؤكد النسق الثقايف االلغائي خلطاب الشعراء املجانني (48( ، وقد جتىل هذا النفي عرب 
اخلْرم الثقايف الذي تعرضت له نصوص الشعراء املجانني ، فاملدونة الشعرية املنفلتة 
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أظهر مصاديق  ، ومن  النصوص  تؤكد  ضياع كثر من  االلغائي  النسق  قبضة  من 
هذا األمر ، أحادية الغرض الشعري يف ماَبِقَي من نصوص رواها صاحب كتاب 
عقالء املجانني (49( ، واخرتاق النص الثقايف ملدونة الشعراء املجانني ؛ مما جعلها نصا 

ً جامعا ً (50(. 

الرتميم الثقايف :  

الفنية ال خيلوان  ، وأشكاله  املوضوعية  بنياته  ، ورصد  الشعري  الرتاث  تتّبع  إنَّ     
من إشكال ٍ معريف ، يكمن يف االنعتاق من اهليمنة النسقية املتجلية عرب االختيارات 
اخلروم  تلك  فتداولية   ، النقدي  الراهن  عىل  بظالهلا  ُتلقي  التي  السابقة  القرائية 
الرضوخ  ، وعدم  ً من الصعب اإلفالت منه  ، وعائقاً معرفيا   ً ِرهانا   ُ ُمتثل  الثقافية 
إليه ، بيد أننا سنجد بعض جهابذة التصنيف الرتاثي انزاحوا ما أمكنهم عن تلك 
اإلكراهات الثقافية عرب ردم الفجوات ، والتشققات التي ُمنَِي هبا الرتاث العريب ، 
ومنهم أبو منصور الثعالبي ) ت  429ه ( يف كتابه ) يتيمة الدهر(* الذي أثبت مئات 
الرتاجم لشعراء ٍ (51( وقعوا تت طائلة اخلرم ، والنفي الثقايف مثل الشاعر ) اللّحام 
ت 3٦3هـ ( الذي صنع له جمموعة شعرية أثبتها يف يتيمته التي جاء فيها : )) مل أَر 

لّلحام ديوان شعر جمموعا ً ،فعنيت بجمع تفاريقه ، وضم منترشه (( ) 52( .

وعىل الرغم من ترميات أيب منصور الثعالبي الثقافية يف منجزه التأليفي إال أنَّنا نجد 
املغمورين  للشعراء  ترجته  عند   ً الفينة واألخر خاصة  بني  تظهر  النسقية  اهليمنة 
املهمشني ثقافيا ً مثل قوله : )) ... ثّم اخرتت منه ما يصلح لكتايب هذا (( ) 53( ، أما 
تقديمه للنص الشعري للشعراء املنفيني ثقافيا ً فال يتعد قوله : )) ُأنشدت ، أو قال 
(( (54( أما سني وفيات املرتجم هلم من الشعراء امُلزاحني ثقافيا ً فلم ُيثبتها الثعالبي يف 
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يتيمته ، وهو هبذا يرضخ اىل السلطة النسقية املتحكمة التي أبعدت هوالء الشعراء 
ونفتهم ، وغيبتهم عن املشهد الثقايف تلقياً وتداوالً .  

وُيعدُّ كتاب )عبث الوليد ( أليب العالء املعري ترميا ً ثقافيا ً ملا حلَق ديوان البحرتي 
ابن  يقول   ، البحرتي  ديوان  ، وعبثه يف خمطوطة  الناسخ  أثر جهل   ٍ ثقايف  من خْرم 
اليمن  أبو  ؤساء وهو  الرُّ أّن بعض  العديم ) ت ٦٦0هـ ( : )) وكان سبب وضعه 
املسّلم بن احلسن بن غياث الكاتب احللبّي النرصاين ، وكان صاحب الديوان بحلب 
، أنفَذ إليه نسخة من شعر أيب ُعبادة الُبحرتي ليقابل له هبا ، فأثبت ما جر من الغلط 
لُيعرض ذلك عليه (( (55( ، وُيرصح املعري يف مقدمة كتابه ) عبث الوليد ( _ الذي 
الرتميمي  العمل  _ إىل  البحرتي  الذي طال ديوان  الثقايف  بالتالعب  يوحي عنوانه 
الذي سيقوم به ، فيقول يف ذلك : )) أثبت ما يف ديوان البحرتي مما ُأصِلَح من الغلط 
ا بخطِّ ظفر بن عبد اهللا العجيل وإنَّا  النسخة املكتوب يف آخرها أهنَّ ُوِجَد يف  الذي 

ُه كأنُه حاٌرض للقراءة (( (5٦(   أثبت ذلك ليكون موالي الشيخ اجلليل أدام اهللاُ ِعزَّ
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اخلامتة ونتائج البحث

بعد مقاربة املتن الشعري العبايس عىل وفق مقولة ) اخلْرم الثقايف ( أمكننا أْن نخرج 
ة يمكن إجاهلا بالنقاط اآلتية :  بنتائج ِعدَّ

عاشت النصوص الشعرية العباسية عىل وفق اشرتاطات ثقافية جعلت من بعضها 
يعاين االنخرام واملحو الثقايف .

من أهم الدوافع التي وقفت وراء انخرام النصوص هي : 

الدوافع الدينية .

الدوافع السياسية .

الدوفع الثقافية .

فضاء  يف  موقعها  عن  إزاحتها  إىل  أدت  النصوص  هلا  تعرضت  التي  اإلكراهات 
من  املخروم  يرجع  مل  إذا  ناقصة  ستغدو  املقاربات  اغلب  فإنَّ  لذا  ؛  العربية  الثقافة 

الرتاث الشعري ، ووضعه يف سياقه الثقايف ؛ ليكوَن مؤسِسا ً معرفيا ً للراهن .

بعض اخلطابات الشعرية تعرضت للنفي ، واإلبَعاد القرسي خارج املتن الثقايف ،  
الشتغاهلا يف إطار اخلطاب الثقايف امُلعاِرض ) املضمر ( مثل شعر الفقراء واملكدين ، 

أو يف إطار اخلطاب الثقايف امُلَفاِرق مثل شعر املجانني .

العربية ، ومهرة املحققني احلاجة امللحة جلمع أشتات الرتاث  الثقافة  تلمس علاء 
الشعري ، ورفء اخلروم الثقافية التي انتابت املدونة الشعرية يف العرص العبايس . 
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هوامش البحث

لسان العرب : ابن منظور : مادة ) َخَرَم ( . 

 ُينظر : امُلْحَكم واملحيط األعظم : ابن ِسيده ) ت458ه( : مادة ) خ، ر، م ( . 

ُينظر : الكايف يف العروض والقوايف : اخلطيب التربيزي ) ت ه ( : 27،54،74،75،145، وُينظر 
: عروض الشعر العريب ) قراءة نقدية توثيقية ( املعطيات : 100-99.

ُينظر : قواعد تقيق املخطوطات : د. صالح الدين املنجد : 1٦. 

ُينظر : نفسه : 23.

العقد الفريد : 2٦4/3 . 

غ احلمري ، كان شاعراً ظريفا ً  *السيد احلمري : هو إساعيل بن ممد بن يزيد بن ربيعة بن ُمفرِّ
حسن النمط توىف 173ه . طبقات الشعراء املحدثني : 53، وأخبار السيد احلمري : 20 . 

ُينظر : ديوان السيد احلمري : ٦ ، 7 .  

ُينظر : ديوان السيد احلمري : 11٦، 131، 144، 150. 

ُينظر : الشعر العراقي يف القرن السادس اهلجري : 173 . 

*سبط بن التعاويذي : أبو الفتح ممد بن عبيد اهللا بن عبد اهللا الكاتب املعروف بابن التعاويذي ، 
الشاعر املشهور ، كان كاتبا ً بديوان املقاطعات ببغداد ، ولد سنة )519ه( ، وتوىف سنة ) 583ه( . 

ُينظر : وفيات األعيان : 4/ 4٦٦، 473.  

10- ديوان سبط بن التعاويذي : 214 . 

11-الشعر العراقي يف القرن السادس اهلجري : 200. 

12-ُينظر : الغدير يف الكتاب والسنة واألدب : 2/ 394، واملستدرك عىل ديوان أيب متّام برشح 
التربيزي : 178. 
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13_ الغدير يف الكتاب والسنة واألدب : 385/2.

14- ُينظر : الفهرست : 100-99.

اك : أبو عيل الشاعر البرصي املعروف باخلليع ، أصله من خرسان ، كان من  حَّ *احلُسني بن الضَّ
أقران أيب نواس، تويف سنة ) 250ه( . ُينظر: ديوان احلسني بن الضحاك :9، 15.  

15- ديوان احلسني بن الضحاك : 72. 

1٦- ُينظر : نفسه : 23، 25 . 

17- الفهرست : 71٦ . 

18- شعر اخلروجات والثورات املعارضة يف العرص العبايس األول : عيل عباس علوان ، جملة 
آداب بغداد ،ع)14(، مج)1( ، 1971-1970 : 495.

19 – ُينظر : متثيالت االخر) صورة السود يف املتخيل العريب الوسيط ( :454.  

20- ديوان ابن الرومي : ٦ / 2377- 2380. 

21- ُينظر : متثيالت اآلخر : 457، 459 . 

22- الشعرية العربية : جال الدين بن الشيخ : 91. 

23- ديوان سبط بن التعاويذي : 4 . 

24- نفسه : 108 .

25- نفسه : 111. 

2٦- نفسه : نفسها . 

27- شعر إبراهيم بن هْرمة : 85-8٦. 

28- نفسه : 175-174. 

29- ُينظر : األغاين : ٦/ 112، وشعر إبراهيم بن هْرمة : 17 . 
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 /4  ،1141/3  ،884  ،715  ،٦73  ،473  /2  ،425  ،237/1  : الزند  سقط  رشوح   -30
 .147٦

*ممد بن محد بن فورجة ولد سنة 30ه بنهاوند ، أديب فاضل ، ومصنفٌ بارع ، له الفتح عىل أيب 
الفتح ، والتجني عىل أبن جني ، تويف سنة ) 455هـ ( . ُينظر : الفتح عىل أيب الفتح : 15، 17. 

31- رشوح سقط الزند : 3/ 13٦9. 

32- نفسه : نفسها . 

33- نفسه : 4/147٦ .

34- نفسه : 2/ 473.

35- نفسه : 237/1 .

3٦- نفسه : نفسها .

37- نفسه : ٦72/2. 

*االفشني : أحد قّواد املعتصم الذين أبلوا بالءً حسنا ً يف قتال بابك اخلرمي حتى متكن منه سنة 
شعراء   : ُينظر   . 223هـ  سنة  قتل  العباسية  اخلالفة  عن  اخلارجني  أحد  هو   : بابك  أما   ، 223ه 

عباسيون : 21. 

38- ُينظر : األغاين : 9/ 93. 

39- ديوان أيب متّام : 2/ 198 . 

40- شعراء عباسيون : 1/ 31. 

41- نفسه : 1/ 97. 

42- ديوان أيب متّام : 1/ 40. 

43- ديوان احلسني بن الضحاك : 30 . 
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44- ُينظر : شعر املكدين : مي الدين محدي : 47 . 

*أبو فرعون السايس نسبةً إىل قرية الّساس أسفل واسط ، كان من أفصح الناس ، وأجَوِدهم نادرة 
ً من شعراء القرن الثاين اهلجري . ُينظر : طبقات الشعراء املحدثني : 42٦. 

45- طبقات الشعراء املحدثني : 427 . 

4٦- مْو النص ونص املْحو ) قراءة يف أشعار املجانني يف العرص العبايس ( : 3. 

47- نفسه : 4. 

48- نفسه : 5-4 . 

49- عقالء املجانني : 29، 113 ، 11٦ .  

50- ُينظر : مو النص ونص املحو : 2 . 

*يبدو أن ثيمة العنوان ُتيل إىل اُليْتم الثقايف ال إىل معجم احليل ، ولعلَّ نرص اهللا ابن قالقس الشاعر 
االسكندري املشهور كان مصيبا ً يف قوله : 

أبيات أشعار اليتيمه    أبكاُر أفكار قديمه ْ

ماتوا وعاشت بعدهم   فلذاك ُسمّيت اليتيمه ْ        

 ) وفيات األعيان : 3/ 282. (

51- ُينظر: يتيمة الدهر: 2/ 424، 428، 435،ونظرة تارخيية يف حركة التأليف : 1/ 178. 

52- نفسه : 4/ 11٦ . 

53- نفسه : نفسها . 

54- نفسه : 3/ 121-120، 5/ 40 ، 43 . 

55- تعريف القدماء بأيب العالء : 541. 

5٦- عبث الوليد : أبو العالء املعري : 5 . 
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       املصادر و املراجع 

للمرزباين -  احلمري  السيد  أخبار 
)ت385ه( : تقيق : ممد هادي االميني 
النجف   ، ط)1(   ، النعان  مطبعة   ،

األرشف ، 19٦5م .  

األغاين: أبو فرج األصفهاين ) ت35٦هـ( - 
إبراهيم  : تقيق : د. إحسان عباس ، د. 
السعافني ، ط)2( ، دار صادر ، 2004م .

جلنة -  تقيق   ، العالء  بايب  القدماء  تعريف 
املكتبة  سلسلة  حسني،  طه  د.  بارشاف 
القاهرة،   ، القومية  الدار  العربية للرتاث، 

19٦5م . 

متثيالت اآلخر ) صورة السود يف املتخّيل - 
العريّب الوسيط ( : د. نادر كاظم ،املؤسسة 
 ، ط)1(   ، والنرش  للدراسات  العربية 

بروت ، 2004م . 

ديوان ابن الرومي  )ت 283ه ( : تقيق - 
الكتب  دار  مطبعة   ، نصار  حسني  د.   :

والوثائق ، ط)3( ، القاهرة ، 2003م . 

ديوان أيب متّام برشح اخلطيب التربيزي : - 
تقيق : ممد عبده عّزام ، دار املعارف ، 

ط) 5( ، القاهرة ، ) د. ت( . 

250ه -  )ت  الضّحاك  بن  احلُسني  ديوان 
( : تقيق : د. جليل العطّية ، منشورات 
 ، أملانيا   ، كولونيا   ، ط)1(   ، اجلمل 

2005م . 

ديوان سبط بن الّتعاويذي )ت 553ه( : - 
تقيق : مرجليوث ، دار صادر ، بروت 

، )د.ت( . 

رشوح سقط الزند : تقيق : عبد الّسالم - 
الدكتور   ، إرشاف   ، وآخرون  هارون 
والوثائق  الكتب  دار  مطبعة   ، حسني  طه 

القومية ، ط)4( ، القاهرة ، 2002م . 

)ت -  الُقريش  هْرمة  بن  إبراهيم  شعر 
وحسني   ، نّفاع  ممد   : تقيق   ، 17٦ه( 
العربية  اللغة  جممع  مطبوعات   ، عطوان 

بدمشق ، 19٦9م .

محدي، -  الدين  ميي  امُلكدين:  شعر 
سوريا،   ، ،ع)٦٦(  العريب  الرتاث  جملة 

1997م . 

 شعر اخلروجات والثورات املعارضة يف - 
العرص العبايس األول : عيل عباس علوان 
 ، مج)1(  ،ع)14(،  بغداد  آداب  جملة   ،

. 1971-1970

أمحد -  يونس  الدكتور   : عّباسّيون  شعراء 
السامرائي ، عامل الكتب ، ط)2( ، بروت 

، لبنان ، 1990م .

الشعر العراقي يف القرن السادس اهلجري - 
: مزهر عبد السوداين ، منشورات وزارة 
 ، للنرش  الرشيد  دار   ، واإلعالم  الثقافة 
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اجلمهورية العراقية ، 1980 م. 

الشعرية العربية : جال الدين بن الشيخ ، - 
ترجة : مبارك حنون ، دار توبقال ، ط)1( 

، الدر البيضاء ، املغرب ، 199٦م . 

العباس -  أليب  املحدثني:  الشعراء  طبقات 
املتوكل  بن  ممد  باهللا  املعتز  بن  اهللا  عبد 
د.عمر  تقيق:   ، )ت29٦هـ(  اهللا  عىل 
فاروق الطباع ، دار األرقم بن أيب األرقم، 

بروت– لبنان ، 1998م .

املعري -  العالء  أبو   ، الوليد  عبث 
 ، الدولة  عيل  ناديا  تقيق:   : )ت449ه( 

القاهرة ، 1978م. 

نقدية -  قراءة   ( العريب  الشعر  عروض 
توبقال  دار   ، العلمي  ممد   :  ) توثيقية 
املغرب   ، البيضاء  الدار   ، ، ط)1(  للنرش 

، 2008م . 

األندلي -  ربه  عبد  البن   : الفريد  العقد 
،أمحد  أمني  أمحد   : تقيق   ، )ت328هـ( 
الزين ، إبراهيم االبياري ، ط)2( ، مطبعة 
جلنة التأليف والرتجة والنرش ، القاهرة ، 

1952م .

بن -  ممد  بن  احلسن   : املجانني  ُعقالء 
حبيب النيسابوري )ت 40٦هـ( ، تقيق 
: د. عمر األسعد ، دار النفائس ن ط)1( 

، بروت ، لبنان ، 1987م . 

الغدير يف الكتاب والسنة واألدب : عبد - 
احلسني امحد االميني ، مؤسسة االعلمي 

للمطبوعات ، ط)1( ، 1994م . 

رجة -  فوَّ أبن   : الفتح  أيب  عىل  الفتح 
الربوجردي )ت455ه( ، تقيق : د. رضا 
 ، دمشق   ، ط)1(   ، متوز  مطبعة   ، رجب 

2011م . 

النديم -  إسحاق  بن  ممد   : الفهرست 
 ، طهران   ، جتدد  رضا   ، )ت385ه( 

1971م . 

صالح -  د.   : املخطوطات  تقيق  قواعد 
 ، اجلديد  الكتاب  دار   ، املنجد  الدين 

ط)7( ، لبنان ، 1987م . 

اخلطيب -   : والقوايف  العروض  يف  الكايف 
احلساين  تقيق:   ، )ت502(  التربيزي 
حسن عبد اهللا ، مكتبة اخلانجي بالقاهرة ، 

ط)3( ، 1994م .  

اإلفريقي -  منظور  ابن   : العرب  لسان 
املرصي )ت711ه(، دار صادر ، بروت 

، لبنان ، 1990م . 

امُلحكم واملحيط األعظم : ابن سيده )ت - 
458ه( : تقيق : عبد احلميد هنداوي ، 
 ، بروت   ، ط)1(   ، العلمية  الكتب  دار 

لبنان ، 2000م . 
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أشعار -  يف  قراءة  املْحو)  ونص  النص  مْو 
الدكتور   :  ) العبايس  العرص  يف  املجانني 
عاد جغيم عويد ، جملة ميسان للدراسات 
 ، ع)23(   )  12( مج   ، األكاديمية 

2013م. 

برشح -  متام  أيب  ديوان  عىل  املستدرك 
التربيزي : د. ممد نور رمضان يوسف ، 
، جملة الرتاث العريب ، ع)121-120 ( ، 
اتاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2001م . 

نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العرب - 
) يف اللغة واألدب والتاريخ واجلغرافية ( 

اجلامعة  مطبعة   ، الطرابلي  أجمد  د.   :
السورية ، ط)1( ، دمشق ، 195٦م . 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان : البن - 
خّلكان )ت٦81ه( : تقيق : د. إحسان 
 ، لبنان   ، بروت  صادر  دار   ، عباس 

)د.ت( .  

يتيمة الدهر يف ماسن أهل العرص : أليب - 
منصور الثعالبي ) ت429ه( : تقيق : د. 
ُمفيد ممد قميحة ، دار الكتب العلمية ، 

ط)1( ، بروت ، لبنان ، 1983م. 




