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امللخّ �ص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التع ّرف على كتاب «احلما�سة الب�صرية» ل�صاحبه «�صدر الدين �أبو احل�سن علي
بن �أبي الفرج الب�صري» املتوفى عام ( 659هـ ) ،ومعرفة م�ستوى االختيار فيه ؛ قيا�س ًا لكتب احلما�سة الأخرى
التي �سبقته ،حماولني التع ُّرف على م�ستوى هذه احلما�سة يف تراثنا الأدبي ،والتع ُّرف على جهد «الب�صري»
وفل�سفة اختياره.
و�ستقف عند مقدمة احلما�سة الب�صرية ،التي ق ّدمها محُ قق احلما�سة «خمتار الدين �أحمد « معهد
الدرا�سات الإ�سالمية جامعة َك َره (الهند) �سنة 1964م ،و�ستقدم �إ�ضاءة على �صاحب الب�صرية للوقوف على
واقع هذا الرجل.
وكذلك �س�أنقف ب�إيجاز عند امل�صادر العربية التي اعتمد عليها �صاحب احلما�سة عند اختياره ،و�ستحاول
_ بحول اهلل تعاىل _ نقد �أبواب احلما�سة الب�صرية والوقوف عند كل باب على حده ،وحماولني التعليل
والتف�سري والنقد لهذه الأبواب.
و�س�أنفق رمز (ق) ؛ ليدل على معنى ق�صيدة ،ك�أن نقول مث ًال ق ،5فهي تعني ق�صيدة رقم ( ،)5وكذلك
رمز (�ص) ونعني به �صفحة ،ورمز (ج) ويعني جزء.
و�ستقف عند الق�سم الأخري من احلما�سة الب�صرية ،الذي يتناول التقاريظ التي قيلت بامل�ص َّنف وامل�ص َّنف
والإ�شارة �إىل اجلهد الذي ُب ِذل يف هذه احلما�سة

الكلمات املفتاحية :احلما�سة الب�صرية ،فل�سفة االختيار� ،إنتاج املا�ضي القدمي.
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Abstract
The purpose of study this Knowing the book Al-Hamasa Al-Basria written by
Sader Al_Deen Abu Al-Hassan Ali Bin Abi Al-Faraj Al-Basria، dead in (659H). The
focus will be to know the level of selection in that book in comparison with previous
books. In addition، Al-Hamasa level in our literary heritage and Al-Basaria’s effort
and his choice philosophy will be concern in this study.
Moreover، the introduction of the book which was written by Mukhtar Aldeen
Ahmad from Islamic studies constitution in India in 1964 will be highlighted.
The sources which the writer depended on his book will be discussed along with
critisizing each section of the book trying to intererete and critisized these sections.
The researcher will use (k)( )قto refer to the Kaseeda. for axample: (k5)(ق5) which
meane poem 5. Also (s)( )صto refer to page and ()جto refer to the part.
The final part which consists of the prumpets which were stated about the book
and the writer will also be highlighted.

Keywords: Al-Hamasa Al-Basria, the Philosophy of Choice, Al-Basria, the ancient production
poems.
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 -1كتب احلما�سة يف الأدب العربي القدمي:
تع ّد كتب احلما�سة يف الأدب العربي ،من �أ�شهر
كتب االختيارات ذات القيمة الأدبية واجلمالية
يف تاريخ تراثنا الأدبي ،وكتب احلما�سة �سل�سلة
بد�أت بكتاب لأبي متام (190هـ – 231هـ) ،الذي
�أعطاها هذا اال�سم ،ثم توالت بعده باال�سم نف�سه،
وعلى منهجه نف�سه مع بع�ض الفروق املت�صلة بذوات
امل�ؤلفني �أو الكتّاب.
وكتاب احلما�سة ،هو خمتارات �شعرية �أل ّفه �أبو
متام حبيب بن �أو�س الطائي ،وجمع فيه جمموعة
كبرية من املقطوعات والق�صائد الق�صرية ،ومن
الأبيات املنتقيات من الق�صائد املطولة ،وقد ُ�س ّمي
الكتاب با�سم الباب الأول ،وهو “احلما�سة” على
التغليب ،وقيا�س ًا على كتب �أخرى �أطلق عليها ا�سم
الباب الأول منها ،ككتاب “العني” للخليل بن
�أحمد (ت 175هـ ) ،واملق�صود باحلما�سة عند �أبي
متام ،كل ما يت�صل بال�شجاعة من �إقدام وحم ّية
1
وحث على الإقدامّ ،
وح�ض على حتمل املكاره”
و"مل تكن املختارات قبل �أبي متام ،تتجاوز
ال�شعراء الإ�سالميني ،ولكنه يف حما�سته ك�سر
وو�سع من دائرة اختياره ،فهو مل
هذا التقليدّ ،
يخرت ل�شعراء مغمورين فح�سب ،بل جتاوز ال�شعر
 -1عطية ،عبد الرحمن ،مع املكتبة العربية – درا�سة يف �أمهات
امل�صادر واملراجع املت�صلة بالرتاث ،دار الأوزاعي للطباعة والن�شر،
د.ت�.ص .264
http://journals.uob.edu.bh

الإ�سالمي �إىل �شعر خم�ضرمي الدولتني الأموية
والعبا�سية ،ك�أبي ح ّية ال ُنمريي واحل�سني بن مطري
الأ�سدي (ت 785م) ،و�إىل ال�شعراء العبا�سيني
كم�سلم بن الوليد(ت 208هـ) ،و�أبي العتاهية ،و�أبي
2
نوا�سِ ،د َع ْبل اخلزاعي (ت 220هـ)"
ويبدو �أن هذه االختيارات قد راقت ملن جاءوا
بعد �أبي متام ف�ساروا على نهجه ،و�سنته يف االختيار
واالنتخاب والت�أليف ،ومن املالحظ �أن �أبا متام ،قد
اختار بع�ض النماذج ومقطعاته من �أ�شعار الن�ساء،
فكان �أو ًال يف هذا االختيار حتى زمانه”،جعل _
�أبو متام_ كل جمموعة ت�شرتك يف غر�ض بعينه
حتت العنوان الذي قيلت فيه ،وهي احلما�سة،
املراثي ،الأدب ،الن�سيب،الهجاء ،الأ�ضياف
واملديح،ال�سري والنعا�س ،ال�صفات ،املُ َلح ،مذمة
الن�ساء .و�أ�صبحت اختيارات ال�شعر بعد ذلك
تقليد ًا عند كبار ال�شعراء والأدباء ف�أخذ كل من
ه�ؤالء ،يختار جمموعة من �شعر ال�شعراء ال�سابقني
عليه زمن ًا ،ويطلق عليها ا�سم “احلما�سة” ،فظهر
بعد ذلك حما�سة البحرتي (ت  284هـ) ،وحما�سة
اخلالدين� :أبي عثمان �سعيد و�أبي بكر حممد
ابني ها�شم اخلالدي،وكانا �شاعرين من �شعراء
�سيف الدولة ،و ُتعرف حما�ستهما �أي�ض ًا با�سم
الأ�شباه والنظائر ،وهناك احلما�سة ال�شجرية
� -2إ�سماعيل ،ع ّز الدين ،امل�صادر الأدبية واللغوية يف الرتاث
العربي ،دار النه�ضة العربية ،بريوت ،د.ت� ،ص.96

)Semat 4, No. 1, (Jan. 2016

141

لأبي ال�سعادات هبة اهلل علي بن حمزه بن
ال�شجري املتوفى �سنة 542هـ ،واحلما�سة املغربية
التي جمعها يو�سف بن حممد البيا�سي الأندل�سي
التون�سي املتوفى �سنة 652هـ ،واحلما�سة الب�صر ّية
التي جمعها �صدر الدين بن �أبي الفرج ابن احل�سني
الب�صري املتوفى �سنة 659هـ وكان قد ق ّدمها �إىل
3
امللك النا�صر �أمري حلب �سنة 647هـ”
ويبدو �أن ق�ضية التغيري والتجديد والتحديث
والتم ّيز ق�ضية قدمية جديدة ،فلم َي ُر ْق للبحرتي،
تلميذ �أبي متام� ،أن ي�سري على نهجه ،بل حاول يف
حما�سته �أن ير ّكز على املعاين اجلزئية� ،أكرث من
الأغرا�ض ال�شعرية؛ لهذا جاءت حما�سته ،م�شتملة
على مائة و�أربعة و�سبعني باب ًا.
و�أخذ ابن ال�شجري – مث ًال -يف حما�سته
من �أبي متام ومن البحرتي ونهج نهجهما يف
و�سع ابن ال�شجري �أبواب كتابه،
حما�سيتهما ،و"لقد ّ
فربت على ما جاء عند �أبي متام ،ولكنها كانت
دون ما جاء عند البحرتي ،وجعل ق�سم ًا من هذه
الأبواب للأغرا�ض ،كما فعل �أبو متام ،وجعل ق�سم ًا
�آخر للمعاين اجلزئية املتفرعة عن بع�ض الأغرا�ض
ين�صب
الكربى ،كما فعل البحرتي وكان اختياره،
َّ
4
مبعظمه على �شعر ال�شعراء املجيدين املقلني"
ولي�س غريب ًا يف �أن ثاين اختيارات �شعرائنا
و�أدبائنا ،من �شعر ال�شعراء املجيدين املق ِّلني؛ لأن
ما اختري من هذه الق�صائد� ،إمنا جاءت؛ لتعبرّ
خا�صة فيها
عن موقف �أو جتربة �إن�سانية عا ّمة �أو ّ
الفائدة واملتعة الفنية التي ت�صقل الأذواق ،وترهف
امل�شاعر ،لهذه االختيارات على م�ست ٍو رفيع ب�شكل
عام ،من حيث الأ�صالة املبدعة ،وال�صياغة الفنية
املتالحمة يف معظم الق�صائد واملقطعات املنتقاة
من كتب احلما�سة يف تراثنا الأدبي اخلالد.
والذي يعنينا يف هذا البحث ،ما يتع ّلق
باحلما�سة الب�صر ّية للتع ُّرف على م�ستوى االختيار
فيها ،و�أبوابها ،ودرا�ستها درا�سة نقدية هادفة

تو�ضح فل�سفة االختيار فيها ،وهذا ما �سيظهر
الحق ًا يف ثنايا البحث.
-2احلما�سة الب�صرية:
مل تتناول كتب الرتاث يف الأدب العربي هذه
احلما�سة ب�شيء من التف�سري والتو�ضيح العام،كما
�أنها مل ُتدر�س درا�سة نقدية كاملة قدمي ًا �أو حديث ًا،
لهذا جاء احلديث عن احلما�سة الب�صرية موجز ًا
ومقت�ضب ًا ،بل تناولتها بع�ض الدرا�سات العربية
تناو ًال �سريع ًا ،من خالل �إ�شارات ب�سيطة و�إنارات
خفيفة ،لكنها �أكدت على مكانة هذه احلما�سة يف
الرتاث الأدبي العربي القدمي.
كما �أن م�صادر الرتاث العربي مل تتناول حياة
م�ؤلف احلما�سة الب�صريه ب�شيء من التف�صيل،
وك�أنه واحد من الأدباء املغمورين يف ع�صره ،وهو
مل يكن كذلك؛ لأنه عا�ش مع الأمراء وال�سالطني
الأيوبيني يف ق�صورهم فرتة من الزمن.
قال كارل بروككمان (ت 1956م) karl
 Brokelmanيف كتابه "تاريخ الأدب العربي" ،مع َّرف ًا
باحلما�سة الب�صرية" :جمعها �صدر الدين علي بن
�أبي الفرج الب�صري ،وق َّدمها �سنة 647هـ\1249م
5
�إىل امللك النا�صر �أمري حلب "
وجاء يف كتاب "مع املكتبة العربية  -درا�سة
يف �أُمهات امل�صادر واملراجع املت�صلة بالرتاث"-
لعبد الرحمن عطية قوله يف احلما�سة الب�صرية:
"�ص ّنف هذا الكتاب علي بن الفرج بن احل�سن
َ
الب�صري املتوفى عام 659هـ \ 1260م ،و�إىل ن�سبته
الب�صر ّية ن�سبت احلما�سة ،وجاء جهد “الب�صري”
يف حما�سته مك ّم ًال جلهود �سابقيه يف ت�أليف
احلما�سات م�ؤت�سي ًا ب�شكل خا�ص بحما�سة �أبي متام
ثم بحما�سة البحرتي  ،وقد رتّب خمتاراته يف �أربعة
ع�شر باب ًا معظمها ُي�شابه �أبواب �أبي متام ،وهي
م�صنفة على الأغرا�ض ،وقد اقتب�س بع�ض خمتارات
�سابقيه يف احلما�سات و�ضمنها حما�سته،لقد
مقطوعات من روائع
ٍ
جنح “الب�صري” �إىل تخيرّ

 -3ال�شكعة ،م�صطفى ،مناهج الت�أليف عند العلماء والعرب ،دار
العامل للماليني ،بريوت،د.ت� ،ص.482-481
 4املرجع ال�سابق�.ص .268

 -5بروكلمان ،كارل ،تاريخ الأدب العربي ،نقله �إىل العربية عبد
احلليم النجار ،دار املعارف امل�صرية ،القاهرة ،د.ت ،ط -1ط،2
�ص.82
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ال�شعر اجلاهلي والإ�سالمي ،وكان ي�سوق مع بع�ض
املقطوعات بع�ض الأخبار املت�صلة بها ،كما �أثبت
بع�ض املنا�سبات التي قيلت فيها ،وهذا ي�ساعد على
جالء معاين تلك املقطوعات ...وكان الب�صري
قد �ص ّنفها للملك النا�صر حفيد امللك الظاهر بن
�صالح الدين الأيوبي (ت 589هـ) �صاحب حلب،
وطبعت احلما�سة الب�صرية بتحقيق خمتار الدين
�أحمد يف دائرة املعارف العثمانية بحيدر �أباد
6
بالهند عام  1964يف جزئني"
لقد �أ�شارت بع�ض امل�صادر �إىل �ضخامة
احلما�سة الب�صرية ،وقيل �إنها �أ�ضخم حما�سة
وجدت حتى تاريخها ،بل هي �أ�ضخم حما�سة عربية
على الإطالق ،بعد حما�سة ال ُعبيدي التي ُت�س ّمى
بالتذكرة ال�سعدية يف الأ�شعار العربية جلامعها
حم ّمد بن عبد الرحمن بن عبد املجيد ال ُعبيدي
7
حيث انتهى من جمعها �سنة 702هـ
وقال املظ ّنون ،قبل ظهور التذكرة ال�سعدية� ،إن
احلما�سة الب�صر ّية هي �أ�ضخم احلما�سات على
الإطالق ،حيث �إين �أح�صيتُ عدد مقطوعاتها
جميع ًا فكانت ( )1161مقطوعة خمتارة من
�أجمل الق�صائد يف الأدب العربي ،لكن تبني �أن
حما�سة ال ُعبيدي تفوقها يف هذا العدد كثري ًا،
حيث تنطوي على ما يقرب من ( )1710ق�صيدة
ومقطعة ،بع�ضها يتم َّيز بالطول الن�سبي�" ،إن كتب
االختيار – ب�شكل عام – ال تقوم على �أ�س�س نقدية
�صريحة ،بل تعتمد على ذوق �صاحبها ،وذوقه يرتد
�إىل “م�سبقات” �ضمنية توجهه يف �أخذ ما يثبته،
8
وترك ما ينفيه"
قدمة �صاحب احلما�سة الب�صر ّية:
ُ -3م َّ
ق ّدم �صاحب احلما�سة الب�صرية – علي بن
الفرج بن احل�سن الب�صري مبقدمة ق�صرية
 -6عطية ،عبد الرحمن ،مع املكتبة العربية – درا�سة يف �أمهات
امل�صادر واملراجع املت�صلة بالرتاث ،دار الأوزاعي للطباعة والن�شر،
د.ت�.ص .271-270
� -7إ�سماعيل ،ع ّز الدين ،امل�صادر الأدبية واللغوية يف الرتاث
العربي ،دار النه�ضة العربية ،بريوت ،د.ت� ،ص .128-124
 -8عبا�س ،اح�سان ،تاريخ النقد الأدبي عند العرب – نقد ال�شعر
من القرن الثاين حتى القرن الثامن الهجري ،دار ال�شروق،
عمان1993،م�،ص .28
http://journals.uob.edu.bh

ملختاراته ال�شعرية ت�شري �إىل ذوق �صاحبها ،وت�ؤكد
قدرته يف االنتخاب واالختيار ،فبعد �أن حمد اهلل
و�أثنى عليه ،جنده ُي�شري �إىل �أهمية املجاميع
ال�شعر ّية فقال " :ملَّا كانت املجاميع ال�شعرية ِ�صقال
الأذهان ولأنواع املعاين كالرتجمان وكان موالنا
امللك النا�صر �صالح ال ُّدنيا والدِّ ين� – ...أبو املظفر
يو�سف ابن امللك العزيز بن امللك الظاهر...-
َلهجا ب�أ�شعار العرب التي هي ديوان الأدب ،توخيتُ
جمموع حمت ٍو على قالئد �أ�شعارهم وغرر
يف حترير
ٍ
�أخبارهم جمتنب ًا للإطالة والإطناب مبا ت�ضمنته
9
�أبواب الكتاب "
ومن خالل القول ال�سابق نلمح �إنّ �صاحب
احلما�سة الب�صرية قد َ�ص ّن َف هذه احلما�سة �إىل
امللك النا�صر �صالح ال ُّدنيا والدِّ ين " �أبو املظفر "
يو�سف بن امللك العزيز بن امللك الظاهر ولد -627
و ُقتل �سنة 65910
ومن ي�ؤلف للملك ال ُب َّد �أن يكون على قدر كبري
من الثقافة والب�صرية النافذة ،والقدرة على النقد
واالختيار واالنتخاب؛ ليقدم الأف�ضل على كل حال.
ولهذا �ص ّرح �صاحب احلما�سة يف مقدمته�،أنه
قد توخى يف جمموعه �أن يكون حمتوي ًا على ُغرر
الأخبار وقالئد الأ�شعار حمرتز ًا الإطالة والإطناب
والإ�سهاب – كما تق ّدم �سابق ًا . -
وقد التزم املُ�ص ِّنف بذلك ،ولهذا ف�إن الدار�س
احلايل لهذه احلما�سة ال يجدها م�شتملة على
ق�صائد طوال ،بل �إن �أكرث مقطعاتها ال تتجاوز
الع�شرة �أبيات �إ ّال يف القليل النادر منها ،و�أظن �أن
�صاحب احلما�سة كان محُ َّق ًا يف ذلك ؛ لأنه ي�ؤلف
مللك ،ولهذا جاءت مقطوعاته من ال ِق�صار؛ لتجد
ال َقبول والر�ضا عند امللك النا�صر "�أبو املظفر".
واملُ�ص ِّنف يف مقدِّ مته الق�صرية يطري على
حما�سة الأ�شباه والنظائر للخالديني وميدحها،
املحتوية على دُرر النظام وجواهر الكالم ،لك ّنه
�سرعان ما ينتقد اخلالديني ب�أنهما قد وقعا يف بع�ض
 -9الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن احل�سن
(ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج،1ج 2حتقيق خمتار
الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م� ،ص.2-1
 -10املرجع ال�سابق� ،ص.10
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الأخطاء ور�صد بع�ض امللحوظات على جهدهما،
فقال الب�صري... :غري �أنهما قد ن�سبا فيها �أ�شياء
�إىل غري قائلها ومل يقيدا الكتاب برتجمة �أبواب،
فغدت فرائده متبددة النظام م�ست�صعبة على
11
احلفظ والإفهام"...
ولهذا جاءت حما�سة الب�صري موزعة على �أربعة
ع�شر باب ًا ،وجاءت مقطعاتها ق�صار ًا لتفهم وحتفظ،
وبهذا يكون “الب�صري” قد ط ّبق مبد�أ مطابقة
الكالم ملقت�ضى احلال ،ومالئمة القول للمنا�سبة.
والدار�س ملقدمة “الب�صري” الق�صرية،
ثاقب الر�ؤيا ،خبري ًا بحقيقة
يجده َ
بعيد النظرَ ،
الناقد،عارف ًا لطبيعة النقد ،وك�أنه يعلم ما �سيطر�أ
على النقد فيما بعد؛ لذلك فهو يق ّدم بع�ض
وقدم
الأغرا�ض ال�شعرية بعبارات موجزة مقت�ضبةَّ ،
لها �إ�ضاءة لها ُتعرف يف موقعها من احلما�سة.
فهو -مث ًال ُ -يع َّرف ببع�ض الأغرا�ض ال�شعرية
بقوله.... :فما و�صف به الإن�سان من ال�شجاعة
وال�شدة يف احلرب وال�صرب يف مواطنها ُ�س ّمي
وكرم
حما�سة وب�سالة وما و�صف به من
ٍ
ح�سب ٍ
ً
حمتد ُ�س ّمي مدح ًا وتقريظ ًا وفخرا ،وما
وطيب
ٍ
ٍ
اثنى عليه ب�شيء من ذلك ميت ًا ُي�س ّمي رثاء وت�أبيناً،
وما و�صفت به �أخالقه املحمودة من حياء وعفة
و�إغ�ضاء عن الفح�شاء وم�ساحمة عن زالت الأخالء
وجمال
�سن
ٍ
ُ�س ّمي �أدب ًا ،وما و�صف به الن�ساء من ُح ٍ
وغرام بهن ُ�س ّمي غز ًال ون�سيب ًا .....وما و�صفت به
ٍ
الأ�شياء على اختالف �أجنا�سها و�أنواعها ُي�س ّمى نعت ًا
وو�صف ًا و ُملح ًا ،وما ذكر به الإنابة �إىل اهلل تعاىل
12
ورف�ض ال ُّدنيا ُ�س ِّمي ُزهد ًا [ وعظة ] واهلل �أعلم...
وهكذا يظهر لنا �أن �صاحب احلما�سة الب�صرية،
بالإ�ضافة �إىل ح�سن اختياره وانتقائه ،ف�إنه عامل
بالفنون ال�شعرية ،خبري بها.
�-4إ�ضاءة حول �صاحب احلما�سة الب�صرية:
من هو �صاحب احلما�سة الب�صرية ؟
�إنه علي بن الفرج بن احل�سن الب�صري املتوفى
-11املرجع ال�سابق� ،ص.2
 -12املرجع ال�سابق� ،ص.3-2
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عام 659هـ ،و�إىل ن�سبته الب�صر ّية ن�سبت حما�سته،
وكل امل�صادر واملراجع ال ُت�شري �إىل تاريخ والدته،
ولكنها تركز على تاريخ وفاته ،وال تذكر عنه
�شيئ ًا ذا بال ،وهذا ما �أ�شار �إليه حمقق احلما�سة
الب�صرية عند حديثه عنه يف مقدمة الكتاب:
“لقد �أ�شار “خمتار الدين �أحمد” حمقق
احلما�سة املذكورة� ،أن �صاحبنا جمهول منكر� ،إىل
حد قد خلت جميع كتب الرتاجم والت�أريخ من بيان
�أحواله وترجمته ،و�إن علماء الرتاجم وامل�ؤرخني قد
ث َّبتوا �أحوال رجال ما كانوا ذوي �أهمية خا�صة...
و�إن �صاحبنا قد كان ذا وجاهة بنف�سه ،وكان
ممن توىل تربيته ون�ش�أته ملوك و�أمراء.....
ّ
وكانت له معهم عالقات وروابط حميمة مثل� :أبو
املظفر يو�سف �أمري حلب ،وامللك النا�صر داود بن
عي�سى....وم�ؤيد الدين �إبراهيم ابن القفطي وكان
13
وزير ًا”....
�إن معظم امل�ؤرخني لهذه الفرتة الزمنية ،التي
عا�ش فيها �صاحب احلما�سة الب�صرية مل ُي�شريوا
�إىل �صاحب احلما�سة ،على الرغم من �أنه كان
قريب ًا من امللوك والأمراء يف زمنه ،و�أعتقد �أن �سبب
ذلك هو احل�سد والكراهية؛ ب�سبب قربه من امللوك
والأمراء تار ًة ،وقد يكون لتفوقه يف جمال الأدب
والفكر تارة �أخرى،لهذا ان�صرف عنه امل�ؤرخون يف
تلك الفرتة.
وقال املحقق “�إن ع�صره املُ ِّ�صنف هو ال َع�صر
تب الت�أريخ
الذي َكت ََب فيه م�ؤرخو الإ�سالم ُك َ
امل�شهورة ،ف�إن يف القرنني ال�ساد�س وال�سابع
الهجريني ُ�ص ّنفت الكتب الت�أريخية و�أذيالها،
ولك ّنهم جميع ًا تخلو عن ذكر �صاحبنا �صدر الدين
علي ،و�إن معا�صريه مل يعتنوا به ،بل الذين جاءوا
من بعدهم مل يلتفتوا �إليه كذلك ،فهذا ابن خلكان
من معا�صريه ،وابن العدمي (ت 1339هـ) من
�أ�صدقائه ،وله تقريظ على احلما�سة الب�صرية،مل
جند عندهم ذكر ًا ل�صاحب احلما�سة الب�صرية،
 -13الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن
احل�سن (ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج،1ج 2حتقيق
خمتار الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م� ،ص.21
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وهذا ابن �إيا�س احلنفي (ت 930هـ) يذكر جميع
�أحوال ع�صر امللك النا�صر الأخرية من هجمة
املغول على حلب ،وقتل امللك وحا�شيته ،ف�أب�سط
فيها حتى �إنه �سرد �أ�سماء قتلى �أ�صحاب امللك
من العلماء وال�شعراء ،والذي مل يذكره فقط هو
�صاحبنا �صدر الدين علي ،وهذا ال�سيوطي يذكر
احلما�سة الب�صرية ،ويرجع �إليها يف ت�صنيفاته،
14
لكن كتبه �أي�ض ًا ال تدل على �شيء من �أحواله”
وقال املحقق“ :لي�س عندنا علم من وقائع
حياته ال�سائرة� .أما عن وفاته،فنقدر �أن نقول �إنه
كان قتل مع من قتلوا مع امللك النا�صر وح�شمه� ،إذ
هجم “هُ الكو” على حلب �سنة 659هـ�....أما �سنة
15
والدته فال ن�ستطيع �أن ُنعينها”.....
و�إذا كان �صاحب احلما�سة َع َلم ًا مجَ هو ًال ُمنكر ًا،
�إىل درجة احلقد واحل�سد والكراهية ،ف�إن خمتاره
مل يكن كذلك ،والدليل على ذلك �أن املحقق قد
�أفرد جزء ًا من الكتاب ي�شتمل على التقاريظ لهذه
احلما�سة التي تجُ مع جميعها على ُح�سن اختياره،
وقدرته وذوقه العايل يف االنتقاء واالنتخاب.
و�إذا كانت احلما�سة تختار جلانب �أخالقي،
كما هو احلال عند البحرتي � ،أو جلانب جمايل،
كما هو احلال عند �أبي متام – كما ت�شري �إىل
ذلك بع�ض الدرا�سات – ف�إنني �أقول �إن حما�سة
الب�صري جمعت كليهما مع ًا،وبخا�صة �أن �صاحب
احلما�سة الب�صر ّية قد ن�ش�أ عند امللوك والأمراء،
وترعرع يف ق�صورهم ،ورُبمّ ا كان ُمعلم ًا و ُم�ؤدب ًا
لأبنائهم ،بالتايل جاءت حما�سته �شاملة لكل
اجلوانب الأخالقية والأدبية والفنية ،ومن هنا
جاءت �شهرتها �أكرب من �شهرة �صاحبها.
 -5م�صادر احلما�سة الب�صرية:
مبا �أن حما�سة الب�صري هي جمموعة من
املقتطفات واملقطعات ال�شعرية ومن النماذج
املنتقاة لع�صور خمتلفة ممتدة من الع�صر
اجلاهلي مرور ًا بالع�صر الإ�سالمي والأموي
والعبا�سي ،فال �شك �أن امل�ص َّنف قد اعتمد يف
 -14املرجع ال�سابق� ،ص .22-21
 -15املرجع ال�سابق� ،ص.25-24
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اختياراته على جمموعة من امل�صادر التي ا�ستقى
منها مقطعاته ال�شعرية.
ويف املقدمة الق�صرية التي قدًّم بها امل�ص َّنف
حما�سته�،ص ّرح ،وب�شكل وا�ضح� ،أنه قد اعتمد على
م�صنفات من �سبقه يف هذا امل�ضمار ،وقد �أ�شار
يف مق ّدمته�،إىل تلك امل�صادر التي اعتمد عليها
جمموع حمت ٍو على
فقال.....“ :توخيتُ يف حترير
ٍ
ً
قالئد �أ�شعارهمُ ،
وغرر �أخبارهم جمتنبا للإطالة
والإطناب مبا ت�ضمنته �أبواب الكتاب ،ك�آمايل
العلماء وحما�سات الأدباء ،ودواوين ال�شعراء ،من
فحول املحدثني والقدماء وخمتارات الف�ضالء
ك�أ�شباه اخلالديني املحتوية على دُرر النظام
16
وجواهر الكالم”....
و�ص ّرح �صاحب احلما�سة الب�صرية �أنه قد
اعتمد يف اختياره على كتب احلما�سة التي �سبقته،
كحما�سة �أبي متام وحما�سة البحرتي التي ُتع ّد من
�أ�شهر كتب احلما�سات يف تراثنا العربي ،وكذلك
جنده �ص ّرح �أنه اعتمد يف اختياره على كتاب
“الأ�شباه والنظائر” للخالديني ،وهذا الكتاب
اعتمد عليه كثري ًا عند اختياره.
والدار�س للحما�سة الب�صرية يجد �أن �صاحبها
قد اعتمد بالدرجة الأوىل على حما�سة �أبي متام؛
لأن العديد من املقطعات موجودة يف حما�سة �أبي
متام ،و�إن كتاب “الأ�شباه والنظائر” ،ي�أتي يف
الدرجة الثانية بعد حما�ستي �أبي متام والبحرتي.
“�إن �أبا متام كان يختار ال�شعر الذي يروقه ،دومنا
اعتبار ملدى �شهرة �صاحبه ،و�أنه مل ي�ش�أ �أن يعر�ض
على النا�س ما هو م�شهور ومتداول بينهم ،بل �شاء
�أن ي�ضع بني �أيديهم مناذج جديدة من ال�شعر
الرائع .....وقد �أورد �أبو متام يف خمتاراته ل�شعراء
مغمورين ...وك�أمنا كانت غايته �أن يدل على
ال�شعر من حيث هو� ،أي بالنظر �إىل قيمته الفنية
17
ال�صرف”
 -16الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن
احل�سن (ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج،1ج 2حتقيق
خمتار الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م� ،ص.2
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أكدت مقدمة الكتاب �أن "الب�صري" ،قد
وقد � ْ
�أفاد من ديوان "�سلم اخلا�سر"،و�إن اجلاحظ (ت
255هـ) �أحب امل�صنفني لدى �صاحب الب�صر ّية،
وكان كتاب "احليوان" "للجاحظ" من امل�صادر
املهمة التي اعتمد عليها املُ�ص ِّنف.
وتدل القرائن على �أن الب�صري قد �أخذ من
18
جمموعة �أخرى من الكتب بع�ض مقطعاته منها:
 جمموع املعاين. حما�سة البحرتي. احلما�سة البن ال�شجري.للح�صري.
 زهرة الآداب ُ االقت�ضاب يف �شرح �أدب الكاتب. معاين الع�سكري.�-6أبواب احلما�سة الب�صرية:
جاء جهد “علي بن الفرج بن احل�سن
الب�صري” يف احلما�سة الب�صرية مك َّم ًال جلهد
من �سبقه من ال�شعراء والعلماء وامل�ؤلفني والكتّاب
الأفذاذ يف تراثنا الأدبي :ك�أبي متام ،والبحرتي
واخلالديني.
والدار�س للحما�سة الب�صرية ،يلحظ �أن
�صاحبها مل يختلف كثري ًا يف منهجه عن منهج
من �سبقه يف االختيار ،ف�إذا كان منهج �أبي متام
يف االختيار يعود �إىل جانب فني جمايل ،والبحرتي
يرتد منهجه �إىل جانب �أخالقي ،ف�إنني ال �أكون
ُمغالي ًا� ،إذا قلت �إن �صاحب احلما�سة الب�صر ّية قد
�أخذ باجلانبني مع ًا ،ور ّكز يف اختياره على َ
احل�سن
اجلميل من ال�شعر العربي ،الذي يعد ديوان العرب،
ففيه منهج حياتهم ،وفيه فنهم وذوقهم الذي
مازلنا نتبعه هنا وهناك يف ّ
م�ضانه وم�صادره التي
ت�شتمل على �أف�ضل ما �أبدعه الفكر العربي يف جمال
الأدب والفكر الإن�ساين اخلالد.
والدار�س الذي ّ
يطلع على هذه احلما�سة،ف�إنه
يجدها تتك ّون من �أربعة ع�شر باب ًا ،فهي قد زادت
 -18املرجع ال�سابق� ،ص .30-29
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على حما�سة �أبي متام ب�أربعة �أبواب ،ونق�صت عن
�أبواب حما�سة البحرتي بكثري.
لقد اعتمدتُ يف درا�ستي على احلما�سة
الب�صرية طبعة عامل الكتب – بريوت ،وق ّدم لها
“خمتار الدين �أحمد” ،وهكذا احلما�سة جاءت
يف جزئني م�شتملني على �أربعة ع�شر باب ًا هي على
الرتتيب:
 باب احلما�سة ،ويت�ضمن ( )243مقطوعة. باب املديح والتقريظ ،ويت�ضمن ()198مقطوعة.
 باب الت�أبني والرثاء ،وي�شتمل على  184مقطوعة. باب الأدب ،وهو الباب الذي بد�أ به اجلزء الثاينمن احلما�سة ،وا�شتمل على  218مقطوعة.
 باب الن�سيب والغزل ،وا�شتمل على  348مقطوعة. باب الأ�ضياف ،وي�شتمل على  41مقطوعة. باب ما قيل يف الهجاء ،وي�شتمل على 153مقطوعة.
 باب مذمة الن�ساء ،وي�شتمل على  28مقطوعة. باب ال�صفات والنعوت ،وي�شتمل على 60مقطوعة.
 باب ال�سري والنعا�س ،وي�شتمل على  31مقطوعة. باب امللح واملجون ،وي�شتمل على  84مقطوعة. باب ما جاء يف �أكاذيبهم وخرافاتهم ،وي�شتملعلى ( )10ع�شر مقطوعات.
 باب ما جاء من ُملح الرتقي�ص ،وي�شتمل على( )9ت�سع مقطوعات.
 باب الإنابة والزُّهد ،وي�شتمل على ()54مقطوعة.
 لقد ا�شتملت �أبواب احلما�سة على ()1661مقطوعة.
واملت�أمل يف حما�سة البحرتي واحلما�سة
الب�صرية ،ف�إ ّنه يجد �أن عدد �أبواب احلما�سة
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الب�صرية قد زاد على �سابقتها ب�أربعة �أبواب ،هي:
باب املديح والتقريظ ،وباب ما جاء يف �أكاذيبهم
وخرافاتهم وباب ُملح الرتقي�ص ،وباب الإنابة وال ُّزهد.
وهكذا يظهر لنا �أن الب�صري يف حما�سته ،قد
�أخذ عن �أبي متام �أبوابه ،و�أ�ضاف عليها �أبواب ًا
�أخرى.ومن املعلوم لنا �أن �أبرز ما مي ّيز ديوان
احلما�سة – لأبي متام – �أنه �أول جمموعة �شعرية
ت�ص ّنف فيها الأ�شعار ت�صنيف ًا مو�ضوعي ًا ،فقد
ق�سمها �أبو متام �إىل ع�شرة �أبواب ،وجعل كل باب
ّ
ً
خمت�صا بفنّ من فنون ال�شعر العربي ،وذلك على
19
النحو التايل:
 -1باب احلما�سة.
 -2باب املراثي.
 -3باب الأدب.
 -4باب الن�سيب.
 -5باب الهجاء.
 -6باب الأ�ضياف واملديح.
 -7باب ال�صفات.
 -8باب ال�سري والنعا�س.
 -9باب املُ َلح.
-10باب مذمة الن�ساء.
وبلغ جمموع ما ت�ضمنته حما�سة �أبي متام
( )881مقطوعة ،يف حني �أن ما ت�ضمنته حما�سة
البحرتي ( )1454مقطوعة.
 -7نظرة نقدية يف �أبواب احلما�سة
الب�صرية:

�أ" .باب احلما�سة":

لقد بد�أ الب�صري باب حما�سته بق�صيدة عمرو
20
بن الإطنابة الأن�صاري ،الذي قال فيها:
� -19إ�سماعيل ،ع ّز الدين ،امل�صادر الأدبية واللغوية يف الرتاث
العربي ،دار النه�ضة العربية ،بريوت ،د.ت� ،ص.214
-20الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن احل�سن
(ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج ،1ج 2حتقيق خمتار
الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م� ،ص.4-3
http://journals.uob.edu.bh

�أبتْ يل عِ فتي َو�أبى َبالءي
الربيح
َو�أخذي احلم َد بالثمن
ِ
و�إقدامي على املكرو ِه نف�سي
امل�شيح
َو�ضربي هامة ال َبطل
ِ
وقويل ُكلما ج�ش� ُأت وجا�شت
مكانك ! تحَ مدي �أو َت�سرتيحي
لأك�سبها م�آث َر �صاحلات
حيح
َو�أَحمي بعد َعنْ ع ٍ
َر�ض َ�ص ِ
�صاف
امللح ٍ
بِذي َ�شطبٍ َكمثلِ ِ
بيح
ونف�س َما تق ُّر عَلى ال َق ِ
“جاءين كتاب البيان والتبيني للجاحظ،
قوله ..:وقالوا �شعر الرجل قطعة من كالمه ،وظ ّنه
21
قطعة من علمه ،واختياره قطعة من عقله”.....
واملت�أمل يف قطعة “ابن الإطنابة” يجدها
تتحدث عن فكرة الثبات على �أر�ض املعركة،
وال�صرب على ال�شدائد؛ لأن الفرج ي�أتي تالي ًا،
والبيت الثالث من املقطعة ،يحمل يف ثناياه معنى
احلما�سة والثبات عند ال�شدائد؛ لأن ال�صرب �صرب
�ساعة ،وفيها يحقق الإن�سان مناه ف�إما ال�سمعة
احل�سنة واملتعة يف هذه احلياة ،و�إما املوت والراحة
الأبدية.
وقد اختتم “الب�صري” باب احلما�سة
بق�صيدة “لعبد العزيز بن زرارة (ت 670م)”،
وكان “معاوية بن �أبي �سفيان (ت  60هـ)” ين�شدها
22
كثري ًا ،وهي:
النا�س �أطواراً عَلى ُخلقٍ
َق ْد عِ �شتُ يف ِ
�شتى َوقا�سيتُ فيها الل َ
ني والفظ َعا
بلوت فال ال ّنعما ُء َت ُ
ُكال ُ
بطرين
َوال تخ�شعتُ مِ ن َم ْك ُروهِ ها َج ِزعَا
 -21اجلاحظ� ،أبو عثمان عمرو بن بحر (ت  255هـ) ،البيان
والتبني (باب البيان) دار الكتب العلمية ،بريوت ،د .ت� ،ص.45
 -22املرجع ال�سابق� ،ص .116
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لقد م ّر ال�شاعر بتجربة ما يف احلياة ،حيث
قا�سى �صنوف التعب ،كما �أنه قد عرف احلياة
بلينها وق�ساوتها ،فلم يبطره ال َّلني وخف�ض
العي�ش،ومل ي�ضعفه الكرب ال�شديد� ،أو احلزن
العميق.
واملت�أمل يف باب احلما�سة “للب�صري” يجده
م�شتم ًال على ( )243مقطعة ،ولكنه يحتل املكانة
الثانية من الأبواب من حيث عدد املقطعات ،وبهذا
يكون باب الن�سيب والغزل �أكرث �أبواب احلما�سة
عدد مقطعات.
واملالحظ يف هذا الباب – باب احلما�سة – �أن
“الب�صري” مل يرتجم لكثري من ال�شعراء الذين
�أخذ عنهم مقطعاته ،وج ُّل ما ذكره امل�ص َّنف
عن حياة ال�شعراء �أنه كان يقول � -أحيان ًا � -أنه
خم�ضرم -كما هو احلال يف  -ق ،2و ق ،9و ق،33
و ق ،60و ق.114
وكان �أحيان ًا يع َّرف بال�شاعر بقوله� :أموي
ال�شعر ،كما هو احلال يف ،ق ،8وق ،11و ق،19
وق ،34وق.64
وكان يكتفي يف الكثري من املقطعات �أنه كان
يقول يف تعريفه لل�شاعر �إنه جاهلي ،كما هو احلال،
يف بع�ض الق�صائد يف باب احلما�سة وغريه من
الأبواب الأخرى ،مثل قوله يف ق�صيدة ق 16وقال
معبد بن علقمة ( ت  743هـ )جاهلي ،وكذلك يف
ق ،25و ق ،50و ق.52
والدار�س لهذا الباب – باب احلما�سة – يف
حما�سة “الب�صري” ،قد يلحظ �أن “الب�صري”،
قد �أدرج بع�ض املقطعات يف هذا الباب ،وهي  -يف
نظر الدار�س احلايل  -ال ت�صلح �أن تكون �ضمن
هذا الباب ،بل قد ت�صلح �أن تقع �ضمن مقطعات
23
باب �آخر مثل :ق  ،9ق ،17ق ،19ق...69
ومن خالل درا�ستي ،الحظتُ �أن �صاحب
احلما�سة قد ر َّكز على الق�صائد ذات الأبيات
 -23الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن
احل�سن (ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج ،1ج 2حتقيق
خمتار الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م.
http://journals.uob.edu.bh
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القليلة ،ومل يلج�أ �إىل الطوال ،كما هو احلال ،يف
الأ�صمعيات واملف�ضليات .ويف ر�أيي �أن �سبب اختياره
للأبيات القليلة ،يرجع �إىل رغبته يف �أن حتفظ هذه
الأبيات ،وتردد على الأل�سنة؛ لأن الق�صيدة كلما
ق َّل عدد �أبياتها كانت �أي�سر حفظ ًا عند ال�سامعني/
الق ّراء �أو املتلقني.
�إن الدار�س لهذا الباب – باب احلما�سة -يجد خلط ًا
بالأ�سماء ،وهذا ما يت�ضح يف ق ،37فقال املُ�ص ِّنف :وقال
احلارث بن ع ّباد العب�سي [جاهلي] ،ويف حا�شية املحقق
جند �أن ال�شاعر هو “البكري” ال “العب�سي” ،كما وَهَ َم
24
املُ�ص ِّنف (امل�ؤلف) وفيها قال ال�شاعر:
ُقر َبا َمربط ال َنعا َمة مِ ِّني
رب َوائل َعنْ جيالِ
َلقِحتْ َح ُ
ُقر َباهَا يف مقرباتٍ عجالٍ
عاب�ساتٍ يث َ
ال�سعاىل
نب َوثب ّ
لمَ ْ �أ ُكنْ من جِ ناتِها علم اهلل
و�إين بِح ِرهَا اليوم َ�صال
لقد جاء “الب�صري” ببع�ض الأبيات والق�صائد
خم َت َل ٌف فيها ،من م�صدر �إىل م�صدر ،ومن مرجع
�إىل مرجع ،وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،ف�إننا جند
يف ق 57من باب احلما�سة اختالف ًا بني ما جاء يف
احلما�سة ،وما جاء يف كتاب اخلزانة “للبغدادي”،
وفيها قال “الب�صري”:
وقال ُزفر بن احلارث الكالبي [من �شعراء بني
25
�أمية]:
َل ْعمرِي َلقد �أبقتْ وقيع ُة َراهط
ملروا َن َ�صد َعاً بيننا ُمتنائِياً
َفلَ ْم َتر مِ ِّني نبوة َقبل هذه
َفراري َوتركي َ�صاحبي َورائِيا
�أريني �سالحي َال �أبا َ
لك �إنني
�أرى ا َ
رب َال تزدا ُد �إ ّال متاديا
حل َ
-24املرجع ال�سابق� ،ص .17-16
 -25املرجع ال�سابق� ،ص.26
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مل يكن ُم�ص ِّنف احلما�سة الب�صرية دقيق ًا يف ن�سبة
ال�شعراء �إىل ع�صورهم ،وجنده يخلط بني ع�صور
ال�شعراء ،فاجلاهلي قد يكون �إ�سالمي ًا ،والإ�سالمي
قد ُين�سب �إىل الع�صر اجلاهلي ،ويتج ّلى ذلك يف
26
ق ،67وجند “الب�صري” يقول:
وقال م�ضر�س بن ربعي ،جاهلي ،منها:
َيا �أ ّيهَا ال ّرج ُل املهدى َقوار�صه
�أب�ص ْر َطر َ
ِيقك ال َي�شخ�ص ب َِك ال َب�ص ُر
و�أك ّد املحقق �أن م�ضر�س بن ربعي لي�س جاهلي ًا،
فجاء يف �أعالم “الزركلي” :وروى له “املرزباين
(ت730هـ) “عدة مقطوعات،وقال :له خرب مع
ً 27
الفرزدق (ت  732هـ) ف�إن َ�ص َّح هذا فال يكون جاهليا
واملت�أمل بهذه احلما�سة يجد اخللط وعدم
القطع يف ن�سبة �أبيات �إىل �أ�صحابها ،وهذا ما يبدو
يف ق 83من باب احلما�سة ،وا�ست�شهد بالأبيات
28
التالية فقال:
َولمَ ْ �أ ْر كاملقدا ِم �أبعد همة
ُ
ال�سم ُر
و�أربط َج�أ�شاً حني
تختلف ُ
فتى �إن هو ا�ستغنى تخ ّر ُق يف الغنى
و�إن قل ما ال مل ي�ض ْع متنه الفق ُر
ول�ستَ تراه َجازعاً لمِ �صيب ٍة
َو َال فرحاً بالده ِر �إن �أ�سع َد الده ُر
و�أك ّد املحقق �أن الأبيات منها ما ُين�سب للأبرد
الريبوعي ،وهي ُتن�سب �إىل �سلمه بن يزيد ،وليلى
بنت �سلمى – �أي�ض ًا .-
واملُ�ص ِّنف على ما يبدو مل يجهد نف�سه كثري ًا
يف ن�سبة الأبيات �إىل �أ�صحابها� ،أو االهتمام بع�صر
ال�شاعر وحياته ،و�إمنا كان مهتم ًا بالأبيات اجلميلة
التي حتقق غر�ضه يف الت�صنيف ،التي تقدم جانب ًا
�أخالقي ًا وجمالي ًا.

ويف ر�أيي �أن م�ص َّنف احلما�سة ،على الرغم
من اجلهد الذي بذله يف االختيار واالنتخاب،
�إال �أنه �أخفق يف بع�ض االختيارات واملنتخبات،
وبخا�صة عند ت�صنيفها يف الأبواب التي� ،أ�شرت
�إليها �سابق ًا ،منها �أجد بع�ض الق�صائد قد و�ضعت
يف باب احلما�سة وموقعها املديح ،وبع�ضها جاء
يف باب احلكمة ،فجاءت يف باب احلما�سة......
والدليل على ذلك �أن ق ،86وهي لل�شاعر �أبي متام
الطائي جاءت يف باب احلما�سة ،وهي ت�صلح لأن
تو�ضع يف باب املديح ،وهو ميدح فيها عبد اهلل بن
29
طاهر ،وفيها قال:
�أَعا ِذ َلتي َما � َ
أخ�شن ال ّليل َمركبا
و�أخ�شن منه يف امللماتِ َراك ُب ُه
ومن خمتارات باب احلما�سة الق�صيدة رقم
“ ،”94التي وقعت يف باب احلما�سة ،وموقعها –
كما �أرى – يف احلكمة قال املُ�ص ِّنف:
وقال الهيثم بن الأ�سود بن قي�س النخعي –
30
جاهلي :-
َو� ْأعلَ ْم ع ّلماً لي�س ّ
بالظن �أ ّنه
�إذا ّ
ذل َموىل املرء َفهو َذلي ُل
و�إن ل�سا َن املرء َما مل تكن َله
َح�صاة عَلى عَورات ِه لدلي ُل
لقد اختار “الب�صري” العديد من الق�صائد
اجل ّياد يف حما�سته،وبع�ضها يحمل رمز ًا ذكي ًا له
داللته الفكرية ،التي تدل على امل�ستوى الفكري
الراقي الذي و�صل �إليه م�ص َّنف احلما�سة
الب�صرية ،فقد �أورد “الب�صري” يف باب احلما�سة
ق�صيدة تع ُّد من عيون ال�شعر العربي ملا حتمله من
�أفكار ومعان �سامية ،وقد بعث بها ال�شاعر �إىل
قومه ُي ِّ
حذرهم فيها من غزو ك�سرى لهم ،كما جاء
يف احلما�سة يف ق�صيدة رقم  ،194قول املُ�ص ِّنف:

 -26الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن
احل�سن (ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج،1ج 2حتقيق
خمتار الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م� ،ص.30
-27املرجع ال�سابق�،ص .30
 -28املرجع ال�سابق� ،ص.37

 -29املرجع ال�سابق� ،ص .39
 -30الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن
احل�سن (ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج،1ج 2حتقيق
خمتار الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م� ،ص.43
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وقال لقيط بن حارثة بن معبد الأيادي،
جاهليُ ،يحذر قومه من غزو ك�سرى ،ويحثهم على
31
اال�ستعداد له:
َيا دَا َر عَمر َة من حُمتلها ا َ
جلرعَا
أحزان وا َ
هَاجتْ لكِ اله ُم وال ُ
جلزعَا
�أبلغ �إياداً َوخلل يف ُ�سراتهم
أع�ص قد ن�صعا
�إين �أرى الأم َر �إن لمَ ْ � ْ
َيا َ
لهف نف�سي �إن َكانتْ �أمو ُر ُكم
�شتى و�أحكم �أم َر ال ّنا�س فاجتمعا
هلل َد ُركم
َوق ِّلدوا �أم َركم ِ
رحب الذرا ِع ب�أم ِر احلربِ ُم َ
�ضط ِل َعا
العي�ش َ�ساعده
َال ُمرتفاً �إن رخا َء
ِ
وال �إذا َّ
ع�ض َمكروه به خ�ش َعا
َلقد حم�ضتُ لكم ودي بِال دَخلٍ
العلم َما نفعا
فا�ستيقظوا �إن خ َ
ري ِ
فالق�صيدة جاءت ر�سالة من ال�شاعر �إىل
قومه الذي عزم “ك�سرى” على غزوهم ،و�إنه
قد ا�ستع ّد لهم ك َّل اال�ستعداد للق�ضاء على قبيلة
“�إياد” ،وال�شاعر كان قريب ًا من “ك�سرى” ف�أح�س
بهذا الأمر ،فبعث بر�سالته ُي ِّ
حذر قومه ،ويدعوهم
�إىل اال�ستعداد التام ملواجهة “ك�سرى” ،ون�صح
ال�شاعر قومه� ،أن يو ّلوا عليهم قائد فيه �صفات
القيادة ولديه قدرة على احلرب ،ال مرتف ًا يف حياته
مييل لل ّدعة وخف�ض احلياة ،وال �ضعيف ًا ه�ش ًا يخ�شع
عند الكروب وامللمات ،و�أن يكون �صاحب ر�أي ثاقب
وب�صرية نافذة.
واملتتبع لق�صائد احلما�سة الب�صرية ،ف�إنه
يجد فيها العديد من الأبيات ال�شعرية التي حتمل
معنى احلكمة بكل �أبعادها .فق�صائده منتقيات من
ال�شعر العربي على م ّر ع�صوره حتى زمن امل�ص ِّنف
ففيها �شعر :جاهلي ،و�إ�سالمي ،و�أموي ،وعبا�سي،
وكلها حتمل جتارب احلياة املتنوعة.
 -31املرجع ال�سابق� ،ص.91-89
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�إنّ ج ُّل الق�صائد واملقطعات التي وقعت حتت باب
احلما�سة ،تدور حول فلك واحد ،وهو فلك ال�شجاعة
والفرو�سية ،وكلها تركز على القدرة والتحمل
وال�صرب على ال�شدائد ،وقدرة التحمل يف �ساحات
القتال ،ولهذا ُ�س ّمي هذا الباب بباب احلما�سة.
و�إن العديد من الق�صائد يف هذا الباب وغريه
حتمل حكمة م�شهور ًة �أو مث ًال معروف ًا عند العرب،
ومثال ذلك :قال �أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي،
32
�إ�سالمي:
َر�أتني فقالتْ �أنتَ ٌ
�شيخ و�إنمّ ا
َي ُ
روق ال َغواين جمدب اخل ِّد خالع
اب ر�أ�سي من �سِ نني تتابعتْ
َو َما َ�ش َ
َلي َولكن َ�شيبتني الوقائ ُع
ع ّ
وجاء يف ق�صيدة رقم " "81قول ال�شاعر معن
33
بن �أو�س املزين:
�أُع ِّلمه ال َّرماي َة كل يو ٍم
َفلما ا�شتد َ�ساعده َرماين
ويف ق " "95يقول :قال طرفة بن العبد
34
اجلاهلي:
�أَبا منذ ٍر �أفنيتَ فا�ستبقِ ب ْع َ�ض َنا
َحنانيك َ
بع�ض
بع�ض ال�شر �أهون مِ ن ِ
وقال �شبيب بن يزيد بن نعيم ال�شيباين ال�شاري
بعري احلجاج ملا هرب غزاله من امر�أته ،وتروي
35
الأبيات لعمران بن ِح ّطان (�أموي ال�شعر) قوله:
علي ويف احلروبِ نعام ٌة
�أ�س ٌد َّ
ال�صاف ِر
َربداء جتف ُل من �صف ِ
ري َ
هَال برزتْ �إ ِّ
يل غزال ٌة يف الوغى
َب ْل َكان قلبكِ يف َجناحي َطا ِئ ِر
 -32الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن
احل�سن (ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج،1ج 2حتقيق
خمتار الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م� ،ص.32
-33املرجع ال�سابق� ،ص .37-36
 -34املرجع ال�سابق� ،ص.43
 -35املرجع ال�سابق� ،ص.43
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بفوار�س
َ�صدعتْ غزال ُة جمعهم
ٍ
أم�س الدَا ِب ِر
جعلتْ كتائ َبهم َك� ِ
36
وقال �أبو م�سلم اخلر�ساين (ت  755هـ ):
أر�ض َم�سبع ٍة
َومن َرعى َغنماً يف � ِ
َونا َم عَنها توىل َرعيها الأ�س ُد
باب املديح والتقريظ:
لقد جاءت الق�صائد الأوىل يف هذا الباب ،يف
مدح الر�سول حممد –�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،وبد�أه
املُ ِّ�صنف،بق�صيدة ل�سواد بن قارب ،ر�ضي اهلل
عنه ،قد �أتاه لي ًال يخربه ببعث حممد –�ص ّلى اهلل
عليه و�س ّلم -يف هذه الأمة،فق�صد النبي –�ص ّلى
اهلل عليه و�س ّلم ،-ووقع يف قلبه حب الإ�سالم،فلما
37
�شاهده �أن�شد ،قال:
�أَتاين رئ ّيى بع َد هدء ورقدة
َولمَ ْ ُ
يك فيما َق ْد ُ
بلوت بكاذبِ
ثالث ليالٍ َقوله ُكل ليلة
أتاك ٌ
� َ
ر�سول مِ ن ل�ؤي بن غالبِ
ري ُمر�سلٍ
فمرنا مبا ي�أتيك َيا خ َ
و�إن َكان فيما جئت �شيب الذوائبِ
َو ُكنْ يل َ�شفيعاً يو َم َال ذو َ�شفاعة
�سِ َ
مبغن َعنْ َ�سواد بن َقارِبِ
واك ٍ
�إن خري من يمُ ْ دح،هو �شخ�ص الر�سول –�ص ّلى
اهلل عليه و�س ّلم ،-لهذا جند املُ�ص َّنف قد ر ّكز
يف مدحه على �صفات الر�سول –�ص ّلى اهلل عليه
و�س ّلم ،-من كرم و�شجاعة وخلق �سمح واحرتام
للنا�س جميع ًا�...إلخ.
وهذا الباب جاء مكون ًا من " "198ق�صيدة
ل�شعراء ينت�سبون لع�صور خمتلفة،من جاهلي
و�إ�سالمي ،و�أموي ،وعبا�سي ،واملالحظ �أن ق�صائد
هذا الباب جاءت مقطوعات ِق�صار ،لكنها حتمل
معان �سامية يف املديح والتقريظ.
ٍ
 -36الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن احل�سن
(ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج ،1ج 2حتقيق خمتار
الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م�،ص .110
-37املرجع ال�سابق� ،ص.117
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واملالحظ �أن معظم ال�شعراء الذين �ص َن َف لهم
"الب�صري" ،و�أخذ من �أ�شعارهم يف هذا الباب� ،إنهم
من ال�شعراء املعروفني يف جمال ال�شعر ،وجلُّهم من
�شعراء الع�صر الأموي :كجرير ،والفرزدق ،وكثري
عزّة ،ون�صيب ،ومنهم من �شعراء الع�صر العبا�سي:
كب�شار بن ُبرد ،و�أبي العتاهية ،وم�سلم بن الوليد.
والدار�س لهذا الباب يجد مقطوعاته ُتركز
على املمدوح ومدحه ب�صفات �إن�سانية نبيلة ،وقد
تكون �صفات خا�صة باملمدوح ،ومثال ذلك ،ما قاله
الفرزدق همام بن غالب يف علي بن احل�سني بن
38
علي ( ت  50هـ )  -ر�ضي اهلل عنهم  -قوله:
هذا الذي ُ
تعرف البطحا ُء َوط�أته
َوالبيتُ يع ّرفه واحل ُل واحلر ُم
لقد ختم املُ�ص ِّنف بابه هذا بق�صيدة لل�شاعر
الأموي كثري بن �أبي جمعة ،ميدح عمر بن عبد
العزيز (ت  720هـ) -ر�ضي اهلل عنه – قال فيها:39
ُولِيتَ َفلم ت�شت ْم عَلياً َولمَ ْ ْ
تخف
بريئاً ومل تتب ْع مقال َة جُمرم
َو ُقلتَ ف�صدقتَ الذي ُقلت با ّلذي
ا�ضياً ُكل ُم�سلم
فعلتَ َف�أم�سى َر ِ

ج -باب الت�أبني والرثاء:

جاء هذا الباب م�شتم ًال على ( )184مقطوعة،
واملقطعات الأوىل جاءت رثاء للر�سول – �ص ّلى اهلل
عليه و�س ّلم -و�أ�صحابه و�آل بيته ،وجاء يف الق�صيدة
الأوىل :قال املغرية �أبو �سفيان بن احلارث ابن عبد
40
املطلب ،خم�ضرم ،قوله:
َلقد ع َُظمتْ ُم ِ�صي َب ُت َنا وح َّلت
قب�ض ال َّر ُ
ع�شي َة قبل َق ْد َ
�سول
َو�أ�ضحتْ � ُ
مما عراها
أر�ض َنا ّ
تكا ُد بنا َجوانبها متي ُل

-38املرجع ال�سابق� ،ص.130
 -39الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن
احل�سن (ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج ،1ج 2حتقيق
خمتار الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م،
�ص.197
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�أفاط ُم �أن جزعتْ فذاكِ عُذر
َو�إن لمَ ْ تجَ زعي َذ َ
ال�سبي ُل
اك ّ
رب �أبيكِ �س ّي ُد كل قرب
فق ُ
َوفي ِه �س ّيد ال ّنا�س ال ّر ُ
�سول
ويف هذا الباب ،جند ق�صيدة لأبي الأ�سود
الد�ؤيل (�إ�سالمي) يرثي بها �أمري امل�ؤمنني علي
بن �أبي طالب ( ت  40هـ)–ر�ضي اهلل عنه -وفيها
41
قال:
�أال �أَبلِغ معاوي َة بن حرب
عيون ال�شامتيناَ
ُ
َفال ق ّرتْ
�أيف ال�شه ِر احلرا ِم فجعتمونا
ا�س طرا �أجمعي َنا
بخ ِ
ري ال ّن ِ
ري َمن َرك َِب امل َ َطا َيا
قتلتم خ َ
ال�سفي َنا
َو�أك َر ُمهم َومن َرك َِب َ
والالفت للنظر يف هذا الباب �أنه �أ�شتمل على
ق�صيدة ن�سبت �إىل �سيدنا �آدم عليه ال�سالم ،وذلك
42
ملَّا قتل قابيل هابيل ،قال:
َتغيرّ تْ البال ُد َومن عَليها
رب قبي ُح
َفوجه ال ِ
أر�ض ُمغ ٌ
وطعم
ريح
ٍ
َتغيرّ ُك ُّل ذي ٍ
َو ُق ْل ب�شا�شة الوج ُه امللي ُح
علي غماً
�أرى ُطو َل احلياة َّ
ْ
فهل �أنا من َحياتي ُم�سرتي ُح
لقد �أح�سن املُ�ص ّنف يف اختياره ملقطعات هذا
الباب؛ ب�سبب ت�ضمنها �شعراء جاهليني و�إ�سالميني
و�أمويني وعبا�سيني ،وهي مقطعات من �أجود ما قيل
يف فنّ الرثاء يف الرتاث العربي اخلالد.

د-باب الأدب:

وهو الباب الرابع من �أبواب احلما�سة
الب�صر ّية ،وبها �أفتتح اجلزء الثاين من احلما�سة

 -41املرجع ال�سابق� ،ص197
 -42املرجع ال�سابق� ،ص204
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الب�صر ّية ،وت�ض ّمن هذا الباب ( )218مقطوعة
بد�أها بق�صيدة لعلي بن �أبي طالب ،وتروى حل�سان
43
بن ثابت ( ت  52هـ) الأن�صاري ،وفيها قال:
القلوب
�إذا ا�شتملت على الي� ِأ�س
ُ
الرحيب
َو َ�ضا َق ملا ب ِه ال�صد ُر
ُ
و�أوطنتْ املكاره َواطم�أنتْ
اخلطوب
و�أر�ستْ يف مكام ِنهَا
ُ
َ
االنك�شاف َّ
ال�ضر وجه
َولمَ ْ يرى
أريب
وال �أغنى بحيلته ال ُ
قنوط َ
� َ
منك غوث
أتاك على ٍ
امل�ستجيب
القريب
يجيء به
ُ
ُ
َوكل احلادثات و�إن تناهت
فمو�صول بها الفرج القريب
ومعظم املقطعات يف هذا الباب تدور حول
�أهمية ال�صرب عند ال�شدائد تار ًة؛ لأن ال�شدائد
لن تدوم على حالها؛ ولأن بعد الع�سر ي�سرا ،وي�أتي
الفرج بعد ال�شدة والت�أزم ،وحول هذا املفاهيم
44
و�أبعادها جاء يف الق�صيدة رقم ( )3قول ال�شاعر:
َال َتي�أ�سنّ و�إن َطالتْ مطالبة
رب �أن ترى َف َر َجا
�إذا ا�ستعنتَ ب�ص ٍ
ويتوافر يف هذا الباب ق�صائد كثرية تدور حول
الت�أدب و�إعطاء احلكمة للنا�شئة تار ًة �أخرى؛ لأخذ
العظة والعربة فما م�ضى من الأقوال احلكيمة،
وهذا يعني �أن املُ�ص ِّنف  -رحمه اهلل  -وكان رج ًال
حكيم ًا تعنيه التجربة واحلكمة ،ولهذا جاءت
اختياراته موفقة يف �أبوابها ويف معانيها؛ لتفهم
معان �سامية.
وحتفظ فجاءت �أبيات ًا خمتزلة حتمل ٍ
و�أينما ق َّلبت النظر يف هذا الباب ف�إنك قد
جتد يف كل ق�صيدة منها حكمة جميلة �سائدة،
جتد مكانها يف قلب قارئها و�سامعها ،ويدل هذا
 -43الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن
احل�سن (ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج ،1ج 2حتقيق
خمتار الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م� ،ص.1
 -44املرجع ال�سابق� ،ص.204
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على ُح�سن االختيار واالنتقاء للم�ص ِّنف ،كما �أنه
دليل على امل�ستوى الثقايف العايل الذي امتاز به
“الب�صري”  -رحمه اهلل .-
�إن بع�ض ق�صائد هذا الباب ن�سبها املُ�ص ِّنف �إىل
�شاعر غري �شاعرها ،وهذا يبدو يف الق�صيدة رقم
" "23من باب الأدب ،ون�سبت الأبيات �إىل الأدب،
وكذلك ُن�سبت الأبيات �إىل "الأع�شى عبداهلل ابن
املخارق ال�شيباين" ،ومنها ما ُن�سب �إىل"قي�س بن
اخلطيم" ،و�أكرث الأبيات – كما قال املحقق – تن�سب
�إىل الربيع بن �أبي احلقيق اليهودي عند ابن الأثري.

هـ  -باب الن�سيب والغزل:

يقع هذا الباب يف ()348مقطوعة ،وهو �أكرث
�أبواب احلما�سة عدد مقطعات ،وقد بد�أه املُ�ص ِّنف
بق�صيدة لأبي داود َعدي بن ال ّرقاع� ،أموي ال�شعر،
وهو َعدي بن زيد بن مالك بن َعدي ابن ال ّرقاع،
45
وفيها قال:
َلوال ا َ
حليا ُء َو�أن َر�أ�سي قد عَ�سا
امل�شيب ُ
لزرت �أم ال َقا�سِ ِم
فيه
ُ
فك�أنها بني الن�سا ِء �أعارهَا
يف عين ِه �أَحو ُر من َج�آ ِذ ِر َجا�سِ ِم
َو ْ�س ُ
عا�س فر َّنقتْ
نان �أق�صده ال ّن ُ
بنائم
يف عَينه �سِ نة َولي�س ِ
َي َ
ُ
يقظان ال ّرجا َل َحديثها
�صطا ُد
ري لذ ُته برو ِح النائ ُم
وتط ُ
ال�صبا
ومن ال�ضالل ِة بعد َما َذه ََب َّ
نظري �إىل ُحو ِر العيِون َنواعم
واملت�أمل يف هذا الباب يجده ي�شتمل على العديد
من الأبيات ال�شعرية اجلميلة ،التي ال حتمل فح�ش ًا،
�أو �إ�ساءة للأدب ،فكلها �أبيات حتمل معنى احلب
احلقيقي ،دومنا خد�ش للحياء� ،أو العفة ،وهذا
يعني �أن املُ�ص ِّنف قد اختار مقطعاته؛ لتحمل يف
طياتها جانب ًا ترفيهي ًا ُخلقي ًا.
-45املرجع ال�سابق� ،ص.2
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ونحن نعلم �أن الغزل قريب من النف�س ،ومتتاز
�ألفاظه بال ّرقة والعذوبة؛ لتجد مكانها يف القلب،
وكذلك كانت ُج ّل مقطعات هذا الباب ،وقد �أ�شار
“ابن قتيبة” �إىل هذه الق�ضية فقال� ”:إن مق�صد
الق�صيد �إمنا ابتد�أ فيها بذكر ال ّديار وال ّدمن
والآثار فبكى و�شكى وخاطب ال ّربع ثم و�صل ذلك
بالن�سيب ف�شكى من �شدة الوجد و�أمل الفراق وفرط
ال�صبابة وال�شوق؛ ليميل نحوه القلوب وي�صرف �إليه
الوجود وي�ستدعي (به) �إ�صغاء الأ�سماع (�إليه)؛
لأن الت�شبيب قريب من النفو�س الئط بالقلوب ملا
(قد)جعل اهلل يف تركيب الع ّباد من حمبة الغزل
46
و�ألف الن�ساء”....
�إن معظم ق�صائد هذا الباب �أُخذت من �شعر
�شعراء الغزل ال�سائد يف الع�صر الأموي ،مثل :جميل
بن معمر ،وقي�س بن امللوح ( ت 687م) ،و ُكثري عزّة
(ت  723م) ،وعمر بن �أبي ربيعة (ت  712م)،
بالإ�ضافة �إىل �شعراء من ع�صور خمتلفة ،وكلها
جاءت على ن�سق واحد فيها م�شاع ُر �إن�سانية ال تنمحي
47
على م ّر الأيام وال�سنني ،قال قي�س بن املل ّوح:
َذ َك ْر ُت ِك َوا َ
حلجي ُج َلهم عجي ٌج
جيب
مِبك َة َو
ُ
القلوب َلها َو ُ
ُ
فقلتُ
ونحن يف َبلدٍ َحرا ٍم
لوب
ِب ِه ِ
هلل �أخل�صتْ ال ُق ُ
� َ
مما
إليك � ُ
أتوب َيا َرحمن ّ
َجنيتُ َفقد َتكا َثرتْ ُّ
نوب
الذ ُ
و�أما عن هَوى َليلى َوتركِي
أتوب
زِيار َتهَا ف�إين َال � ُ
َ
فكيف َوح ُبها َعلَ َق بقلبي
أتوب � َ
نيب
� ُ
إليك مِ نها �أو �أُ ُ
 -46الدينوري� ،أبو حممد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة (ت هـ)،
ال�شعر وال�شعراء �أو طبقات ال�شعراء ،حتقيق مفيد قميحة ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1985 ،2م� ،ص.28-27
 -47الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن
احل�سن (ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج ،1ج 2حتقيق
خمتار الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م� ،ص
.179-178
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وقد �أخذ “الب�صري”  -رحمه اهلل – من �شعر
48
ّ
“ب�شار بن ُبرد” ،ومنها التي قال فيها:
يك
َيا قرة العني �إين ال �أ�س ِّم ِ
�أُك ِّني ب�أخرى �أ�س ِّميها َو�أعنيكِ
�أخ�شى عَليكِ من اجلريانِ َحا�سدة
�أو َ�سهم َغريان َيرميني َويرميكِ
َيا �أطيب ال ّنا�س رِيقاً غري خُ ْ
متبرَ ٍ
�إال �شهـادة �أطراف املَ�ساويكِ
م َّنيتنا زورة يف ال ّنو ِم واحدة
ف�أثني وال جتعليها بي�ضـ َة الديكِ
هلل حِ لي يف منازلِنا
َيا َرحم َة ا ِ
َح�سبي برائح ِة
الفردو�س من فِيكِ
ِ
وعلى الرغم من �أن هذا الباب جاء يف الغزل،
�إال �أن املوعظة واحلكمة جاءت يف ثنايا ق�صائد هذا
الباب ،كما يظهر من البيت الرابع من ق�صيدة
ّ
“ب�شار بن ُبرد” ،الذي �أ�شار فيه �إىل مقولة”
بي�ضة الديك “التي ال حت�صل �إال مرة يف العمر
كما يقال.لقد �أنهى املُ�ص ِّنف هذا الباب مبقطوعة
49
“ملروان بن حف�صة” ،وفيها يقول:
�إن الغوا ِّ
ين َطال َما ق َّتلننا
بِعيونهن َوال يدين َقتيال
من ُك ِّل �آن�سة َك�أن حجالها
نا�س َكحيال
ِ�ضمن �أحور يف ال ُك ِ
�أو ْ َد ْي َن عرو ًة واملرق�ش قبله
أ�صيب َو َما �أطاق ُذهوال
ُكل � َ
تركن �أبا ذ�ؤيب هَائماً
َولقد َ
وجميال
َولقد تبلن ُك ّثرياً َ
وتركن البن �أبي ربيعة ُمنطقاً
 -48الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن
احل�سن (ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج ،1ج 2حتقيق
خمتار الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م،
�ص.210-201
-49املرجع ال�سابق� ،ص .203
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فِيهن �أ�صبح َ�سائِراً حَمموال
�إال �أ ُكنْ ممن قتلن ف�إنني
ممِ ّ ن تركن ف�ؤاده خَمبوال

و -باب الأ�ضياف:

ق�سم امل�صنف هذا الباب �إىل ثالث �أق�سام،
لقد ّ
هي:
 ق�سم للأ�ضياف. ق�سم ي�شتمل على ما قيل يف النريان املوقد ُة علىاليفاع؛ لرياها ال�ضيف فيهتدي بها ،وذلك من
ِفعل ال�شجعان الكرام.
 وق�سم ي�شتمل على ما قيل فيمن �أخمد ناره ،و َك َع َمكلبه خمافة �أن يهتدي به طارق ليل.
�ضم هذا الباب �إحدى و�أربعني ق�صيدة ،وهذه
الق�صائد حتمل فكرة احرتام ال�ضيف ،والعمل على
خدمته ،والت�أكيد على ِقرى ال�ضيف و�إكرامه ،وهي
من العادات العربية املحببة للنف�س التي يعتز بها
العربي �أميا اعتزاز.
واملالحظ �أن بع�ض الق�صائد يف هذا الباب
جاءت جمهولة القائل كما هو احلال يف ق ،7وق،8
وكال الق�صيدتني حتمالن معنى �سامي ًا ،وهو �إكرام
50
ال�ضيف:
ُ
ال�ضيف فاكر ْم َما ا�ستطعتَ تع ّلة
َو
وتل ِّقه بتودد وتهلل
و�أعلم ب�أن ال�ضيف يوماً خمرب
مببيت ليلته و�إن مل ي�س�أل
ومن عادات العرب �أنهم يفخرون ب�إيقاد
النريان على الأماكن املرتفعة؛ لي�شاهدها ال�ساري
لي ًال ،وك�أنها مناداة على ال�ضيفان يف بيوت القوم
51
قال بع�ض الأعراب:
َو�شعثاء غرباء الفروع منيفة
تو�صف ا َ
ُ
حل�سنا ُء َبل هِ ي �أَ ْج َم ُل
بِها
 -50الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن
احل�سن (ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج ،1ج 2حتقيق
خمتار الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م.239
 -51املرجع ال�سابق� ،ص.241
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وغدتْ بِها �أبناء ليل ك�أنهم
َوقد �أب�صروها معط�شو َن َق ْد انهلوا
وقد هجا �شعراء العرب من َك َع َم كلبه� ،أو �أخمد
ناره لي ًال خمافة �أن يهتدي �إليه �ضيف ،ويف ذلك قال
52
“ال ُهذيل بن مجُ ا�شع الي�شكري”:
�إذا َكا َن حل ُم الكلبِ زيناً فكلبه
�سفيه ويف وقتِ ال�سفاه حليم
و�إن �أُ َ
وقدت نا َر فلي�س لنار ِه
و�إن َكا َن مقرور العظا ِم جحي ُم
َتع ّل ْم من جد ّيه َك ْع َم كالبه
�إذا َال َح وج ُه للظال ِم بهي ُم
َو َما زا َل ال زالت علي َه م�صائب
ُي�ص ّو ُم بخ ً
ال �ضيفه َوي�صو ُم

واملالحظ يف مقطعات هذا الباب �أنها جاءت
ق�صرية مل تزد عن الثالثة �أبيات �أو الأربعة� ،إال يف
القليل النادر منها .ومل ُيع َّرف ال�شاعر للكثري من
�أ�صحاب املقطعات ،بل كثري ًا ما قال املُ�ص ِّنف دون
الإ�شارة �إىل ا�سم ال�شاعر للأبيات كقوله“ :قال
�آخر” ،ومل يذكر ا�سم ال�شاعر ،وهذا دليل على
�أن امل�صنف مل يهتم كثري ًَا بال�شاعر وحياته وا�سمه
و�شهرته ،و�إمنا جاء اختياره للجيد من ال�شعر ،وملا
ُيقدِّ مه ال�شعر من فائدة ل�سامعه وقارئه ومتلقيه.
وعلى الرغم من �أن هذا الباب جاء يف الهجاء،
�إال �أن جميع مقطوعاته ،مل حتمل �إ�ساءة فاح�شة
55
للمهجو ،قال الأحو�ص:
هلل َيا مط ٌر عَليها
َ�سال ُم ا ِ
َولي�س ع َ
ال�سالم
َليك َيا مط ُر ّ
ف�إن ي ُكنْ النكا ُح �أح ّل �أنثى
ف�إن نكاحها َمطراً َحـرام
َفط ِل َقها فل�ستْ َلهَا بكف ٍو
َ
فرقك ا ُ
حل�سام
َو�إ ّال ي َعل مِ
ال َغ َف َر الإله ملنكحيهاً
َف َ
ُذنوبهم و�إن َ�صلوا َو َ�صاموا
ومن املفارقات �أن �شاعر ًا من الأعراب هجا �أباه
56
فقال:
�إذا َكانتَ الآبا ُء مِ ث َل � ّأب ل ّنا
َف َ
ال �أَبقتْ الدُّ نيا على َظه ِرهَا �أبا
اب َر� ُأ�س املر ِء �أقل َع وارعوى
�إذا َ�ش َ
اب َت�ش َب َبا
و�إن �أبانا حِ ني َ�ش َ

الدين احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م� ،ص.256
 -54املرجع ال�سابق� ،ص.257-256

-55املرجع ال�سابق� ،ص263
 -56املرجع ال�سابق� ،ص.265

ز -باب ما قيل يف الهجاء:

ي�شتمل هذا الباب على ( )153مقطوعة ،بد�أ
امل�صنف هذا الباب بق�صيدة لزعيم الهجائيني
“احلطيئة جرول العب�سي (ت 45هـ) ،يهجو الزبرقان
53
بن بدر” وفيها قال:
َيب �أنف�سكم
لمَ َا َبدا ليِ منكم ع ُ
َولمَ ْ َي ُكنْ جلراحي مِ نكم �آ�سى
و�إذا كان الهجاء ل�شخ�ص بعينه ،ف�إن املُ�ص ِّنف قد
اختار بع�ض املقطعات التي فيها هجاء للقوم ،كما هو
احلال يف مقطوعة “داود بن عيينة املنقري”،والذي
54
قال فيها:
َقو ٌم �إذا �أكلوا �أخفوا َكال َمهم
وا�ستوثقوا من رتا ِج البابِ َوالدّا ِر ح -باب ال�صفات والنعوت:
�إنّ الدار�س لهذا الباب يجد معظم الق�صائد
ال يقب�س اجلا ُر منهم ف�ضل نارهم
جاءت ل�شعراء جاهليني؛ لأن معظم �شعراء الع�صر
تكف ي ٌد عن ُحرم ِة ا َ
وال ُ
جلا ِر اجلاهلي قد ر ّكزوا يف ق�صائدهم على الطبيعة
ال�صامتة تار ًة ،والطبيعة الناطقة تار ًة �أخرى ،وهو
 -52املرجع ال�سابق� ،ص.251-250
و�صف لكل ما كان يحيط باجلاهلي من �صحراء
 -53الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن احل�سن
(ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج ،1ج 2حتقيق خمتار وحيوانها ونباتها وطريها�...إلخ.
http://journals.uob.edu.bh
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لهذا جاءت معظم مقطعات هذا الباب و�صف ًا ط -باب املُلح واملجون:

للإبل ونعوتها ،وللح�صان و�سرعته ،و�أنها متتاز بالقوة
والن�شاط ،و�أنها عري�ضة ال�صدر واجلبهة�...إلخ.
وقد �أح�سن املُ�ص ِّنف االختيار يف هذا الباب ،حيث
جند بع�ضها وك�أن �أحداثها ماثلة للعيان ،وهذا ما
ظهر يف الق�صيدة رقم ( )25من هذا الباب ،وفيها
ق�صة �أبي زبيد حرملة بن املنذر الطائي يف �صفة
57
الأ�سد ،وفيها قال:
ك�أمنا يتفادى �أمر �أهلهم
من ذي زوائد يف �أر�ساغ ِه فدع
�ضرغامة �أهرت ال�شدقني ذي لبدٍ
ك�أنه برني�س ًة يف الغابِ مدرع
ومن املالحظ �أن عدد مقطعات هذا الباب هو
( )60مقطوعة ،وقد اختار املُ�ص ِّنف بع�ض الق�صائد
التي ت�صف الديك وال ُهدهد ،كما يف ق ( ،)30وق،32
وجاء بق�صائد و�صف بها احلية ،كما يف ق،37
وبق�صائد �أخرى و�صف بها ال�سيف كما يف ق،42
وق.43
و�أما و�صف ال�سحاب فجاء يف العديد من
الق�صائد ،كما يف ق  ،45و ق  ،46و ق  ،48و ق .49
وهذا الباب ال يختلف كثري ًا عن الباب الذي يليه،
وهو باب ال�سري والنعا�س ،حيث ر ّكز املُ�ص ِّنف على
الق�صائد التي و�صف بها ال�صحراء والناقة ،كما يف
58
ق  1يف قوله:
قال امر�ؤ القي�س بن حجر الكندي:
وملا َر�أت �أن املنية ٌ
منهل
و�أن بيا�ضاً من فرائ�ضها دامي
وهناك العديد من الق�صائد التي مل ُي َ�شر �إىل
ا�سم قائلها ،كما يف ق  ،27و ق  ،30و ق .31

يحتوي هذا الباب على ( )84مقطوعة �شعرية،
تكتنفها الفكاهة وال�سخرية من �أمر ما ،وال �أ�شك
�أنها جاءت ترويح ًا للقارئ ،وحتفيز ًا له على امل�ضي
يف قراءة احلما�سة ،وقد بد�أ املُ�ص ِّنف هذا الباب
59
بق�صيدة ملحمد بن حمزة العقيلي وفيها قال:
بانت ُت�شجعني عر�سي فقلت لها
�إن ال�شجاعة مقرون بها العطب
يا هن ُد ال والذي ح َّج احلجي ُج له
ما ي�شتهي املوت عندي من له �أرب
للحرب قوم �أ�ضاع اهلل �سعيهم
�إذا دعتهم اىل �أهوالها وثبوا
فل�ستُ منهم وال �أهوى فِعالهم
ال اجلد يعجبني منها وال اللعب
وقال الأعور ال�ش ّني (ت  50هـ) ،وقيل حلبيب بن
60
عوف:
علم
يقول يل الأمري بغري ٍ
تقدَّم حني جد بنا املرا�س
ومايل �أن �أطعتك من حيا ًة
ومايل بعد هذا الر�أ�س را�س
وقد حوى هذا الباب على العديد من الق�صائد
التي تتحدث عن اخلمرة ،كما قال �أبو حمجن الثقفي
61
(ت 30هـ) – ر�ضي اهلل عنه :-
�إذا متُ فادفني �إىل جنبِ كرم ٍة
تروي عِ ظامي بعد موتي عروقها
�أما الأبواب الأخرية يف حما�سة الب�صري ،كالباب
الذي يحمل عنوان "ما جاء يف �أكاذيبهم ُ
وخرافاتهم"،

 -59املرجع ال�سابق� ،ص.364
 -57الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن احل�سن  -60الب�صري� ،صدر الدين �أبو احل�سن ،علي بن �أبي الفرج بن احل�سن
(ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج،1ج 2حتقيق خمتار الدين (ت  659هـ) ،مقدمة احلما�سة الب�صرية ،ج،1ج 2حتقيق خمتار الدين
احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م� ،ص.365
احمد ،عامل الكتب ،بريوت 1384 ،هـ 1964/م� ،ص .328 ،33
 -61املرجع ال�سابق� ،ص.389
 -58املرجع ال�سابق�354 ،ص.
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و�أ ّما الباب الثاين ع�شر من احلما�سة الب�صرية ،فقد
حوى هذا الباب على ع�شر مقطعات فقط ،وجاءت
املقطعة الأوىل يف هذا الباب لأمية بن �أبي ال�صلت
الثقفي (ت 2هـ� /أو 9هـ) ،التي تت�ضمن اخلرافة التي
تزعم العرب فيها �أنه �إذا �أم�سكت ال�سماء مطرها،
و�أرادوا �أن ي�ستمطروا عمدوا �إىل �شجرتني يقال لهما
ال�سلع والعثري ،فعقدوهما يف �أذناب البقر ،و�أ�ضرموا
وعر� ،إنهم يفعلون
فيها النار ،و�أ�صعدوهما يف جبل ٍ
62
ذلك تفا�ؤ ًال للربق ،وفيها قال:
�سنة �أزمة تخ ّيل للنا
�سرتى للع�ضاة فيها �صريراً
عاقدين النريان يف ثكن الأذ
ناب منها كيما تهيج البحورا
و�أما باب “ما جاء من ُملح الرتقي�ص “ ،فهو باب
خليل عدد املقطعات ،فهو ي�شتمل على ت�سع مقطعات،
حتمل يف ثناياها فكاهة ملن ير َّق�ص ،وهي مقطعات
ق�صرية من حيث عدد �أبياتها ،فهي مل تتجاوز البيتني
�أو الثالث �إ ّال قلي ًال ،وهذا دليل على �أن املُ�ص ِّنف مل
يهتم كثري ًا مبثل هذه الأبواب ،و�إمنا �ضم ّنها حما�سته
؛ لي�ؤكد �أن هذه املو�ضوعات قد ُطرقت ،ونظم فيها
�شعر ًا يف تراثنا العربي اخلالد.
�أما الباب الأخري يف احلما�سة الب�صرية ،فهو
باب "الإنابة والزُّهد" ،وهو �آخر �أبواب احلما�سة،
وت�ضمن هذا الباب ( )54مقطوعة ،كلها جاءت حتمل
فكرة الزُّهد واالن�صراف عن ُمتع احلياة ؛ لأن حياة
الإن�سان ق�صرية ،وفيها العديد من الق�صائد التي ت ِعد
63
املال �سعادة للإن�سان ،فقد قال عبد اهلل بن املخارق
ول�ستُ �أرى ال�سعادة جمع مال
التقي هو ال�سعي ُد
ولكن ّ
ري الزاد ُذخراً
وتقوى اهلل خ ُ
هلل للأتقى َمزي ُد
وعند ا ِ
و�إن ج ّل ق�صائد هذا الباب تدعو الإن�سان �إىل
الت�أمل و�أخذ العظة والعربة من �أموال الأمم الغابرة،
-62املرجع ال�سابق� ،ص.395
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وامللوك و�أ�صحاب التيجان ،الذين كانوا يحكمون
الأر�ض ،فكلهم قد تركوا �أموالهم ،ورحلوا �إىل العامل
الآخر ،ويف ذلك قال ورقة بن نوفل – ر�ضي اهلل عنه
 (مات يف ال�سنوات الأوىل للبعثة بعمر يزيد عن املئةعام ،وهو يكرب الر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم –
64
ب�ستني عام ًا كما هو �صحيح يف التاريخ ):
لقد ن�صحتُ لأقوام وقلتُ لهم
�أنا النذي ُر فال يغركم �أحد
�أين امللوك التي كانت لعزتها
من كل �أوب �إليها وافد يفد
َح ٌ
و�ض هنالك مورود بال كذبٍ
ال ُب َّد من ورده يوماً كما وردوا
و�إن بع�ض مقطعات هذا الباب مل يذكر املُ�ص ِّنف
ا�سم ال�شاعر الذي قالها ،و�إمنا اكتفى بقوله "قال
�آخر " ،وهذا يعني كما �أ�سلفت �أن املُ�ص ِّنف كان مهتم ًا
بجمال ال�شعر وما يحمله ال�شعر من فكرة �أخالقية
ميكن �أن ينتفع بها القارئ ،ولهذا فقد حوت �أبواب
احلما�سة الب�صرية على العديد من الأبيات ال�شعرية
ذات امل�ضمون احلكمي.

ي -باب َمذمة الن�ساء:

ي�ضم هذا الباب ثمان وع�شرين ق�صيدة ،وهي
من املقطعات القليلة الأبيات ،ومن املالحظ يف هذا
الباب ،والذي �سبقه �أن املُ�ص ِّنف قد بد�أ هذين البابني
بق�صيدة للحطيئة ،وهو من �أ�شهر ال�شعراء ال ّهجائيني
يف تراثنا العربي اخلالد.
قال احلطيئة جرول العب�سي (ت  45هـ) يهجو
65
�أمه ال�ضراء ملا تزوج كليب بن كني�س:
تنحي فاقعدي مني بعيداً
ّ
منك ال َعاملينا
�أرا َح اهلل ِ
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وقال �أبو الزوائد الأعرابي:
عجو ٌز ترجى �أن تكون فتية
وقد غارتْ العينان واحدودب الظه ُر
تر�ستُ �إىل ّ
العطار مرية �أهلها
َوه َْل ي�صل ُح العطا ُر ما �أف�سد الده ُر
َو َما راقي الأخ�ضاب بكفها
ال�صفـُر
وكحل بعينيها و�أثوابها ُ
وجاءوا بها قبل املحاق بليل ٍة
فكان حُماقاً كله ذلك ال�شه ُر
وجند يف هذا الباب العديد من الق�صائد التي
مل يعرف قائلها ،ووردت يف احلما�سة الب�صرية حتت
عنوان "وقال �آخر ،وهذا موجود يف �أغلب �أبواب
احلما�سة الب�صرية ،وهذا يدل على �أن املُ�ص ِّنف قد
�أراد �أن يدل على القيمة الفنية ال�صرفة لل�شعر بغ�ض
النظر عن قائله" (الب�صري ،د.ت) (باب مذمة
الن�ساء ق ،15ق ،16ق ،19ق ،21ق ،22ق ،24ج.)2
ومن الأبيات ما ي�سري م�سرية املثل ،كما يف
الأبيات ال�سابقة ،وذلك بقوله يف ال�شطر الثاين من
67
البيت الثاين "وهل ي�صلح العطار ما �أف�سد الدهر"
اخلامتة:
تعد "احلما�سة الب�صر ّية" حماولة �أدبية حتظى
بالتقدير والبحث واال�ستق�صاء من حماوالت �أدباء
العربية وكتّابها ،وهي من �أ�شهر كتب االختيارات
ذات القيمة الأدبية واجلمالية يف تاريخ تراثنا الأدبي
التي جاءت ا�ستكما ًال جلهود �سابقي “الب�صري”:
ك�أبي متام ،والبحرتي ،واخلالديني ،وابن ال�شجري،
وغريهم.
ويجدر الإ�شارة بنا� ،إىل �أن نتائج هذا البحث العميقة
تواردت يف ثناياه ،وتكاد �أن تكون كل �صفحة من �صفحاته
احتوت على نتيجة و�إ�ضافة علمية �أو �أكرث.
66
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