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أسباب اختالف رواية البيت عند املصنفني يف الكتاب نفسه
والتبني للجاحظ أنموذجا
البيان
ن
عبد الرمحن بن نارص بن عبد الرمحن السعيد
أستاذ األدب والنقد ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية اآلداب ،جامعة امللك سعود
(قدم للنرش يف9119/9/3هـ ،وقبل للنرش يف 9112/3/3هـ)
ملخص البحث :يدرس هذا البحث النصوص الشعرية التي تتكرر لدى املؤلف يف الكتاب نفسه ،ثم ختتلف رواية
بعض األلفاظ يف موضع أو أكثر.
واختار الباحث من املؤلفني اجلاحظ (222هـ)؛ لتقدمه وكثرة مصنفاته ،وألثره فيمن بعده ،واختار كتاب البيان
والتبني؛ ألنه من أواخر ما ألفه اجلاحظ يف حياته.
وتوصلت الدراسة إىل أن تكرار النصوص الشعرية ظاهرة لدى اجلاحظ يف الكتاب ،وأن اختالف الرواية يف هذه
املواضع ظاهرة كذلك ،وبعض هذه االختالفات يمكن إرجاعه إىل اختالف النسخ اخلطية أو إىل التصحيف
والتحريف الذي قد يدخل بعض األلفاظ ،وبعض هذه االختالفات يرتجح أهنا من املؤلف نفسه وأنه غ رََّي الرواية.
الكلامت املفتاحية :اختالف ،رواية الشعر ،الكتب ،املصنف ،اجلاحظ.
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Reasons for differences in poetry verses within the same book:
Al-Bayān wa Al-Tabyīn by Al-Jahiz as an exemplar
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Abstract.: The research deals with the poetic texts that are repeatedly cited within the same book by the same
author, where wording differs in one position or another.
The researcher chose Al-Jahiz (255 A.H.) as an exemplar for being one of the earliest authors, writing many
books, and being influential to the latter authors, and chose his book Al-Bayān wa Al-Tabyīn, because it was one
of his latest books.
The study concluded that the recurrence of poetic texts cited within the same book is notable in Al-Jahiz’s writing,
and that the differences between those citations is notable too. Some of these differences can be due to having
multiple manuscripts of the same book or due to distortion that perhaps occurred to some words, while others are
likely to come from the authors himself altering the poetry recital.
Keywords: Difference, poetry recital, books, author, Al-Jahiz.
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مدخل:
ختتلف الروايات للقصائد واألبيات وغَّيها بني راوٍ
وآخر وبني كتاب وآخر ،وليس هذا مستغربا؛ إنام يستغرب أن
ختتلف الرواية لدى مصنف يف كتاب واحد.
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وهبذا يتبني أن الكتاب قد حقق ونرش عن أصلني خطيني
رفيعني.
وقد نرش الكتاب باسم (البيان والتبيني) بياءين ،وقد تنبه
املحقق إىل هذا اخللل ،وأن صواب التسمية هي (البيان

وهيدف هذا البحث إىل دراسة هذه الظاهرة ،واخرتت

وال رت َب نني) ،وذكر تفصيل ذلك يف كتابه (قطوف أدبية9101 ،ه،

البيان وال رت َب نني؛ ألنه يعد من أواخر ما ألف كام ذكر ذلك
املحقق عبد السالم هارون –رمحه اهلل -يف مقدمة التحقيق

والبحث يعنى بدراسة اختالف الرواية لدى املصنف

اجلاحظ لتقدمه وشهرته وكثرة مصنفاته ،واخرتت كتابه

( )92استنادا عىل نص للجاحظ« :كانت العادة يف كتب
ٍ
ٍ
ورقات
رش
احليوان أن أجعل يف كل ُمصحف من مصاحفها َع َ
رت من
من مق رطعات األعراب ،ونوادر األشعار ،لـ َام َذك َ
بك بذلك ،فأحببت أن يكون ن
َع َج َ
حظ هذا الكتاب يف ذلك

.)18-17

الواحد يف الكتاب الواحد ،وهذا مظنة عدم تعدد الرواية؛
الحتاد املؤلف والكتاب؛ إذ يمكن تفسَّي تعدد الرواية يف
كتابني منفصلني بأنه تطور لدى املؤلف ،فقد يكون وقف عىل
رواية أخرى فرآها أجود ،أو تراجع عن رواية لسهو أو غَّيه.
ومل أقف -حسب ما اطلعت عليه -من تناول هذه
الظاهرة ،ظاهرة اختالف الروايات لدى املصنف يف الكتاب

أوفر إن شاء اهللر» (البيان وال رت َب نني9102 ،هـ.)302/3 ،
َ
وذكر األدلة يف مقدمة حتقيقه لكتاب (احليوان9388 ،هـ،

نفسه ،بل الدراسات تتناول سبب اختالف الرواية من جهة

.)26/9

الرواة كام لدى مصطفى صادق الرافعي (9326هـ) يف

وحتدث املحقق عن نسخ الكتاب يف مقدمة التحقيق

(تأريخ آداب العرب9311 ،هـ ،)372/9 ،ونارص الدين

( )96/9نقال عن ياقوت احلموي وأن له نسختني أوىل وثانية

األسد (9136هـ) يف (مصادر الشعر اجلاهيل9178 ،م،

والثانية أجود وأصح ،ورجح املحقق أن نسخة كوبرييل هي

 )219يف مبحث (رواة مصلحون للشعر ،وما بعده) ،ومالك

أصح نسخة من أصول الكتاب .وهلذا اعتمدها وجعلها

سليم صباح يف (اختالف روايات شواهد األعشى الشعرية،

أصال ورمز هلا بـ (ل).

2001م ،)91 ،وحممد عيل مهدي قاسم يف (أشكال اختالف

كام اعتمد عىل نسخة دار الكتب املرصية املحفوظة برقم

الرواية يف الشعر العريب القديم2098 ،م ،)288 ،ومحيد

( 179أدب) ورمز هلا بـ (ب) ،ونسخة دار الكتب املرصية

جناين وآخرين يف (أسباب اختالف الروايات يف الشعر العريب

املحفوظة برقم ( 9872أدب) ورمز هلا بـ (جـ) ،ونسخة

القديم ،املعلقات أنموذجا ،مقارنة بني لبيد بن ربيعة وطرفة

املكتبة التيمورية املحفوظة برقم ( 118أدب) ومل يذكر

بن العبد2098 ،م  ،)226 ،ومحد بن عبد اهلل العويف يف

رمزها.

(اختالف الرواية يف ديوان أشعار اهلذليني دراسة بالغية،

ثم ذكر يف مقدمة الطبعة الثانية ( )23/9أنه حصل عىل

9119هـ .)13 ،

نسخة خامسة من أصول الكتاب؛ وهي نسخة مكتبة فيض

وقد أشار الرافعي ،وصباح ،وقاسم ،ومحيد جناين

اهلل برقم [ ]9280كتبها لنفسه حممد بن يوسف بن حممد بن

وآخرون ،والعويف إىل جزئية التصحيف والتحريف؛ لكن

يوسف بن حجاج بن زهَّي اللخمي ،وهو نقلها من نسخة أيب

دون مناقشة تعداد الرواية لدى املصنف سواء يف الكتاب

ذر ابن حممد بن مسعود اخلشني ،وعليها بخط أيب ذر ما يفيد

نفسه أو غَّيه.

أن نسخة أيب ذر منسوخة من نسخة أيب جعفر البغدادي،

وأشار عيل اخلطيب يف (الشعر اجلاهيل بني الرواية

ونسخة أيب جعفر كتبت يف غرة ربيع اآلخر من سنة 317هـ،

والتدوين ،بال )972 ،إىل بعض الكتب كالبيان وال رت َب نني ،وأن

ورمز هلا بـ (هـ) وقابل النرشة املطبوعة عىل هذه النسخة

«الرواة فتحوا األبواب املوصدة أمام املؤلفني فجاءت

مقابلة كاملة .وتبني للمحقق اشرتاك هذه النسخة مع نسخة

مؤلفاهتم اجلليلة بعد أن فتح هلم هؤالء العلامء تلك

(ل) يف كثَّي من اإلضافات.

األبواب» ،ومل يتناول اختالف الرواية وتعددها عند هؤالء
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-اختالف رواية الشعر بني املفضليات واألصمعيات،

املؤلفني.
كام أن بعض جامعي الدواوين الشعرية ال حيرر اختالف
الرواية يف املوضعني يف كتاب واحد ككتاب البيان وال رت َب نني
فيوهم القارئ أن الرواية واحدة ،ومن ذلك:
-9قول املكعرب الضبي:
ٍ
املحروب وهو عنا ُء
منطق ُي َل رهى به
غَّي
ُ
كُساىل إذا القيتَهم َ
ورد يف شعر ضبة ( )981-988برقم [ ]991وذكر
جامع الديوان أنه ورد يف موضعني يف البيان وال رت َب نني؛ لكنه

دراسة نقدية موازنة ،عبد اخلالق حممد السيد التلب ،كلية
اللغة العربية ،املنوفية ،جامعة األزهر ،مرص.
اختالف الرواية يف ديوان أشعار اهلذليني دراسة بالغية،محد بن عبد اهلل العويف ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة امللك عبد العزيز ،اململكة العربية
السعودية9119 ،هـ.
ومنهجي أنني ُجعت األبيات التي تكرر ورودها يف

وضع يف املتن رواية املوضع الثاين ،ويف احلاشية ذكر أن رواية

الكتاب ،ثم رتبت النصوص بناء عىل أول ورود هلا يف

(املحروب) عند املربد .ومل يرش إىل أهنا -أيضا -عند اجلاحظ

الكتاب ،ثم أذكر يف كل نص عدد املواضع التي ورد فيها

يف املوضع األول.

النص مع رقم اجلزء والصفحة مع إيراد النص يف كل موضع
مميزا الكلمة أو الكلامت التي فيها اختالف بالبنط العريض

-2قول سالمة بن جندل:
الرص ُ
اخ له قرع ال رظنَابيب
إننا إذا ما أتانا صارخ فزع كان ن َ

وبخط سفيل كي يسهل للقارئ معرفة موضع التغيَّي.
ثم أورد الكتب التي ذكرت الرواية التي أوردها املصنف

ورد يف ديوان (سالمة بن جندل9107 ،ه« :)923 ،كنا»،

يف كل موضع ،وليس الغرض التخريج أو االستقصاء وال

وأشار املحقق إىل رواية (إنا) وذكر منها البيان وال رت َب نني؛ لكنه مل

الروايات األخرى التي مل ختتلف عند املؤلف ،بل الغرض

يرش إىل املوضع الثاين يف البيان وال رت َب نني ( )81/3املوافق
لرواية الديوان.
-3قول حممد بن َي ٍ
سَّي الريايش:

ور ََيي مع الف َلتَات
تأيت املكار ُه
َ
الُّس َ
حني تأيت ُُجلة وترى ن
واملوضع الثاين ( :)230/3وقال حممدُ ب ُن َيسَّي:
تَأيت املكار ُه حني تَأيت ُجلة

ور ََيي ُء يف ال َف َلتات
الُّس َ
وترى ن

مل يورد جامع شعر حممد بن يسَّي اختالف الروايات
بالرغم أنه أورد املوضعني يف البيان وال رت َب نني.

وال ُيعنى هذا البحث بالدراسة البالغية الختالف
الرواية أو ترجيحها فهذا موضوع آخر له أمهيته يف الدرس
األديب ،وقد أفردت فيه بحوث وكتب ،منها:
-قصيدة املتلمس الضبعي ،قراءة يف اإلشكاالت وتعدد

معرفة انتشار هذه الرواية ،وحماولة دراسة سبب التغيَّي هل
هو بسبب اختالف النسخ وليس من املصنف نفسه ،أو
ترجيح أن التغيَّي من املصنف؟ وهل حيتمل أنه أثر فيمن بعده
من املصنفني فنقلوا عنه هذه الرواية.
وعدد النصوص التي تكررت حسب ُجعي  933مئة
وثالثة وثالثون نصا ،منها  37سبعة وثالثون نصا حصل فيها
اختالف للرواية يف موضع أو أكثر.
• النص األول:
-9املوضع األول (:)1/9
الض نب ني:
للمكَع َرب ر

ٍ
املحروب وهو عنا ُء
منطق ُي َل رهى به
غَّي
ُ
كُساىل إذا القيتَهم َ

املجلد الثالث والثالثون ،العددان :الثالث والرابع ،املحرم-

-2املوضع الثاين ( )276/2منسوبا إىل قيس بن اخلطيم:
كُساىل إذا القيتَهم غَّي ٍ
لهى به املتبول وهو َعنَا ُء
منطق ُي ر
َ
املوضع األول يف سياق قوم حيسنون القول ،ويسيئون يف

ربيع اآلخر 9133هـ/يناير-أبريل 2092م ،اململكة العربية

العمل ،ويف املوضع الثاين يف سياق تعضيد شاهد قيس بن

السعودية.

اخلطيم:

الروايات ،عبد الرمحن بن نارص السعيد ،جملة عامل الكتب،

 تعدد الرواية يف الشعر اجلاهيل ،ديوان اهلذلينينموذجا ،أيمن بكر2001 ،م.

يس َل ُه إتا ُء
َو َب ُ
يس َل ُه عياج ك ََمخض املاء َل َ
عض ال َقول َل َ
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والبيت ملحرز بن املكعرب الضبي وهو الثاين عند أيب متام
(239هـ) يف (احلامسة9109 ،هـ )972/2 ،برقم []696
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األول ،وورد يف املوضع الثالث (رزاديق) وأشار املحقق أنه
فيام عدا (ل)( :رساتيق).

من قصيدة عدهتا ثامنية أبيات ،براوية «املتبول» ،وأما عند

فيلحظ أن أغلب النسخ وردت متفقة عدا نسخة (ل)،

املربد (286هـ) يف (الكامل9193 ،هـ ،)908/9 ،وحممد

كام أن االختالف يف الرواية اختالف هلجي يف النطق ال يتغَّي

بن داود (217هـ) يف (الزهرة9106 ،هـ:)619/2 ،

به املعنى.
• النص الثالث:

«املحروب».
وورد يف شعر ضبة ( )981-988برقم [ ]991وذكر
جامع الديوان أنه ورد يف موضعني يف البيان وال رت َب نني؛ لكنه
وضع يف املتن رواية املوضع الثاين ويف احلاشية ذكر أن رواية

(املحروب) عند املربد .ومل يرش إىل أهنا -أيضا -عند اجلاحظ
يف املوضع األول.
• النص الثاين
-9املوضع األول ()212/9
وقال واثلة بن خليفة يف عبد امللك بن املهلب:
للذل أعوا ُد م ٍ
لقد صربت ن
قضيب
نرب تقوم عليها يف يديك
ُ

تذوب
مسامَّي احلديد
قمت فو َقه وكا َدت
يب إذ َ
ُ
رب الغر ن
بكى املن ُ
ُ
لـام شب َت أدرك َ
تشيب
َساة األسد حني
ُ
رأيتُك ن
َك الذي ُيصيب َ َ
ٍ
الـم َ
عيوب
زون
سفاه ُة أحال ٍم وبخل
ُ
بنائل وفيك ملن عاب ُ
-2املوضع الثاين ()393/2
دويس ،هيجو عبد امللك بن
الس
قال واثل ُة بن خليف َة ن
ن
امله رلب:
للذل أعوا ُد م ٍ
لقد صربت ن
قضيب
نرب تقوم عليها يف يديك
ُ

قمت فو َقه
يب إذ َ
رب الغر ن
بكى املن ُ
لـام شب َت أدرك َ
َك الذي
رأيتُك ن
ٍ
بنائل
سفاه ُة أحال ٍم وبخل
ٍ
فارس
رساتيق
أوح َشت منكم
ُ
وقد َ
إذا ُعص َبة َض رجت من اخلَرج ناسبت

تذوب
مسامَّي احلديد
وكا َدت
ُ
ُ
تشيب
ُيصيب ََسا َة األزد حني
ُ
الـم َ
عيوب
زون
ُ
وفيك ملن عاب ُ
روب
وباملرص ُدور َ ر
ُجة و ُد ُ
َسيب
َمزون رية إن النرسيب ن ُ

-3املوضع الثالث ()78/3

دويس:
الس
وقال واثلة ن
ن
لـام شب َت أدرك َ
تشيب
صيب ََسا َة األزد حني
ُ
َك الذي ُي ُ
رأيت َُك ن
ٍ
وب
سفاه ُة أحال ٍم و ُبخل
الـم ُزون ُع ُي ُ
بنائل وفيك ملن َ
عاب َ
ربت للذل أعوا ُد م ٍ
قضيب
نرب تقوم عليها يف يديك
ُ
لقد ص َ
ٍ
ُجة و ُد ُروب
رزاديق
فارس وباملرص ُدور َ ن
وقد أوحشت منكم َ
املوضع األول :األسد ،وذكر املحقق أنه لغة يف األزد،
وأنه فيام عدا (ل) األزد.
ويف املوضع الثاين( :رساتيق) ومل يرد البيت يف املوضع

-9املوضع األول (:)298/9
قال الشاعر:
بت ألقوام َيع َ
منهم يف موقف بخطيب
يبون ُخط َبتي وما
عج ُ
ُ
-2املوضع الثاين ()239/9
وقال آخر:
ٍ
منهم يف َمأقط بخطيب
عجبت ألقوا ٍم ي َعي ُبون ُخطبتي وما
ُ
ُ
ويف احلاشية ( :)1ل« ":يف موقف» وكتب يف هامشها «خ
 :مأقط»".
ومل أقف عىل البيت يف غَّي البيان وال رت َب نني .ويلحظ أن
نسخة (ل) متفقة يف املوضعني مع اإلشارة إىل الرواية
األخرى.
• النص الرابع
-9املوضع األول يف (:)12/3
لسالمة بن جندل:
وأنشد َ

الرص ُ
قرع ال رظنَابيب
اخ له َ
إننا إذا ما أتانا صارخ فزع كان ن َ
-2املوضع الثاين يف (:)81/3
وقال سالمة بن جندل:
الرص ُ
رع ال رظنابيب
اخ له َق َ
كنرا إذا ما أتانا صارخ فزع كان ن
راوية (ديوان سالمة بن جندل9107 ،ه« :)923 ،كنا»،
وأشار املحقق يف احلاشية إىل املصادر التي ورد فيها (إنا)
وهي :األنباري وديوان أيب ذؤيب اهلذيل واحلامسة برشح
التربيزي والبيان والتبيني ورشح أشعار اهلذليني وجممع
األمثال وفرائد الآلل وأساس البالغة وُجهرة األمثال ونظام
الغريب وهتذيب اللغة ومستقىص األمثال؛ لكنه مل يرش إىل
املوضع الثاين يف البيان وال رت َب نني املوافق لرواية الديوان.
• النص اخلامس

-9املوضع األول ()200/3
وقال سعدُ بن ربيع َة بن مالك بن سعد بن َزيد َمناة بن

متيم:
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أالَ إن َنام هذا املُ ُ
الل الذي ت ََرى وإد َب ُار جسمي من َر َدى ال َع َثرات
ٍ
خليل قد جت رلد ُت بعدَ ُه تَق رط ُع نفيس دو َن ُه َح َُّسات
وكَم من
-2املوضع الثاين ()319/3
وقال سعد بن ربيعة بن مالك بن سعد بن زيد مناة ،وهو
من قديم الشعر وصحيحه:
الس ُ
بار جسمي من َر َدى ال َعثرات
الل الذي تَرى وإد ُ
أالَ إننام هذا ن
وكم من َخ ٍ
ليل قد جت رلد ُت َبعدَ ُه تَق رط ُع نفيس َبعده َح َُّسات
يف املوضع األول :علق املحقق يف احلاشية (" :)1ما عدا
(ل) :بعده حُّسات" .ويف املوضع الثاين :علق املحقق يف
احلاشية (" :)3ما عدا (ل) :دونه حُّسات".
فالنسخ األخرى خالفت نسخة (ل) يف موضع الرواية،
لكن النسخ كلها سواء (ل) أو املجموعة األخرى متفقة عىل
اختالف الرواية بني املوضعني يف كلمة «دونه» و «بعده» .كام

-9املوضع األول (:)32/9
وقال بعض ُخ َلعاء بغداد:
ــر مــن ن نيتــه
ُ
عجبت مـن إبلـيس يف كـربه و ُقــبح مــا َ
أظه َ
ٍ
ــــوادا ُ
لذ نر نيتــــه
تـــاه عـــىل آ َد َم يف ســـجدة وصــــار َق ن
-2املوضع الثاين (:)922/3
قال بعض الط َياب:
عجبت مـن إبلـيس يف كـربه
ُ
ُ
وخبــث مــا أبــداه مــن ن ريتــه
ٍ
ــــوادا ُ
لذ نر نيتــــه
تـــاه عـــىل آ َد َم يف ســـجدة وصــــار َق ن
املوضع األول :احلاشية ( :)9هـ ،ب «وخبث ما أبداه»،
واملوضع الثاين احلاشية ( :)2ل« :يف سجدته» وبعض النسخ
اتفقت يف الرواية يف املوضعني مثل (ه ،وب).
والبيتان يف ديوان أيب نواس (:)99/2

دخول التحريف فيهام .ومل أقف عىل البيتني يف غَّي البيان

عجبت مـن إبلـيس يف تيهـه وعظم ما أظهـر مـن نخوتـه
ٍ
ــــوادا ُ
لذ نر نيتــــه
تـــاه عـــىل آ َد َم يف ســـجدة وصــــار َق ن
أما الرواية يف املوضع األول «وقبح ما أظهر» فوردت يف

وال رت َب نني.

كتب متأخرة كام عند ابن القيم اجلوزية (729هـ) يف (بدائع

اتفقت النسخ يف اختالف الراوية (املالل والسالل) ويتحمل

• النص السادس

الفوائد ،بال )716/2 ،و (روضة املحبني9139 ،هـ)398 ،

-9املوضع األول ()201/3
وقال ابن َي ٍ
سَّي:

وقد يكون ابن القيم متأثرا فيها باجلاحظ ،وقريب منها ما ورد

ور ََيي مع الف َلتَات
تأيت املكار ُه
َ
الُّس َ
حني تأيت ُُجلة وترى ن
-2املوضع الثاين ()230/3
وقال حممدُ ب ُن َيسَّي:

ور ََيي ُء يف ال َف َلتات
الُّس َ
تَأيت املكار ُه حني تَأيت ُجلة وترى ن
املوضع األول :علق املحقق يف احلاشية ( :)2ما عدا (ل)
َييء يف الفلتات.
والبيت يف (شعر حممد بن يسَّي الريايش "املجموع"،
9102هـ )936 ،نقال عن البيان وال رت َب نني( ) يف القسم املتنازع

يف بعض املصادر كام عند الثعالبي (121هـ) (التمثيل
واملحارضة9183 ،م« )322 ،وخبث ما أظهر» .وأما الرواية
يف املوضع الثاين «وخبث ما أبداه» فلم أقف عليها.
ويلحظ أن ابن قتيبة (276هـ) معارص اجلاحظ أورد
البيتني يف (الشعر والشعراء9166 ،م )892/2 ،كام يف ديوان
أيب نواس.
• النص الثامن
-9املوضع األول ()908/9
الرؤوس ع َظام ال ُبطون جفاة املَحز غ َ
الظ ال َق َرص
ُ
وصلع ن

عليه ،ورجح جامع ديوانه أنه له .ومل يرش إىل اختالف

-2املوضع الثاين ()922/9
الظ َ
الرؤوس ع َظام ال ُبطون رحاب الشداق غ َ
الق َرص
ُ
وصلع ن
والبيت يف ملحق (ديوان طرفة بن العبد9312 ،هـ،

األدباء ،بال )673/2 ،منسوبا إىل العتايب ،وابن أيدمر

 )921برقم [ ]29نقال عن األشباه والنظائر ،والرواية فيه كام

(790هـ) يف (الدر الفريد9108 ،هـ )900/3 ،ملحمد بن

يف املوضع األول.

الرواية .والذي وقفت عليه يف بعض املصادرَ« :ييء يف
الفلتات» مثل الراغب األصفهاين (202هـ) يف (حمارضات

بشَّي .ومل أقف عىل رواية «مع الفلتات» ،ويلحظ أن نسخة
(ل) متفقة يف الرواية «مع» يف املوضعني.
• النص السابع

ويظهر أن املوضع الثاين وهم بالتلفيق؛ ن
ألن اجلاحظ
أنشده يف (الربصان والعرجان والعميان واحلوالن،
9190هـ:)290 ،
الظ َ
الرؤوس ع َظام ال ُبطون جفاة املَحز غ َ
الق َرص
ُ
وصلع ن
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-9املوضع األول ()70/3
شداد املقابض يوم اجلالد

رحاب الشداق طياب اخلرب

• النص التاسع:
-9املوضع األول ()918/9
وقال جرير:
الرش حترى ُيصي َب ُهم وال يعرفون األم َر إالن تد نبرا
وال يتنقون ر ر
-2املوضع الثاين ()216/9
وقال جرير:
األمر إال تد نب َرا
الرش حتى يصي َبهم وال يعرفون
َ
وال يعرفون ر ر
-3املوضع الثالث ()317/2
وقال آخر:
األمر إالن تد نب َرا
الرش حتى يصي َب ُهم وال يعرفون
َ
وال يعرفون ر ر
والبيت يف ديوان جرير ( )171/9باملخاطب؛ ألنه هيجو
الفرزدق وطهية:

وقال ن َُصيب األسود:
و َمن ُيبق ماال ُعدن ة وصيانة فال الدرهر ُمبقيه وال ن
الش نح واف ُره
ومن يك ذا ُع ٍ
ٍ
فالدرهر كاَس ُه
صليب يعدن ه ليكُّس ُعو َد الدنهر
ود
َ
ُ
-2املوضع الثاين ()19/1
قال الشاعر:
ومن ُيبق ماال ُعدر ة وصيانة فال ال ُبخل ُمبقيه وال الدهر واف ُره
ٍ
و َمن ُ
كاَسه
كُّس ُعود الدهر
ُ
فالدرهر ُ
يك َذا ُعود َصليب ُيعدن ُه لي َ
علق املحقق يف املوضع الثاين يف احلاشية ( :)9ل «متى
تبق» و «فال الشح».
والبيتان يف (شعر نصيب بن رباح "املجموع"9167 ،م،
 )12برقم [ ]72ومل يرجع إىل البيان وال رت َب نني:

ومن ُيبق ماال ُعدر ة وصيانة فال الدهر ُمبقيه وال الشح واف ُره
و َمن ُ
كاَسه
كُّس ُعود الدهر
ُ
فالدرهر ُ
يك َذا عظم َصليب رجا به لي َ
ومما يلحظ هنا أن املوضع األول ورد البيتان يف سياق

الرش حترى يصيبكم وال تعرفون األم َر إالن تد نبرا
فال تتنقون ر ر
وأشار املحقق إىل رواية النقائض «فال تعرفون الرش»

الربد والقضيب وأبيات يف العود ،وأن املوضع الثاين ورد

فقط .وعند املربد (286هـ) يف (الكامل9193 ،هـ،)9078 ،

البيتان يف سياق ُجع املال والعدة؛ فلهذا كانت رواية «فال

وابن محدون (262هـ) يف (التذكرة احلمدونية9116 ،م،

البخل مبقيه» أجود للسياق من «فال الدهر» ،وهذا يبعث

 )301/3كام يف املوضع الثاين ،وورد يف (التذكرة احلمدونية،

تساؤال عن تأثَّي السياق يف اختالف الرواية لدى اجلاحظ

9116م )901/2 ،كام يف الديوان.

وغَّيه.

• النص العارش:

• النص الثاين عرش:

-9املوضع األول (:)220/3

-9املوضع األول ()901/2

وقال اآلخر:
ٍ
رب
مرك ما
الشكوى بأمر َح َزا َمة وال ُبدن من َ
َ
شكوى إذا مل يكن َص ُ
ل َع ُ
-2املوضع الثاين (:)63/1
وقال الشاعر:
ٍ
وما َك َث َر ُة ر
رب
كوى بأمر َحزامة وال ُبدن من َ
الش َ
شكوى إذا مل يكن َص ُ
أما رواية املوضع األول فوردت عند ابن محدون
(262هـ) يف (التذكرة احلمدونية9116 ،م)922/3 ،
وحممد بن أيدمر (790هـ) يف (الدر الفريد9108 ،هـ،

قال أبو البالد:
َاس ُعو َدين :طيبا و ُعودا خبيثا ال يب نض عىل ال َعرص
وجدنا الن َ
وإننا َ
ُ
أخالق الفتى وهو ال يدري
تَزي ُن الفتى َأخال ُقه وتَشينُه وتُذك َُر
-2املوضع الثاين ()81/3
وقال آخر:
ناس ُعو َدين :ط نيبا وعودا خبيثا ما َيب نض عىل ال َعرص
وجدنا الن َ
إننا َ
أخالق الفتى ُ
ُ
حيث ال يدري
تَزين الفتى أخال ُقه وتَشينه وتُذكر
أما رواية املوضع األول فوردت أليب البالد الطهوي عند

 )72/2يف احلاشية ،وأما رواية املوضع الثاين فورد قريب

اخلالديني أيب بكر حممد (380هـ) وأيب عثامن سعيد

منها ملالك بن حذيفة النخعي عند البحرتي (281هـ) يف

(319هـ) ابني هاشم يف (األشباه والنظائر9128 ،م،

(احلامسة9128 ،هـ )273 ،برقم [« :]662وما كثرة

 ،)299/2وصدر الدين البرصي (626هـ) يف (احلامسة

الشكوى بحد حزامة».

البرصية9108 ،هـ )712/2 ،برقم [ .]631وأما رواية

• النص احلادي عرش:

البيت الثاين فوردت له عند ياقوت احلموي (626هـ) يف
(معجم البلدان9112 ،م ،)12/1 ،وبال نسبة عند ابن عبد
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الرب (163ه) يف (هبجة املجالس ،بال .)218/2 ،واحتامل أن

يكَاد يزيل األَرض َوقع خطاهبم إذا وصلوا َأي َامهنم باملخارص
وعجز البيت (كام َط ربقت يف العظم ُمدي ُة جازر) أورده
اجلاحظ للراعي النمَّيي يف (:)908/9
ف َط ربق َن ُعر َض ُ
ثم َج َزعنَ ُه كام ط نب َقت يف العظم ُمدي ُة جازر
القف ر

وعرشين بيتا منها البيت العارش):
وص ُلوا أيامهنم باملخارص
وال النناطق الن ررخار والشيخ َدغفل إذا َ
والبيت السادس عرش:
ٍ
موطن كام َط ربقت يف العظم ُمدي ُة جازر
ُيصيبون َفص َل القول يف كل
-2املوضع الثاين ()379/9

آخر.

االختالف من املؤلف قوي ههنا.
• النص الثالث عرش:
-9املوضع األول ()22/9
وقال صفوان األنصاري (ثم أورد قصيدة طويلة يف اثنني

األنصاري يف املجامع حيث يقول:
وكام قال
ن
ٍ
ذات َسورة بكُوم املطايا واخليول اجلَامهر
وسارت بنا َس نيارة ُ
الشام َ
الشام َحترى متكنوا ملوكا بأرض ن
يؤ نمون ُمل َك ن
فوق املنابر
ٍ
بالـمخارص
يامهنم َ
ُيصي ُبون َفص َل القول يف كل خطبة إذا َو َصلوا َأ َ
-3املوضع الثالث ()12/3
وقال اآلخر:
ٍ
بالـمخارص
يامهنم َ
ُيصي ُبون َفص َل القول يف كل خطبة إذا َو َصلوا َأ َ
-1املوضع الرابع (:)996/3
ذات ُسو ُد ٍد بكُوم املطايا واخلُيول اجلامهر
وسارت لنا س نيارة ُ
أما البيت األول:
وص ُلوا أيامهنم باملخارص
وال النناطق الن ررخار والشيخ َدغفل إذا َ
والبيت السادس عرش:
ٍ
موطن كام َط ربقت يف العظم ُمدي ُة جازر
ُيصيبون َفص َل القول يف كل
فيحتمل أن اجلاحظ لفق بني الصدر والعجز يف املوضع
األول ،وأن الرواية الصحيحة ما ورد يف املوضعني الثاين

هلذا يرتجح احتامل التلفيق بني صدر بيت وعجز بيت

وأما البيت:
ٍ
ذات َسورة بكُوم املطايا واخليول اجلَامهر
وسارت بنا َس نيارة ُ
فقد أورد األزرقي (220هـ) يف (أخبار مكة9103 ،ه،
 )16/9قصيدة يف ثالثة عرش بيتا نسبها إىل حسان بن ثابت
وليست يف ديوانه (نرشة عرفات) ،ورد البيت العارش فيها:
ذات قوة بكُوم املطايا واخليول اجلَامهر
وسارت لنا َس نيارة ُ
كام ورد البيت الثالث عرش:
ٍ
بالـمحارض
يامهنم َ
ُيصي ُبون َفص َل القول يف كل خطبة إذا َو َصلوا َأ َ
و«باملحارض» تصحيف «باملخارص».
وورد يف (معجم البلدان9112 ،م )902/2 ،رسم (مر)
لعون بن أيوب األنصاري:
وسارت لنا س نيارة ذات منظر بكوم املطايا واخليول اجلامهر
والنص فيه اضطراب يف النسبة وبعض الرواية.
• النص الرابع عرش:
-9املوضع األول (:)373/9
ب ب َن َع نامر
َمن لل َقناة إذا ما َع ري قائلها أم لألعنرة يا َش ر
-2املوضع الثاين (:)90/3
عمرو ب َن َع نامر
عي قائ ُلها أو لألعنرة يا
َ
َمن للقناة إذا ما ر
ويف املوضع األول علق املحقق يف احلاشية (« :)1كذا يف

والثالث:
ٍ
بالـمخارص
يامهنم َ
ُيصي ُبون َفص َل القول يف كل خطبة إذا َو َصلوا َأ َ
وقد ورد البيت هبذه الرواية عند أيب بكر الدينوري

الرواية؛ إذ إن البيت من أبيات يف ديوان جرير 237-236

(333هـ) يف (املجالس وجواهر العلم9191 ،هـ)373/1 ،

يرثي هبا عقبة بن عامر ،أوهلا .»...

ل ،هـ ،وفيام عدامها« :شيب بن عامر» وكالمها خطأ يف

برقم [ ]9223لبعض األنصار يمدح األنصار ،وعند

واألمر كام قال املحقق ،والبيت جلرير يف (ديوانه ،بال،

الزخمرشي (238هـ) يف (أساس البالغة9191 ،هـ،

 )113يرثي عقبة بن عامر أحد بني جعفر بن ثعلبة بن يربوع،

 )211/9حلسان.

وفيه:

علام بأن ُجلة «إذا وصلوا أيامهنم باملخارص» من اجلمل

عي قائ ُلها أم لألعنرة يا عقب ب َن َع نامر
َمن للقناة إذا ما ر
ورواية اجلاحظ يف املوضعني خمالفة ملناسبة القصيدة يف

دريد (329هـ) يف (ُجهرة اللغة9187 ،م،)286/9 ،

ديوان جرير ،ويظهر أن اجلاحظ أثر فيمن بعده مثل أسامة بن

واجلوهري (313هـ) يف (الصحاح9101 ،هـ:)616/2 ،

منقذ (281ه) يف (كتاب العصا "ضمن نوادر املخطوطات"،

السائرة كاألمثال ،وهلذا ترد يف عجز أبيات أخر كام عند ابن

جملة اآلداب ،مج ( ،)32ع ( ،)2جامعة امللك سعود ،الرياض (2020م9119/هـ)

9199هـ )209/9 ،إذ أورد البيت كام يف املوضع الثاين.

«بغَّي ثرى أندى به».

• النص اخلامس عرش:

• النص السابع عرش

-9املوضع األول ()69/3

-9املوضع األول (:)981/2

وقال العباس بن مرادس:
ُ
الـمذيد اخلوامسا
نقاتل عن أحسابنا برماحنا فنرضهبم رضب ُ
-2املوضع الثاين ()70/3
وقال عباس بن مرادس:
الـمذيد اخلوامسا
نطاعن عن أحسابنا برماحنا فنرضهبم رضب ُ
ويلحظ تقارب املوضعني فام بينهام سوى تسع صفحات
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وذهب إىل قول األحوص:
وبقيت كاملقمور يف َخلف
ذهب الذين أح نبهم َف َرطا
ُ
َ
طوي عىل َحن ٍَق متضج ٍع ُيك َفى وال َيكفي
من كل َم ٍّ
-2املوضع الثاين (:)336/3
وقال اآلخر:

وأشار املحقق يف املوضع الثاين إىل أن البيت وعبارة اإلنشاد

وبقيت كاملغمور يف َخلف
ذهب الذين أح نبهم َف َرطا
ُ
َ
طوي عىل َحن ٍَق متضج ٍع ُيك َفى وال َيكفي
من كل َم ٍّ
وعلق املحقق يف املوضع الثاين يف احلاشية ( :)7فيام مىض

قبله ساقط من (ل).

«كاملقمور».

مطبوعة مما يوازي مخس أو أربع صفحات خمطوطة تقريبا،

وهو البيت السادس عرش يف (ديوانه "املجموع"،

والبيتان لألحوص األنصاري يف (شعره "املجموع"،

9192هـ )13 ،من قصيدة عدهتا ثامنية وعرشون بيتا برقم

9199ه )202 ،برقم [ .]906و«املقمور» و «املغمور»

[ ،]10وأشار جامع الديوان إىل رواية البيت األول عن البيان

بمعنى.

والتبيني فقط ،وحيتمل أن املوضع األول مما غَّيه اجلاحظ.
• النص السادس عرش
-9املوضع األول ()200/3
وقال الطرماح بن حكيم يف هذا املعنى:
وش ني َبني أن ال ُ
َ
وع
أزال ُمنَاهضا بغَّي ُقوى أن ُزو َهبا وأ ُب ُ
-2املوضع الثاين ()319/3
وقال الطرماح يف هذا املعنى:
وش ري َبني أن الَ ُ
َ
وع
أزال ُمناهضا بغَّي َثرا
أَسو به وأ ُب ُ
ُ
والبيت يف (ديوانه9191 ،هـ )912 ،برواية «بغَّي ثرا
أثرو به» وأشار إىل اختالف الروايتني يف املوضعني .وحيتمل
أن املوضع الثاين قد دخله التحريف يف «أَسو» وأهنا «أثرو»،
وهبذا تكون راوية البيان وال رت َب نني موافقة لرواية الديوان.

أما رواية املوضع األول فلم أقف عليها .ووردت

روايات أخرى يف بعض املصادر كام عند أيب الفرج األصبهاين
(326هـ) يف (األغاين9379 ،هـ ،)13/92 ،وأيب هالل

وأورده اجلاحظ يف احليوان ( )82/3برواية:
وبقيت كاملقهور يف َخلف
ذهب الذين أح نبهم سلفا
ُ
َ
ٍ
طوي عىل َحنَق متضج ٍع ُيك َفى وال َيكفي
من كل َم ٍّ
ويلحظ أن احتامل التحريف ههنا وارد جدا يف رسم
القاف والغني ،وقد يكون حتريفا قديام يف النسخ.
• النص الثامن عرش
-9املوضع األول (:)373/9
ومما قالوا يف محل القناة قوله:
ٍ
فاق ،وال َجدب اخل َوان إذا ما استُنش َئ ا ُ
خت نطا ُه الر ُ
امرئ ال َ َ
ملرق
إىل
هق
لب احليازيم ال َهذ ُر الكالم إذا
هز القنا َة وال ُمستَعجل َز ُ
ر
ُص ُ
-2املوضع الثاين (:)90/3
وقال آخر يف محل القناة:
ٍ
فاق ،وال َجدب اخل َوان إذا ما استُنش َئ ا ُ
خت نطا ُه الر ُ
امرئ ال َ َ
ملرق
إىل
هز القنا َة وال ُمستَعجل زعق
لب احليازيم ال َهذ ُر الكالم إذا
ر
ُص ُ
املوضع األول احلاشية ( :)9فيام عدا ل « :الرقاب» .ويف

العسكري (312هـ) يف (ديوان املعاين9121 ،هـ،

املوضع الثاين علق املحقق يف احلاشية ( :)1ما عدا ل «:زهق»

 ،)9228/2وأسامة بن منقذ (281ه) يف (لباب اآلداب،

وقد مضت الرواية.

9199هـ« :)991 ،بغَّي غنى أسمو به» .وأما عند اخلالديني

وورد البيتان عند أمني الدولة األفطيس (بعد 292هـ) يف

أيب بكر حممد ( 380هـ) وأيب عثامن سعيد (319هـ) ابني

(املجموع اللفيف9122 ،هـ )110-131 ،كام يف املوضع

هاشم يف (األشباه والنظائر9128 ،م )222/2 ،فوردت:

األول ،وحيتمل أنه أخذها عن اجلاحظ.
والبيتان لألخطل يف (ديوانه9311 ،هـ )102 ،وفيه يف

عبد الرمحن بن نارص بن عبد الرمحن السعيد :أسباب اختالف رواية البيت عند املصنفني يف الكتاب ...
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البيت األول« :استبطئ» ويف البيت الثاين «رهق».
والذي يظهر أن «زهق» يف املوضع األول تصحيف لـ
«رهق» ،وأن «زعق» يف املوضع الثاين حمرفة عن «رهق»،
ويرتجح عندي أن اختالف الرواية ليس من املؤلف ،بل من

والذي يظهر أن االختالف من املؤلف نفسه.
• النص احلادي والعرشون

النساخ.

-9املوضع األول ()212/9

• النص التاسع عرش:
-9املوضع األول (:)372/9
وقال معن بن أوس املزين
أال َمن ُمبلغ عني رسوال
ٍ
ثور
ُت َعاقل ُدونَنا أبنا َء
إذا اجتمع القبائل جئت ردفا
فال تُع َطى َع َصا اخلطباء فيهم
َ
وترك بني أبيكم
فإنكم
ُ
كم العدى ممرن سواكُم
ُ
وو رد ُ
-2املوضع الثاين (:)1/3

-2املوضع الثاين (:)1/3
فيصال
حك ََمت لنا يف األرض يو َم ُحمر ٍق أ ريا ُمنا يف الناس ُحكام َ
مل أقف عليه ،ويلحظ االختالف يف الصدر والعجز،

ُع َبيدَ اهللر إذ َعج َل الرساال
ونح ُن األكثرون حىص وماال
َورا َء املاسحني لك السباال
والـمقاال
الـمقاد َة
َ
وقد تُك َفى َ
جترون احلباال
وأَس َتكُم
ن
لكاحلَّيان يتنبع الضالال

وقال آخر:
ٍ
وأنز َلني ُ
القيت امرأ ال أشاكله
شئت
ُ
دار غَربة إ َذا ُ
َ
طول النروى َ
لكنت أعاق ُله
فحامقتُه حترى يقال سج رية ولو كان ذا عقل
ُ
-2املوضع الثاين (:)232/2
طول الننوى دار غ ٍ
وأنز َلني ُ
القيت الذي ال أشاك ُله
شئت
ُ
َربة إذا ُ
َ
َ
يقال سج رية ولو كان ذا ٍ
ُ
لكنت أعاق ُله
عقل
فحامقتُه حترى
ُ
-3املوضع الثالث (:)29/1
ول النروى دار غ ٍ
و َأنز َلني ُط ُ
يت الذي ال ُأشاك ُله
ئت ال َق ُ
َربة إذا ش ُ
َ
قال َسج رية ولو كان ذا ٍ
فحا َمقتُه ُ حترى ُي ُ
عقل لكُن ُت ُأعاق ُله

أال َمن ُمبلغ عني رسوال ُع َبيدَ اهللر إذ َعج َل الرساال
ٍ
ثور ونح ُن األكثرون حىص وماال
ُت َعاقل ُدونَنا أبنا َء
ني َ
لك السباال
إذا اجتمع القبائل جئت ردفا أمام املاسح َ
والـمقاال
الـمقاد َة
َ
فال تُع َطى َع َصا اخلطباء يوما وقد تُك َفى َ
يف املوضع األول :علق املحقق يف احلاشية ( :)6فيام عدا

 )212/2وغَّيمها .وأما يف املوضعني الثاين والثالث فورد

ل« :أمام املاسحني».

عند ابن اجلراح (216هـ) يف (الورقة ،بال .)61 ،وكلتا

ويف املوضع الثاين :علق املحقق يف احلاشية ( :)9يف ُجيع
النسخ« :أمام املاسحني» صوابه من الديوان ومما سبق.
والبيتان ملعن بن أوس املزين يف ديوانه ( )71دون اإلشارة
إىل اختالف الروايات ،ورواية البيت األول فيه:
إذا اجتمعوا حرضت فجئت ردفا

َورا َء املاسحني لك السباال

ورواية البيت الذي يليه فيه «فيهم» كام يف املوضع األول.
ويلحظ أنه يف املوضع األول ورد يف النسخ عدا ل «أمام
املاسحني» ،ويف املوضع الثاين ورد يف النسخ كلها؛ لكن

أورده اجلاحظ يف (رسالة احلنني إىل األوطان "ضمن

رسائل اجلاحظ"9311 ،هـ )102/2 ،كام يف املوضع األول،
وكذا ورد عند ابن قتيبة (276هـ) يف (عيون األخبار ،بال،
 ،)21/3وابن عبد الرب (163هـ) يف (هبجة املجالس ،بال،

الروايتني واردتان يف كتب الرتاث.
• النص الثاين والعرشون
-9املوضع األول ()320/2
يب:
وقال أعرا ٌّ

األمر الذي أنا جاه ُله
ُبرصين بال َعيش عريس كأنام تُبرصين
َ
ت ُ
يعيش الفتى بالفقر يوما وبالغنى وك ٌُّل كأن مل َيل َق حني يزاي ُله
-2املوضع الثاين (:)978/3
وقال أعرايب:

املحقق صوبه بناء عىل ما ورد يف الديوان ،ويفرتض أال

األمر الذي أنا جاه ُله
ُت َب نرصين بالعيش عريس كأنام ُت َب نرصين
َ
يلق حني ُي َزاي ُله
يعيش الفتى بالفقر يوما وبالغنَى وكُال كأن مل َ
واالختالف ههنا يف الوجه اإلعرايب ،وقد ورد كام يف

املوضع األول .وحيتمل أن هذه راوية للجاحظ انفرد هبا.

املوضع األول عند العبيدي (بعد 702هـ) يف (التذكرة

يصوب ما دامت النسخ قد اتفقت عىل هذه الرواية يف هذا
املوضع ال سيام أن بقيتها عدا ل اتفقت عىل الرواية نفسها يف
• النص العرشون
-9املوضع األول (:)372/9
كَتبت لنا يف األرض يو َم حمر ٍق أ نيا ُمنا يف األرض يوما َفيصال

السعدية9189 ،م ،)391 ،والراغب (202هـ) يف
(حمارضات األدباء ،بال  ،)206/2وورد كام يف املوضع الثاين
عند صدر الدين البرصي (626هـ) يف (احلامسة البرصية،

جملة اآلداب ،مج ( ،)32ع ( ،)2جامعة امللك سعود ،الرياض (2020م9119/هـ)

9108هـ )127/2 ،برقم [ ،]827وأمني الدولة األفطيس

• النص اخلامس والعرشون

(بعد 292هـ) يف (املجموع اللفيف9122 ،هـ.)132 ،

-9املوضع األول ()982/2

• النص الثالث والعرشون:
-9املوضع األول ()219/2
وقال اآلخر:
ن
لكالنربل هتوي ليس فيها ُ
نصاهلا
وإن كالم املرء يف غَّي كُنهه
-2املوضع الثاين ()203/3
قال ُه َبَّي ُة ب ُن أيب َو ٍ
هب املخزومي:

ر
ليس فيها ُ
نصاهلَا
وإن مقال املرء يف غَّي كُنهه
لكالنربل َهتوي َ
أما رواية املوضع األول فوردت عند ابن دريد (329هـ)
يف (االشتقاق9199 ،هـ ،)922 ،وأيب عيل القايل (288هـ)
يف (األمايل9311 ،هـ ،)73/9 ،واملصعب الزبَّيي ()236
يف (نسب قريش ،بال ،10 ،و  )311وأغلب املصادر .وأما
رواية املوضع الثاين فقليلة الورود منها ما ورد عند ابن عبد
الرب (163هـ) يف (هبجة املجالس ،بال.)80/9 ،
• النص الرابع والعرشون
-9املوضع األول ()23/9
ومن ذلك قول َمعدَ َ
ان ن
يطي:
الش َم ن

الرحال
بسا َم َة
ر
يوم تشفى الن ُ
نفوس من َيع ُرص اللؤ م و ُيثنَى َ
و َعدي وتَيمها و َثق ٍ
يف و ُأ َم ٍّي وتغل ٍ
ب وهالل
ٍّ
ب واصل الغ رَزال
ب تَن ُجو ال وال َصح ُ
ال َح ُرورا وال النواص ُ
-2املوضع الثاين ()326/3
الُّسي ن
ميطي:
الش
ن
وهو أبو ر
الر رحال
يو َم تُش َفى
ُ
النفوس من َيع ُرص اللؤ م و ُيثنَى بسام َة ر
ٍ
وعد ٍّي وتَيمها و َثقيف و ُأ َم ني وتَغ ٍ
لب وهالل

الغزال
ورا َوال الن َرو ُ
حب واصل ر
تنجو ال وال َص ُ
ابت ُ
ال َح ُر َ
ذكر املحقق يف املوضع األول يف احلاشية (" :)6فيام عدا
ل ،هـ« :النوائب» حتريف ،صواب هذه «النوابت» كام يف هـ.
وقد أشَّي إىل هذه الرواية األخَّية يف هامش ل".
وذكر يف املوضع الثاين يف احلاشية (" :)2ما عدا ل« :وال
النوائب»".
ومل يرش إىل حتريفها ،ونسختا ل و هـ من أجود النسخ
التي اعتمد عليها املحقق ،واملثبت «النواصب» من ل التي
أشَّي يف هامشها إىل رواية املوضع الثاين.
وهلذا فتعدد الرواية هنا مرتجح بسبب اختالف النسخ،
ومل أقف عىل األبيات يف مصادر أخرى.
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وقال بلعا ُء بن قيس:

لـام َر ُضوا به وول ريتهم َشتمي وما كنت ُمف َح َام
خل َ
أ َبي ُت لنفيس ا َ
سف ن
 -2املوضع الثاين ()272/2
وقال بلعاء بن قيس:
فح َام
أ َبي ُت لنفيس
َ
اخلسف ملا َر ُضوا به وو نليتُهم َسمعي وما ُ
كنت ُم َ
وأشار املحقق يف املوضع األول يف احلاشية ( )9أن البيت
واإلنشاد ساقط من نسخة (ب).
أما رواية املوضع األول «شتمي» فلم أقف عليها ،وأما
رواية املوضع الثاين فوردت عند ابن عبد الرب (163هـ) يف
(هبجة املجالس ،بال ،)698/2 ،وأمني الدولة األفطيس (بعد
292هـ) يف (املجموع اللفيف9122 ،هـ )193 ،وفيه:
ووليتم» وفيه نظر.
«
ُ

واحتامل التحريف من «سمعي» إىل «شتمي» وارد ،وعىل

هذا يكون االختالف بسبب حتريف قديم يف النسخ.
• النص السادس والعرشون
-9املوضع األول ()231/9
قال سلمة بن اخلرشب:
أبلغ ُس َبيعا وأنت َسيدُ نا قدما وأوىف رجالنا ذ َمما
إخو َهتا ُذ َ
ر
ر
رض ُموا الذي اضطرما
وأن
أن َبغيضا
َ
بيان قد ر
بينهم فال َي ُقو ُل رن بئس ما حكام
يت أن حكرموك
نب ُ
ُ
تعرف ذا َحقهم ومن َظ َلام
بشأهنم
كنت َذا ُخرب ٍة
إن
ُ
َ
ُ
رض ال َف َهام
وتُنزل
َ
األمر يف منازله ُحكام وعلام وحت ُ
الـمبـ طل ال إ نلة وال ذ َمما
الـمح نق وال ُ
وال تُبايل من ُ
احلكم ثابتا َص َتام
بينهم لن َيعدَ موا
يم
َ
ُ
فاحكم وأنت احلك ُ
بينهم عىل رضا َمن َريض ومن َرغ َام
السواء
واصدَ ع
ُ
أديم ر
َ
ٍ
إن كان ماال َف َقض عدر تُه ماال بامل وإن َدما فدَ َما
هناره ال نظ َل َام
حتى ت َُرى
حلكومة مثـ َـل ن
الصبح َج نىل ُ
ظاهر ا ُ
َ
أمور ُهم َس َلام
هذا وإن مل تُطق حكومتَهم فانبذ إليهم
َ
-2املوضع الثاين ()393/3
َ
وأوىف رجالنا ذ َمما
أبلغ ُس َبيعا وأنت َسيدُ نا قدما
إخوهتا ُذ َ
ن
ر
رضموا الذي اضطرما
وأن
أن بغيضا
َ
بيان قد َ ن
ئت َأن حك َ
بينهم فال يقو ُل رن :بئس ما حكَام
نموك
نُب ُ
ُ
ٍ
تعرف ذا َحقهم ومن َظ َلام
إن كنت ذا عر َفة بشأهن ُم
ُ
األمر يف منازله َحزما وعزما ُ
وت ُ
رض ال َف َهام
ُنزل
َ
وحت ُ
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الـمبـ طل ال إ رلة وال ذ َمما
وال تُبايل من املحق وال ُ
احلكم ثابتا َصتَام
بينهم لن َيعدَ ُموا
احلكيم
وأنت
فاحكم
َ
َ
ُ
ُ
السواء بينهم عىل رضا من َرِض ومن َرغام
واصدَ ع
أديم ر
َ
ٍ
إن كان مال ف َقض عدر ته ماال بامل وإن َدما َفدَ ما
ورد يف صدر البيت الرابع يف املوضع األول« :ذا خربة»،
ويف املوضع الثاين «ذا عرفة» وهي موافقة ملا عند ابن قتيبة
(276هـ) يف (عيون األخبار ،بال.)67/9 ،
ويف عجز البيت اخلامس يف املوضع األول« :حكام وعلام»

حني يبتسم
غىض من َمهابته فام يك رلم إال
َ
ُيغيض َحياء و ُي َ
إن قال قال بام هيوى ُجي ُعهم وإن تك نلم يوما َ
ساخت الكَل ُم
يكاد ُيمسكه عر َف َ
ان راحته رك ُن احلطيم إذا ما جاء يستَل ُم
-2املوضع الثاين يف (:)19/3
قول الشاعر يف بعض اخللفاء:
أروع يف عرنينه َش َم ُم
يف ك نفه ُ
خيزران رحي ُه عبق من كَف َ
ويغىض من جاللته فام ُيك نل ُم إالن حني َيبتَس ُم
ُيغيض حياء َ
والبيتان األول والثاين مما ينسبان إىل املتوكل الليثي يف

وهي موافقة ملا عند ابن قتيبة (276هـ) يف (عيون األخبار،

(شعره "املجموع" ،بال ،)282-289 ،ومها من األبيات

بال ،)67/9 ،ويف املوضع الثاين «حزما وعزما».

املتنازع عليها ،وفيها تداخل مع أبيات لشعراء آخرين ،كام

ويف صدر البيت التاسع يف املوضع األول« :إن كان ماال»

فصل يف ذلك جامع شعر املتوكل الليثي.

وهي موافقة ملا عند ابن قتيبة (276هـ) يف (عيون األخبار،

أما رواية «بكف أروع» فوردت عند أيب نعيم األصفهاين

بال ،)67/9 ،ويف املوضع الثاين «إن كان مال» وذكر املحقق

(130هـ) يف (منتخب من كتاب الشعراء9111 ،م،)30 ،

يف احلاشية (" :)1ما عدا ل« :إن كان ماال»" وهي الرواية

وابن أيدمر (790هـ) يف (الدر الفريد9108 ،هـ.)91/9 ،

السابقة -أيضا.-
فاختالف النسخ إنام هو يف راوية البيت التاسع ،وهو
اختالف إعرايب عكس االختالفني السابقني.
• النص السابع والعرشون
-9املوضع األول يف ()239/9
َ
صمم
وأوىف إن لقيت َُهام إن مل يكن كان يف سمعيهام
أبلغ ُن َعيام
ُ
فال ُ
ب ما مل َهتلك الص َم ُم
الـمقان َ
يزال شهاب ُيستضاء به َهيدي َ
شم ُم
بلمته
أمر ر
الزعامة يف عرنينه َ
ُ
عاري األشاجع معصوب ر
-2املوضع الثاين ()11/3
وقال دريدُ بن الص رمة:

صمم
أبلغ ُن َعيام وعوفا إن لقيتَهام إن مل يكن كان يف سمعيهام
ُ
فال يزال شهاب يستضا ُء به َهيدي املقانب ما مل هتلك الص َم ُم
الزعامة يف عرنينه َش َمم
عاري األشاجع معصوب بلمتره
أمر ر
ُ

ورواية «من كف أروع» عند أيب الفرج األصفهاين (326
هـ) يف (األغاين9379 ،هـ ،322/92 ،و  ،)321/92وابن
قتيبة (276هـ) يف (الشعر والشعراء9166 ،م،)62/9 ،
وابن األثَّي (606هـ) يف (النهاية يف غريب احلديث،
9383هـ.)28/2 ،
وقد أورد اجلاحظ رواية ثالثة يف (احليوان9388 ،هـ،
 )933/3وهي« :يف كف أروع» وقد وردت يف لسان العرب
(ح ز ن نقال عن ابن بري) ،وعند أيب بكر الدينوري
(333هـ) يف (املجالسة وجواهر العلم9191 ،هـ،
.)373/1
وأورد يف (احليوان9388 ،هـ )187/3 ،كام يف املوضع
األول «بكف».
فالروايات الثالث متداولة يف الكتب.

وهي يف (ديوان دريد بن الصمة "املجموع" ،بال)928 ،

أما راوية البيت الثاين يف املوضع الثاين «من جاللته»

نقال عن األغاين .وأشار جامع الديوان إىل رواية البيان

فيكاد أن ينفرد اجلاحظ هبا ،ومل أقف عىل من أوردها بالرغم

وال رت َب نني يف املوضع الثاين وجعلها «نعيام وعونا» وإنام هي
«وعوفا» ولعله تطبيع.

من كثرة ورود البيت يف كتب الرتاث.
• النص التاسع والعرشون

ويظهر أن املوضع الثاين حصل فيه تغيَّي يف الراوية.

-9املوضع األول ()981/2

• النص الثامن والعرشون

وقال آخر:

-9املوضع األول يف (:)370/9
قال الشاعر:
حيه عبق بكف أر َو َع يف عرنينه َش َم ُم
يف َك نفه ُ
خيزران ر ُ

َ
كر احلَ َاملة قاين السن ُعرزو ُم
واىف الوفو ُد فواىف من بني َ َ
مح ٍل ب ُ
-2املوضع الثاين يف ()302/3

جملة اآلداب ،مج ( ،)32ع ( ،)2جامعة امللك سعود ،الرياض (2020م9119/هـ)

وقال أبو العرف الطهوي:
َو َاىف الوفو ُد َ
رزو ُم
كر الو َفادة فايت السن ُع ُ
فواىف من بني َمح ٍل َب ُ
وأشار املحقق يف املوضع الثاين يف احلاشية ( )7إىل أن
(قاين) حتريف .ومل أقف عىل البيت يف مصادر أخرى.

واحدة فقط فإن رواية «بباب قرصك» مل ترد إال يف العقد،
وحيتمل أخذه عن اجلاحظ فيها .ومل أقف عىل هذه الرواية يف
غَّي البيان وال رت َب نني والعقد.

• النص الواحد والثالثون

• النص الثالثون

-9املوضع األول يف (:)391/2

-9املوضع األول يف ()396/2

قال الشاعر:

قايش:
مهام ر
وقال ن
الر ن
بني أقوام
أبلغ أبا مس َم ٍع عني ُمغَلغَلة ويف العتاب حياة َ
األبواب قدنامي
لجوا
َقدر َ
َ
مت قبيل رجاال مل يكن هلُم يف احلق أن َي ُ
أكر َمهم قربا وأبعدَ هم من منزل ن
الذام
لو عُدن َقرب وقرب ُ
كنت َ
عرضت بباب قرصك أد ُلوها بأقوام
فقد
ُ
جعلت إذا ما حاجة َ
-2املوضع الثاين يف ()302/3
قايش:
مهام ر
قال َ ن
الر ن
بني أقوام
أبلغ َأبا مسم ٍع عني مغلغلة ويف العتاب حياة َ
األبواب ُقدنامي
لجوا
َ
يف احلق أن َي ُ
قربا وأبعدَ هم من منزل ن
الذام
بباب دارك أد ُلوها بأقوام

هلم
قدن َ
مت قبيل رجاال مل يكن ُ
كنت أكر َم ُهم
لو عُدن قرب وقرب َ
عرضت
حترى
ُ
جعلت إذا ما حاجتي َ
-3املوضع الثالث يف ()82/1
قايش:
مهام ر
وقال َ ن
الر ن
بني أقوام
َأبلغ َأ َبا مس َم ٍع عني ُمغلغَلة ويف العتَاب حياة َ
قدر م َت قبيل رجاال مل َيكُن هل ُ ُم يف احلق أن َيل ُجوا األبواب ُقدنامي
ُنت أكر َمهم قربا وأبعدَ ُهم من منزل ر
الذام
لو عُدر َقرب وقرب ك ُ
حتى جعلت إذا ما حاجة عرضت بباب قرصك أدلوها بأقوام
أشار املحقق يف املوضع الثاين أن النص من نسخة (ل)
فقط .وأشار يف املوضع الثالث يف احلاشية ( )2أنه يف نسخة
ل« :بباب دارك».
وعند أيب متام (239هـ) يف (احلامسة9109 ،هـ،
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ر
القلوص عن املصيل الصائم
صىل فأعجبني وصام فرابني عد
َ
-2املوضع الثاين يف (:)961/3
ر
لوص عن املصيل الصائم
صىل ف َأعجبني وصام َفرا َبني نح ال َق َ
وأشار املحقق يف املوضع الثاين يف احلاشية ( :)2ما عدا ل

«عد القلوص».
فالنسخة التي حصل فيها اختالف الرواية هي نسخة
واحدة فقط ،والبقية اتفقت فيها الرواية .وهذه الرواية «نح»
وردت يف بعض الكتب مثل ابن قتيبة (276هـ) يف (األرشبة،
9120هـ ،)17 ،وابن عبد ربه (328هـ) يف (العقد،
9381هـ.)366/6 ،
• النص الثاين والثالثون
-9املوضع األول يف ( ،)968/9وقال ابن َهرمة:
ُ
حوادث األ نيام
هللر َد نر َك من فتى َف َج َعت به يو َم ال َبقيع
ُ
سهل احلجاب مؤ رد ُب اخلُدن ام
َه ٌّش إذا ن ََز َل الوفو ُد ببابه

رأيت شقي َقه وصدي َقه مل تدر نأهيام ُ
أخو االرحام
فإذا
َ
-2املوضع الثاين يف (:)332/2
وقال ابن هرمة أو غَّيه:
ُ
حوادث األ نيام
هلل َد نر َس َميدَ ٍع َف َج َعت به يو َم ال َبقيع
ر
ُ
ٌّ
سهل احلجاب مؤ رد ُب اخلُدن ام
هش إذا نزل الوفو ُد ببابه
فإذا رأيت صدي َقه وشقي َقه مل تدر نأهيام أخو األرحام
نسبها اجلاحظ إىل إبراهيم بن هرمة يف املوضع األول؛

 )260/9برقم [ ،]106وأيب عيل املرزوقي (129هـ) يف

وهي له يف (شعره "املجموع" ،بال )212-219 ،يف القسم

(رشح ديوان احلامسة9387 ،هـ )9922 ،برقم []102

الثاين (املختلط من شعره) نقال عن البيان وال رت َب نني ،وأغلب

لعصام بن عبيد اهلل الزماين برواية «فقد جعلت إذا ما حاجتي

املصادر نسبتها إىل حممد بن بشَّي اخلارجي ،وهي يف (شعره

نزلت  ...بباب دارك» .وعند حممد اليزيدي (390هـ) يف

"املجموع"9102 ،هـ )966 ،برقم [ ،]32وأشار جامع

(األمايل9317 ،هـ« )929 ،فقد جعلت إذا ما حاجة

الديوان يف احلاشية إىل االختالف يف النسبة .والرواية يف
شعره« :نعم الفتى َف َج َعت به إخوانَه» ،وهي رواية مصادر

عرضت بباب دارك» ،وعند ابن عبد ربه (328هـ) يف
(العقد9381 ،هـ )61/9 ،كام عند اجلاحظ يف املوضع
الثالث.
وإذا استثني املوضع الثاين بسبب أنه زيادة من نسخة

التخريج.
ورواية املوضع األول «هلل درك من فتى» وردت عند ابن
عبد ربه (328هـ) يف (العقد9381 ،هـ ،)392/2 ،وحيتمل
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أن ابن عبد ربه تأثر باجلاحظ ،ال سيام أنه نسب األبيات البن

وفيه« :إنام السامل» كام يف املوضعني الثاين والثالث ،و «باملزح»

هرمة كام نسبها اجلاحظ .ومل أقف عليها يف مصادر أخرى.

كام يف املوضع الثاين.

أما رواية املوضع الثاين «هلل در سميدع» فوقفت عليها

ومل أقف عىل رواية «إنام املسلم» ،وقد تكون حتريفا قديام

عند أمني الدولة األفطيس (بعد 292هـ) يف (املجموع

من «السامل» يف نسخ البيان وال رت َب نني .وأما رواية «بالقول»
فوقفت عليها عند ابن البناء (179هـ) يف كتاب (الرسالة

غَّيه» ،وهذا يرجح أنه أخذه عن اجلاحظ .ومل أقف عليها يف

املغنية يف السكوت ولزوم البيوت9101 ،هـ .)33 ،وأغلب

مصادر أخرى.

املصادر تورد رواية «باملزح» أو رواية «بالنطق» كام عند

اللفيف9122 ،هـ )128 ،مصدرا بـ«وقال ابن هرمة أو

ويظهر أن كلتا الروايتني مصدرمها اجلاحظ ،وهي مما
انفرد هبا.

• النص الرابع والثالثون:

أما رواية البيت الثالث والتقديم والتأخَّي «شقيقه
وصديقه-صديقه وشقيقه» ،فقد أشار املحقق يف املوضع
الثاين أنه يف نسخة (هـ) كام يف املوضع األول ،وهي مما حيتمل
تدخل النساخ فيها حسب ما ظهر يل.
• النص الثالث والثالثون

-9املوضع األول يف (:)917/9
قال مالك بن أسام َء يف استمالح ال رلحن من بعض نسائه:
أكم ُل الننـاس ُحسـنا
َأ ُم َغ ًّطى منني عىل برصـى للــ
ُ
ـحب أم أنت َ
ٍ
ألـــذه هـــو ممرـــا ين َع ُت النـاعت َ
ن
ـوز ُن َوزنَـا
ــديث
وحـ
ُون ُي َ
منطق صـائب وتلحـن أحيـا نا وأح َىل احلديث ما كان َحلنَا
-2املوضع الثاين يف (:)228/9

 -9املوضع األول يف ()261/9
وقال َ
اآلخر:
ــــرام وامــــض عنــــه بســــالم
َخـــــل جن َبيـــــك لـ َ
ُمــت بــداء الصــمت خــَّي لــــك مــــن داء الكــــالم
ـــــم فـــــا ُه بلجـــــام
جل
َ
إ رنــــــام املُســــــل ُم َمــــــن َأ َ
-2املوضع الثاين ()71/2

وقال مالك بن أسام َء يف بعض نسائه ،وكانت تصيب
الكالم كثَّيا ،وربام حلنَت:
َأم َغ ًّطى مني عىل َبرصـي للــ ـحب أم أنت ُ
أكمل النناس ُحسـنا
ٍ
ينعت الننـاع َ
ــديث أ َل ن
ـوزن وزنـا
ـــذه هـــو ممنـــا
وحـ
ُ
تون ُي َ
َمنطق َصـائب وتلحـن َأحيـا نا َ
وخ َُّي احلديث ما كان حلنَـا

يف املوضع األول :وردت «وأحىل» عند ابن قتيبة

وقال احلس ُن بن هانئ:
عنه
لرام وامض
جنبيك
خل
ُمت بداء الصمت خَّي َل َك من داء
فا ُه
َمن أل َج َم
إنرام السامل
مغاليق
باملز ح
استفتحت
ر ربام
َ
َ
-3املوضع الثالث ()911/3

بسالم
الكالم
بلجام
احلامم

وقال -أيضا-
َخـــــل جنبيـــــك لـــــرام
الصــمت خــَّي
ُمــت بــداء ر
الســـــامل َمـــــن أل
إ ننـــــام ن
َحت بــــالقو
ُر نبــــام اســــتفت َ
ٍ
َ
ــــاق آجــــا
فــــظ َس
ُر رب َل
فــال َبس النــاس عــىل الصـــ
واملنايــــــــا آكــــــــالت
شــبت يــا َ
هــذا ومــا تَتـــ
َ
واألبيات له يف (ديوانه،

الوطواط (798هـ) يف (غرر اخلصائص ،بال.)978 ،

(276هـ) يف (الشعر والشعراء9166 ،م ،)782/2 ،وأيب
الفرج األصبهاين ( 326هـ) يف (األغاين9379 ،ه،
 ،)236/97واخلالديني أيب بكر حممد ( 380هـ) وأيب عثامن
سعيد (319هـ) ابني هاشم يف (األشباه والنظائر9128 ،م،
 .)21/9ويف املوضع الثاين« :وخَّي» وردت عند ثعلب
(219هـ) يف (جمالس ثعلب ،بال ،)239 ،وأيب عيل القايل

بســــالم
وامــــض عنــــ ُه َ
لــــك مــــن داء الكــــالم
بلجــــــام
َجـ
ـــــم فــــــا ُه َ
َ
غـــــــاليق احلـــــــامم
ل َم
َ
َل فئـــــــــام وفئـــــــــام
والســــقام
رحــــة مــــنهم ر
شــــــــاربات ل َ
ألنــــــــام
َ
أخــــالق الغــــالم
ـــــر ُك
ُ
9312هـ)962-961/2 ،

(288هـ) يف (األمايل9311 ،هـ ،)2/9 ،واملرزباين
(381هـ) يف (معجم الشعراء ،بال )266 ،ومصادر أخرى.
• النص اخلامس والثالثون
-9املوضع األول (:)2/9
جلالح:
قال ُأ َحي َحة بن ا ُ

ـــي َيشـــينُه
والصـــمت َ
أُجـــل بـــالفتى مـــا مل يكـــن ع ٌّ
ـــب ُيعينُـــه
والقـــــول ذو َخ َطـــــل إذا َمـــا مل يكـــن ُل ٌّ
-2املوضع الثاين يف (:)272/2
وقال أحيح ُة:
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ـــي َيشـــينُه
ر
والصـــمت خـــَّي للفتـــى مـــا مل يكـــن ع ٌّ
ٍ
ـــب ُيعينـــه
والقـــــول ذو خ َط
ـــــل إذا مـــا مل يكـــن ُل ٌّ
ومها يف (ديوانه "املجموع"9311 ،ه )83 ،نقال عن
البيان وال رت َب نني( ) .ووردا كام يف املوضع األول عند أسامة بن

منقذ (281ه) يف (لباب اآلداب9199 ،هـ ،)277 ،ووردا

عند املربد (282هـ) يف (الفاضل9112 ،م ،)7 ،والزخمرشي
238هـ) يف (ربيع األبرار ،بال )772/9 ،برواية «والصمت
أحسن» .ووردت عند ابن عبد الرب (163هـ) يف (هبجة
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-2املوضع الثاين يف (:)222/3
وقال ر
بشار بن ُبرد:
ٍ
ـب اجلـامل َع َليهـا يف حــديث ك َل ر
ــذة الننشــوان
من َفتاة ُص ر
ن
كل عيش الدن نيا وإن طال َفان
ـَّي ذمــي ٍم
ثــم فارقـ ُ
ـت ذاك غـ َ
-3املوضع الثالث يف (:)61/1
وقال ر
بشار بن ُبرد:
ٍ
ـب اجلـامل َع َليهـا يف حــديث ك َل ر
ــذة الننشــوان
من َفتاة ُص ر
ن
كل عيش الدن نيا وإن طال َفان
ـَّي ذمــي ٍم
ثــم فارقـ ُ
ـت ذاك غـ َ

املجالس ،بال« )89/9 ،الصمت أكرم» ،وعند الوطواط

ونقله جامع ديوان بشار عن البيان وال رت َب نني ،وأشار إىل
رواية «من حديث» وهذه مل ترد يف املطبوعة املعتمدة يف هذا

ومل أقف عىل رواية املوضع الثاين.

البحث .وقد اعتمد جامع الديوان عىل نرشة املطبعة العلمية

(798هـ) يف (غرر اخلصائص ،بال )961 ،بال نسبة «أزين».

سنة 9399هـ بمرص كام ذكر يف املقدمة (.)2/1

• النص السادس والثالثون
-9املوضع األول يف (:)1/9
التغلبي:
رصيم
ن
قال ُأفنون بن ُ َ
كنت من ٍ
ٍ
ولقامن وذي َجدَ ن
عـاد ومـن َإر ٍم غذ ري َقيل
لو أننني ُ
ٍ
السـنَن
ملَا و َقوا بـأخيهم مـن ُ
السكون وال حا ُدوا عن ر
مهو َلـة أخا ر
-2املوضع الثاين يف (:)910/9
قال ُأفنون الترغلبي:
كنت من ٍ
عاد ومن إر ٍم ربي ُت فيهم و ُلق ٍ
امن وذي جدَن
لو أنني ُ
َ
َ
والبيت له يف (شعر تغلب يف اجلاهلية )937 ،وهي من
املفضليات:

لو أنني كنت من ٍ
عاد ومن إرم

ٍ
ولقامن ومن َجدَن
يت فيهم
ُرب ُ

وورد يف احلاشية ( )9روايات البيت ،ويلحظ فيها انفراد
رواية «غَذ ري َقي ٍل» لدى اجلاحظ ،وورود رواية «غَ ذ ري َهب ٍم»

ويلحظ اتفاق الرواية يف املوضعني الثاين والثالث يف
صدر البيت وعجزه ،واختالفهام عن املوضع األول يف صدر
البيت وعجزه .ومل أقف عىل البيتني يف غَّي البيان وال رت َب نني.
• نتائج البحث:

 )9أن اختالف روايات الشعر يف املصنف الواحد
للمؤلف الواحد ظاهرة لدى اجلاحظ يف كتاب البيان وال رت َب نني؛

إذ ورد االختالف يف الرواية فيام نسبته تقارب  %28من

النصوص املكررة.
 )2أنه يمكن إرجاع االختالف يف الرواية يف بعض
النصوص إىل اختالف النسخة اخلطية ،وليس إىل املؤلف،
مثل النصوص (.)33 ،21 ،3 ،2
 )3أن بعض االختالف يف الرواية حمتمل للتصحيف

يف مصادر أخر .وأما رواية «وذي جدن» فوردت لدى ياقوت

والتحريف من النسخ القديمة ،مثل النصوص (،97 ،96

يف معجم البلدان.

.)22 ،98

وذكر عبد القادر البغدادي (9013هـ) يف (خزانة
األدب9101 ،ه )912/99 ،ن
أن أبا عمرو الشيباين أوردها

يف النصوص (،20 ،92 ،91 ،93 ،99 ،1 ،8 ،7 ،2 ،1 ،9

يف أشعار تغلب ،واملفضل يف املفضليات ومل يرش إىل اختالف

.)36 ،32 ،21 ،28 ،26

الرواية بينهام .ومل أقف عىل رواية البيت األول يف املوضع
األول يف كتاب آخر.
• النص السابع والثالثون
-9املوضع األول يف (:)277/9
ن
ييل:
ولبشار ال ُع َق ن
ٍ
ٍ
ـب اجلـ ُ
ــديث ك َلـ ن
ــذة النرشـــوان
ـامل عليهــا بحـ
وفتــاة ُصـ ر

 )1أن بعض االختالف يف الرواية من املصنف نفسه كام

 )2انفرد البيان وال رت َب نني ببعض النصوص التي مل ترد يف

مصادر أخرى حسب اطالع الباحث ،مع اختالف الرواية يف
املوضعني.
 )6التوصية ملحققي الرتاث بعدم تغيَّي رواية األصل ما

دامت النسخ اخلطية متفقة عليها ،ولو خالفت ما ورد يف
الديوان أو مصادر أخرى؛ الحتامل أن هذه رواية املؤلف.

عبد الرمحن بن نارص بن عبد الرمحن السعيد :أسباب اختالف رواية البيت عند املصنفني يف الكتاب ...
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وعىل الدارسني التنبه يف الدراسة إىل تغيَّيات املحققني فقد
يكون يف خالفها الصواب.
 )7التوصية جلامعي دواوين الشعراء والقبائل وحمققي
الرتاث بالتدقيق يف اختالف الرواية يف املصنف الواحد؛ إذ قد
يكون اختالف نسخ أو حمتمال للتحريف وليس اختالفا من
املؤلف نفسه.

الطبعة :األوىل9122 ،هـ
أيمن بكر ،تعدد الرواية يف الشعر اجلاهيل ،ديوان اهلذليني
نموذجا2001 ،م
أيمن حممد ميدان ،شعر تغلب يف اجلاهليةُ ،جع وحتقيق،
معهد املخطوطات العربية ،القاهرة ،مرص  9112م
ابن األثَّي ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد
اجلزري (606هـ) ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق

املصادر واملراجع:

حممود حممد الطناحي وطاهر أمحد الزاوي ،املكتبة اإلسالمية،

إبراهيم بن هرمة القريش (976هـ) ،شعر ،حتقيق حممد

الطبعة األوىل9383 ،هـ9163-م

نفاع ،وحسني عطوان ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق.

ابن أيدمر ،حممد (790هـ) ،الدر الفريد وبيت القصيد،

األحوص األنصاري ،شعرُ ،جعه وحققه عادل سليامن

نسخة مصورة ،معهد تأريخ العلوم العربية واإلسالمية،

ُجال ،مكتبة اخلانجي ،الطبعة الثانية  9199هـ 9110 -م

فرانكفورتُ ،جهورية أملانيا االحتادية9108 ،هـ 9188 -م

أحيحة بن اجلالح األويس ،ديوان ،حسن حممد باجودة،

ابن البناء ،أبو عيل احلسن بن أمحد بن عبد اهلل البغدادي

مطبوعات نادي الطائف األديب ،الطبعة األوىل  9311هـ -

(179-316هـ) ،الرسالة املغنية يف السكوت ولزوم البيوت،

 9171م

حتقيق عبد اهلل بن يوسف اجلديع ،دار العاصمة ،الرياض،

األخطل ،أبو مالك غياث بن غوث التغلبي ،شعر ،صنعة

اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل9101 ،هـ

السكري ،روايته عن أيب جعفر حممد بن حبيب ،حتقيق فخر

ابن اجلراح ،أبو عبد اهلل حممد بن داود (216هـ) ،الورقة،

الدين قباوة ،دار اآلفاق اجلديدة ،بَّيوت ،الطبعة الثانية

حتقيق عبد الوهاب عزام وعبد الستار فراج ،دار املعارف،

 9311هـ 9171 -م

مرص ،الطبعة الثانية

األزرقي ،أبو الوليد حممد بن عبد اهلل بن أمحد األزرقي

ابن محدون ،حممد بن احلسن (262هـ) ،التذكرة

(220هـ) ،أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار ،حتقيق رشدي

احلمدونية ،حتقيق إحسان عباس وبكر عباس .دار صادر،

الصالح ملحس ،دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع،

الطبعة األوىل  9116م ،بَّيوت لبنان.

بَّيوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة9103 ،ه9183-م
أسامة بن منقذ ،أبو املظفر (281 - 188هـ):
كتاب العصا ،أبيات االستشهاد ،حتقيق عبد السالمهاوون ،ضمن كتاب (نوادر املخطوطات) اجلزء األول .دار
اجليل ،بَّيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  9199هـ  9119 -م
لباب اآلداب ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،دار اجليل،بَّيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 9199هـ
األسد ،نارص الدين ،مصادر الشعر اجلاهيل وقيمتها
التأرخيية ،دار املعارف ،القاهرة ،مرص ،الطبعة اخلامسة،
9178م
أمني الدولة األفطيس ،القايض حممد بن حممد بن هبة اهلل
احلسيني (بعد 292هـ) ،املجموع اللفيف ،حتقيق د.حييى
وهيب اجلبوري ،دار الغرب اإلسالمي ،بَّيوت ،لبنان،

ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن األزدي (329هـ):
االشتقاق ،حتقيق ورشح عبد السالم حممد هارون ،داراجليل ،بَّيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل9199 ،هـ 9119 -م
 ُجهرة اللغة ،حققه وقدم له د.رمزي منَّي بعلبكي ،دارالعلم للماليني ،بَّيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل9187 ،م
ابن الدمينة ،ديوان ،صنعة أيب العباس ثعلب وحممد بن
حبيب ،حتقيق أمحد راتب النفاخ ،مكتبة دار العروبة ،القاهرة،
مرص
ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل النمري القرطبي
(368هـ 163 -هـ) ،هبجة املجالس وأنس املجالس وشحذ
الذاهن واهلاجس ،حتقيق مريس اخلويل ،دار الكتب العلمية،
الطبعة الثانية ،بَّيوت ،لبنان.
ابن عبد ربه ،أبو عمر أمحد بن حممد (328هـ) ،العقد
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[الفريد] ،حتقيق أمحد أمني وأمحد الزين ،وإبراهيم اإلبياري.

(312هـ) ،ديوان املعاين ،حققه وعلق عليه وصنع فهارسه

جلنة التأليف والرتُجة .القاهرة ،مرص  9381هـ  9161 -م

د.النبوي عبدالواحد شعالن ،مؤسسة العلياء ،القاهرة،

ابن قتيبة ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم (276هـ):

مرص ،الطبعة األوىل9121 ،هـ2008-م

-كتاب األرشبة (وذكر اختالف الناس فيها) ،حتقيق

أبو ياسني ،حسن عيسى ،شعر ضبة وأخبارها يف اجلاهلية

ياسني حممد السواس ،دار الفكر املعارص ،بَّيوت ،لبنان،

واإلسالم ،منشورات جامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة

الطبعة األوىل9120 ،هـ9111-م

العربية السعودية الطبعة األوىل  9196هـ  9112 -م

الشعر والشعراء ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،دار املعارف،القاهرة ،مرص 9166م
-عيون األخبار ،دار الكتب املرصية

البحرتي ،أبو عبادة الوليد بن عبيد (218هـ) ،احلامسة،
حتقيق د.حممد إبراهيم حور وأمحد حممد عبيد ،املجمع الثقايف،
أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة9128 ،هـ2007-م

ابن قيم اجلوزية ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر (729هـ):

بشار بن برد ،ديوان ،تقديم ورشح وتكميل حممد الطاهر

-بدائع الفوائد ،حتقيق عيل بن حممد العمران ،مكة

بن عاشور ،جلنة التأليف والرتُجة ،الطبعة األوىل  9376هـ -

املكرمة ،اململكة العربية السعودية.

9127م

-روضة املحبني ونزهة املشتاقني ،حتقيق حممد عزير

صدر الدين البرصي ،عيل بن أيب الفرج (626هـ)،

شمس ،دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع ،مكة املكرمة،

احلامسة البرصية ،حتقيق عادل سليامن ُجال ،وزارة األوقاف،

اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل9139 ،هـ

املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،القاهرة  9108هـ -

أبو الفرج األصبهاين ،عيل بن احلسني ( 326هـ)،
األغاين ،دار الكتب املرصية9379 ،هـ9122-م
أبو بكر الدينوري ،أمحد بن مروان (333هـ) ،املجالسة
وجواهر العلم ،حتقيق مشهور ابن حسن آل سلامنُ ،جعية
الرتبية اإلسالمية ،األوىل 9191هـ 9118 -م
أبو متام ،حبيب بن أوس الطائي (239هـ) ،احلامسة،
حتقيق عبد اهلل بن عبد الرحيم عسيالن ،جامعة اإلمام حممد
ابن سعود اإلسالمية ،الطبعة األوىل 9109هـ 9189 -م
أبو عيل القايل ،إسامعيل بن القاسم (288هـ) ،األمايل،
الطبعة الثانية ،دار الكتب املرصية 9311هـ 9126 -م.
أبو عيل املرزوقي ،أمحد بن حممد بن احلسن (129هـ)،
رشح ديوان احلامسة ،نرشه أمحد أمني وعبد السالم هارون،
جلنة التأليف والرتُجة والنرش ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،مرص،
9387هـ9167-م
أبو نعيم األصفهاين ،أمحد بن عبد اهلل (130هـ) ،منتخب
من كتاب الشعراء ،عني بتحقيقه إبراهيم صالح ،النارش :دار
البشائر ،بَّيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل9111 ،م
أبو نواس ،احلسن بن هانئ احلكمي ،ديوان ،حتقيق إيفالد
فاغنر ،فرانر شتاينر بفيسبادن9312 ،هـ9172-م.
أبو هالل العسكري ،احلسن بن عبداهلل بن سهل

 9187م
البغدادي ،عبد القادر بن عمر (9013هـ) ،خزانة
األدب ،حتقيق عبد السالم هارون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة،
مرص الطبعة الثالثة 9101هـ 9181 -م
الثعالبي ،أبو منصور عبد امللك بن حممد (121هـ)،
التمثيل واملحارضة ،حتقيق عبد الفتاح احللو ،الدار العربية
للكتاب ،الطبعة الثانية9183 ،م.
ثعلب ،أبو العباس أمحد بن حييى (219هـ) ،جمالس
ثعلب ،رشح وحتقيق عبد السالم هارون ،دار املعارف،
القاهرة ،مرص ،الطبعة اخلامسة
اجلاحظ ،أبو عثامن عمرو بن بحر (222هـ):
البيان والتربيني ،حتقيق عبد السالم هارون ،مكتبةاخلانجي ،القاهرة ،الطبعة اخلامسة  9102هـ  9182 -م
الربصان والعرجان والعميان واحلوالن ،حتقيق ورشحعبد السالم هارون ،دار اجليل ،بَّيوت ،األوىل 9190هـ -
9110م
احليوان ،حتقيق ورشح عبد السالم هارون ،دار إلحياءالرتاث العريب ،بَّيوت ،الطبعة الثالثة9388 ،هـ 9161 -م
رسالة يف احلنني إىل األوطان (ضمن رسائل اجلاحظ)،حتقيق ورشح عبد السالم هارون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة،

عبد الرمحن بن نارص بن عبد الرمحن السعيد :أسباب اختالف رواية البيت عند املصنفني يف الكتاب ...
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مرص الطبعة األوىل 9311هـ  9171 -م
جرير ،ديوان ،برشح حممد بن حبيب ،حتقيق نعامن حممد
أمني طه ،دار املعارف ،القاهرة ،مرص ،الطبعة الثالثة

األحول ،حتقيق د.فخر الدين قباوة ،دار الكتب العلمية،
بَّيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 9107هـ9187-م
صباح ،مالك سليم عبد الرمحن ،اختالف روايات

اجلوهري ،إسامعيل بن محاد (313هـ) ،الصحاح تاج

شواهد األعشى الشعرية يف لسان العرب ،أطروحة ماجستَّي

اللغة وصحاح العربية ،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار ،دار

يف اللغة العربية بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح

العلم للماليني ،بَّيوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة 9101هـ-

الوطنية بنابلس ،فلسطني2001 ،م

9181م
محيد جناين ،أسباب اختالف الروايات يف الشعر العريب
القديم ،املعلقات أنموذجا ،مقارنة بني لبيد بن ربيعة وطرفة
بن العبد ،جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة ،النجف ،العراق،
العدد 2098 ،17م
اخلالديان أبو بكر حممد ( 380هـ) وأبو عثامن سعيد

طرفة بن العبد البكري ،ديوان ،برشح األعلم الشنتمري
( 176هـ) ،حتقيق درية اخلطيب ،لطفي الصقال .مطبوعات
جممع اللغة العربية بدمشق9312 ،هـ 9172 -م
الطرماح بن حكيم الطائي ،ديوان ،عني بتحقيقه عزة
حسن ،دار الرشق العريب ،بَّيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية
 9191هـ  9111 -م

(319هـ) ابني هاشم ،األشباه والنظائر من أشعار املتقدمني

العباس بن مرداس السلمي ،ديوانُ ،جعه وحققه د.حييى

واجلاهلية واملخرضمني ،حققه وعلق عليه السيد حممد

اجلبوري ،مؤسسة الرسالة ،بَّيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل

يوسف ،مطبعة جلنة التأليف والرتُجة ،القاهرة9128 ،م

9192هـ9119-م

اخلطيب ،عيل أمحد ،الشعر اجلاهيل بني الرواية والتدوين،
الدار املرصية اللبنانية ،بال
دريد بن الصمة ،ديوان ،حتقيق عمر عبد الرسول ،دار
املعارف ،مرص،

العبيدي ،حممد بن عبد الرمحن بن عبد املجيد (بعد
702هـ) ،التذكرة السعدية يف األشعار العربية ،حتقيق عبد اهلل
اجلبوري ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا9189 ،م
العويف ،محد بن عبد اهلل ،اختالف الرواية يف ديوان أشعار

الراعي النمَّيي ،ديوانُ ،جعه وحققه راينهرت

اهلذليني دراسة بالغية ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب والعلوم

فايَّيت،دار النرش فرانتس شتاينر بفيسبادن ،بَّيوت ،لبنان،

اإلنسانية ،جامعة امللك عبد العزيز ،اململكة العربية

9109هـ9180-م،

السعودية9119 ،هـ

الراغب األصفهاين ،أبو القاسم حسني بن حممد

قاسم ،حممد عيل مهدي ،أشكال اختالف الرواية يف

(202هـ) ،حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء،

الشعر العريب القديم ،جملة كلية اآلداب ،جامعة القاهرة،

منشورات دار مكتبة احلياة ،بَّيوت ،لبنان.

املجلد  ،78العدد 2098 ،6م

الرافعي ،مصطفى صادق ،تأريخ آداب العرب ،دار
الكتاب العريب ،بَّيوت ،لبنان ،الطبعة الرابعة9311 ،هـ-
9171م.
الزخمرشي ،جار اهلل أيب القاسم حممود بن عمر
(238هـ):
أساس البالغة ،حتقيق حممد باسل عيون السود ،دارالكتب العلمية ،بَّيوت ،لبنان9191 ،هـ9118-م
ربيع األبرار ونصوص األخبار ،حتقيق سليم النعيمي،رئاسة ديوان األوقاف ،بغداد ،العراق
سالمة بن جندل ،ديوان ،صنعة حممد بن احلسن

املربد ،أبو العباس حممد بن يزيد (282هـ):
الفاضل ،حتقيق عبد العزيز امليمني ،دار الكتب املرصية،القاهرة ،مرص9112 ،م
الكامل ،حتقيق حممد أمحد الدايل ،مؤسسة الرسالة،بَّيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 9193هـ
املتوكل الليثي ،شعرُ ،جعه حييى اجلبوري ،مكتبة
األندلس ،بغداد،
حممد بن بشَّي اخلارجي ،شعرُ ،جعه وحققه ورشحه
حممد خَّي البقاعي ،دار ابن قتيبة ،دمشق ،سوريا ،الطبعة
األوىل 9102هـ  9182 -م
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حممد بن داود ،أبو بكر األصبهاين (217هـ) ،الزهرة،

هارون ،عبد السالم حممد ،قطوف أدبية دراسات نقدية

حتقيق إبراهيم السامرائي ،مكتبة املنار ،األردن ،الطبعة الثانية،

يف الرتاث العريب حول حتقيق الرتث ،مكتبة السنة ،القاهرة،

 9106هـ 9182 -م

مرص ،الطبعة األوىل9101 ،هـ9188-م

حممد بن يسَّي الريايش ،ديوانُ ،جع وحتقيق مظهر
احلجي ،دار الذاكرة ،محص ،سوريا ،الطبعة األوىل9116 ،م
املرزباين ،أبو عبيد اهلل حممد بن عمران بن موسى
(381هـ) ،معجم الشعراء ،حتقيق عبد الستار أمحد فراج،
مكتبة النوري ،دمشق ،سوريا
املصعب الزبَّيي ،أبو عبد اهلل بن عبد اهلل بن املصعب
(236هـ) ،نسب قريش ،عني بنرشه ليفي بروفنسال ،دار
املعارف ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :الثالثة

الوطواط ،أبو إسحاق برهان الدين حممد بن إبراهيم بن
حييى بن عيل (798هـ) ،غرر اخلصائص الواضحة وعرر
النقائص الفاضحة ،دار صعب .بَّيوت ،لبنان
ياقوت احلموي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل الرومي
البغدادي (626هـ) ،معجم البلدان ،دار صادر ،بَّيوت،
لبنان ،الطبعة الثانية9112 ،م
اليزيدي ،أبو عبد اهلل حممد بن العباس بن حممد بن أيب
حممد بن املبارك (390هـ) ،األمايل ،فيها مراث وأشعار

معن بن أوس املزين ،ديوان ،صنعة د .نوري محودي

أخرى وأخبار ولغة وغَّيها ،مطبعة ُجعية دائرة املعارف،

القييس وحاتم الضامن ،مطبعة دار اجلاحظ ،بغداد ،العراق،

حيدر آباد الدكن ،اهلند ،الطبعة األوىل 9317 ،هـ 9138 -م

9177م
نصيب بن رباح ،شعرُ ،جع وتقديم داود سلوم ،مطبعة
اإلرشاد ،بغداد 9167 ،م.

