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 اريـار العم  ـل بن عم  ـفض  

 أستاذ األدب القديم، بقسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب،

 اململكة العربية السعوديةجامعة امللك سعود، 

 

 ـ(ه19/7/1439يف  للنرش وقبل   ،ـه19/2/1439)قدم  للنرش يف  
 

 .املواضع، الشعر العريب القديم:  احيةاملفت الكلامت

دت طرق حتديد املواضع يف الشعر العريب القديم، فهناك الكتب القديمة، وهناك البحث: ملخص تعدَّ

األعامل واألبحاث والدراسات املعارصة.  ولقد أسهمت هذه كلها حقيقة يف التقدم بميدان البحث العلمي 

حماولة إضافية لطرح طريقة ومنهج ربام يكونان مقبولْين عند تناول أّي يف دراسة املواضع.   ويأيت هذا البحث 

موضع خمتلف عليه، إذ من املقرر أنَّ كثرًيا من املواضع هي جمال أخذ ورّد بْي الدارسْي، وهو يفتح الباب 

ختلف مرشًعا إلعادة النظر يف املسلامت القديمة، أو الستثامر النتائج املعارصة يف توضيح ما يمكن أن ن

حوله، وملا نزل كذلك، وسيتبْي كل هذا من خالل الوقوف عىل بعض تلك األماكن التي كانت مذكورة، 

فاختلف العلامء حول حتديدها، أو مل يتطرق إليها أحد، فيفردها باحلديث.  وال شك أنَّ هذه جهود فردية، 

 .لعلها تتطور إىل جهود مجاعية، إن كان ملثل هذا الطرح بعض اإلجيابية
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Abstract: There are many efforts, either reedition or papers trying to deal with places in Old Arbic  
Poetry, but still we need more to feel at rest with them.  Here is an attempt to show how we can find a 
way and perhaps the method to recognise a place which is not really clear.  This depends mostly on 
the site itself, the verse within the poem and what the old and the modern scholars say about it. It is 
not a matter of whether it is wright or wrong, but a matter of trying to find the possible way to 
achieve it.  
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 املقدمـــة

ليست هناك كلمة قاطعة يف العلم، وما يبنيه األول   

يتّمه اآلخر، وهكذا دواليك، رشيطة أن يقوم العمل 

عىل أساسيات البحث الرئيسة التي ختاطب العقل 

التجّرد من  -قدر اإلمكان -واملنطق والواقع، وحتاول

اهلوى والذاتية.  وقضايا املكان من القضايا التي 

دماء واملعارصون، وما كان معروًفا أمِس، عاجلها الق

أصبح اآلن جمهواًل، إال أنَّ هناك أُطًرا يمكن القياس 

عليها والعمل هبا.  فأما ما كان معروًفا، فال جدال 

حوله، إال أن نختلف حول حدوده، وأما كان جمهواًل، 

فـنستدّل عليه، ونتتبعه يف مظانه، ونجتهد غاية 

 إىل االفرتاض واالستنتاج.    االجتهاد، حتى وإن جلأنا

صحيح أننا مل نستفد كثرًيا مما بذله العلامء يف تثبيت 

موضع ما، وأكثر ما نجد هذا يف حتقيقات كتب الرتاث 

التي جتمع كل ما قيل دون رابط أو صلة. وما زاد 

كتاب "الطْي بِّلة أنَّ كِتاًبا معتمًدا هو كتاب البكري 

 ، حتقيق: طلبه"معجم ما استعجم

ياقوت، معجم "م(، وكذلك، 1998هـ/1418)

هـ(. مل يأت 1432، حتقيق: فريد اجلندي )"البلدان

فيهام حمققامها إال بام عهدناه من املحققْي أمجعْي من 

ا فكرة  تدقيق، وتوثيق، ومقارنة بْي املخطوطات، أمَّ

 املواضع نفسها، فقد ظلت غائبة عن التبيان.   

ليس  -و االفرتاضأ -إنَّ اللجوء إىل االستنتاج

غريًبا عىل ميدان البحث العلمي يف املواضع، فياقوت 

(، وقد استشعر أنَّ "واسط"م، 1979هـ/1399)

يف شعر كثرّي، ليس هو الذي بْي يديه، يورد  "واسط"

 حتديد ابن حبيب لـه يف قول كثرّي:

ة غُ  ا آُل عز  وا فأم   دوة  ـــَأَجدُّ

ا واســـفبان  ٌط فُمقيمــوا وأم 

أو  -أنا أرى أنه أراد واسط التي باحلجاز"ل: ويقو

بال شك، ولكن علينا أن ننقل عن األئمة ما  -بنجد

، 2م، ج1972هـ/1392. وابن بليهد، )"يقولونه

(، الذي فتح 185، ص3ج "ضمر". وانظر، 73ص

الباب للباحثْي عن املواضع، يعتمد عىل السامع، ومل 

ام فعل يف يتأكد من املوضع، ويلجأ إىل االستنتاج، ك

فالبد أن ، قرنه بالصامن :الشهاق" ، يقول:"الشهاق"

. ويمكن َرّد املوضع "يكون من الصامن، أو من نواحيه

ق، الستجالئه وبيان  إىل آخر حياذيه معروٍف، أو قد ُحقِّ

، 1م، ج1972هـ/1392موقعه؛ كقول ابن بليهد: )

زهري قرن ذروة باجلناب...عطفه عىل "(، 143ص

. ويقول اجلارس "ن إال قريب ا منهوال يكو ،ذروة

، وال يعني 806، ص2م، ج1977هـ/1397)

يف قول  "ضاحك"األودي ما عناه اجلارس(، عن 

 [اجلهراء] كونه ذكر مع اجلناب"األفوه األودي: 

ح تقارب املوضعني   ."يرجِّ

، ص 2م، ج1987هـ/1397وأمل يقل اجلارس )

(، وهو يعرتض عىل ياقوت: 1106 – 1105ص 

ومعروف أن االسم ُيطلق عىل  ،النجعة أبعد"
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ولكن مفهوم شعر حاجب حيمل عىل القول  ،مسميات

  ؟"...بأن املقصود به

 ، ص ص1م، ج1977هـ/1397وأمل يقل )

من  [إير]أما قول البكري بأنه "(، كذلك: 160 -159

ا من قول دريد ا إذ  ،بالد حمارب استنتاج  فليس واضح 

ا ما َيِرد يف أشعارهم ذك ر ُأناس حُيل ون يف غري كثري 

 ،وخاصة من القبائل التي بينها ِصالت ،مواطنهم

. وذلك "وحمارب جماورن لغطفان وإخوهتم يف النسب

ا من بالد حمارب"تعليًقا عىل قول البكري:   ؟"إنَّ إير 

 – 159، ص1م،ج1977هـ/1397بل قال )

لعل هذا استنتاج من "(، عن حتديد ابن بليهد: 160

وهو حيدده يف  "أجد من يعرف عريا  ومل  ...النصوص

ة خيرب"أطراف  الرشقية. وما رأينا يف قوله  "حر 

(، حول 717، ص1م، ج1977هـ/1397)اجلارس

ه " رأي نرص األسكندري: ا عىل عد  الذي محل نرص 

وأمل  ؟"وروده يف شعر برش ،من بالد بني أسد :ََشَق 

، 2م، ج1971هـ/1398حيتجَّ ابن جنيدل )

ورد يف " بقوله: "فرقني (اتذ)" (، عىل1036ص

ال يزال  :شعر عبيد ذكر راكس مع ذكر فرقني؛ وراكس

ا   ؟"...معروف 

واجلارس يعرتض عىل حتديد حمّقق ديوان كثرّي عزة 

يف  :عناق"(، لـ 562م، ص1950هـ/1369)

 ؛ال يقصد الشاعر عناق مِحى رضية"، فيقول: "رضية

  ."ألنه قرنه بينبع، وهذا بعيد عن رضية

يعني أنه باإلمكان َردُّ املوضع إىل ما يقرب  وهذا

 منه؛ فعندما يقول ابن مقبل:

ا بالُغمَ   ري ُُمِْريةـــكأَّنَّ

 

ا ـــتبغي بكُ   تامن ُجؤَذر 

 َعطِبــا

 

 ،يف ديار بني كالب :الغمري" جيد اجلارس عند نرص:

، 2م، ج1977هـ/1397، فيقول )"(لثلبوت)اعند 

 (:1006ص

كالب بعيدة عن الثلبوت هذا مشكل، فبالد بني "

، "تثليث". وما هذا إال "الذي هو يف بالد بني أسد

، يقع "كتامن"؛ ذلك أنَّ ")الثلبوث("حتّرف، فصار 

 يف )امليثب(. "تثليث"و "بيشة"بْي 

( 198، ص4هـ، ج1398وأمل يرّصح البالدي )

خيلطون بني املواضع،  -يرمحهم اهلل -األولون"بقوله: 

م يأخذون عام  بني أيدهيم من مراجع، خاصة ألَّنَّ

 ؟ "وال ُتـعنى بالتحديد ،األشعار التي ُتـعنى باملناسبات

ا "(: 191، ص7هـ،ج1398يقول البالدي ) أمَّ

إذ جيمع مواضع ال جامع  ،فإنَّه مشكل ،شعر ابن هرمة

 ."بينها

 ، ص1م، ج1993هـ/1214الشايع ) وجيد

ا الذي ذكره الر" (، بعد جهد جهيد:199 اعي إنَّ خفاف 

إذ أنَّ  ،النمريي يف شعره يقع شامل منطقة القصيم

وكذا املواضع  ،أغلب املواضع التي ذكرها يف قصيدته

 ؟"يف األبيات الشعرية التي مرت هنا توحي بذلك

( 911، ص2م،ج1978هـ/1398وابن جنيدل )

ا - ا ما جيمع "يقول:  -ذلك العامل املتواضع جدًّ كثري 
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 بب  واحد وهي الشاعر بني موضعني أو أكثر يف

 ."متباعدة

أما كون الشاعر وربام ذهب هذا أو ذاك إىل القول: 

يذكر مكان ا ليس يف نطاق أماكن قبيلته، فهذا شائع 

وربام كان الشاهد عىل هذا هو قول امرىء   ومعقول!

 (:65م، ص1985القيس )

ْرَب ُدوَنه  َبكى صاِحبي ملا رأى الدَّ

ا الِحق  َقيرصااِن بــــــــوَأيَقَن أن 

وهذا حّق من جهة، وليس بحّق من جهة أخرى، 

ليس  -أو مشرتًكا -فأن يذكر الشاعر موضعًا بعيداً 

ا أن يتوّجه إىل مواطنه هو،  بخاٍف عىل أّية قراءة، أمَّ

وحيث كانت قبيلته، ومنها خترج الظعائن يف شعره، 

عىل أقل تقدير أن  -فهذا هو اخلطأ الكبري، إذ ال بدَّ 

ل، وأن تتوّزع ُطُرق الظعائن.  وهذا تتجّمع األطال

لن يتأّتى إال باملثابرة القديمة، واملعرفة بتعدد األسامء 

لعدة مسّميات، ولن يتحّصل هذا إال بالقراءة 

ل، إضافة إىل الدراية كلَّ الدراية  والبحث املفصَّ

باملواضع. ثم إنَّ هذا قول خطري للغاية، فهو ُيلغي 

ية. فإذا أردت أن تتحقق العمل يف حتقيق املواضع كل

بنفسك من املواضع التي تبدو لك )افرتاضية(، فام 

م ما هو  عليك سوى أن تبدأ العمل بنفسك، فتـقـدِّ

مغاير ملا تراه هنا، فيتحقق اهلدف، وهو مواكبة العلم 

ره. وإذن، فلعلنا نتبنى نظرية واضحة، ال غبار  وتطوِّ

يكن  عليها، تقوم عىل أساس أن الشاعر القديم مل

 :ليذكر املواضع عبثًا، مهام عّلل اآلخرون ذاك

م، 1979هـ/1399فهل نؤاخذ ياقوًتا ) -1

ق بْي "رماخ"  "رماح"الصخرية و "ُرماح"(؛ ألنَّه  فرٌّ

 ...الدهناء كلها رمال" الرملية، فأعمل عقله، فقال:

ل له متييزه بْي "واحِلرار ال تكون يف الرمال . وأال نسجِّ

سوامها حْي يقول عن ذكرمها يف مكة و "األخشبني"

 (: "األخشبان"م، 1979هـ/1399يف شعر مزاحم )

الذي يظهر من هذا الشعر أنَّ األخشبني فيه غري "

إنه يدل  عىل أَّنا من منازل العرب التي  ،التي بمكة

 ."...وليس األخشبان كذلك ،حيلوَّنا بأهاليهم

أن نسمع من هذا أو  -بمضض وأمل -ونحن اعتدنا

ال الدفاع عن الذات من أثر الصدمة األوىل: ذاك، يف جم

ا أن تكون املواضع يف بالد الشاعر، فكل  ليس َشط 

وما أكثر ، الشعراء يوردون أماكن نائية عن ديارهم

ومثل هذا الفهم هو ما ُيلقي بعض الباحثني . ترحاهلم

ون لتحقيق أو ذكر األماكن   .يف اخلطأ عندما يتصدَّ

 ،عليه حتى يتبني  خطاؤها فـْلـنُبِق النصوص عىل ما

  . وال يغيب عن البال تعدد أسامء األماكن

 هـ/1399أي: عىل حّد تعبري اجلارس )         

ا ما يذكر "(: 531، ص2م، ج1979 الشاعر كثري 

مواضع خارجة عن بالد قومه، وخاصة حينام يصف 

أو املواضع التي قد يكون  ،رسوم ديار حمبوبته وأطالهلا

 ."شعاره أو سمع هبا يف شعر أو خربَمر  هبا يف أ
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ويكفي أن نستمع إىل عمر بن أيب ربيعة، إذ يقول 

إنَّ عمر "(: "تل بونا"م، 1979هـ/1399)ياقوت، 

ا  [بن أيب ربيعة]  [،بن أسامء الفزاري]ملا لقي مالك 

ما  :فقال  له عمر ،فأنشده ،استنشده شيئ ا من شعره

... ذكرها فيهلوال أسامء الُقرى التي ت !أحسن شعرك

وهي مثل ما ، هي قرى البلد الذي أنا فيه :فقال مالٌك 

 ."تذكره أن  يف شعرك من أرض بالدك

ا التحقق منه،     عىل أنَّ من املواضع ما يصعب جدًّ

مثل قول عمرو بن معد يكرب )شعر عمرو بن معد 

 (: 85م، ص1974هـ/1394يكرب، 

اــــوهم قتلوا بذي َقَلع ثق  يف 

 اؤوا بَزندــوا وما فلـــفام ُعق

فإن مل يكن بّد من االستئناس بمحاولة للتحديد، 

فإنَّ عمًرا يذكر يف قصيدته التي منها هذا البيت أنَّ 

مذحج توّغلت يف أرايض أعدائها البعيدة عن أرضها، 

 كقوله:

ا  وهم َسحبوا عىل الدهنا جيوش 

 راحيٌل وُيبديـــُدهم شــــُيعي

، واملفرتض أّنه ثقيف ريف ديا "قلع( ذو)"أي: أن 

 ."الطائف": رشق "لَِية"يف نطاق وادي 

يف  "َأرَعب"ولعله من العسري تبّْي مواضع، مثل  

    (:"أرعب"م، 1973هـ/1399قول القائل )ياقوت، 

 ََسة اللِّوىــــأتعرف أطالال  بَمي

با               إىل َأرَعـٍب قد خاَلَفتك به الصَّ

القيس )امرؤ القيس، يف قول امرىء  "ِِمَيف"و

 (: 453م، ص1985

ا  ومن َحل  يف نجٍد ومن حل  ِِميف 

ف آناَء الَعِِش  البَـرائراـــــَيس  و 

ة َغال س"و ، يف قول القائل، ووصفها ياقوت "َحر 

ا ")حرة( غالس"م، 1979هـ/1399) ، غالس( بأَّنَّ

 :  "إحدى ِحرار العرب"

 َلُدن ُغدوة  حتى استَغاَث ََشيُدهم

ِة َغالٍس وِش ــــــبَح  قـــرَّ  لٍو ُُمَزَّ

)ياقوت،  وكثرية هي املواضع التي نجهلها، مثل

( برقة)"  (:")برقة( ذي فان"م، 1979هـ/1399

م، 1965)املرزباين،  "جفري (ُبرق)"؛ و"ذي غان

، قال األعشى )البكري، "رحبى"(؛  و245ص

 (:"اجلامح" "رحبى"م، 1965

 فكم بني ُرحبى وبني اجُلمــا

ا إذا قِ ح أر  يس َأمياهُلاــــض 

وي  "و )البكري، يف قول القائل  "امُلَذيِّل"و "الشَّ

 (: "املذيل". "الشوي"

 َأتعـــــِرُف ِدمنة  من آل هند

ـــويِّ  ـِل والشَّ  َعَف  بني املُـَذيِّ

يف قول أيب دؤاد اإليادي )ياقوت،  "َعَلجان"و

م، 1959؛ أبو دؤاد، "علجان"م، 1979هـ/1399

ر أنه يف شامل اجلزيرة (، 297ص وإن كان املتصوَّ

 العربية:  
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 رُت الَغْيَث َتـْحِفُزهـــــولقد نظ

 ِريـٌح شآمـَيٌة إذا َبـــَرقـــــــ 

 بــه طن من َعَلجاَن َحلَّ ـــــبالبَ 

 ق األرض إذ َوَدقــ ـــداٍن ُفَوي

وجتنًّبا ملا قد تؤدِّي إليه األقوال املتضاربة نستيضء 

هبذه النامذج حتى نتحاشى شيًئا ما ممّا بعض اإلضاءة 

 : "القدوم"م( 1979هـ/1399ذكره ياقوت )

، إىل هذا التخبيط والتخليط... -رعاك اهلل -انظر"

واعتامد هذا ما يضعف ، ونص  هذا عىل ما خيالفه هذا

 ."وشارك يف احلرية؛ ذا

وعلينا أن نكون حذرين كل احلذر من الوقوع يف 

م، 1960هـ/1379)هفوات التحقيق كقول برش

 (:9ص

 رَن احِلالَل كأَّناــوباألُدِم َيـنظُ 

 بَأكوارها َوسَط األَراكِة َربَرب

القوم املقيمون  :احِلالل"وقول املحقق: 

وإنَّام أولئك الذين ، وهذا ليس كذلك ."املتجاورون

 .األراك، وحيث شجر احَلج  ، وقت عرفةَحـّلوا بـ

 هـ/1401أ، ومثله قول ابن جلأ )ابن جل          

 (:89م، ص1981

 ُهُم اسَتـَلـبـوا منكم )إزارا ( ُظالمة  

ا وال َيـداـــفلم َتبِس   طوا فيها لسان 

وليس هلذا معنًى، وصوابه قول الفرزدق   

 (: 215، ص1م، ج1936هـ/1354)الفرزدق، 

 وهم منَعـوا منكم إراَب ُظــــــالمة  

 -------------فلم َتبُسطوا 

ا تقّدم، فيمكن أن نتقّدم خطوات، وبعد كل م      

لنتبْيَّ الطريقة واملنهج اللذين يمكن هبام أن نستدلَّ عىل 

إنَّ الشاعر معرفة املوضع، مستضيئْي بالنظرية القائلة: 

ث عن مواطنه، ويرسم طرق قوافل  أيَّ شاعر إنام يتحدَّ

ا بني الشعراء من  ا مشرتك  ظعائنه، وإنَّ هناك قدر 

فيام بينهم، وكل هذا واضح َجيل  يف  املواضع تداولوها

وهبذه الطريقة وهبذا املنهج نتجنّب كثرًيا من  الشعر،

العثرات واالضطرابات التي ما نزال نقع فيها، تاركْي 

ُفسحة من جمال للخطأ والصواب، فهذه طبيعة األعامل 

البرشية، عىل أال يتحّمل القيام بذلك كله فرد واحد، 

ية، فيها متخصصون، بل تتبنى هذا مؤسسة علم

فالعمل الفردي يؤدِّي دائاًم إىل املزالق اخلطرية، 

 واألخطاء الفاضحة، والزالت اجلسيمة. 

وواضح أنَّ اآللية املتبعة هنا ال تقتفي أثر آلية 

القدماء، وال حتى املعارصين يف تعيْي موضع ما، فلم 

يسلك البحث قط منهجهم؛ ألنَّ منهج األولْي اجلمع، 

خرين التعيْي دون ربط املوضع بحياة ومنهج اآل

الشاعر ودياره وعالقاته، وكانت سلطة األقدمْي قوية 

 عليهم.

والواقع أنَّ العمل باملواضع يف اجلزيرة العربية، 

ل اململكة العربية السعودية أغلب ما ورد  التي تشكِّ

فيها من مواضع، ليس من املعضالت، فهذه األرض 
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عّينة يمكن التحّقق منها، مكشوفة، وحمدودة بنطاقات م

، وجنوًبا األفالجو وادي الدوارسفهي متتّد رشًقا حتى 

جبال ، وهتامةوالَساة ، تليها نجران وتثليثحتى 

، وحتى وادي الَسحان، ثم تبوك املمتدة إىلاحلجاز 

 أقىص احلدود السعودية الشاملية رشًقا، ومنطقة

ن، وما جيري فيه من وديا نجد ، ويف الداخلالبحرين

ويكون هبا من جبال...   وما ذكروه من مواضع، فيام 

يتعلق بالشعر، ال خيرج عن هذا النطاق. قد حيدث 

خطأ ما يف تعيْي جهة ما، وهذه من مهامت الدارسْي 

للتقويم والتوجيه، وال سيام أنَّ وسائل البحث العلمي 

متاحة اآلن بيرس وسهولة، سواء مع وجود اخلرائط 

ماتية، أو ما أضافه العلامء القدماء التقنية أو املعلو

واملعارصون، ولسوف تعّزز هذه النتائج مكانتهم 

فأخذنا  ،والسيام إذا اعتمدنا عىل الرجوع إليهممجيًعا.  

 -؛ فنحنونرد  بعضها إىل بعض ،نقارن بينها

عالة عىل من سبق، فام نحسبه عماًل  -املتأخرين

، وندرس، ما ميدانيًّا، لن خيتلف حْي نقـتعد، فنحلِّل

دمنا نمتـلك أدوات البحث ومفهوم التصور.  وهذا ما 

أثبته إخفاق كثريين يف الوصول إىل فهم كثري من 

املسائل يف املواضع، دون االنتقاص من قدر أحد. وال 

يعني أن تأخذ من هذا، فرتّد به عىل هذا شيًئا إال األمانة 

 العلمية، وبيان احلقيقة عند كل أحد. وال شك أنَّ 

اخلالف واالختالف واردان يف حتديد موضع ما، فال 

 "عــــــتالم"أحد ُيلزمك باعتامد كّل من كتب عن 

 412، ص ص 1هـ، ج1399( )العبودي، أم سنون)

(، أو جيعلك ُتَسلِّم بأنَّ آخَر َجىّل موقعه 417 –

-245، ص ص 1م، ج1993هـ/1413)الشايع، 

291  .) 

 تلتزم برتتيب وعىل العموم، فهذه نامذج عامة ال

معْي )زمني(، أو )بحسب الرشاح(، أو )بحسب 

الشعراء(، أو )بحسب املواضع نفسها(؛ وهلذا، خال 

البحث من العناوين الصغرية التي تشري إىل مثل هذا 

التوزيع أو ما يشبهه، وإنام التزم الرتتيب اهلجائي 

تيسرًيا وتسهياًل؛ ألنَّ اهلدف الرئيس هو اختيار عينات 

 يق والتعريف.للتطب

 ريــأب

(، 36، ص1م،ج1977هـ/1397ينقل اجلارس )

بني أبري وثجر "عىل أنه:  "أبري"عن كاسكل  حتديد 

  -ذبيانإال لـ "أبري". وما "يف شامل تيامء ،كم 150

، كام ذكر هذا كلٌّ من اهلمداين فزارة -غطفان

والبكري  (،332م، ص1974 هـ/1394)

 هـ/1399) ت(، وياقو"أبري" م،1983 هـ/1403)

كام هو  -(، ودليله أنَّ جيش الغساسنة"أبري"م، 1979

(، اجلهراء) "اجلناب" اجتاز -واضح من شعر النابغة

وهو غري  -"عاقل"و  "أريك"وواصل سريه نحو 

: يف شامل رشقي ضغن "أبري"(، فيكون العاقيل)

ة فدك -احلّرة وال صلة له بام ذكره كاسكل. يقول  -حر 

 (:144-143م، ص1985النابغة )
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 فقـلُ  هلـم ال َأعـِرَفن  َعـقـــائــــــال  

 َرعابـيَب من َجنـَبْي َأريـــٍك وعــاقلِ 

 وبعده:

 وَخلُّوا له ما بني اجِلناِب وعالٍج 

 فِراَق اخَلـليِط ذي األذاة امُلزايل

ماء "وهذا غري ما يعنيه كاسكل، أي: ليس هو: 

 م1979هـ/1399)ياقوت،  "لبني الَقني بن جَس

  (."أبري"

 األحساء

، 2قال عبداهلل بن جذل الطعان )حسان، ج 

 (:200ص

 َن ُقــف  ـــفإن ُتـصبِح ربيعُة َره

 لدى األحساء يف َجـَدٍث َرفـيـع

م، يف"الُقف  "و  ة : حيث ُقتل ربيعة بن ُمَكدِّ  احَلر 

ة البكاوية() : "األحساء"، فإذن، هذه "َأَمج"جهة  َحر 

، جنوب غرب املدينة، "َديدقُ "هي مياٌه يف شامل سهل 

. يقول ابن جذل الطعان، يرثيه "الَكديد"وحيث 

. البالدي، 30، ص16م، ج1975)األصفهاين، 

 (: 205، 7، ج246، ص1هـ، ج1398

 َسـَقِ  الَكديــَد وَمن به َرَجـبِـي ة  

 والـــناُس إما هــالـٌك وقــتـيـل

 األَُرس  

 يقول ُمطري بن ُشييم:               

  

 َتطاول لييل باألَُرسِّ فـــلم َأَنــم

ماــــكأين َأس ا حمرَّ  وُم العيـَن نوم 

ُر ِذكري البن َعم  ُرِزئتُـــــه  تذكُّ

 شُ  َأجــذماــكأين أراين بعده عِ 

مَ  إقامـــة  فإن َتُك بالدهنا ََصَ

 فباهلل ما كنا ملِلناك علقــمــــــا

(: "أرس"م، 1979هـ/1399ويقول ياقوت )

 :"بالدهنا"أما الشعر، فيقول إنه  "موضع :َرسُّ أَ " 

مَ  إقامـــة   فإن َتُك بالدهنا ََصَ

------------------ 

الرشقية، يف  "بالدهنا"وإن شئنا أكثر دقة، فهو: 

ن"أعىل  ام  ، فهنا تأيت بعض إشارات ُمطري يف "الصَّ

 أشعاره.

 األصاغي

 (:  127م، ص1956هـ/1375يقول العرجي )

لَِفـن يآلــــــومِ  ََ  ن فارِضْب  ي وال 

 لدى ُشعبة األصغاء إن ِشئ  َموعدا

 وواضح أنَّ املوضع: واٍد، يف نواحي رشق

يقول العرجي   ."لِيَّة"، جهة وادي "الطائف"

 ( كذلك: 170م، ص1956هـ/1375)

ُة فاألصغاُء فاخلــاُل   َأقــَوت َتِعـرَّ

ـــــؤُي واآلل  من آِل أسامء إال الـنُـّ

ة "عان اآلخران: واملوض كائنان إىل  "اخلال"و  "َتِعرَّ

                جنبه هنالك.
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 األََمــر

م، ص 1988هـ/1409يقول عمر بن أيب ربيعة )

 (:  177 – 176ص 

اَمــهـــا ــْرِي أي  رُت بالشَّ  تذكَّ

اَمـنــا بَكـثيـ  ــب األََمـــرْ وأي 

 ثم يقول:

 ُ  بنـاٍس طِواَل احلــيــاـــــــولس

 ثيـــــب الــُغــُدرْ ة ليــلتــنا بـكـ

: "الرْشي"أو وادي  "الرشى"وهنا لدينا وادي 

وكذلك،  -"األََمـــر"، فـ"عرفة"القريب من 

نفسها، غري بعيد  "عرفة"يقعان يف جهة  -"الــُغــُدر"

 عنها.

 ُبزاخة

م، ص ص 1990هـ/1411يقول حاتم الطائي )  

262 – 263  :) 

ا غ  ــداة ُقراقـــــروهم سلبوا زيـد 

 ارضـــــرواحله واملوت بالناس ح

 فلم ُيـغـِن زيٌد يوم ذلك َنـــــقـَرة  

 وأفـلـتـهم يعـــــدو به َثـمَّ ضامر

ة)بـ   رم ُيَمن ـون جيـفة  ـمن َج  (ـَزخَّ

 والن واتـــرـــومل ُيـنِجهم من آل بَ 

م، 1990هـ/1411ويقول اجلارس )حاتم الطائي، 

ال يتضح ما "الواردة هنا:  "قراقر"(، عن243ص

. "يعنيه حاتم إال بمعرفة احلادثة التي أشار إليها مفصلة

، وهناك موضع عّرفه اجلارس "مفصلة"وما دامت 

(، بأنَّه: 343م، ص1990هـ/1411)حاتم الطائي، 

األرض الواقعة َشق مدينة حائل التي تقع فيها قرية "

ا يستبعد . فإنَّ هذ"حيث تنتهي سيول أجأ هناك، بقعاء

تلقائيًّا أيَّ موضع عداه، والذي أشكل عىل اجلارس  

(، هو 335م، ص1990هـ/1411)حاتم الطائي، 

ة)"ذكر  ة"، التي رأى أَّنا: "(َزخَّ جبل ال يزال   :رخَّ

وهذه  "كم   200جنوب غرب حايل بنحو ... معروف ا

ءليست أرض  ، وحاتم يشري إىل ذبيان، وإنام أرض طي 

اخليل وقوم حاتم، واألرض التي حرب بْي قوم زيد 

ة)"توصل  )اجلارس،  "حائل": رشق "قراقر"بـ  "(َزخَّ

 "ُبزاخة"(،  هي 1073، ص2م، ج1977هـ/1397

م، 1977هـ/1397)اجلارس، "حائل"الواقعة جنوب 

 (. 203، ص1ج

ي    الُبزِّ

م، ص ص 1968هـ/1388يقول األصفهاين )  

. "بِهلوهو جبل... ويليه مُ : الُبَزي"(، 191 – 190

، ص ص 2م، ج1993هـ/1413وقال الشايع )

(، قواًل عاًما، ال نتبّْي منه اختالًفا عن 118-119

ف عليه من بني اجلبال واهلضاب "هذا:  لعلنا نتعر 

يبدو  ي أن ... الواقعة عىل شاطىء وادي اجلريب

. وهذا افرتاض، إن "هضب اجلفرشية ما هي إال البُزي  

ف عىل أنه جبل، وليس مل يكن َفرًضا؛ ألنَّ الوص

: ُبَزي  "م(: 1979هـ/1399هضبة، كام قال ياقوت )
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. ويمكن أن نكتفي بقول ابن "جبل عىل شط  اجلريب

جنيدل، وهو أسبق يف هذا القول من الشايع، ومل يرش 

، 2م، ج1978هـ/1398إليه حتديًدا، فابن جنيدل )

(، )األصفهاين، 1140، 1073ص ص 

ده حتديًدا دقيًقا، (، حيدّ 246م، ص1978هـ/1388

ي   إىل، إىل أكف، إىل شعر"نقاًل عن األصفهاين:  ، الُبزِّ

ي  ". وعنه يقول أيًضا: "إىل قرانني ويليه :.. البُزِّ

يعني  "عىل شط  اجلريب"وقول ياقوت:  ."ُمبِهـل

املذكور معه يف حتديد ابن  "مبهل"، كام عفيفغرب 

 كم غرًبا.  60جنيدل: عن عفيف

ـار  الَبـق 

القدماء يربطون املواضع بالشاعر غري ناظرين كان 

إىل التداول املشرتك يف مثل هذه األمور، فمثاًل عندما 

 يقول األعشى: 

اــَتَصيََّف َرمل ـار يومــ   َة الَبق 

 فبات بتلك يرِضبه اجلليـــد

رملة "ال يمكن أن يكون بحال من األحوال: 

م، 1979هـ/1399)ياقوت، "بناحية الياممة، بنجد

 (."لبقارا"

، وهو عىل "ُجبَّة" ( القريبة منالبقرات) وإنام هو 

غرار أمثاله يف هذه املنطقة يف وصف الثور الوحيش 

. "اجلليد"شتاًء، وحيث من املتوّقع أن يكون هناك 

 هـ/1397النابغة )اجلارس،  وهو ما ينطبق عىل قول

 (: 219، ص1م، ج1977

 َسِهكنَي من َصَدإ احلديِد كأَّنـــم

ارـــــــَ  الس  ــــحت ر ِجن ة البق   نَوَّ

 ُبـَوْيع

 (: 219، ص1يقول حسان بن ثابت )ج       

 تهــويوم ُبويٍع كانوا أهل َبيع

 عىل اجِلالد فآَسوه وما َعَدلوا

يعني اإلشارة إىل  :"يوم ُبويعٍ "وقول حسان 

 .ـمنىبـ بيعة العقبة، أي: "لبيعةا"

 بيضان

أو نتيجة دون  والبد من استثامر كّل إشارة   

االستهانة بمصدرها متى وقعت يف اليد، فمثاًل كتاب 

حممد بن زياد الزهراين، تصحيح الرؤى عن بيئة 

ا، يف تقديمه أدلة معرفية عن  الشنفرى، كتاب قّيم جدًّ

مواطن الشنفرى، ال عىل االستقبال والقبول اعتباًطا، 

ولكن بعد التحقق من دقة ما يقول، فمثاًل، ما العجب 

(: 154م، ص1996هـ/1417ن يقول السلوك )أ

د هذا اليويس الباحة : شامل غريب"بيضان" ، ويؤكِّ

(، يف قول 295م، ص2008هـ/1429الزهراين )

 الشنفرى موافقة للسلوك:

 إذا أصبح  بني جبــال َقـــــو  

 ان الُقــرى مل حَتــذروينــــوَبيض

ويراه اجلارس يف بالد زهران )الشنفرى األزدي، 

(،  واليويس الزهراين 166 – 165م، ص ص 2010

 يف قول الشنفرى:  "قو  "يرى 
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 إذا أصبح  يب جبــال قـــــو

 وبيضان )القــرى( مل حتــذروين

(، 294م، ص2008هـ/1429( يف هتامة )قلوه)

 هـ/1429ومل يتبينه اجلارس )الشنفرى األزدي، 

(، وغزو الشنفرى يأيت زهران من 294م، ص2008

در، بمحاذاة )"الَساة"و "رنية"جهات  ( وادي الصَّ

: جبل ضخم من مرتفعات -بالتايل -"قو"رشًقا؛ فـ

 .زهران، يف بالد "الَساة"

 تِـعـشــار

: تِـعشـار"م(: 1979هـ/1399يقول ياقوت )  

 هـ/1403ويذكر البكري ) "متصلة بالدهناء

(، "عرش". ابن منظور، د.ت، "تعشار"م، 1983

وىل: بفتح التاء، والثانية، ، األ"تعشار"روايتْي يف 

ا ياقوت، فلم يورد إال الكرس يف التاء.  بكرسها. أمَّ

(: 2248، 6هـ، ج1399وجاء عرًضا قول العبودي )

ى الباطن وهو يف سافلة " بطُن َفْلج الذي أصبح ُيسم 

. وواضح "نجد وتِعشار التي هي ماءة هناك يف السافلة

هلمداين (. وهذا صحيح، فااحَلَفرأنه يقصد: جهة )

... لبحرينا"(، يقول: 317م، ص1974هـ/1394)

، وبينها وبني نجد، ويقع بينها وبني البرصة وبني الياممة

 :وفيه يقول الراجز، فَسفوان

 فوان دارهــاـــة بالسَّ ــجاري

 ا وال نقارهاــمل تدر ما الدهن

 اين وال تعشارهـاــوال الدج

 "وانسف"والطريق كام يرسمه اهلمداين يتوقف عند 

 "سفوان")صفوان(، ثم يبيّـن الرجز بقّيته، فبعيًدا عن 

، "تعشار"، وهناك، من ثم،"الدهناء")صفوان( هناك 

. غري أنَّ ابن مخيس "الدجاين"أي: جهة )الباطن(، فـ 

: 111، ص1م، ج1980هـ/1400) (، يذهب إىل أنَّ

أّم اجلامجم: منهل مشهور، شاميل األرطاوية، عند "

الشاميل، مالصق للدهناء غربيها اسمها  موقف الَعَرَمةَ 

 هـ/1400. ويقول: )ابن مخيس، "قدياًم: َتعشار

 "الدجنيتان"(،: 410 – 409، ص ص 1م، ج1980

ُتسّمى اآلن الّدجاين... من مياه الَعَرمة، آخر مياهها 

من الشامل، حينام تأخذ العرمة يف االنبساط والتاليش، 

 ."مجمعةبينهام قـفيف منطرح... تابع... لل

، 4م، ج1979هـ/1399ويقول اجلارس )

. ويتفق اجلارس "بقرب ُمبايض"(: 1752ص

. 509، 498، ص ص2م، ج1979هـ/1399)

(، 104 – 77هـ، ص ص 1423وانظر، الشايع، 

تعشار: املنهل "ويتفق اجلارس مع ابن مخيس، فيقول: 

الواقع غرب الدهنا، رشقي إقليم سدير... واقع غري 

. بيد أن ياقوًتا "ليم سديربعيد عن شامل إق

 م( يقول: 1979هـ/1399)

جنيَّتان: ماءتان عظيمتان عن يسار تِعشار؛ " الدُّ

وهو أعظم ماء لَضّبة، ليس بينهام ِميل، إحدامها لبكر 

بن سعد بن ضبة، واألخرى لثعلبة بن سعد؛ إحدامها: 

َدجنية، واألخرى: القيصومة، تسميان: الدجنتْي، كل 
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ائة ركية، بينهام حجبة، إذا علوهتا، واحدة أكثر من م

رأيتهام؛ وتعشار فوقهام أو مثلهام، وهو ماء لبني ثعلبة 

 ."بن سعد... وراء الدهناء، قريبا

بأنَّه يف جهة من  "تعشار"أليس واضًحا اآلن حتديد 

)الباطن(؟ وهو  "فلج"، يف الرشق من "القيصومة"

 ، أي سافلتها. "وراء الدهناء"معنى قوله: 

م، 1968هـ/1388ولوال أنَّ األصفهاين )      

مبايض... فأول ماء ترده تعشار، وهو "(، قال: 330

لَضبَّة، يف سند جبل، وحوله أبارق من رمل، خمالطه 

. ملَا حدث خلط يف "جبال، ثم متيض عن تِعشار

 هـ/1399التحديد، بحيث يضطرب اجلارس )

موقع "(، فيقول: 670- 669، ص ص 2م، ج1979

جن ية هو قرهبا من القيصومة، بحيث تقرن الدَّ

هبا...والشك أن املقصود هبا املنهل املعروف بقرب 

احلََفر... الدجنية بقرب القيصومة هذه، بل ال أستبعد 

 ."أن تكون هي القيصومة

، "سدير"وهكذا، انتقل املوضع برسعة من جهة 

تعشار: ال "إىل جهة )احلََفر(، بل إنَّ اجلارس، ليقول: 

الدهناء، بل فيها، ليس بعيًدا عن ذات  يقع غرب

.  وهنا عودة إىل الواقع، "الُعرش، واملجازة )الثاممي(

وليس متابعة البن مخيس. ومع ذلك ظل اجلارس 

(، مضطرًبا يف 498، ص2م، ج1979هـ/1399)

التحديد، متغافاًل عن قناعته الشخصية، لينجّر وراء 

هناء، احلسن: حبل من حبال الد"ابن مخيس، فيقول: 

،إال أنَّ اجلارس، يقول "يتصل حبل آخر يدعى: احلسْي

إَّنام يقعان غري بعيدين عن ": "احلسن واحلسْي"عن 

طريق البرصة إىل الياممة، الطريق الذي يمر بفلج 

)وادي احلََفر(، ثم املجازة )الثُّاممي(، ثم الدهنا، رشقي 

تعشار:... املنهل الواقع غرب الدهناء، رشقي إقليم 

. ويقول "تعشار:... قرب احلسن". ويقول: "سدير

(،: 500،ص2م،ج1979هـ/1399)اجلارس، 

رصيخ بني ضبة سار من احلسن، وأتى تِعشار... "

. بينام "فلحقوا بأعدائهم، قبل أن يصلوا إىل وادي فلنج

،:ص ص 2م،ج1979هـ/1399ينقل )اجلارس، 

وكان من حديث هذا "(، عن النقائض: 502 – 500

وم نقا احلسن، أن بسطام بن قيس ابن اليوم، وهو ي

مسعود أغار عىل َسَفوان، عىل بني ثعلبة بن سعد بن 

ضبة، وهم بالدهناء إىل الشقيقة من الرمل... فلام 

انتهى إىل احلسن... حلقت خيل بني ثعلبة... فلحقه 

 ."عاصم بن خليفة... فطعنه

م، ص 1979هـ/1399ويضيف أيًضا )اجلارس، 

لك بن املنتفق فرسه، ركب ما"(: 504-502ص

ونجا نحو قومه بني ضبة، حتى إذا أرشف عىل تعشار، 

نادى: ياصباحاه! وحلق مالك راجًعا حتى تداركت 

 ."الفوارُس القومَ 

ويف هذا النقل والقول خلط وغلط، فالغزاة أغاروا 

، والذي "سدير"، ثم حتّولوا إىل جهة "سفوان"عىل 

لحق بقومه، يستنجد بقومه يَدع الغزاة يذهبون، لي
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يستنهضهم، ثم يلحق هو بالغزاة، ثم يلحق القوم 

 بالغزاة. وكأن احلرب مرسحية.

، 2م، ج1979هـ/1399لقد قال اجلارس )   

احلسنان: يقعان من الدهناء، فيام بْي أعىل "(:509ص

 ."فلج )الباطن(...

وقال اجلارس يف حتقيقه للحازمي )احلازمي، 

 (: 760، ص2هـ، ج1415

ار فيه بسطام بن قيس... قريب من... َفيحان: غ"

. "الشقيق... يف رشق اجلزيرة، حيث حزن بني يربوع

وغزوات بكر عامة، وغزوات بسطام كانت ترتكز عىل 

 هـ/1403ه )البكري، ــ)الباطن( ونواحي "جـــفل"

وبصحراء فلنج أغارت بكر عىل "(،: "فلج"  م،1983

، "رتعشا"وهذا هو املوقع الطبيعي لـ ."الثعالبة

 "سفوان"فـبسطام كان يغري من جهة )الكوفة(، عىل 

(، 201، ص5م، ج1965هـ/1384)ابن عبد ربه، 

، 2م، ج1979هـ/1399وليس مثلام حاول اجلارس )

أغار من "(، تصويب قول أيب عبيدة: 500حاشية ص

 "فيحان". كام كان يغري عىل بني ضبة، جهة "سفوان

(، أي: "فيحان"م 1983هـ/1403)البكري، 

م، 1977هـ/1397املوضع الذي حدده اجلارس )

(، أخرًيا. ومل يكن ليتنزه يف احلرب بْي 1046، ص3ج

إنَّ  وشامل )األرطاوية(. "سفوان"جنوب العراق 

، أو "احلسن"هذا، هو الذي يأيت بالقرب من  "تعشار"

 (: "الربق"م، 1983هـ/1403كام قال البكري )

هبذه الربقة ُبَرق...إحداها: شقيقة بالدهناء... و"

 "ُقتِل بسطام بن قيس

 م،1983 هـ/1403 أو كام قال أيًضا )البكري،

. "وبتعشار نقا احلسن، حيث ُقتل بِسطام"  (:"تعشار"

 هـ/1403وهو الذي قال عنه أيًضا )البكري، 

ُقشاوة: موضع مّتصل بـنَـقا "(: "قشاوة"م، 1983

الفهم . وهذا هو "احلَسن... بِسطام... ُقتل يوم الـنّـَقا

، 4م، ج1979هـ/1399الذي فهمه اجلارس )

، 75هـ،     ص ص 1423. وانظر، الشايع، 1427

(، تقريًبا 105، 102، 98، 93، 90، 88، 86، 83

يف رشق اجلزيرة، مما ييل العراق، حيث "حْي قال: 

هو الذي يأيت جنوب  "تعشار". فـ "حزن بني يربوع

حيث غريب )احلََفر(، يف جهة )فليج( اجلنويب، 

، 4م، ج1979هـ/1399)اجلارس،  "القيصومة"

(. ولقد قادت هذه األخطاء الشايع إىل أخطاء 1499

 "نقا"، و"، والدجنتْي"تعشار"شنيعة يف فهم 

 ، عىل الرغم مما بذله يف بحثه امليداين. "احلسن

هذه يقول القائل )األصفهاين،  "تعشار"ويف 

 (:291م، ص1968هـ/1388

  يَّ وأهـــَلهلقد َحبََّب  نجدا  إ

جن   تني َقذورـــوتِعشــاَر والدَّ

وفيه يقول بدر بن محراء الضبي )ابن حبيب، د.ت، 

. الزبيدي، 1058، 2م، ج1909. ابن املثنى، 355ص

 (:"عرش"هـ، 1306
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 َلـهـــوفيُ  وفاء  مل َيَر الناُس مث

 ابرــار إذ حتنو إ يَّ األكـــبتِعش

من، وفيه يقول الكميت بن معروف )الضا

 (:183م، ص1987هـ/1407

 ِس القوم يوَم يقوُدهمــــأنا ابُن رئي

 بتعشار إذ َهــزَّ الُكــامُة الَعــوالـيــا

 هـ/1403وقال عبدة بن الطبيب )البكري، 

 (:"تعشار"م، 1983

 صاحبُ  قيسا  صحبة  فَوَمْقـتُـه

 مع له بعُد قالياــــبتِعشار مل أس

 (:"عرش"ت، -وقال أحدهم )ابن منظور، د

 ر بينهـاــلنا إبل مل تعرف الده

 بتعشار مرعاها قسا فرصائمه

(، قد "تعشار"م، 1979هـ/1399وكان ياقوت )

السابقتْي:  "الدجنيتان"قال، وهو يتحدث عن 

ـنِيَّـتان: وراء " جن تعشار... يف ناحية الوشم؛ والدَّ

الدهناء، قريب! هذا لفظه إال أنَّ الوشم موضع 

ا، والدهناء يف وسط نجد، فكيف بالياممة، يف وسطه

 ."يتفق؟

: "تعشار"وهبذا يتضح أن ال وجود ملوضع باسم 

، وإنَّام املوضع "الدجنتان"شامل )األرطاوية(، مقرتًنا بـ

، وهو الذي يأيت جنوب "الدهناء"الوحيد هو يف جهة 

غريب )احلََفر(، جهة )فليج( اجلنويب، وإنَّام كان ياقوت 

أحدمها هذا الذي هو يتحدث عن موضعْي فقط، 

ا املوضع  ناحية )حفر الباطن(، وهذه أرض ضّبة. أمَّ

الذي يأيت كام قال ياقوت نفسه  "تعشار"فـ   اآلخر، 

. وانظر، األصفهاين، "تعشار"م، 1979 هـ/1399)

: 291 – 290م، ص ص 1968 هـ/1388

. وهو بوصفه هذا ال يأيت "تعشار:... يف ناحية الوشم"

قال اجلارس، أو حدده ابن مخيس، رشقي )سدير(، كام 

، وليس شامل )األرطاوية(، ومما "ناحية الوشم"فهو هنا 

هـ، 1306يقرب حتديده ما جاء يف التاج )الزبيدي، 

. ويف هذه يقول جرير "ترباك: بحذاء تِـعشار"(: "برك"

 (:643، 2م، ج1969)

اء بعَد حَمَـلِّ   ناــهل ُحل ِ  الَود 

 أو تِعشار راِت ــُر الَبكــأو َأبكُ 

وتلتقي كل املواضع املذكورة يف القصيدة يف مثلث 

،ص ص 2. )انظر، جرير، ج"الوشم"رأسه يف أسفل 

تأكيًدا عىل   – "الدجنتان"(. وجاء ذكر 643 – 642

، يف جهة )الباطن(، يف قول ابن جلأ "تعشار"كوَّنام و

عمرو بن "ليس  "عمرو"م. و1981هـ/1401)

 املحقق يف حاشيته(:  ، كام قال "احلارث من متيم

جنتني لقي  ال  ــــ  ُذهـــوبالدَّ

عتـوعم  ك عىل إراباـــرٌو َجدًّ

 غزتذهل وهذا البيت رصيح كلَّ الرصاحة يف أن 

، "فلج"( الباطن(، يف نواحي )القيصومةجهة )يربوع 

، فلم تكن بكر أو أختها تغلب "الياممة"وليس ناحية 

 شامل العراق. تغزو الياممة بعد رحيلهام إىل -"عمرو"
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(، من مياه الَعَرمةليستا أيًضا ) "الدجنيتان"ومن ثّم، فـ 

ليس هو  "تعشار"كام رأى ابن مخيس، بل إنَّ 

 (. الشحمة)

يف  "احلنبيل"هو بالضبط كوضع  "تعشار"إن وضع 

(، 288م، ص1974هـ/1384وصف اهلمداين )

تقطع الفقي، وتيامن كأنك تريد البرصة، فرتد "نفسه: 

. فوصف اهلمداين وصف "، ثم احلنبيلُمنيخْي

، األمر الذي "احلنبيل"بـ "منيخ"مضطرب حْي يربط 

ينقل املوضع إىل أبعد من )املجمعة(، أي: إىل جهة 

هـ، 1399)البيصية(: شامل رشق القصيم، )العبودي، 

(، حتى أّدى هذا 637. وانظر، ص643، ص2ج

(، إىل أن 55، ص2م، ج1979هـ/1399باجلارس )

َمة... غري أن كالم "يقول:  منيخْي: املجمعة وَحرن

اهلمداين اختصاًرا، فهو مل يذكر الدهناء الواصلة بْي 

. "منيخْي وبْي احلنبيل، وال جبال العرمة ومياهها

، ومل يقع يف مثل "تعشار"وليت اجلارس حلظ هذا يف 

 هذا التذبذب!

 الثنية

 (:131م، ص2009قال عمرو بن قيس )طه،     

 أصحاُب الثَّنِي ة واألىُلبنو احِلصن 

 غداة قِـضاٍت َحلَّقـوا منهُم اللَِّمم

الواردة يف حرب بكر وتغلب،  "الثنية"وهذه هي 

. "قِضات"، وهي التي جاءت هنا جمموعة "قَِضة"يوم 

. وانظر، 291م، ص1974هـ/1394يقول اهلمداين )

مرشفة ، يف احِلمى: ثني ة قِضة"(: 288، 264ص ص 

، فهي إىل جانب "رضية مِحى"، أي: "عىل رأس احلزيز

(، عفيفكم إىل الغرب من )70( الواقعة اخُلضارة)

 .(457، ص2م، ج1978هـ/1398)ابن جنيدل، 

 ثهمد

ويف الشعر اجلاهيل منحول كثري، مع عدم يقيننا من  

 ، فقد قيل عن شعر امرىء القيس"النحل"مفهوم 

وقيل عن شعر سواه، وربام صادفنا ذكًرا ، كثرًيا

. وانظر، 65ت، ص-يف قول عنرتة )د "ثهمد"لـ

 (:136م، ص1984هـ/1404

 بني الَعـقـيـِق وبيـن ُبرقِة َثهـَمد

 تِهـلِّ امَلعهـَدـــطـلٌل لعـبـلَة ُمس

ا  ، وهذه من "العقيقة"وجاء وصف القصيدة بأَّنَّ

األوصاف التي تعطيها قيمة. غري أَّنا أيًضا، مما قيل 

ا من الشعر املشكو ك فيه.  ولكن من يوثِّق لنا عنها أَّنَّ

ليس معضلة، فهنا  "ثهمد"كلَّ شعر عنرتة؟ وذكر 

(، وجاء بعده ذكر املوشم) "القنان"عقيق -"العقيق"

(، األمر الذي الكريزية) "العلم"مفرد  "العلمني"

س  "كم جنوب 8: "ثهمد"جيعل  )العبودي،  "الرَّ

 "األنعمني"(. حيدده ذكر 1990، ص5هـ، ج1399

يف قول  -وال غرابة من تعدد األسامء  -(الْقشيعني)

(، وإن مل 194م، ص1982هـ/1402زهري )

 يستشهد به العبودي:
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 إذ تستبـيـك بجـيد آدَم عاقدٍ 

 َيـْقرو ُطلوح األَنعَمني فثهمد

 وماذا نقول عن قول عنرتة: 

 ويف يوم املصانع قد تركنا

 لنا بفعالنا خَبـرا  ُمشــاعا

(، "املصانع"م، 1979هـ/1399وياقوت )

، فإن مل نوّجه القول اليمن: بـ"املصانع"يرويه، ويرى 

، "الَفروق"، غري بعيدة عن "الدهناء"إىل جهة ما من 

 هـ/1403حيث اقتتلت عبس ومتيم )البكري، 

، فإن النتيجة هي أن "الفروقان" "الفروق"م(، 1983

القصيدة التي جاء هبا هذا املوضع قصيدة موضوعة، 

 (. 171م، ص1984 هـ/1404ة، وهي كذلك )عنرت

 حائل

 يقول األخطل:   

يار بحائ  ل فـُوعالــــمَلن الدِّ

ها ِسنون خوا يــَدَرس    وغريَّ

(، 1267، ص2م، ج1977هـ/1397واجلارس )

قريبًا ، "الساموة" (، مناحَلامد) : طرف"وعال"يرى 

، املشهورة، ولكن "حائل"(. ولدينا طريفمن )

ال يعنيان األخطل يف -نهامعىل ُبعد ما بي-املوضعْي

اجلزيرة يشء، وإنَّام يتحدث األخطل عن دياره يف 

، فهنالك العراقبـ "خلابورا"، جهات الفراتية

م(، 1979هـ/1399يكونان،أمل يُقل ياقوت )

، قرب قرقيسياء، قرية باخلابور: واسط": "واسط"

ألن اجلزيرة منازل ؛ وإياها عنى األخطل فيام أحسب

 :  تغلب

سط من أهل عفا وا

 َرضوى فـنَبـتَُل 

 

 ----------

، يف ديار األخطل، جلزيرة الفراتيةهذه با "حائل"فـ ؟

م، 1977هـ/1397وليس مثلام أدرجها اجلارس )

 "حائل"(، يف معجمه عىل أَّنا 1266، ص3ج

 األول.  "وعال" -وكذلك -املعروفة

 ُحـزوى/ َحوىض 

كليهام يف شعر ذي  "َحوىض"و "ُحزوى"نجد    

أليس لرمة، فيستغلق األمر، حتى ربام يقول قائل: ا

ر اسم  يف شعره أوىل  "َحوىض"اليقني منها حني يكر 

ولبيان هذا ننظر يف قول ذي  .من الشك  يف حتريفها

. وانظر، 1511، ص3م، ج1982هـ/1402الرمة )

، ياقوت، "حوىض"م، 1965البكري، 

 (:"خوي"م،1979هـ/1399

 َحوىض(فأََشَفُ  الَغزالُة رأَس )

 باالــني قِ ــــم وما ُأغـــُأراقِبه

 وبعده:      

 كأن اآلَل ُيرفُع بني حـُـــــــــزوى

 م َسياالـــِويِّ هبــــورابيِة اخَل 

 (: يفحزوة/ حزوا)"حزوى"ونحن نعِرف 

ـْلب"  هـ/1399)اجلارس، "معقلة"جنوب ، "الصُّ

جاءت (، 496-494، ص ص 2م، ج1979

صحيحة يف غري قول ذي الرمة، وجاءت النسبة إليها 
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، فعنها يقول "َحوىض"صحيحة يف قول ذي الرمة. أما 

(، 2،562م، ج1979هـ/1399)اجلارس، "اجلارس

مل أر فيام بني "برسم مفرد:  "ُحزوى"وقد ميَّزها عن 

ا له مع  ،بل مل يذكره ياقوت ،يدي  من املراجع حتديد 

ى  . وهذا كاٍف وحده "هبذا االسمذكره  مواضع ُتسم 

، إال أنَّ اجلارس يميض بعيدًا، فيأيت "ُحزوى"إلثبات 

، ص 2م، ج1979هـ/1399)اجلارس، "بتعريف هلا

أيًضا.  ومل  "ُحـزوى"(، ينطبق عىل 566-565ص 

، ص ص 1م، ج1978هـ/1398جَيد ابن جنيدل )

(، إال متابعة اجلارس يف حتديده 372، 431 – 430

. وال هيّم تسجيل "ُحـزوى"أنه ذكر  ، مع"َحوىض"

املحّقق للروايات املختلفة، فلسنا يف خصام معهم، 

( 10)"َحوىض"فهذه هي طريقتهم، وكوَّنا جاءت 

( مرة يف ذكر 20مرات يف شعره، مقابل )

، ص 2م، ج1979هـ/1399)اجلارس، ""ُحـزوى"

)اجلارس، "(، ال يعني ما قاله اجلارس562، 489ص 

َحوىض غري "(: 566، ص2م، ج1979هـ/1399

بعيدة من ُحزوا، يف َشق الدهناء، عىل مقربة من أرض 

نفسه، أي: هي  "الُصلب" ، وإنَّام يعني أَّنا يف"الصامن

عينها، وهبذا حُيّل اليقْي حمّل الظّن. وعىل  "ُحزوى"

النقيض مما قال اجلارس، فقد ذكر ياقوت 

، إذ "َحوىض"(، "حويض"م، 1979هـ/1399)

ل كل تصحيف،  فأورد قول املعتاد من ه هذا، فهو يسجِّ

 ذي الرمة: 

 إذا ما َبدت )َحوىض( وَأعرض حارك

مِل ََتِش حوله الِعنُي َأعف  رـــــمن الرَّ

، يف قول "ُحزوى"وتؤكد صحة الرواية النسبة إىل 

، 2م، ج1979هـ/1393)اجلارس، "ذي الرمة

 (: 496ص

 ُحزاويٌة أو عوهج َمعُقـَليـــة

 الرمال احلرائر َترود بأعطاف

( عند ذي الرمة َحـوىض)" وتكون النتيجة أن كل

 .  "(ُحـزوى)"هي 

ُخول    َحوَمل والدَّ

. "الدخول"م، 1979هـ/1399َنصَّ ياقوت )

ا رصحًيا "الدخول"م، 1965وانظر، البكري،  (، نصًّ

ُخول"و "َحوَمل"عىل أن  يف شعر امرئ القيس  "الدَّ

رة وأ"حتديًدا مها:  غريّب أي: ،  "سود العنيما بني إمَّ

، أي: "حومل"وكذلك، يقع  ."رضي ة" نجد، جهات

(. عفيف) وشامل غرب القصيمما بْي جنوب غرب 

.  عىل أن هناك ما شابه هذين عالية نجد الغربيةأي: 

ومن ثّم، فكل ما قيل  .نْجداالسمْي بعضه يقع رشقي 

عن حتديد هلام خارج هذه املنطقة يف قول امرئ القيس 

 آخر.  رأي 

ار  اخَلو 

 (:383م،ص1950هـ/1391يقول كثرّي )  

 َة كلِّهاــــن هتامــــونحن َمـنعنا م

هال ِمَث السَّ ار فالدَّ  ُجـنوَب َنقا اخَلو 
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وهناك موضعان هبذا االسم، أحدمها يف بالد كثرّي، 

، واآلخر "أمج"(، ناحية اخُلَوار)الواو وهو بتخفيف 

، ص 3؛ ج138، ص1هـ، ج1398ذكره البالدي )

ار"(، بتشديدها: 166 – 165ص  جبل يرشف : اخَلو 

 ."عىل صدر يلملم من الشامل

وكثرّي يريد هبذا اآلخر املدى الذي تبلغ فيه 

ا سيطرهتم، واالمتداد الذي يدافعون فيه عنه، وهو هذ

ار" كم جنوب 30: عىل "يلملم"أي: ناحية  ."اخلو 

عدي  كم جنوب مكة، يمّر بـ )10الطائف، و  (،ةالسَّ

وهو  (،29- 28، ص ص 10هـ، ج1398)البالدي، 

 االمتداد الطبيعي خلزاعة.

-لراءوختفيف ا اخلاءبضّم -"اخُلَوار"جاء  ولكن   

م 1983هـ/1403يف قول النمر بن تولب )البكري، 

  (:"اخلوار"

 َخرْجَن من اخُلـَوار وُعدن فيه

 ن أجىل برعنـــد وازن  مـــوق

، 5م، ج1972هـ/1392ابن بليهد ) يقول

 ،خارج من الن ري ،جبل ليس بالكبري :اخُلَوار"(: 41ص

وال موضع آخر  ."وكأنه قطعة منه ،يف جهته الرشقية

 "خزاز"و  "حراز"سوى ما تقّدم. أما اللبس بْي 

، 323م، ص ص 1974هـ/1394)اهلمداين، 

دّمه كثرّي. ومل يذكر ــــفال عالقة له بام يق  (،381

م ـــموضًعا بأّي رس -وهو حذاءهم-شعراء هذيل

 من هذه.

 دارين  

يقول أرطاة بن كعب الفزاري )ابن بكار، 

 (: 8هـ، ص1381

 ُط احُلط  َجاَوهَباـــــــن ى َنبيــــإذا تغ

اِري  بِحمَص صوُت غناِء الشارِب الدَّ

 ويقول حممود شاكر:

هكذا جاء : واحُلط  ، النبيط جيل ينزل سواد العراق"

وال ، وحت  احلاء جاء صغرية ،يف املخطوطة باملهملة

ح أن الصواب اخَلط  .  أدري ما يكون هذا ... وأنا أرج 

. وال يتفق كون "أهل البحرين نبيط استعربوا

: ساحل اخلليج "اخَلط"مع  ـسواد العراقبـ :"النبيط"

، فلم يكن متعارًفا عليه "القطيف"العريب، والسيام 

نت مثل هذه النسبة، وكام هو واضح، فهي نسبة كا

سواد "عموًما بـ "النبط"قديمة هلم، وإنَّام املعروف أنَّ 

. عىل أنَّ النسبة مل تقترص عليه، وإنام شملت "العراق

م، 1982هـ/1402ذو الرمة ) قال ،بالد الشام أيًضا

 (، يف قوم امرىء القيس: 260، ص ص 1ج

 ولكنَّ أصَل القوِم قد َتعِرفونه

 بَحوراَن أنباٌط ِعراُض امَلناطق

م نصارى.     نسبهم إىل غري العرب، وليس ألَّنَّ

(: 8هـ، ص1381وقال شاكر أيًضا )ابن بكار، 

: يقال، منسوب إىل دارين ُينسب إليها املِسك: الداري"

ا . ولدينا " ِمسك داري  وُتنسب إليها اخلمر أيض 

: يف "دارين"، و"الشارب الداري  "، ولدينا "محص"



 توجيه املواضع يف الشعر القديم الطريقة املنهج:  فضـل بن عّمـار العّمـاري                                                      44

السعودية، التي مل  املنطقة الرشقية باململكة العربية

-تشتهر إال باملسك فقط، يقول أحدهم )ابن منظور، د

 (:  "دور"ت، 

 من أرةـــإذا التاجر الداري  جاء بف

 املسك أو راح  يف مفارقها جتري

 "دارين"نسبة إىل غري  -إذن– "لداري  ا"فـ

، وهذا يعني أن "جاوهبا"املشهورة، والشاعر يقول: 

، "محص"ن إال يف نطاق املوضع املنسوب إليه ال يكو

 (:"مخان"م، 1965يقول حسان )البكري، 

ــا اِت من َبالٍس فـَداري   فالُقري 

 وِر الدواينـــفَسكـــاَء فالقص

ا"و (، بدمشق. يقول الغوطة: من قرى )"داري 

 (: 709، ص2م، ج1963البحرتي )

ا إذا َبِرَدواــــُش فــــالعي  ي داري 

 َبــَردىوالراُح َنمِزُجها باملاِء من 

ا"إىل  -من ثمّ  -فالنسبة الشارب "، فهذا "داري 

ا"من أهل  "الداري .   "دارين"، وليس من أهل "داري 

، والصورة تكشف عن نفسها، "احُلط  "بِقَي أن نجد 

 فحْي قال:

 اوهباــــــإذا تغن ى نبيط احُلط  ج

 ------------- بِحمَص 

 أيًضا، أي: "محص"يعني أننا يف هذا النطاق من 

ُتـنسب "مل  "دارين".  و"اخَلط  "، فليس هو سوريايف 

ا ، وإنَّام الرواية التي اعتمد عليه شاكر "إليها اخلمر أيض 

رواية مصحفة، يف قول الفرزدق عن ياقوت 

 (: "دارين"م، 1979هـ/1399)

 ة  من ماء ُمـــزنٍ ـــأن تريكــــك

 امُلــدام (من)ذكيَّ ـــوداريَّ ال

بة، والرواية الصحيحة هي وهي رواية غري مناس

 (: 836، ص2م، ج1936هـ/1354)الفرزدق، 

 ----- مـع  -----        --- --------  

: َحْوط"، فهو: "احُلط  "وإذا أردنا موضًعا مناسًبا لـ 

م، 1979هـ/1399، )ياقوت، "قرية بحمص

 (، جاءت مصحفة."حوط"

 دومة

غري أنا نصادف  "دومة"هناك مسميات كثرية لـ   

ل َّنشل بن َحِرّي يف رثاء أخيه يزيد بن َّنشل قو

 (: 310، ص1م، ج1980)البغدادي، 

 ارٌع خلصــومهـــــلُِيــبْك يزيٌد ض

 وُِمْــَْتـبِــٌط ُم ا َتطــــيـح الطوائح

ـاـــسقى َجَدثا  أم  سى بـَدومَة ثاوي 

لْـِو واجلـوزاء غـاٍد ورائح  من الـدَّ

لتي قال عنها ا "الكوفة: دومة"هذه هي  "دومة"و

(، "دومة الكوفة"م، 1911هـ/1403البكري )

وضبطها بضّم الدال، بينام هي يف اخلزانة مضبوطة 

. يقول عدي "هي النجف: ُدومة الكوفة"خًطا بالفتح: 

 :(67، ص1م، ج1998بن زيد: )ياقوت، ا
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 ربَّ داٍر بأسفل اجِلــزع من ُدومــ

 ـــة أشهى إ َي من َجــيــرون

يف حرب  ل يف صّف عيّل وكان بنو َّنش

، ومنهم مالك بن َحِرّي النهشيل املقتول يف "ِصفِّني"

تلك احلرب، فال يعقل أن يرثي يزيُد مالًكا، وموضع 

دفنه فيه. والبّد أن املرثّي هنا هو أخوه، يزيد )املنقري، 

 (.265م، ص1981

 ُرماح

قال العريان بن سهلة النبهاين )السنديوين، 

 (: 435م، ص1983هـ/1403

 لِــَمن الديار َغـشيتُها بُرماح

داحـــفَعاميتني فج  انب الَسَّ

: "الَسداح"وحَيكم املوضعْي اآلخرين ذكره لـ

(، القويعيةكم من )40الوادي املعروف اآلن، عىل بعد 

 679، ص ص 2م، ج1978هـ/1398)ابن جنيدل، 

(، حصاتا قحطان: مها )"عاميتان"(، فتكون 681 –

 (،984، ص3م، ج1978ـ/ه1398)ابن جنيدل، 

(؛ القويعيةحذاؤمها، يف منطقة ) "ُرماح"ومن ثمَّ فـ 

ذلك، أنَّ املصادر مل تذكر موضًعا هبذا اللفظ هنالك. 

ولكن أن يكون لطائّي أطالل يف هذه املنطقة مثار 

 سؤال، فهو منسوب إليه.

 ُسواِدَمة

 (: 129م، ص1967يقول نصيب ) 

 

 ى لنارَسى من بالد الَغـور حتى اهتد

 ن قريٌب من َعمود ُسوادمةْ ـــــونح 

ونصيب احلجازي مل يزر نجًدا قّط، وإنَّام كانت 

رحالته من جنوب غرب املدينة نحو بالد الشام، 

فـمرص، ومعلوم أنَّ هناك أكثر من نصيب )العبودي، 

(، ولكن هذا القول جيعله له، ويبدو أن 746، ص2ج

 ده قوله:القصيدة منسوبة إليه، فهو يف شعره بع

 ٍد وما كان  بعهدي َرجيلة  ــــبنج

 وال ذاَت فكٍر يف رُسى الليل فاطمةْ 

ا حتديده، فهو )ياقوت،  م، 1979هـ/1399أمَّ

م، 1983هـ/1403. وانظر، البكري،"سوادمة"

جبل  ؛اسم ماء لغني :سوادمة" (:"عمود سوادمة"

 ."بالقرب منه

 (:"عمود"م، 1979هـ/1399ويقول ياقوت )

ُيرضب به  ،أطول جبل ببالد العرب :وادمةَعمود ُس "

 ؛الطويل :واملصعلك ؛عمود مصعلك يف السامء...املثل

. أي: أنَّ "يف أرض غني، من احِلمى :وعمود ِغْرَيفة

ري"يف محى  "عمود سوادمة" غني   وهي أرض-"النـ 

يف جتمعات جباله، يقول البكري -أيًضا

ري"(: "النري"م، 1983هـ/1403) قريب  :ُغريقة :النِـّ

. غري أنَّه ما من "أعرف وأشهر -بالواو -وُغريفة... منه

، "أطول جبل ببالد العرب"جبل هناك هبذا املستوى 

واجلبال الشاخمة فيه معروفة، وما كان هبذا املستوى 

 !الطائفناحية  "هتامة"املطلة عىل  "الَساة"موجود يف 
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 شاِجن

 يقول أبو األسود الدؤيل:           

 راتهــــء األُدم يف َحَج كأن الظبا

 وَن النعام شاِجن ومجائلهــوُج 

. "شاجن"م، 1983هـ/1403ويقول البكري )

: شاجن"(: "شاجن"م، 1979هـ/1399ياقوت، 

، 4هـ، ج1398. ولكن البالدي )"واد يف ديار كنانة

(، يرفض هذا؛ ألنَّ أبا األسود ال عالقة له 7ص

عام إنَّام باحلجاز، والعرتاض البالدي وجاهته، فالن

يسكن الرمال واملسطحات، وال يسكن الوديان، ثم إنَّ 

هذا املوضع ال عالقة له باألطالل، فأبو األسود يصف 

 – 42م، ص ص 1974رحلة صيد، يقول )الدؤيل، 

43 :) 

 وَغيٍث من الَوسِميِّ ُحـو  تِــالعـه

 َتـَمـنَّـع َزهـوا  َنبـتُـــــــه وسوابله

 ----------كأن الظباء األُدم

------------------- 

 ا اآلُل آَض كأنــهــَهـَبـطــُ  إذا م

 هَعضاٌه َتـرد ى بالـُمـالِء ُأطـــاولـ

وواضح أننا أمام صورة صيد يف منطقة صحراوية، 

. وانظر، "شاجن"م، 1979هـ/1399يقول ياقوت )

ماء بني البرصة  :شاجن"(. "برقة الشواجن"

: الشواجن"م(: 1979هـ/1399. وقوله )"والياممة

و   ة الدَّ  ."يف َكـفَّ

 هـ/1399وهذه هي التي قال عنها اجلارس )

(: "الدو")الدبدبة( هي  901، ص2م، ج1979

، مع أنه أستبعد قول أيب دؤاد عنها اقتداء "شاجن

 [حفر الباطن] القريبة من َفْلج:  الشواجن"بالبكري: 

ن، بينه وبني...  ام   ."الدبدبة... أسفل الصَّ

، 3م، ج1982هـ/1402سب ذو الرمة )وقد ن

 (، إىل األوىل، فقال:1629ص 

ا ُبرقـــأتت  اجنِيِّةٍ ـــــــٍة شــــنا بَري 

 ُحشاشات أنفاِس الرياح الزواحف

ويبدو أنَّ البكري خلط بْي هذه التي جاءت يف 

قول أيب األسود مفردة، والتي وردت يف مالك بن 

فهي هنا أودية خالد اخلناعي، ولعلها يف ديار كنانة، 

، 2م، ج1956هـ/1376كثرية األشجار )اجلوهري، 

، 1ت، ج-. وانظر، السكري، د"شجن"، 2143ص

 وانظر،:  460ص

 ُلبُهمـــــملا رأي  َعِديَّ القوِم يس

َلم  َطْلُح الشواِجِن والطَّرفاُء والسَّ

 َشس

 (: 42م، ص1956هـ/1375قال العرجي )

 ما زل  أبرصهم حتى أتى َشس

 وفروع األثل من حضن من دوَّنم

الرشس: ما "وقد عّرفه املحقق يف حاشيته بأنه: 

. وهذا غري صحيح، فلدينا هنا "صغر من شجر الشوك

، "الطائف": اجلبل املعروف الواقع رشق "حضن"
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 "تربة"يأيت قبله يف الطريق إىل  "َشس"فإذن، 

، 5هـ، ج1398(، فهذا هو: )البالدي، اخلرمةو)

َشيس: واد يسيل "، (80، ص7. وانظر، ج46ص

من جبل القاَرة فيصب يف لية من اجلنوب الرشقي قبل 

يس". ووادي "نخب جنوب الطائف الرشقي أو  "رُشَ

سوادي ) س"(: هو َُشْ نفسه، إال أنَّ ما يعنيه  "ََشَ

 (، وهو اسمه القديم.القارةالعرجي هو جبل )

 الطاووس

 قال احلسْي بن مطري: 

 نَفُعـنايا صاِح هل أن  بالتعريِج َتـ

 عىل منازَل بالرَبقاء ُمنعـــــَرج

 عىل منازَل بالطاووِس قد َدَرس 

 ُتسدي اجَلنوُب عليها ثم َتـنتَِسج

. 34ت، ص-ويقول حمقق شعره يف حاشيته )د

موضع  :الربقاء" (:56 – 55، 27وانظر، ص ص

 "موضع بنواحي بحر فارس :الطاووس ؛بالبادية

بحر بالبادية؟  فأين هذا من هذا؟  وكيف جيتمع ال

، ولن خيرجا عن ديار "البادية"وما املوضعان إال يف 

بني أسد التي يلهج احلسْي بن مطري بذكرها يف 

، "سمرياء"ونواحي  "الُشعبة"جهات وادي 

 . "لينة"وأطراف 

 طِحال

م، 1983هـ/1403يقول األخطل )البكري، 

 (:"طحال"

ٍق  قيَق بَريِّ  وعال الَبسيطَة والشَّ

ْوَج  ٍة فطِحوالضَّ  الــبني ُرؤيَّ

، ص ص 1م، ج1977هـ/1397ويراه اجلارس )

 (:836، ص2؛ ج615 -614، 207

ا...شامل  30عن حائل نحو  :الطليحي"    كم َشق 

. وهذا غري "غري بعيد عنها، شامل جبل روية بلدة ُقَبة

صحيح إطالًقا، فالسحاب كان بعيًدا عن هذه املنطقة، 

جلزيرة الفراتية، حتى متجًها نحو ديار األخطل، يف ا

ٍة فطِحال"ينزل ماءه يف تلك الديار  . "بني ُرؤيَّ

بتعريف اجلارس نفسه،  "قرب الكوفة: بسيطة"و

فالسحاب لن يعود أدراجه إىل اجلنوب، بل سيتجه 

     نحو الشامل، نحو دياره.

 ظلِم

 هـ/1399يقول النابغة الذبياين )ياقوت،     

 (: "الدماخ"م، 1979

 ان أال أخا  لكمـــي ُذبيوأبلِْغ بن

ماَخ فأَْظـَلامــبَعبس إذا َح   ل وا الدِّ

تنّقلت عبس، بعد هزائمها يف حروهبا مع أختها  

 )ياقوت، "الَفروق"ذبيان، متجهة شامالً، حتى بلغت 

(: غرب األحساء، ثم "الفروق"م، 1979هـ/1399

، وربام "دمخ"اجتهت صوب اجلنوب حتى وصلت 

، ولكن الشعراء يترصفون يف "أظلم"التبس هذا بـ 

وهذه هي طبيعة الشعر  -األسامء وفًقا للوزن

 "ظلِم"ما هو إال  "أظلم"ومن هنا، فـ  -الشفوي
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نفسه، زاده ألًفا هلذا السبب. وهذا ليس بمنَكر، فقد 

، الذي جعله "َدْمخ"ترّصف النابغة نفسه يف 

ماخ"  ، وليس هذا افرتاًضا، وإنَّام هو الواقع عينه."الدِّ

. وانظر، "الدماخ"م، 1979هـ/1399يقول ياقوت )

جبال : دِماخ"(: "دارة منزر" "،)دارة( مئزر"الدماج

ماخ وأظلم: جبالن... أعظمها َدْمخ  "دمخ". و"الدِّ

(، الدثينة: جنويب )"َظْلم"(، والعَلميقع إىل رشق )

، 148، ص1م، ج1972هـ/1392)ابن بليهد، 

 هـ/1398)ابن جنيدل،  "َحـَضن"وشامل رشق 

(. وهذا هو الذي 891، 533، ص ص 2م، ج1978

(، من 332م، ص 1974هـ/1394قرأه اهلمداين )

واقع شعر النابغة؛ ولكنه يدل عىل حقيقة املوضع: 

ماخ وأظلم"  ."موضعان لكالب: الدِّ

 العجالز

 "عجالز"يتفق كلٌّ من اجلارس والعبودي عىل أنَّ 

كام ينقل ، مع أنَّ األزهري يقول، القصيموحدها بـ

 – 1132، ص ص 2م، ج1979هـ/1399اجلارس )

عجلزة: اسم رملة معروفة " (، نفسه عنه:1133

وجُتمع عجالز ذكرها  ،بحذاء حَفر أيب موسى

 . "ذوالرمة

(. ويؤكده حفر الباطنفهو ينفي أن يكون بقرب )

 هـ،وعجلزة(. 1306أيًضا خلّو ديوانه منه )الزبيدي، 

(، "عجالز"م 1979هـ/1399غري أنَّ ياقوًتا )

 يستشهد بقول ذي الرمة:

 وُقمن عىل العجالز نصَف يوم

ْين األَواص  َر واخِلالالــــــوَأدَّ

ت، -حّقًا، جاء هذا البيت يف شعر ابن أمحر )د

. "العجالز"، حيث لقصيملـ (، وهو مناسب125ص

إال رمال، توجد هنا وهنالك، كام  "العجالز"وما 

وهو يف التحديد -الصاغاين، أال تقنعنا مقولة "الغـضا"

(، "عجلزة"هـ 1306مثلام حّدده األزهري )الزبيدي، 

يقطر منه  "يف إدراك روح ذي الرمة وحّسه يف البيت:  -

وإنام هو البن ، وسالسة ألفاظه، قطرات عذوبة أنفاسه

. فإن مل يثبت شعر ذي الرمة املوضع، فإنَّه ثابت "أمحر

 ؟"رملة"يست ؟ أل"العجالز"بشهادة العلامء؟ وما 

فقط، سواء جاءت يف شعر  القصيمفلامذا تقترص عىل 

 ذي الرمة أو مل جتىء؟

 الَغىض

 هـ/1399يقول مالك بن الريب )ياقوت، 

 (:"الغضا"م، 1979

 أال لـي  ِشعري هل أبيـتَــــنَّ ليـــلة  

 ياـبجنب الغضا ُأزجي الِقالَص النَّواجِ 

كُب َعرض  ـهــفلي  الغضا مل يقَطِع الرَّ

كاَب لَيـاليــا  وليـَ  الغـضا ماشى الرِّ

ــَرت   وليَ  الغضا يوم ارحَتـلنا َتـقاص 

 ــاـــبِطوِل الغضا حتى أرى َمن َورائي

 لقد كان يف أهِل الغضا لو َدنـا الغضـا

 س دانيـاــــمـزاٌر ولكـنَّ الغـضــا لي
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: "الغضا"بـ القصيموعىل الرغم من أنَّ شهرة 

وهكذا، كنا ُنحيل -مشهورة ذائعةً  "عنيزة"جنوب 

فإنَّ هذا ال ينطبق عىل قول مالك -دائاًم إليه عند ذكره

بن الريب، فهو هنا يتحّدث عن احلنْي إىل موطنه، 

 حفر) "فلج"، وإنام القصيم وموطن مالك مل يكن

، قومه، بني مازن( وما حواليه، وهنا كانت ديار الباطن

 "غىضال"، وحيث ينبت "الدهناء"فهو يعني رشق 

 وحده. القصيمأيًضا، إذ إنه غري مقصور عىل 

 قار (ذو)

م، 1950عندما ننظر يف رحلة ظعائن األعشى )  

( نجد خّط الرحلة، تبتدىء من انطالقها من 209ص

 الياممة:

 جاعــالٍت َجــْوَز اليــمــامــة باألشـ

 طالقـــــــمـل َسْيـــــــــُرُهــنَّ انـ

 (:2، ص1950وقوله )األعشى،

 س فبادوــــلَّ أهيل َبطَن الَغميـــــَح 

خال   ي وَحــل   ُعلــِويَّــــــــة بالسِّ

فَح فالكث  يب فذاقــاـــــــَترَتعي السَّ

ئ  الـٍر فَروَض الـَقـــــــطا فذاَت الرِّ

 (:93، ص1950حتى إّنه يقول )األعشى، 

 َمليكـيَّـٌة جـــاورت بالــحجــا

 ا شــطيـراز قـومـ ـا ُعـداة  وأرض  

إذن، فهذه هي خارطة سري الظعائن، وهذا هو 

املشهد املرسوم، وحسب منطوق الشعر: فهي تركت 

خال"متجهة نحو  "الياممة"  :، وهي يف تنّقالهتا"السِّ

فَح فالكثيب فذاقــ  َترَتعي السَّ

ئال  ــاٍر فَروَض الَقطا فذاَت الرِّ

 وهنا نحن بْي خيارين:

يف قول اهلمداين  األول: أنَّ نأخذ بام جاء

فإىل ، إىل خنزير"(: 285م، ص1974هـ/1394)

خال . وقول اجلارس "وذلك كل ه من وراء َحْجر، السِّ

، 228م. وانظر، ص ص 1974هـ/1394)اهلمداين، 

(، 307م، 1968هـ/1388، األصفهاين، 385، 264

يَل  : قار( ذو)"يف فهرست املواضع:  . وهنا "قرب السُّ

وهو  -"الياممة"، فهي باقية يف تراوح الظعائن مكاَّنا

عىل أساس أنَّ  -خالف منطق كل رحالت الظعائن

م، 1979هـ/1399، كام قال ياقوت )"سخال"

، 1م، ج1980هـ/1400. وانظر، ابن مخيس، "سخال"

(، مستشهًدا بقول األعشى: 19، ص2، ج517ص

: ِسخال": الرياض، أي: شاميل "...َحلَّ أهيل َبطنَ "

مع أنَّ الشعر يقول خالف ذلك، .  "موضع بالياممة

فالشعر يقول بابتعاد الفريقْي كلٌّ يف جهة، وتأكيده أنه 

 يستشهد بقول البن مقبل، وال عالقة البن مقبل به.

ونظّل يف أماكننا، ال نغادر شامل الرياض، حسب 

 (: 307م، ص1968هـ/1388وصف األصفهاين )

ْفح الذي ذكره األعشى  هو الذي ينتهي إليه: السَّ

املشيِّعون الذين ُيَشيِّعون من خيرج من أهل َحْجر إىل 

 ."البرصة
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  " ، يَل  الكثيب الذي ذكره: رمل ُمرِشف عىل السُّ

يَل  ئال؛ وروض القطا: قريب من السُّ  "ثم جتوز ذات الرِّ

 .(308م، ص1968هـ/1388)األصفهاين، 

الثاين: أن نعيد بناء خّط الرحلة عىل أساس فهم 

خال"(: "السخال"، 1983هـ/1403البكري ) : السِّ

، وهو ما يتفق مع عالية نجد. أي: "موضع بالعالية

 قوله الذي استشهد به: 

ـ      ---------- خالوَحــل   ُعلــِويَّ  ة بالسِّ

، 2م، ج1972هـ/1392كام يتفق مع قول ابن بليهد )

: الياممةبـ "السخال"(، الذي يرفض كون 300ص

خال"  ."ُكُشبهضبات يف شام ي  : السِّ

 -مستنًدا عىل رأي األصمعي -ولكن البكري يذكر

(، "السخال"م، 1983هـ/1403وإن خلط البكري )

: واد (قار (ذو)" يف االستشهاد بقول أوس ابن حجر:

 ."عىل ثالٍث من منى

واجتاه ظعائن األعشى كانت نحو هذه اجلهة، كام 

 سبق أن قال:

 ------------ز    جاَمليكـيَّـٌة جاورت باحل

، 2م، ج1979هـ/1399ويرفض اجلارس )

واد عىل ثالٍث من  (:قار (ذو)"(، فكرة 853ص

. غري أنَّ البكري ربام رجع إىل مصدر أقدم منه، "منى

نقل عنه هذا، فقد جاء يف التيجان )ابن منبه، 

بني قبائل  :يوم ذي قار األول"(: 246هـ، ص1347

 . وهذه إشارة"وحليان ة،وهذيل، والقر، قيس عيالن

: فهو "قار( ذو)"إىل أنَّ احلروب بْي هذه القبائل يف 

عقيق واٍد ينحدر من السفوح الرشقية املطلة عىل )

، فاحلرب ال يمكن أن تقع إال مكة (، قربعشرية

يف نبأ هذه  التيجان هناك. ومهام كانت مصداقية

احلرب، فعلينا أال نغفل حتديد البكري ووجهة 

 يف "قار (ذو)" ودوج من مشاحة ال فإذن،  الرحلة.

 ثالث عىل"البكري: ذكر حسبام ،حلجازا من اجلهة تلك

ز جّدّيًا وجود  ."منى من  "الرئال (ذات)"وهذا يعزِّ

يف جهة الكوفة  "رئال (ذات)"هناك، حيث ال 

 لرحلة التوجيه هذا ويبدواملعروفة، يف شعر األعشى. 

 بعض اتفقت وإن جّدًا، املناسب هو األعشى ظعائن

 الرسم. يف بعض مع األسامء

 عقيق جهة – اجلهة هذه يف "الرئال" النعام ووجود

 ربيعة أيب بن عمر قول يف كام مذكور، – عشرية

 (:258ص م،1988هـ/1409)

 مــأوقفَ  من طلل عىل رس

 وى العقيق يلوح كالوشمــبلِ 

 اكنهـــــأقوى وأقفر بعد س

 ام َيرود واألدمـــــري النَّعـــغ

 كام الرسم. يف بعض مع سامءاأل بعض اتفقت وإن

 م،1983هـ/1403) البكري الراعي: قول يف

 (:"جو"

 فأمس  بوادي الرقمتني وأصبح 

 ث بني  فالقهــــو  رئال حيـــــــبَج 
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 هي وهذه فيه، النعام كثرة إىل منسوب هنا "رئال"فـ

 البيت هذا عالقة افرتاض وعىل األسامء. أغلب طبيعة

 "َجّورئال" فإنَّ  شعره، يف اثراملتن القصيدة أبيات ببقية

 ."الصامن" ييل مما الباطن(، )حفر جهة يف يقع

 َقطاة

  (:77م، ص1983هـ/1403يقول عمر بن شأش )

 ن منها يوم بطن ُقراقرــــبأحس

 َوض به بطَن الَقطاة وقد ساْل 

تقع -ومل حيددها أحد أو يذكرها-هذه "قطاة"و

س يذكر (. فابن شأبقعاء، شامل )"حائل"شامل رشق 

، 42مواضع يف دياره هنالك )ابن شأس، ص ص 

، وليس هو "حائل"الكائن رشق  "قراقر"(، ومنها 47

 : بالساموة، كام جاء يف حاشية املحقق. "قراقر"

 ُنشَبة

م بن نويرة يف رثاء أخيه مالك )املرزباين،  قال متمِّ

 (: 375م، 1965

 نِعَم الفوارُس يوم ُنشبة غادروا

اب قتي  َلك ابَن األزورحت  الرتُّ

وال ُيعلم هذا اليوم؛ ولكن مالًكا يقول يف موضع 

 آخر:

 سأبكي أخي مادام صوُت محامة

ق يف وادي الُبطاح مَح   اماــــتؤرِّ

فـاملك، بنّص هذا القول، مقتول يف وادي 

س  "، حذاء "الُبطاح" : حيث جتّمع املرتدون، "الرَّ

 (:"البطاح"م، 1979هـ/1399يقول ياقوت )

كان  احلرب بني املسلمني وأمريهم خالد هناك "

ة د  وكان رِضار ابن األزور ، بن الوليد، وأهل الرِّ

األسدي قد خرج طليعة  خلالد بن الوليد، وخرج مالك 

بن نويرة طليعة ألصحابه، فالتقيا بالُبطاح، فـَقـتَـل 

ا  . "رضاٌر مالك 

اء     الود 

 (:494ت، ص-يقول جرير)د     

اء رســـام  عرفـُ  ببُـرقـِة   الـــَود 

 ومـــــحُميال  طاَب عهُدِك من ُرس

 عفا الرسَم املُحيَل بذي الَعـَلندى

 َمساِحُج كلَّ ُمرجَتٍِم َهـــــــزيم

(، "الوداء"م، 1983هـ/1403وروى البكري )

 قول جرير:

ـنا ـــلِّ اء بعد حَمِ  هل ُحـلَّ  الـَود 

 راِت أو تِـعشـــارـــأو َأبُكُر الَبكَ 

، 1م، ج1980هـ/1400تقي ابن مخيس )ويل

، 1م، ج1972هـ/1392(، مع ابن بليهد )172ص

ا هضبات سود51ص يف  ". ويصفها ابن بليهد بأَّنَّ

جنوب ، هضاب متجاورات ُدْخن: البكرات"حتديد: 

. وهذا ما "فرع العتك األعىل بني القَصب وثادق

ده ياقوت ) (، "البكرة"م، 1979هـ/1399يؤكِّ

وهي ، بأرض الياممة، ماء لضبة: تالبكرا"بقوله: 

 ."قارات بأسفل الوشم
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، وهنا "تعشار:... يف ناحية الوشم"وقد رأينا 

أيًضا، يف تلك  "الوشم": بأسفل "الَوّداء"تكون 

وهي  -الناحية من )القصب(، عىل أنَّ رواية ياقوت

 هي: -الرواية التي اختارها ابن مخيس أيًضا

 (هل رام َجوُّ ُسَويقتني مكانه)

 أو َأبُكُر الَبَكرات أو تِـعشـــار

( كام يذهب الدخيل املجمعةولن تكون، من ثّم، )

وقول ابن جلأ  (.35م، ص2015هـ/1436)

 (: 55 – 54م، ص ص 1981هـ/1401)

 تىــــم من األَوداة حــــَطردناه

 مَحَلناهم عىل َنــْقــــــَوي ِحدابا

دها من مل تطر "الوشم"وَتينم التي جتاور يربوَع يف 

اء"كامل  دةوإنَّام هذه إشارة إىل حروب ا، "الود  ، لرِّ

 حْي وقفت يربوع مع املرتدين، يقول بعده:

 وجيٍش حوَل َسْجحَة من َحرام

 اباـــغزا فـغـزت َنقـيـبـُته وخ

 وبعدمها يقول:

 َجـَززنا يوم ذلك من ُكلـيــٍب 

 َي ال ُتـريد هلـا َثـوابـاـــنواص

م، 1981هـ/1401لقد ترصف ابن جلأ )

اء"(، يف 123ص  -"األوداة"، فجاء هبا "الود 

 حترفت الرواية. وابن جلأ يشري إليها يف قوله:   أوهكذا،

اء يـوم غـــزوَت تي  ام  ــــــــوبالَود 

 سَقــْوك بَمـرَشب الَكــِدر الَوبـيـل

 (،:"األودات"م، 1979هـ/1399ويقول ياقوت )

يؤدِّي هذا إىل اخللط . عىل أن ال "األوداة :ببطن فْلج"

: "األوداة"يف قول ابن جلأ األول و  "األوداة"بْي 

 هـ/1397(: يف شامل اململكة )األودية السبعة)

ال  -وكذلك، الثانية -(، فهذه149، ص1م، ج1977

، أواًل، وثانًيا، هي كام ذكر الردةعالقة هلام بحروب 

وانظر ياقوت،  "األداة"م،1983هـ/1403البكري )

األوداة: من ديار " (:"األودات"م، 1979هـ/1399

 أي: ليست ذات عالقة ألبتة بالتيم أو بريبوع.  ."كلب

ال خيرج عن ذلك  "لعلندى( اذو)"وعىل هذا، فإنَّ 

يف قول جرير وما له عالقة هبام هو  "الوشم"احلَيِّز من 

)برقة( "م، 1979هـ/1399الذي يف قول ياقوت )

الوّداء: واد "(: 110، ص1، وانظر، جرير، ج"الوداء

أعاله لبني العدوية والتيم، وأسفله لبني كليب 

. وهذا يأخذ جمرى الوادي تلقائًيا بعيًدا عن "وضبة

 . "القصب"و)املجمعة، ويضعه يف حيّز  "سدير"

يف قول الراعي النمريي  "العلندى( ذات)"أما 

. ورواية ياقوت، 141م، ص1980هـ/1400)

. وقد يكون "لسن "العلندي"م، 1979هـ/1399

 (:"كن"الرسم 

لن حتى ُقلُ   ا( كسن)َتـَحمَّ  بوارح 

 ندى، حيث نام املُفاجرـــبذات الَعلَ 

 "الَعَلندى (ذات)"وتبًعا لتحديد ابن جنيدل، فـ

 (.الدوادميكم غرب )25هذه: تبعد 
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هي )املجمعة( ال تتفق مع  "الوّداء"إنَّ فكرة كون 

 (:286م، ص1974هـ/1399وصف اهلمداين )

تَوم، ثم أشى، ثم اخِليس، ثم تنقطع الفقي، ثم "

تيامن كأنَّك تريد البرصة، فرتد منيخْي... ومها ماءان، 

 ."فبمنيخْي نخل قليل

. 61م، ص2013هـ/1434يقول محود املزيني )

، 2م، ج1980هـ/1400وانظر، ابن مخيس، 

منيخني بلد قائم يف هذا املكان، ذا نخل "(:402ص

ن الثالث اهلجري، حيث وزروع منذ ما قبل القر

ل  فيام بعد إىل منيخ، ثم املجمعة... وقد انخزل   حتوَّ

تسمية منيخ يف الوق  احلارض عىل اجلبل املطل عىل 

قلعة  –والذي فوقه قلعة املرقب  –املدينة من الغرب 

 ."منيخ

)ياقوت،  "أثيفية"لقد كان عمق ديار جرير يف 

يهد، )أثيثيا( )ابن بل"أثيفية"م، 1989هـ/1399

(، التي تقع عىل 50، ص3م، ج1972هـ/1392

، وال عالقة له إطالًقا "شقراء"كم جنوب 15

 بالوشم. "الوداء"بـ)املجمعة(، وهذا ما حيقق 

ليست هي وادي )املشقر(  "الوداء"وهذا يثبت أنَّ 

وادي )املجمعة(، وهو ما يذهب إليه بإرصار، الدخيّل 

مل (. و35م، ص2015هـ/1436متابعة للشايع )

َقر( يف املصادر القديمة، وإنام ذكرته  ُيذكر وادي )امَلشن

املصادر املعارصة، كقول ابن مخيس 

َقر: واد "(: 369، ص2م، ج1980هـ/1400) املِشن

كبري من أودية سدير، تقع املجمعة قاعدة منطقة سدير 

. "منه يف منفسخه من اجلبل ويسم حينئذ ُمنيخ...

اسم الوادي األصيل،  هو "منيخ"وكأنَّ هذا يعني أنَّ 

الذي حتّول فيام بعد إىل )املجمعة(، و)املشقر(. وإن 

(، ذكر: 339، ص1م، ج1968كان جواد عيل )

. ثم إن "املشقر: عىل تّل عاٍل، يقابله حصن سدوس"

منيخْي... ومها ماءان، فبمنيخْي نخل "القول: إن 

،       ال جيعله ينطبق عىل أرض )املجمعة( ذات "قليل

الذي ليس بالقليل، وإنام هو وصف ينطبق عىل النخل 

 "منيخ"أرض بالبادية. ومهام يكن، فاإلمجاع عىل أنَّ 

 هو )املجمعة( حاصل بالرضورة.

 

 ةـــاخلاَت

تبْيَّ من هذه الدراسة الفرق بْي طريقة القدماء 

-كالبكري وياقوت    -وهذه الطريقة أنَّ القدماء 

واملشرتك يف أغلب  يأتون باملوضع مدرجْي فيه املتشابه

األحيان دونام فرز أو ختصيص، بل حتى املعارصون 

ضّموا مواضع ال عالقة هلا باملنطقة التي يتعاملون 

معها، إضافة إىل مشكالت التحريف والتصحيف 

والنسبة لدى كلٍّ من الطرفْي. أما الطريقة هنا، فهي 

ربط املوضع يف الشعر بقائله، واستبعاد املعلومات 

 ة عىل قدر املعلومة نفسها.املتداخل

واعتمد املنهج املطبَّق هنا عىل حتليل املعطيات 

اجلغرافية واألدبية لنصل أخرًيا إىل قناعة بأنَّ هذا املوضع 
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 املذكور هو الذي يدور حوله احلديث هو فيه حقيقة.

وعىل هذه الشاكلة من التحليل واالستدالل والتقيص 

ما فتئنا  يمكن اخلروج من ذلك االضطراب الذي

خاضعْي له؛ وربام تنفتح آفاق جديدة ألعامل تتناول 

 كل ما ورد من مواضع يف الشعر.

 

 املصادر واملراجع

، حتقيق: ديوان عمر بن أيب ربيعةابن أيب ربيعة، عمر، 

حممد حميي الدين عبداحلميد )القاهرة: مط 

 م(.1988هـ/1409، 4السعادة، ط

، بن أيب سلمىرشح شعر زهري ابن أيب سلمى، زهري، 

حتقيق: فخر الدين قباوة )بريوت: دار اآلفاق، 

 م(.1982هـ/1402، 1ط

، حتقيق: شعر عمرو بن أمحر الباهيل، ابن أمحر، عمرو

ة، ـحسْي عطوان )دمشق: مط جممع اللغة العربي

   ت(. –د 

، حتقيق: عيل شعر الشنفري األزدياألزدي، الشنفري، 

   م(.2010نارص غالب )عاّمن: مط احلامد، 

ديوان برش بن أيب خازم األسدي، برش بن أيب خازم، 

، حتقيق: عزة حسن )دمشق: دار الثقافة، األسدي

 م(.1960هـ/1379

شعر احلسْي بن مطري األسدي، احلسني بن مطري، 

، حتقيق: حسْي عطوان )بريوت: دار األسدي

 ت(. -اجليل، د 

، حتقيق: بالد العرباألصفهاين، احلسن بن عبداهلل، 

محد اجلارس وصالح العيل )الرياض: دار الياممة، 

 م(.1968هـ/1388، 1ط

، حتقيق: عبدالستار األغاين، األصفهاين، أبو الفرج

  م(.1975، 3أمحد فراج )بريوت: دار الثقافة، ط

، حتقيق: ديوان األعشىاألعشى، ميمون بن قيس، 

حممد حممد حسْي )القاهرة: مط النموذجية، 

 م(.1950

، ديوان حسان بن ثابتحسان بن ثاب ، األنصاري، 

حتقيق: وليد عرفات )بريوت: دار صادر، 

 م(.1974

، ضمن كتاب ياديشعر أيب دؤاد األاإليادي، أبو دؤاد، 

       دراسات يف الشعر العريب، تأليف غوستاف

غرونباوم، ترمجة: إحسان عباس وآخرين 

 م(.1959)بريوت: مكتبة احلياة، 

، حتقيق: ديوان البحرتيبادة، البحرتي، الوليد بن ع

حسن كامل الصرييف )القاهرة: دار املعارف، 

 م(.1963

، حتقيق: اخلــــــزانةالبغدادي عبدالقادر بن عمر، 

عبدالسالم هارون )القاهرة: اهليئة املرصية العامة 

 م(.1980للكتاب، 

معجم ما ، البكري، أبوعبيد، عبداهلل بن عبدالعزيز

)القاهرة:  السقا ، حتقيق: مصطفىاستعجم

 م(. 1983هـ/1403، 3بريوت: عامل الكتب، ط
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معجم ما البكري، أبوعبيد، عبداهلل بن عبدالعزيز، 

حتقيق: مجال طلبه )بريوت: دار الكتب استعجم، 

 م(.1998هـ/1418العلمية، 

، مجهرة نسب قريش وأخبارهاابن بكار، الزبري، 

حتقيق: حممود شاكر )بريوت: مكتبة خياط، 

 ـ(.ه1381

)مكة  معجم معامل احلجازالبالدي، غيث بن عاتق، 

 هـ(.1398املكرمة، دار مكة، 

)القاهرة:  صحيح األخبارابن بليهد، حممد بن عبداهلل، 

 م(. 1972هـ/1392، 2مط السنة املحمدية، ط

)الرياض: دار الياممة،  شامل، اململكةاجلارس، محد، 

 م(. 1977هـ/1397، 1ط

دار  .ط)الرياض:  الرشقيةاملنطقة اجلارس، محد، 

 م(.1979هـ/1399، 1الياممة، ط

)القاهرة: مط  عالية نجدابن جنيدل، سعد بن عبداهلل، 

 م(.1978هـ/1398َّنضة مرص، 

، حتقيق: أمحد الصحاحإسامعيل بن محاد،  اجلوهري، 

عبدالغفور عطار )القاهرة: دار الكتاب العريب، 

 م(. 1956هـ/1376

، حتقيق: محد األماكن، حممد بن موسى احلازمي، 

   هـ(.1415اجلارس )الرياض: دار الياممة، 

، حتقيق: املحـبــــــرحممد،  ،بن حبيب، أبوجعفرا

اري، ــإيلزه ليختن شتيرت )بريوت: املكتب التج

  ت(. –د 

، حتقيق: ديوان امرىء القيس، امرؤ القيس ابن حجر، 

حممد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة: دار املعارف، 

 م(.5،1985ط

، رشح ديوان جريرابن اخلطفى، جرير بن عطية،   

ديوان جرير، رشح: حممد إسامعيل عبداهلل 

 ت(. –الصاوي )بريوت: مكتبة احلياة، د 

، حتقيق: نعامن ديوان جرير، ابن اخلطفى، جرير بن عطية

 م(.1969حممد أمْي طه )القاهرة: دار املعارف، 

)الرياض:  الياممة معجمابن مخيس، عبداهلل بن حممد، 

   م(.1980هـ/1400، 2مط الفرزدق، ط

وادي الوداء يف املجمعة محد بن ناَص،  الدخي ل، 

-20)15445اجلزيرة، ع وتعشار هي الشحمة،

 م(.2015-1-11هـ/4-1436

حتقيق: ، الدؤ ي، أبو األسود، ديوان أيب األسود الدؤ ي

)بريوت: املكتبة العلمية،  حممد حسْي آل ياسْي

 م(.1974، 1ط

، حتقيق: داود شعر نصيب بن رباحابن رباح، نصيب، 

 م(.1967سلوم )بغداد: مط اإلرشاد، 

، ديوان ذي الرمةذوالرمة، غيالن بن عقبة العدوي، 

حتقيق: عبدالقدوس أبو صالح )بريوت: مؤسسة 

  م(.1982هـ/1402، 1الرسالة، ط

شعر عمرو بن معد الزبيدي، عمرو بن معد يكرب، 

ق: مطاع الطرابييش )دمشق: جممع حتقي يكرب،

 م(.1974هـ/1394اللغة العربية، 
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، مط اخلريية، تاج العروسالزبيدي، حممد مرتىض، 

 هـ(.1306، 1ط

رشح أشعار السكري، أبو سعيد، احلسن بن احلسني، 

حتقيق: عبدالستار أمحد فراج )بريوت:  اهلذليْي،

 ت(. –مكتبة خياط، د 

غرايف لبالد غامد املعجم اجلالسلوك، عيل صالح، 

، 3)جدة: مؤسسة املدينة للصحافة، طوزهران 

 م(.1996هـ/1417

شعر طيء يف اجلاهية السنديوين، وفاء فهمي، 

 هـ/1403)الرياض: دار العلوم،  واإلسالم

 م(.  1983

شعر عمر بن شأس ابن شأس، عمرو األسدي، 

، حتقيق: حييى اجلبوري )الكويت: دار األسدي

 م(.1983هـ1403، 2القلم، ط

الطريق التجاري من حجر ، الشايع، عبداهلل حممد

وحتقيق )الرياض: مط ،  الياممة إىل الكوفة بحث

 م(.2002هـ/1،1423مرام، ط

 نظرات يف معاجم البلدانالشايع، عبداهلل بن حممد، 

 م(.1993هـ/1414)الرياض: مط مرام، 

، حتقيق: ديوان عنرتةابن شداد، عنرتة بن شداد، 

شلبي )القاهرة: رشكة فن للطباعة، عبدالرؤوف 

 ت(.   –د 

، ديوان عنرتة بن شدادابن شداد، عنرتة بن شداد، 

 م(.1984هـ/1404)بريوت: دار بريوت، 

)بريوت: عامل  شعراء مقلونالضامن، حاتم صالح، 

 م(.1987هـ/1407، 1الكتب، ط

)القاهرة: مط  ديوان حاتم الطائيالطائي، حاتم، 

 م(.1990هـ/1411، 2املدين، ط

)دمشق: دار إنانا،  شعراء شيبانيونطه، نزهية أمحد، 

 م(.2009

، حتقيق: أمحد العقد الفريدابن عبدربه، أمحد بن حممد، 

أمْي وآخرين )القاهرة: مط جلنة التأليف 

 م(.1965هـ/1384، 3والرتمجة والنرش، ط

)الرياض: دار  بالد القصيمالعبودي، حممد بن ناَص، 

 هـ(.1399الياممة، 

، حتقيق: ديوان العرجي، العرجي، عبداهلل بن عمر

خرض الطائي ورشيد العبيدي )بغداد: الركة 

 م(.1956هـ/1375، 1اإلسالمية، ط

)بريوت: دار  املفصل يف تاريخ العرب عيل، جواد،

 م(.1968، 1العلم للماليْي، ط

، حتقيق: ديوان الفرزدق، الفرزدق، مهام بن غالب

)القاهرة: مط الصاوي، عبداهلل إسامعيل الصاوي 

 هـ(.1936هـ/1354، 1ط

ة، كثري  بن عبدالرمحن، ، حتقيق: ديوان كثرّي  كثري  عز 

إحسان عباس )القاهرة: الدار القومية، 

 م(.  1950هـ/1369

حتقيق: حييى اجلبوري  شعر عمر بن جلأ،ابن جلأ، عمر التيمي، 

 م(.1981 هـ/1401، 2)الكويت: دار القلم، ط



 57                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع  ،30مجملة اآلداب، 

، نقائض جرير والفرزدقبو عبيدة، معمر، ابن املثنى، أ

 م(.  1909حتقيق: إ. بيفان )ليدن: مط بريل، 

، املـوشحاملرزباين، أبو عبيداهلل، حممد بن عمران، 

حتقيق: عيل حممد البجاوي )القاهرة: مط السلفية، 

 م(.1965، دار َّنضة مرص، 2ط

، ةــحمافظة املجمعاملزيني، محود بن عبدالعزيز، 

-30 هـ/1434-6-20) 14824اجلزيرة، ع

 م(. 4-2013

)اهلند: حيدر آباد:  التيــــــجانابن منبه، وهب، 

 هـ(.  1347، 1جملس دائرة املعارف العثامنية، ط

ابن منظور، أبو الفضل، مجال الدين بن حممد بن مكرم، 

  ت(. –)بريوت: دار صادر: د  لسان العرب

، حتقيق: وقعة صفْياملنقري، نرص بن مزاحم، 

عبدالسالم حممد هارون )القاهرة: املؤسسة 

 م(.1981العربية، 

، ديوان النابغة الذبياينالنابغة الذبياين، زياد بن معاوية، 

حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة: دار 

 م(.1985، 2املعارف، ط

شعر الراعي النمريي، عبيد بن حصني، الراعي، 

هالل حتقيق: نوري محودي القييس والنمريي، 

ناجي )بغداد: مط املجمع العلمي العراقي، 

 م(. 1980هـ/1400

، صفة جزيرة العرباهلمداين، احلسن بن يعقوب، 

حتقيق: حممد بن عيل األكوع )الرياض: دار 

 م(.  1974هـ/1394الياممة، 

ياقوت، شهاب الدين، أبوعبداهلل، ياقوت بن عبداهلل 

خزل والدأل بْي الدور والدارات ، الاحلموي

َيرة،  حتقيق: حييى زكريا عّبارة و حممد أديب والدِّ

 م(.1998مجران )دمشق: وزارة الثقافة، 

ياقوت، شهاب الدين، أبوعبداهلل، ياقوت بن عبداهلل 

)بريوت: دار صادر،  معجم البلداناحلموي، 

 .م(1979هـ/1399

ياقوت، شهاب الدين، أبوعبداهلل، ياقوت بن عبداهلل 

حتقيق: فريد عبدالعزيز  ،معجم البلداناحلموي، 

، 1اجلندي )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 هـ(.1432

تصحيح اليويس الزهراين، حممد بن زياد، مسفر، 

)الرياض: مط الرؤى عن بيئة الشنفرى 

 م(.2008هـ/ 1429، 1احلمييض، ط
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