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المقذمة
العالمّ أثً أحمس العسنطْ الصْ ئلس يوطأ فٓ عسنط مٔنطا التٓ أمحبَب السَط ثبلعالظل
يالسًٕل ،جعلتىب أن وغطس عٓلَمبً مه علمبءَب ياذتطوب علّبمتُب اللغًْ يالمحدس٘ مده ثدٕه
علمبء العسنط مه الطعطاء يالقضبِ ،لنه ياجُىب قلّّ الموبلت فٓ مصدبزضَب النيٕدطِ يدًْ
العسٔس مه النُتّبة ياالُزثبء ،ياأليمبء المتطبثُّ ثٕىٍ يأثٓ َالل فٓ ثطَّ ياحسِ مه العمه،
يثبلتبلٓ فطضىب يٕطِ لحٕبِ علّبمتىب أثٓ أحمس العسنطْ الصْ مبن بحت ثه عجبز ٔطدتب
ي ٔصطُّ علٓ ظٔبضتٍ ،لنىٍّ ٔأثٓ شلل  -ثٕىمب عبضب فٓ ظمه ياحس – فطأٔىب الصدبحت أضدبء
ضُطتٍ ثٕىمب عالمتىب أثٓ أحمس أضبعت النيٕط مه آثبضٌ فلُصا حطّضتىب وفسىب علدٓ تجٕدٕه
اضتقبء األزة ذب ّ الىقدس اإلثتدسأٓ ،يأحسده مدب قٕدل فدٓ أ دطای ضدتّٓ مده الطدعطاء
يتطجُٕب اثه المعتع يالسطقب األزثّٕ٘ يالجال ّ فٓ متبثٍ «المصدًن فدٓ األزة» يتجٕدٕه
ئظزَبض اللغّ يئمالئُب مه ذالل متبثٍ اليبوٓ «تصحٕفب المحسثٕه».
المىاضع العسكزية
َصٌ الىسجّ ئلٓ عسِ مًاضع؛ ميالً عسنط يبمطاء فىسجّ علمبء َصٌ القطٔدّ ثبلعسدنطْ،
ممب وسجّ علمبء عسنط مٔنطا العسنطْ ،يالمًاضع المتطبثُّ ثبلىسجّ:
 عسنط أثٓ جعفط (قطّٔ ثبلجصطِ). عسنط الطملّّ (ثلسِ ثمسٔىّ فلسوٕه). عسنط العٔتًن (مه وًاحٓ وبثلس ثفلسوٕه). عسنط يبمطاء (ثبلعطا ). عسنط مصط (قس ٔسمٓ َصا المنبن ثبلعسنط ئلٓ اٖن). عسنط مٔنطا (ثلس مطًُض مه وًاحٓ ذًظيدتبن اإلٔطاوٕدّ)(الحمدًْ7991 ،ا ،ج :4(724
 عسنط المُسْ(يَٓ المحلّّ المعطيفّ الًٕا ثبل ّط بفّ ثجغساز). -عسنط وٕسبثًض(المسٔىّ المطًُضِ ثرطايبن).
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معىی العسكز لغة وإصطالحا
العسنط لغّ :العسنطِ :الطسِ يالجسة ،مجتمع الجٕص(المصسض وفسٍ.)721 :
يالعٓسٕنَط ا والحب مٔجٕتَمٓعٔ الجٕص يالعٓسٕنَطانِ عطفُّ يمٙىى(المصسض وفسٍ.)721 :
عسنط :علٓ لفظ ايم الجٕص؛ مًضع محسز فٓ ايم الفطم.
يأ ل العسنط :الجمبعب .
روايتها التاريخیة
عسنط منطا يَٓ مًضِ مه مًض األًَاظ ٔىسجًَب ئلٓ منطا ثه مودط الجدبَلٓ عبمدل
الحجبج فٓ األًَاظ حٕىمب أتٓ ثعسنطٌ لمحبضثدّ الردًاضج ،يوصدت ذٕدبا العسدنط حدًالٓ
ضيتب مسطقبن فطٕس ٕ المسن مه ثعسٌ فٓ تلل المىوقّ ،يعٔطفدت ثعسدنط مٔندطا فتقدع
َصٌ النًضِ علٓ ضفب وُدطْ٘ مسدطُقبن أي يازْ األعمدم أْ مدبضين ثدٕه يدً األَدًاظ
يتستط(االزضٔسٓ7989،ا ،ج.)711 :6
يقٕل مسٔىّ مطًُضِ ثأضی األًَاظ ،ثىبَب مٔنطا ثه معبئّ ثه الحط ثه تمٕم ،يمبودت
قطّٔ قسٔمّ ،ثعث الحجبجٔ مٔنطآ ثه معبئّ لقتبل ذطظاز لمب عٓصٓ يتحص٘ه ثقلعدّ َىدبك،
فىعل مٔنطا َىبك يطبلَ حصبضٌ ،فلم ٔعل ٔعٔس ثىبءَب حتٓ بض ٕ مسٔىّ ،فسم٘بَب عسدنط
مٔنطا(الحمًْ7991،ا ،ج )724 :4يشمطيا فٓ عسنط منطا مبوتٕ قطّٔ قسٔمدّ ي دل ثُدب
الجىبء ثعس ،يوقل الجعض ئنّ الحجبج يج ٍٛمٔندطا ثده جعًودّ لحدطة جمبعدّ مده العصدبِ،
فَعسنط قطة أطالل مسٔىّ فبضيّٕ ٔقبل لُب «ضيتم گًاز» ي حف العطة َصا اإليم فقدبلًا
«ضيتبقجبش» يعطفت ثعسنط مٔنطا(زَرسا،ج،71مبزِ عسنط) يوطأ ٕ فدٓ مًضدع المعسدنط
مسٔىّ جسٔسِ ثُصا اإليم يتطٕط ئلٓ مًضعُب ذطائت ثبيم (ثىسقٕط) أْ يس القٕط(اثهميٕط،
7991ا ،ج.)747 :2
میاه عسكز مكزم
ئنّ عسنط مٔنطا مسٔىّ مجٕطِ يعدبمطِ ئمدطّ علُٕدب وُدطان ،فدأمجط أوُبضَدب وُدط تسدتط
ئسمٓ زجٕل األًَاظ يًَ وُط عجٕت مىجعٍ مه ججبل اللًّض يعلٍٕ الطدبشضيان الدصْ أمدط
ثعملٍ يبثًض الملل ،يًَ مه العجبئت المطًُضِ يشلل أوٍ ثىٓ أمدبا تسدتط مده الضدفتٕه
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ثىٕبوبً يثٕقبً عبلٕبً يأقبا فٓ سض مجطْ المبء يساً مًثقبً ثبلحجط العمدٕم يالعٓمٓدس الحجبظٔدّ
حتٓ يبيأٌ مع ضفتٓ ثىبئٍ ياضتسم ثٍ المبء حتٓ بض ثاظاء تستط فٓ وطع مه األضی عدبلٍ،
يالمبء مطتسم ثٕه ٔسُٔب ،ئجطْ َصا الىُط مه يضاء عسنط مٔنطا ئمطُّ ثبألًَاظ حتٓ ٔىتُٓ
ئلٓ وُط الس٘سضِ(الحمًْ،7991،ج.)796 :7
يأٔضبً مه وُط تستط وُطٌ ٔسمٓ ثىُط المسطيقبن(المططيقبن) الىُط الصْ علٍٕ عٙسِ٘ قُطْ
يثلسان يمجسؤٌٔ تستط أي ضطتط ،يمبن أيل مه حفدطٌ أضزضدٕط ثُمده ثده ئيدفىسٔبض يَدً
أضزضٕط األقسا ،يقبل حمعِ اإل جُبوٓ :مسطقبن ايم وُط حفطٌ يبثًض ثده أضزضدٕط ي حفدط
أميط أوُبض األًَاظ(الحمًْ7991 ،ا ،ج .)714 :4فٕمط مغطثبً حتٓ ٔىتُٓ ئلٓ مسٔىّ عسنط
منطا فمسطقبن ٔجعل مسٔىّ عسنط مٔنطا ئلٓ وصفٕهِ ،يثم٘ ٔصَت ئلٓ ضامع يئلٓ مُطيثدبن
يثم ٔصت فٓ الجحط ئتصل الضفتٕهِ جسط ٔجلغ طًلٍ عططٔهَ مطمجبً يجسط ثدبوٓ ثدبلج
ياٖجط.مجٕط وحً مه عططٔه يفٕىّ يتجطْ فٍٕ السفه النجبض ئتصدل ثبألًَاظ(المقسيدٓ،
7919ا.)751:
ّ
الممز إلی العسكز
ئنَ عسنط مٔنطا (ثىسقٕط حبلٕبً) تقدع ضدمبل األَدًاظ مده ذًظيدتبن يذًظيدتبن َدٓ
المحبفمّ التٓ تقع فٓ جىًة ئٔطان مبوتٕ ممب شمطوب مسٔىّ مجٕطِ يعبمطِ ،فسلّمتٕ للدسَ٘ط
مه أجل السًٕ٘ل يالعالظل ي ٕط شلل ،يَٓ قطٔجّ لتُستط(ضًضدتط حبلٕدبً) ،فدبلوطٔي ثٕىُدب
مطحلّ ،يمه عسنط منطا ئلٓ ضامُطمع مطحلتبن ،يَٓ مسٔىّ عدبمطِ جلٕلدّ ،يمده عسدنط
منطا ئلٓ أٔصج ( ئٔصٌ) أضثع مطاحل مه الجُّ الططقّٕ ،يَدٓ المسٔىدّ المتبذمدّ للججدل
المتصل ثا فُبن ،ياألًَاظ يعسنط مٔنطا فٓ يمت ٚياحس ،األًَاظ مه عسنط مندطا جىًثدبً،
يضامُطمع مىُب مأحس األثبفٓ ضنالً متسبيْ األضالم ،يمه عسنط مٔنطا ئلٓ يدً األضثعدبء
يًَ يً المسم٘ٓ ثسً األًَاظ مطحلّ ،يَٓ مسٔىّ عبمطِ يحسىّ ،يلُب يً مطًُض فٓ
ًٔا معلًا ،يثُب فًامٍ يوٙعٓم ميٕدطِ ،يمتدبجط ،يزذدلٌ يذدطجٗ ،يججبٔدٌّ طبئلدّ(االزضٔسدٓ،
7989ا.)411:
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ُ
علماء و أدباء عسكز ُمكزم
 -أتَ تكر هحوذ تي علی اسواعیل الوثرهاى العسكری

أثًثنط المعطي ثمجطمبن الىحًْ ،أذص عه المجطز يعه أثدٓ ئيدحب ئثدطإَم العجدبج
يأميط عىٍ ،يأذص عىٍ أثً يعٕس الحسه ثه عجس اهلل السٕطافٓ يأثدً علدٓ الفبضيدٓ ،يمدبن
ئمبمبً فٓ الىحً قٕمبً ثٍ .يلمجطمبن مه النتت :ضطح متبة يٕجًٍٔ لم ٔٓدتٙم ،يضدطح ضدًاَس
يٕجًٍٔ ،متبة المجمًم علٓ العلل ،يالتلقٕه فدٓ الىحدً ،يالمجدبضْ ،متدبة دفّ ضدنط
المىعم ،يضطح متبة األذفص ي ٕط شلل ،يتًفٓ يىّ ذمس يأضثعٕه يثالثمبئدّ(الحمًْ،
7991ا ،ج.)474 :2
 أتَ الطَّیة اللغَی العسكریعجسالًاحس ثه علٓ اللغًْ مه عسنط مٔنطا .قسآ حلت يأقبا ثُب ئلٓ أن قُتلَ فٓ زذًل
السمستي حلت يىّ ئحسْ يذمسٕه يثالثمبئّ.
لٍ مه النُتت :مطاتت الىحًٕٔه ،لُوف اإلتجبم ،اإلثسال ،ضجط السٜض ،األضساز ،الميىدٓ فدٓ
اللغّ ،يمتبة الغطٔت المصىف(فاوٍّ اعتمس فٍٕ علٓ متبة معمط ثه الميىٓ ،يمتدبة طٔدت
القطآن ،مىتعم مه متبة معمط)(العضملٓ7981،ا ،ج.)776 :4
 أتَ علی اسواعیل الزعفراًی العسكریًَ أثًعلٓ ايمبعٕل ثه ثحط الععفطاوٓ العسنطْ قسا أ جُبن ٔٔعط ثسمعبن يقس تًفٓ
يىّ ثمبن ييجعٕه ئطيْ عه الجصطٕٔه(اإل دفُبوٓ7917 ،ا .)719:ئودٍ الحدبفظ يأحدس
األئمّ ،ضحل ييمع حمبز ثه ظٔس ،يضطٔل ثه عجساهلل ،يعلٓ ثه مٔسُط ،ئعٔدس ثده ظضٔدع،
يذلقبً .ذطج عه ئ فُبن يىّ ئثىٕه يثالثٕه ئلٓ الطْ ،ثم٘ ضجع ئلٓ العطا  ،يمب ثعسدنط
منطا(الصَجٓ2171 ،ا ،ج.)78 :7
ئصمط «تبضٔد الصَجٓ»« :مبوتٕ العلعلّ المًُلّ ثسمطي يدىّ ثدال يثالثدٕه يمدبئتٕه
يزامتٕ ثال يبعب  ،ييقوتٕ الجسضان ،يَطة الرلي ،ئلٓ المصلٓ ٔجأضين ئلٓ اهلل ،يمب
ميٕط مه الىبس تحت الطزا ،يامتس ئلٓ أووبمّٕ ،يشمطيا أوٍ َلل مه أَلُب عططين ألفبً،

 / 06دراسات األدب المعاصر ،السنة السادسة ،خریف  ،3131العدد الثالث والعشرون

ثم٘ ئمتس ٕ ئلٓ المً ل ،يظعم ثعضُم أوٍ َلل ثُب تحت الطزا ذمسًن ألفبً .يفُٕدب تدًفٓ
يُل ثه عيمبن العسنطْ الحبفظ(اثه اثٓ حبتم7951،ا.)211:
 -أتَ هالل العسكری

ًَ أثًَالل الحسه ثه عجس اهلل ثه يُل العسنطْ ،اللغًْ ،تلمٕص أثٓ أحمدس الحسده
ثه عجساهلل(فطّيخ7968 ،ا )589:الصْ يافي ايمٍ ايم أثٍٕ ،يَدً العسدنطْ أٔضدبً ،فطثمدب
اضتجٍ شمطٌ ثصمطٌ ئشا قٕل الحسه ثه عجس اهلل العسنطْ األزٔت ،فًُ أثً َالل الحسه ثه
عجساهلل ثه يُل ثه يعٕس ثه ٔحٕٓ ثه مُطان اللغًْ العسنطْ .يمبن الغبلت علٍٕ األزة
يالطعط .يلٍ فٓ اللغّ :متبة يم٘بٌ ثبلتلرٕ يَدً متدبة مفٕدس ،يمتدبة دىبعتٓ الدىمم
يالىيط يًَ أٔضبً متبة مفٕس جس٘اً ،يمه جملّ مه ضيْ عىٍ أثًيعس السمبن الحبفظ ثدبلطّْ،
يأثً الغىبئم ثه حمبز المقطب ئمالء.
لٍ مإلفب فٓ مجبال ضتّٓ يَٓ(الحمًْ7991،ا :ج:)979 ،2
.7
.2
.1
.4
.5
.6
.7
.8

الفطي اللغًّٔ (موجًم)
األيائل (موجًم)
جمُطِ األميبل (موجًم)
زًٔان المعبوٓ (موجًم)
الًجًٌ يالىمبئط (موجًم)
متبة المعجم فٓ ثقّٕ األضٕبء (موجًم)
ضطح زًٔان أثٓ محجه اليقفٓ (موجًم)
متبة النطمبء (موجًم)

 أتَ الحسي علی تي سعیذ تي عثذاهلل العسكریمه اَل عسدنط مٔندطا ،ئحدسْ أعٕدبن الجًالٕه(وعٔدل الدطّْ ،قدبل اثده مطزئدٍ فدٓ
«تبضٔرٍ»« :مبن العسنطْ مه اليقب ٔ ،حفظ ئصىف» يقدبل الطدٕطاظْ فدٓ «األلقدبة»:
«مبن العسنطْ ٔقبل لدٍ ضدقٕط الحدبفظ»(السدمعبوٓ7961،ا ،ج  .)796 :4يقدبل الحدبمم
اثًعجساهلل« :مبن احس الجًالٕه ،ميٕط التصىٕف ،أقبا ثىٕسبثًض علٓ تجبضِ لدٍ مدسِ٘ ،يتدًفٓ

تطور األدب و التصحیف فی آثار أبی أحمد العسكری 06/

يىّ ذمس يثالثمبئّ يقٕل يدىّ ثدال عطدطِ يثالثمبئدّ ،ثدبلطْ ،يمده تألٕفبتدٍ متدبة
السطائط(الصَجٓ ، 7427 ،ج.)461 :74
 -أتَ جعفر أحوذ تي الٌضر تي تحر السكری

مه أَل عسنط مٔنطا(اثه عسبمط7995 ،ا ،ج )57 :6قطأ القطآن ثسمطي علٓ َطبا ثه
عمبض ،يقطاءٓ علٍٕ أثًثنط الىقبش ،يحس٘ ثجغساز عه َطبا ثه عمبض ،يالعجبس ثه يلٕدس ثده
جح الرالل ،يمحمس ثه يالا ،يحس٘ ثُب عه يعٕس ثه حف الىفٕلٓ ،ئحٕٓ ثه ضجدبء
ثه أثٓ عجٕسِ الحطاوٓ(المصسض وفسٍ )56:تًفٓ فٓ شْ الحجّ يىّ تسعٕه يمبئتٕه يمبن
مه ثقب الىبس ،يأميطَم متبثبً(اثه مىمًض7984،ا ،ج .)421 :7
 -الحسیي تي تهاى العسكری

مه عسنط مٔنطا ،يالجُبن اي٘لٍ ثبءٗ ،منسًضِ معجمّ ثًاحسٍِ ،يآذطٌ وًن ،فًُ الحسه ثه
ثُبن العسنطْ مه عسنط منطا ،يالجعض ٔقًلًن ثه ثُٕبن(اثه مبمًال7962،ا،ج.)775 :7
 -عسل تي ركَاى العسكری

مه أَل عسنط منطا ،ئٔنىٓ أثدبعلٓ(الحمدًْ7991 ،ا،ج .)76 :2شمدطٌ محمدس ثده
ايحب الىٕم ،يقبل مبن فٓ أٔبا المجطز ،يلم ٔصمط تدبضٔد يفبتدٍ ،يلدٍ مده النتدت :متدبة
الجًاة المسنت ،يمتبة أقسبا العطثّٕ(اثه مبمًال7962،ا،ج.)475 :7
_ اتي هارٍى العسكری
أحمس ثه محمس ثه عجساهلل ثه َبضين (اثً الحسٕه)؛ قبل ٔدبقً « :أظىدٍ مده عسدنط
مٔنطا ،ألوٍ اعتىٓ ثططح مرتصط محمس ثه ايمبعٕل المجطمبن» ،يقبل ٔبقً « :ضأٔت ضطح
التلقٕه ثروٍ يقٓ متجٍ فٓ يىّ تسع يتسعٕه يثالثمبئّ يلٍ الجبضم ،يضطح العًٕن ،يضطح
المجبضْ(الصفسْ7979 ،ا ،ج .)11 :1
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قضاة عسكز ُمكزم
_ عثذاهلل تي أحوذ تي هَسى (َ116-276د)
أثًمحمس ثه عجساهلل ثه أحمس ثه مًيٓ ثه ظٔبز الجًالٕقٓ العسدنطْ (عجدسان) ،اثده
ظٔبز أثً محمس الجًالٕقٓ األًَاظْ القبضدٓ المعدطي ثعجدسان أحدس الحفدب ،،المجدًزٔه،
المنيطٔه .قسآ زمطي وحً يىّ أضثعٕه يمئتٕه ييمع ثُب .يمب ثعسنط مندطا فدٓ يدىّ
يت يثالثمبئّ(اثه عسبمط7995 ،ا ،ج.)58 :27
_ یَسف تي الغرق الثاهلی
قبضٓ عسنط مٔنطا ،ضيْ عه مطظي أثٓ ثنط ،يأثٓ الطجبل ،يالص٘لت ثده ططٔدف ،ضيْ
عىٍ يلمّ ثه ثطٕط ،يأحمس ثه أثٓ يطٔج(اثه اثٓ حبتم7951 ،ا ،ج.)227 :9
حیاة أبی أحمذ العسكزی()283-392

أثً أحمس الحسه ثه عجساهلل ثه يعٕس ثده ئيدمبعٕل ثده ظٔدس ثده حندٕم العسدنطْ
اللغًْ٘ العالمّ .مًلسٌ ًٔا الرمٕس لٕست عططِ لٕلدّ ذلدت مده ضدًال ثدال يتسدعٕه
يمبئتٕه(الحمًْ7991 ،ا ،ج )977 :2ثعسنط مٔنطا يئلُٕب وسجتٍ يتعلّدم يعلّدم فدٓ ثدالز
ذًظيتبن فٓ عصطٌ(العضملٓ7981،ا ،ج .)796 :2زضس علٓ ٔس أثٍٕ يعم٘دٍ ياوتقدل ئلدٓ
ثغساز ،يتجً٘ل فٓ الجصطِ يئ فُبن ي ٕطَب ،يعٓلتٕ ضُطتٍ(المصسض وفسٍ )796 :فٓ زضايدّ
العلم ياللغّ .فأ جح أحس األئمّ فٓ اٖزاة يالحفدظ يَدً دبحت أذجدبض يودًازض ،يوحدًْ
يمحس٘  ،يًَ ذبل ألثٓ َالل العسنطْ.
مذهبه
ٔقًل اثه الجًظْ ئوٍّ ٔىتمدٓ ئلدٓ المعتعلدّ(اثده جدًظْ7992 ،ا ،ج )797 :7ثٕىمدب

بحت «أعٕبن الطٕعّ» أمس ثأوٍ ضطح ذوجّ الطقطقّٕ يي ّٕ اإلمبا علٓ الثىٕدٍ اإلمدبا
الحسه ياإلمبا الحسٕه علُٕم السالا(امٕىٓ ، 7187 ،ج .)81 :7فمهّ الجعض ئوٍ ضدٕعٓ٘
المصَت(أمٕه7981 ،ا ،ج.)745 :5
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أبى أحمذ وصاحب به عباد

الصبحت أثب القبيم ئيمبعٕل ثه عجبز ثه العجبس الًظٔط ،مبن ٔتمىٓ لقدبء أثدٓ أحمدس
العسنطْ ،ئنبتجٍ علٓ ممطّ األيقب  ،ئستمٕل قلجٍ فٕعتلّ علٕدٍ ثبلطدٕرًذّ يالنجدط ،ئش
عط أوٍّ ٔعطی ثبلقصس ئلٍٕ يالًفًز علٍٕ .فلم٘ب ٔئسٓ مىٍ ،احتبل فٓ جصة السدلوبن ئلدٓ
شلل الصًة يمتت ئلٍٕ حٕه قطة مه عسنط مٔنطا متبثبً ٔتضم٘ه علًمبً وممبً يويطاً ،يممدب
ضم٘ىٍ مه المىمًا قًلٍ:
ضددعفىب فمددب وقددًْ علددٓ الًذددسانِ
يلمددب أثٕتدددم أن تددعيضيا يقدددلتم
أتٕىددبمم مدده ثعددس أضی وددعيضمم
وسبئدلنم َدل مه قدطْٖ لىدعٔلنم

يمدددم مىدددعل ثندددط لىدددب يعدددددًانِ
ثمدددلء جفد ددًن ال ثمد ددلء جفدددبنِ

فلمب قطأ أثً أحمس النتبة ،أقعس تلمٕصاً لٍ فأملٓ علٕدٍ الجدًاة عده الىيدط ويدطاً ،يعده
الىمم وممبً ،يثعث ثٍ ئلٍٕ فٓ الحبل ،يمبن فٓ آذط جًاة أثٕبتٍ التٓ شمط علٓ الحبل :يقس
حٕلَ ثٕه العٕط يالىعيان يًَ تضمٕه ،ئال أن الصبحت ايتحسدىٍ ييقدع شلدل مىدٍ مًقعدبً
عمٕمبً يقبل« :لً عطفتٔ أن َصا المصطام ٔقع فٓ َصٌ القبفّٕ لم أتعدطی لُدب ،يمىدت قدس
شَلتٔ عىٍ».
ثم ئن أثب أحمس قصسٌ يقتٓ حلًلٍ ثعسنط مٔنطا ثلسٌ يمعٍ أعٕبن أ حبثٍ يتالمصتٍ ،فٓ
يبعّ ال ٔمنه الً ًل ئلٍٕ ئال لميلٍ ،يأقجل علٍٕ ثبلنلّٕ ثعس أن أقعسٌ فدٓ أضفدع مًضدع
مه مجلسٍ ،يتفبيضب فٓ مسبئل فعاز ٕ مىعلتٍ عىسٌ ،يأذص أثً أحمس مىدٍ ثدبلحظ األيفدط،
يأزضْ علٓ المتصلٕه ثٍ ئزضاضاً مبوًا ٔأذصيوٍ ئلٓ أن تًفٓ ًٔا الجمعّ لسجع ذلدًن مده
شْ الحجّ مه يىّ اثىٕه يثمدبوٕه يثالثمبئدّ .يثعدس يفبتدٍ وعدٓ ئلٕدٍ الصدبحت يأوطدس
فٍٕ(الحمًْ7991،ا ،ج:)976 :2
قبلًا مضٓ الطدٕد أثدً أحمدس
فقلت مب مه فقس ضٕد مضدٓ

يقددس ضثددًٌ ثضددطية الىددسة
لنىّدددٍ فقدددس فىدددًن األزة

باب فی وقذ الشعز فی كتابه المصىن فی األدب
أذص أثً أحمس َصا القسم يال ثأس ثٍ مه الىقس يأضبض ئلٓ ظعبمّ الىبثغّ فٓ الىقدس عىدس
الجبَلٕٕه ،ممب قبل الحسه ثه عجس اهلل ثه يعٕس:
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أذجطوب أثًثنط محمس ثه الحسه ثه زضٔدس ،قدبل أذجطودب الطٔبضدٓ٘ عده األ دمعٓ عده
أثٓعمطي ثه العالء قبل :مبن الىبثغّ الصثٕبوٓ تضطة لٍ قُجّ مده أزا ثسدً عٔندب ،فٕأتٕدٍ
الطعطاء ٔعطضًن علٍٕ أضدعبضَم ،فأتبٌ األعطدٓ فأودددطسٌ أيل مده أودددطس ،ثدم أوطدسٌ
حس٘بن:
يأيٕبفُىب ٔقوطن مه وجسِ زٓمب
لىب الجٓفَىب ٔ الغُطّ ٔلمعه ثبلضُّحٓ
يلسوب ثىٓ العىقبء ٙياثىَدٓ محدطق ٍ

فددأمطإ ثىددب ذددبالً يثىددب اثىمددب

قبل الىبثغّ :أوت ضبعط يلنىّلٓ أقللتٓ جفبولٓ ييًٕفلٓ ،يفرط ٓ ثمه يلس ٓ يلدم تفردط
ثمه يلسكٓ(العسنطْ7984 ،ا.)71:
أحسه ما قیل
ي َصا ثبة مه أثًاة متبثٍ «المصًن فٓ األزة» الصْ جمع فٍٕ أحسه مب قبلٍ الطعطاء
مىص الجبَلّٕ حتٓ العصط اإليالمٓ ،فٓ األ دطای المتىًعدّ مىُدب مدبلمطاثٓ مده أثٕدب
الرطٔم:
يأحيًُ علٕدٍ التّدطةٓ ال أترطدعٔ
ألم تطوٓ أثىٓ علٓ اللٕث ثٕتدٍ
ييددُمٔ المىبٔددب ثبل دصَذبئط مًٔلَددع
يأعسزتُددٍ شذددطاً لنددلق ملمٛددّ
فی الهجاء
َصا ثبة ٔتوطّ فٍٕ أثً أحمس ثأحسه ثٕت فٓ الُجبء الصْ قبلتدٍ ضدعطاء العدطة مده

الجبَلّٕ حتٓ اإليالا ،ي ٔأتٓ ثطًاَس مقًل األعطٓ:
تجٕتًنَ فٓ المطتٓ مالءٖ ثوًوَنم

يجبضاتنم طثٓ ٔجدتهَ ذمبئصدب

يقًل عجسالملل ثه مطيان:
فان تصدجل مده األٔدبا جبئحدٌّ

لم أثل ٙمىلٓ علٓ زوٕب يال زٔه

فی الماء والسیل
ئمس٘ أثً أحمس ٔسٌ ئلٓ أحسه مب قٕل فٓ المبء ئستطُس ثقًل امطب القٕس:
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فلم٘ب ايتوبثًا ت ٛفٓ الص٘حه وصفٍ

يضددج٘ ثمددبءٕ ٚددط طددط ٍ يال مَددسض
(المصسض وفسٍ)76:

أحسه األوصاف والتشبیهات عىذ ابه المعتز
يذ ٘ العالمّ أثً أحمس العسنطْ فٓ متبثٍ «المصدًن فدٓ األزة» فصدالً مدبمال مده
الطبعط يذلٕفّ العجبيّٕ اثه المعتع يالتطبثٍٕ:
ٔطعىٍَ مه فحم يمه حوت
يمًقسا ثتهَ ٔضطمه اللُتٕ
ّ
ّ
السزقات الشعزية
يفٓ السطقب الطعطّٔ أي أذص الجعض مه الجعض ،ئقًل أثً أحمس الحسه ثه عجدس اهلل
ثه يعٕس العسنطْ« :يط ئزضٔس ثه يلٕمبن َصا القًل مده قدًل الفدطظز « :أودب عىدس
العطة أضعطُ الىبس» ،يلطث٘مب مبن وعم ضطس أيُل علٓ مه قًل ثٕت ضعط قبل أثدً أحمدس
الحسه ثه عجس اهلل :يأوطسوٓ أثً أحمس ٔحٕٓ ثه علٓ:
ي ازضِ مددب يمددسٌٔ يمددب يددججٍ
اعددط الطدددعط قجدددل تعطضدددٍ
يأعبضٔضَددددٍ التددددٓ أَذددددص

مددهْ أيدددبلٕجٍ يمدددب ضُددعٔجٍ

ئومددب الطددعطُ حٔسدده يحددٍٓ ئل

حددطق معىددٖٓ يثعددسٌ طُىجددٍ

يحٔددالٌٔ ألفبظددٍ ال ممدده ضددد

د دم ٛقمبض دبً ثبللٕددل محتوجٔ دٍ
(المصسض وفسٍ)71:

كتابه الثاوی :تصحیفات المحذثیه
النتبة الصْ أذوأ األيتبش عجسالطبفٓ فٓ وسجتٍ يجعلٍ ألثٓ َالل العسنطْ ثٕىمب ًَ
ألثٓ أحمس العسنطْ الصْ يافدي ايدمُمب يايدم أثُٕمدب .يأذودأ أٔضدبً فدٓ تدبضٔد يفدبِ
أثٓأحمس ،يجعلٍ ألثٓ َالل فًُ متبة ٔجحث فٓ األيمبء ياأللفب ،المطنلّ التدٓ تتطدبثٍ
فٓ ًضِ الرط فٕقع فُٕب التصحٕف أْ الروأ ،فٓ ضجط النلمّ أي ًضتُب ماثسال حدط
منبن حط  .يًَ فٓ األ ل متبة اذتصطٌ المصىف مه متبة مجٕط ،عملٍ فٓ يبئط مب ٔقع
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فٍٕ التصحٕف ،ثم ئئل ثبلطّْ يأ جُبن أن ٔفطز مب ٔحتبج ئلٍٕ ضياِ الحسٔث يوقلّ األذجبض
فبوتعم مىٍ مل مب ال عالقّ لٍ ثبلحسٔث ،ياقتصط علٓ مدب ٔحتبجدٍ أ دحبة الحدسٔث يضياِ
األذجبض مه ضطح مب ٔصحف مه ألفب ،الطيًل لٓ اهلل علٍٕ ييدلم ،يتجٕدٕه مدب تصدحف
فٍٕ ،يمصلل أيمبء الصحبثّ يالتبثعٕه يمه ٔلدُٕم مده الدطياِ الدصٔه ٔمنده أن تصدحف
أيمبؤَم ميل حجبة يحتب يحٕبن يحجبن ي ٕط شلل(العسنطْ7988 ،ا.)1 :
مه متجٍ أٔضبً« :العياجط يالمًاعظ» ي«التفضٕل ثٕه ثال تٓ العطة يالعجدم» ي«الحندم
ياألميبل) ي«ضاحّ األضياح» ي«تصحٕفب المحسثٕه» .لعلٍ متبثٍ الموجًم ثبيم «ضدطح مدب
ٔقع فٍٕ التصحٕف يالتحطٔف» ي«تصحٕح الًجًٌ يالىمبئط» ي« ىبعّ الطعط» ي«األزة فدٓ
المصًن»(العضملٓ7981،ا.)796 :
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المصادر و المزاجع
اإلزضٔسٓ7989 .ا .وزهة المشتاق فی احتزاق اآلفاق ،ثٕطي  :ال وب.
اثه اثٓ حبتم7952 .ا ،الجرح ٍالتعذیل ،ثٕطي  :زاض ئحٕبء التطا العطثٓ.
اثه عسبمط7995 .ا ،تاریخ دهشك ،ثٕطي  :ال وب.
اثه ميٕط7991 .ا ،تعزيف باألماكه الىاردة فی البذاية والىهاية ،ثٕطي  :ال وب.
اثه مبمًال7962 .ا ،إكوال الكوال ،القبَطِ :زاض النتبة االيالمٓ.
اثه مىمًض7984 .ا ،هختصر تاریخ دهشك ،زمطي :زاض الفنط للوجبعّ يالتًظٔع يالىطط.
الحمًْٔ ،بقً 7991 .ا ،هعجن األدتاء ،ثٕطي  :زاضالنتت العلمّٕ.
الصَجٓ ،ضمس السٔه ، 7427 .سیر أعالم الٌثالء ،القبَطِ :زاض الحسٔث.
العضملٓ ،ذٕطالسٔه ،7951 .األعالم ،ثٕطي  :زاضالعلم للمالٕٔه.
السمعبوٓ ،عجسالنطٔم7978 .ا ،األًساب ،حٕسض آثبزْ زمه.
الصفسْ ،ذلٕل ثه أٔجل7979 .ا ،الَافی تالَفیات ،ثٕطي  :ال وب.
العسنطْ ،أثًَالل الحسه ، 7418 .األٍائل ،طىوب :زاض الجطٕط.
العسنطْ ،أثًَالل حسه7977 .ا ،كتاب الصٌاعتیي ،تحقٕي علٓ محمس الججدبيْ يمحمدس أثًالفضدل
ئثطإَم ،القبَطِ :موجعّ عٕس الجبثٓ الحلجٓ.
العسنطْ ،أثًَالل حسه7984 .ا ،دیَاى الوعاًی ،تحقٕي أحمس يلٕمبن معطي  ،زمطي :ال وب.
العسنطْ ،أثًَالل حسه7984 .ا ،الوصَى فی األدب ،تحقٕي عجسالسالا محمس َبضين ،النًٔت :زائطِ
الموجًعب يالىطط،
العسنطْ ،أثًَالل حسه7988 .ا ،تصحیفات الوحذثیي ،ثٕطي  :زاض النتت العلمّٕ.

