
- ٥٤١ -  

  )التعريف والنقد(
  )(آثار أبي العالء المعري المطبوعة

  )ليوغرافيببي(ِدليل وراقي 

  )(مشروح شامل آلثار المعري الشعرية
  صالح كزارة. د

اآلثار الشعرية املطبوعة أليب ) البيليوغرايف(ِيتناول هذا الدليل الوراقي 
  :العالء املعري، وهي مخسة

  .ارات منه ديوان سقط الزند وشروحه واملخت-١

  . ديوان اللزوميات وشروحه واملختارات منه-٢

  . ملقى السبيل-٣

                                                            
ًلنثرية أيضا، وقد اضطررنا إىل  كان املأمول أن يشمل هذا الدليل آثار املعري ا)(

ًاالقتصار على آثاره الشعرية نظرا التساع البحث فيها من جهة، ولضخامة آثاره 
  .ًالنثرية من جهة ثانية، ونأمل أن نفرغ هلا مستقبال إن شاء اهللا

 اليت أقامتها وزارة التعليم العايل ))ندوة أيب العالء املعري((ألقي أصل هذا البحث يف  )(
 وهذه م،١٩٩٧عام ) نوفمرب(ورية يف مدينة معرة النعمان، يف شهر تشرين الثاين الس

هي صياغة جديدة للبحث موسعة منقحة تشمل ما طبع من آثار املعري الشعرية 
  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠حىت عام 
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  . الديوان املنسوب أليب العالء-٤

  . فائت شعر أيب العالء-٥

  سقط الزند

 طبع طبعة حجرية يف تربيز مع شرح التنوير أليب :هـ١٢٧٦/ م١٨٥٩
امشه شرح )هـ٥٤٩ت حوايل (ّيعقوب يوسف بن طاهر اخلويي  ، وطبع 

ضرام ((املسمى ) هـ٦١٧ت( األفاضل القاسم بن احلسني اخلوارزمي صدر
  .))السقط

سقطت من هذه الطبعة مقدمة شرح التنوير املتضمنة خطبة سقط الزند 
تلميذ ) هـ٥٠٢ت(وقد اعتمد شارح التنوير شرح اخلطيب التربيزي . للمعري

ًأيب العالء اعتمادا كامال، سواء يف شرح األبيات أم يف سياقة ا لقصائد اليت ً
ًثالث عشرة ومئة قصيدة ومقطوعة، مل ترتب ترتيبا زمنيا وال / ١١٣/بلغت  ً

 على –وهذه الطبعة . حبسب األغراض الشعرية وال حبسب حروف اهلجاء
ا   ناقصة غري حمققة مل يتوفر هلا أي شرط من شرائط التحقيق العلمي –ندر
  .الصحيح

وير نفسه مرة أخرى  طبع الديوان مع شرح التن:هـ١٢٨٦/ م١٨٦٩
ص، والثاين ٢١٨األول (طبعة كاملة مبطبعة بوالق املصرية يف جزأين 

بتصحيح إبراهيم الدسوقي امللقب بعبد الغفار، وعلى نفقة مجعية ) ص٢٢٨
ِّوصدرت برتمجة للمعري منقولة من . )١(املعارف  يف ثالث ))وفيات األعيان((ُ

ا  قد ذكر الشارح يف ختامها أنه و. ))حضرة مجعية املعارف((صفحات بعثت 
وهذه الطبعة وإن . فرغ من هذا التفسري يف حمرم سنة إحدى وأربعني ومخسمئة
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))شعر السقط جمموع بالشكل الكامل((كانت متتاز بأن 
ا مل تتوفر هلا  ،)٢( إالإ

شروط النشر العلمي الصحيح، على الرغم مما بذل يف تصحيحها من جهد، 
 اخلطية املعتمدة يف النشر، وحفلت بالتصحيفات إذ افتقرت لبيان األصول

  .والتحريفات الكثرية، وخلت من كل ما هو متعارف عليه يف حتقيق النصوص
ًوقد رصدت طبعات أخرى هلذا الديوان بشرح اخلويي منقولة نقال أمينا  ً

  :من طبعة بوالق هذه وهي
م ١٨٨٦ –هـ ١٣٠٤ مبصر سنة )٣( طبعة يف املطبعة اإلعالمية-

  .حيح عبده مصطفىبتص
هـ، وطبع ١٩٢٤ –هـ ١٣٤٢ طبعة يف املطبعة العلمية مبصر سنة -

 للشيخ عبد القادر ))عرف الند يف شرح الزند((: معها شرح حديث بعنوان
اية / ١٦٨/اجلنباز احلليب، وقد انقطع شرحه يف الصفحة  من اجلزء األول يف 
  .البيت الثالث والثالثني من القصيدة السادسة

م أصدرت املكتبة التجارية الكربى يف ١٩٣٨ –هـ ١٣٥٧ عام  ويف-
ا مرة أخرى سنة   –هـ ١٣٦٨القاهرة طبعة جديدة من هذا الشرح، وأعاد

ا قوبلت على عدة نسخ صحيحة١٩٥٨ َم، زعم يف صدرها أ
ِ ُ.  

هـ يف القاهرة سنة ٥٤١عد سنة ب طبع شرح التنوير ملؤلف جمهول تويف -
صفحات، على نفقة مصطفى أفندي الكتيب ) ٣١٠(م يف ١٩٠٦/ هـ١٣٢٤

حممد عيسى صاحلية، املعجم الشامل للرتاث . د: انظر(وأخيه مبطبعة اإلسالم 
  ).٥/٤٠٠العريب املطبوع 

 طبع الديوان طبعة مستقلة جمردة من الشرح، :هـ١٤٠٢/ م١٨٨٤
. م بعناية املعلم شاكر شقري اللبناين١٨٨٤باملطبعة األدبية بريوت سنة 
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 - ١١٣، والثاين ص ١١٢ - ١األول ص (ت هذه الطبعة يف جزأين وجاء
جدول قاموسي يتضمن (( - كما صرح الناشر-، وقد أضيف إليهما)١٥٤

  .))األلفاظ اللغوية مأخوذ من شرح التنوير طبع مصر

ديوان أيب العالء ((: جاء يف صفحة العنوان من اجلزء األول ما رمسه
: لت صفحة العنوان من اجلزء اآلخر ما نصه، ومح))املعري املشهور بسقط الزند

وقد وقفت على نسخة . ))ديوان أيب العالء املعري املشهور بضوء السقط((
ضوء السقط وهو ((: أخرى من هذا اجلزء الثاين محلت صفحة العنوان ما نصه

ألنه / ًملحق بديوان سقط الزند وإمنا جعله أبو العالء منفصال عن سقط الزند
مع شذرات / اليت نظمها يف وصف الدرع وما يتعلق بذلكضمنه القصائد 
ًوهذا اجلزء متفق متاما مع اجلزء الثاين، يبدأ ترقيمه بالصفحة . ))أخر من شعره

، وال خيتلف عنه إال مبا جاء يف صفحة /١٥٤/وينتهي بالصفحة / ١١٣/
ولعل هذا هو الذي جعل سركيس يظن أن الديوان مطبوع يف ثالثة ! العنوان
  :ويالحظ على هذه الطبعة ما يلي. )٤(ءأجزا

َّ تسمية مغلوطة، نبه عليها ))ضوء السقط(( تسمية اجلزء الثاين بـ -١
امليمين والزركلي وداغر وحمققو شروح سقط الزند ومصطفى صاحل وطاهر 

وما تضمنه هذا اجلزء هو تتمة سقط الزند ضمنه الناشر القصائد . )٥(احلمصي
  .صائد أخرىالدرعيات باإلضافة إىل ق

يشتمل على تفسري ما ((أما ضوء السقط فهو شرح أليب العالء نفسه 
))جاء يف سقط الزند من الغريب

، وما ذكره بروكلمن )٧(ً وهذا مازال خمطوطا)٦(
))يطبع يف اهلند ومصر((من أنه 

  . ال صحة له)٨(
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 الديوان برمته منقول من شرح التنوير طبع بوالق، مع عبث الناشر -٢
  . القصائد من دون سبب يذكربرتتيب

يف رثاء أمه، ) ٧٢( أخل الديوان خبطبة السقط، وبالقصيدة الالمية -٣
يف الشمعة، ولعل هذا ) ٧١(وبالبيتني الثالث والرابع من املقطوعة الكافية 

  .ناشئ عن خلل طباعي

 الديوان حافل باألخطاء، ويفتقر إىل كل مقومات التحقيق العلمي -٤
  .الصحيح

 طبعة أخرى مستقلة للديوان مبطبعة هندية يف :هـ١٣١٩/ م١٩٠١
 ممن مجعوا ٠٠٠أحد علماء األوان((القاهرة، نشرها أمني هندية، وصححها 

))بني مزييت اللغة والشعر
صفحة، وتضمنت ) ١٧٤(تقع هذه الطبعة يف . )٩(

قصيدة بالرتتيب نفسه ) ١١٣(كل القصائد اليت وردت يف شرح التنوير 
  :ما يليويالحظ عليها 

 الطبعة منقولة من شرح التنوير طبع بوالق بعد جتريد الشعر من -١
  .ًالشرح، ومل تعتمد أصوال خطية

  . أسقط الناشر خطبة السقط للمعري-٢
ً ضبطها شبه التام، فاألخطاء يسرية جدا ومعظمها ناشئ عن -٣

  .أخطاء طباعية
سبات  خلوها من أي شرح أو تفسري، ولكن الناشر حافظ على منا-٤

ا وقوافيها نقال من شرح التنوير   .ًالقصائد وبيان أوزا
 للتحقيق – افتقارها على الرغم من صحة الضبط ومجال اإلخراج -٥
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  .اجليد ومكمالته

 أصدرت دار الكتب املصرية يف القاهرة ديوان :هـ١٣٦٤/ م١٩٤٥
، )هـ٥٢١ت(، والبطليوسي )هـ٥٠٢ت(سقط الزند مع شروح ثالث للتربيزي 

حقق هذه الطبعة . ))شروح سقط الزند((: حتت عنوان) هـ٦١٧ت(وارزمي واخل
ًحتقيقا علميا جيدا جلنة إحياء آثار أيب العالء املعري املؤلفة من األساتذة  ً ً

مصطفى السقا وعبد الرحيم حممود وعبد السالم هارون وإبراهيم : األفاضل
يد حتت إشراف الدكتور طه حسني وقد رأى احملققون . اإلبياري وحامد عبد ا

ضم الشروح الثالثة بعضها إىل بعض ليجد القارئ والباحث يف اجتماع هؤالء 
الشراح الثالثة ما يشفي غلته يف فهم شعر أيب العالء ويعينه على النظر إليه 

إخراج الديوان نسخته اخلطية احملفوظة وقد اعتمدوا يف . من خمتلف الزوايا
، أما الشروح الثالثة ) أدب-٤٠٥٣(بدار الكتب املصرية حتت الرقم 

جمموعة شرح التربيزي، وجمموعة : فاعتمدوا يف حتقيقها ثالث جمموعات مسوها
شرح البطليوسي، وجمموعة شرح اخلوارزمي، ونسخ هذه الشروح كلها أو 
مصورات عنها حمفوظة يف دار الكتب املصرية حتت األرقام اليت ستذكر فيما 

  :يلي

وتتألف من خمطوطتني إحدامها : ي مجموعة شرح التبريز- ١
ا نقص من أوهلا إىل أول البيت ) أدب- ٤٦٩٦(  من القصيدة) ٦٩(عتيقة و

ملفقة من عدة شروح وحواش ولكنها ) أدب- ١٤٣٤(وثانيتهما األوىل، 
ا شرح التربيزي مث أضيف إليهما من بداية اجلزء الثاين نسختان . ومست بأ

باشا يف املوصل، والثانية من مكتبة الشيخ  إحدامها من مكتبة جامع الأخريان،
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مقدمة حتقيق اجلزء (علي الليثي وضعها بني يدي اللجنة األستاذ أمحد أمني 
  ).د-ج: الثاين، ص

 وتتألف من أربع نسخ خطية، األوىل : مجموعة شرح البطليوسي- ٢
وهي كاملة مكتوبة خبط مغريب مائل ) ز١٥٨٤٠(مصورة من املكتبة التونسية 

وهي ) ز١٥٨٤٢(ًقراءة، والثانية مصورة من املكتبة التونسية أيضا عسر ال
ناقصة من آخرها ) ١٥٨٤٠(ناقصة مكتوبة خبط مغريب مستدير، والثالثة 

ا حديثة اخلط، والرابعة نسخة العالمة أمحد  مكتوبة خبط فارسي، ويبدو أ
  .هـ١٣٣١وهي نسخة حديثة كتبت يف سنة )  شعر٥٩٥(تيمور باشا 

األوىل خمطوطة دار : ، وهي نسختانة شرح الخوارزمي مجموع- ٣
، وهي نسخة متوسطة اجلودة، ويرجح أن تكون ) أدب م- ٦٣(الكتب 

مكتوبة يف حدود القرن احلادي عشر اهلجري، والثانية مطبوعة تربيز سنة 
ا احملققون يف بعض املواضع ١٢٧٦ هـ على هامش التنوير، وقد استأنس 
  .املشكلة

قيق فقد اقتضى معارضة الشروح بعضها مع بعض، أما منهج التح
والرجوع إىل مصادر شىت لتحقيق النصوص ومسائل اللغة واالشتقاق والنسب 
والتاريخ والنحو والتصريف وسائر املعارف، مع العناية بتحرير شواهد اللغة 

قصيدة فقد أخذ ) ١١٣(أما ترتيب القصائد وعددها . ونسبتها إىل قائليها
  .)١٠( برتتيب أقدم الشروح وهو شرح التربيزياحملققون فيه

ًلقد بذل احملققون جهدا كبريا يف حتقيق هذه الشروح وإخراجها  ً
ا  ) ٢٢٤٨(مضبوطة يف مخسة أجزاء من القطع الكبري بلغ جمموع صفحا
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صفحة، وذيلوها بثمانية فهارس فنية للقصائد واألشعار واألرجاز والعالئيات 
تيسر االنتفاع ) ٢٢٤٨- ٢٠٣٧ص(دان واألماكن واللغة واألعالم والقبائل والبل

م، مث أعادت ١٩٤٨و ١٩٤٥من هذه الطبعة اليت صدرت أول مرة بني عامي 
اهليئة املصرية العامة للكتاب تصويرها عدة مرات، وكان معتمدنا يف احلديث 

قدم هؤالء احملققون . م١٩٨٦عنها الطبعة الثالثة الصادرة عن اهليئة العامة 
ًاحثني والدارسني واألدباء عمال يذكر بالشكر والتقدير، ملا فيه من إخراج للب((

أنيق ميسر، ومازال جهدهم مصدر البحث، ومرجع كل طالب لديوان املعري 
))وراغب يف تتبع مصادر شعره مع مضي نصف قرن على صدوره

)١١(.  
 نشرت دار صادر يف بريوت طبعة من الديوان :هـ١٩٥٧/١٣٧٧

َصفحة، مل تذكر فيها األصول املعتمدة يف النشر، بدأت ) ٣٤٣(تقع يف  ُ
، تلتها قصائد الديوان ومقطعاته بعد أن جعل )٧- ٥ص(خبطبة السقط 

ا، ورتب القصائد  ًالناشر لكل قصيدة عنوانا مستمدا من مضمو  ألول مرة –ً
نئة )٤٦- ٧ص(حكمة ورثاء : ً ترتيبا حبسب املوضوعات– - ٤٧(، مدح و

، )٢٤١-٢٠٤(، وصف وغزل وشكوى )٢٠٣- ١٨٩(، فخر )١٨٨
: ، تال ذلك فهرسان)٢٣٤-٢٦٠(، الدرعيات )٢٥٩-٢٤٢(متفرقات 

- ٣٤١(، والثاين للموضوعات )٣٤٠-٣٣٥(أحدمها للقوايف وهو غري دقيق 
واملالحظ . ُوقد ذيلت األبيات بتفسري لغوي طفيف لبعض املفردات). ٣٤٢

وهي آخر ) ١٠٥رقم (مزية اهل: أن الناشر أسقط من الديوان قصيدتني مها
. يف تعزية رجل مات خاله، ومل يذكر علة ذلك) ١١١رقم (الدرعيات، والرائية 

  ً.وقد كررت هذه الطبعة بالتصوير مرارا
 صدرت عن دار الفكر يف بريوت طبعة مماثلة :هـ١٣٨٥/م١٩٦٥
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حىت يف ترقيم الصفحات لطبعة دار صادر السالفة الذكر، ) طبق األصل(ًمتاما 
إبراهيم (( ختتلف عنها إال مبا محلته صفحة العنوان من اسم املصحح ومل

َّ اجرتأ هذا املصحح وادعى الطبعة السالفة لنفسه على هذا لفه! ؟))الزين
 مصحح طبعة دار صادر وأسقطت – يف األصل –النحو السافر؟ أم أنه كان 

  .ًاالدار امسه، فأعاد نشر عمله من جديد؟ هذا ما مل نستطع له تفسري
 أصدرت دار مكتبة احلياة للطباعة والنشر يف :هـ١٣٨٥/ م١٩٦٥

) ٢٨٦( تشتمل على ))رضا. سقط الزند بشرح وحتقيق ن((بريوت طبعة من 
ترمجة خمتصرة ) ٧-٥ص(ست ومثانني ومئيت صفحة، تضمنت أربع منها 

ثالث عشرة ) ١١٣(للمعري مع ذكر بعض آثاره، مث تتواىل القصائد وعددها 
ًدة مذيلة باهلوامش املتضمنة شروحا لغوية لبعض املفردات، وختمت ومئة قصي

مل يتوفر هلذه . هذه الطبعة بفهرسني أحدمها للقوايف واآلخر ملطالع القصائد
 أي شرط من شروط النشر العلمي الصحيح، فلم – كما هو واضح –الطبعة 

ا مأخوذة من أ َتذكر األصول اليت نقلت منها، وإن كان املرجح أ حد الشروح ُ
  .املتداولة وقد كررت الدار الناشرة تصوير هذه الطبعة مرات عدة

 أخرجت دار الكتب العلمية يف بريوت طبعة :هـ١٤١١/م١٩٩٠
جتارية من سقط الزند بشرح أمحد مشس الدين، وقد أشار الشارح يف مقدمتها 

 جلنة حمافظته على ترتيب التربيزي يف شرحه، وهو الرتتيب الذي أخذت به((إىل 
، ووضع عناوين فرعية للقصائد كما ))نشر آثار أيب العالء يف شروح سقط الزند

هي احلال يف مطبوعة دار صادر، وذيل األبيات بتفسريات لغوية طفيفة، 
 كما –وهذه النشرة . ًوأحلق يف آخرها فهرسا للقوايف رتبه على حروف اهلجاء

ار الكتب املصرية بعد  منقولة بتصرف كبري من طبعة د–أشري يف مقدمتها 
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  .هـ١٤١٩/م١٩٩٩! جتريدها من كل مزاياها، والوقوع يف أخطاء كثرية

 أصدرت دار القلم العريب يف حلب طبعة :هـ١٤٢٠/ م٢٠٠٠
اإليضاح يف شرح سقط ((: جديدة من الديوان بشرح اخلطيب التربيزي بعنوان

 تبدت له ، حققها الدكتور فخر الدين قباوة، وذلك بعد أن))الزند وضوئه
مآخذ كثرية على شرح التربيزي الذي سبق أن أخرجته دار الكتب املصرية 

 اليت ))شروح سقط الزند((: ًممزوجا بشرحي البطليوسي واخلوارزمي حتت عنوان
) ٢٥- ٢٤ص(فصل احملقق الفاضل يف مقدمة التحقيق . سبق الكالم عليها

 املراجعات املختلفة هذه املآخذ وتلك املالمح من القصور اليت تكشفت له يف
ًلشرح التربيزي، فأشعرته بضرورة السعي يف جتديد حتقيقه وإخراجه إخراجا 
ًخاليا منها وذلك باعتماد أصل علمي موثوق به، واستبعاد تلك النسخ 

شروح سقط ((السقيمة أو امللفقة اليت كانت معتمد حمققي شرح التربيزي من 
ًخة قدمية جدا من شرح التربيزي ٍ، فوقف بعد حبث جاد مضن على نس))الزند

ا مكتبة فيض اهللا يف استانبول حتت  مل يهتد إليها حمققو الشروح، حتتفظ 
 نسخة تامة كاملة كتبها –) ٢٧ص( كما يصفها –، وهي )١٦٥٢(الرقم 

هـ يف ٤٨٩لنفسه تلميذ اخلطيب التربيزي سعد اخلري بن حممد األنصاري سنة 
 ويف سنة ٠٠٠لف، مث قابلها بذلك األصلًمدينة بغداد نقال من أصل املؤ

، ومسع قراءة )١٥١(هـ قرأ من الكتاب على املؤلف نفسه حىت الورقة  ٤٩١
 ١٥(آخر عليه مجيع الكتاب، وقد سجل ذلك يف حواشي كثري من األوراق 

، مث أكده التربيزي خبطه يف الصفحة األوىل من النسخة كما )ورقة ذكرها احملقق
  :يلي
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 –لشيخ الفقيه أبو احلسن سعد اخلري بن حممد األنصاري َّقرأ علي ا((
َّ هذا الكتاب إىل موضع البالغ فيه، ومسع بقراءة غريه علي، –نفعه اهللا بالعلم 

وكتب حيىي بن . ًمن أوله إىل آخره، قراءة ضبط وتصحيح معارضا باألصل
ًعلي اخلطيب التربيزي، حامدا اهللا تعاىل، ومصليا على رسوله حممد وآل ه، سنة ً

ويتابع احملقق وصف هذه النسخة . ))إحدى وتسعني وأربعمئة، مبدينة السالم
وقد اكتسبت النسخة بقراءة سعد اخلري ومساعه غىن من ((): ٢٨ص (ًقائال 

التصويب واالستدراك والتوجيه، مث اطلع عليها عدد من العلماء القدماء 
.. فسري والرواياتواملتأخرين وعلقوا عليها حواشي حافلة بالتصويب والت

يضاف إىل هذا أن النسخة نفسها انفردت بزيادات وفرية، تتضمن روايات 
  .))ًوشروحا ألبيات كثرية، أو تفسريات لبعض املفردات

 كما يقول –ًاختذ احملقق هذه النسخة النفيسة أصال للتحقيق، واستعان 
 عن النسخ األربع، وعن ))شروح سقط الزند(( مبا صدر يف -)٢٩ص (
ًلبطليوسي واخلوارزمي نقال من اخلطيب التربيزي، باإلضافة إىل ما جاء يف ا

ًفكان من جمموع هذا زاد وفري اختذه سبيال له، . ً عنه أيضا))تنوير السقط((
 منهج – فيما يلي –وسأوجز . وجعله مادة إلخراج الكتاب يف حلة جديدة

 -وهي كثرية–احملقق يف حتقيق الكتاب، ومن شاء الوقوف على التفاصيل 
عارض احملقق منت الكتاب ). ٣٣-٢٩ص(فبوسعه العودة إىل مقدمة التحقيق 

، وأثبت يف احلواشي صور اخلالف مع ما ))شروح سقط الزند((وشرحه مبا يف 
زاد يف الروايات من شعر السقط، مث ضبط النص، ووزع القصائد حتت أرقام 

ًونثرا، وبني موضوع ما أمكن ًمتوالية، وأحلق عالمات الرتقيم بالنص كله شعرا 
من القصائد واملقطوعات اليت قيلت فيها، وفسر املفردات وما أشكل من 
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الرتاكيب واألبيات، وأوضح املعاين املباشرة والبعيدة، واملصطلحات العلمية يف 
ّالعروض والقافية والفقه والنحو والبالغة والفلك والتاريخ، وعرف باألعالم من 

لقبائل والبلدان والكواكب واحليوان واأليام، واستدرك على الرجال والنساء وا
  .التربيزي وغريه بعض أوهام يف التفسري والشرح

ال غرو بعد كل هذا اجلهد الكبري الذي بذله احملقق أن تأيت طبعته هذه 
كاملة أو قريبة من الكمال، وأن تكون أصح ما خرج من شعر املعري إىل يوم 

  .الناس هذا

صفحة، ) ١٢٧٢(بعة يف جملدين كبريين ضما وقعت هذه الط
ُِّوزودت بعشرة فهارس فنية، منها فهرس اإلشارات احلضارية، وفهرس 
الكتب الواردة يف املنت، وفهرس مسائل العربية، استغرقت هذه الفهارس 

الكبري وقد مهد احملقق لعمله . صفحة ختدم الكتاب وتيسر االنتفاع به) ١٧١(
فحة حتدث فيها عن املعري وشعره والديوان ص) ٣٣(مبقدمة جاءت يف 

 ًاملنسوب إليه حديثا مل خيل من طرافة وجدة، كما تكلم على الكتاب وتارخيه
  .وشروحه ومآخذه على ما طبع منها ومنهجه يف حتقيقه وإخراجه

 باستثناء –ًهذا ما وقفنا عليه من طبعات سقط الزند، وهي مجيعا 
 تفتقر إىل النشر العلمي –قلم العريب احللبية طبعيت دار الكتب املصرية ودار ال

الصحيح، كما أن هناك نشرات جتارية شعبية أخرى ال يصح ذكرها كاليت 
  .تنشرها دار كرم ودار أسامة وغريمها

  : شروح السقط-
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سقط تصدى كثري من الشراح ويف مقدمتهم املعري نفسه لشرح ديوان 
، مل يطبع )١٢(شروح هلذا الديوانالزند، وقد ذكرت املراجع ما يزيد على عشرة 

منها سوى أربعة شروح سلف الكالم عليها، وهي شروح التربيزي والبطليوسي 
  .واخلويي واخلوارزمي

  : منتخبات ومختارات من سقط الزند-

وقفنا على املختارات املطبوعة التالية من سقط الزند، وكلها يفتقر إىل 
  :نة يف الكتب التاليةالضبط الصحيح والتحقيق السليم، وهي متضم

- ١٤١ص(م ١٨٩٥ فحول البالغة، حملمد توفيق البكري، القاهرة -١
  .مع املختار من اللزوميات) ٢٧٩

، )٢١٢- ١٧٩ص(م ١٩٢٩ سحر البالغة، لعثمان شاكر، القاهرة - ٢
فحول البالغة، : والكتاب خمتارات من كتب ثالثة حملمد توفيق البكري هي

  .ربوصهاريج اللؤلؤ، وأراجيز الع

 رسائل أيب العالء وشعره، شرح أفاضل من األدباء، مطبعة -٣
  ).١٣٤-١١٦(السعادة، القاهرة، من دون تاريخ، ص 

ت، العدد .  سلسلة مناهل األدب العريب، دار صادر، بريوت، د-٤
  ).١٦- ١ص(، /٨/

دراسات وخمتارات من شعره ونثره، عبد اللطيف :  أبو العالء املعري-٥
  ).شعراؤنا القدامى: سلسلة(م ١٩٩٠عاملية للكتاب، بريوت، شرارة، الشركة ال

   اللزوميات- ٢
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يف  طبعت اللزوميات ألول مرة طبعة حجرية :هـ١٣٠٣/ م١٨٨٥
صفحة، عن نسخة خطية مكتوبة / ٣٤٨/يف ) اهلند(املطبعة احلسينية يف مبباي 

ني هـ، بتصحيح الشيخ أمني بن حسن احللواين املدين، وخط املريزا حس٦٣٩سنة 
))طافحة باخللل والزلل((وهذه الطبعة . البهائي الشريازي

)١٣(
.  

أصح من طبعة (( طبعة مصرية مل تتم، وهي :هـ١٣٠٦/ م١٨٨٨
ا مل تكتمل ))مبباي وأكثر استيفاء منها، غري أ

)١٤(.  

 طبعة مصرية أخرى، أخرجتها مطبعة احملروسة :هـ١٣٠٨/ م١٨٩١
األول يف صفحة ( وتقع يف جزأين يف القاهرة بعناية عزيز بك زند وشرحه،

وقد ).  صفحة٤٣٨ يف -١٨٩٥ وقد صدر عام -  صفحة، والثاين٤٤٠
اعتمد يف نشرها وشرحها الطبعة اهلندية السالفة على الرغم مما رماها به من 

، إىل جانب اعتماده على نسخة خطية وافاه ))اخللل الفاضح والزلل الواضح((
هـ أضبط وأحكم من النسخة ٦٣٣سنة ا يوسف بك وهيب، يعود تارخيها 
وذكر كمال اليازجي أن أكثر شرحه . اهلندية، فجاءت نشرته على ما يرام

، )١٥(مأخوذ من الطبعة اهلندية بعد مسخ الكثري من الشروح التارخيية القيمة
وقد أفرد اجلندي . )١٦(ولكن بني الطبعتني بعض املفارقات يف حتري النصوص

ا عشر صفحات من كتابه لن ، طافحة باألغالط((قد هذه املطبوعة ووصفها بأ

لصور خمتلفة من التحريف والزيادة والنقص، مكتظة بألوان غريبة من  جامعة
ًوقد زادها ضغثا على إبالة تفسري الشارح . اخلطأ والعبث يف ضبط األلفاظ

ء ًبعض األلفاظ تفسريا ال يتفق مع معانيها اللغوية، وال مع ما يريده أبو العال
))منها

)١٧(.  
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عين بتصحيحها وتفسري (( طبعة مصرية أخرى :هـ١٣٣٢/م١٩١٥
 أمني عبد العزيز، وطبعت يف ))غريبها ومقابلتها على املطبوعتني اهلندية واملصرية

ًاملطبعة اجلمالية يف القاهرة على نفقة حممود توفيق الكتيب يف جزأين أيضا 
ويذكر املصحح يف ). حة صف٣٦٨ صفحة والثاين يف ٣٦٠اجلزء األول يف (

عزيز بك زند أخرج ديوان اللزوميات يف شكل حسن، ((مقدمة اجلزء األول أن 
ً، ويردف قائال ))ولكنه قصر يف تصحيحه، وأخطأ يف الكثري من تفسري ألفاظه

، ويشري ))ّتوىل اآلن أمر تصحيحه مع تعليق وجيز يعني على تفهم مفرداته((إنه 
فاته اإلشارة يف اجلزء األول إىل بعض ((نه يف صدر اجلزء الثاين إىل أ

من منت )= هـ.م(من هامش النسخة اهلندية، ) = هـ: (االصطالحات وهي
ويرى كمال اليازجي أن . ))من شرح النسخة املصرية) = م(النسخة اهلندية، 
اقتبس الكثري من شروح الطبعتني اهلندية واملصرية، وأضاف ((حمرر هذه الطبعة 
وقد أثبت فيها أن بعض املقارنات .  من اجتهاده اخلاصًإىل ذلك شيئا

))املفيدة
ويشري امليمين إىل . )١٩( خري الطبعات املصرية– يف رأيه –، فهي )١٨(

أن هذه املطبوعة فقدت بعض أبيات دلل عليها يف حنو ستة مواضع من فائت 
  .)٢٠(شعر أيب العالء

 اللزوميات اليت وتكاد تكون هذه الطبعة واليت تليها أصل كل طبعات
  .صدرت بعد ذلك، باستثناء طبعة اليازجي اليت سيأيت الكالم عليها

 أعاد حممود توفيق الكتيب إخراج النشرة السابقة :هـ١٣٤٢/م١٩٢٤
وأنفق عليها كما أنفق على أختها من قبل يف . اليت صححها أمني عبد العزيز

 ٤٤٠األول يف (أين طبعة ثانية مبطبعة التوفيق األدبية يف القاهرة، يف جز
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َّ، وصدرها مبقدمة يف ست صفحات ) صفحة٤٤٨صفحة والثاين يف  َ/٣ - 
ويبدو أن .  عن املعري ومنـزلته الكبرية)٢١(بقلم األستاذ كامل كيالين/ ٨

ا،  الكتيب هذا كان يف عجلة من أمره، فلم يعن بطبعته هذه العناية الالئقة 
يفات والتحريفات الكثرية، فجاءت حافلة باألخطاء الطباعية وبالتصح

  .ٌ مجلة من األبيات يف أثناء الطبع)٢٢(- كما يقول اليازجي–وسقطت منها 

ا أحفاد أمني عبد –وقد أعادت مكتبة اخلاجني يف القاهرة   وأصحا
ا بـ ١٩٩٤ تصوير هذه الطبعة عام - العزيز حتقيق (( وكتبوا يف صفحة العنوان أ

وليتهم . فني لقب اخلاجني إىل اسم جدهميض، م))أمني عبد العزيز اخلاجني
  . فهي أصح وأدق١٩١٥أعادوا تصوير الطبعة األوىل الصادرة عام 

 أخرجت دار صادر يف بريوت طبعة اللزوميات :هـ١٣٧٢/ م١٩٥٢
وقد بدأت مبقدمة املعري مباشرة من ) ؟ ())حققها وشرحها إبراهيم األعرايب((

وقد . هجه وباألصول املعتمدة فيهدون ذكر ألي بيانات تتصل بالنشر ومبن
أعطى الناشر قصائد الديوان عنوانات فرعية، وذيل األبيات بتفسريات لغوية 

ا منقولة من . يسرية للمفردات، مع أخطاء كثرية يف الضبط والفهم ويرجح أ
  .١٩٢٤الطبعة املصرية اليت صححها أمني عبد العزيز ونشرت يف القاهرة سنة 

 صفحة ٣٣٢األول (ر هذه يف أربعة أجزاء  مطبوعة دار صادعتق
ِوقد أحلق )  صفحة٤٤٢ صفحة والرابع ٢٨٥ صفحة والثالث ٣٤٦والثاين  ُ

مث أعادت الدار نفسها إخراج هذه الطبعة يف . بكل جزء فهرس للقصائد
صفحة / ٦٥١/، جاء األول يف ١٩٦١ًجزأين فقط بدال من األربعة عام 

الذي ) ؟ ())إبراهيم األعرايب((قطت اسم صفحة، ولكنها أس/ ٦٧٣/والثاين يف 
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ِّوهذا يذكرنا بإبراهيم الزين مصحح سقط الزند ! حققها ونشرها فيما زعموا
ِالذي أغفل امسه يف طبعات دار صادر للديوان ًوال ندري إن كانا شخصا ! ُ

ما شخصية ومهية نسب إليها الشرح والتحقيق  ًواحدا أم شخصني أم أ
ًدار هذه الطبعة ذات اجلزأين بالتصوير مرارا، كان آخر مث كررت ال. والتصحيح

  .١٩٩٤ما وقفت عليه طبعة صادر عام 

 طبعة ناقصة مل تكتمل، شرحها طه حسني :هـ١٣٧٥/ م١٩٥٥
وإبراهيم اإلبياري، وأصدرت اجلزء األول منها دار املعارف مبصر يف سلسلة 

بقافية / ٣٨٣ /ينتهي هذا اجلزء يف الصفحة. ))١٣ العدد -ذخائر العرب((
وقد ). ٣٩٠ - ٣٨٥ص(، يليها فهرس القصائد )٥٧اللزومية(الباء املضمومة 

ِّصدر هذا اجلزء مبقدمة يف ست صفحات  لطه حسني حتدث فيها ) ي–هـ (ُ
عن أيب العالء وبعد صوته وعناية العرب يف هذه األيام األخرية به وباملتنيب، 

 باإلشادة بإبراهيم اإلبياري وأشاد بدور مصر يف نشر آثار املعري، وختمها
ٌوقد تلت املقدمة صفحة فيها وعد . الذي كان له أعظم الفضل يف هذا اجلهد ٌ َ ِ

أما عن . بأن تنتظم الكتاب عند اكتماله فهارس شاملة يف جزء مستقل
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اجلزء . ًاألصول املعتمدة يف هذه النشرة فال جند شيئا

 ذكر أن ذلك كان عام )٢٣(وره، ولكن عبد الرمحن بدويًمل حيمل تارخيا لصد
  .)٢٤(، وأشار إىل هذا التاريخ مصطفى صاحل١٩٥٥

ً طبعة أخرى ناقصة أيضا، شرحها وحققها :هـ١٣٧٥/م١٩٥٩
إبراهيم اإلبياري، أخرجت اجلزء األول منها وزارة الثقافة واإلرشاد يف مصر عام 

م دار الكتب ١٩٨٢/ـه١٤٠٢، وأعادت طبعه ثانية عام )٢٥(م١٩٥٩
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اإلسالمية دار الكتاب املصري يف القاهرة ودار الكتاب اللبناين يف بريوت، 
مئة ) ١٠٠(يضم هذا اجلزء . ))مبناسبة حلول القرن اخلامس عشر اهلجري((

 عن - من قافية الباء املفتوحة-مخس وعشرين لزومية) ٢٥(لزومية، أي بزيادة 
م، ويقع ١٩٥٥ق مع الدكتور طه حسني عام الطبعة السابقة اليت أخرجها احملق

مخس وتسعني وأربعمئة صفحة، صدره احملقق مبقدمة ) ٤٩٥(هذا اجلزء يف 
ًأشار فيها إىل الطبعة السابقة اليت ضمت مخسا ) ي-ا: الصفحات(ضافية 

وسبعني لزومية، وذكر أن هذا اجلزء سيحتوي على مئة لزومية، وأنه زاد يف 
ًا، وبني كثريا، مث تكلم على األصول اخلطية واملطبوعة ًالشرح كثريا، وجلى كثري ً

نسخة دار الكتب املصرية : اليت اعتمدها يف التحقيق، فاألصول اخلطية هي
هـ عبد الواحد ٦٣٩وهي نسخة قدمية كتبها سنة )  أدب-٢٣٤٦(ذات الرقم 

القرن الثالث عشر اهلجري، بن عبد الرفيع، وأربع نسخ حديثة نقلت منها يف 
 أدب، - ١٠١٥أدب،  - ٤٩١(تفظ دار الكتب املصرية بثالث منها حت

أما ).  أدب- ٤٦٨(والرابعة مكتبة األزهر حتت الرقم )  أدب- ١٢٧٦
 أصح الطبعات – يف رأيه –هـ وهي ١٣٠٣املطبوعات فأمهها طبعة اهلند سنة 

مث ذكر احملقق أن شرحه . م١٨٩١وأدقها، والطبعة املصرية مبطبعة احملروسة سنة 
ولكن ! ا سيكتمل يف ستة أجزاء عدا جزء يضم الفهارس بأنواعها املختلفةهذ

 من الوعود اجلميلة، وما أكثرها، من دون – حىت اليوم –وعده هذا ظل 
  !.إجناز

 أصدرت دار الكتب العلمية يف بريوت طبعة :هـ١٤٠٣/ م١٩٨٣
، وذيلتها بفهرس )صفحة٤٧٨ صفحة، والثاين يف ٤٣٠األول يف (جزأين 
ا شروحا مبتسرة لبعض األلفاظ، وذكرت حتت للمو ًضوعات فقط، وأحلقت 
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ا وهذه )!. كذا()) حققه وأشرف على طباعته مجاعة من األخصائيني((: عنوا
  !.نشرة جتارية سقيمة مثلها كمثل معظم املطبوعات اليت خترجها هذه الدار

 أصدرت دار طالس يف دمشق طبعة بشرح ندمي :هـ١٤٠٦/ م١٩٨٦
صفحة، بدأت مبقدمة املعري، وخلت ) ١٧٣٦(ثالثة أجزاء تقع يف عدي يف 

من البيانات ومن الفهارس ما عدا فهرس القوايف، مث أعادت الدار تصوير هذه 
وأغلب الظن أن الشارح اعتمد طبعة أمني عبد العزيز . الطبعة ثانية وثالثة

 هذا  ألن الرموز املستعملة فيها قد ترددت يف حواشي١٩١٥الصادرة عام 
  .ًالشرح كثريا، راجع ما تقدم أعاله

 طبعة جديدة صدرت عن دار اجليل يف بريوت، :هـ١٤١٢/ م١٩٩٢
ديوان لزوم ما ال يلزم مما يسبق حرف الروي ((: وجاء يف صفحة العنوان ما رمسه

وصل إلينا أقدمه برواية تلميذه اخلطيب . أليب العالء املعري يف الزهد وذم الدنيا
حرره وشرح تعابريه وأغراضه . جعة اإلمام أيب منصور ابن اجلواليقيالتربيزي ومرا

  .))الدكتور كمال اليازجي باالستناد إىل عدد من األصول املخطوطة واملطبوعة

 ٥٢٢ صفحة، والثاين يف ٦١١األول (تقع هذه الطبعة يف جزأين 
ٌتصدر هذه الطبعة رسم أليب العالء عن جملة األزمنة، العدد ). صفحة َّ َ َ١١ 
م، تكلم فيها على أصول الديوان ونصوصه، فذكر الطبعات ١٩٨٨لعام 

طبعة اهلند وطبعة عزيز زند، والطبعتان اللتان صححهما : األربع الكاملة وهي
وهذه اآلن طبعته ((: م، وقال١٩٢٤م والثانية ١٩١٥أمني عبد العزيز األوىل 

تان يف مكتبة اثن: اخلامسة، اعتمدنا يف حتري نصوصها على أربع خمطوطات
ليدن يف هولندا، وواحدة يف مكتبة جامعة برنسنت يف الواليات املتحدة، ورابعة 
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ً، مث وصف هذه األصول وصفا )١/٨ ( ((يف حوزة راغب باشا يف مصر
، كتبت سنة ١٠٠ًمفصال، وذكر أن أقدمها نسخة ليدن املسجلة حتت رقم 

 قرئت على اإلمام أيب هـ وهي برواية اخلطيب التربيزي تلميذ املعري، مث٥١٧
منصور ابن اجلواليقي، أما النسخ األخرى فهي نسخ حمدثة يعود تارخيها إىل 
القرن احلادي عشر اهلجري، وقد أفاد يف حتقيق الديوان من هذه األصول 

بتصحيح أمني عبد العزيز، سنة (األربعة وعارضها بالطبعة املصرية الثانية 
ها، فوجد زيادات يف األصول اخلطية وهي أجود تلك الطبعات وأمت) ١٩١٥

انظر مقدمة التحقيق . (ًتصل إىل واحد ومثانني بيتا تضمنتها طبعته اجلديدة
مث تكلم على عمله ومنهجه يف التحقيق والشرح الذي أمضى ). ١٠ -١/٩

وقد ختم الديوان جبداول . فيه زهاء مخسني سنة من حياته األدبية كما يقول
). ٦٠٨ -٥٥٣/ ٢(م جاءت يف مخس ومخسني صفحة للقوايف واملواد واألعال

 الواردة - إىل وضع عناوين هامشية ألبرز األفكار-كما يقول–كما أنه عمد 
  ).١/١١(يف الوحدة الشعرية 

 أكمل مطبوعات اللزوميات، وهي حمققة -يف رأيي–وهذه الطبعة 
ًحتقيقا علميا جيدا، ولكن على الرغم من اجلهد الكبري الضخم املبذ ً ول فيها ً

احتوت على أخطاء يف الضبط ومل تنج من بعض التحريف والتصحيف ومن 
  .الفهم والتفسري اخلاطئني لبعض األبيات

 صدرت عن مركز حتقيق الرتاث يف اهليئة املصرية :هـ١٤١٢/ م١٩٩٢
: بعنوانالعامة للكتاب يف القاهرة طبعة جديدة مل تكتمل حىت يومنا هذا 

 بإشراف الدكتور )٢٦(ا جمموعة من الباحثني، حققه))شرح اللزوميات((
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ًوقد اختاروا أساسا لعملهم النسخة احملفوظة بدار . حسني نصار ومراجعته
، وقد فرغ من كتابتها من يدعى ) أدب٢٣٤٦(الكتب املصرية حتت رقم 

، مث قابلها )هـ٦٣٩(عبد الواحد بن عبد الرفيع يف أواسط شهر صفر سنة 
النسخة هي ذات وك يف النفس كأن هذه وحي. على أصلها حسب طاقته

 أن )٢٧(، فقد ذكر اليازجي)هـ١٣٠٣(النسخة اليت نشرت عنها مطبوعة اهلند 
بن عبد الرفيع، وأشار ا) وليس عبد الواحد(كاتب النسخة امسه عبد الوهاب 

وهو التاريخ نفسه الذي ) هـ٦٣٩( إىل أن تاريخ كتابتها هو سنة )٢٨(اجلندي
ا .  الكتب املصريةحتمله خمطوطة دار متتلئ ((ويصف احملققون هذه النسخة بأ

ا الناسخ يف يقظة التتبع، ودقة بالشروح القيمة، وتكشف عن قدرة كبرية  متتع 
، كل ذلك دفعهم إىل اختاذ هذه النسخة أما للتحقيق، ))الضبط، ومجال اخلط

ا، واحلرص على إيراد كل شروحها ولو تكر . رتوالتزامها ما صحت عبار
 قابلوا هذه النسخة -كما يذكرون–، ولكنهم )٧ -٦مقدمة التحقيق (

النفيسة بنسخة خمطوطة أشاروا إليها متاثل خمطوطات دار الكتب املصرية 
م أغفلوا ))وإمنا فعلوا ذلك ليكشفوا عن عدم أمهيتها!! حداثة وتفاهة ، على أ

م ي بحثوا عنها ومل يقفوا كل األصول اخلطية اليت وقف عليها اليازجي، رمبا أل
وهي أقدم من نسختهم ) هـ٥١٨(عليها، وخباصة خمطوطة ليدن املكتوبة سنة 

ا قرئت على عامل  ا برواية التربيزي تلميذ املعري، وأل اليت اعتمدوها وأصح أل
  .كبري كاجلواليقي

نشر من هذه الطبعة اليت رتبت فيها القوايف على حروف اهلجاء حبسب 
ية ثالثة أجزاء، اشتمل األول منها على قوايف اهلمزة واأللف اللينة الطريقة املغرب

والباء والتاء والثاء واجليم واحلاء واخلاء والدال، وتضمن الثاين بقية الدال والذال 
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الثالث ببقية الالم وامليم والراء والزاي والطاء والظاء والكاف والالم، واستقل 
ومن املتوقع أن يضم اجلزء . والفاء والقافوالنون والصاد والضاد والعني والغني 

 قوايف السني والشني واهلاء والواو - فيما أعلم–الرابع الذي مل يصدر حىت اآلن 
  .والياء، باإلضافة إىل الفهارس العامة

َّلقد كان املأمول أن جتب هذه الطبعة كل ما سبقها من طبعات، 
من تصحيفات وحتريفات، َّولكنها جاءت خميبة لآلمال، لكثرة ما تفشى فيها 

ا مل تكتمل وقد  ًوكثرة ما شاع فيها من أخطاء الطباعة والضبط، فضال عن أ
  !.مضى على صدور أول أجزائها تسع سنوات

 أصدرت دار الكتاب العريب يف بريوت ضمن :هـ١٤١٦/ م١٩٩٦
  ):شعراؤنا(سلسة 

العالء مما يسبق حرف الروي أليب ) اللزوميات(ديوان لزوم ما ال يلزم ((
تقدمي ((املعري برواية اإلمام التربيزي ومراجعة اإلمام أيب منصور ابن اجلواليقي، 

األول (وتقع هذه النشرة يف جزأين . ))وشرح وفهرسة وحيد كبابة وحسن محد
َّوقد صدرها احملققان بالقسم ).  صفحة٧٣٥ صفحة والثاين يف ٦٨٦يف 

ِاألول الذي وصف بـ  أوجزا ) ١٤-٧( صفحات وتقع يف مثاين) الدارسة(ُ
، وطبعات )١١-١٠(ولزومياته ) ٧٠١٠(الكالم فيها على سرية املعري 

وقد ذكرا سبع طبعات للديوان تقدم ذكرها ومل ). ١٤-١١(الديوان وشروحه 
  .وختما عملهما بفهرس يتيم للقوايف! يشريا إىل أي نسخة خطية

ذه السلسلة ومن الواضح أن هذه النشرة نشرة جتارية كسائر دواوين ه
ًاليت تصدرها تلك الدار، وهي معتمدة أساسا طبعة اليازجي ) شعراؤنا(

ومستفيدة يف الشرح من بعض الطبعات األخرى، فهي طبعة تفتقر إىل كل 



  

٥٦٣   صالح كزارة - آثار أيب العالء املعري املطبوعة  

  .مقومات النشر العلمي الصحيح
هذا ما وقفنا عليه من طبعات اللزوميات، وال نرتاب يف أنه قد فاتتنا 

 العريب مل نتمكن من الوصول إليها، وعزاؤنا أنا طبعات أخرى يف أرجاء العامل
  .ًمل نأل جهدا، وحسبك من القالدة ما أحاط بالعنق

  :شروح اللزميات

ًمل تذكر املصادر شراحا لديوان اللزوميات على حنو ما ذكرت من شراح 
ذه اللزوميات فنسبت له أربعة كتبت . لسقط الزند وقد عين املعري نفسه 

ا مثل لزوم ما ال ( وهو كتاب شرح فيه ما يف كتاب ))راحة اللزوم((: تتصل 
، ))ثالثة أجزاء يف تفسري لزوم ما ال يلزم((من الغريب، وكتاب الراحلة ) يلزم

ًومل يصل إلينا من هذه الكتب مجيعا سوى . )٢٩(وزجر النابح وجنر الزجر
  .مقتطفات من زجر النابح

  : زجر النابح-

ًال وثيقا، وقد شرح فيه املعري كثريا من يتصل بلزوم ما ال يلزم اتصا ً ً
م اليت  م وتأويال أقواله يف اللزوميات ورد على الطاعنني عليه فيها افرتاءا

وصلت إلينا . تتناول عقيدته من خالل فهمهم امللتوي املغرض لبعض أبياته
مقتطفات من هذا الكتاب يف شكل حواش كثرية كتبها بعناية ودقة أحد 

مش صفحات اجلزء األول من اللزوميات يف املخطوطة اليت النساخ يف ها
ا مكتبة املتحف الربيطاين حتت الرقم  وقد فطن هلذه ). ٥٣١٠ OR(حتتفظ 

ًاحلواشي وأدرك قيمتها الكبرية الدكتور أجمد الطرابلسي الذي بذل جهدا كبريا  ً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

 

٥٦٤

يف طبعة يف استخراجها وحتقيقها وتفسريها، ونشرها جممع اللغة العربية بدمشق 
وقد . م١٩٨٢–هـ ١٤٠٢م ويف طبعة ثانية عام ١٩٦٥ -هـ١٣٨٥أوىل عام 

استظهر احملقق أن املخطوطة كتبت يف القرن السادس اهلجري، ومل تستبعد أن 
تكون من عمل أحد تالميذ أيب العالء أمالها عليه يف سنواته األخرية من حياته 

كما يقول –وقد آثر احملقق ). ٩مقدمة احملقق. (حني اشتد عليه طعن الطاعنني
 أن يثبت هذه املقتطفات متسلسلة وفق ترتيب األبيات املتعلقة -  )١١ص(

اليت  البيت أو األبيات ا يف لزوم ما ال يلزم، كما أثبت يف مفتتح كل منها
 موضع القصيدة يف هي موضع البحث فيها مع اإلشارة يف احلاشية إىل

صفحة ) ١٩٦(ت من زجر النابح يف جاءت مطبوعة هذه املقتطفا. الديوان
سبع وعشرين صفحة مع مناذج مصورة من ) ٢٧(سبقتها مقدمة للمحقق يف 

  .املخطوطة املشار إليها

  : مختارات أو منتخبات اللزوميات-

ًلقيت اللزوميات قدميا وحديثا إقباال من القراء الذين سارعوا لالنتقاء  ً ً
  :املطبوعة التاليةمنها واالختيار، وقد وقفت على املختارات 

 شرح املختار من لزوميات أيب العالء، اختارها وشرحها أبو حممد -١
، حقق القسم األول منه )هـ٥٢١ت(يد البطليوسي ِّعبد اهللا بن حممد بن الس

يد، ونشرته دار الكتب املصرية يف القاهرة عام  . ١٩٧٠وقدم له حامد عبد ا
عشر لزوميات رواها ) ١٠ (-كما يقول احملقق–وهذا املختار تضمن 

  .ومل تصدر حىت اليوم بقية األقسام. البطليوسي ومل ترد يف خطيات اللزوميات

م، ١٨٩٥–هـ ١٣١٣ فحول البالغة حملمد توفيق البكري، القاهرة -٢
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  ).٢٧٩ -١٤١ص(فيه خمتارات من سقط الزند واللزوميات 

ميات،  ديوان شاعر الفالسفة وفيلسوف الشعراء أو منتخبات اللزو-٣
، ويذكر )ص١٧٤(هـ ١٣١٩اختارها الشيخ خالد أفندي حطاب، مصر 

ديوان : أن هذه طبعة جديدة أو ثانية مما طبع حتت عنوان) ٨١٣ص(سركيس 
) ١٦٠(أيب العالء أو منتخبات اللزوميات يف اإلسكندرية من دون تاريخ، يف 

  .م١٩١٢تاريخ هذه النشرة بسنة ) ٤٢/ ٥(صفحة، ويقدر بروكلمن 

األلزم من لزوم ما ال يلزم، اختيار أمحد أفندي نسيم وعبد اهللا  -٤
  ).ص١٨٧(هـ، ١٣٢٣املغرية، مطبعة اجلمهور مبصر، سنة 

 - ١٧٩ص(م ١٩٢٩ سحر البالغة لعثمان شاكر، القاهرة -٥
  .، وانظر ما تقدم من خمتارات السقط)٢١٢

يخ،  رسائل أيب العالء وشعره، مطبعة السعادة، القاهرة من دون تار-٦
  .وانظر خمتارات السقط املتقدمة) ١٤٤ – ١٣٤ص (

 دار صادر بريوت، من دون تاريخ، –سلسلة مناهل األدب العريب  -٧
  .١٠ و٩العددان 

ا الدكتورة ثريا ملحس وأحلقتها -٨  خمتارات من اللزوميات، اختار
ا . م١٩٦٢ الذي أخرجته مطابع سيما يف بريوت عام ))أبعاد املعري((: بكتا

) ١٥٦ - ٧٥ص(إحدى ومثانني صفحة ) ٨١(د جاءت هذه املختارات يف وق
 - ٩١ص (، واخلري )٩٠ - ٧٧ص (العقل : موزعة حتت أربعة أقسام هي

مل تشر ). ١٥٦ -١٢٧ص (، واهللا )١٢٥ -١١٣ص (، والعدل )١١١
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املؤلفة إىل املصدر الذي اعتمدته يف هذه املختارات واكتفت بضبط األبيات 
  .يقمن غري شرح أو تعل

 اللزوميات أو لزوم ما ال يلزم، قدم له وأشرف على اختياره عمر أبو - ٩
  ).٢٢٧ - ٦٦ص (م، ١٩٦٩النصر، مطبعة النجوى، بريوت، طبعة ثانية، 

نقد الدولة والدين والناس، هادي :  املنتخب من اللزوميات- ١٠
العلوي، منشورات مركز األحباث والدراسات االشرتاكية يف العامل العريب، 

، وقد قدم العلوي للمختارات بدراسة عن املعري ) ص٢٥٠ (١٩٩٠مشق د
، وجعل املختارات يف )٩٨ -٩ص (املفكر التنويري املثقف من طراز خاص 

 - ١٥٧(، نقد السلوك الديين ص )١٥٤ -١٠١(نقد الدين ص : فصول
تمع ص )٢٠٢ - ١٩١(، نقد السياسة ص )١٨٧  - ٢٠٥(، نقد الناس وا
، نصوص مارقة )٢٣٩ -٢٢٥(لزوميات ونوادرها ص ، من شوارد ال)٢٢١

  ).٢٤٧ - ٢٤٣(وميات ص زليست يف الل

دراسة وخمتارات من شعره ونثره، عبد اللطيف :  أبو العالء املعري- ١١
  ).سلسلة شعراؤنا القدامى(م ١٩٩٠شرارة، الشركة العاملية للكتاب، بريوت، 

  : ملقى السبيل- ٣

ا رسالة صغرية يف الزهد واملواعظ، وص ))رسالة فلسفية((فت بأ
)٣٠( .

وهي تشتمل على فقرات نثرية مسجوعة نظمت يف مقطوعات شعرية، وكلها 
ُتراوح الفقرة بني سطرين وثالثة أسطر، واملقطوعة . مرتبة على حروف املعجم

بني بيتني ومثانية أبيات، وتتفق الفواصل والقوايف، مثال ذلك ما جاء يف حرف 
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رض، ضاعت النافلة واملفرتض، وخدعك هذا دينك عناه امل((: الضاد
  ٠٠٠املرض

 واخلسر يف أن مييته املرض   دينك مضىن أصابه سقم
 )٣١(مفرتض من بعد ما ضاع منك   وهل ترجى لديك نافلة

نشرت هذه الرسالة أربع مرات بتحقيق حسن حسين عبد الوهاب، 
م، ١٩١٢ –ـ ه١٣٢٩، العدد األول، )الدمشقية(األوىل يف جملة املقتبس 

الثانية (رسائل البلغاء اليت مجعها وحررها حممد كرد علي ((والثانية والثالثة ضمن 
ما جلنة التأليف والرتمجة والنشر يف )٣٢()١٩٤٤ والثالثة ١٩١٣  وقد أصدر
امللحق برسالة الغفران ) نصوص ودراسات(، والرابعة ضمن اجلزء الرابع ))القاهرة

. )٣٣()ة الثالثة بدار املعارف مبصر، من دون تاريخالطبع(حتقيق كامل كيالين 
وقد اعتمد احملقق يف نشر هذه الرسالة خمطوطة كتبت يف اإلسكندرية أوائل 

، )٤٦٧(القرن السادس اهلجري، وهي حمفوظة مبكتبة األسكوربال حتت الرقم 
مقدمة التحقيق ( يف املكتبة التيمورية – مل يصفها –وعارضها مبخطوطة أخرى 

٢٨٢.(  

  : الديوان المنسوب ألبي العالء- ٤

ذكر حممد سليم اجلندي أنه عثر يف دار الكتب الظاهرية يف دمشق، 
، تشتمل على تسع ورقات، أي )٥٥٤٢/ ٥٣(على نسخة خطية حتت رقم 

وقد . ))ديوان أيب العالء املعري((: صفحة، كتب على أول صفحة منها) ١٨(
َنظم فيه  لية، على كل حرف من حروف ًتسعا وعشرين قصيدة غز) ٢٩(َ

ا عشرة، وقد التزم يف كل قصيدة أن يكون احلرف األول  اهلجاء قصيدة أبيا
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ديوان ((مث وصف هذا الديوان الذي مساه . )٣٤(ًواألخري من كل بيت واحدا
ً وصفا مطوال انتهى فيه إىل أن ))الغزل اإلنسان ال يستطيع أن جيزم معه بأن ((ً

مع ))ءهذا الديوان أليب العال ، وأشار إىل أنه كتب مقالة نشرت يف جملة ا
لد (العلمي العريب بدمشق  ًبني فيها شيئا مما يف ) ١١٦، ص ٢، العدد ١٨ا َّ

ًهذا الديوان من األغالط وغريها، وذكر شيئا من األمور اليت تسوغ نسبته إىل 
  .)٣٥(ًأيب العالء وشيئا مما يبعد نسبته إليه

 أسعد طلس هذا الديوان عن نسخة الظاهرية وقد حقق الدكتور حممد
لد (هذه، ونشره يف جملة املقتطف  / آب/ أغسطس (٣، العدد ١٠٥ا

 وتردد يف نسبة الديوان إىل أيب العالء وإن كان )٣٦(٢٨٨ -٢١٥ص ) ١٩٤٤
ًمييل إليها، وأشار إىل أن خليل مردم بك أنكر هذه النسبة إنكارا تاما، ذاهبا  ً ً

ًليف أحد املتأخرين املعجبني بأيب العالء نظمه حماكيا أمن تإىل أن الديوان 
  .)٣٧(أسلوب املعري وطريقته يف النظم

عرض الدكتور فخر الدين قباوة هلذا الديوان بعد أن وقف على 
خمطوطته املشار إليها يف دار الكتب الظاهرية بدمشق، ولكنه مل يقف على 

إىل نسبة هذا الديوان للمعري، مطبوعته بتحقيق الدكتور طلس الذي كان مييل 
ًيف حني كان خليل مردم بك ينكر هذه النسبة إنكارا تاما حاول الدكتور . ً

قباوة تصحيح نسبة هذا الديوان أليب العالء بعد أن عرض آلراء األستاذ 
 وتردد يف نسبته للمعري – كما تقدم –اجلندي الذي تكلم على هذا الديوان 

ِّبني نفي وإثبات، فلم يسل َ م باملآخذ اليت ارتآها األستاذ اجلندي يف الديوان من ُ
 وغثيث االستعارة وسخيف ٠٠٠وقوع اللحن واخلروج على قياس العربية

الرتكيب، باإلضافة إىل إغفال املصادر واملراجع ذكر هذا الديوان يف ترمجة 
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ًاملعري، فرد كل ذلك وفنده بأدلة راجحة ذاهبا إىل أن هذا وأمثاله أدل على 
فولة الفن اليت تدعو إىل اإلغراب يف اللفظ والتعبري، وأن القارئ هلذه ط

القصائد الفتية يلمس نفس أيب العالء يف يفوعه وبوادر شبابه، فهو يصطنع 
ًقالبا فنيا بكرا ميثل طموحه والتوليد يف نسج القوايف وحبك األبيات ً أما إغفال . ً

ملعري فليس مما يقدح يف نسبته املصادر واملراجع ذكر هذا الديوان يف ترمجة ا
إليه، ألن املؤرخني كانوا ومازالوا يوردون للعامل بعض مصنفاته أو أكثرها وقلما 

ا كلها، والسيما إذا كانت وافرة وينتهي الدكتور من هذا وغريه مما . يستوفو
فصل القول فيه إىل انه جيوز لنا أن نرجح نسبة الديوان إىل املعري، وان جنعله 

صطنعه يف مراحل التكوين من حياته الفنية، لينطلق بعد إىل رحاب مما ا
  .)٣٨(السقط واللزوميات وما أشبه ذلك

  : فائت شعر أبي العالء- ٥

 جلمع ما تفرق من شعر أيب – فيما أعلم –تصدى اثنان من املعاصرين 
 :أوهلما. العالء يف املصادر املختلفة مما أخل به ديواناه سقط الزند واللزوميات

  .مصطفى صاحل: عبد العزيز امليمين، وثانيهما
هذا ((:  وقدم له بقوله))فائت شعر أيب العالء((أما امليمين فسمى عمله 

فائت شعر أيب العالء مما ال يوجد يف كتبه املعروفة، مجعته أثناء تأليفي كتايب 
. وفيه بعض شعر حنل له، حىت تتم فائدة كتايب املذكورة) أبو العالء وما إليه(

مث رأيت أن أحلقه بآخر رسالة املالئكة أليب العالء حىت يكونا كتيبني، وأثرين 
))من آثار أيب العالء حيني

)٣٩(.  
ا ) ٨٠(مجع امليمين  فيما –مثانني قصيدة ومقطوعة عدة أبيا

ستة ومخسون ومئتا بيت، رتبها حبسب قوافيها على ) ٢٥٦ (-أحصيت



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

 

٥٧٠

مخس ) ١٥(ح، وجاءت يف حروف اهلجاء، وقد خلت من الضبط والشر
  .عشرة صفحة أعقبها مستدرك يف صفحة واحدة

كشاف مصادر دراسة أيب العالء، ص : (أما صاحل فأحلق عمله بكتابه
. ))قائمة األبيات املنسوبة إىل أيب العالء((:  وجعل عنوانه)٤٠()٢٣٧ -٣٠٧

ستة وعشرين وثالمثئة بيت، رتبت حبسب ) ٣٢٦(وقد ضمت هذه القائمة 
ًدر اليت نقلت منها ترتيبا زمنيا بدءا بتتمة اليتيمة للثعاليب وانتهاء بفائت املصا ً ً

ًوقد ضبطت معظم األبيات ضبطا يسريا، وعلق على . شعر أيب العالء للميمين ً
  .بعضها تعليقات نافعة

  :الحواشي

 أسس هذه اجلمعية حممد عارف باشا أحد أعضاء جملس األحكام مبصر - ١
وقد . ًعضوا) ٦٦١(يها كثري من سراة القوم وحميب العلم وعددهم م، وانضم إل١٨٦٨سنة 

طبعت هذه اجلمعية طائفة صاحلة من الكتب القيمة يف اللغة واألدب والتاريخ كالصحاح 
للجوهري، واملثل البن األثري، والفتح الوهيب على تاريخ أيب نصر العتيب ألمحد بن علي 

: انظر. (وهو من أندر الكتب اليت طبعتها، )هـ١١٧٢املتوىف سنة (املنيين الدمشقي 
  ).٣٨٨ - ٣٨٦أوائل املطبوعات العربية يف مصر، ص : الطناحي، حممود حممد

  .٥٣، احلاشية ٤٢٩ الطناحي، أوائل املطبوعات، ص - ٢

، هذا ما ذكر يف خامتة الطبع، ويف معجم املطبوعات ))املطبعة اإلعالمية(( - ٣
مقدمة  ())شروح سقط الزند((َّ ولكن حمققي ،))مطبعة اإلعالم((: ١/١٤٥لسركيس 

َّخطأوا صاحب املعجم فيما ذكره، وعلق الطناحي على ) ١ز، احلاشية : التحقيق ص

ا))املطبعة اإلعالمية(( ))ومل أعرف((: صنيعهم هذا بقوله . ً هذه، ومل أر شيئا من مطبوعا
ا كثرية وكان يصد))مطبعة األعالم((أما   ))جريدة األعالم((ر عنها  فهي معروفة ومطبوعا
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 - ١٨٤٠(جريدة يومية، مث أسبوعية، أنشأها حممد بريم اخلامس بن مصطفى ((وهي 
هـ، ١٣٠٢ انتقل إىل مصر سنة ٠٠٠وهو عامل رحالة مؤرخ من علماء تونس) ١٨٨٩

.  أهـ))شرح التنوير على سقط الزند((: ًوأنشأ هذه اجلريدة، مث طبع يف مطبعتها كتبا، منها
، وهو ))املطبعة اإلسالمية((): ٢٧، رقم ٣٣ص(اف مصادر دراسة أيب العالء ويف كش

  .خطأ ظاهر

هذا ما انتهى إليه اجتهاد الباحثني سركيس والطناحي ولكل منهما أجر : قلت
  .واحد

املطبعة ((: والصواب الذي ال ريب فيه هو ذكر ما ذكر يف خامتة الطبع
اإلعالم حبوادث ((من جريدة / ١٢٨/عدد ، وهذا ما تثبته صورة غالف ال))اإلعالمية

م، ويظهر ١٨٨٦ يونيه ١٧هـ املوافق ١٣٠٣ رمضان ١٥ الصادر يف يوم اخلميس ))األيام
ا احملروسة))املطبعة اإلعالمية((فيه بوضوح اسم  انظر صورة هذا الغالف يف .  وحمل إدار

بيت (لقامسي ، لفتحي ا))الشيخ حممد بريم اخلامس حياته وفكره اإلصالحي((كتاب 
ًوانظر فيه أيضا صور أغلفة الكتب التالية . ١٨١ص ) ١٩٩٠تونس /  قرطاج–احلكمة 

، )١٧٧ص (صفوة االعتبار مبستودع األمصار واألقطار : املطبوعة يف املطبعة اإلعالمية
، وحول أحكام األشراف آل )١٧٩ص (وحتفة اخلواص يف حل صيد بندق الرصاص 

ّكلها من تأليف الشيخ حممد بريم اخلامس صاحب و) ١٨٠ص  (بيت رسول اهللا 
  .جريدة اإلعالم واملطبعة اإلعالمية

  .٣٢٨ معجم املطبوعات - ٤

 ٣٥٠ و١/١٥٧، واألعالم ٢٦٩أبو العالء وما إليه :  انظر على التوايل- ٥
، ومقدمة حمقق شروح سقط الزند، الصفحة ب، احلاشية ١١ًمصدرا يف دراسة أيب العالء 

. ٦٦، ومذاهب أيب العالء يف اللغة وعلومها ٣٠٣ر دراسة أيب العالء ، وكشاف مصاد١
، وبروكلمن يف تاريخ األدب ٣٢٨وانساق وراء هذا الوهم سركيس يف معجم املطبوعات 

  .٥/٤٠العريب 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

 

٥٧٢

  .٧٦٤ اجلامع يف أخبار أيب العالء، حملمد سليم اجلندي - ٦

ضوء ((سخ خطية من أربع ن) ٤٠/ ٥( ذكر بروكلمن يف تاريخ األدب العريب - ٧
. ٢٤١/ ٣، والقاهرة ثان ١٣٢٢، وكوبريلي ٦٩٣، وليدن ٣١١١ يف باريس ))السقط

يف الوصول إىل (( - كما يقول–ويبدو أن ما ذكره غري صحيح، ألن بعض احملققني أخفق 
نسخة من الضوء، رغم السعي احلثيث منذ سنوات، وجتنيد جمموعة من الزمالء والوسائل، 

لقد رجعت من هذا .  يف هذه السبيل))شروح سقط الزند((ققي فكان شأين شأن حم
مقدمة حتقيق اإليضاح يف شرح سقط : قباوة، فخر الدين: انظر. ))السعي بال خفي حنني

  .٢٩ - ٢٨، ص ))الزند وضوئه

ً مطبوع يف اهلند وهم أيضا، ))سقط الزند((وما ذكره من أن . ٥/٤٠ نفسه - ٨
وترمجة املعري عند بروكلمن حباجة إىل حترير . رةمطبعة أمني هندية، القاه: صوابه

  .وتصحيح

ولعل هذا العامل . ١٧٤ من كلمة الناشر أمني هندية يف ختام الديوان ص - ٩
الذي مل يصرح بامسه هو الشيخ إبراهيم اليازجي نزيل القاهرة يف ذلك الوقت، وهو ممن 

أمني هندية نفسه يف القاهرة مجع الشعر واللغة، وكان قد صحح رسالة الغفران اليت نشرها 
  .م١٩٠٣عام 

  . م–ط :  مقدمة التحقيق، الصفحات-١٠

  .٢٤قباوة، مقدمة حتقيق اإليضاح يف شرح سقط الزند وضوئه، ص .  د-١١

اجلامع يف أخبار أيب العالء :  انظر أمساء هذه الشروح وأمساء شراحها يف-١٢
 ح، ومقدمة –ج : ات، الصفح))شروح سقط الزند((، ومقدمة حتقيق ٧٦٦ - ٧٦٤

، وشاعرية أيب العالء يف نظر ٢٣ - ٢حتقيق اإليضاح يف شرح سقط الزند وضوئه، ص 
، وأضف إليها شرح الشيخ عبد القادر ٧٤ -٧٠القدامى حملمد مصطفى باحلاج ص 

  .، وقد سبق الكالم عليه))عرف الند يف شرح سقط الزند((: اجلنباز احلليب



  

٥٧٣   صالح كزارة - آثار أيب العالء املعري املطبوعة  

  .١١٨٠ العالء  انظر اجلامع يف أخبار أيب-١٣

، وقارن مبعجم املطبوعات ٢٧٠ فانديك، اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع -١٤
٢٣٨.  

  .٩١ كمال اليازجي، أيب العالء ولزومياته -١٥

  .٨/ ١ كمال اليازجي، مقدمة حتقيق ديوان لزوم ما ال يلزم -١٦

 - ١١٨١، وانظر النقد املفصل ١١٨١ اجلامع يف أخبار أيب العالء -١٧
١١٨٩.  

  .٩١ اليازجي، أبو العالء ولزومياته -١٨

  .١/٨ اليازجي، مقدمة حتقيق لزوم ما ال يلزم -١٩

، وقد أحلق بالكتاب فائت شعر أيب ٢٧٦أبو العالء وما إليه :  امليمين-٢٠
  .صفحة) ١٥(العالء يف 

كامل كيالين (( أن ٤٥٩ ذكر عمر فروخ يف كتابه تاريخ الفكر العريب ص -٢١
  . والصحيح أنه قدم هلا فقط!))نشر هذه الطبعة

  .٩٢ أبو العالء ولزومياته -٢٢

 ويذكر هذه ٢٥ص ) مؤلفاته( إىل طه حسني يف عيد ميالده السبعني -٢٣
  .الطبعة نفسها

  .٢٧١ كشاف مصادر دراسة أيب العالء -٢٤

شرح (( أشار إىل هذه الطبعة حسني نصار يف مقدمة حتقيق - ٢٥
  .م١٩٩٢ املصرية العامة للكتاب، القاهرة ، منشورات اهليئة٦/ ١ ))اللزوميات

سيدة حامد ومنري املدين وزينب القوصي ووفاء األعصر، وكلهم من :  هم-٢٦



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

 

٥٧٤

  .العاملني يف مركز حتقيق الرتاث

  .٨/ ١ ومقدمة حتقيق اللزوميات ٩٠ أبو العالء ولزومياته -٢٧

  .٤، احلاشية ١١٨٠ اجلامع يف أخبار أيب العالء -٢٨

 ٧٩١ - ٧٩٠ ما كتبه اجلندي يف اجلامع يف أخبار أيب العالء  انظر حوهلا-٢٩
وقد صحف عنوان الكتاب األخري يف بعض املصادر فجاء . وما حييل إليه من مصادر

  .األصل: ، والنجر))جنر((ً بدال من ))حبر الزجر((

، ونقل كالمه يوسف أسعد داغر يف مصادر ٣٢٩ معجم املطبوعات -٣٠
  .١٩٧الدراسة األدبية 

، من الطبعة ٢٩١ انظر الفقرة واألبيات بتمامها، يف رسائل البلغاء ص -٣١
  .١٩٤٤الثانية، جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة 

أن تاريخ ) ٩٦رقم  (٣٠٥ ذكر صاحل يف كشاف مصادر دراسة أيب العالء -٣٢
 -١٣٦٥ة وتاريخ الطبعة الثالث) م١٩١٢(هـ ١٣٧٠: الطبعة الثانية من رسائل البلغاء هو

وقد ذكر ). ١٩٤٤ (١٣٦٣و) ١٩١٣ (١٣٣١: وهذا خطأ ظاهر، صوابه). ١٩٥٤(
 وال أدري من أين جاء به، فالطبعة الثالثة من ١٣٥٩ًأيضا أن تاريخ طبعة الكيالين هو 

ا دار املعارف مبصر غفال من التاريخ   .ًرسالة الغفران بتحقيق كامل كيالين أصدر

: ة رديئة مملوءة باألخطاء خالية من الضبط، يف ونشرت الرسالة نشرة جتاري-٣٣
إحتاف الفضالء برسائل أيب العالء، دراسة وإعداد حممد عبد احلكيم القاضي وحممد عبد 

وقد نقلت . ٣٧٤ - ٣٦١، ص ١٩٨٩الرزاق عرفات، منشورات دار احلديث، القاهرة 
  ً.سامن طبعة الكيالين، وأشري إىل خمطوطة التيمورية ورسائل البلغاء تدلي

  .٧٢٤ اجلامع يف أخبار أيب العالء -٣٤

  .٩٩١ و٩٨٧ نفسه -٣٥



  

٥٧٥   صالح كزارة - آثار أيب العالء املعري املطبوعة  

:  من هذه الطبعة فصلة حمفوظة بدار الكتب الظاهرية يف دمشق، حتت رقم-٣٦
  ).٢٤ (١٠٦ق 

 مقالني أحدمها ٢٤٩ يذكر صاحل يف كشاف مصادر دراسة أيب العالء -٣٧
 حملمد عبد الغين حسن يستبعد خلليل شيبوب يرفض فيه نسبة الديوان أليب العالء، واآلخر

لد  تشرين الثاين  (٤، العدد ١٠ًفيه هذه النسبة أيضا، وكال املقالني يف املقتطف، ا
  .٣٦٣ - ٣٦١ و٣٦٠ - ٣٥٩ص ) ١٩٤٤

  .٩ -٥قباوة، مقدمة حتقيق اإليضاح يف شرح سقط الزند وضوئه، ص .  د-٣٨

ري الذي مجعه  طبعت رسالة املالئكة بتحقيق امليمين وفائت شعر املع-٣٩
أبو العالء وما إليه، على نفقة مجعية دار املصنفني يف اهلند، واشرف على : ملحقني بكتابه

  .هـ١٣٤٤طبعه حمب الدين اخلطيب، يف املطبعة السلفية ومكتبتها، يف القاهرة سنة 

ا صاحبها لنيل درجة -٤٠  أصل الكتاب أطروحة جامعية باللغة الفرنسية تقدم 
 من جامعة باريس بإشراف املستشرق شارل بال، وقد نشرت يف ))حللقة الثالثةا((الدكتوراه 

العددين الثاين والعشرين والثالث والعشرين من جملة الدراسات الشرقية اليت يصدرها املعهد 
أيب العالء يف نظر باحلاج، شاعرية : انظر (١٩٧٠ -١٩٦٩الفرنسي بدمشق، سنة 

فريد من نوعه مل (( هذا العمل األكادميي بأنه ، وقد وصف باحلاج)٨ - ٧القدامى، ص 
  ).٣٤٩ص . ())يما أعلمفيسبق ألحد القيام مبثله يف اآلداب العربية، 

  المراجع

، الدار شاعرية أبي العالء في نظر القدامى – باحلاج، حممد مصطفى - ١
  .١٩٨٤العربية للكتاب، تونس، 

دار . السبعينإلى طه حسين في عيد ميالده  – بدوي، عبد الرمحن - ٢
  .م١٩٦٢املعارف مبصر، 

، ترمجة السيد يعقوب بكر ٥تاريخ األدب العريب، ج – بروكلمن، كارل - ٣



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٧( ا

 

٥٧٦

  .م١٩٧٧، ٢ورمضان عبد التواب، دار املعارف مبصر، ط

أشرف على . الجامع في أخبار أبي العالء وآثاره – اجلندي، حممد سليم - ٤
  .م١٩٦٢مع العلمي العريب بدمشق، طبعه وعلق عليه عبد اهلادي هاشم، مطبوعات ا

، دار مذاهب أبي العالء في اللغة وعلومها – احلمصي، حممد طاهر - ٥
  .١٩٨٦الفكر، دمشق، 

ً مصدرا يف دراسة أيب العالء املعري، مطابع ٣٥٠ -  داغر، يوسف أسعد - ٦
  .١٩٤٤صادر رحياين، بريوت، 

ر املخلص، صيدا، ، مطبعة ديمصادر الدراسة األدبية–داغر، يوسف أسعد - ٧
  .م١٩٥٠

، ٥األعالم، دار العلم للماليني، بريوت، ط – الزركلي، خري الدين - ٨
  .م١٩٨٠

معجم املطبوعات العربية واملعربة، مطبعة سركيس،  – سركيس، يوسف اليان - ٩
  .م١٩٢٨القاهرة، 

كشاف مصادر أيب العالء املعري، مطبعة العلم،  – صاحل، مصطفى -١٠
  .م١٩٧٨دمشق، 

: ، ضمنأوائل المطبوعات العربية في مصر – الطناحي، حممود حممد -١١
 –ندوة تاريخ الطباعة العربية حىت انتهاء القرن التاسع عشر، منشورات مركز مجعة املاجد 

مع الثقايف   .م١٩٩٦ أبو ظيب، - ديب، وا
القاهرة، ، مطبعة اهلالل، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع – فانديك، ادوارد - ١٢

  .م١٨٩٦

، ٤، دار العلم للماليني، بريوت، طتاريخ الفكر العربي– فروخ، عمر -١٣
  .م١٩٨٣



  

٥٧٧   صالح كزارة - آثار أيب العالء املعري املطبوعة  

، الشيخ محمد بيرم الخامس حياته وفكره اإلصالحي– القامسي، فتحي -١٤
  .١٩٩٠تونس، / بيت احلكمة، قرطاج

اإليضاح في شرح سقط الزند ((مقدمة حتقيق كتاب – قباوة، فخر الدين -١٥
  .م٢٠٠٠ - ١٩٩٠ربيزي، دار القلم العريب حبلب للخطيب الت)) وضوئه

، املطبعة السلفية ومكتبتها، أبو العالء وما إليه– امليمين، عبد العزيز -١٦
  .هـ١٣٤٤القاهرة، 

  .م١٩٨٨، دار اجليل، بريوت، أبو العالء ولزومياته– اليازجي، كمال -١٧

  

*   *   *  


