
 - ١٩٣ -  

   التيمي أيوبعبد اهللا بن 
  في شعره بعد ديوانه
  مجاهد مصطفى بهجت. د

 شعر عبد اهللا ٢٠٠١صدر عن معهد املخطوطات العربية يف القاهرة سنة 
مجع وحتقيق وشرح الدكتور محد بن ناصر (  ه٢٠٩ت(بن أيوب التيمي ا

 بنشرها ًالدخيل، وإين ألهنئ املعهد أوال على اهتمامه ورعايته للدواوين القدمية
ًمستقلة رديفة للمجلة وليس بديال عنها، وأهنئ أيضا احملقق الدكتور محد بن  ً

ر األعالم البارزين،  ر يف مجع شعر شاعر من غي ناصر الدخيل على جهده الكبي
  . نصوصه الشعرية وحتقيقهاوتوثيق

وكنت أترقب من املعنيني بشعر العصر العباسي األول الغيورين عليه، أن 
يتفرغ هلذا اجلمع مبهمة مجع شعره من املصادر واملظان الرتاثية ينهض من 

ليضيف لبنة يف بناء تراثنا األديب، ولكن املشكلة األوىل اليت جتابه احملقق أن 
ًيكون املوضوع غري مسبوق إليه، جتنبا للتكرار وحذرا من تضييع اجلهد والوقت  ً

ة علمية حتقق ذلك يف موضوع غري جديد، ولألسف الشديد ليست لدينا وسيل
الت العلمية  ِّإال مدى معرفة احملقق وصلته باملختصني يف موضوعه من خالل ا

  .الصادرة عن جمامع اللغة العربية واجلامعات
ولذلك ظهرت جهود كثرية مكررة يف جمال حتقيق الشعر ومجعه ويف أوقات 

  .)١(متقاربة، ودون معرفة املتأخر جبهود املتقدم
 التيمي يذكر يف هذا السياق، إذ نشرت جملة جممع اللغة والشاعر عبد اهللا

                                                            
  

حمسن . الذي نشره د(  ه٤٠٠حبدود (من هذا القبيل ديوان أيب هالل العسكري ) 1(
  .١٩٧٩جورج قنازع سنة .  مث د١٩٧٥ سنة غياض



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٩٤  )١(ء اجلز) ٨٠( ا

 ١٩٩٨ سنة٥٥رشدي علي حسن يف العدد .العربية األردين ديوانه بتحقيق د
  ) .٢١٣-١٦٩(ص 

وليس من شأن هذا البحث إجراء املقارنة بني اجلهدين، وإن كان الغالب أن 
  .متوفرة عند املتقدميتفوق املتأخر على املتقدم الطالعه على مصادر قد ال تكون 

موع بالشعر أوىل من تسميته بالديوان، إذا كان ذلك معتمدا  ًوتسمية ا
  .على اجلمع وليس على حتقيق املخطوط وهو ما حتقق يف النشرة األخرية

ً بيتا على النحو ٥٠الدخيل متميزة عن النشرة السابقة بزيادة .وتأيت نشرة د
  :اآليت
  :ا وهيً بيت٤٤زيادة أربعة نصوص يف   ) أ

ّ بيتا خرجه من زهر اآلداب ص٢٣يف ) ١(النص رقم  ً )٨٣٧. (   
ّ بيتا خرجه من تاريخ الطربي ١٧يف ) ٧(النص رقم  ً )٨/٣٠٨. (  
  ).٦٤٧(ّ أبيات خرجه من ذم اهلوى ص ٣يف ) ١٤(النص رقم 
  ).٢/٨٢( ّيف بيت واحد خرجه من رسائل اجلاحظ ) ١٩(النص رقم 

  : وهيزيادة أبيات على نصوص سابقة  ) ب
  ).٣/١٩٥( ّ أبيات خرجها من البيان والتبني ٣زاد عليه ) ٤(النص رقم 
ّ أبيات خرجها من محاسة فضل اهللا الراوندي ص ٣زاد عليه ) ٨(النص رقم 

  ).١/٥٧٦(ّ، وشرح احلماسة للمعري )١٢٠١(
  :ًِّويأيت الكتاب متميـزا كذلك يف خطته ومنهج دراسته إذ جعله يف قسمني

  ٠)٣٠- ٥(شعره ص حياته و: األول
  .ًتناول حياته أوال يف امسه ونسبه، ووالدته ونشأته، وصلته برجال عصره، ووفاته

ًوتناول شعره ثانيا يف ديوانه ومصادر شعره، ومنهج مجع شعره، وقطع 



  
جت.  د–عبد اهللا بن أيوب التيمي يف شعره بعد ديوانه    جماهد مصطفى 

  

١٩٥

  ).املدح والرثاء وشكوى الكرب وأغراض أخرى(الديوان، وموضوعات شعره 
  ) .١١٧- ٣٣(جمموع شعره ص : الثاني
ً بيتا١٨٢ً نصا يف ٢٤نصوص شعره وعددها ويتضمن 

)١(. 
وتتضمن الفهارس الستة لآليات ) ١٥٣- ١٢٢(اخلامتة مث الكشافات ص

ً كتابا، وهو ١٢٩واألمثال والقوايف واألعالم واللغة، واملصادر واملراجع وعددها 
  .ً كتابا٢٣َّذا يتميز على النشرة السابقة اليت اقتصرت على 

نهج التقليدي األصيل يف صنعة الدواوين مما ارتضاه واتبعه ِّوقد اتبع احملقق امل
أكثر احملققني، ولكن تبقى أعمال اجلمع للنصوص الشعرية قاصرة ومظنة اخلطأ 
والوهم، قابلة للزيادة واالستدراك، ومن هنا بادرت بالكتابة حول شعر عبد اهللا 

ًالتيمي مسجال مالحظتني على الدراسة والتحقيق ِّ.  

  دراسةال: ًأوال
ّجاءت الدراسة وافية إىل حد بعيد، مفصلة حياة الشاعر ونشأته 
وصالته، مث دراسة مصادر شعره، ومنهج مجع الشعر، وقطع الديوان، 
وموضوعات شعره، ولكن الدراسة حباجة إىل بعض القضايا الفنية والنقدية، مما 

عانيه، يدخل يف اخلصائص الفنية، كدراسة لغة الشاعر وأسلوبه، وأفكاره وم
والصورة واخليال والعاطفة، واألوزان والقوايف، وشكل القصيدة وبنائها، وكل ذلك 
ميكن استخالصه من نصوصه الشعرية اليت جاءت يف قرابة مئيت بيت، وينبغي 
أن يكون ذلك بصورة مستقلة وإن كان قد ورد بصورة إشارات سريعة يف دراسة 

                                                            
( ً بيتا، وهـو خطأ طباعي، وورد يف املـقدمـة ٢٨٢أنه يف ) ٤(ورد يف التصدير ص ) 1(

  . ً بيتا وهو من قبيل السهو١٧٩أنه يف ) ٢٠ص 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٩٦  )١(ء اجلز) ٨٠( ا

  .)١(موضوعات شعره
ِّوقد حتدث احملقق عن ً حجم ديوان التيمي معتمدا على ما ورد يف كتاب َّ

الفهرست البن الندمي الذي جعله يف مئة ورقة، واجتهد يف تقدير عدد أبيات 
ورمبا ال تقل أبيات الصفحة الواحدة عن مخسة عشر ((الصفحة الواحدة فقال 

))ًبيتا
ج ، واجتهاده يف تقدير عدد األبيات معقول، ولكننا يف احلقيقة ال حنتا)٢(

إليه ألننا نستطيع معرفة عدد األبيات من ابن الندمي صاحب الفهرست نفسه، 
فإذا قلنا إن شعر فالن عشر ورقات، فإمنا عنينا بالورقة أن تكون ((: فهو يقول

ًسليمانية ومقدار ما فيها عشرون سطرا، أعين يف صفحة الورقة، فليعمل على 
))ذلك

كره من حتديد دواوين الشعراء يف ، وابن الندمي يستدرك فيحتاط فيما ذ)٣ (
وعلى التقريب قلنا ذلك، ((: عدد األوراق أو عدد األبيات يف كل ورقة فيقول

))حبسب ما رأينا على مر الزمان، ال بالتحقيق والعدد اجلزم
ذا ميكن . )٤( و

حتديد عدد أبيات ديوان التيمي بقرابة أربعة آالف بيت، وليس ثالثة آالف 
  .ِّقق بيت كما ذكر احمل

ِّوقد أطلق احملقق تسمية القطع على نصوصه الشعرية يف عنوان ورد ضمن 
ً وتكرر هذا املصطلح غري مرة شامال ))القطع اليت يتكون منها الديوان((الدراسة 

قصائده كذلك، والفرق معروف بني القصيدة والقطعة، فما زاد على السبعة أو 
طالق على جهة التغليب، إذ العشرة أبيات يسمى قصيدة، وقد يصح هذا اإل

) ٢٠، ٨، ٧، ٥، ١(ليس يف نصوصه األربعة والعشرين إال مخس قصائد هي 

                                                            
  ) .٣٢- ٣١(راجع شعر عبد اهللا بن أيوب التيمي، ص ) 1(
  ).٢٠(شعر عبد اهللا بن أيوب التيمي، ص ) 2(
  .م١٩٩١شعبان خليفة، ط دار العريب، مصر.بتحقيق د) ٢٩٤(فهرست، ص ال) 3(
  .املصدر نفسه) 4(



  
جت.  د–عبد اهللا بن أيوب التيمي يف شعره بعد ديوانه    جماهد مصطفى 

  

١٩٧

القطعة األوىل، القطعة : َّولكنه سجل فوق هذه القصائد مصطلح القطعة فقال
إخل، وال يصح ذلك ألن عدد أبيات هذه النصوص يزيد على العشرة، ..اخلامسة

  .ًيتاوله قصيدة طويلة تبلغ اخلمسني ب
  الجمع والتحقيق: ًثانيا

حبسب رويها ترتيب ((ذكر يف الدراسة منهجه يف ترتيب النصوص فقال 
))..حروف اهلجاء

، ولكنه مل يذكر طريقة ترتيبه للنصوص اليت جاءت على حرف )١ (
روي واحد، فوقع يف االضطراب يف قافية الباء والراء، إذ جاءت أربعة نصوص على 

ًاء املكسورة أوال مث املضمومة؛ لكنه يف قافية الراء ذكر املضمومة قافية الباء، ذكر الب
ًأوال مث املفتوحة مث املكسورة، واملنهج يقتضي أن يأيت ذلك على نسق واحد، وميكن 

  .ًذكرها على املنهج املعتمد ابتداء بالساكنة مث املفتوحة، واملضمومة، مث املكسورة
قافية الالم وامليم، إذ ذكر الالم ومثل ذلك جند االضطراب يف الرتتيب يف 
واألمر ممكن برتتيب النصوص . ًاملكسورة أوال مث املضمومة، وامليم املكسورة مث الساكنة

ًعلى منهج ثابت يطرد معها مجيعا ّ.  
ًونأيت أخريا على مسألة توثيق النصوص يف نسبتها للشاعر، وذلك خالل 

العشرين دون أن يفصل بني خترجيه هلا، واملالحظ أنه ذكر نصوصه األربعة و
الصحيح النسبة واملتنازع، وهو إن كان ذكر نسبة بعض النصوص لشعراء 

ُآخرين، لكنه مل يعلق أو يرجح النسبة لشاعره أو لآلخرين ا . ِّ ًوهذا يعين ضمنا أ
  .ًمجيعا مبرتبة واحدة يف صحة النسبة للشاعر، وليس األمر كذلك

ُوجدنا الثابت الصحيح النسبة مما مل ينسب فإذا استعرضنا نسبة نصوصه للشاعر 
                                                            

  ). ٢٣(راجع شعر عبد اهللا بن أيوب التيمي، ص ) 1(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٩٨  )١(ء اجلز) ٨٠( ا

، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٥- ١٢، ٩، ٦، ٣، ٢( نصا وهي النصوص ١٤لغري الشاعر 
ُوأما العشرة الباقية فنسبت للشاعر وغريه، وينتظر أن يشري إىل ما يرجح ) ٢٤- ٢٢

نسبة هذه النصوص العشرة إىل شاعره التيمي، وذلك بنقدها من اخلارج والداخل، 
ا على عدد املصادر أو قدمها يف نسبتها للتيمي أو غريه، وحماولة توثيق النسبة ًمعتمد

ًمعتمدا على لغة الشاعر ومعانيه، وهل هي من جنس لغته ومعانيه، وباملعيار األول 
  .ميكن ترجيح النص اخلامس والثامن للتيمي لكثرة املصادر اليت أثبتت النسبة له

 نسبة النص للشاعر دون اآلخرين، ينبغي أن ِّوحني ال جيد احملقق ما يرجح به
يشري يف احلد األدىن خالل الدراسة إىل هذه الظاهرة لتنبيه القارئ إىل وجود صنفني 

  .ما هو ثابت وصحيح النسبة، وما هو منسوب له ولغريه: يف شعره
ًونالحظ أن بعضا من هذه النصوص املنسوبة لغري الشاعر يصل عدد شعرائها إىل 

ُالنص الثامن الذي ينسب خلزاعي، وحلارثة الغداين، وملسلم بن الوليد، مثانية، ك
  .ولقطرب، ولكثري، وللشمردل الليثي، وألشجع السلمي، ولرجل

ُأما النص الرابع فينسب إىل مخسة غري الشاعر وهم احلسن اإلباضي، واحلجاج 
امس والنص اخل. التيمي، ومحيد اهلاليل، وأبو الفضل العجلي، ولبعض بين أسد

  .ينسب لثالثة وهم مسلم بن الوليد، وأبو موسى التيمي، وأبو سعد املخزومي
َّوالنص السابع ينسب الثنني آخرين مها احلجاج التيمي، وشاعر من أهل جدة ُ ُ .

األول والعاشر واحلادي عشر، والسادس عشر والتاسع : أما النصوص األخرى وهي
  .ُعشر فتنسب لشاعر آخر
ة نصني من نصوصه لزيادة مصادر خترجيها، ومها النص ًوأخريا ميكن مراجع
   :الرابع، والواحد والعشرون

  :النص الرابع يف مخسة أبيات أوهلا
 إذا كانت السبعون سنك مل يكن    طبيب-  إال أن متوت - لدائك 



  
جت.  د–عبد اهللا بن أيوب التيمي يف شعره بعد ديوانه    جماهد مصطفى 

  

١٩٩

ًخرج النص منسوبا للتيمي من البيان والتبيني  ، لكن اجلاحظ نسب )٣/١٩٥( ّ
ىل فقط للتيمي، ومل ينسب اخلامس له فحقه إسقاطه من األبيات األربعة األو

موع ألنه ورد منسوبا لغري التيمي، وخرج البيت األول والثاين من موضعني يف  َّا ً
، )٢/٢٦( خمطوطة الدر الفريد، وقد ورد الثالث يف موضع ثالث من املخطوطة وهو

( موضع رابع هو ووردت األبيات الثالثة بتقدمي الثالث على األول والثاين يف 
ًَّ لكن اسم الشاعر ورد حمرفا ))وقد سار(( و))قد عاش((، وورد الثاين بروايتني )١/٣٢١
ويف خترجيه ذكر مخسة شعراء . ًبدال من التيمي يف املوضعني السابقني) التميمي(

  .ُآخرين نسبت إليهم األبيات أو بعضها
بيات أخرى لصاحل بن عبد مع أ) ٥،٤(البيتان : وزيادة على خترجيه نذكر ما يأيت

يف (  ه١٩٨ت(، وأليب نواس )١٣٣( ص ٢٦يف شعره ق(  ه١٦٧ت(القدوس 
، )٢/١٠٨(يف مناقبه للبيهقي (  ه٢٠٤ت(، ولإلمام الشافعي )٦١٥(ديوانه ص 

، وأليب العتاهية )١/١٤(، وطبقات الشافعية لألسنوي )١٩٦(وللرازي ص 
إلمام أمحد بن حنبل ، ول)٢١( ص ١٦يف أشعاره وأخباره ق(  ه٢١١ت(
ومصادر أخرى، ) ٥/٢٠٥(، وتاريخ بغداد )٩/٢٢٠(يف حلية األولياء (  ه٢٤١ت(

ًومها دون عزو، فضال ). ٣٧٤(ولنصيح ابن منظور الفقعسي يف أخالق الوزيرين ص 
الس )١٣(عن أمايل القايل يف روضة العقالء ص  جة ا ، وإحياء )٢/٢٠٥(، و

  .)١()١/١٨٧(ومحاسة الظرفاء  ) ١٠/٩٨(إلحتاف وشرحه ا) ٤/٣٩٨(علوم الدين 
ً وهو يف ثالثة أبيات فخرجه منسوبا للتيمي النص الواحد والعشرونأما  من ّ

                                                            

لة ))النصوص الشعرية املنسوبة إىل الشافعي وغريه((َّراجع التخريج املفصل يف ) 1( ، ا
  ) .٣١٧(، ص ٨األمحدية، ديب، عدد



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٠٠  )١(ء اجلز) ٨٠( ا

، ودون عزو من أدب الدنيا والدين وعني األدب والسياسة، )١٩/٣٣٧(األغاين
  :وزيادة على خترجيه نذكر ما يأيت

) خ( دمشق يف تاريخ(  ه١٨١ت(لإلمام عبد اهللا بن املبارك 
يف أشعاره وأخباره (  ه٢١١ت(ب، واألول فقط أليب العتاهية ٦/٢٦٠
 ص ١٦٦يف ديوانه ق (  ه٢٢٥ت(وحملمود الوراق ) ٦٥٩( ص ٢٧٤ق
، )٨٤(، ونثر النظم ص)٣/١٨٨(ودون عزو يف عيون األخبار ). ١٢٦(

  .)١(ومصادر أخرى) ١٨٨(والذخائر واألعالق ص
ختريج ّر الفريد وخرج منها النص الرابع، وفاته ِّوقد رجع احملقق إىل خمطوطة الد

نصني آخرين من املخطوطة نفسها، ومها النصان التاسع والثاين عشر، فالتاسع 
يف مخسة أبيات اقتصر يف خترجيه على تاريخ بغداد، وهو مذكور يف الدر الفريد 

ً، والنص الثاين عشر يف ثالثة أبيات ورد يف الدر الفريد أيضا )١/١٠٨(
ّوال يبعد أن جيد احملقق نصوصا أخرى إذا عىن نفسه وجرد ) . ٣/١٧٥( ً ِّ

لدات اخلمسة من املخطوط النفيس والعلق الثمني   .)٢(ا
ِّفهذه مالحظات ال تقلل من اجلهد الكبري للمحقق يف إخراج شعر عبد : وبعد ِّ

ا إفادة اهللا التيمي، واملالحظات واالستدراكات من شأن جماميع الشعر، وإمنا أردت 
يف الطبعة - ّ مع ما سيجد  ـله - الباحث الدكتور محد الدخيل الستدراكها وإضافتها 

ُالثانية إن شاء اهللا، وكل أعمالنا يؤخذ منها ويرد، وال عصمة إال لنيب، واحلمد هللا رب 
  .العاملني

                                                            
، ٣، ط)٩١(، ص ٢٩َّاملفصل يف ديوان اإلمام عبد اهللا بن املبارك قراجع التخريج ) 1(

  .١٩٩٢بتحقيقي دار الوفاء باملنصورة 
  ! ، لعبد اهللا بن أيوب وقد يكون البيتان للتيمي؟)٣/١٠٦(ورد بيتان يف الدر الفريد ) 2(


