
  

  
  
  

 صورة أنطاكية
  دية العربيةيف املخيلة السر
  

  )∗( أمحد علي حممد. د

  : املقدمة

فغاية ما يسعى إليه إمعان  ،كثرية غراضاال يضمر هذا املبحثُ املوجز يف قرارته أ
وبيان السبب  ،النظر يف اجلانب األسطوري املرسوم يف املخيلة العربية ملدينة أنطاكية

من .  جممل األساطري والرموز العربيةأضيف إىل اورة رمزالذي جعل من تلك الص
 االنتقال إىل ومن مث ،يف بعض املصادر األدبية الًالنظر أوكان البد من  ،أجل ذلك

  .، إلبراز تلك الصورة وحتليل ما تنطوي عليه من معان ورموزاملدونات السردية
  :أنطاكية يف املصادر العربية
لذا فهي مؤلفة من  ،كية يف كالم العرب تقالُ على الفألِذكر املعري أنَّ أنطا

 ،الطية من طويت: كما تقول ،وكية على وزن فعلة من كويت ،أنطى مبعىن أعطى
بأنطاكية فذكر قول  وكأني به وقد مر«: ويف موضع آخر قال. )١(والنية من نويت
  :امرئ القيس

                                                           
 .أستاذ األدب والنقد يف جامعة البعث حبمص )∗(

   .١١٢:م ص١٩٧٨طبع مبصر ) رسالة الصاهل والشاحج(أبو العالء املعري  )١(



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

عقمـة ةَ فـوقلَونَ بأنطاكيع 
  

 حن رمةثْـرِبِ كَجي ةلٍ أو كجن 
  

وهو اللّفظ الذي جيب أن تشتق منه أنطاكية لو كانت  ،وخطر له أنّ النطك
 ،واحلق أنّ أنطاكية بتشديد الياء )٢(.»مهملٌ مل حيكه مشهور من الثقات ،عربية

ورمبا نسبت  ،)٤(وأصلها أنطيوخيا )٣(كما أورد ابن منظور يف اللسان كلمة رومية
 ينةَ جمرى النوادرإىل أنطيوخوس الذي جرت حكايةُ بنائه املد ،النويري دكما يور
من  اقريب ،واء واملاءراَء الختيار مكان يكون طيب اهلسير حكماَء ووز«فقيل إنه 

؛ ألنه جبلي حبري حيكم عليه اهلواء واختاروه ،دوا هذا املكانفوج ،البحر واجلبل
وهو  ،والبحرية احللوة شرقيه والبحر املقلوب وعيون املاء العذبة حوله ،الغريب
وفيه املراكب حتمل الغالت إليها وغري  ،خارج سورها وعليه طواحينها ،العاصي
 اوطلبوا حجر ،وأخرج النفقات ،فأمر  ببنائها ،ذه الصفاتفعرفوا ملكهم ه ،ذلك
نائني مثانني هلا من الرجال والب عملفاست ،لبنائها فوجدوه يف مسافة يومني منها اجيد

ئة زورق وم ،ئة محاروألف وتسعم ،ئة عجلةومن العجلِ ستم ،ئة رجلألفا ومثامن
  .)٥( »لنقل احلجارة فنجزت يف ثالث سنني ونصف

من أنطاكية املوصوفة يف الكالم اآلنف  ،متيز بعض املصادر أنطاكية الشام
من مدائن جهنم كما  باحلديث النبوي الشريف الذي ذكر بأا مدينةاملعنية  ،الروم

  . اسنعرض الحقً
اجلراح يف عهد أمري املؤمنني تعرف العرب أنطاكيةَ بعد أن فتحها أبو عبيدة بن 

                                                           
  .١١٢:ص ،م١٩٧٨طبع مبصر ) رسالة الصاهل والشاحج(عالء املعري أبو ال )٢(
  .٣٢١:م، ص١٩٥٢ئ ط دار املعارف حتقيق بنت الشاط) رسالة الغفران(أبو العالء املعري  )٣(
  .نطك: م  ،طبعة بريوت) لسان العرب(ابن منظور  )٤(
سهيل زكار طبع دار الفكر بدمشق  . حتقيق د )بغية الطلب يف تاريخ حلب(ابن العدمي  )٥(

  .٣/٢٤٤:ص ،م١٩٧٨
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وكانت كما يذكر ابن األثري  ،حنو سنة مخس عشرة للهجرة ،ر بن اخلطاب عم
 أنْ رتب ،فلما فتحت كتب عمر إىل أيب عبيدة ،عظيمةَ الذكر عند املسلمني«

   .)٦(»وال حتبس عنهم العطاء ،واجعلهم ا مرابطة ،اكية مجاعةً من املسلمنيبأنط
مدينةٌ عظيمة ليس يف اإلسالم وال يف بلد الروم «أنطاكيةُ كما يورد ابن العدمي 

وهو من شرقها مطل عليها ال تقع عليها الشمس إال  ،ألا يف حلف جبل ،مثلها
   .)٧( »...بعد ساعتني من النهار

 :يف كالم بعض املفسرين أنّ اهللا تعاىل قد ذكر أنطاكية يف قولهوجاء 
َلُونسرا الْماَءهإِذْ ج ةيالْقَر ابحثَالً أَصم ملَه رِباضو]فقال ابن  .]١٣:الزمر

رواه ابن  ،اشتهر عن كثري من السلف واخللف أنّ هذه القرية أنطاكية«: كثري
  .)٨(.. .س وكعب األحبار ووهب بن منبهإسحاق فيما بلغه عن ابن عبا

فسماها هنا  ،]٧٧: الكهف[حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَرية استطْعما أَهلَها: ويف قوله
 وأَما الْجِدار فَكَانَ لغالمينِ يتيمينِ في الْمدينة:مث مساها مدينة يف قوله تعاىل  ،قرية

  .)٩( إنها أنطاكية: ابن العدمي أنّ ابن عباس رضي اهللا عنه قال وذكر. ]٨٢: الكهف[
وقيل إنه  ،يف بعض شعر امرئ القيس ا،كما جرى ذكرها، كما أشرنا آنفً

  : يف شعره فمن ذلك قوله واألمكنة ذكرها غري مرة كما ذكر ما حوهلا من اجلبال
 بكى صاحيب ملا رأى الدرب دونه

  

 وأيقن أن  ـ ا الحقـان  رابقيص
  

  .)١٠(وهو حاجز بني أنطاكية وطرسوس ،الدرب جبل: فقال الشارحون

                                                           

  . املصدر السابق) ٦(

  .املصدر السابق )٧(
  .املصدر السابق )٨(
  .٤/٣٢٠:م ص١٩٩٢طبع يف القاهرة )  باية األر(النويري  )٩(
  .٣/٢٣٥: ص) بغية الطلب(ابن العدمي  )١٠(
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  :وذكرها زهري بن أيب سلْمى يف قوله
 وعالني أنطاكية فـوق عقمـة

  

 وراد احلواشي لونه لون عنـدمِ  
  

والسيما وصفه اللّوحة اليت  ،وكذلك انطوى بعض كالم البحتري على ذكرها
متثّل معركة أنطاكية اليت دارت  فيها صورة ،كانت على أحد جدرِ إيوان كسرى

  :بني الروم والفرس وقد أشار إليها يف قوله
 أنطـاكيّـفإذا ما رأيت صورة

  

 وفُـرسِ  ـةَ ارتعت بـني رومٍ  
  

 وأنـو شـرواواملنايا مواثـلٌ
  

 نَ يزجي الصفوف حتت الدرفسِ 
  

يف كالمهم  اكثري أهليهالوا أنطاكية ودار ذكرها وذكر ومن الشعراء الذين نز
وكان  ،وأقام فيها مدة ،ئة للهجرةقيل إنه دخلها سنة أربعني ومخسمإذ  ،القيسراين

لزرقة أعينهن فقالشب هب بإفرجنيات من نسائها سلنب لب:  
 فرجنيـــةٌلقـــد فَتنـــتين

  

ــا   ِــبري الع ــيم ــق نس بعي 
  

ففــي ثوبِهــا غصــننــاعم 
  

ــا  ــر ويف تاجه ــرق قم  مش
  

ــةٌ ــها زرق ــك يف عين  وإن ت
  

ــا  ــنان القن ــإنَّ س  أزرقف
  

  :مث قال يف وصف أنطاكية
 حريا يف الثغورِ من بلـدوأ

  

 ثغـر  كأنـه يضحك حسنا  
  

 بِيـعترى قصورا كأنهـا
  

   ناطقةٌ يف خالهلـا الصـور 
  

ــاالت ــاه ــةنطاق  آهل
  

   يف كلّ هالـة قمـر يبسم 
  

 بنـاكلّمـا شـعرنسوافر
  

ــ  ــر رقعهنب ــاء واخلف  احلي
  

 من كلّ وجه كأنَ صـورته
  

 بدر ولكـن ليلـه شـعر    
  

 حاربـهالسـلومافهو إذا
  

 الضفائر الظفـر كان لتلك  
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قد عرف برقة غزله  ،واشتهر يف أنطاكية شعراُء منهم أبو األعني األنطاكي
  :فمن شعره يف هذا الباب قوله

 ال وحلو اهلوى ومن الـتجين
  

 ر يف ورد خـده وخبط العـذا  
  

 بلحظــيألذيــنب وجنتيـــه
  

 مثل مـا أذاب قلـيب بصـده    
  

 )١١(،تقول العرب يف حديثها لكلّ شيٍء يأتيها من جهة الشام هو أنطاكي

له شيخ  فقال ،وكره ذلك أهلها ،وقد استطاا« ،وكان الرشيد ممن أحب سكناها
ألنّ الطيب الفاخر : يا أمري املؤمنني ليست هذه من بلدانك قال كيف ؟ قال: منهم

فتركها  ،والسالح يصدأ فيها ولو كان من قلع اهلند ،يتغري فيها حتى ال ينتفع
  )١٢(.».ورحل

امن الواضح أن مثة جانب ؛ ألنّ الرشيد لو أراد انطوى عليه اخلرب اآلنف اقصصي
ا فالقضية كما نراه ،أن جيعلها مدينة له يف الثغور ملا عطفه قول القائلني عن ذلك

قصصية هدفها بيان قيمة هذه املدينة عند العرب املسلمني ليس أكثر، وما يدخل 
اليس خوفً ،ز األسطورة انصراف الرشيد عن السكن يف هذه املدينةهذا اخلرب يف حي 
يغزو عاما وحيج  ألنه ممن كان ،من أن تصدأ السيوف ابل خوفً ،من تغيري الطيب

اعام.   
فلما هزمت جيوش  ،معاقل الروم يف الشام وروي أنّ أنطاكية كانت آخر

السالم : فاستقبل الشام وقال ،خرج منها حتى إذا أتى الرها ،هرقل يف الريموك
ه يرجع إليك أبد١٣(.اعليك يا سورية سالم مودع ال يرى أن(  

                                                           
  .٢٣٦:ص) الروض املعطار يف خرب األقطار(احلمريي  )١١(
  .٢١٩-٣:ص) بغية الطلب(دمي ابن الع )١٢(
  .املصدر السابق )١٣(
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  :أنطاكية يف املدونات السردية
   :التنني - ١

وكان ذلك  ،فزع الناس منها زاد يف ،ذكر اجلاحظ أنه كان بأنطاكية  تنني  
رأيت الثلث األعلى من «: يقول ،مما يرويه أهل الشام وأهل البحرين وأهل أنطاكية

ما بال هذا : فقلت هلم  ،منارة مسجد أنطاكية أظهر جدةً من الثلثني األسفلني
يء فكان ال مير بش ،ترفّع من حبرنا هذا األن تنين: د وأطرى ؟ قالواالثلث األعلى أج

وكانت أعلى مما هي  ،لرأس هذه املنارة احماذي ،فمر على املدينة يف اهلواء ،إال أهلكه
فأعادوه بعد  ،حذفت من اجلميع أكثر من هذا املقدار ،فضربه بذنبه ضربة ،عليه

  )١٤(.»ذلك ولذلك اختلف يف املنظر
 ،أنه أسهم يف صناعة اخلرب ،ذه الرواية اليت جاء ا اجلاحظأنت ترى من ه

وهذا يدلك على أن عقل اجلاحظ علمي ،ويف الوقت نفسه وجه إليه سهام الشك، 
انظر كيف يفجؤك بقوله إن  ،يوظف اجلانب األسطوري يف اخلرب لإلمتاع ليس غري

وأنت  ،مث ينسب هذه القولة إىل أهل الشام وأنطاكية والبحرين ا،بأنطاكية تنين
 تعرف ملاذا ذكر البحرين هنا وقرا وال ،تالحظ أن مثة مباعدة بني هذه األمكنة

أو  ،وكأنه يريد أن حييلنا على اجلانب احلكائي للرواية ليس غري ،بالشام وبأنطاكية
الًأن مثة متخي اأنه يريد أن يرسل يف النفس اعتقاد مث ميضي  ،لبس احلكاية اسردي

األسطوري  أو الذي جنم عنه التفسري ،ليؤكد املسألة اليت جنمت عنها األسطورة
ورأى ثلثها األخري خيتلف عن سائر  ،فزعم أنه رأى املنارة رأي العني ،مبعىن أدق
 اوالسؤال هل حق ،ي يف فكر اجلاحظ ويف سلوكهـوهذا منحى جتريب ،أجزائها

؟ مث يعرض على وصف الواصفنيأم تراءت له من  ،رأى اجلاحظ املنارة رأى العني
  .وهو يف ذلك جمرد ناقل ،لسان أهل أنطاكية العلة يف ذلك

                                                           
  .٣٩:ص) الروض املعطار(احلمريي  )١٤(
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فهو ذو  ،وال يعرضها على جهة التصديق ،إن اجلاحظ ال يستسلم لألسطورة إذن
وليس ذلك فحسب بل إنه ال يريد من قارئه أن  ،ي كما قلناـعقل علمي جتريب

وإمنا أراد أن يصرف األذهان إىل ما تثريه  ا،كرت آنفًيستسلم ألسطورة التنني اليت ذُ
ويف الوقت نفسه  ،ومجال وسحر إذا ما عرضت بني أطواء الكالم األسطورة من فتنة

ال يدع عقل السامع ينصهر فيما يورده هلذا يبادر إىل نقض االعتقاد حبقيقة األسطورة 
ومن العجب أنك تكون يف جملس  ،ومل يزل أهل البقاع يتدافعون أمر التنني« :يف قوله

وأصحاب التثبيت يدعون  ،بعضهمفينكره  ،فيجري ذكر التنني الً،وفيه عشرون رج
   )١٥(.»وهذا اختالف شديد ،ومن يعاينه كثري ،العيان واملوضع قريب

وبقيت من كالم اجلاحظ عبارة البد من تسليط الضوء عليها وهي أن التنني 
 ،وهذه إحالة على صورا يف الذاكرة العربية ،زاد من فزع الناس من أنطاكية

ا مكانالكو خمتلف يف جوهرها ويف  ،والتنني أسطورة ،يها تننيظهر ف اعجائبي
وكنيته  ،كأكرب ما يكون منها ،التنني ضرب من احليات«: يقول الدمريي ،هيئتها

ه شر من الكوسج: وقال القزويين ،نوع من السمك اأبو مرداس، وهو أيض١٦(،إن( 
 مثل أمحر العينني ،وهو طويل كالنخلة السموق ،يف فمه أنياب مثل أسنة الرماح

خيافه حيوان الرب  ،من احليوان ايبتلع كثري ،براق العينني ،واسع الفم واجلوف ،الدم
تأكل من  ،وأول أمره يكون حية متمردة ،إذا حترك ميوج البحر لشدة قوته ،والبحر

فتفعل  ،احتملها ملك وألقاها يف البحر ،دواب الرب ما ترى، فإذا كثر فسادها
آخر  افيبعث اهللا هلا ملكً ،فيعظم بدا ،بدواب الرب بدواب البحر ما كانت تفعله

  )١٧(.حيملها فيلقيها يف يأجوج ومأجوج
                                                           

  .٣/٧٦:ص) احليوان(اجلاحظ  )١٥(
  .بقاملصدر السا )١٦(
  .فارسية معربة ،مسكة عظيمة: الكوسج )١٧(
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وقد زعم بعضهم كما يروي  ،ومن صفات التنني أنه يف غاية الضخامة
ولونه كلون النمر ،طوله حنو فرسخني االدمريي أنه رأى تنين، كفلوس  امفلس

 ،ورأسه كرأس اإلنسان ،مسكةله جناحان عظيمان على هيئة جناحي  ،السمك
   )١٨(.اوعيناه مدورتان كبريتان جد ،وأذناه طويلتان ،وهو ضخم كالتل

 ،وهو كذلك جنم يف السماء ،والتنني يف أغلب املصادر حية هلا سبعة أرؤس
مث تضرب منارة  ،ومن عجب أن ال ترى إال يف حبر أنطاكية ،ودابة يف البحر

وكلها صور تبعثها  ،شىت يف املدونات السرديةوقد انداحت للتنني صور  ،مسجدها
ر حني سئل كيف كانت كالذي ترويه الكتب عن حديث مالك بن دينا ،األحالم

 ا،فولدت يل بنت ،وكانت يل جارية ،على شرب اخلمر اكنت منهمكً«: توبته فقال
وكنت كلما شربت اخلمر جاءت إيل  ،فلما دبت على األرض ألفتين وألفتها

وأنا نائم  ،فلما كانت ليلة النصف من شعبان ،مث إا ماتت ،يوأهرقتها عل
وهو أعظم ما  ،فالتفت فإذا بتنني عظيم ،فرأيت كأن القيامة قد قامت ،سكران
فصاح صائح .. .امنه مرعوب افوليت هارب ،وهو مسرع إيل ،وقد فتح فاه ،يكون

التنني قد قرب مين فإذا ب ،طمأننت إىل قوله فرجعتاف ،فلست من أهلها ارجع إيلَّ
  )١٩(.»...وإذا به ابنيت اليت ماتت ،وحتريت يف أمري

كان قد تأصل يف املخيلة األدبية  ،ومؤدى ذلك الرمز أنه ضرب أسطوري
فربطه مبكان  ،وملا جاء اجلاحظ حفز العقل على استدعائه بصورة واقعية ،العربية
وبذلك يكون قد صنع هذا  ا،ذلك ألنه انفرد فيما رواه آنفً ،أعين أنطاكية ،حمدد

ااخلرب السردي مسبغ اعليه لبوس وكان أجراه جمرى األحاديث واألخبار  ا،عجائبي
من صورا الفريدة اليت حتتلها يف  افنسبه إىل أنطاكية مستفيد ،املوصولة باملكان

  .الذاكرة األدبية والثقافية العربية
                                                           

  .٤/١٣:ص ه١٢٧٥طبعة بوالق القاهرة سنة  )حياة احليوان الكربى(الدمريي  )١٨(
  .املصدر السابق )١٩(



  أمحد علي حممد.د -صورة أنطاكية يف املخيلة السردية 
  

  :اجلرذان - ٢
وقد جال عنها قوم وكرهها  ،جز السنانريأن جرذان أنطاكية تع«زعم اجلاحظ 

حىت كان ذلك سبب احلسر بأرض  ،وهي اليت فجرت املُسنأَةَ ،آخرون ملكان جرذاا
والعرم املسنأة  ،وسيل العرِم مما تؤرخ بزمانه العرب ،وهي املضروب ا املثل ،سبأ

أقصد  ،عليه ومل يقل أحد غري اجلاحظ هذا القول فيما اطلعت )٢٠(.اوإمنا كان جرذً
: وذكر يف موضع آخر ،أن تكون جرذان أنطاكية هي اليت فجرت مسنأة سد مأرب

فهو  ا،ي بالد سبأ جرذًوهو مسنأة جنب ،أن السبب الذي سلطه اهللا تعاىل على العرم«
   )٢١(. إىل أن عادوا فقراء الوعزهم ذ اوملكهم يباب ا،وبدل نعمتهم بؤس ،الذي خرقه

إذ يبدأ كالمه بنقل  ،يف يصنع اجلاحظ أخبارهال شك أنك تالحظ ك
أو حيدث  ا،ال يبعث يف النفس شك ا،مسند احىت ليبدو كأنه يروي كالم ،األقوال

أنه  امن اخلرب زاعم افإذا به يروي جانب ،مث يقحم نفسه فيما يرويه الً،يف العقل جد
فهو  ،فه فيما رواهمع أنك ختال ،وأنت ال ختالف اجلاحظ فيما رآه ،رأه رأي العني

 ،وهذا قول يسوقه لإلدهاش ،هنا يقول لك إن جرذان أنطاكية خربت سد مأرب
ألنه ضرب من األساطري ا،وال يبعث يف النفس طمأنينة وال حيدث فيها قناعة أيض، 

شىت منها ما يتصل بالفكر ومنها ما يتصل  اواألسطورة ختتزن كما تعلم صور
ذلك أن األسطورة ملا أسندت  ،حظ هنا يتصل بالفكرفالذي يعرضه اجلا ،باالعتقاد

كأا دلت على مواطن اخلطر اليت كان  ،خراب سد مأرب إىل جرذ أنطاكية
  .األخطار الًاملخاوف ومزي امن أجل ذلك كان فتوحها مبدد ،حيذرها العرب

وهو  ،ومثة جانب حقيقي فيما عرضه اجلاحظ من أسطورة جرذ أنطاكية
ذلك يف  وقد ذكر ،اجلانب الذي يشري إىل جسارا وقوا وتغلبها على السنانري

                                                           
  . ١١٨:ص) زه عن الذنوب واملقابحـالزهر الفائح يف ذكر من تن(ابن اجلزري  )٢٠(
  .٣/٢٦٦ :ص ،م١٩٤٥ر حتقيق عبد السالم هارون طبع مبص) احليوان(اجلاحظ  )٢١(



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

وما يقوم  ،لعمري إن جرذان أنطاكية لتساجل السنانري يف احلرب اليت بينها«: قوله
ورمبا قطعت  اوهي خبراسان قوية جد ،هلا وال يقوى عليها إال الواحد بعد الواحد

فأفلت اجلرذ منه  ،عندنا ساور جرذًا يف بيت احلطب اوأنا رأيت سنور ،أذن النائم
  )٢٢(.»ففقأ عني السنور

وكان أمجع من تكلم على جرذ أنطاكية وفئراا أا كثرية جدا ويصعب 
وذكر  ،ويقال إن أنطاكية كثرية الفأر«: فذكر ابن العدمي ،اصطيادها أو اإليقاع ا

  :عر له فقالد الطرسوسي يف شوذلك أبو عمرو القاسم بن داو
 والبــق ال يدخلــها ويتصــل

  

 )٢٣(لكن ا فأر عظيم كالورل 
  

 افلقي من جرذاا شر ،شاعر يسمى بأيب الزعل اجلرمي نزل أنطاكية وهنالك
  :فقال يهجوها

 يا رب شعث برى اإلسآد أوجهها
  

 زل احلكم يف طه  وحاميمـومن 
  

 أتح لشيخ ثوى  بالشام  مغتربـا
  

  بعيد الـدار مهمـوم  نائي املصري 
  

كُـنتكنفته قريبـات اخلطـى د 
  

 وقص الرقاب لطيفات اخلـراطيم  
  

 حجن املخالب  واألنياب  نابتـة
  

 غلب الرقاب رحيبات احليـازمي  
  

 ثاروا هلن فما تنفك مـن قـنصٍ
  

ــة مقــاَء وعلجــوم   لــك ذبال
  

 حىت أبيـت وزادي غريمـنعكمٍ
  

 على النـزيل وال كرزي مبعكوم 
  

ذلك ألن  ،الواضح أن كثرة اجلرذ يف أنطاكية يشري إىل كثرة خريااومن 
أعرابية قالت ألحد  وروي أن ،العرب تكين بقلة اجلرذ على الفقر وقلة الزاد

ألكثر من  ،ما أحسن هذه الكناية: فقال ،أشكو إليك قلة اجلرذان: اخللفاء
   )٢٤(.»فأمر هلا بطعام كثري ومال ،جرذانك

                                                           
  .املصدر السابق )٢٢(
  .املصدر السابق )٢٣(
  .إال أنه أعظم منه ،دابة على خلقة الضب: الورل )٢٤(
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فقد  ،فمؤشر على عدم فحولتها ا،السنانري وقتل بعضها بعض أما قوا وقهرها
: وقالوا ،ال يقوم له شيء منها الًذكر الزخمشري أن اجلرذ إذ خصي أكل اجلرذان أك
فإنّ اخلصاء حيدث فيه شجاعة  ،اخلصي من كل جنس أضعف من الفحل إال اجلرذ

  )٢٥(.» قتلهاوجرأة ال يدع اجلرذان الكبار اليت غلبت اهلررة وبنات عرس إال
ويف هذين األمرين مؤشر دال على كثرة خريات أنطاكية وذلك لكثرة 

ويف الوقت نفسه تنفي  ،إذ كثرة اجلرذان تدل على اخلري الكثري كما قلنا ،جرذاا
ألن نقص الفحولة يفضي إىل الكثرة وطول البقاء والشجاعة وشدة  ،عنها الفحولة

  مشاة للروم عامة ؟فهل كانت يف خميلة العرب صور  ،البأس
كان أبو متام قد تعرض ملعىن فريد يف هذا الباب عرضة يف بائيته اخلالدة اليت 

خ فيها موقعة عمورية اليت قاد املعتصم فيها العرب املسلمني إىل النصر فقالأر:  
 كم أحرزت قُضب اهلندي مصلتةً

  

 تز من قُضبٍ تز يف كُثُـبِ  
  

 ا رجعتبيض إذا انتضيت من حجبه
  

 أحق بالبيض أترابا من احلجب 
  

 ،القضب السيوف والقضب القدود على حكم االستعارة: قال ابن األثري
وهذا من النادر الذي ال يتعلق به  ،وكذلك البيض السيوف والبيض النساء

مبعىن أنه أراد أن السيوف اليت كانت بيد احملاربني العرب يف عمورية  )٢٦(.أحد
فاهتزت قلوب النساء الروميات ملا  ،حول أجساد حامليهاأشبهت من حيث الن

فسلبوا بذلك  ،وخفة ورشاقة الًشاهدن تلك السيوف تز بيد رجال يضاهوا حنو
وما ذاك إال .أحق ن من أزواجهن فصاروا ،قلوب الغواين من نساء الروم

شجاعة  وهي صفة مل تتهيأ للروم الذين أبدوا ،الجتماع الفحولة مع الشجاعة فيهم
ولوال ذلك ملا  ،وقد علمت نساؤهم ذلك فيهم ،يف تلك املعركة ولكن بغري فحولة

   .فتنت بالعرب
                                                           

  .٤٣٣:ص م،١٣٢٠ خانكة طبعة األستانة سنة حتقيق حممد أمني )الصناعتني(العسكري  )٢٥(
  .٤/٢٢٤:ص) حياة احليوان الكربى(الدمريي  )٢٦(



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

   :ـ كرسي سليمان ٣
وكان سليمان  ،مما عمله صخر اجلين كرسي سليمان «أورد النويري أن 

لٌ طحبيث إنه إذا رآه مب الًمهو اوأمره أن يعمله بديع ،أمره باختاذه ليجلس عليه للقضاء
صه وكان من أنياب الفيلة وفص ،فعمل له الكرسي: قال .ر ارتدع ويبأو شاهد زو

مشارخيها  ،ه بأربع خنالت من ذهببالياقوت واللؤلؤ والزبرجد وأنواع اجلوهر، وحفَّ
وعلى  ،على رأس خنلتني طاووسان من ذهب ،من الياقوت األمحر والزبرجد األخضر

وجعل مقابل جنيب  ا،بعضها يقابل بعض ،من ذهبرأس النخلتني األخريني نسران 
 ،على رأس كل أسد منهما عمود من الزمرد األخضر ،الكرسي أسدين من ذهب

  .عناقيدها من الياقوت األمحر ،وعقد على النخالت أشجار كروم من الذهب

وكان سليمان إذا أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلى فيستدير : قالوا
 ،وتنشر النسور والطواويس أجنحتها ،ا فيه دوران الرحى املسرعةالكرسي كله مب

وكذلك كان يفعل يف كل  ،ويضربان األرض بأذناما ،ويبسط األسدان أيديهما
فإذا استوى بأعاله أخذ النسران اللذان على النخلتني  ،درجة يصعد فيها سليمان

يدور معه النسران مث يستدير الكرسي مبا فيه و ،تاج سليمان فوضعاه على رأسه
والطاووسان واألسدان ماثالن برؤوسهما إىل سليمان ينضحن عليه من أجوافها 

مث تناوله محامة من ذهب جامثة على عمود من جوهر من أعمدة  ،املسك والعنرب
  ...الكرسي النوارة فيفتحها ويقرؤها على الناس ويدعوهم إىل فصل القضاء

ىل بيت املقدس أخذ الكرسي ومحله إىل وجاء خبتنصر إ ،وملا تويف سليمان 
 ،ومل يكن له علم بالصعود عليه وال معرفة بأحواله ،وأراد أن يصمد عليه ،أنطاكية

 ،فلما وضع قدمه على الدرجة رفع األسد يده اليمىن فضربه ضربة شديدة دقه ورماه
 ،وبقي الكرسي بأنطاكية ،ومل يزل يعرج منه ويتوجع إىل أن مات ،فحمل خبتنصر
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حىت غزاهم ملك من ملوك الشام يقال له كواس بن سدراس فهزم خليفة خبتنصر 
فوضع  ،فلم يستطع أحد من امللوك الصعود إليه ،الكرسي إىل بيت املقدس ورد

حتت الصخرة فغاب فلم يعرف له خرب وال يدري أحد أين هو واهللا أعلم 
  )٢٧(.بالصواب

أن خبتنصر  ،ي سليمان ما يلفت النظر فيما رواه النويري من أمر كرس
مث جاء ملك  ،كان قد محله إىل أنطاكية ،وكان قد أهلك بين إسرائيل ،ملك بابل

وهذا الرجل ليس  ،تسميه احلكاية بكواس بن سدراس ليعيده إىل بيت املقدس
يف املصادر العربية سوى ما جاء به النويري من خرب إعادته الكرسي إىل  امعروفً

 ااجلانب األسطوري يف هذه احلكاية وجعل أنطاكية مكانمما يكشف  ،بيت املقدس
  .الديين صويدل على أا من متخيالت السرد القصصي وال سيما القص ،لألحداث

  :مرمي ادالنية - ٤
من قرية من قرى أنطاكية «النية على حنو ما يصور النويري كانت مرمي اد

 وكانت أجلَّ ا،حسب ائيلسرت مرمي من أوسط نساء بين إوكان ،يقال هلا جمدل
وخطبها أشراف بين  ا،وكانت تستحاض فال تطهر أبد الً،وأكثرهم ما ،نسائهم

وإمنا كان بسبب ما  ا،سرائيل وملوكهم فامتنعت من إجابتهم فظنوا أن ذلك ترفعإ
 ،املرضى ليشفيهاوشاع ذكره أتته يف مجلة  ، فلما ظهر عيسى ،يعرض هلا

فجاءت من ورائه فمسته بيدها فزال عنها  ،ناس حولهفخجلت أن تسأله لكثرة ال
ما كانت تشكو وطهرت وآمنت بعيسى وأنفقت ماهلا فيما أمر به من وجوه الرب 

  )٢٨( .»...ت للعبادةفصارت فقرية فتبتلت وختلَّ

                                                           
  .٤/٤٣٩:ص) اية األرب( النويري )٢٧(
  .املصدر السابق )٢٨(



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

  :ألواح موسى  - ٥
وإن ذلك  ،ورد يف املدونات العربية أن أنطاكية ال متر عليها سحابة إال مطرا

  )٢٩(.من رضاض ألواح موسى عليه السالم يف غار يف جبل من جباهلا لبقية
اهللا تعاىل بعث جربيل عليه السالم إىل جنة «ويعرض النويري حديث الثعليب بأن 

فاختذ منها تسعة ألواح طول كل لوح منها تسعة أذرع  ،عدن فقطع منها شجرة
أمر اهللا تعاىل مث  ،وكانت الشجرة من زمرد أخضر ،وكذلك عرضه ،بذراع موسى

ا فصارت مجيع اجربيل أن يأتيه بسبعة أغصان من سدرة املنتهى فجاء فيما  انور
مث أمر اهللا تعاىل  ،وموسى يسمع صرير القلم ،بني السماء واألرض فكتب التوراة
  .)٣٠(.»...موسى أن يأخذها بقوة ويقرئها قومه

  :قرب حبيب النجار - ٦
 ،نطاكية مدينة كثرية املياهن أأ »ملعطارالروض ا«أورد احلمريي يف كتابه 

ويف داخل أسوارها أرجاء  الً،بساتينها اثنا عشر مي .والطرقات ،متسقة األسواق
ا من الثياب املصمتة اجلياد العتايب  ،وبساتني وخانات وأسواق ومبان عملوي

ال إا وا الكف اليت يق ،ويقال هلا مدينة حبيب النجار .. .والتستري واألصبهاين
فبعث اهللا  ،نطاكية فرعون من الفراعنةوكان بأ.. .ليحىي بن زكريا عليهما السالم

واضرِب لَهم مثَالً أَصحاب الْقَرية إِذْ  :وفيهم نزل قوله تعاىل الً،تعاىل إليهم رس
مشعون :  فقيل إن املرسلني رسل عيسى )٣١(.]١٣ :الزمر[جاَءها الْمرسلُونَ

فجاء حبيب النجار من أقصى  ،فكذبوهم ،وهم الرسالةدأ ،وص ومشعان الصفاوبال
 ،املدينة واهم عن أذاهم وأظهر إميانه وكان قبل ذلك ينحت األصنام فهداه اهللا

                                                           
  .٣٩:ص) الروض املعطار(احلمريي  )٢٩(
  .٤/٥٣٣:ص) اية األرب(النويري  )٣٠(
  .٤١:ص) الروض املعطار( احلمريي  )٣١(
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خرقوا ترقوته وسلّكوا فيها سلسلة وعلقوه يف سور املدينة فأهلكهم اهللا : قال قتادة
  )٣٢(.بالصيحة

وق أنطاكية كان املتصل منها مقدار ما بني بلخ أن س«وزعم بعض املؤرخني 
وصاح م صيحة   وأتاهم جربيل ،ئة فرسخوهذا قريب من أربعم ،والري

ا،واحدة فهمدوا وصاروا رميم اوسط سوقها منحرفً اومن دخل أنطاكية رأى قرب 
  )٣٣(.»عن قبلة املسلمني يزعمون أنه قرب حبيب النجار

  :أنطاكية من مدائن جهنم - ٧
ع يف بعض كالم العرب أن أنطاكية املوصوفة يف املصادر العربية أنطاكية وق
وهنالك  ،كانت من أعظم املدن وأمجل األماكن ،وهي من أعمال حلب ،الشام
 ، أحرقها العباس بن الوليد بن عبد امللكنة أخرى تسمى أنطاكية الروم اليتمدي

و ما يعرض على حن ،احلسن وهي املعنية مبا أورده أبو حذيفة إسحاق بن بشر عن
فقال ابن العدمي  والدليل على )٣٤( ،إن مدينة أنطاكية من مدائن جهنم: ابن العدمي

بع مدائن يف أر«: رسول اهللا ما روي عن أيب هريرة قال  ،أنها أنطاكية املُحترقة
ة رومي: وأربع مدائن من  النار ،مكة واملدينة وبيت املقدس ودمشق: الدنيا من اجلنة

   )٣٥(.»يعين أنطاكية احملترقة«: قال إدريس. »وقسطنطينية وأنطاكية وصنعاء
أربع مدائن من :  قال رسول اهللا: عن أيب هريرة قال«: وذكر ابن منظور

فأما مدائن اجلنة فمكة واملدينة وبيت  ،مدائن اجلنة وأربع مدائن من مدائن النار
. »وطربية وأنطاكية احملترقة وصنعاءطنطينية وأما مدائن النار فالقس .املقدس ودمشق

                                                           
  .٢/٣٣٣:ص) البدء والتاريخ(املقدسي  )٣٢(
  .املصدر السابق )٣٣(
  .٣/٣٤٢:ص) بغية الطلب(ابن العدمي  )٣٤(
  .املصدر السابق )٣٥(



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 .وإمنا هي صنعاء بأرض الروم ،ليست هي صنعاء اليمن: قال أبو عبد اهللا السقطي
وذكر البالذري أن أنطاكية احملترقة ببالد الروم أحرقها العباس بن الوليد بن عبد 

  )٣٦(.امللك
  :اخلامتة -

 امكان ،كما تقدم ،ةالعربي دونات التارخيية والسرديةبرزت أنطاكية يف امل
وليس ذلك فحسب بل حتولت  ،انطوى على خملوقات أسطورية كالتنني ا،عجائبي

ويف ذلك مؤشر كما قدمنا  ،حيواناا إىل أساطري كاجلرذان اليت خربت سد مأرب
لكوا من  ،حييل على اخلطر الذي كان يتهدد العرب من اجلهة اليت فيها أنطاكية

مث غدت بعد فتحها من أجلِّ املدن  ،يت أخضعها الروم لسلطتهمحواضر الشام ال
وهذا مؤشر آخر على أمهية  ،وكان الرشيد قد رغب يف اإلقامة فيها ،الشامية
وأما الصور األسطورية العجيبة اليت رمستها املخيلة العربية ألنطاكية  ،املدينة

ا املدينة اليت نقل إليها فصدرت عن املدونات التارخيية واألسفار الدينية فتتمثل بكو
 ،بطريق امللك البابلي خبتنصر بعد قضائه على بين إسرائيل كرسي سليمان 

فهذه  . يف أكثر من موضعيف القرآن الكرميدن اليت ذكرت وكذلك كانت من امل
ااملؤشرات مجيع اتسهم يف جعل أنطاكية رمز اأدبي شديد الصلة باملخيلة العربية اثر، 

  .لصلة بالثقافة العربيةووثيق ا

                                                           
  .١/٣٣٥:م، ص١٩٨٤طبع دار الفكر بدمشق ) خمتصر تاريخ دمشق(ابن منظور  )٣٦(


