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( )

�أ .د .عبدالعزيز بن �صالح الهالبي

لعل من املنا�سب يف البداية �إلقا َء �إطاللة �سريعة على احلالة العلمية يف
اجلزيرة العربية قبل الإ�سالم.
ال �شك �أن الأمية كانت �سائدة يف ذلك الع�صر ،لكن ال يعني ذلك عدم معرفة
العرب بالقراءة والكتابة ب�شكل قاطع ،ولدينا الكثري من الأدلة التي تثبت معرفة
العرب بالقراءة والكتابة وتقديرهم لقيمتهما ،و�أول دليل ن�ستدل به من القر�آن
الكرمي هو قوله تعاىل ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

()1
ﯝ ﯞ﴾ .

ففي هذه الآية يحاول كفار قري�ش تعجيز النبي ﷺ لإثبات نبوته ،بحيث
ا�شرتطوا عليه ،حتى ي�ؤمنوا به� ،أن يرقى �إىل ال�سماء وينزل عليهم كتابًا يقر�ؤونه.
ومن دون �شك �أن من ال يح�سن القراءة لن يطالب النبي ﷺ ب�أن ي�أتي بكتاب من
ال�سماء ليقر�ؤوه.
�أما قول اهلل تعاىل يف الآية الثانية﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾

()2
.
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فهو �إخبار للنبي ﷺ �أنه لن ي�ؤمنوا بك حتى لو نزلنا عليك كتابًا يف قرطا�س.
وتخربنا كتب ال�سرية بوجود رجال مثل ورقة بن نوفل يف مكة ممن قر�أ كتب
الن�صرانية( ،)3ومثله ال�شاعر �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي يف الطائف ،الذي تعك�س
�أ�شعاره ثقافة دينية عالية( ،)4وميكن اال�ستنتاج �أنه كان يعرف القراءة والكتابة.
وقد و ُِ�صف ك ٌّل من �سفيان بن �أمية بن عبد �شم�س الذي عا�ش يف مكة قبل الإ�سالم،
وغيالن بن �سلمة بن ُم َعتِّب الثقفي (من �أهل الطائف)،الذي �أدرك البعثة النبوية،
ب�أنهما من �أ�شراف املعلمني( .)5وجاء يف كتاب النبي ﷺ لثقيف عندما جا�ؤوا �إىل
املدينة مقرِّين بالإ�سالم يف ال�سنة التا�سعة من الهجرة ...« :وما كان لثقيف من
َديْن يف ُ�صحُ فهم اليوم الذي �أ�سلموا عليه يف النا�س ف�إنه لهم )6(»...؛ مما يدل على
�أنهم كانوا يوثِّقون مدايناتهم بالكتابة يف ال�صحف.
وتذكر بع�ض امل�صادر �أن الق�صائد ال�سبع ال�شهرية يف ال�شعر العربي القدمي،
التي �أطلق عليها (املعلقات)؛ لأنها كانت  -كما ُي ْروَى  -مكتوبة مباء الذهب على
قما�ش القباطي ،وتعلق على جدار �أو جدران الكعبة ليقر�أها �أهل مكة واحلُجاج
لإ�شهارها بني العرب يف كل مكان( .)7ف�إذا كان ال �أحد يح�سن القراءة ،فما الفائدة
من تعليقها ،وكذلك �إذا كان القراء قليلني جدًّا.
ويقال ال�شيء نف�سه فيما يخ�ص ال�صحيفة التي كتبتها بطون قري�ش مبكة عندما
حتالفوا فيما بينهم �ضد بني ها�شم وبني املطلب ب�سبب حمايتهم للنبيﷺ ون�صها:
«على �أن ال َينْكِ حوا �إليهم وال يُنكِ حوهم ،وال يبيعوهم �شيئًا وال يبتاعوا منهم».
فلما اجتمعوا لذلك كتبوه يف �صحيفة ،وعلقوها يف جوف الكعبة( .)8والغاية من
ذلك �إ�شهارها بني �أهل مكة والوافدين �إليها.
الإ�سالم والتعليم:
غي وجه احلياة يف اجلزيرة العربية،
�إن الدين الذي بعث اهلل به حممدً ا ﷺ رَّ
غي وجه احلياة يف البلدان التي اعتنق �أهلها الإ�سالم بعد ذلك ،و�شمل ذلك
كما رَّ
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التغيري فيما �شمل عقليات النا�س واهتماماتهم وغاياتهم و�سلوكهم ،ف�أتى الإ�سالم
ب�أ�شياء جديدة ،و�أزال �أ�شياء كانت قائمة �أو عدَّلها.
القر�آن الكرمي:
�أول ما �أنزل اهلل من الوحي على الر�سول الأمي ﷺ قوله تعاىل ﴿ :ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ (.)9
ففي هذه الآيات تكررت كلمة (اقر�أ) مرتني ،وكلمة (عَ لَّمَ ) مرتني ،وذكرت
القلم الذي هو �آلة الكتابة ،وهكذا ت�شمل هذه الآيات و�سائل حت�صيل العلم من
القراءة والكتابة ،وهي فوق ذلك ت�صرح بلفظ العلم.
وال ن�ستغرب حني نعلم �أن ال�سورة التي تلت �سورة (اقر�أ) يف النزول هي �سورة
(القلم) التي بدايتها ﴿ :ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾( ،)10عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل
عنهما قال ...« :وكان �أول ما نزل من القر�آن مبكة ﴿ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ ،ثم القلم،
ثم املزمل ،ثم املدثر»( .)11وهكذا نرى �أن �سورة ﴿ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ ت�ؤكد
معنى ال�سورة التي قبلها (�سورة العلق)؛ فاهلل عز وجل يق�سم بالقلم وما ي�سطِّ ره
الكاتبون به ملا فيه من كرثة الفوائد للإن�سان :فيه تُدوَّن العلوم ،وبه تكتب العقود،
وبه حتدد �آجال الديون ،وبه تُ�سطَّ ر العهود ،وبه ت�ضبط ال�شروط� ،إىل غري ذلك
من الفوائد اجلليلة التي ال حتقق �إال بوا�سطة القلم.
�شُ غِل امل�سلمون يف اجلزيرة العربية يف عهد الر�سول ﷺ ثم يف عهد خلفائه
بتفهم الدين اجلديد من خالل درا�سة كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ﷺ ،ثم بن�شر
الإ�سالم وتوطيده يف اجلزيرة العربية �أوالً ،ثم يف البلدان املجاورة ،فالبعيدة
بعد ذلك.
والباحث عندما يريد درا�سة التعليم عند امل�سلمني يف القرون الأوىل يجد
من الطبيعي �أن العناية بتعليم كتاب اهلل وفهمه مبا يحمل من عقيدة و�أحكام
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وتوجيهات وعظات ي�أتي يف املقام الأول ،فاهلل �سبحانه وتعاىل �أنزل القر�آن على
الر�سول ﷺ ليخرج به النا�س من الظلمات �إىل النور ،وليهديهم للتي هي �أقوم.
وقد �أنزله مفرقًا يف منا�سبات خمتلفة؛ قال تعاىل ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾( .)12وكان الر�سول ﷺ يتلو على النا�س �آيات ِه ويعلمهم

الكتابَ واحلكمةَ.

و�شغل امل�سلمون �أنف�سَ هم بقراءة القر�آن التِّبا ِع ما جاء فيه من �أوام َر واجتناب
ظات.
ما جاء فيه من نوا ٍه وتدَ بُّر ما فيه من عِ ٍ
لقد قد�س الإ�سالم العلم و�أعطاه مكانة ال تُ�ضاهَ ى يف �أي دين �آخر ،فكان
النبيﷺ يجتمع مع �أ�صحابه يف مكة رجا ًال ون�سا ًء �سرًّا يف بيت بال�صفا
(دار الأرقم) يقرئهم القر�آن ،ويفقههم يف الدين( ،)13كما كان يقوم بع�ض
ال�صحابة ب�إقراء بع�ض ،مثلما كان يفعل ال�صحابي خباب بن الأرت ،حيث
كان يختلف �إىل فاطمة بنت اخلطاب وزوجها �سعيد بن زيد بن عمرو يقرئهما
القر�آن من الرقاع(.)14
وكان �أ�صحاب ر�سول اهلل ﷺ حري�صني �أ�شد احلر�ص على معرفة كتاب اهلل،
مثلما كان يفعل عبداهلل بن �أم مكتوم الأعمى ،حيث كان ي�أتي �إىل الر�سول ﷺ يف
مكة ي�ستقرئه القر�آن ،ويلح عليه يف ذلك( ،)15فنزلت ب�سبب ذلك ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ﴾(.)16

ثم هاجر النبي ﷺ و�أ�صحابه �إىل املدينة ،وعند و�صوله قُباء ،يف �ضاحية
املدينة� ،أقام بها م�سجدً ا ونزلت فيه الآية الكرمية﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ﴾( ،)17ثم �أقام م�سجده يف املدينة بعد ذلك ،و�أقيمت م�ساجد
�أخرى للقبائل للعبادة والتعلم .و�شرع يف ن�شر دعوته يف املدينة �أو ًال ثم يف
قبائل العرب.
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واعتناق دين الإ�سالم ي�ستلزم معرفة كتاب اهلل� ،أو �شيء من �سوره ،فكان كل
داخل جديد يف الإ�سالم يتعلم �شيئًا من القر�آن ،ويكون حظه من التعلُّم ح�سب
ا�ستعداده� :إما قراءة وكتابة ،و�إما قراءة ،و�إما ا�ستظهارًا.
وكان الر�سول ﷺ بعد الهجرة ُيقْرِ ئُ �أ�صحابَه القر�آنَ  ،ويفقههم يف الدين يف
م�سجده باملدينة ويف كل مكان يكون فيه معهم .وقد عَ هِ د �إىل عدد من �أ�صحابه
بالإقراء والتعليم؛ حيث قال« :خذوا القر�آن من �أربعة :من عبداهلل بن م�سعود،
و�أُبيِّ بن كعب ،ومعاذ بن جبل ،و�سامل موىل �أبي حذيفة»( .)18ومل يقت�صر الإقراء
()20
والتعليم على ه�ؤالء ،بل كان هناك غريهم؛ مثل �أبي بكر( )19وزيد بن ثابت
و�آخرين.
وهناك �إ�شارات تدل على �أنه كان هناك نوع من التعليم اجلماعي؛ منها:
�أنه كان فداء �أ�سرى غزوة بدر من م�شركي قري�ش �أربعني �أوقية [الأوقية = 40
درهمًا] للواحد منهم ،فمن مل ي�ستطع دفْع هذا املبلغ علَّم ع�شرة من امل�سلمني
الكتابة ،فكان زيد بن ثابت ممن عُ لِّم(.)21
نن الإ�سالم من �أهم امل�ؤهالت التي يختار الر�سول ﷺ
و�س ِ

وكانت معرف ُة القر�آنِ
على �أ�سا�سِ ها �أ�صحابَه للم�س�ؤوليات املهمة ،فقد �أمَّـ َر عثمان بن �أبي العا�ص الثقفي
على وفد قومه من ثقيف رغم �أنه كان �أ�صغرهم �سنًّا .وكان عثمان ي�أتي الر�سولﷺ
عندما ينام �أ�صحابه وقت الهاجرة ي�س�أله عن الدين وي�ستقرئه القر�آن ،ف�إن وجد
الر�سول ﷺ نائمًا ذهب لأبي بكر �أو �أُبيِّ بن كعب لي�ستقرئهما( .)22كذلك �أ َّم َر
فروة بن مُ�سَ يك املُرادي على قبائل ُمرَاد و ُز َبيْد ومَ ذحِ ج اليمانية ل َت َعلُّمِ ه القر�آن
وفرائ�ض الإ�سالم( .)23وف�ضَّ ل الر�سول ﷺ �أ�شجَّ عبدالقي�س ،وهذه �شهرته،
�أما ا�سمه فهو (املنذر بن عمرو العبدي) ،على وفد قومه من �أهل البحرين يف
اجلائزة لتفوُّقه عليهم مبعرفة القر�آن والفقه( .)24وكان �سا ٌمل موىل �أبي حذيفة،
و�أ�صله من فار�س ،ي�ؤم املهاجرين يف طريق هجرتهم �إىل املدينة ويف املدينة؛ لأنه
كان �أقر�أهم للقر�آن ،و�إنَّ فيهم لعمر بن اخلطاب(.)25
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ومل يكن تف�ضيل قرَّاء القر�آن مق�صورًا على الأحياء فح�سب ،بل �إن �أموات
القراء يف�ضَّ لون على غريهم؛ فبعد معركة �أحد (�سنة3هـ) جاء الأن�صار �إىل
ر�سول اهلل ﷺ وقد كرث القتلى ،فقالوا« :يا ر�سول اهلل� ،أ�صابنا َق ْر ٌح وجَ ْهدٌ ،فكيف
ت�أمر؟ فقال :احفِروا و�أو�سِ عوا ،واجعلوا االثنني والثالثة يف القرب .قالوا :ف�أيهم
ُنقَدِّ م؟ قال� :أكرثهم قر�آنًا»(.)26
وكان تعلم القر�آن يف العهد النبوي يتم ب�صورة فردية �أو ب�صورة جماعية ،وقد
�سبقت الإ�شارة �إىل �أن عثمان بن �أبي العا�ص الثقفي كان ي�أتي �إىل الر�سول ﷺ
وقت الهاجرة يف خِ لْ�سة من وفد ثقيف لي�ستقرئه القر�آن ،ويُروى عن ال�صحابي
عبداهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه �أنه تعلم بع�ض �سور القر�آن من ر�سول اهلل ﷺ
منفردًا؛ �إذ يقول« :ف�أخذت من فيه �سبعني �سورة ال ينازعني فيها �أحد»(.)27
ال�صفَّة« :جل�ست يف
ويقول ال�صحابي �أبو �سعيد اخلدري  يف �أ�صحاب ُّ
ع�صابة من �ضعفاء املهاجرين ...وقارئٌ يقر�أ علينا� ،إذ جاء ر�سول اهلل ﷺ فقام
علينا ،فلما قام ر�سول اهلل ﷺ �سكت القارئ ،ف�سلم ر�سول اهلل ﷺ ،ثم قال:
ما كنتم ت�صنعون؟ قلنا :يا ر�سول اهلل� ،إنه كان قارئ يقر�أ علينا ،فكنا ن�ستمع
�إىل كتاب اهلل .)28(»...وقال ال�صحابي عبادة بن ال�صامت« :علمتُ نا�سً ا من �أهل
ال�صفة الكتابة والقر�آن.)29(»...
وطلب �أحد زعماء قبيلة بني عامر ،وهو عامر بن مالك �أبو الرباء ،من
النبيﷺ �أن يبعث نفرًا من �أ�صحابه لدعوة بني عامر �إىل الدخول يف دين اهلل،
فبعث ر�سول اهلل ﷺ يف نهاية ال�سنة الثالثة من الهجرة �أربعني من �أ�صحابه
من �شباب الأن�صار ممن يح�سنون القراءة والكتابة وي�سمَّون (القراء) ،و�أمَّر
عليهم املنذر بن عمرو ال�ساعدي الأن�صاري ،وكتب معهم كتابًا لعامر بن الطفيل
العامري زعيم بني عامر ،وعندما و�صلوا �إىل بئر معونة ،وهي تقع بني بالد بني
�سُ ليم وبالد بني عامر ،ا�ست�صرخ عليهم عامر بن الطفيل بني عامر ملهاجمتهم،
ف�أبوا وقالوا :لن نَخْ فِر جوار �أبي الرباء ،فا�ستعان عامر بن الطفيل ببني �سُ لَيم،
فهجموا عليهم وقتلوهم(.)30
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وعندما جاء احلكم بن �سعيد بن العا�ص بن �أمية �إىل الر�سول ﷺ مُ�سْ ِلمًا غَ رَّي
الر�سول ﷺ ا�سمه �إىل عبداهلل ،وكان احلكم جميدً ا للقراءة والكتابة ،فعهد �إليه
الر�سول ﷺ بتعليم النا�س يف املدينة الكتابة(.)31
ويبدو �أنها �أقيمت بع�ض املدار�س ،و�إن كانت لفظة (املدر�سة) مل ت�ستخدم يف
ذلك العهد ،ن�ستدل على ذلك من �أ�سمائها؛ ففي �سياق خرب هجرة ال�صحابي
ال�ضرير عبداهلل بن �أم مكتوم  تقول الرواية« :وقدم املدينة مهاجرًا ...فنزل
دار القرَّاء ،وهي دار خمرمة بن نوفل  .)32(»...وكان ابن �أم مكتوم وم�صعب
ابن عمري هاجرا �إىل املدينة بعد بيعة العقبة الأوىل� ،أي قبل هجرة النبي ﷺ
وامل�سلمني ب�سنة ،فجعال يُقرئان امل�سلمني يف املدينة القر�آن( .)33ويبدو �أن دارهما
اكت�سبت ا�سم (دار ال ُقرَّاء) ،ومثل ذلك الرواية التي تقول ...« :وبقية دار عبداهلل
ابن م�سعود التي يقال لها دار القراء»(.)34
من هذه الإ�شارات ن�ستطيع اال�ستنتاجَ ب�أنه كان هناك تعليم جماعي بجانب
التعليم االنفرادي ،ون�ستند يف ذلك على وجود ذلك العدد الكبري من قراء
ال�صحابة الذين جتاوز عددهم املئات� ،إن مل يكن الآالف؛ يتجلى ذلك من
ن�شاطِ هم يف ن�شر الإ�سالم ،ومن هالك بع�ضهم يف حروب الإ�سالم ،من ذلك
ا�ست�شهاد الكثري من القراء يف حرب الردة باليمامة ،مما دعا اخلليفة �أبا بكر �أن
ي�سارع �إىل جمع القر�آن خوفًا على �ضياع بع�ض �آياته نتيجة ملوت احلفاظ.
وقد كان للوحي َكتَب ٌة متخ�ص�صون يكتبون الوحي يف حال نزوله على النبي ﷺ،
كما كان هناك كتَّاب يكتبون مرا�سالتِ النبي ﷺ وعقودَه ومواثيقَه و�إقطاعاتِه،
ومنهم من كان يكتب بني النا�س العقو َد واملداينات.
وقام ر�سول اهلل ﷺ بن�شر الإ�سالم بني �أهل البلدان وبني القبائل؛ من ذلك �أنه
بعث ال�صحابي عمرو بن حزم الأن�صاري مع وفد �أهل جنران الذين جا�ؤوا �إىل
املدينة ليعلنوا �إ�سالمهم ،وعهد �إليه �أن يعلمهم القر�آن ويفقههم يف الدين وي�أخذ
منهم �صدقاتهم( .)35وقد وفد على النبي ﷺ ،من �ضمن وفد بني حنيفة ،الرَّجَّ ال
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ابن عُ ْن ُفوَة احلنفي مع وفد قومه بني حنيفة ،فقر�أ القر�آن ،وبعثه النبي ﷺ معلمًا
لأهل اليمامة ،لكنه ف نُِت يف ردة م�سيلمة وا�شرتك معه يف ردته(.)36
وبعد وفاة النبي ﷺ حر�ص خلفا�ؤه على تعليم امل�سلمني القر�آن بالدرجة
الأوىل عناية كبرية ،وذلك حتى َي ْفقَهوا دينهم ،و�شملت عنايتهم احلا�ضرة
والبادية على حد �سواء ،من ذلك �أن اخلليفة �أبا بكر عندما جنح امل�سلمون ب�إحلاق
الهزائم بالقبائل املرتدة �أخذ عليهم عهودًا ومواثيق مثلما �أخذ على قبائل بني
�أ�سد وغطفان ،و�أحدها« :عليكم عهد اهلل وميثاقه �أن تقوموا بالقر�آن �آناء الليل
والنهار ،وتُعلموه �أوالدكم ون�ساءكم ...قالوا :نعم.)37(»...
و�سار على النهج نف�سه اخلليفة عمر بن اخلطاب ،فقام ب�إر�سال املعلمني �إىل
احلا�ضرة والبادية ،وممن �أر�سلهم �إىل البادية �أبو �سفيان الفهري ،الذي �أر�سله
�إىل بني نبهان من قبيلة طي( .)38و�سار على �سيا�سته بع�ض اخللفاء من بعده،
ومنهم اخلليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز ،الذي بعث معلمينْ ؛ هما يزيد بن �أبي
مالك الدم�شقي ،واحلارث بن ميجد الأ�شعري ،يفقهان النا�س يف البدو(.)39
وبع�ض العلماء �سعوا لتعليم �أهل البادية احت�سابًا؛ فقد ذكر عُ قيل بن خالد:
«�أن ابن �شهاب كان يخرج �إىل الأعراب يفقههم ،فجاء �أعرابي وقد نفد ما بيده،
فمد الزهري يده �إىل عمامتي ف�أخذها ف�أعطاه �إياها ،وقال :يا عُ قيل� ،أعطيك
خريًا منها»( .)40ويظهر �أن الزهري كان ي�ستخدم �سيا�سة الرتغيب مع من يعلمهم،
وكان ي�ستعني بطالبه يف تعليمه.
وعندما امتد الإ�سالم يف عهد اخللفاء الرا�شدين �إىل البلدان املجاورة عن
طريق الفتح والدعوة� ،أن�ش�أ امل�سلمون مدنًا جديدة �إ�ضافة �إىل املدن القدمية
القائمة وا�ستقروا بها .وتقت�ضي ر�سالة الإ�سالم تعليمَ امل�سلمني من العرب
ومن �أهل البالد املفتوحة القر�آنَ الكرمي والفقه يف الدين ،ف�أر�سل اخلليفة
عمر بن اخلطاب ال�صحابيَّ عبدَ اهلل بن م�سعود �إىل الكوفة ليقوم بتعليم
بع�ضهم من �أ�شهرِ علماء
طوائف من الرجال كان ُ
ُ
امل�سلمني ،وتعلَّم على يديه
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التابعني ،وكانوا يمُ َ َّي ُزون عن غريهم بـ«�أ�صحاب عبداهلل» .كما �أر�سل اخلليفة
عمر �إىل الب�صرة �أبا مو�سى الأ�شعري واليًا ومعلمًا ،وقام بدور مماثل لدور
ابن م�سعود بالكوفة.
�أما ال�شام ف�أر�سل �إليها عباد َة بن ال�صامت ومعاذَ بن جبل و�أبا الدرداء
وغريَهم معلمني ،وتفرقوا يف مدنه الرئي�سة ،وكان ال�صحابيُّ عبدُاهلل بنُ عمرو
ابن العا�ص مع �آخرين ين�شرون العلمَ يف م�صر ،وكان الإقبالُ على حلقاتِ العلمِ
يف كل هذه البلدان كبريًا جدًّا.
م�ؤ�س�سات التعليم:
من الطبيعي �أن الن�شاط العلمي يف امل�ساجد الذي بد�أ مب�سجد ر�سول اهلل ﷺ

بحلقاته العلمية وكرثة العلماء ،ال ي�ضاهيه مكان �آخر يف القرن الأول الهجري،
وا�ستمرت احللقات العلمية يف امل�ساجد ،التي مو�ضوعها تدارُ�س القر�آن الكرمي
وجتويدُه وتف�سريُه ،ودرا�سة العقيدة واحلديث واللغة والنحو وغريها �إىل الع�صر
احلديث .واحللقات معاهد علمية مفتوحة ومتي�سرة لكل راغب يف اال�ستزادة،
ومتى �شاء الدار�س ي�س�أل ما �أ�شكل عليه ،ويتعلم ما يرغب فيه ،وي�شارك يف
املناق�شات العلمية ،وكم خرَّجتْ هذه احللقات من علما َء ومف�سرين و�أدباء.
ال ُكتَّاب:

لكن املرحلة الأوىل للتعليم التي تُعنى بتعليم ال�صبيان ،ف َيتِم ذلك يف (ال ُكتَّاب)،
وي�سمى �أي�ضا (ا َمل ْكتَب) .وي�شري ابن قتيبة �إىل وجود ال ُكتَّاب يف مكة قبل الإ�سالم،
يف �سياقِ خ ٍرب مفادُه �أن َ�صبي ًة ا�سمها ظُ ْلمَة كانت يف ال ُكتَّاب ،وكانت ت�ضرب دُوي
ال�صبيان و�أقالمهم(.)41
وكان زياد بن �أبي �سفيان (�أو زياد بن �أبيه) هو الكاتب يف جي�ش القاد�سية،
�سنة 14هـ( ،)42و�سِ نُّه �إذ ذاك �14أو � 15سنة؛ مما يقود �إىل اال�ستنتاج �أن زيادًا
تعلم القراءة والكتابة يف ُكتَّاب بالطائف يعود تاريخه �إىل ما قبل الإ�سالم.
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�أما يف العهد النبوي ،فال منلك دلي ًال حا�سمًا على وجود ُكتَّاب لل�صبيان �سوى
�أثر ميكن �أن يفهم منه �أنه موجه للمعلمني ومنهم معلمو ال�صبيان ،ون�صه�« :أيمَّ ا
م�ؤدب وَيل ثالثة �صبية من هذه الأمة ،فلم يعلِّمهم بال�سَّ وية ،فقريهم مع غنيهم،
وغنيهم مع فقريهم ،حُ �شِ ر يوم القيامة مع اخلائنني»( .)43على �أننا نظن �أنه �إذا
كانت هناك كتاتيبُ قبل الإ�سالم ،فال بد �أنها ا�ستمرت يف ت�أدية وظائفها يف العهد
النبوي ،خا�صة يف مكة واملدينة والطائف.
على �أن ال�صورة تبدو يف غاية الو�ضوح يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه؛ فقد �أمر ببناء املكاتب وعينَّ املعلمني لتعليم ال�صبيان وت�أديبهم،
وخ�ص�ص لهم خم�ص�صات مالية ،وكذلك للمتعلمني ،وخ�ص�ص رواتب لثالثة
معلمني ،لكل واحد منهم خم�سة ع�شر درهمًا كل �شهر( .)44ومن املحتمل �أن كل
واحد من ه�ؤالء له ُكتَّابه اخلا�ص.
ونذكر يف هذا ال�سياق ق�صة ابن �شاعر الر�سول ﷺ ح�سان بن ثابت ،وا�سمه
عبدالرحمن ،وكان يف ال ُكتَّاب ،فت�أخر مرة عن الذهاب �إىل الكُتاب ،فقال له
معلمه� :أين كنتَ ؟ و�أراد �أن ي�ضربه ،فقال عبدالرحمن:
ُ
اهلل يعل ُم � يِّأن كنتُ م�شتغال

يف دا ِر ح�سا َن �أ�صطا ُد اليعا�سيبا

()45

ويف خالفة عمر بن اخلطاب ا�ستقدم ال�صحابي �سعد بن �أبي وقا�ص معلمًا
ن�صرانيًّا من �أهل احلرية ا�سمه جُ َفيْنة ليعلم �أوالد امل�سلمني القراءة والكتابة(.)46
ويُذكر �أن �أم امل�ؤمنني �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها (وا�سمها هند بنت �أمية بن
يل
املغرية املخزومي) املتوفاة �سنة 61هـ680/م بعثت �إىل معلم ال ُكتَّاب :ابعث �إ َّ
غلمانًا ينف�شون �صوفًا ،وال تبعث �إ ّ
يل حرًّا(.)47
وت�ؤكد هذه املعلومة �أن التعليم متاح جلميع ال�صبيان .و�أتو�سع قلي ًال لأو�ضح
�أن ال�صبيان غ َري الأحرا ِر يف ال ُكتَّاب هم نتيجة للفتوحات الإ�سالمية للبلدان التي
مل تقبل دين الإ�سالم ،ومل تقبل بدفع اجلزية؛ مثل بلدة عني التمر ومَ يْ�سان يف
العراق .والواقع �أن و�ضع ه�ؤالء ال�صبيان كان �أقربَ �إىل التبني منه �إىل اال�سرتقاق،
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ومن ه�ؤالء ي�سار جد م�ؤرخ ال�سرية حممد بن �إ�سحاق ،ون َُ�صيرْ والد القائد فاحت
الأندل�س مو�سى بن نُ�صري ،و�سِ ريين والد الإمام حممد بن �سريين( ،)48وي�سار والد
الإمام احل�سن الب�صري ،وغريهم كثري.
ويقول عثمان بن عبداهلل( :)49ر�أيت ال�صحابة� :أبا �أُ�سيد ال�ساعدي و�أبا هريرة
و�أبا قتادة ميرون بنا ونحن يف ال ُكتَّاب ،فنجد منهم ريح العبري ،وهو اخلَلوق(.)50
ويقول حممد بن �إ�سحاق (ت151هـ868/م)« :ر�أيت �أبا �سلمة بن عبدالرحمن
[ت94هـ713/م] ي�أخذ بيد ال�صبي من الكُتاب ،فيذهب به �إىل البيت ،فيملي
عليه احلديث يكتب له»(.)51
�أما مبنى الكُتاب ،فكان غرفة �صغرية وا�سعة البناء يجل�س فيها ال�صبيان على
احل�صر (جمع ح�صري)� ،أو على جلود الغنم ،ويت�صدر فيها املعلم على م�صطبة
ُ
مرتفعة ي�شرف منها على ال�صبيان.
وكان املعلم يدرِّ�س القر�آن الكرمي بطريقة التلقني ،و�إذا حفظ �أحدهم در�سه
تاله �أمام املعلم ،ثم ين�صرف للكتابة .ويف ناحية من الكُتاب جماعة من ال�صبيان
يف �أيديهم �ألواحهم يكررون كتابة ما كتبه لهم معلمهم من القر�آن الكرمي ،وهم
الذين ال يتمكنون من حفظ القر�آن بطريقة التلقني .ويف ناحية �أخرى جماعة
من التالميذ قد �أقبلوا على كتاباتهم ،يكتبون يف �ألواحهم ما عيَّنه لهم املعلم،
و�إذا �أجنز ال�صبي كتابته عر�ضها على املعلم ،وبعد �أن ير�شده �إىل موا�ضع اخلط�أ
وال�ضعف ي�أمره مب�سحها ،فيذهب ال�صبي �إىل �إناء املاء (الإجَّ انة) يف الكُتاب
يغ�سل لوحه فيها.
ومل تكن الكتب معلومة يف ذلك الوقت وحتى القر�آن الكرمي ،فال ميلك �أحد
من التالميذ ن�سخة كاملة منه.
وكان اخلليفة عمر يتفقد املكاتب ،وي�شرف على التعليم ،وير�شد املعلمني .ومن
�إر�شاداته:
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� -1أن ي�ستعملوا الت�شويق يف تعليم ال�صبيان ،ويتجنبوا العنف وال�شدة ،متبعًا يف
ذلك قول الر�سول ﷺ« :علموا وال تعنفوا ،ف�إن املعلِّم خري من املعنِّف» ،وقوله:
«�إن اهلل مل يبعثني مع ِّنتًا وال متعنتًا ،ولكن بعثني معلمًا مي�سرًا»[ .رواه م�سلم].
� -2أمر املعلمني �أن يق�سموا الطالب �إىل جماعات ح�سب ذكائهم وقابلياتهم.
� -3أن يعلموا القر�آن بلغة قري�ش[ ،املق�صود بها لهجة قري�ش] .وهي اللغة التي
�أنزل بها القر�آن(.)52
�أما �أوقات الدوام يف الكُتاب ،فتبد�أ من بعد �صالة ال�صبح �إىل ال�ضحى العايل،
ثم يذهب ال�صبيان �إىل منازلهم لي�أخذوا ق�سطً ا من الراحة ،ويتناولون غداءهم
ثم يعودون �إىل الكُتاب بعد �صالة الظهر ،ويتعلمون �إىل حني �صالة الع�صر ثم
ين�صرفون �إىل منازلهم(.)53
و�أما العُطَ ل ،فكانت يف �أيام اجلمع ويف عيدي الفطر والأ�ضحى ،وملا عاد
اخلليفة عمر بن اخلطاب  من ال�شام بعد ت�سلُّمه مفاتيح بيت املقد�س �سنة
16هـ637/م بعد فتحها ،خرج �أهل املدينة ال�ستقباله ،وخرج معهم �صبيان
الكتاتيب ،وت َل َّقوْه على م�سرية يوم واحد ،وكان ذلك يوم اخلمي�س ،فباتوا ثم
رجعوا معه ،وتعب ال�صغار يف ذهابهم و�إيابهم ،ف�أمر اخلليفة املعلمني �أن
يعطِّ لوا الكتاتيب يومي اخلمي�س واجلمعة من كل �أ�سبوع ،وكانت هذه �سنة يف
�صدر الإ�سالم(.)54
وبعد تو�سع دولة الإ�سالم وانتقال احلكم من املدينة املنورة �إىل دم�شق ،وحت�سن
الأحوال املعي�شية يف كل الأم�صار الإ�سالمية ،فانت�شرت الكتاتيب ب�شكل وا�سع،
وقد ذكر عمر بن �شبة يف كتابه تاريخ املدينة العديد من الكتاتيب يف املدينة
حمددًا مواقعها ،وذلك يف القرنني الأول والثاين الهجريني؛ ومنهاُ :كتَّاب �أبي
ديان( ،)55و ُكتَاب عروة( ،)56و ُكتَّاب ابن زيان( ،)57و ُكتَّاب ابن اخل�صيب( ،)58و ُكتَّاب
�إ�سحاق الأعرج( ،)59ودار الكتبة( ،)60و ُكتَّاب الن�صر(.)61
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وكان يو�سف الثقفي وابنه احلجاج ( ُكلَيب) معلمَيْ ُكتَّاب بالطائف ،ومما قال
ال�شاعر مالك بن ال َّريْب التميمي (ت58هـ) يف هجاء احلجاج:
يو�سف
ف�ل��وال بنو م ��روا َن ك��ان اب� ُ�ن
ٍ
زم� � � ��ا َن ه� ��و ال� �ع� �ب� � ُد امل ُ � � � ِق � � � ُّر ب� � ُذل ��ه

وقال �آخر فيه:

�أ َي� �ن� �� � َ�س ��ى ك �ل �ي � ٌ�ب زم � � ��ا َن ال � � ُه� ��زالِ
رغ� � �ي � ��ف ل� � ��ه َف � � � ْل � � � َك � � � ٌة م� � ��ا ُت � � � � َرى

ك �م��ا ك� ��ان ع� �ب� �دًا م ��ن ع �ب �ي��دِ �إي � ��ا ِد
ي� � ��راو ُح غِ �ل �م��ان ال� � ُق ��رى و ُي �غ ��ادي

وت � �ع � �ل � �ي � � َم� ��ه �� � � ُ� ��س� � � � ��ور َة ال� � �ك � ��وث� � � ِر
و�آخ� � � � � � � � � � ُر ك� � ��ال � � �ق � � �م � � � ِر الأزه � � � � � � � � ِر

يريد �أن خبز املعلم خمتلف(.)62
واملرجَّ ح �أن املدن الإ�سالمية الأخرى كان فيها كتاتيبُ على قدر حاجتها،
وطبقًا للم�ستوى االقت�صادي للنا�س فيها؛ لأنها يف معظمها م�ؤ�س�سات تعليمية
خا�صة ،وقليل منها ينفق عليه من بيت مال امل�سلمني ،وميكن �أن يكون بع�ض
املعلمني يعلِّم يف ال ُكتَّاب احت�سابًا ،فال ي�أخذ على تعليمه �أجرًا .وممن نظن �أنه
كان كذلك :الإمام �أبو عمرو عبدالرحمن الأوزاعي (ت 157هـ774/م)؛ فقد قدم
من ال�شام �إىل اليمامة يف مطلع �شبابه بو�صفه جنديًا يف احلامية الأموية التي
ت�ساند الوايل الأموي يف اليمامة ،ولكنه تفاعل مع �أهلها ف�أخذ العلم عن يحيى
ابن �أبي كثري الطائي ،موالهم اليمامي (ت132هـ750/م) وغريه ،و�أ�س�س ُكتَّابًا
لتعليم ال�صبيان ،ثم عاد �إىل ال�شام وا�ستقر يف بريوت(.)63
وظهرت يف العهد الأموي وظيفة (امل�ؤدب) ،وميتهنها �أ�شراف القوم ومَ ن
دونهم من العلماء الذين يتمتعون بخلق عالٍ  ،فيُعهد �إىل الواحد منهم بتعليم
�أوالد اخللفاء والأمراء والقادة وكبار الأثرياء ،وتثقيفهم وتعويدهم على
ال�سلوك القومي والآداب الراقية .وممن ا�شتغل م�ؤدبًا �أحد وجوه التابعني،
وهو �إ�سماعيل بن �أبي املهاجر املخزومي ،كان ي�ؤدب �أوالد اخلليفة الأموي
عبدامللك بن مروان ،ووَالَّه فيما بعد اخلليفة عمر بن عبدالعزيز من�صب الوايل
على �أفريقية� ،أي بالد املغرب الأدنى .ومنهم كذلك من التابعني العامل املكي

309

عطاء بن �أبي رباح (ت114هـ732/م) ،والعامل ال�شامي قَبي�صة بن ذ�ؤيب
اخلزاعي(ت86هـ507/م) ،وعبداحلميد الكاتب (ت132هـ750/م) ،كاتب
بني �أمية ،والعامل الكويف عامر ال�شعبي(( )64ت 100هـ723 /م).
�أما منهاج الدرا�سة يف الكتاتيب يف الع�صر الأموي ،فقد ا�ستمر على ما كان
عليه يف الع�صر الرا�شدي :تعليم القر�آن الكرمي ،ومبادئ الدين احلنيف ،والقراءة
والكتابة وال�شعر .وكان اخللفاء ورجال الدولة يتو�سعون يف تعليم �أوالدهم �أكرث من
هذا ،جند ذلك يف و�صاياهم مل�ؤدبي �أوالدهم؛ فاخلليفة معاوية بن �أبي �سفيان
�أو�صى دَغْ فلة بن حنظلة ال�سدو�سي ال�شيباين (ت60هـ679/م) م�ؤدبَ ولده يزيد
بالآتي« :علمه العربية والأن�ساب والنجوم» .وميكن �أن تكون هذه احلقول املعرفية
التي يجيدها ابن حنظلة �أكرث من غريها .وعهد �إىل م�ؤدب �آخر �أن يعلم يزيدَ
علومً ا �أخرى.
�أما و�صية عتبة بن �أبي �سفيان (ت46هـ666/م) مل�ؤدب ولده عبدال�صمد فهي:
«ليكن �إ�صالحُ ك َبنِيَّ �إ�صالحَ ك نف�سك ،ف�إن عيوبَهم معقود ٌة بعيبِك ،فاحلَ �سَ نُ
عندهم ما ا�ستح�سنتَ  ،والقبيحُ ما ا�ستقبحتَ  ،وعَ ِّلمْهم �سِ يرَ احلكماء ،و�أخالقَ
الأدباء ،وته َّددْهم بي ،و�أدِّبهم دوين ،وكن لهم كالطبيب الذي ال يعجَ ل بالدواء
حتى يعرف الداء.)65(»...
ومن الو�صايا اجلميلة و�صية اخلليفة الأموي عبدامللك بن مروان مل�ؤدب
�أوالده ،وهو من بني زهرة القر�شيني ،وهي« :عَ لِّمهم ال�صدق كما تعلمهم القر�آن،
واحملهم على الأخالق اجلميلة ،و َروِّهِ م ال�شع َر يَ�شْ جُ عُوا و َينْجُ دوا ،وجال�س بهم
�أ�شراف النا�س و�أهل العلم منهم ،ف�إنهم �أح�سن النا�س رِعَ ًة و�أح�سنهم �أدبًا،
وجَ ِّنبْهم ال�سّ فلة واخلدم ،...و َوقِّرهم يف العالنية ،وذ ِّللْهم يف ال�سر ،وا�ضربهم
على الكذب� ،إن الكذب يدعو �إىل الفجور ،والفجور يدعو �إىل النار ،وجَ ِّنبْهم �شَ تْم
�أعرا�ض الرجال ،ف�إن احل َّر ال يجد من عر�ضه عِ وَ�ض ًا .)66(»...
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ال ُكتَّاب يف العهد العبا�سي:
كثرُ ت الكتاتيب يف بالد امل�سلمني يف العهد العبا�سي ،وتناف�س �أهل اخلري يف
ت�شييدها ،و�أوقفوا عليها من الأوقاف ما يكفي لإدامتها ،وعلى من ُي َعلِّم و َي َتعَلم
فيها ،ومثل هذه الكتاتيب كانت ت�سمى (مكاتب ال�سبيل)؛ �إذ هي متاحة لكل من
يرغب يف �إحلاق ابنه ليتعلم بها.
و�أول من بنى كتاتيبَ خا�صة للأيتام هو يحيى بن خالد الربمكي
(ت190هـ806/م) وزير اخلليفة هارون الر�شيد ،ومن �أعظم الذين عُ نوا بت�شييد
الكتاتيب ال�سلطان نور الدين حممود زنكي (569هـ1118/م)؛ ف�إنه بنى يف
بالده مكاتب خا�صة للأيتام ،و�أجرى عليهم وعلى معلميهم النفقات واجلرايات
الوافرة(.)68
()67

�أما مدة التعليم يف الكتاب ،فتتوقف على ذكاء ال�صبي و�إقباله على الدر�س؛
فالإمام ال�شافعي � أنهى مرحلة الكُتاب وهو يف العا�شرة ،وكذلك الإمام
البخاري ر�ضي اهلل عنه ،و�إن كانا يُعدَّان ا�ستثنا ًء لنبوغهما� ،إال �أنها ال�سن التي
تبد�أ معها �إنهاء مرحلة الكتاب ،وقد متتد بعد ذلك ل�سنوات قليلة وفقًا لقدرات
املتعلم وظروفه اخلا�صة.
ومن الطريف ما ذكره الإمام ابن حزم الأندل�سي �أن التعليم من �صناعة
الن�ساء ،ويق�صد التعليم الأوَّليِ  ،فيقول يف كتابه طوق احلمامة« :لأين ُربِّيتُ يف
حُ جُ ورهن ،ون�ش�أتُ بني �أيديهن ،ومل �أعرف غريهن ،وال جال�ست الرجال �إال و�أنا
يف حد ال�شباب ...،وهُ نَّ علمنني القر�آن ،وروَّينني كثريًا من الأ�شعار ،ودرَّبنني
يف اخلط»(.)69
خال�صة ما تقدم �أن التعليم خالل القرون الثالثة الأوىل كان يتم على
مرحلتني؛ الأوىل :مرحلة التعليم الأوَّيل وهي الكتاتيب ،والتي يبد�أ بها ال�صبي
وي�ستمر حتى يقرتب من مرحلة البلوغ .واملرحلة الثانية :هي مرحلة احللقات،
و�أكرثها يتم يف امل�ساجد وبع�ضها يكون يف البيوت و�أماكن �أخرى ،وهذه تبد�أ من
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حيث تنتهي مرحلة الكتاتيب ،وت�ستمر حتى يح�صل فيها الدار�س على �إجازات
من ال�شيوخ الذين در�س عليهم .واحللقات متنوعة من حيث العلوم الإ�سالمية
والعربية التي كانت تقدمها.
�أما امل�ؤدبون ،فكان طالبهم من اخلا�صة �أو خا�صة اخلا�صة؛ �أي �أبناء امللوك
والأمراء ومَ ن يف م�ستواهم .وه�ؤالء كان ذووهم يريدون ت�سليحهم بالعلم ك�أحد
الأدوات التي تعينهم على �أداء وظائفهم يف احلكم و�إدارة الدولة� ،إذً ا فهم مل
يدر�سوا العلم للعلم �أو ليتخذوا منه مهنة.
على �أنه من املهم ج ًّدا �أن ن�شري �أنه منذ مطلع القرن الثالث الهجري وبداية
ترجمة الكتب عن اليونانية والفار�سية والهندية وغريها يف فروع املعرفة
املختلفة بد�أت تن�ش�أ حلقات تعليمية متخ�ص�صة يف هذه العلوم؛ من طب وفلك
وريا�ضيات وكيمياء وفل�سفة وغريها .وهذه كانت يف دار احلكمة وما �شابهها،
�أو يف منازل العلماء.
ويجب التنويه �أن هذه املرحلة الزمنية ونُظم تعليمها الب�سيطة �أجنبت خرية
العلماء امل�سلمني على مر الع�صور ،منهم علماء التابعني ،ومن طالبهم �أئمة
املذاهب ال�سُّ نية� :أبو حنيفة ومالك بن �أن�س وال�شافعي وابن �إ�سحاق والواقدي
و�أحمد بن حنبل واخلليل بن �أحمد و�سيبويه وابن قتيبة والبخاري وم�سلم بن
احلجاج و�أبو داود وابن ماجة والطربي واليعقوبي ،وغريهم كثري.
احتاج دار�سو الفل�سفة والعلوم التطبيقية من امل�سلمني وقتًا لي�ستوعبوا الكتب
املرتجمة من تراث الأمم الأخرى ،ومن ثَم الت�أليف يف هذه العلوم .والبدايات الالفتة
لالهتمام تتمثل بعالمِ الكيمياء ال�شهري جابر بن حيان بن عبداهلل الأزدي ،املتوفى
يف حدود 197هـ813/م ،وعامل الريا�ضيات والفلك حممد بن مو�سى اخلوارزمي
املتوفى عام232هـ850/م ،الذي عا�صر امل�أمون ،و�أ َّلف ـ بنا ًء على توجيهه ـ كتاب
اجلرب واملقابلة .على �أن غزارة الت�أليف يف هذه احلقول العلمية كانت يف القرنني
الرابع واخلام�س الهجريني ،وب�شكل �أقل يف القرن ال�ساد�س الهجري.
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دور احلكمة:
نتيجة الحتكاك امل�سلمني وتفاعلهم مع �سكان املناطق املفتوحة ،ومنهم
ال�سِّ رْيان يف ال�شام و�شمال العراق ،وه�ؤالء يجيدون اللغة العربية ،وبع�ضهم يجيد
اللغة اليونانية ،وقد �سبق �أن ترجموا جانبًا من الرتاث اليوناين �إىل لغتهم،
ف�شجعهم بع�ض �أوائل اخللفاء العبا�سيني على �أن يقوموا برتجمة بع�ض كتب
الرتاث اليوناين �إىل اللغة العربية ،فكان العمل يف املراحل الأوىل مبادرات فردية
ثم تطورت �إىل عمل م�ؤ�س�سي ،ف�أُن�شئت دار احلكمة يف بغداد يف عهد اخلليفة
الر�شيد ،ثم تطورت يف عهد اخلليفة امل�أمون لتحت�ضن هذه امل�شاريع .وي�ضاف
�إىل الرتجمة التعليم وتوفري م�صادر التعلُّم يف �أ�صولها واملرتجمة منها ،وكان
لهذا العمل نتائج جيدة من حيث االهتمام بفروع العلوم التطبيقية ونبوغ العديد
من العلماء امل�سلمني؛ مثل يعقوب بن �إ�سحاق الكندي (ت256هـ873/م) ،و�أبي
بكر حممد بن يحيى الرازي (ت311هـ923/م) ،و�أبي علي احل�سني بن عبداهلل
ابن �سيناء (ت427هـ1037/م) ،واحل�سن بن الهيثم (ت430هـ1040/م)...
والقائمة تطول من الأ�سماء.
واقتدى حكام �إفريقية (تون�س) الأغالبة بالعبا�سيني ،ف�أن�ش�ؤوا بيت احلكمة
يف رقادة بالقرب من القريوان ،وفتحوها ملن يريد اال�ستفادة منها .والظاهر �أن
الذي �أ�س�سها هو �إبراهيم بن �أحمد بن حممد بن �أغلب ،الذي توىل �إمارة الأغالبة
عام 261هـ875/م ،وا�ستمرت متار�س ن�شاطها حتى نهاية �إمارة الأغالبة يف عهد
احلاكم زيادة اهلل الأغلبي 296هـ909/م(.)70
كما �أ�س�س اخلليفة الفاطمي احلاكم ب�أمر اهلل (ت411هـ1021/م) بالقاهرة
دار احلكمة (دار العلم) يف �سنة 395هـ1005/م ،وجمع فيها �أنواع الكتب يف
الآداب والفنون والعلوم ،و�أراد �أن يك�سب بها يف �أول الأمر حما�س �أهل ال�سنة(،)71
وترك و�صية مف�صلة لأوقافه ،ومنها «دار احلكمة»(.)72
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و�أن�ش�أ �آل عمار حكام طرابل�س ال�شام (487- 427هـ) دار حكمة جليلة ي�شتغل
فيها عدد كبري من العلماء والوراقني( ،)73وكانت نهايتها �أن �أحرقها ال�صليبيون
�إبَّان احتاللهم لطرابل�س وتركوها كومة رماد.
و�أن�ش�أ ال�ساميون خزانة كتب ببخارى ،و�أذن ال�سلطان من�صور بن نوح ال�ساماين
(ت390هـ1000/م) للرئي�س �أبي علي احل�سن بن �سيناء (ت427هـ1037/م)
باالطالع على ما فيها من كنوز املعرفة ،فو�صفها ابن �سينا ب�أنها «ذات بيوت
(قاعات) كثرية ،يف كل بيت �صناديق من�ضدة بع�ضها على بع�ض ...فطالعتُ
فهر�ستَ كتب الأوائل ...ور�أيتُ من الكتب ما مل يقع ا�سمه �إىل كثري من النا�س
أي�ضا من بعد .فقر�أت تلك الكتب وظفرت
قط ،وما كنت ر�أيته من قبل وال ر�أيته � ً
بفوائدها.)74(»...
وكان �إن�شاء امل�ؤ�س�سات العلمية وجهًا من بذل املال يف �أوجه اخلري ،فكثري من
العلماء والأثرياء �أ�س�سوا م�ؤ�س�سات علمية لت�سهل على الراغبني يف العلم ارتيادها
وال َّنهَل من مَ عني م�صادرها مع توفر مرافق اخلدمة املتنوعة ملرتاديها ،منها «دار
علم جعفر بن حمدان املو�صلي» (ت323هـ934/م) يف املو�صل ،قال عنها ياقوت:
«كان ابن حمدان من �أهل الريا�سات يف املو�صل ...وكانت له ببلده (دار عِ لْم)
وقفًا على كل طالب علم ،تفتح كل يوم ،وقد جمع فيها خزانة كتب من جميع
العلوم ،ووفر فيها �أدوات الكتابة ولوازمها ،ال يمُ ْ َن ُع �أح ٌد من دخولها �إذا جاءها
غريب يطلب الأدب ،و�إن كان مع�سرًا� ،أنفق عليه من ماله»(.)75
ويف �سنة 381هـ �أ�س�س �أبو ن�صر �سابور بن �أرد�شري (ت 416هـ1025/م)،
وزيرال�سلطان البويهي بهاء الدولة دا َر عِ لْم يف ال َكرْخ يف بغداد ،و�أوقف عليها
الوقوف ،وذكروا �أن عدد كتبها كان يزيد عن ع�شرة �آالف جملد .وكانت مق�صدً ا
للعلماء .وممن زارها واجتمع بعلمائها ال�شاعر �أبو العالء املعري ،ف�إنه �آثر الإقامة
بها ،وذكرها يف كتابه ر�سالة الغفران( ،)76ومما يجدر ذكره �أنه �سمع حمامة
ت�صيح بهذه الدار ،فقال:
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و َغ � َّن��تْ لنا يف دا ِر ��س��اب��و َر َقين ٌة

�راب الأ�صائلِ مِ ْب ُ
هال
من ال � ُو ْرقِ مِ � ْ�ط� ُ

�إىل �آخر الق�صيدة.
وقد �أحرق ال�سلطان طغرل بيك بن �سلجوق( )77هذه املكتبة عندما تغلبوا على
البويهيني ودخلوا بغداد �سنة 447هـ1055/م.
و�أنِ�شئتْ دو ٌر خا�ص ٌة للقر�آن ،ودو ٌر خا�ص ٌة للحديث يف العديد من املدن الإ�سالمية.
املدار�س:
وردت لفظة (در�س) وبع�ض ا�شتقاقاتها يف خم�سة موا�ضع من القر�آن
الكرمي(� ،)78إال �أنها مل توظَّ ف كم�صطلح ملكان التعليم �أو ي�سمى التعليم (درا�سة).
وقد ا�ستخدمها ال�شاعر الكويف دِعْ بِل اخلزاعي(( )79قتل �سنة220هـ835/م) يف
�سياقها التعليمي يف ق�صيدته التي يقول فيها:
م��دار�� ُ�س �آي ��اتٍ َخ �لَ��تْ م��ن ِت�ل�او ٍة

وم�ن� ُ
�زل وح� ٍ�ي مقف ُر ال َع َر�صاتِ

ويف حدود ما نعلم �أن �أول مرة برز فيها ا�سم (مدر�سة) كان قبل منت�صف
القرن الرابع الهجري؛ فقد و ُِ�صف �أبو الوليد ح�سان بن �أحمد الني�سابوري
ال�شافعي (ت349هـ960/م) �إمام �أهل احلديث ،ب�أنه كان �أكرث العلماء لزومً ا
ملدر�سته ،وال نعرف عن هذه املدر�سة �شيئًا( .)80و ُبنِيت بني�سابور يف نهاية القرن
الرابع الهجري مدر�سة للإمام حممد بن احل�سن بن فورك الأن�صاري ال�شافعي
(ت406هـ1015/م) �أحيا اهلل بها يف هذه البلد �أنواعً ا من العلوم( .)81وذُ كِ ر عد ٌد
من املدار�س الأخرى التي �أقامها اخليرِّ ون يف مدن مثل َب ْيهَق و َنيْ�سابور وبلدان
�شرقي اخلالفة الإ�سالمية.
وجتدر املالحظة �أن جُ َّل من �أن�ش�أ هذه املدار�س� ،إن مل يكونوا كلهم ،هم من
علماء ال�شافعية ،و�أنها كانت يف �شرقي اخلالفة الإ�سالمية ،خا�صة ني�سابور.
مل تكن هذه املدار�س على م�ستوى واحد من حيث �إمكاناتها �أو مناهجها،
ونتوقع �أنها كانت متقاربة يف علومها.
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املدار�س النظامية:
�أن�ش�أ نظام امللك( )82وزير ال�سلطان ال�سلجوقي �ألب �أر�سالن وابنه ملك�شاه
مدر�ستني يف بغداد ويف ني�سابور عام 459هـ1067/م ،وكان موقع نظامية بغداد
على نهر دجلة ،وتتكون من حجرات الدرا�سة التي حتيط ب�صحن املدر�سة ،و�أحلق
باملدر�سة مكتبة ومطبخً ا وخمازنَ ودورات مياه .وبنى حولها �أ�سواقًا ،وابتاع �ضياعً ا
وحمَّامات وخمازن ودكاكني �أوقفها عليها .وقد �أنفق على بنائها مائتي �ألف دينار.
كان من �أهداف �إن�شائها �إزالة �آثار الأفكار التي خلفها البويهيون والفاطميون
�إبان حكمهم .وكان التعليم فيها ي�ستند �إىل املذهب ال�سني وح�سب قانون وقفها،
ن�شر املذهب ال�شافعي .وكان ن�ص الوقفية ي�ؤكد �أن كل من يعمل باملدر�سة يجب �أن
يكون �شافعيَّ املذهب.
اغتال الإ�سماعيليون (احل�شا�شون) نظام امللك يف  10رم�ضان �سنة 485هـ/
1092/10/14م ،وظلت مدار�سه تعمل لعدد من ال�سنوات ،و�سارت كثري من
املدار�س يف العامل الإ�سالم على كثري من نهجها بعد ذلك .درَّ�س فيها م�شاهري
العلماء؛ مثل �إمام احلرمني اجلويني( )83وحجة الإ�سالم الغزايل( )84وغريهم.
نتوقف عند هذا؛ لأن �إن�شاء املدار�س ا�ستمر وتو�سع يف كل البلدان الإ�سالمية
وعلى مدى التاريخ .لي�س هذا فح�سب ،بل ن�ش�أ بجانب احللقات يف امل�ساجد
واملدار�س عد ٌد من امل�ؤ�س�سات العلمية ،مثل الزوايا واخلانقاهات والأربطة� ،سواء
ما كان يف الثغور (اجلبهات الأمامية) �أو يف املدن مثل مكة املكرمة.

الهوامش:
(*) �أ�صل هذا املو�ضوع حما�ضرة �أُلقِيتْ يف «�أحدية املرحوم الدكتور را�شد املبارك» م�ساء يوم الأحد 24
�شعبان 1439هـ� 8/أبريل 2018م.
(� )1سورة الإ�سراء� ،آية .93
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(� )2سورة الأنعام� ،آية .7
( )3ابن ه�شام ،عبدامللك( ،ت218هـ833 /م) ،ال�سرية النبوية ،حتقيق م�صطفى ال�سقا و�آخرين ،دار
�إحياء الرتاث ،بريوت1417 ،هـ1997/م.260/1 ،
( )4اجلمحي ،حممد بن �سالّم (ت231هـ845/م) ،طبقات فحول ال�شعراء ،حتقيق حممود حممد
�شاكر ،مطبعة املدين ،القاهرة ،د.ت 262/1 ،.؛ ابن قتيبة ،عبداهلل بن م�سلم (ت276هـ889/م)،
ال�شعر وال�شعراء ،حتقيق �أحمد حممد �شاكر ،دار احلديث ،القاهرة1421 ،هـ 2001م.460-459/1 ،
( )5ابن حبيب ،حممد (ت245هـ859/م) ،كتاب املحرب ،دار الآفاق ،بريوت ،د.ت� ،.ص 475؛
البالذري� ،أحمد بن يحيى (تويف حوايل 279هـ892/م) ،فتوح البلدان ،حتقيق عبداهلل الطباع
و�أخيه ،م�ؤ�س�سة املعارف ،بريوت1407 ،هـ1987/م� ،ص.660
( )6ابن �سالم� ،أبو عبيد القا�سم (ت224هـ839/م) ،كتاب الأموال ،حتقيق حممد خليل هرا�س ،مكتبة
الكليات الأزهرية ،القاهرة1401 ،هـ1981/م� ،ص.185
( )7خفاجي ،حممد عبداملنعم ،ال�شعر اجلاهلي ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،د.ت� ،.ص،244
اجلبوري ،يحيى ،ال�شعر اجلاهلي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1407 ،هـ1986 /م� ،ص.178
( )8ابن ه�شام.388/1 ،
(� )9سورة العلق ،الآيات .5-1
(� )10سورة القلم� ،آية .1
( )11ال�شوكاين ،حممد بن علي (ت 1250هـ1834/م) ،فتح القدير ،دار ابن كثري ،دم�شق1414،هـ،
 ،266/5وقارن :ال�سيوطي ،جالل الدين عبدالرحمن (ت911هـ1505/م) ،الإتقان يف علوم
القر�آن ،دار الكتاب العربي ،بريوت( 110/1 ،عن جابر بن زيد) .
(� )12سورة الإ�سراء� ،آية .106
( )13ابن ه�شام ،ال�سرية.346- 345/1 ،
( )14امل�صدر ال�سابق.363/1 ،
( )15امل�صدر ال�سابق.363/1 ،
(� )16سورة عب�س� ،آية .2-1
(� )17سورة التوبة� ،آية .108
( )18ابن �سعد ،حممد (ت230هـ845/م) ،الطبقات الكربى ،دار �صادر ،بريوت ،د.ت.354/2 ،.
( )19ابن �سعد ،امل�صدر ال�سابق.508/5 ،
( )20الذهبي ،حممد بن �أحمد (ت 748هـ1374/م)� ،سري �أعالم النبالء ،حتقيق �شعيب الأرنا�ؤوط
وزميله ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1401 ،هـ1981/م.427/2 ،
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(� )21أورد هذه الرواية كل من �أبي عبيد ،كتاب الأموال116 ،؛ وابن �سعد ،الطبقات 22/2،؛ و�أحمد
ابن حنبل ،امل�سند  .92/4ونقل رواية الإمام �أحمدم�ؤرخون مت�أخرون .وقد بحثتُ عن هذه الرواية يف
م�صادر ال�سرية النبوية الرئي�سة املبكرة ،وهي :الزهري ،املغازي �ص 66- 65؛ وابن ه�شام ،ال�سرية،
 ،8- 3/2والواقدي ،املغازي 144- 138/1 ،فلم يذكرها �أحد منهم.
( )22ابن �سعد.508/5 ،
( )23امل�صدر ال�سابق.524/5 ،
( )24امل�صدر ال�سابق.557،558/5 ،
( )25البالذري� ،أحمد بن يحيى (ت279هـ892/م)� ،أن�ساب الأ�شراف ،حتقيق حممد حميداهلل ،دار
املعارف ،م�صر د.ت 264/1 ،.؛ ابن عبدالرب ،يو�سف بن عبداهلل (ت463هـ1071/م) ،اال�ستيعاب،
حتقيق علي حممد البجاوي ،دار اجليل ،بريوت1412 ،هـ1992/م( 567/2 ،ترجمة .)881
( )26ابن �شبة ،عمر (ت262هـ876/م) ،تاريخ املدينة ،حتقيق فهيم �شلتوت ،ن�شره ال�سيد حبيب
حممود ،املدينة املنورة ،د.ت 131/1 ،.؛ البالذري� ،أن�ساب236/1 ،
( )27ابن �سعد.151/3 ،
(� )28أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين( ،ت 275هـ888/م)� ،سنن �أبي داود ،دار احلديث،
حم�ص1388 ،هـ1969/م( 72/4 ،رقم احلديث . )3666
(� )29أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين ،ال�سنن( 701/3 ،رقم احلديث . )3416
( )30الواقدي ،حممد بن عمر (207هـ822/م) ،كتاب املغازي ،حتقيق مار�سن جونز ،عامل الكتب،
بريوت1404،هـ1984/م 346/1 ،وما بعدها.؛ ابن �سعد  ،514/3وروايته جتعل عددهم �سبعني.
( )31ابن حجر� ،أحمد بن علي الع�سقالين (ت852هـ1448/م) ،الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،حتقيق
علي البجاوي ،دار اجليل ،بريوت1412،هـ1992/م.344/1 ،
( )32ابن �سعد.205/4 ،
( )33امل�صدر ال�سابق.206/4 ،
( )34ابن النجار ،حممد بن حممود (ت 643هـ1245/م) ،تاريخ املدينة املنورة (= الدرة الثمينة
 ،)...حتقيق عبدالرزاق املهدي ،دار الزمان ،املدينة املنورة1422 ،هـ� ،ص .222
( )35ابن ه�شام ،ال�سرية النبوية 250/4 ،؛ الطربي ،حممد بن جرير (ت310هـ922/م) ،تاريخ
الر�سل وامللوك ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ت.128/3 ،.
( )36الطربي.282/3 ،
( )37الكالعي� ،سليمان بن مو�سى (ت634هـ1237/م) ،تاريخ الردة ،اقتب�سه خور�شيد �أحمد من
كتاب االكتفاء للكالعي ،املعهد الهندي للدرا�سات الإ�سالمية ،وم�ؤ�س�سة فيكا�س للطباعية والن�شر،
نيودلهي1982 ،م� ،ص.49
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( )38ابن حزم ،علي بن �أحمد (ت456هـ1064/م) ،جمهرة �أن�ساب العرب ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1403هـ1983/م� ،ص.404
( )39ابن اجلوزي ،عبدالرحمن بن علي (ت597هـ1201/م)� ،سرية ومناقب عمر بن عبدالعزيز،
حتقيق نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بريوت1404،هـ1984/م� ،ص.92
( )40الذهبي� ،سري �أعالم النبالء .340/5 ،وابن �شهاب هو الإمام حممد بن م�سلم بن �شهاب الزهري،
ت 124هـ742/م.
( )41ابن قتيبة ،حممد بن عبداهلل بن م�سلم (ت 276هـ845/م) ،كتاب عيون الأخبار ،دار الكتب
امل�صرية ،القاهرة1348 ،هـ1930/م.103/4 ،
( )42الطربي.29/4 ،489/3 ،
( )43ابن �سحنون ،حممد (ت 240هـ854/م) ،كتاب �آداب املعلمني ،حتقيق حممد العرو�سي املطوي،
تون�س ،دار الكتب ال�شرقية1392 ،هـ1972/م� ،ص .84ويبدو �أن هذا لي�س حديثًا ،والغالب على الظن
�أنه �أثر من كالم ال�صحابي �أن�س بن مالك ،فن�سب �إىل النبي ﷺ.
( )44بدران ،عبدالقادر (ت1346هـ1927/م) ،تهذب تاريخ دم�شق الكبري البن ع�ساكر ،دار امل�سرية،
بريوت1399،هـ1979/م.415/6 ،
( )45ابن بكار ،الزبري (ت 256هـ870/م) ،الأخبار املوفقيات ،حتقيق �سامي العاين ،عامل الكتب،
بريوت1416 ،هـ1996/م� ،ص  237؛ املربد ،حممد بن يزيد (ت285هـ898/م) الكامل يف اللغة
والأدب ،م�ؤ�س�سة املعارف ،بريوت1420،هـ1999/م .1135 ،واليعا�سيب :واحدها يع�سوب ،وهو �أمري
النحل وذكرها.
( )46ابن �سعد 356/3 ،؛ الطربي 240/4 ،؛ حممد بن �سحنون� ،آداب املعلمني� ،ص.41
( )47البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل (ت256هـ870/م)� ،صحيح البخاري ،بيت الأفكار الدولية،
الريا�ض1419 ،هـ1998/م ،كتاب الديات� ،ص.1317
( )48الطربي.377،415/3 ،
( )49حترف يف املطبوع من طبقات ابن �سعد �إىل «عثمان بن عبيد اهلل» .وهو عثمان بن عبداهلل بن
�سُ راقة القر�شي العدوي ،و�أمه زينب بنت عمر بن اخلطاب .قال املزي يف تهذيب الكمال :413/19
«ر�أى �أبا �أ�سيد ال�ساعدي ،و�أبا َقتَادَة الأَنْ�صارِيّ  ،و�أبا هُ َريْرة» .و�أرَّخ وفاته �سنة 118هـ.
( )50ابن �سعد .558/3 ،ال�صحابي �أبو �أُ�سيد مالك بن ربيعة الأن�صاري تويف �سنة 40هـ ،وال�صحابي
�أبو هريرة عبدالرحمن بن �صخر الدو�سي تويف �سنة 59هـ ،وال�صحابي �أبو قتادة احلارث بن ِر ْبعِيٍّ
الأن�صاري تويف �سنة 54هـ.
( )51اخلطيب البغدادي� ،أحمد بن علي (ت 463هـ1071/م) ،تاريخ مدينة ال�سالم ،حتقيق ب�شار عواد
معروف ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت1436 ،هـ2015/م .13/2 ،و�أبو �سلمة بن عبدالرحمن بن
عوف كان �أحد فقهاء املدينة ال�سبعة ،والقا�ضي عليها من �سنة 54-48هـ.
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( )52نق ًال عن الديوجي� ،سعيد ،الرتبية والتعليم يف الإ�سالم ،مكتب الرتاث ،املو�صل� ،ص.19
( )53الديوجي� ،ص ،22نق ًال عن كتاب اخلط العربي� ،ص.64
( )54الديوجي� ،ص ،22نق ًال عن كتاب اخلط العربي� ،ص.64
( )55ابن �شبة ،عمر (ت262هـ786/م) ،تاريخ املدينة.231/1 ،
( )56امل�صدر ال�سابق .245،130/1 ،
( )57امل�صدر ال�سابق .249/1 ،
( )58امل�صدر ال�سابق .251/1 ،
( )59امل�صدر ال�سابق .253/1 ،
( )60امل�صدر ال�سابق .254/1 ،
( )61امل�صدر ال�سابق .262/1 ،
( )62ابن قتيبة ،عبداهلل بن م�سلم ،املعارف ،حتقيق ثروت عكا�شة ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ت،
�ص .548الفلكة :ا�ستدارة.
( )63ابن �سعد.488/7 ،
( )64ابن قتيبة ،املعارف� ،ص .548-547
( )65ابن قتيبة ،عيون الأخبار.166/2 ،
( )66ابن منقذ� ،أ�سامة (584هـ1188/م) ،لباب الآداب ،حتقيق �أحمد حممد �شاكر ،دار الكتب
ال�سلفية ،القاهرة1407،هـ1987/م� ،ص.230
( )67اجله�شياري ،حممد بن عبدو�س (ت331هـ943/م) ،الوزراء والكتاب ،حتقيق �إبراهيم �صالح،
هيئة �أبو ظبي للثقافة والرتاث� ،أبو ظبي1430 ،هـ2009/م� ،ص.266
(� )68أبو �شامة ،عبدالرحمن بن �إ�سماعيل (ت665هـ1267/م) ،كتاب الرو�ضتني يف �أخبار الدولتني
النورية وال�صالحية ،حتقيق �إبراهيم الزيبق ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1418 ،هـ1997/م.48/1 ،
( )69ابن حزم� ،أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد (ت 456هـ1064/م) ،طوق احلمامة ،حتقيق �صالح
الدين قا�سم ،دار بو�سالمة ،تون�س� ،1980 ،ص.77
( )70ابن الأثري ،عز الدين علي بن �أبي الكرم (ت630هـ1233/م) ،الكامل يف التاريخ ،دار �صادر،
بريوت1385،هـ1965/م287-283/7 ،؛ ابن عذاري املراك�شي� ،أحمد بن حممد (695هـ1296/م)،
البيان املغرب يف �أخبار الأندل�س واملغرب ،حتقيق كوالن وبروفن�سال ،دار الثقافة ،بريوت،
1418هـ1998/م،124-116/1 ،ابن ميالد ،احلكيم �أحمد ،تاريخ الطب العربي التون�سي ،مطبعة
االحتاد التون�سي لل�شغل ،تون�س1401 ،هـ� ،1980/ص.222-221
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( )71املقريزي� ،أحمد بن علي (ت845هـ1442/م) ،املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط والآثار ،حتقيق
�أمين ف�ؤاد �سيد ،م�ؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي ،لندن1434،هـ2013/م.502/2 ،
( )72امل�سبحي ،الأمري املختار حممد بن عبيد (420هـ1029/م) ،اجلزء الأربعون من �أخبار م�صر،
حتقيق �أمين ف�ؤاد �سيد ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة2014 ،م� ،ص.174
( )73علي ،حممد كرد (ت 1372هـ1953/م) ،خطط ال�شام ،دار العلم للماليني ،بريوت،
1389هـ1969/م.66/6 ،
( )74ابن �أبي �أ َُ�صيبعة� ،أحمد بن القا�سم (ت668هـ1270/م) ،عيون الأنباء يف طبقات الأطباء ،دار
مكتبة احلياة ،بريوت ،د.ت� ،.ص 439؛ ابن خلكان� ،أحمد بن حممد (ت681هـ1282/م) ،وفيات
الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان ،حتقيق �إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بريوت ،د.ت.158/2 ،.
( )75ياقوت احلموي (ت626هـ1299/م) ،معجم الأدباء ،دار �إحياء الرتاث /،دار امل�ست�شرق ،بريوت،
د.ت.193/7 ،.
(� )76أبو العالء املعري� ،أحمد بن �سليمان (ت449هـ1057 /م) ،ر�سالة الغفران ،حتقيق فوزي عطية،
ال�شركة اللبنانية للكتاب ،بريوت ،د .ت ،.و�أ�شار �إىل (دار العلم) مرتني� ،ص ،136 ،63وذكر يف املرة
الثانية �أن توفيقَ ال�سوداء كانت تخدم يف دار العلم ببغداد ،على زمان �أبي من�صور حممد بن علي
اخلازن ،وكانت تُخْ رِ ج الكتبَ �إىل الن�ساخ.
( )77هو ثالث احلكام ال�سالجقة على �إيران وامل�ؤ�س�س احلقيقي لدولة ال�سالجقة ،ودخل بغداد عام
447هـ1055/م ،وهو �أول من حمل الراية احلمراء ذات الهالل والنجمة ،الذي �أ�صبح علمًا لرتكيا
فيما بعد .تويف يف الري عام 455هـ1063/م ،وخلفه يف احلكم ابن �أخيه �ألب �أر�سالن ،الذي اتخذ
نظامَ امللك وزيرًا له.
( )78الأنعام� ،آية َ ﴿ 105درَ�سْ تَ ﴾ ،الأعرافَ ﴿ 169 ،درَ�سُ وا﴾� ،آل عمران� ،آية﴿ 79تدْ رُ�سُ ون﴾ ،القلم،
�آية﴿ 37تدر�سون﴾ ،الأنعام� ،آية ﴿ 156دِرا�سِ تِهم﴾.
( )79ولد بالكوفة �سنة 148هـ .وا�سمه حممد بن علي بن رزين ،ا�شتهر بت�شيعه لآل علي ر�ضي اهلل
عنه وهجائه الالذع للخلفاء العبا�سيني ،ودبر قتله القائد مالك بن طوق بطو�س �سنة 220هـ835/م
ب�سبب هجائه له.
( )80الإ�سنوي ،جمال الدين عبدالرحيم (ت 472هـ1079/م) ،طبقات ال�شافعية ،حتقيق عبداهلل
اجلبوري ،دار العلوم ،الريا�ض1401 ،هـ1981،م.472/2 ،
()81امل�صدر ال�سابق .267/2 ،
( )82هو �أبو علي احل�سني بن علي الطو�سي ،وتلقب بنظام امللك .كان لنظام امللك �صديقا درا�سة هما عمر
ابن �إبراهيم اخليَّام (ت526هـ1131/م) ال�شاعر والفيل�سوف وعامل الريا�ضيات ،وح�سن ال�صَّ بَّاح.
�أق�سم الثالثة على �أن يت�ساعدوا فيما بينهم يف حال جنح �أحدهم وتوىل من�صبًا رفيعًا ،فكان النجاح
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الأول من ن�صيب نظام امللك ،الذي �أ�صبح وزيرًا لل�سلطان ال�سلجوقي ،ومل ين�س �صاحبيه ،ف�أمر لعمر
اخليام براتب ثابت ،و�أ�سند حل�سن ال�صباح (ت 518هـ1124/م) من�صبًا رفيعًا يف الدولة ،لكن هذا
الأخري �أخذ يناف�سه ويت�آمر عليه ،فطرده نظام امللك ،و�أق�سم ح�سن ال�صباح �أن ينتقم منه ،ف�أ�س�س
فرقة احل�شا�شني الإ�سماعيلية ،التي اتخذت من قلعة �ألَـمُوت بقزوين مقرًّا لها ،ومتكنت يف النهاية
من اغتيال نظام امللك.
( )83هو �أبو املعايل عبدامللك بن عبداهلل اجلويني ،فقيه �شافعي و�أحد �أبرز علماء ال�سنة عامة
والأ�شاعرة خا�صة يف ع�صره .من �أ�شهر كتبه الإر�شاد �إىل قواطع الأدلة يف �أ�صول االعتقاد .تويف
�سنة 478هـ1085/م.
( )84حجة الإ�سالم �أبو حامد حممد ال َغزَّايل ال�شافعي الأ�شعري� ،أحد �أ�شهر علماء امل�سلمني يف القرن
اخلام�س الهجري .من �أ�شهر كتبه �إحياء علوم الدين .تويف مبدينة طو�س �سنة 505هـ1111/م.
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ي
ناط ّ
الغرْ ِ
ِي َ
شعر أبي جَ عفر الرُّ عَ ين ّ
(ت  779هـ)
جمع و�شرح وتقدمي
()1
�أ .د .عبد الرَّازِق حويزي(*)

تُراثُنا العربيّ حا�ش ٌد بكث ٍري من الأعالم الذين مل ي�أخذُ وا حظَّ هم من البحث،
ُدر�س �آثارُهم درا�سة م�ستوعب ًة لكل ما �أُ ِث َر لهم من �إبداع �أدبيّ � ،أو ِنتَاجٍ
ومل ت ْ
فِكري ،وهذه الآثا ُر حَ رِ َّي ٌة بالدرا�سةِ ،جدير ٌة بالعناية ،حقيق ٌة بالتّحقيق ملا بها مِ ن
اجتاهات فكريّة ،ومناقَ�شَ ٍة مل�سائلَ علم َّي ٍة يف غاية الأهميّة ،ال يمُ كن �أبدً ا جتاهلُها
ٍ
يف ظ ّل ع�صر املعلوما ِتيّة.
ومن ه�ؤال ِء الأعالم (�أبو جعفر الرُّعَ ينِيّ ال َغرْناطِ يّ ) العامل ال�شّ هري املظلومُ ،
الذي هُ جرت �آثارُه بحجّ ة �أنها من ِنتَاجِ فرت ٍة ُم َت�أَخِّ َر ٍة مِ ن الزَّمَ نِ � ،أال وَهِ ي القرنُ
الثَّامنُ الهجريُّ ! والواقع �أنَّه �أَزهَ ى فَترَ ات ممَ ْ لَكة غَ رناطة ثقافيًّا وحَ َ�ضاريًّا.
بع�ض الدّرا�سات وجه َة نظرها يف تلك الفرتة ،فقد
ُ
لقد �آن الأوانُ �أن ُتغيرِّ
�أجنبت عددًا من العلما ِء املو�سوعيني ،الذين در�سُ وا علومَ اللُّغة العربيّة ب ُك ّل
فروعها درا�سة دقيقةً ،تناولت �أَدَقَّ م�سائِلها مع �شُ مُو ِليّة املعرف ِة للعلومِ الأخرى(،)1
بع�ض �آثا َر ه�ؤالء العلماء يعجب من �إحاطتهم بدقائقِ املعجم اللُّغوي،
ومن يتناول َ
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وقدرتهم الفائقة على توظيف غريبِ الألفاظ ،والتّطويع ال�سل�س ملفردات اللُّغة
على النّظم ،وهذا الأمر ظاه ٌر لدى �شاعرنا (�أبي جعفر الرُّعَ ينِيّ ال َغرْناطِ يّ )،
ألفاظ �أبيا ِت ِه موظَّ ف ٌة
ري من � ِ
فقد كان ي�صن ُع �شعرَه �صناعة دقيق ًة عوي�صة ،فكث ٌ
بدالالت ،تحُ َ قِّقُ �أنواعً ا من فنِّ علم البديع� ،أ�شرتُ �إليها يف �شرح معاين بع�ض هذه
ٍ
الألفاظ يف املقطَّ عات والنُّتف ذوات الأرقام ،)51 ،50 ،44 ،43 ،17 ،12 ،9( :ويف
الدِّ يوان �أمثلة بديعيّة كثرية مبثوثة يف غري هذه النُّتف.
لقد َت َعدَّدتِ املناحي الثَّقافي ُة والإبداعيّة لدى (�أبي جعفر الرُّعَ ينِيّ ال َغرْناطِ يّ )،
فجنحتْ به ثقافتُه �إىل الإبداع الأدبي �شعرًا ونرثًا ،و�إىل النِّتاج التَّ�أليفِيّ  ،وقد التفَتَ
بع�ض الباحثني ُم�ؤَخَّ رًا �إىل �إبداعه ال�شِّ عرِ ي ،ف�أُثِرت يف بع�ض املجالتِ حماولتانِ
ُ
(�سي�أتي احلديث عنهما الحقًا) جلم ِع ِه وحتقيقِه قبلَ هذه املحاولة املتوا�ضعة،
التي زادت فيها احل�صيلة ال�شعرية �إىل  232بيتًا عما يف املحاولتني ال�سابقتني.
�شك يف �أنَّ هذه احل�صيل َة لي�ست كلَّ ِنتَاجِ (�أبي جعفر الرُّعَ ينِيّ ال َغرْناطِ يّ )،
وما مِ ن ٍّ
فمن امل�ؤكّدِ �أنَّ بق َّي َة م�ؤلَّفاته �أو م�ؤلفاتِ غريه التي مل تحُ قَّق ،ومل تُن�شر ال تخلو من
خمطوطات جديدةٍ.
ٍ
�أ�شعا ٍر له ،ويظ ُّل �أم ُر زياد ِة هذه احل�صيل ِة مَ رهونًا بظُ هور
�إنَّ هذه املحاول َة ال تعدُو عن َكوْنها عَ َم ًال ب�شـريًّا ال يخلو من الأخطا ِء والنَّق�ص،
فالكمالُ هلل وحده ،وهي حماول ٌة حتتاجُ �إىل من َيرْعَ اهَ ا دِرا�س ًة وا�ستدراكًا ،وال�شُّ كر
اجلزيلُ ل ُك ّل من يهت ُّم بها من �إخواين الباحثني.
كثري ٌة هي الرتجماتُ امل�أثور ُة (لأبي جعفر ال َغرْناطِ يّ ) قدميًا وحديثًا( ،)2فعلى
مدا ِر عدّة قرونٍ والعلماء يرتجمون له يف كتبهم ،ويف مقدّمات كُتبه ،ال �سيّما و�أنَّه
خ�صو�صا يف
ً
ّخ�ص�صات العلميّة،
ٌمعروف ،يُ�شار �إليه بالبنان يف عدد من الت ُّ
ٌ
عامل
علوم اللُّغة العربيّة التي �أُثِرت له فيها م�ؤلفاتٌ � ،أثنى عليها العلماء ،حيث َدلَّتْ على
غزيرِ عِ لْمِ هِ ،و�سع ِة ا�ستق�صا ِئهِ ،و ِد َّق ِة معاجلتِه ،وعميقِ َفهْمِ هِ؛ لذا كانت بع�ض هذه
امل�ؤلفاتُ حملَّ عناي ِة وحتقيق بع�ض الباحثني يف بع�ض اجلامعات يف درا�سات ملـ ـَّا
بع�ضها الن�ش َر على نطاقٍ وا�سعٍ بعد.
يجدْ ُ
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ا�ش �شهاب الدّين(�( )3أَحْ َم ُد بْنُ يُو�سُ َف بْنِ مَ ال ٍِك بن �إ�سماعيل بن �أحمد الرُّعَ ينِيّ
عَ َ
ال َغرْناطِ يّ )( )4يف القرن الثَّامِ ن الهجريّ  ،فقد وُلد عام (� ،708أو  709هـ)(.)5
ين ت  852هـ)« :ارحتلَ �إىل احلَ جّ  ،فرافَقَ �أبا
قال عنه (ابن حجر الع�سْ قال ّ
عبد اهلل بن جَ ابر الأَعْ مىَ ،فت ََ�صاحَ بَا و َترَا َفقَا �إىل �أن َ�صارا يُعرفَان بالأَعْ َميَينْ ِ،
و�سمِ عا يف الرِّحل ِة من �أبي حَ يَّان ،و�أحمد بن علي اجلزريّ  ،واحلافظ الـمزّي،
وغريِهم ،وكان �أبو جعفر �شَ اعرًا ماهرًا عارفًا بفنون الأدب ،وكان رفيقُه عالـمًا
بالعربية مُقتدرًا على النَّظم ،وا�ستوطَ نَا �ألبري َة مِ ن عمل حلب ،وانتف َع بهما �أه ُل
تلك البالدِ ،ونظمَ �أبو عبد اهلل البَدِ يعيّة ف�شرحَ هَا �أبو جعفر ،و�صنَّف �أبو جعفر
َ
()6
َرو�ض والنَّحو .وكان �أبو جعفر كث َري العبادة ،ماتَ عن �سبعني �سنة»
أي�ضا يف الع ِ
� ً
()7
دون �أن يتزوَّجَ .
وقال (ال�سّ يوطي)� :إنّه ُت ُوفـِّيَ يف �شهر رم�ضان عام (779هـ)( ،)8وكانت
وفاتُه بحلب(.)9
ق�صدَ (الرُّعَ ينِيّ ) عدَ دًا من كبا ِر �شيوخِ ع�صـره؛ حيث «قر�أ بال�سَّ بع على
الأ�ستاذ �أبي احل�سن عليّ بن �إبراهيم املعروف بالقيجاطي ،والنّحو على الأ�ستاذ
�أبي عبداهلل حممد بن علي اخلوالين الإلبرييّ  ،والفقه على املذكور ،وعلى الأ�ستاذ
�أبي عبداهلل البيّاينّ ،وعلى قا�ضي اجلماعة �أبي عبداهلل بن بكّر ـ بت�شديد الكاف
ـ و�سمع ال�صَّ حيح على القا�ضي املذكور»(.)10
وق�صدَ ه طالبُ العلم ،فنهلُوا من علمه؛ منهم�( :أبو الربيع املـ�صريّ ت
778هـ) ،و(ابن املهاجر ،عمر بن �أحمد ت  778هـ) ،و(عالء الدين الإلبريي،
علي بن عبد اهلل ت  794هـ)( ،)11وغريهم.
ترك (الرُّعَ ينِيّ ) تراثًا علميًّا قيمًا ،مت َّثل يف عدّة م�ؤلّفات ،حـ�صر املح ّققُون
بع�ضها يف مقدّمات حتقيقهم لبع�ض م�ؤلفاتِه( .)12من هذه امل�ؤلّفات التي َت َع َّر ُ�ضوا لها:
َ
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة� ،شرح احللة ال�سّ ريا يف َم ْد ِح خري ال َورَى ،وهو
 -1طِ راز ا ُ
كتاب َق ِّيمٌ� ،أودَعَ ه (الرُّعَ ينِيّ ) كثريًا من علمِ ه يف فنّ البديع� ،شرح فيه بديعية
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رفيقه (ابن جابر الأندل�سيّ ت 780هـ) ،حققته (رجاء اجلوهري) ،ون�شـرتْه يف
م�ؤ�سَّ �سَ ة الثقافة اجلامعيّة بالإ�سكندرية عام 1990م ،يف � 713صفحة ،ومن خاللِ
هذا ال�شَّ رْح ات ََّ�ضحَ تْ ثقاف ُة (�أبي جعفر ال َغرْناطِ يّ ) املتنوّعة ،وظه َر عمقُ ا�ستيعابِه
أي�ضا وجهاتُ نظرِ ِه يف الفَنّ ال�شّ عريّ
اث ال�شّ عريّ  ،وكرث ُة حمفوظِ ه منه ،وبدتْ � ً
للترّ ِ
من خالل املطارحاتِ النّقديّة التي كان ُيبْدِ يها بني احل ِني والآخر ُم َع ّلقًا عَ لى ما
اث ال�شّ عري ل�شعراء خمتلفني يف ع�صور خمتلفة .وقد
ُ�صو�ص الترُّ ِ
يُوردُه من ن ِ
الكتاب خمطوطً ا ومطبوعً ا يف جم ِع �شِ عر ال�شّ اعر.
ِ
�أفدتُ من هذا
بع�ض الباحثني ،فال�سِّ فر
بع�ض �أجزائه ُ
ُعط :حقّق َ
� -2شر ُح �ألفية ابن م ٍ
الأوّل حقّقه (ح�سن حممد عبدالرحمن �أحمد) ،يف جملدين ،جامعة �أم القرى،
يف �أطروحة دكتوراه ،عام 1994م ،وال�سِّ فر الثَّالث حقّقه (د� .إبراهيم رجب
بخيت) ،يف �أطروحة دكتوراه ،يف جملدين ،جامعة �أم القرى ،عام 1999م،
وال�سِّ فر ال�سَّ ابع حقّقه (عبد اهلل بن عمر حاج �إبراهيم) ،يف جملدين ،جامعة �أم
القرى ،يف �أطروحة دكتوراه ،عام 1997م( .طالعتُ ال�سِّ فر الأوّل ،واملجلّد الأوّل
من ال�سّ فر ال�سّ ابع).
 -3رِ�سَ التان يف ال�سِّ ري ِة ال َّن َب ِو َّي ِة وامل َ ْولِد ال َّن َبوِيّ (لأبي جعفر الرُّعَ ينِيّ ورفيقه
ابن جابر الأندل�سي ت 780هـ) امل�شهورين بالأعمى والب�صري ،تقدمي وحتقيق
(م�صطفى مبارك التمكروتي) ،مركز ابن القطان ،الرباط ،ط2011 ،1م يف
� 144صفحة ،واحتلّت ر�سالة الرُّعَ ينِيّ من �صفحة .109 - 65
ُوف ال ُق ْر�آنِ  ،حقّقه (د .علي
ت َف ُة الأَ ْقرَانِ يف مَا ُقرِئ بِال َّت ْثلِيثِ مِ نْ حُ ر ِ
 -4حُ ْ
ح�سني البوّاب) ،كنوز �أ�شبيليا ،ال�سّ عودية ،ط  2007 ،2م ،يف � 271صفحة.
َاط اجلواهرِ :حقَّقه (عبد اهلل حامد ال َّنمَريّ )،
 -5اقتطافُ الأَزاه ِر وال ِتق ُ
يف ر�سالة ماج�ستري ،كليّة ال�شّ ـريعة ،جامعة �أم القرى1982 ،م ،يف � 260صفحة.
َ -6ر ْف ُع احلجابِ عن تنبيه ال ُكتَّاب ،وهو �شرح ملنظومة رَفيقِه يف الفرق بني
ت َف ُة الأَ ْقرَانِ يف مَا
ال�ضَّ اد والظَّ اء ،خمطوط يوجد مع النُّ�سخة املخطوطة لكتاب حُ ْ
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ُوف ال ُق ْر�آنِ  .ذكر هذا (د .علي ح�سني البواب) يف مقدّمة
ُقرِئ بِال َّت ْثلِيثِ مِ نْ حُ ر ِ
ت َف ُة الأَ ْقرَانِ ( ،)13ومت حتقيقه(.)14
حتقيقه لكتاب حُ ْ
َ -7ر ُّد ال�شَّ وارد �إىل حُ كْم ال َقوَاعد(.)15
 -8كتاب �ألفه مع رفيقه (ابن جابر) فيمن التقيا به يف رحلتهما(.)16
�أما عن مكا َنتِه العلميّة والأدبية ،فت�شه ُد عليها امل�ؤلفاتُ ال�سَّ ابقة ،وي�شه ُد
عليها نرثُه ال َفنِّيّ  ،الذي ابتعدَ فيه عن التّكلف ،وظهر من خالله متكُّنه من
رث يفتق ُر �إىل َت َتبُّعٍ وا�ستق�صاء
زمام الكالم ،وتربُّعه على �صهوة البيان ،وهو ن ٌ
ال�ضو َء (فرا�س النجار) ،كما َتنَاول درا�س َة النّ�صو�ص
ودرا�س ٍة ،وقد �ألقى عليه ّ
ال�شِّ عريّة التي جمعها ،وهذا �أمنوذ ٌج نَثرْ ِيٌّ َ ،دبَّجَ ْت ُه يراعة (�أبي جعفر
ال َغ ْرناطِ يّ ) باقتدا ٍر فائقٍ  ،فان�سابَ ُمتَدَ ِّفقًا كالنّهر اجلاري يف ف ََ�صاح ٍة تَا َّم ٍة،
وتوظيف جيدٍ ِل َعنَا�صرِ البيان ،قال (�أبو جعفر)َ « :ف�إِ َّن ُه لمََّا َق َّل َب ْتنِي َي ُد ال َّنوَى بَينْ َ
ٍ
نَ�شْ رِ هَ ا وَطَ ِّيهَاَ ،و�أَخْ َرجَ ْتنِي عَ نِ الأَوْطَ انِ �إِخْ َراجَ ال�سِّ هَامِ عَ نْ قِ�سِ ِّيهَا ،وَحَ َّم َل ْتنِي
الأَ َّيامُ مَ ا ُي ْثقِلُ مِ نْ �أَعْ بَا ِء َن�أْ ِيهَا ،وَ�سَ عَتْ بِي فيِ طَ لَبِ ا ْل َفوَائِدِ غَ ا َي َة [�سَ ْع ِيهَا]،
وَ�سَ َّهلَتْ ليِ مِ نْ الرّحْ َل ِة فيِ طَ لَبِ ال ِعلْمِ مَ ا لمَ ْ �أَزَلْ حَ امِ دً ا فيِ ذَ ل َِك حُ �سْ نَ َر أْ� ِيهَا،
ْ�ض تَا َر ًة عَ نْ
وَجَ َعلْتُ �أ َْ�ضرِ بُ أَ�عْ دَ ا َد ال ِب َال ِد َبع ًْ�ضا فيِ َبعْ�ضَ ،و�أَخُ طُّ �أَ ِد َمي الأَر ِ
طُ ولٍ َو�آ ِونَة عَ نْ عَ ْر�ضَ ،و أَ�نَا فيِ طَ يّ ذل َِك َ�أ�سْ تَخْ رِ جُ ا ْل ُّد َر َر مِ نْ �أ َْ�صدَ ا ِفهَاَ ،و�أَجْ َم ُع
ال َفوَائِدَ عَ لَى اخْ ِتال َِف أ� َْ�صنَا ِفهَا ،إِ�لىَ �أَنْ جَ َمعْتُ مِ نْ ذَ ل َِك مَ ا ُملِئَ مِ ْن ُه الوِطَ اب،
وَذُ قْتُ مِ نْ حَ َال َو ِة الرّحْ َل ِة مَ ا يُ�سْ َتعْذَ بُ َويُ�سْ تَطَ ابَ ،فلَمْ �أَزَلْ أَ�ق ُِف عَ لَى َت َنوُّعَ اتِ
ِف اال�سْ تِحْ قَاقِ َو�أَ َتبَينَّ ُ مَ دْ لُولَ َق ْو ِل ِه ـ تعاىل ـ﴿ :ﯮ ﯯ
البُلدَ انِ مَ ْوق َ
ﯰ ﯱ﴾ [ف�صلتَ .]53 :و َال غَ َر َ�ض فيِ ذَ ل َِك ُك ّل ِه �إِالَّ مَ �سْ �أَ َل ٌة �أفي ُدها �أَ ْو
�أ�سْ َتفِي ُدهَ ا� ،أَ ْو َك ِل َم ٌة �أُجِ ي ُدهَ ا �أَ ْو �أ�سْ تَجِ ي ُدهَ ا� ،أَ ْو عَ المِ ٌ �أَعُ و ُد مِ نْ ُر�ؤْيَا ُه [ممُ ْ َتلِئَ ]
ا ْل ُف�ؤَا ِد� ،أَ ْو ُم َت َع ّل ٌم ُ�أظْ ِف ُر ُه بِا ْل ِعلْمِ المْ ُ�سْ َتفَا ِد .وَمَ ا بَرِ حْ تُ فيِ طَ لَبِ هَ ذَ ا المْ َق َْ�صدِ ،
َو َت َو ُّر ِد هَ ذَ ا المْ َ ْو ِر ِد� ،أَحُ ُّل مِ نْ كُلِّ مَ دِ ي َن ٍة محَ َ َّل المْ ُ ْن َتقِدَ ،و�أَحُ ُّل ِبهَا مِ نْ عُ قَدِ ا ْل ِعلْمِ
مَ ا �أُبْرِ مَ وَعُ قِدَ »(.)17
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هذا وقد �أثنى رَهطٌ من العلماء على مكانة (�أبي جعفر الرُّعَ ينِيّ ) العلميّة،
ومنزلته الأدبية؛ فَمِ ن قَائلٍ « :كان �إليه املنتهى يف علم النّحو والبديع والتّ�صريف
ّفات جيّدة ،وكان له نظ ٌم
والعَرو�ض ،وله م�شارك ٌة يف فنونٍ كثري ٍة وم�صن ٍ
ونرث»(� ،)18إىل قائل« :كَانَ مقتدرًا على النّظم والنرث ،عَ ا ِرفًا بالبديع وفنونه،
َد ِّينًا ح�سن اخللق ،حُ لْو املحا�ضرة»(� ،)19إىل قائل« :كان ح�سن الأخالق ،عالمِ ًا
بالنّحو والتّ�صريف والبديع ،له مُ�شارك ٌة يف علم احلديث وغريه ،وي ٌد طُ وىل
يف ال ِ
أدب»(� ،)20إىل قائل« :وكان �أبو جعفر مقتدرًا على النَّظم والنّرث ،عارفًا
بالنّحو وفنون الل�سان ،د ّينًا ح�سن اخللق ،حلو املحا�ضرة ،كثري التَّواليف يف
العربية وغريها»(.)21
م�صادر �شعره:
َ�ص يفي ُد ب�أنّ (لأبي حعفر الرُّعَ ينِيّ ) ديوانًا� ،أو �أنّه جم َع �شع َره.
مل يَرِ ْد ن ٌّ
ولي�ست م�صاد ُر �شعرِ ِه من الكَرث ِة مبكانٍ  ،فامل�صادر الأ�صيلةُ ،وهي القريبة منه
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة
زمنًا ال تتجاو ُز �أ�صاب َع اليد الواحدة عدًّا ،ويع ُّد كتابُه طِ راز ا ُ
يف مق ّدم ِة هذِ ه امل�صادر ،حيثُ �أودَعه جُ َّل �شعره ،ومل يُعتمد على هذا امل�صدر
يف املحاولتني ال�سَّ ابقتني جلمع �شعر (الرُّعَ ينِيّ ) .و َت َت َمثّل �أهمي ُة هذا امل�صدر،
ن�صو�ص �شِ عريّة جديدة ،يف �أنّه َ�صحَّ حَ وهم (املقّريّ
ٍ
بالإ�ضاف ِة �إىل ا�شتماله على
ت  1041هـ) يف كتابه َنفْح الطيب يف ن�سب ِة �أ�شعا ٍر غري قليلة له ،وهي يف
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة
احلقيق ِة لرفيقه (ابن جابر الأندل�سيّ ) ،فلوال كتابُ طِ راز ا ُ
لَظَ ّل التّداخلُ حا�ص ًال دون �إ�شارة يف م�صادر �شعره .واجلدي ُر بالذكر �أنّ �شعر
حللّة ُم َك َّر ٌر يف كتاب نفح الطيب با�ستثناء
(الرُّعَ ينِيّ ) الوار َد يف كتاب طِ راز ا ُ
ُنتْفتني فقط ،هما.)38( ،)31( :
وي�أتي كتاب (الرُّعَ ينِيّ ) املو�سوم بـ اقتطاف الأزاهر والتقاط اجلواهر بعد
حللّة من حيث الأهمي ُة با�شتماله على �أ�شعا ٍر مل تر ْد يف �سواه ،فقد
كتاب طِ راز ا ُ
ا�شتمل على ( )57بيتًا مل ترد يف �سواه ،وقد َل َفتَتِ احل�صيل ُة ال�شِّ عريّة (لأبي جعفر
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فنه�ضوا �إىل جمع �شعره،
بع�ض الباحثني املعا�صرينُ ،
الرُّعَ ينِيّ ) يف نفح الطيب َ
ف�أُ ِثرَتْ حمَ او َلتَانِ جلمعه وحتقيقه ،هما:
� -1شعر �أبي جعفر الرُّعَ ينِيّ ال َغ ْرناطِ يّ (ت779هـ) مع طائفة من ن�صو�صه
النّرثية :جمعًا وحتقيقًا ،للدكتور( :فرا�س عبد الرحمن �أحمد النّجار)،
ن�شره يف جملة جامعة الأنبار ،مج  ،2ع2007 ،7م ،ثم �أعاد ن�شره بعد
تطويره يف جملة �آفاق الثّقافة والترّ اث ،ال�سّ نة ال�سّ اد�سة ع�شرة ،العدد
 2009 ،64م� ،ص  ،193 - 155وقد �أفادين بهذا �أح ُد الإخوة الباحثني
الكرام ،جزاه اهلل خريًا.
� -2شعر �أبي جعفر ال َغرْناطِ يّ للدكتور�( :أحمد فوزي الهيب) ،جملّة معهد
املخطوطات ،مج  ،54ج 2010 ،1م� ،ص  ،77 - 35واحتلّتِ النّ�صو�ص ال�شّ عريّة
من �ص .75 - 47
ومل يطَّ ل ْع �صاحبُ املحاول ِة الثّانية على املحاول ِة الأوىل ،وجمل ُة ما ج َمعَه
املح ِّققَان الفا�ضالن ـ بعد مُراعاة التّفاوتِ بني حَ �صيل ِة جمموع كُلٍّ منهماـ
( )137بيتًا.
ن�صو�ص
ٍ
ونظرًا �إىل ق ّل ِة النُّ�صو�ص ال�شّ عرية املتبقية لل�شّ اعر ،وللعثو ِر على
جديدة ،ارتفعتْ باحل�صيل ِة ال�شّ عريّة �إىل ( )232بيتًا ،ونظرًا �إىل ت�صحيح تخليط
(املقّري ت  1041هـ) �شِ ع َر ال�شَّ اعر ب�شعر رفيقِه (ابن جابر الأندل�سـي)؛ نظرًا
�إىل هذا ولغريه ،كانت هذه املحاولة التي اتبعتُ فيها منهجً ا َي َت َمثَّل يف الآتي:
َ -1رتَّبتُ ال�شّ ع َر ح�سبَ حرف َروِيِّ املقطّ عات من الألف �إىل الياء.
َ -2رقَّمتُ الأبيات والنُّتف واملقطَّ عات.
َات وق�صائد.
 -3حَ َّددتُ بحو َر كلِّ ما ورد هنا من ُنت ٍَف َو ُمقَطَّ ع ٍ
� -4أف�صحتُ عن ال�شِّ عر املن�سوب �إىل ال�شَّ اعر على �سبيل اخلط�أ ،وجعلتُه يف نهاي ِة
هذا املجموع
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َّ�ص ال�شِّ عْرِ يّ .
 -5تَرجمتُ للأعالم املذكورين يف الن ّ
� -6شرحتُ بع�ض الألفاظ التي حتتاجُ �إىل �شَ رح ،مع تو�ضيح ما يف بع�ض ال ُّنتَف
من حم�سِّ نات بديعيّة.
[قافية الألف املق�صورة]
()1
كتب (�أبو جعفر ال َغرْناطِ يّ ) على �ألفية (يحيى بن معط(*)) يف النحو[ :من
خملَّع الب�سيط].
 -1ي��ا َط��ال� َ�ب ال � َّن� ْ�ح��و ذا اج�ت�ه��ا ٍد
فاق�ص ْد
� -2إن �شئتَ َن � ْي � َل امل � � َرا ِد ِ

َي� �� � ْ�س� � ُم ��و ِب � � � ِه يف ال � � � � � َو َرى َو َي � ْ�ح� � َي ��ا
�أُ ْر ُج� � � � � � � � � � � � ��و َز ًة ل � �ل� � ��إِ َم� � � � ��ا ِم ي� �ح� � َي ��ى

الرواية )1( :ورد البيت الأول يف النُّجوم الزَّاهِ رَة برواية«:ت�سْ مُو ِب ِه يف
ال َورَى وَتحَ ْ يَا».
ابن ُمع ٍْط ( 628 - 564هـ) :هو يحيى بن عبد املعطي ،عامل �أديب ،نحوي،
من�سوب �إىل قبيلة زواوة ببجاية يف اجلزائر� ،أتى �إىل القاهرةَ ،و َت َلقَّى تعليمه فيها،
له م�ؤلفات؛ من �أ�شهرها :الدُّ رة الألفية يف علم العربية ،والف�صول اخلم�سون،
وهو من�شور بتحقيق د .حممود الطَّ ناحِ يّ � ،أما الأل ِفيّة فعليها �أكرث من �شرح ،وهي
أي�ضا .ينظر مقدمة �شرح �ألفية ابن معط لأبي جعفر
مطبوعة ب�أكرث من حتقيق � ً
الرُّعَ ْينِيّ  ،ال�سِّ فْر الأول ،والأعالم .155/8
التخريج� :شرح �أَلفية ابن معط (ال�سفر الأول) ،مج  ،4/1والنُّجوم الزَّاهِ رَة
.153/11
[قافية الباء]

()2
وقال ُم َت�شَ ِّو ًقا �إىل (غَ ْر َناطة)[ :من الطويل]

330

َذ َه� ْب��تُ به ل�ل�أُ ْن��� ِ�س وال� َّل� ْي� ُل َق � ْد َذ َه� ْ�ب
َ
ب�ش ْم ِ�س ُّ
ال�ض َحى عَادَت َ�س ِبي َك ُتهَا َذه َْب

َ -1رعَى اهلل با َ
حل ْم َرا ِء َع ْي ً�شا َق َط ْع ُته
َ -2ت َرى الأَ ْر َ
�ض مِ ْنهَا ف َّ
ِ�ض ًة َف ِ�إ َذا ا ْك َت َ�ستْ

حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة برواية:
الرِّواية )2( :ورد عجز البيت الثَّاين يف طِ راز ا ُ
«ذهبنا به».
ال�شَّ رْح« )1( :احلَ ْمرَاءُ :ا�سمُ غَ ْرنَاطة ،من �أَعظم �أَمْ َ�صا ِر الأَنْدلُ�س» .تاج
العرو�س من جواهر القامو�س .92/11
( )2املعنى القريب لل�سَّ بيكة :هو �سبيك ُة الذَّ هب املعروفة ،وال�شَّ اعر ال يريد
هذا املعنى ،و�إنمَّ ا يريد املعنى البعيد على �سبيل التَّورية ،وهو هنا :مو�ضع بخارج
حللّة
احلمراء .ويف البيتني جنا�س تام بني كلمتي القافية فيهما .ينظر طِ راز ا ُ
و�شِ فَاء ال ُغلَّة ،وينظر يف ذكر ال�شَّ اعر لل�سَّ بيكة رقم ( ،)13ورقم (.)43

حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة  ،153وخمطوطه الورقة  ،34و َنفْح
التَّخْ رِ يج :طِ راز ا ُ
الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب  ،177/1وتاج العرو�س من جواهر
القامو�س .92/11
()3
وقال يف ح�صر الأفعالِ اجلامدة[ :من الطويل]
ُي �� َ��ص �ـ � َّر ُف ِف � ْع� ٌ�ل َغ�ْي�ررْ َ َل� ْي��� َ�س َو َح � َّب � َذا

ئ�س اع � ُد ْد و ِف ْعلَي َت َع ُّجبِ
عَ�سى نِع َم ِب َ

التَّخْ رِ يج� :شرح �ألفية ابن معط (ال�سِّ فر الأول) ،مج .127 – 126/1
()4
وقال[ :من الطويل]

َ -1ه � ُل � َّم (�إىل) َذاتِ ال���ُّ�س� ُت��و ِر و�أخ� ِت� َه��ا
� -2إذا ُز ْر ُت � � َه� ��ا وال � َّل �ي � ُل ُم � � � ْر ٍخ ُذي ��و َل� � ُه
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( ُن � َق �� �ضِّ ُل � َب��ا َن��اتِ ال � � ُف � ��ؤَا ِد امل� � َع� � َّذبِ )
( َو َج� �د ُْت بها طِ ي ًبا َو� ْإن لمَ ْ َت َط َّيبِ )

حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة
الرِّواية )1( :ورد �صدر البيت الأول يف مطبوع طِ راز ا ُ
برواية« :هَ لُمَّ �إذَ ا ذَ اتُ ال�سُّ تُو ِر و�أختها».
ال�شَّ رْح )1( :اللُّبانُ  :احلاجاتُ من غ ِري فاقةٍ .تاج العرو�س .92 – 91/36
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة  ،355وخمطوطه الورقة  ،118وعجزا
التَّخْ رِ يج :طِ راز ا ُ
ني ـ كما قال الرُّعَ ينيّ نف�سه ـ من �شعر امرئ القي�س ،وهما عجزا
البيتني ت�ضم ٌ
بيتني يف ديوانه �ص  ،41و�صدر الأول :
ندب
خَ ليلَيَّ ُمرّا بي عَ لى �أُمِّ جُ ِ
و�صدر الثَّاين :
�أَلمَ َترَياين ُكلَّما جِ ئتُ طا ِرقًا
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة.
وينظر يف �شرح ال�شَّ اعر لهذا التَّ�ضمني كتابه طِ راز ا ُ
()5
وقال[ :من الوافر]
 -1و َم��ا َز َم � ُ�ن ال��� َّ�ش� َب��ابِ َو�أَ ْن � ��تَ جَ ْ
ت �رِي
ِ -2ب ��أَ�� ْ�ش � َه��ى ل�ل� ُّن� ُف��و�� ِ�س مِ � َ�ن ال� َّت�لا ِق��ي

َم � � � � َع الأَ َّي� � � � � � � ��ا ِم يف َل� � � ْه� � � ٍو َوطِ � � �ي � ��بِ
َو�أَ ْح� � �لَ � ��ى مِ � ��نْ محُ َ � ��ا َد َث� � � ِة ا َ
حل �ب �ي��بِ

ال�شَّ رْح :يف النُّتفة من علم البديع ما ي�سمى بالتَّفريع ،وهو «على ق�سمني:
أو�صاف املمدوح �أو املذموم ،ثم ُت َرتِّبَ ذلك
الأول� :أن ُت َرتِّبَ حُ كمًا على �صف ٍة من � ِ
احلكمَ بعينه على �صفة �أخرى من �أو�صافه ،فيكون الثَّاين قد فرعه من الأ�صل...
والثَّاين� :أن ت�أتي مبا النَّافية ال غريها ،من �أدوات النَّفي فتدخلها على ا�سم ينا�سب
مق�صودك ،ثم ت�صف ذلك اال�سم ب�أفعل التَّف�ضيل ،ثم تدخل (من) على املق�صود
باملدح �أو الذم� ،أو غريهما ،وتعلق املجرور ب�أفعل التف�ضيل ،فيح�صل امل�ساواة بني
اال�سم املجرور مبن ،وبني اال�سم الداخلة عليه ما النَّافية ،لأنَّ حرف النَّفي قد نفى
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة .577
الأف�ضليّة فتبقى امل�ساواة» .طِ راز ا ُ
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة  ،579وخمطوطه الورقة .209
التَّخْ رِ يج :طِ راز ا ُ
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()6
وقال[ :من الطويل]

حماجِ ُر د َْمعِي َق ْد محَ َ اهُ نَّ َما َج َرى
َ -1
َ -2ت َ
ناق�ض َحايل ُم ْذ َ�ش َجاين فِرا ُق ُه ْم

مِ ن الد َّْم ِع لمَ َّ��ا قِي َلَ :ق� ْد َر َح� َل ال َّر ْك ُب!
َفمِ ن �أَ ْ�ض ُلعِي َن��ا ٌر َومِ ��نْ َ�أ ْد ُم� ِع��ي َ�س ْك ُب!

الرواية )1( :ورد البيت الأول يف َنفْح الطيب برواية« :حما�سن ربع».
ال�شَّ رْح )1( :محَ ْ جِ ُر العَينْ ِ :ما دا َر بها .تاج العرو�س  .532/10ويف البيتني
جنا�س ناق�ص بحرفني ،يف كلمتي (حما ،وحماجر) .وفيهما نوع �آخر من
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة.
التجني�س ،وهو امل�ضارع بني كلمتي القافية .ينظر طِ راز ا ُ
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة  ،140وخمطوطه الورقة  ،29وكنوز
التَّخْ رِ يج :طِ راز ا ُ
ال�صايف  ،271/2و َنفْح الطيب ،90/1
الذَّهب يف تاريخ حَ لَب  ،467/1واملنهل َّ
و�إعالم النُّبالء بتاريخ حَ لَب ال�شَّ هباء .74/5
()7
وقال يف التَّ�شوق �إىل (غَ ْرنَاطة)[ :من الكامل]

 -1ذابتْ َعلَى ا َ
حل ْم َراء ُح ْم ُر َمدَامِ عِي
َ -2ط� ��ا َل امل � �دَى ب��ي َع � ْن �ه � ُم و َل � ُربمَّ ��ا

وال� � َق� �ل � ُ�ب ِف� �ي� � َم ��ا َب� �ي � َ
ن َذل � � � َ�ك َذا ِئ � � � ُ�ب
َق � � ْد َع� ��ا َد مِ ��ن َب � ْع ��دِ ال َإط� ��ا َل � � ِة َغ��ا ِئ� ُ�ب

حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة برواية« :طال
الرِّواية )2( :ورد البيت الثَّاين يف طِ راز ا ُ
املدى يل».
حللّة
ال�شَّ رْح :احلمراء قلعة غرناطة� ،سميت بذلك بلحظ االحمرار .طِ راز ا ُ
و�شِ فَاء ال ُغلَّة ،وفيه �أن ال�شاهد يف ذابت وذائب ،واحلمراء وحمر ،وطال والإطالة
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة.
(كل هذا من التجني�س اال�شتقاقي) .ينظر طِ راز ا ُ
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة  ،198وخمطوطه  ،54و َنفْح الطيب
التَّخْ رِ يج :طِ راز ا ُ
.374/7
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()8
وقال[ :من ال�سريع]

َ -1ط � �ي � � َب � � ُة َم� � ��ا �أَ ْط� � �ي� � � َب� � � َه � ��ا َم� � �ن� � � ِز ًال
مب� � ��نْ َح � � � َّل ب � � َ�أ ْر َج� ��ا ِئ � � َه� ��ا
َ -2ط � ��ا َب � ��تْ َ

� � َ�س� � َق ��ى َث � � � َرا َه � ��ا امل� � َ�ط � � ُر ال �� َّ��ص � ِّي� ُ�ب
ر ط� � ِّي � ُ�ب
َف� � ��ال �ُّت ��رُّ ُب مِ � � ْن � � َه� ��ا َع� � � ْن �ب � ٌ

َ -3ي��ا ط�ي� َ�ب َع�ي����شِ �ـ��ي عِ � ْن � َد ِذ ْك � �رِي لها

وال َع ُ
ال�سح ِر(*) �أَ ْط� َي� ُ�ب
ي�ش يف َذاك ِّ

الرِّواية )3( :ورد البيت الثَّالث يف َنفْح الطيب برواية« :والعي�ش يف ذاك
احلِ مَى».
ال�شَّ رْح )1( :طَ ي َبةُ :عَ َل ٌم على املَدِ ينَة ال َّن َب ِو ّي ِة املنوَّرة ،على �سَ اكِ نِها �أَف َْ�ض ُل
ال�صَّ الة و�أَتمَ ُّ ال�سَّ الم .تاج العرو�س  ،287/3وَ�سُ مِّ يَت بذلك لطيب ُت ْر َبتِها وهوائها
ومائها ،وهذا موجود فيها الآن ملن ت�أمله� ،أو لطِ يب العي�ش بها ،وميكن �أن يقال:
لنزول الطَّ يِّب بها ،وهو النبي ﷺ ،وهذا الذي ين�شرح له ال�صدر ،ومتيل �إليه
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة .وال�صَّ يِّبُ  :ال�صَّ وْبُ  :املَطَ رُ ،وال�صَّ يِّبُ � :سحابٌ
النف�س .طِ راز ا ُ
ذو َ�صو ٍْب .العني .166/7
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة  ،96وخمطوطه الورقة  ،10و َنفْح الطيب
التخريج :طِ راز ا ُ
.677/2
()9
وقال[ :من الكامل]

َ -1م� ِل� ٌ�ك ي��جِ ��ي ُء ِب َخ ْم َ�س ٍة مِ ��ن َخ ْم َ�س ٍة
 -2مِ � ��ن َو ْج � � ِه � � ِه َو َو َق� � � � � ��ا ِر ِه َو َج � � � � � َوا ِد ِه

َل� � ِق � َ�ي ا َ
حل� �� � ُ�س ��و َد ب � َه��ا َف � � َم � َ
�ات لمِ َ� ��ا ِب� � ِه
وح� ��� �س ��امِ � � ِه ب� �ي� � َد ْي� � ِه َي� � � � ْو َم � ِ��ض� � َرا ِب� � ِه
ُ

ال�ص َبا
ري ِب� ِه َّ
َ -3ق َم ٌر َعلَى َر�ْ��ض� َوى َت�س ُ

وال�ب� ُ
�رق َي � ْل � َم � ُع مِ ��ن خِ �ل�الِ �� َ�س� َ�ح��ا ِب� ِه

حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة برواية« :ملك
الرِّواية )1( :ورد البيت الأول يف طِ راز ا ُ
جتيء بخم�سة من خم�سة» ،وورد يف �أنوار الربيع برواية« :كُفيَ احلَ �سُ ودَ».
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( )2وورد البيت الثَّاين يف خزانة الأدب برواية«:وَجَ وَاره».
ال�شَّ رْح )3( :ر َْ�ضوَى :جبل باملدينة املنورة )**(.معجم البلدان  ،51/3ويف
هذه املقطعة من علم البديع ما ي�سمى باللف والن�شر ،وهو هنا خم�سة بخم�سة،
ومعنى اللف والن�شر�« :أن تذكر �شيئني �أو �أ�شياء �إما تف�صيالً ،فتن�ص على كل
واحد منهما ،كقولك وجهه وقده وحلظه ،و�إما �إجما ًال بلفظ واحد ،ي�شتمل على
متعدد ،كقولك :يل ثالثة ،ثم تذكر �أ�شياء ،على عدد ما ذكرته ،كل واحد منهما
يرجع �إىل واحد من املتقدم ،وتفو�ض �إىل العقل ر َّد كل واحد ملا يليق به؛ لأنك
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة  ،493فكل كلمة من
حتتاج �إىل �أن تن�ص على ذلك» .طِ راز ا ُ
البيت الثَّاين لها ما يوافقها من البيت الثالث .هام�ش امل�صدر ال�سابق.
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة  497بتقدمي البيت الثَّالث على الثّاين،
التَّخْ رِ يج :طِ راز ا ُ
وخزانة الأدب البن حجة احلموي  ،65 - 64/2و َمعَاهِ د ال َّتن ِْ�صي�ص على �شواهد
التّلخي�ص  ،276/2و�أنوار الربيع يف �أنواع البديع .352-351/1
[قافية احلاء]

()10
وقال[ :من الكامل]

َ -1م ��ا ل �ل � َّن � َوى ُم� � � ّدتْ َو�أن � ��تَ َخ�ل�ي� ُل� َن��ا
� -2أت�ب�ع��تَ يف ذا م��ذه� ًب��ا ال ُي ْر َت َ�ضـى

و َل� َق� ْب� ُل َق � ْد ُق��ِ��ص� َرتْ ب� َر ْغ� ِ�م ال َكا�شِ ِح
�أَ َب � � �دًا َو َل �ي ����س ال� � � َّر�أي ف �ي � ِه ِب�� َ��ص��ال� ِ�ح

الرواية )1( :ورد البيت الثَّاين يف طراز احللة ويف َمعَاهِ د ال َّتن ِْ�صي�ص
برواية« :نقدً ا ولي�س».
ال�شَّ رْح )1( :الكَا�شِ حِ  :مُ�ضمِ ُر العَداوةِ .تاج العرو�س  .76/7ويف البيتني
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة.
اقتبا�س من علم النحو .ينظر طِ راز ا ُ
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة  ،293و َمعَاهِ د ال َّتن ِْ�صي�ص على �شواهد
التخريج :طِ راز ا ُ
التّلخي�ص  ،151/4و َنفْح الطيب  ،376/7وهما يف خمطوط طراز احللة و�شفاء
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الغلة  94معطوفان على �شعر البن جابر الأندل�سي ،ولي�سا يف جمموع �شعره ،ولعل
هذا من وَهْ مِ النَّا�سخ.
()11
وقال[ :من ال�سريع]

َف � ��أَ ْط � �لَ � � َع ال � َّل �ي � ُل ل � َن��ا � ُ��ص � ْب� َ�ح � ُه
« َه� ��ذا �� َ�ش � ِق�ي� ٌ�ق َع ��ا ِر� � ٌ�ض رُمحْ َ � ��ه»

� -1أ ْب� � � ��دتْ َ
يل ال� �� ُّ��ص ��د َغ َع� �لَ ��ى َخ � ِّده ��ا
َ -2ف � � َ�خ � ��دُّ ه � ��ا َم� � ��ع َق � � � ِّد َه� � ��ا َق � ��ا ِئ � � ٌ�ل:

الرِّواية )2( :ورد البيت الثَّاين يف َمعَاهِ د ال َّتن ِْ�صي�ص هكذا« :فخذها».
ال�صدغ :ما انْحَ دَ َر منَ الرَّ�أ ِْ�س �إىل مَ ْركَبِ اللَّحْ يَينْ ِ ،وقيلَ  :ما بَينْ َ
ال�شَّ رْحُّ )1( :
ال�صدْ غُ :هُ َو ال�شَّ َع ُر املُتَدَ ليِّ على هذا ا َملو ِْ�ضع .تاج
العَينْ ِ والأُذُ نِ  ...ومن املَجَ ازُِّ :
العرو�س .524/22
ن�ضلة ال�ضَّ بي يف بيته الأول من
( )2البيت الثَّاين ت�ضمني من قول حَ جْ لِ بن ْ
بيتيه الآتيني ( َمعَاهِ د ال َّتن ِْ�صي�ص :)72/1
�إ َّن َب �ن ��ي ع� � ِّم � َ�ك ف �ي �ه��م ِرم� � ��ا ْح!
�أَ ْم َه� ْ�ل َرم ��تْ �أُ ُّم َ�شقيقٍ ��س�لا ْح؟

َج � � � ��اء �� �ش� �ق� �ي � ٌ�ق ع � ��ار� �ً ��ض � ��ا رُمحْ َ � � � � � � ُه
َه� � � � ْ�ل �أح� � � � � � �د َْث ال � � � ّده � � � ُر ل � � َن� ��ا ِذ َّل � � � � ًة

حللّة
ويف عجز البيت الثَّاين تورية كما قال ال�شَّ اعر و�شرحها يف كتابه طِ راز ا ُ
و�شِ فَاء ال ُغلَّة  467هكذا« :الرمح و�شقيق :ف�إن املعنى البعيد املراد هو قوام القد،
وال�شقيق املكنى به عن حُ مرة اخلد ،و َب َّي َنهُما بذكر اخلد قبلهما ،واللف والن�شر
هنا على الأكرث الأول للأول والثاين للثاين ،واملعنى القريب :الرمح الذي يطعن
به ،و�شقيق :ا�سم الرجل».
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة  ،467و َمعَاهِ د ال َّتن ِْ�صي�ص على �شواهد
التَّخْ رِ يج :طِ راز ا ُ
التّلخي�ص  ،72 /1و َنفْح الطيب .675/2
(للبحث �صلة)
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الهوامش:
(*) ك ّليّة الآداب ،جامعة الطَّ ائف
( )1ينظر �شعر �أبي جعفر ال َغرْناطيّ  :لأحمد فوزي الهيب ،جملّة معهد املخطوطات ،مج  ،54ج ،1
2010م .
( )2يف ال�سُّ طور التَّالية ترجم ٌة موجزةٌ ،وللتَّو�سُّ ع يف ترجمة ال�شّ اعر والوقوف على تفا�صيل حياته
و�أخباره يُرجع �إىل:
لل�صفدي ج ،8حتقيق :حممد يو�سف جنم ،في�سبادن ،ط1982 ،2م.
 الوايف بال َوفَيات ّ 305/8 الذيل على العرب يف خرب من غرب  473/2لويل الدين �أحمد العراقي ،حتقيق� :صالح مهدي عبا�س،م�ؤ�س�سة الر�سالة1989 ،م.
 غاية النهاية يف طبقات القراء  138/1البن اجلزري ،حممد بن حممد بن يو�سف ،طبعة م�صورة عنالطبعة التي اعتنى بها ج .برج�سرتا�سر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2006 ،1م.
 كنوز الذهب يف تاريخ حلب  ،473 - 467/1ل�سبط بن العجمي احللبي ،حتقيق :فالح بكور� ،شوقي�شعث ،دار القلم العربي ،حلب ،ط1996 ،1م.
 �إنباء الغمر ب�أبناء العمر  ،160 - 159/1لأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ،حتقيق :ح�سن حب�شي،املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،القاهرة1969 ،م.
 الدرر الكامنة  340/1البن حجر الع�سقالين ،دار اجليل ،بريوت1993 ،م. ال�سلوك ملعرفة دول امللوك  42/5للمقريزي ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،بريوت ،ط1997 ،1م.
 النجوم الزاهرة يف ملوك م�صر والقاهرة  153/11البن تغري بردي ،قدم له وعلق عليه� :إبراهيم�شم�س الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1992 ،1م.
 التحفة اللطيفة  ،483/3 ،274/1ل�شم�س الدين ال�سَّ خاوي ،عني بطبعه ونـ�شره� :أ�سعد احل�سيني،1979م.
 بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة :لل�سيوطي  ،35/1حتقيق :حممد �أبي الف�ضل �إبراهيم ،دارالفكر ،ط1979 ،2م.
 بدائع الزهور يف وقائع الدهور ج ،1ق 222 ،2ملحمد بن �أحمد بن �إيا�س احلنفي ،حتقيق :حممدم�صطفى ،دار ن�شر فرانز �شتايرن ،في�سبادن1974 ،م.
 درة احلجال يف �أ�سماء الرجال ،ذيل وفيات الأعيان  62/1لأحمد املكنا�سي ،حتقيق :حممد الأحمدي�أبو النور ،دار الرتاث ،القاهرة ،املكتبة العتيقة ،تون�س ،ط1979 ،1م.
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 نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب  371/7 ،675/2للمقري التلم�ساين ،حتقيق � :إح�سانعبا�س ،دار �صادر 1986 ،م
 ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون  363 - 362 ،235 - 234/1حلاجي خليفة ،عنيبت�صحيحه وطبعه :حممد �شرف الدين ،رفعت بيلكه الكلي�سي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت .
 �شذرات الذهب  ،500 - 449/8البن العماد احلنبلي ،حتقيق :عبد القادر الأرنا�ؤوط ،حممودالأرنا�ؤوط ،دار ابن كثري ،دم�شق ،بريوت ،ط1992 ،1م.
 �إعالم النُّبالء بتاريخ حلب ال�شَّ هباء  78 - 73/5ملحمد راغب الطباخ احللبي� ،صححه وعلق عليه:حممد كمال ،دار القلم العربي ،حلب ،ط1989 ،2م.
 �إي�ضاح املكنون يف الذيل على ك�شف الظنون  ،81/2 ،111/1لإ�سماعيل بن حممد الباباين(ت1399هـ) ،عني بت�صحيحه وطبعه :رفعت بيلكه الكلي�سي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت .
 هدية العارفني �أ�سماء امل�ؤلفني و�آثار امل�صنفني  114/1لإ�سماعيل بن حممد الباباين البغدادي ،طبعبعناية وكالة املعارف ،ا�ستانبول 1951م� ،أعادت طبعه بالأوف�ست :دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
 الأعالم  274/1خلري الدين الزركلي ،دار العلم للماليني ،ط 2002 ،15م. معجم امل�ؤلفني  ،330/1لعمر ر�ضا كحالة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط1993 ،1م. مقدمة الأ�ستاذ .عبد اهلل حامد النمري يف حتقيقه لكتاب اقتطاف الأزاهر والتقاط اجلواهر ،لأبيجعفر الرُّعَ ينِيّ  ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية ال�شـريعة ،جامعة �أم القرى1982 ،م .
ُوف ال ُق ْر�آنِ ،
 مقدِّ مة علي ح�سني البواب يف حتقيقه لكتاب تحُ ْ َف ُة الأَ ْقرَانِ يف مَا ُقرِئ بِال َّت ْثلِيثِ مِ نْ حُ ر ِلأبي جعفر الرُّعَ ينِيّ  ،كنوز �أ�شبيليا ،ال�سعودية ،ط 2007 ،2م.
حللّة و�شِ فَاء ال ُغلَّة� ،شرح احللة ال�سّ ريا يف مدح
 مقدمة د .رجاء اجلوهري يف حتقيقها لكتاب طِ راز ا ُخري ال َورَى ،لأبي جعفر الرُّعَ ينِيّ  ،م�ؤ�س�سة الثقافة اجلامعية بالإ�سكندرية1990 ،م.
 مقدِّ مة ح�سن حممد عبد الرحمن �أحمد يف حتقيقه لكتاب �شرح �ألفية ابن معط :لأبي جعفر الرُّعَ ينِيّ ،ال�سفر الأول� ،أطروحة دكتوراه ،جامعة �أم القرى1994 ،م ،ومقدمة :عبد اهلل بن عمر حاج �إبراهيم
يف حتقيقه لل�سِّ فر ال�سَّ ابع من الكتاب ذاته� ،أطروحة دكتوراه ،جامعة �أم القرى1997 ،م .
 مقدِّ مة بحث �شعر �أبي جعفر الرُّعَ ينِيّ ال َغرْناطيّ (ت779هـ) مع طائفة من ن�صو�صه النّرثية :جمعًاوحتقيقًا :جملة �آفاق الثّقافة والترّ اث ،ع2009 ،64م .
 مقدِّ مة بحث �شعر �أبي جعفر ال َغرْناطيّ  ،لأحمد فوزي الهيب ،جملّة معهد املخطوطات ،مج  ،54ج2010 ،1م .
 مقدِّ مة م�صطفى مبارك التمكروتي يف حتقيقه لكتاب ر�سالتان يف ال�سرية النبوية واملولد النبويلأبي جعفر الرُّعَ ينِيّ ورفيقه ابن جابر الأندلـ�سي (ت 780هـ) امل�شهورين بالأعمى والب�صري ،مركز
ابن القطان ،الرباط ،ط2011 ،1م.
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( )3النُّجوم الزاهرة .153/11
( )4الوايف بال َوفَيات  ،305/8ووردت �سل�سلة الن�سب خمت�صرة يف اقتطاف الأزاهر والتقاط اجلواهر
 36هكذا�« :أَحْ َم ُد بْنُ يُو�سُ َف بْنِ مَ ال ٍِك الرُّعَ ينِيّ المْ َالكِ يُّ الأَنْدَ لُـ�سِ يُّ ا ْل َغ ْرنَاطِ يُّ ».
( )5الوايف بال َوفَيات 305/8
(� )6إنباء الغمر ب�أبناء العمر . 160 – 159/1
( )7التحفة اللطيفة .483/3
( )8بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة .35/1
( )9النجوم الزاهرة يف ملوك م�صر والقاهرة .153/11
( )10الوايف بال َوفَيات  ،306 - 305/8وللتو�سع يف هذا املو�ضوع ينظر �شرح ال ُّرعَينِيّ لألفية ابن معط
أي�ضا� :شعر
(ال�سفر الأول)  ،14 /1ففيه ا�ستق�صاء ل�شيوخه يف املدن املختلفة التي حل بها ،وينظر � ً
�أبي جعفر الرُّعَ ينِيّ ال َغرْناطيّ (ت779هـ) مع طائفة من ن�صو�صه النّرثية :جمعًا وحتقيقًا ،جملة
�آفاق الثّقافة والترّ اث  ،159ع2009 ،64م.
( )11يُنظر �شرح ال ُّرعَينِيّ لألفية ابن معط (ال�سفر ال�سابع)  ،28 - 25/1وفيه ا�ستق�صاء وا�سع،
وح�صر دقيق لتالميذه ،مقدمة بحث �شعر �أبي جعفر الرُّعَ ينِيّ ال َغرْناطيّ (ت779هـ) مع طائفة من
ن�صو�صه النّرثية :جمعًا وحتقيقًا ،جملة �آفاق الثّقافة والترّ اث� ،ص  ،160ع2009 ،64م.
( )12ينظر �شرح ال ُّرعَينِيّ لألفية ابن معط (ال�سفر الأول)  ،55 - 39/1و(ال�سفر ال�سابع) - 29/1
ُوف ال ُق ْر�آنِ  ،12 -11واقتطاف الأزاهر والتقاط
وت َف ُة الأَ ْقرَانِ يف مَا ُقرِئ بِال َّت ْثلِيثِ مِ نْ حُ ر ِ
 ،31حُ ْ
اجلواهر  ،32ور�سالتان يف ال�سرية النبوية واملولد النبوي  ،34و�شعر �أبي جعفر الرُّعَ ينِيّ ال َغرْناطيّ
(ت779هـ) مع طائفة من ن�صو�صه النّرثية :جمعًا وحتقيقًا ،جملة �آفاق الثّقافة والترّ اث ،161
ع2009 ،64م.
ُوف ال ُق ْر�آنِ .11
ت َف ُة الأَ ْقرَانِ يف مَا ُقرِئ بِال َّت ْثلِيثِ مِ نْ حُ ر ِ
( )13حُ ْ
( )14ذكر ح�سن حممد عبد الرحمن �أحمد يف حتقيقه ل�شـرح الرُّعَ ينِيّ لألفية ابن معط (ال�سِّ فر الأول)
� 43/1أن عابد يا�شار كوجاك انتهى من حتقيقه.
( )15ينظر �شرح ال ُّرعَينِيّ لألفية ابن معط (ال�سِّ فر الأول) .39/1
( )16ينظر �شرح ال ُّرعَينِيّ لألفية ابن معط (ال�سِّ فر الأول)  ،39/1و(ال�سِّ فر ال�سابع) .31/1
( )17اقتطاف الأزاهر والتقاط اجلواهر .37
( )18النُّجوم الزاهرة يف ملوك م�صر والقاهرة .153/11
( )19بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنُّحاة .35/1
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( )20ال�سُّ لوك ملعرفة دول امللوك .42/5
( )21الدُّ رر الكامنة .340/1
(*) العرب :البيت خمتل ،ورواية «احلمى» �أ�ضبط عرو�ضيًا.
أي�ضا قول عرّام ال�سلمي �أنه بناحية
(**) العرب :لي�س هذا اجلبل يف املدينة املنورة ،وقد �أورد ياقوت � ً
ينبع على �سبع مراحل من املدينة املنورة ،وهو الآن �ضمن منطقة املدينة املنورة الإدارية� .أ.م�.ض.
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إحيائية ابن التالميد باملشرق:
إقالع وإقناع

(وقفات مع اإلسهام اللغوي يف املشروع النهضوي)

بقلم :د .حممدن بن �أحمد بن املحبوبي(*)

يح�سن التذكري هنا ب�أن الثقافة ال�شنقيطية عرفت يف القرنني الثاين ع�شر
والثالث ع�شر الهجريني م ْي ًال �إىل الإحيائية والن�ضج ،فانتقلت من االقتفاء �إىل
االكتفاء ،ومن التحيز �إىل التميز ،فجاءت ن�صو�صها يف هذه احلقبة مغايرة
لكثري من مناذج الثقافة العربية الإ�سالمية املوازية لها واملتزامنة معها ،فبدت
�أكرث منها عمقًا و�أ�سمى لغة و�أقرب �إىل حماورة القدمي و�إحيائه ،و�أقدر على
ا�ستيعابه وا�ستجالئه ،فلم تكتف يف هذا العهد بتغطية ال�صعيد ال�شنقيطي،
بل امتدت مناذجها �إىل غريه من ديار امل�شرق واملغرب ،عاملة على ن�شر روائع
احلكم وقادحات الفهوم ،وعلى نرث جوامع الكلم ونافعات العلوم ،وكان لها بذلك
يف العامل الإ�سالمي ح�ضور متميز ،ف�أردنا �أن ن�ستجلي جانبًا من هذا احل�ضور،
متلبثني ي�سريًا مع جهود علم من �أعالم هذه الثقافة وقامة من قاماتها ،نعني
ال�شيخ حممد حممود بن التالميد الرتكزي .فماذا عن جهود هذا الرجل يف
�إحياء الرتاث؟ وكيف كان عاقبة �سعيه يف جتديد اللغة وحتديث �أ�ساليب البوح
ال�شعري؟ فهل �أبدع و�أجاد �أم �أنه كرر و�أعاد؟
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ذلك ما ي�سعى هذا اجلهد �إىل �أن يو�صل للنا�س القول ب�ش�أنه مع ِّو ًال على
املحاور الآتية:
�أوالً :الإحيائية ال�شنقيطية وجوانب الطرافة والإمتاع:
وخالل هذا املحور نود لو نعر�ض مل�س�ألتني� :أوالهما تهتم مبحاورة العنوان
وا�ستنطاقه ،وثانيتهما تُعنى بت�أ�صيل املو�ضوع وا�ستنباته .وذلك على نحو يربز
جوانب التميز والطرافة يف الإحيائية ال�شنقيطية املن�سية التي مثَّلت نوعً ا من
اال�ستثناء واال�ستئناف.
 -1العنوان:
املق�صود من العنوان جملة �إبراز جهود ال�شيخ حممد حممود ابن التالميد
الرتكزي ال�شنقيطي (ت 1322هـ) يف �إحياء الرتاث العربي الإ�سالمي ،فقد مثَّل
الثقافة ال�شنقيطية بامل�شرق �أح�سن متثيل ،مف ِّتقًا �أزهار املعارف باحلجاز والنِّيل
�أكمل تفتيق ،فدفع عن ثقافة قومه ما ران عليها من خمول و�ضيم ،و�أزال عن
املعارف ال�شرقية ما خيم عليها من جمود وغيم .ف�أعلن انطالقة الإقالع على
م�ستوى اللغة والأدب يف �أيامه ،و�أقنع كثريين ب�ضرورة ت�صحيح الأخطاء وتف�صيح
الأ�ساليب.
 -2املو�ضوع مقاربة وت�أ�صيل:
نذكر يف هذا املقام ب�أن حلظات ازدهار الثقافة العربية الإ�سالمية ومنائها
باملراكز الإ�سالمية يف امل�شرق من القرن الثالث �إىل ال�سابع الهجري ،واكبه يف بالد
�شنقيط� ،صحراء امللثمني وتخوم ال�سودان ،ك�سوف معريف وفتور ثقايف ،وحينما
ن�ضج التعرب والتعلم يف هذه الربوع ال�شنقيطية ،وا�ستوت الثقافة على �سُ وقها لغة
و�شعرًا خالل القرنني الثاين ع�شر والثالث ع�شر الهجريني ،كانت البالد العربية
قد دخلت يف و�ضع ح�ضاري متَّ�سم بال�ضعف واجلمود ،ولعل يف ذلك ما يحمل على
القول �إن الثقافة العربية الإ�سالمية يف هذا املنكب الربزخي( )3عا�شت ظروفًا
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ا�ستثنائية فر�ضتها البيئة الزمانية والعزلة املكانية؛ فعلى م�ستوى الزمان جند �أن
والدة الإ�سهام ال�شنقيطي كانت يف الفرتات التي تُو�سم بال�ضعف والفتور .وعلى
م�ستوى املكان نلحظ �أن هذه البالد تقع يف املناطق التي تعد �أطرافًا ق�صيَّة من
بالد العرب وديار الإ�سالم.
كل �أولئك جعل �أغلب النقاد العرب يعر�ضون عن هذه الثقافة وي�صدون عن
�سبيلها؛ �إما جه ًال بنماذجها لبعد مكانها واعتزالها ،و�إما حتفظً ا على لغتها
و�أ�ساليبها ،توقعًا ملا ميكن �أن تت�صف به من ال�ضعف ،وذلك ملجرد انتظامها
زمانيًا يف الفرتات التي تو�سم بالتعرث والفتور.
وذلك الإعرا�ض املذكور هو ما ك�شف عنه ـ على م�ستوى الإبداع الأدبي ـ
�أحد كبار الباحثني املعا�صرين ،م�صرحً ا �أن الإبداع ال�شنقيطي عرف �ضربني
من التهمي�ش� :أحدهما خارجي �إقليمي ،والآخر داخلي حملي؛ �أما الأول فهو
�إعرا�ض العرب عن التطلع على م�ضمون بريده والتعرف �إىل مكنون جديده.
و�أما الثاين فهو تق�صري �أبنائه يف التعريف بنماذجه والرتويج لروائعه ،منتهيًا
�إىل �أن �صحراء �شنقيط ،من منحنى نهر النيجر �إىل �ضفاف الأندل�س ،قد
حملت لواء الأدب و�أعادت له ن�ضرة ال�شعر اجلاهلي ومتانة �أ�سلوبه ،وزخرفته
بالآداب العبا�سية وما لها من ح�سن البيان ،وغذته بقيمها الروحية ،فان�صهرت
عنا�صره يف �أدب متكامل غني يظلمه �أبنا�ؤه من موريتانيا �إذا مل يجتهدوا يف
التعريف به ،ويظلمه العرب �إن هم �أعر�ضوا عن التعرف عليه(.)4
فاجلهد ال�شنقيطي و�إن كان ـ من الوجهة النظرية ـ واقعًا يف دائرة ال�ضعف،
�إال �أن مناذجه ت�شهد بانف�صاله عن هذه الدائرة ،فهو ميثل نوعً ا من اال�ستثناء
املنقطع ،واخلروج على قاعدة ال�ضعف ،وهو بتنوع �أ�ساليبه وثراء م�ضامينه،
ينكب �صراط الأ�شكال ال�شعرية املتداولة يف الع�صور املت�أخرة ،حمييًا �شكل
الق�صيدة العربية القدمية ،وجم�سدً ا نزعة �صفوية معجمية عالية ،ت�ستعري
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ال�سجل القامو�سي من مكمنه ،وت�ستثري املعجم اجلاهلي من مرقده .وقد مثَّل
ابن التالميد هذا التوجه �أح�سن متثيل؛ �إذ كان للثقافة ال�شنقيطية بامل�شرق
�أف�ضلَ �سفري ،فهو بجهوده املتميزة قد نقل املعارف املحظرية ،مبا فيها من �سعة
املحفوظ وقوة الذاكرة� ،إىل امل�شرق ،ف�أ�سعف �أبناءه بتنوع مناذجها يف حلظة
هم �أحوج ما يكونون �إليها ،فا�ستنجد مبخزونه �أهل جند ،ونال من معروفه �أهل
النِّيل ،و�أبان خل�صومه هنالك �أن ثقافة قومه قادرة على �أن تناف�س نظرياتها،
وحتمل م�شعل الن�ضج والتميز يف فرتات الرتاجع واالنتكا�س.
وذلك ما �أو�ضحه يف مقطع من نونية بديعة نظمها حنينًا �إىل �أر�ض احلرم،
وتعري�ضا بخ�صومه هنالك ،م�صرحً ا �أنه رباهم وجل�س لتعليمهم ربع قرن من
ً
الزمان ينرث عليهم درر العلوم ،وي�سقيهم من �سائغات املعارف والفنون؛ يقول(:)5
�أح� � � ��ن �إىل ال � ��ر� � �س � ��ول ف �ي �ع�ت�ري �ن��ي
�إىل �أه � � � � ��ل ال � �ب � �ق � �ي� ��ع و�� �س ��اك� �ن� �ي ��ه
�أق � � � � � � � ��ول ل � � �� � � �س� � ��ائ� � ��لٍ ع � � �ن� � ��ي ح � �ف� � ٍّ�ي
وب ��ال� ��� �س� �ب ��ب ال � � � ��ذي ج � ��ر ارحت � � ��ايل
ه� � ��ي ال� � � � � ��دار ال� � �ت � ��ي �أب � � �ك� � ��ي ع �ل �ي �ه��ا
وم � � � � ��ا �آذي� � � � � � � ��ت ج � � �ي� � ��راين ح � �ي ��ات ��ي
ف� �م ��ا �أن� � � ��ا ب ��احل ��ري� �� ��ص ع� �ل ��ى ج � ��وار
ف � �ج� ��ار ال � �� � �س ��وء �أخ � � � ��رج ب ��ا� �ض �ط ��رار
وق � � � ��د رب � �ي � �ت � �ه� ��م ع� � ��� � �ش� � � ًرا وع � �� � �ش ��را
ب� � ��إط� � �ع � ��ام� � �ي� � �ه � ��م وال� � � �ع� � � �ل � � ��م غ� � � ٌّ�ث
و� � � �س � � �ق � � �ي � � �ي � � �ه � ��م وال� � � � �ع� � � � �ل � � � ��م خ � � � � ّل
�أع � �ل � �م � �ه� ��م و�أع� � � ��ر�� � � ��ض ع� � ��ن �أم� � � ��ور

�إذا ل� �ي� �ل ��ي دج � � ��ا م � ��ا ي �ع�ت�ري �ن��ي
رج � � � � � ��ع م� ��وه � � ًن� ��ا ول � �ه� ��ا ح �ن �ي �ن��ي
�أُ ِّ
مب� ��ا ع� �ن ��دي م� ��ن اخل �ب��ر ال �ي �ق�ي ِ�ن
ع� ��ن ال � � ��دار ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ع��ري �ن��ي
ب� � � ��زف� � � ��رات ل� � ��� � �ش � ��وق َي � َّ�ط� �ب� �ي� �ن ��ي
ومل ت� �ك ��ن الأذي � � � ��ة م� ��ن �� �ش� ��ؤوين
ه � �ن� ��ال� ��ك ج � � ��ار � � �س � ��وء م �� �س �ت �ب�ي ِ�ن
ر� � � �س � � ��ول اهلل م � � ��ن ب � �ل� ��د �أم � �ي� � ِ�ن
وخ� �م� �� � ً�س ��ا ك � ��ام �ل��ات م � ��ن � �س �ن�ي ِ�ن
ين
� �س��دائ��ف م ��ن ذرى ع �ل��م ال���س�م� ِ
�� �س�ل�اف ��ة خ� �م ��ر ع �ل �م��ي ذا امل �ع�ي�ن
م� ��ري � �ب� ��ات �أ� � � �س � � ��أن ب� �ه ��م ظ �ن��وين
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ثانيًا� :إحيائية ابن التالميد ومالمح الت�أهب والإقالع:
ونعر�ض يف هذا املحور جلانب من جهود ابن التالميد يف الرفع من قيمة
الرتاث العربي الإ�سالمي ،والدفع به �إىل الأمام ،على نحو ي�ستح�ضر نوعً ا من
الإقالع احل�ضاري وامل�شاركة بفاعلية يف امل�شروع النه�ضوي ،خا�صة يف جانبه
اللغوي والأدبي ،وذلك ما �سنعر�ض له يف م�ستويني� :أولهما يعر�ض لإ�سهامات
الرجل يف مراجعة الكتب الرتاثية وت�صحيحها ،وثانيهما يركز على �إعادة النظر
يف بع�ض اال�ستعماالت اللغوية� ،سعيًا �إىل �إ�صالحها وتف�صيحها:
 -1الإ�سهام يف جهد املراجعة والت�صحيح:
وقد اتخذت املراجعة والت�صحيح عند ال�شيخ عدة �صيغ؛ من �أبزرها ما كتبه
على هوام�ش ن�سخته من كتاب الأغاين لأبي الفرج الأ�صفهاين؛ فقد �صحح الأوهام
الواردة يف الن�سخة التي و�صلت يده من هذا الكتاب ،وظهرت تلك الت�صحيحات
يف الطبعة البوالقية ،غري �أنه مل ي�ستوعب ك َّل ما ورد يف الكتاب من الأوهام ،فقام
بعده ال�شيخ حممد عبداجلواد الأ�صمعي ب�إكمال املهمة ،و�سمى جمهوده ت�صحيح
الأغاين ،كما تتجلى حتقيقات الرتكزي وتدقيقاته ب�شكل وا�ضح يف كتاب �أ�سرار
البالغة لعبدالقاهر اجلرجاين ،وكان الكتاب قد طبع �أول مرة برعاية ال�شيخ
ر�شيد ر�ضا ،و�أدرج فيه ت�صحيحات حممد عبده عند قراءته للكتاب ،مع اال�ستعانة
بجهد بن اتالميد ال�شنقيطي ،وذلك ما عرب عنه حممود �شاكر قائالً« :وقد �أوقع
يف قلبي الريبة من هذه الت�صحيحات ما �أعلمه من ت�سرع ال�شيخ عبده وطغيانه يف
الت�صحيح بغري دليل ،اعتمادًا على ذكائه وحبه الظهور على �أقرانه ،ولكن �سكَّن
من ريبتي ا�ستعانة ر�شيد ر�ضا بال�شيخ ال�شنقيطي ملا �أعرفه عنه من التثبت وح�سن
ب�صره بلغة القوم يف ع�صورهم املختلفة»(.)6
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وتربز كذلك جهود ال�شنقيطي املتميزة يف ت�صحيح القامو�س ،وقد كان
رحمه اهلل وقف على ن�سخ كثرية لكتاب القامو�س ،ثم قابلها على الن�سخة
الر�سولية املقروءة على امل�ؤلف يف اثني ع�شر ومائة جمل�س ،ون�سخة ابن التالميد
م�ضبوطة بال�شكل ،وهي حمفوظة بالكتباخانة اخلديوية (دار الكتب) برقم
� 29ش ،يف كتبه اخلا�صة ،ومن ن�سخة ال�شنقيطي مت طبع القامو�س يف م�صر
أي�ضا
باملطبعة احل�سينية �سنة 1330هـ ،بعد وفاة ال�شنقيطي  ،وعن هذه الن�سخة � ً
مت طبعه مب�ؤ�س�سة الر�سالة ،يف طبعة �أنيقة مبجلد واحد ،وتعد هذه الطبعة من
�أجود طبعات القامو�س(.)7
م�ستعر�ضا مميزات
ً
وعندما �شرح ال�شيخ ن�صر الهوريني ديباجة القامو�س قال
كتابه« :قد بذلنا غاية ما ميكن يف ت�صحيح هذا املطبوع ،فقابلناه �أو ًال على ن�سخة
�إمام �أهل اللغة اخلطري ،و�أ�ستاذها الكبري املرحوم ال�شيخ حممد حممود بن
التالميد ال�شنقيطي»(.)8
وجند الرجل يحمد اهلل كثريًا �أن ح�صل على تلك الن�سخة املقروءة على
م�ؤلفها ،م�صرحً ا �أنه بذل جهدً ا كبريًا يف ا�ستن�ساخها وت�صحيحها ،وذلك ما عرب
عنه بقوله(:)9
خ �ت �م��ت ب �ح �م��د اهلل م �ل �ه��م ح�ك�م��ه
�ضربت له يف الأر���ض حتى وجدته
وق��َّ��ص��ر ع��ن ذا ك��ل م��ن رام �ضبطه

قلَ َّم�س جمد الدين قامو�س علمه
ب �خ��ط �أن� �ي ��ق ح��ول��ه � �ص��ح ب��ا��س�م��ه
وط��ا��ش��ت ��س�ه��ام م��ن رم ��اه ب�سهمه

كما احتفى كذلك بهذه الن�سخة �ضمن مقطع ميميته يرثي فيه نف�سه،
ويفتخر بعلومه ،م�ؤكدً ا �أن كتب اللغة �ستبكي عليه كثريًا ،خا�صة كتابي املخ�ص�ص
والقامو�س ،فقد �أنفق يف �سبيل �ضبطهما وت�صحيحهما عديد ال�ساعات ،ال�سيما
كتاب املخ�ص�ص الذي �أودى تدقيقه بحياته ،فكثريًا ما ردد يف �أخريات �أيامه «�أنا
قتيل املخ�ص�ص» يقول(:)10
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علي العلم والكتب بعدما
�سيبكي َّ
خم�ص�صها املطبوع ي�شهد مف�صحا
وقامو�سهاامل�شهوري�شهديفال�ضحى

� �ص��دع��ن ب� ��أم ��ري غ�ي�ر � �ص��م وال ب�ك� ِ�م
مبا حاز من �ضبطي ال�صحيح ومن ر ِّمي
ب ��ذاك ويف ِب�ي����ض ال�ل�ي��ايل ويف ال��دُّ ه� ِ�م

ويح�سن �أن ن�سجل يف هذا املقام �أن ت�صحيحات الترُّ كزي للمخ�ص�ص كانت
هي الأ�صل الذي اعتُمد عليه يف طبعة بوالق ،فكانت هنالك جلنة عالية امل�ستوى
من �أبزر �أع�ضائها ال�شيخ حممد عبده مفتي الديار امل�صرية ،وح�سن ع�صام،
وعبد اخلالق ثروت ،وحممد النجار .وقد ا�ستعانوا مبا كتب ابن التالميد على
هوام�ش املخ�ص�ص من ت�صحيحات عنونها بقوله(« :)11بيان العلم املر�ص�ص يف
�أوهام املخ�ص�ص».
-2الإ�سهام يف جهد املالحظة والتف�صيح:
نذكر ب�أن ال�شيخ حممد حممود �صادف بلوغه امل�شرق حلظات ع�صيبة من
تاريخ ثقافة القوم؛ �إذ عرفت يومئذ نوعً ا من الرتاجع والفتور ،وهو باملقابل قد
�أخذ بحظ وافر من الثقافة ال�شنقيطية ،فلما و�صل احلجاز وجد �أهله يخط�ؤون
يف بع�ض الكلمات ،ف�سارع �إىل ت�صحيح ما �سمع من الأخطاء املنت�شرة هنالك؛
من ذلك ت�صحيحه لكلمة (التجربة) ،التي كانوا يخط�ؤون يف مفردها وجمعها،
في�ضمون الراء وهي بك�سره ،كما تدل على ذلك القواعد النحوية ال�صريحة
وال�سماع ال�صحيح.
وقد نقل �إلينا ال�شيخ �أول در�س ق َّدمه يف املدينة املنورة ،لتلميذه عبداجلليل
برادة ،قبل �أن تقع بينهما تلك اجلفوة املعروفة؛ يقول« :و�أول ما ا�ستفاده
مني يوم دخويل املدينة املنورة ،يوم االثنني العا�شر من حمرم 1284هـ �أن
علَّمته كيف ينطق بالتجرِ بة والتجا ِرب؛ �إذ كان ي�ضم راءيهما )...(،فقر�أ
عليَّ قول ال�شاعر:
وج � � َّرب� ��ت م ��ا ج� � َّرب ��ت م �ن��ه ف �� �س � َّرين
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وال يك�شف الفتيان غ�ير ال�ت�ج��ارِب

فحرف حركة الراء من الك�سر �إىل ال�ضم ،فرددته �إىل ال�صواب ( )...وقلت
له� :إمنا هي التجرِ بة بك�سر الراء ،وجمعها التجارِب ،بك�سر الراء ب�إجماع �أهل
اللغة ،و�أن�شدته بيت النابغة الذبياين:
ت � � ُوورث � ��ن م ��ن �أزم� � � ��ان ي � ��وم ح�ل�ي�م��ة

�إىل ال�ي��وم ق��د ج� َّرب��ن ك��ل ال�ت�ج��ارِب

فهذا البيت و�أمثاله مل يروه جميع الرواة �إال بك�سر الراء(.)12
وبعد �أن �صحح ال�شنقيطي هذا اخلط�أ اللغوي قدم لتلميذه در�سً ا تربويًا يدعوه
من خالله �إىل �أن يتعلم ،وال يكتفي مبا ورث من املعارف عن �أو�ساطه العلمية،
وذلك ما عرب عنه بقوله� ...« :إنّ الأر�ض املقد�سة ال تقد�س �أحدً ا وال تعلمه العلم
والف�ضل ،و�إمنا العلم بالتعلم ،وعلو الهمم وال�سعي له �سعيه ،واملعلم حقيقة هو اهلل
جل جالله»(.)13
ومن امل�سائل اللغوية املهمة التي ا�سرتعت انتباه الرتكزي يف امل�شرق ،وعمل
على ت�صحيحها :م�س�ألة امتناع �إ�ضافة (�أما بعد) �إىل التحية ،وذلك ما رد به
على �أحد علماء تون�س ،ذاكرًا �أنه قال�« ،أما بعد التحية ال�شاملة» .وهذا خالف
الأف�صح واملعهود بني �أهل اللغة و�أرباب الل�سان؛ �إذ املذهب ال�صحيح �أن تقطع
(بعد) عن الإ�ضافة وتُبنى على ال�ضم ،قال �سيبويه�« :أما بعد ،فمعناها :مهما
يكن من �شيء بعد» .وقد ا�ستدل ال�شيخ على هذا بف�صيح كالم العرب ،من�شدً ا
بيت �سابق الرببري يف عمر بن عبدالعزيز؛ �إذ يقول(:)14
ب�سم ال��ذي �أُن��زل��ت م��ن ع�ن��ده ال�سور

واحل� � �م � ��د هلل �أم� � � ��ا ب� �ع ��د ي � ��ا ع �م��ر

ثم ي�ستطرد م�ست�شهدًا بحديث ر�سول اهلل ﷺ الوارد يف ر�سالته �إىل قي�صر
الروم ،ون�صه« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،من حممد بن عبد اهلل �إىل هرقل عظيم
الروم� ،سالم على من اتبع الهدى� .أما بعد ،ف�إين �أدعوك بدعاية الإ�سالم� ،أ�سلم
ت�سلم ي�ؤتك اهلل �أجرك مرتني ،ف�إن توليت ،ف�إمنا عليك �إثم الريي�سيني» .و�أكرث من
ذلك ي�سوق خطبًا نبوية عديدة ،ويذكر ر�سالة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يف
الق�ضاء ،خامتًا ا�ست�شهاداته بر�سالة عثمان بن عفان �إىل علي بن �أبي طالب ر�ضي
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اهلل عنهما ،حيث بعث �إليه يقول�« :أما بعد ،ف�إنه جتاوز املاء الزُّبى ،وبلغ احلزام
الطُّ بيَينْ  ،وجتاوز الأمر بي قدره ،وطمع فِـيَّ من ال يدفع عنه نف�سه»(.)15
كما نراه يعر�ض مل�س�ألة نحوية بالغية ،منتقدً ا خاللها ر�أي القا�ضي عيا�ض،
وهي م�س�ألة (ابن لبون ذكر) الواردة يف احلديث ال�صحيح؛ فقد تناولها عيا�ض
م�شريًا �إىل �أن لفظ (ذكر) يف هذا التعبري يحمل معنى �آخر غري الت�أكيد ،وذلك
ما ميتنع يف ر�أي ابن التالميد الذي �أورد كالم هذا الإمام وعلق عليه يف لهجة ال
تخلو من ال�سخونة ،يقول« :ون�صَّ عيا�ض نف�سه على �أن كلمة (ذكر) للتوكيد ،وزاد
بعد ذلك �أقوا ًال هي التي �أخط�أ فيها ،وال غرْو �إن �أخط�أ ،فقد خرق الإجماع �سهوًا
فيما هو �أظهر و�أ�شهر عند العوام واخلوا�ص ب�إعجام دال ال�شّ دق املهملة يف كتابه
م�شارق الأنوار»(.)16
ويخل�ص الرتكزي �إىل �أن العلماء اتفقوا على �أن مثل هذا الأ�سلوب �إمنا يرِ د
للتوكيد فقط ،فقد جاء به القر�آن ونطق به الر�سولﷺ قال تعاىل ﴿ :ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾( .)17قال الفراء يف الأمايل:
«�إن ﴿ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ ونحوها ت�أكيد مما تزيده العرب على املعنى املعلوم ،ومن
ذلك مث ًال احلديث الذي رواه البخاري يف �صحيحه« :ال�سنة اثنا ع�شر �شهرًا،
منها �أربعة حرم ،ثالث متواليات :ذو القعدة وذو احلجة وحمرم ،ورجب م�ضر
الذي بني جمادى و�شعبان» .فقوله «الذي بني جمادى و�شعبان» و�صف لرجب
م�ساق ملجرد التوكيد فقط؛ �إذ ال رجب يف ال�سنة غري رجب م�ضر ،كما �أن (ذكر)
بعد (ابن لبون) و�صف م�سوق ملجرد التوكيد فقط»(.)18
وال نن�سى �أن الرجل �أحيى يف ا�ستعماالته ال�شعرية بع�ض الأ�ساليب اللغوية
املن�سية ،والقواعد النحوية املهجورة ،على نحو ما ن�صادف يف ت�شديد ياء املتكلم
امل�ضاف �إليها لفظ (الأب) ،وقد �صرح ال�شيخ �أنها لغة ف�صيحة ،واعتمدها يف
ميميته امل�شهورة؛ حيث يقول(:)19
ف�ب��ال�ع�ل��م �أو� � �ص ��اين �أ ِب� � � َّ�ي وح��َّ��ض�ن��ي
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يرا ك��ي �أ�� �س ��و َد ب �ن��ي عمي
ع�ل�ي��ه � �ص �غ� ً

ومن اللغات التي ن�ص النحاة على اعتمادها ت�شديد الباء من (الأب) واخلاء
من (الأخ) ،وهو ما ا�ستخدمه ال�شاعر �إحيا ًء للغة وتطويرًا للأ�ساليب؛ ففي املقطع
الذي خ�ص�ص من ميميته للحديث عن �شغفه بالعلم ،وجهود والديه يف تربيته
وتكوينه تكوينًا معرفيًا عاليًا يقول(:)20
�شغفت ب�ح��ب ال�ع�ل��م ط �ف� ً
لا متم ًما
غ � ��ذاين ِب � � � � َد ِّر ال �ع �ل��م �أر� ُأف وال ��د
ومل ي �ف �ط �م��اين ع �ن��ه ح �ت��ى روي �ت��ه

والعظم
و��ص��ار غ��ذاء ال��روح واللحم
ِ
و�أرح � � � ��م �أ ٍّم مل ُت� � ِب� � ْت� �ن ��ي ع �ل ��ى غ � ِّم
ع ��ن ال ِّأب ث ��م الأ ِّخ واخل� � ��ال والأ ِّم

فمن ال يعرف هذه اللغة ينطق لفظي (الأب) و(الأخ) بالتخفيف ،فينتقل من
ال�سهل �إىل احلزن ،ويك�سر بِنية الوزن.
ومن اللغات التي عمد ال�شيخ �إىل �إحيائها :تخفيف الباء من لفظ (رب)،
�إذا كان غري معرّف بالألف والالم ،وقد ج�سد ذلك يف �إحدى ق�صائده البائية
قائ ًال(:)21
ل��وال الإل ��ه ول ��وال امل�صطفى ورب��ي
لكنت خ َّليت مع ما فيك من ع َُجر
خ�سا
ل�ك��ن ث ��أرت��ك ب��ال�ع�ل��م ال�ي�ق�ين ً

والعلم وال�صدق والرغباء يف الرهبِ
خلف الظهور وحت��ت النعل َّ
وال�شذبِ
ث��أر العليم الأب� ّ�ي ال�ضيم واب��ن االبي

ثالثًا� :إحيائية ابن التالميد ومالمح الوجاهة والإقناع
ويف هذا املحور نذكر ب�أن جهود الرجل الإحيائية امتازت ب�شيء من الوجاهة
والإقناع ،ولعل ذلك راجع �إىل متيزه املعريف و�سعة حمفوظه املحظري ،ناهيك عمَّا
ات�صفت به منطقة امل�شرق العربي يومئذ من تراجع وفتور ،وهو ما جعل القوم هنالك
ي�شهدون للرتكزي بالتميز والتفوق .و�سنعر�ض جلهود الرجل الإحيائية يف م�ستويني:
�أ -التفوق يف منتديات املناق�شة واحلوار:
لقد كان لل�شيخ الرتكزي باملحافل امل�شرقية ح�ضور متميز ،فقام بعدة
مناظرات معرفية ،لعل �أبرزها ذلك اللقاء الذي جمعه بعلماء الأزهر حينما
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�أنكروا عليه مبجل�س كبري لب�س اخلفني الأ�سودين ،فثارت ثائرة الرجل ،وطفق
يدافع عن نف�سه ،مبينًا ال�سنة ،معددًا الأحاديث الواردة يف املو�ضوع .وقد بلغ
هذا احلوار درجة ال�سخونة ،فذهب العامل الأزهري �سليم الب�شري �إىل �أن
الإجماع منعقد على منع لب�س اخلفني الأ�سودين ،فاحتدم النقا�ش وا�شتد اجلدل
واخل�صام ،ف�شمر ال�شنقيطي عن �ساعد اجلد ،مربزًا احلجج والرباهني،
مو�ضحً ا الأدلة والنقول الواردة يف ذلك لتتوج املناظرة بتفوق الرتكزي .وقد
جعل النا�س ذلك العام عامً ا متميزً ا يف التاريخ امل�صري ل�شهرته ،ف�أ�صبح
يعرف بعام اخلفني الأ�سودين ،وقد نظم الرجل يف ذلك ق�صيدة �أو�ضح �ضمنها
ر�أيه و�أجلى احلق و�أبطل الباطل ،وقد بلغت واحدً ا وثالثني ومائة من الأبيات،
ا�ستفتحت ب�أقوال ال�سلف التي مازت اخلبيث من الطيب ،جمتهدة يف الرد
على اخل�صوم الذين �أنكروا �سنة �أحمد ﷺ ،وعابوا فعل ال�شنقيطي ،مغرتين
بالأقوال ال�ضعيفة ،فكانت النتيجة �أن �أفحمهم يف ملأ من قومهم بن�صو�ص
وا�ضحة و�أحاديث �صحاح يقول(:)22
ب� � �ن � ��دوة زي � � ��د دار غ � ��ر ال �ق �ب ��ائ ��ل
�أق� � ��ول ك �م��ا ق ��د ق� ��ال ق �ب �ل� َ�ي م �ن��ذر
م�ق��ا ًال كحد ال�سيف و�سط املحافل
ل �ق��د �أن� �ك ��ر الأ�� �ش� �ي ��اخ � �س �ن��ة �أح �م��د
وع��اب��وا على ال�شنقيط �سنة �أحمد
ف ��أف �ح �م �ه��م ط � � � ًّرا ب �ن ����ص ح��دي �ث��ه
ف��أ��س�م�ع�ه��م م�ت�ن احل��دي��ث معنع ًنا
وق ��د ج �ه �ل��وا م��ا يف ��ش�م��ائ��ل �أح �م��د

ق��ري ����ش وق �ي ����س ث ��م �أح � �ي ��اء وائ� ��لِ
حم � ًق��ا ومل �أت� � ��رك م� �ق ��ا ًال ل �ق��ائ��لِ
ف ��رق ��ت ب� ��ه م� ��ا ب �ي�ن ح� ��ق وب ��اط ��لِ
لبا�س اخلفاف ال�سود هدي الأوائلِ
و�سيلة ك��ل النا�س �أ�سنى الو�سائلِ
و�أوث �ق �ه��م م��ن ع�ل�م��ه ب��ال���س�لا��س��لِ
ومل يرجعوا عن خو�ضهم يف الأباطلِ
وهل يجهل الأ�شياخ ما يف ال�شمائلِ

وقد كانت حياة ابن التالميد حافلة بعدد من اخل�صومات الفكرية والنقا�شات
العلمية وامل�شاعرات الأدبية ،جمعته ببع�ض من معا�صريه يف احلجاز ويف بالد
النيل؛ من �أمثال عبد اجلليل برادة ،وعاك�ش اليمني ،وتوفيق البكري .ولئن جلبت
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هذه املناق�شات العلمية على الرجل كثريًا من اخل�صوم ،ف�إنها �أثْرت ال�ساحة
العلمية ،و�أبانت عن تفوق الرجل و�سعة حمفوظه ،و�أقنعت النا�س مبعارفه،
وجعلتهم �إليه يزفُّون ومن علمه ميتحون.
ب -التميز على م�ستويات املتابعة والإبداع:
ون�سعى يف هذا املحور �إىل �أن نربز جانبًا من جهود ابن التالميد يف متابعة
�سلفه من ال�شعراء ،فقد عوَّل يف �إبداع كثري من ن�صو�صه ال�شعرية على ذاكرته
الرتاثية ،التي وجَّ هته �شطر حمفوظه اجلاهلي ،عام ًال على ابتعاثه من مرقده،
فقد كان «جيد االطالع على دقائق م�ضامني كتب الأدب ،غزير الرواية
لل�شعر ،كثري الإن�شاد له ،ا�ستح�ضارًا لأجوائه ومتث ًال مبعانيه ومبواقف قائليه
(.)...وكان هو نف�سه �شاع ًرا ذا مَ َلكَة را�سخة ،كما كان على درجة كبرية من
امتالك �أدوات وتقنيات القول ال�شعري ،حتى بدا ال�شعر ـ دون كبري مبالغة ـ
طوع ل�سانه وقلمه»(.)23
وقد انتهى �أحد الباحثني �إىل �أن �شعر ال�شيخ ميثل «مظه ًرا �إبداعيًا متقدمً ا
لإعادة اكت�شاف الق�صيدة العربية الأ�صيلة يف ع�صورها الأوىل ،وكان ملهِ مًا
لعدد من رواد حركة انبعاث الأدب العربي ،و�شعراء الإحيائية يف فرتة مبكرة
ن�سبيًا .ومن املعروف �أن جماعة من خرية �أدباء م�صر كانوا من تالمذته
وجل�سائه؛ من �أمثال حممود �سامي البارودي ،وم�صطفى �صادق الرافعي،
و�أحمد ح�سن الزيات ،وبطريقة غري مبا�شرة طه ح�سني (� ،)...إ�ضافة �إىل
ت�أثريه الوا�ضح يف �إبداع وكتابات �شعراء و�أدباء م�صر يف �أواخر القرن التا�سع
ع�شر و�صدر الع�شرين ،فمنهم من لقي ال�شيخ و�سمع منه ،ومنهم من مل
يلتقه و�إن ا�ستفاد من علمه بطرق �أخرى؛ مثل �أحمد �شوقي وحافظ �إبراهيم
واملنفلوطي و�أحمد �أمني وغريهم»( .)24و�سنعر�ض يف هذا املقام جلهود الرجل
يف الإحياء الأدبي من خالل املحطات الآتية:
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 -1املعار�ضة ال�صريحة اجللية:
وتتجلى ب�شكل وا�ضح يف �أحجيته امل�شهورة ،وهي المية من بحر الطويل ،تلتقي
مع المية العرب يف الوزن والرويِّ  ،وقد وجهها �إىل علماء الأر�ض �شرقًا ومغربًا،
وعنونها بقوله« :اختبار علم كل عارف من �ألبَّاء �أرباب املعارف» ،وهو يطرح
�ضمنها �س�ؤا ًال عن ا�سمني م�شهورين؛ هما( :نوفل) و(ه�شام) ،م�ست�شك ًال الداللة
املعجمية لهذين اللفظني؛ فهل هما �شخ�صان �أم علما جن�س؟ وقد لبث حو ًال كام ًال
ينتظر الإجابة .ولمََّا مل يجد ل�س�ؤاله ردًا �شافيًا �أجاب نف�سه .و�ساق اللغز و�إجابته
يف حما�سته .وقد ا�ستفتح الأحجية ب�أ�سلوب فخري ال يخلو من التعايل املعريف،
موجهًا �س�ؤاله �إىل علماء الأر�ض؛ يقول(:)25
�أ� �س��ائ �ل �ك��م �أه � � � َل امل � �ع ��ارف م ��ن ع��ل
فع ّم ال�س�ؤال العرب والعجم كلهم
عن ا�سمني م�شهورين �شر ًقا ومغربا
�أت � � � ��ى ب� �ه� ��� �ش ��ام ث � ��م ب � �ع � � ُد ب �ن��وف��ل
ف � � � ��أدرج ذي � ��ن � �ض �م��ن ب �ي��ت م �ه��ذب
«�أم �ي ��ة وال �ع��ا� �ص��ي و�إن ي ��دع خ��ال��د
فمن نوفل بل من ه�شام ومن هما
جم � ��ا ٌز ه �م��ا �أم يف امل ��دي ��ح حقيقة

�إىل ال�سفل والنحرير ين�سى ويذه ُل
وخ�ص الن�صارى ذا ال�س�ؤال املف�ص ُل
�أت ��ى ب�ه�م��ا اخل �ن��ذي��ذ االخ �ط��ل دوب� � ُل
خ �ل��ال م ��دي ��ح خ ��ال ��د ل �ي ����س ي �ج �ه � ُل
ي �ق��ر ل ��ه ب��احل �� �س��ن م ��ن ك � ��ان ي �ع �ق � ُل
ُ ()26
يجبه ه���ش��ام يف ال�ف�ع��ال ون ��وف� �ل»
�أ�شخ�صان �أم جن�سان ع��ن ذاك �أ��س�� ُأل
�أال ف �ل �ي �ج��ب م �ن �ك��م ع �ل �ي��م م �ب �ج � ُل

وملا مل ي�سرع �إليه الرد �أجاب نف�سه ،م�ؤكدً ا �أن كلمة (ه�شام) تطلق يف اللغة
على اجلود وال�سخاء ،ففي القامو�س« :اله�شم ب�ضمتني :اجلبال الرخوة ،وككتف:
ال�سخي ،وككتاب :اجلود ،وخم�سة ع�شر �صحابيًا ،وثالثون حمدثًا»( .)27يف حني
�أن كلمة نوفل تطلق يف اللغة على البحر؛ قال يف القامو�س« :النوفل :البحر
والعطية»( .)28وقد ا�ستهل ال�شيخ رده ب�أ�سلوب غزيل ي�ست�أن�س ببع�ض �ألفاظ المية
العرب،ويركن �إىل ر ِويِّها ووزنها ،يقول(:)29
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�ألمَ َّ� � ��ت �� ُ�س�ل�ي�م��ى ال �ع �ل��م وال �ل �ي��ل �أل �ي � ُل
وق��ال ُ�سليمى اجل�ه��ل ع��رف��اء جي�أل
و�أن� � �ب� � ��أين ع � ��دل ر�� �ض ��ى �أن � �ه ��ا ل�غ��ت
وق��ال��ت عليك ال�ع�ل��م وال�ب�ر ُر ْم� ُه�م��ا
�أج ��ب �أن ��ت م��ذ ع��ام�ين �أح�ي�ي��ت �سنة
�س�ألت جميع النا�س �شرقاً ومغر ًبا
ا�سمي ه�شام اجلود والبحر نوفل
عن ْ
� �س ��واء م��دي��ح � �ش��اع يف ال �ع ��رب كلها
ف� �ق� �ل ��ت ل � �ه ��ا واهلل ي� �ع� �ل ��م �أن يل
ه �� �ش��ام ه��و اجل� ��ود ال �� �س �خ��اء ون��وف��ل
ف��ذان هما اجلن�سان ِ�صيغا حقيقة

ولمَ َّ� � � � ��ا ي� �ع� �ق� �ه ��ا ذو مت� ��ائ� ��م م �غ �ي � ُل
ن � �ه� ��ا ًرا ول � �ي �ل� ً
ا ل�ل��أب ��اط� �ي ��ل ت� � ��ذ� ُأل
و�أن � ��ك ع ��ن ت �ق��وال �ه��ا ال �ل �غ��و ت �� �س �� ُأل
جم � � � �دًّا وخ �ي ��ر ال � �ب� �رِّ ب � � � ٌّر م �ع �ج � ُل
وف ��ا ًق ��ا مل ��ا � �س��ن ال ��ر�� �س ��ول امل�ف���ض� ُل
�� �س� ��ؤا ًال �أت� ��ى �أه� ��ل امل �ع ��ارف م��ن ع � ُل
�أح �ل �ه �م��ا ال �ف �ح��ل امل �ع ��دي االخ �ط � ُل
ب � ��ه ق � ��د ت� �غ� � َّن ��ى راح � � �ل� � ��ون و ُن � � � � � َّز ُل
ف �ت ��اوى ع�ل�ي�ه��ا يف اجل � ��واب امل �ع � َّو ُل
ه��و ال �ب �ح��ر ه ��ذا احل ��ق ال ي �ت��زل� ُ
�زل
جمازهما لل�شخ�ص عن ذي��ن ينق ُل

فوا�ضح �أن الرتكزي اعتمد يف الن�ص الأخري �ألفاظً ا تتقاطع تقاطعًا �صريحً ا
مع المية العرب،كقوله« :والليل �أليل»« ،عرفاء جي�أل»« ،راحلون و ُنزَّل» وغريها.
و�أكرث من ذلك ن�صادف له ق�صيدة �سماها« :حتلية كل جيد عاطل بت�أييد
ال�سنة ونفي الباطل» ،نظمها تنديدً ا ببدعة االحتفال ال�سنوي بكن�س قبة �ضريح
الإمام ال�شافعي ،م�ستنكرًا هذا التقليد .وهذه الق�صيدة حتاور يف معظم �أبياتها
رائية امرئ القي�س امل�شهورة:
�سما ل��ك ��ش��وق بعدما ك��ان �أق�صرا

وح � َّل��ت �سليمى «ب �ط��ن َق� � ٍّو ف�ع��رع��را»

وقد افتتح الرتكزي ق�صيدته ببيت يتقاطع مع مطلع هذه الق�صيدة ،مت�صرفًا
فيه ت�صرفًا ي�سريًا ،حيث قدم ال�سُّ نة النبوية ال�شريفة يف �صورة امليتة املقبورة،
وك�أنه ي�شري بذلك �إىل ما تعر�ضت له من البدع واالنحرافات ،معززًا يف ذلك كله
بنية ن�صه ال�شعري ببع�ض �ألفاظ امرئ القي�س؛ يقول(:)30
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�سما ل��ك �شوق ق��ط م��ا ك��ان �أق�صرا
وم��ا ف��وق ظهر الأر� ��ض بطن حت ّله
نفتها م��ن ار� ��ض اهلل �أظ �ل��م بدعة

ال�سنة ال ِّرم�س يف الرثى
وح َّلت ُ�سليمى ُّ
وم ��ن ق�ب��ل ح � ّل��ت ب�ط��ن َق� � ٍّو ف�ع��رع��را
و�ألقت ع�صا الت�سيار فيها كما ترى

و�إثر ذلك ي�صور لنا ازدحام الزوار على هذه القبة يف احلفل املذكور ،معربًا
عن ما يقع بينهم من التدافع ،وما يتعر�ضون له من املخاطر ،م�ستح�ضرًا �شطرًا
كام ًال من الرائية املذكورة ،يقول(:)31
وين�شد حال القوم وقت ازدحامهم

(ك��أين و�أ�صحابي على قرن �أعفرا)

ويختم ن�صه منوهً ا بق�صيدته ،م�صرحً ا �أن القوم دفعوه �إىل �أن ينتقدهم،
ويبني خمالفتهم لل�سنة ،م�ستح�ضرًا بع�ض �أ�شطارها ذلك الن�ص املرق�سي ،الذي
و�ضعه ن�صب عينيه؛ يقول(:)32
ف ��أن �ت��م ل �ع �م��ري �أن �ط �ق �ت �ن��ي رم��اح�ك��م
ن �ظ��ا ًم��ا ي �ف��وق ال� � ��دُّ َّر ح �� �س � ًن��ا وب�ه�ج��ة
ق � � ��وايف ي ��ر�� �ض ��اه ��ا ج � ��ري � � ٌر وج� � ��رول
وك� � � ��ان اخل� � �ت � ��ام احل � �م� ��د هلل وح � ��ده

فقلت �صوا ًبا باجلواهر ُي�شرتى
ُي �� َ��ص �وِّ ب م �ع��رو ًف��ا وي �ن �ك��ر م�ن�ك��را
حت� َّل�ين (ي��اق��و ًت��ا و� �ش��ذ ًرا م�ف� َّق��را)
يفوح (مبفروك من امل�سك �أذفرا)

 -2املعار�ضة املحت�شمة اخلفية:
ويف جانبها اجتهت ظاهرة �إحياء ال�شعر اجلاهلي عند الرتكزي وجهة �أ�سلوبية
تُعنى با�ستح�ضار املقدمات الغزلية والألفاظ اجلزلة ،والأ�سماء الرتاثية .ويبدو ذلك
جليًا يف مقدمة ميميته امل�شهورة ،حيث ا�ستلهم �أ�سلوب العرب يف التغزل وما يقوم
عليه من طروق طيف احلبيبة ،وا�ستح�ضار الأ�سماء الرتاثية من الذاكرة (مي)،
زد على ذلك اعتماده لغة قامو�سية ي�صعب فهمها على غري املتمر�س؛ يقول(:)33
�أال طرقت (م��ي) فتى مطلع النجم
فتى من م�صا�ص العرب قد جاء �شاكيا
م �ن��اف �ي��ة زارت ع �ل��ى � �ش �ح��ط داره� ��ا
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العجم
غري ًبا عن الأوط ��ان يف �أمم
ِ
واله�ضم
تعدِّيَ �أهل اجلور والظلم
ِ
خ��د ًّب��ا م��ذ ًّب��ا ع��ن ق��ري����ش وع��ن دع� ِ�م

ف�ت��اة ��ض�ي��اء ال�شم�س ��ض��وء جبينها
�إذا غ��اب عنها البعل حي ًنا تخدرت
ت �� �ص��اف �ح��ه ع� �ن ��د ا ُّل� �ل� �ق ��ى ب� ��أن ��ام ��ل
وت �� �س �ق �ي��ه م � ��ن ث� �غ ��ر �أغ� � � � � ّر م �ف � َّل��ج

ح���ص��ان رزان ع�ب�ل��ة ب��َّ��ض��ة اجل���س� ِ�م
وير�ضيه نيل اللثم �إن �آب وال��� َّ�ش� ِّم
��س�ب��اط ال �ب �ن��ان ال غ�ل�اظ وال ك��ز ِم
ظلم
ل��ذي��ذ امل ��ذاق ذي ُر� �ض��اب وذي ِ

فقد وردت يف هذه الأبيات �ألفاظ قامو�سية يفهم منها �أن الرجل �أبدع هذا
ن�صو�صا جاهلية عديدة،
ً
الن�ص من الذاكرة �أكرث مما ا�ستقاه من الواقع ،حماورًا
فجاءت لغته عالية امل�ستوى ،تذكر ب�أ�ساليب الأقحاح من م�ضَّ غ ال�شِّ يح والقي�صوم.
ب�ضة اجل�سم� ،سباط البنان ال
من ذلك مث ًال (خدبًّا مذبًّا ،ح�صان رزان ،عبلة ّ
غالظ وال كزم ،ر�ضاب ،ظلم).
زد على ذلك ت�ضمني ال�شاعر لأ�شطار من تلك الن�صو�ص اجلاهلية على نحو
ما فيه قوله(:)34
في�صبح �ص ًّبا م�ستخ ًّفا ب�لا حلم

�إىل م �ث �ل �ه��ا ي �� �ص �ب��و احل �ل �ي��م ��ص�ب��اب��ة

�إذ ينظر يف هذا البيت �إىل قول امرئ القي�س ،مكتفيًا با�ستبدال كلمة (يرنو)
بـ (ي�صبو):
�إىل م �ث �ل �ه��ا ي ��رن ��و احل �ل �ي ��م � �ص �ب��اب��ة

 -3الالزمة امل�ؤثرة ال�شجية:

�إذا ما ا�سبط َّرت بني درع وجمول

ومن جتليات هذا الإحياء الأدبي عند الرجل :اعتماده ظاهرة (الالزمة)،
وهو نهج �شائع يف كثري من ن�صو�ص ال�شعر احلديث .فاعتماد ابن التالميد
لهذه الظاهرة و�إعادة االعتبار �إليها يعد جهدً ا �إحيائيًا مبكرًا �سبق رواد ال�شعر
املعا�صر ،وتقدمهم بعقود ،وك�أنه يعيد �إىل الأذهان رنة تلك الالزمات اجلاهلية،
املتميزة على نحو ما ن�صادف يف المية احلارث بن عباد ،الذي �أعاد بها عبارة
«قرِّبا مربط النعامة مني» ثماين ع�شرة مرة ،م�صدِّ رًا بها بع�ض �أبياته؛ يقول:
ق� � � � ِّرب � � ��ا م� � ��رب� � ��ط ال � �ن � �ع � ��ام � ��ة م �ن��ي
ق� � � � ِّرب � � ��ا م� � ��رب� � ��ط ال � �ن � �ع � ��ام � ��ة م �ن��ي

ل �ق �ح��ت ح � ��رب وائ� � ��ل ع ��ن ح �ي��الِ
ت �ب �ت �غ��ي ال� �ي ��وم ق ��وت ��ي واح �ت �ي��ايل
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ق� � � � ِّرب � � ��ا م� � ��رب� � ��ط ال � �ن � �ع � ��ام � ��ة م �ن��ي
ق� � � � ِّرب � � ��ا م� � ��رب� � ��ط ال � �ن � �ع � ��ام � ��ة م �ن��ي
ق� � � � ِّرب � � ��ا م� � ��رب� � ��ط ال � �ن � �ع � ��ام � ��ة م �ن��ي

ل �ي ����س ق � ��ويل ُي � � ��راد ل �ك��ن ف �ع��ايل
� �ش��اب ل �ي�ل��ي و�أن �ك��رت �ن��ي ال �ف��وايل
ط��ال ليلي ع�ل��ى ال�ل�ي��ايل ال �ط��والِ

كما جند النهج نف�سه عند املهلهل يف رده على خ�صمه احلارث �ضمن المية
كرر فيها الالزمة « قرِّبا مربط امل�شهر مني» ثالث ع�شرة مرة؛ يقول:
ق � � � � ِّرب� � � ��ا م� � ��رب� � ��ط امل � �� � �ش � �ه � ��ر م �ن ��ي
ق � � � � ِّرب� � � ��ا م� � ��رب� � ��ط امل � �� � �ش � �ه � ��ر م �ن ��ي
ق � � � � ِّرب� � � ��ا م� � ��رب� � ��ط امل � �� � �ش � �ه � ��ر م �ن ��ي
ق � � � � ِّرب� � � ��ا م� � ��رب� � ��ط امل � �� � �ش � �ه � ��ر م �ن ��ي
ق � � � � ِّرب� � � ��ا م� � ��رب� � ��ط امل � �� � �ش � �ه � ��ر م �ن ��ي

ل �ك �ل �ي��ب ال� � � ��ذي �أ� � � �ش� � ��اب ق � ��ذايل
وا�� � �س� � ��أالين وال ت �ط �ي�لا �� �س� ��ؤايل
� �س��وف ت �ب��دو ل �ن��ا ذوات احل �ج��الِ
�إن ق � � � ��ويل م � �ط� ��اب� ��ق ل� �ف� �ع ��ايل
ل� � ُك� �ل� �ي ��ب ف� � � � ��داه ع � �م� ��ي وخ� � ��ايل

كما ن�صادف �أبيات ًا �أخرى عند املهلهل يكرر فيها الالزمة «على �أن لي�س عد ًال
من كليب» م�ستفتحً ا به عدة �أبيات ،حيث يقول:
ع� �ل ��ى �أن ل �ي ����س ع � � ��د ًال م� ��ن ك�ل�ي��ب
ع� �ل ��ى �أن ل �ي ����س ع � � ��د ًال م� ��ن ك�ل�ي��ب
ع� �ل ��ى �أن ل �ي ����س ع � � ��د ًال م� ��ن ك�ل�ي��ب
ع� �ل ��ى �أن ل �ي ����س ع � � ��د ًال م� ��ن ك�ل�ي��ب
ع� �ل ��ى �أن ل �ي ����س ع � � ��د ًال م� ��ن ك�ل�ي��ب

�إذا ط � ��رد ال �ي �ت �ي��م ع ��ن اجل� � ��زو ِر
�إذا رج ��ف ال �ع �� �ض��اه م ��ن ال ��دب ��و ِر
�إذا م� ��ا � ِ��ض� �ي ��م ج� �ي ��ران امل� �ج�ي ِ�ر
غ � � ��داة ب�ل�اب ��ل الأم� � � ��ر اخل� �ط�ي ِ�ر
�إذا ب � � � ��رزت خم � � �ب � � ��أة اخل � � � ��دو ِر

وهكذا ف�إن الرتكزي �أخذ بهذا الأ�سلوب م�ستفتحً ا به عدة �أبيات من ميميته
املتقدمة ،معو ًال على �إعادة (الالزمة)« ،ومل �أعتمد �إال على اهلل وحده» التي ا�سته َّل
بها ثمانية �أبيات من ن�صه؛ يقول(:)35
ومل �أع �ت �م��د �إال ع �ل��ى اهلل وح ��ده
ومل �أع �ت �م��د �إال ع �ل��ى اهلل وح ��ده
ومل �أع �ت �م��د �إال ع �ل��ى اهلل وح ��ده
ومل �أع �ت �م��د �إال ع �ل��ى اهلل وح ��ده
ومل �أع �ت �م��د �إال ع �ل��ى اهلل وح ��ده
ومل �أع �ت �م��د �إال ع �ل��ى اهلل وح ��ده
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بالرجم
و�أب��ر�أ ممن خا�ض يف الغيب
ِ
و�أب � ��ر�أ مم��ن ق ��ال يف ال�ع�ل��م ب��ال��وه� ِ�م
و�أب� � ��ر�أ مم��ن ي � َّدع��ي ال �ع �ل��م ب��ال��زع� ِ�م
و�أب � ��ر�أ مم��ن د َّن ����س ال � ِع��ر���ض ب��ال�ل��ؤ ِم
و�أب��ر�أ من �سوءات ذي ُّ
ال�شح وال�ش�ؤ ِم
و�أب � � � ��ر�أ مم ��ن ق ��د ت� �ل� � َّوث ب��ال��و� �ص� ِ�م

ومل �أع �ت �م��د �إال ع �ل��ى اهلل وح ��ده
ومل �أع �ت �م��د �إال ع �ل��ى اهلل وح ��ده

و�أب� � ��ر�أ م��ن �إت� �ي ��ان م��ا غِ � ُّب��ه ي�صمي
و�أ� �س ��أل��ه �إع�ل�اء كعبي ع�ل��ى خ�صمي

وهكذا ففي ت�ضاعيف هذه الق�صيدة يكرر الرجل الزمة �أخرى ،وهي «و�إين يف
ازدياد علمي لمَ ُ ْمعِنٌ » ،فقد وردت على ل�سانه �أربع مرات ،حيث يقول(:)36
و�إين يف ازدي� � ��اد ع �ل �م��ي َل �ـ � ُم � ْم � ِع� ٌ�ن
و�إين يف ازدي� � ��اد ع �ل �م��ي َل �ـ � ُم � ْم � ِع� ٌ�ن
و�إين يف ازدي� � ��اد ع �ل �م��ي َل �ـ � ُم � ْم � ِع� ٌ�ن
و�إين يف ازدي� � ��اد ع �ل �م��ي َل �ـ � ُم � ْم � ِع� ٌ�ن

غنم
لأُح� ��رز دون ال�ن��ا���س ُغ�ن� ًم��ا ع�ل��ى ِ
الرغم
لأج��دع �أن��ف احلا�سدين على
ِ
لأم�ل��أ ��ص��در ال�ضد ْ
وغ � ًم��ا على وغم
ل�تر� �ض��ى ب� �ن � ُ
�ات اخل� ��ال ع �ن� َ�ي وال �ع � ِّم

ويف �أعقاب هذه الق�صيدة يكرر الالزمة «�سيبكي عليَّ العلم والكتب بعدما»
خم�س مرات ،حيث يقول(:)37
�سيبكي ع�ل� ّ�ي ال�ع�ل��م وال�ك�ت��ب بعدما
�سيبكي ع�ل� َّ�ي ال�ع�ل��م وال�ك�ت��ب بعدما
�سيبكي ع�ل� َّ�ي ال�ع�ل��م وال�ك�ت��ب بعدما
�سيبكي ع�ل� َّ�ي ال�ع�ل��م وال�ك�ت��ب بعدما
�سيبكي ع�ل� َّ�ي ال�ع�ل��م وال�ك�ت��ب بعدما

�أُ َغ � َّي��ب يف رِم�سي فيندبني با�سمي
و�ضعت على �أعناق �أوهامها و�سمي
الق�سم
ق�سمت بعدل وهمها �أع��دل
ِ
متكن م��ن تزييف بهرجها حكمي
بكم
�صعدن ب ��أم��ري غ�ير �ُ��ص� ٍّم وال ِ

ويتابع هذا الأ�سلوب نف�سه يف نونيته املطولة ،التي يعر�ض فيها الرحتاله
عن احلرم املكي ،مكررًا الالزمة« :رحلت عن الر�سول و�صاحبيه» خم�س مرات
يقول(:)38
رح� �ل ��ت ع ��ن ال ��ر�� �س ��ول و� �ص��اح �ب �ي��ه
رح� �ل ��ت ع ��ن ال ��ر�� �س ��ول و� �ص��اح �ب �ي��ه
رح� �ل ��ت ع ��ن ال ��ر�� �س ��ول و� �ص��اح �ب �ي��ه
رح� �ل ��ت ع ��ن ال ��ر�� �س ��ول و� �ص��اح �ب �ي��ه
رح� �ل ��ت ع ��ن ال ��ر�� �س ��ول و� �ص��اح �ب �ي��ه

ن
�إىل ب� � �ل � ��د ع� � �ل � ��ى ع � �ل � �م� ��ي �أم � �ي � � ِ
حم ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى ع ��ر�� �ض ��ي ودي� �ن ��ي
خم � ��اف � ��ة خ� � � ��دن ج � �ه� ��ل ي� ��زدري � �ن� ��ي
خم � � � ��اف � � � ��ة ك� � � � ��ل غ � � � � � � � ��دار ف� � � �ت � � ��ونِ
خم� � ��اف� � ��ة ق � � � ��وم � � � �س� � ��وء ي� �ب� �ه� �ت ��وين
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وال نن�سى كذلك �أن الرجل عمل على ا�ستعادة منوذج املجموعات ال�شعرية
القدمية املعروفة باحلما�سات ،لذلك �سمى كتابه احلما�سة ،مقنعًا القارئ
بتميُّزها؛ �إذ �صرح �أنها«:على �صغر حجمها وعلو جنمها ،وكون معظمها �أمثاالً،
لن جتد لها يف احلما�سات �أمثاالً ،فقد حوت علمًا جمًّا ،غزيرًا مهمًّا ،فوائدها
�أثرية ،منافعها كثرية ،ال ي�أن�س بها اجلاهلون ،وال يعقلها �إال العاملون»(.)39
خامتة
ويف اخلتام ن�شري �إىل �أن ال�شيخ حممد حممود بن التالميد عمل جهده على
�إحياء الرتاث العربي ،مركزً ا على امل�ستويني اللغوي والأدبي ،م�سهمًا يف الإقالع
النه�ضوي بفاعلية ،فعمل على ت�صحيح املعاجم والدواوين ،و�سعى �إىل تف�صيح
الألفاظ والأ�ساليب ،م�ستثريًا النموذج اجلاهلي من مرقده ،ومرتبعًا من الإبداع
ال�شنقيطي على مقعده ،فتهي�أت له �أ�سباب الدر�س والبحث والت�أليف ،فدرَّ�س
ودار�س ،وحقّق وراجع ،ون�سخ وقابل ،وجدَّل وجادل ،ونظَّ ر وناظر ،فات�سعت بذلك
دائرة جهوده الإحيائية لت�شمل:
 -1تر�سيخ �آداب البحث واملناظرة وتقاليد اجلدل واحلوار ،اعتمادًا على مبد�أي
ال�صرامة وال�صراحة ،فتفوق بذلك على نظرائه وخ�صومه ،وهيّج من احلراك
العلمي دار�س ر�سومه.
 -2تنوع م�ستويات الأن�شطة الإحيائية؛ �إذ تناولت �إلقاء احل�ص�ص ،وت�صحيح
الأخطاء ،وا�ستن�ساخ الكتب ،وحتقيق الرتاث ،وجتديد �أ�ساليب البوح ال�شعري.
 -3تر�سيخ ا�ستثارة العقل العربي؛ وذلك بطرح جملة من الإ�شكاالت اللغوية
والنحوية التي تدفع �إىل ريا�ضة الأذهان وقدح الأفهام؛ مثل (م�س�ألة �صرف
عمر ،وابن لبون ذكر ،واللغز املتعلق بكلمتي نوفل وه�شام).
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 -4تر�سيخ تقريب املدونات ال�شعرية القدمية من القارئ ،فقد �ضمت حما�سة
الرتكزي عددًا ال ح�صر له من املقطوعات ال�شعرية ،تعود يف جملتها �إىل
ع�صور اال�ست�شهاد ،وتلوذ مبو�ضوعات خمتلفة ،فق َّل �أن يتناول م�س�ألة �إال
و�أن�شد فيها �شعرًا ،وك�أنه بذلك ي�صرف الأب�صار تلقاء هذه املدونات ال�شعرية
القدمية ،ويحمل القراء على امتطاء ح�صانها واالرمتاء ب�أح�ضانها.

الهوامش:
(*) رئي�س �شعبة اللغة العربية و�آدابها باملعهد العايل للدرا�سات والبحوث الإ�سالمية ـ انواك�شوط ـ
موريتانيا.
( )1للتو�سع يف ترجمته راجع:
Revu et-tarbiya ENS 2015 N 7: BREF Aperçu de la vie et l’oevre de chekh
mohamed mahmoud ibn tlamid: par : d maamed sidya ould khabaz. p: 3

و�إ�سهام العلماء ال�شناقطة يف حركة النه�ضة الأدبية يف امل�شرق املغرب ،ملتقى القرنني  13ـ 14؛ مقال
بعنوان  :ال�شيخ حممد حممود ولد اتالميد ،بقلم �سيد حممد ولد حدمني ولد �سيد الهادي ،مركز
جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث ،الطبعة الأوىل1435 ،هـ2014 /م� ،ص.78
( )2املعجم الو�سيط� ،إبراهيم �أني�س و�آخرون ،القاهرة  ،1972ط ،1مادة �شرق.
( )3هذه الت�سمية �أطلقها ال�شيخ حممد املامي بن البخاري على هذه البالد ،وك�أنه يرى �أنها انتبذت من
العامل العربي والإ�سالمي مكا ًنا ق�ص ًّيا ،فجاءت همزة و�صل بني البالد العربية وبني �إفريقيا وبالد
ال�سودان.
( )4ال�شعر وال�شعراء يف موريتانيا ،حممد املختار بن �أباه ،الدار التون�سية للطباعة والن�شر والتوزيع،
� ،1987ص ،72 :بت�صرف.
( )5احلما�سة ال�سنية الكاملة املزية يف الرحلة العلمية ال�شنقيطيةالرتكزية ،حممد حممود بن
اتالميد ،مطبعة املو�سوعات مب�صر1913 ،هـ 141/2 ،وما بعدها.
( )6مقدمة �أ�سرار البالغة� ،ص .8
( )7قطع العناقيد من ترجمة ال�شنقيطي بن التالميد ،ت�أليف رائد بن ح�سن ال�شالحي� ،ص.71
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( )8املرجع ال�سابق.
( )9احلما�سة ال�سنية� ،ص.141
( )10املرجع ال�سابق� ،ص .15-14
( )11قطف العناقيد� ،ص .72
( )12احلما�سة ال�سنية� ،ص .105-104
( )13املرجع ال�سابق� ،ص .106
( )14املرجع ال�سابق .78/2
(� )15أدب الرحلة يف بالد �شنقيط د .حممذن بن �أحمد بن املحبوبي ،مطبعة املنار ،الطبعة الأوىل
� ،2013ص .244
( )16احلما�سة ال�سنية .92/2 ،
(� )17سورة احلج� ،آية .46
( )18احلما�سة ال�سنية.96/2 ،
( )19املرجع ال�سابق.9/1 ،
( )20املرجع ال�سابق وال�صفحة نف�سها.
( )21املرجع ال�سابق.14/2 ،
( )22املرجع ال�سابق 134/2 ،،وما بعدها.
(� )23إ�سهام العلماء ال�شناقطة يف حركة النه�ضة الأدبية يف امل�شرق واملغرب� ،ص .78
( )24املرجع ال�سابق ،مقال بعنوان :ابن التالميد يف م�صر قراءة �أولية يف �إ�سهامه� ،ص.114
( )25احلما�سة ال�سنية� ،ص .101
( )26هذا البيت للأخطل ،من ق�صيدة ميدح بها خالد بن عبد اهلل بن �أ�سيد بن �أبي العي�ص بن �أمية،
ومطلعها:
عفا وا�سط من �آل ر�ضوى فنبتل
انظر الديوان� ،ص .229
( )27القامو�س املحيط ،مادة (ه�شم).
( )28املرجع ال�سابق ،مادة (نفل).
( )29احلما�سة ال�سنية� ،ص .103-102
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فمجتمع احلرين فال�صرب �أجمل

( )30املرجع ال�سابق.155-154 ،
( )31املرجع ال�سابق� ،ص .156
( )32املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
( )33املرجع ال�سابق� ،ص .6
( )34املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
( )35املرجع ال�سابق� ،ص .8
( )36املرجع ال�سابق� ،ص .10
( )37املرجع ال�سابق� ،ص .15-14
( )38املرجع ال�سابق.147/2 ،
( )39املرجع ال�سابق.23/2 ،

362

فيض الذاكرة املعطاء

البحاثة الثبت
قراءة يف تعليقات ّ
الرشودي (2015 -1929م)
ّ
عبداحلميد
�أ.د.نادية غازي العزّ اويّ

(*)

من ح�سن طالع املرء �أن يدرك نفرًا من علماء ع�صره ،فكيف �إذا تعزّز الأمر
بلقائهم ال�شخ�صيّ ؟ ال �شكّ �ستعمّ الفائدة؛ �إذ �سيزاد على الر�صيد العلميّ ر�صيد
يتح�صل من ا�ستيعاب قيمهم العليا النبيلة ،متوخّ ني حُ �سن
ّ
�أخالقيّ واعتباريّ
الأُمثولة والأُحدوثة .وهذا بع�ض ما جاد به الزمان عليّ  ،حني �أتاح يل التلمذة
على عدد من �أ�ساتيذ العربيّة يف العراق ،ف�ض ًال عن التعرّف �إىل �شخ�صيات
فكريّة وثقافيّة بارزة ،ومنهم البحّ اثة العراقيّ الثبت ،والعامل الزاهد عبداحلميد
الر�شوديّ � ،أحد �أعالم احلياة الثقافيّة يف العراق يف الن�صف الثاين من القرن
الع�شرين ،و�آخر رواة تراث ال�شاعر الكبري معروف الر�صايف (ت 1945م)(.)1
الر�شوديّ الذي ترك للمكتبة العربيّة كتبًا ومباحث �أ�صيلة �ستبقى منه ًال علميًا
ثرًّا للأجيال.
�سطور من �سريته العلميّة :يف م�ستهل هذه الفقرة ،ال �أجد �أف�ضل من كلمات
الرّ�شوديّ يعرف فيها نف�سه ،يف �أوراق تركها عندي بخط يده اجلميل ،حتت عنوان
(ر�ؤو�س �أقالم) ،يذكر فيها ـ ب�ضمري الغائب على عادة العلماء يف توا�ضعهم،
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وحترّجهم من الت�صريح ب�ضمري املتكلم ـ جانبًا من ن�ش�أته العلميّة« :ولد يف حملة
جامع عطا ،من حمالِّ الكرخ �سنة 1929م ،لأ�سرة متو�سطة احلال .بعد �إكماله
الدرا�سة يف املراحل الثالث ،انت�سب �إىل كلية احلقوق �سنة 1949م ،وتخرج
فيها �سنة  ،1953وملا كان هاج�سه الأدب فقد انتمى �إىل كلية الآداب ،جامعة
امل�ستن�صرية �سنة  ،1963وتخرّج فيها �سنة  ،1967حا�ص ًال على بكالوريو�س �آداب،
بدرجة جيد جدً ا للمراحل الأربعة.
هوي منذ �صباه الباكر الأدب واللغة ،وا�ستطاع بتوايل الأيام �أن يجمع مكتبة
خا�صة ت�شبع طموحه وتطلعاته ،وظ ّل ميدّها بك ّل ما هو جديد ومفيد ،حتى �صارت
مكتبة متلأ القلب ،وتق ّر بها العني ،هي اليوم �أني�سَ ه يف وحدته ،والواحة ذات
الظالل الوارفة يف �صحراء حياته ،يفزع �إليها كلما وجد فراغً ا ومتَّ�سعًا من الوقت،
لينهل من ينبوعها ال�صايف ما يطفئ به لهب الأيام ،وين�سى هموم احلياة ،وما
�أكرثها .وحني �آن ََ�س يف نف�سه القدرة على التعبري عن مكنونات نف�سه وخواطره،
�شرع يكتب بع�ض املقاالت والتعليقات واملتابعات ،وقد ن�شرت له يف حينه بع�ض
التعقيبات يف جملة الر�سالة امل�صريّة �سنة 1951م».
كانت ح�صيلة هذه الرحلة م�ؤلفات قيمة ،تع ّد اليوم مراجع �أمينة موثّقة
لطالبي العلم ،وهي:
 -1ذكرى الر�صايف ـ بغداد 1950م.
� -2آراء �أبي العالء املعريّ للر�صايف ،تقدمي وحتقيق ـ بغداد 1955م.
 -3الأدب الرفيع للر�صايف� ،إ�شراف وت�صحيح ـ ط1956 1م ،ط1969 2م.
 -4الزهاويّ درا�سات ون�صو�ص ـ بريوت ـ مكتبة احلياة 1966م.
 -5مقاالت فهمي املدر�س ج ،3بامل�شاركة ـ مطبعة �أ�سعد 1970م.
 -6املحفوظات املدر�سية للمدار�س االبتدائية 1955م.
� -7إبراهيم �صالح �شكر حياته و�آثاره ،بامل�شاركة ـ بغداد 1978م.
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 -8الآلة والأداة للر�صايف ،حتقيق وتعليق ،ط 1بغداد1980م ،والطبعة الثانية
2001م ـ القاهرة.
 -9الر�صايف :حياته ـ �آثاره ـ �شعره ،ط 1،بغداد1988 ،م ،ط ،2دار اجلمل،
2011م.
 -10م�صطفى علي حياته و�أدبه ،بغداد 1989م.
 -11الر�سائل املتبادلة بني الر�صايف ومعا�صريه ،ط ،1بريوت1994 ،م ،ط2
م�ؤ�س�سة املدى2009 ،م.
 -12حتليالت عرو�ضيّة ل�شعر اجلواهريّ ـ بريوت2002 ،م.
 -13الر�صايف خطيبًا ،دار املدى2014 ،م.
 -14بغداد يف ال�شعر العربي املعا�صر ،دار املدى2014 ،م.
 -15تراث الر�صايف النرثيّ  ،بامل�شاركة ،دار اجلمل2013 ،م.
 -16تراث الزهاويّ النرثيّ  ،بامل�شاركة.
 -17وحتت الطبع :تراث م�صطفى جواد يف النقد واللغة والتاريخ ،يف ثالثة
جملدات.
ف�ض ًال عن ع�شرات املقاالت يف ال�صحف واملجالت العراقية والعربية �ستجمع
قريبًا .و�سرت ّد الإحاالت على ق�سم منها يف هذا البحث.
واملت�أمّل يف �سريته ونتاجه ميكنه �أنْ ي�ضع اليد على بع�ض امل�ؤثرات يف تكوينه
الثقايفّ؛ منها� :صلته املبكرة الوثيقة بالكتاب الرتاثيّ يف بيت العائلة ،التي �أدت دورًا
بارزًا يف ر�صانة ت�أ�سي�سه ،كما �أكد ذلك يف �إحدى �شهاداته قائالً« :مل �أكن غريبًا عن
الكتاب ،ومل يكن الكتاب عني غريبًا ،فقد فتحتُ عيني ـ حني فتحتها ـ على خزانة
كتب كان والدي ـ رحمه اهلل ـ قد اقتناها ،وهي تتكون من عدة رفوف ،لها بوابة ذات
م�صراعني ،وكثريًا ما كنتُ �أفتحُ بوابتها ،و�أجيل الطرف يف رفوفها مبهورًا.
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أر�ضا حتت امل�صباح النفطيّ  ،وقد �أ�سند
وحني كنتُ �أرى والدي وقد جل�س � ً
ظهره �إىل اجلدار ،وا�ستغرق يف القراءة� ،أمتنى �أن ي�أتي اليوم الذي �أكون فيه
قادرًا على قراءة هذه الكتب ،واالنتفاع مبا فيها من العلوم واملعارف ،و�ش ّد ما كان
�سروري يزداد ،حني يكلفني والدي ب�إعادة الكتاب �إىل اخلزانة� ،أو جلب غريه بعد
�أن ي�صفه يل و�صفًا كام ًال (جلده كذا وحجمه كذا) ،ف�أعود �إليه بالكتاب املطلوب،
وقد ملأ ال�سرور جوانحي ،وطفح الب�شر على ق�سماتي.
وحني انتقل الوالد �إىل رحمة اهلل ،ا�ضطرت العائلة حتت وط�أة احلاجة �أن
تبيع �شطرًا من هذه املكتبة ،وخا�صة كتب الفقه والتف�سري واحلديث والعقائد،
وقد ا�ستخل�صتُ لنف�سي الكتب النحوية والأدبية والبالغية ،والتي �أ�صبحت بعد
ذلك نواة ملكتبتي ،فمما �ضننتُ به من تلك الكتب� :شروح �ألفية ابن مالك
والأ�شموين واخل�ضريّ واملكوديّ  ،بطبعاتها الأوىل ذات الورق الأ�صفر ،وكذلك
من الكتب الأدبية التي احتفظتُ بها :معاهد التن�صي�ص للعبا�سيّ  ،والطراز
يف البالغة للعلوي اليماينّ ،وديوان املتنبيّ ب�شرح الربقوقيّ يف طبعته الأوىل
 ،1932ومن الكتب التاريخية :ثالثة �أجزاء من تاريخ ابن خلدون ،وجزء ي�ضمّ
تعليقات الأمري �شكيب �أر�سالن عليه ،ومن كتب التف�سري :احتفظتُ بالك�شّ اف
للزخم�شريّ  ،ومن احلديث ب�أجزاء من �صحيح البخاريّ  ،وغريها من الكتب
التي تالئم هوايتي»(.)2
ومن امل�ؤثرات الأخرى التي ظل يعرتف بدورها يف �إثرائه معرفيًّا وفكريًّا:
�صالته ال�شخ�صيّة الوثيقة مبجموعة من رجاالت الثقافة و�أعالمها( ،)3وعدّها
عام ًال مهمًّا يف توجيه حياته الفكريّة ،وعلى نحو ما و�صف ـ بدماثته املعهودة ـ
العلماء يف بع�ض مقاالته ،فقال فيهم« :وكان من ح�سنات الأيام ـ وما �أق ّل ح�سناتها
و�أكرث �سيّئاتها ـ �أنْ �أدركنا ثلّة من ه�ؤالء الرجال الفا�ضلني ،وجل�سنا منهم جمل�س
الطالب امل�ستفيد امل�ستزيد ،ف�أفدنا من علمهم ،وانتفعنا بن�صحهم و�إر�شادهم
الأدبي ما كان لنا جُ نّة من زلل ،وع�صمة من خط�أ ،ومنجاة من غرور»( ،)4منهم
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ـ مث ًال ـ امل�ؤرخ العامل عبا�س العزاويّ  ،الذي حتدّث ب�إكبار عن جتربته معه يف
ت�صحيح جتارب طباعة كتبه ـ وهي ثقة مل مينحه �إياها العزاويّ اعتباطً ا ـ ف�ض ًال
عمّا ه ّي�أه له مرا�س مبكر مع الطباعة والتنقيح ،وفيه ما فيه من دُربة القلم الأدبيّ
والنقديّ  ،يقول عن هذا امل�ؤرخ العالّمة« :نذهب �إليه يف مكتبه الكائن يف (خان
الباجه جي) ،يف �سوق ال�ساعاتيّة ...غرفته بني باالت الأقم�شة ،فقد كان اخلان
يعجّ مبكاتب التجار وامل�ستوردين ...وكان معه يف املكتب جنله البكر ،املحامي
فا�ضل العزّاويّ  ،فكلفه بجلب بع�ض م�ؤلفاته ،وقدّمها يل هدية بعد �أنْ و�شّ حها
بعبارات املودّة والإخاء ،كان ذلك بُعيد ثورة 14متوز ،وظلت عالقتي به جيدة
ومو�صولة ،فقد كنتُ �أح�ضر ع�صر ك ّل يوم ،و�أقوم بتدقيق وت�صحيح جتارب
الطبع �إىل ما بعد الغروب ،ثم ينفرط عقدنا ليعود �إىل اللقاء يف اليوم التايل...
كان عبا�س العزاويّ م�شرتكًا يف كثري من املجالت ،وله وكالء يف البالد العربية،
يوافونه باملطبوعات اجلديدة التي تقع يف دائرة اخت�صا�صه ،وكان ي�ؤْثرين
بقراءتها و�إعادتها �إليه ،وقد �أفدتُ فائدة عظمى من هذه ال�صلة التي كانت ربيعًا
مزهرًا من حياتي الثقافية والأدبية ،فقد تو�سّ عت دائرة معاريف ،و�أ�صبحتُ ملمًّا
�إملامً ا تامًّا بالن�شاط الثقايف يف �سورية وم�صر واملغرب ،وغري ذلك من الأ�صقاع
العربيّة ،ودوائر اال�ست�شراق ،فقد كانت له مرا�سالت مع ما�سنيون ،الذي زامله يف
املدر�سة املرجانيّة ،وتتلمذ معه على العالّمة علي عالء الدين الألو�سيّ  ،وقد ذكر
يل ذلك العزّاويّ  ،وقال� :إنّ ما�سنيون قد اعتمر العمّة ولب�س اجلبّة� ،ش�أنه �ش�أن
جميع طلبة العلم من امل�سلمني ،وكذلك امل�ست�شرق الأملاين ريرت ،ومن امل�ستعربني:
من �إيران عبا�س �إقبال ،ومن تركيا �إ�سماعيل حقي الأزمرييّ »(.)5
ومنهم ال�شاعر واملفكر احل ّر (�أحمد ال�صايف النجفيّ ) ،والعالّمة (د .مهدي
املخزوميّ ) ،والناقد (د .علي جواد الطاهر) ،والعالّمة (حممد بهجة الأثريّ )،
وال�شخ�صية الوطنية (ح�سني جميل) ،و(جالل احلنفيّ ) ،والكتبيّ املعروف
(قا�سم الرجب) ،واملحقق الكبري (عبود ال�شاجلي) ،و�أ�سماء المعة �أخرى يف
�سماء الفكر ،عرفهم وخربهم من كثب.
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نظرات يف منجزه :ميكن ر�صد املجاالت التي جال فيها قلمه ،وتدفّقتْ فيها
ذاكرته بتجلياتها ال�سيا�سيّة ،واالجتماعيّة ،والثقافيّة ،بالآتي :
 -1ن�شره وحتقيقه نوادر الن�صو�ص التي ترقى �إىل م�ستوى الوثائق ،وبخا�صة
دوره يف ن�شر تراث الر�صايف النرثي وت�آليفه ،ال�سيما ر�سائله وخطبه يف جمل�س
الربملان ،التي تك�شف عن وعي ال�شاعر ال�سيا�سيّ  ،ودوره الإداريّ والنيابيّ اجلريء
يف نقد الظواهر ال�سلبيّة ،والت�صدي لهيمنة ال�سلطة و�أتباعها يف املجتمع �آنذاك،
مما يجلو �أمام الدار�سني كثريًا من التناق�ضات ،التي قد تواجههم يف فهم �أ�سرار
�شخ�صية هذا ال�شاعر و�شعره.
تتجلّى يف عمله الدقة واملنهجيّة العالية يف التحقيق والتوثيق ،والبحث عن
كل املوارد التي ميكن �أن تعزّز املعلومة� ،أو ترفدها بجوانب جتلو �أبعاد املو�ضوع
على نحو �أو�ضح ،فلم يكتف ـ مث ًال ـ يف كتابه الرائد عن (م�صطفى علي) مبا
ا�ستفاده منه ،بحكم �صلته ال�شخ�صيّة احلميمة به ،والتي �أجملها بالقول« :فقد
يل بلهجته ال�صادقة ال�صريحة املعهودة بكثري من
كان ـ يرحمه اهلل ـ يف�ضي �إ ّ
الأحداث التي مرّت به وتركت �أثرها يف نف�سه و�سلوكه»( ،)6بل طرق باب م�صادر
غري متوقعة ،خَ مَّن �أنها قد ت�سعفه يف �إجالء تف�صيالت �أخرى مفيدة عن هذه
ال�شخ�صيّة ،فقال« :وقد ر�أيتُ من متام الفائدة �أن �أرجع �إىل �إ�ضبارته التقاعدية
املحفوظة يف مديرية التقاعد العامة برقم ( ،)3159/31فا�ستقيتُ منها جدو ًال
تف�صيليًا بوظائفه ورواتبه»(.)7
ولن يخاجله �أي �شعور بالي�أ�س �أمام د�أبه يف البحث والتحرّي ،كما يت�ضح ـ
مث ًال ـ يف وقفته على ر�سالة من ت�أليف الر�صايف بعنوان :دفع املراق يف كالم �أهل
العراق ،فقد روى الآتي« :وقد ذكر يل الأ�ستاذ املرحوم م�صطفى �أنّه قام يف �أوائل
�سنة  1947بنقل الف�صول التي ن�شرتها جملة لغة العرب ،وجريد حبزبوز ،و�أنّه
�ضمّ �إليها ف�صو ًال وجدها بني �أوراق الر�صايف املبعرثة التي عمل على ت�صفيتها
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وتن�سيقها يف �أواخر  ،1944كما ذكر يل �أنها ال تكمل الكتاب ،وحني �سلّمني ـ رحمه
اهلل ـ ن�سخته هذه حاولتُ �أن �أبحث عن بقية الكتاب ،وذلك عن طريق �أقرباء
�شاف .هذا ولعل الأيام ت�سعفنا فنعرث على
نوري ثابت ،فلم �أحظ من �أحد بجواب ٍ
الف�صل ال�ضائع»(.)8
وحر�صه العلميّ هذا ي�ستند �إىل �أمانة علميّة عالية عرف بها ،مرتبطة
بوعيه العميق بامل�س�ؤولية التاريخيّة ،لإماطة اللثام عن الأ�سماء املن�سيّة واجلهود
املهدورة� ،إحقاقًا للحقّ و�إن�صافًا للفكر« :ف�إنّ من حقّ اجليل اجلديد علينا �أن
نعرّفه به�ؤالء الرواد الذين عبّدوا الطريق �أمام نه�ضته احلا�ضرة ،و�أزالوا عنها
ال�صخور ،واجتثوا الأ�شواك ،لي�سري يف طريق الحب ،وقد �أمن العِثار وال�ضالل .و�إنّ
من الوفاء لأولئك الرجال الذين حتمّلوا من عنت معا�صريهم ،وما كانوا ي�صكّون
به م�سامعهم من الطعن واللعن وقوار�ص الكلِم� ،أن ننوّه بذكرهم ،ونعرتف بف�ضل
�سابقتهم يف بناء حياتنا الفكريّة والوجدانيّة ،وتوجّ هها الوجهة ال�صحيحة التي
ت�ضمن للأمة حياة �سعيدة رغيدة ،وترقى بها �إىل معارج التطور والرّقيّ »(.)9
ومن هذه املنطلقات ال�صحيحة ،كانت حتقيقاته غاية يف الدقة وال�سالمة،
على م�ستوى �إخراج املنت ،وكتابة الهام�ش ،وتخريج ال�شواهد والن�صو�ص ،وله يف
الن�ص كما كتبه
التحقيق نظرات ممتازة ،منها قوله« :الأ�صحّ والأحوط �أن يُذكر ّ
امل�ؤلف يف املنت ،لأنّ املنت حرم �آمن للم�ؤلف ،ال يجوز �أن يقتحمه �أو يناف�سه فيه
�أحد ،وللمحقق يف الهام�ش مت�سع ومرتاد ،فهو الذي يحقّ له �أن ي�صول فيه ويجول،
و�إنّ على املحقق احل�صيف �أن يتهم النف�س قبل �أن ي�سارع �إىل اتهام ّ
الن�ص»(.)10
 -2تعليقاته على الدرا�سات والبحوث ،وحوا�شيه الفريدة من نوعها التي ذيّل
بها مقاالته وكتبه يف ر�صد فوات امل�ؤلفني واملحققني ،والتي نالت ثقة امل�ؤلفني
�أنف�سهم ،ف�صارت تذيّل الطبعات الثواين من كتبهم بت�صحيحات الر�شوديّ لها،
كما ح�صل ـ على �سبيل التمثيل ال احل�صر ـ مع كتاب (مري ب�صري)� :أعالم الأدب يف
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العراق احلديث ب�أجزائه الثالثة املذيَّلة بت�صحيحات الرّ�شوديّ وملحوظاته(.)11
وتُعنى تعليقاته فيما تُعنى به �إبراز ما يجلو (الذاكرة املجتمعيّة) ،مبعلومات
يندر �أن جندها عند غريه ،ت�سعفه يف ذلك حافظة يقظة غزيرة ،وقراءة دقيقة
ومتابعات ومفات�شات يف امل�صادر واملظانِّ  ،ز ْد على ذلك عالقاته االجتماعية
بالأ�سر البغدادية وال�شخ�صيات البارزة يف املجتمع ،فهي حافلة بالأ�سرار والدقائق
املن�سيّة التي ال تكاد تظفر بها �إ ّال يف ر�أ�س الر�شودي ،وحتت �أ�سَ لَة قلمه الر�صني،
تعليقات ت�ضجّ ب�صخب احلياة اليومية ،وم�شاهد الواقع؛ �إذ تلعب الأقدار بحياة
امل�شهورين واملغمورين ،والب�سطاء من الأفراد وجنوم املجتمع ،واملغنني وال�شعراء
والوزراء على ح ّد �سواء.
واملتمعّن يف هذه التعليقات ي�ستطيع �أن مييّز فيها عدة حماور؛ منها:
�أ -ذاكرة الأمكنة ،ب�شقيها� :أمكنة احلياة و�أمكنة املوت؛ �إذ تت�ضح نزعته
الأثرية بو�صف الأمكنة ،وفرزها ،وحتديدها جغرافيًّا ،والتنويه بالأوهام التي
وقع علماء كبار يف ذكرها ،مع حر�صه على بيان حتوالت ال�شواخ�ص العمرانية
فيها .ولن يبالغ الدار�س حني يع ّد الر�شوديّ بامتياز من م�ؤرخي احلياة العمرانيّة
االجتماعيّة العراقيّة والبغداديّة خا�صة  ،فهو يحدّد موا�ضع (دور) الأعالم الذين
در�سهم� ،أو م ّر عليهم يف ت�ضاعيف مالحظه :الأزقة التي حتتويها ،والأرقام
البلدية التي حتملها ،ويتطرّق �إىل الأحداث التاريخية التي �شهدتها ،ومبا ينطوي
عليه مفهوم (البيت) من دالالت نف�سيّة وفكريّة عميقة يف الإن�سان ،حتى ليغدو
البيت وجهًا �آخر من وجوه الوطن ،وجزءًا من تاريخه� ،أو رمزً ا بدي ًال عنه �أحيانًا.
يعلّق الر�شوديّ على قول اجلواهريّ :
وي ��ا م �ق �ي� ً
لا ع �ل��ى غ��رب � ّي �ه��ا �أب � �دًا

ذك � � ��راه ت �ع �ط��ف م ��ن ع� � ��ودي وت �ل��وي �ن��ي

«ي�شري يف هذا البيت �إىل الدار التي ا�ست�أجرها يف حملة ال�ست نفي�سة بجانب
الكرخ ،وكانت مطلّة على النهر»( .)12و�سيعاود احلديث عن هذه الدار مرة ثانية
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يف مقالة �أخرى ،م�س ّميًا الأ�شياء بدقة �أكرث قائالً�« :إنّ ال�شاعر الكبري حممد
مهدي كان قد ا�ست�أجر الدار العائدة لعائلة علي الدبو ،واملطلّة على �شاطئ النهر،
و�سكنها من �أوائل الأربعينيات ،وقد ذكر اجلواهريّ �أنه نظم مق�صورته على
�سطح هذه الدار» (.)13
وما كانت مباحثه الثمينة عن الر�صايف لتم ّر من غري وقفة على حتديد داره،
ببعديها احلقيقي واملجازي ،الواقع �أو القناع الذي ي�شتمل على ر�ؤى من ي�سكن فيه:
«كان الر�صايف يف �أوائل الع�شرينيات ي�سكن دارًا قبالة دار جريدة اال�ستقالل،
ل�صاحبها عبدالغفور البدريّ  ،والتي التزال قائمة �إىل يومنا هذا ،وهي حتمل
الرقم ( )3يف الزقاق ( ،)37الذي يتفرّع من �شارع �سوق الهرج ،ويف�ضي �إىل
الإعدادية املركزيّة ،وكان من عادة الر�صايف �أ ّال يُحكم رتاج الباب عند مغادرته
الدار ،اعتقادًا منه �أنّه لي�س فيها �شيء يغري الل�صو�ص ،فعاد ذات يوم ليجد داره
قد �سرقت ،ومل يبق فيها �شيء حتى فرا�شه الذي ينام عليه»( .)14ف�أية كوميديا
�سوداء �شهدها معًا الر�صايف وداره!!!
وذكْر الر�صايف ي�ستدعي بال�ضرورة ذكر ِندّه الزهاوي ،فلم يرتك الر�شوديّ
الأمر مي ّر دون ت�صريح بحدث تاريخيّ  ،احت�ضنته دار الوجيه (حممود �صبحي
الدفرتي) ،قائالً« :وقد متّت امل�صاحلة بني ال�شاعرين....مب�سعىً حميد منه
يف داره ،ع�صر يوم ال�سبت 8كانون الأول  ،1928بح�ضور نخبة من رجال الأدب
والعلم وال�سيا�سة»(.)15
أي�ضا ب�أ�سماء املقاهي واجل�سور والن ُُّ�صب
وذاكرة الأمكنة عنده مفعمة � ً
والتماثيل وامل�ست�شفيات واملالهي ،و�سواها من ق�سمات املدينة التي حتيا عميقًا
يف وجدانه.
علّق على ما ورد يف كتاب (خال�ص عزمي) هوى بغداد ،وهو يعرّف ب�شواهد
العا�صمة قوله( :م�ست�شفى العرناء �أو العزل) ،فما كان من الر�شودي �إ ّال �أن
ومو�ضحً ا« :وال�صواب �أنّ م�ست�شفى العرناء كان يقع على �شاطئ
تدخل م�صحّ حً ا ّ
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قمريّة ،وقد حتوّل يف الثالثينيات �إىل مدر�سة تطبيقات دار املعلمني ،ثم حوّل بعد
ذلك �إىل العيادة اخلارجية مل�ست�شفى الكرخ� ،أمّا م�ست�شفى العزل فيقع يف حملة
الدوريني قريبًا من مقربة احلالّج ،وكان قد �أُ�سّ �س للم�صابني بالأمرا�ض املعدية
كال�س ّل واجلذام واجلرب ،ثم طوّر بعد ذلك و�صار يدعى م�ست�شفى الكرامة ،وهو
اليوم �أكرب م�ست�شفيات الكرخ و�أرقاها»(.)16
وحني ذكر امل�ؤلف يف مو�ضع �آخر (ج�سر امللك في�صل الثاين) ،انربى الر�شوديّ
م�صححً ا« :وال�صواب ج�سر امللك في�صل الأول ،وكان الإنكليز قد ن�صبوا ج�سرًا
خ�شبيًا �سنة � 1918سمَّوه (تذكار مود) ،وبعد �إقامة اجل�سر احلديدي الذي افتتح
�سنة 1940م� ،سمي ج�سر امللك في�صل الأول ،وبعد ثورة 14متوز ُبدّل ا�سمه �إىل
ج�سر الأحرار»(.)17
�إن �أمثال هذه امللحوظات املكتنزة يف كتبه تك�شف عن تفاعله العميق مع ما
حوله ،وك�أنه يعلّمنا بحقّ فن العي�ش؛ �إذ يغدو ال�شاهدَ الأمني الذي ير�صد التحوالت
الزمكانية يف هذا الوجود ،و�أثر الأحداث ال�سيا�سية يف لعبة تغيري الأ�سماء والنعوت
اخلارجية ،من غري �أن تنال من �أ�صالة الهويّة التي تتمتّع بها تلك الأمكنة.
و�إذا كان (البيت) رمز (احلياة) يف �أن�صع �صورها ،ف�إنّ (القرب) الرمز الآخر
الذي يقع يف الطرف الأق�صى منها� ،إذ يتكاف�أ املكانان يف قدَ ريَّتهما املفرو�ضة
على الإن�سان وجودًا وعدمً ا .ومن هذا املنظور اجلديل عناية الر�شودي امللحوظة
يف حتديد الوفيات زمانًا ومكانًا ،وعلى نح ٍو وا�ضح يرتبط بق�صديّة معينة ،فهو
حري�ص على حتديد الوفاة باليوم وال�شهر وال�سنة ،م�شفوعة بتحديد مو�ضع
(القرب) ومكانه بال�ضبط وهيئته ،بطريقة ت�شعرنا �أنه رمبا زار تلك القبور وفاء
لذكرى �أ�صحابها يف نف�سه.
قال عن (حممد �سعيد احلبوبي)« :وقد �أدركته املنيّة يف النا�صرية يف 15
حزيران  ،1915ثم نقل جثمانه �إىل النجف ،حيث دفن يف اجلهة اجلنوبية املقابلة
لإيوان ميزان الذهب»(.)18
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ووجد من متام ترجمة جميل الزهاويّ (ت � )1936أن ينوه« :ودفن يف
الأعظمية ،وعقدت عليه قبة التزال قائمة �إىل يومنا هذا»(.)19
ين يف العراق
وذكر يف ت�ضاعيف تعريفه ب�سكرترية املندوب ال�سامي الربيطا ّ
(امل�س بيل) �أنها «توفيت يف بغداد يف 12متوز  ،1926ودفنت م�ساء ذلك اليوم يف
املقربة الإنكليزية بالباب ال�شرقيّ »(.)20
وما كان كالمه عن العلاّ مة (حممود �شكري الألو�سي) ليم ّر من غري بيان
لتاريخ الوفاة ومو�ضع (القرب) بتف�صيل من عرف املكان وتفحّ �صه جيدً ا« :ووفاته
يوم � 4شوال 1342هـ ،املوافق  9ماي�س 1924م ،ودفن يف مقربة اجلنيد البغداديّ ،
ح�سب و�صيّته� ،إىل جانب والده عبداهلل و�أخويه م�سعود وم�سعودة ،وقد �أقيمت
على قبورهم بنيّة ،وعليها �شاهد ،وهذه البنيّة مال�صقة للبنيّة القائمة على قرب
ال�سيد عبداحلميد الألو�سيّ � ،أخي �أبي الثناء لأبيه»(.)21
و�صحّ ح ملري ب�صري ما �أورده يف ترجمة (عبدالرحمن البنّاء) من �أنّه تويف يف
 26حزيران  1955قائالً« :وال�صواب  27ماي�س 1955م ،وكما هو م�سطور على
�شاهد قربه يف مقربة ال�شيخ معروف الكرخيّ »(.)22
وتر�سّ خ بع�ض تعليقاته يف هذا اجلانب املفارقات التي تنطوي عليها ذاكرة
املوت يف بع�ض وقائعها وخياراتها ،فك�أنّ مفارقات هذا الوجود ت�أبى �أن تغادر
�أ�صحابها حتى يف قبورهم ،قال عن وفاة ال�شاعر (عبدالقادر ر�شيد النا�صريّ ):
«وافاه الأجل وهو نزيل فندق بائ�س يف الكرخ يحمل عنوان (فندق ال�ضيوف)،
وذلك م�ساء الثالثاء � 15أيار  ،1962ودفن يف مقربة الغرباء يف باب املعظم،
وهكذا الزمته الغربة يف احلياة واملوت»( ،)23وهي املفارقة نف�سها التي ر�صدها يف
و�صفه للم�شهد الأخري لوفاة ال�شاعر ال�شعبيّ (عبا�س العبديلّ)« :تويف �إىل رحمة
اهلل يف �أوائل ال�ستينيات بال�سكتة القلبية ،يف الق�سم البلدي الثامن يف الكرخ ،وهو
ّ
ينتظر دوره لت�سلّم راتبه
املخ�ص�ص له من �صندوق �إعانة الفقراء»(.)24
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ب -ذاكرة الكتب واملطبوعات املكتظة يف حوا�شيه ،بعنوان نوادر املجالت
وال�صحف العراقية والعربية ،و�أماكن �صدورها ومطابعها ،و�أعدادها وتواريخها،
وحاالت توقفها و�أ�سباب تعطيلها� ،إىل غري ذلك من معلومات ثمينة ،ت�صلح �أن
تكون مباحث م�ستقلة يف تاريخ حركة الطباعة يف البالد العربيّة ،بل هي بحقّ
قطعة مهمة من التاريخ الأدبيّ العربيّ احلديث .ونظرة �سريعة على تعليقاته التي
�سطّ رها على (ر�سائل الر�صايف) ،جتعلك مبواجهة هذا امل�سرد املهم:
« -1املقتب�س :جملة �أدبية �شهرية ،ملن�شئها (حممد كرد علي)� ،صدرتْ يف �شباط
1906م يف القاهرة ملدة ثالث �سنوات ،وبعد �إعالن الد�ستور نقلها �صاحبها
�إىل دم�شق ،وقد كانت هذه املجلة فتحت �صفحاتها لأدباء العراق و�شعرائه؛
كمحمود �شكري الألو�سيّ  ،ومعروف الر�صايف ،وجميل �صدقي الزهاويّ ،
وحممد ر�ضا ال�شبيبيّ  ،وعبدالقادر العباديّ  ...وغريهم».
�( -2سليمان التاجي الفاروقيّ ) (ت « :)1958و�أ�صدر يف يافا جريدة با�سم
اجلامعة الإ�سالميّة».
« -3بيت املقد�س جريدة فل�سطينية ،ل�صاحبها بنديل �إليا�س �شحرور� ،صدر
عددها الأول يف  26كانون الأول 1919م».
« -4جريدة �ألف باء جريدة �سوريّة �أ�صدرها يو�سف العي�سى بدم�شق يف � 1أيلول 1920م».
( -5رزوق غنّام ،ت 1965م)« :هو �صاحب جريدة ومطبعة العراق ،من �أطول
اجلرائد العراقية عمرًا».
( -6مراد �سليمان فائق) «امل�ؤرخ املعروف ،وم�ؤ�س�س جريدة بغداد ،ل�سان حال
جمعية االحتاد والرتقّي يف بغداد».
( -7عبدالرحمن البنّاء) (ت 1955م)�« :أ�صدر �صحيفة با�سم بغداد».
( -8هبة الدين ال�شهر�ستاينّ ،ت 1967م)« :هاجر �إىل النجف الأ�شرف ...وقد
�أ�صدر هناك جملة العلم ،ثم نقلها �إىل بغداد».
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« -9الأمل :جريدة �أ�صدرها الر�صايف ،ظهر عددها الأول يف � 1آب 1923م،
وقد كُتب يف �صفحتها الأوىل (�صاحب االمتياز ومديرها امل�س�ؤول معروف
الر�صايف)� ،صدر منها ( )68عددًا ،وتوقّفتْ عن ال�صدور يف  20كانون الأول
�سنة 1923م ،ب�سبب الهجوم ال�شخ�صيّ اجلائر الذي �أعلنه �إبراهيم �صالح
�شكر على الر�صايف يف جريدته النا�شئة اجلديدة».
�« -10صاحب جريدة الفيحاء هو قا�سم الهمياينّ ،من �أحد بالد البقاع ،انتقل
�إىل دم�شق يوم قامت احلكومة العربية الأوىل ،فلمّا ج ّز�أ الفرن�سيون �سورية،
و�أحلقوا البقاع بلبنان ا�ستقرّ ...يف دم�شق ،و�أ�صدر بتاريخ  24متوز 1923م
�صحيفة الفيحاء ،ثم حولها �إىل جملة».
( -11روفائيل بطي ،ت 1956م)�« :أ�صدر �سنة 1924م جملة احلرية ،وقد
ا�ستمرتْ يف ال�صدور مدة �سنتني ،وبعد ذلك انفرد ب�إ�صدار جريدة البالد،
التي ا�ستمرّت يف ال�صدور �إىل ما بعد وفاته ،حيث توىل �أجناله �إ�صدارها».
« -12معروف الأرنا�ؤوط� :...أ�صدر جريدة فتى العرب يف �شباط 1920م ،وظ ّل
ي�صدرها �إىل �أن وافته املنيّة �صباح اجلمعة  30كانون الأول 1948م».
« -13جريدة الزمان ل�صاحبها (توفيق ال�سمعاينّ)� ،صدرت يف  5ماي�س  1937م،
واعرتتْ حياتها ال�صحفية فرتات تعطيل ،ثم عُ طّ لتْ نهائيًا يف � 8شباط 1963م».
�« -14صبيح الغافقي� ...أ�صدر يف  3ماي�س 1952م جريدة احلار�س ،يومية
�سيا�سية ،ويف �سنة 1964م �أ�صدر الأ�ستاذ عبدالقادر الرباك جريد البلد،
فكان الغافقيّ �ضمن الهيئة امل�شرفة»(.)25
وال تقف عنايته عند حدود املجالت وال�صحف فح�سب ،ولكنه يعنى بالكتب
و�سنوات ن�شرها ،وما يت�صل بها من �ش�ؤون املطابع ودور الن�شر ،موثّقة باليوم
وال�شهر وال�سنة ،ممَِّ ا يفيد �أي دار�س لتاريخ الطباعة يف العراق والبالد العربية؛
من ذلك ما ذكره عن (�أنور �شا�ؤول) ودوره الرائد يف هذا املجال« :ويف عام 1929
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ح�صل على �إجازة من وزارة الداخلية ،لإ�صدار جملة با�سم احلا�صد� ،أ�سبوعية
جامعة ،ل�صاحبها ورئي�س حتريرها امل�س�ؤول �أنور �شا�ؤول ،وقد �صدر عددها الأول
يوم اخلمي�س � 14شباط  ،1929وبعد تخرّجه يف مدر�سة احلقوق �سنة  ،1931جعل
عنوانها�( :صحيفة �سيا�سية �أ�سبوعية جامعة) ...ونظرة فاح�صة عليها تدلّ على
م�ستواها الأدبيّ والعلميّ الراقي ،وقد ا�ستمرتْ يف ال�صدور بانتظام �سبع �سنوات
كامالت ،تخللتها �سنة احتجاب واحدة...ثم احتجبت مبح�ض اختيارها يف 31
�آذار �سنة 1938م .وقد �أ�شار �إليها �ألفيكونت فليب دي طرازي يف كتابه تاريخ
ال�صحافة العربية ،اجلزء الثالث �ص.84
وكما خدم الأدب وال�صحافة ،فقد �أ�سدى �إىل فنّ الطباعة يف العراق يدً ا
بي�ضاء ،فعندما �أ�س�س �شركة التجارة والطباعة املحدودة ،وكان قد ا�ستورد مطبعة
حديثة ،وت�شهد الكتب التي طبعت فيها على �أنها مطبعة ع�صرية راقية ،طوّرتْ
فن الطباعة يف العراق ،وقد تولت هذه املطبعة طبع كتاب تاريخ العراق بني
احتاللني ،وتاريخ النقود ،وتاريخ املو�سيقى عند املغول ،والكاكائية يف التاريخ
وجمموعة عبدالغفار الأخر�س .وكلها للم�ؤرخ الأ�ستاذ عبا�س العزاويّ  ،وهناك
كتب كثرية �أخرى مل�ؤلفني �آخرين»(.)26
وال يقت�صر ر�صيد ذاكرته الثقافية على املطبوعات فقط ،ولكنه يت�صل بدقائق
تواريخ امل�ؤ�س�سات الثقافية :اجلامعات ،والندوات ،واجلمعيات ....وغريها ،على
امل�ستوى املحليّ والعربيّ معًا ،علّق على معلومة �أوردها مري ب�صري يف ترجمة
مو�ضحً ا �أنّه التحق بكلية احلقوق �سنة  ،1931فقال:
(حممد �شفيق العاين)ّ ،
«ال�صواب (مدر�سة احلقوق)؛ لأنها مل تُ�سمَّ كلية �إ ّال بعد �أن توىل عمادتها الدكتور
�أحمد عبدالرزاق ال�سنهوريّ  ،الذي رفع الدرا�سة �إىل �أربع �سنوات ،بعد �أن كانت
ثالث �سنوات»( ،)27وذلك يف �سنة 1936م.
وعزّز حديثه عن ال�شاعر (علي اجلارم ،ت 1949م) بالتطرّق �إىل بع�ض
التف�صيالت التاريخية املفيدة ،قائالً« :ح�ضر �إىل بغداد يف وفد م�صري ،برئا�سة
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الدكتور علي �إبراهيم و�أحمد الإ�سكندري ،ممثلني مل�صر يف امل�ؤمتر الطبيّ العربيّ
الأول ،الذي عقد يف ببغداد خالل املدة � 9شباط و� 13شباط  ،1938والذي افتتح
يف بهو الأمانة يف حفل كبري ،وفيه �أن�شد ق�صيدته (بغداد يا بلد الر�شيد) ،التي
نالت ا�ستح�سان جميع احلا�ضرين»(.)28
ج -الت�صحيحات املنهجيّة واللغويّة والنحويّة ،مما فات امل�ؤلفني ـ وفيهم �أ�سماء
المعة ـ يق�صد من ورائها الفائدة العلمية للم�ؤلف والقارئ ،ولي�س لغايات �أخرى
�شخ�صية كما �أكد يف غري ما مو�ضع من م�ؤلفاته�« :إنّ الإ�سراف يف �إح�صاء امل�آخذ،
وت�صيُّد الزالّت ور�صد العرثات ،وبخا�صة مع �شخ�ص قامتْ بينك وبينه خالفات
و�سوء فهم ،ال ميكن �أن يحمل على حممل ح�سن النيّة ،فهو �أ�سلوب يفقد البحث
مو�ضوعيته وحياده ،وهما دثار الناقد و�شعاره»(.)29
وتتنوع هذه امللحوظات يف مادتها بني الآتي:
 -1ن�سبة ال�شواهد الغُفل� ،أو ت�صحيح ن�سبتها �إذا وقع وهم للم�ؤلف ،وال�سيما
ال�شواهد ال�شعريّة ،مع ّززًا ر�أيه بالإحاالت .لي�س ال�شواهد امل�شهورة املتداولة ،فهذه
�أمرها قريب ،وا�ستخراجها من مظانِّها هينّ و�سهل ،ولكنه يُعنى بن�سبة ال�شواهد
النادرة ،ومن م�صادر غري متوافرة بكرثة ،و�أحيانًا لأ�سماء غري م�شهورة كثريًا
يف عامل ال�شعر ،ولكنّ مالحظه النقديّة تت�صدى للأوهام وت�صحح الأخطاء ،من
ذلك ـ مث ًال ـ ما ورد يف ترجمة (عبدالوهاب النائب) من ن�سبة بيتني له ،هما:
ع� ��اق ت��دري �� �س��ي ع ��ن ال �ت ��أل �ي��ف ل�ك��نْ
م� � ��ن ت �ل��ام� � �ي � ��ذيَ �أ ّل � � � �ف� � � ��تُ ك� �ت ��ا ًب ��ا

ف � �ب � �ه� ��ذا ل � �� � �س� ��تُ �أين م � �ت � ��أ�� �ّ�س� � ْ�ف
ك� � � � ّل ف � � ��رد ه � ��و ب ��ال� �ع� �ل ��م م� � ��ؤ ّل � � ْ�ف

علّق« :هذا وهم من امل�ؤلف الناقل ،فالبيتان املذكوران هما ملحمد في�ضي
الزهاويّ مفتي بغداد»(.)30
وحني ن�سب بع�ض امل�ؤلفني الالمية املغنَّاة:

ي ��ا ق ��ام ��ة ال� � ّر�� �ش� ��أ امل �ه �ف �ه��ف م�ي�ل��ي
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ب� �ظ� �م ��اي م� �ن ��ك مل ��و�� �ض ��ع ال �ت �ق �ب �ي��ل

�إىل ال�شاعر (حممد �سعيد احلبوبيّ )� ،صحح الر�شوديّ الن�سبة قائالً:
«وهذا وهم ،فالق�صيدة لل�سيد جعفر احللّيّ  ،املتوفى �سنة (1315هـ1897/م)،
والق�صيدة يف ديوانه �سحر بابل و�سجع البالبل ،الذي اعتنى بتحقيقه وقدّم له
ال�شيخ حممد ح�سني �آل كا�شف الغطاء ،مطبعة العرفان 1913م»(.)31
 -2خدمة ال�شاهد باملعلومات التو�ضيحيّة .وقد �أبدع �أميا �إبداع يف تعليقاته
على معجم الآلة والأداة لل�شاعر معروف الر�صايف ،الذي توىل حتقيقه ،فكانت
هوام�شه �أحيانًا تناف�س منت الر�صايف يف قيمة ما تقدّمه من معلومات ،غربلها من
تنقريه يف املراجع والأ�صول ،ت�سعفه ذاكرة يقظة ت�ستح�ضر الأ�شباه والنظائر يف
موا�ضعها املنا�سبة؛ فعلى �سبيل املثال :ذكر الر�صايف (احلابول) ،وعرّفه« :وهو
حبل يُ�صعد به على النخلُ ،يتّخذ من اللحاء والليف...وهو ما ي�سمّيه �أهل العراق
تبليه» ،فزاد الر�شوديّ يف الهام�ش« :جاء يف كتاب البخالء للجاحظ �ص:212
فطلبوا يف اجلريان �إن�سانًا ي�صعد النخلة ،فلم يقدروا عليه ،فدلوهم على �أكّار
لبع�ض �أهل احلربية ،فما زال الر�سول يطلبه حتى وقع عليه ،فلمّا جاء به ونظر
�إىل النخلة ،قال :هذه ال تُ�صعد وال يرتقى عليها �إ ّال بالتبليا والرببند ...والرببند
فار�سية معناها الرباط� .أمّا التبليا فقد جاء يف مقالة للعالمة فرنكل ت�ضمّنت
بع�ض الكلمات الآرامية ،و�أنها م�أخوذة عن كلمة �آرامية يف لفظها ،ومعناها
امل�صعد امل�صنوع من احلبال»(.)32
 -3ت�صحيح الأخطاء النحويّة وال�صرفيّة والعرو�ضية والإمالئية ،وتوثيقها
بالإحالة على املراجع اللغوية لت�أكيد ر�أيه ،وقلَّما خلت مباحثه ومقاالته من وقفات
طويلة على هذا اجلانب ،كقوله ملن روى بيت الر�صايف:
�أن� � ��ا اب � ��ن دج� �ل ��ة م� �ع ��روف ب �ه��ا �أدب � ��ي

( ......البيت).

«ال�صواب روايته ...بن�صب (معروفًا)؛ لأنه حال �أكدت م�ضمون اجلملة التي
قبلها ،وهو ينظر �إىل قول �سامل بن دارة:
�أن� ��ا اب ��ن دارة م �ع��رو ًف��ا ب�ه��ا ن�سبي

()33

و�إن يك املاء فيها لي�س يرويني»
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ونقده النحويّ واللغويّ عامة ال يتناق�ض مع منظوره الرحب �إىل اللغة ،واحلاجة
املا�سّ ة �إىل التطوير والتحديث ،كما �أكد يف �أحد تعليقاته على معجم الآلة والأداة:
«وبعدُ ،فح�سب الر�صايف ف�ض ًال وفخرًا� ،أنّه تنبّه �إىل حاجة الأمة �إىل و�ضع مثل
هذا الكتاب يف وقت مبكر ،فندب نف�سه ل�س ّد هذه الثغرة ،بروح اللغويّ املرتخّ �ص
املتفهّم حلاجات الع�صر ،ومطالب املدنيّة والعمران ،فهو يرى �أنّ مناء اللغة ال
يتمّ �إ ّال بفتح باب االجتهاد اللغويّ  ،الذي �أو�صده اجلمود والتخلف دون جماراة
اللغة للتيارات احل�ضاريّة امل�ستجدّة ،مع جتدّد وتعدّد حاجات الإن�سان ،وا�ستبحار
العمران»( .)34فال�شُّ قّة بعيدة يف ر�أيه بني تطوير يحافظ على �أ�صول اللغة و�أ�س�سها
وخ�صائ�صها البنائيّة ،وبني العبث والع�شوائية يف التعامل معها �إىل ح ّد اال�ستهانة
بك ّل ثوابتها ،وفتح باب التغريب على م�صراعيه ،على نح ٍو يقود حتميًّا �إىل طم�س
هويتها وتال�شيها.
 -4ثمة جانب �آخر من منجزه جدير بالتنويه يتعلّق ب�شخ�صيته الأدبية ،ويت�ضح
يف جمالية �أ�سلوبه ،و�أناقة عباراته يف الكتابة ،وال�سيما يف املقاطع الو�صفيّة
الوجدانيّة ،فتنثال الألفاظ من قلمه حيّة م�شحونة بامل�شاعر ،ترفده ذائقة فنيّة
خبرية �صقلتها القراءة النقديّة للروائع و�أ�سرارها ،فت�أثر بها و�أح�سن متثُّلها يف
كتاباته املقاليّة على نحو خا�ص؛ كقوله يف و�صف �أول لقائه بالأديب (م�صطفى
علي)ُ « :قدّر يل �أنْ �أراه �أول مرة �سنة 1948م ،وهو يجتاز �سوق ال�سّ راي ،وقد
�أ�شار �إليه �صديق يل قائالً :هذا هو م�صطفى علي الذي تن�شد ،فوقع نظري على
رجل ربعة يف الرجال ،ممتلئ الإهاب ،رمبا حتيّف عر�ضه �شيئًا من طوله� ،أ�سمر
الب�شرة ،دقيق تقاطيع الوجه� ،سريع اخلطا رغم بدانته ،حتى كان يبدو لرائيه
وك�أنّه يثب يف م�شيته وثبًا ،فملأتُ عيني منه ،و�صارت �صورته لديّ معروفة م�ألوفة
كلّما بدتْ يل يف م�ؤتنف الأيام»(.)35
وو�صف (اجلواهري) يف حلظة وفاته ب�أنّه« :كالن�سر املحت�ضر يف ال�سفح،
وعينه ترنو �إىل قُنن اجلبال ،لقد كان اجلواهري عظيمًا يف حياته ،عظيمًا يف
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موته ،عظيمًا يف �شعره ...و�إذا �صحّ قول احلكماء �إنّ العبقري يولد يوم ميوت،
ف�إنّ ال�سابع والع�شرين من متوز 1997م هو يوم ميالده الثاين ،الذي ي�ستع�صي
على املوت والفناء»(.)36
كما انفعل من قبلُ يف حلظة موت مهدي املخزوميّ  ،فقال ي�صفها« :عا�ش يف
خدمة اللغة العربية ون�صرتها ،ومات تلك امليتة ال�شاعريّة ،وهو ي�شرح م�س�ألة �س�أله
عنها تلميذه الدكتور زهري غازي زاهد ،فكان �آخر كالمه فيها� ،أر�أيت �شهادة يف
�سبيل العربية �أروع و�أن�صع من هذه ال�شهادة؟»(.)37
رحم اهلل الر�شوديّ  ،العامل النزيه املخل�ص� ،أحد ع�شّ اق العربيّة و�سدنتها
يف ع�صرنا.

الهوامش:
(*) اجلامعة امل�ستن�صرية  -كلية الرتبية.
( )1ينظر :مقال الناقد (�شكيب كاظم ) (عبداحلميد الر�شودي يدر�س حياة الر�صايف و�آثاره و�شعره )،
جريدة الت�آخي ،بغداد2013/10/24 ،م ،من�شور على موقع �شبكة النت.
(( )2من �أوراق عبداحلميد الر�شوديّ ) ،مقالة له من�شورة يف ملحق جريدة املدى (ذاكرة عراقية)،
على موقع �شبكة النت.
( )3ينظر :مقال الأ�ستاذ (رفعة عبدالرزاق حممد) (عبداحلميد الر�شوديّ � ...شخ�صيات يف حياته)،
جريدة ال�صباح ،بغداد 2015/12 /9م ،حممول على �شبكة النت.
( )4بغداد يف ال�شعر العربيّ املعا�صر ،عبداحلميد الر�شوديّ  ،ط ،1دار املدى � :2014ص.204 -203
(( )5م�ؤرخ العراق الكبري عبا�س العزاويّ ) ،مقالة له من�شورة يف ملحق جريدة املدى (عراقيون) ،على
موقع �شبكة النت.
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واقع اللغة العربية

قراءة يف عوامل االنحراف ،وأسباب التنكر
د� .آمنة بن من�صور

(*)

عرف العرب قيمة العربية ،ف�أحبوها و�أجلُّوها؛ �إذ هي لغة الر�سالة ال�سماوية
اخلالدة ،ف�ض ًال على �أنها لغة الآباء والأجداد التي �سجلوا بها ما جادت به
ق�ص�صا
ً
القرائح من حما�سن ال�شعر وروائع النظم ونفائ�س الكالم :حكمًا و�أمثاالً،
و�أخباراً ...ومما ال ي�سع املجال حل�صرها جميعًا.
ثم خلَف من بعدهم خلْف� ،ضيعوا العربية وراحوا يبحثون عن البديل ،فال هم
حافظوا على �أل�سنتهم �صافيه ،وال هم �أخذوا بتالبيب تلك اللغات ،فتكلموا وكتبوا
بلغة غثَّة متجُّ ها الأذن العربية الف�صيحة.
ولعمري ماذا كان ي�صنع ابن جني �أو اخلليل �أو الك�سائي و�سائر علماء اللغة
الأقدمني ،لو وقعت �أعينهم على املجازر املرتكبة يف حق العربية اليوم؟ وهم
الذين دعوا �إىل عدم االحتجاج ببع�ض ال�شعراء املولَّدين لوقوعهم «يف �أغالط
كثرية ال ي�ستطيع �أحد تخريجها على وجه مقبول ،فهذا �أبو متام يقول:
ل� �ع ��ذل� �ت ��ه يف دم� �ن� �ت�ي�ن ت� �ق ��ادم ��ا

وال�صواب :تقادمتا»(.)1
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مم � � �ح � � � ّوت� �ي��ن ل � ��زي� � �ن � ��ب و� � �س � �ع� ��اد

مالحظة التنكر:
�إن املتفح�ص لأحوال بني ال�ضاد اليوم ،يرى عيانًا كيف قام ه�ؤالء بخ�صخ�صة
الف�صحى ل�صالح املعاجم ،ثم خ�صخ�صة هذه الأخرية ل�صالح املكتبات ورفوفها.
ولئن كانت الألفاظ يف الأيام اخلالية تو�سم ب�ضعفها وانحرافها عن الف�صيح
�إذا انحرفت يف حركة �أو حرف قيا�سً ا على ما �سمع عن ف�صحاء العرب،
كقولهم« :انتقع لونه لغة �ضعيفة يف امتقع...ولغِب بالك�سر يلغَب �ضعيفة يف
لغَب يلغُب»(.)2
ف�إن يف �أيامنا هذه جتاوزت االنحرافات اللغوية ،احلروف واحلركات �إىل
الكلمات وحتى اجلمل ،ومل يعد الدخيل وحده املناف�س للف�صحى ،فهذا ال�شعر
�أ�صبح ملحونًا ،وله �أعالم هم �أعالم ال�شعر امللحون ،وها هي العامية تب�سط
عر�شها على جماري �أل�سنة النا�س كبارهم و�صغارهم ،عالمِ هم وجاهلهم ،والأدهى
من ذلك دعوة بع�ضهم لتفعيلها على امل�ستوى الر�سمي والكتابي ،و�أما الفرن�سية
والإجنليزية فحدث وال حرج...
الفح�ص ال�شفوي والكتابي:
يقول الدكتور حممد م�صايف« :لعل م�شكل اللغة لي�س مطروحً ا يف امل�شرق بقدر
ما هو مطروح يف املغرب العربي ،وخا�صة يف اجلزائر»( .)3ولهذا الكالم ما ي�ؤيده
على �أر�ض الواقع ،فقد ك�شفت امللحوظات اليومية �أن الفرد اجلزائري يعاين عدم
القدرة على تبادل احلوار بالف�صحى دون اال�ستعانة بكلمات عامية �أو فرن�سية.
ولي�س اخلطاب املكتوب �أح�سن حا ًال من املنطوق؛ «فاملتفر�س يف �أدب هذه
الأيام العجاف ال يرى فيه بتة مالمح الإ�سالم وال العروبة ،وال �أ�شواق �أمة
تكافح عن ر�سالتها ،و�سيا�ستها القومية وثقافتها الذاتية ،ما الذي يراه يف
�صحائف هذا الأدب؟ ال �شيء �إال انعدام الأ�صل ،وانعدام الهدف والت�سول من
�شتى املوائد الأجنبية»(.)4
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من املفارقات �أن يكون دعاة الهدم ،بع�ض رجال الثقافة والأدب ،فهذا
م�صطفى الأ�شرف يدافع عن الأدب ال�شعبي؛ �إذ يراه الوحيد يف اجلزائر الذي
يعد �أدبًا ي�ستجيب ل�ضرورة التعبري يف اجتاه التحرر الوطني ،بل �إنه يلوم ال�سا�سة
الذين ي�ستخدمون الف�صحى يف خطبهم»(.)5
ولن نتحدث عن الإبداعات التغريبية التي تزعَّ مها بع�ضهم ،وا�ستقبلها النقاد
بحفاوة بالغة ،وعبثًا يحاول �أدبا�ؤنا تقليد الغرب ،ينهلون من �آدابهم ،ويحاكون
�أ�ساليبهم﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾(.)6
و�إذا حتدثنا عن الإعالم وو�سائله ،فحديث بال �شجون ،ال القنوات الأر�ضية وال
الف�ضائية ـ مع كرثتها ـ تويل كبري اهتمام ـ بل �أدناه ـ للف�صحى و�سالمة اللغة عمومً ا،
فالذي «نالحظه يف بع�ض الدول العربية هو �أن تلك الأفالم الرتبوية املقدمة
للنا�شئة هي يف غالب الأحيان ،تقدَّم بلغاتها الأ�صلية (فرن�سية� ،إجنليزية)،
وهي يف �أح�سن الظروف ترتجَ م كتاب ًة �إىل العربية»( ،)7بل �إن منها ما يُرتجم �إىل
اللهجة املحلية لتلك البالد.
هذا ولي�ست ال�صحافة املكتوبة �أف�ضل حاالً ،تلك التي «وجدت متنفَّ�سً ا لها
يف التعددية ...وطغت عليها ال�صحافة الفرنكفوينة� ،إىل درجة �أنها �أ�صبحت
�أ�ضعاف ال�صحف العربية»( ، )8التي مل تعد هي الأخرى تعنى ب�سالمة اللغة التي
تكتب بها وتن�سب �إليها.
وال تزال اللغة العربية يف �أذهان الكثريين حجر عرث �أمام زوار مقاهي
الإنرتنت؛ �إذ �شاع بينهم �صعوبة ا�ستعمال احلرف العربي ،مع �أن �أحد اخلرباء
فند ذلك بقوله�« :إن مكونات اللغة العربية ك�أمنا و�ضعت لع�صر الإلكرتون ،فقد
ا�ستوعبها الكومبيوتر بثالث حماوالت بد ًال من �ست وع�شرين»(.)9
وامليمِّ م وجهه �صوب الالفتات يف ال�شوارع واملحالت ،و�أ�سماء املعار�ض
واملدار�س ...يدرك �أنه يف دولة �أوروبية ال عربية.
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لقد بتنا فع ًال عربًا بال عربية� ،أو عربية بال عرب ،بالأم�س فقط كانوا
«مو�سومني بني الأمم بالبيان يف الكالم ،والف�صاحة يف النطق ،والذالقة يف
الل�سان»(.)10
ولكن كما قال ال�شاعر:
ث��م ان�ق���ض��ت ت�ل��ك ال���س�ن��ون و�أه�ل�ه��ا

ف� � �ك� � ��أن� � �ه � ��ا وك� � � ��أن� � � �ه � � ��م �أح� � �ل � ��ام

قراءة يف �أ�سباب التنكر:
يت�أثر النظام اللغوي مبا ال يدع جما ًال لل�شك بالنُّظم االجتماعية املحيطة به،
وكذلك ال�سيا�سية واالقت�صادية والتاريخية والنف�سية.
وميكن تلخي�ص الأ�سباب التاريخية يف عامل اال�ستعمار الذي مل يتغري �أ�سلوبه
منذ وُجد ،فهو �أينما حلَّ ونزل نقل عاداته وتقاليده ومعتقداته ولغته� ....إىل تلك
البالد امل�ستعمرة ،ليفر�ضها على �شعوبها عَ نوة ،و�سن�ضرب مث ًال ب�إحدى كربيات
الدول اال�ستعمارية :فرن�سا ،التي عمدت يف م�ستعمراتها �إىل الق�ضاء على الدور
الرئي�س للغة الأم ،ثم �إحالل اللغات الأجنبية مكانها ،و�أخريًا �إحياء اللهجات
وت�شجيعها ،مع الدعوة �إىل ا�ستعمال احلروف الالتينية(.)11
هذا وقد �أبقت الإدارة الفرن�سية على تعليم العربية ،ولكن يف حدود �ضيقة،
جمزِّ ئة �إياها �إىل جز�أين:
 عربية عامية حديثة (مودرن) نحو :ذهبت �إىل املر�شي ،بدل ال�سوق ،وهذه اللغةهي التي كانت تعلمها للأطفال يف املدار�س ،كما دعت �إىل الت�أليف والن�شر بها.
 عربية ف�صحى قدمية (كال�سيك) وهي لغة امرئ القي�س الآيلة لل�سقوط الحمال(.)12
كما عمدت الإدارات اال�ستدمارية �إىل تكوين �شباب مثقفني ،ي�ؤمنون بالغرب
يف ح�ضارته وماديته ،ويخل�صون له يف يومه وغده ،م�ستغلة يف ذلك فئة الأطفال
اليتامى واملحرومني ،الذين د�أبت على تن�صريهم.
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و�إىل جانب اال�ستعمار هناك �أ�سباب تربوية ،تتعلق �أ�سا�سً ا باملجتمع الذي
�أ�صبح يعلم �أبناءه كل �شيء و�أي �شيء �إال لغته القومية�« ،إنها خلوف يتفر�س املرء
فيها ،فتغمر قلبه ك�آبة ثقيلة»(.)13
واعجبْ حني ت�صبح الرطانة باللغات الأجنبية من مظاهر التمدن والتح�ضر،
ويح�ضرنا هاهنا ق�صة �أحمد �أمني يف رحلته الطويلة للبحث عن زوجة ،يقول:
«ف�أحببت �أن �أريهم �أين متمدن ،وذهبت �إليهم �أحمل كتابًا �إجنليزيًا ،وجل�ست
يل وحتدثت...حديثًا ع�صريًا على �آخر طراز ،وح�شرت يف كالمي
�إليهم وجل�سوا �إ َّ
بع�ض كلمات �إجنليزية ،فا�ستغربوا لذلك ،وفهمت �أنهم �أعجبوا بي ور�ضوا
عني»( ،)14غري �أن الفتاة رف�ضت ما �إن ر�أت زيه العربي (جبة وقلن�سوة).
يقول عبد ال�صبور �شاهني�« :أ�ساتذة اللغات يف الغرب هم �أف�ضل الأ�ساتذة ،وال
�أود �أن �أحتدث عن و�ضع �أ�ستاذ اللغة العربية يف املدار�س العربية ،الغرب �أراد �أن
يدفعنا الحتقار الذات ،لأننا للأ�سف احتقرنا لغتنا ،وكما نرى ف�إن ق�ضية التعريب
مرتبطة مبجموع الكربياء القومي»(.)15
وما من �شك �أننا حني نتحدث عن املجتمع كم�ؤ�س�سة ب�شرية ،حتمًا نتحدث عن
خليته الأ�سا�سية املتمثلة يف الأ�سرة ،فمن هنا يبد�أ التن�صل والتنكر للغة القومية،
يقول الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم « :كل مولود يولد على الفطرة؛ ف�أبواه
يهوِّدانه� ،أو ِّ
ين�صرانه� ،أو ميجِّ �سانه»(.)16
فكما �أن الأبناء يتبعون ملة �آبائهم ،كذلك يتعلمون منهم لغاتهم و�سائر
عاداتهم ،ذلك �أن «اكت�ساب اللغة مرتبط بالأم؛ فهي التي تناغي طفلها ،وتدربه
على الأ�صوات اللغوية حتى ي�ستوي ل�سانه ،وت�ستقيم خمارج حروفه على الوجه
ال�صحيح الذي تعارفت عليه البيئة»(.)17
ثم «تعر�ض للطفل �صعوبات جمة حني يبد�أ املرحلة الإرادية يف تقليد نطق
�أبويه �أو مَ ن حوله من الكبار»(� ،)18إىل �أن ميلك نا�صية اللغة �أو ما يظن كذلك،
ف�إذا �أهمل الآباء تلقني �أبنائهم اللغة الأم يف ال�صغر ،هل ت�ستقيم لها �أل�سنتهم يف
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الكرب؟ وقد قال ال�شاعر:
�إن ال�غ���ص��ون �إذا ع� َّدل�ت�ه��ا اع�ت��دل��ت

وال ت �ل�ين �إذا ك��ان��ت م ��ن اخل �� �ش� ُ�ب

وياليت �شعري� ،أَمِ نَ النا�س اليوم من ي�سهر على تلقني �أبنائه اللغة العربية ،ال
�أقول �أ�صولها ونحوها و�آدابها ،ولكن فقط حروفها؟ �إمنا يرتكون ذلك للمدر�سة،
واملدر�سة حديث �آخر.
يقول �أحمد �أمني متحدثًا عن والده« :فرتَّب يل درو�سً ا يف النحو ،واختار يل من
حوا�ش ،قر�أ يل �شرح الآجرومية،ثم كتاب قطر الندى،
كتبه طبعات لي�س عليها ٍ
وكتاب �شذور الذهب ،و�إىل جانب ذلك قر�أ يل كتاب فقه اللغة للثعالبي ،و�شرح
يل بع�ض مقامات احلريري يف الأدب ،ولي�ست درا�سة اللغة والأدب مما يُعنى بها
الأزهر ،ولكن عُ ني بها �أبي»(.)19
الواقع �أن جمتمعنا اليوم فئتان ـ �إال من رحم اهلل ـ فئة �أمية ال تُعنى بتلقني
�أبنائها اللغة الأم� ،أو غريها من اللغات ،وفئة مثقفة تهتم بتلقني �أبنائها اللغات
الأجنبية ،وقد تر�سلهم �إىل الدول الأوروبية لين�ش�ؤوا على �شاكلة �أفرادها.
و�إىل جانب الأ�سرة واملجتمع ،تتحمل املدر�سة هي الأخرى م�س�ؤولية ما يحدث
للغة ال�ضاد ،بل هي امل�س�ؤولة الأوىل ،و�إال ف�إننا «ال جند بلدً ا يلقِّن لنا�شئته املعارف
والفنون يف املرحلة االبتدائية بلغة غري الوطنية»(.)20
و�إنه ملن الظلم مبكان «�أن نحمِّ ل التلميذ م�س�ؤولية ف�شله يف �إتقان اللغة العربية،
�إذا كانت املدر�سة نف�سها تعلمه لغتني �أجنبيتني (الفرن�سية والإجنليزية) ،ثم
ي�ستعمل العامية يف البيئة التي يعي�ش و�سطها»( .)21ويف هذا ال�سياق يقول املربي
الإجنليزي نيقوال هانز يف كتابه الرتبية املقارنة« :هناك فو�ضى كبرية حتدث
لأولئك الذين ي�ستخدمون اللغة الأجنبية ك�أداة للتعليم يف مدار�سهم بدل لغتهم
القومية ،مما ي�ؤدي �إىل ما ميكن ت�سميته بالعقل املبلبل� ،أي تبلبُل الأفكار ب�سبب
تبلبل اللغات»(.)22
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وهذا يعني �أن التلميذ العربي يواجه م�شكلتني يف �أوىل مراحل تعليمه :م�شكلة
االزدواج اللغوي ،ثم «التفاوت الوا�ضح بني لغة الكالم الطبيعي �أو االعتيادي
(العامية) ،ولغة الكتابة والقراءة والإلقاء (الف�صحى)»(.)23
والنقطة الأخرى التي يجب �إثارتها :برامج وطرق تدري�س العربية ،يقول
الدكتور نا�صر الدين الأ�سد�« :إن جميع املناهج والكتب املدر�سية وطرق التدري�س
يف البالد العربية ال ت�ؤدي �إىل التفكري العلمي املرغوب ،وكل الندوات التي عقدت
يف الوطن العربي لإ�صالح املناهج الرتبوية كانت تنطلق من منطلق الرتقيع
والتلفيق ،ولي�س الإ�صالح اجلذري ،وهو ما جعلها تف�شل يف كل مرة»(.)24
والواقع �أن «حل امل�شكلة لي�س منوطً ا بزيادة �ساعات التدري�س� ،أو ب�إغراء
الطالب مبزيد من العالمات� ،أو �إنذارهم بحرمانهم من الكثري منها ،و�إمنا هو
منوط قبل كل ذلك بالعمل على ت�أ�سي�س ذوق الأدب العربي يف نف�س الطفل عن
طريق التعهد واملمار�سة الطويلة»( ،)25ذلك �أن «التعليم ال�صحيح وال�سليم الناجح
للغة يكون باملمار�سة؛ �أي الفعل وتكراره ،وهو تعريف العلماء العرب القدامى،
والفعل وتدريبه عند املحدَ ثني»(.)26
هذا حال العربية يف الأطوار الأوىل للتعليم� ،أما حالها يف اجلامعة فال ي�سر
عدوًا وال �صديقًا« ،فما �أكرث ما ن�شكو من �أن اللغة العربية لي�ست لغة تعليم ،وما
�أكرث ما ن�ضيق ذرعً ا با�ضطرارنا �إىل ا�صطناع اللغات الأجنبية يف التعليم العايل،
ولكن ما �أقل ما نبذل من اجلهد لنجعل اللغة العربية لغة التعليم»( ،)27و«لي�س
من املبالغة �أن نقول ب�أنه مل تظلم لغة يف التاريخ من طرف الناطقني بها ،كما
ظلمت اللغة العربية يف ع�صرها احلا�ضر ..عندما نعلم �أن �أ�صغر دولة حترتم
�شخ�صيتها على وجه الأر�ض ...تدر�س جميع العلوم يف جامعاتها باللغات الوطنية
اخلا�صة بهذه الأمم ،ونحن ما نزال ن�صر على تدري�س كل املواد العلمية يف
جامعاتنا العربية باللغات الأجنبية»(.)28
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وي�ضاف للأ�سباب املذكورة �آنفًا ،ال�سبب النف�سي ،ونعني به ال�شعور بالنق�ص
الذي يالحق الفرد العربي املعا�صر منذ �أن نزلت به نازلة التخلف ،يقول ابن
خلدون�« :إن املغلوب مولع �أبدً ا باالقتداء بالغالب يف �شعاره وزيه ونحلته و�سائر
�أحواله وعوائده ،وال�سبب يف ذلك �أن النف�س �أبدً ا تعتقد الكمال فيمن غلبها
وانقادت �إليه»(.)29
�إن العربية اليوم هي �ضحية �شعورنا بالنق�ص ،ف�أنت ترى ال�شاب �أو ال�شيخ
يقبل من �أوروبا ،حام ًال معه ال�شهادات العليا ،يجل�س �إليك م�ؤمنًا بنف�سه ،جاحدً ا
ب�أدبه ،ومبن ميلأ فاه بالقاف والطاء و�سائر احلروف الغالظ»(.)30
ومن الأمثلة ما نلحظه عند قدوم �ضيف �أجنبي لزيارة ر�سمية للبالد ،حيث
يغري اجلميع ل�سانهم ولغتهم ويرطنون بلغته ،مع �أننا ن�ضطر عند زيارتهم
للتكلم بلغاتهم.
يقول الأ�ستاذ فهمي هويدي« :لأن التلفزيون الأمريكي هو الأجنح والأكرث
�إبهارًا؛ فقد كان طبيعيًا �أن يغدو �أكرث ت�أثريًا يف اللغة ..و�إذا كانت دولة كفرن�سا
قد �شكت مما �أ�سمته بالغزو الثقايف الإمربيايل ،وهي جزء �أ�صيل من الغرب،
حتى �إنها دعت �إىل حماية لغتها ،ولو ب�إدخال النا�س ال�سجون»( ، )31ولنا �أن نت�صور
�صدى مثل ذلك الغزو يف جمتمعاتنا بعد الذي �أ�صابها من ه�شا�شة و�ضعف يف
بنيتها الثقافية وانتمائها احل�ضاري.
نحن والرتجمة والتعريب:
ب�ضاعتنا ترد �إلينا ،كيف ذلك؟
«�إن هذه الألفاظ التي رحلت �إىل بالد الغرب ،واختلطت بلغاته قد رجعت
�إلينا مرة �أخرى يف �شكل �إعادة اقرتا�ض ،ولكن املرحلة احل�ضارية التي
نعي�شها مرحلة ت�سجل انهزامنا �أمام معطيات الغرب الثقافية وال�صناعية،
ف�إذا بكلماتنا ال تعود �إىل �أ�صلها ،وال تنطق كما كانت ،بل كما هي يف اللغة
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الأجنبية»( ،)32مثال ذلك� :أمري البحر �أ�صبحت� :أمريال ،و�صك �أ�صبح� :شيك،
وحبل �أ�صبح :كابل وجمعوها على كوابل ،وقد ال تقع املوقع احل�سن يف نفو�س
بع�ضهم �إذا علموا �أ�صلها العربي.
وكثريًا ما جند �صعوبة يف ترجمة بع�ض الكلمات �أو نقلها �إىل العربية� ،أكرث
مما لو بحثنا لها عن بديل ،حيث جرت العادة ،خا�صة لدى �أ�صحاب ال�شركات
وامل�صانع� ،أن يرتجموا كيفما اتفق ،فت�أتي الكلمات ركيكة م�ستهجَ نة.
ولعل «�سبيل املجاز عندنا �أو�سع من �أن نحتاج فيه �إىل النقل من اللغات
الأخرى ..ولكن املرتجمني ينقلون �أحيانًا عبارات م�ستغربة ال تقع يف الأذواق
موقعها احل�سن ..ومن ذلك قولهم� :إن هذا �أو ذاك يلعب دورًا خطريًا يف ال�سيا�سة
�أو التاريخ ..بل قد يقول القائل� :إن الدين يلعب دورًا جدِّ يًّا يف امل�سائل االقت�صادية..
والأ�صل يف مادة اللعب عندنا يرجع �إىل املهازل ال�صبيانية»(.)33
قال ال�شاعر العربي:
�أم��ر ُت �ك��م �أم� ��ري مب�ن�ع��رج ال�ل��وى

فلمت�ستبينواالن�صح�إال�ضحىالغد

ترانا �سن�ستبينه يومً ا؟ �أيكون يومً ا قريبًا؟ �أم �ستدركنا الأيام تلو الأيام ودار
لقمان على حالها؟
مظاهر االنحراف اللغوي:
كانت العرب قدميًا حتيا يف قبائل موزعة على �أرجاء اجلزيرة العربية ،بع�ضها
اختار ال�صحراء لي�ضرب اخليام يف بطونها ،وبع�ضها الآخر �أقام البيوت واملنازل
على ال�سواحل و�ضفاف الأنهار ،بينما �آثرت قبائل كثرية احلِ َّل والرتحال على حياة
اال�ستقرار ،بحثًا عن مواطن الكلأ و�أ�سباب العي�ش.
ولي�س من �شك يف �أن هذه البيئات واختالف مناحيها االجتماعية ،وظروفها
املناخية يتبعه حتمًا متايز يف اللهجات واللغات.
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بيد �أنه مل تكن تلك االختالفات اللهجية ـ يف الغالب ـ جتاوز حيز الأ�صوات من
جهر وهم�س و�شدة ورخاوة ...و�أق�صاها اختالفات طفيفة يف بع�ض املعاين ،ك�أن
يكون االختالف من قبيل الرتادف.
وهذا بال �شك قد ان�سحب على لهجاتنا احلديثة ،ولكن ب�شكل �أعمق ،فهي ال
تكاد تتفق على مدلول كلمة واحدة� ،إال واختلفت يف ع�شرات املدلوالت ،وقد يرجع
ال�سبب �إىل االحتكاك باللغات الأخرى ،لأن ذلك من �ش�أنه �أن «يعرِّ�ضها لأن تفقد
خ�صائ�صها املوغلة يف الذاتية ،والت�أثري الذي يقع عليها من اخلارج ي�ؤدي بها �إىل
التغري ال�سريع»(.)34
املظهر ال�صوتي:
يربط �إبراهيم �أني�س االختالفات ال�صوتية بني القبائل العربية القدمية بالبيئة؛
�إذ كانت البيئات املتح�ضرة جتنح �إىل الأ�صوات الرخوة ،يف حني �أن البيئات
البدوية متيل �إىل الأ�صوات ال�شديدة املالئمة لظروف معي�شتها ال�صعبة(.)35
وميكن ح�صر �أبرز االنحرافات ال�صوتية التي متيز هذه العاميَّات يف:
 زيادة حرف كما هو احلال يف راجل بد ًال من رجل. �إبدال بع�ض احلروف ب�أخرى �أ�سهل يف النطق؛ مثل :بحرت يف بعرث. �أو تخفيف النطق ب�إبدال امل�ضعف يا ًء مثل :مديت ،حطيت. �أو يكون التخفيف نا�شئًا عن النحت؛ مثل� :أي�ش بدّك� :أي �شيء بودك. �أو من الإبدال؛ مثل :دحك يف �ضحك.)36(...ومن املظاهر ال�صوتية الأخرى :قلب الثاء تا ًء �أو �سينًا؛ كقولهم :توم يف ثوم،
وتلج يف ثلج ،وقول �أهل م�صر� :سَ وْرة يف َثوْرة ،وم�سقَّف يف مثقف...
ومنها قلب ال�صاد �سينًا ،فبالنظر �إىل تقارب خمرجي احلرفني بات «من
ال�صعب التمييز بني ال�صاد املنقلبة عن ال�سني وال�صاد الأ�صلية ...وهذه الظاهرة
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ال�صوتية مل تخل منها �أية لهجة من اللهجات احلديثة»( ،)37حتى �إن معظمنا يقول
�صورة الإخال�ص يريد �سورة الإخال�ص.
أي�ضا اخلط�أ يف نطق ال�ضاد ،ف�أحيانًا تنطق «ظاء بني �أ�سنانية كما هي
ومنها � ً
احلال عند كثري من �أهل العراق ..وهي تنطق يف كثري من املدن العربية كالقاهرة
ودم�شق دا ًال مفخَّ مة»(.)38
ولل�ضاد عندنا ميزة خا�صة ،كيف ذلك؟
يرى �إبراهيم �أني�س �أن ال�سر يف ال�ضاد العربية يكمن يف قدرتها على تغيري
الداللة حال تفخيمها �أو ترقيقها ،كال�ضرع والدرع ،يف حني توجد �أ�صوات �شبيهة
بال�ضاد العربية يف اللغات الأجنبية؛ مثل ،)Darling-Does( :لكنها �سواء رُققت
�أو فُخمت تبقى فونيمًا واحدً ا ،ال تتغري الداللة بتفخيمه �أو ترقيقه ،وهذه الظاهرة
أي�ضا يف ال�صاد والطاء والظاء؛ �أي حروف الإطباق جميعها(.)39
نراها � ً
املظهر ال�صريف:
و�ضع �أئمة اللغة وفقها�ؤها ميزانًا �صرفيًا ي�ضبط اللغة العربية ،ويقيها
االنحراف ،معتمدين على القاعدة امل�شهورة «ما قي�س على كالم العرب فهو
من كالم العرب» ،ك�أنْ يُبنى من �ضرب مثل جعفر ،فيقال� :ضربب ولو بني مثله
�ضريب �أو �ضورب �أو �ضروب ونحو ذلك ،مل يعتقد من كالم العرب؛ لأنه قيا�س
على الأقل ا�ستعما ًال(.)40
لكن انظر �إىل اجتهادات املجمع اللغوي الداعية �إىل «االعرتاف باملولَّد
والدخيل ،وعدّهما عربيني؛ لأنهما يجريان على ال�صيغ العربية»(.)41
و�إذا غ�ض�ضنا الطرف عن املولَّد؛ لأن مادته عربية نحو جريدة ،فكيف نقول
بعروبة الدخيل وعُ جمتُه وا�ضحة؟ كيف ندعي �أن كلمة بالون مث ًال عربية؛ لأنها
بب�ساطة على وزن فاعول؟.
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ثم انظر �إىل ما جادت به القرائح العربية املعا�صرة ،كلمات ذات �أوزان
عربية ومعان غربية ،منقولة حرفيًا من تلك اللغات؛ نحو قولهم :ر�سكلة وفربكة
وكادر وجمعها كوادر ..ويقابلها على الرتتيبRECYCLAGE- FABRIQUER-:
.CADRE
ومن الأخطاء ال�شائعة يف و�سائل الإعالم ،ويف بع�ض امل�ؤلفات :قولهم :رجل
خَ لوق عو�ض ذو خُ لق ،واخلَلوق نوع من الطيب ،وبدل قَبول الطلبات يقولون قُبول،
والقُبول عك�س الإدبار ،ويقال :الآذان يف الأذان ،والآذان جمع �أُذُ ن...
املظهر الرتكيبي:
كانت العرب تُعنى ب�سالمة الرتكيب وف�صاحة الكالم �أكرث من �أي �شيء �آخر؛
قال ابن مالك يف �ألفيته:
ك�ل�ام� �ن ��ا ل� �ف � ٌ�ظ م �ف �ي��د ك��ا� �س �ت �ق � ْم

وا� �س � ٌم وف�ع� ٌ�ل ث��م ح� ٌ
�رف ال �ك � ِل � ْم

()42

غري �أن ال�شذوذ عن املعيار واللغة �أ�صبح اليوم ل�سانَ حال العرب املعا�صرين؛
يقول �أحد العابثني بالكلمات:
�آن الأوان
لأروح يف ال�سيجا قويَّ اجل�أ�ش
لأروح حتت البواكي �أملأ ال�سيجا مرابيع النجوم
قو�س اجلنازة الذي
ميتد يف قو�س البيوت الواطئة
ال�صاغة امللثمون واحللب ..الن�سوة احلباىل
ولعمري « ك�أن جامع احلروف التقط كلمات من على الأر�ض ور�صَّ ها كيفما
اتفق ،وحتت عنوان و�شم العا�شق �سمي هذا اخلليط الكيمياوي �شعرًا»(.)43
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و�أما الهذر يف الإعالن ،فحدِّ ث وال حرج ،ولقد بات من ال�ضروري �صرف العناية
واالهتمام �إىل ال�صياغة اللغوية اخلا�صة بالإعالنات التجارية التي �أ�صبحت تغذي
االنحراف اللغوي بكل �أطيافه ،من قبيل (ملا ت�سك ماحتفك) وغريها كثري كثري!
�إن اجلملة املفيدة يف العامية ال وجود لها «وذلك لتال�شي الروابط والعوامل،
فتربز ال�صورة الكالمية كتلة واحدة ،كما �أن الرتكيب املنطقي الذي نالحظه
دائمًا يف اجلملة املكتوبة يتعطل يف اجلمل املحكية� ،إن قلي ًال �أو كثريًا»(.)44
املظهر الداليل:
يتداول العامة كلمات و�ألفاظً ا لها �أ�صول يف الف�صحى ،مع اختالف وا�ضح يف
املعنى والداللة؛ من �أمثلة ذلك« :الهركول والهركلة عند العامة ا�سرتخاء اجل�سم
وعدم انتظام يف اللبا�س ،و�إهمال يف الهندام� ،أما معنى الهركلة والهركولة
والهركيل يف اللغة ،فهي احل�سنة اخللق واجل�سم وامل�شية»(.)45
ومن ق�صور العامية :اقت�صار اللفظ على داللة واحدة ال يتعداها ،بينما يف
الف�صحى ت�شرتك ع�شرات املعاين يف لفظة واحدة ،وهو ما يعرف بامل�شرتك
اللفظي« .قال ابن خالوية يف �شرح الدريدية :العني تنق�سم ثالثني ق�سمًا .وذكر
منها :العني خيار كل �شيء»( .)46والعني يف العامية ال تخرج عن العني البا�صرة،
�أو عني املاء .وال ب�أ�س �أن نورد مثا ًال عن امل�شرتك اللفظي لبطر�س كرامة ،يقول:
�أم ��ن خ��ده��ا ال � ��وردي �أف �ت �ن��ك اخل��ال
و�أوم � �� � ��ض ب � ��رق يف حم� � َّي ��ا ج�م��ال�ه��ا
رع� ��ى اهلل ذ َّي� � ��اك ال� �ق ��وام و�إن يكن
م � �ه� ��اة ب � ��أم � ��ي �أف� �ت ��دي� �ه ��ا ووال � � ��دي

ف�س َّح عن الأجفان مدمعك اخلال
لعينيك �أم من ثغرها �أوم�ض اخلال
تالعب يف �أعطافه التيه واخلال
و�إنالمعميالط ِّيبالأ�صلواخلال

واملعنى على الرتتيب :ال�شامة ،ال�سحاب ،الربق ،ال�شموخ� ،أخ الأم»(.)47
واخلال يف العامية �أخ الأم ال غري(*).
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وخال�صة القول� :إن النا�س يف تنكُّرهم للعربية م�ستويات ،لكن يتعاظم البالء
حني يتعلق الأمر باملثقفني وال�سا�سة ،و�أما الداعون �إىل تر�سيم العامية ،فقد
دح�ضتها درا�ستنا ملظاهر االنحراف ،فتداخُ ل الأ�صوات ،والإخالل بالقواعد
والرتاكيب ،وعدم ترابط اجلمل ،وق�صور الألفاظ عن �أداء املعاين املختلفة...كل
هذا جعل العامية ال ترقى �إىل م�ستوى الكتابة والتعبري الف�صيح ،وال تراوح مكانها
الذي وُ�ضعت له ،وهو ت�سهيل التوا�صل بني فئات النا�س املختلفة يف �أحاديثهم
اليومية ال غري.
ثم �إن الأمر �أخطر و�أكرب من جمرد م�شكل لغوي ،فعلى مر�أى منا ن�شاهد كيف
ينفق الغرب الأموال الطائلة يف �سبيل تر�سيخ لغاته واحلفاظ عليها ،بل ون�شرها
يف املعمورة؛ لأن اللغة هي الهوية وال�سيادة واالنتماء.
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كتاب الدكتور عبدالعزيز املانع
(على خطى املتنبي)
من الفكرة إىل اإلجناز

(*)

بقلم� :أ.د .حممد بن عبدالرحمن الهدلق

دعا الدكتور زيا ُد بن عبدالرحمن ال�سديري عددًا من الأكادمييني والأدباء
حل�ضور فعاليات منتدى والده الأمري عبدالرحمن بن �أحمد ال�سديري للدرا�سات
ال�سعودية باجلوف يف �شمال اململكة ،وذلك خالل الفرتة من  28-26من �شهر
نوفمرب  ،2008وكان الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز بن نا�صر املانع ،و�صاحب
هذه الورقة ،و�آخرون من بني من وُجِّ هت �إليهم الدعوة الكرمية ،وقد لبيناها
بكل ترحاب و�شكر ،وقد اطلعنا يف تلك الزيارة على عدد من املعامل الأثرية
يف دُومَ ة اجلندل ،من بينها ح�صن الأُكيدر وم�سجد عمر بن اخلطاب ،والبئر
العادية املنحوتة يف ال�صخر التي كان ي�شرب منها �أهل دومة اجلندل قدميًا،
ثم ا�صطحبنا الدكتور زياد ال�سديري باحلافلة �إىل زيارة عدد من املزارع
النموذجية الواقعة يف �سهل منب�سط يدعى (بُ�سيطة) .و�أثناء التجوال يف ذلك
ال�سهل ذكر الدكتور زيا ٌد �أن هذه الأر�ض اخل�صبة هي التي ذكرها �أبو الطيب
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املتنبي يف �أبيات له نظمها �أثناء هروبه من م�صر �إىل العراق عندما قال:
ت� ��رك� ��تِ ع � �ي� ��و َن ع� �ب� �ي ��دي ح� �ي ��ارى
وظ � �ن� ��وا ال � ���ِ ��ص� ��وا َر ع �ل �ي� ِ�ك امل� �ن ��ارا
()1
وقد ق�صَ د ال�ضحكُ فيهم وجارا

ا �� ُ�س �ق �ي��تِ ال� � ِق� �ط ��ارا
ُب �� �س �ي �ط � ُة م� �ه�ل� ً
ف� �ظ� �ن ��وا ال � �ن � �ع� ��ا َم ع� �ل� �ي ��كِ ال �ن �خ �ي � َل
ف � ��أم � �� � �س� ��ك �� �ص� �ح� �ب ��ي ب � � ��أك� � ��وا ِره� � ��م

�أما �أنا فر َّددْتُ مع الدكتور زياد هذه الأبيات التي كنت �أحفظها وانتهى الأمر
بالن�سبة يل عند هذا احلد� .أما �صديقي وزميلي الدكتور عبدالعزيز املانع ،فقد
قدحت هذه الأبيات يف خاطره فكرة ما لبث �أن �أح�سن ا�صطيادها ثم تنفيذها،
وهي تتبع خط �سري املتنبي يف هروبه من م�صر كما دوَّنها يف ق�صيدته ال�شهرية
التي مطلعها:
()2

َف � � �دَى ك � � ِّل م��ا� �ش �ي��ة ال � � َه � � ْي � � َد َب ��ى

�أال ك� � � � ��لُّ م � ��ا�� � �ش� � �ي� � � ِة اخل � � � �ي � � � �زَل

وتت ُّب ُع �سري هذه الرحلة يتطلب جهدً ا كبريًا وتخطيطً ا مت�أنيًا� ،إ�ضافة �إىل قلب
ج�سو ٍر قاد ٍر على حتمل قطع هذه ال�صحارى املوح�شة.
وما �إن عُ دنا من تلك الرحلة �إىل الريا�ض حتى وجدت الدكتو َر املان َع يُظهر
اهتمامً ا كبريًا ب�أبي الطيب املتنبي ،ويت�سقط �أخباره يف مظانها املتعددة .وملا كنتُ
قد ن�شرت يف عام 1414هـ1994/م بحثًا عنوانه «الثقافة النقدية لأبي الطيب
املتنبي»( )3ف�إذا بالدكتور املانع ي�س�ألني يف �أحد الأيام عن ذلك البحث ف�أهديته
ن�سخة منه ،وقد ا�ستغربت �س�ؤاله عنه؛ لأنه و�إن كانت له درا�سات �أدبية متميزة،
ف�إن جُ لَّ اهتمامه كان من�صبًّا على حتقيق املخطوطات ودرا�ستها .فما الذي يهمه
�إذً ا من درا�سة يف مو�ضوع نقدي؟
وتتب ُع �س ِري رحلة املتنبي يتطلب جهودًا م�ضنية رمبا ال يتحملها ج�س ُد �صاحبي،
خط �سري الرحلة مير بخم�س دول هي :م�صر ،والأردن ،و�سوريا ،وال�سعودية
كما �أن َّ
والعراق ،وب�صحارى �شا�سعة وموح�شة ،ومعظم الطرقِ التي �سلكها �أبو الطيب غ ُري
معبدة ،وال يخاط ُر بال�سري يف تلك ال�صحارى املوح�شة �إال من ميلك قلبًا جلدً ا
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له �ش َب ٌه بقلب ت�أبط �شرًّا �أو ال�شنفرى ،وج�سدً ا قويًّا قادرًا على حتمل امل�شاق،
فكيف الأمر و�صاحبي نحيل اجل�سد ،وقد �أجريت له عملية قلب مفتوح منذ �سنني
عديدة ،لكن هذه العوائق كلها مل تثن عبدالعزيز املانع عن عزمه ،فهو يف حياته
يتمثل قول القائل:
�إذا ه � � َّم �أل� �ق ��ى ب�ي�ن ع �ي �ن �ي��ه ع��ز َم��ه

ون� � َّك ��بَ ع��ن ِذك� � � ِر ال �ع��واق��ب ج��ان�ب��ا

و�أنا �أعرف عزماتِ �صاحبي التي ال تلني؛ فهو �إذا �أراد �شيئًا و�ضعه ن�صبَ عينيه
ثم بذل جهودًا غري عادية حتى يح�صل عليه.
اال�ستعداد للرحلة:
بد�أ الدكتور املانع عملَه بتتبع �أخبار �أبي الطيب املتنبي ،وتنقالته يف الأقطار
التي زارها ،وذ َك َر عالقته املتميزة مع �سيف الدولة ،ثم ما �شاب تلك العالقة من
فتور دفع �أبا الطيب �إىل �أن يلمِّ حَ يف �إحدى ق�صائده �إىل �أنه �سيتجه جنوبًا (�إىل
كافور مب�صر) ،حيث قال متحدثًا عن املطايا:
ل �ئ��ن ت��رك��ن � ُ��ض � َم�ي ً�را ع ��ن م�ي��ام�ن�ن��ا

()4

ل �ي �ح��د ُث��نَّ بمِ َ � ��ن و ّدع� � َن� �ه ��م ن � ��دم

وقد ذهب املتنبي �إىل م�صر �آم ًال �أن يوليه كافور والية تُ�شبع طموحه ،وقد
�أكرمه كافور وقرَّبه ،و�صار يُحكِّم ُه يف �أ�شعار ال�شعراء الذين ميدحونه( ،)5وكان
كافور ي�ستمتع مبدائحه فيه� .أما الوالية فما �أف�ضل عليه بها؛ لأن كافورًا مل تنطلِ
تعري�ضه الدائمُ به يف �شعره ،ولهذا جند
ُ
عليه �أطما ُع �أبي الطيب ،ومل يفتْ عليه
املتنبي يخاطبه قائالً:
�أبا امل�سك هل يف الك�أ�س ف�ضلٌ �أناله؟

()6

ف� ��إين �أغ �ن��ي م�ن��ذ ح�ين وت �� �ش��رب

�صار كافور يحْ ذ ُر �أبا الطيب خ�شي ًة من هجائه له بعد �أن مل يحقق له مطلبه،
فو�ضعه حتت ما ي�شبه الإقامة اجلربية يف منزله ،وو�ضع عليه الر�صد والعيون،
ولكن �أبا الطيب د َّب َر خط ًة حمكم ًة للهرب ليلة العيد ،وترك يف الف�سطاط ق�صيدته

401

امل�شهورة يف هجاء كافور التي مطلعها:
ع� �ي ��د ب� � ��أي � ��ة ح � � ��ال ع � � ��دت ي � ��ا ع �ي��د

()7

مبا م�ضى �أم لأمر فيك جتديد؟

واجته �صوب بلبي�س يف طريقه �إىل الكوفة.
من هنا بد�أ الدكتور املانع عمله.
لقد تتبع الأقوال التي قيلت عن ا�ستعداد املتنبي للهرب ودفنه رماحَ ه و�سالحه
يف ال�صحراء ،ثم اتفاقه مع �أمري بلبي�س عبدالعزيز اخلزاعي لت�أمني الهروب
واحلماية من رجال كافور(.)8
ذكر يل الدكتور عبدالعزيز املانع م�شافهة يف يوم الأربعاء  11رجب 1439هـ،
املوافق 2018 /3 /28م �أن �أول رحلة قام بها يف �سبيل جمع �شتات ق�صة الهروب
هي التوجه �إىل منطقة تبوك يف �شمال اململكة حيث يقع جز ٌء من �أر�ض حِ �سمى
التي �أقام فيها املتنبي فرتة يف ف�صل ال�شتاء ،وقد تبني له يف هذه الزيارة �أن
اجلزء الذي �أقام فيه املتنبي لي�س هو هذا اجلزء من حِ �سْ مَى ،و�إمنا هو ذلك
الذي يقع يف الأردن .ولكن ما دام يف �شمال اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إنه �آثر
�أن يزور بع�ض الأماكن التي وردت يف ق�صيدة املتنبي يف تلك املنطقة ،فانتقل
من منطقة تبوك �إىل منطقة اجلوف ،حيث زار جُ و�ش ،والبويرة ،ووادي الغ�ضى،
وكان ذلك برفقه �صديقه القدمي الأ�ستاذ �أحمد بن عبداهلل �آل ال�شيخ ،وكيل �إمارة
اجلوف( .)9ولهذا ال�صديق على الدكتور املانع من الف�ضل هو والدكتور عبدالعزيز
ابن �إبراهيم العبيداء ،امل�شرف على مركز (�أطل�س اململكة) ،ما دعاه �إىل �أن يهدي
الكتاب �إليهما ،وفاء لنبلهما وعظيم ف�ضلهما عليه ،كما ن�ص على ذلك يف �صفحة
الإهداء ،كما �أنه قد ذكرهما عدة مرات يف الكتاب( ،)10وذلك للخدمات اجلليلة
التي قدماها له؛ �إذ لوال جهودهما الكبرية ملا كان لهذ العمل �أن يتم بال�صورة
ري
الذي ظهر بها يف هذا الكتاب ،كما كان جلامعة امللك �سعود بالريا�ض ف�ضل كب ٌ
على الدكتور املانع ،وذلك يف متويلها لهذه الرحالت بو�صف العمل م�شروعً ا من
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امل�شاريع البحثية التي موَّلها كر�سيُّ الدكتور عبدالعزيز املانع لدرا�سات اللغة
العربية و�آدابها ،التاب ُع جلامعة امللك �سعود.
لقد ف�صَّ ل الدكتور املانع القولَ عن رحالته اخلم�س (بل ال�سبع) التي قام بها
من �أجل تتبع خط �سري الرحلة ،وال تكتمل ال�صورة عن اجلهد العظيم الذي قام
به دون االطالع على تفا�صيل تلك الرحالت ،ولكن هذا الأمر ال ميكن تناوله يف
ورقة خمت�صر ٍة حُ د َد لها وقتٌ ق�صري.
وقبل البدء يف الرحالت حر�ص الدكتور املانع على اقتناء اخلرائط الر�سمية
للأماكن التي م َّر بها املتنبي يف الدول اخلم�س ،ومعلوم مدى �صعوبة احل�صول
على تلك اخلرائط الر�سمية يف هذه البلدان ،ولكن الدكتور املانع بجهوده التي ال
تكِ ل ا�ستطاع احل�صول على كثري مما كان يبحث عنه .ويبقى بعد ذلك التطبيق
على الطبيعة والبحث عن الأماكن واملوارد التي م َّر بها املتنبي �أو �أقام فيها ،التي
تغريت �أ�سماء بع�ضها� ،أو دخل عليه التحريف ب�سبب تعاقبِ الأزمان.
وقد بحث الدكتور املانع عن منازل كافور يف الف�سطاط ،وعن املكان الذي يَظُ نُّ
�أنه كان ي�ضم منزل �أبي الطيب املتنبي ،ثم بد�أ يف تتبع خط �سري الرحلة مبتدئًا من
الف�سطاط �إىل بلبي�س( .)11وقد �شرحَ املان ُع ملاذا اختار املتنبي بلبي�س دون غريها،
وهو �أنه يوجد بها �صديق قدمي للمتنبي هو عبدالعزيز اخلزاعي (زعيم قبيلة
قي�س عيالن) ،الذي اتفق املتنبي معه ،فيما يبدو ،على ت�أمني احلماية والأَدِالء
له يف جزيرة �سيناء يف طرق خمتلفة عن طرق التجارة واحلج املعروفة التي تقع
�ضمن �سلطة كافور ،وذلك �أن كافورًا قد بعث خلف املتنبي رجا ًال �أوكل �إليهم مهمة
القب�ض عليه و�إعادته �إىل الف�سطاط؛ ولهذا ف�إن املتنبي مل ي�سلك الطرق املعروفة،
بل جتنبها متعمدً ا على الرغم من �أنها الأقربُ �إىل و�صول الهدف وهو الكوفة؛
وذلك تالفيًا لوقوع ما كان يُحاذر منه ،ولهذا ال�سبب ف�إننا جند يف خط الرحلة،
تعرجات كثرية ،فنحن جند املتنبي
ٍ
التي ر�سمها الدكتور املانع و�أرفقها بالكتاب،
�أحيانًا يعزم على الذهاب �إىل جهة ما ولكن ما �إن يُذ َك َر له �أن هذا الطريق رمبا
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ي�ؤدي �إىل مواجهة مع رجال كافور حتى يغري املتنبي الطريق وي�سلك طريقًا �آخر
بعيدً ا عن اخلطر ،فم�سريه م�س ُري اخلائف الذي يبحث عن الأمن .و�أحيانًا �أخرى
جند املتنبي يتوقف عن امل�سري ويكمُن طوي ًال قد ي�صل �أحيانًا �إىل ال�شهر الكامل
حتى يطمئن �إىل خلو الطريق مما يحاذره ،ثم يوا�صل ال�سري بعد ذلك.
وب�إلقاء نظرة عجلى على اخلريطة املرافقة للكتاب واملو�ضح عليها الأماكن التي
بلبي�س ،ووادي �سدر ،وجنعة الطري ،والثمد ،ور�أ�س النقب ،والنقع،
م َّر بها جند َ
وغرندل ،وتربان ،وجبل �إرم ،وكبد الوهاد ،ور�أ�س ال�صوان ،والكفاف (الفكوك)،
والبويرة ،ووادي الغ�ضى ،وجو�ش ،وبُ�سَ يطة ،واجلراوي ،والأ�ضارع ،ودُومة اجلندل،
وال�شغور ،واجلميعي ،والبرَ ِّيت ،و�أعكُ�ش ،والرُّهَ يمة ،والدَّنا ،ثم الكوفة.
وقد ذكر الدكتور املانع �أنه مل يقف �شخ�صيًّا على الأماكن الواقعة يف اجلزء
اخلا�ص بالعراق ،وذلك ب�سبب الظروف ال�سيا�سية التي كان مير بها العراق
زمن القيام بتلك الرحالت ،ولكن املرحوم هالل ناجي ،الذي كان يقيم �آنذاك
يف كرد�ستان ،والذي ا�ستعان به الدكتور املانع ،قد طلب من عميد كلية الآداب
بجامعة الكوفة �أن يزود الدكتور املانع ب�إحداثيات املواقع املت�صلة بخط �سري
الرحلة املوجودة بالعراق وقد فعل(.)12
هذا الذي ذكرته هنا �إمنا هو اختزا ٌل مخُ ٌّل للرحلة ،فبع�ض هذه الأماكن قد
زارها الدكتور املانع مرتني ،وبع�ضها زارها ثالثًا� .أما اجلزء اخلا�ص بحِ �سْ مى،
الذي يقع يف الأردن ،والذي ذُ كِ َر �أن املتنبي قد بقي فيه قرابة ال�شهر ،وطابت
له الإقامة فيه ،فقد زاره املانع مرتني :الأوىل للوقوف عليه ب�صفته جزءًا من
الرحلة ،والثانية للت�أكد من جمال ح�سمى وقت الربيع؛ ففي الزيارة الأوىل مل تكن
الأر�ض مع�شبة ،ومل تكن بذات اجلمال الذي �أعجَ بَ املتنبي� ،أما الزيارة الثانية
فقد �أن�ش�أها الدكتور املانع لكي تكون يف ذات ال�شهر ،الذي يُرجَّ حُ �أن املتنبي
قد زارها فيه وهو �شهر فرباير ،هذا ال�شهر الذي تخ�صب فيه الأر�ض ،وت�أخذ
زخرفها ،وتتزين بحلة الربيع(.)13
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وقد اتخذ املانع من ق�صيدة �أبي الطيب املتنبي التي حتدث فيها عن رحلته،
بع�ض الق�صائد الأخرى ذاتِ
ومن املقدمة املكتوبة لهذه الق�صيدة ،ومقدماتِ ِ
ال�صلة بالرحلة �أ�سا�سً ا لدرا�سته .وطبعة الديوان التي اعتمد عليها هي تلك التي
�أخرجتها جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر مب�صر عام 1944م ،وقد �أ�صدرت اللجنة
هذه الطبعة مبنا�سبة االحتفال بالعيد الألفي لل�شاعر ،وقد وُ�صفت هذه الطبعة
ومقدمات
ٍ
بزيادات يف ال�شعر
ٍ
ب�أنها «تعتمد على �أقدم الن�سخ و�أ�صحِّ ها ،ومتتاز
وتعليقات قيمة لل�شاعر نف�سه ،وقد �صححها وقارن
ٍ
للق�صائد طويل ٍة كتبها املتنبي،
ن�سخها ،وجمع تعليقاتها الدكتور عبدالوهاب عزام»(.)14
وقد اعتمد الدكتور املانع يف حتديد املوا�ضع الواردة يف الق�صيدة على �أقوال
اجلغرافيني العرب القدماء ،وهم كُثرْ ٌ ،وعلى ما دونه الرحالة الت�شيكي (موزل)
يف كتابه يف ال�صحراء العربية :رحالت ومغامرات يف �شمال جزيرة العرب،
وعلى �أقوال البلدانيني املعا�صرين؛ �أمثالِ ال�شيخِ حمد اجلا�سر رحمه اهلل ،وهو
املتخ�ص�ص يف جغرافية اجلزيرة العربية ،والدار�سني الآخرين من
ُ
العا ُمل الثبت
�أمثال الأ�ستاذ �أحمد رمزي ،الذي و�صفه الدكتور املانع ب�أنه رجلُ اقت�صاد حمب
للأدب ،كتبَ بحثًا يف مقاالت ثالث ن�شرها يف جملة الر�سالة امل�صرية عن رحلة
�أبي الطيب من م�صر �إىل الكوفة ،والدكتور يحيى جرب ،ع�ضو املجمع الفل�سطيني،
الذي كتب بحثًا مطو ًال حتت عنوان «حتقيق �أعالم الطريق التي �سلكها املتنبي
هاربًا من الف�سطاط �إىل الكوفة» ،وكذلك الأ�ستاذ �أحمد يو�سف ال�شرياوي الذي
�أل ََّف كتابًا عنوانه �أطل�س املتنبي� :أ�سفاره من �شعره وحياته ،والأ�ستاذ فرحان
عبداهلل �أحمد الفرحان الذي �ألف كتابًا عنوانه :ق�صة هروب املتنبي ورحلته من
الف�سطاط �إىل الكوفة( .)15وقد �أثنى الدكتور املانع على جهود ه�ؤالء الدار�سني
با�ستثناء الأ�ستاذ فرحان الذي خ�صَّ املانع كتابَه بقوله« :هذا عمل عجيب غريب،
فعنوانه ال يتطابق مع حمتواه� ،إذ لي�س فيه عن ق�صة هروب املتنبي �إال القليل ،بل
�إن جُ َّل ما فيه ال عالق َة له بق�ضية الهروب»(.)16
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وقد واجهت الدكتور املانع م�شكل ُة تكرار اال�سمِ الواحد يف �أكرث من منطقة؛
مما �أحدث لب�سً ا لدى بع�ض اجلغرافيني الذين مل يقفوا على هذه الأماكن كما
وقف عليها املانع ،ويربطوها بخط �سري الرحلة حتى ينك�شف لهم اخلط�أ؛ وذلك
مثل ا�سم :وادي القرى ،ووادي املياه ،وغريهما .وبالتايل وجدناهم قد �صرفوا
ُو�صلُ �إىل الوجهة
خط �سري الرحلة يف بع�ض املوا�ضع �إىل �أماكن بعيدة جدًّا ال ت ِ
التي كان يق�صد �إليها املتنبي .وقد �صحح املانع تلك الأخطاء اجلغرافية معززًا
وجهة نظره ب�أدلة مقنعة جدًّا(.)17
وقد ا�شتمل الكتاب على خريطة علمية خلط الرحلة مر�سوم ٍة ب�أحدث
موا�صفات ر�سم اخلرائط اجلغرافية ،وعلى �شريط ممغنط ،وعلى عدة مالحق
هامة ،و�صور كثرية للمواقع التي زارها الدكتور املانع وفري ُق ُه العلمي ،ويف كثري
منها تظهر �صور �شخ�صية للدكتور املانع وفريقُ الرحلة ،ويف بع�ضها ظهروا وهم
على ظهور اجلمال مبالب�س نظيفة جدً ا!!!.
�شاعرية املتنبي وت�أثريها الكبري على الدكتور املانع:
لقد قام الدكتور املانع يف كتابه على خطى املتنبي بتتبع دقيق جلميع حمطات
الرحلة وناق�ش مبهارة وج�سارة �آراء العلماء ،واتفق معهم �أحيانًا وخالفهم �أحيانًا
�أخرى ،ومل تبهره الأ�سما ُء ور�صيدُها املعريف العريقُ من �أن يعار�ضها �إذا وجد
الدليل القاطع على خط�أ ر�أيها ،وهذا عمل رائع يقدَّر له ويُثنى به عليه مبلء الفم.
ولكن الكتاب ت�ضمن �أ�شياء �أخرى تتعلق بحياة ال�شاعر نف�سه ،وما ح�صل له عند
بع�ض الأمراء والوزراء ،ووجهة نظر ال�شاعر يف ذلك .كما ت�ضمن الكتاب كذلك
موقف الدكتور املانع من ال�شاعر و�أقوالِه ،و�أخذِ ه جممل هذه الأقوال على �أنها
َ
القولُ الف�صلُ الذي ال يقبل الت�شكيك فيه ،وقد اتخذ من الق�صيدة ومن مقدمتها
النرثية ،التي قيل� :إنها من �صنع املتنبي ،دلي ًال ر�أى �أنه ميثِّل احلقيقة التامة،
وك�أن الدكتور املانع مل ي�سمع بقول �أبي الطيب:
ف��اخل�ي��ل وال�ل�ي��ل وال �ب �ي��داء تعرفني

()18

واحلرب وال�ضرب والقرطا�س والقلم
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وقوله وا�صفًا �إيقاع �سعيدِ بن عبداهلل الكالبي ببني متيم:
ه ��و ال � ُه �م ��ام ال � ��ذي ب � ��ادت مت �ي � ُم به
مل� ��ا ر�أت� � � ��ه وخ � �ي � � ُل ال �ن �� �ص��ر م �ق �ب �ل � ًة
و��ض��اق��ت الأر� ��ض حتى ك��ان هاربُهم
ف �ب �ع��ده و�إىل ذا ال �ي ��وم ل ��و رك���ض��ت

ِق��د ًم��ا و� �س��اق �إل�ي�ه��ا حينُها الأج�لا
ري عَوان �أ�سلموا احلِ لال
واحلرب غ ُ
�إذا ر�أى غ�ي�ر �� �ش ��يء ظ �ن��ه رج�ل�ا
()19
باخليل يف لهوات الطفل ما �سعال

وقوله:
�أيُّ حم � � � � � � � � � ��لٍ �أرت � � � � � � � �ق� � � � � � � ��ي؟
وك � � � � � � � � � � � � ��لُّ م � � � � � � � ��ا خ� � � � � �ل � � � � ��ق ال � � � �ل � � � �ـ
حم � � � � � � �ت � � � � � � �ق � � � � � � � ٌر يف ه� � � �م� � � �ت � � ��ي

�أي ع� � � � �ظ� � � � �ي � � � ��م �أت� � � � � � �ق � � � � � ��ي؟
ـ � � � � � � � � � � � ُه وم � � � � � � � � � � ��ا مل ي � � � �خ � � � �ل � � ��قِ
()20
ك� � ��� � �ش� � �ع � ��رة يف م� � � � �ف � � � ��رق � � � ��ي!

واملتنبي يقول هذا الكالم وهو ملا نثرَ َ �سيف الدولة على غلمانه بع�ض الدراهم
�سابقهم عليها ودافعهم حتى �سقطت عنه عمامته وافت�ضح.
و�أقواله عن كافور :احلاكم العادل الذكي الكرمي؛ ومنها قوله:
ج��وع��ان ي ��أك��ل م��ن زادي ومي�سكني

()21

لكي يقال عظيم القَد ِر مق�صود

وقوله ،ملا خوَّفه �أبو ن�صر حممد اجلَ بُلي� ،أحد وجهاء دير العاقول ،من
فاتك بن �أبي جهل الأ�سدي وجماعته الذين كانوا ينتظرون عودته من بالد
فار�س لي�أخذوا بث�أرهم منه ب�سبب هجائه ل�ضبة الأ�سدي ،ابن �أخت فاتك ،وقد
�أ�شار عليه اجلَ بلي ب�أن ي�أخذ معه خُ فرا َء يكونون معه ف�أجابه املتنبي قائالً:
«�أما واجلُراز يف عنقي فما بي حاجة �إىل م�ؤن�س غريه» ،وملا �ألح عليه اجلبلي
وغالم �أبي الطيب ب�أن ي�أخذ معه ع�شرين رج ًال من اخلفراء ي�سريون بني يديه
�إىل بغداد غ�ضب املتنبي ،وقال« :واهلل ال �أر�ضى �أن يتحدث النا�س ب�أين �سرت
يف خفارة �أحد غري �سيفي� ...أبِخُ ْرء الط ِري تُخَ �شِّ يني؟ ومِ ن عبيد الع�صا تخاف
علي ؟ واهلل لو �أن خم�صرتي هذه ملقاة على �شاطئ الفرات وبنو �أ�سد معط�شون
بخم�س وقد نظروا �إىل املاء كبطون احليات ما ج�سر لهم خُ فٌّ وال ظلفٌ �أن
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يرِ دهُ .معاذ اهلل �أن �أ�شغل فكري بهم حلظة عني .فقلت له :قل� :إن �شاء اهلل،
فقال :هي كلمة مقولة ال تدفع مق�ضيًّا وال ت�ستجلب �آتيًا ،ثم ركب فكان �آخ َر
العهد به»(.)22
وقد خرج �إليه فاتك ورجالُه بُعيْدَ مغادرته َديْر العاقول فقتلوه ،وابنه ،وغلمانه،
و�أخذوا الأموال التي معه .وي�ضيف �أبو ن�صر اجلَ بُلي« :وملا �صح عندي خ ُرب قتله
وجَّ هت مَ ن دفنه ،ودفن ابنه ،وغلمانه ،وذهبت دما�ؤهم هدرًا»(.)23
مل تفد املتنبي ادعاءاته عندما جدَّ اجلد ،فقد ُقتِل واجلُ راز معه ومل
يقتُل �أحدً ا.
كيف يجمع الدكتور املانع بني حر�ص �أبي الطيب على وجود اخلفارة بني يديه
يف كل موطن من مواطن رحلة الهروب وبني ما نقله عنه �أبو ن�صر اجلَ بُلي الذي
�أ�ضاف املتنبي يف منزله بدير العاقول ،و�أ�شار عليه ب�أخذ اخلفراء معه ،وملا رف�ض
ذلك عر�ض عليه اجلبلي �أن يبعث معه خفراء من قبله ،فرف�ض املتنبي ذلك
أي�ضا ،وقال ما �أوردته �سابقًا؟
العر�ض � ً
ال �شك �أن �أبا الطيب �شاعر عظيم ميلك من �سحر البيان ما فاق به كثريًا من
�شعراء العربية ،وقد وقع يف دائرة �سحره كثريون ومن بينهم �أنا ،وكذلك الدكتور
املانع الذي �صدَّقه يف كل �أقواله� ...صدقه يف قوله:
ذراين وال � � � � �ف � �ل � ��اة ب � �ل� ��ا دل � �ي� ��ل
ف� � �ق � ��د �أرد امل � � � �ي� � � ��اه ب� � �غ �ي��ر ه � ��اد

ووج � � �ه� � ��ي وال � �ه � �ج �ي��ر ب� �ل��ا ل� �ث ��ام
()24
� �س��وى ع � �دِّي ل �ه��ا ب� ��ر َق ال �غ �م��ام

و�ص َّدقه عندما و�صف معرفته ببع�ض الأرا�ضي قائ ًال ملحدثه :هذه �أماكن قد
قتلتها خربًا .وغري ذلك كثري مما ال ي�سمح الوقت بتف�صيله.
ال �أظن �أن الدكتور املانع يجهل تعايل �أبي الطيب املتنبي ،و�سالطة ل�سانه،
ومبالغاته القبيحة ،ولكن �شاعر َّي َة املتنبي املهيمنة غطَّ ت على عيني �صديقي
الدكتور املانع وحالت بينه وبني ر�ؤية بع�ض الأمور على حقيقتها ،ومن بينها �أن �أبا
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الطيب يلقب باملتنبي( ،)25و�أنه لي�س نبيًّا ال يكذب وال يبالغ .و�إمنا هو �شاعر ،و�أن
اهلل قد قال عن ال�شعراء:
﴿ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾(.)26

ومبا �أن �أبا الطيب ،كما تواتر يف الروايات الأدبية ،قد تنب�أ وهو �شاب ،فاملفرت�ض
يف الدكتور املانع �أن يكون مدققًا يف كل ما ي�صدر عن هذا املتنبيِّ ال�شاعر ،ال �أن
ي�سلم �إليه قياده كما فعل.
الهوامش:
(*) �أ�صل هذا البحث حما�ضرة �ألقيت يف جمل�س حمد اجلا�سر بتاريخ 1439/8/5هـ ،املوافق
2018/4/21م
(� )1أبو الطيب املتنبي ،ديوان �أبي الطيب املتنبي ،جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر� ،صححها وقارن
ن�سخها وجمع تعليقاتها الدكتور عبدالوهاب عزام ،القاهرة1944 ،م� ،ص.495 ،
( )2امل�صدر نف�سه� ،ص.496 ،
( )3حممد بن عبدالرحمن الهدلق« ،الثقافة النقدية لأبي الطيب املتنبي» ،جملة جامعة امللك �سعود،
املجلد ال�ساد�س ،الآداب (1414 )2هـ1994 /م� ،ص.476-429 ،
( )4الديوان� ،ص325 ،
( )5عبدالعزيز بن نا�صر املانع ،على خطى املتنبي ،جامعة امللك �سعود ،كر�سي الدكتور عبدالعزيز
املانع لدرا�سات اللغة العربية و�آدابها ،الطبعة الأوىل1438 ،هـ2017/م� ،ص.80 ،
( )6الديوان� ،ص.465 ،
( )7امل�صدر نف�سه� ،ص.485 ،
( )8على خطى املتنبي� ،ص.87-79 ،72 ،69-67 ،65-64 ،
( )9امل�صدر نف�سه� ،ص.17-13 ،
( )10امل�صدر نف�سه� ،ص.266-260 ،255 ،251 ،249 ،247 ،241 ،234-231 ،32 ،28 ،22-20 ،9 ،5 ،
( )11امل�صدر نف�سه� ،ص.27-26 ،24 ،
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( )12امل�صدر نف�سه� ،ص.29 ،28 ،
( )13امل�صدر نف�سه� ،ص.22 ،19 ،
أي�ضا :ال�صفحة (ل) من مقدمة الدكتور عبدالوهاب عزام
( )14الديوان� ،صفحة العنوان ،وانظر � ً
للديوان.
( )15على خطى املتنبي� ،ص،115 ،111 ،103 ،102 ،100 ،93 ،91 ،90 ،89 ،87 ،81 ،80 ،78 ،76 ،
،171 ،164 ،161 ،160 ،157 ،155 ،153 ،151 ،146 ،145 ،141 ،140 ،133 ،131 ،125-118
.188 ،186-184 ،181-178 ،177 ،176 ،174 ،172
( )16امل�صدر نف�سه� ،ص.211 -193 ،
( )17امل�صدر نف�سه� ،ص ،115 ،ب�ش�أن ت�صويب خط�أ الدكتور م�صطفى ال�سقا وزمالئه يف حتديد موقع
النقاب ،ووادي املياه ،ووادي القرى ،وتنظر ال�صفحات  271 ،164 ،150ب�ش�أن مناق�شة �آراء ال�شيخ
حمد اجلا�سر.
( )18الديوان� ،ص.324 ،
( )19امل�صدر نف�سه� ،ص.12 ،
( )20يو�سف البديعي ،ال�صبح املنبي عن حيثية املتنبي ،حتقيق ،م�صطفى ال�سقا وحممد �شتا ،وعبده
زيادة عبده ،القاهرة ،دار املعارف مب�صر� ،1936 ،ص.54 ،
( )21الديوان� ،ص.487 ،
( )22ال�صبح املنبي� ،ص.174-173 ،
( )23امل�صدر نف�سه� ،ص.174 ،
( )24على خطى املتنبي� ،ص.78-76 ،
( )25انظرعمَّا قيل عن ادعائه النبوة :ال�صبح املنبي ،ال�صفحات.68-52 ،
(� )26سورة ال�شعراء ،الآيات.226-224 ،
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الشيخ حممد العلي احلركان
أول وزير للعدل
ورائد حوارات األديان مع الفاتيكان
١٣٣٣هـ ١٤٠٣ -هـ (١٩٨٣ - ١٩١٢م)
(*)
د .عبدالرحمن ال�شبيلي

عندم���ا ُيذك���ر ا�سم ال�شيخ الفقي���ه حممد احلركان يف املجتم���ع ال�سعودي ،ال
يخط���ر يف البال علم���ه ال�شرعي وخرباته يف الق�ض���اء و�سم���ات �شخ�ص ّيته القو ّية
ال�سمح���ة فح�س���ب ،لكن الأذه���ان ت�ستعيد عل���ى وجه اخل�صو�ص منه���ج الإ�صالح
ورئي�سا
الداخلي ،الذي �أعلنه الأمري في�صل بن عبدالعزيز ،عندما كان ول ًّيا للعهد ً
ملجل����س الوزراء عام ١٣٨٢ه١٩٦٢/م �إ ّبان حك���م �أخيه امللك �سعود ،وهو املنهج ذو
النق���اط الع�شر الذي التزمت في���ه احلكومة ّ
بخطة للحكم ،وذلك مبنا�سبة ت�شكيل
وزارة جدي���دة يف ذل���ك العام� ،س ّمي���ت مبوجبه حينئ ٍ���ذ (وزارة الإ�ص�ل�اح) .وقد
ت�ض ّمن بنده الثالث «العمل على �إ�صدار نظام ي�ضمن ا�ستقالل الق�ضاء وح�صانته،
مع �إن�شاء جمل�س �أعلى للق�ضاء ووزارة للعدل…�إلخ» ،فكان ال�شيخ احلركان ممن
ارتبط ا�سمه بالتطوير املذكور.
وبال ّرغم من املكانة املجتمع ّية والر�سم ّية اجلليلة التي احت ّلها ال�شيخ احلركان،
واملنا�ص���ب وامله ّم���ات احلكوم ّية والعدل ّية الت���ي تب ّو�أها (الق�ض���اء ،العدل ،احلوار
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الإ�سالم���ي امل�سيح���ي ،رابطة العامل الإ�سالم���ي) �إال �أن القليل يف �سريته قد ُكتب،
مم���ا جع���ل الباحث يج���د �صعوبة يف تقدمي ترجم���ة وافية عن���ه ،وكان مما �ساعد
يف كتاب���ة هذه النبذة عن حيات���ه كون كاتبها تع ّرف �إلي���ه ،وا�ست�ضافه يف براجمه
التلفزيون ّية ،و�سافر معه ،كما �سي�أتي.
خ�صه بالذكر ال�شيخ حممد ب���ن نا�صر العبودي ،الذي �أ ّلف كتا ًبا
وكان ّ
مم���ن ّ
م�ستقلاًّ للحديث عن احلركان من خالل معرفته به� ،صدر عام  ١٤٣٣هـ٢٠١٢ /م
�ضم���ن خم�سة م���ن م�شايخ اململكة ،عرفه���م عن قرب ،وتعامل معه���م ،و�أفرد لكل
واحد منهم كتا ًبا م�ستقلاًّ �ض ّمنه ما يعرفه عنهم ،فهو بهذا مل يتط ّرق �إىل �سريته
�إِ َاّل من خالل هذه الزاوية ،لكن الكتاب يظل رك ًنا مه ًّما يف كتابة �سرية احلركان.
توج���ز املعلوم���ات الأ ّول ّي���ة املد ّونة عن���ه �أن من�ش����أ �أ�سرة احل���ركان يف عنيزة
بالق�صي���م ،وه���ي تتف ّرع من �أ�س���رة اخلريج���ي املعروفة ،برع معظ���م �أفرادها يف
التج���ارة ،وكان ال�شي���خ حمم���د ُولد وترع���رع يف كنف والده قاط���ن املدينة املن ّورة
واملول���ود فيها � ً
أي�ضا ،و�أم�ضى االب���ن درا�سته بني امل�سجد النبوي ال�شريف ومدر�سة
العلوم ال�شرعية ،التي �أ�س�سها �أحمد الفي�ض �أبادي ،وكانت املدر�سة النظامية �شبه
الوحي���دة يف ذلك الوقت ،فحف���ظ احلركان يف هذه املدر�سة الق���ر�آن الكرمي وهو
دون العا�ش���رة ،وتعل���م مبادئ العل���وم احلديثة فيها ،وكان م���ن مع ّلميه يف احلرم
ويف تلك املدر�سة ال�شي���خ ال�سلفي املعروف حممد الطيب الأن�صاري (املتو ّفى عام
١٣٦٢هـ١٩٤٢/م) ،وهو والد الدكت���ور عبدالرحمن الأن�صاري ،الأثري املعروف،
وكان من زمالء احلركان الأديبان املدن ّيان املعروفان� :ضياء الدين رجب ،وحممد
ح�سني زيدان.
ويف عم���ر الع�شرين ،بد�أ ميار�س الإمام���ة والتدري�س ال�صباحي وامل�سائي يف
احل���رم ،وي���زاول التجارة يف �سوق احل ّباب���ة �إىل جانب التدري����س والإمامة ،كما
م��� ّر يف هذه الأثن���اء بالق�ضاء لعام واحد يف مدينة ال ُعال (يف ال�شمال الغربي من
اململك���ة العرب ّية ال�سعود ّية) ،وهي يف الوقت الراهن حمافظة تتبع �إدار ًّيا ملنطقة
املدين���ةاملن��� ّورة.
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رئي�سا ملحكم���ة جدة خل ًفا
ببلوغ���ه الثالثني (بداي���ة عهد امللك �سعود) ع�ّي�ننّ ً
عام���ا ،ذاع �صيته وحاز �سمعة
لل�شي���خ حممد البيز ،فا�ستمر فيه���ا قرابة ع�شرين ً
كبرية يف الو�سط الق�ضائي واالجتماعي ،وكان من �ضمن ما ح ّققه يف جمتمع جدة
خ�ل�ال هذه الف�ت�رة ،مرتبة عالية يف ثق���ة النا�س بال�سعي ب�ي�ن املتخا�صمني ّ
لف�ض
ال�صلح خ���ارج �إطار �إجراءات التقا�ضي
املنازع���ات الأ�سر ّية والتجار ّية عن طريق ّ
يف املحكمة ،كما كان ال�شيخ احلركان يف هذه الأثناء ُيك ّلف ببع�ض امله ّمات املتّ�صلة
ب�أحوال الدار�سني يف اخلارج.
و ُي�ستفاد من كتاب ال�شيخ العبودي �أن امللك �سعود اختار ال�شيخ احلركان ليكون
نائ ًب���ا غري متف ّرغ لل�شيخ املفتي حممد بن �إبراهي���م يف رئا�سة اجلامعة الإ�سالم ّية
يف املدينة املن ّورة ،وبعد �أن ا�ستجاب احلركان لهذا التكليف ب�ضعة �أ�سابيع ،طالب
� ُ
رئي�سا للمحكمة ال�شرع ّية فيها.
أهل جدة ببقائه ً
وعندم���ا �ش���ارف ال�شي���خ احل���ركان عل���ى ال�ستّ�ي�ن م���ن العم���ر (١٣٩١هـ/
١٩٧١م) اخت���اره امللك في�صل ليكون � َ
أول وزير للعدل بعد حتويل رئا�سة الق�ضاء
�آن���ذاك �إىل وزارة.
وكان من �أبرز مالمح تلك احلقبة ،اختياره يف مار�س من عام ١٩٧٢م لرئا�سة
�أول وف���د للحوار بني علماء اململكة و�أركان الع���امل امل�سيحي� ،شاركه فيها عدد من
العلم���اء واملف ّكرين؛ هم امل�شايخ حممد بن جبري ،ورا�شد بن خنني ،وعمر املرتك،
وعبدالعزيز امل�سند ،وحممد املبارك ،ود .معروف الدواليبي ،ود .منري العجالين؛
بهدف �شرح ال�شبهات التي تثريها الأو�ساط امل�سيح ّية جتاه املواقف الإ�سالمية يف
بع����ض الأمور الدين ّية والدنيو ّية ،و�شملت الزي���ارة كلاًّ من دولة الڤاتيكان وجنيف
و�سرتا�سبورغ ،للهدف ذاته.
و�شه���دت ف�ت�رة تو ّليه وزارة الع���دل ت�شكيل الهيئ���ة العليا للدع���وة الإ�سالم ّية
برئا�ست���ه وع�ضو ّي���ة وزير احلج ال�شي���خ ح�سن كتبي ،ووزير املع���ارف ال�شيخ ح�سن
�آل ال�شي���خ ،ورئي�س الإدارة العامة للإفت���اء والبحوث ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،و�أمني عام رابطة العامل الإ�سالمي ال�شيخ حممد �سرور ال�ص ّبان.
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عاما
بتقاع���ده عند بلوغ اخلام�سة وال�ستّني (١٣٩٦هـ١٩٧٦ /م) اختري �أمي ًنا ً
لرابط���ة العامل الإ�سالمي مبكة املك ّرمة ،خل ًفا لل�شيخ حممد �صالح قزّاز  ،و�شهدت
الرابطة خالل ال�سنوات ال�سبع اللاّ حقة التي �سبقت وفاته يف �شهر رم�ضان املبارك
ع���ام (١٤٠٣ه���ـ١٩٨٣ /م) ً
ن�شاطا م�شه���ودًا يف امل�ؤمترات والزي���ارات اخلارج ّية
وال ّلقاءات مع الأق ّل ّيات امل�سلمة ّ
واملنظمات الإ�سالمية ،مما ال يتّ�سع املقام لتف�صيله،
وم���ن بينها امل�ؤمتر الإعالمي الإ�سالمي الأول ال���ذي ُعقد يف جاكرتا قبل عام من
كاتب هذا املقال مق ّر َره ،و�سافر مع ال�شيخ احلركان حل�ضوره.
وفاته ،وكان ُ
وال�شي���خ احل���ركان ،بالإ�ضافة �إىل تل���ك الأعمال� ،صار ع�ض��� ًوا يف هيئة كبار
العلم���اء ،ويف جمل�س الق�ضاء الأعلى ،ونائ ًبا لرئي�س املجمع الفقهي لرابطة العامل
الإ�سالمي ،وع�ض ًوا يف هيئة جائزة امللك في�صل العاملية.
و�ست بنات ،غفر اهلل له و�أثابه على ما ق ّدم.
ولل�شيخ احلركان خم�سة �أبناء ُّ

(*) باحث �سعودي
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حمم ��د عبداخلالق ع�ض ��يمة �س�ي�رة حي ��اة؛ تركي بن �س ��هو العتيبي ،مركز
البحوث والتوا�صل املعريف ،الريا�ض1439 ،هـ2017/م�736 ،ص.
�أح�سن الأ�ستاذ الدكتور تركي بن �سهو العتيبي بوفائه ل�شيخه و�أ�ستاذه املرحوم
الدكتور حممد عبداخلالق ع�ضيمة ،حيث ترجم له ترجمة حافلة يف ِ�سفر �ضخم،
زادت �صفحاته على ال�سبعمئة.
تن���اول امل�ؤل���ف يف هذا الكت���اب حياة �شيخ���ه العالمة حممد ب���ن عبداخلالق
ع�ضيم���ة (1328ه���ـ ـ  1910/1404ـ 1984م) ومنهج���ه يف الت�ألي���ف والتحقي���ق
والفهر�س���ة .وعر����ض بع�ض ما ج َّد م���ن كتابات عنه بعد وفاته؛ �س���وا ًء �أكانت هذه
َ
ر�سائل علمي ًة يف عدد من اجلامعات العربية� ،أم مقاالت كتبت عنه.
الكتابات
وقد ق�س���م الكتاب على مقدمة وخم�سة ف�صول وخامتة .وكانت الف�صول على
النحو الآتي:
الف�ص���ل الأول :كان ع���ن حياة ال�شي���خ ،فذكر ا�سمه ون�سب���ه وتعليمه و�شيوخه
وحياته االجتماعية و�أ�سفاره ،ثم ع َّرف مب�ؤلفاته ومقاالته ب�إيجاز ،مع الإ�سهاب يف
التعريف ب ُد َّرة م�ؤلفات ال�شيخ ،وهو كتاب درا�سات لأ�سلوب القر�آن الكرمي.
وحت���دث يف الف�صل الثاين عن منهج ال�شيخ يف الت�أليف والتحقيق والفهر�سة،
ِّ
مو�ض ًحا بع�ض اجلوانب البارزة وال�سمات الوا�ضحة التي �سار عليها يف الن�صو�ص
الت���ي حققها ،وبينَّ يف هذا الف�صل �أن ال�شي���خ ع�ضيمة ،رحمه اهلل ،كان الرائد يف
جمال الفهر�سة املو�ضوعية النوعية.
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وخ�صَّ �ص الف�صل الثالث للحديث عن الر�سائل اجلامعية التي تعر�ض لل�شيخ
وجه���وده العلمية :حيث ذكر �أن كث ًريا من طلبة الدرا�س���ات العليا بحثت ر�سائلهم
اجلامعي���ة جه���ود ال�شيخ ع�ضيمة يف خدمة العلم .وعر����ض امل�ؤلف �أبرز ما يف هذه
الر�سائل ،وع َّلق عليها مبا يراه منا�س ًبا للتعليق.
�أم���ا الف�ص���ل الرابع ،ومي ِّثل ُع ْظ���م الكتاب ،فح�صر فيه جمي���ع املقاالت التي
كتبها ال�شيخ ع�ضيمة ،ون�شرها يف جمالت خمتلفة ،وكانت على ثالثة �أنواع؛ الأول:
املقاالت التي تتعلق بالدرا�س���ات القر�آنية ،والثاين :املقاالت التي تتعلق بالأعالم،
والن���وع الثالث :املق���االت التي تتعلق بتج���ارب ال�شيخ .وبلغ جمم���وع هذه املقاالت
ع�شري���ن مقال���ة� ،أح�سن امل�ؤلف يف لمَ ِّ َ�شعثها وجمعه���ا يف وعاء واحد بعد �أن كانت
متفرقة يف جمالت عدة �صدرت يف بلدان خمتلفة و�أزمان متباعدة.
وجم���ع يف الف�صل اخلام�س والأخ�ي�ر لعدد قليل مما كتب عن ال�شيخ ع�ضيمة
من مقدمات ومقاالت ،ومنها مقدمة العالمة حممود حممد �شاكر لكتاب درا�سات
لأ�سلوب القر�آن الكرمي.
رح���م اهلل العالمة ال�شيخ حمم���د عبداخلالق ع�ضيمة ِكفا َء م���ا ق َّدم للعربية
و�أهله���ا ،و�شكر اهلل لتلميذه الدكت���ور تركي العتيبي على وفائه ل�شيخه وترجمته له
هذه الرتجمة احلافلة.

�إبراهيم باج�س عبداملجيد
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يعتزم مركز حمد الجاسر الثقافي
نشر عينات من مراسالت الشيخ املتوافرة ،واملتبادلة
ّ
املفكرين والباحثني في مختلف األمصار.
مع

وبهذه املناسبة يدعو من يحتفظ بشيء منها إلى
التك ّرم بتزويدنا بها على العنوان التالي:
ص .ب 66225 :ـ الرياض11576 :

info@hamadaljasser.com

