أسسها حمد الجاسر سنة 1386هـ (1966م)
صاحب االمتياز المسؤول :معن بن حمد الجاسر
الجزء السابع والثامن -السنة 54

محرم وصفر 1440هـ
أيلول-تشرين األول /سبتمبر-أكتوبر 2018م

رئيس التحرير

�أ .د� .أحمد بن محمد ال�ضبيب
أعضاء هيئة التحرير

�أ .د� .أ�سع ــد بن �سليم ـ ــان بكر عب ــده
�أ .د .عبدالعزيز بن �ص ــالح الهالبي
�أ .د .عبدالعــزيز بن ن ـ ـ ـ ــا�صر امل ـ ـ ــانع
�أ .د .محمد بن عبدالرحمن الهدلق
العنوان:

التحرير :وا�صل � - 2792شارع �أبي دجانة  -حي �صالح الدين  -وحدة رقم1 :
الريا�ض 6752 - 12432
�ص .ب 66225 :الريا�ض  ،11576اململكة العربية ال�سعودية
هاتف - )0096611( 2690512 :مبا�رش)0096611( 2253683 :
اال�شرتاكات� 6978 :شارع حمد اجلا�سر  -حي الورود  -الريا�ض
�ص  .ب  137الريا�ض  - 11411اململكة العربية ال�سعودية
هاتف - )0096611( 4604664 :القط)0096611( 4194503 :
ال�صفحة الإلكرتونيةwww.hamadaljasser.com :
للمرا�سلةarab@hamadaljasser.com :

�ضوابط الن�رش يف املجلة

�1 .1أن يك ��ون البح ��ث داخ ًال �ضمن اهتمام ��ات املجلة وهي املو�ضوعات املتعلق ��ة بتاريخ العرب،
و�آدابهم ،ولغتهم ،وتراثهم الفكري.
مقدما للن�شر يف جملة �أخرى ،و�أن يكون يف ن�سخته الأ�صلية.
�2 .2أال يكون البحث ً
�3 .3أن يت�أك ��د الكاتب من �سالمة اللغة ،وح�س ��ن الرتقيم والتوثيق ،و�ضبط الألفاظ غري امل�ألوفة
بال�شكل ال�صحيح.
�4 .4أن يت�سم النقد بالأ�سلوب العلمي اخلايل من الإ�ساءة �إلى �شخ�صية امل�ؤلف �أو الباحث.
5 .5ال تُعاد البحوث �إلى �أ�صحابها �سواء �أن�شرت �أم مل تُن�شر.
6 .6ترتيب البحوث داخل املجلة يخ�ضع العتبارات فنية ال عالقة لها مبكانة الكاتب.
تعب عن �آراء كاتبيها ولي�س بال�ضرورة عن ر�أي املجلة.
7 .7املو�ضوعات التي تُن�شر يف املجلة رّ
8 .8املكاتبات توجه �إلى رئي�س التحرير.
9 .9يف�ضل �إر�سال املادة �إلكرتون ًيا يف ملف (وورد) �إلى عنوان املجلة:
arab@hamadaljasser.com
اال�شرتاك ال�سنوي:

 60ريا ًال للأفراد و 200ريال لغريهم.
ثمن اجلزء  10رياالت.
الإعالنات:

يتفق عليها مع الإدارة

1319 -2671 : )ISSN( رد مد

الفهرس
ديوان على بن محمد الشمشاطي

د .جليل إبراهيم العطية 423

من أفانين العرب في البيان والتب ّين

449

آراء المقريزي في األوزان واألكيال الشرعية
معجم فيشر بين طبعتين معجميتين

د .محمد حسان الطيان

د .مقتدر حمدان عبدالمجيد487
د .محمد جمعة الدربي

523

مناهج التحقيق في مؤلفات العرب في المعادن مصطفى يعقوب عبدالنبي 545
شعر أبي جعفر الرعيني الغرناطي ()2

د .عبدالرازق حويزي

569

أعالم العرب :الصحفي واألديب العراقي  ..النجدي..
عبداللطيف آل ثنيان
بريد العرب :إشكالية التعريب بين المؤيدين والمعارضين

د .عبدالرحمن الشبيلي

589

محمد عبدالشافي القوصي 593

مكتبة العرب :الطواف حول البحر اإلر ْ ثيري
والجزيرة العربية

د .عبدالعزيز الهالبي

601

ديوان علي بن حممد ِّ
الشمشاطي
(من شعراء القرن الرابع الهجري)
�صنعة
د .جليل �إبراهيم العطية

ال�شاعر :هو �أبو احل�سن علي بن املطهر ،العدوي ،من عدي بن تغلب ،املعروف
ِّ
بال�شم�شاطي( ،)1عامل ب ��الأدب ،من الندماء ،له ا�شتغال بالتاريخ والنحو والنجوم
والفقه واللغة ،وغري ذلك.
ال ت�سعفنا امل�صادر ب�شيء ذي بال عن مولده ون�ش�أته وطفولته .لكن �أقدم �شيخ
فاملرجح �أنه
روى عن ��ه الأخف�ش ال�صغري (علي بن �سليم ��ان) املتوفى �سنة 315هـ؛
َّ
ول ��د يف خت ��ام القرن الثالث الهجري ،يف حدود �سن ��ة 299هـ .وهذا يعني �أنه تلمذ
للأخف�ش يف �سن ال�ساد�سة ع�شرة .وهو عمر مقبول لتلقي العلم �أيامئذ.
«�شم�ش ��اط» ب�أرمينية من �أ�سرة �أ�صلها من املو�صل .وكان
ولعل ��ه ولد يف مدينة ِ
والده من �أهل العلم كما �سرنى .وامل�ؤكد �أن الأ�سرة ح َّلت ببغداد ،حا�ضرة اخلالفة،
فوا�صل ِّ
ال�شم�شاطي لقاء العلماء ،فتل َّقى العلم عنهم ،غري �أننا ال نعرف املدة التي
مك ��ث فيها ببغ ��داد .و�أقام مدة يف املو�ص ��ل ،ثم يف حلب .و�أثناء ذل ��ك ات�صل ب�آل
ؤدب ابني نا�صر الدولة (احل�سن بن عبداهلل بن حمدان) املتوفى
حمدان ،فكان م� َ
�سنة 358هـ.
ﺮم  -ﺻﻔﺮ 1440
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كان نا�صر الدولة �أكرب من (�سيف الدولة) ،و�أقدم منزل ًة عند اخللفاء ،وكان
�صاحب املو�صل وما واالها .ولعل ِّ
ال�شم�شاطي ات�صل بنا�صر الدولة يف املو�صل قبل �أن يتوجه
َ
�إلى حلب حا�ضرة �آل حمدان.
ِّ
ولل�شم�شاط ��ي اب ��نٌ �شاعر ،هو �أبو الفت ��ح احل�سن .وله ترجمة و�شع ��ر يف يتيمة الدهر
 .125/1وذك ��ر ال�سمع ��اين �أن ِّ
ال�شم�شاطي ح َّدث عن محمد بن محمد الباغندي ،وروى عنه
�أبو جابر عبداهلل بن حيان الأزدي.
كان ِّ
ال�شم�شاطي كثري التن ّقل بني اجلزيرة واملو�صل وبغداد وحلب .ويفيدنا ابن النجار
(ت 643ه� �ـ) �أنه دخل مدين ��ة وا�سط �سنة 394هـ .وال نعرف �شي ًئ ��ا عن فرتة وجوده يف هذه
املدينة العريقة مبن ات�صل ،وماذا فعل .ثم انقطعت �أخباره بعد ذلك ،فال نعرف متى تويف،
و�أين.
�شيوخ���ه :ونع ��ود �إلى �شيوخه ومن روى عنهم ،فنكت�ش ��ف �أن كتابه الأنوار ،وهو الوحيد
الذي و�صل �إلينا من �آثاره ،ي�ضم طائفة من ه�ؤالء الأعالم العلماء:
 -1الأخف�ش ال�صغري ،علي بن �سليمان (315هـ).
 -2ابن دريد ،محمد بن احل�سن (321هـ).
 -3ال�صويل ،محمد بن يحيى (335هـ).
 -4عل ��ي بن ال�صباح ،و َّراق �أبي مح ّلم ،محمد ب ��ن ه�شام ال�شيباين اللغوي( .تويف ابن
ه�شام 245هـ).
 -5علي بن هارون املنجم (352هـ).
� -6أحمد بن جعفر بن �أبي العيناء محمد بن القا�سم.
 -7نفطويه� ،إبراهيم بن محمد بن عرفة (323هـ).
 -8ال�شريف املرت�ضى ،علي بن احل�سني (436-355هـ).
 -9احل�سني بن علي الأنطاكي.
 -10جحظة� ،أحمد بن جعفر (324-224هـ).
 -11احلراين� ،أبو احل�سني.
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 -12محمد بن �صدقة.

ومن تالمذته :علي بن من�صور احللبي الأخباري (ت421ه).
وعودة �أخ ��رى �إلى �شيوخه نقول� :إن �أقدمهم والده الذي روى عنه �شع ًرا البن
الرومي[ .ذيل تاريخ بغداد .]143-142/4
م�ؤلفات���ه :ت ��رك ِّ
ال�شم�شاطي جمموعة من امل�ؤلف ��ات يف الأدب وال�شعر واللغة
والنحو والتاريخ والفقه والأن�ساب والنجوم ،وغري ذلك ،كما �أ�سلفنا .وتع ُّد القائمة
التي �أثبتها النجا�شي� ،أحمد بن علي (ت 450هـ) الأكرث تف�صي ًال بينها:
� -1أبيات املعاين :ذكره يف كتاب الأنوار.
� -2أخب���ار �أب���ي متام واملختار من �شع���ره .كانت منه ن�سخة يف �إحدى مكتبات
حلب �سنة 694هـ( .فهر�س �سباط رقم .)40
� -3أخب���ار �أب���ي نوا����س واملخت���ار م���ن �شع���ره ،واالنت�ص���ار ل���ه ،وال���كالم على
محا�سنه.
 -4الأن���وار :و�صل �إلينا ،وطب ��ع با�سم الأنوار ومحا�س���ن الأ�شعار (حت �صالح
مهدي العزاوي ،وزارة الثقافة ،بغداد 1976م .وحت ال�سيد محمد يو�سف ،الكويت،
وزارة الإعالم 1978-1977م).
 -5الأن���وار والثم���ار :قال �سالمة بن دكا املو�صلي� :إنه �ألفان وخم�سمئة ورقة،
ي�شتمل على ما قيل يف الأنوار والثمار من ال�شعر.
 -6تف�ضي���ل �أب���ي نوا�س على �أبي متام والرد على الطاعنني يف �شعره .كانت
منه ن�سخة يف �إحدى مكتبات حلب �سنة 694هـ( .فهر�س �سباط رقم .)256
 -7الدي���ارات (الأدي ��رة والأعمار يف البلدان والأقطار) .قال �سالمة بن دكا:
ه ��و �أكرب عم ��ل يف املو�ضوع ،ذكر في ��ه ب�ضعة وثالثني دي� � ًرا وعم� � ًرا .و�صلت �إلينا
اقتبا�س ��ات منه يف كت ��اب بغية الطلب الب ��ن العدمي؛ جمعها وحققه ��ا د� .إح�سان
ﺮم  -ﺻﻔﺮ 1440
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عبا�س يف كتابه �شذرات من كتب مفقودة� ،ص.387-383

ال�صراح.
 -8ر�سالة الإي�ضاح ع َّما �أتيا به [اخلالديان] من الإفك ُّ
 -9ر�سالة البيان ع َّما م َّوه به اخلالديان.

 -10ر�سالة تتعلق ب�أبي ن�ضلة ،مهلهل بن ميوت.
 -11ر�سائل �إلى �سيف الدولة احلمداين.
� -12شرح احلما�سة الأولى التي �أعدّها �أبو متام الطائي.
(�ص َنعه).
� -13شعر ديك اجلن َ
 -14غريب القر�آن.
 -15القلم[ .يف الوايف بالوفيات  158/22ـ العلم].
 -16املثلث ال�صحيح.
 -17املجري يف النحو[ .املجري :املن�صرف].
 -18مخت�صر تاريخ الطربي :حذف الأ�سانيد والتكرار ،وزاد عليه من �سنة
303هـ �إلى وقته .قال �سالمة بن دكا :فجاء يف نحو ثالثة �آالف ورقة.
 -19املق�صور واملمدود.
 -20املو�صل لأبي زكريا يزيد بن محمد الأزدي (ت 334هـ) ،تَـ َّممه من �أول
�سنة � 322إلى وقته ،فدخلت فيه زيادات كثرية.
 -21ال ُّن��� َزه واالبته���اج .ق ��ال �سالمة بن دكا� :إنه نح ��و �ألفني وخم�سمئة ورقة،
يحتوي على �آداب و�أخبار.
قال ياقوت� :إنه جمموع يت�ضمن غرائب الأخبار ومحا�سن الأ�شعار كالأمايل.
كان ��ت منه ن�سخة يف �إحدى مكتبات حلب �سن ��ة 694هـ( .فهر�س �سباط رقم
.)876
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وقد ر�أى �أبو العبا�س النجا�شي كت ًبا زائدة يف فهر�ست كتب ِّ
ال�شم�شاطي بخط
(�أبي ن�ضر بن ريان)� ،إال �أنه مل يثبت غري ما و ّثقه (�سالمة بن دكا) منها.
مكانت���ه يف ال�شع���ر :ق ��ال الن ��دمي ي�ص ��ف ِّ
ال�شم�شاطي :هو �شاع ��ر ،م�ص ّنف،
م�ؤلف ،مليح احلفظ ،كثري الرواية[ .الفهر�ست  .]680وو�صفه بالغلو املذهبي.
وقال ياقوت� :شاعر جميد ،وم�صنف مفيد ،كثري احلفظ ،وا�سع الرواية.
ولق ��د �أوردا ،وكذل ��ك النجا�شي ،قائم ��ة ب�أ�سماء م�ؤلفاته ،مل يك ��ن من بينها
ديوان �شعر ،على الرغم من �إقرار الندمي وياقوت ب�أنه �شاعر.
ومبراجع ��ة الأنوار ،ومعج���م الأدباء ،والوايف بالوفي���ات ،والع�شرات من كتب
ال�ت�راث والأدب ،جند له الق�صائد والقطع التي ت�شهد ب�أنه �شاعر مطبوع ،جم ِّود،
ح�سن املعاين ،مليح امل�أخذ ،رقيق الطبع ،كثري االفتتان يف الت�شبيهات والأو�صاف.
َوم ��نْ يدر� ��س �شعره يلحظ �أنه قد ت�أث ��ر مبن �سبقه من ال�شع ��راء؛ كالبحرتي و�أبي
مت ��ام و�أبي نوا� ��س وابن الرومي وغريهم .ويلحظ �أن ت�أث ��ره كان كث ًريا بالبحرتي.
ويف كتاب ��ه الأنوار يف�ضح بع�ض ال�شع ��راء الذين �سرقوا �شعره .ويف هذا داللة على
اخل�صبة ،بحيث يتعر�ض لل�سرقة.
�شاعريته ِ
كان الق ��رن الرابع الهجري ي�ضج بفحول ال�شع ��راء ،يف مقدمتهم �أبو الطيب
املتنب ��ي ،وكان ديوان �سيف الدولة احلمداين ـ الذي ب ��د�أ �سنة 333هـ بتويل �سيف
الدولة الإمارة ـ حاف ًال بالعلماء وال�شعراء الذين كانوا ي�سعون ِلرفد �صاحب الأمر،
فتث ��ور بينهم اخلالفات واملناق�شات ،كما ر�أينا ما ح�صل بني املتنبي وابن خالويه ـ
مث ًال ـ ويبدو �أن مكانة ِّ
ال�شم�شاطي يف بالط �سيف الدولة كانت ح�سنة ،داللة تكليفه
جمع الق�صائد التي قيلت يف �سيف الدولة ،وحجمها ع�شرة �آالف ق�صيدة ،اختارها
مب�شاركة عبداهلل بن محمد الفيا�ض الكاتب ،لكنه ا�صطدم بالأخوين اخلالد َّيينْ ،
ال�صراح .وقد
ف�أ َّل ��ف فيهما ر�سالتني ـ تق ��دم ذكرهما ـ يتهمهما بالتموي ��ه والإفك ُّ
ان�ض ��م ِّ
ال�س ِر ِّي ال َّر َّفاء ،الذي رفع راي ��ة العداء للخالد َّيينْ كما هو
ال�شم�شاطي �إلى َّ
م�شه ��ور[ .انظر دي���وان ال�س���ري الر َّف���اء  82/2رق ��م  ،138و 302/20رقم ،264
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و 339رقم  ،290و 613/2رقم .]432
ولق ��د هالني الظلم الذي حلق ب�أبي احل�سن ِّ
جت�سد بغياب
ال�شم�شاطي ،الذي َّ
تي�سر املظانِّ .
ديوان ��ه عن مكتب ��ة ال�شعر العربي ،فتج ��ردتُ ل�صنع ديوان له ق � ْ�در ُّ
ويظ ��ل اجله ��د املتوا�ضع يحنّ �إلى َمنْ ي�ستدرك علي ��ه .واهلل املوفق� ،إنه ِنعم املولى
و ِنعم الن�صري.
ديوان ِّ
ال�شم�شاطي
قافية الباء
[]1
قال ميدح �أحد ُكتَّاب ع�صره[ :الطويل]
�����اب ال��ن��وائ ِ��ب
 -1له قل ٌم قد ق َّلم الده َر ب� ُأ�سه
وذ َّل������تْ ل���ه ق�����س�� ًرا رق ُ
لأم�ضى من ال ِبي�ض املوا�ضي امل�ضاربِ
�����ج ُل��ع��ا ًب��ا ك���ال�ب�روقِ و�إن���ه
 -2يمَ ُ ُّ
 -3فتجري به يمُ ناه بالفقر والغِنى
مل����ن ي���رجت���ي���ه �أو ل����ب����ا ٍغ م����ح����اربِ
وينث يف القرطا�س ُد ًّرا َّ
رُ
كنظم ع��ق��ود ال����دُّ ِّر ف���وق ال�ترائ ِ��ب
منظ ًما
[ ]1القطعة يف الدر الفريد .9/5

[]2

قال يف و�صف الهواء باحل ّر وقلة حترك الريح[ :الوافر]
 -1ل���ق���د ح����� َّر ال�����ه�����واء ف���ق���ي���ل ه���ذا
��وب
ه���وى ل��ف َ��ظ�� ْت��ه يف اجل���� ِّو ال�� ُق��ل ُ
ف���م���ا مل ي�����ح ْ
������ذوب
 -2ك��������أ َّن الأف�������ق ج���اح���م ك��ي�ر ق��ْي�ننْ ٍ
��ت��رق م���ن���ه ي ُ
[ ]2محا�ضرات الراغب .417/4

 -2اجلاحم :املكان ال�شديد احلر.
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[]3
وقال يف ا�ست�شفاع الدخول[ :الكامل]
� -1أ�أب�������ا امل�����س�� َّي��ب م���ع���دن الآدابِ
-3رمتُ الدخول�إلىالأمريف�صدَّين
 -3فام ُننْ بتعريف الأم�ير ف�إنني

�أ���ش��ك��و �إل���ي���ك ف�����ض��ا���ض��ة ا ُ
���ج���ابِ
حل َّ
ع���ن���ه ب��ل�ا ����س���ب���بٍ م����ن الأ�����س����ب����ابِ
ق���د ����ص���رت ك���ال���ب��� َّواب ع��ن��د ال���ب���ابِ

[ ]3النتفة يف الترب امل�سبوك (مخطوط ،ق .)140
[]4

وقال[ :الرجز]
 -1ب���ث���اب���ت ال��ن�����س��ب��ة يف ال���ع���ت���ق ل��ه
 -2ذي ُع�����ن�����ق م������دي������د ٍة و ُم����ق����ل���� ٍة
-3ت�سمعهج�سال�صوتمن ُبعدِ املدى
 -4ال ت����أخ���ذ ال��ع�ين ال����ذي ت���أخ��ذه
 -5وم��ن��خ��رٍ م��ث��ل ال��وج��ار يبعث ال��ـ
 -6و َك����� َف�����لٍ م��ت�ن ال ِّ
�����ط�����راف م��ت��ن��ه
 -7ت������راه ك���ال َّ
���ط���ود ل�����دى �إق���ب���ال���ه
ُ -8ت�����قِ����� ُّل�����ه ق�������وائ������� ٌم ُع������ب ٌ
������ل ل��ه��ا
ُ -9ي���خ��� ِّل���ف ال����ري���� َح ل�����دى َك�ل�ال��� ٍة
[ ]4الأنوار .315-314/1

�ي�ر َن��� َ��س ْ��ب
م��ن �أع�����و ٍج والح����قٍ خ ُ
ح�����دي�����د ٍة و�أ ُذنٍ ف���ي���ه���ا َ
�����ب
جن ْ
��ص��ب
ف��ت��ن��ت��ح��ي ����س���ام���ع��� ًة وت��ن��ت��� ْ
���ب
ف��ه��ي ل���ه ح��اف��ظ��ة م���ن ال��� ِّر َي ْ
حب
� َ
أنفا�س يف �شرقٍ وغ��ربٍ �إذ َر ْ
وب���ط��� ُن���ه ذو ُج���ف���رة وذو َق��ب ْ��ب
ال�سر ِْب
كال�سيل َّ
وعندما يدبر َّ
�لاب مل َت��خِ ْ��ب
ح��واف��ر ُح�� ْف�� ٌر �ِ��ص ٌ
و�����ش�����أوه ك���ال�ب�رق ح�ي�ن ي��ل��ت��ه ْ��ب

 -8العبل� :ضخمة.
 -9كاللة :الإعياء
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[]5
قال[ :جمزوء الرمل]
 -1ل����ي���������س ل�����ل�����غِ�����رب�����ان � ْإن ���ص��ا
 -2ول��������ق��������د � ُ��������س�������� َّب��������تْ جِ ��������م ٌ
��������ال
����ن الأح������ـ
� -3إ ْذ ن���������أى يف ال����� ُ����س����ف ِ
 -4ه�����������ي غِ ��������������رب ُ
��������������ان فِ�����������������راقٍ
[ ]5الأنوار .387/1

���������ب
ح�����������تْ ب���������� َر ْب����������ع ال�����������������دار ذن ُ
��������ب
ُظ���������� ِل����������م����������تْ ح������ي�����ن ُت��������� َ��������س ُّ
�������ب
ـ�����������ب ُ
�����������اب ف�����������ا ْل�����������ت�����������ا ُع امل�������ح ُّ
�����ب
�إ ْذ ب�������ه�������ا � ُ���������ش��������� ِّت���������تَ ������ش�����ع ُ
[]6

قال يف طيب زيارة[ :اخلفيف]
وف����������������راقٍ ل�������ه وط��������������ولِ ع�����ت�����ابِ
ط����امل����ا ك������ان يف ����ض���ن���ى وع��������ذابِ
م����ن ه����م����و ٍم وح�������س���ر ٍة واك���ت���ئ���ابِ
وب�����ك�����ى رح������م������ ًة و َر َّق لمِ َ����������ا ب��ي

����ب ب��ع��د اج��ت��ن��ابٍ
 -1زارين َم���ن �أح ُّ
 -2ف�شفى بالوِ�صالِ وال�� ُق��ربِ قل ًبا
ِ -3ب���تُّ �أ���ش��ك��و �إل��ي��ه م��ا ك��ن��تُ �أل��ق��ى
م�����ا ر�أى م���ن ب�ل�ا ٍء
 -4ف���رم���اين مِ َّ

[ ]6القطعة يف الترب امل�سبوك (مخطوط ،ق.)118
قافية التاء
[]7

قال يف اخل�شخا�ش[ :الطويل]
-1وخ�ضراءقدن َ
ِيطتعلى ُح�سنحالها
 -2م�������ض��� ِّم���ن��� ًة َح������ َّب������اتِ ُد ٍّر ك����أن���ه���ا
[ ]7نهاية الأرب .25/11
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[]8
وقال يف و�صف النواعري[ :الطويل]
��ي��ره �أح����زان����ن����ا ح��ي�ن ح��� َّن���تِ
ن�����واع ُ
هوايَ الذي منه دموعي ا�سته َّلتِ
وال ُح��ر ًق��ا ب�ين ال�ضلوع ا�ستك َّنتِ
��اح��تْ ب��ال��ه��وى وت�ش َّكتِ
ل�����س��ا ًن��ا َل��ب َ

 -1ن��زل��ن��ا ب���أك��ن��اف ال��ع��راق فه َّيجتْ
 -2حَت ُِّن وت�سقي ال َّر َ
و�ض ِر ًّيا ومل َت ُذ ْق
تعرف ال�شوق الذي يف جوانحي
 -3ومل ِ
 -4ول��و علِمتْ ما قد لقيتُ و ُم ِّلكتْ
[ ]8الأنوار .5/2

� -1أكناف العراق :جانبه وظ ّله.
[]9
قال يف �شكر زيارة[ :ال�سريع]
����ل���ا و� ً
� -1أه ً
���س���ه�ل�ا ب����ك م����ن زائ�����رٍ
 -2زار ف���أح��ي��ا ال���ن���ا� َ���س م���ن ب��ع��دم��ا
 -3ف���ل���م �أزل �أ������ش�����رب م�����ن ري���ق���ه
 -4ومل ي�������زل ي���ل���ح���ظ���ن���ي ذائ����� ًب�����ا

ق����د ك���ن���تُ م�������ش���ت���ا ًق���ا �إل������ى ر�ؤي���ت���ه
ك�����ادت ت�ل�اق���ي امل َ
�����وت م���ن ج��ف��وت��ه
خ��م�� ًرا و�أج���ن���ي ال����ورد م��ن وجنته
ال�سك َر م��ن مقلتِه
حتى اكت�سبتُ ُّ

[ ]9الأبيات يف الترب امل�سبوك (مخطوط) ق .137
[]10

قال يف ر َّمانة[ :ال�سريع]
 -1ي����ا ُح����� ْ����س َ
����ن ر َّم������ان������ ٍة ت��ق��ا���س��م��ه��ا
���رف م��ن��ع��وتِ
ك ُّ����ل �أدي������بٍ ب���ال َّ���ظ ِ
وب����ع����د ك�������س���رٍ ح����� َّب ُ
 -2ك������أن�����ه�����ا ق����ب����ل ك���������س����ره����ا ك������ر ٌة
�����ات ي����اق����وتِ
[ ]10معجم الأدباء 1909؛ الوايف بالوفيات .160/22
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قافية اجليم
[]11
وقال[ :الطويل]
ت�������راه ع����ي����و ًن����ا ب���ال���ن���ه���ار ن����واظ���� ًرا
[ ]11ديوان املعاين .740

وبعد غ��روب ال�شم�س �أزرار ديبا ِج
[]12

وقال يف فهد[ :الرجز]

�����������ات ا َ
 -1و َر ْو������������ض����������� ٍة ب َ
ِ������ج
حل�������� َي��������ا ب�����ه�����ا َل������ه ْ
�����ج
َ -2ب������� َك�������ى ع�����ل�����ى مِ �������ي�������ثِ َث��������� َراه���������ا و َن������ َ�����س ْ
 -3د َْم�������� ًع��������ا �أَ َع������������������ا َد م������ ْن������ ُه َح������ ًّي������ا م������ا َد َر ْج
 -4ف������ َ�����ش����� َّق����� َق�����تْ ُب ُ
�����ج
��������ط��������و َن �أَ�
ٍ
����������ص����������داف ُن����� ُت ْ
����ب ال��� َّث��� ِل ْ���ج
 -5ع����ن ُد َر ِر ال���� َغ���� َّوا�����ص ذي ال���� َق���� ْل ِ
 -6ب�����ا َك����� ْر ُت�����هَ�����ا وال����� ُّ����ص����ب���� ُح م����� ْف����� ُت�����و ُح ال��������� ِّر جَ ْ
ت
�����������ش ال ّ
ِ������ج
 -7وال������ َّل������ ْي������ ُل يف َج����� ْي ِ
�������ظ���ل���ا ِم ُم������ َّدل ْ
 -8ب������أَ ْف َ
������ح������ ُب������وكٍ � َ����ش���� ِن ْ����ج
�����ط������ ٍ�����س َ�أ ْر َق���������� َ���������ش َم ْ
ِ����ج
� -9إِ َذا َر َ�أى ال����� ُع����� ْف����� َر ومل ُي�������ؤْ� َ������س������ ْد َي����ه ْ
����ج
�ِ -10إ ّال َي����� ِ����ص���� ْد َع������ ْ�����ش�����راً تِ����� َب�����اع�����اً ال َي���� ُع ْ
���������ج
َ -11ي��������� ُع���������و ُم م�������ن ُغ��������� َب���������ا ِره���������نّ يف لجُ َ ْ
 -12ب����ي���� َن����ا َت��������������� َرا ُه َق�����امِ ������ ً�����س�����ا ح����� ّت�����ى َخ��������� َر ْج
 -13م�����ا ُت��� ْب�������ص���ر ال���� َع���� ْي���� َن����ان م���ن���ه �إِن َم���� َع ْ����ج
�����ج
� -14إِ َّال َك����� َم�����ا َع�����ا َي����� َن����� َت�����ا ال������َب�����رَ َق ْاخ����� َت�����لَ ْ
َ -15ي����� ْف����� َغ����� ُر ع�����ن م����� ْث�����لِ املُ����������دَى مل َت����� ْن����� َف����� ِر ْج
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............................
 -16ك����������أَ ّن���������ه ل�����ل�����حِ ����� ْق�����دِ َم���������� ْوت����������و ٌر َح������������ ِر ْج
َ -17ي���ن ُ
������ج
���ظ��� ُر م����ن َج���� ْم���� ٍر و َي���� ْ���ش َ
���ح���ى ع����ن َز َج ْ
����ج
ُ -18ي�����ع�����مِ ����� ُل َع������� ْ������ش������راً ُم������و َث������ق������اتٍ َت���� ْع���� َت���� ِل ْ
ُ -19ح��ج�� ًن��ا م�� َت��ى َت�� ْق�� ِب ْ
�����ض ع��ل��ى ال��� َّ��ص ْ��خ�� ِر َت��� ُ��ش ْ��ج
����ب ُر ْم�����ح�����اً مل ُي������� َز ْج
ُ -20ث������� َّم ا ْن���� َث���� َن����ى َي����� ْ����س َ
����ح ُ
� -21أَع�������������� َرج ل�����ل����� َّن ْ
�����خ�����و ِة مِ ���������نْ َغ�����ْي�����رِْ َع��������� َر ْج
�������اج������� ٍة مل ُت���� ْن���� َت����� َ����س ْ����ج
َ -22ي�������� ْر ُف��������ل يف ِدي������� َب َ
َ -23و� ْ����ش���� ًي����ا ك��� َم���ا ُر� ِّ�����ص����� ِع يف ال����� َع�����ا ِج ال���� َّ���س��� َب ْ���ج
 -24ي�����ا ُح����� ْ����س���� َن����ه يف � ُ����س ْ
����خ����طِ ����ه �إِذا � َ����س���� ُم ْ����ج
ظبي �صاده:
 وفيها يف و�صف ٍ -25ع َّ
��������ن ل������ه �أَ ْج���������� َي���������� ُد �أَ ْح����������������� َوى يف َب���������� َر ْج
�����ج
ُ -26ي��� ْغ����ِ���ض���ي ع��ل��ى � ِ���س ْ���ح���رٍ و َي����� ْر ُن�����و ع���ن َد َع ْ
ُ -27م��������� َت��������� َّو ٌج ك����� َم�����ا ُي������������ َرى َع������� ْق������� ُد الأَ َز ْج
�������م ف�����ي�����ه ا ْن�������ح�������ن�������ا ٌء و َع������������� َو ْج
 -28ب��������أَ� ْ�������س َ
�������ح ٍ
��������ق الإِ ْب�������������������� َر ِة َم�����ف�����ت ُ
ُ -29م�������� َذ َّل ُ
�����ول ال������������� َّد َر ْج
����ج
 -30ك���������أَ ّن��������ه َخ�������������� ْر ُط هِ ������ل�����الٍ مِ ��������ن � َ����س���� َب ْ
�������خ������� َت ُ
َ -31ي ْ
�������ال يف مِ ������ ْ�����ش����� َي����� ِت�����ه �إِذا هَ���������� َد ْج
����������ع ُم�������� ْرهَ�������� َف�������� ِة ا َ
�����ج
خل�������� ْل��������قِ ُخ����� ُل ْ
 -32ب�����������أَ ْرب ٍ
 -33ف���ي���ه���ا َث������ َم������انٍ ُح�������ذِ َي�������تْ َح���������� ْذ َو ال����� ُّ����س���� ُر ْج
َ -34م��������� ْق���������دود ٌة ُخ������ ِ�����ض َ
������ج
��ب��ن حِ ������� ّن�������ا َء ال������دُّ َل ْ
ن���������ا خ َ
 -35ك����������أَ مّ َ
������ا�������ض مِ �����������������دَاداً ق������د ُم���������� ِز ْج
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�����ج
ُ -36د ِّوج َغ����� ْي�����م�����اً ف���������و َق َظ������هْ������رٍ ُم����� ْن�����دَمِ ْ
َ -37ح��� َّت���ى ِ�إذا �أَ ْف���� َ���ض���ى �إل�����ى ال��� َب ْ
���ط ِ���ن ا ْن���� َف���� َر ْج
َ�������ج
 -38م���ن���ه���ا ع�����ن ال���� َّ���ش��� ْم�������س ول����� ِك�����نْ ال َوه ْ
ُ -39م����� َع����� َّل ُ
�����ق ال���� ِّل����ح���� َي���� ِة م�����ن َف��������� ْوق ال����� َّ����ش���� َر ْج
 -40ك�������أَ َّن������هَ������ا مِ ���� ْك���� َن���������س���� ُة ال������ع ْ
ِ������ط������ ِر الأَ ِر ْج
 -41ي�������ذب ع�����ن ق������م������را َء مِ ْ
�����ط�����ح�����ا ِر ال������������ َّر َد ْج
���ا����ض مِ ����لَ ْ����ج
مب����� ْث�����لِ َق����� ْي�����دِ ال����� ِف��ْت��رِْ َن���� ْ���ض��� َن ٍ
ِ -42
 -43مِ ����� ْث�����ل لِ������ َ�����س�����انِ الأُ ْف����������� ُع�����������وانِ امل ُ ْ
����خ����ت����ل ْ����ج
.......................
� -44آ َم ُ
������ج
�����������ن م�����ا ك�������ان م������� َع الإِ ْج��������������لِ ال������دُّ ُع ْ
َ������ج
 -45ومل ُي��������������� َر ْع يف � ِ�������س������� ْر ِب�������ه ومل ُي������ه ْ
جل��������� َن���������انِ وا ُ
 -46ع�����ا َن����� َق�����ه َث������� ْب�������تُ ا َ
�������ج
حل َ
�������ج ْ
َ�������ج
 -47عِ ���������� َن����������ا َق ال � َ�������ص������� َب�������ا َب������� ٍة وال َب�������ه ْ
��������� -48ص��������ا َغ ل��������ه قِ����������ل���������ا َد ًة م��������ن ال������������������ َو َد ْج
[ ]12الأنوار 171-168/2

� -8أرق�ش :مزين� .شنج :منقب�ض يف اجللد.

 -12القم�س :الغو�ص.
 -15فغر :فتح.
 -17زججه :دقته وطوله.
 -25الأحوى :الأ�سود.
 -26الدعج� :سواد العني مع �سعتها.
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� -28أ�سحم� :أ�سود.
 -29ذلق :ح ّدد.
 -31الهدج :م�شية ال�شيخ.
 -32خلج :جذب وغمز.
 -41طحر :رمت به.
 -48الودج :عرق يف العنق.
قافية احلاء
[]13
قال[ :الوافر]
وهُ ��� َّب���ا ���ص��اح��ب َّ��ي �إل����ى ال��� َّ��ص��ب��و ِح
الف�صيح
و�صوت الناي وال��ع��ود
ِ
«امل�سيح»
دقيق اخل�صر من َت َبع
ِ
وب��ال��ي��د ع��ات�� ًق��ا م��ن ع��ه��د «ن���و ِح»
باللحظ ُروح��ي
وت�س ُلب عي ُنه
ِ

�����ص��دو ِح
� -1أج��ي��ب��ا دع����وة ال��دي��ك ال َّ
 -2ل�� َن��ن��ع�� َم ب���ال���ـ��� ُم���دام وب��ال��ن��دام��ى
ِدف
 -3وم���ع���ت���دل ال����ق����وام ث��ق��ي��ل ر ٍ
 -4ي�����دي�����ر ل����ن����ا ب���ع���ي���ن���ي���ه حل ً
����اظ����ا
 -5ف��� ُت���ذه���ب ك��� ُّف���ه ب����ال����راح ع��ق��ل��ي

[ ]13بدائع الت�شبيهات ( 247-246رقم )458
قافية الدال
[]14

وقال يف بيت بناه �أحد الأمراء[ :الب�سيط]
َ -1ب َن ْيتَ َب ْي ًتا َ�س َما لل َف ْخ ِر َم ْ�ص َع ُد ُه

واح َت َّل يف ِذ ْر َو ِة ال َع ْل َيا ُم َ�ش ّيدُه
ْ
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 -2قد َعا َن َق الأُ ْف َق ح َّتى خِ ْل َت ُه َك ِل ًفا
 -3لل ُّنو ِر يف َد ْورِه ِل�� ْع ٌ��ب و ُم���ؤْ َت��لَ ٌ��ق
 -4ك�����أَ ّن����ه ����ص���ار ٌم يف َك ِّ
����ف ُم������ َّد ِر ٍع
َ -5ب�� َن��ا ُه ذو هِ �� ّم�� ٍة عِ ْلماً و َه ْند ََ�س ًة
مدُه وا ُ
جلو ُد َحائ ُِطه
ا�سه جَ ْ
� -6أَ َ�س ُ
ِي�س وقد َك َ�ش َفتْ
 -7ك�أَ ّنه َ�ص ْر ُح ب ْلق ٍ
َ�شوَاهِ ُد ا ُ
حل ْ�س ِن ع ِّني حِ َ
ني َت ْ�ش َه ُد ُه
واع َت َذ َرتْ
و�صفِي ع ْنه ْ
� -8أَ ُقول �إِ ْذ َك َّل ْ
َ -9ب ْي َتانِ يف الأَ ْر ِ�ضَ :ب ْيتُ اهلل َن ْع ِر ُف ُه
ِذ ْك ًرا وذا ال َب ْيتُ َن ْغ َ�شاه و َن ْق ِ�ص ُد ُه
ُ -10م َبا َر ٌك َع�� َّر َف ُ
يمُ ْ َن ا ُ
ر به
و�س ودَا َمتْ فيه �أَ ْ�س ُع ُد ُه
جل ُل ِ
اهلل الأَمِ �ي َ
[ ]14القطعة يف الأنوار 95-93/2؛ والترب امل�سبوك (مخطوط) ق.61

قد طا َل مِ ن َو ْج��دِ ه فيه َتلَدُّ ُد ُه
َيعلو و َي�� ْن��ح ُّ��ط ُم ْ�س َت ًّنا َت�� َو ُّق�� ُد ُه
َي ُ�س ُّله يف الدُّ َجى َط ْوراً وي ْغمِ ُد ُه
َع��� ْق ً
�ل�ا و َو َّط�������� َد ُه فِ��� ْك��� ٌر ُي�������ر ِّد ُد ُه
وال�س ْق ُف ُ�س�ؤْ َد ُد ُه
و�أَ ْر ُ�ضه َف ْ�ض ُله َّ
َ�ساقاً َ
وظ َّن ْت ُه ما ًء خِ َ
يف َم�� ْو ِر ُد ُه

 -3هذا البيت غري موجود يف الترب امل�سبوك.
 -4ال�صارم :ال�سيف القاطع.
[]15
قال يف و�صف ال�شتاء[ :الكامل]
��ار���ص
� -1أل��ق��ى ك�لاك��لَ��ه ب�ب�ر ٍد ق ٍ
[ ]15محا�ضرات الراغب 426/4

يح�سدُه
حتى غدا َمنْ يف جهن َم ُ

 -1الكلكل :ال�صدر
[]16
وقال[ :م .الكامل]
 -1ا�������ش������رب ع����ل����ى زه���������� ِر ال���ب���ن���ف���ـ
 -2ف������������ك�������������أنمَّ������������ا �أوراق���������������������������ه
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�����ب احل���������س����و ِد
�����س�����ج ق�����ب����� َل ت������أن�����ي ِ
� ِ
�آث�����������������ار ق�������ر��������ص يف اخل��������������دو ِد

436

[ ]16هم ��ا يف نهاي���ة الأرب ( 228/11ويف ا�س ��م ال�شاع ��ر حتري ��ف) .وذكر
النوي ��ري �أنهم ��ا ُيرويان البن الروم ��ي ،ولي�س ��ا يف ديوانه ط .ن�ص ��ار .و ُن�سبا البن
ال�شاعر يف اليتيمة  .125/1وانظر امل�ستدرك على ديوان ابن الرومي ( 116رقم
[ )20م ��ا ن�س ��ب �إلى ابن الروم ��ي و�إلى غ�ي�ره] .ون�سبا البن الروم ��ي يف التذكرة
الفخرية  ،243والك�شف والتنبيه .306
[]17
قال[ :جمزوء الكامل]
َق ي�������راك ك���ال�������ش���ي ِء ا����س���ت���ج���دَّه
� -1أغ�����ب�����ب زي������ارت������ك ال�������ص���دي���ـ
� -2إن ال���������ص����دي����ق مي ُّ
َ
��������ل � ْإن
��������������راك ع����ن����ده
�إذ ال ي�����������زال ي
[ ]17ال���در الفريد (مخطوط) ق  174/2ـ باختالف وبال عزو يف ال�صداقة
وال�صديق .)*(120
[]18
وقال[ :مخلع الب�سيط]
��ي�ن
َ -1ذ َّم �أُن���������ا� ٌ���������س ُغ������������راب ب ٍ
 -2وال����� ُّن�����وق ُذ َّم��������ت ك���م���ا ع��ل��ي��ه��ا
 -3وال ُّ�����س��ف ُ��ن �أول�����ى ب���ال��� َّذ ِّم منها
[ ]18الأنوار 387/1

�إ ْذ ����ص���اح يف ال����� َّر ْب�����ع ب���ال��� ِب���ع���ا ِد
���������ي وال�������ب�������وادي
ُي�������رتحَ������� ُل احل ُّ
����ب ال�����ف������ؤا ِد
�إذ � ُ���ض��� ِّم���ن���ت �����س����ال َ
[]19

قال[ :الرمل]
 -1اعرف العدل يف �أمورك وارف�ضـ

ـ�����ه �إذا م�����ا ق�������ص���دت���ه الزدي���������ا ِد
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ـ ُ
���راف يف اجل��ود غاية االقت�صا ِد
ف����اع����م���� ْد م�����ن ب�����ع�����ده ل����ل���� ِّت��ل�ا ِد

م�سرف جا َد فالإ�سـ
ُ -2جز مدى ك ِّل
ٍ
ُ
الطارف
 -3ال تد ْع طار ًفا ف� ْإن نف َد

[ ]19النتفة يف الدر الفريد (مخطوط) .198/3
قافية الراء
[]20

قال يف اليا�سمني الأبي�ض[ :الوافر]
رط�������ي�������ب ٌ
�������ات ك��������أم�������ث�������ال ال�����ث�����غ�����و ِر
����� -1ش����ذور زب�����رج�����دٍ ف���ي���ه���ا لآلٍ
 -2روائ ُ��ح��ه��ا ت��ف��وق امل��� َ
��س��ك طي ًبا وت����ه����دي ل���ل���ق���ل���وب ج���ن���ى ال�������س���رو ِر
[ ]20بدائع الت�شبيهات ( 139رقم )214
[]21
وقال يف اجللنار[ :اخلفيف]
ق����د ك�����س��اه��ا احل����ي����اء ل�����ون ع���ق���ا ِر
 -1وب������دا اجل����ل����ن����ا ُر م���ث��� َل خ�����دو ٍد
�أح���م��� ًرا ن��ا���ص�� ًع��ا ل���دى االخ�����ض��را ِر
��� -2ص��ب��غ��ة اهلل ك��ال��ع��ق��ي��ق ت����راه
[ ]21اليتيمة ُ [ 125/1ن�سبا البنه احل�سني] ،نهاية الأرب .105/11
قافية ال�سني
[]22
قال[ :الطويل]
 -1وب��ي��دٍ َّ
��راب ك�أنها
تغ�شاها ال َّ�����س ُ
� -2أمال ُِ�س َيعمى عن هُ داه بها القطا
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ُت�� َن��� َّ��ش�� ُر يف �أرج��ائ��ه َّ��ن َّ
يال�س
الط ُ
أمال�س
�إذا قلت ب��ادتْ وا�صلتها � ُ

438

ركب َ
خف�ضها بعد رفعِها
� -3إذا َ
اجتاب ٌ
[ ]22الأنوار .86/2

وقام�س
فطاف
ح�سبتهم غرقى
ٍ
ُ

 -2الأمل�س :ال�صحيح الظهر.
 -3القم�س :الغو�ص.
[]23
وقال يف و�صف الأر�ض املج َّودة[ :الب�سيط]
 -1اجل ُّو يبكي ووجه الأر�ض مبت�س ٌم
[ ]23التذكرة احلمدونية .361/5

عر�س
مت والأر�ض يف ِ
فاجل ُّو يف م�أ ٍ

قافية الطاء
[]24
وله يف علي بن محمد ِّ
ال�شم�شاطي يهجوه[ :الكامل]
����اط؟
 -1م��ا ل��ل��زم��ان �سطا على �أ�شرافنا ف��ت��خ�� ّرم��وا وع��ف��ا ع��ل��ى الأن����ب ِ
��اط؟
�����س�� ّق ِ
� -2أع������داو ًة ل����ذوي ال�� ُع��ل��ى �أم ه�� ّم�� ًة ���س��ق��ط��ت ف��م��ال��ت��ه �إل����ى ال ّ
����اط
 -3خ�ضعت رقاب بني العداوة �إذ ر�أت �آث��������اره��������ا ت����ن����ق���� ّد حت������ت �����س����ي ِ
ُد ُل�����ف ال��ن��ب��ي��ط �إ ّ
�شم�شاط
يل م���ن
 -4ح��ت��ى �إذا رك�����ض��ت ع��ل��ى �أعقابها
ِ
��اط
����-5ص���دق امل��ع�� ّل��م �إ ّن���ه���م م���ن �أ����س���رة
���ب ت�����س��و���س��ه��م ب���ن���و ���س��ن��ب ِ
ُن���ـ���ج ٌ
�-6آب��������������ا�ؤك الأ�������ش������راف �إال �أن���ه���م �أ����ش���راف م َ
وخ�ل�اط
���و����ش و���س��اط��ح
ِ
[ ]24معجم البلدان [�شم�شاط] .362/3
 -1الأنباط :جمع نبط ،هم جيل من النا�س.
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[]25
وقال[ :الكامل]

 -1و ُم���� َق���� َّو ٌم َت�� ْه�� َت�� ُّز �أَ ْع َ
����ط ُ
����اف ال���� َّردَى
َ -2خ�� ِر� ٌ��س َمتى َ�ش ِه َد ال�� َو َغ��ى بل َِ�سانِه
مب�� ْق��لَ��ة
���ب ال�� ُق�� ُل��وبِ ُ
َ -3ي��� ْرن���و �إِل����ى َح ِّ
فو�س يَجِ ْد بها
�َ -4صا ٍد َمتى َي�� ِر ِد ال ُّن َ
[ ]25الأنوار .55/1

يف هَ������ ِّز ِه ب��� َي���دِ احلِ���� َم����ا ِم ُم�� َث�� َّق ُ��ف
َن َ��ط�� َق��تْ ب ُ��ح َّ��ج�� ِت�� ِه املَ�� َن��ا َي��ا ال�� ُع�� َّك ُ��ف
َز ْر َقا َء �أَ ْرمدَها ال َّردَى ما َتطر ُِف
ِر ًّي�����ا و ُت����� ْ����ص����دِ ُر ُه املَ���ن���ا َي���ا َي��� ْر ُع ُ
���ف

�صاد :عط�ش ـ الرعاف :خرج من �أنفه الدم.
ٍ -4
[]26
وقال[ :الب�سيط]
قالوا بخلتَ  ،ومل � ْ
أحفل مبا قالوا
ما �ساد يف النا�س �إال من له ُ
مال

� -1أ�صون مايل ،وقو ٌم من جهالتِهم
 -2يا قو ُم ال تعذلوين �إن �ضننتُ به
[ ]26الدر الفريد .152/2
[]27
قال يف و�صف �شعره[ :الكامل]
 -1جاءتك �أبكار القري�ض يقودها
 -2جن����د َّي���� ٌة �أل���ف���اظ���ه���ا ،ع���دوي��� ٌة
َ
 -3قد ُق ِّيدتْ
بعالك وهي �سوائر
[ ]27احلما�سة ال�شجرية .808
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م����ن ج������ود ك����ف َ
����ك ق����ائ���� ٌد ودل����ي���� ُل
�أن�����س��اب��ه��ا ،ب���ل ف��خ�� ُره��ا م��و� ُ
��ص��ول
���ن ُح���ل ُ
ول���ه���ا ع��ل��ي��ك �إذا ظ���ع َّ
���ول

440

[]28
قال يف ا ُ
حل َّجاب[ :الكامل]
م��ا زل���تَ ط�� ْل�� َق ال��وج��ه ف��ال��ب��ادي ملن
[ ]28الترب امل�سبوك ق .148
وقال[ :الرجز]
����ب ُ���س�� ًرى
 -1و ُر َّب َل��� ْي���لٍ ُج��� ْب��� ُت��� ُه غِ َّ
ِ -2ن����� ْ����س���� َب���� ُت���� ُه َلأ ْع���������������� َو ٍج والحِ ��������قٍ
َ -3ن��� ْه���دٍ َج��� ُم���و ِم ال��� َّ��ش�� ِّد فِ��ي��ه َل��� ْق��� َو ٌة
َ -4ت�������� َراه يف �إِق����ب����ال����ه َط��������� ْوداً ويف
 -5ذِي ُغ����� َّرة ك��ال���ُّ��ص�� ْب��ح يف داجِ ��� َي��� ٍة
���������ع ُت ْ���خ���جِ ��� ُل ع��� ْن��� َد َج���� ْر ِي���� ِه
 -6و�أَر َب ٍ
[ ]29الأنوار .334-333/1

ي���خ���ت���ا ُر ب����وا ًب����ا ب���وج��� ٍه م��ق��ف��لِ
[]29
مب��� ْ��ش��رِف ال��ك��اهِ ��لِ َم�� ْل�� ُم��و ِم ال�� َك�� َف ْ��ل
ُ
ف��ه��و َر ِب���ي ٌ
�����اط ُم�� ْن�� َت َ��ح ْ��ل
���ط مِ ���ن ِر َب ٍ
َت ْن َق ُّ�ض َي�� ْو َم ال��د َّْج ِ��ن َخ ْوفاً و َوه َْ��ل
�إِدب�������ارِه َ���س�� ْي ً
�لا و َع��� ْر����ض���اً ُم�� ْع�� َت��دِ ْل
ال�س ُب ْل
من ال َّ��ظ�لام �أَ ْظ��لَ�� َم��تْ منه ُّ
ِري��� َح ال�� َق�� ُب��ولِ وا َ
جل�� ُن��وبِ َّ
وال�ش َم ْل

 -3اللقوة :داء يف الوجه .واجلموم :الكثري.
[]30

وقال يف حكاية رواها يف كتابه النزه واالبتهاج[ :املن�سرح]
ُق ْ
����ب م���ق���ا َل ذِي املَ��� ْي���لِ
فتح كم قد مضى من ال��ل��ي��لِ
 -1يَا ُ
�����ل وجت���� َّن ْ
ِ���ض ال��� ّن���وم ُم��� ْ��س�� ِب ٌ��ل ُخ�� ُم��راً
وع ُ
 -2ف��ع��ار ُ
���ار����ض المْ���ـ���زنِ م�����س��ب�� ُل ال��� َّذ ْي���لِ
 -3وال��ل��ي�� ُل فيِ ا ْل��� َب���دْر ك��ال��ن��ه��ار ِ�إذا
ي�سكب دمعاً على الرثى فرتى الـ
ُ -4

��اب كالليلِ
�أ�ضحت َوهَ���� َذا ال��� َّ��س��ح ُ
م�������ا َء ب����ك���� ّل ال���������دروب ك���ال���� َّ���س��� ْي���لِ
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 -5وال��ن�ر ُد ُتلهي َع��ن املَ�� َن��ام �إِذا الـ
� -6إِذا ل���ذي��� ُذ ال��� َك���رى ت���داف��� َع َع��ن
� -7إ َّن �أَمِ ��ي�ر الهيجاء فيِ م�����أزِقِ الـ
َ -8م���نْ ح���ز ُب��� ُه ال�����س��ع�� ُد ط��ال�� ٌع له ُم
 -9جن��ي ُ��ب �أ ٍّم مل َت���� ْغ���� ُذ ُه ���س�� ِّي��ئ ال��ـ
 10ي���ح���م��� ُل �أع�����ب�����ا َء ك����� ِّل ُم��ع�����ض��ل�� ٍة
� -11أم�����وا ُل����� ُه وال���ط���ع���ا ُم ق���د ُب����ذِ ال
وق�صر َعن
 -12ج���او َز َع�� ْم��راً َب���أْ� ً��س��ا َّ
 -13اَل َزا َل فيِ ن���ع���م��� ٍة جم�������دَّد ٍة

ف�صو�ص ج��ال��ت كجولة ا َ
خل�� ْي��لِ
ُ
وق��������تِ ُرق�����������ا ٍد �أ�������ض������ َّر ب����ا َ
حل���� ْي����لِ
ح����ربِ ال��ه��م��ا ُم اجل������وا ُد ب��ال�� َق�� ْي��لِ
وح�������ر ُب������� ُه م����وق����ن����ون ب�����ال����� َو ْي�����لِ
َق ْ�����س ِ��م َو اَل �أَ ْر� َ���ض��� َع��� ْت���ه م���ن َغ�� ْي��لِ
جت ُّ
������ل �أَن ُت�������س���ت���ق��� َّل ب���ال���� َّ���ش��� ْي���لِ
لآم�����ل�����ي����� َه ب��������ال��������وزنِ وال����� َك�����ي�����لِ
ال�ض ُ
ج��و ِد َي�� َد ْي�� ِه َّ
ذوال�سيل
حيان
َّ
��ش��رب ���ص��ف�� َو ال�� َغ��ب��وقِ وال�� َق�� ْي��لِ
ي��� ُ

[ ]30معجم الأدباء 1909-1908؛ الوايف بالوفيات .160-159/22
 -3يف ن�سخ الوايف� :أ�صبحت .ويف معجم الأدباء� :أ�ضحى.
 -7يف الوايف :والقيل� :إقواء.
 -8يف ن�سخ الوايف :حزبه؛ ت�صحيف.
[]31
وقال[ :املن�سرح]

ال�ص َبا و�أَ ْطال ِل ْه
َ -1ع�� ِّر ْج مب ْغ َنى ِّ
لل�ص َبا َو َط ًنا
 -2يا َر ْب�� ُع قد ُكنْتَ ِّ
كى لك ِّل ذي َ�ش َج ٍن
ِ -3
ف�ص ْر َت َم ْب ً
ْ -4
مل �أعتق ِْب من ُر ُ�سو ِم َم ْنزِلها
� -5إ ّال َح�� ِن��ي�� ًن��ا َط���فِ���ق���تُ �أَ ْب���ع��� ُث��� ُه
[ ]31الأنوار .65/2
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وح ّ
��ل�الِ���� ْه
ف����ا� ْ����س�����أَ ْل���� ُه ع���ن �أُ ْن����� ِ����س���� ِه ُ
ِ�إ ْذ �أَ َن��������ا �أَخ�����ت ُ
�����ال يف ُذ َرا َخ����الِ���� ْه
�أَ� ْ������س������ع������ َد ُه َط������ر ُف������ ُه ب���� َت���� ْه���� َم����الِ���� ْه
ب������ ْع������ َد ُو ُق��������������وفيِ ب������ه و َت������ ْ�����س������آلِ����� ْه
ك���������أَ َّن�������� ُه َر ْج������������ ُع َح������ َّن������ ِة ال������� َوالِ������� ْه

442

قافية امليم
[]32
وقال[ :الطويل]

ال�ص َباب ِة ُم ْغ َر َما
ُم َع ًّنى ب�أَ ْ�شجانِ َّ
فكا َدتْ ل َف ْر ِط َّ
ال�ش ْوق �أَن َتتك َّل َما
� َ��س�� َق��اهَ��ا عِ ��هَ��ا ُد ال��ـ�� ُم��زن ر ًّي���ا و َديمَّ َ ���ا
مب��� ْغ��� َن���ا ُه َز َم����ا ًن����ا تجَ َ ��� َّر َم���ا
َغ��� ِن���ي���تُ َ
َم�� َع��المِ ُ��ه َب��� ْع���دِ ي وق���د ك���ان م�� ْع��لَ�� َم��ا
َخ َ
ال ال َّل ْه ُو منه حني َخ َّل ْي َنه الدُّ َمى
�إ َّ
يل و َو ْج������داً �إِ ْذ َو َق���ف���تُ ُم��� َ��س�� ِّل�� َم��ا

َ -1م َغانيِ ال َه َوى َه َّي ْج َن َق ْل ًبا ُم َت َّي ًما
َ -2و َق ْفتُ على �أَ ْطاللِـهَا ُمترَ ِّ�س ًما
ُ -3عهُو ٌد َع ِه ْد َناهَا َت ُ
�شوق ُقلو َب َنا
َ -4ر َب��� ْع���تُ على َر ْب ٍ����ع بها و َل��ط��املَ��ا
 -5ع َفتْ �آ َي ُه الأَنوا ُء ح َّتى َتغيرَّ تْ
 -6فيا َل َك مِ ن َر ْب ِع ال َّت َ�صا ِبي و َم ْنزِلٍ
ال�سال َم َ�ص َبا َب ًة
 -7ل َق ْد َه َّم �أَن ُيبدِ ي ّ
[ ]32الأنوار .65-64/2

[]33

وقال[ :الوافر]
� -1أراد زي���ارت���ي مِ ���ن غ�ير وع��دٍ
 -2ف��� َن��� َّم ع��ل��ي��ه ب��ال َّ��ظ��ل��م��ا ِء ن���و ٌر
�صبحا
 -3وع���اد ب��ه ���س��وا ُد الليلِ
ً
 -4وق��ال��وا �إذ ر�أ ْوا �شي ًئا عجي ًبا

[ ]33القطعة يف الترب امل�سبوك ق .134

ح���ب���ي ٌ���ب ك�����ان ي��ب��خ��ل ب��ال�����س�لا ِم
وري�������ح امل�������س���ك وال����������� َّراح امل�������دا ِم
َ�������ب ال���ن���ائ���م���ون م����ن ال���ن���ي���ا ِم
وه َّ
ت��ع��ال��ى اهلل ���ش��م��� ٌ��س يف ال���ظ�ل�ا ِم

[]34

وقال يف ال ِآذ ْريون[ :الوافر]
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امل���ب���رح وال����غ����را ِم
 -1وزه���ر الآذري������ون ب��ه ا���ص��ف��را ٌر
م����ن ال ْ
�����وج�����دِ ّ
وي���ل���ح���ظ���ه���ا مب���ق���ل���ة م�����س��ت��ه��ا ِم
يحب ال�شم�س ال يبغي �سواها
ُّ -2
ف�����ن�����ام ل����ك����ي ي�����راه�����ا يف امل����ن����ام
� -3إذا غ���رب���ت ت��ك�� ّن��ن��ه ا���ش��ت��ي��ا ًق��ا
[ ]34النتف ��ة يف الك�شف والتنبيه  .327والثاين والثالث يف التذكرة البدرية
ق .491والنتفة يف مباهج الفكر ق �106( 41أ).
 -3رواية مخطوطة التذكرة البدرية:
�إذا غ�����رب�����ت ت����ك���� ّن����ف����ه ا�����ش����ت����ي ٌ
����اق

ف����ن����ام ل���ك���ي ي���ري���ه���ا يف امل����ن����ا ِم

[]35
وقال[ :جمزوء الرمل]
مي ال�������ت�������ه�������ا ِم
 -1ب���������أب��������ي َم����������ن زار َوه������� ًن�������ا
ب���������ع��������� َد ت����������ه����������و ِ
ُ
ُي���������� ْ���������ص��������� ِغ ل����������ع����������ذلٍ وم������ل������ا ِم
���������ش���������وق ف����ل����م
 -2ق�����������������اده ال����������
ـ���������ه و�أخ��������������������رى م���������ن ُم��������������دا ِم
������ -3س����� ْك�����ر ٌة م������ن خ�����م����� ِر ع��ي��ن��ي��ـ
[ ]35الأبيات يف الترب امل�سبوك (مخطوط) ق .134
[]36

قال يف طيب زيارة[ :ال�سريع]
مي ال��ق��وا ْم
 -1م��ه��ف�� َه ُ��ف اخل�����ص��ر ق����و ُ
وح����� َّ����س����ادن����ا
 -2زار ع����ل����ى ي�������أ�������س ُ
 -3ف���ق���ل���ت �أه ً
�����ل����ا ب�����ك م�����ن زائ�������رٍ
���داح���ا []...
 -4ومل ي���زل ي��ح�� ُث��ث �أق ً
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�أ���ش��ب��ه��ه يف ا ُ
حل��� ْ��س��ن ب���د ُر ال��ت��م��ا ْم
ف�ض ُغ ٌ
عن َع ْي�شه ا َ
فول نيا ْم
خل ِ
ن ْ���ظ���رت���ه ����س���اق���تْ �إ َّ
يل ال���� َّ���س���ق���ا ْم
وال��ل��ي��ل ق��د �أ���س��ب�� َل �سرت ال��ظ�لا ْم

444

[ ]...زاد ف�������ك�������ري غ�����������را ْم
ف���������إن ت�����و َّل�����ى ف���� ُم����ج����ون امل����ن����ا ْم

 -5ح����ت����ى ت����غ���� َّن����ى يل م������ن ����س���ك���ره
 -6ال ع��ي َ
جُ�����ون ال�����ص��ب��ا
�����ش �إال يف م
[ ]36القطعة يف الترب امل�سبوك ق .134
 -4يف البيت نق�ص.

 -5بيا�ض يف �أ�صل املخطوط مبقدار كلمتني.
 -6ين�س ��ب البي ��ت لأب ��ي نوا�س ،ولأ�شج ��ع ال�سلم ��ي يف ديوان���ه  .55ون�سب يف
كت ��اب ال�صناعتني للعطوي (محمد بن عطية) �ص �ص 203و .204كما ن�سب لأبي
ال�شمقمق يف ديوانه ( 88رقم  ،)72باختالف .ويف هام�ش التحقيق تخريجات.
قافية النون
[]37
وقال يف اليا�سمني[ :الرجز]
�����ي����ن
 -1وي����������ا�����������س����������م�����ي����ن ق���������������د ب��������������������دا ل����������ون ِ
��������ي��������ن
 -2ق��������������را���������������ض��������������ة م�����������������ن ورق وع ِ
������ي�����ن
 -3ر ّك����������������������������ب يف زب�����������������رج�����������������د ن������������وع ِ
����ي����ن
 -4ف������ال������ب������ي�������������ض م�������ن�������ه يف ع���������ي���������ان ال��������� َع ِ
����ي���ن
�������ي�������ر ق ِ
 -5م���������ث��������� ُل ث���������غ���������ور ال�������ب�������ي���������������ض غ َ
 -6وال��������� ُّ��������ص��������ف�������� ُر م��������ث�������� ُل ع������ا�������ش������ق ذي َب������ْي�����ننْ ِ

[ ]37الك�ش���ف والتنبي���ه 322؛ نهاية الأرب 238/11؛ مباهج الفكر ومناهج
العرب (مخطوط) .106/40
 -6يف نهاية الأرب :لون عا�شق.
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قافية الهاء
[]38
وقال يف اخل َّرم[ :الب�سيط]
منها على ّ
ف�ضة بي�ضاء جاريها
 -1وخ�� َّر ٍم مثل لون ال�لازورد جرى
�أو ال ّ��ط��واوي�����س ح ّلتها خوافيها
 -2ك�أنّهنّ خ��دود اللاّ طمات ُ�ضحى
� اّإل ع��ل��ى ُل��ـ��م��ع م��ن ن���و ِره���ا فيها
 -3ما غ ّم�ضت لعيون ال�شم�س �أعي ُنها
[ ]38النتف ��ة يف نهاي���ة الأرب 280/11؛ والك�ش���ف والتنبي���ه 341-340؛
ومباهج الفكر (مخطوط) ق 106ب.
[]39
وقال[ :الوافر]
 -1وع����د َْت زي��ارت��ي ف�����ص��دف��تَ عنها
 -2وم����ا ه����ذا ج�����زايَ و�أن�����ت روح���ي
 -3و�إن�����ك ق���د م���لَ��� ْل���تَ ال��ق��ل َ��ب َل��ـ�� َّم��ا
[ ]39الترب امل�سبوك (مخطوط) ق .137

ك���أن��ك ـ ي��ا ُم��ن��اي ـ م��لَ�� ْل��ت منها
ف����� ْإن ت ُ
ف�صنها
���ك خ��ال���ً��ص��ا ودًّا ُ
��ص�بر عنها
ط��ل�� ْع��تَ ب��ط��ل��ع�� ٍة ال � َ

قافية الألف اللينة
[]40
وقال يف مق�صورة عملها على وزن مق�صورة ابن دريد ال�شهرية[ :الرجز]
ال�ش َوى َع ْبلِ َّ
عارِيال َّن َ�ساعاليِ َّ
ال�ش َوى
 -1وق������ار ٍح � َ���س��� ْم ِ���ح ال���قِ��� َي���ا ِد ���س��اب ٍ��ح
وانجْ َ �������� َد َل املَ��� ْت��� َن���انِ وا� ْ���ش��� َت��� َّد ال��� َق��� َرا
َ -2ظ��� َّل���لَ���ه ه������ا ٍد و�أَ ْو َف�����������ى ح������ار ٌِك
ر َع���ا َن��� ٍة
َ -3ت��� ُق���ول �إِن �أَ ْق���� َب���� َل َع��ي� ُ
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ُم���� ْر َت����قِ���� ًي����ا ع���ل���ى َي����� َف�����ا ٍع َق������� ْد َع َ
��ل�ا

446

����ب ِ�إ ْن َم��� َ��ض��ى ُم�� َو ِّل�� ًي��ا
 -4وهْ ���� َو �أك ُّ
ِي�ض ا َ
َ -5ن ْه ٌد َعر ُ
جل ْن ِب َف ْع ٌم �أَ َ�ضمر الـ
ُ -6م َ��ح َّ��ج�� ُل الأَ ْر َب�������ع ِزي َ
����ن َو ْج���هُ��� ُه
 -7ذو َم��� ْي��� َع��� ٍة ي��� َك���ا ُد يف �إِح���� َ���ض���ارِه
�ِ -8إ ْن َع��� َ��ص�� َف��ت م��ن ال�� ِّري��اح �أَ ْر َب���� ٌع
َ -9ي ْهوِي هُ وِيَّ ال َّن ْج ِم يف ا ْنق َ
ا�ض ِه
ِ�ض ِ
ُ -10م ْ��ح�� َت��دِ ٌم َت ْ�س َم ُع � َ��ص�� ْو َت َو ْق��عِ��ه
و�ش ال َي ُ
زال ُمد ِر ًكا
َ -11ق ْي ُد ال ُو ُح ِ
[ ]40الأنوار .337/336/1

ح َّتى ِ�إذا ْا�س َت ْع َر ْ�ض َته ق ْلتَ ْا�س َت َوى
ِّط�������� َرا ُد وال���� َك���� ُّر َح���� َ���ش���ا ُه ف���ا ْن َ
���ط��� َوى
ب������ ُغ������ َّر ٍة مِ ������ ْث������لِ � َ�����ص����� َب�����ا ٍح يف د َُج������ى
َي ْ
���خ��� َف���ى ع���ل���ى ن�����اظِ �����رِه ف��ل�ا ُي����� َرى
َح���� ِ���س��� ْب��� َت���ه���ا �أَ ْر َب��������� َع��������� ُه ِ�إذا َج������ َرى
�أَ ْو �أَ ْج������دَلٍ مِ ���ن ح��الِ��قٍ ق��د ا ْن��� َ��ص�� َم��ى
ك�������أَ َّن������ ُه َو ْق���������� ُع � َ����ص���� ًف����ا ع���ل���ى � َ���ص��� َف���ا
راكِ����� ُب�����ه َع����� ْف����� ًوا ع��ل��ي��ه م����ا ا� ْ���ش��� َت��� َه���ى

 -5فعم :امتلأ.

 -9جدله� :صرعه.

الهوامش:
(*)د .جليل �إبراهيم العطية  -باري�س.
( )1ترجمة ال�شم�شاطي يف:
 الفهر�ست :الندمي ،حتقيق م�صطفى ال�شوميي.681-680 ، الرجال :النجا�شي. الإكمال :ابن ماكوال .141/5 الأن�ساب :ال�سمعاين .386/7 معجم الأدباء( 1909-1907 :رقم .)813 ذيل تاريخ بغداد :ابن النجار .143-141/4 معجم البلدان.362/3 : امل�شتبه.303 : -الوايف بالوفيات ( 160-158/22رقم )104
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 لباب الألباب  :ال�سيوطي. �أعيان ال�شيعة :العاملي. نوابغ الرواة يف رابعة املئات� :آغا برزك. الأعالم :الزركلي .143/5 مقدمة كتاب الأنوار ،بطبعتيه.(*) الع���رب :يب ��دو �أن هذين البيتني ال ت�صح ن�سبتهما لل�شم�شاطي لورودهما يف م�صادر �أقدم منه؛ فقد
�أوردهم ��ا اب ��ن قتيبة (ت279ه� �ـ) دون عزو يف عي ��ون الأخب ��ار ( ،)27/3وذكرالبيهقي يف اجلامع
ل�شع ��ب الإمي ��ان ( )568/10ب�سن ��ده عن الن�ضر ب ��ن �شمي ��ل �أن يون�س بن حبي ��ب (ت 182هـ) قد
�أن�شده هذين البيتني .كما ورد البيتان يف كتاب املو�شى (ن�شر كمال م�صطفى� ،ص )34وهو للو�شاء
عاما .وقد نقلهما
(ت325هـ) .وي�ستبعد �أن ينقل عن ال�شم�شاطي ،وقد تويف قبله ب�أكرث من خم�سني ً
ال�سيوط ��ي دون ع ��زو يف كتابه االزدهار فيما عقده ال�شعراء من الآث ��ار (حتقيق علي ح�سني البواب
�ص )26وفيه تخريج �أكرث مما ورد يف البحث والتعليق.
والبيت الثاين يف جميع هـذه امل�صادر بلفظ:

ِ�إ َّن ال���������� َّ���������ص���������دِ ي��������� َق يمُ ِ���������� ُّل���������� ُه
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�أَ ْن ال َي�������� َزا َل َي�������� َر َ
اك عِ ���� ْن���� َد ْه

448

�أ .م� .ض

من أفانني العربية يف البيان والتب ُّين
(*)

�أ.د .محمد ح�سان الطيان

متهيد
�أفانني الكالم� :أ�ساليبه و�أجنا�سه وطرقه.
واف َّ
نت الرجل يف حديثه وخطبته� :إذا جاء بالأفانني.
ورجل متفنن� :أي ذو فنون.
والأفان�ي�ن يف الأ�ص ��ل :جمع جمع لل َف َن ��ن وهو الغ�صن ،وجمع ��ه �أفنان ،وجمع
الأفنان �أفانني.
َق َال َّ
حى:
ال�ش ِاع ُر َي ِ�ص ُف َر ً
���ي��ن ال���� َّ���ش َ���ج��� ْر
َل����هَ����ا ِزم��������ا ٌم مِ ������نْ �أَف������ا ِن ِ

يث�« :أَ ُ
وج َمم.
وَفيِ الحْ َ ِد ِ
هل الجْ َ َّن ِة ُم ْر ٌد ُم َك َّحلون �أُولو �أَفا ِنني»؛ ُي ِري ُد �أُولو ُ�شعور ُ
و�أَفا ِننيَُ :ج ْم ُع �أَفنان ،و�أَفنانٌَ :ج ْم ُع َف َن ٍنَ ،وهُ َو ا ُ
خل�صلة ِمنَ َّ
ال�ش َع ِر�ُ ،ش ِّب َه ِبا ْل ُغ ْ�ص ِن.
َو ُي َق ُالَ :ف َّننَ فال ٌن ر�أْيه� :إِ َذا َل َّونه َولمَ ْ َي ْث ُب ُت َع َلى ر�أْي َو ِاح ٍد(.)1
قال ال�شاعر:
��ي�ن ال����ك��ل�ا ِم َت���� َ���ص��� ُّر ٌف
ل���� ُه يف �أف����ان ِ

ويف ِّ
ال�شع ِر � ٌ
إح�سان ويف ال َّنرث �إجمال

وكت ��اب البي���ان والتب�ُّيُّ( )2للجاحظ �أحد امل ��وارد التي ُي�ستق ��ى منها الأدب،
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و ُتكت�سب بها الف�صاحة ،وترتقي بها اللغة ،فكم ا�ستقامت به �أل�سنة ..وكم ا�ستوت
به ملكات ..وكم ارتقت عليه �أذواق؟
وال غرو؛ فهو �أحد دواوين الأدب التي ذكرها ابن خلدون يف كلمته امل�شهورة:
«و�سمعن ��ا من �شيوخنا يف جمال�س التعلي ��م �أن �أ�صول هذا الفن و�أركانه �أربعة
دواوي ��ن؛ وه ��ي� :أدب الكاتب الب ��ن قتيبة ،وكت ��اب الكامل للمربد ،وكت ��اب البيان
والتبي�ي�ن للجاح ��ظ ،وكتاب النوادر لأب ��ي علي القايل البغ ��دادي ،وما �سوى هذه
الأربعة فتبع لها وفروع عنها»(.)3
واحلق �أن هذا الكتاب يجمع �أفانني الأدب املختلفة ،و�أنواع البيان ال�ساحرة...
فم ��ا �شئت م ��ن �شعر جميل ،ونرث بدي ��ع ،وخطب ف�صيحة ،و�أمث ��ال �سائرة ،وحكم
ن�ض ��رة من كالم �سيد
بليغ ��ة ،تتوجه ��ا �آيات بينات من الكت ��اب العزيز ،و�أحاديث ِ
الف�صحاء ،عليه �أف�ضل ال�صالة والت�سليم.
بي ��د �أنه ال يقت�صر على الأدب مبفهومه ال�ضي ��ق ،بل يتعداه �إلى املفهوم العام
ل�ل��أدب ،وهو الأخذ من كل علم بطرف ،فال يخلو من كالم يف علوم مختلفة كعلم
الأ�ص ��وات ،والإح�صاء ،واملعاجم ،وغريب اللغ ��ة ،والبالغة ،والداللة ...وقد �أعان
على ذلك �أمران اثنان:
�أولهم ��ا :ثقافة اجلاح ��ظ املو�سوعية ،ومعرفته بعلوم ع�ص ��رهِّ ،
واطالعه على
كثري من العلوم.
وثانيهم ��ا :من ��ط الت�أليف عن ��د اجلاحظ ،ال ��ذي يعتمد الإط ��راف والإمتاع،
واال�ستط ��راد والت�شويق فيما يكتب �أو يتناول من املو�ضوعات( .)4وقد بينَّ اجلاحظ
هذا النمط بقوله:
«وج ��ه التدبري يف الكتاب �إذا طال �أن يداوي م�ؤلفه ن�شاط القارئ له ،وي�سوقه
فمن ذلك �أن يخرج ��ه من �شيء �إلى �شيء ،ومن باب �إلى
�إل ��ى حظه باالحتيال لهِ ،
باب ،بعد �أن ال يخرجه من ذلك الفن ،ومن جمهور ذلك العلم»(.)5
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واملق�ص ��ود بالأفانني ما اف ّ
نت به اجلاحظ يف كتابه هذا من علوم اللغة وفنون
الأدب.
وقب ��ل ال�ش ��روع يف املق�صود البد �أن �أ�سوق طر ًفا م ��ن كالم �أهل العلم يف هذا
الكتاب.
قالوا يف البيان والتبي:
1ـ قال امل�سعودي يف مروج الذهب:
«وكت ��ب اجلاحظ ـ مع انحرافه امل�شه ��ور ـ جتلو �صد�أ الأذهان ،وتك�شف وا�ضح
الربه ��ان؛ لأنه نظمها � ْأح َ�س ��نَ نظم ،ور�صفها �أح�سن ر�ص ��ف ،وك�ساها من كالمه
� ْأج ��زَ َل لف ��ظ ،وكان �إذا تخ َّو َف َم َل َل القارئ و�س�آمة ال�سامع خرج من جد �إلى هزل،
وم ��ن حكمة بليغة �إلى ن ��ادرة ظريفة ،وله كتب ح�سان :منها كتاب البيان والتبيني،
وه ��و �أ�شرفه ��ا؛ لأنه جمع فيه ب�ي�ن املنثور واملنظ ��ومُ ،
وم�ستح�سن
وغ َرر الأ�شع ��ار،
َ
الأخبار ،وبليغ اخلطب ،ما لو اقت�صر عليه مقت�صر عليه الكتفى به»(.)6
2ـ وقال ال�صفدي يف ن�صرة الثائر على املثل ال�سائر:
«وح�سب ��ك بكالم يثني عليه �أبو عثمان عمرو اجلاح ��ظ ،وهو من �أحذق �أئمة
الأدب ،و�أعرفه ��م مبا يقول ،و�أب�صرهم مبدارك العقول ،وقوله يف مثل هذا حجة،
وما قرره يف الأبيات هو املحجة.
وم ��ا �أح�سن قول القا�ضي الفا�ضل :و�أم ��ا اجلاحظ رحمه اهلل فما منا معا�شر
الكتَّاب �إال من دخل من كتبه احلارة ،و�شن الغارة ،وخرج وعلى الكتف منها كاره.
تر�سله ،وذكر ت�صانيفه ،ولو مل يكن له
وقد �أُولع الفا�ضل رحمه اهلل بذكره يف ُّ
يف كتب الأدب �إال كتاب البيان والتبيني لكفاه ذلك فخ ًرا.
ويق ��ال :مم ��ا ف�ضل اهلل به �أم ��ة محمد عل ��ى غريها م ��ن الأمم :عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ب�سيا�سته ،واحل�سن الب�صري بعلمه ،واجلاحظ ببيانه»(.)7
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3ـ وق ��ال د .محمود الطناحي يف مق ��ال �سماه�( :أجمل كتاب يف حياتي البيان
والتبيني للجاحظ):
«وي�ب�رز من ب�ي�ن م�ؤلفات اجلاحظ كتابه البي���ان والتبي�ي�ن معل ًما �ضخ ًما من
معامل كتب العربية ،وبا ًبا وا�س ًعا من �أبواب الفكر العربي .ولهذا الكتاب يف حياتي
�أثر �ضخم ،فه ��و الذي قادين �إلى كتب اجلاحظ الأخرى ،فقر�أتها كلمة كلمة ،ومل
�أتعام ��ل معه ��ا تعام ��ل املراجعة اخلاطفة ،ثم ه ��و الذي جذبني �إل ��ى كتب العربية
الأخ ��رى ،وم ��ن قبل ذلك ومن بعده فهو الذي �أذاقني ح�ل�اوة البيان العربي ،وهو
ال ��ذي هداين �إلى هذه الأنغام اجلليلة الفخمة املرتقرقة من مختار الكالم� :شع ًرا
اً
م�صقول م�سنو ًن ��ا يتهادى باحلرف العربي
بقواف محكمة ،ون ًرثا
موزو ًنا معق� � ًودا ٍ
لين�صب يف ال�سمع ،ويتو َّلج يف القلب ،فيحدث تللك الن�شوة
م�ش ًرق ��ا و�ضي ًئا متَّ�س ًقا
َّ
الغامرة ،ويمُ تع بذلك الطرب امل�ؤن�س الودود»(.)8
الأنواع الأدبية يف كتاب البيان
1ـ الف�صاحة والبيان

الكتاب من �أجلها ،و�أُدي َر الكالم
وهو مق�صد الكتاب الأول ،والغاية التي �أُ ِّل َف
ُ
عليه ��ا ،حتى ال تكاد �صفحة م ��ن �صفحات الكتاب تخلو منها ،ب ��د ًءا من مقدمته،
وم ��رو ًرا مبحتواه ،وانتها ًء بخامتته .ولعل خري م ��ا يجلو ذلك تلك املقدمة الرائعة
التي ا�ستهل بها اجلاحظ كتابه حيث يقول:
«الله � ّ�م �إ ّن ��ا نع ��وذ بك من فتن ��ة القول كما نع ��وذ بك من فتن ��ة العمل ،ونعوذ
ب ��ك م ��ن التكلُّف ملا ال نح�سن كما نعوذ بك من العج ��ب مبا نح�سن ،ونعوذ بك من
العي َ
واحل َ�صر .وقد ًمي ��ا ما تع َّوذوا باهلل من
ال�سّ الط ��ة واله � َ�ذر ،كما نعوذ بك من ّ
�شرهما وت�ضرعوا �إلى اهلل يف ال�سالمة منهما»(.)9
وقد بني اجلاح ��ظ �أهمية ما رمى �إليه من ت�أليف هذا الكتاب بتو�ضيح منزلة
البيان و�أهميته وف�ضله ،مدللاً على ذلك ب�أعظم الأدلة؛ فمن ذلك قوله:
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«وذك ��ر اللهّ ُ تب ��ارك وتعالى َ
جميل بالئ ��ه يف تعليم البيان ،وعظي � َ�م ِنعمته يف
تق ��ومي الل�س ��ان ،فق ��ال } :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ{
[الرحم ��ن1 :ـ ]4وقال تعالى} :ﮤ ﮥ ﮦ { [�آل عمران .]138:ومدح القر�آنَ
بالبيان والإف�صاح ،و ِب ُح�سن التَّف�صيل والإي�ضاح ،وبجودة الإفهام وحكمة الإبالغ،
و�سم ��اه فرقا ًنا كم ��ا �س ّماه قر�آ ًنا ،وق ��ال} :ﭠ ﭡ{ [النحل ]103:وقال:
}ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ{ [ط ��ه ]،113 :وق ��ال} :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ{ [النحل ]89 :وقال} :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ { [الإ�سراء.)10(»]12 :
واجلاحظ يف�صح عن غايته هذه يف غري مو�ضع من كتابه؛ كقوله:

«لأنَّ م ��دار الأم ��ر على البي���ان والتبي ،وعل ��ى الإفهام والتَّف ُّه ��م ،وك ّلما كان
واملفهم
القلب �أ�ش ّد ا�ستبان ًة كان �أحمد،
ال ّل�س ��انُ �أ ْبينَ َ كان � َ
ُ
أحمد ،كما �أ ّنه ك َّلما كان ُ
املفه ��م �أف�ضل من املتف ِّهم ،وكذلك
ل ��ك واملتف ِّهم عنك �شريكان يف الف�ضل� ،إالّ �أنّ ِ
املع ِّل ��م واملتع ِّلم ،هكذا ظاه ُر هذه الق�ضية ،وجمهور هذه احلكومة� ،إال يف اخلا�صّ
والقليل الذي ال ُي�شه َر»(.)11
الذي ال ُيذ َكر،
ِ
وهو يفرد ف�صو ًال لها ـ �أي لهذه الغاية ـ يجعل عنوانها البيان ،كالذي جنده يف
اجلزء الأول( .)12حيث �أفرد با ًبا للبيان ،ا�ستهله بتو�ضيح معناه ،و�شرح م�صطلحه،
لي�صل �إلى و�ضع حده بقوله:
«والبي ��ان ا�سم جام ��ع لكل �شيء ك�شف لك قناع املعن ��ى ،وهتك احلجاب دون
ال�ضمري ،حت ��ى يف�ضي ال�سامع �إلى حقيقته ،ويهجم عل ��ى مح�صوله كائ ًنا ما كان
ذلك البيان ،ومن �أي جن�س كان الدليل»(.)13
ثم ح�صر البيان يف �أدواته اخلم�س ،فقال:
«وجمي ��ع �أ�صناف الدالالت على املعاين ،من لفظ وغري لفظ ،خم�سة �أ�شياء ال
تنق� ��ص وال تزي ��د� :أولها :اللفظ ،ثم الإ�شارة ،ثم العقد ،ثم اخلط ،ثم احلال التي
ُت�سمى ن�صبة»(.)14
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و�شرح كلاً منها مدللاً
ومو�ضحا وم�ست�شهدً ا(.)15
ً
2ـ ال�شعر
�أك�ث�ر اجلاحظ من التمثيل بال�شعر واال�ست�شهاد به يف كل مو�ضوع طرقه ،فال
ي ��كاد ال�شعر يغيب عن �صفحة من �صفحات البيان ،بد ًءا من مقدمته التي تقدمت
الإ�شارة �إليها ،حيث قال بعدها مبا�شرة:
«وقد ًمي ��ا ما َت َع َّو ُذوا باهلل من �ش ّرهما ،وت�ض َّرعوا �إلى اهلل يف ال�سالمة منهما،
وقد قال ال َّنمر بن تولب:
���������ي
�أعِ ������������������� ْذنيِ ِّ
رب م�������ن ح������ َ�����ص����� ٍر وعِ ّ

وم�����ن َن��� ْف���� ٍ���س �أع����ا ُ
�ل�اج���ا
جل����هَ����ا عِ َ

�������خ َ
وال َح����������� ِ����������ص���������� ٌر ب ُ
�������ط�������ب������� ِت������� ِه

خل َ
�إذا م�������ا عَ����������������� َّزتِ ا ُ
�������ب
�������ط ُ

َ����ب ج����������رِيء َج����ب ٌ
����ان
َح������ ِ�����ص����� ٌر ُم����� ْ����س����ه ٌ

ال�سكوت
خ ُ
�ي�ر عِ ِّ���ي ال��رج��ال عِ ّ���ي ُّ

وقال ال ُه َذ ّ
يل:

وقال م ّك ُّي بنُ َ�سوادة:
وقال الآخر:

����ي ِب���� ُب���� ْه���� ٍر وال�����ت����� َف�����اتٍ و� َ���س��� ْع���ل��� ٍة
َم����ل ٌّ

وم�����س��ح�� ِة عُ�� ْث��ن��ونٍ وف��ت��ل �أ����ص���ا ِب���ع

()16

ومرو ًرا بكل باب من �أبواب الكتاب ،وانتهاء بخامتته.

والتمثيل بال�شعر عنده قد يقت�صر على البيت الواحد ،وقد يتعداه �إلى البيتني،
�أو �إل ��ى املقطوعة الق�صرية� ،أو النتفة ال�شعرية ،وق َّلما طالت مقطوعاته فتجاوزت
ع�شرة الأبيات ،كما �صنع عندما �ساق الأبيات التي رد بها �صفوان الأن�صاري على
ب�شار بن برد يف تف�ضيله �إبلي�س على �آدم ـ والعياذ باهلل ـ فقد بلغت �أبيات املقطوعة
ثالث ًة وثالثني بيتًا ،قدم لها بالقول:
ري من الأر� ��ض ،وذكر وا�صلاً مبا
«ومل ��ا ق ��ام ب�شّ ار ب ُعذر �إبلي� ��س يف �أنّ ال ّنار خ ٌ
�صفوان:
ذكره به ،قال
ِ
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َزع���م���تَ ب������ ّأن ال���ن���ا َر �أك������ر ُم ع��ن�����ص�� ًرا
و ُت ْ
����خ����لَ����ق يف �أرح����ام����ه����ا و�أَروم�����ه�����ا

ويف الأر������ض حَ ْ
ت��ي��ا ب��احل��ج��ارة وال��� َّز ْن���د
أعاجيب ال حُت َ�صى َ
بخ ٍّط وال َع ْقدِ »
�
ُ

()17

والقارئ ملا متثل به اجلاحظ من ال�شعر ،يلحظ بديع اختياره ،وح�سن متثيله،
وبراعة انتقائه ،وال غ ْرو فهو العليم بال�شعر ،الب�صري بروائعه ،الذواق ملحا�سنه.
من ذلك ـ والأمثلة كثرية ال حت�صى ـ مت ُّثله ب�أبيات املُ َن َّخ ُل ال َي�ش ُك ِر ُّي:
ول���������ق���������د ���������ش��������رب��������تُ مِ ��������������ن امل���������ـ���������دَا
ول��������ق��������د ����������ش��������� ِرب���������تُ مِ �������������ن امل��������ـ��������دَا
ول��������ق��������د ��������ش�������رب�������تُ اخل���������م��������� َر ب�����ال�����ـ
ف������������������������إذا � َ�������������س�������������كِ������������� ْر ُت ف��������إ َّن�������ن�������ي
�������������ح������������� ْو ُت ف��������إن�������ن�������ي
و�إذا � َ�������������ص َ
ي��������������ا ُر َّب ي�����������������������و ٍم لِ��������� ْل��������� ُم��������� َن���������ـ

���ي���ر
م������������� ِة ب�����ال�����ق�����ل�����ي�����ل وب�������ال�������ك������� ِث ِ
��ي��ر
َم������������� ِة ب�����ال������ َّ�����ص�����غ��ي��ر وب�����ال�����ك�����ب ِ
َخ��������ي��������لِ الإ َن�����������������������اثِ وب�������ال�������ذك�������و ِر
َر ُّب اخل������������و ْر َن������������قِ وال������� َّ������س������دِ ي������ ِر
��ي��ر
َر ُّب ال������� ّ������ش������و َي������ه������ ِة وال�����ب�����ع ِ
()18
�����ص��ي��ر
َّخ���������لِ ق������� ْد ل����ه����ا ف����ي����ه َق������ ِ

وه ��و �إذا ما متثل ببيت �أو �أبي ��ات لق�ضية من الق�ضايا ،فلمح فيما ا�ست�شهد به
معنى طري ًفا �أو ً
لفظا جمي ًال ،ا�ستب َّد به ذاك املعنى �أو ذلك اللفظ ،فراح ي�ست�شهد
له مبا يح�ضره من �شعر تار ًكا �أ�صل الق�ضية التي كان معن ًّيا بها.
فم ��ن ذلك ما ملحه يف �أبي ��ات املنخل ال�سابقة من ق�صته م ��ع املتج ِّردة امر�أة
النعم ��ان بن املنذر ،التي قيل �إن ��ه قتله لع�شقها له ،فراح يتمث ��ل ب�أبيات تومئ �إلى
تلك الق�صة؛ �إذ قال:
ال�سندي:
لزائر له ور�آه ُي ِومئ �إلى امر�أته ،وهو �أبو َعطاءٍ
ّ
«وقال بع�ضهم ٍ
مي
ث����� ْم ُق�����م ����ص���اغ��� ًرا ف���� َغ��ْي�رْ ُ َك�����ر ِ
نِ �إذا م���ا خ�ل�ا ب���عِ��� ْر� ِ���س ال��ن��دمي

ُك ْ
��������ل هَ����ن����ي���� ًئ����ا وم�������ا � َ������ش������ ِر ْب������تَ َم����ري���� ًئ����ا
مي ُي����ومِ ُ
���������ض ب���ال��� َع��� ْي���ـ
����������ب ال����� َّن�����د َ
ال �أُحِ ُّ

وقال الآخر ،وتع ّر�ضت له امر�أة �صاحبه:
ُر َّب ب���� ْي���������ض����ا َء ك���ال���ق�������ض���ي���بِ َت��� َث��� َّن���ى

ق�����د دع���� ْت���� ِن����ي ل��� َو� ْ���ص��� ِل���ه���ا ف����أب��� ْي���ت
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ل���ي�������س ������ش������أين حت������ ُّر ًج������ا غ����ْي�� رْ َ �أن

ك���ن���تُ َن����� ْدم�����ا َن زوجِ ����ه����ا ف��ا���س��ت َ��ح��ي��تُ

وقال الآخر:
ف��ل��ا واللهّ ِ ال �أُ ْل������� َف�������ى و� َ�����ش����� ْر ًب�����ا
وال واللهَّ ِ م������ا �أُل�������� َف��������ى ب����لَ���� ْي����لٍ
�����س�����أت���� ُر ُك م����ا �أخ ُ
�����ي م��ن�� ُه
���������اف عَ�����لَ َّ
َ
ذاك �آب����������������ا ٌء ك���������را ٌم
�أ َب��������������ى ليِ

�أُ َن������ا ِزع������ه������م �����ش����را ًب����ا م�����ا َح���ي���ي���تُ
ِ���������ب عِ ���� ْر� َ����س ج�����اري م���ا َب��ق��ي��تُ
�أُراق ُ
َم����ق����ال���� َت���� ُه و� ْأج������ َم������ ُل������ ُه ال���� ُّ���س���ك ُ
���وت
()19
����ج����دِ هِ ���� ُم َرب�����ي�����تُ »
و�أج���������دا ٌد مب ْ

وه ��ي ـ كما ترى ـ من كرمي اخلالل الت ��ي يتغ َّنى بها كل ح ٍّر �أ ِب ٍّي ،وت�أمر بها كل
مروءة �أ�صيلة� ،إنها العفة النبيلة التي ذكرها عنرتة يف بيته امل�شهور:
َو�أَغ ُّ
���������ض َط����ريف م���ا َب�����دَت يل ج��ا َرت��ي

َح�� ّت��ى ُي����واري ج��ا َرت��ي َم����أواه���ا

لِ�����ك����� ِّل هَ������� ٍّم مِ ������ن ال�����ه����� ُم�����و ِم � َ���س��� َع��� ْه
َف���ِ��ص ْ��ل حِ ��ب��ا َل ال َبعيدِ � ْإن َو� َ��ص�� َل ا ْل��ـ
وخ������� ْذ مِ �����ن ال���� َّده����ر م����ا �أ َت َ
ُ
���������اك ب��ه
ت������قِ������ َرن ّ ال���ف���ق�ي�ر عَ���� َّل َ
ال حَ ْ
����ك � ْأن
���ي���ر �آكِ����� ِل�����ه
ق�����د َي�����ج����� َم����� ُع امل����������ا َل غ ُ

�����ص��ب�� ُح ال َف��ل��ا َح َم�� َع�� ْه
واملُ���� ْ���س ُ���ي وال ُّ
�������ص ال��ق��ري َ��ب � ْإن َق َ��ط�� َع�� ْه
َح�� ْب�� َل و�أَ ْق ِ
َم������ن َق�������� َّر ع���ي��� ًن���ا ب���ع���ي�������ش���ه ن���ف��� َع��� ْه
َت����ر َك���� َع ي���و ًم���ا وال���� َّده���� ُر ق���د َر َف��� ْع���ه
()21
�ي�ر َم���ن َج�� َم��ع��ه
وي����أْك��� ُل امل����ا َل غ ُ

()20

ومن جميل ما مت َّثل اجلاحظ به �أبيات الأ�ض َب ِط ِبن ُق َريع:

وند ِّي ��ه ،فا�ضت بها نف�س �شاع ��ر �سموح ،خالط
وه ��ي قطعة م ��ن بديع ال�شعر ِ
بح َكم �سرت
الدنيا ،وقا�سى املحن والأهوال ،وعرك الدهر وعركه ،فانطلق ل�سانه ِ
م�سرى الأمثال ،وخلدت على وجه الزمان ،ا�ستهلها بتخفيف الهم عن كل مهموم،
وتنفي� ��س الك ��رب عن كل مكروب ،ثم راح يدعو �إلى كل ما من �ش�أنه �أن يجعل املرء
و�صل للحبلً ،
ور�ضا مبا ق�سم اهلل من العي�ش ،ومدارا ٍة للفقري ،وب�سط
�سعيدً ا ،من ٍ
اجلن ��اح له ،ليختم بحكم ��ة بالغة ُتقرر �أن املرء قد يجمع م ��ا ًال ال ي�أكله ،وقد ي�أكل
ما ًال مل يجمعه ،وتلكم هي احلياة...
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وق ��د ج ّره �إلى التمثل بهذه القطع ��ة النفي�سة معنى انق�ضاء ال�شباب ومداهمة
يح�سن ذكره ويطرب وقعه ،كقول َح ْج ِل
امل�شي ��ب ،وكان قد �ساق ل ��ه من الأبيات ما ُ
ابن ْ
ن�ضلة:
وي��� ُل ا ِّم( )22ل���� َّذاتِ ال��� َّ��ش��ب��ابِ َمعي�ش ًة
ق�ص ُر ال�� ُق ُّ��ل الف َتى دُو َن َه ِّمه
وق��د َي ُ

ث ُيعطا ُهالفتىامل ُ ْت ُ
لفال َّندِ
معال ُك رْ ِ
وقد كا َن ل ْوال ال ُق ُّل َط َّ
الع َ �أَ ُ
جندِ

وقول الآخر:
ق�������ا َم�������تْ َت������خ������ا� ِ������ص������رنيُ ب���� ُق���� َّب���� ِت����ه����ا
ك ٌّ
������اب َل�����ه
����������ل َي������������رى � ّأن ال������� ّ������ش������ب َ

َخ��������������� ْو ٌد ت���������� َّأط��������� ُر غ�������������اد ٌة ِب�����ك����� ُر
يف ك�������� ِّل ُم������ ْب������ل������ ِغ ل������������ َّذ ٍة عُ���������� ْذ ُر

�أ َال �إنمّ������ا ه����ذا ال���� ُّ���س ُ
�ل�ال ال�����ذي َت���رى
وك����م م���ن َخ���ل���ي���لٍ ق���د جت���� َّل����د ُْت َب���ع��� َد ُه

و�إ ْدب����ا ُر ج�سمي مِ ��نْ َردَى ال�� َع�ثراتِ
()23
َت��ق َّ��ط�� ُع نف�سي َب��ع��ده َح���� َ���س���راتِ

وق ��ول �سعد بن ربيعة ب ��ن مالك بن �سعد بن زيد من ��اة ،وهو من قدمي ال�شعر
و�صحيحه:

وتدب� � ْر معي نعت اجلاحظ لهذا ال�شعر بـ ـ «قدمي ال�شعر و�صحيحه» ،ثم ارج ِع
نب لك �ص � ُ
�دق نعته ،ودقة و�صفه ،فالبيت ��ان نفثة محزون تر ّدى بعد
الب�ص ��ر فيه يت ْ
و�ص ��ل و�ألف ��ةّ ،
فتقطعت نف�سه
ق ��وة ،واعت� � ّل بعد �صح ��ة ،وفارق �أحباب ��ه بعد طول ْ
ح�سرات ،وداخله الوهن وال�ضعف واملر�ض من كرثة ما لقي من العرثات.
3ـ امل َق َّطعات
لعل �أجمل ما يف البيان ،تلك الكلمات البليغات التي ح�شا بها اجلاحظ كتابه،
واحت�ش ��د لها بكل ما ميلك من رواية ودراية ،وحف ��ظ و�إ�سناد ،و�سماها«:م َق َّطعات
كالم العرب الف�صحاء»(.)24
وح ْل ُيه ،ال تكاد ورقة من �أوراقه
لب الكتاب وقل ُبه ،وزينتُه َ
وهي ـ واحلق يقال ـ ُّ
تخلو منها ،وما �أح�سبني مبال ًغا �إن زعمت �أنها تفوق ال�شعر ف�صاحة وبيا ًنا ،ووق ًعا
وح�سا ،فقد جمعت بني الإيجاز والإحكام ،وعربت بقليل الألفاظ
ً
وجر�سا ،وبالغة ًّ
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عن عظي ��م املعاين والأفكار ،وبي�سري الرتاكيب عن جمي ��ل الدالالت ،و�أغنت فيها
الإ�شارة عن العبارة ،واللمح عن الب�سط وال�شرح.
وال ري ��ب �أن ما كان ذل ��ك و�صفه تهفو �إليه النفو� ��س ،وتع�شقه القلوبُّ ،
وته�ش
ل ��ه الأ�سماع ،ويقع يف النف�س موق ًعا ال يزاحم ��ه موقع .وقد عرب اجلاحظ عن هذا
�أجمل تعبري عندما قال:
«و ُر ّب قلي ��ل يغني عن الكثري ،كم ��ا �أن ُر ّب كثري ال يتعلق به �صاحب القليل .بل
ُر َّب كلم ��ة تغني عن خطبة ،وتن ��وب عن ر�سالة .بل ُر َّب كناي ��ة تربي على �إف�صاح،
وحلظ يدل على �ضمري ،و�إن كان ذلك ال�ضمري بعيد الغاية ،قائ ًما على النهاية.
ٍ
ومت ��ى �شاكل ـ �أبقاك اهلل ـ ذل ��ك اللفظ معناه ،و�أعرب عن فحواه ،وكان لتلك
احل ��ال وف ًقا ،ولذل ��ك القدر لف ًقا ،وخرج من �سماجة اال�ستك ��راه ،و�سلم من ف�ساد
التكل ��ف ،كان قمي ًنا بح�سن املوق ��ع ،وبانتفاع امل�ستمع ،و�أج ��در �أن مينع جانبه من
تن ��اول الطاعن�ي�ن ،ويحمي ِعر�ض ��ه من اعرتا� ��ض العائبني ،و�أال ت ��زال القلوب به
معمورة ،وال�صدور م�أهولة.
ومت ��ى كان اللف ��ظ � ً
أي�ض ��ا كر ًميا يف نف�سه ،متخ�ي ً�را من جن�س ��ه ،وكان �سلي ًما
م ��ن الف�ضول ،بري ًئا م ��ن التعقيدُ ،ح ّبب �إلى النفو�س ،وات�ص ��ل بالأذهان ،والتحم
بالعق ��ول ،وه�شّ ت �إلي ��ه الأ�سماع ،وارتاحت ل ��ه القلوبّ ،
أل�سن الرواة،
وخف عل ��ى � ُ
و�ش ��اع يف الآفاق ذكرهُ ،
وعظم يف النا�س خطره ،و�صار ذلك مادة للعامل الرئي�س،
وريا�ضة للمتعلم الر ّي�ض»(.)25
ولع ��ل خري مث ��ال لهذا ك ِّله ما �ساقه اجلاحظ م ��ن حديث ر�سول اهلل الذي
�أ�س�س ل�سحر البيان ،وجرى كل من تغ َّنى بالبيان على �أثره ،وهذا ن�صه:
«لأنّ النب � َّ�ي عليه ال�سالم ملا �س�أل عم َرو بنَ الأهتم عن ِّ
الزبرقان بن بدر قال:
مان ٌع َ
حل ْوز ِته ،مطا ٌع يف �أ ْد َنيه.
ح�سدين �شريف.
فقال الزّبرقان� :أما �إ َّنه قد ع ِل َم �أكرث َّ
مما قال ،ولك َّنه َ
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فق ��ال عم ��روَ � :أما لئ ��نْ قال ما قال ،فواللهَّ م ��ا علمتُه �إالّ َ�ض ِّي ��ق ال�صدرَ ،ز ِم َر
لئيم اخلال ،حديث ال ِغ َنى.
املروءةَ ،
فلما ر�أى �أنه خالف قو ُله الآخ ُر قو َله الأ َّو َل ،ور�أى الإنكار يف َع ْي َن ْي ر�سول اللهَّ ،
مت؛
قال :يا ر�سول اللهَّ ،
فقلت �أق َب َح ما ع ِل ُ
بت ُ
وغ�ض ُ
فقلت �أح�سنَ ما ُ
ر�ضيت ُ
ُ
علمتِ ،
وما َ
كذ ْب ُت يف الأولى ،ولقد َ�ص َد ْق ُت يف ال ِآخرة.
فقال ر�سول اللهَّ عند ذلك� :إنّ من البيان ِل�س ْح ًرا(.»)26
وم ��ن جميل هذا الب ��اب كلمة علي بن �أبي طالب ر�ض ��ي اهلل تعالى عنه وكرم
يح�سن �أن نورده بلفظه:
وجهه ،وقد رواها اجلاحظ وعلق عليها تعلي ًقا ُ
وقال علي رحمه اهلل« :قيمة كل امرئ ما يح�سن» .فلو مل نقف من هذا الكتاب
�إال على هذه الكلمة ،لوجدناها �شافية كافية ،وجمزئة مغنية ،بل لوجدناها فا�ضلة
مق�صرة عن الغاية .و�أح�سن ال ��كالم ما كان قلي ُله يغنيك عن
ع ��ن الكفاي ��ة ،وغري ِّ
كث�ي�ره ،ومعناه يف ظاهر لفظه ،وكان اهلل عز وجل قد �ألب�سه من اجلاللةَّ ،
وغ�شاه
م ��ن نور احلكم ��ة على ح�سب نية �صاحب ��ه ،وتقوى قائله .ف� ��إذا كان املعنى �شري ًفا
واللف ��ظ بلي ًغا ،وكان �صحيح الطبع ،بعيدً ا م ��ن اال�ستكراه ،ومنزهً ا عن االختالل،
م�صو ًنا عن التكلُّف� ،صنع يف القلوب �صنيع الغيث يف الرتبة الكرمية .ومتى ف�صلت
الكلمة على هذه ال�شريطة ،ونفذت من قائلها على هذه ال�صفة� ،أ�صحبها اهلل من
التوفي ��ق ومنحه ��ا من الت�أييد ،ما ال ميتنع معه م ��ن تعظيمها �صدور اجلبابرة ،وال
يذهل عن فهمها معه عقول اجلهلة»(.)27
 ول ��و رح ��ت �أ�سرد �أمثلة مما �أورده اجلاحظ يف ه ��ذا الباب ،ملا و�سعني هذاالبح ��ث ،فالأم ��ر �أو�سع من �أن يد َرك �أو يح ��اط به ،ولكن ح�سب ��ي �أن �أُم ِّثل بب�ضعة
�أخبار ا�شتملت على ع�صارة منها لتكون منبهة على ما وراءها:
وقلوب
 ق ��ال عم ��ر بن ذ ّر ،رحم ��ه اهلل« :اهلل امل�ستع ��ان على �أل�سن� � ٍة ت َِ�صفٍ ،()28
أعمال ُت ْخ ِلـف»
َت ْع ِرف ،و� ٍ
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 وو�ص ��ف �أعراب ��ي رجلاً  ،فق ��ال�« :صغري الق ��در ،ق�صري َّال�ش�ْب�(� ،)29ض ّيق
()30
الك رْب ،كثري ال َف ْخر»
ال�صدر ،لئيم ال َّن ْجر ،عظيم ِ
خالد بنَ �صفوان :مات �صديق لك! فقال :رحمة اهلل عليه،
 «وقيل لرجل� ،أُراه َلق ��د كان ميلأ العني جما ًال ،والأذن بيا ًنا ،ولقد كان ُيـرجى وال َي ْخ�شى ،و ُي ْغ�شى وال
لل�صديق �ضم ُريه»(.)31
َيـ ْغ َ�شى ،و ُيـ ْع ِطي وال ُيـ ْع َطى ،قليلاً لدى ال�ش ِّر ح�ضو ُره� ،سلي ًما
ِ
وق ��د يف ��رد اجلاحظ لهذه َّ
املقطع ��ات ف�صلاً على ِحدة ،م ��ن نحو ما �صنع يف
اجل ��زء الثاين بعد �إيراده مناذج من اخلطب؛ �إذ �أورد جملة من َّ
مقطعات الكالم،
�س�أقت�صر على �إيراد مناذج منها.
 قال �أبو احل�سن املدائني :قدم عبد الرحمن بن �سليم الكلبي على امله ّلب بن�أب ��ي �صفرة ،يف بع� ��ض �أيامه مع الأزارقة ،فر�أى بنيه قد ركبوا عن �آخرهم ،فقال:
«�ش� � ّد اهلل الإ�سالم بتالحقك ��م ،فواهلل لئن مل تكونوا �أ�سباط نب ��وة� ،إنكم لأ�سباط
ملحمة»(.)32
 وق ��ال �أب ��و احل�سن :دخل الهذيل بن ُزفر الكالب ��ي ،على يزيد بن املهلب يفونوائب نابته ،فقال له:
َحماالت لزمته،
َ
«�أ�صلحك اهلل� ،إنه قد ُ
عظم �ش�أنك ،وارتفع قدرك �أن ي�ستعان بك� ،أو ي�ستعان
علي ��ك .ول�س � َ�ت تفعل �شي ًئا من املع ��روف �إال و�أنت �أكرب منه .ولي� ��س العجب من �أن
تفع ��ل ،ولكن العجب من �أن ال تفعل» .قال يزي ��د :حاجتك .فذكرها ،ف�أمر له بها،
و�أم ��ر ل ��ه مبائة �ألف ،فق ��ال� :أ َّما َ
احلم ��االت ،فقد قبل ُته ��ا ،و�أما امل ��ال فلي�س هذا
مو�ضعه»(.)33
 ق ��ال :وقيل لعقيل :مل ال تطيل الهجاء؟ قال« :يكفيك من القالدة ما �أحاطبالعنق»(.)34
 وقال جرير« :ا َاخلالبة».
خل َر ُ�س خري من ِ
 -وقال �أبو عمر ال�ضرير« :البكم خري من البذاء»(.)35
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 ق ��ال الأ�صمعي :قال عي�سى ب ��ن عمر :قال ذو الرمة :قاتل ُاهلل �أَ َم َة �آل فالن
أف�صحها! �س�ألتها كيف املطر عندكم؟ فقالت« :غثنا ما �شئنا»(.)36
ما كان � َ
4ـ اخلطب
حتتل اخلط ��ب يف كتاب البيان مكانة متميزة؛ فقد �أفرد لها اجلاحظ اجلزء
الثاين ـ �أو كاد ـ ُبغية الرد على ال�شعوبيني يف طعنهم على خطباء العرب وملوكهم،
و�إن مل تخ � ُ�ل �أج ��زاء الكت ��اب الأربع ��ة من خط ��ب متناثرة ،وكالم عل ��ى اخلطابة
و�أ�صولها و�أعالمها.
وق ��د تكلم اجلاح ��ظ على �صفات اخلطي ��ب ،وعيوبه ،و�أن ��واع اخلطب ،وبناء
اخلطب ��ة ،و�شكلها ،و�أ�سهب يف الكالم عل ��ى �شرط البالغة يف اخلطبة ،وهي تعني
�إب�ل�اغ املعنى �إل ��ى ال�سامع بكالم وا�ض ��ح ف�صيح موافق ملقت�ضى احل ��ال .ور�أى �أن
العرب �أخطب الأمم قاطبة ،حل�ضور بديهتهم وذرابة ل�سانهم ،وفطرتهم املطبوعة
بالغة يف اخلطبة.
ولع ��ل �أجم ��ل تلخي�ص لأركان اخلطاب ��ة و�شروطها ما حكاه ع ��ن �أبي ُد َواد بن
«تلخي�ص املعاين ِر ْفقٌ ،واال�ستعانة بالغريب َع ْجز ،والت ُ
َّ�شادق ِمن
َحريز؛ حيث قالِ :
واخلروج
عيَ ،وم ُّ�س ال ِّلحية هُ ْلك،
ُ
غري �أهل البادية ُب ْغ�ض ،وال َّن َظر يف عيون ال َّنا�س ّ
ممِ َّ ��ا ُب ِني علي ��ه �أ َّو ُل الكالم �إ�سهاب ،ق ��ال :و�سمعتُه يقول :ر�أ� ��س ا َ
خلطابة الط ْبع،
َ
وع ُمو ُده ��ا ال ُّدرب ��ة ،وجناحاه ��ا رواية ال ��كالمَ ،
وح ْل ُيه ��ا الإع ��راب ،وبها�ؤُها َتخيرُّ
الألفاظ ،واملح َّبة مقرون ٌة بق ّلة اال�ستكراه ،و�أن�شدين بيتًا له يف �صف ِة خطبا ِء �إياد:
خل���ط���ب ال ّ
َي�����ر ُم�����ون ب���ا ُ
������ط������والِ وت������ار ًة

َو ْح َي امل َ َ
الحِ ِظ خِ يف َة ال ُّر َقباء ِ»

()37

ونب ��ه اجلاحظ على مكانة اخلطيب اخلطرية الت ��ي بد�أت ترتفع منذ الع�صر
الأم ��وي ،بينم ��ا �أخذت مكانة ال�شاعر ُّ
تنحط .وعزا ذلك �إل ��ى اتخاذ ال�شعر مطي ًة
للتك�س ��ب ،و�إل ��ى ُ
تعاظم �ش� ��أن اخلطابة للحاجة �إليه ��ا وملعاجلتها �أم ��و ًرا �سيا�سية
ودينية خطرية .و�أو�ضح ذلك بقول �أبي عمرو بن العالء:
«كان ال�شاع ��ر يف اجلاهلية ُيق� � َّدم على اخلطيب لفرط حاجته ��م �إلى ال�شعر
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ال ��ذي يقيد عليهم م�آثره ��م وي�ضخم �ش�أنه ��م ويهول على عدوه ��م ومن غزاهم،
ويهي ��ب يف فر�سانهم ويخوف م ��ن كرثة عددهم ويهابه ��م �شاعر غريهم فرياقب
�شاعره ��م .فلما كرث ال�شعر وال�شعراء واتخ ��ذوا ال�شعر مك�سبة ورحلوا �إلى ال�سوقة
وت�سرعوا �إلى �أعرا�ض النا�س �صار اخلطيب عندهم فوق ال�شاعر»(.)38
تباعا ،باد ًئا بخطب
وقد تخيرَّ ـ يف اجلزء املذكور ـ ع�شرات اخلطب ،فعر�ضها ً
الر�س ��ول  ،وال�سيم ��ا خطبة ال ��وداع ،مث ِّنـ ًيا بخطب اخللف ��اء الر�شدين� :أبي بكر
وعم ��ر وعثمان وعل ��ي ر�ضي اهلل تعالى عنه ��م ،ومق ِّف ًيا بخطب بع� ��ض الأ�صحاب؛
كمعاوي ��ة واب ��ن م�سعود ،وبع� ��ض اخللفاء الأموي�ي�ن؛ كعمر بن عب ��د العزيز ويزيد
ابن الولي ��د ،وخطب بع�ض الوالة؛ كاحلجاج وزياد ،وبع�ض خطباء اخلوارج؛ ك�أبي
حمزة اخلارجي وقطري بن الفجاءة.
هذا وقد ا�ستهل ذلك كله ببيان �أنواع اخلطب ،فقال:
«وعلى �أن خطباء ال�سلف الطيب ،و�أهل البيان من التابعني ب�إح�سان ،ما زالوا
ي�سمون اخلطبة التي مل ُتبتَد�أ بالتحميد ،وت�ستفتح بالتمجيد (البرتاء).
وي�سمون التي مل َّ
تو�شح بالقر�آن ،وتزين بال�صالة على النبي ( :ال�شوهاء).
وق ��ال عمران بن ّ
أق�صر فيها
حطان :خطبت عند زياد خطب ��ة ظننت �أين مل � ّ
عن غاية ،ومل �أدع لطاعن علة ،فمررت ببع�ض املجال�س ،ف�سمعت ً
�شيخا يقول :هذا
الفتى �أخطب العرب لو كان يف خطبته �شيء من القر�آن.
وخطب �أعرابي ،فلما �أعجله بع�ض الأمر عن الت�صدير بالتحميد ،واال�ستفتاح
بالتمجي ��د ،قال� :أما بعد ،بغ�ي�ر ماللة لذكر اهلل ،وال �إيثار غ�ي�ره عليه ،ف�إ ّنا نقول
كذا ،ون�س�أل كذا ،فرا ًرا من �أن تكون خطبته برتاء �أو �شوهاء.
وق ��ال �شبي ��ب بن �شيبة :احلمد هلل� ،ص ّلى اهلل على ر�س ��ول اهلل� .أما بعد ،ف�إ ّنا
ن�س�أل كذا ،ونبذل كذا»(.)39
وللجاح ��ظ كالم طوي ��ل يف غ�ي�ر م ��ا مو�ضع من كتاب ��ه على الفرق ب�ي�ن �أنواع
اخلطب ،ومب يخت�ص كل منها؛ كقوله:
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«ف�أم ��ا اخلطب ب�ي�ن ال�سماطني( ،)40ويف �إ�ص�ل�اح ذات البني ،فالإكثار يف غري
خطل ،والإطالة يف غري �إمالل ،وليكن يف �صدر كالمك دليل على حاجتك ،كما �أن
خري �أبيات ال�شعر البيت الذي �إذا �سمعت �صدره عرفت قافيته.
ك�أن ��ه يق ��ول :فرق بني �صدر خطب ��ة النكاح وبني �صدر خطب ��ة العيد ،وخطبة
ال�صل ��ح وخطبة التواهب( ،)41حت ��ى يكون لكل فن من ذلك �صدر يدل على عجزه،
ف�إنه ال خري يف كالم ال يدل على معناك ،وال ي�شري �إلى مغزاك ،و�إلى العمود الذي
�إليه ق�صدت ،والغر�ض الذي �إليه نزعت.
ق ��ال :فقي ��ل له :ف�إنْ َّ
مل ال�سام ��ع الإطالة التي ذكرت �أنه ��ا حق ذلك املوقف؟
ق ��ال� :إذا �أعطي ��ت ك ّل مقام حق ��ه ،وقمت بال ��ذي يجب من �سيا�س ��ة ذلك املقام،
و�أر�ضي ��ت من يعرف حقوق الكالم ،فال تهتم مل ��ا فاتك من ر�ضا احلا�سد والعدو،
ف�إن ��ه ال ير�ضيهما �شيء .و�أما اجلاهل فل�ست منه ولي�س منك .ور�ضا جميع النا�س
�شيء ال تناله .وقد كان يقال :ر�ضا النا�س �شيء ال ُينال.
ق ��ال :وال�س ّنة يف خطبة الن ��كاح �أن يطيل اخلاطب ويق�ص ��ر املجيب� .أال ترى
�أن قي� ��س بن خارجة بن �سنان ملا �ضرب ب�صفيحة �سيفه م� ّؤخرة راحلتي احلاملني
يف �ش� ��أن حمالة داح�س والغ�ب�راء ،وقال :ما يل فيها �أيه ��ا ال َع َ�شمتان( )42؟ قاال له:
ب ��ل م ��ا عندك؟ قال :عن ��دي ِقرى ك ّل ن ��ازل ،ور�ضا كل �ساخ ��ط ،وخطبة من لدن
تطل ��ع ال�شم�س �إلى �أن تغرب� ،آم ��ر فيها بالتوا�صل و�أنهى فيها عن التقاطع؟ قالوا:
يوما �إل ��ى الليل ،فما �أعاد فيه ��ا كلمة وال معنى .فقي ��ل لأبي يعقوب :هال
فخط ��ب ً
اكتف ��ى بالأمر بالتوا�صل عن النهي عن التقاط ��ع؟ �أ َولي�س الأمر بال�صله هو النهي
ع ��ن القطيعة؟ ق ��ال� :أ َوما علمت �أن الكناية والتعري� ��ض ال يعمالن يف العقول عمل
الإف�صاح والك�شف»(.)43
و�س�أقت�صر بالتمثيل ببع�ض ق�صار اخلطب التي وردت يف البيان:
 خطبة لعلي بن �أبي طالب«�أما بعد ،ف�إنّ الدنيا قد �أدبرت و�آذنت بوداع ،و�إن الآخرة قد �أقبلت و�أ�شرفت
ّ
باط�ل�اع .و�إن امل�ضمار اليوم وال�سباق غ ��دً ا� .أال و�إنكم يف �أيام �أمل من ورائه �أجل،
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فمن �أخل�ص يف �أيام �أمله قبل ح�ضور �أجله فقد نفعه عمله ،ومل ي�ضرره �أمله ،ومن
ق�صر يف �أيام �أمله قبل ح�ضور �أجله ،فقد خ�سر عمله ،و�ضره �أمله.
�أال فاعمل ��وا هلل يف الرغبة ،كما تعملون ل ��ه يف الرهبة� .أال و�إين مل �أر كاجلنة
نام طالبها ،وال كالنار نام هاربها� .أال و�إنه من مل ينف ْعه احلق ي�ض َّره الباطل ،ومن
يج ْر ب ��ه ال�ضالل� .أال و�إنكم قد �أُم ��رمت بالظعن ،ودُللتم على
مل ي�ستق ��م به الهدى ُ
الزاد ،و�إن �أخوف ما �أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل»(.)44
 خطبة الأحنف بن قي�س«قال بعد �أن حمد اهلل و�أثنى عليه و�ص ّلى على نبيه:
يا مع�شر الأزد وربيعة� ،أنتم �إخواننا يف الدين ،و�شركا�ؤنا يف ال�صهر ،و�أ�شقا�ؤنا
يف الن�سب ،وجرياننا يف الدار ،ويدنا على العدو .واهلل لأ ْزد الب�صرة �أحب �إلينا من
متيم الكوفة ،ولأزد الكوفة �أحب �إلينا من متيم ال�شام .ف�إن ا�ست�شرى �شن�آ ُنكم و�أبى
و�سعة �أحالمنا لنا ولكم َ�سعة»(.)46
َح َ�س ُك �صدوركم( ،)45ففي �أموالنا َ
 خطبة احلجاجالغي غ ًّيا ف�أجتن َب ��ه ،وال تكلني �إلى
«الله ��م �أرين اله ��دى هدى ف�أتب َع ��ه ،و�أرين ّ
نف�س ��ي ،ف�أ�ض� � َّل �ضال ًال بعي ��دً ا .واهلل ما �أحب �أنَّ ما م�ضى م ��ن الدنيا يل بعمامتي
هذه ،وملا بقي منها �أ�شبه مبا م�ضى من املاء باملاء»(.)47
 -5الأمثال
والأمث ��ال اخت�ص ��ار للف�صاح ��ة ،ومتثيل للبالغ ��ة يف �أجمل �صوره ��ا ،وقد ًميا
ُع ِّرفت البالغة ب�أنها الإيجاز ،وما َث َّم َة �أوج ُز من َم َثل.
ق ��ال �إبراهي ��م النظام« :يجتم ��ع يف امل َثل �أربع ال جتتمع يف غ�ي�ره من الكالم:
وح�سن الت�شبيه ،وجودة الكناية؛ فهو نهاية البالغة».
�إيجاز اللفظ ،و�إ�صابة املعنىُ ،
وق ��ال ابن املقفع�« :إذا ُجع ��ل الكالم مث ًال كان �أو�ضح للمنط ��ق ،و�آنق لل�سمع،
و�أو�سع ل�شعوب احلديث»(.)48
وم ��ن ثم ُعني اجلاحظ ب�إيراد الأمثال ،وهو تار ًة يذكرها يف �سياقها الزمني،

8 7

54

ﺮم  -ﺻﻔﺮ 1440
ﱠ
أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول  /ﺳﺒﺘﻤ  -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018م

464

�أي يف مورده ��ا ،وخربه ��ا ال ��ذي �أطلق ��ت منه ،وت ��ار ًة ي�سوقها تدلي�ل ً�ا على ق�ضية
ذكرها� ،أو ا�ست�شهادًا لأمر تناوله.
فمن النوع الأول قوله:
 «ومل ��ا دخل َ�ض ْم ��رة بن َ�ض ْمرة على ال ُّنعمان بن املنذرَ ،ز َرى عليه ،للذي ر�أىأبيت
ِمن َدمامته و ِق َ�ص � ِ�ره و ِق ّلته ،فقال ال ُّنعمان :ت َْ�س َم ُع باملُ َع ْي ِّ
دي ال �أنْ تراه ،فقالَ � :
()49
ال ّلع ��نَ � ،إنّ ال ّرج � َ
�سوك
�ال ال ُت ��كال بال ُق ْفزان ،وال ُت ��و َزن بامليزان ،ولي�س ��ت ِبـ ُم ٍ
ُي�س َت َق ��ى بها ،و�إنمَّ ا املرء ب�أ�صغريه :بقلبه ول�سان ��ه� ،إن َ
�صال �صال ِب َج َن ٍان ،و�إن قال
قال ِب َبيان»(.)50
 «و�ضرا ُر بن َعمر ٍو ،هو الذي قالَ :منْ َ�س ّره بنوه �ساءته َن ْف�سه ،وهو الذي ملايوم كذا وكذا ،وما الذي َّ
جناك؟ قال :ت�أخ ُري الأجل،
قال له املنذر :كيف تخ َّل�صت َ
و�إكراه ��ي َن ْف�سي على املُ ِّق الط ��وال ،امل َّقاء :املر�أة الطويلة ،وامل� �قُّ :جماعة الن�ساء
أي�ضا :اخليل ِّ
الطوال ،وكان �إخوته ق ��د َ
الط ��وال ،واملُقّ � ً
فر�سه
ا�ست�شا ُلوه حتّى ِركب َ
حائل(� )51أُ ٌّم فز ِّوجوا الأ َّمهات ،وذلك �أنه
ورف ��ع ِعقريتَه ب ُعكاظ ،فق ��ال� :أَ َال �إنّ خ َري ٍ
ُ�ص ِرع بني ال َق َناَ ،ف�أَ ْ�ش َب َل( )52عليه �إخو ُته ل ِّأمه حتّى �أنقذوه»(.)53
 وقال ُحباب بن املنذر يوم ال�سقيفة:وع َذي ُقها املُـ َر َّجب(� ،)54إن �شئتم كررناها َج َذعة(.)55
 «�أنا ُج َذي ُله ��ا املح َّككُ ،م َّن ��ا �أم�ي�ر ومنك ��م �أمري ،ف�إن عم ��ل املهاجري �شي ًئ ��ا يف الأن�ص ��اري رد ذلك عليه
الأن�صاري ،و�إن عمل الأن�صاري �شي ًئا يف املهاجري رد عليه املهاجري»(.)56
ومن النوع الثاين قوله:
 وقالوا يف املثل« :الليل �أخفى للويل»(.)57 ويف املث ��ل امل�ضروب« :ك ُّل مجُ ْ � ٍ�ر يف اخلال ِء ُم َ�س� � ٌّر»( ،)58ومل يقولوا م�سرور.وك ٌّل �صواب.
 ويقولون« :ما �أ�شبه الليلة بالبارحة»( ،)59ك�أنهم قالوا :ما �أ�شبه زمان يو�سفابن عمر بزمان احلجاج.
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 وقال الأ�ضبط بن قريع« :بكل واد بنو �سعد»(.)60عل ��ى �أنه �ساق طائفة �أخرى من الأمثال املن�سوبة �إلى الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم( ،)61وذلك يف مطلع اجلزء الثاين الذي ا�ستهله بالكالم على بالغة الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم وف�صاحته ،حيث قال:
 «و�سنذك ��ر م ��ن كالم ر�سول اهلل  ،مما مل ي�سبق ��ه �إليه عربي ،وال �شاركهفيه �أعجمي ،ومل ي ّدع لأحد وال ا ّدعاه �أحد ،مما �صار م�ستعم ًال ومث ًال �سائ ًرا .فمن
ذل ��ك قوله« :يا خيل اهلل اركبي» ،وقول ��ه« :مات َ
حتف �أنفه» ،وقوله« :ال تنتطح فيه
عنزان» ،وقوله« :الآن حمي الوطي�س»(.)62
علوم العربية يف كتاب البيان
 -1فقه اللغة
وميك ��ن �أن ين�ض ��وي حت ��ت ه ��ذا كل م ��ا تط ��رق �إلي ��ه اجلاحظ م ��ن مباحث
تت�ص ��ل باللغة ون�شوئها ،وفل�سفته ��ا ،وترجمتها ،وتعلمها ،وتط ��ور دالالتها ،ون�شوء
م�صطلح ��ات لغوية للعلوم اجلديدة ،واللحن اللغوي ،والإح�صاء اللغوي ،وال�صوت
اللغ ��وي ،وتنافر احلروف ،واللثغة وما يت�صل بها م ��ن مباحث...بيد �أين �آثرت �أن
�أفرد كل ما تعلق بعلم ال�صوت على حدة ،و�أتناول هنا �سائر مباحث فقه اللغة.
و�أول ه ��ذه املباح ��ث الكالم على ن�ش ��وء العربية ،واحلق �أنه لي� ��س مبح ًثا ،بل
�ش ��ذرات متناثرة ت�شي ب�أن اجلاحظ يذه ��ب �إلى التوقيف يف �أمر اللغة ،فمن ذلك
ف�صل عقده بقوله:
َ
إبراهيم عليهم ��ا ال�سالم
إ�سماعيل ب ��ن �
 «الق ��ول يف �إنط ��اق اهلل ع� � ّز وج� � ّل �َ
بالعرب َّية املُبين ��ة على غري التَّلقني والتَّمرين ،وعلى غري التَّدريب والتَّدريج ،وكيف
أعجمي الأبوين ،و�أ ّول َمن عليه �أن ُي ِق ّر بهذا ال َقحطا ّ
ين ،ف�إنه ال ب َّد من
�صار عرب ًّيا � َّ
عربي من جميع بني �آدم  ،ولو مل يكن ذلك كذلك ،وكان
�أن يكون له � ٌأب كان �أ َّو َل ٍّ
ال يك ��ون عرب ًّيا حتى يكون �أبوه عرب ًي ��ا وكذلك �أبوه وكذلك ج ُّده ،وكان ذلك موج ًبا
آدم ».
لأن يكون نو ٌح عرب ًّيا ،وكذلك � ُ
 «ق ��ال �أبو عبيدة :حدثنا م�سمع بن عبد امللك عن �أبي جعفر محمد بن علي8 7
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اب ��ن احل�سني ع ��ن �آبائه ،قال� :أول من فتق ل�سانه بالعربي ��ة املبينة �إ�سماعيل ،وهو
ابن �أربع ع�شرة �سنة»(.)63
 «وروى قي� ��س بن الربيع ،ع ��ن بع�ض �أ�شياخه عن ابن عبا� ��س� :إن اهلل �ألهمإلهاما»(.)64
�إ�سماعيل العربية � ً
 وق ��د علمن ��ا �أن ا ُوح ّول ��وا يف مقادير
خل ْر� ��س والأطف ��ال �إذا دخلوا اجلن ��ة ُ
البالغ�ي�ن ،و�إلى الكمال والتمام ،ال يدخلونه ��ا �إال مع الف�صاحة بل�سان �أهل اجلنة.
وال يكون ذلك �إال على خالف الرتتيب والتدريج والتعليم والتقومي.
 وعلى ذلك املثال كان كالم عي�سى بن مرمي يف املهد ،و�إنطاق يحيى عليهال�سالم باحلكمة �صب ًّيا.
 وكذل ��ك الق ��ول يف �آدم وحواء عليهما ال�سالم .وق ��د قلنا يف ذئب �أهبان بن�أو�س ،وغراب نوح ،وهدهد �سليمان ،وكالم النملة ،وحمار ُعزير ،وكذلك كل �شيء
�أنطقه اهلل بقدرتهَّ ،
و�سخره ملعرفته»(.)65
ويف اختالف بع�ض اللهجات العربية واملوازنة بينها يقول اجلاحظ:
�اذر ال�شاعر :لي�ست لكم معا�ش� � َر �أهل الب�صرة
«ق ��ال �أهل م ّك َة ملحمد بن املُن � ِ
أهل م ّكة ،فقال ابن املُناذر� :أ ّما � ُ
لغ� � ٌة ف�صيحة� ،إنمّ ا الف�صاحة لنا � َ
ألفاظنا ف� ْأح َكى
�اظ للق ��ر�آن ،و�أك ُرثها له موافق ًةَ ،
ف�ض ُعوا القر�آنَ بعد ه ��ذا حيثُ ِ�شئتم� ،أنتم
الألف � ِ
البمة على ِب َر ٍام ،ونح ��ن نقول ِقدر وجنمعها على
ُت�س ُّم ��ون ال ِق ��در ُب ْر َمة وجتمعون رُ
ُق ��دور ،وق ��ال اللهَّ ع ��ز وج ��ل } :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ{ [�سب�أ ،]13:و�أنتم
ت�س ُّم ��ون البيت �إذا كان ف ��وق البيت ُع ِّل َّي ًة ،وجتمعون هذا اال�سم على َعالليِّ  ،ونحن
�رف ،وقال اللهّ تبارك وتعالى } :ﯪ ﯫ
رفات وغ � ٍ
ن�سمي ��ه غرفة وجنمعها على ُغ ٍ
ِّ
ﯬ ﯭ ﯮ{ [الزمر ،]2:وقال} :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ{ [�سب�أ.)66(»...]37:
ويف ت�أثري اللغات الأجنبية على العربية يقول:
«�أال ت ��رى �أنّ � َ
نا�س من ال ُف ْر�س يف قدمي ال ّدهر َع ِل ُقوا
أهل املدينة لمَ َّا نزل فيهم ٌ
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اخل ْر ِبز ،وي�س ُّمون ال�سميط :ال َّر ْز َدق،
ب�ألفاظ من �ألفاظهم ،ولذلك ي�س ُّمون ال ِب ِّطيخِ :
وي�س ُّم ��ون ا َمل ُ�صو� ��ص :ا َمل� �زُور ،وي�سم ��ون ِّ
ال�شط ��رجن :ال ْأ�شرت جَْن ،يف غ�ي�ر ذلك من
الأ�سماء .وكذلك �أه ُل الكوفة؛ ف�إ ّنهم ي�س ُّمون املِ�سحاة :بال ،و َب ْال بالفار�س ّية»(.)67
 -2علم ال�صوت
ي�ستوق ��ف الباح ��ثَ يف كتاب البيان وقفاتٌ يف عل ��م ال�صوت ،قد ال يجدها يف
غريه من الكت ��ب املتخ�ص�صة بهذا املجال ،وهي وقفات عابرة �أحيا ًنا ،يدعو �إليها
ا�ستطراٌد ما ،ومت�أني ��ة �أحيا ًنا ُتق�صد لذاتها ،ويكرث الكالم عليها ،حتى لي�صح �أن
يقال �إنها محور رئي�سي من محاور الكتاب.
فم ��ن الن ��وع الأول :كالمه على ال�ص ��وت ،الذي يعد قوام اللف ��ظ ،فكل لفظة
تت�أل ��ف من جمموعة مقاطع ،وكل مقطع يت�ألف م ��ن جمموعة حروف ،وكل حرف
عب ��ارة عن �ص ��وت .وال�صوت ينتج عن ح ��ركات الل�سان يف الف ��م .يقول اجلاحظ
مو�ضحا ذلك« :وال�صوت هو �آلة اللفظ واجلوهر الذي يقوم به التقطيع ،وبه يوجد
ً
الت�ألي ��ف ،ول ��ن تكون حركات الل�سان ً
كالما موزو ًن ��ا �أو من�شو ًرا �إال بظهور
لفظا وال ً
كالما �إال بالتقطيع والت�أليف»(.)68
ال�صوت ،وال تكون احلروف ً
وم ��ن ذلك كالمه عل ��ى تنافر بع�ض احل ��روف يف العربية ،وه ��و ـ �أي التنافر
ـ بح ��ث �صوت ��ي يف غاية الدقة ،كنت ق ��د جمعت له ما ا�ستطع ��ت الو�صول �إليه من
أ�سا�سا لبحث �صوتي
كتب اللغة واملعجمات وكتب علم التعمية( ،)69لأ�صنع من ذلك � ً
ح ��اول �أن ي�ستق�صي كل ما يف كتب الرتاث م ��ن قوانني تنافر احلروف ـ وقد �أربت
عل ��ى مئة قان ��ون ـ ويوازنها بنتائ ��ج الدرا�سة الإح�صائية جل ��ذور اللغة العربية يف
خم�سة من �أ َّمات املعجمات العربية(.)70
فقد قال اجلاحظ يف هذا:
اجليم ال تقا ِرن
«فه ��ذا يف اق�ت�ران الألفاظ ،ف�أ ّما يف اقرتان احلروف ،ف� ��إنّ
َ
الظاء وال القاف وال الطاء وال الغني ،بتقدمي وال بت�أخري.
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وال� �زّاي ال تقارنُ َّ
ال�سني وال ال�ضاد وال ال ��ذال ،بتقدمي وال بت�أخري.
الظ ��ا َء وال ِّ
�اب كبري ،وقد ُيكت َفى بذك ��ر القليل حتَّى ُي�ست ََد َّل به عل ��ى الغاية التي �إليها
وه ��ذا ب � ٌ
ُيج َرى»(.)71
ومن ذلك كالمه على �أكرث احلروف ترددًا يف بع�ض اللغات:
«ق ��الِّ :
ٌ
حروف تدور يف �أكرث كالمه ��ا؛ كنحو ا�ستعمال ال ُّروم لل�سني،
ولكل لغ ٍة
أ�صمعي :لي�س للروم �ضا ٌّد ،وال لل ُفر�س ثاء ،وال
وا�ستعم ��ال اجلرامقة للعني ،وقال ال ّ
لل�سريا ّ
ين ذال»(.)72
والأدق منه والأهم كالمه على �أكرث احلروف ترددًا يف الكالم العربي:
اليزيدي:
«و�أن�شدين َد ْي�س ٌم ،قال� :أن�شدين �أبو محمد
ّ

َ
وخ َّل ُة اللفظ يف الياءات �إن ُذ ِك َرت
َ
ري خافي ٍة
وخ ْ�صلَة ال�� َّراء فيها غ ُ

ِ����ف
ك َ��خ�� َّل�� ِة اللفظ يف ال�لام��اتِ والأل ِ
وال�ص ُح ِف
فاعر ِْف مواق َعها يف ال َقول ّ

َ
واعتب
يزعم �أنّ هذه
احلروف �أكرث تَردادًا من غريها ،واحلاجة �إليها �أ�ش ّد ،رِ ْ
َ
خطب ،من جمل ِة خطب النا�س ور�سائلهم؛ ف�إ َّنك
ذلك ب�أن ت�أخذ ِع ّد َة
ر�سائل وعدة ٍ
مت ��ى َح َّ�ص َلت جميع حروفها ،وعد ْدت َّ
َ
احلروف
كل �شكل على ِح َدة ،علمت �أنّ هذه
احلاج ُة �إليها �أ�ش ّد»(.)73
وه ��و كالم نفي� ��س ت�ؤيده الدرا�س ��ات الل�سانية قد ًميا وحدي ًث ��ا؛ �إذ �إن �أكرث
احل ��روف ترددًا يف الكالم �سبع ��ة ،جمعها علماء التعمية بقوله ��م :املوهني ،تليها
احلروف املتو�سطة الدوران و�أولها الراء ،وجتمعها عبارة :رعفت بكد�س قحج(.)74
هذا يف الكالم امل�ستعمل� ،أي مع الأحرف الزائدة� ،أما يف اجلذور ف�إن الراء تت�صدر
قائمة احلروف الكثرية الدوران وفق درا�ستنا الإح�صائية احلا�سوبية الآنفة(.)75
وم ��ن ذلك كالمه على �سهولة بع�ض الأ�صوات و�صعوبة بع�ضها ،تب ًعا لعمل �آلة
النط ��ق فيها ،وقد �أ َّداه ذلك �إل ��ى مالحظة دقيقة ي�ؤيدها عل ��م الأ�صوات النطقي
حول كلمتي (بابا وماما):
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«واملي ��م والباء �أول ما يتهي� ��أ يف �أفواه الأطفال ،كقولهم :مام ��ا ،وبابا؛ لأنهما
خارج ��ان من عم ��ل الل�س ��ان ،و�إمنا يظه ��ران بالتق ��اء ال�شفتني .ولي� ��س �شيء من
احل ��روف �أدخ � َ�ل يف ب ��اب النق�ص والعجز من ف ��م الأهتم ،من الف ��اء وال�سني �إذا
كان ��ا يف و�سط الكلم ��ة ،ف�أما ال�ضاد فلي�س ��ت تخرج �إال من ال�ش ��دق الأمين� ،إال �أن
يك ��ون املتكلم �أع�سر َي َ�س ًرا( ،)76مثل عمر ب ��ن اخلطاب رحمه اهلل ،ف�إنه كان يخرج
ال�ضاد م ��ن �أي �شدقيه �شاء .ف�أما الأمين والأع�سر والأ�ضبط ،فلي�س ميكنهم ذلك
�إال باال�ستكراه ال�شديد»(.)77
ويع ��د هذا الن�ص م ��ن الن�صو�ص الن ��ادرة التي ذكرت فيها كلم ��ة (بابا) يف
تراثن ��ا العربي ،وقد �أفدت منه ـ �إلى جانب ن�صو� ��ص �أخرى ـ يف ت�أكيد �أ�صالة هذه
الكلمة يف العربية(.)78
ومن النوع الثاين ـ �أعني الذي توقف عنده طوي ًال حتى غدا محو ًرا من محاور
الكتاب ـ كالمه على اللثغة ،ولعله �أبرز من تو�سع يف هذا الباب ممن عر�ض له من
القدم ��اء ،كابن قتيبة واملربد ،عدا ما كان من الكن ��دي فيل�سوف العرب امل�شهور،
فقد �أفرد للثغة ر�سالة طريفة ،جمع فيها �صنوف املعارف املتعلقة بها(.)79
�أم ��ا اجلاح ��ظ فقد افتتح كتابه بال ��كالم على اللثغة ،وكان ذل ��ك تعلي ًقا على
واحل�ص ��ر( ،)80وهما مما يعرتي الكالم من العج ��ز وعدم القدرة على
ذك ��ر ال ِع ِّي
َ
النط ��ق()81؛ �إذ ب�سط الكالم على �شواهدهما �شع� � ًرا ونثرً ا وقر�آ ًنا ،فج َّر ُه ذلك �إلى
ذكر �ضروب من علل الكالم ،كاللجاج ،والتمتام ،والألثغ ،والف�أفاء ،وذي ا ُ
حلب�سة،
واحلكلة ،والرتة ،وذي اللفف ،والعجلة(.)82
وم َّثل بلثغة وا�صل بن عطاء �إمام املعتزلة ،الذي كان يتحرى اجتناب الراء يف
منطقه على كرثة دورانها يف الكالم(.)83
وعر� ��ض لأنواع اللثغ ��ة يف الراء؛ �إذ تك ��ون بالغني والذال والي ��اء( )84وزاد يف
مو�ضع �آخر الظاء ،فقال:
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قبحا،
«و�أما اللثغة يف ال ��راء ،فتكون بالياء والظاء والذال والغني ،وهي �أقلها ً
و�أوجدها يف ذوي ال�شرف وكبار النا�س وبلغائهم وعلمائهم»(.)85
وم ��ا �أدق مالحظت ��ه هذه و�أ�صدقه ��ا ،فلثغة الراء غي ًنا لثغ ��ة محببة ،نلحظها
اليوم عن ��د بع�ض الأطفال ،ولدى من ين�ش�أ يف ال َّدعة وال ��دالل والرفاهية وال ُي�سر،
مم ��ن يدع ��ى بـ (الأكابر)! بل �إنه ��ا �أ�صبحت يف بع�ض اللغ ��ات ظاهرة لغوية حلت
مح ��ل الأ�صل ،كالذي جنده يف اللهجة الباري�سية للغة الفرن�سية ،فهي حت ِّول الراء
غي ًن ��ا ،ولعله ��ا �أثر من �آثار تقليد العامة لطبقة النب�ل�اء التي كانت �أعلى الطبقات
يف املجتمع الفرن�سي!
كالما لذكر احلروف التي تدخلها اللثغة ،فح�صرها يف �أربعة؛ هي:
ث ��م �أفرد ً
القاف وال�سني والالم والراء(.)86
وراح مي ِّث ��ل لكل ذلك بعبارات و�أع�ل�ام ،وكان من طريف ما م َّثل به لثغة رجل
يدعى َ�ش ْو َ�شى ،قال فيه:
«ورمب ��ا اجتمعت يف الواح ��د لثغتان يف حرفني ،كنحو لثغ ��ة َ�ش ْو َ�شى� ،صاحب
موياي
عب ��د اهلل بن خالد الأموي ،ف�إنه كان يجعل الالم ي ��ا ًء والراء يا ًء قال مرةَ :
ُو ِّي َي ا َّي ّي .يريد :موالي ُو ّ
الري»(.)87
يل ِّ
ثم ف�صل �ألقاب اللثغة وما يدل عليه كل لقب( ،)88فقال يف الف�أف�أة والتمتمة:
«وقال الأ�صمعي� :إذا تتعتع الل�سان يف التاء فهو متتام ،و�إذا تتعتع يف الفاء فهو
ف�أفاء .و�أن�شد لر�ؤبة بن العجاج:
ي����ا ح����م���� َد َ
������س������ك يف ال����� ِّل�����م�����ا ِم
ذات امل���ن���ط���ق ال���ت���م���ت���ا ِم
ك��������������أ َّن و�������س������وا� ِ
َّ ()89
ُ
حديث �شيطانِ بني هِ ـنا ِم

وقال يف اللفف:
«وق ��ال �أب ��و عبيدة� :إذا �أدخ ��ل الرجل بع�ض كالمه يف بع�ض فه ��و �ألف ،وقيل:
بل�سانه لفف .و�أن�شدين لأبي الزحف الراجز:
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حتبي�س وه ٍّم و� ْ
أرق»
من طولِ
ٍ

ك����������������أ َّن ف�����ي�����ه ل�����ف����� ًف�����ا �إذا ن����ط ْ
����ق

()90

وقال يف اللجلجة:
بي يف اللجالج:
«وقال الل َه ُّ

�����زح����� ُل ك���ال���ه���ل���ب���ا ِج
وال ال�������ذي ي َ
���������ص والإدال ِج
ه����ت����ك���� ُت���� ُه ب����ال����ن ِّ

���ب ال����ق����وم ب���ال���ل���ج�ل�ا ِج
ل���ي�������س خ���ط���ي ُ
ورب ب������������ي������������دا َء ول����������ي����������لٍ دا ِج
َّ

وق ��ال محمد بن �سالم اجلمحي :كان عمر بن اخلطاب ،رحمه اهلل� ،إذا ر�أى
رج ًال يتلجلج يف كالمه ،قال« :خالق هذا وخالق عمرو بن العا�ص واحد»(.)91
وقال يف ا ُ
حلب�سة واحلكلة والعقلة واللكنة:
«ويق ��ال :يف ل�سان ��ه ُح ْب َ�سة� ،إذا كان ال ��كالم يثقل عليه ومل يبل ��غ حد الف�أفاء
والتمت ��ام .ويق ��ال :يف ل�سانه ُع ْق َلة� ،إذا تع َّقل عليه ال ��كالم .ويقال :يف ل�سانه ُل ْك َنة،
�إذا �أدخل بع�ض حروف العجم يف حروف العرب ،وجذبت ل�سانه العادة الأولى �إلى
املخ ��رج الأول .ف�إذا قالوا :يف ل�سانه ُح ْك َلة ،ف�إمنا يذهبون �إلى نق�صان �آلة املنطق،
وعجز �أداة اللفظ ،حتى ال تعرف معانيه �إال باال�ستدالل.
وقال ر�ؤبة بن العجاج:

ل�����و �أن�����ن�����ي �أوت������ي������تُ عِ ����� ْل����� َم ا ُ
حل����� ْك�����لِ

وال�س ْع َلة:
وقال يف ال َّن ْح َن َحة ُّ

عِ ��� ْل��� َم ���س��ل��ي��م��ا َن ك��ل�ا َم ال���ن���م���لِ »

()92

تعر�ض ل ��ه ال َّن ْح َن َحة
«ق ��ال :و�أن�ش ��دين ُ�سحيم بن حف� ��ص ،يف اخلطيب الذي ِ
وال�س ْع َلة ،وذلك �إذا انتفخ َ�س ْح ُر ُه ،وكبا َز ْندُه ،ونبا َح ُّده ،فقال:
ُّ
هلل م���������ن الإه����������م����������الِ
ن���������ع���������و ُذ ب��������������ا ِ

وم����ن ك��ل��الِ ال����� َغ����� ْربِ يف امل���ق���الِ

عال»
ومن
ٍ
ال�س ِ
دائم ُّ
خطيب ِ
وا�ستطرد بذكر بع�ض �أخبار اخلطباء وال�شعراء ،لريجع به القول �إلى الكالم
الأول فيم ��ا يع�ت�ري الل�سان من �ضروب الآف ��ات( ،)94حيث بينّ �أهمي ��ة الأ�سنان يف
�صحة النطق ومتام احلروف ،و�ساق �أمثلة على ذلك ،فقال:
()93
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ري
«وق ��ال �أهل التجرب ��ة� :إذا كان يف اللحم الذي يف مغ ��ارز( )95الأ�سنان ت�شم ٌ
و ِق َ�صر َ�س ْمك( )96ذهبت احلروف وف�سد البيان ،و�إذا وجد الل�سان من جميع جهاته
َ ()97
�شي ًئ ��ا يقرعه وي�ص ُّكه ،ومل مي ��ر يف هواء وا�سع املج ��ال وكان ل�سانه ميلأ جوبة
فمه ،مل ي�ضره �سقوط �أ�سنانه �إال باملقدار املغتفر ،واجلزء املحتمل.
وي�ؤك ��د ذلك قول �صاح ��ب املنطق ،ف�إنه زع ��م يف كتاب احلي���وان �أن الطائر
وال�سبع والبهيمة كلما كان ل�سان الواحد منها �أعر�ض كان �أف�صح و�أبني و�أحكى ملا
يلقن وملا ي�سمع ،كنحو الببغاء والغداف( )98وغراب البني وما �أ�شبه ذلك.)99(»...
ثم ختم بذكر الأمور التي تعرتي الل�سان ،فتمنع من البيان ،مف�ص ًال ذلك يف
ال�شيوخ وال�صبيان(.)100
وال ري ��ب �أن ما ذكره اجلاحظ من �أمر اللثغة ،و�أحرفها ،و�أعالمها ،و�أمثلتها،
و�شواهدها ،ومالحظاته فيها ،يفوق ما ذكره الكندي يف ر�سالته التي �أفردها لها،
و�إمن ��ا متيز الكن ��دي عنه بذكر مخارج الأ�صوات يف م�سته ��ل ر�سالته ،وبتو�سعه يف
الأحرف التي تعرتيها اللثغة ،وببيان علل اللثغة و�أ�سبابها يف ختام ر�سالته(.)101
كالم اجلاحظ يف هذا الباب لكان ر�سالة على حدة ،ال نظري لها يف
ول ��و ُج ِّرد ُ
تراثنا العربي فيما �أعلم.
بيد �أننا يف هذا املقام ال ميكن �أن نغفل ما جمعه ابن ِ�سيده يف معجمه العظيم
املخ�ص�ص من م�صطلحات اللثغة وما يجري جمراها من �أمرا�ض النطق؛ �إذ �أربت
�ألقابه ��ا عنده على املئة واخلم�سني ،ذكرها م�شفوع ��ة ب�إي�ضاح معناها و�شواهدها
على نهجه الذي انتهجه(.)102
3ـ البالغة والنقد
كتاب البيان كتاب بالغة ناطقة ،ون�صو�ص بليغة ،وهي منثورة يف كل الكتاب.
ومع ذلك ،فقد �أفرد اجلاحظ للبالغة با ًبا ،عر�ض فيه لتعريف البالغة عند �أقوام
�شتّى ،حيث قال:
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«قيل للفار�سي :ما البالغة؟ قال :معرفة الف�صل من الو�صل.
وقيل لليوناين :ما البالغة؟ قال :ت�صحيح الأق�سام ،واختيار الكالم.
وقيل للرومي :ما البالغة؟ قال :ح�سن االقت�ضاب عند البداهة ،والغزارة يوم
الإطالة.
وقي ��ل للهن ��دي :ما البالغة؟ قال :و�ض ��وح الداللة ،وانته ��از الفر�صة ،وح�سن
الإ�شارة»(.)103
لينتهي �إلى مفوم البالغة عند العرب ،فيعر�ضه على ل�سان �صحار بن عيا�ش
العبدي ،فيقول:
العبدي :ما هذه البالغة التي
«ق ��ال معاوية بن �أبي �سفيان ل�صحار بن عيا�ش
ّ
فيك ��م؟ ق ��ال� :شيء جتي�ش ب ��ه �صدورنا فتقذفه عل ��ى �أل�سنتنا .فق ��ال له رجل من
ُعر� ��ض الق ��وم :يا �أمري امل�ؤمنني ،ه� ��ؤالء بال ُب�سر والرطب �أب�ص ��ر منهم باخلطب.
فق ��ال له �صحار� :أج ��ل واهلل� ،إنا لنعلم �أن الريح َلتُـ ْل ِق ُح ��ه ،و�إن الربد َلـيعقدُه ،و�إن
ـين�ضجه.
القم َر َلـي�صب ُغه ،و�إن احلر َل ُ
وقال ل ��ه معاوية :ما تع ُّدون البالغة فيكم؟ قال :الإيجاز .قال له معاوية :وما
الإيجاز؟ قال �صحار� :أن جتيب فال تبطئ ،وتقول فال تخطئ.
فقال له معاوية� :أوكذلك تقول يا �صحار؟ قال �صحار� :أ ِقلني يا �أمري امل�ؤمنني،
�أال تبطئ وال تخطئ»(.)104
ثم يعر�ضه ـ �أي مفهوم البالغة عند العرب ـ على ل�سان �أعرابي ،فيقول:
«قال يل ابن الأعرابي :قال يل املف�ضل بن محمد ال�ضبي :قلت لأعرابي منا:
ما البالغة؟ قال يل :الإيجاز يف غري عجز ،والإطناب يف غري َخ َطل.
ق ��ال ابن الأعرابي :فقلت للمف�ضل :ما الإيجاز عندك؟ قال :حذف الف�ضول،
وتقريب البعيد»(.)105
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ث ��م يعقد با ًبا لذكر نا�س من البلغاء والأبيناء والفقهاء والأمراء ممن ال يكاد
ي�سكت مع قلة اخلط�أ والزلل( .)106فيذكرهم م�ست�شهدً ا بكالمهم وبالغتهم وبع�ض
�أخباره ��م ،ويتوقف عند كلمة للأ�صمعي جتلو �أمر البالغة عند العرب وعند �أكرث
املتقدم�ي�ن م ��ن علماء البالغ ��ة والبيان ،وه ��ي قوله« :البلي ��غ من ط َّب ��قَ ا َمل ْف ِ�صل،
املف�سر»(.)107
و�أغناك عن ِّ
ويب ��دو �أن ه ��ذا املفهوم للبالغة ـ �أي الإيجاز مع الو�ض ��وح والإفهام ـ هو الذي
ي ��راه اجلاحظ ،ويحوم حوله يف معظ ��م النقول التي نقلها ،والكلمات التي رددها،
والأخبار التي �سردها� ،آية ذلك قوله بعد ذلك:
«وخ�ب�رين جعفر ب ��ن �سعيد ،ر�ضي ��ع �أيوب ب ��ن جعفر وحاجبه ،ق ��ال :ذكرت
لعمرو بن م�سعدة توقيعات جعفر بن يحيى ،فقال :قد قر�أت لأم جعفر توقيعات يف
حوا�شي الكتب و�أ�سافلها ،فوجدتها �أجود اخت�صا ًرا و�أجمع للمعاين»(.)108
وقوله:
املحزَّ ،وي�صيب
«ويقول ��ون يف �إ�صابة عني املعنى بالكالم املوجز« :ف�ل�ان ي ُف ُّل َ
امل ْف ِ�ص ��ل» .و�أخ ��ذوا ذل ��ك م ��ن �صف ��ة اجلزار احل ��اذق ،فجعل ��وه مث�ل ً�ا للم�صيب
املوجز»(.)109
وهو املفهوم الذي نعت به كبار البلغاء ممن ترجم له �أو عر�ض لذكره ،ك ُثمامة
ابن �أ�شر�س ،الذي قال فيه:
بلدي كان بلغ من ح�سن الإفهام مع قلة
قروي وال ٌّ
«وما علمت �أنه كان يف زمانه ٌّ
عدد احلروف ،وال من �سهولة املخرج مع ال�سالمة من التكلف ،ما كان بلغه .وكان
لفظ ��ه يف وزن �إ�شارته ،ومعناه يف َط َب َقة لفظ ��ه ،ومل يكن لفظه �إلى �سمعك ب�أ�سرع
من معناه �إلى قلبك»(.)110
�إلى �أن و�صل �إلى ت�أكيد ذلك ،وح�صره يف قوله:
«وق ��ال بع�ضهم ـ وهو من �أح�سن ما اجتبين ��اه ود ّو َّناه ـ ال يكون الكالم ي�ستحق
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ا�س ��م البالغة حتى ي�سابق معناه لفظه ،ولفظه معناه ،فال يكون لفظه �إلى �سمعك
�أ�سبق من معناه �إلى قلبك»(.)111
وتدب ��ر معي قوله« :وهو من �أح�سن م ��ا اجتبيناه ود ّوناه» ،يتبني لك مذهبه يف
البالغة والنقد ،فهو ال يرى بالغة يف كالم يغم�ض معناه� ،أو يخفى ق�صده ،ف�ض ًال
عن �أن يكون ملف ًعا بالرمزً ،
محاطا بالتعقيد ،غار ًقا يف التعمية!
وق ��د كرر اجلاح ��ظ مقولته هذه على �أكرث من وج ��ه ،ويف غري ما �سياق ،فقد
�سبق له �أن قال:
«�أح�سن الكالم ما كان قليله يغنيك عن كثريه ،ومعناه يف ظاهر لفظه»(.)112
ثم قال يف �سياق �آخر:
«و�إياك والتو ُّعر ،ف�إن التوعر ي�سلمك �إلى التعقيد ،والتعقيد هو الذي ي�ستهلك
معنى كر ًمي ��ا ،فليلتم�س له ً
لفظا كر ًميا،
معاني ��ك ،وي�شني �ألفاظك .ومن �أراغ(ً )113
ف�إن حقَّ املعنى ال�شريف اللفظ ال�شريف ،ومن حقهما �أن ت�صونهما عما يف�سدهما
ويهجنهما ،وعما تعود من �أجله �أن تكون �أ�سو�أ حا ًال منك قبل �أن تلتم�س �إظهارهما،
وترتهن نف�سك مبالب�ستهما وق�ضاء حقهما .فكن يف ثالث منازل ،ف�إن �أُولى الثالث
�أن يكون لفظك ر�شي ًقا عذ ًباً ،
وفخما �سه ًال ،ويكون معناك ظاه ًرا مك�شو ًفا ،وقري ًبا
معرو ًف ��ا� ،إ ّم ��ا عند اخلا�صة �إن كن ��ت للخا�صة ق�صدت ،و�إ ّما عن ��د العامة �إن كنت
للعام ��ة �أردت .واملعن ��ى لي�س ي�ش� � ُرف ب�أن يكون من معاين اخلا�ص ��ة ،وكذلك لي�س
يتَّ�ضع ب�أن يكون من معاين العامة»(.)114
وقال � ً
أي�ضا:
«ق ��ال �أبو عثم ��ان� :أما �أنا ،فل ��م �أر قط � َ
أمثل طريقة يف البالغ ��ة من الكتّاب،
ف�إنهم قد التم�سوا من الألفاظ ما مل يكن متوع ًرا وح�ش ًّيا ،وال ً
�ساقطا �سوق ًّيا»(.)115
ويقول م�ؤيدً ا نظريته يف البالغة وذوقه يف النقد:
«و�أنا �أقول� :إنه لي�س يف الأر�ض كالم هو �أمت ُع وال �آنقُ  ،وال �أل ُّذ يف الأ�سماع ،وال
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�أ�ش ُّد ات�ص ��ا ًال بالعقول ال�سليمة ،وال �أفتقُ لل�سان ،وال �أجو ُد تقو ًميا للبيان ،من طول
ا�ستما ِع حديث الأعراب العقالء الف�صحاء ،والعلماء البلغاء»(.)116
وي�س ��وق خ�ل�ال ذلك ـ وبعد ذلك كل ��ه ـ ع�شرات الأمثلة الت ��ي ت�ؤيد مذهبه من
كالم البلغاء والأبيناء والف�صحاء وال�شعراء(.)117
و�أم ��ا مذه ��ب اجلاح ��ظ النقدي ،فم ��ن ال�صعوبة مب ��كان �أن نوج ��زه يف هذه
حري ببحث مف ��رد ،يجلو �أمره،
ال ُعجال ��ة� ،إن ��ه يحتاج �إلى مزيد م ��ن الت�أمل ،وهو ٌّ
ويتتب ��ع موا�ض ��ع ذك ��ره ،بيد �أن هذا ال مينع م ��ن �إيراد ملحات مم ��ا ي�شري �إلى هذا
املذهب:
 «ر�أ� ��س اخلطابة الطبع ،وعمودها ال ّدربة ،وجناحاها رواية الكالم ،وحليهاالإعراب ،وبها�ؤها تخري الألفاظ .واملحبة مقرونة بق َّلة اال�ستكراه»(.)118
ريي،
احل ْم ّ
وال�س ِّيد ِ
 «واملطبوع ��ون على ال�شعر م ��ن املو َّلدين ب�شا ٌر ال ُعقيل � ّ�يَّ ،النا�س يف هذا الب ��اب َيحيى بن نوفل،
و�أب ��و العتاهي ��ة ،وابن �أبي ُع َي ْين ��ة .وقد ذكر ُ
الالحقي �أَ ْولى َّ
و�س ْل ًم ��ا اخلا�سرَ ،
بالطبع
وخ َل َف بن خليفة .و�أبان بن عبد احلمي � ِ�د
َ
ُّ
ّ ()119
من ه�ؤالء ،وب�شّ ا ٌر �أط َب ُعهم كلهم .
املناقالت
وي�ص َن ��ع
 وم ��ن اخلطب ��اء ال�شع ��راء َومن ي�ؤ ّل ��فِ
َ
الكالم اجل ّي � َ�دْ ،
وح ْ�سن
احل�سانَ  ،وي�ؤ ِّلف ال�شعر
َ
والق�صائد ال�شريفة ،مع ٍ
بيان ٍ
عجيب ورواية كثريةُ ،
َد ٍّل و�إ�شارة :عي�سى بن يزيد بن د�أْب� ،أحد بني ليث بن بكر ،وكنيته �أبو الوليد.
َ
خلطاب َة ِّ
ومن اخلطب ��اء ال�شعراء ممن كان يجمع ا َ
والر�سائل
وال�شع� � َر اجل ّي َد
َّابي ،وكنيته �أب ��و عمرو ،وعلى
الفاخ ��رة م ��ع البيان احل�س ��ن :كلثوم بن عم ��رو ال َعت ّ
وح � ْ�ذوه ومثاله يف البدي� � ِع ُ
يقول جمي ُع م ��ن يتك َّلف ِم َثل ذل ��ك من �شعراء
� ِ
ألفاظ ��ه َ
أ�شباههما ،وكان
املو َّلدين ،كنحو َم ْن ُ�ص ��و ٍر ال َّن َمري ،وم�سلم بن الوليد ال
ّ
أن�صاري و� ِ
ب�شار يف البديع ،ومل يكن يف املو َّلدين �أ�صوب بدي ًعا من َّ
يحتذي َح ْذ َو َّ
ب�شارٍ،
َّابي ِ
العت ُّ
والعتابي من ولد عمرو بن كلثوم ،ولذلك قال:
وابن َه ْرمة.
ُّ
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�إنيِّ ام���ر�ؤٌ ه��� َد َم الإق��ت��ا ُر م���أَث��ر ِت��ي
�أ َّي��������ا َم ع���م���رو ب���ن ك��ل��ث��وم ي�������س��� ّودُه
�أَ ُروم�������� ٌة ع َّ��ط��ل�� ْت��ن��ي مِ ���ن م��ك��ارِمِ ��ه��ا

واج���ت���ا َح م��ا َب��� َن���تِ الأي������ا ُم م��ن َخ��ط��رِي
َح���� َّي����ا رب���ي���ع��� َة والأف������� ْن�������ا ُء م����ن ُم���� َ���ض��� ِر
َ ()120
كال َقو�س ع ََّطلها ال َّرامي من الوترِ»

 «وم ��ن �شعراء العرب من كان يدع الق�صيدة متكث عن ��ده حو ًال َك ِريتًا(،)121اتهاما لعقله،
وزم ًنا طوي ًال ،يردِّد فيها نظره ،ويجيل فيها عقله ،ويقلب فيها ر�أيهً ،
زماما على ر�أيه ،ور�أيه عيا ًرا على �شعره� ،إ�شفا ًقا
وتتب ًعا على نف�س ��ه ،فيجعل عقله ً
عل ��ى �أدبه ،و�إحرا ًزا ملا خ َّوله اهلل تعالى م ��ن نعمته .وكانوا ي�سمون تلك الق�صائد:
ً
خنذيذا،
احلولي ��ات ،واملق ّل ��دات ،واملن ّقح ��ات ،وامل ْـح َكمات ،لي�صري قائلها فح�ل ً�ا
و�شاع ًرا ُم ْف ِل ًقا.
 ويف بيوت ال�شعر الأمثال والأوابد ،ومنها ال�شواهد ،ومنها ال�شوارد. وال�شع ��راء عنده ��م �أربع طبقات .ف�أولهم :الفح ��ل اخلنذيذ .واخلنذيذ هواخل ْنذيذ
الت ��ام .ق ��ال الأ�صمعي :ق ��ال ر�ؤبة« :الفحولة ه ��م ال ��رواة» .ودون الفحل ِ
ال�شاع ��ر املفلق ،ودون ذلك ال�شاعر فق ��ط ،والرابع ال�شعرور .ولذلك قال الأول يف
هجاء بع�ض ال�شعراء:
ي���ا راب����ع ال�����ش��ع��راء ك��ي��ف هجوتني

فجعله �سكيتًا مخل ًفا وم�سبو ًقا م�ؤخ ًرا.

وزع����م����ت �أين م���ف���ح���م ال �أن���ط���ق

 و�سمع ��ت بع� ��ض العلماء يق ��ول :طبقات ال�شع ��راء ثالث� :شاع ��ر ،و�شويعر،و�شعرور .قال :وال�شويعر مثل محمد بن حمران بن �أبي حمران� ،سماه بذلك امر�ؤ
القي�س بن حجر.
ومنه ��م من بني �ضبة املف ّوف� ،شاعر بن ��ي ُح َمي�س ،وهو ال�شويعر ،ولذلك قال
العبدي:
�أال ت���ن���ه���ي ������س�����راة ب����ن����ي ح��م��ي�����س
ق�����ب����� ّي�����ل�����ة ت��������������ر ّدد ح�����ي�����ث ������ش�����اءت

8 7

54

ﺮم  -ﺻﻔﺮ 1440
ﱠ
أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول  /ﺳﺒﺘﻤ  -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018م

����ش���وي���ع���ره���ا ُف���� َو ْي����ل���� َي����ة الأف����اع����ي
ك������زائ������دة ال����ن����ع����ام����ة يف ال�����ك�����راع

478

ُف َو ْيل َية الأفاعي :دو ّيبة �سوداء فوق اخلنف�ساء.
وال�شويعر � ً
أي�ضا �صفوان بن عبد ياليل ،من بني �سعد بن ليث ،ويقال �إن ا�سمه
ربيعة بن عثمان .وهو الذي يقول:
ف���������س����ائ����ل ج�����ع�����ف����� ًرا وب�����ن�����ي �أب����ي����ه����ا
و�أف������ل������ َت������ن������ا �أب������������و ل����ي����ل����ى ط����ف����ي ٌ����ل

ب��ن��ي ال���ب���زري ب��ط��خ��ف��ة وامل��ل�ا ِح
�صحي َح اجللد من �أث�� ِر ال�سال ِح

ي����ا ل��ي��ت��ن��ي ب����ا َ
خل���� ْب����تِ مل �أ َر م��ث��لَ��ه��ا
و�أك َ
������ث�����ر خِ �����ن�����ذي����� ًذا ي�����ج����� ُّر عِ ����� َن�����ا َن����� ُه

�أ َم�������� َّر ق����� ًرى م��ن��ه��ا و� َ
أك���ث���ر ب��اك��ي��ا
�إلى املاء مل ْ
ُ
ال�سيف �ساقيا
يرتك له

وق ��د زعم نا�س �أن اخلنذيذ م ��ن اخليل هو ا َ
خل ِ�ص ّي .وكيف يكون ذلك كذلك
مع قول ال�شاعر:
وقال ب�شر بن �أبي خازم:

وخِ ����� ْن�����ذي�����ذٍ ت������رى ال������ ُغ������ ْرم������و َل م���ن��� ُه

ك َ��ط ِّ��ي ال����� ِّز ِّق ع�� ّل�� َق�� ُه ال��� ِّت���ج���ا ُر

()122

 و�صف رائع للبيان النبوي:ولع ��ل خري م ��ا �أختم به هذا الب ��اب ـ �أعني البالغة والنق ��د ـ و�صف اجلاحظ
نا�صع ،يلي ��ق بف�صاحة الر�سول ،
للبي ��ان النبوي ،وه ��و و�صف ٍ
عال� ،صيغ ببيان ٍ
يقول فيه:
«و�أنا ذاك ٌر بعد هذا َف ًّنا �آخ َر من كالمه  :وهو الكالم الذي ق َّل عدد حروفه،
ال�صنعة ،و ُن ِّزه عن التكلُّف ،وكان كما قال اللهّ تبارك
وك�ث�ر عدد معانيهَ ،
وج َّل عن َّ
وتعالى :قل ـ يا محمد ـ } ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ{ [�سورة �ص.]86:
َ
املب�سوط
عاب الت�شديق ،وجانب �أ�صحاب التقعيب( ،)123وا�ستعمل
فكي ��ف وقد َ
ورغ َب
الغريب
وه َجر
يف مو�ض ��ع الب�سط ،واملق�صو َر يف مو�ضع الق�ص ��رَ ،
الوح�شيِ ،
َ
َّ
بكالم قد ُح َّف
ينطقْ �إال عن ِم ِ
وقي ،فلم ِ
عن الهجني ُّ
ال�س ّ
رياث حك َم ٍة ،ومل يتك َّلم �إال ٍ
بالع�صمةُ ،
و�ش ِّيد بالت�أييد ،و ُي ِّ�س َر بالتوفيق.
الكالم الذي �أل َقى اهلل عليه املح ّب َةَّ ،
وغ�شا ُه بال َقبول ،وجمع له بني املهابة
وهو
ُ
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�سن الإفهام وق ّلة عدد الكالم ،م ��ع ا�ستغنائه عن �إعادته ،و ِق ّل ِة
واحل�ل�اوة ،و َبينْ ُح ِ
حاجة ال�سامع �إلى معا َودته.
حجة ،ومل َي ُقم له َخ�صم ،وال
مل ت�سقط له كلمة ،وال َز ّلت به َق َدم ،وال با َر ْت له َّ
خل َط َب ِّ
�أفحمه خطيب ،بل يب ُّذ ا ُ
الطوال بالك ِلم ال ِق�صار.
بال�صدق،
وال َي ِ
لتم� ��س �إ�س ��كاتَ اخل�صم �إال مبا يعرفه اخل�صم ،وال يحت� � ُّج �إال ِّ
باخلالبة( ،)125وال ي�ستعمل املوا َربة ،وال
وال يطلب ال َف ْلج(� )124إال باحلق ،وال ي�ستعني ِ
يهمز وال َي ْل ِمز( ،)126وال ُي ْب ِط ُئ وال َي ْع َجل ،وال ُي ْ�س ِهب وال َي ْح َ�صر(.)127
ِ
أق�ص َد ً
لفظا ،وال � َ
أعدل وز ًنا ،وال
النا�س بكالم َق ُّط � َّ
أعم نف ًعا ،وال � َ
ثم مل َي ْ�سمع ُ
مخرجا ،وال �أف�صح
�أجم � َ�ل مذه ًب ��ا ،وال �أك َرم مطل ًبا ،وال �أح�سنَ موق ًع ��ا ،وال �أ�سهل
ً
مع ًنى ،وال �أبني يف فح َوى ،من كالمه »(.)128
 خامتة:أمعنت
وبعد ،فكتاب البيان والتبي كتاب ُملئ عل ًما و�أدبـًا وف ًّنا ومعرف ًة ،كلما � َ
َ
منحك املزيد من علومه ومعارفه ،وهو ـ و�إن كان
وقلبت فيه الطرف،
في ��ه النظرَ ،
معن ًي ��ا بالعربي ��ة و�آدابها وبع�ض علومه ��ا ـ ال يقت�صر على ذلك ،ب ��ل يتو�سع ليتكلم
يف الإن�س ��ان و�أحوال ��ه ،والنف�س و�ش�ؤونه ��ا ،والفل�سفة ونواحيها ...حت ��ى لقد �أفرد
بع� ��ض الباحثني بحو ًثا لكل واحد م ��ن هذه العلوم والفنون( ،)129وال غ ْرو ف�إن «كتب
اجلاحظ تع ِّلم العقل �أو ًال ،والأدب ثان ًيا» كما قال ابن العميد(.)130
وكنت على �أن �أجعل للعلوم الأخرى التي تط َّرق �إليها الكتاب مبح ًثا على حدة،
ولك ��ن البحث طال ،ف�آثرت �أن �أق�صر هذا البحث عل ��ى العربية و�آدابها وعلومها،
و�أن �أفرد لتلك العلوم بح ًثا �آخر ،وباهلل التوفيق ،وله احلمد ،وهو امل�ستعان.

الهوامش:
(*) �أ�ستاذ العربية يف اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت ،ع�ضو مرا�سل مبجمع اللغة العربية بدم�شق.
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( )1انظر ل�سان العرب ،والقامو�س املحيط ،وتاج العرو�س( :فنن)
( )2اال�س ��م ال�شائع للكتاب البي���ان والتبي�ي�ن ،وال�صواب :البيان والتبي ،بي ��اء واحدة م�شددة،
كم ��ا حقق اال�سم الأ�ستاذ الدكتور ال�شاهد البو�شيخي يف كتابه م�صطلحات نقدية وبالغية
يف كت���اب البي���ان والتبني للجاحظ � ��ص  ،46 – 27ويف جملة جممع اللغة العربية بدم�شق
جملد  53ج � 1ص  .106 – 77وكما �أقره محقق الكتاب الأ�ستاذ عبد ال�سالم هارون يف كتابه
القيم قطوف �أدبية .وهذا ن�ص كالمه:
ُو ِّجه �س�ؤال لف�ضيلة العالمة املح ِّقق عبد ال�سالم محمد هارون:
�سمعتك ��م تقول ��ون :البي���ان والتبي ،وق ��د كان املت ��دا َول يف ا�سم الكتاب ه ��و البي���ان والتبيني ما
تف�سريكم لذلك ؟
ق ��ال :هذه مالحظة وجيهة بال ريب ،و�أنا مع ��ك يف �أنَّ املعروف املتداول يف ا�سم الكتاب هو البيان
والتبيني ـ بياءين ـ ولكن طبيعة الأمور ترى �أنَّ هذه الت�سمية ال َّ
تتم�شى مع املنطق ،ف�إنَّ البيان
ه ��و التبي�ي�ن بعينه ،ونحن نرب� ��أ باجلاحظ �أن يقع يف مث ��ل هذا العيب يف ت�سمي ��ة �أ�شهر كتبه
و�أ�سريها .والدار�س لهذا الكتاب يرى �أنه ذو �شقني متداخلني:
ال�شق الأول :هو ما اختاره اجلاحظ من الن�صو�ص والأخبار والأحاديث واخلطب والو�صايا ،وكالم
والزهاد ونحو ذلك ،وهو يعنيه اجلاحظ بكلمة (البيان)
الأعراب َّ
وال�ش ��ق الثاين :هو النقد الأدبي يف �صورت ��ه املبكرة؛ فللجاحظ يف هذا الكتاب نظرات فاح�صة يف
ن�صو�صه ،ويف ال ��كالم ب�صفة عامة ،ت�س َّمى بعد ذلك بفن «النقد» ،فهذه النظرات والقواعد
التي �ساقها اجلاحظ هو ما عناه بكلمة التبينُّ ».
ه ��ذا م ��ن ناحية ،وهناك ناحية �أخرى تاريخية وثائقية ،ف�إنَّ ال ُّن�س ��خ العتيقة من هذا الكتاب ـ وقد
�أثب � ُّ�ت �صورته ��ا يف تقدمي ��ي للكتاب ـ تقطع ب� ��أنَّ عنوانه هو البي���ان والتب�ُّي��ن .وهذا ما يجده
الق ��ارئ بو�ض ��وح يف م�صورة مخطوطة كوبريل ��ي املحفوظة بدار الكت ��ب امل�صرية حتت رقم
(� 4370أدب) ،وتاري ��خ كتابته ��ا ه ��و �سن ��ة  684ه� �ـ .وكذلك نقر�أ ه ��ذا العن ��وان بو�ضوح يف
م�ص ��ورة مخطوط ��ة مكتبة في� ��ض اهلل ،وهي يف معه ��د املخطوطات بجامعة ال ��دول العربية
حت ��ت رقم ( ،)887وهناك بحم ��د اهلل �صورة منها ،وهذه الن�سخ ��ة مكتوبة بخط �أبي عمرو
محم ��د ب ��ن يو�سف بن حجاج اللخم ��ي .وقد قر�أها على الإمام �أب ��ي ذ ّر بن محمد بن م�سعود
ا ُ
ال�سفر الذي ن�سخ منه الثلثَ
خل َ�شن ��ي يف �سن ��ة  587هـ ،وكتب هذا النا�سخ �أنه وجد يف �آخ ��ر ِّ
ن�صه« :كتب هذا ال�سفر ،وهو م�شتمل عل ��ى كتاب البيان والتبينُّ
الثال ��ث من هذا الكتاب م ��ا ُّ
ُ
ن�سخ ��ة �أب ��ي جعفر البغ ��دادي ،وهي الن�سخ ��ة الكاملة ،فتم بع ��ون اهلل وت�أيي ��ده يف غ َّرة ربيع
الآخ ��ر من �سنة �سب ��ع و�أربعني وثلثمئ ��ة»� .أي بعد وفاة اجلاحظ مبدة ال تزي ��د على � 92سنة.
و�س�أُعيد هذه الت�سمية ال�صحيحة �إلى ن�صابها يف الطبعة اخلام�سة �إن �شاء اهلل تعالى .انظر
كتاب قطوف �أدبية �ص97ـ .98
وق ��د التزمت يف بحثي ذكره على ال�صواب� ،أعني البي���ان والتبني ،عدا ما كان فيه الكالم اً
منقول
تخريجا من ن�شرته املعروفة.
�أو
ً
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( )3مقدمة ابن خلدون .1278 – 1277/3
( )4وق ��د عرب عن ذل ��ك �أجمل تعبري الأ�ست ��اذ محمود �شاكر حيث يق ��ول« :واجلاحظ ت�أخذ قل َمه
احل َّك� � ِة ،ال تهد�أ م ��ن ثورانها عليه حت ��ى ي�شتفي منه ��ا ببع�ض الق ��ول ،وببع�ض
�أحيا ًن ��ا مث � ُ�ل ِ
اال�ستطال ��ة ،وب َف ْرط العقل! ومع ذلك ف�إن النق ��اد يتّبعون اجلاحظ ثق ًة بف�ضله وعقله ،فرمبا
هجروا من القول ما هو �أولى فتن ًة مبا يقول» .حوا�شي تف�سري الطربي .486/2
( )5البيان والتبيني .366/3
( )6مروج الذهب �ص .195
( )7ن�صرة الثائر على املثل ال�سائر �ص .140
( )8مقاالت العالمة الدكتور محمود محمد الطناحي .527/2
( )9البيان والتبيني 3/1
( )10البيان والتبيني .8/1
( )11البيان والتبيني .12-11/1
( )12انظر �ص  87-75منه.
( )13البيان والتبيني .76/1
( )14البيان والتبيني .76/1
( )15البيان والتبيني .83-76/1
( )16البيان والتبيني .4-3/1
( )17البيان والتبيني .27/1
( )18البيان والتبيني .347-346/3
( )19البيان والتبيني .348-347/1
( )20ديوان عنرتة.
( )21البيان والتبيني .341/1
( )22ويل ِّام ،من �صيغ التعجب ال�سماعية ،املنقولة من الدعاء �إليه.
( )23البيان والتبيني .341-340/3
( )24البيان والتبيني .7/2
( )25البيان والتبيني .8-7/1
( )26البيان والتبيني .53/1
( )27البيان والتبيني .83/1
( )28البيان والتبيني .284/1
( )29ال�شرب :قدر القامة ،تقول :كم �شرب قمي�صك� ،أي كم عدد �أ�شباره.
( )30البيان والتبيني .284/1
( )31البيان والتبيني .92/4
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( )32البيان والتبيني .66/2
( )33البيان والتبيني .67-66/2
( )34البيان والتبيني .68/2
( )35البيان والتبيني .69/2
( )36البيان والتبيني .71/2
( )37البيان والتبيني .44/1
( )38البيان والتبيني .241/1
( )39البيان والتبيني .6/2
(� )40سم ��اط القوم �صفهم ،يقال :قام القوم حوله �سماط�ي�ن؛ �أي �صفني ،وال�سماطان من النا�س
اجلانبان .الل�سان (�سمط).
( )41التواه ��ب� :أن يه ��ب الرجل من حقه ما ال ي�ستكره علي ��ه ،وكان الأحنف يقول :ال تزال العرب
عر ًبا ما لب�ست العمائم ،وتقلدت ال�سيوف ،ومل تع َّد احللم ذ ًال ،وال التواهب فيما بينها َ�ض َعة.
الكامل .145/1
( )42ال َع َ�شمة ،بالتحريك :ال�شيخ الهرم الذي تقارب خطوه وانحنى ظهره.
( )43البيان والتبيني .117-116/1
( )44البيان والتبيني .53-52/2
( )45ح�سك ال�صدور :حقد العداوة.
( )46البيان والتبيني .135/2
( )47البيان والتبيني .137/2
( )48نهاية الأرب .2/3
( )49املُ�س ��وك :جمع م�س ��ك وهو اجللد .والرواية يف زه���ر الآداب :ولي�ست ُمب�سوك ي�ستقى بها من
الغدران.
( )50البيان والتبيني .171/1وانظر جمهرة الأمثال  ،266/1وجممع الأمثال .129 /1
( )51احلائل :كل حامل ينقطع عنها احلمل �سنة �أو �سنوات حتى حتمل.
(� )52أ�شبل عليه :عطف.
( )53البيان والتبيني .193/1وانظر جمهرة الأمثال  ،246/2وجممع الأمثال .300 /2
( )54ا ُ
واملرجب املعظم.
جلذيل :عود ين�صب للإبل اجلربى تتح َّكك به ،وال ُعذيق :النخلة بحملها،
َّ
( )55اجل � َ�ذع :ال�صغ�ي�ر ال�سن م ��ن الأنعام.كانت الع ��رب �إذا طفت احلرب بينه ��م يقول بع�ضهم
متحد ًيا� :إن �شئتم �أعدناها َج َذعة� ،أي �أول ما يُبتدَ �أ فيها.
( )56البيان والتبيني  .296/3وانظر جممع الأمثال  ،31 /1وامل�ستق�صى .377/1
( )57لأن الليل ي�سرت كل �شيء ،و�أخفى �أفعل من خفيت ال من الإخفاء .البيان والتبيني .151/1
وانظر جمهرة الأمثال  ،88/1وجممع الأمثال .255 /1
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( )58و�أ�صله �أن الرجل يجري فر�سه يف املكان اخلايل ال م�سابق له فيه ،فهو م�سرور مبا يرى منه.
و ُم َ�س� � ّر ا�سم مفعول من �أ�س َّر ،مع �أن ��ه لي�س يف كالمهم �أ�س َّر .البيان والتبيني .203/1وانظر
جمه���رة الأمث���ال  ،142/2وجمم���ع الأمثال  .135 /2والرواية فيهم ��ا :ك ُّل مجُ ْ ٍر يف ا َ
خل َال ِء
ُي َ�س ُّر.
(� )59أي م ��ا �أ�ش َب� � َه بع� �َ�ض القوم ببع�ض .ي�ض ��رب يف ت�س ��ا ِوي النا�س يف ال�ش ��ر واخلديعة .البيان
والتبيني  .294/3وانظر جمهرة الأمثال  ،247/2وجممع الأمثال .275 /2
( )60البيان والتبيني  .294/3وانظر جممع الأمثال .105 /1
( )61واحلق �أنها حتتاج �إلى تخريج وحتقيق ،لأن كث ًريا منها ورد يف �أحاديث �ضعيفة ال ترقى �إلى
احل�سن وال �إلى ال�صحة!
( )63البيان والتبيني .15/2
( )63البيان والتبيني .290/3
( )64البيان والتبيني .291/3
( )65البيان والتبيني .293-292/3
( )66البيان والتبيني .19-18/1
( )67البيان والتبيني .19/1
( )68البيان والتبيني .79/1
( )69انظر علم التعمية وا�ستخراج املعمى عند العرب  129-125/1و .157-145/2وانظر حتت
راية العربية .163
( )70وق ��د نلت ب ��ه درجة املاج�ستري ع ��ام  1984وهو بعن ��وان :املعجم العربي درا�س ��ة �إح�صائية
�صوتية مخربية.
( )71البيان والتبيني .69/1
( )72البيان والتبيني .64/1
( )73البيان والتبيني .69/1
( )74انظر علم التعمية وا�ستخراج املعمى عند العرب  124-121/1و.144-142/2
( )75وق ��د ا�شرتك ��ت ب�إجنازها مع الزميل د .يحيى مري علم بني عامي  .1983 -1980واحلروف
الكثرية الدوران يف جذور العربية مرتبة يف �أوائل كلمات هذا البيت من نظمي:

رب ل��غ�� ٍز ن���ا َل ب��ي م��ن ع�����س��رِهِ ��ب
َّ

درب �����س����ا َر ف���ي���ه ج���اب���ري
ق����� َّل ٌ

( )76رجل �أع�س َر َي َ�س ًرا :يعمل بيديه جمي ًعا.
( )77البيان والتبيني .62/1
( )78وذل ��ك يف مق ��ال ن�شرته عام  1989يف جملة نهج الإ�سالم العدد  37بعنوان« :بابا من بقايا
الف�صاح على �أل�سنة الأطفال» .وانظر كتابي حتت راية العربية .380
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( )79وق ��د حققته ��ا ع ��ام  1985ون�شرتها يف جمل���ة جممع اللغ���ة العربية بدم�ش ��ق ،املجلد ،60
اجلزء  .3وانظر كتابي حتت راية العربية �ص.24-12
( )80البيان والتبيني. 3/1 ،
( )81ع � َّ�ي يف املنطق ع ًّياَ :ح ِ�ص ��رَ ،
واحل َ�صر �ضرب من ال ِع ّي ،فالكلمت ��ان مبعنى واحد هو العجز
وعدم القدرة على الكالم ،وقد ًميا قالوا :نعوذ باهلل من العجب والبطر ومن ال ِعي َ
واحل َ�صر،
( )82انظر ل�سان العرب ،و�أ�سا�س البالغة ( ح�صر ،عي ) .
البيان والتبيني .40-37/1
( )83البيان والتبيني .22-16/1
( )84البيان والتبيني .15 /1
( )85البيان والتبيني  .37 /1وانظر �ص ً � 35
أي�ضا حيث تفنن يف عر�ض �أمثلتها!
( )86البيان والتبيني .34/1
( )87البيان والتبيني 36 /1
( )88البيان والتبيني .40 – 37 /1
( )89البيان والتبيني .37 /1
( )90البيان والتبيني .38 /1
( )91البيان والتبيني .39 /1
( )92البيان والتبيني .40 – 39 /1
( )93البيان والتبيني .40 /1
( )94البيان والتبيني .66 – 57/1
( )95حترفت يف ن�شرة البيان �إلى مغاوز.
وال�سمك ،بالفتح :االرتفاع.
( )96الت�شمري :التقلي�صَّ ،
(� )97أي فرجة فمه.
( )98ال ُغداف :غراب متو�سط اجلثة �أ�سحم ،ري�شه يلمع بحمرة ،جِ :غ ْدفان.
( )99البيان والتبيني .62-61 /1
( )100البيان والتبيني .74 – 71 /1
( )101انظر ر�سالة اللثغة للكندي يف كتاب :حتت راية العربية .24-16
( )102انظر املخ�ص�ص  .216-210/1وكنت قد �أ�شرفت على بحث يف ق�سم التخ�ص�ص من معهد
الفتح الإ�سالمي� ،صنعه الباحث الأ�ستاذ �أحمد ليال تتبع فيه هذه امل�صطلحات ودر�سها.
( )103البيان والتبيني .88 /1
( )104البيان والتبيني .96 /1
( )105البيان والتبيني .97 /1
( )106البيان والتبيني .98 /1
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( )107البيان والتبيني .106 /1
( )108البيان والتبيني .107-106 /1
( )109البيان والتبيني .107 /1
( )110البيان والتبيني .111 /1
( )111البيان والتبيني .115/1
( )112البيان والتبيني .83/1
( )113طلب و�أراد.
( )114البيان والتبيني .136/1
( )115البيان والتبيني .137/1
( )116البيان والتبيني .145/1
( )117البيان والتبيني .160-135/1
( )118البيان والتبيني .44/1
( )119البيان والتبيني .50/1
( )120البيان والتبيني .51/1
( )121حول َك ِريت :كامل تام.
( )122البيان والتبيني .11-9/2
( )123التقعيب كالتقعري ،وهو �أن يتكلم ب�أق�صى قعر فمه.
( )124الفوز والظفر.
اخلالبة :املخادعة.
(ِ )125
( )126الهمز :العيب يف الغيبة ،واللمز العيب يف احل�ضرة.
( )127من َ
احل َ�صر وهو ال ِعي يف الكالم.
( )128البيان والتبيني.18-16/2
( )129مثل كتاب املناحي الفل�سفية عند اجلاحظ ،د .علي بو ملحم.
( )130الف���ن ومذاهب���ه يف النرث العربي �ص  ،158ولـلأ�ستاذ �شفيق جربي كتاب اجلاحظ معلم
العقل والأدب.
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آراء املقريزي
يف األوزان واألكيال الشرعية
()1

(*)

د .مقتدر حمدان عبداملجيد
ملخ�ص:

لوح ��دات الوزن والكيل �أهمية كبرية؛ �إذ جتري بهما معامالت البيع وال�شراء
يف �أ�س ��واق الدول ��ة الإ�سالمي ��ة ،ويف �ضوء عيارها ي� ��ؤدي امل�سلم بع� ��ض الفرائ�ض
امل�ستحق ��ة ،وورد يف الق ��ر�آن الكرمي ،واحلدي ��ث النبوي ال�شريف �آي ��ات و�أحاديث
حددت مقاديرها و�ضرورة االلتزام بها يف عمليات البيع وال�شراء يف الأ�سواق .فال
غرو �أن ينربي املقريزي وغريه من امل�صنفني �إلى تناول وحدات الوزن والكيل التي
يجري التعامل بها من ِقبل الباعة يف الأ�سواق� ،س َّيما و�أن املقريزي له اهتمام كبري
يف املجال االقت�صادي ،فقد �صنف كتاب �إغاثة الأمة بك�شف الغمة ،وكتاب �شذور
العق���ود يف ذك���ر النقود� .إن ه ��دف هذا البحث هو ا�ستعرا�ض م ��ا �أورده املقريزي
ب�ش� ��أن ه ��ذه الوحدات ومقارنته ��ا مع م ��ا �أورده م�صنفون �آخرون مم ��ن �سبقه يف
ع�صور الدولة الإ�سالمية.
املبحث الأول� :أحاديث ر�سول اهلل عن املوازين واملكاييل.
املطلب الأول :تخريج املقريزي لأحاديث ر�سول اهلل عن املوازين واملكاييل.
املطلب الثاين :الأوزان امل�ستعملة يف عهد الر�سول ومقاديرها.
�شرعا.
املبحث الثاين :الأكيال امل�ستعملة ً
املطلب الأول� :أنواع الأكيال.
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املطلب الثاين :تاريخ �سكة النقود.
املبحث الأول� :أحاديث ر�سول اهلل عن الأوزان والأكيال.
املطل���ب الأول :تخري���ج املقري���زي لأحادي���ث ر�س���ول اهلل
والأكيال.
ا�سته ��ل املقريزي حديثه عن الأوزان والأكيال ب�أنْ �أورد حدي ًثا لر�سول اهلل
وق ��ام بتخريجه من طرق عدة� :أولها ق ��ال� :أخرجه الن�سائي عن عبداهلل بن عمر
ر�ض ��ي اهلل عنهما عن النبي �أن ��ه قال« :املكيال مكيال �أهل املدينة ،والوزن وزن
�أهل مكة»(.)2
ثان ،فقال :رواه �أبو ُعبيد القا�سم بن �سالم عن
و�أخرجه املقريزي عن طريق ٍ
عبداهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما ،عن النبي قال« :املكيال مكيال �أهل املدينة،
وامليزان ميزان �أهل مكة»(.)3
وخرج ��ه املقريزي م ��ن طريق ثالث ،فقال� :أخرجه �أب ��و داود عن عبداهلل بن
عم ��ر ر�ض ��ي اهلل عنهما ،قال :قال ر�سول اهلل « :ال ��وزن وزن �أهل مكة ،واملكيال
مكيال �أهل املدينة»(.)4
ومل يكت ��ف املقريزي به ��ذه الطرق الثالثة يف تخريج ه ��ذا احلديث ،بل عمد
�إل ��ى طريق رابع ،فقال :و�أخرج ��ه احلافظ �أبو ُنعيم الأ�صفهاين من حديث طاو�س
ع ��ن عبداهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما ،قال :ق ��ال ر�سول اهلل « :املكيال مكيال
�أه ��ل املدين ��ة ،والوزن وزن �أهل مكة»( .)5وقال �أب ��و ُنعيم :غريب من حديث طاو�س
وحنظلة ،وال �أعلم رواه مت�ص ًال �إال الثوري(.)6
ع���ن الأوزان

ونق ��ل لن ��ا املقريزي ق ��ول اخلطابي� :أن معن ��ى هذا احلدي ��ث �أن الوزن الذي
يتعل ��ق ب ��ه حق الزكاة ،وزن �أهل مك ��ة وهي دار الإ�س�ل�ام( .)7ويف هذا ال�صدد قال
�أب ��و يو�سف� :إن ً
قري�شا كانت تزن الف�ضة ب ��وزن ت�س ِّميه دره ًما ،وتزن الذهب بوزن
ت�سمي ��ه دين ��ا ًرا ،فوزن كل ع�شرة دراهم ت�ساوي وزن �سبع ��ة مثاقيل� ،أي وزن �سبعة
ِّ
دنانري(.)8
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وقال ابن حزم :بحثت عنه غاية البحث من كل من وثقت بتمييزه ،وك ٌّل اتفق
يل على �أن دينار الذهب مبكة وزنه ( )82حبة وثالثة �أع�شار حبة من حب ال�شعري
املطلق ،ووزن الدرهم املكي ( )57حبة و�ستة �أع�شار وع�شر حبة(.)9
وذكر املناوي(� :)10أن الوزن املعترب يف �أداء احلقوق ال�شرعية �إمنا يكون مبيزان
�أه ��ل مكة؛ لأنهم �أهل جتارات ،فعهدهم للموازين وخربتهم بها �أكرث .واملكيال هو
املعترب للمدينة؛ لأنهم �أ�صحاب زراعات ،فهم �أعرف ب�أحوال املكاييل.
يرج ��ح املقري ��زي الر�أي الذي يزع ��م �أن النبي �أراد به ��ذا احلديث تعديل
ِّ
املوازي ��ن والأرطال واملكاييل وحتديدها ،وجعل عيارها عل ��ى وفق �أوزان �أهل مكة
ومكايي ��ل �أه ��ل املدينة ،ليك ��ون عند التنازع حك ًم ��ا بني النا�س يحمل ��ون عليها �إذا
تداع ��وا ،فا َّدع ��ى بع�ضهم وز ًن ��ا �أوفى� ،أو مكي ��ا ًال �أكرب ،وادعى اخل�ص ��م �أن الذي
يلزم ��ه هو الأ�صغر منهما .وه ��ذا الت�أويل ـ كما يرى اخلطاب ��ي ـ فا�سد ،خارج ع َّما
عليه �أقوال �أكرث الفقهاء؛ لأن قوله «الوزن وزن مكة» ،يريد وزن الذهب والف�ضة
خ�صو�صا دون �سائر الأوزان الأخرى ،وذلك لتعلق حق الزكاة يف النقد ،بوزن �أهل
ً
مكة(.)11
وما يعزز هذا التوجه وي�ؤكده �أن املقريزي �أورد ر�أي اخلطابي يف حديث ر�سول
اهلل «املكي ��ال مكي ��ال �أه ��ل املدينة» ،فقال� :إمن ��ا املق�صود ال�ص ��اع الذي تتعلق
ب ��ه وج ��وب الكفارات و�إخراج �صدق ��ة الفطر به ،وتقدير النفق ��ات وما يف معناها
بعي ��اره( .)12ولكي ي�ؤك ��د املقريزي ر�أي ��ه ال�سابق �أورد ر� َأي الطح ��اوي ،الذي ُي�شري
�إل ��ى �أن مكة كانت �أر�ض متج ��ر تباع فيها الأمتعة بالأثم ��ان ،ومل يكن فيها حينئذ
ثمرة وال زرع ،م�ست�شهدً ا بقول النبي �إبراهيم عليه ال�سالم } :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ{( .)13وي ��رى الطحاوي �أن املدينة كانت خالف ذلك؛ لأنها
ذات نخ ��ل وزرع و�شجر ،فكان ُج ُّل جتاراته ��م يف املكيل ،لذا جعل النبي �صلى اهلل
اتباعا يف الكيل والوزن(.)14
عليه و�سلم الأم�صار كلها تب ًعا لهذين امل�صرين ً
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وذه ��ب املقريزي �إلى ت�أييد ر�أي الطحاوي الذي قال� :إذا كانت ال�سنة النبوية
ق ��د منع ��ت من مبادلة م ��وزون يف موزون ،وم ��ن مبادلة مكيل يف مكي ��ل ،و�أجازت
مبادل ��ة امل ��وزون يف املكيل ،واملكي ��ل يف املوزون ،ومنعت من بيع امل ��وزون باملوزون،
نوعا من الربا .كان
�إال مث�ل ً�ا مبثل ،ومن بيع املكيل باملكيل �إال مث�ل ً�ا مبثل ،و�إال ُع َّد ً
الأ�ص ��ل يف املوزون ما كان حينئذ بوزن مكة ،وكان الأ�صل يف املكيال ما كان حينئذ
يكال باملدينة ،ال يتغري عن ذلك و�إن غيرَّ ه النا�س(.)15
وبعد هذا ج ��اء املقريزي بر�أي الفقيه العزيف( )16يف كتابه عن الأوزان ،الذي
ق ��ال فيه« :فوجب على كل من دان بهذه امللة وتع َّبد بهذه ال�شريعة البحث عن كيل
�أه ��ل املدين ��ة ،فيما جرت العادة بكيل ��ه ،وعن وزن �أهل مكة ،فيم ��ا ا�ستمر ال ُعرف
بوزنه واهلل �أعلم»(.)17
أواق،
وذك ��ر املقري ��زي(� )18أن الر�سول جعل ن�ص ��اب زكاة الدراهم خم�س � ٍ
أواقي زكاتها خم�سة
يف ح�ي�ن جعل ن�صاب الدنانري ع�شرين دين ��ا ًرا .ففي اخلم�س � ّ
دراه ��م ،وزكاة الع�شري ��ن دينا ًرا َ
ن�صف دين ��ار( .)19وظل احلال هك ��ذا حتى �سنة
18ه� �ـ ،ف�أمر اخلليف ��ة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عن ��ه �أن ُي�ؤخذ الو�سط من بني
الدراهم املتداولة يف الأ�سواق ،وهما الدرهم البغلي الذي يزن  8دوانق ،والدرهم
الط�ب�ري الذي يزن  4دوان ��ق .فو�سطهما بعد جمعهما  6دوان ��ق ،ف�ضرب الدرهم
الإ�سالمي بوزن  6دوانق �سنة 18هـ(.)20
املطلب الثاين :الأوزان امل�ستعملة يف عهد الر�سول ومقاديرها:
يرى املقريزي �أن التعرف �إلى الفرق بني وزن �أهل مكة وكيل �أهل املدينة يكون
م ��ن خالل معرف ��ة ما كان م�ستعم�ل ً�ا يف عهد ر�سول اهلل ( .)21فق ��ال« :اعلم �أن
الأوزان التي كانت على عهد ر�سول اهلل ع�شرة ()22؛ هي :الدرهم( ،)23والدينار(،)24
واملثقال( ،)25والدان ��ق( ،)26والق�ي�راط( ،)27والأوقية( ،)28والن� ��ش( ،)29والنواة(،)30
والرطل( ،)31والقنطار» (.)32
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وبع ��د �أن تناول املقري ��زي الأوزان عند العرب ح ��اول �أن ي�ستعر�ض كل وحدة
وزن وكيل ،ويبني �أهمية ٍّ
كل منها ،وجمال ا�ستعمالها يف �أ�سواق الدولة الإ�سالمية،
فقال:
الدرهم :ف�أما الدرهم ،فقد اختلف هل كان معلوم القدر �أم ال()33؟.
معلوما حتى ُ�ضرب الدرهم
الق ��ول الأول :مل يك ��ن الدرهم يف زمن النب ��ي
ً
يف زم ��ن عبدامللك بن م ��روان( .)34وا�ست�شهد مب ��ا رواه ابن عبدال�ب�ر( )35عن �أبي
ُعبيد ،قال :كانت الدراهم غري معلومة(� )36إلى �أيام عبدامللك بن مروان ،فجمعها
وجعلها كل ع�شرة من الدراهم وزن �سبعة مثاقيل .وقال �أبو ُعبيد :وكانت الدراهم
يومئذ درهم وزنه ثمانية دوانق زيف ،ودرهم وزنه �أربعة دوانق جيدة(.)37
وف�س ��ر ابن عبدالرب م ��ا قاله �أبو ُعبيد �أن العلم ��اء يف ع�صر عبدامللك اجتمع
ر�أيه ��م عل ��ى جمع الدرهم الذي وزن ��ه �أربعة دوانق مع الدرهم ال ��ذي وزنه ثمانية
دوانق ،ف�صار الوزن اثني ع�شر دان ًقا ،ف�أخذوا و�سط الرقم وهو ( )6وجعلوه وز ًنا
للدرهم ،ف�أ�صبح الدرهم وزنه �ستة دوانق ،و�س َّموه كي ًال(.)38
ويب ��دو يل �أن اب ��ن عبدالرب مل يك ��ن موف ًقا يف ر�أي ��ه ه ��ذا؛ �إذ �إن �أبا عبيد مل
يق ��ل ذلك ،و�إمنا قال� :إن الدراهم كانت نوع�ي�ن :الأول وزنه �أربعة دوانق ،والثاين
وزن ��ه ثمانية دوانق ،فجاء الإ�سالم وهي كذلك ،فلما قامت دولة بني �أمية و�أرادوا
�ض ��رب الدراهم نظروا يف العواقب ،وقالوا� :إن هذه الدراهم تبقى مع الدهر وقد
ج ��اء فر�ض الزكاة ،ف�إن جعلوا الدراهم اجلديدة وزنها على غرار الدرهم الأول،
بخ�سا لل ��زكاة؛ لأن الن�صاب �سيكون �أق� � َّل ،و�إن جعلوها على غرار
فيك ��ون يف هذا ً
الدره ��م الثاين يكون يف هذا �ض ��ر ًرا على دافعي الزكاة ،ف� ��أرادوا �أن تكون هناك
منزلة بني االثنني(.)39
وقد �أيد املقريزي ر� َأي �أبي ُعبيد هذا ،فجاء بر�أي ال�شيخ �أبي محمد عبداحلق
اب ��ن عطي ��ة( ،)40الذي قال يف معر� ��ض �إجابته عن �س�ؤال من �أح ��د طلبته :قال �أبو
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ُعبي ��د� :إن الدراهم كانت على عهد ر�س ��ول اهلل نوعني :ال�سوداء الوافية ،وكان
وزن الواح ��د منها ثمانية دوانق .والطربي ��ة العتق :وزن الواحد منها �أربعة دوانق.
وكان النا� ��س يزك ��ون ب�شطرين من الكب ��ار ومن ال�صغار .فلم ��ا �أراد عبدامللك بن
م ��روان �ضرب الدراهم خ�شي �إنْ �ضرب على ال ��وزن الوايف �أن يبخ�س الزكاة ،و�إن
�ض ��رب على الطربية يبخ�س ح ��ق النا�س ،فجمع الوزنني ،و�أخذ ن�صفها مراعاة ملا
كانت زكاة النا�س من ذلك الدرهم ،فجعل الدرهم يزن �ستة دوانق(.)41
�أم ��ا القول الثاين ال ��ذي ذكره املقريزي بخ�صو� ��ص وزن الدرهم ،فقال :قال
قوم(� :)42إن الدرهم معلوم يف زمن النبي  .ف�أورد ر�أي الداودي الذي قال« :هذا
ن�صا،
ق ��ول فا�سد ،مل يكن القوم ليجهلوا �أ�ص ًال من �أ�صول الدين ،فال يعلمون فيه ًّ
ال�سعاة فال يج ��وز �أن ُيظن بهم جه ٌل مثل هذا ،ومل ي�أت
وق ��د كان النبي ُيخرج ُّ
ما قاله من طريق �صحيح»(.)43
وقد علق عدد ممن كتبوا يف مو�ضوع املكاييل على قول الداودي هذا ،فقالوا:
مل يج ��ز �أن تك ��ون الأوقية جمهول ��ة الوزن يف عهد ر�س ��ول اهلل وقد وجبت فيها
ال ��زكاة( .)44يرى العزيف �أن ما ق�صده �أبو ُعبيد ،وما ف�سره ابن عبدالرب والقا�ضي
عيا� ��ض م� ��ؤداه« :لوال ما قاله �أب ��و ُعبيد من �أن ال�سكة كانت عل ��ى وزنني فجمعهما
عبداملل ��ك بن م ��روان ،جلاز �أن نقول� :إن الدرهم الزك ��وي كان م�سكو ًكا يف ع�صر
الر�س ��ول .وما قاله ال ��داودي ال برهان في ��ه؛ لأن لي�س فيه �أنهم جهل ��وا �أ�ص ًال من
�أ�صول ال�شريعة كما زعم»(.)45
نرج ��ح ما قاله �أبو ُعبي ��د َومن �أيده م ��ن بعده؛ لأن �أبا عبي ��د �أ�شار يف
ونح ��ن ِّ
حديث ��ه �إل ��ى �أن النا�س قبل الإ�سالم كانوا يتعاملون بتل ��ك الأوزان ،وجاء الإ�سالم
وه ��ي كم ��ا هي .وت�أكيدً ا ملا قاله �أبو ُعبيد� ،أورد املقريزي قول ابن عبدالرب يف هذه
امل�س�أل ��ة :ال يجوز �أن تكون الأوقية يف عهد ر�سول اهلل جمهولة مقدار وزنها من
الدراه ��م ،ثم يوجب الر�سول فيه ��ا الزكاة ،وهي ال ُيعلم مق ��دار وزنها()46؛ �إذ
حدد البالذري( )47وزنها ب�أربعني دره ًما.
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والى الر�أي نف�سه ذهب القا�ضي عيا�ض الذي �أورد العزيف ر�أيه الذي قال فيه:
«وال ي�ص ��ح �أن تكون الأوقي ��ة والدرهم جمهولة القدر يف زمن النبي وهو يوجب
ال ��زكاة يف �أعداد منه ��ا ،وتقع فيها البياع ��ات ،والأنكحة ،كما ج ��اء يف الأحاديث
ال�صحيح ��ة( .ه ��ذا يبني �أن قول من ق ��ال� :إن الدراهم مل تك ��ن معلومة �إلى زمن
عبدامللك حتى جمعها بر�أي الفقهاء ،وهم)(.)48
و�أورد املقريزي م ��ا قاله اخلزاعي ب�ش�أن الدراهم« :و�إمنا معنى ذلك �أنها مل
تكن م ��ن �ضرب �أهل الإ�سالم ،وعلى �صفة ال تختل ��ف ،و�إمنا كانت جمموعات من
�رب فار�س والروم ،و�صغ ��ا ًرا وكبا ًرا ،وقطع ف�ضة غ�ي�ر م�ضروبة ،وال منقو�شة،
َ�ض � ِ
وميني ��ة ،ومغربي ��ة ،فر�أوا َ�صرفها �إل ��ى �ضرب الإ�سالم ،ونق�ش ��ه ،وت�صيريها وز ًنا
واح ��دً ا ال يختل ��ف ،و�أعيا ًنا ُي�ستغن ��ى بها عن املوازين ،فجمع ��وا �أ�صغرها و�أكربها
و�ضرب ��وه عل ��ى وزنه ��م الكي ��ل ،ولعله كان ال ��وزن ال ��ذي يتعاملون ب ��ه حينئذ كي ًال
باملجموع ،ولهذا �سمي كي ًال و�إن كانت قائمة مفردة غري جمموعة»(.)49
ومل يكتف املقريزي بر�أي اخلزاعي ،ف�أورد ر�أي ابن عبدالرب يف هذه امل�س�ألة،
ال ��ذي قال« :وم ��ا �أظن عبدامللك وعلم ��اء ع�صره نق�صوا �شي ًئا م ��ن الأ�صل ،و�إمنا
�أنك ��روا وكرهوا ال�ض ��رب اجلاري عندهم من �ضرب ال ��روم وفار�س ،فردوها �إلى
�ض ��رب الإ�سالم»( .)50وكما �سبق �أن �أ�شرنا �أن مبادرة اخلليفة عبدامللك بن مروان
متيزت �أنه �أزال ال�شارات الأجنبية من الدراهم والدنانري ،وبذلك �أ�صبحت دنانري
ودراهم �إ�سالمية خال�صة.
ولتعزي ��ز وجهة النظر ه ��ذه وت�أكيدها� ،أورد املقريزي م ��ا قاله اخلطابي� ،إن
ق ��ول ر�سول اهلل «ال ��وزن وزن �أهل مك ��ة»« :معناه �أن الوزن ال ��ذي يتعلق به حق
الزكاة يف النقود ،وزن �أهل مكة ،وهي دراهم الإ�سالم املعدلة منها الع�شرة ب�سبعة
مثاقيل ...،والدرهم الوزان الذي هو من دراهم الإ�سالم اجلائزة بينهم يف عامة
البلدان� ،ستة دوانيق ،وهو نقد �أهل مكة ،ووزنهم اجلائز بينهم ،وكان �أهل املدينة
يتعامل ��ون بالدراه ��م عددًا وقت َمق � َ�دم ر�سول اهلل �إياه ��ا ،والدليل على �صحة
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ذل ��ك �أن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت فيما ُروي عنه ��ا من ق�صة َب ِريرة�« :إن �شاء
فعلت» .تريد الدراهم التي هي ثمنها .ف�أر�شدهم
�أه ُل ِك �أن �أع َّدها لهم عدة واحدة ُ
ر�س ��ول اهلل �إل ��ى الوزن فيها ،وجعل العيار وزن �أهل مك ��ة ،دون ما يتفاوت وزنه
منها يف �سائر البلدان»(.)51
ونخت ��م هنا مبا قاله العزيف�« :إذا كان للإ�سالم �ضرب ووزن ،فما الذي جمع
عبداملل ��ك ب ��ر�أي الفقهاء؟ هل جمع نق ��ود �أهل الأر�ض و�ض� � ْرب ملوكها املختلفة؟
وه ��ذا ال ينبغي ل ��ذي القرنني الذي ملك الأر�ض ،ولي�س مث ��ل عبدامللك الذي ملك
بع� ��ض الأر�ض .واحل� � ُّ�س �شاهد والعيان ببق ��اء النقود القدمية املختلف ��ة يف ِّ
الز َنة
وال�صفة والقيمة �إلى الآن .و�إن �أراد جمع عبدامللك تلك الدراهم وردها �إلى �ضرب
الإ�س�ل�ام� ،ض ��رب ووزن يوافق الإ�سالم ،ونق� ��ش عليها ما تتميز ب ��ه ،ومنع النا�س
التعامل بغريها ،لت�سهل بذلك الزكاة»(.)52
والذي نريد �أن ن�ؤكده �أن الدراهم التي ُ�ضربت قبل خالفة عبدامللك بن مروان
كانت م ��ا زالت حتمل بع�ض ال�شارات الأجنبية ،فلما �ساءت العالقة بني عبدامللك
خالد بن
ابن م ��روان والإمرباطور البيزنطي ج�ستنيان الث ��اين ا�ست�شار عب ُدامللك َ
يزي ��د ،والإمام الباقر محم ��د بن علي بن احل�سني عليهم ال�س�ل�ام ،اللذ ْين �أ�شارا
عليه ب� ��أن ي�ضرب نقودًا عربي ��ة �إ�سالمية خالية من ال�ش ��ارات الأجنبية ،وي�ضبط
�أوزانها ب�صنجات من قوارير بحيث ت�ستحيل الزيادة �أو النق�صان(.)53
وزن الدراه���م وعيارها :ق ��ال املقريزي :وقد تكلم النا�س يف هذا الباب ،وهل
كان ��ت هذه الدراهم مل تزل يف اجلاهلية على هذا العيار والوزن؟ وق�سم من تكلم
يف ه ��ذا الأم ��ر �إلى ر�أيني ،الأول :ذهب �إلى �أن الوزن فيها مل يزل على هذا العيار،
و�إمنا غريوا ال�سكة منها ،ونق�شوا فيها ا�سم اهلل عز وجل ،وقام الإ�سالم(.)54
وي ��رى املقري ��زي �أن الأوقية كان وزنها �أربعني دره ًم ��ا ،ولذلك قال ر�سول
اهلل « :لي� ��س فيم ��ا دون خم�س ��ة �أواق من الو ِرق �صدق ��ة»( .)55وهي مائتا درهم.
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وهنا قال املقريزي« :وقد بلغني عن ابن ُ�سريج(� )56أنه كان يقوله ويذهب �إليه».
وال ��ر�أي الثاين :ق ��ال �أ�صحابه :كان ��ت الدراهم معلومة الق ��در ،غري موجود
الع�ي�ن .و�إمنا توجد �صنجته ،ومن ��ه ترتكب الأوزان التي فوق ��ه؛ كالدينار والأوقية
والرط ��ل وغريها( .)57وهنا جاء املقري ��زي بر�أي اخلزاعي الذي م�ؤداه �أن الدرهم
معل ��وم القدر غ�ي�ر موجود العني ،و�إمنا توجد �صنجته ،ومن ��ه ترتكب الأوزان التي
فوق ��ه ،بالدين ��ار والأوقية والرطل وغريها .ومن �أب�ي�ن الأدلة على ذلك ما �أخرجه
()60
الن�سائي( )58عن مالك بن عمرية( )59قالِ :بعت من ر�سول اهلل رجل �سراويل
قبل الهجرة بثالثة دراهم يل ،ف�أرجح ،و�أعطى الوزان �أجره(.)61
ولك ��ي ي�ؤك ��د املقريزي وج ��ه النظر الت ��ي �أوردها جاء بحدي ��ث رواه جابر بن
عب ��داهلل الذي قال« :ا�شرتى مني النبي بع ًريا ب�أوقيتني ودرهم �أو درهمني»(.)62
ومل ��ا عاد النبي �إل ��ى املدينة �أر�س ��ل يف طلب جابر بن عبداهلل لك ��ي يوفيه ثمن
البعري .قال جابر« :فوزن يل ثمن البعري ف�أرجح يل»(.)63
معلوما يف حني عقد
وقال املقريزي( )64بكل ثقة واطمئنان :لو مل يكن الدرهم ً
البيع بني ال�صفقتني ملا �صح البيع ،وملا ُعرف الرجحان الذي �أرجح لهما النبي
بعد ا�ستيفائهما حقوقهما.
وح ��اول املقري ��زي �أن يرج ��ح بني القولني ،فق ��ال للجمع ب�ي�ن القولني ،ولدفع
معلوم ��ا يف زمن ر�سول اهلل على �أن
التعار� ��ض بينهم ��ا� :إن الدرهم يف مكة كان ً
املراد بذلك قدره ووزنه ال عينه( .)65و�إن اجلمع بني القولني يدل على �أن الدراهم
كانت غري معلومة الوزن �إلى �أيام عبدامللك بن مروان� ،أن املراد بذلك �أنها مل تكن
معلومة ب�أعيانها ،و�إمنا كانوا يتعاملون بتلك الدراهم املختلفة املتنوعة ،ويرجعون
يف �أقداره ��ا �إل ��ى قدر الدرهم املعل ��وم ،الذي يرتكب منه الأوقي ��ة والن�ش والنواة،
واهلل �أعل ��م( .)66متجاه ًال م ��ا �سبق �أن قاله يف كتابه الآخر ،م ��ن �أن اخلليفة عمر
اب ��ن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �ض ��رب دراهم �إ�سالمية منذ �سن ��ة 18هـ( ،)67ون�سي
�أو تنا�س ��ى هذه الرواي ��ة املوثوقة ب�أكرث من م�صدر متق ��دم ،وان�ساق وراء ما ذهب
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�إلي ��ه العزيف يف الرتجيح بني القولني ،الذي قال :ال�صحيح املعتمد ،امل�ستويل على
قائل ��ه على الأم ��د� ،أن الإ�سالم مل يكن له �ضرب يف الدراه ��م والدنانري ،وال نق�ش
يلوح عليها لأه ��ل الإ�سالم و ُينري ،ف�أما الوزن ف�أمر قد �سبق ،وا�ستقر يف ال�شريعة،
ملكان التعبد وحتقق .ولهذا اجتمع على فعله جميع الفقهاء ،كما �أجمعوا �أن الأوقية
�أربع ��ون دره ًما ( .)68ومرة �أخرى نقول� :إن ر�أي العزيف هذا ال ي�صمد �أمام الوقائع
التاريخية املوثوقة.
مق���دار الدرهم :وزعم املقري ��زي �أن الدرهم ال�شرعي حدد وزنه على قولني:
�أحدهم ��ا م ��ا ذكره �أبو العبا�س بن ُ�سريج� :أن الدره ��م يف مكة ،يف زمن النبي ،
كان من �ستة دوانق ،و�أن عدد حبوبه خم�سون حبةُ ،
وخم�سا حبة( ،)69و�إمنا ُغري يف
الإ�س�ل�ام نق�ش ��ه( .)70وذكر املقريزي ما قاله �أبو محمد ب ��ن عطية عن احلبة :ب�أن
احلبة التي تر َّكب منها الدراهم هي حبة ال�شعري املتو�سطة احلجم ،غري مق�شرة،
بعد �أن ُيقطع من طرفيها �شيء ي�سري(.)71
والقول الثاين :عن مق ��دار الدرهم ،والذي و َّثقه املقريزي( ،)72عن ابن حزم
ال ��ذي ق ��ال« :بحثنا( )73غاية البح ��ث عن كل من وثقت بتمييزه ،ف ��ك ٌّل اتفق يل �أن
دين ��ار الذهب مبكة وزن ��ه اثنتان وثمانون حب ��ة ،وثالثة �أع�شار حب ��ة ،باحلب من
ال�شعري املطلق ،والدرهم �سبعة �أع�شار املثقال ،فوزن الدرهم املكي �سبع وخم�سون
حبة ،و�ستة �أع�شار حبة ،وع�شر حبة»( .)74وذكر املقريزي(� )75أن ما قاله ابن حزم،
ذكره قبله الإمام �أحمد بن حنبل(.)76
و�سج ��ل املقري ��زي اعرتا�ض الع ��زيف( )77عل ��ى ر�أي ابن حزم ،ب� ��أن ذلك لعلة
مخ�صو�ص ��ة بزمن اب ��ن حزم ،وذلك بع ��د نحو �أربعمائ ��ة �سنة من الهج ��رة ،و�أن
الدين ��ار والدرهم مل يزاال على ذلك من عهد النبي �إلى ذلك الزمن مبكة ،مع
�إم ��كان اختالفه عند تعاقب الوالة ،مع ما عهد من اختالف وزن الدينار والدرهم
واملكاييل عند تغري الوالة واختالف الأزمنة.
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ولكي يعزز املقريزي وجهة نظره يف مقدار الدرهم ،مل يكتف بر�أيه ال�شخ�صي،
بل �أورد �آراء الفقهاء فيه ،و�أخذ ر�أي �أحد �أ�شهر علماء الريا�ضيات يف ع�صره ،وهو
اب ��ن البناء( ،)78الذي �أثن ��ت امل�صادر املخت�صة على رجاحة عقل ��ه وغزارة علمه،
و�إتقان ��ه لهذا العلم ،وكتب هو ر�سالة يف تبيان هذا الأمر �أ�سماها مقادير املكاييل
ال�شرعية ،فقال« :و�أما ما نقله �صاحب اجلواهر عن عبداهلل بن �أحمد� :أن دينار
الذهب وزنه مبك ��ة اثنتان وثمانون حبة ،وثالثة �أع�شار حبة ،وذلك باحلب املطلق
م ��ن ال�شعري ،فيكون وزن الدرهم باحلب املطلق �سب ًع ��ا وخم�سني حبة وك�س ًرا ،لأن
الدرهم �سبعة �أع�شار الدينار»(.)79
ويخ ��رج املقريزي بر�أي ثابت م�ستقر مطمئن ،مع ِّق ًبا على ما قاله ابن البناء،
وجمع بني القولني ،فقال :هذا قول م�شهور ،فلي�س بني القولني اختالف ،لأن الوزن
يف الق ��ول الأول بالو�س ��ط من ال�شعري ،ويف هذا القول باحل ��ب املطلق ،وال يبعد �أن
يك ��ون بني املطلق والو�س ��ط ذلك القدر من التفاوت ،وهذا جمع بني القولني ،واهلل
�أعلم(.)80
مقدار الدينار واملثقال( :)81يف م�ستهل كالمه عن الدرهم والدينار ا�ست�شهد
املقري ��زي ب ��ر�أي �أب ��ي ُعبي ��د ،الذي ق ��ال :مل ي ��زل املثقال يف �آب ��اد الده ��ر م�ؤقتًا
()84
مح ��دودًا( .)82ومن ثم ر�أى املقريزي(� )83أن ��ه من ال�ضروري ذكر ر�أي اخلطابي
ال ��ذي قال :كانت الدنانري تحُ مل �إليهم يف زم ��ن النبي من بالد الروم ،وكانت
العرب ت�سميها الهرقلية.
ويب ��دو �أن املقري ��زي �أراد �أن يعتمد الآراء التي �أورده ��ا يف م�س�ألة مقدار وزن
الدين ��ار ،من دون متحي�ص �أو تدقيق ،بدليل �أنه ق ��ال :قال ابن عبدالرب( :)85روى
جاب ��ر بن عبداهلل ب�إ�سناد ال ي�صح� :أن النبي �صل ��ى اهلل عليه و�سلم قال« :الدينار
�أربع ��ة وع�شرون ً
قرياطا»( .)86ويرى ابن عبدال�ب�ر �أن احلديث و�إن كان يف �إ�سناده
�ضع ��ف �إال �أن الإجم ��اع على معناه يغني ع ��ن الإ�سناد في ��ه( .)87و�أ�ضاف ابن ر�شد
�إلى ن� ��ص احلديث« :والقرياط ثالث حبات �شع�ي�ر»( .)88والغريب �أن ابن ر�شد مل
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يعلق على احلديث كما علق من قبله ابن عبدالرب ،لكنه �أ�ضاف �أن الدينار اثنتان
و�سبع ��ون حبة من ال�شعري ،ويرى �أن الأوزان مل تختلف يف الدينار ،كما اختلفت يف
الدراهم(.)89
ويب ��دو يل �أن املقري ��زي كان مقتن ًع ��ا ب�أن الدين ��ار يزن دره ًم ��ا وثالثة �أ�سباع
الدره ��م ،فقد نق ��ل( )90عن اخلزاعي( )91ما قاله علي ب ��ن محمد اللخمي( :)92من
�أن الدين ��ار درهم وثالثة �أ�سباع درهم ،وهو ُ�سب ��ع الع�شرة ،والع�شرة دراهم �سبعة
دنانري( .)93وهذا ما ورد عند البالذري(ً � )94
أي�ضا.
ث ��م قال املقريزي :تقدم ق ��ول ابن حزم(� :)95إن وزن الدين ��ار اثنتان وثمانون
حبة ،وثالثة �أع�شار حبة(.)96
ويع� � ِّرف املقريزي املثقال ،فيقول :ا�س ��م ملا له ثقل؛ �سواء كرب �أو �صغر ،وغلب
ُعرفه على ال�صغري ،و�صار يف ُعرف النا�س ا�س ًما للدينار ،واهلل �أعلم(.)97
الدان���ق( :)98نب ��ه املقريزي �إلى �أن مقدار الدان ��ق مل ي�شهد اختال ًفا كما �شهد
الدره ��م �أو الدينار ،ال ب ��ل �أ�شار �إلى �أنه َث َّم �إجماع على �أنه �سد�س الدرهم ،فيكون
وزن ��ه عل ��ى قول من قال� ،إن الدره ��م خم�سون حبة ُ
وخم�سا حب ��ة بالو�سط ،ثماين
حبات ُ
وخم�سا حبة من ال�شعري( .)99ويبدو يل �أن كالم املقريزي هنا مييل �إلى نفي
وج ��ود اختالف يف الدانق� ،أمر يحتاج �إل ��ى مراجعة؛ �إذ �إن بع�ض فقهاء ال�شافعية
ق ��ال ب� ��أن الدانق اختلف يف الإ�سالم عما كان علي ��ه يف اجلاهلية ،و�أ ّيد هذا الر�أي
ابن الرفعة(.)100
الق�ي�راط( :)101ق ��ال املقريزي :القرياط جزء من �أربع ��ة وع�شرين جز ًءا من
الدينار ،وهو ثالث حبات من ال�شعري(.)102
الأوقي���ة :ق ��ال املقري ��زي �إن الأوقية ت ��زن �أربعني دره ًما ،وا�ست ��دل على هذا
بحديث ر�سول اهلل « :لي�س فيما دون خم�سة �أواق من الو ِرق �صدقة»( .)103وكذلك
قوله « :لي�س فيما دون مائتي درهم زكاة ،ف�إذا بلغت مائتي درهم ،ففيها خم�سة
دراه ��م»( .)104وبعد هذا �أدلى املقريزي بر�أيه بكل جر�أة ،فقال� :إن الأوقية �أربعون
دره ًما(.)105
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ومل يكت ��ف بهذا ،فقد �أورد ما رواه �سلمة ب ��ن عبدالرحمن :ب�أن َ�صداق ر�سول
اهلل لأزواجه اثنتا ع�شرة �أوقية ًّ
ون�شا( .)106وال َّن�ش ن�صف �أوقية ،وعلى هذا يكون
ال َّن�ش ع�شرين دره ًما(.)107
الن���واة :ج ��اء املقريزي مبا قاله �أبو ُعبيد :هي خم�س ��ة دراهم( ،)108وقال ابن
الأث�ي�ر :ا�سم خلم�س ��ة دراهم( .)109وذكر املقريزي �أن ال ��ذي ذهب �إليه ابن الأثري
يخال ��ف ر�أي �أبي ُعبيد؛ �إذ كان �أب ��و ُعبيد يرى �أن النواة تعني مقدار الذهب الذي
يزن خم�سة دراهم ،وهو ما ي�سمى نواة ،ولي�س �أي خم�سة دراهم ت�سمى نواة(.)110
ويرى املقريزي �أن ما قاله �أبو ُعبيد هو ال�صواب مقارنة النواة بالأوقية وال َّن ِّ�ش،
فقال� :أال ترى �أن الع�شرين يقال لها َن�شّ  ،وللأربعني �أوقية( .)111ونبه املقريزي �إلى
�أن هناك من يرى �أن النواة هي ِمن ذهب قيمتُها خم�سة دراهم(.)112
وجاء ر�أي املقريزي من�سج ًما مع ما �أورده املربد الذي عا�ش يف القرن الثالث
الهج ��ري« :و�أ�صح ��اب احلديث يقولون :عل ��ى وزن نواة من ذه ��ب قيمتها خم�سة
دراه ��م ،وهذا خط�أ وغلط ،العرب تقول نواة ،فتعني بها خم�سة دراهم ،كما تقول
ال َّن�شّ للع�شرين دره ًما ،والأوقية للأربعني دره ًما ،ف�إمنا هو ا�سم لهذا املعنى»(.)113
الرط���ل :الرط���ل ه���و م���ن �أك�ث�ر وح���دات ال���وزن يف الع�ص���ور الإ�سالمي���ة
ا�ستعم ��ا ًال( .)114ق ��ال عنه املقري ��زي :ثبت يف �صحي ��ح م�سلم( )115وغ�ي�ره( )116عن
�أن� ��س بن مالك قال :كان ر�سول اهلل  :يتو�ض�أ باملُد ،ويغت�سل بال�صاع �إلى خم�سة
�أمدد(.)117
املُ���د وال�صاع :قال املقريزي :ال�صاع يذ َّكر وي�ؤ َّنث ،فاذا �أُ ِّنث قيل :ثالث �آ�صع،
و�إذا ُذ ِّك ��ر قي ��ل :ثالثة �أ�صواع( .)118يرى املقريزي من خ�ل�ال قراءته ملجموعة من
امل�صادر املتخ�ص�صة �أن َّثم اختال ًفا يف مقدار املُ ّد وال�صاع(.)119
الق�س ��م الأول :وهم �أه ��ل العراق ،ير ْون �أن �صاع النب ��ي �صلى اهلل عليه و�سلم
ثماني ��ة �أرطال ،و ُمده رطالن( .)120لكن قال القا�ضي �شريك ـ كما ذكر املقريزي ـ:
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ال�ص ��اع �أقل من ثمانية ،و�أكرث من �سبعة( .)121بينما يرى �سفيان الثوري �أن ال�صاع
احلجاج ��ي( .)122يف حني يرى ابن �أبي ليل ��ى �أن ال�صاع يزيد على
ه ��و مثل القفيز َّ
احلجاجي مكيا ًال(.)123
القفيز َّ
احلجاجي :هو �صاع عمر ،وكان احلج ��اج يمَ ُ نُّ به على �أهل العراق،
والقفي ��ز َّ
ويقول� :أمل �أُخ ْرج لكم �صاع عمر()124؟ وح�صل عند بع�ض الفقهاء لب�س بني ال�صاع
الأول (�ص ��اع احلج ��از) ،وال�صاع الثاين (�صاع عمر) ،لك ��ن ابن حزم ح�سم هذا
اللب� ��س ،وج ��زم ب�أن ال�صاع الث ��اين �صاع عمر ،وال يجوز �أن يك ��ون �صاع النبي ؛
احلجاجي ،فنقل ابن حزم عن
لأنه لو كان �صاع النبي ل ُن�سب �إليه .و�أما ال�صاع َّ
احلجاج �أنه قال� :صاعي هذا �صاع عمر� ،أعطتنيه عجوز باملدينة(.)125
ولتو�ضي ��ح الأم ��ر �أك�ث�ر� ،أرى من امله ��م �أن امل�ص ��ادر اتفقت عل ��ى �أن القفيز
احلجاجي ُيق�صد به �صاع عمر(.)126
َّ
ويرى �أبو ُعبي ��د �أن �أهل العراق قالوا ب�أن ال�صاع ثمانية �أرطال؛ لأنهم �سمعوا
حدي ًثا ب�أن النبي يغت�سل ب�صاع ،و�سمعوا حدي ًثا �آخر� :أنه كان يغت�سل بثمانية
�أرط ��ال ،لهذا ا�ضطرب قولهم .وال خالف بني �أهل احلج ��از يف �أن ال�صاع خم�سة
�أرطال وثلث رطل ،يعرفه عاملهم وجاهلهم ،ويباع يف �أ�سواقهم ،و ُيحمل علمه قر ًنا
بعد قرن(.)127
وو�ض ��ح املقريزي ذلك �أك�ث�ر ،فقال :ودليل العراقيني عل ��ى �أن ال�صاع ثمانية
�أرط ��ال :ما جاء �أن النبي كان «يغت�سل بال�صاع»( .)128وما جاء �أنه عليه ال�سالم
«كان يغت�سل بثمانية �أرطال»( .)129واحلديث الآخر الذي �أدى �إلى التبا�س الأمر على
�أهل العراق حديث «�أنه كان يتو�ض�أ برطلني»( .)130وهنا قال املقريزي :فتوهموا �أن
ال�ص ��اع ثمانية �أرط ��ال .وال خالف بني �أهل احلجاز فيه؛ �إذ هم يعرفونه ـ ال�صاع ـ
ويتبايعون به يف �أ�سواقهم ،و�أحكام امل�سلمني تدور فيما ينوبهم من �أمر الكيل ،ويف
زكاة الأر�ضني ،و�صدقة الفطر ،وفدية ال ُّن�سك ،وكفارة اليمني(.)131
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ق ��ال املباركفوري« :اعل ��م �أن ال�صاع �صاع ��ان :حجازي ،وعراق ��ي؛ فال�صاع
و�سم ��ي باحلجازي لأن ��ه كان م�ستعم ًال يف
احلج ��ازي خم�س ��ة �أرطال وثل ��ث رطلُ ،
احلج ��از .والعراقي ثمانية �أرطال ،ويقال له عراقي لأنه كان م�ستعم ًال يف العراق،
واحلجازي هو ال ��ذي كان م�ستعم ًال يف عهد النبي
احلجاجيِ .
وهو ال ��ذي يقال له َّ
وبه كانوا يخرجون �صدقة الفطر ،وبه قال مالك وال�شافعي و�أحمد و�أبو يو�سف
واجلمه ��ور ،وهو احلق .وق ��ال �أبو حنيفة رحم ��ه اهلل بال�صاع العراق ��ي .وكان �أبو
يو�س ��ف يق ��ول بقوله ،فلما دخ ��ل املدينة وناظر الإمام مال ًكا رج ��ع عن قوله ،وقال
بقول اجلمهور»(.)132
�أما الق�سم الثاين :فهم �أهل احلجاز ،ونقل املقريزي عن �إ�سحاق بن راهويه:
�أن ال�ص ��اع خم�س ��ة �أرطال وثلث برط ��ل زماننا .واملُد ربع ال�ص ��اع ،و�إليه ذهب �أبو
ُعبي ��د � ً
أي�ضا( .)133وب�ي�ن املقريزي(� )134أن املُد ي�ساوي رط�ل ً�ا وثل ًثا .وال�صاع خم�سة
�أرط ��ال وثل ًث ��ا .وكذلك ال�صاع ثل ��ث ال َف َرق .وال َف� � َرق� :ستة ع�شر رط�ل ً�ا .وال ِق�سط
ن�صف �صاع (.)135
ويع ِّرف املقري ��زي ال َف َرق بقوله :بتحريك الراء ،وقي ��ل ب�إ�سكانها ،مكيال ،يف
الغالب كان ي�صنع من اخل�شب( .)136وكان محمد بن �شهاب الزهري يقول� :إنه ي�سع
خم�سة �أق�ساط من �أق�ساط بني �أمية( .)137وذكر قول محمد بن عي�سى الأع�شى ب�أن
ال َف� � َرق ثالثة � ُآ�صع ،وهي خم�سة �أق�ساط ،واخلم�سة �أق�ساط ت�ساوي اثني ع�شر ُم ًّدا
ُمبد النبي  ،وهذا يدل على �أن ال ِق�سط ي�ساوي خم�سة �أرطال ُ
وخم�س رطل(.)138
وج ��اء املقريزي بقول اجلوهري �أن ال ِق�سط ي�ساوي ن�صف �صاع ،وال َف َرق �ستة
�أق�س ��اط ( .)139وا�ستنت ��ج املقريزي �أن ال ِق�سط ي�ساوي رطل�ي�ن ًّ
ون�شا( ،)140وقال� :إن
ابن الأثري جعل ال َف َرق خم�سة �أق�ساط( .)141ويرى املقريزي �أن قول ابن الأثري هذا
�اف لقول من ق ��ال� :إن ال َف َرق ثالث ��ة � ُآ�صع( .)142ولكنه عاد وذك ��ر ما �أورده ابن
من � ٍ
()143
عبدال�ب�ر م ��ن �آراء الفقهاء ب�أن الفرق يحم ��ل ثالثة �أ�ص ��واع  .وجاء املقريزي
برواية عن الإمام �أحمد يف مقدار ال َف َرق ،الذي قال :ال َف َرق �ستة ع�شر رط ًال(.)144

ﺮم  -ﺻﻔﺮ 1440
ﱠ

501

أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول  /ﺳﺒﺘﻤ  -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018م

8 7

54

وذك ��ر املقريزي رواية الأثرم عن الإم ��ام �أحمد الذي قال :ال َف َرق ثالثة � ُآ�صع(،)145
�ست ��ة �أق�ساط ،ومل يرد �أنه علي ��ه ال�صالة وال�سالم تو�ض�أ ب�أق� � َّل من ُم ٍّد وال اغت�سل
ب� َّ
أقل من �صاع(.)146
و�أورد املقري ��زي( )147ر�أي القا�ض ��ي عيا�ض يف حتديد مق ��دار املُد ،فقال :املُد
رطل وثلث ،وال�صاع خم�سة �أرطال وثلث(.)148
وبعدم ��ا عر� ��ض املقري ��زي ه ��ذه الآراء ق ��ال وب ��كل اطمئنان :هذا ق ��ول �أهل
احلجاز ،وهو ال�صحيح(.)149
مق���دار �ص���اع النبي  :جاء املقريزي بر�أي ال�شريازي ،وهو من �أعالم الفقه
()150
ال�شافع ��ي يف القرن اخلام�س الهجري؛ �إذ ق ��ال :روى عمر بن حبيب القا�ضي
�أن ��ه قال :حجج ��ت مع �أبي جعفر املن�ص ��ور ،فلما قدم املدينة ق ��ال :ائتوين ب�صاع
ر�سول اهلل ف�أُتي به ،فعايره فوجده خم�سة �أرطال وثل ًثا برطل �أهل العراق .قال
�أب ��و ُعبيد :وهو ال ��ذي عليه العمل ،على حد قول املقري ��زي .وقد اختلف يف مقدار
الرطل؛ فقيل� :إنه مائة درهم وثمانية وع�شرون دره ًما .قال �أبو ُعبيد� :صاع النبي
ه ��و ـ كم ��ا �أعلمتُك ـ خم�س ��ة �أرطال وثل ��ث .واملُد ربعه ،وهو رط ��ل وثلث ،وذلك
برطلنا الذي و ْز ُنه مائة وثمانية وع�شرون دره ًما(.)151
ويورد املقريزي ر�أي �أبي ُعبيد الذي قال :الدراهم وزن ع�شرة؛ �أي كل ع�شرة
دراهم منها ت�ساوي �سبعة مثاقيل ،وهي دراهم الكيل .وقيل :الرطل مائة وثالثون
دره ًما كي ًال(.)152
و�أورد املقري ��زي بع ��د ذل ��ك ر�أي ال ��داودي الذي م� ��ؤ َّداه �أن :الرط ��ل يف قول
اجلمي ��ع ن�صف َم ��نٍّ  ،وا َملنُّ مائتا درهم كي�ل ً�ا و�ستون دره ًم ��ا( .)153وبينَّ املقريزي
�أن ثم ��ة اختال ًفا يف مقدار الرطل ،فقال :قيل �إن ��ه اثنتا ع�شرة �أوقية ،وزن الأوقية
ع�شرة دراهم وثلثا درهم ،فذلك مائة درهم وثمانية وع�شرون دره ًما ،وهو الرطل
العراق ��ي البغدادي ،وهو الرطل الفلفل ��ي( .)154وقيل� :إنه اثنتا ع�شرة �أوقية و�أربعة
�أخما�س الأوقية ،وزن الأوقية ع�شرة دراهم خا�صة(.)155
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مق���دار ُم���د النب���ي  :املُد من وحدات الكيل ،وي�ساوي رب ��ع ال�صاع( .)156وملا
تناوله املقريزي قال�ُ :سئل الداودي عن زنة ُمد النبي  ،فقال� :سبع ع�شرة �أوقية
وثلث ��ا درهم( .)157فقال املقريزي :ف�إذا ق�سمت ذلك على رطل وثلث ،وهو وزن املُد
الذي حكى [الداودي] الإجماع عليه ،خرج لنا واجب الرطل ،اثنتا ع�شرة �أوقية،
و�أربع ��ة �أخما�س الأوقية ،فذلك مائة درهم وثماني ��ة وع�شرون دره ًما ،من دراهم
الكيل(.)158
يرجح الرواية الأخرى يف مقدار املُد؛ �إذ قال :وقيل
ويبدو يل �أن املقريزي مل ِّ
�إن ��ه �إحدى ع�شرة �أوقية ،وثلث �أوقية ،وثلثا ثلث �أوقية ،والأوقية وزن ع�شرة دراهم
كي ًال ،فذلك مائة درهم وخم�سة ع�شر دره ًما ،وخم�سة �أ�سباع درهم(.)159
القنط���ار( :)160القنط ��ار م ��ن وحدات ال ��وزن الكب�ي�رة امل�ستعمل ��ة يف �أ�سواق
الدول ��ة الإ�سالمية .تناوله املقري ��زي فذكر �أن �أبا ُعبيد ق ��ال يف كتاب الغريبني:
القنط ��ار عن ��د الع ��رب امل ��ال الكث�ي�ر( .)161وق ��د ق ��ال به ��ذا ال ��ر�أي جم ��ع م ��ن
املف�سرين(،)162واملحدث�ي�ن( .)163وا�ستعر� ��ض املقري ��زي( )164بعد ذل ��ك الآراء التي
تناولت مقدار القنطار ،فقال :ملء َم ْ�س ِك ثور ذه ًبا .ثم �أورد قول القا�ضي عيا�ض:
�أ�صله يف ل�سان العرب :اجلمل ��ة الكثرية من املال( .)165وقيل :هو ثمانون �أل ًفا(.)166
()169
وقي ��ل� :أربعون �أوقية ذه ًبا( .)167وقيل �ألف ومائتا دين ��ار( .)168و�أورد املقريزي
ال�س ��دِّ ي قال :هو مائة رطل م ��ن ذهب �أو ف�ضة.
رواي ��ة عن ابن ِ�سي � َ�ده م�ؤداها �أن ُ
وذك ��ر املقريزي �أن ابن عطية ق ��ال :هو العقدة الكبرية من امل ��ال( .)170وروى عن
�أُب ��ي بن كعب �أنه قال :ال ِق ْن َط ��ا ُر �ألف ومائتا �أوقية( .)171ث ��م ختم املقريزي كالمه
بالق ��ول :هذا قول معاذ بن جب ��ل وعبداهلل بن عمر و�أبي هري ��رة وعا�صم بن �أبي
النجود(.)172
املبحث الثاين :الأكيال امل�ستعملة �شر ًعا
يف الب ��دء ذكر املقريزي الأكيال ال�شرعية امل�ستخدمة يف ع�صر النبي (،)173
�شرعا( )174هي :املد(،)175
ومن َّثم ف�صل يف كل واحد منها؛ فقال :الأكيال امل�ستعملة ً
وال�صاع( ،)176وال َف َرق( ،)177وال َعرق( ،)178وال َو�سق(.)179
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املطل���ب الأول� :أنواع الأكي ��ال :بعد هذا ينتقل املقريزي �إلى �إعطاء مزيد من
التو�ضيح لكل هذه املكاييل.
املُ���د :ويق ��ال :املُ ْدي( )180ب�ضم املي ��م و�إ�سكان الدال ،وجمعه م ��داد ،و�أَ ْمداد،
ِوم � َ�دد( .)181وذكر ر�أي اخلطابي يف �أ�صل املُد؛ ق ��ال اخلطابي :املُد مق َّدر ب�أن ميد
طعاما؛ ولذلك �سمي م� � ًّدا( .)182وا�ست�شهد املقريزي مبا
الرج ��ل يديه فيم�ل��أ كفيه ً
قال ��ه ابن قتيبة�« :أما �أهل احلجاز ،ف�ل�ا اختالف بينهم فيه �أعلمه ،يعرفه عاملهم
وجاهلهم ،ويتبايعون به يف �أ�سواقهم ،و�أحكام امل�سلمني تدور فيما ينوبهم من �أمر
و�صد َقة ال ِف ْطر وك ّفارة اليمني و ِف ْدية ال ُّن�سك ،على �أن املُ َّد
الك ْي ��ل يف زكاة الأر�ضني َ
َر ْطل و ُث ُلث»(.)183
و�أكد املقريزي مقدار املُد بذكر ر�أي الداودي امل�ؤيد للخطابي وابن قتيبة(.)184
وبع ��د ذل ��ك جاء املقري ��زي( )185ب ��ر�أي العزيف( ،)186ال ��ذي قال :جربنا ه ��ذا املُ َّد
املعتم ��د باحلفنات والأ ُكف املختلفات ،فوجدنا احلفن ��ة بالكفني العري�ضتني تزيد
تق�صر عنه ،ووجدناها بالكفني املتو�سطني كفا ًء
عليه ،ووجدته بالكفني الدقيقتني ُ
له( .)187و�أورد املقريزي ر�أي �أبي حنيفة والنخعي يف مقدار املُد؛ �إذ قاال �إنه ي�ساوي
رطلني بغداديني(.)188
ال�صاع :قال املقريزي :فيه قوالن:
الأول :ما قاله �أبو ُعبيد�« :أهل احلجاز ال اختالف بينهم فيما �أعلمه �أن ال�صاع
عنده ��م خم�س ��ة �أرطال و ُثل ��ث ،يعرفه عاملهم وجاهله ��م ،و ُيباع ب ��ه يف �أ�سواقهم،
و َيحمل عل َمه قر ٌن عن قرن»(.)189
ومل يف ��ت املقري ��زي �أن يذكر ر�أي ال�شافعي ،وال غراب ��ة يف ذلك ،فهو �شافعي
املذهب(� ،)190إذ قال ال�شافعي� :صاع النبي �أربعة �أمداد من ُمده �صلى اهلل عليه
و�سلم( .)191ومن هنا ذهب الإمام ال�شافعي �إلى حتديد مقدار ُمد النبي  ،فقال:
هو رطل وثلث( .)192وبذلك قال املقريزي :ال�صاع ي�ساوي خم�سة �أرطال وثل ًثا(.)193
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والق ��ول الثاين ح ��ول مق ��دار ال�ص ��اع ال ��ذي �أورده املقريزي :فه ��و ر�أي �أهل
الع ��راق( .)194ف�أ�صح ��اب هذا القول ي ��رون �أن ُم َّد النبي رط�ل�ان ،ولي�س رط ًال
وثل ًث ��ا كما ق ��ال جمهور الفقهاء ،وعلى ه ��ذا الأ�سا�س يكون ال�ص ��اع ي�ساوي ثمانية
�أرطال(.)195
و�ساق املقريزي رواية ت�ؤكد �صح ��ة ر�أي الإمام ال�شافعي الذي ذكرناه ،فقال:
حج اخلليفة هارون الر�شيد ،وكان م�صطح ًبا معه القا�ضي �أبا يو�سف ،والتقى �أبو
يو�سف بالإمام مالك يف مو�سم احلج ،وناظره يف مقدار ال�صاع واملُد ،فما كان من
الإم ��ام مالك �إال ان ا�ستدعى �أبناء املهاجري ��ن والأن�صار من �أهل املدينة املنورة،
وطل ��ب منهم �أن ي�أت ��ي كل واحد منهم باملُد �أو ال�صاع الذي عنده ،فجا�ؤوا مبكاييل
�آبائه ��م التي توارثوها ع ��ن �أجدادهم �أ�صحاب ر�سول اهلل �صل ��ى اهلل عليه و�سلم،
والت ��ي كانت متدا َولة يف عهد النبي �صل ��ى اهلل عليه و�سلم ،فاتفقت كلها ،وكل من
�أتى ُمب ٍّد ،قال� :إنه �أخذه عن �أبيه �أو عن عمه� ،أو عن جده ،مع �إ�شارة اجلمهور �إليه
(�أي �إلى هذا املُد) ،واتفاقهم عليه اتفا ًقا ُيوجب العلم ويقطع العذر بعد �أن �أخرج
�صاعا ،وقال :هذا �صاع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(.)196
مالك رحمه اهلل ً
ومل يقتن ��ع القا�ض ��ي �أبو يو�سف �إال بع ��د �أن ق َّدره فوجده خم�س ��ة �أرطال وثلث
الرط ��ل ،واجتمعت الأم ��داد كلها( ،)197فن ��زع �أبو يو�سف رحمه اهلل ع ��ن ر�أي �أهل
الكوفة يف ال�صاع واملُد ،ورجع �إلى قول �أهل املدينة لمَ َّا تبني له احلق(.)198
و�إزاء ذل ��ك ح�صل ��ت القناعة التام ��ة لأهل العراق ب�صحة م ��ا عر�ضه الإمام
مال ��ك ،ولذلك ح�سم ابن حجر وغريه من العلماء �أمرهم يف هذه امل�س�ألة ،و�أثبتوا
�أن ه ��ذه احلادثة وقعت ولي�س فيها �أدنى �شك( .)199ويف �ضوء ذلك قال �أحد فقهاء
املالكي ��ة« :نقل الثقات الأثبات العلم ��اء املحققون مناظرة �أبي يو�سف مع �إمام دار
الهجرة مالك بن �أن�س»(.)200
ال َف��� َرق :ي ��رى املقري ��زي �أن ال َف� � َرق ي�س ��اوي ثالث ��ة �أ�ص ��واع ،وه ��و �ستة ع�شر
رط ًال(.)201
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ال َع� � َرق :قال املقري ��زي� :إن العرق يعني ال ُق َّفة� ،أو الزنبيل ،وهو مكيال ي�سع ما
�صاعا(.)202
�صاعا �إلى ع�شرين ً
بني خم�سة ع�شر ً
�صاع ��ا ب�ص ��اع النبي  ،وذل ��ك ي�س ��اوي ثالثمائة
ال َو َ�س���ق :ي�س ��اوي �ست�ي�ن ً
وع�شري ��ن رط ًال عند �أهل احلجاز كم ��ا قال املقريزي( .)203ومن ثم �أورد املقريزي
ر�أي الفراهي ��دي( )204يف مق ��دار ال َو َ�سق ،فهو يرى �أنه ي�س ��اوي ِحمل بعري .يف حني
قال ابن ِ�س َيده :ال َو َ�سق عدالن( ،)205لأن ال َو�س َقني �أربعة �أعدال( .)206وذكر املقريزي
الو�سق ي�ساوي وزن خم�س مئة رطل(.)207
ر�أي ابن دريد ب�أن َ
ويبدي املقريزي ر�أيه يف �ضبط كلمة الو�سق؛ فهو يرى �أن هناك و�سقني :الأول
ُيكت ��ب بفتح ال ��واو ،ومقداره  320رط�ل ً�ا ،والثاين ُيكتب بك�سر ال ��واو مقداره مائة
وع�شرون رط ًال( .)208ومن خالل هذه الأرقام ذهب املقريزي �إلى �أنه ميكن التمييز
بني الو�سقني(،كل و�سق ثمانية مكاكيك) ،كل مكوك ثالث كيالت ،والكيل �ستمائة
درهم(.)209
القفي���ز :مكي ��ال ي�س ��ع ثمانية مكاكي ��ك ،واملكوك� :ص ��اع ون�ص ��ف ،وهو (�أي
املكوك) خم�س كليجات ،وهو مكي ��ال �أهل العراق ،وجمعه مكاكيك ،ومكاكي على
البدل(.)210
الإردب :مكي ��ال �أه ��ل م�صر ،كث ًريا ما ُتكال به احلنط ��ة ،وهو �أربعة وع�شرون
�صاعا(.)211
ً
ال َّن ِ�ص ْي���ف :مل يذك ��ر املقريزي( )212ر�أيه فيه ،فق ��ال :قال ابن دريد :الن�صيف
مكي ��ال ي ��كال به .وق ��د بينت م�صادر �أخ ��رى مق ��دار الن�صيف ،ب�أن ��ه مكيال دون
املُد(.)213
يف�صل فيها ،فقال:
ال ِق�س���ط :وهو من املكاييل التي ذكرها املقريزي( )214ومل ِّ
ي�ساوي ن�صف �صاع يف م�صر خا�صة.
املطلب الثاين :تاريخ �ضرب الدراهم
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ال�سكة:
معنى ِّ
مل ُي ��رد املقري ��زي( )215ختم كتابه ع ��ن الأوزان واملكاييل م ��ن دون �أن يتناول
ال�سكة ،بك�سر ال�سني� ،سكة الدراهم .وقال :نهى
ال�سك ��ة ،وما املق�صود بها .فقالِّ :
ِّ
()216
ر�س ��ول اهلل عن ك�سر �سكة امل�سلم�ي�ن �إال من ب�أ�س  .ون�ص احلديث كما ورد
يف كث�ي�ر من امل�صادر احلديثية« :نه ��ى ر�سول �أن ُتك�سر �سكة امل�سلمني اجلائزة
بينه ��م �إال م ��ن ب�أ�س»( .)217ويب ��دو يل �أن املقريزي مل يكن مو َّف ًق ��ا �إلى حد كبري يف
اال�ست�شه ��اد بهذا احلديث الذي �أجم ��ع املحدِّ ثون على �أنه حديث �ضعيف( ،)218لأن
�أبرز رواته من ال�ضعفاء واملجاهيل(.)219
وعل ��ى الرغم من ذلك ،ف�إن احلديث ـ عل ��ى �ضعفه ـ فيه حكمة بالغة ،يتوجب
فال�سكة بك�سر ال�سني ،هي
الوق ��وف عندها بعد التعرف �إلى معاين بع� ��ض كلماتهِّ .
القالب �أو اخلتم على النقود التي يتعامل بها النا�س ،وتت�سم باال�ستجادة واخللو�ص
بر�س ��م تلك العالمات فيها .وقد يندرج النظر فيها من ِق َبل اخلالفة� ،أو يف عموم
والي ��ة القا�ضي( .)220و ُي�سمى كل نقد واحد منها �سكة؛ لأنه طبع ب�سكة حديد ،وهي
احلديدة املنقو�شة التي ُتطبع عليها الدراهم والدنانري(.)221
فاملق�صود بـ(تك�سر �سكة) �أي �أن يك�سر الدرهم و ُيجعل ف�ضة ،و ُيك�سر الدينار
و ُيجع ��ل ذه ًب ��ا( .)222واملق�ص ��ود بـ(اجلائ ��زة) �أي تل ��ك ال�سكة الناف ��ذة واملقبولة
يف معامالته ��م ،واملق�ص ��ود بـ(�إال م ��ن ب�أ�س) �أي �إال �أن تك ��ون زيو ًفا ،ويوجد �سبب
لك�سرها و�إعادة �سكها على وفق الوزن ال�شرعي(.)223
ح ��اول املقريزي يف نهاية كتاب ��ه الأوزان والأكيال ال�شرعية �أن يفرد �صفحات
قليل ��ة تن ��اول فيها تاري ��خ �ضرب الدراهم ،وعل ��ى الرغم من �أن ه ��ذا املو�ضوع قد
طرق ��ه قبله كثريون� ،إال �أنه متيز عنهم جمي ًعا ب�أنه جمع الآراء والروايات كلها يف
هذا ال�ش�أن ،ووازن بينها.
فقال :ح�صل اختالف يف حتديد �أول من �ضرب الدراهم ،فهو يرى �أن الآراء
يف هذا الأمر تنق�سم ثالثة �أق�سام؛ هي:
()224
ال ��ر�أي الأول :رواه القا�ض ��ي �أب ��و احل�س ��ن عل ��ي ب ��ن محم ��د امل ��اوردي
(ت450هـ) ،فقال� :إنه عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه لمَ َّا ر�أى اختالف الدراهم،

ﺮم  -ﺻﻔﺮ 1440
ﱠ

507

أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول  /ﺳﺒﺘﻤ  -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018م

8 7

54

و�أن منها البغلي( ،)225والطربي( ،)226واملغربي( ،)227واليمني(.)228
وق ��ال املقريزي :عندما ر�أى عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه هذا االختالف
يف �أوزان الدراه ��م املتداول ��ة يف الأ�س ��واق الإ�سالمية ،ق ��رر �أن ي�أخذ من الدراهم
رواج ��ا يف الأ�س ��واق ،ومما يغل ��ب بهما تعام ��ل النا�س يف ال�س ��وق ،فوجد
�أكرثه ��ا ً
الدره ��م البغلي ( 8دوانق) ،والدره ��م الطربي ( 4دوانق) هما الدرهمان اللذان
يغل ��ب التعامل بهما ،فجمع بينهما (�أي جم ��ع وزن الدرهمني  12 = 4 + 8دانق)،
فكان اثني ع�شر دان ًقا ،ف�أخذ ن�صفها ،فكان �ستة دوانق ،وجعل الدرهم الإ�سالمي
�ستة دوانق( ،)229وح�صل ذلك �سنة 18هـ(.)230
وذك ��ر املقري ��زي ر�أي الفقيه ابن القطان( )231الذي كان ل ��ه ر�أي خا�ص �أثبته
يف مقالت ��ه الأكي ��ال والأوزان ،فق ��ال� :إن هذا يعني �أن عم ��ر ر�ضي اهلل عنه �ضرب
الدرهم ،لكنه مل يغري نق�شه ،و�إمنا بقت فيه بع�ض ال�شارات الأجنبية(.)232
ال ��ر�أي الث ��اين :يرى �أ�صح ��اب ه ��ذا ال ��ر�أي �أن �أول من �ض ��رب الدراهم هو
م�صع ��ب بن الزبري ،عندما �أمره �أخوه عبداهلل بن الزبري �سنة 70هـ ،و�أنه �ضربها
عل ��ى �ضرب الأكا�سرة ،وجعل عليها ً
نق�شا مكتو ًب ��ا يف جانب (بركة) ،و(اهلل) من
اجلان ��ب الآخر ،لكن احلجاج بن يو�سف الثقفي غيرَّ ه ��ا وكتب عليها (ب�سم اهلل)
على الوجه الأول ،و(احلجاج) على الوجه الآخر(.)233
والر�أي الثاين يبدو يل غري دقيق ،لأ�سباب عدة؛ �أهمها� :أن احلجاج بن يو�سف
متاما مع
الثقف ��ي ُعني وال ًيا على الع ��راق �سنة 75هـ( ،)234وهذا التاري ��خ ال يتوافق ً
التاري ��خ الذي �ضرب فيه م�صعب بن الزبري الدراه ��م (�سنة 70هـ) .ولذا وجدت
اهتماما كب ًريا بهذا الر�أي العتقاده ببعده عن ال�صواب.
املقريزي مل ُيبد
ً
ال ��ر�أي الثال ��ث� :أ�صحاب هذا ال ��ر�أي ذهبوا �إلى �أن �أول م ��ن �ضرب الدراهم
املنقو�ش ��ة ـ �أي الت ��ي عليه ��ا �ش ��ارات ور�سوم �إ�سالمي ��ة ـ هو اخلليف ��ة عبدامللك بن
م ��روان( .)235ويبدو يل �أن هذا الر�أي � ً
أي�ضا غري دقي ��ق؛ لأنه يتحدث عن الدراهم
املنقو�ش ��ة بنقو�ش �إ�سالمية .فالثاب ��ت تاريخ ًيا �أن اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي
اهلل عنه �ضرب دره ًما وزنه �ستة دوانق ،كما ذكرنا �ساب ًقا .فـ(عمر بن اخلطاب)
�أول م ��ن �ضرب الدراهم ،لكنه مل يرفع عنها كل ال�ش ��ارات الأجنبية .و�أنَّ ما فعله
عبدامللك بن مروان �أنه رفع كل النقو�ش الأجنبية �سنة 77هـ.
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وم ��ن وجه ��ة �شي ��خ الإ�سالم نظ ��ر ابن تيمي ��ة (�أي �ض ��رب الدراه ��م بنقو�ش
�إ�سالمي ��ة) ف� ��إن عبدامللك بن م ��روان يكون �أول من �ض ��رب الدراهم املنقو�شة يف
الإ�سالم .وعلى هذا الأ�سا�س جزم ابن تيمية بالقول« :مل ي�ضرب ر�سول اهلل �صلى
اهلل علي ��ه و�سلم وال �أ�صحابه دراهم ،و�إمن ��ا حدث �ضربها يف خالفة عبدامللك بن
مروان»(.)236
ويب ��دو يل �أن معنى ما ُنق ��ل عن ِّ
�سك الدراهم يف عه ��د عبدامللك �أنه مل يكن
�ش � ٌ�يء منه ��ا من �ضرب الإ�س�ل�ام ،وكانت مختلف ��ة الأوزان ،فاتفق ال ��ر�أي على �أن
ُتنق�ش بكتابات عربية وي�صري وزنها واحدً ا(.)237
وم ��ن ه ��ذا يت�أك ��د �أن الدرهم ال�شرع ��ي� ،أي الذي من ��ه ُتدفع ال ��زكاة وباقي
معلوم املقدار يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
الأق�ضية املالية ال�شرعية ،كان َ
وال�صحاب ��ة من بعدهم ،و�أن م ��ا فعله عبدامللك بن مروان لي� ��س �أكرث من �إ�صدار
نقود جديدة ،مغايرة يف �سكها و�شاراتها للنقود ال�سا�سانية وغريها ،وجعل الدرهم
اجلديد مواف ًقا يف وزنه للأوزان ال�شرعية.
وو�ص ��ف املقريزي تلك الدراه ��م ال�سابقة� ،أي قبل مب ��ادرة اخلليفة عمر بن
اخلطارب ر�ضي اهلل عنه ،فقال� :إن تلك الدراهم كانت ب�س َّكتني�(،أي بنموذجني)،
الأول :عليه ��ا نق� ��ش فار�سي ،وهي الدراه ��م البغلية ،و ُت�سمى � ً
أي�ض ��ا ال�سود ،ويزن
الواح ��د منها ثمانية دوان ��ق( .)238والث ��اين :عليها نق�ش الروم ،وه ��ي العتق ،وهي
الطربية ،الدرهم منها يزن �أربعة دوانق(.)239
وي�ضي ��ف املقري ��زي� :إن عبدامللك بن م ��روان ا�ست�شار علم ��اء ع�صره يف �أمر
النق ��ود ووزنه ��ا ،ومنهم خالد بن يزيد ب ��ن معاوية ،الذي �أ�شار علي ��ه ب�أن ي�ضرب
نق ��ودًا جديدة خالية من ال�شارات الأجنبية وفيها ذكر اهلل .كما �أ�شار عليه الإمام
محم ��د الباق ��ر �أن يكت ��ب على النق ��ود اجلديدة �س ��ورة التوحيد ،ويث ِّب ��ت �أوزانها،
وي�صب �صنجات من قوارير ال ت�ستحيل �إلى زيادة وال نق�صان(.)240
وح ��اول املقريزي حتديد تاري ��خ �ضرب تلك الدراهم ،فج ��اء برواية تفيد �أن
عبداملل ��ك بن مروان �أم ��ر احلجاج بن يو�سف الثقفي ب�أن ُت�ضرب تلك الدراهم يف
الع ��راق ،ف�ضربها يف �سنة 74ه� �ـ .وهناك رواية ت�شري �إل ��ى �أن احلجاج بن يو�سف
الثقف ��ي �ضربها يف �آخر �سنة 75هـ ،ثم �أم ��ر ب�ضربها يف النواحي �سنة 76هـ .وقد
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كت ��ب عل ��ى الوج ��ه الأول (اهلل �أح ��د) ،وعلى الوج ��ه الآخر (اهلل ال�صم ��د)(.)241
املرجحة.
والرواية الثانية هي َّ
وت�ب�رز �أمام الباح ��ث ت�سا�ؤالت م�ؤداه ��ا �أن بع�ض الروايات ت�ش�ي�ر �إلى الأخذ
بالدراه ��م البغلية والطربية ح�صل يف عه ��د عبدامللك ،و�أجر ْوا عليها تلك العملية
احل�سابي ��ة� .إال �أن الروايات املوثوقة ذك ��رت �أن هذه العملية احل�سابية ح�صلت يف
خالف ��ة عمر ب ��ن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،وحتديدً ا �سنة 18ه� �ـ ،و�أن ما ُن�سب �إلى
عبدامللك بن مروان كان من دون وجه حق.
ومم ��ا ي�ؤكد ذلك �أن ع ��ددًا من الفقهاء والعلماء وامل�ؤرخ�ي�ن و َّثق هذه امل�س�ألة
يف خالف ��ة عمر ب ��ن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه؛ فقد ق ��ال القا�ضي عيا�ض :ال ي�صح
َ
جمهول املقدار حتى خالفة عبدامللك بن مروان (86 - 65هـ)،
�أن يك ��ون الدرهم
وق ��د وجب ��ت الزكاة فيه ،وبه يتم البيع وال�شراء ،وتدف ��ع مهور الن�ساء ،وهذا ثابت
بالأحادي ��ث ال�صحيح ��ة ،و�أن م ��ن زع ��م �أن الدراه ��م مل تك ��ن معلوم ��ة �إلى زمن
عبداملل ��ك ،فهذا ق ��ول باطل ،و�أن معنى ما ُنقل عن �ض ��رب الدراهم والدنانري يف
زم ��ن عبدامللك ،مل يك ��ن �إال رفع كل ال�ش ��ارات �أو الكتابات �أو الر�س ��وم الأجنبية.
فالنق ��ود اجلدي ��دة التي ُ�ضرب ��ت يف خالفة عبداملل ��ك بن مروان متي ��زت بكونها
نقودًا �إ�سالمي ��ة خال�صة ،و�صيرَّ ها عبدامللك وز ًنا واحدً ا� ،أو عي ًنا ُي�ستغنى بها عن
املوازين(.)242
اخلامتة
يف نهاية بحثنا هذا تو�صلنا الى جمموعة من النتائج:
 -1حثّ ال�شّ ارع احلكيم على �إيفاء امليزان واملكيال.
� -2أورد الق ��ر�آن الك ��رمي �آيات عدة حتث على االهتم ��ام باملوازين واملكاييل،
فدعا النا�س �إلى ُح�سن التعامل بها ،والنهي عن الغ�ش فيها.
 -3م ��ن ه ��ذا املنطلق جاءت �أحاديث النبي �صل ��ى اهلل عليه و�سلم يف تو�ضيح
�أهمية املوازي ��ن واملكاييل ،وذلك لكي يعرف امل�سلم املقادير ال�شرعية وحتديدها،
لأداء عبادته ب�شكل �صحيح.
 -4ل ��ذا وجدن ��ا املقريزي �أ ْولى ه ��ذا املو�ضوع �أهمية من خ�ل�ال ت�أليفه كتاب
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الأوزان والأكيال ال�شرعية.
 -5حر� ��ص املقريزي عل ��ى تخريج �أحاديث ر�سول اهلل �صل ��ى اهلل عليه و�سلم
حول املوازين واملكاييل.
 -6بينَّ املقريزي تعلُّق املوازين واملكاييل باحلقوق ال�شرعية.
 -7وم ��ن ثم ذك ��ر الأوزان امل�ستخدم ��ة يف ع�صر الر�سال ��ة ،ووازن بني الآراء
وذكر الراجح منها.
 -8وتط ��رق املقري ��زي بعد ذلك �إلى الأكيال ال�شرعي ��ة ،فذكرها وذكر الآراء
املختلفة يف مقاديرها ،ووازن بينها.
 -9وختم املقريزي كتابه بذكر ال�سكة ومعناها ،وتاريخ �ضرب الدراهم.

1الهوامش:
(*) �أ�ستاذ االقت�صاد الإ�سالمي  -جامعة بغداد  -كلية الرتبية  -ابن ر�شد.
( )1مل �أع � ِ�ط ترجم ��ة للمقريزي لكرثة ما ُكتب عنه .وملعرفة املزيد عن حياته وع�صره؛ ينظر :ابن تغري
ب ��ردي ،الدلي���ل ال�ش���ايف ،ج � ،1ص  .63ال�سخاوي ،ال�ضوء الالم���ع ،ج � ،2ص  .21ال�سيوطي ،ح�سن
املحا�ض���رة ،ج �� � ،1ص  .557ال�شوكاين ،البدر الطالع ،ج � ،1ص  .79كحالة ،معجم امل�ؤلفني ،ج ،2
�ص  .11الزركلي ،الأعالم ،ج � ،1ص .177
( )2املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .41ينظ ��ر :الن�سائ ��ي ،ال�سن���ن الك�ب�رى ،ج �� � ،2ص  .29البيهقي ،ال�سنن
الك�ب�رى ،ج �� � ،6ص  .31الهيثم ��ي ،جممع الزوائد ،ج � ،4ص  .78وق ��ال :رواه البزار ورجاله رجال
ال�صحيح .وقال الألباين :حديث �صحيح.
( )3املقريزي ،الأوزان� ،ص  .42ينظر� :أبو ُعبيد ،الأموال� ،ص .190
( )4املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .42ينظر� :أبو داود� ،سن���ن ،ج � ،2ص  .111قال العالمة الألباين� :صحيح.
�صحيح �سنن �أبي داود ،ج � ،2ص .643
( )5املقريزي ،الأوزان� ،ص  .42ينظر :حلية الأولياء ،ج � ،4ص .20
( )6املقريزي ،الأوزان� ،ص  .42ينظر :الن�سائي ،ال�سنن الكربى ،ج � ،6ص  .164قال العالمة الألباين:
�صحيح.
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( )7املقريزي ،الأوزان� ،ص  .43اخلطابي ،معامل ال�سنن ،ج � ،3ص .61
(� )8أب ��و يو�س ��ف ،اخلراج�� � ،ص  .15وت�أتي مفردة الدرهم هن ��ا مبعنى وحدة وزن� ،أو وح ��دة كيل ،ولي�س
قطعة نقدية.
( )9املحلى ،ج � ،5ص .246
( )10في�ض القدير ،ج � ،6ص .485
( )11املقريزي ،الأوزان� ،ص  .43ينظر :اخلطابي ،معامل ال�سنن ،ج � ،3ص .61
( )12املقريزي ،الأوزان� ،ص  .43ينظر :اخلطابي ،معامل ال�سنن ،ج � ،3ص .61
( )13املقري ��زي ،الأوزان� ،ص  .43ينظر� :سورة �إبراهيم� ،آي ��ة  .36الطحاوي� ،شرح م�شكل الآثار ،ج ،3
�ص .288
( )14املقريزي ،الأوزان� ،ص  .43ينظر :الطحاوي� ،شرح م�شكل الآثار ،ج � ،3ص .288
( )15املقريزي ،الأوزان� ،ص  .43ينظر :الطحاوي� ،شرح م�شكل الآثار ،ج � ،3ص .288
إماما مفت ًيا
(� )16أب ��و العبا� ��س �أحمد بن محمد بن �أحم ��د اللخمي ،فقيه مالكي ،ولد �سنة 557ه� �ـ ،كان � ً
متق ًن ��ا له م�صنف ��ات عدة ،تويف �سنة 633هـ .ينظر :اب ��ن نا�صر الدين ،تو�ضي���ح امل�شتبه ،ج � ،6ص
.232
( )17املقريزي ،الأوزان� ،ص  .45ينظر :العزيف� ،إثبات ما لي�س منه بد� ،ص .40
( )18املقريزي� ،شذور العقود يف ذكر النقود� ،ص .6
( )19ال�سابق� ،ص .7
( )20املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص  .147املقريزي� ،إغاثة الأمة� ،ص .57
( )21املقريزي ،الأوزان� ،ص .46
( )22ال�سابق� ،ص .46
( )23املقري ��زي ،الأوزان� ،ص  .46الدرهم وحدة وزن ا�ستخدمها العرب قبل الإ�سالم .ينظر� :أبو ُعبيد،
الأموال �ص .63
( )24املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .46الدين ��ار وحدة وزن م�صنوعة من الذهب .ينظ ��ر :الكردي ،املقادير
ال�شرعية� ،ص .41
( )25املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .46املثق ��ال وح ��دة وزن ذهبية كان الع ��رب يتعاملون به ��ا ،ولكنها غري
م�ضروبة.
( )26املقريزي ،الأوزان� ،ص  .47الدانق وحدة وزن ت�ساوي �سد�س الدرهم .ينظر :ابن الرفعة ،الإي�ضاح
والتبيان� ،ص .63
( )27املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .47الق�ي�راط وح ��دة وزن ت�ساوي ن�صف دانق .ينظ ��ر :املقريزي� ،شذور
العقود� ،ص .97
( )28املقري ��زي ،الأوزان� ،ص  .47الأوقية وح ��دة وزن ت�ساوي �سبعة مثاقيل .ينظر :ابن الأثري ،النهاية،
ج � ،1ص .191
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( )29املقريزي ،الأوزان� ،ص  .47قال هنت�س :الن�شّ وزن عربي قدمي كان معرو ًفا مبكة خا�صة ،وكان يزن
ن�صف �أوقية .املكاييل والأوزان� ،ص .56
( )30املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .47النواة وحدة وزن عربية معروفة لدى �أه ��ل مكة تزن خم�سة دراهم.
ينظر :ابن الأثري ،النهاية ،ج � ،5ص .276
( )31املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .47الرطل وحدة وزن كبرية ت�ساوي � 12أوقي ��ة .ينظر :الكردي؛ املقادير
ال�شرعية� ،ص .48
( )32املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .47القنط ��ار وحدة وزن ت�س ��اوي � 40أوقية من الذه ��ب .ينظر :هنت�س،
املكاييل والأوزان� ،ص .40
( )33املقريزي ،الأوزان� ،ص .47
( )34ال�سابق� ،ص .48
( )35ينظر :ابن عبدالرب ،اال�ستذكار ،ج � ،9ص .16
( )36يق�صد �أنها مل يكن لها وزن ثابت.
( )37املقري ��زي ،الأوزان� ،ص  .48ينظر� :أبو ُعبيد ،الأم���وال� ،ص  .405ابن عبدالرب ،اال�ستذكار ،ج ،9
�ص .16
( )38ابن عبدالرب ،اال�ستذكار ،ج � ،9ص  .17ينظر :املقريزي ،الأوزان� ،ص .48
( )39الأموال� ،ص  .626البالذري ،فتوح البلدان� ،ص .472
( )40مل �أع�ث�ر عل ��ى ترجم ��ة لعبداحلق بن عطي ��ة يف امل�ص ��ادر املتي�سرة يل ،ولكن ع�ث�رت على ترجمة:
عبداحل ��ق بن عبدالرحمن بن عطي ��ة (ت 581هـ) ،وهو م�ؤلف كتاب الأح���كام يف الفقه ال�شافعي.
ووج ��دت عبداحلق بن غالب بن عطي ��ة املالكي الأندل�سي م�ؤلف الوجيز يف تف�س�ي�ر الكتاب العزيز
(ت541هـ) .وقد ذكر املقريزي �أن فتوى ال�شيخ �أبي محمد بن عطية �صدرت �سنة (610هـ) ،وذكر
اخلزاع ��ي ،ونقل عنه الكتاين �أن تلك الفتوى �صدرت �سنة (616هـ) .لذا فمن املرجح �أن يكون ابن
عطي ��ة املق�صود من �أعالم القرن ال�سابع الهجري .ينظ ��ر :املقريزي ،الأوزان� ،ص  .48اخلزاعي،
تخريج الدالالت� ،ص  .599الزركلي ،الأعالم ،ج � ،5ص .93
( )41ينظر :املقريزي ،الأوزان� ،ص  .48الكتاين ،الرتاتيب الإدارية ،ج � ،1ص .328
( )42ينظر :اخلطابي ،معامل ال�سنن ،ج � ،3ص  .61ابن عبدالرب ،اال�ستذكار ،ج � ،9ص  .17اخلزاعي،
تخريج الدالالت� ،ص .600
( )43املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .49وورد ن�ص كالم الداودي عند :البالذري ،فتوح البلدان� ،ص - 471
 .472الع ��زيف� ،إثب���ات� ،ص  .82اخلزاعي ،تخريج الدالالت�� � ،ص  .600الكتاين ،الرتاتيب ،ج ،1
�ص .328
( )44ينظ ��ر :البالذري ،فتوح البلدان� ،ص  .471اخلطابي ،معامل ال�سنن ،ج � ،3ص  .61ابن عبدالرب،
اال�ستذكار ،ج � ،9ص  .17اخلزاعي ،تخريج الدالالت� ،ص .600
( )45العزيف� ،إثبات� ،ص .82
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( )46املقريزي ،الأوزان� ،ص  .50ينظر :ابن عبدالرب ،اال�ستذكار ،ج � ،9ص .17
( )47فتوح البلدان� ،ص .471
( )48املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .51ينظ ��ر :الب�ل�اذري ،فت���وح البل���دان�� � ،ص  .471اخلزاعي ،تخريج
الدالالت� ،ص  .600الكتاين ،الرتاتيب الإدارية ،ج � ،1ص  .328هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .19
( )49املقريزي ،الأوزان� ،ص  .51ينظر الن�ص عند اخلزاعي ،تخريج� ،ص .600
( )50اال�ستذكار ،ج � ،9ص .17
( )51املقري ��زي ،الأوزان� ،ص  .53 - 52ينظر :اخلطابي ،معامل ال�سنن ،ج � ،3ص  .61النووي ،املنهاج،
ج � ،6ص .14
(� )52إثبات� ،ص .88
( )53البيهقي ،املحا�سن وامل�ساوئ ،ج � ،2ص .126
( )54املقريزي ،الأوزان� ،ص  .53يق�صد بال�سكة القالب الذي ت�ضرب به النقود .ينظر :املقريزي� ،إغاثة
الأمة� ،ص  .53ابن خلدون ،املقدمة� ،ص .247
( )55املقريزي ،الأوزان� ،ص  .53ينظر :البخاري� ،صحيح ،ج � ،2ص  .111م�سلم� ،صحيح ،ج � ،3ص .66
ويق�صد �أن اخلم�سة �أواق هي الن�صاب الذي جتب به الزكاة.
( )56العبا� ��س ب ��ن عمر ب ��ن ُ�سريج البغ ��دادي ال�شافع ��ي ،امللقب بالب ��از الأ�شهب والأ�س ��د ال�ضاري على
خ�صوم ��ه� ،شي ��خ املذهب وحامل لوائه ،ح ��از عل ًما وف�ض ًال ،وويل ق�ضاء �ش�ي�راز .ولد يف بغداد �سنة
249هـ ،وتويف �سنة 306هـ .ينظر :اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج � ،4ص .287
( )57املقري ��زي ،الأوزان� ،ص  .54ال�صنج :هو الوزن ال ��ذي يو�ضع يف ال�سكة ،وي�صنع من الزجاج كي ال
يعرتيه زيادة �أو نق�صان .ينظر :هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .30
( )58ال�سنن الكربى ،ج � ،5ص .482
(� )59أب ��و �صفوان مالك بن عمرية بن �سويد ب ��ن قي�س ال�سلمي .ينظر :ابن الأثري� ،أ�سد الغابة ،ج � ،5ص
.231
( )60رجل �سراويل َيق�صد بها نعلني .ينظر :ابن الأثري ،النهاية ،ج � ،2ص .204
( )61اب ��ن ماجة� ،سنن ،ج � ،2ص  .748ق ��ال العالمة الألباين� :صحيح .ينظر� :صحيح �سنن ابن ماجة،
ج � ،2ص .19
( )62املقريزي ،الأوزان� ،ص  .55ينظر :البخاري� ،صحيح ،ج � ،4ص  .41م�سلم� ،صحيح ،ج � ،2ص .156
( )63املقريزي ،الأوزان� ،ص  .55ينظر :البخاري� ،صحيح ،ج � ،4ص  .41م�سلم� ،صحيح ،ج � ،2ص .156
( )64املقريزي ،الأوزان� ،ص .55
( )65امل�صدر ال�سابق� ،ص .56
( )66امل�صدر ال�سابق� ،ص .56
( )67ينظ ��ر :املقريزي� ،إغاثة الأمة�� � ،ص  .57وورد عند املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية ما ي�ؤيد ذلك� ،ص
.147
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(� )68إثبات� ،ص .89
( )69ورد هذا الوزن عند ابن الرفعة �أنه ي�سمى درهم الكيل .ينظر :الإي�ضاح والتبيان� ،ص .55
( )70املقريزي ،الأوزان� ،ص .57
( )71املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .57ينظ ��ر :ابن الرفعة ،الإي�ضاح والتبيان�� � ،ص  .57اخلزاعي ،تخريج
الدالالت� ،ص .602
( )72املقريزي ،الأوزان� ،ص .58 - 57
( )73ت�ص ��رف املقريزي يف ن�ص ابن حزم� ،إذ ورد يف املحلى« :بحثت �أنا غاية البحث عند كل من وثقت
بتمييزه ،ف ُك ٌّل اتفق على �أن دينار الذهب مبكة وزنه اثنان وثمانون حبة ،وثالثة �أع�شار حبة ،باحلب
م ��ن ال�شعري ،والدرهم �سبعة �أع�ش ��ار املثقال ،فوزن الدرهم املكي �سبع وخم�سون حبة ،و�ستة �أع�شار
وع�شر حبة ،فالرطل مائة درهم وثمانية وع�شرون دره ًما ،بالدرهم املذكور» .ينظر :املحلى،
حب ��ةُ ،
ج � ،5ص .246
( )74املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .58ورد ر�أي ابن حزم عن ��د كل من النووي ،املجموع ،ج � ،6ص 16؛ وابن
حجر ،التلخي�ص احلبري ،ج � ،6ص 5؛ والعظيم �آبادي ،عون املعبود ،ج � ،9ص .135
( )75املقريزي ،الأوزان� ،ص .58
( )76ينظر � ً
أي�ضا :القرايف ،الذخرية ،ج � ،3ص  .10ابن احلاجب ،التو�ضيح ،ج � ،2ص .322
(� )77إثبات� ،ص  .98وقد ذكره املقريزي مخت�ص ًرا.
( )78اب ��ن ال َب َّن ��اء �أبو العبا�س �أحمد بن محم ��د بن عثمان الأزدي العددي ابن البن ��اء ،ولد �سنة 654هـ،
ريا�ض � ّ�ي وباحث ،من �أهل مراك� ��ش ،مولدً ا ووفاة .كان �أبوه ب َّنا ًء .ون�ش�أ هو من�صر ًفا �إلى العلم ،فنبغ
يف عل ��وم �شت ��ى .ل ��ه م�ؤلفات عدة؛ م ��ن �أهمها ر�سال���ة يف املكايي���ل ،و�ضع قانو ًن ��ا يف معرفة الأوقات
باحل�ساب ،تويف �سنة 721هـ .ينظر :التنبكتي ،نيل االبتهاج� ،ص .41
( )79املقريزي ،الأوزان� ،ص  .59ينظر :اخلزاعي ،تخريج الدالالت ـ �ص .609
( )80املقريزي ،الأوزان� ،ص  .59ينظر :اخلزاعي ،تخريج الدالالت ـ �ص .609
( )81هن ��اك اختالف بني الفقهاء يف الدينار واملثقال ،فق�سم جعلهما �شي ًئا واحدً ا ،وق�سم �آخر مييل �إلى
وج ��ود اخت�ل�اف بينهما ،فاملثقال م ��ن �أوزان الكيل ،والدينار من �أوزان النق ��د ،وهذا هو ال�سبب يف
اال�شتباه بني الوزنني .ينظر :ابن الرفعة ،الإي�ضاح� ،ص .48
( )82املقري ��زي ،الأوزان� ،ص  .60ينظر� :أبو ُعبيد الأموال� ،ص  .522اخلزاعي ،تخريج الدالالت� ،ص
.599
( )83املقريزي ،الأوزان� ،ص .60
( )84معامل ال�سنن ،ج � ،3ص  .55ينظر :البالذري ،فتوح البلدان� ،ص .471
( )85التمهيد ،ج � ،20ص .145
( )86املقريزي ،الأوزان� ،ص .61
( )87التمهيد ،ج � ،20ص .145
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( )88البيان والتح�صيل ،ج � ،2ص .495
( )89ال�سابق ،ج � ،2ص .495
( )90املقريزي ،الأوزان� ،ص .61
( )91تخريج الدالالت� ،ص .608
( )92عل ��ي ب ��ن محمد الربع ��ي ،املعروف باللخمي ،فقي ��ه مالكي ،له معرفة ب ��الأدب واحلديث ،قريواين
الأ�ص ��ل ،نزل �سفاق�س وتويف به ��ا� ،صنف كت ًبا مفيدة ،من �أح�سنها تعلي ��ق كبري على املدونة يف فقه
املالكي ��ة� ،سماه التب�ص���رة� ،أورد فيه �آرا ًء خرج بها عن املذهب ،وم�ؤلف ��ات �أخرى يف فنون مختلفة.
تويف �سنة 478هـ .ينظر :ابن فرحون ،الديباج املذهب� ،ص .203
( )93التب�صرة� ،ص .863
( )94فتوح البلدان� ،ص .471
( )95املحلى ،ج � ،5ص .246
( )96املقريزي ،الأوزان� ،ص .61
( )97املقريزي ،الأوزان� ،ص  .62ينظر :البالذري ،فتوح البلدان� ،ص .470
( )98ق ��ال املقري ��زي :يجوز بفتح النون وك�سرها ،وه ��و مع َّرب .ينظر :الأوزان�� � ،ص  .63والدانق :يعني
اجل ��زء م ��ن ال�شيء ،وهو وحدة وزن �صغرية من �أجزاء الدينار والدرهم ،وكان مقداره من الدرهم
اليمن ��ي دره ًما واحدًا ،ومن الدرهم البغلي ربعه ،وم ��ن الدرهم الطربي ثمنه .ينظر :ابن منظور،
ل�سان العرب ،ج � ،10ص .106
( )99املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .63ينظ ��ر :املاوردي ،الأح���كام ال�سلطانية�� � ،ص  .147املقريزي� ،إغاثة
الأمة� ،ص .57
( )100الإي�ضاح والتبيان� ،ص .61
( )101ق ��ال املقري ��زي� :أ�صل القرياط ِق َّراط ،م�أخوذ من قرط عليه� ،أي �أعطاه قلي ًال قلي ًال ،وهو معرب.
ينظ ��ر :الأوزان�� � ،ص  .64يرى هنت�س �أن القرياط ي�ساوي  24/1من املثقال .املكاييل والأوزان� ،ص
.44
( )102املقريزي ،الأوزان� ،ص .64
( )103البخاري� ،صحيح ،ج � ،2ص  .111م�سلم� ،صحيح ،ج � ،3ص .66
( )104املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .64ينظ ��ر :ابن خزمي ��ة� ،صحي���ح ،ج � ،4ص  .30ق ��ال الدكتور محمد
م�صطفى الأعظمي� :إ�سناده ح�سن.
( )105املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .64وقد اتفق املقريزي يف حكمه ه ��ذا مع ما ورد عند البالذري ،فتوح
البلدان� ،ص .471
( )106املقريزي ،الأوزان� ،ص  .65ينظر :م�سلم� ،صحيح ،ج � ،4ص .144
( )107املقريزي ،الأوزان� ،ص  .65ينظر :البالذري ،فتوح البلدان� ،ص .472
(� )108أبو ُعبيد ،غريب احلديث ،ج � ،2ص  .190هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .56
( )109النهاية ،ج � ،5ص .95
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( )110املقريزي ،الأوزان� ،ص  .65ينظر :ابن الأثري ،النهاية ،ج � ،5ص .95
( )111املقريزي ،الأوزان� ،ص .65
( )112ينظر :العزيف� ،إثبات� ،ص .141
( )113الكامل يف اللغة والأدب ،ج � ،3ص  .157ينظر :املقريزي ،الأوزان� ،ص .66
( )114هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .30
( )115م�سلم� ،صحيح ،ج � ،1ص  .177واللفظ له.
( )116البخاري� ،صحيح ،ج � ،1ص .58
( )117املقريزي ،الأوزان� ،ص .66
( )118ال�سابق� ،ص .69
( )119هناك اختالف بني الفقهاء؛ فق�سم يرى �أن مقدار �صاع الطعام يختلف عن �صاع املاء ،و�أن �صاع
الطعام ي�ساوي خم�سة �أرطال وثل ًثا ،و�صاع املاء ي�ساوي ثمانية �أرطال .والكالم يف اختالفهم ال ي�سع
املجال ال�ستيعابه .ينظر� :أبو ُعبيد ،الأموال� ،ص .461ابن الأثري ،النهاية ،ج� ،4ص.218
( )120املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .67ينظ ��ر :ال�سرخ�س ��ي ،املب�س���وط ،ج �� � ،3ص  .90الكا�س ��اين ،بدائع
ال�صنائع ،ج � ،2ص .59
( )121املقريزي ،الأوزان� ،ص  .67ينظر� :أبو ُعبيد ،الأموال� ،ص .622
( )122املقري ��زي ،الأوزان� ،ص  .67ينظر� :أبو ُعبيد ،الأموال� ،ص  .622هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص
.66
( )123ينظر� :أبو ُعبيد ،الأموال� ،ص .623
( )124ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،ج � ،3ص .90
( )125املحلى ،ج � ،5ص  .245ينظر � ً
أي�ضا :املباركفوري ،حتفة الأحوذي ،ج � ،3ص .280
( )126العيني ،نخب الأفكار ،ج � ،8ص .254
( )127الأموال� ،ص  .188ينظر :املقريزي ،الأوزان� ،ص .69
( )128البخاري� ،صحيح ،ج � ،1ص  .58م�سلم� ،صحيح ،ج � ،1ص .177
( )129املقريزي ،الأوزان� ،ص  .68قال الدارقطني� :إ�سناده �ضعيف� .سنن ،ج � ،2ص .112
( )130املقريزي ،الأوزان� ،ص  .68قال البيهقي� ،إ�سناده �ضعيف .ينظر :ال�سنن الكربى ،ج � ،4ص .171
( )131املقريزي ،الأوزان� ،ص .69
( )132حتفة الأحوذي ،ج � ،3ص  .280هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .63
( )133ينظر� :أبو ُعبيد ،الأموال� ،ص  .188ابن بطال� ،شرح �صحيح البخاري ،ج � ،1ص .302
( )134املقريزي ،الأوزان� ،ص .69
( )135املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .69ينظر :النووي ،املنهاج ،ج � ،4ص  .3اب ��ن حجر ،فتح الباري ،ج ،1
�ص .313
( )136املقريزي ،الأوزان� ،ص .70
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( )137ال�سابق� ،ص .70
( )138املقريزي ،الأوزان� ،ص  .70هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .65 - 64
( )139املقريزي ،الأوزان� ،ص  .70ينظر ،ال�صحاح ،ج � ،3ص .1153
( )140املقريزي ،الأوزان� ،ص  .70ينظر :هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .65
( )141النهاية ،ج � ،3ص .437
( )142املقريزي ،الأوزان� ،ص .70
( )143املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .70ينظ ��ر :ابن عبدالرب ،اال�ست���ذكار ،ج �� � ،3ص  .75هنت�س ،املكاييل
والأوزان� ،ص .64
( )144املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .71ينظر� :أبو داود� ،سنن ،ج �� � ،1ص  .62البيهقي ،ال�سنن الكربى ،ج
� ،4ص .170
( )145املقريزي ،الأوزان� ،ص  .71ينظر � ً
أي�ضا :ابن عبدالرب ،اال�ستذكار ،ج � ،3ص  .75هنت�س ،املكاييل
والأوزان� ،ص .63
( )146املقريزي ،الأوزان� ،ص .71
( )147املقريزي ،الأوزان� ،ص  .71ينظر :هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .74
( )148م�شارق الأنوار ،ج � ،1ص .375
( )149املقريزي ،الأوزان ن �ص .71
قا�ض
( )150عمر بن حبيب بن محمد العدوي القا�ضي ،من بني عدي بن عبد مناة ،من �أهل الب�صرةٍ ،
وم ��ن رج ��ال احلديث ،زار بغ ��داد وويل الق�ضاء بها ،وبعده ��ا يف الب�صرة ،كان �صل ًب ��ا يف الق�ضاء،
ح�س ��ن ال�سيا�س ��ة ،حتى هابه النا�س ،تويف �سنة 207هـ .ينظر :وكيع� ،أخبار الق�ضاة ،ج � ،2ص .325
اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج � ،11ص .197
( )151الأموال� ،ص  .625املقريزي ،الأوزان� ،ص .71
( )152الأموال� ،ص  615وما بعدها .املقريزي ،الأوزان� ،ص .71
( )153املقريزي ،الأوزان� ،ص .72
( )154ال�سابق� ،ص .72
( )155املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .71وهذه الأوقية تختلف ع ��ن وزن الأوقية التي مرت معنا ،وت�ساوي 40
دره ًما.
( )156هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .74
( )157املقريزي ،الأوزان� ،ص .73
( )158ال�سابق� ،ص .73
( )159ال�سابق� ،ص .73
( )160اخ ُتل ��ف يف حتدي ��د مقداره �إلى �أقوال ع ��دة .ينظر :البغوي ،معامل التنزي���ل ،ج � ،1ص  .283ابن
عطية ،املحرر الوجيز ،ج � ،1ص .408
( )161املقريزي ،الأوزان� ،ص .73ينظر� :أبو ُعبيد ،الغريبني ،ج� ،5ص .1587الرازي ،تف�سري ،ج� ،2ص .608
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( )162ال ��رازري ،تف�س�ي�ر ،ج�� � ،2ص ،608اب ��ن عطية ،املح���رر الوجي���ز ،ج�� � ،1ص ،409البغوي ،معامل
التنزيل ،ج � ،1ص  .283البي�ضاوي� ،أنوار التنزيل ،ج � ،2ص  .66ابن اجلوزي ،زاد امل�سري ،ج� ،1ص
 .307القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،ج � ،4ص  .31الن�سفي ،مدارك التنزيل ،ج � ،1ص .144
( )163الهيثمي ،جممع الزوائد ،ج � ،2ص  .268ابن حجر ،فتح الباري ،ج � ،11ص .220
( )164املقري ��زي ،الأوزان� ،ص  .73ينظر :الدارمي� ،سنن ،ج� ،2ص .466ابن حجر ،هدي ال�ساري� ،ص
 .171الرازي ،تف�سري ،ج � ،2ص  .609ابن عطية ،املحرر الوجيز ،ج � ،1ص  .408ابن اجلوزي ،زاد
امل�سري ،ج � ،1ص  .307الن�سفي ،مدارك التنزيل ،ج � ،1ص .144
( )165املقريزي ،الأوزان� ،ص  .74الهيثمي ،جممع الزوائد ،ج � ،2ص  .268ابن حجر ،هدي ال�ساري،
�ص .171
( )166املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .74وه ��ذا ال ��ر�أي قاله ابن عبا� ��س وقتادة ،ينظر :اب ��ن عطية ،املحرر
الوجيز ،ج � ،1ص  .408البغوي ،معامل التنزيل ،ج � ،1ص .284
( )167املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .74ينظر :القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ج � ،4ص  .31ابن حجر،
هدي ال�ساري� ،ص .171
( )168املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .74ينظ ��ر :البغوي ،معامل التنزيل ،ج �� � ،1ص  .284ابن اجلوزي ،زاد
امل�سري ،ج � ،1ص .307
( )169املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .74ينظر:ابن اجلوزي ،زاد امل�س�ي�ر ،ج � ،1ص  .307القرطبي ،اجلامع
لأحكام القر�آن ،ج � ،4ص .31
( )170املقري ��زي ،الأوزان� ،ص  .74ينظر :ابن عطية ،املحرر الوجيز ،ج � ،1ص  .408ابن اجلوزي ،زاد
امل�سري ،ج � ،1ص .308
( )171املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .74ينظر :البغوي ،معامل التنزي���ل ،ج � ،1ص  .284ابن عطية ،املحرر
الوجيز ،ج � ،1ص  .408وقال :وهو �أ�صح الأقوال.
( )172املقريزي ،الأوزان� ،ص  .75قال ابن عطية :وبه قال معاذ بن جبل وعبداهلل بن عمر و�أبو هريرة
وعا�صم بن �أبي النجود وجماعة من العلماء ،وهو �أ�صح الأقوال .املحرر الوجيز ،ج � ،1ص .408
( )173ذك ��ر �أب ��و ُعبيد �أن الآثار الت ��ي ُنقلت عن النبي وعن ال�صحابة والتابع�ي�ن �أكدت وجود ثمانية
ال�صاع ،والمْ ُدّ ،وا ْل َف َرق ،وال ِق�سط ،والمْ ُ ْدي ،وا َملخْ تُوم ،وال َق ِفيز ،والـ َم ُّكوك.
�أ�صناف من املكاييل؛ هيَّ :
وال�صاع .ينظر :الأموال� ،ص.617
و�أ�شار �إلى ان ا�ستعمال الغالب كان للمدِّ َّ
( )174وردت ه ��ذه الأ�صن ��اف اخلم�س ��ة عند :اخلزاعي ،تخريج ال���دالالت ال�سمعي���ة� ،ص .626 - 619
وقال ابن الرفعة :امل�ألوف من الأكيال يف ع�صر النبي ومحل �إقامته كما جاءت به الأخبار :املد،
وال�صاع ،والفرق ،والعرق .ينظر :الإي�ضاح والتبيان� ،ص .62
( )175امل ��د :وحدة كيل ت�ستخ ��دم يف املدينة ،مختلف يف مقداره بني رطل وثل ��ث �إلى رطلني .ينظر :ابن
الأثري ،النهاية ،ج � ،3ص .5
( )176ال�صاع :مكيال وهو من م�ضاعفات املد؛ �إذ ي�سع �أربعة �أمداد .ينظر :ابن الأثري ،النهاية ،ج � ،3ص .5
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( )177ال َف َرق� :إناء ي�ستخدم باملدينة ي�سع  16رط ًال .ينظر :هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .64
�صاعا .ينظر :ابن
( )178ال َع� � َرق :م ��ن الأكيال امل�شهورة يف �صدر الإ�س�ل�ام ،وهو مكيال مدين ي�س ��ع ً 15
الرفعة ،الإي�ضاح والتبيان� ،ص .62
�صاعا .ينظر :ابن الأثري ،النهاية ،ج � ،4ص .210
( )179ال َو َ�سق :هو حمل بعري ي�ساوي �ستني ً
( )180يبدو �أن املقريزي حدث عنده لب�س بني املكيالني ،قال ابن الأثري :املد :مقدار �أن ميد الرجل يديه
طعاما ،وي�ساوي رط ًال وثل ًث ��ا عند اجلمهور بالعراقي ،وعن ��د الأحناف رطلني .ينظر:
فيم�ل��أ كفي ��ه ً
ً
النهاي ��ة ،ج �� � ،4ص  .308واملدي :مكي ��ال لأهل بالد ال�شام ي�سع  15مك ��وكا ،واملكوك �صاع ون�صف.
ينظر :النهاية ،ج � ،4ص .310
( )181املقريزي ،الأوزان �ص .77
( )182اخلطابي ،غريب احلديث ،ج � ،1ص  .248ينظر � ً
أي�ضا :املقريزي ،الأوزان� ،ص .78
( )183ابن قتيبة ،غريب احلديث ،ج � ،1ص .163 - 162
( )184املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .78وعب ��ارة ال ��داودي نقله ��ا املقريزي عن اخلزاع ��ي .ينظر :تخريج
الدالالت ال�سمعية� ،ص.620
( )185املقريزي ،الأوزان� ،ص .78
( )186العزيف� ،إثبات� ،ص .68 - 67
( )187ال�سابق.
( )188املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .78ور�أي �أب ��ي حنيف ��ة والنخعي نقل ��ه املقريزي من تخري���ج الدالالت
ال�سمعية ،الذي بدوره عزاه �إلى امل َّواق� ،ص.620
( )189الأموال �ص  .623هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .63
( )190ابن تغري بريدي ،املنهل ال�صايف ،ج � ،1ص .416
( )191الأم ،ج � ،2ص  .32املقريزي ،الأوزان� ،ص  .78هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .63
( )192الأم ،ج � ،2ص .32
( )193املقريزي ،الأوزان� ،ص  .78هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .63
( )194يق�صد بهم الأحناف وكل من وافقهم يف �آرائهم.
( )195املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .78ينظ ��ر :الك ��ردي ،املقادي���ر ال�شرعي���ة� ،ص  .143هنت� ��س ،املكاييل
والأوزان� ،ص .63
( )196املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .78ينظر :الطحاوي� ،ش���رح معاين الآث���ار ،ج � ،2ص 487؛ ابن بطال،
�ش���رح �صحي���ح البخاري ،ج � ،1ص 371؛ العيني ،عم���دة القاري ،ج � ،3ص 96؛ املباركفوري ،حتفة
الأحوذي ،ج � ،1ص .153
(� )197أي تلك الأمداد التي جلبها �أهل املدينة لإثبات �صحة ر�أي الإمام مالك.
( )198املقري ��زي ،الأوزان�� � ،ص  .79ينظ ��ر � ً
أي�ضا :البيهق ��ي ،ال�سنن الكربى ،ج �� � ،4ص  .171العزيف،
�إثب ��ات� ،ص  .41اخلزاعي ،تخريج الدالالت ال�سمعية� ،ص  .630ابن تيمية ،الفتاوى الكربى ،ج
� ،21ص  .54ابن حجر ،التلخي�ص احلبري ،ج � ،2ص .774
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( )199ابن حجر ،التلخي�ص احلبري ،ج � ،2ص .774
( )200ينظر� :إثبات� ،ص .41
( )201املقريزي ،الأوزان� ،ص  .79هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .64
( )202املقريزي ،الأوزان� ،ص .79
( )203املقريزي ،الأوزان� ،ص  .80هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .79
( )204ينظر :العني ،ج � ،5ص  .191هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .79
( )205ال ِع � ْ�دل :ن�صف احلمل ،يكون على �أحد جنبي البع�ي�ر؛ �أي ن�صف و�سق .ينظر :ابن منظور ،ل�سان
العرب ،ج � ،11ص .432
( )206املقريزي ،الأوزان� ،ص  .80ينظر :ابن �سيده ،املخ�ص�ص ،ج � ،3ص .315
( )207املقريزي ،الأوزان� ،ص  .80ينظر :ابن دريد ،جمهرة اللغة ،ج � ،1ص .265
( )208املقريزي ،الأوزان� ،ص .80
( )209ال�سابق� ،ص .80
( )210ال�سابق� ،ص .80
( )211املقريزي ،الأوزان� ،ص  .80هنت�س ،املكاييل والأوزان� ،ص .66
( )212املقريزي ،الأوزان� ،ص  .81ينظر � ً
أي�ضا :ابن �سيده ،املخ�ص�ص ،ج � ،5ص .130
( )213ينظ ��ر :الزمخ�شري ،الفائق ،ج � ،3ص  .232ابن حجر ،فتح الباري ،ج � ،7ص  .28املباركفوري،
حتفة الأحوذي ،ج � ،10ص .246
( )214املقريزي ،الأوزان� ،ص  .81قال هنت�س :ال ِق�سط وحدة كيل يف العراق ،ق�سط �صغري وق�سط كبري.
املكاييل والأوزان� ،ص .65
( )215الأوزان�� � ،ص  .85اب ��ن ماج ��ة� ،سنن ،ج �� � ،2ص � .761أبو داود� ،سنن ،ج �� � ،2ص  .134البيهقي،
ال�سنن الكربى ،ج � ،6ص .33
( )216املقريزي ،الأوزان� ،ص .85
( )217اب ��ن ماجة� ،سنن ،ج� ،2ص � .761أبو داود� ،سنن ،ج� ،2ص � .134ضعفه العالمة الألباين� ،سل�سلة
الأحاديث ال�ضعيفة ،ج � ،10ص .253
( )218ق ��ال ابن عبدال�ب�ر :حديث ال يجيء �إال من وجه واحد ،و�إ�سناده فيه لني .ينظر :اال�ستذكار ،ج ،6
�ص .358
( )219راوي احلدي ��ث هو :محمد بن ف�ضاء الب�صري اجله�ضمي �أبو بحر ،كان مع ًربا للر�ؤيا .ينظر :ابن
معني ،تاريخ ،ج � ،2ص  .86ابن حجر ،ل�سان امليزان ،ج � ،7ص .371
( )220ابن خلدون ،املقدمة� ،ص .248 - 247
( )221العظيم �آبادي ،عون املعبود ،ج � ،9ص .228
( )222الزمخ�شري ،الفائق ،ج � ،2ص  .151املناوي ،في�ض القدير ،ج � ،6ص  .447ال�صنعاين ،التنوير،
ج � ،10ص .610
( )223ال�صنعاين ،التنوير ،ج � ،10ص  .610العظيم �آبادي ،عون املعبود ،ج � ،9ص .228
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( )224الأحكام ال�سلطانية� ،ص  .237ووافقه الر�أي نف�سه :اخلزاعي ،تخريج الدالالت� ،ص  ،627وابن
الأخوة ،معامل القربة� ،ص .82
( )225الدرهم البغلي :ويزن ثمانية دوانق .املقريزي ،الأوزان� ،ص .82
( )226الدرهم الطربي :ويزن �أربعة دوانق .املقريزي ،الأوزان� ،ص .82
( )227الدرهم املغربي :يزن ثالثة دوانق .املقريزي ،الأوزان� ،ص .82
( )228الدرهم اليمني :يزن دان ًقا واحدً ا .املقريزي ،الأوزان� ،ص .82
( )229املقريزي ،الأوزان� ،ص  .82ينظر :ابن الرفعة ،الإي�ضاح� ،ص .60
( )230املقريزي� ،إغاثة الأمة� ،ص .57
( )231علي بن محمد بن عبدامللك الكتامي الفا�سي �أبو احل�سن ،املعروف بابن القطان ،ولد �سنة 562هـ،
من حفاظ احلديث ونقاده ،كان مقر ًبا من ال�سلطان ،لكنه تعر�ض ملحنة ا�ضطرته �إلى اخلروج من
مراك� ��ش �سنة 621ه� �ـ ،بعدها ويل ق�ضاء �سجلما�سة حتى وفاته �سن ��ة 628هـ .ينظر :الذهبي� ،سري
�أعالم النبالء ،ج � ،22ص .306
( )232املقريزي ،الأوزان� ،ص  .83ينظر � ً
أي�ضا :اخلزاعي ،تخريج الدالالت� ،ص .627
( )233املقريزي ،الأوزان� ،ص  .83ينظر :البالذري ،فتوح البلدان� ،ص .471
( )234ع ��ن تاري���خ تولية احلجاج بن يو�سف الثقفي عل ��ى العراق ينظر :امل�سعودي ،مروج الذهب ،ج ،3
�ص ،126وابن اجلوزي ،املنتظم ،ج � ،6ص  ،150و�شاكر ،التاريخ الإ�سالمي ،ج � ،4ص .177
( )235ابن تيمية ،امل�ستدرك على جمموع الفتاوى ،ج � ،3ص .158
( )236ال�سابق.
( )237الن ��ووي ،املجم���وع ،ج �� � ،6ص  .15ابن خلدون ،املقدمة� ،ص  .263اب ��ن حجر ،فتح الباري ،ج ،3
�ص .246
( )238املقريزي ،الأوزان� ،ص .84
( )239ال�سابق� ،ص .84
( )240البيهقي ،املحا�سن وامل�ساوئ ،ج � ،2ص  126و .128
( )241املقريزي ،الأوزان� ،ص  .84ينظر :اخلزاعي ،تخريج الدالالت� ،ص .628
( )242القا�ضي عيا�ض� ،إكمال املعلم ،ج � ،3ص .464
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معجم فيشر بني طبعتني
جممع َّيتني
ِّربي
د.محمد جمعة الد ّ

(*)

توطئة:

�أَ ْو ُج�ست في�شر 1949 -1865( August Fischerم) �أحد كبار امل�ست�شرقني
الأمل ��ان ،كان حجة يف اللغ ��ات ال�شرقية ـ ومنها العربية ـ وكان ��ت له معرفة بالأدب
وتاري ��خ احل�ض ��ارة العربي ��ة ؛ وعينِّ �ضمن الرعي ��ل الأول الذين اخت�ي�روا لع�ضوية
امللكي لعام 1933م؛ �أي بعد عام من �إن�شاء
جممع اللغة العربية بالقاهرة باملر�سوم ّ
املجم ��ع ،وله بع� ��ض الدرا�سات مثل ال�شواه ��د النحوية ،وقيم ��ة الرتاجم املعروفة
للقر�آن ،والقر�آن عند �أبي العالء املعري( ،)1وله � ً
أي�ضا بع�ض الآراء املعجمية؛ منها
�أنه ق َّدم ثالثة �أدلة على �أن كلمة (البق) تدل على البعو�ض ،و�أن كلمة (اال�ستجداء)
ف�صيحة م�شتقة من اجلدوى ،ور َّد على بحث للأ�ستاذ الكرملي يف كلمة (مو�سيقى)،
و(مو�سيق ��ا)( ،)2ولك ��ن �أبرز جه ��وده اللغوية �إثارت ��ه ق�ضية املعج ��م التاريخي للغة
العربية ،وتقدمي محاولة تطبيقية مبدئية لإحدى مراحل هذا املعجم.
ج ��اء يف مر�سوم �إن�ش ��اء املجمع ،يف البن ��د الثاين من امل ��ادة الثانية اخلا�صة
ب�أغرا� ��ض املجمع�« :أن يقوم بو�ضع معج ��م تاريخي للغة العربية ،و�أن ين�شر �أبحا ًثا
دقيقة يف تاريخ بع�ض الكلمات وتغري مدلوالتها»( .)3وقد عر�ض في�شر على املجمع
تاريخي للغة
ـ بع ��د م ��دة وجيزة من تعيين ��ه ع�ض ًوا في ��ه ـ م�شروعه لإعداد معج ��م
ّ
العربي ��ة ،ويف اجلل�س ��ة ال�ساد�س ��ة ع�شرة م ��ن ال ��دورة الثانية للمجم ��ع يف مار�س
1935م «اجتمع ��ت جلنة املعجم ،ونظرت يف تقري ��ر الأ�ستاذ في�شر اخلا�ص بو�ضع
التاريخي ،ويف �أثناء البحث علمت اللجنة �أن
اللغوي
نظ ��ام مف�صل لت�أليف املعجم
ّ
ّ
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تاريخي خلم�سة القرون الأولى
�وي
الأ�ست ��اذ في�شر كاد يفرغ( )4من عمل معجم لغ � ّ
ّ
م ��ن الهجرة( )5يف نف�س الغر�ض الذي تبحث فيه اللجنة ؛ فاقرتح ح�ضرة الأ�ستاذ
ن ّلينو ع�ض ��و اللجنة �أن ينتفع املجمع بعمل الأ�ستاذ في�شر ،ويخت�صر به وقتًا طويلاً
التاريخي ب� ��أن تتو َّلى وزارة املعارف طبع
اللغوي
وجه ��دً ا عظي ًم ��ا يف ت�أليف املعجم
ّ
ّ
معجم الأ�ستاذ في�شر على نفقتها ،ب�إ�شرافه ومب�ساعدة موظفني يعاونونه يف الطبع
النهائي ،وباتفاق الوزارة معه على الطريقة التي
والت�صحي ��ح واملراجعة والتحرير
ّ
تكف ��ل له الإقامة والراح ��ة يف م�صر مدة �إ�شرافه على طبع ه ��ذا املعجم»()6؛ وقد
وافقت اللجنة على اقرتاح الأ�ستاذ ن ّلينو بالإجماع ،وق َّررت �أن يقدِّ م الأ�ستاذ في�شر
كرا�سة ت�شمل بع�ض مواد املعجم م�صنفة على مثاله لالطالع عليها ،وع َّلق الأ�ستاذ
ما�سني ��ون( )7فقال�« :إن عم ��ل الأ�ستاذ في�شر مق�صور على خم�س ��ة القرون الأولى
م ��ن الهجرة ،وهو ق�سم من العم ��ل ؛ فيجب العناية بطلب الأدوات وجتهيز الغرف
الالزمة حلفظ جميع اجلزازات� ،سواء �أكانت من عمل الأ�ستاذ في�شر �أم من عمل
املجم ��ع»( ،)8وع َّل ��ق الأ�ستاذ علي اجلارم ،فقال« :لي� ��س (هناك) ما مينع من طبع
معج ��م الأ�ستاذ في�ش ��ر الآن ،وهو جزء من العمل .واملعج ��م كاملاً ال ينتهي العمل
فيه �إال بعد زمن طويل ،وعند �إعداد املعجم الكبري يدمج فيه معجم الأ�ستاذ في�شر
وين ّوه به»(.)9
ويف اجلل�س ��ة الثالث ��ة والثالثني من ال ��دورة نف�سها متت �إحاط ��ة املجمع عل ًما
خا�صا مبعجم الدكتور في�شر؛ ف ُت ِلي على
مب ��ا جرى يف �إحدى جل�سات جلنة املعجم ًّ
املجمع مح�ضر اللجنة ،وهذا ن�صه« :دار البحث يف هذه اجلل�سة يف معجم الدكتور
في�شر الذي يرغب املجمع يف طبعه ،وقد كتب ح�ضرة الدكتور في�شر ملح ًقا بتقريره
الأول؛ وقد قرئ هذا امللحق يف اجلل�سة ،وميكن تلخي�ص املناق�شات فيما ي�أتي:
(�أ) مو�ضوع املعجم :هذا املعجم خا�ص ب�ألفاظ اللغة العربية الأدبية الواردة
الفني ،والق ��ر�آن ـ على اختالف
يف دواوي ��ن ال�شع ��ر ،ون�صو�ص النرث الفن � ّ�ي وغري ّ
الرواي ��ات ـ واحلدي ��ث� .أم ��ا امل�صطلح ��ات ،فال يذكر منه ��ا �إال ما يتعل ��ق بالعلوم
العربية؛ كالنحو ،وال�صرف ،والعرو�ض والقوايف ،وم�صطلح احلديث.
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(ب) مزايا هذا املعجم:
� -1إن كلم ��ات معجم ح�ضرة الدكتور في�ش ��ر م�أخوذة مبا�شرة من الن�صو�ص
العربية ،مع الإ�شارة �إلى امل�صادر امل�أخوذة منها.
التاريخي.
� -2إن هذا املعجم يبني ن�شوء الكلمة بح�سب وجودها
ّ
� -3إنه يظهر منه �أن الكلمة كثرية اال�ستعمال �أو نادرة.
� -4إن ��ه يبني اختالف دالالت الكلمات بح�سب اختالف الأقطار التي ت�ستعمل
فيها.
 -5ميتاز بح�سن ترتيب امل ��ادة وفروعها لي�سهل االهتداء �إلى املق�صود منها،
وليعرف تاريخ تطور الكلمة يف الداللة على املعاين املختلفة.
 -6و�إن ما فيه من ال�شواهد ،وما �أ�شار �إليه من املراجع املختلفة ير�شد الباحث
احلقيقي للكلمة الذي ال يجده يف املعجمات التي تخلو من ال�شواهد.
�إلى املعنى
ّ
احلقيقي لبع�ض الكلمات ال ��واردة يف بع�ض امل�صادر
 -7ي�ش ��رح ويبينّ املعنى
ّ
العربي ��ة التي عجز عن تف�سريها م�ؤلفو املعاج ��م القدمية لعدم معرفتهم باللغات
ال�سام ّية وعادات بع�ض الأمم التي كانت جتاور العرب.
(جـ) مقرتحات يف املعجم:
� -1إذا كان هن ��اك خ�ل�اف يف رواية كلمة يف �أحد املت ��ون القدمية ،ومل ميكن
احلك ��م عل ��ى �أ�صح الروايات؛ ف�ل�ا بد من ذك ��ر الرواية الأخرى م ��ع الإ�شارة �إلى
الراوي.
 -2و�ض ��ع ح�ض ��رة الدكتور في�ش ��ر يف �أكرث جزازات ��ه ترجمة للكلم ��ة العربية
باللغت�ي�ن الأملانية والإجنليزية ،وترى اللجن ��ة �أن ترتجم الكلمات العربية باللغتني
الإجنليزية والفرن�سية(.)10
(د) ج ��زازات �أخ ��رى :ذكر ح�ض ��رة الدكتور في�ش ��ر يف امل�ص ��ادر التي رجع
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الهجري ،وهذا الق�سم
�إليها( )11دواوين ال�شع ��راء واملولدين من بعد القرن الثالث
ّ
م ��ن اجل ��زازات ال يدخل يف املعج ��م الذي اق�ت�رح املجمع طبع ��ه يف م�صر ،ولكن
ح�ض ��رة الأ�ستاذ في�ش ��ر �سيقدمها �إلى املجم ��ع لينتفع بها يف معجم ��ه الكبري(،)12
واقرتح ح�ضرة الأ�ستاذ اجلارم بعد ذلك (�أن) ير�سل للمجمع بع�ض �صفحات من
منوذجا منه يطلع عليه ح�ضرات الأع�ضاء؛ فوافق
هذا املعجم يف ال�صيف؛ لتكون
ً
()13
ح�ضرة الدكتور في�شر على ذلك» .
ويف اجلل�سة اخلام�سة والثالثني من الدورة نف�سها ُعر�ض تقرير في�شر ،الذي
بد�أ باحلديث عن م�صادره ،فقال:
جمعت كل الكلمات بال ا�ستثناء التي يف ......وكل الكلمات تقري ًبا التي
«(�أ)
ُ
يف ......وكل الكلمات غري امل�شهورة التي يف ......وكلمات كثرية يف.....
وجمعت:
(ب)
ُ
للزمخ�شري.
 -1كل اال�صطالحات النحوية التي يف كتاب �سيبويه ويف املف�صل
ّ
 -2اال�صطالحات اخلا�صة باحلديث وبنقد �أ�سانيد احلديث(.)14
(ج� �ـ) ق�صدي �أن �أ�ض ّمن معجم ��ي كل اللغة العربية الأدبي ��ة اخلا�صة بزمان
اجلاهلي ��ة وبثالثة الق ��رون الأولى بعد الهجرة()15؛ ففي ه ��ذه القرون ن�ش�أت اللغة
العربي ��ة الف�صيحة وازدهرت وبلغ ��ت ح َّد الكمال .و�أرى لتحقي ��ق غر�ضي هذا �أن
�أ ِّمتم ذخرية جزازاتي ب�أن �أجمع � ً
أي�ضا كل الكلمات املهمة التي ت�شتمل عليها �أ�شعار
كت ��اب الأغاين لأبي الف ��رج الأ�صبهاين ،وكتاب ال�شعر وال�شع���راء البن قتيبة()16؛
َّنت
مم ��ا ال يوج ��د يف الدواوي ��ن وجمموعات ال�شعر املذك ��ورة �آن ًفا ،وه ��ي التي خز ُ
�ألفاظها يف جزازاتي ......و�أرى �أن �أراعي � ً
أي�ضا دواوين �أ�شهر ال�شعراء املو َّلدين؛
مث ��ل ب�ش ��ار بن برد و ......وم ��ع �أن لغتهم غري ف�صيحة ،ف�إنه ��م كانوا يف القرنني
الثاين والثالث من الهجرة......
(د) نظ ��ام العمل يف حترير املعجم� :س�أ�صنف املعجم مبقت�ضى القواعد التي
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ق َّررته ��ا جلنة املعجم �إن �ساعدين موظف ��ان �أو ثالثة يعينونني يف اقتبا�س الألفاظ
م ��ن امل�ص ��ادر وترتيبها ،ويف حتري ��ر املعجم النهائ � ّ�ي ،وميكنني �إمت ��ام ت�صنيف
املعجم وطبعه يف �ست �سنني ،و�أقرتح �أن ين�شر املعجم جز ًءا فجز ًءا ،ويف كل جزء
� 120صفحة ،ومن ر�أيي �أنه ميكنني ن�شر اجلزء الأول �سنة .)17(»1936
وبع ��د االنتهاء من عر� ��ض التقرير دارت مناق�شات ب�ي�ن الأع�ضاء عن �أهمية
املعج ��م الذي يرغب في�شر يف �إعداده ،وعن ق ��درة املجمع املال َّية على طبعه ،وعن
كيفي ��ة ا�ستفادة املجمع من جزازات في�شر ال ��ذي �آثر ـ على الرغم من �س ْعي بع�ض
�ش ��ركات املطابع يف �أورب ��ا لطبع هذا املعجم ـ �إهداء هذه اجل ��زازات �إلى املجمع؛
ليكون طبع هذا املعجم يف زمن وجيز �إحدى مفاخره.
ويف مفتت ��ح الدورة الثالث ��ة عام 1936م قال رئي�س املجم ��ع يف كلمته« :ومما
ي�سجل يف هذا املقام مع �أوف ��ى ال�شكر و�أبلغ ال�سرور �أن �أحد �أع�ضاء
يح�س ��ن (�أن) َّ
جزازات جمهر َة املوثوق ب�صحته من متداول
املجمع ـ وهو الأ�ستاذ في�شر ـ جمع يف
ٍ
الكلمات يف القرن الأخري للجاهلية ،والقرون الثالثة الأولى يف الإ�سالم ،وا�ستهلك
عاما ،على ن َّية �أن يطبعها با�سمه يف معجم
يف نقلها وجمعها وترتيبها ن ِّي ًفا و�أربعني ً
خا� ��ص ،ولكن ��ه �إيثا ًرا مل�ش ��رق العربية وترجمانه ��ا احلق يف هذا الزم ��ان ،ر�أى �أن
يخ�� �صّ بهذه الهدية م�صر؛ فيهبها ملجمعها هبة الكرمي ،و�س ُيعر�ض على ح�ضرات
�أع�ضاء املجمع يف هذه الدورة منوذج من هذا املعجم»(.)18
وق ��د ُعر� ��ض النموذج ،ف ��كان الثل ��ث الأول م ��ن م ��ادة (�أ خ ذ)؛ ويع ِّلل في�شر
االقت�ص ��ار عل ��ى الثلث بقوله« :عندي قرابة  600ج ��زازة يف معاين (�أ خ ذ)؛ فلما
اكتفيت بالثلث الأول من املادة خو ًفا من الإطالة،
طلب مني املجمع كرا�سة �صغرية
ُ
و�أكرب ظني �أن يف هذا الثلث داللة وا�ضحة على �أ�سلوبي يف ت�صنيف املعجم وترتيب
مواده ومعانيها»(.)19
ودارت مناق�شات حول املعجم ومنوذجه؛ ففي اجلل�سة الثامنة ت�ساءل الدكتور
فار�س منر« :ملاذا مل ُي ِ�ضف الدكتور في�شر يف معجمه «الهريوغليفية» (�إلى) اللغات
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الت ��ي روعي ما بينها وبني العربية من �ص�ل�ات يف الألفاظ ......وجدتُ �شب ًها قو ًّيا
بني العربية والهريوغليفية يف مئات من الألفاظ»(.)20
و�أثنى الأب �أن�ستا�س الكرملى على املعجم ،فر�أى �أنه «يف ترتيبه وتبويبه مياثل
�أكرب املعاجم الأوربية كمعجم �أك�سفورد ،ويحق للمجمع �أن يفاخر بطبعه».
ور�أى ال�شيخ �أحمد الإ�سكندري �أن بالنموذج «�شواهد ال داعية �إليها؛ ومثالها:
ذكره يف اال�ست�شهاد على (خذ) قول اهلل تعالى} :خذوه فغلوه{؛ فنحن ال نتم�سّ ك
أيت ا�ست�شهادات على �أفعال قيا�سية يف علم
مبثل هذه ال�شواهد املعروفة ،وكذلك ر� ُ
ال�صرف؛ فهذه ال يح�سن اال�ست�شهاد عليها؛ �إذ هي م�س َّلمة بالقواعد»( ،)21ور َّد عليه
ما�سنيون ب�أن «املعجم الذي ي�ؤ ِّرخ الكلمات ومعانيها يجب �أن ُيعنى ب�إثبات ال�شواهد
القدمية عليه ��ا� ،سواء �أكانت معروفة ظاهرة �أم كانت م ��ن الغريب املجهول»()22؛
إ�سكندري ب�أن «الواجب يف املعاجم التي ت�ؤ َّلف اليوم اخت�صار القيا�س ّيات
فع َّق ��ب ال
ّ
وال�صرف ّي ��ات وما ُيع ��رف بالبداهة ،وثم ��ة م�س�ألة ذات بال ،وه ��ي �أن النموذج مل
يذك ��ر �إال ال�شواهد على املعاين الأ�صلية ،ومل مي ِّي ��ز بني احلقيقة واملجاز ،ولو فعل
ذل ��ك وف َّرق بني ا�ستعماالت الكلمات يف �أقوال ال�شعراء ـ كما فعل �صاحب الأ�سا�س
ـ لقلنا� :إنه �إمتام لكتاب الأ�سا�س ،ولكان له ال�ش�أن العظيم».
ويف ه ��ذه اجلل�سة ع َّلق في�شر نف�سه على منوذج ��ه ،فقال« :يف طبعة منوذجي
ً
مخطوطا بيدي،
أر�سلت منوذجي �إلى املجمع
ل�ست م�س� اًؤول عنها؛ قد � ُ
ه ��ذه �أغالط ُ
ُ
فطبع طب ًعا ح�س ًنا ،ولكن تقع عادة يف مثل هذه الظروف �أغالط مطبعية ،وحل�سن
�ضبطت ّ
بخطي كلمات ال�شواهد
كنت قد
ُ
احلظ كانت قليلة ،وميكن التن ُّبه لها ،و�أنا ُ
بال�ش ��كل الكام ��ل ،ولكن الذي تو َّل ��ى الطبع �أهم ��ل بع�ض ال�ضب ��ط ،واكتفى بو�ضع
واف بالغر�ض الذي نرمي (�إليه) هنا اليوم،
احل ��ركات املهمة ،و�أنا �أظن �أن ذلك ٍ
ولك ��ن من ر�أيي �أن الفائدة من املعجم ال تتم �إال بو�ضع ال�شكل الكامل .ولكي ي�أخذ
بذلت كل جهدي يف �أن تكون وجوه مادة (�أ خ ذ) مرتبة
املعج ��م �صف ��ة تاريخية قد ُ
ح�سب تطورات املعنى على قدر الإمكان ،و�سلكت يف هذا طريقة املعاجم الأوربية.
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ولقد �أتيت يف منوذجي هذا بكثري من ال�شواهد لأبرهن على مقدار ال�شواهد التي
حتت ��وي عليه ��ا جزازاتي ،ولك ��ن �أ�ستح�س ��ن �أن ُيكتَفى عند طب ��ع املعجم بعدد من
ال�شواه ��د �أقل؛ لكي ال يكون املعجم كب ًريا يف احلجم؛ فيكون غال ًيا يف الثمن؛ فمن
ال�ضروري من تلك ال�شواهد ،م ��ع مراعاة �أال يكون يف
ر�أي ��ي �أن يكتفى (ب�إثب ��ات)
ّ
هذا االخت�صار ت�شويه جلوهر العمل»(.)23
ويف اجلل�س ��ة الثاني ��ة ع�شرة كان م ��ن ر�أي ال�شيخ �إبراهي ��م حمرو�ش «�أنه يف
حاجة �إلى تهذيب وترتيب ،و�أنه ال ي�صح طبعه على حاله؛ فهل تحُ ِّقق املعاونة التي
�سيقوم بها الأع�ضاء املعاونون تهذيبه وترتيبه؟ وقد جاء يف اقرتاح معايل الرئي�س
�أن �صاح ��ب املعجم �سيحل ا�ستدراكات ح�ض ��رات الأع�ضاء محل النظر والتقدير؛
فمن يدرينا �أنه يعمل بها؟ وماذا يكون الأمر حني ي�أباها ويغ�ض الطرف عنها؟».
وكان م ��ن ر�أى الأ�ست ��اذ �أحمد العوام ��ري �أن هناك «مالحظ ��ات عامة يجب
ا�ستخال�صه ��ا ،و�إظه ��ار الأ�ست ��اذ في�ش ��ر عليه ��ا؛ حتى يعم ��ل بها قب ��ل ال�شروع يف
الطب ��ع ......يف النموذج الذي بني �أيدينا �شواهد ي�سهل فهمها من غري رجوع �إلى
املعجم ��ات ،وال ت�ؤدي مع ًنى جديدً ا يحتاج �إل ��ى ا�ست�شهاد له؛ فهذه يح�سن حذفها،
ويف النم ��وذج كذل ��ك �شواهد مقت�ضب ��ة؛ نحو التمثيل بثلث بي ��ت �أو �شطر بيت ،وال
ُيفه ��م املراد من هذه ال�شواه ��د �إال بالرجوع �إلى �أ�صولها كامل ��ة؛ فيح�سن العدول
ع ��ن اقت�ضاب ال�شواهد ،وهناك �أمر يجب التنبي ��ه (�إليه) ذلك هو ال�ضبط؛ فمن
الواج ��ب �أن يكون ال�ضبط كاملاً حتى ال يكون لب� ��س ،وكذلك ترد �ألفاظ غريبة �أو
�أعالم غري م�شهورة؛ فيح�سن تف�سريها يف حوا�شي ال�صفحات»(.)24
«معان متداخل ��ة ال متغايرة؛ والب ْون
والح ��ظ ال�شيخ �إبراهي ��م حمرو�ش وجود ٍ
ظاه ��ر بني التداخل والتغاي ��ر؛ فيجب �أال يف�صل بني املع ��اين املتداخلة ،وال ي�صح
جعله ��ا ف�ص � اً
�ول قائمة بذاتها ،بل يج ��ب ر ُّدها �إلى �أ�صولها ،وم ��ن القواعد املق َّررة
تغيها عوار�ضه؛ فلي�س ب�ص ��واب �أن يكون الأخذ يف احلرب
�أن حقيق ��ة ال�ش ��يء ال رّ
ف�ص�ًل�ااً من معاين م ��ادة (�أ خ ذ) ،كما فعل الأ�ستاذ في�ش ��ر يف النموذج الذي بني
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�أيدين ��ا ......ق ��ال� :أخذ مبعنى ن� � َّوم ،وا�ست�شهد بقوله تعال ��ى} :ال ت�أخذه �سنة وال
نوم{ ولي�س املعنى :ال تن ّومه �سنة وال نوم؛ و�إمنا املعنى :ال تغلبه �سنة وال نوم».
وخالفه الأ�ستاذ علي اجل ��ارم؛ حيث ر�أى �أن «تف�صيل املعاين املتداخلة تبيني
الخت�ل�اف الأ�ساليب ،وهذا الن�سق غريب يف معجماتنا؛ �إذ (�أن) م�ؤلفينا يذكرون
املعنى العام وال يف�صلون مواقع ا�ستعماله يف َم�ساق الكالم� ،أما املعجمات الغربية
فتُعن ��ى بذلك كل العناية؛ فتف�صل ب�ي�ن �أخذ الكتاب ،و�أخذ الأ�س�ي�ر ،و�أخذ الر�أي
مث�ًل�اً  ،ونح ��ن مل ن�أ َلف ذلك الغرار يف الت�أليف؛ ف�إذا �أخذن ��ا به فتحنا �أبواب اللغة
للنا� ��س عل ��ى اختالفه ��م ،و�س َّهلنا عليهم ت ��ذ ُّوق الألف ��اظ يف �أح�س ��ن مواقعها يف
اال�ستعمال»(.)25
و�أ َّي ��د رئي�س املجمع كالم اجل ��ارم ب�أن «هذه الطريقة تفيدن ��ا ،ومن فوائدها
تي�سر للأجانب �أن يل َّقنوا العربية ،و�أولى بنا �أن نرحب بهذا التي�سري».
�أنها ِّ
وم ��ن الآراء املهمة التي قيلت يف هذه اجلل�س ��ة ُقبيل ختامها :قول ال�شيخ عبد
املغربي« :من �أمثلة ما يف معجم الأ�ستاذ في�شر مما جتب مالحظته النقط
القادر
ّ
ذكره يف معاين كلمة � َ
أخذ احلقيقي ��ة حديث�« :إن اهلل ليملي للظامل
الديني ��ة؛ مثل ِ
هي �أن � ْأخذ اهلل للظامل لي� ��س من باب احلقيقة يف
حت ��ى �إذا �أخ ��ذه مل يفلت ��ه»! َ
وبد ّ
�ش ��يء ،و�إمنا هو جماز �أو كناية عن اال�ستيالء عليه؛ فيجب االنتباه �إلى �أمثال هذه
النقط»(.)26
قلت ـ يف َدور االنعقاد الثالث للمجمع عام 1936م،
كانت هذه املناق�شات ـ كما ُ
وم ��ع ذل ��ك مل ُيطبع منوذج في�شر ـ وهو الثلث الأول م ��ن (�أ خ ذ) ـ �إال عام1960م؛
حي ��ث قام الأ�ست ��اذ �إ�سماعيل مظه ��ر ـ وكان من معاوين في�ش ��ر ـ بن�شره يف ال�سنة
لغوي
الرابع ��ة من جملة املجل���ة �ضمن بحثه (اللغة العربية وحاجته ��ا �إلى معجم ّ
املجمعي الأ�ستاذ محمد �شوق ��ي �أمني ،بعد �سبعة ع�شر
تاريخ � ّ�ي) ،ثم ق ��ام الع�ضو
ّ
عام ��ا ،بن�ش ��ر هذا النموذج بخط في�ش ��ر كما هو يف جزازات ��ه ،وال �أدري! هل �أراد
ً
تق ��دمي النموذج كما كتب ��ه في�شر ليكون وثيقة لنا على خطه وعمله� ،أو �أنه مل َّ
يطلع
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عل ��ى ن�شرة الأ�ستاذ �إ�سماعيل مظه ��ر؟! لقد ق َّدم الأ�ستاذ محمد �شوقي �أمني لهذه
اجل ��زازات ب�أربع �صفح ��ات َّ
خل�ص فيها ما �سبق نقله ع ��ن محا�ضر اجلل�سات من
مناق�ش ��ات ،و�أ�ستعري قول ��ه �إن« :الدكتور في�ش ��ر �أو�شك يف �سن ��ة 1938م �أن يقدِّ م
اجل ��زء الأول م ��ن معجمه للطبع؛ فلما عر�ض ذلك عل ��ى املجمع تق َّرر �إعفاء جلنة
املعاون ��ة من مهمتها ،و ُت ��رك �أمر املعجم مل�ؤلفه ُيطبع با�سم ��ه وعليه تب َعته ،وهكذا
م�ضى الدكتور في�شر يف عمله يف املعجم م�ستقلاًّ به ،وما هي �إال �أن ن�شبت احلرب
العاملي ��ة؛ فحالت بينه وبني العودة �إلى القاهرة ،وكان ق ��د غادرها �صي ًفا؛ وبذلك
َّ
تعذرت موا�صلة العمل يف املعجم بعد �أن �أع َّد الدكتور في�شر مقدمته واجلزء الأول
من ��ه حت ��ى �آخر مادة (�أ ب د) ،وراجع بع�ض جتارب الطبع .ويف �سنة 1949م تويف
اقرتاحا ب�أن ُيطبع هذا القدر الذي تتمثل
الدكتور في�شر؛ فعر�ض رئي�س (املجمع)
ً
في ��ه طريقة امل�ؤل ��ف ومنهجه وبيان مراجع ��ه ،كما يحتوي النم ��وذج الوا�ضح ملوا ّد
املعج ��م و�أ�سل ��وب �صياغتها وتف�صيل معانيه ��ا؛ فهو بذلك �ص ��ورة �صحيحة للنحو
ال ��ذي (كان يريد امل�ؤلف) �أن يخرج عليه معجمه ،وال يعوزه �إال ما ع�ساه يعنّ �أثناء
املراجع ��ة ،وم ��ا لبث املجمع �أن واف ��ق على هذا االقرتاح ،ف�أخ ��رج (املجمع) ذلك
املجمعي دون تعليق على ما طبعه
مطبوعا مرتني ( .»)27انتهى كالم الع�ضو
الق ��در
ً
ّ
نف�سه بت�صوي ��ره من جزازات
املجم ��ع مرت�ي�ن ،ودون تعلي ��ق على ما تك َّرم الع�ض ��و ُ
في�شر!
و�أق ��ول� :أخ ��رج املجم ��ع هذا القدر للم ��رة الأولى ع ��ام 1950م بعن ��وان معجم
ثمان
في�شر ،مقدمة ومنوذج منه يف �ست وت�سعني �صفحة ،تقع مقدمة في�شر منها يف ٍ
التاريخي من �أول حرف الهمزة �إلى مادة ( أ� ب د).
اللغوي
وثالث�ي�ن ،بعدها املعجم ّ
ّ
ويف هذه الطبعة �أخطاء كثرية ال تليق مبكانة املجمع وال مبكانة في�شر .وميكن التمثيل
ببع�ض ال�صفحات؛ ففي � ��ص� 23أُحيل �إلى معجم لني �ص  ،xxyوال�صواب xxv؛
�إذ ال وج ��ود للح ��رف  yيف الأرق ��ام الالتيني ��ة! ويف �ص « 74باالرمي ��ة» ،وال�صواب
«بالأرام ّي ��ة»� ،ص  79بد�أ بيت ح�سان بكلم ��ة «فاللوم» هكذا دون �ضبط ،مما يوهم
قراءتها «ال َّل ْوم» ؛ وال�صواب «فاللُّ�ؤْم» ،ويف �صَ 80
�سقط قدر كبري ما بني كلمة جرير
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وكلم ��ة معجم ،وتك َّرر مكانه الكالم املوجود �ص 93-92ف�أوهم َ
بع�ض الباحثني(!)28
ويف � ��صُ 84ك ِت ��ب �شطر بيت بلف ��ظ« :واملرء قد ي�ؤدى ب ��ه الأب ُد»! وال�ص ��واب وف ًقا
للمعن ��ى وال َعرو�ض « ُي ��ودى» ،ويف �صُ 86ك ِتبت ثالثة �أبيات م ��ن جمزوء الرجز يف
�سط ��ر واحد ك�أنها نرث! ويف �صُ 87بدئ بي ��ت ملزاحم بلفظ « كان ح�صاها» ،ودون
فا�ص ��ل بني ال�شطرين! وال�صواب «ك�أنّ ح�صاه ��ا» ،ويف �ص ُ 88كتب بيت للأخطل
يف �سط ��ر واح ��د دون فا�صل ب�ي�ن ال�شطرين ،و ُكتب ل�سان الع ��رب بلفظ (الل�سان)
ب � اً
(�صبح) يف قول عدي
�دل من رمز الالم الذي اختاره في�شر! ويف �ص�ُ 89ضبطت َ
(�ص َب ٌح) بال�ضم
اب ��ن زيد (وذي تناوير
ٍ
ممعون له �صبح) بفت ��ح احلاء! وال�صواب َ
والتنوي ��ن ،و ُكتب ��ت كلمة (هجائن) يف ال�شط ��ر الأول من بيت زه�ي�ر ( ك�أن �أوابد
الث�ي�ران فيه ��ا هجائ) ،مع �أنها م ��ن ال�شطر الثاين! كما َ
�سقط رم ��ز في�شر الدال
�شعر؛ مما يوهم �أنن ��ا �أمام بيتني! ويف
عل ��ى رواي ��ة �أخرى لل�شطر الثاين من بي ��ت ٍ
� ��ص�( 92شرح املع�ضليات!) ،و ُكتب �شاهد من بحر الطويل يف منت�صف ال�صفحة!
وال�صواب و�ضعه جهة اليمني؛ لأنه �شطر بيت ،كما ُ�ضبطت (�إ ّ
يل) يف قول النابغة
(هدى �إ ّ
يل �أوابد الأ�شعا ِر) بفتح الالم وت�شديدها! ويف �صُ 93كتب الفرزدق بدون
دال ،و ُن�سب �إلى البحرتى قول ابن الرومي(:)29
�������������واف �أب�����������ى ال��������وغ�������� ُد �إب�����ري�����زه�����ا
ق
ٍ
�أواب����������������������� ُد ق���������د �أخ������ن�������������س������ت ق���ب���ل���ه

ف�������أخ������رج������تُ ل����ل����وغ����د �أخ����ب����اث����ه����ا
ك�������ه�������و َل ال��������رج��������ال و�أح������داث������ه������ا

ويف �ص 94وق ��ع بيا�ض؛ مثل« :و�أخط�أ (بيا�ض) يف تبيينه لعبارة �أوابد ال�شعر
يف كتاب ��ه (بيا�ض)» ،ومثل« :ر�آ (بيا�ض) �أبود (بيا�ض)»( !)30ويف ال�صفحة نف�سها
ُ�ص ِّحف قول جران العود:
رف���ي���ع ال���ع�ل�ا يف ك����ل ����ش���رق وم���غ���رب

وق���ول���ـ���ك ذاك الآب���ـ���ـ��� ُد امل��ـ��ت��ل�� َّق��ـ��ـ ُ��ف

فوقع بلفظ «ومغراب» ،لفظ «الأب»! كما وقع الرمز(رو) بدون عالمة املد فوق
ال ��راء والواو ،ووقع (احل ��ارث) بدون �ألف تقليدًا للكتابات القدمية ،و ُكتب �شاهد له
يف �ش ��كل ن�ث�ر! ويف �ص� 95سقطت الهمزتان م ��ن عبارة« :تق� � َّدم يف (�أ ب د)......
(ف� ��إن) كل الظواه ��ر»! كما تك َّررت ظاه ��رة البيا�ض؛ مثل« :ذك ��ره (بيا�ض) �ص
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العتيبي
ال�سوي�سري (بيا�ض) :و�أخ ��ذتُ عن
(بيا� ��ض) ......وكتَب يل امل�ست�ش ��رق
ّ
ّ
(بيا� ��ض) ......و�إين �أميل �إلى الر�أي ب�أن تعريف (بيا�ض) �صحيح ،وكذلك ذكره
(بيا� ��ض) ......يف علم النبات هو (بيا�ض)»! كما ُ�ضبط ��ت كلمة (امل�ؤَ َّب ِد) بك�سر
الب ��اء وفتح الدال وت�شديدها يف �شاهد احلما�سة (�إلى معدن الع ّز امل�ؤبد والندى)
م ��ع حذف كلمة الندى( !)31ويف ال�صفح ��ة الأخرية ُ�ص ِّحف ا�سم �أبي �صخر الهذ ّ
يل
�إل ��ى �أبي �صخ ��رة ـ بزيادة تاء ـ و ُكتب «الب ��د» اً
بدل من ِ«ل ٍآبد» ،و ُكت ��ب «الراهب �أبدً
(كذا بدون �ألف!) عزَ ب؛ فقيل له :مت�أ ِّبد»!
وق ��د �أدرك جممعنا املو َّق ��ر �أن هذه الن�شرة ال تليق مبكانت ��ه وال مكانة في�شر؛
ف�أع ��اد حتقيقه ��ا عام 1967م يف ن�ش ��رة جديدة ع َّدها الطبعة الأول ��ى ،ك�أنه يترب�أ
من الن�شرة الأولى �أو ميحو �آثارها ،وجعل الن�شرة اجلديدة بعنوان املعجم اللغويّ
التاريخ ّ���ي ،ت�ألي ��ف �أ .في�شر ،الق�سم الأول من �أول ح ��رف الهمزة �إلى �أبد ،وتغيري
العنوان يعني �أنه من �صنع املجمع ،ال من �صنع في�شر.
ومن مزايا الن�شرة اجلديدة تق�سيم �صفحاتها من القطع الكبري �إلى عمودين
عل ��ى �شاكل ��ة املعج���م الكب�ي�ر ،و�إ�ضافة �أو ت�صحي ��ح بع�ض الرتجم ��ات املخت�صرة
بالإجنليزية والفرن�سية ،زي ��اد ًة من في�شر يف الإي�ضاح وعو ًنا للم�ست�شرقني الذين
مل يتم َّكن ��وا من اللغة العربية التم ُّكن املطلوب( ،)32و َنق ��ل زيادات في�شر من داخل
ال�شواهد ال�شعرية �إلى �أ�سفلها( ،)33و�إدراج جدول رموز الكتب التي نقل عنها في�شر
ال�شواهد وبع�ض املالحظات مع رموز �أخرى ا�ستعملها يف املعجم(.)34
وعلى الرغم من ذلك مل تخ ُل هذه الن�شرة اجلديدة من هفوات� ،أولها ما وقع
يف ت�صدي ��ر الدكتور �إبراهي ��م مدكور بلفظ�« :أوج�ست في�شر �أحد كبار اللغويني يف
العربي منذ �أخريات الق ��رن املا�ضي ،وعا�ش معه
الق ��رن الع�شري ��نُ ،عني باملعجم
ّ
نح ��و خم�سني �سنة ،ويظهر �أن معج���م �أك�سفورد
التاريخي ال ��ذي ُن�شر قبل مولده
ّ
بقليل كان م َث َله الأعلى؛ ف�شاء �أن يطبق منهجه يف اللغة العربية»(!)35
التاريخي ،فقال« :وقد طال
وقد فطن الدكتور نا�صر الدين الأ�سد �إلى اخلط�أ
ّ
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بحث ��ي ع ��ن معجم ي�س َّمى معج ��م �أك�سفورد التاريخ � ّ�ي؛ فلم �أجد له �أث� � ًرا وال ذك ًرا
يف احلقيق ��ة ويف الواقع ،والذي ب�ي�ن �أيدينا عنوانه معجم �أك�سف���ورد الإجنليزي،
�أو معج���م �أك�سف���ورد للغ���ة الإجنليزي���ة ()The Oxford English Dictionary
تاريخي ،وقد �صدرت طبعت ��ه الأولى �سنة 1933م ،وهي بعد مولد
بغ�ي�ر و�صف �أنه
ّ
في�شر ب�سن ��وات طويلة ،وبعد تفكريه يف املعجم بنحو ثالثني �سنة ......التفكري يف
بريطانيا يف معجم �أك�سفورد بد�أ منذ �سنة 1857م»(.)36
وخالف ��ه الدكت ��ور محمد ح�سن عب ��د العزيز ،فذك ��ر �أن معج ��م �أك�سفورد:
تاريخي يف اللغات الإن�سانية ،وقد ظهر �أول مرة حتت عنوان:
«هو �أول معجم
ّ

()A New English Dictionary on Historical Principles in ten volumes

ع ��ام 1928م»( .)37وق ��د يكون الدكتور محمد ح�سن مح ًّق ��ا يف �أن معجم �أك�سفورد
تاريخ � ّ�ي ،و�إن مل حتم ��ل عناوين بع�ض ن�شراته دليلاً على ذل ��ك ،ولكن هل �صدور
املعج ��م عام 1928م يعني �أنه ظهر قبل مولد في�ش ��ر بقليل؟! لعل الدكتور مدكو ًرا
�أراد يف ت�صدي ��ره �أن في�ش ��ر ت�أث ��ر بفكرة معج���م �أك�سفورد التي ب ��د�أت قبل مولده
بقليل� ،أو ت�أثر بالن�شرة الأولى التي ُطبعت قبل تعيينه ع�ض ًوا يف املجمع بقليل.
ويف الفق ��رة الثانية من الت�صدي ��ر يذكر الدكتور مدكور �أن في�شر�« :أنفق �أربع
�سن ��وات يف جم ��ع مادت ��ه وا�ستكمالها وتبويبه ��ا وتن�سيقها ،ولكن احل ��رب العاملية
الأخ�ي�رة فاج�أت ��ه وا�ضطرته للعودة �إل ��ى وطنه ،تو َّزعت م ��وا ّد معجمه (يف الأ�صل
بالتاء املربوطة)»!
�صحيح ��ا �أن في�شر �أنفق �أربع �سن ��وات يف معجمه ،ولع ��ل مدكو ًرا �أراد
ولي� ��س
ً
با�سل ع ��ام 1907م ،وراجع جتارب
�أربع�ي�ن �سنة؛ حيث عر� ��ض في�شر الفك ��رة يف َ
اجل ��زء الأول م ��ن معجمه (من الهمزة �إل ��ى �أ ب د) ومقدمته ع ��ام 1947م ،وقد
نقل � ُ�ت �آن ًفا قول مدك ��ور يف الفقرة الأولى من ت�صدي ��ره �أن في�شر عا�ش مع املعجم
العربي «نحو خم�سني �سنة»(.)38
ّ
وعلى الرغم من ت�صريح الدكتور مدكور يف الفقرة الأخرية من ت�صديره ب�أن
املجم ��ع �أعاد هذه الن�شرة «كم ��ا وردت بقلم امل�ؤلف نف�سه» هناك تعديالت يف هذه
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الن�شرة تثري ال�شكوك؛ فقد بد�أت مقدمة في�شر يف الن�شرة الأولى بقوله« :هل �أ�صبح
عربي جديد؟» ،وبد�أت
الع ��امل
العربي ،وكذلك امل�ست�شرقون ،يف حاجة �إلى معجم ّ
ّ
الن�ش ��رة اجلديدة بعبارة «ب�سم اهلل ،واحلمد هلل ،وبعد :فهل �أ�صبح !»...ويف �ص 6
يقول في�شر« :واملعجمات العربية» ،ويف الن�شرة الأولى �ص« :6والقوامي�س العربية»!
ويف � ��ص 20يقول في�شر�« :أما فيما يخت�ص ب�أح�سن املعجمات العربية ......الذيل
للمعجمات لدُوزِي  ،»SUPPLEMENT, DOZYويف الن�شرة الأولى �ص�« :23أما
فيم ��ا يخت�ص ب�أح�سن القوامي� ��س العربية ......الذي ��ل للقوامي�س لدوزي Dozy,
 ، Supplementويف �ص ُ « :21كو ِل ُي�س» ،ويف الن�شرة الأولى �صُ « :23كوليو�س» ! ويف
� ��ص« : 22فكيف � ًإذا يجب �أن يكون معج ��م اللغة العربية الف�صحى مالئ ًما للتطور
العلم � ّ�ي للع�ص ��ر احلا�ضر؟» ويقابل ��ه يف الن�شرة الأولى � ��ص« :24و�إذن كيف يجب
العلمي للع�صر احلا�ضر»!
�أن يك ��ون معج� � ٌم للغة العربية الف�صحى مالئ ٌم للتط ��ور
ّ
ويف خامت ��ة مقدمة في�شر تاريخ بلفظ 10« :من مار�س 1947م » خ َلت منه الن�شرة
الأول ��ى! ويف نهاية �ص � 42إحالة �إلى ل�ي�ن ( )Laneخ َلت منها الن�شرة الأولى! ويف
ّ
ّ
«تنق�ض؛ �أي ال َف َر�س»!
«تنق�ض؛ يعني ال َف َر�س» ،ويف الن�شرة الأولى �ص 88
� ��ص :45
ويف �ص« 46فيما يلي» ،ويف الن�شرة الأولى �ص« 88يف ما يلي»! وقد التزمت الن�شرة
الأول ��ى بف�صل حرف اجلر يف حني جاءت عب ��ارة« :يف ما �سبق» يف �صفحة واحدة
م ��ن الن�شرة اجلديدة مف�صولة مرتني مت�صلة مرة( !)39وحدث العك�س مع العالمة
()/؛ حي ��ث التزمت به ��ا الن�شرة اجلديدة للف�صل بني اجل ��زء وال�صفحة� ،أو بني
ال�صفح ��ة والعمود ،وال�سطر �أو ب�ي�ن الق�صيدة والبيت ،وزاوج ��ت الن�شرة الأولى،
فا�ستعملت يف غري مو�ضع العالمة ( ،)-ثم ا�ستعملت( )40العالمة (!)/
وعل ��ى الرغ ��م من مزاي ��ا الن�شرة اجلدي ��دة ،وقعت فيها �أخط ��اء َ
جنت منها
الن�شرة الأولى؛ ففي الن�شرة الأولى ُكتب احلرف الأول فقط من الأعالم باحلرف
اال�سته�ل�ا ّ
يل الكبري  ،capitalويف الن�شرة اجلدي ��دة ُكتبت جميع حروف الأعالم
باحل ��رف اال�ستهال ّ
يل مث ��ل(!) -KRENKOW GOLIUS-FREYTAG (: )41
التاريخي اخلا�ص» ،ويف
ويف الن�شرة الأولى �ص« :24فال �شك �أن لكل كلمة تطورها
ّ
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الن�ش ��رة اجلديدة � ��ص« :22فال ْ
�شك » ...كذا ب�إ�س ��كان! ويف الن�شرة الأولى �ص89
لعدي بن زي ��د قافيته مطلقة بكلم ��ة (�أمه ��ارا) ،ويف الن�شرة اجلديدة
ُخت ��م ٌ
بيت ّ
ال�شعري
� ��صُ 46كتب ��ت الكلمة بالتنوي ��ن! ويف الن�شرة الأولى �صُ 90كت ��ب ال�شاهد
ّ
أوابد) ويف الن�شرة اجلديدة �صُ 47كتب ال�شاهد بدون
(مع ال ِبي�ض �أوالد النعام ال ِ
النع ��ام! ويف الن�شرة الأولى � ��ص 94مل ُت�ضبط كلمة (�آ ِبدة) م ��ن قول ابن الرومي
(ت�أتي ��ك �آ ِب ��د ٌة منه ��ا ف�آب ��دة)(ُ ،)42
و�ضبطت يف املو�ض ��ع الأول فقط م ��ن الن�شرة
اجلديدة �ص 51بفتح الباء وك�سرها!
ومن الأخطاء الإمالئية ما جاء �ص  23بلفظَّ �« :أب ل�شيء ......ته َّي�أله» ،كذا
اً
مف�صول �ص  64م ��ن الن�شرة الأولى!
دون فا�ص ��ل بني الفعل وحرف اجل� � ّر ،و ُكتب
ومثل ��ه كلمة (دائمة) التي وقع ��ت يف الن�شرة اجلديدة �ص 42بلفظ (داىمة)(،)43
و ُكتبت �صحيحة �ص  85من الن�شرة الأولى!
وهناك هفوات يف كلتا الن�شرتني؛ مثل الإحالة التي وقعت بلفظ « :وهذا املعجم
لي� ��س هو املعجم الذي ُذكر يف �صفحة � 21أنه من �أعمال جممع اللغة العربية»(،)44
ومث ��ل كلم ��ة «بالإثيوبية» التي وقعت بك�س ��ر الهمزة( )45يف الن�ش ��رة الأولى �ص،74
والن�شرة الثانية �ص !32ومثل الرمز (نقائ�ض جا) الذي ا�ستعمله في�شر اخت�صا ًرا
لنقائ�ض جرير والأخطل ت�أليف �أبي متام()46؛ فقد وقع الرمز يف الن�شرة اجلديدة
وجمع يف الن�شرة الأولى �ص  88بني
�ص 45بلفظ( :نقائ�ض ج�آ) بامل ّد على الألفُ ،
الهم ��زة وامل ّد! ومثل عبارة «يعد ما ال ميلكه» التي وقعت يف الن�شرة الأولى �ص،88
والن�ش ��رة اجلدي ��دة �ص 46بلفظ «يعد م ��اال ميلكه»! ومثل الرم ��ز (نقائ�ض جف)
ال ��ذي ا�ستعمله في�شر اخت�صا ًرا لنقائ�ض جرير والفرزدق ،ووقع يف الن�شرة الأولى
�ص ،91والن�شرة الثانية �ص 49ب�إ�ضافة عالمة امل ّد على اجليم(!)47
وثم ��ة فروق ب�ي�ن الن�شرت�ي�ن يف �أرق ��ام ورموز �صفح ��ات امل�ص ��ادر التي رجع
�إليه ��ا في�ش ��ر ـ ومعظمها طبعات قدمية من حتقي ��ق امل�ست�شرقني ـ وكان املتو َّقع من
جممعن ��ا املو َّقر تو�ضي ��ح �سبب هذه الفروق! قارن على �سبي ��ل املثال بني الن�شرتني
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(� ��ص � ،44ص  5الرقم اخلا�ص باملف�صل)�� � ( ،ص� ،88ص  46الرقم ال�سابق على
املف�ضلي���ات والالح ��ق لها)�( ،ص� ،89ص 46الرقم اخلا� ��ص بالبكري)�( ،ص،91
� ��ص 48الرقم اخلا� ��ص باحلما�سة)�(،ص� ،92ص 49الأرق ��ام اخلا�صة بامليداين ـ
الهذليون)�� �(،ص�� � ،93ص 51الأرق ��ام اخلا�ص ��ة بابن الرومي م ��ع مالحظة خط�أ
الن�شرة الأولى يف ن�سبة بيتي ابن الرومي �إلى البحرتي)�( ،ص� ،94ص 51الأرقام
اخلا�ص ��ة بكلمة �أبيد)�� �( ،ص� ،95ص 53الرق ��م اخلا�ص باحلما�س���ة)�( ،ص،96
�ص 53الرقم اخلا�ص ب�شعر ب�شار و�أرقام ال�سطر قبل الأخري)؛ فهل �أرقام الن�شرة
الأولى جرى ت�صحيحها يف الن�شرة اجلديدة؟!
وهناك �أخطاء ترجع �إلى في�شر ،وي�ؤخذ على املجمع عدم �إ�صالحها �أو التنبيه
�إليه ��ا ،وهي نوعان؛ الأول� :أخطاء ُيعذر فيها ،وميكن التمثيل بالرموز؛ حيث �سلك
في�ش ��ر م�سلك الغربيني الذين تزخ ��ر بحوثهم بالرموز اخت�ص ��ا ًرا للحجم ،ولكن
العربي الختالفه ع ّما اعتاد عليه ،وقد ي�ؤدي
الإكث ��ار من الرموز ثقيل على القارئ
ّ
�إل ��ى غمو�ض الن�� �صّ  ،ومن الأمثلة :قول ��ه يف الن�شرة اجلديدة � ��ص� = 5ص 44يف
قلت احلمد هلل؟ قال � :أ َونعم ٌة هي حتى
الن�شرة الأولى« :الأغاين � : 9/244/3أفال َ
املف�صل §  581مع ابن يعي�ش غ» .ومن املعروف
�أحم ��د اهلل عليه ��ا ؟ ه َلجَ .ر كذلك ّ
�أن الرق ��م الأول للج ��زء والثاين لل�صفح ��ة والثالث لل�سطر ،و�أم ��ا (ه َلج)؛ فمعناه
(وهلم ج ًّرا) ،مع مالحظة �أن عالمة امل ّد هنا على الالم ،ويف جدول الرموز على
ّ
اله ��اء ،ويف الن�شرة الأولى بال عالمة م� � ّد! و�أما ( َر) فمعناه (راجع) مع مالحظة
�أن احل ��رف ُكتب يف جدول الرموز اً
دال! ومن الوا�ضح �أن(§) عالمة ترقيم تعادل
النقطتني الفوقيتني ،و�أما (غ) فمعناه (وغريها.)...
وم ��ن الأمثلة � ً
أي�ضا :قوله �ص� = 23ص 64من الن�شرة الأولىَّ �« :أب ل�شيء ي ِئ ّب
وي�ؤُ ّب �أ ًّبا و�أبي ًبا و�أبا ًبا و�أباب ًة و�إباب ًة (�آنـ �« Lane :أبب» َفق «�أب») :تهيّ�أ له وجت ّهز،
مو�سا “( ،)48ومعنى (�آنـ)
ويقال :هو يف �أبا ِبه و�أبابته و�إبابته� :أي يف جهازهَ Lane ،
(انظ ��ر) و�إن كتب يف جدول الرموز بهمزة قطع! ومعنى ( َفق) (فقرة) و�إن ُكتبت
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عالم ��ة امل ّد يف جدول الرموز على احلرفني! فيك ��ون معنى ما بني القو�سني :انظر
(مو�س ��ا) فمعناها املو�ضع ال�سابق،
معج ��م لني م ��ادة (�أ ب ب) ،فقرة «� ّأب» ،و�أما َ
و�إن ُكتب ��ت عالمة املد هنا عل ��ى ال�سني ،ويف جدول الرموز عل ��ى امليم والواو ،ويف
الن�شرة الأولى على الألف!
وم ��ن الأمثلة كذل ��ك :قوله �ص �� � = 46ص 89من الن�شرة الأول ��ى« :الهذليون
ال�ص ْح ��م بدل ال ُع ْ�صم ( َر :ما يل ��ي  47ع � - ،)8/1أبو كبري رقم
رق ��م َ ( 5/16ر َو ُّ :
 - ،6/4كث�ي�ر رق ��م  - ،5/123البكري  / 463ت�� � .ص = /4ع .» 8/1ومن املعلوم
�أن الرقم الأ ّول للق�صيدة والثاين للبيت ،ومثله �أبو كبري ،وكثري ،و�أما ( َر َو) فمعناه
(وق ��د روي ،ويف رواية �أخ ��رى ،)...و( َر) مبعنى (راجع) ،والأرقام بعد (ما يلي)
لل�صفح ��ة والعم ��ود وال�سطر ،وما بعد البكري غري وا�ض ��ح ؛ فهل معناه (�ص،463
م ��ن حتت �صفحة  ،4عمود � ،1سطر )8؟ وقد خلت الن�شرة الأولى من (�ص = /4
ع !)8/1وي�ؤيدها �أن الن�سخة التي رجع �إليها في�شر من معجم ما ا�ستعجم للبكري
تقع ال�صفحة منها يف عمود واحد ،و�شاهد الأوابد يف ال�سطر الأخري من ال�صفحة
املذكورة(.)49
املجمعي يف ر�سمها( )50مع
وهك ��ذا اجتمعت كرثة رموز في�شر م ��ع اال�ضطراب
ّ
وج ��ود رموز حتمل مدلولني مختلفني؛ مث ��ل حرف التاء (ت) ،فقد جعله في�شر يف
الرتمذي ،وجعله � ��ص (يط) مبعنى
ج ��دول الرموز � ��ص (ه) اخت�صا ًرا ل�صحي ��ح
ّ
نبوي؛ حيث يدل
(حت ��ت ،من حتت) ،وقد يق ��ال �إن الأمر �سهل عند ذكر حدي ��ث ّ
�سي ��اق الكالم على �سنن الرتمذي ،ولكن كان من واجب املجمع التدقيق يف كتابة
الرم ��وز واالخت�صارات ،والتعلي ��ق على الرموز الغام�ض ��ة ،وكان يف �إمكانه جتميع
الرم ��وز بخط �صغ�ي�ر �أ�سفل كل �صفح ��ة كي يعني الق ��ارئ على الإف ��ادة املبا�شرة
منها(.)51
والث ��اين� :أخطاء ت�س َّرع فيها في�شر ،وميكن التمثيل بكلمة «�أوابد» ،التي جعلها
في�ش ��ر مبعن ��ى م�ضحكات ،ثم ق ��ال« :وتخ�ص � ً
أي�ض ��ا الع�صر املت�أخ ��ر» ،وا�ست�شهد
الزمخ�شري« :وق ��رئَ } :و ْي ٌل ِل� � ُك ِّل هُ ْم ��زَ ٍة لمُ ْزَ ٍة{ ب�سك ��ون امليم،
عل ��ى ذلك بق ��ول
ّ
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وهو ا َمل ْ�س َخرة ال ��ذي ي�أتي بالأوابد والأ�ضاحيك»( !)52وق ��ول في�شر« :وتخ�ص � ً
أي�ضا
الع�ص ��ر املت�أخر» يعن ��ي �أن «�أوابد» ا�ستُعملت قبل الزمخ�ش ��ري مبعنى م�ضحكات،
الزمخ�شري ـ مع ت�أخره عن القرون
ومل يق ��دم في�ش ��ر �شاهدً ا على ذلك! حتى ن�ص
ّ
الثالث ��ة الهجر ّية التي ح َّددها في�شر ـ ال ي�صلح دلي�ًل اً كاف ًيا على ا�ستعمال الأوابد
�ضحك منه� ،أو كل
مبعنى امل�ضحكات! فالأ�ضاحيك جمع الأُ�ضحوكة ،وهي ك ّل ما ُي َ
مو�ضع �سخري ��ة( ،)53فمراد الزمخ�شري �أن ال ُه ْمزة اللُّ ْمزة هو امل�سخرة الذي ي�أتي
بالغرائ ��ب وامل�ضحكات؛ والعطف هنا للت�شريك والتقيي ��د ،وجعله في�شر للتف�سري،
وق ��د �سارت يف ركاب في�شر جلنة الن�سخة التجريبية من املعجم الكبري( ،)54وتبعه
� ً
أي�ض ��ا بع�ض �أكابر العلماء؛ منهم الدكتور عبداهلل دروي�ش ،والدكتور �أحمد مختار
تو�سع في�شر� ،أو
عمر( !)55ويبدو �أن جلنة اجلزء الأول من املعجم الكبري مل ي ُرقها ُّ
الزمخ�شري؛ حي ��ث ر�أته يفتقر �إلى دليل ا�ستعمال الأوابد
ن�ص
ّ
ت�س ُّرع ��ه ،فحذفت َّ
ُمطل ًقا مبعنى امل�ضحكات(.)56
اخلامتة
امل�صري ـ على وعد
والآن وقد ح�صل احتاد املجامع ـ ورئي�سه هو رئي�س املجمع
ّ
ك ��رمي من حاك ��م �إمارة ال�شارقة بتمويل م�ش ��روع املعجم التاريخ ّ���ي للغة العربية
�أرجو من املجمع املوقر �إعادة النظر فيما ُطبع من معجم في�شر ،و�إخراج ما عنده
م ��ن جزازات �أو االعرتاف ب�ضياعها حتى ال تتعلق �آمال املهتمني بها ،وعليه كذلك
�أن يبحث عما تف َّرق من هذه اجلزازات يف �أملانيا� ،أو يقتني ن�سخة مما بادر بع�ض
الأ�سات ��ذة الأملان يف جامعة توبنجن بن�شره من ه ��ذا املعجم م�ستعينني «بعدد من
�أه ��ل التخ�ص�ص يف هذا املي ��دان ،وقد خرجت �أول كرا�سة من ��ه �سنة 1957م من
�أول ح ��رف الكاف»( .)57وليت املجمع يب ��د�أ يف �إ�صدار الأجزاء الأخرية من املعجم
التاريخ ّ���ي ك ��ي ال يعتمد على ما �صدر من �أجزاء املعج���م الكبري ،وع�سى �أن يلتقي
املعجم ��ان يف مرحل ��ة وينتهيا يف مرحلة �أخرى .ولعل املجم ��ع ي�صرب �ص ًربا جميلاً
التاريخي ال ��ذي قطعت فيه ً
�شوطا كب ًريا؛
حت ��ى تكمل الدوحة جتربتها يف املعجم
ّ
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كي يفيد املجمع من جتربتها؛ فاحل�ضارات ُتبنى بو�ضع َل ِبنة �إثر َل ِبنة ،والعمل حيث
انتهى الأولون واملتقدمون.
الهوامش:
لغوي -جمهورية م�صر العربية.
(*) باحث
معجمي ومح ّقق ّ
ّ
( )1وق ��د تلقَّى العلم على يد في�شر كثري م ��ن امل�ست�شرقني ،منهم برج�شرتا�سر ( )Bergstrasserالذي
د َّر� ��س لبع�ض اللغو ّيني امل�صر ّيني؛ منه ��م الدكتور رم�ضان عبد التواب ؛ راج ��ع مزيدً ا من التعريف
بفي�شر يف :املجمعيون يف خم�سة و�سبعني عا ًما �ص.578 -576
( )2محا�ض ��ر اجلل�س ��ات؛ مطبوع���ات املجم���ع ط1939/م .ج� �ـ ،156،183،359،490/4ط1970/م.
جـ.204/6
( )3من مر�سوم �إن�شاء املجمع ال�صادر يف �14شعبان �سنة  13 -1351دي�سمرب �سنة  ،1932راجع املر�سوم
كاملاً يف :مر�سوم �إن�شاء املجمع واملرا�سيم املعدلة له �ص.11
التاريخي
( )4م ��ن غ�ي�ر املعقول �إجناز معجم خلم�س ��ة قرون يف هذه املدة الوجيزة ،ولكن فك ��رة املعجم
ّ
�ري؛ فقد ع َر� ��ض فكرته لأول مرة
للغ ��ة العربي ��ة كان ��ت يف ذهن في�شر قب ��ل تعيينه يف املجمع امل�ص � ّ
با�س ��ل ( )Baselيف اجتم ��اع امل�ست�شرق�ي�ن الأمل ��ان ،ثم عر�ضه ��ا يف امل�ؤمترين
يف �سن ��ة 1907م يف َ
َّ
الأمم َّي�ْي�ننْ للم�ست�شرق�ي�ن اللذ ْي ��ن ُعقدا يف كوبنهاجن �سن ��ة 1908م ،ويف �أثينا �سن ��ة 1912م ،راجع
التاريخي ،من �أول ح ��رف الهمزة �إلى (�أ ب د) ،مطبوعات
مقدم ��ة في�ش ��ر لكتابه :املعجم اللغويّ
ّ
املجمع ط1967/1م� ،ص.29
( )5عب ��ارة غ�ي�ر دقيقة ،و�س ��وف يردِّدها ما�سني ��ون بعد قليل ،وق ��ارن بقول في�شر« :ق�ص ��دي �أن �أ�ض ّمن
معجم ��ي كل اللغة العربية الأدبي ��ة اخلا�صة بزمان اجلاهلية وبثالثة الق ��رون الأولى بعد الهجرة»،
راجع محا�ضر اجلل�سات -مطبوعات املجمع ط1937/م.جـ.382/2
( )6محا�ضر اجلل�سات -مطبوعات املجمع ط1937/م.جـ.176/2
( )7هك ��ذا بي ��اء واحدة هنا � ��ص� ،177ص ،383ولكنها بياءي ��ن و�سينني «ما�سينيو� ��س» يف مر�سوم تعيني
الأع�ض ��اء العامل�ي�ن باملجمع 1933م �ضم ��ن :مر�سوم �إن�ش ��اء املجمع واملرا�سيم املعدل ��ة له �ص،64
وبياءين ونونني «ما�سينيون» يف  :املجمعيون يف خم�سة و�سبعني عا ًما �ص.934
( )8هل �أخذ املجمع بن�صيحة هذا امل�ست�شرق؟ وهل ُحفظت اجلزازات؟ لعل ال�سطور القادمة جتيب!
( )9محا�ض ��ر اجلل�سات -مطبوع���ات املجمع ط1937/م .جـ 177/2وما ب�ي�ن القو�سني الهالل ّيني زيادة
التاريخي الكبري
من ��ي ،ويف كالم اجل ��ارم �إ�شارة �إلى �أن معج ��م في�شر محاولة جزئية من املعج���م
ّ
ال ��ذي يحت ��اج �إلى زمن طويل ،وفيه �إ�شارة �إلى �أهمية هذه املحاولة و�ضرورة �إدراجها والإفادة منها
يف املعج ��م التاريخ � ّ�ي الكبري ،وال يخفى �أن هذا املعجم املن�شود غ�ي�ر املعجم الكبري الذي �شرع فيه
املجمع منذ عام 1956م.
( )10يف املو�ضع�ي�ن بلفظ« :االنكليزية» بال ��كاف و�ألف و�صل؛ وقد يكون �إ�سقاط الهمزة من �أثر الطباعة!
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(راجع املعجم الكبري -مطبوعات املجمع جـ ،)567/1ومن الوا�ضح اعتزاز في�شر بلغته الأملانية،
ولكن جلنة املعجم �آثرت الفرن�سية مراعاة لل�شهرة.
( )11يف الأ�صل «اليها» ب�ألف و�صل!
( )12ال �أدري! هل ق َّدم في�شر هذه اجلزازات؟ وهل انتفع بها املجمع فيما �صدر من �أجزاء املعجم الكبري
ابت ��داء م ��ن الن�سخة التجريبية الت ��ي �صدرت عام 1956م؟ وه ��ل �سينتفع بها  -كم ��ا ر�أى �أع�ضا�ؤه
التاريخي الكبري الذي ي�ستع ّد له الآن بعد �أن ح�صل على وعد كرمي من حاكم
الأوائل  -يف املعجم
ّ
�إمارة ال�شارقة بتمويل هذا امل�شروع؟
( )13محا�ض ��ر اجلل�س ��ات -مطبوعات املجم���ع ط1937/م.جـ 352/2وما بني القو�س�ي�ن الهالل ّيني وقع
ب�ألف و�صل!
( )14مل يو�ض ��ح في�شر �سب ��ب اعتماده على الزمخ�شري (ت 538ه) ،ومل ي�س � ِّ�م كتب اال�صطالحات ونقد
الأ�سانيد!
( )15هذا ر ّد وا�ضح من في�شر على من ي َّدعي �أنه اعتمد على خم�سة القرون الأولى من الهجرة.
( )16مل يو�ض ��ح �سب ��ب اختياره الأغاين ،ومل يرا ِع الرتتيب بني �صاحب ��ه (ت356هـ) وبني ابن قتيبة (ت
276هـ).
( )17محا�ض ��ر اجلل�سات -مطبوعات املجمع ط1937/م .جـ 382/2وق ��د كان حديث في�شر يف الدورة
الثاني ��ة املنعقدة 1935م ،وانظر �إلى الهمة والتخطيط ،وال �شك �أنه �أراد بن�شر املعجم على مراحل
دعوة املتخ�ص�صني يف اللغة من عرب وم�ستعربني �إلى القراءة ،وت�سجيل ما ميكن �أن يلحظوه يف كل
جزء كي يتم ا�ستدراكه يف اجلزء الذي يليه .ولي�س دقي ًقا قول الدكتور �صالح بلعيد �إن في�شر «عر�ض
التاريخي للغة العربية� ،إجراءات
فكرت ��ه �سنة 1936م على م�ؤمتر جممع القاهرة»! راجع :املعج ��م
ّ
منهجية  -د� .صالح بلعيد -جملة املجمع جـ.157/114
( )18محا�ض ��ر اجلل�سات -مطبوعات املجم���ع ط1938/م.جـ 6/3وما بني القو�سني الهالل ّيني وقع ب�ألف
�صحيحا قول الرئي� ��س �إن في�شر بد�أ جمع مادة معجمه من الق ��رن الأخري للجاهلية؛
و�ص ��ل! ولي� ��س
ً
فقد عرفنا �آن ًفا �أنه اعتمد على خم�سة قرون منها القرون الثالثة من الهجرة! محا�ضر اجلل�سات-
مطبوعات املجمع ط1937/م .جـ.176/2
( )19محا�ضر اجلل�سات -مطبوعات املجمع ط1938/م .جـ.113/3
( )20م ��ا ب�ي�ن القو�سني الهالل ّيني ُكتب ب�ألف و�صل! وقد �أ�شار الدكتور فار�س �إلى كتاب لأحمد كمال با�شا
يف �ألف ��اظ اللغ ��ة الهريوغليفية ،كما اعرتف �ص � 112أن منوذج في�ش ��ر «طريقة مبتكرة يف الت�أليف
املعجمي؛ فال �شك يف فائدته».
ّ
( )21قوله�« :شواهد ال داعية �إليها»؛ يعني �شواهد ال حاجة داعية �إليها.
( )22قول ��ه« :ي�ؤرخ الكلمات» �صحي ��ح ف�صيح ،و�إن كان الأ�شهر يف اال�ستعم ��ال احلديث تعدية الفعل �أ َّرخ
بال�ل�ام؛ راجع :تاج العرو����س للزبيدي (�أ ر خ) جـ ،226 -225/7ومعج���م اللغة العربية املعا�صرة
(�أ ر خ) جـ.82/1
( )23م ��ا بني القو�س�ي�ن الهالل ّيني وقع يف محا�ضر اجلل�سات جـ 112/3بلف ��ظ« :اليه»�« ،أخذ»« ،باثبات»!
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و�إ�سق ��اط الهمزة من �أثر الطباعة ،ونحن ن�ؤْثر كتابة املادة املعجمية بحروف مف َّرقة هكذا (�أ خ ذ)
متييزً ا لها عن الفعل .ويف كالم في�شر دليل على اهتمامه بعمله ونظره فيه بعد طبع املجمع له ،ويف
كالم ��ه � ً
أي�ضا دعوة �إلى �ضبط املعاجم بال�شكل التا ّم ،و�إلى اخت�صار حجم املعجم حتى ال يكون غل ُّو
ثمنه مان ًعا من �شرائه.
العربي ي�صعب تطبيقه
( )24م ��ا ب�ي�ن القو�سني الهالل ّيني ُكت ��ب ب�ألف و�صل! وال�ضبط الكامل يف املعج ��م
ّ
م ��ع عي ��وب الكتابة العربية و�ضعف املراجعني وقلة عزائمهم؛ ونطم ��ع يف �ضبط املُلب�س الذي ي�شتبه
�أو يختل ��ط وجت ُّنب الت�صحي ��ف والتحريف ،و�سبق �آن ًفا يف كالم لفي�شر �أن ��ه �ضبط يف جزازاته و�أن
املجمع مل يلتزم! و�أما التف�سريات فتو�ضع يف املنت بني قو�سني ،وال داعي للحوا�شي.
( )25م ��ا ب�ي�ن القو�سني الهالل ّيني قد يكون من �أثر الطباعة؛ لأن الأف�صح والأ�شهر ك�سر همزة (�إن) بعد
(�إذ) ،ورمب ��ا يكون � ً
أخذا ب ��ر�أي من يجيز الفتح؛ راجع حا�شية ال�صبان عل���ى �شرح الأ�شموين على
�ألفي���ة اب���ن مال���ك (�إن و�أخواتها) جـ 218/1بلف ��ظ« :وال�صحيح جواز الفت ��ح عقب (حيث)......
و(�إذ) مثل (حيث) يف جواز الفتح فيما يظهر».
( )26محا�ضر اجلل�سات -مطبوعات املجمع ط1938/م.جـ.154/3
املجمعي مثال «�أخذ» من معجم في�شر -تق ��دمي وعر�ض الأ�ستاذ محمد �شوقي �أمني-
( )27م ��ن الرتاث
ّ
جمل���ة املجم���ع جـ 38 -37/42بلفظ« :رئي�س ملجمع»! وتك ��رار كلمة املجمع يف نهاية الكالم مقبول،
وتعب�ي�ر «كان يري ��د امل�ؤل ��ف» من قبيل تقدي ��ر �ضمري ال�ش� ��أن� ،أو زيادة كان� ،أو تق ��دمي خربها على
ا�سمها ،راجع :معجم ال�صواب اللغويّ (م�س�ألة )387جـ.915/2
( )28ميك ��ن التمثي ��ل بالدكتور عب ��د اهلل دروي�ش ،الذي ع َر�ض بت�صرف واخت�ص ��ار منوذج (�أ ب د) من
معج���م في�ش���ر دون �أن ينتبه �إلى ال�سقط وما نتج عنه من تك ��رار! راجع كتابه :املعاجم العربية مع
اعتناء خا�ص مبعجم العني� ،ص.145
( )29راج ��ع البيت�ي�ن يف دي���وان اب���ن الروم���ي -حتقي ��ق د.ح�سني ن�صار ج� �ـ 402/1والبي ��ت الأول بلفظ
«ف�أخل�صتُ » ،والثاين بلفظ «خ َّي�ست».
( )30ال �أدري املق�صود بالرمز (ر�آ) ،ولعل ال�صواب ( َر َو) مع و�ضع عالمة املد على احلرفني ،و ُي�ستعمل هذا
الرمز عند في�شر مبعنى «وقد ُروي ،ويف رواية �أخرى» .وراجع �أمثلة �أخرى على البيا�ض �ص.72 ،64
( )31احل ��ذف هنا غري مخ� � ّل يلج�أ �إليه امل�ست�شرق ��ون رغبة يف االخت�ص ��ار ،وكان الواجب و�ضع النقاط
الدالة على احلذف.
( )32للمقارن ��ة ب�ي�ن الرتجم ��ة يف الن�شرتني راجع مثلاً الن�ش ��رة الأولى � ��ص  ،87-84والن�شرة اجلديدة
�ص.43-42
ف�س ��ر في�ش ��ر بع� ��ض الكلم ��ات ال�صعب ��ة ،و�أ�شار �إل ��ى بع�ض الرواي ��ات داخل الأبيات ،وه ��و نوع من
(َّ )33
االخت�ص ��ار عن ��د امل�ست�شرقني ،وهن ��اك مو�ضع ـ �إن مل يخن ��ي الإح�صاء ـ ُت ��رك يف الن�شرتني داخل
البيت ،راجع الن�شرة الأولى �ص ،91والن�شرة اجلديدة �ص .49
( )34ج ��دول الرموز من �صنع في�شر رغبة يف االخت�صار ،وهو يف ع�شرين �صفحة ،وقد خلت منه الن�شرة
الأولى!
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(� )35ص (ه) ،وتلقَّف هذه العبارة دون تعليق الدكتور �أحمد مختار عمر يف :البحث اللغويّ عند العرب
�ص.316
اللغوي -جملة املجمع
التاريخي
( )36د .نا�ص ��ر الدين الأ�سد  -املعجم الكبري للمجمع يغني عن املعجم
ّ
ّ
با�سل
ج� �ـ ،111-110/110وق ��د �سبقت الإ�شارة �إلى �أن في�ش ��ر (1949 -1865م) عر�ض فكرته يف َ
عام 1907م.
( )37د .محمد ح�سن عبدالعزيز ،املعجم التاريخي للغة العربية وثائق ومناذج� ،ص .71 - 70
معجمي لرئي�س املجم ��ع و�أمينه العا ّم ،وع�سى �أن
لغوي
( )38ه ��ذا يدفعني �إلى املطالب ��ة بتعيني م�ست�شار ّ
ّ
يكون قري ًبا.
( )39الن�شرة الأولى �ص ،96والن�شرة اجلديدة �ص ،53ولي�س اخلط�أ يف طريقة الكتابة ،ولكن يف التنويع،
ومثل ��ه �ضبط « ْفر ْيتا ْغ» ب�إ�سكان الفاء والياء تارة ،و�إ�سكان الف ��اء والياء والغني تارة �أخرى ،و�أحيا ًنا
بدون �ضبط! راجع الن�شرة اجلديدة �ص 21من املقدمة� ،ص (ز) من جدول الرموز.
( )40الن�شرة الأولى �ص  ،95-93 ،91 ،89والن�شرة اجلديدة �ص  ،53-52 ،50 ،48 ،46ومن التنويع يف
الن�شرة الأولى كتابة (الخ) هكذا ب�ألف و�صل ،ويف موا�ضع �أخرى (�آلخ) كذا باملدّ!
( )41الن�شرة الأولى �ص ،23-22وقارن باجلديدة �ص� ،21-20ص� ،34-29 ،27 ،23ص(�أ) ( -يز).
�وج َ
خلف املوج حتتفزُ) .وقد
( )42عج ��زه يف الن�ش ��رة الأولى �ص ،94والن�شرة اجلديدة �ص( 51تتا ُبع امل � ِ
وقع مفتتح ال�شطر الثاين يف املعجم الكبري ط1956/م� .ص 100بلفظ «كتتابع»؛ وال ي�ستقيم الوزن
العرو�ضي!
ّ
(املف�صل) بدون �ألف � ��ص (ك) ،ومثله يف ترقيم �صفحات جدول الرموز
( )43ك ��ذا بدون همزة ،ومثله
َّ
(بط) بعد (يح) ،وال�صواب (يط) ح�سب الرتتيب الأبجدي ،وكل هذا من �آثار الطباعة واملراجعة!
( )44املعج���م اللغ���وي التاريخ���ي لفي�شر -الن�ش ��رة الثانية �ص  25و�صواب الإحالة � ��ص  ،22ويف الن�شرة
الأولى �ص� 28أُحيل �إلى �ص ،22وال�صواب �إلى �ص!24
(� )45أثيوبيا بفتح الهمزة يف املعجم الو�سيط (ح ب �ش) جـ ،158/1واملعجم الكبري -مطبوعات املجمع
(�أ ث ي و ب ى ا) ج� �ـ ،102/1واملعج���م العرب���ي الأ�سا�س���ي(�أ ث ي و ب ى ا) �ص ،71ومعجم اللغة
العربية املعا�صرة (�أ م ه ر) جـ.125/1
( )46املعجم اللغوي التاريخي لفي�شر �ص (يد) ،وبعده الرمز (نقائ�ض جف).
( )47وكذا يف الن�شرة اجلديدة �ص ،50ويقابله يف الن�شرة الأولى �ص 93مرة باملد ومرة بدونه!
( )48م�ستخل�ص بعد ت�صويب �أخطاء الن�شرتني.
( )49البكري -معجم ما ا�ستعجم  -ن�شره َف ْردناند ُف ْ�س َت ْن َفلد جـ.463/2
( )50وراج ��ع مث�ًل�اً الرمز (مر) مبعنى (مرادف)؛ حيث ُكتب يف ج ��دول الرموز باملد على امليم والراء،
و ُكت ��ب �ص 96من الن�ش ��رة الأولى� ،ص 53من الن�شرة اجلديدة بامل ّد عل ��ى الراء فقط! ومثل الرمز
( َر) مبعن ��ى (راج ��ع)؛ حيث ُكتب �ص  96من الن�شرة الأولى بامل ��د مرتني ،و ُكتب �ص 53من الن�شرة
اجلديدة مرة بعالمة املد و�أخرى بدونها! و�سبقت الإ�شارة �آن ًفا عند احلديث عن هفوات الن�شرتني
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�إلى الرمز (نقائ�ض جا) الذي ا�ستعمله في�شر اخت�صا ًرا لنقائ�ض جرير والأخطل ،ووقع يف الن�شرة
وجمع يف الن�شرة الأولى �ص  88بني الهمزة
اجلديدة �ص 45بلفظ( :نقائ�ض ج�آ) بامل ّد على الألفُ ،
واملدّ! وكذلك الرمز (نقائ�ض جف) الذي ا�ستعمله في�شر اخت�صا ًرا لنقائ�ض جرير والفرزدق ،ووقع
يف الن�شرة الأولى �ص ،91والن�شرة الثانية �ص 49ب�إ�ضافة عالمة امل ّد على اجليم!
( )51ح ��دث ه ��ذا يف بع� ��ض املعاجم العربية؛ مث ��ل معجم الق���راءات القر�آني���ة -د� .أحم ��د مختار عمر
ود.عبدالعال �سامل مكرم.
( )52بع ��ده يف الك�ش���اف «ف ُي�ضح ��ك منه و ُي�ش َت ��م» ،ويف الن�ص دالل ��ة على ف�صاحة ا�ستعم ��ال «امل�سخرة»
مبعن ��ى املُ�ضحك ،راجع :الك�شاف للزمخ�شري جـ ،283/4واملعجم اللغوي التاريخي لفي�شر �ص،49
والن�شرة الأولى �ص ،92وتك َّرر �ص 80اً
بدل من كالم �ساقط!
( )53املعجم الو�سيط (�ض ح ك) جـ ،555/1ومعجم اللغة العربية املعا�صرة (�ض ح ك) جـ.1348/2
( )54املعج���م الكب�ي�ر ط1956/م�(.أ ب د) � ��ص« :98وتُطلق الآ ِبدة جما ًزا على الكلمة الغريبة الوح�شية،
�ستوح�ش� ،أو العادة املن َك ��رة� ،أو القول امل�ضحك ......ومال(!)
�أو الف ْعل ��ة� ،أو الداهي ��ة ُين َفر منها و ُي َ
�ري يف الك�ش���اف عن ��د تف�سري قوله تعالى} :وي ��ل لكل همزة ملزة{ :وق ��رئ ُلـ ْمزة ،ب�سكون
الزمخ�ش � ّ
ال�سخْ رة (!) الذي ي�أتي بالأوابد والأ�ضاحيك؛ في�ضحك منه و ُي�شتَم»!
امليم ،وهو ُّ
( )55املعاج���م العربي���ة م���ع اعتناء خا�ص مبعجم العني � ��ص ،146 -145والبحث اللغ���ويّ عند العرب
�ص.319
( )56املعجم الكبري (�أ ب د) جـ ،30 -24/1واملعجم الو�سيط (�أ ب د) جـ ،2/1ومعجم اللغة العربية
رجوعا
املعا�صرة (�أ ب د) جـ 52/1وعدم ذكر الأوابد مبعنى امل�ضحكات يف املعجم الأخري قد يكون ً
من الدكتور مختار -م�ؤلف املعجم مب�ساعدة فريق عمل كنتُ واحدً ا منهم� -إلى ال�صواب.
( )57املجمعيون يف خم�سة و�سبعني عا ًما �ص ،577وراجع جملة املجمع جـ.157/114
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مناهج التحقيق يف مؤلفات العرب
يف املعادن
مالحظات وا�ستدراكات
(*)

م�صطفى يعقوب عبد النبي

ي ��كاد ينعق ��د الإجماع بني �أرب ��اب فن التحقي ��ق على �أن الغايـة م ��ن التحقيق
ه ��و كتاب ��ة الن�ص املحقق يف �صورة �أق ��رب ما تكون �إلى ما كتبـ ��ه امل�ؤلف نف�سه بال
زي ��ادة �أو نق�صــان .ومعنى ه ��ذا �أن جهد املحقق �س ��وف ين�صب يف جمرى واحد،
وهو تطبي ��ق �أ�س�س التحقيق وقواعده؛ من املقابالت ب�ي�ن الن�سخ املختلفة ،و�إثبات
ال�ساق ��ط م ��ن الألف ��اظ ،والتنبي ��ه على ما ق ��د يقع ع ��ادة يف الن�س ��خ من حتريف
وت�صحي ��ف ،وغري ذلك م ��ن �أمور قواعد التحقيق؛ بغية �ش ��يء واحد ،هو الو�صول
بامل�ت�ن �إلى ال�صورة التي كتبهـا امل�ؤل ��ف ،دون �أي تدخل من جانبـه؛ �سواء بال�شرح،
�أو �إي�ض ��اح م ��ا غم�ض من الألفاظ ،ومبعنى �آخر :حتوي ��ل الن�ص املكتوب يف �صورة
مخطوطـة �إلــى �صورة مطبوعة .لي�س هذا فح�سب ،بل �إن محق ًقا �شه ًريا كالدكتور
�ص�ل�اح الدين املنجد يعيب على املحققني ما ي�ضيفونــه يف احلوا�شي من ال�شروح؛
�صحيحـا كما و�ضعـ ��ه م�ؤلفـه دون
�إذ يق ��ول« :غاي ��ة التحقيق هو تقدمي املخط ��وط
ً
�شرحـ ��ه� .إن الكرثة من النا�شرين ال تنتبه �إلى هذا الأمر ،فتجعل احلوا�شي ملأى
بال�شــ ��روح والزيادات :مــن �شروح للألف ��اظ ،وترجمات للأعــالم ،ونقـل من كتب
مطبوعـ ��ة ،وتعليــق على ما قالـه امل�ؤلف ،كل ذلك ب�ص ��ورة وا�سعـة مملـة قد ت�شغل
القارئ عــن الن�ص نف�ســـه»(.)1
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ومثل هــذا الفريق من املحققــني يفرت�ض �شيئـًا واحــدً ا؛ �أن الن�ص الذي كتبه
امل�ؤل ��ف من ��ذ مئات ال�سنني ،هو ن� ��ص ع�صري مفهوم قد كت ��ب بالأم�س القريب ال
غمو�ض فــي �ألفاظـه �أو معانيـه ،وال حاجة �إلى �شروح �أو تعليقـــات .وهذا االفرتا�ض
متاما؛ فال�ش ��روح والتعليقات ه ��ي من ال�ضرورة مب ��كان يف م�ؤلفات
غ�ي�ر �صحيح ً
ال�ت�راث حت ��ى يتي�سر فهمه ��ا و�إدراك معانيها ،وهو غاية امل�ؤلف م ��ن ت�أليفه .ولقد
فط ��ن الأ�ستاذ عب ��د ال�سالم هارون �إلى ه ��ذا الأمر ،ف�أو�ضحـه قائ�ل ً�ا« :الريب �أن
الكت ��ب القدميـة ،مبا ت�ضمنت من معارف قدميـة ،محتاجـة �إلى تو�ضيح يخفف ما
بهـ ��ا من غمو�ض ،ويحمل �إل ��ى القارئ الثقـة مبا يقر�أ واالطمئن ��ان �إليه .ومن هنا
كان م ��ن امل�ستح�سن �أال يرتك املحقق الكتاب ُغف ًال من التعليقات ال�ضروريـــة التي
جتعلـ ��ه مطمئنـًّا �إلى الن�ص ،واث ًقـا من اجله ��د الذي بذلـه املحقق يف تفهم الن�ص
وتقدير �صحتـه»(.)2
وم ��ن الطريف يف الأمر �أن القدماء كانوا �أكرث وع ًي ��ا و�إدرا ًكـا لهذه احلقيقة؛
بدلي ��ل �شروحه ��م املتنوعـة لل�شعر العرب ��ي القدمي ،التي لوال وجودهـ ��ا ملا ا�ستقام
ف ْه ��م الكث�ي�ر من هذا ال�شعر ،وعلى �سبيل املثال ؛ هل كان ب�إمكان القارئ �أن يفهم
املعلق ��ات لوال �شروح ابن الأنباري و�أبي جعفر النحا�س وغريهما ممن تناولوا تلك
املعلقات وغريها من ال�شعر العربي القدمي ب�شروحهم املتنوعة؟
نخل� ��ص من هذا لنق ��ول� :إن التعليق على الن�ص ،مبا يزي ��ل غمو�ضـه ويف�سر
معانيـ ��ه ،يج ��ب �أن يكون من �أه ��م مقا�صد التحقي ��ق التي يوليهـا املحق ��ق عنايـــة
خا�صـــ ��ة ،نق ��ول ه ��ذا لأن هن ��اك �ضر ًبا م ��ن �ضروب ال�ت�راث العربي ه ��و الأ ْولى
بال�ش ��روح والتعليقات م ��ن �سواه ،وهو ال�ت�راث العلمي العرب ��ي؛ فم�ؤلفات الرتاث
العلم ��ي �إذا خلت م ��ن ال�شروح والتعليقات ت�صبح ه ��ي واملخطوطات الع�ص َّية على
القراءة والفهم �سوا ًء ب�س ��واء ،و�أنها جمرد ن�شر للكتاب ولي�س حتقي ًقا له .فالن�شر
ً
تع�سر قراءته �إل ��ى كتاب مطبوع
ه ��و جمرد حتوي ��ل املخطوط من كونه
مخطوط ��ا ُ
ت�سهل مطالعته م ��ع بع�ض زيادات يجريها املحقق؛ كاملقابالت بني الن�سخ ،و�إثبات
ال�ساق ��ط من الألفاظ ،وبيان موا�ضع الت�صحيف والتحريف ،وغري ذلك من �أ�س�س
التحقيق وقواعده.
ولقد تخرينا من بني �أمناط الرتاث العلمي العربي م�ؤلفات العرب يف املعادن،
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م ��ن حيث تعام ��ل املحققني مع تلك امل�ؤلف ��ات ،ح�سب الرتتي ��ب الزمني من تاريخ
الطبع ،حتى ميكن معرفة التطور احلادث يف مناهج التحقيق:
�أو ًال :اجلماهر يف معرفة اجلواهر للبريوين ( 1355هـ)
ومحقق ��ه ه ��و فريت�س كرنك ��و ( 1872( )Fr.Krenkowـ  )1953وهو
م�ست�ش ��رق �أملاين ،حقق الكثري م ��ن املخطوطات العربية ،وال�سيم ��ا النادرة منها،
ومل ��ا �أن�ش�أ �سلط ��ان حيدر �آباد دائرة املعارف العثماني ��ة ،ات�صل كرنكو بها ،وكلفته
بن�شر عدد كبري من �أمهات الكتب ،من بينها اجلماهر يف معرفة �أحوال اجلواهر
للبريوين ،واعتنق الإ�سالم ،و�أ�سمى نف�سه محمد �سامل الكرنكوي(.)3
وال نح�س ��ب �أننا ننكر جهد هذا الرجل؛ فاجلماه���ر ال يوجد من مخطوطاته
�س ��وى ث�ل�اث ن�سخ فقط ،رمبا كانت مع َّر�ضة لل�ضي ��اع �أو الفقد؛ �إذ يقول يف خامتة
الكت ��اب« :اعتمدت يف تهذيب هذا الكتاب على ثالث ن�سخ ،ولي�س يف العامل ن�سخة
�أخرى ،وهي:ـ
ـ ن�سخة محفوظـة يف خزانـة طوب خانـة بالآ�ستانـــة.
ـ ن�سخ ��ة يف خزانـ ��ة ال�سيد را�شد �أفندي بالقي�صري ��ة ،وقد ُكتبت يف م�صر يف
زم ��ن دولة املماليك ،وق ��د �أخطـ�أ الكاتب يف موا�ضع كثرية ظ ًّن ��ا �أنه ي�صحح �أ�صله
فوهم.
ـ ن�سخــ ��ة محفوظـــة فــ ��ي خزانـة الأ�سقوري ��ال بالأندل�س ،وهــ ��ي بقلم جاهل
باللغـة(.)4
ولع ��ل م ��ا ُيحمد للرجل �أن ��ه كان �سب ًبا من �أ�سباب وجود العل ��م العربي �ضمن
ف�صول تاري ��خ العلم الإن�ساين العام فيما يتعلق بعل ��م املعادن ()Mineralogy؛
فقد �أجمع امل�ست�شرقون وم�ؤرخو العلم على دور البريوين وريادته يف قيا�س الأوزان
النوعي ��ة للمع ��ادن ،وه ��و �أول قيا�س م ��ن نوعه يف تاري ��خ العلم عل ��ى �أ�سا�س علمي
�سلي ��م( .)5فلوال هذه الن�سخ الث�ل�اث وعكوفه على حتقيقها ـ �أ ًّيا كان هذا التحقيق ـ
هو الذي جعل لعلم املعادن ذك ًرا و�أي ذكر يف تاريخ العلم� .أما من ناحية التحقيق،
ف�إنن ��ا نظل ��م الرجل ونكلفه فوق ما يطي ��ق �إذا طلبنا منه �أن يع ّق ��ب على كل فقرة
غام�ضة� ،أو ي�شرح كل لفظة غريبة ،فهذا جهد �آخر من باحثني �آخرين.
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�أم ��ا ع ��ن الكتاب ،فيجب االعرتاف ب�أن اجلماهر م ��ن الكتب التي تع�سر على
الق ��راءة ،ورمبا تع�سر على الفهم � ً
أي�ضا؛ لأن اللغة العربية كانت بالن�سبة للبريوين
لغ ��ة �أجنبية ،فيقع يف كالم ��ه بع�ض اخل�شونة ،وقد �صنف البريوين هذا الكتاب يف
�شيخوخته عندما قارب الثمانني من عمره(.)6
واحلقيقة �أن املحقق مل يق�صر يف تطبيق �أ�س�س حتقيق املخطوطات وقواعدها،
ان�صب جهده يف �إثبات اختالفات الن�سخ ،كما �أثبت � ً
أي�ضا ما كتبه الن�ساخ من
فقد
ّ
هوام�ش ،والتي غال ًبا ما تو�ضح غوام�ض �شتى يف عبارات البريوين ر�أى النا�سخ �أال
يرتكه ��ا دون تعليق �أو �إي�ضاح ،وغري ذلك م ��ن �أ�س�س وقواعد .غري �أننا ن�أخذ على
املحقق �أمرين:
الأول� :أن الكت ��اب كت ��اب علم ��ي يف الأ�سا�س ،وم ��ن بديهيات الأم ��ور يف هذه
احلالة �أن يعالج الن�ص معاجلـة علميـة� ،أي يحقق الن�ص على �ضوء معطيات العلم
ن�صا علميـًّا .و�إذا كنا قد �سلمنا ب�أن هذا فوق طاقة املحقق� ،إال �أنه
احلديث بو�صفه ًّ
ق ��د �أجهد نف�سه يف تخريج الأبيات ال�شعرية الت ��ي ا�ست�شهد بها البريوين يف كتاب
ال حاج ��ة للقارئ لهذا اجلهد ،وما �أكرث الأبيات التي ا�ست�شهد بها البريوين ،ف ُو ّفق
يف تخري ��ج بع�ض الأبيات ،ومل يو ّفق يف البع� ��ض الآخر ،وكان يجب عليه �أن ّ
ي�سخر
ه ��ذا اجلهد يف �شرح وتف�سري بع�ض الألف ��اظ التي حتتاج �إلى ما يعني القارئ على
مفهوما
الفه ��م والإدراك ،وهي غاي ��ة �سامية من غايات املحق ��ق؛ �أن يكون الن�ص
ً
بقدر الإمكان.
الث ��اين� :أن املحقق مل ي�ستثمر وجوده يف جامعة عليك ��ره بالهند ،حيث دائرة
املعارف العثمانية التي �أ�صدرت الع�شرات من م�ؤلفات الرتاث العربي ،فلم ي�ست�شر
�أ ًّيا من املخت�صني باللغات الهندية القدمية� ،أو لغات ما جاورها من بالد كخوارزم
مث ًال؛ لأنه ـ كما يبدو لنا من قراءة اجلماهر ـ كان هناك عدد ال ب�أ�س به من �أ�سماء
املع ��ادن والأحجار الكرمي ��ة هي من اللغات املحلية الهندي ��ة التي كانت �سائدة يف
ع�صر البريوين ،وكما هو معروف ف�إن الهند من مواطن الأحجار الكرمية ،قد ًميا
وحدي ًثا.
يبق ��ى بعد ذلك الق�س ��م العلمي من الكت ��اب ،وهو هنا بي ��ت الق�صيد ،وغاية
امل ��راد من الكتاب� ،إذ البد �أن يتواله باحث متخ�ص�ص يف علوم املعادن .لي�س هذا
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فح�س ��ب ،بل يجب �أن يتمتع بح�س علم ��ي؛ لأن الكتاب هو كتاب علمي يف الأ�سا�س،
برغ ��م ما حواه من تاريخ و�أدب ولغة؛ �إذ �إنه من اخل�صائ�ص الواردة يف اجلماهر
املتعلقة مبعدن ما �أو حجر كرمي ما ،ميكن لهذا الباحث �أن ي�ستنتج اال�سم العلمي
ل ��ه يف �سهول ��ة وي�سر.كم ��ا ميكن له ��ذا الباح ��ث �أن يتو�صل �إلى حقيق ��ة امل�صطلح
العلم ��ي يف لغة البريوين ،ولن�أخذ مث ًال على كيفية التو�ص ��ل �إلى اال�ستنتاج العلمي
للم�صطلح ��ات العلمي ��ة؛ فعلى �سبيل املث ��ال كلمة (قطب) املن�سوب ��ة �إلى الياقوت
الأكه ��ب ،والتي ت�ت�رد كث ًريا ل ��دى احلديث ع ��ن �أوزان الأحجار الكرمي ��ة ،فيقول
البريوين «وقد جعلنا وزن املائة من الأكهب قط ًبا يف القيا�س �سائر ما عداه ،و�إليه
نرجع كالرجوع �إلى القانون»( .)7و(القطب) هنا هو كما يف �أدبيات مراجع العلوم
احلديث ��ة :وحدة قيا�س ( )Measure unitكاملرت ـ مث ًال ـ كوحدة قيا�س الطول،
وكاجل ��رام كوح ��دة قيا�س ل�ل��أوزان .غري �أن الب�ي�روين عندما احت ��اج �إلى تقدير
الأوزان النوعية للأحج ��ار الكرمية كان البد له من وحدة قيا�س ،فاختار الياقوت
الأكه ��ب وجعله مائة� ،أي قط ًبا يقا�س به .ومن هنا تي�سر له قيا�س الأوزان النوعية
للمعادن الواردة يف الكت ��اب بالن�سبة ملقيا�سه اخلا�ص الذي ارت�ضاه ،وهو الياقوت
الأكه ��ب .وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن البريوين يك ��ون �أول من ا�ستعمل وحدة القيا�س
يف الأوزان يف تاري ��خ العلم ،وم ��ن هنا جاءت �إ�شادة الكثري من م�ؤرخي العلم بدقة
�أوزان البريوين.
وت�أت ��ي الفقار العلمي ��ة يف الن�ص مع�ضل ًة من املع�ض�ل�ات التي تواجه املحقق،
فم ��اذا يفعل املحقق حيال فقرة يف الن�ص قد تبدو �ألفاظها �سهلة مي�سورة ،بحيث
ميكن تف�سريها من معاجم اللغة ،غري �أنها تظل على حالها من الغمو�ض والإبهام،
هنا ي�ب�رز دور احل�س العلمي للمحقق من �أهل االخت�صا�ص يف تف�سري تلك الفقرة
الغام�ضة املعنى ،وال�سهلة الألفاظ يف �آن واحد.
فعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال؛ �أورد البريوين فق ��رة جاء فيها« :وق ��ال الكندي :ومن
�أ�شباه ��ه ـ يق�ص ��د �أ�شب ��اه الياق ��وت ـ الكركه ��ن يف جمي ��ع �أنواعه ،فمن ��ه اخللوقي
والزيتي والف�ستقي وبو قلمون ،يوجد فيه كل لون من اخللوقية وال�صفرة واخل�ضرة
وال�سماوي ��ة ،ترى فيه هذه �ألوان عند حتريكه ،فيتلون �ضرو ًبا كبوبراقي�ش يف تلون
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ري�شه ...وقول الكندي يف الألوان املختلفة ترت�أيا فيه احلركات يدل �أنها لي�ست فيه
ذاتية �إمنا هي مخايل»(.)8
وال�شك �أن الباحث يف علم املعادن �سوف ي�ستنتج ،وهو يطالع هذه الفقرة� ،أن
البريوين يتحدث عن معدن متل ّون �أو متع ّدد الألوان مثل (�أبو براقي�ش) .وبالبحث
ع ��ن (�أبو براق�ش) هذا وجدناه ،كما جاء يف عجائب املخلوقات للقزويني« :طائر
ح�سن ال�ص ��وت ،طويل الرقبة والرجلني� ،أحمر املنق ��ار ،يتلون كل �ساعة بلون من
�أحمر و�أخ�ضر و�أ�صفر و�أزرق ،وفيه يقول ال�شاعر:
ك�����������أب����������ي ب��������راق�����������������ش ك�������������� ّل ل����و

()9

ن ل����������ون����������ه ي��������ت��������خ��������ي��������ل»

ولع ��ل �أق ��رب املعادن ال ��ذي ينطبق عليه تل ��ك الأو�صاف اللوني ��ة هو معدن
يرجح
التورمالني ( )Tourmalineالذي يتميز بخا�صية تالعب الألوان( .)10ومما ّ
لدين ��ا �أن املعدن املق�ص ��ود الذي عناه البريوين هو التورمال�ي�ن� ،أن (التورمالني)
لفظ ��ة �سنهالية( ،)11وال�سنهالية هي لغة �سيالن( ،)12وهي جزيرة زاخرة بكل �أنواع
الأحج ��ار الكرمية ،وعل ��ى ر�أ�سها املا�س واليواقيت كما ه ��و معروف وم�شهور عنها
قد ًمي ��ا وحدي ًث ��ا .ومما ي�سرتع ��ي االنتباه �أن الب�ي�روين كان م�صي ًب ��ا كل الإ�صابة،
ُ
مخايل على حد
وموف ًق ��ا يف �صدق ر�أيه عندما ر�أى �أن الألوان لي�ست ذاتية ،بل هي
تعبريه.
ومثل �آخر على �أهمية احل�س العلمي يف حتقيق اجلماهر ،حيث �أورد البريوين
ف�ص�ل ً�ا بعن ��وان «يف ذكر الكهربا» ج ��اء فيه...« :ي�سل ��ب التنب بجذب ��ه �إلى نف�سه
والري�ش ��ة ،وذلك بعد ّ
احلك على �شعر الر�أ�س ،وا�سم ��ه بالرومية القطرون .وزعم
حم ��زة �أن الكهربا نوع من اخلرز يطفو على بحر املغرب ،وال يعرف معدنه ،ولي�س
كم ��ا ق ��ال ،وك�أنهما مل يري ��ا احل�شي�ش والب ��قَّ والذباب ،ثم كيف يع ��رف له معدن
ولي�س مبعدين .وقال الكن ��دي :الكهربا �صمغ كال�سندرو�س من �شجرة تنبت ببالد
ال�صقالب ��ة عل ��ى �شاطئ نهر ،كل ما �سقط منها يف امل ��اء انعقد وجرى �إلى البحر،
و�ألقته الأمواج على ال�ساحل»(.)13
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وم ��ن هنا يربز دور احل�س العلمي للمحق ��ق؛ لأن البريوين يتحدث عن العنرب
ال ��ذي له �أ�سماء �شتى منها «الكهرمان والكه ��رم والكهربا وحجر البحر وم�صباح
ال ��روم والعن�ب�ر»( .)14وكل م ��ا قال ��ه البريوين ع ��ن العن�ب�ر �أو الكهرب ��ا ـ على حد
تعب�ي�ره ـ يتف ��ق متام االتفاق مع معطي ��ات العلم احلديث من حي ��ث �أماكن وجوده
ح�س علمي ،وهي
وخ�صائ�ص ��ه( .)15غري �أن هناك جمل ��ة ال بد �أن ت�ستوقف كل ذي ٍّ
قول ��ه« :ثم كيف يعرف له معدن ولي�س مبعدين» .واحلقيق ��ة �أن البريوين كان �أول
م ��ن �أدرك حقيق ��ة العنرب ب�أنه لي�س من املعادن ،و�إن كان ذا �صفة متحجرة مثلها.
يق ��ول ماك�س بور يف كتابه املو�سوعي عن الأحجار الكرمية :Precious Stones
�إن العن�ب�ر م ��ادة ( ،)Materialوال ميك ��ن �أن تو�صف �أنها مع ��دن (،)Mineral
�إنها تتك ��ون من الكربون والأك�سجني والهيدروجني بن�سب مختلفة ،مع وجود ن�سبة
من عن�صر الكربي ��ت( .)16ومعنى هذا �أن الرتكي ��ب الكيميائي للعنرب يفتقد �صفة
الثب ��ات ،وه ��ي ال�صفة الأ�سا�سي ��ة يف املع ��ادن؛ �إذ �إن الرتكي ��ب الكيميائي الثابت
ه ��و من ال�ش ��روط الواجب توافرها يف املعادن .لي�س ه ��ذا فح�سب ،بل �إن قامو�س
�أك�سفورد يف اجليولوجيا ي�ضع العنرب �ضمن الأحافري (.)17()Fossils
تل ��ك كانت املالمح الرئي�سة يف منهج التحقي ��ق العلمي ،وهو منهج يجعل من
مطبوعا غري قابل للفهم� .إن
املخط ��وط جز ًءا فاع ًال يف تاريخ العلم ،ولي� ��س كتا ًبا
ً
ك�ث�رة الدرا�سات ع ��ن البريوين يف املعادن ال تربر ب�أي ح ��ال عدم حتقيقه حتقي ًقا
علم ًي ��ا حتى الآن ،ب ��ل �إن املوجود يف املكتبات من اجلماه���ر هي ن�سخ م�صورة عن
طبعة حيدر �آباد ،حيث طبع �أول مرة يف �سنة .1938
وم ��ن اجلدير بالذك ��ر �أن كاتب هذه ال�سطور قد ن ��ادى منذ ما يزيد على ربع
ق ��رن ،ب� ��أن اجلماهر للبريوين يحت ��اج �إلى التحقي ��ق العلمي بالنظ ��ر �إلى �أهميته
البالغة يف تاريخ العلم(.)18
ثان ًيا :نخب الذخائر يف �أحوال اجلواهر للأكفاين ()1939
وهو من حتقيق الأب �أن�ستا�س ماري الكرملي ،وهو حجة يف لغات عديدة حديثة
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وقدمي ��ة؛ «فقد كان ـ �إلى �إتقانه اللغات العربي ��ة والفرن�سية والالتينية واليونانية ـ
ق ��د �أ َل َّـم بطرف من لغات �شرقي ��ة وغربية كثرية :ال�سرياني ��ة والعربية واحلب�شية
وال�صابئية والفار�سية والرتكية والإجنليزية والإيطالية والإ�سبانية»( .)19لذا فلي�س
م ��ن العجيب �أن ت�أتي الهوام�ش والتعليقات زاخرة باملعلومات القيمة واملفيدة حول
�أ�صول �أ�سماء املعادن ،التي �أ�ضافت كث ًريا �إلى هذا الفرع من العلوم ،حيث يندر �أن
يذكر كتاب من كتب املعادن  -عربية كانت �أم �أجنبية� -أ�صول �أ�سماء املعادن ،ولو
مل تك ��ن يف الكتاب من مزية من املزاي ��ا �سوى هذه املزية لكفاه ف�ض ًال وعل ًما .غري
�أنه هناك بع�ض امللحوظات التي ال تقلل من جهد الكرملي يف التحقيق ،ولكنها من
الأمور الواجبة الذكر يف �سبيل الو�صول �إلى منهج �أمثل يف التحقيق:
�أو ًال :جاءت التعليقات والهوام�ش �أكرث من منت الكتاب ،ويع ّد هذا ميزة ال عي ًبا
يف التحقيق ،ف�إن م�ؤلفات الرتاث العلمي هي �أحوج ما تكون �إلى ال�شرح والإي�ضاح
والتف�س�ي�ر والبيان ،غري �أن ً
نوعا من اال�ستطرادات
بع�ضا من تلك التعليقات كانت ً
الت ��ي ال لزوم له ��ا؛ مثل قوله ....« :معن ��اه �ضرب من الزهر ا�سم ��ه بالفرن�سية...
�إل ��خ»( .)20وكذلك ا�ستط ��راده يف لفظة ال حتتمل اال�ستط ��راد الطويل ،وهي لفظة
(الأرجواين)( ،)21وغري هذين املثالني .ف�إن اال�ستطرادات كانت هي احلا�ضرة يف
الهوام�ش والتعليقات ،القليل منه ما يفيد يف ذات املو�ضوع ،وهو الأحجار الكرمية،
والكث�ي�ر منه ح�شو ال لزوم له ،و�إن كان ي ��دل على مقدرة الكرملي على التنقل بني
اللغات قدميها وحديثها.
ثان ًيا :من اال�ستط ��رادات يف التعليق والتعقيب ذلك اال�ستطراد الذي ال لزوم
ل ��ه ،والذي �أوق ��ع الكرملي يف خط�أ فادح ما كان يجب �أن يق ��ع فيه ،فقد جاء قوله
تعقي ًب ��ا على قول �أر�سطو ب�أن املا�س له القدرة على تفتيت ح�صاة يف جمرى البول:
«ه ��ذه �أح�س ��ن و�سيلة لتفتيت احل�ص ��اة يف املثانة ،في ��ا حبذا لو جل� ��أ �إليها الذين
يعاجل ��ون املر�ض ��ى بهذا ال ��داء امل�ؤمل»( .)22ولعلن ��ا ل�سنا بحاجة �إل ��ى الداللة على
فداح ��ة هذا اخلط�أ الطب ��ي؛ لأن املا�س يف هذه احلالة �سوف يفت ��ت � ً
أي�ضا �أن�سجة
جمرى البول.
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ثال ًث ��اُ :يلحظ يف الكت ��اب كرثة الفهار�س ك�ث�ر ًة غري م�ألوفة بلغ ��ت �أحد ع�شر
فهر�س ��ا ،بع�ضه ��ا من ل ��وازم الت�ألي ��ف وال غنى عنه ��ا ،ومن �أهمه ��ا فهر�س يحوي
ً
الف�ص ��ول واملو�ضوعات ،ومن الفهار�س املفيدة فهر�س للحجارة الكرمية واملعادن،
وكذل ��ك فهر�س يح ��وي الكل ��م املكتوبة باحلرف الروم ��اين من فرن�سي ��ة والتينية
و�إنكليزي ��ة ويوناني ��ة وم ��ا يقابلها يف لغتنا العربي ��ة� ،إال �أن هن ��اك بع�ض الفهار�س
الت ��ي هي من قبيل احل�ش ��و ،وال تفيد القارئ؛ مثل فهر�س يح ��وي الألفاظ املتعلقة
باحلي ��وان والطري وال�سمك ،وكذلك فهر�س يحوي الألف ��اظ املتعلقة بالنبات؛ لأن
الكت ��اب ال يخت� ��ص بغري املعادن يف مادته .غري �أن �أغ ��رب ما �صادفنا من فهار�س
ذل ��ك الفهر�س الذي يح ��وي «�أ�سماء الأمرا� ��ض التي تعالج باحلج ��ارة الكرمية».
وي ��ردف الكرمل ��ي حتت ه ��ذا العنوان قائ�ل ً�ا« :وهي من قبيل اخلراف ��ات ،وكانت
�شائع ��ة عن ��د الأمم القدمية»( .)23وال يق ��ل يف غرابة عن ه ��ذا الفهر�س ،الفهر�س
ال�ساب ��ع ،وعنوانه« :فهر�س �سابع عمراين يحوي ما كان عليه الأقدمون من �أخالق
وعادات وغنى»( ،)24و�إلى حد ما «فهر�س تا�سع للألفاظ اللغوية والقواعد والأحكام
العربية»(.)25
راب ًع ��ا :من الأ�شي ��اء املحمودة يف الكت ��اب ،التي ن�أمل �أن تك ��ون يف امل�ستقبل،
َ�سنّ �أُ�س�س حتقيق الرتاث ،ا�ستكتاب الغري من ال ُكتّاب للتعقيب �أو التعليق� ،أو حتى
�إب ��داء الر�أي يف الكتاب مو�ض ��وع التحقيق ،وح�س ًنا فع ��ل الكرملي عندما ا�ستكتب
الأدي ��ب الأردين روك�س ب ��ن زائد ال ُعزَ ْيزي الذي كتب تعقيب�ي�ن �أو (ملحقني) بلغة
الكت ��اب؛ الأول :تعليق ��ات وفوائد لغوي ��ة ،والثاين :ما ي�شبه املق ��ال عن (اجلواهر
يف الإ�س�ل�ام) ،وه ��و مقال مل تك ��ن مادته بعيدة عن متن ��اول الكرملي نف�سه ،رمبا
لتق ��ارب امل�شارب والثقافة .ولقد كان الأجدر بالكرمل ��ي �أن ميد ب�صره قلي ًال نحو
دم�شق ليجد ال�شخ�ص املنا�سب والأجدر من �سواه على التعقيب ال�صائب والتعليق
املفي ��د ،وه ��و الدكتور محمد يحي ��ى الها�شمي ،الذي قدم �أطروح ��ة جلامعة بون ـ
�أملانيا بعنوان منابع كتاب الأحجار للبريوين ،وكان ذلك يف �سنة � ،1935أي قبل
طبع كتاب الكرملي ب�أربع �سنوات(.)26
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خام�سا :م ��ن ح�سنات الكرملي يف الكتاب �أنه �أ�ض ��اف �شي ًئا مفيدً ا للغاية من
ً
عن ��ده ا�ستكم ��ا ًال لفائدة ر�آها واجبة ـ وعنده كل احلق يف ذلك ـ فقد �أ�ضاف ملح ًقا
ب ُنخ���ب الذخائ���ر ،ذك ��ر في ��ه ما مل يذك ��ره ابن الأكف ��اين ليتم البح ��ث من جميع
نق�صا غف ��ل عنه امل�ؤلف ،فيكمل هذا
�أطراف ��ه ومناحي ��ه( .)27وليت كل محقق يرى ً
النق�ص لتتم الفائدة.
�ساد�سا :و�إذا كان الكرملي قد �أجاد يف فن التحقيق ف�أح�سن الإجادة ،وجاءت
ً
تعليقاته وحوا�شيه بكل ما هو مفيد بالنظر �إلى ثقافته اللغوية التي يندر �أن جتتمع
يف �شخ� ��ص م ��ا ،والتي َّ
وظفه ��ا خلدمة التحقي ��ق ،وعلى الرغم من ه ��ذه امليزات
جميعها� ،إال �أن الكرملي قد وقع ـ �أو بالأحرى قد �أوقع نف�سه ـ يف بع�ض الأحيان يف
ن�صب نف�سه عاملـًا باملعادن ( ،)Mineralogistومل
�أكرث من خط�أ كبري ،وهو �أنه ّ
يك ��ن املطلوب منه ذل ��ك ،فعلم املعادن ( )Mineralogyل ��ه �أ�صحابه والعارفون
بدقائقه وحقائقه التي ال حتتمل اللب�س �أو الت�أويل ،بل �إنها من ثوابت الأمور بحكم
�أنها من العلوم التجريبية التي ال تخ�ضع للر�أي �أو االحتمال .وفيما ي�أتي �أبرز تلك
الأخطاء العلمية:
 1ـ يف القول على الياقوت ،قال الكرملي يف ا�ستطراد غري ذي معنى �أو جدوى:
«ث ��م �أُطلق الياقوت عندهم على �صوف �أو ث ��وب م�صبوغ ببنف�سجي ،تلك الزهرة،
ث ��م تو�سعوا يف معناها ،ف�أطلقوها على �ضرب م ��ن اجلم�ست ،وهو احلجر الكرمي
الذي يجري عليه الكالم هنا»(.)28
هنا يخلط الكرملي بني الياقوت ( ،)Rubyالذي يتكون كيميائ ًيا من �أك�سيد
الألومني ��وم( )29وب�ي�ن اجلم�س ��ت ( )Amethystال ��ذي يتك ��ون من ث ��اين �أك�سيد
ال�سيليكون(.)30
 2ـ من �أعجب الأ�شياء و�أكرثها غرابة �إيراد عدد من الآراء القاطعة ك�أنها من
احتياجا لدى القارئ
الأم ��ور البديهية واملعروفة ،مع �أنها من �أولى الأمور و�أ�شدها
ً
�إل ��ى معرفة الأ�سب ��اب والتفا�صيل ب�ش�أنها ،وهي تل ��ك الآراء املتعلقة ب�إيراد املقابل
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الفرن�س ��ي لأ�سم ��اء املعادن بالعربية؛ مثل قوله الذي ج ��اء يف �سطر م�ستقل بذاته:
«والبلخ� ��ش بالفرن�سي ��ة  .)31(»SPINELLEوعندم ��ا رجعنا �إلى �أح ��د القوامي�س
الفرن�سية وجدنا�« :سباينل .)32(»)SPINELLE) Min .
 3ـ يف احلدي ��ث ع ��ن الزبرج ��د« :وج ��اء يف كالم ال�ش ��ارح ـ يعن ��ي الكرمل ��ي
نف�س ��ه ـ يف ال ��كالم على الزبرجد �أنه من �أنواع الزم ��رد ،وهو �أقرب �إلى ال�صواب؛
لأن الزم ��رد ي�سم ��ى بالفرن�سي ��ة (� ،)EMERAUDEأم ��ا الزبرج ��د فا�سم ��ه
(� ،)BERYLأو ( ،)BERILوه ��و �ضرب من ن ��وع واحد»( .)33وهذا اخللط بني
الزبرج ��د والزمرد �أف�ضى �إل ��ى خط�أ ج�سيم؛ فالزبرج ��د يختلف متام االختالف
ع ��ن الزمرد؛ ف ��الأول يتك ��ون كيميائ ًيا من �سيلي ��كات مغن�سيوم وحدي ��د ،ويرادفه
باللغ ��ة الإجنليزي ��ة (� .)34()Pridotأما الزمرد ،فيتك ��ون كيميائ ًيا من �سيليكات
الألومني ��وم والربيليوم ،ويرادفه يف اللغة الإجنليزي ��ة ( .)35()Berylكما �أننا قد
وجدنا يف القامو����س الفرن�سي ـ العرب���ي ( ،)36()BERYLيرادفه باللغة العربية
الزمرد ،ولي�س كما قال الكرملي ب�أنه الزبرجد.
 4ـ م ��ن الأخط ��اء التي كان الكرمل ��ي يف غنى عنها :ما ج ��اء يف ملحقه الذي
�أ�ضافه عن املعادن عن (اخلماهان) الذي قال �إنه ( ،)HEMATITEدون �أن
يق ��دم خا�صية تفيد ب�أن هذا ه ��و ذاك� ،أي �إن اخلماهان هو الهيماتيت .لي�س هذا
فح�س ��ب ،بل انتهى عند قوله« :معدن ��ه باجلبل املقطم ونواحيه ب�أر�ض م�صر»(.)37
واجلمل ��ة الأخرية قد نقلها عن اجلماهر للبريوين ،الذي نقلها بدوره عن �صاحب
�أ�ش���كال الأر����ض( .)38واحلقيق ��ة �أن (الهيماتيت) من املعادن امل�شه ��ورة والوا�سعة
االنت�ش ��ار ،كما �أنه يع ��د من �أهم خامات احلديد ،ال يوج ��د بجبل املقطم ،كما هو
مع ��روف وم�شه ��ور وال يف نواحيه � ً
أي�ض ��ا ،و�إمنا يوجد (الهيماتي ��ت) يف منطقتني:
�أ�س ��وان ومنطقة الق�ص�ي�ر بال�صحراء ال�شرقي ��ة ،وهما �أبعد م ��ا يكونان عن جبل
املقطم(.)39
 5ـ وعلى النمط نف�سه من اخلط�أ ال�سابق جند �أن الكرملي يقول �إن (البنف�ش) هو
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( .)40()HYACINTHناق ًال قول التيفا�شي الذي ال يقدم خا�صية تفيد ما يقول،
ول ��و �أجهد الكرملي نف�سه مبراجعة بع�ض مراج ��ع علوم املعادن الأجنبية لوجد �أن
( )HYACINTHهو نوع من �أنواع معدن الزركون (.)41()ZIRCON
�إن نخ���ب الذخائ���ر على الرغم من اجلهد الذي بذله الكرملي يف رد الأ�سماء
�إل ��ى �أ�صولها يف اللغات القدمية ،وهو جهد مق ّدر ومحمود ،غري �أنه قد �أورد نف�سه
يف غ�ي�ر مو�ضعه ��ا ،فجعل من نف�س ��ه عاملـًا باملع ��ادن ،وهذا مل يك ��ن مطلو ًبا منه،
ف�أ�سرف عل ��ى نف�سه و�أ�سرف على الق َّراء الذين حاولوا تتبع م�صادره والتثبت من
�صحة �أقواله ،ف�أرهقهم كما �أرهق نف�سه بكونه قد تق َّم�ص دور عامل املعادن.
�إن الكت ��اب بحاجة �إلى مراجعة دقيقة ومت�أنية من �أحد �أ�ساتذة علم املعادن،
وما �أكرثهم يف اجلامعات العربية ،نقول هذا لأن جمهرة من امل�ؤلفني قد ا�ستندوا
عل ��ى �أقوال الكرملي ،منهم على �سبيل املث ��ال الدكتور محمد فتحي عو�ض اهلل يف
كتاب ��ه مع���ادن الزين���ة( ،)42والدكتور زكريا هميم ��ي يف كتابه مو�سوع���ة الأحجار
الكرمية(.)43
ثال ًثا :اجلواهر و�صفاتها البن ما�سويه ()1977
وه ��و من حتقيق الدكت ��ور عماد عبد ال�سالم ر�ؤوف .ولعلن ��ا ل�سنا بحاجة �إلى
احلدي ��ث عن ��ه؛ فقد �سبق لنا �أن كتبنا على �صفحات ه ��ذه املجلة ما يجب �أن يقال
ع ��ن التحقيق( ،)44فقد �أثنين ��ا على املحقق وجهده الوا�ض ��ح يف موا�ضع ،كما قمنا
بتخطئت ��ه يف موا�ض ��ع �أخرى ،وهذا هو حال النق ��د واملراجعة يف كل زمان ومكان.
وعل ��ى كل ح ��ال فقد كان من الواجب عل ��ى املحقق �أن ي�ست�شري �أح ��د �أ�ساتذة علم
املع ��ادن يف التعليقات التي �أورده ��ا يف هوام�ش الكتاب وحوا�شيه ،ومثل هذا العمل
متاما ،فهو ُيعل ��ي من �ش�أن
ال يقل ��ل م ��ن قيمة املحق ��ق �أو جهده ،ب ��ل على العك� ��س ً
املحق ��ق؛ �إذ �إن ��ه ال ي�ضريه �أن ي�أخذ ر�أي �أه ��ل االخت�صا�ص ،كما �أنه يعلي من قيمة
الكت ��اب املحقق ،ويجعل القارئ مطمئ ًّنا للمعطي ��ات العلمية الواردة يف الهوام�ش،
وق ��د فع ��ل هذا كثريون م ��ن املحققني دون �أن يج ��دوا �أي غ�ضا�ض ��ة يف هذا .ولعل
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محق ��ق كتاب تنقيح املناظ���ر لكمال الدين الفار�سي كان عل ��ى �صواب عندما قال
يف مقدم ��ة التحقيق« :مل يكن م ��ن الي�سري على مثلي �أن يحم ��ل عبء حتقيق هذا
الكت ��اب العلمي وحده ،بل مل يحق يل �أن �أق ��دم على عمل كهذا ،فغريي من علماء
الطبيعيات ـ ال�سيما املتخ�ص�صون يف الب�صريات وال�ضوء ـ �أحق به ،فهم �أقدر على
لدي �أن حتقيق
فه ��م م�سائله ،وهم �أعلم مبباحثه وتطبيقاته .لذا فقد بدا
وا�ضحا ّ
ً
مث ��ل هذا ال�ت�راث العلمي يحتاج �إلى تع ��اون وثيق ،بني محقق يح�س ��ن فهم اللغة،
وع ��امل بالب�صريات يكون �شغو ًفا بقدميه ��ا ،متم ِّك ًنا من حديثها ،ولقد �أ�سعدين �أن
يقبل م�شاركتي يف هذا الكتاب الدكتور محمود مختار ،الذي تكفل بتحقيق اجلانب
العلم ��ي ،فيناق�ش امل�ص ّنف ويعلق على �آرائ ��ه بالكلمة الأخرية يف علم الب�صريات،
كما ُعني بتحرير �أ�شكال الكتاب ،حتر ًيا للدقة ،وحتقي ًقا لل�صحة ،وتالف ًيا لأخطاء
الن�ساخ»(.)45
َّ
راب ًعا�:أزهار الأفكار يف جواهر الأحجار للتيفا�شي ()1977
ه ��ذا كتاب قد اق�ت�رب مما ميكن �أن ن�سميه التحقي ��ق ال�شامل؛ ل�سبب ب�سيط
للغاي ��ة ،وه ��و �أن الكتاب خا� ��ص باملعادن ،ومحقق ��اه من كبار �أ�سات ��ذة اجلامعات
علوما �شتى؛ م ��ن �أهمها
يف م�ص ��ر والع ��امل العرب ��ي يف اجليولوجي ��ا ،التي ت�ض ��م ً
عل ��م املع ��ادن ،وهما الدكت ��ور محمد يو�س ��ف ح�س ��ن ،والدكتور محم ��ود ب�سيوين
خفاج ��ي( .)46وعلى حد الق ��ول امل�شهور (�أهل مك ��ة �أدرى ب�شعابها) ،فهذا الكتاب
ه ��و من الكتب القليلة الت ��ي يت�صدى لتحقيقها محقق ذو ب�ص ��ر ومعرفة مبو�ضوع
م ��ادة الكتاب املح َّقق ،وهو مطل ��ب من املطالب التي جتعل من ف ��ن التحقيق لبنة
م ��ن لبنات ال�ت�راث الإن�س ��اين ،وهو فه ��م املحقق للن� ��ص ،وبالت ��ايل ي�سهل �شرح
غوام�ض ��ه ،وتف�س�ي�ر معانيه كم ��ا �أرادها امل�ؤل ��ف .ولعل خربة املحقق�ْيبنْ باملعادن،
الت ��ي ج ��اءت من خالل فهمهما للن�ص ،قد َّ
متخ�ضت ع ��ن �أهم ما يف الكتاب ،وهو
اجلزء اخلا� ��ص بال�شروح والتعليقات؛ �إذ حتققت ـ وهي من املرات القليلة ـ عملية
اجلم ��ع بني الأ�صال ��ة واملعا�صرة .ففي الق�س ��م اخلا�ص بـ (ال�ش ��روح والتعليقات)
و�صف املحققان الو�ضع االقت�صادي يف م�صر يف ع�صر التيفا�شي ،بداية من �شرح
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مف ��ردات املوازين املتداولة وقتها ،وقيمة العملة مق َّوم ��ة بالذهب و�أثمان الأحجار
الكرمي ��ة بو�صفها �سلعة من ال�سلع القابلة للبيع ،كما خ�ص�صا ف�صلني يتعلقان مبا
ن�سميه يف �أيامنا املعا�صرة (القيمة النقدية للعمالت الأجنبية) ،فقد جاء الف�صل
الأول بعن ��وان (املوزون ��ات والعمالت ال�سكي ��ة املغربية وما يعادله ��ا من املوزونات
والعم�ل�ات امل�صرية)(� .)47أما الثاين ،فجاء بعن ��وان (العملة يف عدن وما يعادلها
التخ�ص�ص العلمي كانت من
يف م�ص ��ر واملغرب)( .)48على �أن اخلربة يف جم ��ال
ُّ
العوامل احلا�سمـة يف �شرح امل�صطلحات العلميـة؛ �إذ مت َّكن املحققان من ا�ستنتاج
وتعري ��ف امل�صطلحات العلمية التي �أوردهـا امل�ؤل ��ف؛ مثل املحك واحلكاكـة وكرثة
املاء �أو املائيـة العاليـة والت�شعـــري.
املحدثون باملخد� ��ش (،)49()Streak
فاملح ��ك هو ما ي�سميـ ��ه اجليولوجي ��ون َ
()50
واحلكاكـ ��ة ه ��و امل�سحوق الناجت مــ ��ن احل ��ك ( ، )Mineral powderوكرثة
املــ ��اء �أو املائيـة العاليـة هي درجة ال�شفافي ��ة ( ،)51()Transparencyوالت�شعري
هو الت�شقق �أو االنف�صام (.)52()Cleavage
ورمب ��ا كانت �أه ��م ال�شروح والتعليق ��ات ما يخت�ص مبادة الكت ��اب الأ�سا�سية،
خا�صا ل ��كل معدن جاء ذكره يف الكتاب ،مبينينْ �أقوال
فق ��د �أورد املحققان ف�ص ًال ًّ
التيفا�شي فيه مع حقيقته على �ضوء علم املعادن احلديث ،ذاكر ْين موا�ضع اخلط�أ
�إن كان هن ��اك خط�أ ما ،وم�ؤيد ْي ��ن لقول التيفا�شي �إن كان يتما�شى مع حقائق علم
املعادن ،ف�ض ًال عن طائفة �صاحلة من اجلداول اجليولوجية ،وهي جداول مقارنة
ب�ي�ن �أ�سماء التيفا�شي والكرملي وداود املو�صل ��ي ويوليو�س رو�سكا وكلنت موليه مع
اخلوا�ص الطبيعية والكيميائية
غري �أن هناك بع�ض امللحوظات التي ن�أمل �أن تكون مو�ضع اعتبار بني الأجيال
من محققي الرتاث العلمي:
 1ـ �إن املحقق�ْي�ننْ قد �أ�شارا �إلى من كتبوا عن �أزه���ار الأفكار للتيفا�شي؛ وهما:
كلنت موليه ،الذي كتب مقا ًال بعنوان «علم املعادن عند العرب» يف املجلة الآ�سيوية
�سن ��ة  ،)53(1868وكذل ��ك الأ�ست ��اذ عب ��د القادر زمام ��ة ،الذي كتب بح ًث ��ا بعنوان
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«�أب ��و العبا�س التيفا�شي وكتاب ��ه �أزهار الأف���كار» يف جملة املجم���ع العلمي العربي
بدم�ش ��ق �سنة  .1964وكنا ن�أمل من املحقق�ْيأنْ �أن يثبتا يف الكتاب هذين البحثني؛
لأن البح ��وث يف ه ��ذا املجال هي من الن ��درة مبكان ،وال�سيما بح ��ث كلنت موليه،
ال ��ذي كان من ال�سهل ترجمته من الفرن�سية �إلى العربية حتى ميكن �إدراك تعامل
هذا امل�ست�شرق مع تلك الأ�سماء الغريبة كل الغرابة عن العربية ،مثل (البنف�ش)،
و(البلخ�ش) ،وما يرادفها بالفرن�سية ،حتى ميكن الوقوف على حقيقتها ،ومعرفة
الأ�سماء احلقيقية لها من زاوية علم املعادن احلديث.
املح َدثني من املتخ�ص�صني يف العلوم
 2ـ ذك ��ر املحققان �أن اهتمامات العرب ْ
اجليولوجي ��ة ب�أعم ��ال الع ��رب الأوائل نادرة ج ��دً ا ،بل تكاد تك ��ون منعدمة ،ولي�س
يف عل ��م املحقق�ي�ن احلاليني من ه ��ذا الباب غري ما �سبق ذك ��ره �إال بح ًثا للأ�ستاذ
عب ��د الق ��ادر زمامة( .)54وقد فات على املحققينْ �أن هن ��اك بحثني هامينْ �أُلقيا يف
امل�ؤمتر العلمي العربي الأول ال ��ذي نظمته الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية
بالإ�سكندري ��ة يف �سبتمرب �سنة  ،1953و�أ�ص ��درت كتابها الذي جمع بحوث امل�ؤمتر
يف �سن ��ة  ،1954وكان البح ��ث الأول بعن ��وان «البريوين واملع ��ادن» للدكتور محمد
�إبراهي ��م فار�س(� .)55أما الثاين فه ��و «تراثنا يف امل�ستعدنات» للدكتور محمد يحيى
الها�شمي ،وامل�ستعدنات هو اال�سم الذي اختاره الها�شمي بدال ًمن علم املعادن(.)56
 3ـ كن ��ا ن�أمل م ��ن املحققينْ �أن يتوقفا قليلاً عند كت ��اب من �أهم الكتب التي
ت� ��ؤرخ لعل ��وم اجليولوجيا ،وبالطب ��ع ف�إنها ت�ؤرخ �ضمن ًيا لعل ��م املعادن ،وهو كتاب
( ، )The Birth and Development of the Geological Sciencesوم�ؤلف ��ه
 .F.D.Adamsويناق�ش ��اه فيم ��ا �أورده من حدي ��ث ب�ش�أن �إ�سه ��ام العرب يف علم
املعادن ومدى �صحة �أثر الرتاث اليوناين يف هذا الإ�سهام ،وبذا تكتمل حلقة ت�أريخ
علم املعادن عند العرب ،ومدى �إ�سهامهم يف تاريخ العلم الإن�ساين العام.
 4ـ عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن املحققينْ ق ��د ا�ست�شهدا يف كثري م ��ن املوا�ضع بالأب
الكرمل ��ي يف حتقي ��ق نخب الذخائ���ر ،واتفقا مع ��ه �أحيا ًنا واختلفا مع ��ه يف �أحيان
�أخ ��رى ،غري �أنهم ��ا يف اتفاقهما معه يف بع�ض الأ�شي ��اء مل يقنعا القارئ الذي يود
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�أن يع ��رف �أ�ص ��ول الأ�شياء .فعلى �سبي ��ل املثال جاء �ضمن ال�ش ��روح والتعليقات �أن
(البلخ�ش) هو ( ،)57()Spinelو�أن (البنف�ش) و(البجادي) من املعتقد �أنهما من
�ضروب عائل ��ة اجلارنت ( ،)58()Garnet Familyومن املرجح �أن هذا االعتقاد
كان مبن ًّيا على ما ذكره الكرملي ب�أن (البجادي) بالفرن�سية (،)59()GRENAT
دون �أن يقدِّ ما ما يفيد ب�صحة هذا االعتقاد.
خام�سا:اجلوهرتني العتيقتني للهمداين ()1987
ً
عندم ��ا �أر�سل ��ت يف �أوائ ��ل الت�سعيني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي مق ��ا ًال بعنوان
(امل�صطلح ��ات العلمية يف الرتاث العربي ..ر�ؤية وا�ستدراك) �أر�سلت لل�شيخ حمد
اجلا�س ��ر ـ رحم ��ه اهلل ـ ر�سالة �أعتذر فيه ��ا لعدم ا�ست�شه ��ادي بكتاب اجلوهرتني
لتع ��ذر وجوده يف مكتبات القاهرة ،ومل مي�ض �أ�سبوع حتى حمل �إ َّ
يل الربيد الكتاب
ك�أغل ��ى ما ُيهدى لقارئ ،من ع ��امل كرمي ،ف�أح�س�ست يف حينه ��ا �أن لل�شيخ اجلليل
علي يجب �أن ي�ؤ َّدى ،وجمي�ل ً�ا يجب �أن ُير ّد ،ومعرو ًفا يج ��ب �أن يقا َبل مبثله،
د ْي ًن ��ا َّ
ف�شرع ��ت �أق ��ر�أ الكتاب غري م ��رة ،وال�سيما م�سل ��ك ال�شيخ يف التحقي ��ق ،بغية �أن
�أكت ��ب عنه ،غري �أين قد �أحجمت عن الكتاب ��ة ل�سبب وحيد؛ وهو �أن كتّا ًبا عديدين
ق ��د تناولوا الكت ��اب من جميع زواي ��اه ،وال�سيما منهج ال�شي ��خ يف التحقيق ،و�أثنوا
ثن ��ا ًء م�ستطا ًبا على ه ��ذا املنهج ،بحيث مل يعد بقية قول تق ��ال .ولعلي �أزعم �أنني
ق ��د وفي ��ت لل�شيخ قد ًرا م ��ن معروفه ،فقد كتب ��ت مقا ًال عن ال�شي ��خ بعنوان (حمد
اجلا�سر ...ملحات من حياته وجهوده وق�صيدة جمهولة) قلت فيه�« :إننا ال جناوز
ال�ص ��واب �إن �أطلقنا عل ��ى العقود الأخرية من الن�صف الث ��اين من القرن املا�ضي
�أن ��ه ع�صر حمد اجلا�س ��ر» .وقلت عن حتقيقه كتاب اجلوهرت�ي�ن�« :إنه قد �أدرك
من ف ��رط فطنته وثاقب ب�صريته� ،أن التحقيق لي� ��س غايته حتويل ما كتبه امل�ؤلف
يف ن�ص ��ه املخطوط �إل ��ى كتاب مطبوع ،كما يفعل ذلك جمهرة كبرية من املحققني
طل ًب ��ا لل�سهولة واخت�صار اجلهد والوقت .ولكن التحقيق ـ يف ر�أيه ـ غاية من �أ�سمى
الغاي ��ات ،وه ��و جعل الكت ��اب املحقق لبنة من لبن ��ات الرتاث العرب ��ي الإ�سالمي،
ليكون فاع ًال وم�ؤث ًرا �ضمن ن�سيج الرتاث الإن�ساين العام.
والدليل على ذلك ما �صنعه يف حتقيقه الرائد وغري امل�سبوق لكتاب اجلوهرتني
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العتيقت�ي�ن للهمداين ،فق ��د �أفرد ف�ص ًال م�ستق ًال للتعليقات� ،أفا�ض فيها من علمه
الغزير يف �شرح الأعالم و�أ�سماء املعادن وامل�صطلحات العلمية الواردة يف الن�ص،
كم ��ا �أفرد ـ كذلك ـ ف�ص�ل ً�ا �ضاف ًيا بعنوان�« :إ�ضافات عن املع ��ادن القدمية» ،ذكر
فيه ��ا موا�ضع املناجم القدمية ،محددًا تلك املوا�ضع على وجه الدقة بالإحداثيات
اجلغرافي ��ة املتعارف عليها َّ
بخطي الطول والعر�ض ،وهو نهج مبت َكر غري م�سبوق،
م�ستخل�صا من كتب الرتاث كل ما قيل عن تلك املوا�ضع ،الأمر الذي نعتقد معه �أن
ً
تلك الإ�ضافات �إمنا هي كتاب م�ستقل يف حد ذاته ،ال غنى عنه للباحثني يف تاريخ
علم املعادن عند العرب�....إلخ»(.)60
ولعلي الآن �أكمل رد جميل ال�شيخ ،ف�أحتدث ع َّما يجب احلديث فيه عن منهجه
يف التحقي ��ق ،وهو منهج يج ��ب �أن يد ّر�س لطالب حتقيق م�ؤلف ��ات الرتاث العلمي
العرب ��ي ،دون مبالغة �أو جماملة ،ف�أعم ��ال ال�شيخ تغنيه عن �أي مبالغة �أو جماملة،
وذلك بالنظر �إلى امللحوظات التالية:
 1ـ يطالعن ��ا يف التمهي ��د قوله �ضم ��ن مقالة ن�شرت يف جمل���ة املجمع العلمي
بدم�ش ��ق �سن ��ة �« :1951إن هذا الكتاب الق ِّي ��م يدل داللة وا�ضحة عل ��ى �أن ل�سلفنا
�اب تلك الآثار نق� ��ص� ،أو اعرتاها
ال�صال ��ح �آث ��ا ًرا نافع ��ة يف جميع العلوم ،و�إنْ �ش � َ
�ضعف يف بع�ض املوا�ضع� ،إال �أن مر َّد ذلك ثقة �أولئك ال�سلف بكل ما �أُثر عن اليونان
من حكمة وفل�سفة ،ثقة دفعتهم �إلى تل ّقي كثري من علوم القوم بدون حتقيق وبغري
متحي�ص ،كما يظهر من �صنيع الهمداين يف موا�ضع من كتابه هذا»(.)61
ولعلنا ال جناوز ال�صواب �إن قلنا �إن ال�شيخ هو �أول من فطن �إلى �أن اخلرافات
املتناث ��رة هنا وهن ��اك يف م�ؤلفات الرتاث العلمي العرب ��ي� ،إمنا هي يف الأ�صل من
ت ��راث اليون ��ان الزاخر �أ�ص�ل ً�ا باخلرافات ،الن ��اجت ـ يف الغالب ـ من تع ��دد الآلهة
و�صراعه ��ا مع بع�ضه ��ا البع�ض ،مما حتفل ب ��ه الأ�ساطري اليوناني ��ة ،ولأن العلماء
والك َّت ��اب الع ��رب كان ��ت الأمانة العلمية يف النق ��ل عن الغري وتوثي ��ق امل�صادر هي
ال�سم ��ة البارزة يف م�ؤلفاتهم ،بدليل تل ��ك العنعنات التي ا�شتهر بها جمع كبري من
م�ؤلف ��ات الرتاث العربي ،فعندم ��ا ُترجمت تلك امل�ؤلفات �إلى لغات الغرب املختلفة
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ظ ��ن فريق م ��ن امل�ست�شرقني وم�ؤرخ ��ي العلم �أنه ��ا ب�ضاعة عربية ،فرم ��وا الإنتاج
العلم ��ي العربي بالربي ��ة واجلهالة( ،)62وق ��د كانت لكاتب ه ��ذه ال�سطور م�ساهمة
متوا�ضعة يف الك�شف عن الأ�صول اليونانية لأ�شهر اخلرافات يف الع�صور الو�سطى،
وه ��ي تلك اخلرافة القائلة ب�إم ��كان حتويل املعادن اخل�سي�سة �إل ��ى معادن نفي�سة،
وهي اخلرافة التي ا�ستبان ملعظم العلماء العرب ف�سادها وبطالنها(.)63
 2ـ م ��ن الأم ��ور التي قد مير �أمامها القارئ مرور العابر ،التي ال تلفت االنتباه
قول ��ه...« :قم ��ت برحل ��ة �إلى �صنع ��اء؛ لعل من بواعثه ��ا �أنني توقع ��ت �أن �أجد بني
الأخ ��وة يف هذه البالد م ��ن �أ�ستعني به يف فهم بع�ض الكلم ��ات اليمنية الواردة يف
علي فهمه�...إل ��خ» (�ص ،)3وقوله« :وق ��د حاولت اال�ستعانة
الكتاب مم ��ا ا�ستغلق َّ
ب�أحد الأخوة الذين يح�سنون اللغة الفار�سية ،ولكنه قال يل� :إن الكلمات الفار�سية
ال ��واردة يف الكتاب خالف اللغة الفار�سية امل�ستعملة الآن ،ولهذا مل ي�ستطع معرفة
�أكرثها»(.)64
فم ��اذا نقول يف رجل بلغ م ��ن فن التحقيق ما بل ��غ ،وتراكمت خربات ال�سنني
�سني حياته بني املخطوطات ،يحل �ألغازها ،ويجلي غوام�ضها،
لديه ،وعا�ش معظم ِّ
ويزي ��ل ما التب�س منها ،ال يجد غ�ضا�ض ��ة يف �أن ي�سافر �إلى حيث ي�س�أل عن �ألفاظ
مح ِّل َّي ��ة ذكره ��ا الهمداين ،فهي �ألف ��اظ مينية ال يفهمها �س ��وى اليمنيني ،وال يجد
غ�ضا�ض ��ة � ً
أي�ضا يف اال�ستعانة مبن يعينه على ج�ل�اء بع�ض الألفاظ الفار�سية التي
وردت يف الكتاب� .إنه در�س مفيد للأجيال النا�شئة من املحققني �أن ي�ستعينوا ب�أهل
االخت�صا� ��ص يف �سبيل و�ص ��ول الكتاب املحقق �إلى غايته املن�ش ��ودة من كونه كتا ًبا
م�ستغل ًق ��ا على الفه ��م ،و�إال فقد اهتمام القارئ به ،وبالت ��ايل �أ�صبح ك�أنه مل يكن،
وك�أنه ال زال من املخطوطات ،و�إن كان بحروف مطبوعة.
 2ـ ل ��و قلن ��ا �إن ما �صنع ��ه ال�شيخ يف الكتاب يجب �أن يك ��ون فيما بعد هو َ
املثال
ال ��ذي يج ��ب �أن ي�سري على نهجه ط�ل�اب التحقيق يف �صورت ��ه الكاملة ،ونعني هنا
بال�ص ��ورة الكاملة :عملية ما بعد التحقيق من تعليق ��ات وتعقيبات و�إيراد مختلف
الآراء ـ القدمي ��ة منه ��ا واحلديثة ـ حول ه ��ذا القول للم�ؤل ��ف �أو ذاك ،حتى يخرج
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الق ��ارئ بانطباع عن الكت ��اب كجزء من تراث �إن�ساين عام بد ًال من �أن يكون �أ�شبه
باملخطوط ـ و�إن كان بحروف مطبوعة �سهلة القراءة على القارئ ـ ي�ستع�صي على
الفه ��م يف بع�ض �ألفاظ ��ه ،ويف ُج ِّل معانيه .فحجم التعليق ��ات التي ت�صب جميعها
يف خدم ��ة فه ��م الن�ص تكاد ت�ص ��ل �إلى حجم الكتاب املح َّق ��ق �إن مل تزد ،وهنا هو
اجلهد املكمل جلهد التحقيق ،وهو اجلهد الذي يتمايز به املحققون من الإجادة �أو
عدمها ،ال جمرد تطبيق �أ�س�س التحقيق وقواعده املجردة من اختيار الن�سخة الأم
للمخطوط ،واملقابلة بني الن�سخ املختلفة ،و�إثبات ال�ساقط من الألفاظ.
و�إذا كان ��ت مقدم ��ة الكتاب هي م ��ن الأم ��ور الأ�سا�سية ل ��دى املحققني ،ف�إن
ال�شي ��خ قد �أ�ضاف �إليها ما يخت�ص بالتعدين عند العرب ،وهو بذلك مي ِّهد القارئ
لفه ��م الن�ص ،فه ��ي �إ�ضافة موفقة من رج ��ل عركته ال�سنون عل ًم ��ا وخربة وثقافة
وب�صرية ثاقبة مبا هو واجب معرفته� .أما التعليقات ،فتبد�أ ـ �أو ًال ـ يف �إي�ضاح بع�ض
مع ��اين الكلمات الواردة يف الكتاب الت ��ي قد حتتاج �إلى �شرح و�إي�ضاح ،وقد جاءت
التعليق ��ات يف ف�صل خا�ص ،ولي�س كما هو م�ألوف يف هوام�ش ال�صفحة ،وهو عمل
ق ��د ير�ضى عنه البع�ض باعتب ��اره فر�صة للمحقق �أن ي�سه ��ب يف ال�شرح والإي�ضاح
دون التقي ��د بالهام� ��ش املح ��دود م�ساحته ،وقد ال ير�ضى عن ��ه البع�ض الآخر كونه
خارج نطاق ما تع َّود عليه من التف�سريات يف م�ؤلفات الرتاث ،ولعل الأيام وحدها
هي الكفيلة برتجيح �أحد االجتاهني على الآخر .ولعل �أكرب �إفادة ميكن اال�ستفادة
منها من هذا الف�صل اخلا�ص وامل�ستقل من �إي�ضاح الكلمات الواردة يف الكتاب هو
اختيار �أ�سماء املعادن والبناء على ما كتبه ال�شيخ حولها من كتب الرتاث املختلفة،
ثم �إيراد املقابل العلمي احلديث لتلك الأ�سماء من املعادن ليكون لدينا يف النهاية
معجم لأ�سماء املعادن املوجودة يف م�ؤلفات الرتاث ،ولعلي �أقرتح �أن ي�سمى (معجم
اجلا�س ��ر لأ�سماء املعادن) تذك ًريا للق َّراء يف �أنحاء الوطن العربي بجهد الرجل يف
ه ��ذا املج ��ال ،ولنا �أمل كبري يف محب ��ي ال�شيخ ،وهم من الك�ث�رة مبكان يف اململكة
العربي ��ة ال�سعودية ويف غريها من �أقط ��ار الوطن العربي .وميكن �أن تط َّبق الفكرة
نف�سه ��ا على مواقع التعدين القدمية كم ��ا وردت يف كتب الرتاث على النمط نف�سه
ال ��ذي كتبه ال�شيخ ،فيكون لدينا ح�ص ��ر �أو معجم مبواقع التعدين القدمية .وقيمة
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هذي ��ن املعجم�ي�ن� ،إذا ُقدِّ ر لهما الظه ��ور ،هو �أنهما �سوف ي�س ِّه�ل�ان �إلى حد كبري
حتقيق �أي مخطوط يف املعادن �أو التعدين فيما بعد.
وعل ��ى الرغم من ح�سنات الكت ��اب ،وعلى الرغم م ��ن الإح�سا�س مبدى جهد
ال�شي ��خ حتى الأنفا� ��س الأخرية ـ �إن �صح التعبري ـ فلن ��ا ملحوظتان على الكتاب ،ال
تتعلقان بجهد ال�شيخ يف التحقيق ،و�إمنا هما مطلب من مطالب الكمال:
ن�ص ��ب نف�سه عالـ ًما يف املعادن كغريه
امللحوظ ��ة الأولىُ :يحمد لل�شيخ �أنه مل ُي ِّ
الذين حاولوا ذلك فحاد بهم الطريق ال�سليم ،غري �أن الكتاب بحاجة �إلى مراجعة
�أ�ست ��اذ متخ�ص� ��ص يف هند�س ��ة املناج ��م (،)Mining Engineering
وخا�صة �أن (باب ا�ستخراج الذهب من املعدن)( )65ي�صب يف هذا االجتاه .كما �أنه
بحاجة � ً
أي�ضا �إلى مراجعة �أ�ستاذ متخ�ص�ص يف (الفلزات) (،)Metallurgy
فـ� ��إن (باب تعريق الترب و�سبكه و�إرقاق ��ه)( )66وما تاله من �أبواب بعد ذلك ت�صب
جميعها يف هذا االجتاه.
امللحوظ ��ة الثانية� :إن مواقع الذهب القدمي ��ة ،وكذلك مواقع الف�ضة وغريها
م ��ن مواق ��ع املناجم القدمية يف �شب ��ه اجلزيرة العربية َّ
مو�ضح ��ة بخطوط الطول
والعر� ��ض ،ه ��ي �إ�ضافة له ��ا قيمتها ملن يع ��رف تلك القيمة م ��ن املتخ�ص�صني من
الق ��راء ،ولكن تلك الأرقام بدرج ��ات زوايا خطوط الطول والعر�ض ال تهم القارئ
العادي يف �شيء ،ورمبا كان الأجدر يف هذه احلالة اال�ستعا�ضة عن تلك الدرجات
بخريطة ل�شبه اجلزيرة العربية مو َقعة عليها تلك املواقع القدمية للمناجم ،حيث
يلم ��ح القارئ بنظ ��رة واحدة مدى تقارب املناجم وتباعده ��ا من بع�ضها البع�ض.
ولعل ��ي �أزيد يف التمني ،ف�أقول �إنه من املفي ��د للغاية �أن يوقع على اخلريطة نف�سها
�أماكن وجود القبائل العربية التي كانت ت�سكن �شبه اجلزيرة قد ًميا ،عندها �سوف
نكت�ش ��ف �أي منج ��م �أو موقع من مواقع وجود الذهب والف�ضة يقع يف نطاق �أو والية
هذه القبيلة �أو تلك(*).
رحم اهلل ال�شيخ حمد اجلا�سر ،فقد كان بحق و�صدق ـ كما قيل عنه ـ �أنه كان
ع ّالمة وعالمة.
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خامتة:
�إن تتب ��ع تطور مناه ��ج حتقيق الرتاث العلمي من حي ��ث الزمن �سوف يف�ضي
يف نهاي ��ة املطاف �إلى وجود �أ�س�س وا�ضحة لبيان دور العلماء العرب العلمي ،ذلك
ال ��دور املنك ��ور وال�ساقط من تاري ��خ العلم ،فالكتاب العلم ��ي ،الذي ال خالف على
�أ�س� ��س وقواعد التحقيق بو�صفه ترا ًثا ،البد �أن يخ�ضع بعد ذلك ملعاجلة علمية من
�أهل االخت�صا�ص ،يراجع املخت�ص مبو�ضع مادة الكتاب فيما كتبه امل�ؤلف ،خط�أً �أو
�صوا ًب ��ا ،ومدى ت�أ ُّثره برتاث الغري من يونان وفر�س وهنود ،ومدى حظوظ االبتكار
لديه ،ومدى ت�أثريه يف الغري.
وا�ضحا
�إن النق� ��ص احلاد يف م�ؤلفات الرتاث العلم ��ي املحققة ي�شكل ق�صو ًرا ً
يف تاري ��خ العل ��م ،ناجت ع ��ن التق�صري يف حتقي ��ق هذا النمط م ��ن �أمناط الرتاث،
الذي ت�ستحيل املقارنة بينه وبني م�ؤلفات الرتاث الأدبي ،حيث �إن بع�ض الكتب من
م�ؤلفات ��ه قد جرى حتقيقه �أكرث من مرة ،وه ��ي مفارقة غريبة .والأغرب من تلك
املفارق ��ة �أن هناك الكث َري م ��ن م�ؤلفات الرتاث العلمي عل ��ى حالها منذ �أن طبعت
لأول م ��رة يف مطاب ��ع حوا�ضر �أوروبا ،وبخط املطاب ��ع الأوروبية التي ت�شبه خطوط
املخطوطات ،و�أخذت دور الطبع العربية يف طباعتها على تلك احلالة؛ مثال ذلك
كت ��اب البريوين الآثار الباقي���ة عن القرون اخلالية بتحقي ��ق امل�ست�شرق الأملاين
(�سخاو  ،)Sachauواملطبوع يف برلني �سنة .1878
و�إذا جاز لنا �أن نقرتح �شي ًئا مفيدً ا يف هذا املجال ،ف�إين �أقرتح �أن ت�شكل جلنة
من �أ�ساتذة يف تخ�ص�ص ما ،و�أن يقوم �أع�ضاء اللجنة بالتعليق والتعقيب يف جمال
التخ�ص� ��ص دون �أن يك َّلفوا ب�أي جهد يف التحقيق ،و�إمنا هي مراجعة علمية فقط،
وكتاب ��ة التعليقات والتعقيبات الالزمة ،وا�ستنت ��اج امل�صطلحات العلمية الع�صرية
الواردة يف الكتاب بلغة امل�ؤلف.
�إنها دعوة لعلها تلقى جمي ًبا
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شعر

الغ ْر ِ
ي (ت  779هـ)
ي َ
أبي َجعفر ُّ
ناط ّ
الر َعي ِن ّ
جمع و�شرح وتقدمي
()2
(*)
�أ .د .عبد ال َّرازِق حويزي
[قافية الدَّال]
()12

وقال[ :من ال ّرمل]
َب���� ْع���� َد ُك���� ْم �أَ ْو �أ َّن د َْم����ع����ي َج��� َم���دَا
�����ص��ـ�� َر عَ��� ْي���ن���ي َ �أ َح�������دَا
َق����� َّل �أَ ْن ُت�� ْب ِ

 -1ال َت ُ���ظ��� ُّن���وا َ�أ ّن َ���ش��وقِ��ي َخ�� َم��دَا
َ -2ك��ي َ��ف �أَ� ْ��س�� ُل��و عَ��ن �أُ َن��ا� ٍ��س مِ ْث ِل ِه ْم

ال�ش� � ْرح :متثل بهم ��ا َّ
َّ
ال�شاعر من �شعره على اجلنا� ��س امل�ضارع ،واجلنا�س يف
البيت الأول بني (خمدا ،وجمدا).
الت َّْخ ِري ��ج :طِ ���راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َف���اء ال ُغ َّل���ة  ،119ومخطوطه  ،21و َن ْف���ح الطيب
.177/1
()13

وقال �أثناء مغادرته َ
(غ ْر َناطة)[ :من الطويل]

 -1ولمَ ّ���ا و َق�� ْف�� َن��ا ل���ل��� َودَا ِع َو َق���� ْد َب��� َدتْ
ُ
ال�سبيك َة فِ�ض ًة
-2
نظرت ف�ألفيتُ َّ

قباب بنجدٍ ق ْد َعلَتْ َذ َ
لك ال َوادِي
ٌ
بيا�ضال َّزهْ ِريف َ
ذلكال َّنادِي
حل�س ِن ِ
ْ
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 -3فل ّما َك َ�س ْتهَا َّ
ال�ش ْم ُ�س عَا َد لجُ َ ي ُنها

ريهَاال َبادِي
فاعج ْبلإ ْك�سِ ِ
لنا َذ َه ًبا َ

ال ِّرواي ��ة )1( :ورد البي ��ت الأول يف طِ ���راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َف���اء ال ُغ َّل���ة ،ومخطوطه
هك ��ذا« :قباب قبا جند على ذلك ال ��وادي» ،وورد يف كنوز ال َّذهب يف تاريخ حلب،
واملنه���ل ال�ص���ايف وامل�ست���ويف بعد ال���وايف ،و�إع�ل�ام ال ُّنب�ل�اء بتاريخ حل���ب َّ
ال�شهباء
برواية« :قباب ربا جند على ذلك الوادي».
( )2وورد البي ��ت ال َّث ��اين يف مخط ��وط ِط ��راز ا ُ
و�ش َف ��اء ال ُغ َّل ��ة برواية:
حل ّل ��ة ِ
«ف�ألقيت».
( )3وورد البيت ال َّثالث يف َن ْفح الطيب برواية« :لها ذه ًبا».
ال�ش ْرح )1( :القبا�َ :ض ْر ٌب من َّ
َّ
ال�ش َج ِر .تاج العرو�س  ،266/39وهام�ش �شرح
�ألفي���ة ابن مع���ط (ال�سفر الأول) ،مج  .29/1وجند :من متنزهات َغرناطةَ .ن ْفح
الطيب  ،513/3وهام�ش �شرح �ألفية ابن معط (ال�سفر الأول) ،مج .29/1
ال�سبيك ��ة :مو�ضع خارج َغرناطة ،مت َِّ�ص ٌل بها .ينظر طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء
(َّ )2
ال ُغ َّل���ة  ،153و َن ْف���ح الطي���ب ،ورحلة ابن بطوط���ة  ،521/2وينظر يف ذكر َّ
ال�شاعر
لل�سبيكة رقم ( ،)2ورقم (.)43
( )3الإك�سري :الكيمياء .تاج العرو�س .42/14
احلاجري القائل فيه؛ ديوانه
يف البي ��ت الأول ت�ضمني من بيت ح�س ��ام الدِّ ين
ّ
: 286
��ي��رتْ
َو َق��ف��ن��ا ِل����ل���� َودا ِع َو َق����د �أُث َ

مَ���طِ ��� ُّي���هُ��� ُم َو َج������ َّد الإرت ُ
حِ�������ال

ومت َّث � َ�ل َّ
ال�شاعر باملقطعة من �شع ��ره على التَّجني�س الالح ��ق ،وهو الواقع بني
ا�سمني ،االختالف بينهما بحرف يف الأول ،وهو هنا بني كلمتي (الوادي ،النادي)،
�أم ��ا الكلمتان (النادي ،البادي) فقد قال َّ
ال�شاع ��ر� :إنهما من التجني�س امل�ضارع،
وه ��و مثل الالح ��ق ،واالختالف بينهما يكون يف �أن احل ��رف الواقع فيه االختالف
يف امل�ضارع م�شاب ًها ملخالفه يف اخلط واملخرج .طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة .118
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الت َّْخ ِري ��ج :طِ ���راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّل���ة  ،112 -111ومخطوط���ه الورقة ،17
ال�ص���ايف
وكن���وز ال َّذه���ب يف تاري���خ حل���ب  ،467/1والبي ��ت الأ ّول فق ��ط يف املنه���ل ّ
وامل�ست���ويف بع���د الوايف َّ ،271/2
واملقطعة يف َن ْفح الطيب  ،678/2و�إعالم ال ُّنبالء
بتاريخ حلب َّ
ال�شهباء .74/5
()14
وقال[ :من اخلفيف]

ُ -1ن ْ�س َختي اليو َم يف املح ّب ِة �أَ ْ�ص ٌل
َ -2ن��ق�� ُل��وا ُم�� ْر َ���س�� َل امل���دَامِ ��� ِع مِ نها
ٌ
وقي�س»
َ -3ق ْد َرواها َقبلي
«جميل ٌ

ف��� َع���ل���ي���هَ���ا اع����ت����م����ا ُد ُك������� ِّل عَ���م���ي���دِ
�ي�ر َم���زي���دِ
و���ص��ح��ي��ح ال���ه��� َوى ب���غ ِ
ح َ
��ي�ن هَ���ا َم���ا ِب��� ُك��� ّل حل ٍ
����ظ وجِ ��ي��دِ

ال ِّرواية )2( :ورد البيت ال َّثاين يف طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة  ،284ومخطوطه
الورقة  ،10وورد يف املطبوع برواية« :ثقلوا ...بغري مريد».
ال�ش� � ْرح )2( :ا�ست�شه ��د به ��ا َّ
َّ
ال�شاعر عل ��ى اقتبا�سه يف بيته الث ��اين من علم
احلدي ��ث بع�ض م�صطلحاته؛ منه ��ا :املر�سل ،وال�صحيح ،واملزي ��د .ينظر الباعث
احلثيث �شرح اخت�صار علوم احلديث .681
( )3جمي ��ل :هو جميل بن معمرَّ ،
ال�شاعر امل�شهور بتغزله يف محبوبته بثينة،
وقي� ��س :هو قي�س بن املل� � ّوح املعروف مبجنون ليلى ،امل�شه ��ور بتغزله يف ليلى ،وكل
منهما له ديوان �شعر م�شهور ج ًّدا ،مطبوع �أكرث من مرة.
الت َّْخ ِري ��ج :طِ ���راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َف���اء ال ُغ َّل���ة  ،284ومخطوط ��ه الورق ��ة  ،10و َن ْفح
الطيب .375/7
()15
وقال[ :من اخلفيف]
 -1هَذ ِه َر ْو َ�ض ُة ال َّر ُ�سولِ َفد َْعني

ال�سعِيدِ
�أَ ْب ُذ ُل ال َّدم َع في َّ
ال�صعيدِ َّ
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 -2ال َت ُل ْمني َعلَى ان�سكابِ ُدمُوعِ ي

�إمن�����ا ُ���ص�� ْن�� ُت��ه��ا ل���ه���ذا ال��� َّ��ص��ع��ي��دِ

َّ
واد قرب وادي القرى ،في ��ه م�سجد لر�سول اهلل .
ال�ش� � ْرح )2( :ال�صعي ��دٍ :
معجم البلدان .408/3
ال�صعي ��د :مبعنى ال�سبيل .تاج العرو� ��س  .284/8ومتثل بها َّ
ال�شاعر من
(َّ )3
ال�سعيد) يف
�شع ��ره على التَّجني�س الالح ��ق ،وهو هنا واقع بني كلمت ��ي َّ
(ال�صعيدَّ ،
البيت الأول.
التخريج :طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة  ،111و َن ْفح الطيب .47/1
وقال[ :من مخلع الب�سيط]

 -1دَائِ�������ر ُة ا ُ
�����ب َق���� ْد َت�� َن��اهَ��تْ
حل ِّ
َ -2ف��ب ْ��ح�� ُر َ���ش��وقِ��ي ب��هَ��ا َط��وي ٌ��ل
 -3و� ّإن َوج�������دي ب���ه���ا ب�����س��ي ٌ��ط

()16
ف���� َم����ا ل����ه����ا يف ال������ه������ َوى َم����زي���� ُد
وب������ح������ ُر َدم�������عِ�������ي ب����ه����ا مَ������دِ ي������ ُد
ف���ل���ي���ف��� َع���لِ ا ُ
حل����� ُ
����س����ن َم�����ا ُي����ري���� ُد

ال�ش� � ْرح :مت َّث ��ل بها َّ
َّ
ال�شاع ��ر من �شع ��ره �شاهدً ا عل ��ى اقتبا�س ��ه م�صطلحات
عرو�ض ّية؛ هي :ال َّدائرة ،والبحرَّ ،
والطوي ��ل ،والب�سيط ،واملديد ،وال َّثالثة الأخرية
م ��ن بحور ِّ
ال�سمان
ال�شع ��ر املعروفة .ينظ ��ر كتاب العرو� ��ض القدمي ملحمود عل ��ي َّ
يرحمه اهلل.
التخري ��ج :طِ ���راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َف���اء ال ُغ َّل���ة  ،294ومخطوط ��ه الورق ��ة  ،95و َن ْفح
الطي���ب  ،679/2و�أن���وار الربي���ع يف �أن���واع البدي���ع  ،291/2وامل�سل���ك ال�سه���ل يف
�شرح تو�شيح ابن �سهل  ،134وورد ا�سم َّ
ال�شاعر يف �أنوار الربيع هكذا�« :أبو جعفر
الألربي» ،وهو حتريف.
وقال[ :من املن�سرح]
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 -1ال جتِ دُوا يف ال َه َوى َعلَى َكلِف
 -2له َف ُان َما َي ْ�ش َتكي �إل��ى �أَ َح��دٍ

�ي�ر ُه يف ال���� َغ����را ِم َل���ن تجَ ِ �����دُوا
َن���ظ ُ
��ي��ر ال�����دُّ ُم�����و ِع ال َي����� ِر ُد
ظ����م����� ُآن َغ َ

ال�ش� � ْرح :ورد يف طِ راز ا ُ
َّ
حل ّل���ة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة �أن ال�شاهد يف (جتدوا ،وجتدوا)،
فالفع ��ل الأول من الغ�ضب ،والثاين م ��ن الإ�صابة ،واجتمع فيه اجلنا�س التَّام ،ور ُّد
املح�سنات البديع َّية .ينظر ِطراز ا ُ
و�ش َفاء ال ُغ َّلة.
حل ّلة ِ
العجز على ال�صدر من ِّ
الت َّْخ ِري ��ج :طِ ���راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َف���اء ال ُغ َّل���ة  ،148ومخطوطه الورق ��ة  ،32و َن ْفح
الطيب .372/7
()18

وقال[ :من اخلفيف]

 -1هَذه عِ ْ�شـر ٌة َت َق َّ�ضتْ َوعِ ْندِ ي

مِ ���ن �أل���ي ِ���م ال�� ِب�� َع��ا ِد � َ���ش��� ْو ٌق � َ��ش��دِ ي�� ُد

 -2و�إذا َما ر�أي��تَ �إط َفا َء َ�شوقِي

ب��ال�� َّت�لاقِ��ي َف َ
������ذاك ر�أيٌ َ���س��دِ ي�� ُد

ال�ش ْرح :ا�ست�شهد بها َّ
َّ
ال�شاعر من �شعره على التَّجني�س امل�ضارع ،وهو هنا بني
(�شديد ،و�سديد).
الت َّْخ ِريج :طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة  ،122و َن ْفح الطيب .678/2
()19

وقال[ :من املن�سرح]

َ -1م��ن � َ��س�� ِل�� َم املُ��� ْ��س�� ِل�� ُم��و َن ُك ُّل ُه ُم
َ -2ف َ
ذلك امل ُ ْ�س ِل ُم ا َ
حلق ُ
ِيق ِب�� َذا

و�أمِ ������ ُن������وا مِ �����ن لِ���� َ���س���انِ��� ِه َو َي��������دِ ْه
َج���ا َء َح��دِ ي ٌ��ث ال � َ��ش َّ��ك فيِ � َ��س�� َن��دِ ْه

و�ش َفاء ال ُغ َّلة بروايةَ « :ف َ
ال ِّرواي ��ة )2( :ورد َ�ص ْدر البيت ال َّثاين يف ِطراز ا ُ
ذلك
حل ّلة ِ
املُ ْ�س ِل ُم َ
احل ِقيقي ِب َذا».
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َّ
ال�ش� � ْرح :يف ه ��ذه ال ُّنتفة َما ُي َ�س َّمى يف عل ��م البديع بالعقد ،ومعن ��اه «�أن تعقد
كالم ��ا منث ��و ًرا من الق ��ر�آن �أو احلديث �أو غريهم ��ا من �أثر �أو حكم ��ة �أو مثل على
ً
�أن ��ه لي�س م ��ن كالمك ،بل هو منقول من مو�ضع �آخر» .طِ ���راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة
 .301وعليه ففي ال ُّنتفة عقد من احلديث َّ
ال�سابق .ون�ص
ال�شريف ،ينظر امل�صدر َّ
احلدي ��ث وروايته كما وردا يف اجلامع ال�صحيح املخت�ص���ر « :2379/5امل�سلم من
�سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده ،واملهاجر من هجر ما نهى اهلل عنه».
الت َّْخ ِري ��ج :طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّل���ة  ،312ومخطوطه الورقة  ،102و َم َعاهِ د
ال َّت ْن ِ�صي�ص على �شواهد ال ّتلخي�ص .178/4
()20

وقال[ :من الطويل]

حل َ
وق�� ُد ح َّك َمتْ �أ َ
��اظ�� َه��ا فيِ ُف�����ؤَا ِد ِه
ُ�ص ِب ْغ َن بمِ َا فيِ َط ْرفِها مِ نْ َ�س َوا ِد ِه

وكيف َي�� ُك ُ
َ
-1
ال�صبرْ ُ َع ْنهَا ِل َعا�شِ قٍ
��ون َّ
� -2إِذا �أَ ْر َ���س��لَ��تْ � ُ��س��و َد ال�� َغ��دَائِ�� ِر خِ ْل َتهَا

َّ
ال�ش ْرح :يف ال ُّنتفة من علم البديع ما ي�س َّمى باال�ستتباع ،وهو �أن يذكر ال َّناظم
�أو الناثر معنى مدح �أو ذم ،في�ستتبع به معنى �آخر من جن�سه .طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء
ال ُغ َّلة  .600وعليه ففي هذا ِّ
ال�شعر «مدح لها ب�أ َّنها ال ي�صرب عنها ،على وجه ا�ستتبع
مدحها بتحكيم حلظها يف القلوب ب�سود العيون»ِ .طراز ا ُ
و�ش َفاء ال ُغ َّلة .602
حل ّلة ِ
الت َّْخ ِري ��ج :طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّل���ة  ،602ومخطوطه الورقة  ،217و َم َعاهِ د
ال َّت ْن ِ�صي�ص على �شواهد ال ّتلخي�ص .92/3
[قافية ال َّراء]
()21

وقال[ :من الكامل]
َ -1م��� ْه ً
�ل�ا َف�� َم��ا ِ���ش�� َي�� ُم ال��� َو َف���ا ُم�� ْن�� َق��اد ٌة
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مل ِ���ن اب�� َت�� َغ��ى مِ ���ن ن��ي�� ِل�� َه��ا �أ ْو َط�������ا َرا

574

َي��و ًم��ا ول��و ج��هِ�� َد ال�� َف�� َت��ى َ�أو َط��ارا

�������ب املَ����� َع�����ايل ال ُت����� َن ُ
�����ال ب��ح��ي��لَ�� ٍة
ُ -2رت ُ

ً
ال ِّرواي ��ة )1( :ورد البي ��ت الأول يف طِ ���راز ا ُ
مخطوط ��ا
حل ّل���ة و�شِ َف���اء ال ُغ َّل���ة
ومطبوعا ،و�إعالم ال ُّنبالء بتاريخ َحلب َّ
ال�شهباء برواية« :الوفاء معارة» ،وورد يف
ً
كنوز َّ
الذهب يف تاريخ حلب برواية« :الوفا معارة».
( )2ورد البي ��ت ال َّثاين يف �إعالم ال ُّنبالء بتاريخ حلب َّ
ال�شهباء برواية« :جهد
الغنى».
ال�ش� � ْرح :نظ ��م َّ
َّ
ال�شاع ��ر ال ُّنتف ��ة ا�ست�شهادًا عل ��ى اجلنا�س ال َّت ��ام املركب بني
(�أوطارا)؛ �أي م�آرب ،و(�أو طارا)؛ املكونة من احلرف (�أو) ،والفعل (طار).
الت َّْخ ِري ��ج :طِ ���راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َف���اء ال ُغ َّل���ة  ،163ومخطوطه الورق ��ة  ،38وكنوز
ال َّذه���ب يف تاري���خ حل���ب  ،467/1و َن ْفح الطي ��ب  ،373/7و�إعالم ال ُّنب�ل�اء بتاريخ
حلب َّ
ال�شهباء .74/5
()22
وقال[ :من الب�سيط]
َ -1ن��اول�� ُت��ه َو ْرد ًة َف��اح��م�� َّر مِ ���ن َخ َ��ج��لٍ
 -2اخل���دُّ َور ٌد َوعَ�� ْي�� ِن��ي َن�� ْرج��� ٌ��س وعَ��لَ��ى

وقا َلَ :و ْجه َِي ُي ْغنِينِي ع َِن ال َّز َه ِر
َخ���دِّي عِ ���ذا ٌر َك��ري��ح��انٍ على َن�� َه�� ِر

ال�ش� � ْرح :ا�ست�شه ��د بها َّ
َّ
ال�شاعر من �شع ��ره على لزوم ما ال يل ��زم يف القافية،
فالت ��زم حرف اله ��اء قبل حرف ال ��روي وهو ال ��راء ،والتزم حركة ح ��رف الهاء،
وكذلك التزم بحركة ما قبل الهاء.
الت َّْخ ِري ��ج :طِ راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َفاء ال ُغ َّل���ة  ،247ومخطوطه الورقة  ،74و�سقطت
من ��ه كلم ��ة« :وقال» من عج ��ز البيت الأ ّول ،وه ��ي يف كنوز ال َّذه���ب يف تاريخ حلب
 ،477/1و َم َعاهِ ���د ال َّت ْن ِ�صي����ص عل���ى �شواه���د التلخي����ص  ،306/3و َن ْف���ح الطي���ب
 ،375 – 374/7و�إع�ل�ام ال ُّنبالء بتاريخ حلب َّ
ال�شهباء  .75/5حيث وردت فيها
النتفة.
ﺮم  -ﺻﻔﺮ 1440
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()23
وقال[ :من الوافر]
 -1ل����ق���� ْد َك������� َّر ال�������عِ������� َذا ُر ِب��� َو ْج��� َن��� َت��� ْي���ه
َ -2ف��� َغ���ا َب���تْ � َ��ش�� ْم��� ُ��س َو ْج��� َن��� ِت��� ِه َو َج�����ا َءتْ
َ -3ف����� ُق�����ل�����تُ ل������ َن������اظِ ������ري لمَ ّ���������ا ر�آهَ���������ا

َك��� َم���ا َك���� َّر ال َّ
���ظ�ل�ا ُم عَ���لَ���ى ال�� َّن��هَ��ا ِر
عَ���لَ���ى َم����هَ����لٍ عَ���� ِ���ش��� َّي ُ
���ات ال����عِ���� َذا ِر
و َق��� ْد َخ��لَ َ
��ط ال��� َّ��س��وا َد ب��االح��م��رارِ:

( -4مت���� ّت���� ْع مِ ����ن َ���ش��م��ي ِ��م عَ�������را ِر جن��دٍ

ف�� َم��ا َب��� ْع��� َد ال�� َع ِ�����ش�� ّي�� ِة مِ ����ن عَ�����رارِ)

ال�ش ْرح :ا�ست�شهد بها َّ
َّ
ال�شاعر من �شعره على ت�ضمينه البيت الأخري بكامله من
بع�ض ال�شعراء ،فهو لل�صمة بن عبد اهلل الق�شريي يف ديوانه �ضمن �شعر بني ق�شري
 ،179/2وملجن ��ون ليلى يف ديوانه  150من قطعة يف �ستة �أبيات ،وهو يف احلما�سة
الب�صري ��ة  1023ملعقل بن جناب ،وقال :ويروى جلعدة بن معاوية العقيلي .وينظر
حتقيقي لديوان �أبي الفرج بن هندو.
الت َّْخ ِري ��ج :طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّل���ة  ،347و َم َعاهِ د ال َّت ْن ِ�صي�ص على �شواهد
ال ّتلخي�ص ،254 /3و َن ْفح الطيب .689/2
()24
وقال يف التَّ�شريع[ :من الكامل]

َ -1ي����ا َراحِ ً
����ل���ا َي���ب���غِ���ي زي�������ار َة ط��ي�� َب�� ٍة
َ -2ح ِّ��ي ال َعقي َق �إذا َو ْ�صلتَ َو ِ�ص ْف َل َنا
 -3و�إذا َوق���ف���تَ ل����دَى امل���ع��� َّر ِف دَاع��� ًي���ا

ِن����ل����تَ املُ���� َن����ى ب�����زي�����ار ِة الأَخ�����ي�����ا ِر
وادِي مِ �� ًن��ى ب����أَ َط���ايِ���بِ الأَخ��� َب���ا ِر
زا َل ال�� َع�� َن��ا َ
وظ����ف َ
ِ����رت ب����الأَ ْو َط����ا ِر

ال ِّرواية )1( :ورد �صدر البيت الأول يف طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة ،ومخطوطه
برواية« :يا راح ًال تبغي زيارة طيبة».
( )2وورد عج ��ز البي ��ت ال َّث ��اين يف ط���راز احلل���ة ،و َم َعاهِ ���د ال َّت ْن ِ�صي�ص على
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�شواهد ال ّتلخي�ص ،برواية« :وادي املنى يا ط ّيب الأخبار».
َّ
ال�ش ْرح :الت�شريع :هو بناء البيت على قافيتني ي�صح املعنى على الوقوف على
كل واح ��دة منهما .بغي���ة الإي�ض���اح لتلخي�ص املفت���اح يف علوم البالغ���ة ،101/4
و َر ِو ّي القافي ��ة الأول ��ى الت ��ي ي�صح املعنى عن ��د الوقوف عليه الأل ��ف املق�صورة يف
ال�شط ��ر الثاين من كل بيت يف الكلمات« :املن ��ىِ ،منى ،العنا» .وينظر طِ راز ا ُ
حل ّلة
و�شِ َفاء ال ُغ َّلة.
( )2العقيق :ا�سم لأكرث من مو�ضع يف اجلزيرة العربية ،ولعل َّ
ال�شاعر ق�صد
به مو�ض ًعا باملدينة املنورة ،وهذا �أقرب مل�ضمون قوله .معجم البلدان .139/4
( )3املع َّرف :مو�ضع الوقوف بعرفة .معجم البلدان .155/5
التخري ��ج :طِ راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة  ،265ومخطوط ��ه الورقة  ،82و َم َعاهِ د
ال َّت ْن ِ�صي�ص على �شواهد ال ّتلخي�ص  ،301/3و َن ْفح الطيب .375/7
()25

ال�سريع]
وقال[ :من َّ

ُ -1ح ْ�����س�� ُن َ
��ك َم����ا َب َ
��ي�ن ال������� َو َرى َ���ش��ائِ�� ٌع
������ج������ا َء م����ن���� ُه ُم����ب����ت����دًا لِ���� ْل����هَ���� َوى
َ -2ف َ

َق���� ْد عُ������ ِّر َف الآ َن ِب��ل��ا ِم ال����عِ���� َذا ِر
َخ�����َب����رَ ُ ُه الآ� ُ���������س َم������� َع ا ُ
جل���� ّل����ن����ا ِر

َّ
ال�ش� � ْرح )2( :الآ� ��س�« :شجر َدا ِئم اخل�ض ��رة بي�ضـي ا ْل� � َورق� ،أَبي�ض الزهر �أَو
وردي ��ه ،عطري ،وثم ��اره ُل ّبية �سود ُت�ؤْ َكل غ�ضة وجتفف َفتكون من التوابلَ ،وهُ َو من
ف�صيلة الآ�سيات» .املعجم الو�سيط �ص ،1واجل ّلنار :زهر ال ُّر َّمان .املعجم الو�سيط
 ،132ويف هذين البيتني اقتبا�س بع�ض م�صطلحات علم ال َّنحو ،وهي :املعرف ب�أل،
واملبتد�أ ،واخلرب .ينظر طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة.
الت َّْخ ِريجِ :طراز ا ُ
و�ش َفاء ال ُغ َّلة  ،293ومخطوطه الورقة  ،94وق َّدم لها يف
حل ّلة ِ
املطب ��وع بقوله« :وله يف ذل ��ك» .وهذا خط�أ من النا�سخ ،و َن ْفح الطيب  ،377/7ومل
ترد ال ُّنتفة يف جمموع �شعر ابن جابر الأندل�سي.
ﺮم  -ﺻﻔﺮ 1440
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()26
وقال[ :من الطويل]

َ -1م�� ِل��ي ٌ��ح َك������أَ َّن ال�� َّن��ا� َ��س مِ ��� ْل ُ���ك يمَ ِ��ي�� ِن�� ِه
 -2وال عَ�� ْي َ��ب فيِ �أ َ
�ي�ر َ�أ َّن��هَ��ا
حل���اظِ ��� ِه َغ َ

َو�أَلحْ َ ُ
وب َو َت���أْ ُم�� ُر
��اظ�� ُه َت ْنهَى ال ُق ُل َ
مِ َر ٌ
ا�س َت ْ�س َح ُر
ا�ض �إ َذا َت ْر ُنو �إلى ال َّن ِ

ال�ش� � ْرح :متثل بها َّ
َّ
ال�شاعر من �شعره �شاه ��دً ا على فن بديعي ،هو ت�أكيد املدح
مبا ي�شبه الذم.
الت َّْخ ِريج :طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة  ،591ومخطوطه الورقة .214
()27
وقال[ :من الكامل]
َ -1خ����� ِّل الأن�������ا َم وال ت��خ��ال ْ
��ط مِ �� ْن��هُ�� ُم
ّ � -2إن امل�����و َّف����� َق َم�������نْ َي����� ُك ُ
�����ون ك�����أ ّن����ه

�أَ َح��دًا َو َلو َ�أ ْ�ص َفى � َ
إليك َ�ض َمائ َر ْه
��ارب َف�� ْه�� َو ال��وح��ي�� ُد ِب��دَائ��ر ْه
ُم�� َت�� َق ٌ

ال�سهل يف �ش ��رح تو�شيح ابن �سهل
الرواي ��ة )1( :ورد البي ��ت الأول يف امل�سلك َّ
برواية« :وال تالحظ».
َّ
ال�ش ْرح :يف البيت ال َّثاين اقتبا�س من علم العرو�ض بع�ض م�صطلحاته؛ منها:
املتقارب ،وهو من بحور ال�شعر املعروفة ،ومنها :الدائرة ،وهي الدائرة العرو�ضية
اخلام�سة ،وت�شتمل على بحرين ،هما :املتقارب ،واملتدارك ،وت�س َّمى دائرة املتَّفق،
ل ��ذا ج ��اء َّ
ال�شاع ��ر با�سم بحر املتق ��ارب يف عجز البي ��ت ملنا�سبة كلم ��ة املوفق يف
�صدره .ينظر ِطراز ا ُ
و�ش َفاء ال ُغ َّلة .والعرو�ض القدمي �ص  .288وتنظر ال ُّنتفة
حل ّلة ِ
رقم (.)45
التخري ��ج :طِ ���راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّل���ة  ،294و َن ْفح الطي���ب  ،678/2وامل�سلك
ال�سهل يف �شرح تو�شيح ابن �سهل .134-133
َّ
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()28
وقال[ :من اخلفيف]

َف����� َت����� َذ َّك����� ْر ُت �أَهْ ����لَ���� َن����ا ب���اجل��� ِزي��� َر ْه
وك���� َذا �أز ُم ُ
ر ْه
�����ن ال ُّ�����س��ـ�� ُرو ِر َق���ِ��ص�ي َ

ُ -1ر َّب َي��������و ٍم ق���ط���ع��� ُت���ه ب����اجل����زي���� َر ْه
 -2ق��� ّ��ص��ـ�� َر الأُن����� ُ����س َم���ا َت َ
����ط����ا َو َل مِ ��ن�� ُه

ال ِّرواية )1( :ورد البيت الأول يف َن ْفح الطيب برواية« :رب ليل».
( )2وورد البيت ال َّثاين يف َن ْفح الطيب بروايةَ :
ال�سـ ُرو ِر َي ِ�س َريه».
«وكذا �أز ُمنُ ُّ
َّ
ال�ش� � ْرح )1( :كلم ��ة اجلزي ��رة الأول ��ى املراد به ��ا حم�ص املحيط به ��ا ال َّنهر
ا�صي ،وال َّثانية جزيرة الأندل�س ،ويف البيتني جنا�س تام بني اجلزيرة
امل�س َّم ��ى بال َع ِ
واجلزيرة .ينظر طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة.
الت َّْخ ِري ��ج :طِ ���راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َف���اء ال ُغ َّل���ة  ،151ومخطوط ��ه الورق ��ة  ،33و َن ْفح
الطيب .372/7
ال�سني]
[قافية ِّ
()29
وقال[ :من الكامل]
َ -1و ُم���������� َو َّر ِد ال���� َو َج���� َن����اتِ د ََّب عِ ������� َذا ُر ُه
 -2لمَ َّ������ا َر�أي���������تُ عِ ���������� َذا َره ُم���� ْ���س��� َت��� ْع���جِ ً
�ل�ا
َ -3ن����ادي���� ُت����ه ق ْ
ِ������ف َك�����ي �أُ َو ّد َع َو ْردَه

�����ط عَ���لَ���ى ق َ
َف���� َك�����أ َّن���� ُه َخ ٌّ
ِ���رط���ا� ِ���س
َق�� ْد َرا َم ُيخفِي ال���ور َد مِ �� ْن��ه ِب���آ� ِ��س
ا�س)
( َم��ا يف ُوقوف َِك َ�ساع ًة مِ ن َب ِ

ال ِّرواي ��ة )1( :ورد البي ��ت الأول يف طِ ���راز ا ُ
«رب
حل ّل���ة و�شِ َف���اء ال ُغ َّل���ة بروايةّ :
عذاره».
ال�ش ْرح :يف عجز البيت الأخري ت�ضمني ـ كما قال َّ
َّ
ال�شاعر ـ من بيت �أبي َّمتام:
ما يف ُوق��وف َ
با�س
ِ��ك �سا َع ًة مِ ��ن ِ

َن��ق�����ض��ي ِذم�������ا َم الأَر ُب��������� ِع الأَدرا� ِ��������س
ﺮم  -ﺻﻔﺮ 1440
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ينظر طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة ،حيث �شرح َّ
ال�شاعر هذا الت�ضمني.
الت َّْخ ِري ��ج :طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّل���ة  ،355و َم َعاهِ د ال َّت ْن ِ�صي�ص على �شواهد
ال ّتلخي�ص  ،165/4و َن ْفح الطيب  ،676/2وذيل ثمرات الأوراق .197
ال�صاد]
[قافية َّ
()30
ال�سريع]
وقال يف (حم�ص) ملا دخلها[ :من َّ

����ح����ى ب���هَ���ا ج�� ّن�� ٌة
 -1حِ ���م ٌ
�������ص مل���ن �أَ� ْ����ض َ
��اع َ��ج�� ُب��وا
َ -2ح���� َّل ب��ه��ا ال�� َع��ا�ِ��ص��ي �أَال َف ْ

َي��� ْد ُن���و ل�� َد ْي��ه��ا ا َلأ َم������ ُل ال�� َق��ا�ِ��ص��ي
��ا���ص��ي
مِ ����ن َج���� ّن���� ٍة َح����� َّل ِب���ـ��� َه���ا ال�� َع ِ

َّ
ال�ش� � ْرح )1( :يف ه ��ذه ال ُّنتف ��ة تورية« :ف�إن املعن ��ى البعيد امل ��و َّرى عنه ال َّنهر
املع ��روف ،وقد ُب�ّي�نّ بذكر (حم�ص) قبله ،واملعنى القريب امل ��ورى به هو املذنب».
طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة.
الت َّْخ ِري ��ج :طِ ���راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َفاء ال ُغ َّل���ة  ،467ومخطوطه الورق ��ة  ،164و َن ْفح
الطيب .675/2
[قافية َّ
ال�ضاد]
()31
وقال[ :من الطويل]

 -1ولمَ ّ���ا َر�أَى ا ُ
حل��� َّ��س��ا ُد مِ �� ْن َ��ك ال�� ِت�� َف��ا َت�� ًة
� -2أَ� َ��ض��ا ُف��وا �إل���ى عُ�� ْل�� َي َ
ِي�ص ٍة
��اك ُك��� َّل َنق َ

�إلى َجان َِب ال َّل ْه ِو الذي َكا َن
قيق َلدَي َنا بال َإ�ضا َف ِة َم ْخ ُف َ
َح ٌ
و�ضا
وضا
َم ُر ُف َ

َّ
ال�ش� � ْرح :يف البي ��ت ال َّث ��اين اقتبا�س من م�صطلح ��ات علم النح ��و :الإ�ضافة،
واخلف�ض.
التخريجَ :ن ْفح الطيب .377/7
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[قافية َّ
الطاء]
()32
وقال[ :من ال َّر َجز]

ي��������ق ُ
�������ط
ر ُم������� ْع ٍ
��������ول راج��������� ًي���������ا خل�����ي���� ِ

ُم ْ�س َت ْغ ِف ًرا َي ْحيى بن عَبدِ املعطِ ي

التخري ��ج� :شرح �ألفي ��ة ابن معط (ال�سف ��ر الأول) ،مج ،18/1قال ��ه َّ
ال�شاعر
تعقي ًبا على بيت ابن معط :9/1
َي������� ُق ُ
�������ول َراجِ ������������ي َر ّب������������ ِه ال����� َغ����� ُف�����و ِر

ي َ��ح��ي��ى ب���ن ُم���ع���ط ب���ن ع���ب���دِ ال��� ُّن���و ِر

َن َ��ظ�� َم��ه��ا ي َ��ح�� ْي��ى ب���ن عَ��� ْب���د امل��ع��طِ ��ي

����ط
������ي َف����������أَ َت���������تْ ك����ال����� ِّ����س���� ْم ِ
امل������غ������ ِرب ّ

يح ْيى ب��ن معطِ ي املغرِبي
َن َظ َمها َ

َت���������� ْذكِ���������� َر ًة َوجِ ���������ي��������� َز ًة ل����ل���� ُم���� ْع����رِبِ

فقال :كان من الأ ْولى �أن يقول :وذكر البيت� ،أو يقول:

معط �أتى على البيت
�إلى غري ذلك من العبارات .و�أ�شار ال ُّر َعي ِن ّي �إلى �أن ابن ٍ
الأخري يف نهاية �ألفيته ،فرجعت �إليها ـ ب�شرح املو�صلي ـ فوجدت البيت فيها هكذا
:1398/2
[قافية العني]
()33
وقال[ :من الكامل]
ا�س َع ْق َر ُب ُ�صدْغِ هَا
 -1لمَ ّا َعدَا يف ال َّن ِ
وال�صب ُح حتتَ خِ َما ِرهَا ُم َت َ�سترِّ ٌ
ُّ -2

َك��� َّف���تْ �أَ َذا ُه ع��ن ال����� َو َرى ب��ال�ُب�رُ ق�� ِع
عَ�� ّن��ا َم�� َت��ى � َ��ش��ا َءتْ َت�� ُق ُ
��ول َل��ه :اطل ِع

ال ِّرواي ��ة )1( :ورد البي ��ت الأول يف ال ُّدر ال َّنفي�س ،وجنى اجلنا�س برواية�« :أذاه
من».
َّ
�صدغها يف �شكل
ال�ص ��دغُ :خ ْ�صلة �شع ��ر تدليها املر�أة عل ��ى ِ
ال�ش� � ْرحَ :ع ْقرب ُّ
ُحم ��ة العقرب .معجم اللغة العربية املعا�ص���رة  .1529/2ويف هذا البيت نوع من

ﺮم  -ﺻﻔﺮ 1440
ﱠ

581

أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول  /ﺳﺒﺘﻤ  -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018م

8 7

54

اجلنا� ��س ،وهو اجلنا� ��س املقلوب امل�ستوي ،وهو هنا بني (عق ��رب ،وبرقع) .ينظر
طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة ،وال ُّدر ال َّنفي�س ،وجنى اجلنا�س.
التخري ��ج :طِ ���راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َف���اء ال ُغ َّلة  ،189ومخطوط ��ه ( 49وهي فيه البن
جاب ��ر ،ولي�ست يف جمموع �شعره) .كيف ذلك ،وهي يف املطبوعة لأبي جعفر ،قال:
م�صرحا باللفظني»؟! ،وهي لأبي جعفر الغرناطي يف كنوز ال َّذهب يف
«ويل يف ذلك
ً
تاريخ حلب  ،477/1والدُّ ر ال َّنفي�س  ،303/2والبيت الأول يف جنى اجلنا�س ،291
وال ُّنتفة يف َن ْفح الطيب  ،372/7و�إعالم ال ُّنبالء بتاريخ حلب َّ
ال�شهباء .75/5
()34
وقال[ :من املتقارب]
����ج���� ْو ِر ال��������� َودَا ِع َل��� َن���ا َم���وق ٌ
ِ���ف
ِ -1ب َ
َ -2ف�� َم��ا �أَ َن����ا �أَ ْن َ�����س��ى َغ����دَا َة ال�� َّن�� َوى

أذاب ال����� ُف������ؤا َد ل ْأج�������لِ ال�������� َودَا ِع
� َ
َو َح�������ادِي ال���ر َك���ائ���بِ ل��ل�� َب�ْي�نْ ِ دَا ِع

ال ِّرواي ��ة )1( :ورد البي ��ت الأول يف ِط ��راز ا ُ
و�ش َفاء ال ُغ َّل ��ة برواية« :بحور
حل ّلة ِ
ال ��وداع» ،وورد يف َن ْفح الطيب« :بجور الوداع» ،وكالهم ��ا خط�أ ،وال�صواب« :بحوز
ال ��وداع» .ينظر كتاب �أدب ال ّرحالت الأندل�س َّية واملغرب ّية حتى نهاية القرن ال�سابع
الهجري ،نوال َّ
ال�شوابكة ،دار امل�أمون لل َّن�شر .188
( )2ورد البي ��ت ال َّثاين يف مخطوط ِط ��راز ا ُ
و�ش َفاء ال ُغ َّل ��ة برواية« :فما
حل ّلة ِ
�أن�سى».
َّ
ال�ش� � ْرح )1( :وج ��ور ال ��وداع« :مو�ضع بخ ��ارج غرناطة ،عادة م ��ن �سافر �أن
ال�صدر ،وقد نظم
ي ��و ّدع هناك» .نفح الطيب .وفيه من علم البديع رد ال َع ُجز على َّ
َّ
ال�شاعر ال ُّنتفة ا�ست�شهادًا عليه.
الت َّْخ ِري ��ج :طِ ���راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َف���اء ال ُغ َّل���ة  ،210ومخطوط ��ه الورق ��ة  ،59و َن ْفح
الطيب .374/7
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[قافية الفاء]
()35
وقال[ :من املتقارب]
ِ -1ب����� َب�����ابِ ال����� ُب����� ُن�����و ِد َل���� َن����ا و ْق���� َف���� ٌة
����������ن � َ����س����ا ِل ٌ
ِ -2ب������� ِه � َ�����س����� َّرين َز َم ٌ
����ف

اك َي َرى ا ُ
هُ َن َ
حل ْ�س َن َمنْ َق ْد َو َق ْف
������ن َق����� ْد َ���س��لَ ْ��ف
َف���لَ��� ْه���فِ���ي عَ���لَ���ى َز َم ٍ

َّ
ال�ش ْرح )1( :باب البنود يف َغ ْر َناطة .ينظر كتاب الإحاطة يف �أخبار َغ ْر َناطة
 .75 ،65/2يف ال ُّنتفة من علم البديع رد العجز على ال�صدر ،وقد نظمها َّ
ال�شاعر
ا�ست�شهادًا عليه.
الت َّْخ ِريجِ :طراز ا ُ
و�ش َفاء ال ُغ َّلة  ،222ومخطوطه .64-63
حل ّلة ِ
()36
وقال[ :من جمزوء الكامل]

 -1لِ������� َق�������وَامِ ������� ِه الأَل ُ
ِ���������������ف ال���ت���ي
 -2عَ�������ا َن�������ق������� ُت�������ه َف������� َك��������أَ َّن�������نِ�������ي

������ن َم�������ا ُ�أل ْ
ِ����������ف
َج��������������ا َءتْ ِب�������أَ ْح������� َ������س ِ
ْ
ِ����������������������ف
ال ٌم ُم��������� َع���������ان��������� َق��������� ُة الأَل

«جا َء ْت ِب ُح ْ�س ٍن».
الرواية )1( :ورد البيت الأول يف َن ْفح الطيب بروايةَ :
ال�ش� � ْرح :نظم َّ
َّ
ال�شاعر ال ُّنتفة ا�ست�شه ��ادًا على اقتبا�سه من علم اخلط .ينظر
طِ ���راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َفاء ال ُغ َّل���ة ،وينظر يف اقتبا�س َّ
ال�شاعر من علم اخلط ال ُّنتفة رقم
(.)55
التخريج :طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة  ،300ومخطوطه الورقة  ،97و�سقط من
املخطوط لفظ «التي» من �صدر البيت الأول ،وال ُّنتفة يف َن ْفح الطيب .688/2
()37
وقال[ :من جمزوء الرمل]
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م������ا ا َّل��������������ذِ ي ُ�أ ْع��������������������ر َِب َو ْق������� َف�������ا؟
َق������������ ْد ُب�������� ِن��������ي َخ����������ا َل َ
����������ف عُ�������� ْر َف��������ا

�����ح�����وِيُّ ُق������ل يل:
� -1أَ ُّي������ه������ا ال����� َّن ْ
ُ -2ث����������� َّم يف َح���������ا َل��������� ِة َو� ْ�������ص�������لٍ

ال�ش� � ْرح :وقد قالهما َّ
َّ
ال�شاع ��ر تعقي ًبا على �أح ��د الآراء ال َّنحوية يف بناء الفعل
امل�ضارع و�إعراب ��ه ،هذا ال َّر�أي هو�« :أنه �إذا حلقه من َّ
ال�ضمائر الواو والياء معرب
يف حالة الوقف ،لأنَّ نون ال َّرفع ترجع يف الوقف ،مبني فيما عدا ذلك ،وهذا القول
يف غاية الغرابة ؛ لأنا مل جند كلمة معربة يف حالة الوقف مبنية يف حالة الو�صل».
(ال�سفر الأول) ،مج .756/2
التخريج� :شرح �ألفية ابن معط ِّ
()38
وقال[ :من الكامل]
ر ِب��َب��رَ ِد ِه
َ -1ي��� ْف�َت�رَُّ عَ���ن َب����� َر ٍد ُي��ث�ي ُ

َح�� َّر ال�� َغ�� َرا ِم وال َ�سبي َل ل ْ
ِر�ش ِف ِه

َ � -2أخ َذ ال َّر َ�شا من ُح ْ�س ِن ِه َط َر ًفا ِل َذا

َن َ�س َب ال َو َرى ُملَ َح ا َ
جل َمالِ ل َِط ْر ِف ِه

َّ
البد :الر�ضاب .تاج العرو�س .499/2
ال�ش ْرح )1( :رَ َ
( )2ال َّر َ�ش� ��أُُ ،مح َّرك ًةَّ :
الظ ْب ُي ِ�إذا َق ِو َي و َ
حت� � َّرك َوم َ�شى مع �أُ ِّمه .تاج العرو�س
.246/1
التخريجَ :ن ْفح الطيب .347/7
[قافية القاف]
()39
وقال[ :من الوافر]
َ -1علَى َوادِي ال َعقيقِ َ�س َك ْبتُ د َْمعِي
َ -2ف�� َك�� ْم ُغ ْ�ص ٍن َو ِري���قٍ مِ ْنه َي ْحكِي
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ب��ل��ا َع ٍ
����ي���ن َف����ي����ب����دُو ك���ال��� َع���ق���ي���قِ
�����م َو ِري�������قِ !
ِ���ي َف ٍ
َق�������وا َم َر� ً����ش����ا � َ���ش���ه ِّ

584

ال ِّرواية )1( :ورد البيت يف طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة ،ومخطوطه برواية« :ليبدو».
ً
ومخطوطا برواية« :فيه يحكي».
مطبوعا
( )2وورد البيت ال َّثاين فيه
ً
َّ
�سيل َ�ش ّقه م ��ا ُء ال�سّ ْيل ف�أ ْن َه َره
ال�ش� � ْرح )1( :معنى كلمة العقي ��ق الثانيةُ :ك ُّل َم ٍ
وو�سعه .تاج العرو�س .168/26
َّ
نظ ��م َّ
ال�شاعر ال ُّنتفة ا�ست�شهادًا على اجلنا� ��س التام املركب بني (وريق)؛ �أي
مورق ،و(وريق) املكونة من حرف الواو ولفظ (ريق) املق�صود به ُر�ضاب الفم.
الت َّْخ ِري ��ج :طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّل���ة  ،164-13ومخطوطه الورقة  ،38و َن ْفح
الطيب .373/7
()40
وقال[ :من الكامل]

 -1قالوا :عَ�شِ قْتَ َو َق ْد �أَ َ�ض َّر ِب َك ال َه َوى
َ -2قا ُلوا�َ :سبقتَ �إلى َم َح َّب ِة ُح ْ�س ِن ِه

َف����أَ َج��� ْب��� ُت���ه���مَ :ي���ا َل�� ْي�� َت�� ِن��ي مل َ�أ ْع���� َ���ش���قِ !
َف�أَ َج ْب ُت ُه ْمَ :ما َف���ا َز َم���نْ لمَ ْ َي ْ�سبِقِ !

الت َّْخ ِري ��ج :طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َف���اء ال ُغ َّلة  ،373ومخطوطه الورقة  ،125و َن ْفح الطيب
 ،689/2ونظمهما َّ
ال�شاعر ا�ست�شهادًا على الطباق.
()41
وقال[ :من املتقارب]
َ -1ي���حِ ُّ���ن املَ���� ُ���ش ُ
���وق �إِ َل�����ى ُق�� ْر ِب�� ُك�� ْم
و�س
َ -2ف ُج ْد ِبالو َ
ِ�صالِ َف َد ْت َك ال ُّن ُف ُ

َو�أَ ْن�������������������������تَ حَ ُ
���������������ن َو َال ُت������ ْ�����ش�����ف ُ
ت ُّ
ِ�����ق
َف�����������������إِنيِّ �إِ َل��������������ى َو� ْ������ص������ ِل������ ُك������ ْم � َ����ش���� ِّي ُ
����ق

585
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َّ
يحنُّ ( :بالك�سر) حني ًن ��ا فهو حانٌّ� :إذا ت�ش ��وق �إليه...
ال�ش� � ْرح« :وح ��ن �إلى وط ِن� � ِه َ ِ
(بال�ضم)� :أي َ�ص َّد َع ِّني� ...أي �أنا �أَت ََ�ش َّو ُق � َ
َّ
إليك َو َ�أ ْن َت ت َُ�ص ُّد َع ِّني».
يحنُّ
وحنَّ َع ِّني ُ
ُ
اقت ُ
والتقاط اجلواهر.
ِطاف الأزاهر
ُ
الت َّْخ ِري ��ج :اقت ُ
والتقاط اجلواه���ر �ص  ،111وال�شّ طر الأول من
ِطاف الأزاهر
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م�شقي ،وه ��و يف ديوانه � ،100أو غريه،
البي ��ت ال َّثاين ت�ضم�ي�ن من �شعر الو�أواء ال ّد ّ
ومتامه يف ال ّديوان :
َفلَ ْ�ستُ َعلى اله َْج ِر با ْلقا ِد ِر
[قافية الكاف]
()42
وقال وقد �أهدى طاقية[ :من جمزوء الكامل]
ُ -1خ������ ْذهَ������ا �إِ َل�������� ْي َ
��������ك هَ������دِ َّي������ ًة
ْ -2اخ��َت��رَْ ُت�����هَ�����ا َل َ
�������ك عِ ���� ْن���� َد َم����ا
� -3أَ ْر� َ�������س������� ْل������� ُت�������هَ�������ا َط�������اقِ������� َّي������� ًة

م������������ن َي���������عِ��������� ُّز عَ������ل������ى �أُ َن��������ا� ِ��������س ْ
��������ك
مِ َّ
�������ح�������تْ هَ���������دِ َّي��������� َة ُك���������� ِّل ن����ا� ِ����س ْ
����ك
�أَ� ْ�������ض َ
�������وب َع����������نْ َت����� ْق����� ِب�����ي�����لِ َرا� ِ�������س ْ
�������ك
لِ������� َت������� ُن َ

ال�ش� � ْرح :نظمه ��ا َّ
َّ
ال�شاعر ا�ست�شهادًا عل ��ى التَّجني�س ال َّناق�ص ب�ي�ن (�أنا�سك،
ونا�سك).
الت َّْخ ِري ��ج :طِ ���راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َف���اء ال ُغ َّل���ة  ،129ومخطوط ��ه الورق ��ة  ،25و َن ْفح
الطيب .678/2
()43
وقال[ :من الكامل]
ال�سبي َك ِة َبار ٌِق
 -1ما ه ََّب مِ ن َن ْحو َّ
هلل َما اخترَ ْ ُت ال ِف َرا َق ِل َر ْب ِعهَا
 -2وا ِ

�إ ّال َغ������دَا � َ���ش���وقِ���ي ِل��� َق��� ْل��� ِب���ي ���س��اب�� َك��ا
����������ب َذلِ��� َك���ا
ل���ك���نْ َق���� َ���ض���ا ُء ا ِ
هلل �أَ ْو َج َ

الرواية )1( :ورد البيت الأول يف َن ْفح الطيب برواية�« :شابكا».
ال�سبيك ��ة :مو�ضع خ ��ارج غرناطة ،مت�ص ��ل بها .ينظر طِ ���راز ا ُ
َّ
حل ّلة
ال�ش� � ْرحَّ :
و�شِ َفاء ال ُغ َّلة  ،153ونفح الطيب  ،678/2ورحلة ابن بطوطة  ،521/2وينظر يف
ذكر َّ
ال�شاعر لل�سبيكة رقم ( ،)2ورقم (.)13
وال�شبك :اخللط والتداخل .ت���اج العرو�س  .217/27وا�ست�شهد َّ
ال�شاعر بهذه
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ال ُّنتفة من �شعره على التَّجني�س اال�شتقاقي يف البيت الأول بني (ال�سبيكة ،و�سابكا).
التخري���ج :طِ���راز احلُلّة و�شِفَ���اء الغُلَّ���ة  ،201ومخطوطه الورق���ة  ،55و َن ْفح
الطيب .374/7
()44
وقال[ :من الرجز]

� -1أذن����تُ �أَن َي����� ْر ُووا ج�� َم�� ِي�� َع َم��ا ِب�� ِه
َ -2ي����� ُق ُ
�����ول ذا ُم��� َّت��� ِب��� ًع���ا لِ��� َ��ش��ـ��رط��ه

َح������ َّد َث������نِ������ي ُك ُّ
�����ك
���������ل ِ�إ َم����������������ا ٍم � َ�����س�����ا ِل ِ
���ك)
(�أَح������م������ ُد ب����ن ي���و����س���ف ب����ن م���ال ِ

ال�ش ْرح :نظم َّ
َّ
ال�شاعر هذه ال ُّنتفة ا�ست�شهادًا على ما ي�س َّمى يف علم البديع باالطراد،
وه ��و�« :أن يذكر الناظ ��م �أو ال َّناثر ا�سم من تعر�ض لذكره ،ثم يذكر من �أمكنه من
�آبائ ��ه على الرتتيب ب�ألفاظ �سهل ��ة دون تكلف حتى يكون الكالم يف �سهولة جريانه
واطراده كاملاء ،فيذكر �أو ًال ا�سم َّ
ال�شخ�ص ،ثم ا�سم �أبيه ،ثم ا�سم جده �إلى �آخر ما
ال�صفة جاز ،وتركه
يت�أتَّى له ذكره من غري ف�صل بني ذلك ،فلو ف�صل ف�ص ًال بنحو ِّ
�أولى» .طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة .627
الت َّْخ ِريج :طِ ���راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة  ،638ومخط ��وط الورقة  ،233و َم َعاهِ د
ال َّت ْن ِ�صي�ص على �شواهد ال ّتلخي�ص.205/3
()45
وقال على مذهب (الأخف�ش)[ :من الكامل]

ّ � -1إن ا َ
اح ٌة
خل َ
ال�ص مِ ن الأَ َنا ِم َل َر َ
� -2أَ�ْ��ض َ��ح��ى ِب���دَائ���ر ٍة َل��� ُه ُم�� َت�� َق��ار ٌِب

ِ������������ك � َ����س����ال ُ
ل����ك���� َّن����ه َم�������ا َن����������ا َل َذل َ
����ك
َي�� ْر ُج��و ا َ
�لا���ص َف�� َع��ا َق�� ُه ُم��� َت���دَا َر ُك
خل َ

َّ
ال�ش� � ْرح )2( :املتق ��ا ِرب واملت ��دا َرك والدائرة من م�صطلح ��ات علم العرو�ض،
واملتقارب واملتدارك بحران من بحور ال�شعر ،وهما مقرونان يف الدائرة العرو�ضية
املعروف ��ة باملتف ��ق .ينظر العرو�ض الق���دمي  ،288وتنظر ال ُّنتف ��ة رقم ( ،)27ويف
البيت ال َّثاين اقتبا�س من علم العرو�ض .ينظر طِ راز ا ُ
حل ّلة و�شِ َفاء ال ُغ َّلة.
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الأخف�ش� :سعيد بن م�سعدة البلخي (ت  215هـ)� ،سكن الب�صرة ،وتتلمذ على
�سيبويه النحوي ،وهو عامل باللغة والأدب والعرو�ض ،وقد ا�ستدرك على اخلليل بن
�أحمد الفراهيدي بحر املتدارك .ينظر الأعالم .102/3
التخري ��ج :طِ ���راز ا ُ
حل ّل���ة و�شِ َف���اء ال ُغ َّل���ة  ،295ومخطوط ��ه الورق ��ة  ،95و َن ْفح
الطيب  ،678/2وامل�سلك ال�سهل يف �شرح تو�شيح ابن �سهل .134
(للبحث �صلة)
(*)كلية اللغة العربية ،جامعة الأزهر ،م�صر
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أعالم
ال�صحفي والأديب العراقي-النجدي :عبداللطيف �آل ثن ّيان
«�صاحب قامو�س العوام يف دار ال�سالم»

(*)

د .عبدالرحمن ال�شبيلي

(**)

كاتب ه ��ذا املقال الغو� �ُ�ص يف �سرية هذا
قب ��ل نحو ع�شري ��ن عام ًا ،ا�سته ��وى َ
ال�صحف ��ي ،الأديب ،العراق ��ي ال ُهو ّية ،النجدي اجلذور ،ال ع ��ن ف�ضول البحث يف
من�ش� ��أ �أ�سرته فح�سب ،و�إمنا لك ��ون القليل املن�شور عنه ُينب ��ئ ب�سمات م�شهودة يف
الرق � ّ�ي والكفاي ��ة املعرف ّية ،فن�شرتُ �آنذاك مقا ًال مو�سّ ع� � ًا عنه يف جريدة اجلزيرة
ال�صحفي وبع�ض� � ًا مما ُكتب عنه يف
(الع ��دد  10236ع ��ام  )2000تناول م�ش ��واره
ّ
اجلان ��ب الثقايف ،ثم �أحلقت املقال بكتابي �صفحات توثيق ّية من تاريخ الإعالم يف
اجلزيرة العرب ّية (.)2002
وقبل �أ�سابيع ،وقعت على كتاب �صدر عام  2002بعنوان �صفحات من قامو�س
العوام يف دار ال�سالم ،بغداد ،و�ضع مادته هذا الأديب ،وراجعه املح َّقق عامر ر�شيد
ال�سام ّرائي ،ون�شرته وزارة الثقافة العراق ّية عام  ،2001وفيه مزيد من املعلومات
ع ��ن �سرية امل�ؤ ّل ��ف يف جوانب ثقاف ّية �أخرى ،ت�ضيف مزي ��د ًا من الفوائد عن فكره
و�إ�سهاماته ،وت�ؤ ّكد االنطباع الأول عن �شخ�ص ّيته ومكانته وكفاياته الفكر ّية.
وعبداللطي ��ف ثن ّي ��ان ذك ��ره خ�ي�ر الدي ��ن الزركل ��ي يف قامو����س الأع�ل�ام،
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م�ش�ي ً�را �إل ��ى �أن ��ه م ��ن �أق ��دم �صحفي ��ي الع ��راق ،و�أن ��ه ذو �أ�ص ��ل جن ��دي،
(�أ�ص ��در جري���دة الرقي���ب يف بغ ��داد �أواخ ��ر العه ��د العثم ��اين يف الع ��راق
وح ّدد كتاب تاري���خ ال�صحافة العربية لفيليب دي ط ��رازي) ،ب�ي�روت ()1914
تاريخ �صدور اجلريدة ب ��ـ ،1909 /1/28 وهو بذلك ي�أتي بعد� أحمد با�شا الزهري
النج ��دي ،ال ��ذي �أ�ص ��در جري���دة الد�ست���ور يف ا�سطنبول بتاري ��خ ،1908/10/4
وقبل �سليمان الدخي ��ل ،الذي كان ال�شيخ حم ��د اجلا�سر يظ ّنه � َ
أول جندي احرتف
ال�صحافة ،ب�إ�صداره جريدة الريا�ض (البغدادية يف.)1910/1/7
وتجُ م ��ع الكتب امل�ؤرخ ��ة ل�صحافة العراق وليقظته الفكري ��ة على الإ�شارة �إلى
عبداللطي ��ف �آل ثنيان ،وت ُع ّده م ��ن ر ّواد ال�صحافة العراقية ،فذكر حميد املطبعي
م�ؤل ��ف كتاب مو�سوع ��ة �أعالم الع ��راق يف الق ��رن الع�شرين �أن للثن ّي ��ان يف منزله
جمل�سا ثقاف ًيا ،و�أن من مرتاديه ال�شاعر معروف الر�صايف.
بالأعظم ّية ببغداد ً
و�أ�شار كتاب �أع�ل�ام اليقظة الفكرية يف العراق احلديث ،مل�ؤلفه مري ب�صري،
�إل ��ى ن�سب ��ه“ :عبداللطي ��ف ب ��ن �إ�سماعيل بن �إبراهي ��م بن �سلمان ب ��ن عثمان بن
عب ��داهلل بن مراد بن مبارك بن عبداهلل بن ثني ��ان” .نزحت �أ�سرته �إلى الب�صرة
من ��ذ �أكرث من مائتي ع ��ام ،وكان �أبوه تاج ًرا ،له قطع �شعر ّي ��ة ونرث ّية ،و�أنه ولد يف
بغ ��داد يف  ،1867/3/22وتويف والده وهو �صغ�ي�ر ،و�أخذ عبداللطيف علوم الدين
والعربي ��ة عل ��ى محمود �شك ��ري الألو�س ��ي ،وقد مال �إل ��ى الأدب والكت ��اب ،فحرر
املق ��االت الوطنية واالجتماعية واللغوي ��ة منذ �سنة  ،1980و�أن�ش�أ عام  1902مكتبة
جتلب املطبوعات امل�صر ّية والرتك ّية.
وعقب �إعالن الد�ستور العثم ��اين �سنة � 1908أ�صدر جريدة الرقيب يف بغداد
مرت�ي�ن يف الأ�سبوع ،وكانت ت�ضم ق�س ًما باللغ ��ة الرتكية ،قال عنها روفائيلّ ،
بطي،
�أحد �أبرز م�ؤرخي ال�صحافة يف العراق� :إنها متيزت ب�سال�سة العبارة ونقاء اللغة،
وكان ��ت م ��ن �أجر�أ �صحف زمانه ��ا ومن �أكرثها �شع ��و ًرا بالواج ��ب ،وكان مح ّررها
(الثن ّي ��ان) معرو ًفا بال�صراحة املتناهية واملثابرة عل ��ى العمل ،والتم�سّ ك بالدين،
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مع محاربة االجتار ب ��ه ،لكنه ا�ضطر �إلى تعطيل جريدته عام 1910م �إ�شفا ًقا من
نقم ��ة احلكوم ��ة ،وخرج من العراق �إل ��ى الهند ،ثم ق�صد احلج ��از لت�أدية فري�ضة
احلج �سنة  ،1911وعاد �إلى بغداد بعد زيارة م�صر وتركيا.
وبعد فرتة اعتقال ونفي من بغداد عاد �إليها ل ُيو َكل �إليه تنظيم املكتبة العامة
يف بداي ��ة افتتاحه ��ا ،ويف ع ��ام ُ 1923عني مدي� � ًرا للأوقاف ،ثم ان ُتخ ��ب نائ ًبا عن
ل ��واء دي ��ايل ،و�صار يلقي املحا�ضرات يف دار العلوم العربي ��ة ،ثم انتُخب نائ ًبا عن
ل ��واء بغ ��داد يف عام  ،1939وت ��ويف يف بغ ��داد يف 1944 /4 /21م عن عمر يقارب
الثمانني.
وذك ��رت املراجع العراقي ��ة �أن الرقيب :كانت ثالث جري ��دة �أهل ّية يف العراق،
ت�ب�رز يف ُطرته ��ا �أنها جريدة عرب ّي ��ة ترك ّية تهدف لرت ّقي الوط ��ن بكامل احلر ّية،
وكان ق�سمه ��ا الرتكي �صغ ًريا ،و�أكرث �أعمدته ��ا بالعربية ،ومت ّيزت ب�أ�سلوبها ال�سهل
وب�سال�سة عباراتها ونقاء لغتها مبعيار ذلك الزمن ،وظ ّل �صاحبها ً
يقظا على تت ّبع
�صح
�س�ي�ر احلكومة و�أعمالها ،فم ��ا ر�آه ح�س ًنا �أطراه ،وما كان خط�أً انتقده ،بحيث َّ
ل ��ه �أن ي�سميه ��ا الرقيب ،وكانت ظهرت يف املدينة املن ��ورة يف الفرتة ذاتها جريدة
باال�سم نف�سه ،غري �أنه ال �صلة بني ال�صحيفتني.
ت�شري املراجع �إلى �أن من �آثاره :فهار�س لكتاب الأغاين ووفيات الأعيان وحياة
احليوان لكمال الدين الدمريي ور�سالة الغفران.
�أما كتاباه قامو�س العوام يف دار ال�سالم ،و�أمثال العوام يف دار ال�سالم ،فهما
معجمان عن العام ّية العراقية .على �أن معظم م�ؤلفاته بقيت مخطوطة ،وبت�ص ّفح
الكتاب الأول الذي بني الأيدي ن�سخة منه ،تظهر مقدمة ثر ّية للمح ّقق عامر ر�شيد
ال�سام ّرائ ��ي ،تناول يف بدايتها ما تداوله الباحثون العراق ّيون املعا�صرون له ب�ش�أن
عالقة عب ��داهلل �آل ثن ّيان بجمع امل ��ادة الأ�سا�س ّية للأمث ��ال وامل�صطلحات الواردة
في ��ه ،وخ ُل�ص �إل ��ى �أن �أ�صولها كانت م ��ن و�ضع محمد �سعيد اخللي ��ل ،و�أن الأديب
والباح ��ث الثن ّيان ا�ستعان بها ،و�أ�ضاف عليها �أجزاء كبرية ،وقام بتبويبها ،وو�ضع
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حتلي ًال لألفاظها وبينّ �أ�صولها اللغو ّية الف�صيحة والدخيلة ،وتركها مخطوطة.
وا�ستعر� ��ض ال�سام ّرائي �أب ��رز ما كتب يف تقريظ الكت ��اب والثناء على امل�ؤلف
و�آث ��اره ،وعل ��ى �صحيفة الرقي ��ب ،وعلى �شخ�ص ّيت ��ه ومكانته ب�ي�ن مث ّقفي ع�صره،
م ��ن �أقوال الن ّقاد والأدباء وامل�ؤ ّرخني؛ �أمث ��ال �إبراهيم الدروبي ،وعبا�س العزاوي،
وكوركي� ��س ع� � ّواد ،والأب �أن�ستا� ��س الكرمل ��ي ،وبهج ��ت الأث ��ري ،والألو�سي ،ومري
ب�صري ،وروفائيل ّ
بطي.
ي�ض ��م القامو�س مخزو ًنا من الألف ��اظ الدارجة على �أل�سن ��ة العوام يف بغداد
ب�صفة خا�صة ،ويف بق ّية محافظات العراق بعامة ،مرتبة بح�سب حروف املعجم من
الأل ��ف �إلى الياء ،وم�ؤ ّلفه من املعن ّيني بق�ضايا اللغة والتاريخ ،واملهت ّمني باملوروثات
ال�شعبية العامية ،وتوليّ عامر ال�سام ّرائي حتقيق املخطوط وتدقيقه والتعليق عليه
وت�صويب ��ه ،ومقارنة ما ورد في ��ه مع مراجع �أخرى ،والقامو� ��س (� 350ص) ي�شبه
عددًا من القوامي�س التي تناولت املفردات العام ّية العراق ّية ،ذات الأ�صول العرب ّية
الف�صيحة �أو املنقولة من لغات ولهجات محيطة كرتكيا وبالد فار�س.
وقاد التوا�صل مع �أ�سرة الثن ّيان ،مب�ساعدة الباحث العراقي الكاتب �ساب ًقا يف
ه ��ذه ال�صحيفة جندت فتحي �صفوة (املت� �وفيّ يف الأردن يف دي�سمرب عام )2013
�إل ��ى �أن �أ�سا� ��س العائلة م ��ن الدرع ّية ،و�أن ل ��ه ابنني يقيمان يف بغ ��داد ،هما عمر
ويحي ��ى �صاحب مطبعة ثن ّيان ،و�أن �أحف ��اد �أخيه يقطنون املنطقة ال�شرق ّية بعد �أن
ا�س�ت�ر ّدوا اجلن�سي ��ة ال�سعود ّية ،وتذكره بع�ض الكتابات با�س ��م عبداللطيف ثن ّيان،
بينم ��ا ي�ستخدم هو يف و�سائل ��ه ا�سم عبداللطيف �آل ثن ّيان ،وهو الأ�سلوب املتعارف
عليه يف كتابة الأ�سماء يف و�سط اجلزيرة العربية و�شمالها و�شرقها.
(*) �سب ��ق ن�شر ه ��ذا املقال يف �صحيفة ال�شرق الأو�سط بتاريخ  11رم�ضان 1439هـ 27 .مايو 2018م ،رقم
العدد (.)4425
(**) كاتب �سعودي.
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بريد
وردنا من الأ�ستاذ محمد عبد ال�شايف القو�صي ،من م�صر ،ما ي�أتي:
�إ�شكالية «التـعريـب» بني امل�ؤيدين واملعار�ضني
وحتد ،لي�س على م�ستوى
لق ��د كان نزول القر�آن الكرمي بالعربية محل �إعجاز ٍّ
الأ�سلوب وال�صياغة فقط ،و�إمنا على مختلف الأ�صعدة ،وهذا يعني �أنَّ (العربية)
�أو الل�س ��ان العربي ،ميتل ��ك من اخل�صائ�ص وال�صفات والق ��درات التعبريية ما ال
متتلكه �أية لغة �أخرى� ،أو � ّأي ل�سان �آخر ،فاختيار العربية لغة للتنزيل ،هو بال �شك
ت�شري ��ف لها من ب�ي�ن �سائر اللغات ،وتكلي ��ف لها ب�أداء وتو�صي ��ل اخلطاب الإلهي
للنا�س مبا هي �أه ٌل له  ..فلوال الأهلية ،ملا كان االختيار!
و�إنَّ اللغ ��ة الت ��ي و�سعت كت ��اب اهلل ب�أحكام ��ه وت�شريعاته ،و�أعج ��زت الأ َّولني
والآخرين؛ �أقدر على التعبري من غريها يف مختلف العلوم والفنون والآداب!
العجيب �أنْ تت�سع اللغة (ال�صينية) للإجناز والإنتاج احل�ضاري ،على الرغم
من �صعوبتها.
و�أنْ تت�سع (اليابانية) لكل املنجزات العلمية ،على الرغم من عقم �أبجديتها،
ومحدودية مفرداتها.
و�أنْ تحُ يا (العربيـة) بعد اختفائها منذ �ألفي عام ،و ُت�سرتد من بطون املقابر،
واملتاحف ،و ُتن َفخ فيها الروح ،لت�صبح لغة العلم ،والدِّ ين ،وال�سيا�سة ،والتعبري عن
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�أدق امل�صطلحات واملبتكرات العلمي ��ة ،يف الفيزياء والريا�ضيات احلديثة ،و ُت َ
ن�شر
بها البح ��وث والدرا�سات ،وت�صدر املجالت املتخ�ص�ص ��ة ،وي�ضطر املعن ُّيون بهذه
املو�ضوعات ،من �أبناء الأديان واللغات الأخرى� ،إلى تعلمها لالطالع على �إنتاجها!!
يف الوق ��ت ال ��ذي تنح�سر فيه اللغ ��ة (العربيـة) بانح�س ��ار �أهلها ،ونكو�صهم
احل�ض ��اري� ،إلى درجة يحاول معها بع�ضهم �أن يخرجه ��ا من �ساحة العلم نهائي ًا،
ويحا�صره ��ا يف املتاحف واملعابد! فالعربية يف ر�أيه ��م ال ت�صلح �أن تكون لغة العلم
واملعرف ��ة ،فل ُيقت�صر فيها على الرتتيل لآيات القر�آن! ولتعزَ ل عن احلياة ،و ُتف�صل
عن الدولة ،ومعامالتها الر�سمية ،ومدار�سها ،ومعاهدها ،وجامعاتها ومناهجها،
لأنها لي�ست لغة العلم ،وال احل�ضارة! و�شيئ ًا ف�شيئ ًا ت�صري كال�سريانية ،وغريها من
بحجة �أنها لغة متخ ِّلفة!
اللغات البائدةَّ ،
وال�س� ��ؤال الذي يطرح نف�س ��ه :ما الذي جعل (العربي ��ة) بالأم�س �صاحلة لأنْ
تك ��ون لغة العلوم التي �أ�شرقت �شم�سها على الع� �المَ حينذاك ،وغري �صاحلة اليوم
للقيام باملهمة ذاتها؟!
وملاذا تد ِّر�س ك ُّل جامعات الدنيا العلوم املتقدِّ مة ب ُلغاتها القومية� ،إ َّال نحن يف
جامعاتنا؟!
وه ��ل اللغ ��ة البولندية ـ مث ًال ـ �أك�ث�ر قدرة على ا�س ِتيع ��اب م�صطلحات الطب
والهند�سة من العربية؟
وه ��ل ير َت ِبط التق� � ُّدم العلمي بالدرا�س ��ة باللغ ��ة الأجنبي ��ة؟ �أو بدرا�سة اللغة
الأجنبية واال�ستفادة منها؟
ن�سي ه�ؤالء املغ َّفلون من الأعراب �أنه ال توجد لغة متخ ِّلفة ،ولغة متقدِّ مة,
لقد َ
َوطني
�إمنا توجد �أُمم متخ ِّلفة ،و�أُمم متقدِّ مة! وتنا�سوا �أنَّ التعليم باللغة القومية؛ ت ِ
للعلم وت�أكيد لل ُهو َّية.
م ��ن هنا؛ فال قيمة للمزاعم التي يرددها بع�ضه ��م ب�أنَّ «العربية غري قادرة
على م�سايرة العلوم احلديثة»!
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انظ ��ر ـ مث�ل ً�ا ـ �إل ��ى (فرن�س ��ا) الت ��ي �ش َّرعت يف ع ��ام 1994م عقوب ��ة للذي
ي�ستخدم غري الفرن�سي ��ة ،يف الوثائق وامل�ستندات ،والإعالنات امل�سموعة واملرئية،
وكاف ��ة مكاتبات ال�شركات العاملة على الأر� ��ض الفرن�سية ،وبوجه خا�ص املحالت
ون�صت على
التجاري ��ة ،والأف�ل�ام الدعائية ،التي تب ��ث عرب الإذاعة والتلفزي ��ونَّ ،
عقوب ��ة ال�سج ��ن �أو الغرامة املالي ��ة ،التي ت�صل �إل ��ى ما يعادل �ألف ��ي دوالر .وهذا
القرار ،جاء يف مواجهة هجمة اللغة الإجنليزية ،التي �أو�صلتها الأقمار ال�صناعية
�إل ��ى بيوت الفرن�سي�ي�ن ،يف محاولة ال�ستنق ��اذ الرتاث الفرن�سي امله ��دد بالإغراق
اللغوي!
ف�أين هذا من معاناتنا اللغوية� ،أو م�أ�ساتنا اللغوية ،يف مدار�سنا ،وجامعاتنا،
ومحالتن ��ا التجارية ،والعمال ��ة يف بيوتنا ،ودوائرنا الر�سمي ��ة ،التي تفر�ض علينا
يعجموننا ،بدل
عملي ��ة التعجيم ،وتك�سري موازين اللغة العربي ��ة وقواعدها؟ �إنهم ِّ
�أن نع ِّربهم!
م ��ن هنـا؛ ف�إنَّ الدعوة �إل ��ى (التعريـب) باتت �ضرورة علمية و�إ�سالمية يف � ٍآن
واحد!
تاريخ التعريب
املق�ص ��ود بـ(التعـري ��ب) النق ُل ِ�إل ��ى اللغة العربية من لغ ٍة �أخ ��رى؛ � ْأي �صبغ
الكلم ��ة (املُ َ
�صطلح) ب�صبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنبي �إلى اللغة العربية.
الدول ُة لت�شجيع �أن تك ��ون (العربية) لغة العلم والعمل والفكر
وه ��ي �سيا�س ٌة تتبعها َ
والإدارة.
ويع� � ّرف املعج��� ُم الو�سي���ط التعري ��ب :ب�أَ ّن ��ه ترجم ��ة الن�صو�ص م ��ن اللغات
الأجنبي ��ة �إلى اللغة العربية ،و ِ�إمنا يكون الرتكيز هنا على ترجمة املعاين مبا يكفل
�أن يحافظ الن�ص الأ�صلي على خ�صائ�صه قدر الإمكان.
وق ��د عالج ابن خلدون ه ��ذا املو�ضوع يف مقدمته( ،)1فق ��ال« :ولمَ َّا كان كتابنا
بع�ض كلماتهم
م�شتم�ل ً�ا على �أخبا ِر الرببر
والعجم ،وكانت تعر�ض لن ��ا يف �أ�سمائهم �أو ِ
ِ
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ح� ٌ
نكتف
�روف لي�ست من لغ ِة كتابنا وال ا�صطالح �أو�ضاعن ��ا؛ ا�ضطررنا �إلى بيان ِه ،ومل ِ
فا�صطلحت
واف للدالل ِة عليه،
بر�سم
ُ
احلرف الذي يليه كما قلنا؛ لأ ّن ُه عندنا غري ٍ
ِ
ِ
يف كتاب � َ�ي هذا على �أن �أ�ض َع ذلك احلرف العجم ��ي مبا يدل على احلرف ِني اللذ ْي ِن
ُ
فتح�صل ت�أديتهُ».
بالنطق بني مخرجي ذينك احلرف ِني
يكتنفانه ليتو�سط القارئ
ِ
جدير بالذكر �أنَّ (التعريب) لي�س ن�شاط ًا حديث العهد ،فقد قام العرب منذ
فجر احل�ضارة العربية الإ�سالمية بنقل الن�صو�ص العلمية �إلى العربية.

لك ��ن ـ م ��ن �أ�سف ـ يف �أيامنا هذه يجري جدل وا�س ��ع حول �إ�شكالية (التعريب
يف التعلي ��م اجلامعي)! ومبجرد �أن يطرح هذا املو�ض ��وع للبحث واملناق�شة؛ ترتفع
�أ�صوات املعار�ضني للتعريب ،والكارهني للعربية.
فما هي حجج امل�ؤيدين ،وحجج املعار�ضني؟!
امل�ؤيـ ��دون؛ يرون �أنَّ �أغلب الط�ل�اب لنْ ُيلموا باللغ ��ات الأجنبية بالقدر الذي
ي�سم ��ح له ��م باالطالع على املراج ��ع الأجنبية وفهمها بي�س ��ر؛ و�أنَّ التعليم باللغات
الأجنبية ميكن �أن يخلق عند الإن�سان ازدواجية يف ال�شخ�صية ،وي�ؤدي �إلى انقطاعه
هدر
ع ��ن ثقافته الأم؛ بينما التعليم بـ(اللغة الأم) يوف ��ر الكثري من اجلهد الذي ُي َ
على فهم الن�ص الأجنبي بحد ذاته ،ويوجه اجلهود �إلى فهم املادة العلمية نف�سها؛
و�أن العربي ��ة قادرة على ا�ستيعاب العلوم احلديثة؛ و�أن املفاهيم العلمية الأ�سا�سية
�أكرث ثبا ًتا ،وال ينكرون �ضرورة الإملام باللغات الأجنبية لالطالع على امل�ستجدات.
�أ َّم ��ا املعار�ضـون؛ فريون �أنَّ الع ��امل العربي حال ًيا ال ي�سهم يف العلوم احلديثة،
ل ��ذا م ��ن الأف�ضل �أن يتم التدري� ��س بالإجنليزية ،لكي يعت ��اد املتعلمون على قراءة
�أحدث املواد العلمية باللغة التي َّمت ن�شرها بها ،و�أن �سرعة التطور العلمي ال يرتك
للغ ��ة العربية جما ًال ال�ستيعاب امل�صطلحات احلديثة ،و�أن حركة الرتجمة ال ميكن
�أن تلحق ب�سرعة التطور العلمي.
�إنَّ املعار�ض�ي�ن ال يزال ��ون ي ��رددون مزاع ��م امل�ستعمرين القدام ��ى ،ويحذون
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حذوه ��م ،ويطالبون مبطالبه ��م ،فقد �أجرب (الإجنلي ��ز) امل�صريني �سنة 1889م
بقرار ر�سمي ين�ص على� :أن تكون لغة التعليم مب�صر يف جميع مراحله بالإجنليزية!
ويف اجلزائ ��ر �أ�ص ��در وزي ��ر الداخلي ��ة الفرن�س ��ي (كامبل �شوت ��و) يف /3/8
1936م ق ��رار ًا با�سم احلكومة الفرن�سية باعتبار العربية لغة �أجنبية يف اجلزائر،
وال تعام ��ل عل ��ى قدم امل�ساواة م ��ع بقية اللغ ��ات الأجنبية؛ كالأملاني ��ة والإجنليزية
والإيطالية والإ�سبانية(!)2
�س�ؤال الب َّد منه:
تـ ��رى؛ مل ��اذا يعج ��ز �أبناء العربي ��ة املخل�صني ع ��ن تعريب العل ��وم يف الع�صر
احلا�ض ��ر ،على الرغم من جه ��ود بع�ض اجلهات العلمية العربي ��ة؛ كمجامع اللغة
العربية وغريها؟!
ال ج ��رم �أنَّ �سبب العجز راجع �إلى �أولئك املرجف�ي�ن ،مبعاونة القوى اخلفية،
التي تقف حاجز ًا منيع ًا بني الإ�صالحيني الغيورين ،وبني بلوغهم الهدف املن�شود!
لق ��د تنا�سى �أولئ ��ك �أن العربية انح ��درت ـ يف الع�صر احلدي ��ث ـ بفعل القوى
اال�ستعمارية؛ ب�أجهزتها الثقافية والإعالمية؛ ب�سبب جنوح �أهلها �إلى التخلف!
احلقَّ �أقـول� :إنَّ امل�شكلة لي�ست يف اللغة� ،إمنا هي م�شكلة الناطقني بها ِ ..ومن
ث � َّ�م :ف�إنَّ عالج الق�ضية يكمن يف عالج �أهلها �أو ًال؛ ب�إقناعهم ب�أنَّ تعليم (العربية)
وتعري ��ب العل ��وم؛ هي ق�ضي ��ة ال�ساعة التي يج ��ب �أن حت�سم ب�أ�س ��رع وقت ممكن؛
وذل ��ك ب�إقناع �أهلها بالدور احل�ضاري لهم كع ��رب وم�سلمني يف م�سرية احل�ضارة
عندئذ؛
املعا�صرة ،و�إقناعهم ب�أنَّ العامل احل�ضاري عامل ف َّعال يف حياة اللغات ...
ٍ
�سيعلم �أولئك املنبهرون بالغرب �أنهم يف �ضالل بعيد!
ال ج ��رم �أنَّ ه ��ذا الو�ضع املتخل ��ف الذي تعاني ��ه العربية بني �أهله ��ا ،وداخل
�أوطانه ��ا؛ �سي�ستمر طامل ��ا بقيت العربية مبعدة عن جم ��االت العلم والتكنولوجيا،
وطاملا اتخذ العلماء العرب لغات الآخرين و�سيل ًة لتدري�س العلوم بجامعاتنا !..

ﺮم  -ﺻﻔﺮ 1440
ﱠ

597

أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول  /ﺳﺒﺘﻤ  -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018م

8 7

54

�إنَّ الق�ضي ��ة يف حاج ��ة �إلى قرار �سيادي ُي ِلزم بتعري ��ب العلوم  ..فالتعريب يف
�ص ��در الإ�س�ل�ام مل يكتمل ويرت�سخ �إ َّال بقرارات �سيا�سي ��ة ،على ما كان للعربية ِمن
قوة و�سيادة َوم َنعة بف�ضل انت�شار الإ�سالم ،و�شيوع القر�آن الكرمي يف �أرجاء الدولة
الإ�سالمية بل�سانه العربي املبني!
مل ي�ت�رك القادة واحل َّكام الأوائل امل�س�أل ��ة لهذه االعتبارات وحدها ،فقد ر�أى
عم ��ر بن اخلط ��اب ر�ضي اهلل عنه �أنه الب� � َّد من اتخاذ القرار بب ��دء التعريبَّ ،ثم
احتاج الأمر �إلى قرا ٍر جديد من عبد امللك بن مروان بتعريب الدواوين؛ �أي تعريب
جه ��از الدولةَّ ،ثم احت ��اج الأمر �إلى ق ��را ٍر ثالث من الر�شيد ،وم ��ن بعده امل�أمون؛
ب�إن�شاء (بيت احلكمة) ودفع حركة الرتجمة ،وا�ستح�ضار كتب املعارف من الأمم
الأخرى ،وتعريبها بوزنها ذهب ًا  ...وهذه �أ�ضخم عملية تعريب �شهدتها الأ َّمـة!
�إذن؛ كلها قرارات �سيا�سية متتابعة ومتكاملة ،ات ُِّـخذت على �أعلى امل�ستويات،
من تعريب احلياة العامة� ،إلى تعريب جهاز الدولة� ،إلى تعريب امل�ؤ�س�سات العلمية!
فالق ��رار ال�سيا�سي م�س�ألة حتمية يف �إجن ��از التعريب( .. )3ف�إنَّ اهلل يزع بال�سلطان
ما ال يزع بالقر�آن!
�صعيد �آخـر؛ فقد �أظهرت احلقبة املا�ضية �أنَّ االهتمام العاملي بالعربية
على ٍ
يتزاي ��د مع تزاي ��د االهتم ��ام ال�سيا�سي باملنطق ��ة العربية ،على الرغ ��م من حالة
الرتاج ��ع الت ��ي ت�شهدها الأمة! فالعربي ��ة ت�شهد حالة �صح ��وة ،وتكت�سب م�ساحات
�أكرب من الت�أثري والوجود على �ساحات الإعالم العاملي يف مختلف املجاالت ،حيث
�ساه ��م التعريب يف الإعالم الدويل يف الت�أثري املتبادل ونقل املعارف املختلفة ،ومل
تتوق ��ف الظاهرة عند الغرب فقط ،و�إمنا امتدت �إلى ال�ش ��رق الآ�سيوي � ً
أي�ضا .مع
�إمياننا ب�أنَّ االهتمام العاملي بالعربية ي�أتي لأ�سباب �سيا�سية وفكرية واقت�صادية.
هذا؛ وقد تطور ا�ستخ ��دام العربية يف و�سائل الإعالم عرب عدد من املراحل؛
فبد�أ �أو ًال عرب الب ��ث الإذاعي من خالل �إذاعات متخ�ص�صة بالعربية؛ مثل :راديو
لندنَّ ،ثم البث املعرب خالل �ساعات محددة لراديو مونت كارلو ،و�صوت �أمريكا.

8 7

54

ﺮم  -ﺻﻔﺮ 1440
ﱠ
أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول  /ﺳﺒﺘﻤ  -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018م

598

ثم �أعط ��ى الإنرتنت دفعة قوية للعمل الإذاع ��ي ،وزاد من التعريف بالتعريب
الإذاع ��ي ،مما �ساه ��م يف تو�سيع جمال البث؛ � ْإذ جل�أت الإذاع ��ات �إلى الإنرتنت،
و�أن�ش� ��أت نوافذ �إلكرتوني ��ة مع َّربة تبث من خاللها الأخب ��ار بالن�ص العربي؛ مثل:
رادي ��و لندن ،ومونت كارل ��و ،وراديو كندا ،و�إذاعة ال�ص�ي�ن ،وراديو كوريا الدويل،
ورادي ��و اليابان ال ��دويل ،و�صوت رو�سيا ،و�إذاع ��ة يوغ�سالفيا .ث � َّ�م تو�سعت حركة
التعري ��ب م ��ع الطفرة التي حدثت يف البث الف�ضائي ،الت ��ي �أحدثت نقلة نوعية يف
انت�شار القنوات التي تهتم بالبث باللغة العربية.
�أج ��ل؛ �إنها ظاهرة جدي ��رة بالر�صد ،وه ��ي تنمو ب�شكل مت�س ��ارع ،وقد بد�أت
م�ؤ�س�س ��ات �صحفي ��ة دولية كربى ت�صدر طبعات مع َّربة م ��ن مطبوعاتها ،و�صدرت
خ�ل�ال الأع ��وام الأخرية طبع ��ات عربية ل�صح ��ف �أجنبية؛ كمج�ل�ات :نيوزويك،
وفورين بولي�س ��ي ،وبيزن�س ويك ،وفورب�س ،ولومون ��د ديبلوماتيك ،و�إيكونومي�ست،
وغريها من جمالت ودوريات العامل الغربي.
ومع تو�سع االهتمام بالعربية؛ بد�أت دول العامل تر�صد املزيد من الأموال من
�أجل تعلُّمها ،حيث تقرر يف امليزانية الأمريكية للعام  2006تخ�صي�ص  114مليون
دوالر ًا لتعل ��م العربيةَّ ،ثم ت�ضاعفت هذه امليزانية مرات ومرات .ويف االجتاه ذاته
�شرعت اجلامعات الأمريكية م�ؤخ ًرا يف تدري�س العربية خلدمة الطالب الراغبني
يف احل�ص ��ول عل ��ى وظائ ��ف يف املج ��ال الع�سك ��ري والدبلوما�سي .ب ��ل �إنَّ جامعة
ميني�سوت ��ا الأمريكي ��ة �أعلنت عن تو�سيع جمال تدري�س العربي ��ة ،و�سبقتها جامعتا
وي�سكون�سني ،و�إلينوي.
م ��ن هنا؛ ميكن الق ��ول� :إن (العربيـة) ب ��د�أت يف العودة �إل ��ى خريطة الفكر
والثقافة العاملية؛ بعز عزيز� ،أ ْو بذل ذليل!
ال ج ��رم �أنَّ �سعي الإعالم الدويل نحو التعريب لن�ش ��ر ثقافة الدول وال�شعوب
التي ينتمي �إليها يفر�ض عل ��ى العرب وامل�سلمني م�س�ؤولية مبادلة الر�سالة بر�سالة
�أخرى �إيجابية تتنا�سب والتحديات احل�ضارية التي تواجهها.
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فل ��م يع ��د من املقب ��ول �أن ننتظر ما ي�ص ��ل �إلينا من �أفكار �أو م ��ا يت�ص َّدق به
الآخ ��رون علين ��ا ،دون بذل اجله ��د لدفع حركة التعري ��ب �إلى الإم ��ام ،وا�سرتداد
عافيتنا الثقافية والفكرية!
اخلال�صـة :التعريب قد فر�ض نف�سه على ال�ساحة العاملية؛ لذا �أ�صبح �ضرورة
لن ��ا للتعرف �إل ��ى الثقافات الأخرى ،وو�سيلة لتوفري املع ��ارف والعلوم ب�شكل مي�سر
لعموم الأمة.
وف ��وق كل ذلك؛ ف�إنَّ االهتم ��ام بالعربية يزيد من اعتزاز الأمة بهويتها ،كما
�أنَّ التعريب ي�ساهم يف م�ستقبل �أف�ضل للعربية يف ظل ال�صراع احل�ضاري املحتدم.
غالب على �أمره!
واهلل ٌ
الهوامش:
( )1مقدمة ابن خلدون .44/1
( )2راجع كتابنا العربية لغة الوحي والوحدة؛ وزارة الإعالم ،الريا�ض.
( )3تعريب التعليم اجلامعي �ضرورة ،ال�سيد �أحمد فرج ،رابطة اجلامعات الإ�سالمية1993 ،م.
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مكتبة
الط���واف ح���ول البحر الإ ْرث�ي�ري واجلزي���رة العربية ،ترجم���ة ال�سيد جاد،
تعلي���ق حم���د بن محمد ب���ن �صراي� ،إ�ش���راف وحترير عبداهلل ب���ن عبدالرحمن
العبداجلبار ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض1439 ،هـ� 133 ،2017/صفحة.
انطال ًقا من اهتمام دارة امللك عبدالعزيز بتاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها،
م�شروعا مه ًّما ج ًّدا ،وهو ترجمة ما د َّونه ال ُكتَّاب الكال�سيكيون (اليونان
فقد تبنت
ً
والروم ��ان) باللغ ��ة اليونانية �أو باللغة الالتينية م ��ن معلومات عن تاريخ اجلزيرة
العربي ��ة وجغرافيتها ،وعن �شعوبه ��ا واقت�صادها ،وهي حقبة تاريخية ميتد زمنها
بني القرن اخلام�س قبل امليالد حتى القرن ال�ساد�س امليالدي ،و�أ�سندت العمل �إلى
فريق من املخت�صني الأكف ��اء يف الرتجمة ويف التعليقات .و�أثمر العمل يف امل�شروع
ع ��ن �إ�صدار �سبعة ع�شر كتا ًبا ،تفاوتت �أحجامها وفق غزارة املعلومات وقلتها لدى
كل م�ؤل ��ف� .أم ��ا الن�صو�ص القليلة ل ��دى بع�ض امل�ؤلفني ،فق ��د ُجمعت و�أُ�صدرت يف
كتاب واحد.
وال �ش ��ك �أن ال ��دارة �أ�سدت خدمة جليل ��ة لتاريخ اجلزي ��رة العربية؛ لأن هذه
املعلوم ��ات ت�سهم يف تغطية جانب مهم م ��ن تاريخنا يف حقب مل تز ِّودنا م�صادرنا
التاريخي ��ة مبعلومات عنها ،و�إمنا هناك القليل من النقو�ش .وطبيعي �أن معلومات
امل�ص ��ادر الكال�سيكي ��ة تخ�ض ��ع مث ��ل غريها م ��ن املعلوم ��ات للنق ��د والتمحي�ص،
و ُي�ستخل�ص منها ما يطمئن �إلى موثوقيته.
	�أم ��ا م�ؤل ��ف كتاب الط���واف حول البح���ر الإرث�ي�ري واجلزي���رة العربية
( ،)The Periplus Maris Erythraciفهويت ��ه جمهول ��ة ،ومل يك ��ن م ��ن
عام ��ي ،و�أ�سلوب كتابته
العلم ��اء ،مثل هريودوت ودي ��ودور ال�صقلي وبليني ،بل هو ِّ
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يعك� ��س �أن ثقافت ��ه �ضعيفة ،ولكنه قام ب�أ�سفار ،و�سج ��ل معلومات ق ِّيمة عن املوانئ
واملدن التي زارها يف مذكراته التي مل يتجاوز حجمها � 25صفحة.
والكت ��اب �سجل جتاري ومالحي د َّونه امل�صن ��ف وك�أنه يكتب تقري ًرا جلهة ما.
ورمب ��ا �أنَّ كاتب ��ه ق�صد منه �أن يكون دلي�ل ً�ا مالح ًّيا لرواد �سواح ��ل البحر الأحمر
و�شرق ��ي �أفريقي ��ا و�شبه اجلزيرة العربية وبالد الهند .وه ��و يف والوقت ذاته دليل
جت ��اري ملا ميك ��ن �شرا�ؤه وبيع ��ه يف املرافئ والأماك ��ن املختلفة الواقع ��ة على تلك
ال�سواحل.
ال�س ُلط ��ات التي تخ�ض ��ع لها ه ��ذه املوانئ،
وي�ش�ي�ر م ��دون ه ��ذا ال�سجل �إل ��ى ُّ
والعم�ل�ات املتداول ��ة فيها ،و�صف ��ات النا�س وط ��رق تعاملهم مع الغرب ��اء .ويذكر
البل ��دان الداخلية التي مت ُّد املوان ��ئ باملنتجات وال�سلع� ،إ�ضاف ��ة �إلى ذكره للطرق
والدروب.
�شغ ��ل م�ؤلف الط ��واف العلما َء والباحثني الغربي�ي�ن يف الع�صور احلديثة حول
�شخ�صه ودوافعه لتدوين هذا ال�سجل ،والدول �أو اجلهات التي تقف خلفه؛ فمنهم
جا�سو�سا يعمل ل�صالح الرومان ،ود َّون ه ��ذا التقرير لهم ،ومنهم من ر�آه
م ��ن ر�آه
ً
تاج ًرا يونان ًّيا �أو ُر َّبان �سفين ��ة َد َّون ملحوظاته وم�شاهداته و�سماعاته ،وفريق �آخر
ر�آه جم ��رد تاجر متنق ��ل �سافر يف البحر الأحمر واملحي ��ط الهندي ممث ًال لإحدى
الوكاالت التجاري ��ة يف بلدة بريينيكي (برينيق ��ي  )Berenikeامليناء البطلمي
على البحر الأحمر.
�أما ع�صر امل�ؤلف ،فمو�ض ��وع خالف كذلك ،وتراوحت حتديدات الباحثني له
ب�أنه يقع بني عامي 30م و106م ،والعام الأخري هو الذي �ضمت فيه الإمرباطورية
الرومانية مملكة الأنباط العربية �إلى حكمها املبا�شر.
وذكر م�ؤلف الطواف مينا ًء �آخر مل�صر على ال�ساحل الغربي للبحر الأحمر هو
م ُيو�س هُ ور ُمو�س ،وا�سمه الآن �أبو �شعر ِقبلي .وذكر بع�ض املوانئ احلب�شية وجتارة
الع ��اج والفيلة ووحيد القرن ،من تلك املوان ��ئ �أدولي�س (وهو عدويل ،امليناء الذي
8 7

54

ﺮم  -ﺻﻔﺮ 1440
ﱠ
أﻳﻠﻮل  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اول  /ﺳﺒﺘﻤ  -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018م

602

ر�ست فيه �سفن ال�صحابة املهاجرين �إلى احلب�شة يف ال�سنة اخلام�سة من البعثة).
وم ��ن املوانئ العربية الت ��ي ذكرها على البحر الأحمر ،ال ��ذي ي�سميه اخلليج
العرب ��ي (� )Erythra Thalassaأفاليت ��ي ( ،)Avalitesال ��ذي يعتقد �أنها
زيلع ،وذكر �أنه يوجد عدد �آخر غريها من املراكز التجارية ،ويجلب �إلى هذا املكان
(�أفاليتي) الأحجار الزجاجية املتنوعة ،وع�صري العنب الالذع من ديو�سبولي�س/
طيبة (عا�صمة م�ص ��ر القدمية) ،واملالب�س الرببرية املم�شط ��ة املتنوعة ،والقمح
واخلم ��ر والقليل م ��ن الق�صدير ،وي�صدر منها عن طري ��ق التجار الأجانب الذين
يعربون يف قوارب �أوكيلي�س (�أكيال :ميناء يف �أق�صى جنوب البحر الأحمر) وموزا
(موزع) ( )Muzaعلى اجلانب املقابل  ،والأع�شاب العطرية ،والقليل من العاج
و�أ�صداف ال�سالحف ،والقليل من املُ ّر ،و�سكانها بدائيون.
وبع ��د مدينة الأفاليتي يوج ��د مركز جتاري �آخر �أف�ضل منه ��ا ،ويعرف با�سم
يرج ��ح �أنها مدينة برب ��رة يف ال�صومال ،وال�س ��كان املحليون
(م ��االو َّ ،)Malao
م�ساملون ج ًّدا .ويجلب �إلى هذا املكان الأ�شياء التي �سبق ذكرها ،وكذلك عدد �أكرب
م ��ن القم�صان الداخلي ��ة والعباءات اخل�شنة املم�شط ��ة وامل�صبوغة من �آر�سينوي،
(�إح ��دى البلدات يف �إقليم الفيوم) ،وك�ؤو�س ال�شراب ،والقليل من �ألواح النحا�س،
واحلدي ��د ،والعمل ��ة الذهبي ��ة والف�ضي ��ة بكميات قليل ��ة .وي�ص َّدر من ه ��ذا املكان
� ً
أي�ض ��ا املر والقليل من لب ��ان اجلانب البعيد ،والكا�سيا ال�صلبة (نوع من القرفة)،
وال ��دوراكا (ن ��وع رديء م ��ن القرف ��ة) والكانكامون (ن ��وع من اللب ��ان) وال�صمغ
الهندي ،وهي املنتجات التي جتلب �إلى بالد العرب.
ومم ��ا ذكره من املوانئ (موند�س  ،) Mundusوهي جزيرة حي�س الواقعة
يف مواجه ��ة ال�ساحل ال�صوم ��ايل املطل على خليج عدن .وتر�سو فيها ال�سفن؛ فهي
�أف�ضلها �أما ًنا ،وجتلب الأ�شياء التي �سبق ذكرها �إلى هذا املو�ضع ،ومن هناك تنقل
الب�ضائع التي �سبقت الإ�شارة �إليها وكذلك البخور.
وذك ��ر عددًا م ��ن املوان ��ئ وامل ��دن؛ مث ��ل ( َب � ِ�رمي ،) Diodorusو( َد ْهلك
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 .)Alalaeiوانته ��ى بذك ��ر بع� ��ض املوان ��ئ يف الهن ��د؛ مث ��ل (بارباريك ��ون
( )Barbaariconكرات�ش ��ي) ،وذكر ن�شاطاتها التجارية وبع�ض املعلومات عن
�سكانها.
يقت�ضي الواجب �شكر ال�سيد جاد على جودة الرتجمة ،مع العلم �أنها ن�صو�ص
�صعبة وقابلة للت�أويالت املختلفة ،و�أخ�ص بال�شكر املراجع حمد بن �صراي ،فكانت
الن�ص
تعليقات ��ه ثرية ج� � ًّدا ،وتعد �إ�ضاف ��ة قيمة ،بل ه ��ي يف نظري تف ��وق قيمتُها َّ
الأ�صلي .و�أختم ب�شكر �صاحب فكرة ترجمة هذه الأعمال وامل�شرف عليها؛ عبداهلل
بن عبدالرحمن العبداجلبار.
�أ .د .عبدالعزيز الهالبي
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