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افتتاحية

مرح ًبا باخلط واإلمالء
�أ .د� .أحمد بن محمد ال�ضبيب *

( )

نقل ��ت �إلينا و�س ��ائل الإعالم �أن وزارة التعليم يف اململك ��ة تعتزم �إعادة مادتي
اخلط والإمالء �إلى منهج التعليم العام ،وهما املادتان اللتان �أُزيلتا من املنهج منذ
زمن ،وكان ذلك �ض ��من خطة ا�س ��تهدفت مواد اللغة العربية بالتقلي�ص واحلذف
والتغي�ي�ر ،ليح ��ل محلها منهج (لغتي) ،ال ��ذي ر�أى ُمع ُّدوه �أنه ي�ش ��تمل على كل ما
يحتاج ��ه الطالب من درو�س اللغة العربية .وقد �أثبتت التجربه �أنه منهج مبتَ�س ��ر،
م�ش َّو�ش ،ال يف�ضي �إال �إلى اجلهل بالعربية ،ال �إلى �إتقانها.
مرحب به ،ونرى �أنه خطوة �ضرورية جيدة وم�شكورة،
وهذا اخلرب اجلديد َّ
تخطوها وزارة التعليم ،تتمثل يف الرتاجع عن �إلغاء هاتني املادتني من املنهج ،بعد
�أن تبني ت�أثري فقدانهما على م�س ��توى الطالب ،وذلك من خالل النظر �إلى كيفية
كتاباتهم ال�س ��قيمة ،وخطوطهم الرديئة ،ونرجو �أن تكون بداية خطوة ت�صحيحية
يف جم ��ال تعليم اللغة العربية يف مدار�س ��نا ،يتبعها ب ��ذل املزيد من اجلهود جلعل
منه ��ج اللغ ��ة العربي ��ة يف التعلي ��م الع ��ام ذا فائدة حقيقي ��ة للطلبة ،يتما�ش ��ى مع
احتياج ��ات الطال ��ب العملي ��ة والثقافية يف احلي ��اة ،ومع طموح الوط ��ن يف تكوين
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
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�أجي ��ال قوي ��ة ،جادة ومبدع ��ة ،ال جمرد مادة عاب ��رة ـ كما ه ��ي الآن ـ ال يهتم بها
الطالب وال يتحم�س لها املدر�س.
�إن �إ�ضعاف مواد اللغة العربية يف التعليم العام ُيعد جناية كربى على الوطن
وعل ��ى الطالب ،الذي ُيفرت�ض فيه �أن يكون عل ��ى معرفة جيدة بلغة دينه ،وهويته،
وثقافت ��ه العربي ��ة الإ�س�ل�امية .وتخريج طالب �ض ��عفاء يف اللغة العربي ��ة لي�س �إال
و�سيلة مل�سخ هوياتهم ،و�إ�ضعاف م�شاعرهم نحو الدين ،والوطن ،والثقافة العربية
امل�ش�ت�ركة� .إلى جانب ت�أثري ذلك ال�س ��لبي على م�س ��توى تفكريهم ،وقدرتهم على
الإب ��داع واالبت ��كار ،وهو اله ��دف الذي تتوخ ��اه خططنا النه�ض ��وية احلديثة ،ويف
مقدمتها ر�ؤية .2030
�إن منه ��ج تدري� ��س اللغ ��ة العربية البد �أن ي�ش ��تمل عل ��ى املهارات الأ�سا�س ��ية
لالت�ص ��ال ،وهي القراءة ،والكتابة ،واال�ستماع� ،إلى جانب الإلقاء واحلديث .و�إذا
نظرنا �إلى املنهج الدرا�س ��ي يف هذا ال�ص ��دد ،وجدنا �أنه يفتق ��ر �إلى الرتكيز على
يح�س ��ن تقدمي القواعد النحوية بطريقة وظيفية �سل�سة،
هذه املهارات ،كما �أنه ال ُ
جتعل التلميذ ُي ِلم بها ب�سهوله.
�إن تنمي ��ة التوا�ص ��ل اللغوي ،وبناء ال�س ��ليقة اللغوية ال�س ��ليمة ،الب ��د �أن يكونا
هد ًفا �أ�سا�س ًّيا من �أهداف تعليم اللغة العربية يف مدار�سنا ،وهذا ال يتم �إال بقراءة
الن�ص ��و�ص العربية الراقية  ،وتدبرها ،والإن�ص ��ات �إليها ،وت�ش ��جيع الطالب على
ذل ��ك ،وتنمية القدرة على احلديث بالعربية ،والكتابة ال�ص ��حيحة ،والتمكني من
ا�س ��تيعاب الن�ص ��و�ص املختارة وفهمها ،مع تطبيق ما ميكن �أن َ
يعطى للطالب من
قواعد النحو الوظيفي ،وفنون البالغة على تلك الن�صو�ص .
اهتمام ��ا بال ًغا،
والب ��د له ��ذا املنهج م ��ن �أن يهت ��م بالكتابة بكاف ��ة �أ�ش ��كالها
ً
َ
وتغريدات،
ر�سائل ،وتقاري َر،
وبخا�صة تلك التي يحتاج �إليها يف حياته العملية ،من
ٍ
ومذكرات ،ناهيك عن الكتابة الإبداعية للموهوبني من الطالب.
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وللكتاب ��ة �أدوات ال ب ��د م ��ن �إتقانها؛ فعالوة عل ��ى الرثاء اللغوي والأ�س ��لوبي،
وال�ص ��واب الإعرابي ،امل�س ��تمد من القراءة والتدريب ،حتت ��اج الكتابة �إلى �أدوات
ا�س ��تقامة اليد من خط ،و�إمالء ،وعالم ��ات ترقيم ،كما حتتاج �إلى الإملام مبعرفة
بع�ض الأخطاء ال�شائعة ،والقدرة على ا�ستخراج الألفاظ من املعاجم ،ونحو ذلك.
�أما القواعد النحوية الت ��ي يحتاج �إليها الطالب يف حياته العامة ،فهي قليلة،
وميكنه �أن ُي ِلم بها ب�سهولة� ،إذا ما ُو�ضع له منهج وظيفي مي�سرُ ،يد َّرب عليه عمل ًّيا،
�روري النحو ،الذي يع�ص ��مه ـ ب�إذن اهلل ـ من
و ُير ّك ��ز فيه عل ��ى ما يحتاجه من �ض � ِّ
الأخطاء الفادحة ،تلك التي تقتحم �أ�سماعنا كل يوم ،من ِقبل املذيعني واملذيعات
يف و�سائل الإعالم ،حتى ك�أن �أحدً ا منهم مل ي�سمع ب�أي�سر قواعد الفاعل واملفعول،
واملبتد�أ واخلرب ونحوها.
�إن التدري ��ب العمل ��ي عل ��ى اللغة الف�ص ��يحة للط�ل�اب مهم ج� � ًّدا .وميكن �أن
ال�ص� � ِّفي يف ذلك كث�ي ً�را .فم ��ن امللحوظ ُخف ��وتُ الفقرات
ي�س ��اعد الن�ش ��اط غري َّ
وع ُل ُّو نربة العامية
الت ��ي ت�ؤ َّدى باللغة العربية الف�ص ��يحة يف برامج هذا الن�ش ��اطُ ،
�رحيات ونحوها ،وانح�س ��ار امل�س ��ابقات التي تخدم الف�صحى ،الأمر
�ش ��ع ًرا وم�س �
ٍ
الذي �س ��اعد على �إق�صاء اللغة الف�ص ��يحة من �أذهان الطالب ،وت�سبب يف �إف�ساد
ذائقتهم ،وان�صرافهم عن اللغة الأم.
وجن ��اح �أي خطة تطويري ��ة لتعليم اللغة العربية ،مرت َه ��ن ب�إعداد املعلمني يف
املدار� ��س ،بجميع تخ�ص�ص ��اتهم� ،إع ��دادًا لغو ًّي ��ا ،يجعلهم ي�س ��همون يف االرتقاء
مب�س ��توى الطالب؛ فاللغة العربية ال بد �أن تكون �س ��ليمة من قبل املدر�س والطالب
يف جميع ال�صفوف والتخ�ص�صات؛ لأنها لغة اجلميع ،ولي�ست خا�صة بطالب اللغة
العربي ��ة ومعلميه ��م ،ولن نكون ِب ْد ًعا يف ذل ��ك  ،فالرتبويون الإجنلي ��ز لهم مقولة
م�ش ��هورة يف هذا ال�ص ��دد؛ ه ��ي قولهم« :كل املعلم�ي�ن معلمون للغ ��ة الإجنليزية».
فليكن جميع معلمينا معلمني للغة العربية .وذلك �أمر ي�س�ي�ر �إذا ُن ّبه املعلمون ،قبل
وتدريبات
درو�س ��ا
ٍ
�أن ينخرط ��وا يف مهن ��ة التدري�س� ،إلى االهتمام بذلك ،و�أُعطوا ً
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
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عل ��ى اللغةُ ،
و�ش � ِّ�جعوا باحلفز واملكاف� ��آت املادية واملعنوي ��ة .و�إذا �أخل�ص كل واحد
منه ��م ملهنته ،بل لر�س ��الته ،فحر�ص على الإتقان يف �أدائه اللغوي ،ف�س ��يتمكن من
بلوغ الغاية املرجوة يف مهمته النبيلة.
�أما معل ��م اللغة العربية ،فعليه العبء الأكرب ،وينتظ ��ر منه الإبداع يف �أدائه،
كي ت�ص ��ل العربية �إلى طالبه عذب ًة �صافي ًة ،وهو �أجدر ب�أن يتحمل هذه امل�س�ؤولية،
ولذلك البد من �أن يك ّون نف�سه تكوي ًنا مالئ ًما حلمل هذه الر�سالة .وعلى الوزارة �أن
تختاره من املتفوقني درا�س� � ًّيا يف اللغة ،املتذوقني لها ،فلي�س كل من حمل ال�شهادة
يح�س ��ن �أال يمُ َّكن من التدري� ��س �إال بعد �أن مير
ق ��اد ًرا على �أداء ه ��ذه املهمة ،كما ُ
َ
مبراحل من التدريب واالختبار ،و�أن يثبت جدارته بحمل هذه الر�سالة ال�سامية.
�إن هذه لي�ست �أمنيات ،و�إمنا هي �آمال نعلقها على �إدارة وزير التعليم اجلديد
معايل الدكتور حمد بن محمد �آل ال�شيخ ،الذي نعرف حر�صه على اللغة العربية،
واهتمامه بها .وهو جدير� ،إن �شاء اهلل ،بتحقيقها.
(*) رئي�س التحرير
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مظاهر احتذاء الرتاث
يف شعر ابن خميس
د� .سعود بن �سليمان اليو�سف *

( )

مدخل
يع ��د عبداهلل ب ��ن خمي�س �أحد �أب ��رز ال�ش ��عراء يف اململكة العربية ال�س ��عودية
يف مرحل ��ة الإحياء؛ �إذ ينتمي �إلى جيل الرواد ،كما يعود ذلك � ً
أي�ض ��ا �إلى ن�ش ��اطه
الإعالمي على اختالف �أنواعه.
لهذا كله ،ولغزارة �إنتاجه عامة ،و�إنتاجه الأدبي على وجه اخل�ص ��و�ص؛ ر�أيت
�أن �أدر� ��س ظاهرة برزت يف �ش ��عره ب ��رو ًزا ال ُيحتاج معها �إل ��ى ت�أمل ،وهي ظاهرة
احت ��ذاء ال�ت�راث الأدبي ،وقد جتلت هذه الظاهرة يف عدد م ��ن املظاهر والوجوه،
�س�أب�سط القول فيها يف موا�ضعها من الدرا�سة ب�إذن اهلل.
نبذة من �سرية عبداهلل بن خمي�س:
ه ��و �ش ��اعر ،وكاتب ،وجغ ��رايف ،ومحقق ،و�أدي ��ب .ولد ع ��ام 1339هـ يف بلدة
امللق ��ى بالدرعية .تلقى تعليمه الأو ّ
يل على يد وال ��ده بالدرعية ،ثم قر�أ على بع�ض
امل�شايخ ،ثم التحق عام 1346هـ بدار التوحيد بالطائف ،ثم التحق بكلية ال�شريعة
مبك ��ة املكرمة ونال �ش ��هادتها( .)1تقل ��ب يف عدد من الوظائ ��ف .ويف عام 1379هـ
�أ�س ���س جملة اجلزيرة ال�ش ��هرية التي �أ�صحبت فيما بعد جريدة يومية .وهو ع�ضو
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
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هيئة حترير املجلة العربية ،وع�ضو املجمع العلمي العراقي ببغداد ،وع�ضو جممع
اللغة العربية بالقاهرة .نال جائزة الدولة التقديرية يف الأدب عام 1403هـ ،ونال
تكرمي قادة جمل�س التعاون اخلليجي يف القمة العا�ش ��رة مب�سقط يف �شهر جمادى
الأولى 1410هـ ،و ُك ِّرم يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة ال�س ��ابع ع�ش ��ر �س ��نة
1422هـ .تويف رحمه اهلل عام 1432هـ.
له من الدواوين :على ربى اليمامة 1983م ،و�أهازيج احلرب 1989م

.

�أعماله الإبداعية الأخرى :من �أحاديث ال�سمر (ق�ص�ص واقعية) 1977م.
وم ��ن م�ؤلفاته الأخرى :الأدب ال�ش���عبي يف جزيرة العرب ،وال�ش���وارد ،واملجاز
()2
بني اليمامة واحلجاز ،و�شهر يف دم�شق ،وبالدنا والزيت ،ومعجم اليمامة .
ر�أي ابن خمي�س يف ال�شعر احلديث:
مما يلفت النظر يف �شعر ابن خمي�س �أن ال�شاعر نف�سه ممن وقفوا �ضد حتديث
الق�ص ��يدة العربية .ور�أ ُيه هذا انعكا�س لرغبته اجلادة يف �أن ت�س ��تعيد الق�ص ��يد ُة
العربي ��ة بري َقها ،واللغ� � ُة العربية قوتَها؛ ولهذا جنده يهدي �إحدى ق�ص ��ائده لأحد
ال�ش ��عراء بعد ن�شره ق�صيدة من ال�ش ��عر احلر ،جاء يف مقدمتها« :مهداة للأ�ستاذ
عبدالرحيم ن�ص ��ار رج ًعا لق�صيدته (�س ��نوات حزن فل�سطينية) من ال�شعر احلر ـ
()3
كما ي�س ��مونه ـ التي ن�ش ��رت يف ملف اليمامة ال�ص ��ادر يف ذي احلجة 1391هـ» .
وجلي من هذه املقدمة �أنه يرى �أن ال�ش ��عر هو ما كان تناظر ًيا �أو عمود ًيا فح�س ��ب،
ّ
جاء يف الق�صيدة:
م���ا �أن�����ص��ف��ت��ك ق�����وايف ال�����ش��ع��ر ي���ا دا ُر
�����ض���� ّن����وا ع���ل���ي���ك ب����������������أوزانٍ وت���ق���ف���ي��� ٍة
ً
�شططا
ق�صروا ـ
و�أرك��ب��وا ال�شع َر ـ �إم��ا ّ
َب�����ك�����اكِ ن����� ّ����ص����ا ُر ل����ك����نْ دم����� ُع�����ه ����ش��� ِب��� ٌم
وك�������ان ل����و �����ش����اء �أل����ق����اه����ا م���دم���دِ م��� ًة
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وف���ي���ك ل��ل��م��ل�� َه��م امل��ن��ط��ي��ق �أ����س���را ُر
ي�شتارها مثل �أَ ْر ِي النحلِ م�شتا ُر
ُ
ني ال�شع ِر ُق ّ�صا ُر
وبع�ضهم عن ثم ِ
(ن�صا ُر)
مل ي�سقِه ب��د ِم الفر�صا ِد ّ
()4
ك���أن��ه��ا يف د ِم الأح������رار �إع�������ص���ا ُر

12

ق�صروا» تنطويان على ته ّكم وتن ّق�ص
ويلحظ �أن عبارتيه« :كما ي�سمونه» و«�إ ّما ّ
م ��ن ه ��ذا النوع ال�ش ��عري ،وتعك�س ر�ؤيت ��ه النقدية لل�ش ��عر الذي ي ��رى �أنه اجلدي ُر
باالهتم ��ام ،و�أن على ال�ش ��عراء �أن يعودوا �إلى ال�ش ��عر القدمي ،وخا�ص ��ة �أن البيئة
الأدبي ��ة التي ُوجد فيها ابن خمي�س غلب عليها ال�ش ��عر العام ��ي� ،أو النظم العلمي
الف�صيح(.)5
ومن املظاهر التي جت ّلى فيها ت�أثر ابن خمي�س بالرتاث الأدبي ما ي�أتي:
القوالب الإيقاعية
مل يبع ��د اب ��ن خمي�س ع ��ن الق�ص ��يدة العمودي ��ة يف � ٍّأي من ق�ص ��ائده ،ولهذا
فكل �ش ��عره عمودي �أو تناظري ،ولي�س يف هذا مغمز على ال�ش ��اعر� ،إال �أن ال�شاعر
بالتزامه هذا النوع من الإيقاع جعله يت�أثر بكثري من التقاليد ال�شعرية يف بنائه.
وم ��ن �أب ��رز التقالي ��د ال�ش ��عرية يف بن ��اء الق�ص ��يدة العربي ��ة ت�ص ��ري ُعها(.)6
وبا�ستعرا�ض �آراء النقاد قد ًميا وحدي ًثا يف الت�صريع يتبني «�أنه من امل�ستحب �إن مل
()7
نقل من امل�شروط يف نظم ال�شعر عند العرب �أن ي�ص َّرع املطلع» .
وا�ستجاب ًة لهذه التقاليد؛ �ص ّرع ابن خمي�س معظم ق�صائده ،فديوان على ربى
خم�سا ،وهذا ما
خم�سا وثمانني ق�صيدة ،جاءت ك ّلها م�ص َّرع ًة �إال ً
اليمامة يت�ضمن ً
قيا�سا �إلى عدد الق�صائد.
يعني ارتفاع ن�سبة الت�صريع ً
عدد الق�صائد الق�صائد امل�صرعة ن�سبتها الق�صائد غري امل�صرعة ن�سبتها
% 5.88
80
85
5
% 94.11

ه ��ذا من جهة ،ومن ناحية �أخرى نلم�س حر�ص ��ه على التزام القافية املوحدة
يف ق�ص ��ائده ،وه ��و مظهر م ��ن مظاهر الت�أثر بال�ش ��عر العربي الق ��دمي� ،إال �أنه يف
ق�ص ��يدتني من ق�ص ��ائده جل�أ �إلى التنوي ��ع يف القافية ،وهما« :جن ��دي احلر�س»،
و«الن�شيد الوطني» .يقول يف «جندي احلر�س»:

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
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راي���������� َة الإ��������س���ل���ام ������س�����ودي واغ���ل���ب���ي
������ك اجل�����ن����� ُد الأب������ي
واخ����ف����ق����ي �إ ّن���������ا ل ِ

وت�������س���ا َم���ي يف ذراك الأرح�������بِ
م��ن ���ص��م��ي ٍ��م يف ���ص��م��ي ٍ��م ي��ع�� ُرب��ي

حر�س نحمي حمانا وطني(.)8
ٌ

ولعل ما �أغراه بتنويع القافية هو ما يتط َّلبه الإن�شاد من تن ّوع يف القافية(.)9
كما �أن ابن خمي�س من ال�ش ��عراء الذي ��ن يرون �أن ركوب القوايف النافرة دليل
على اقتدار ال�ش ��اعر ،ومت ّكنه من ال�ش ��عر؛ ورمبا لهذا ال�س ��بب �أن�ش� ��أ ق�صيدة على
حرف ال�ضاد ،قال فيها:
ال���ث����أ ُر ي��وق ُ��ظ��ه احل�����س��ا ُم املنت�ضى
وال���ق ُ
���ول ت��رج�� َم��ه ال���ف���دا ُء ق��ذائ�� ًف��ا

واحل ُّ
����ق ك ُّ���ل احل���� ِّق ف��ي��م��ا ق��د ق�ضى
()10
�أ���ص��دا�ؤه��ن ُّ
ت�شق �أج����وا َز الف�ضا

وجهه ��ا �إلى الدكتور غازي
ول ��ه ق�ص ��يدة �أخرى اخت ��ار لها حرف الزاي رو ًّياَّ ،
الق�صيبي عندما كان وزي ًرا لل�صناعة والكهرباء ،منها:
ع��ل��ى ال ُّ���ذب���ال��� ِة وال��ف��ان��و� ِ��س وال���غ���ا ِز
رب مهما ًزا ف�أو�س َعني
�أو�سع ُته ال�ص َ

عِ ي�شي ظ�لام ِ��ك حتى ي����أذ َن ال��غ��ازي
()11
�صدًّا ّ
فحط َم هذا ال�صدُّ مهمازي

وقد يكون ا�س ��م غازي حمله على �إن�ش ��اء هذه الق�ص ��يدة ،وخا�صة �أن اجلنا�س
يف املطلع قد ّ
يلطف العتاب ،ويده�ش الوزير ،فيتفاعل مع مو�ض ��وع ال�ش ��كوى الذي
�أُن�ش ��ئت الق�ص ��يدة من �أجله ،كما �أن غرابة القافية وعدم �شيوعها ميكن �أن مينح
الق�صيدة قد ًرا من الظرف.
ل�ست �أميل �إلى ر�أي من يقول� :إن «من مظاهر
ويف �صدد احلديث عن القوايف ُ
علوق طرائق القدماء بابن خمي�س َع ْم َده �إلى هاء الو�صل يف بع�ض قوافيه؛ مثل:
م���ف��� َع���م ُ
���ات ال���ب���ي���انِ ُغ�������ز ُر ال���ب���دائ��� ْه

()12

ه��نّ مِ ��ن م���دِّه وم��ن �إي��ح��ائ��هْ»

ذلك �أنّ ت�أ ُّمل مدونة ال�ش ��عر املعا�ص ��ر ،ودواوين َمن يكتبون الق�صيدة احلديثة
العمودية يج ّلي �شيوع هذه الطريقة يف اختيار القوايف.
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املطالع التقليدية
يظه ��ر من خالل ت�أمل �ش ��عر اب ��ن خمي�س �أنه كان حف ًّيا با�س ��تلهام �أ�س ��اليب
ال�ش ��عراء القدماء ،ولئن كان ال�ش ��عر املعا�ص ��ر والق�ص ��يدة احلديثة يجنحان عن
التقالي ��د الأدبي ��ة الرتاثية ،ف� ��إن ابن خمي� ��س مل يت�أثر ب�أ�س ��اليب القدماء يف بناء
الق�ص ��ائد �أو هيكلها الذي ي�س� � ّمى عمود ال�ش ��عر ،وقد كانت العرب حتفل به �أ�شد
من اهتمامها بالت�ش ��بيه واال�ستعارة .قال القا�ضي اجلرجاين« :وكانت العرب �إمنا
تفا�ضل بني ال�شعراء يف اجلودة واحل�سن  ...وت�س ّلم ال�سبق فيه ملن و�صف ف�أ�صاب،
و�ش ��به فق ��ارب ... ،ومل تك ��ن ...حتفل بالإبداع واال�س ��تعارة �إذا ح�ص ��ل لها عمود
ال�ش ��عر ،ونظام القري�ض»( .)13وعمود ال�ش ��عر �أن يبد�أ ال�ش ��اعر الق�ص ��يدة بو�صف
الأطالل ،ثم يتخل�ص من هذه الديباجة �إلى الغر�ض الأ�سا�س الذي �أن�ش�أ من �أجله
الق�صيدة.
�إال �أننا ال نكاد جند لهذا التقليد م�س ��حة من �أثر يف �ش ��عره� ،س ��وى ق�ص ��يدة
واحدة عنوانها «هذه اجلزيرة» ،غري �أنه ن�أى بها عن تقليدية ال�شعر �إلى �أن جعلها
يف مقام املوازنة بني حال اجلزيرة قبل مبعث النبي وحالها بعد �أن �أر�سله اهلل
رحمة للعاملني ،فت�ساوى النا�س يف نظرة الإ�سالم ،ال يف�ضل �أح ٌد �أحدً ا �إال بالتقوى،
ف�ألب�س ابن خمي�س املقدمة الطلل ّية م�ضمو ًنا جديدً ا()14؛ قال:
ل�����و �أب�����اح�����ت مب�����ا ل���دي���ه���ا ال���ط���ل ُ
���ول
�����روب
واك�����ب����� ْت�����ه�����ا م������ن احل������ي������اة ������ض ٌ

�أيُّ �������ش������ي ٍء ُت����ب����ي���� ُن����ه ل������و ت����ق ُ
����ول
ُ ()15
وام��ت��ط��اه��ا م���ن الأن������ا ِم ����ش���ك���ول

ن�������س���ج���تْ ب��ي��ن �أه����ل����ه����ا ح���ي���ث ك���ان���وا
�����ش�����م و� ُ����ص����ه����ي����بٍ
ج�����م����� َع�����تْ ب���ي��ن ه�����ا� ٍ

�آ�������ص������راتٍ دع�����ا �إل���ي���ه���ا ال���ر� ُ
���س���ول
ُ ()16
ال ف����رو ٌع حت��و ُك��ه��ا �أو �أ�����ص����ول

وبعد �أن �أورد اجلانب املظلم ملا كانت عليه اجلزيرة �ص� � ّور لنا اجلانب امل�ش ��رق
الذي ك�ساها اهلل به بعد �أن �أ�شرقت �شم�س الإ�سالم عليها:

�أما ق�ص ��يدة «م�ص ��ر واالحتالل» ،فقد ا�س ��تحث بها الركب ا�س ��تحثا ًثا �أوهمنا
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
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يف البداية ب�أنها تنحو منحى ا�س ��تيقاف الركب ونحوها ،غري �أن الركب نف�س ��ه هو
مزجا بينهما جدي ًرا ب�أن
الأم ��ة ،فلم يكن مطل ًعا تقليد ًيا باملعنى الدقيق ،ب ��ل كان ً
يحمل املتلقي على الإعجاب ،قال ابن خمي�س:
البهيم � ُ��س��را ُة
وق��د ���ض�� َّل يف ال��ل��ي��لِ
ِ
ُ ُ ()17
هدي املق�سطني غواة
على غ ِ
ري ِ

�������ب احل�����ي�����ا ِة هُ �������دا ُة
�أم�������ا ل����ك ي����ا رك َ
وج����نّ ج��ن��ون ال�����س�� ْف��ر وا���س��ت���أث�� َرتْ به
ُ

ولكننا جنده يف جانب �آخر يهتم باملطالع التقليدية ،مقتف ًيا يف ذلك �أثر الطابع
العبا�س ��ي يف ال�ش ��عر ،وخا�ص ��ة املتنبي و�أبي متام؛ �إذ هما حري�صان على �أن يكون
موجزًا لها()18؛
مطلع الق�ص ��يدة �أو م�صراعها �إملاح ًة لفكرة الق�صيدة ب�أ�سرها� ،أو ِ
قال ابن خمي�س يف مطلع ق�ص ��يدة عنوانها «نداء فل�س ��طني» �أن�ش�أها مبنا�سبة قيام
حرب 1967م ،و�ألقاها يف مهرجان �شعبي يف الريا�ض:
قِ��� َن ٌ���ن ب�����أُول����ى ال��ق��ب��ل��ت�ين ت��ن��ادي

ال�ضيم الـ ُممِ ِّ
�ض رق��ادي
قد طال يف
ِ

()19

فاملطلع مل يكن جمرد و�شاية مبو�ضوع الق�صيدة ،بل كان ذا داللة �صريحة على
مو�ض ��وعها ،ولو قر�أنا الق�صيدة كلها ملا وجدناها تخرج عن �إطار �شكوى فل�سطني
من االحتالل...
وقال يف مطلع ق�صيدته «�أخت لبنان :على ربوات غامد وزهران»:
ي���ا �أخ�����ت ل��ب��ن��ان ت��دب��ي ً��ج��ا وت��ك��وي��ن��ا

()20

يا نفثة ال�سحر جمل ًّوا ومكنونا

وقراءة الق�ص ��يدة تبينّ �أنه ي ��رى يف ربوات غامد وزهران من الطبيعة ما يراه
يف لبنان.
عناوين الق�صائد
مل يكن ال�ش ��اعر العربي قد ًميا معن ًّيا بت�س ��مية ق�ص ��ائده ،وما كان من �ألقاب
لبع�ض الق�ص ��ائد ك�س ��مطي الدهر لعلقمة بن عبدة( )21ف�إمنا كان من ِق َبل جمهور
النقاد ،ومل يكن من ال�شاعر.
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ولعل من مظاهر ت�أثر ابن خمي�س بالرتاث �أنه مل يكن يحفل بت�سمية ق�صائده
ت�س ��مية ناب�ضة بال�ش ��عرية ،و�إمنا جنده ي�سمي �أكرث ق�ص ��ائده باجتزاء �أي تركيب
نبك� ،أراك ع�صي
فيها ،كما ن�س ��مي نحن املتل ِّقني بع�ض الق�صائد امل�شهورة( :قفا ِ
الدم ��ع ،واح ّر قلباه .)... ،وهذه طريقة �ش ��ائعة لدى �ش ��عراء العامية كذلك ،وقد
يك ��ون اب ��ن خمي�س ت�أ ّثر به ��م يف هذا الأمر ،وخا�ص ��ة �أنه كان معن ًّي ��ا بجمع بع�ض
ال�ش ��عر العامي ،حيث جمع �ش ��عر را�ش ��د اخلالوي( )22وهو �شاعر عامي ،وله كتاب
رموز من ال�ش���عر ال�ش���عبي تنبع من �أ�صلها الف�صيح( ،)23ومن هنا جاءت عناوينه
حي ،ال �أملك
على غرار( :عجبي من �أمة� ،س ��لمت يدا �ش ��عب اجلزيرة ،يا دار� ،أنا ّ
القول� ،أخت لبنان) ،وهي كلها جمتزَ �أة من �أبيات يف تلك الق�صائد ،لي�س فيها من
الإ�شعاع ال�شعري ما يكفي لإدها�ش املتلقي ،وفيما ي�أتي بع�ض الأبيات التي اجتُزئت
منها هذه العناوين:
ع����ج����ب����ي م�������ن �أم������������� ٍة ق�������د �أجن������� َب�������تْ
����س���ل��� َم���تْ ي�����دا ����ش���ع���بِ اجل�����زي�����ر ِة �إن����ه
م���ا �أن�����ص�� َف�� ْت��كِ ق����وايف ال�����ش��ع�� ِر ي���ا دا ُر
������ي يف ال����ع����ل ِ����م ي����ب����د ُع ب��ع�����ض��ي
�أن�������ا ح ٌّ
ال �أم��ل��ك ال���ق���و َل �إن�����ص��ا ًف��ا وجت�سيدا

خ���ي���ر َة ال���دن���ي���ا وف����خ���� َر احلِ���� َق����بِ
�أول���ى ال��ع��روب�� ِة ب��ال��ت��جِ �� ّل�� ِة والر�ضا
وف���ي ِ���ك ل��ل��م��ل�� َه ِ��م امل��ن��ط��ي��قِ �أ����س���را ُر
وببع�ضي �أم�����ض��ي ل�سحقِ اليهو ِد
()24
ً
تقريظا ومتجيدا
كيما �أو ّف��ي��ه

ُجمل التمثيل اخلطابي
مما هو ظاهر يف �ش ��عر عبداهلل بن خمي�س ُج َم ُل التمثيل اخلطابي ،وتو�ص ��ف
ه ��ذه ا ُ
احل َكم ،وهي �أقوال
جلمل ب�أنها «جمل ت�أتي يف ال�ش ��عر ونعرفها عادة ب�أنه ��ا ِ
�ص باملعاين ،ومنها يف ال�شعر العربي الكث ُري ،وهي جمل بالغية
تزخر بالبالغة وت َغ ُّ
تعتم ��د على التمركز املنطقي ،وتتجه نحو ت�أ�س ��ي�س قول جام ��ع ملعنى ثابت ،وفيها
ُت�س � ّ�خر الكلمات بكل طاقتها البالغية لأداء ذلك املعنى وخدمته ،وهدف ال�شاعر
منها هو املعنى»(.)25
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و�إذا فح�صنا ال�شعر العربي القدمي وجدناه يف جانب كبري حف ًّيا بهذه اجلمل،
نقل ابن ر�ش ��يق �أنه «يجمع �أ�ص � َ
�ناف ال�ش ��عر �أربع ��ة :املديح ،والهج ��اء ،واحلكمة،
واللهو ،ثم يتفرع من كل �صنف من ذلك فنون؛ فيكون من املديح املراثي واالفتخار
وال�شكر ،ويكون من الهجاء الذم والعتاب واال�ستبطاء ،ويكون من احلكمة الأمثال
والتزهيد واملواعظ ،ويكون من اللهو الغزل والطرد»(.)26
وال�ش ��عراء الإحيائيون واملحافظون عام ًة يغلب عليهم �أن ي�س ��وقوا يف �شعرهم
�أبيا ًتا ِح ْكمي ًة ،وابن خمي�س واحد منهم ،قال يف ق�ص ��يدة رثى بها ال�ش ��يخ عبداهلل
ابن ح�سن �آل ال�شيخ:
م�آث ُر يبقيها لك ال��ده�� ُر ،والفتى

مي ُ
���وت ويبقى ذك��� ُره ب��ع�� َد ج��ي�� ِل�� ِه

()27

ومع كونها ِحكمة ،ف�إن معناها وفكرتها قد ت�س ّربا �إلى ذاكرته من بيت املتنبي:
ِذك�� ُر الفتى عم ُره الثاين ،وحاج ُته

العي�ش �أ���ش��غ ُ
م��ا ف��ات��ه ،وف�����ض ُ
��ال
��ول
ِ

()28

وهذا ما ي�ؤكد ارتواءه بال�شعر القدمي� .أما احلكمة الذي �أن�ش�أها قائلاً :
بحي ج��دودُه
وم��ا الفخ ُر � ْأن ت�سمو ٍّ

ول���ك���نْ مب���ج���دٍ ي���زده���ي ب���ن���ب���ي��� ِل��� ِه

()29

خفي �إلى احلكمة ال�سائرة:
ف�إنها تنظر من ط ْرف ٍّ
ك ِ���ن اب َ
��س��ب �أد ًب����ا
����ن َم���ن ���ش��ئ��تَ واك��ت��� ْ
� ّإن ال���ف���ت���ى َم������ن ي�����ق ُ
�����ول :ه�����أن����ذا

ي���غ���ن���ي َ
���ك م����ح����م����ودُه ع����ن ال��ن�����س��بِ
()30
لي�س الفتى َمن ُ
يقول :كان �أبي

�إن كث�ي ً�را م ��ن جم ��ل التمثيل اخلطاب ��ي عند ابن خمي� ��س ذات رنني خطابي،
ي�ص� �دُق عليها �أنها م�ش ��حونة بت�ص� � ُّورات عقلية ذات جذور منطقية ،ال يجد فيها
املتلقي جهدً ا ممت ًعا يف التف�س�ي�ر والت�أويل ،فما هي �إال نوع يق ّدم ال�ش ��عر كما تق َّدم
املعلومة( ،)31ومن ذلك � ً
أي�ضا قوله:
����ح����ي����ي � ّأم������� ًة
ل���ي�������س َم������ن ي���ب���ن���ي و ُي ْ
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()32

املعار�ضات ال�شعرية
من �أبرز مظاهر احتذاء الرتاث عند ابن خمي�س ظاهرة املعار�ضات ،وبالنظر
�إلى الزمن الذي عا�ش فيه ابن خمي�س وكرث فيه نتاجه الأدبي؛ يتبني �أنه واحد من
�ش ��عراء الإحياء يف اململكة ،وواحد من ال�ش ��عراء املحافظ�ي�ن( )33الذين طغت على
�ش ��عرهم مظاهر النزعة التقليدية؛ رغب ًة منهم يف ا�س�ت�رداد ال�شعر العربي رون َقه
ون�صاعتَه.
والناظر يف ق�صائد �شعراء الإحياء ،واملت�أثرين بهم يجد «�أن مختلف ت�أثريات
ال�ص ��ياغة تنطل ��ق من الذاك ��رة التي تختزن �ص ��ي ًغا محفوظ ��ة»( ،)34وعبداهلل بن
خمي�س �أحد ال�شعراء الذين ي�صدق عليهم �أنهم «لي�سوا �سوى نتاج ثقايف ل�سياقات
امل ��وروث الأدبي ،وهم يكتبون م ��ن في�ض هذا املخزون الثق ��ايف يف ذاكرتهم»(،)35
احل َكم التي �س ��بقت �إال �أثر من �آثار حتكم الذاكرة يف ال�ص ��ياغات
وما
التنا�ص مع ِ
ُّ
ال�ش ��عرية ،كما تظهر الرتاكيب املحفوظة يف ق�ص ��ائده نتيجة لوقوعه حتت �سطوة
الذاكرة ،ولعل هذا من �أ�سباب معار�ضته لبع�ض الق�صائد اخلالدة.
�أما املدلول اال�صطالحي للمعار�ضة ،فهو «�أن ينظم �شاعر ق�صيدة �أو مقطوعة
ن�صا ل�شاعر �آخر ين�سج على منواله» (.)36
يحتذي فيها ًّ
املحتذي ال بد
�إال �أن النق ��اد �أملح ��وا �إلى ِ�س ��مة مهمة يف املعار�ض ��ة ،ه ��ي «�أن
ِ
�أن يتوخ ��ى يف نظمه �أال يق�ص ��ر دون املحت � َ�ذى »( ،)37فهل حتققت هذه ال�س ��مة يف
معار�ضات ابن خمي�س� ،أم جاءت معار�ضاته دون ما يتطلع �إليه متذ ّوقو ال�شعر؟
من النماذج ال�ش ��عرية التي خ ّلدتها ذاكرة ال�ش ��عر العرب ��ي نونية ابن زيدون،
ومطلعها:
�أ�ضحى التنائي بدي ً
ال عن تدانينا

��اب عن طيبِ لقيانا جتافينا
ون َ
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وح�ي�ن دع ��ت حكوم ��ة املغ ��رب ابنَ خمي� ��س �إلى مهرجان ذك ��رى ابن زيدون؛
�أن�ش�أ ق�صيدة عنوانها «ابن زيدون» ،و�ألقاها هناك ،عار�ض بها نونية ابن زيدون،
ومنها:
ي���ا رائ������ َد ال�����ش��ع�� ِر �إب�����دا ًع�����ا وت��ل��وي��ن��ا
�أل���ه���م��� َت���ه ن���ف���ث���اتِ ال�����س��ح�� ِر راق�����ص�� ًة

ك��ي��م��ا ت���خ��� ّل���د م���ن���ه ا ُ
خل��������� َّر َد ال��عِ��ي��ن��ا
()39
و ُر���ض�� َت��ه ل��ي��ك��ون ال����د ُّر م��و���ض��ون��ا

ه���واه���ا لأج�������زا ِع احل���م���ى ،ون��زوعُ��ه��ا
تراءى لها الأق�صى فهاجت �شجو ُنها

جت��اذ ُب��ه��ا ���س�� َّر ال��ه��وى �أو تطي ُعها
وع�� َّن��تْ لها ي��اف��ا ف���زا َد ُول��وعُ��ه��ا

وله كذلك عينية عنوانها «عا�ش ��ت بالد الرافدين»� ،ألقاها يف م�ؤمتر الأدباء
العرب الثاين ببغداد ،قال فيها:
()40

يعار�ض بها عينية البحرتي ذات املطلع:
النف�س يف �أ�سما َء لو ت�ستطي ُعها
ُمنى
ِ

بها َو ْل�� ُي��ه��ا م��ن غ���اد ٍة وول��وعُ��ه��ا

غزلتُ لهم غ اً
��زل دقي ًقا فما �أجدى
و�أو����س���ع��� ُت���ه���م ُق����ر ًب����ا وح��� ًّب���ا و�أُل����ف���� ًة
�������ب يل �إال ب���ي���اين و� َ�����س����� ْور ٌة
وال ذ ْن َ
وا�شجا يف �صميمهم
ف�إن يخذلوين ً
ي��ع��ات��ب��ن��ي ُل���ط��� ًف���ا ل���ك اهلل ُم��ع�� ِت�� ًب��ا

و�أذهبتُ نف�سي �أم�تري عط َفهم وجدا
وق��د �أو���س��ع��وا ُزه����دًا وق��د �أم��ع��ن��وا ُبعدا
عُ�� ِرف��تُ بها �أن ُي َ
ه�ض َم احل ُّ��ق �أو ُي��ردَى
فما �أخ��ط���أَ الق�ص َد ال��غ��زا ُّ
يل �إذ �أك��دى
()42
يرى القوم منه ما �أع��اد وما �أب��دى

و�إن ال������ذي ب��ي��ن��ي وب��ي��ن ب���ن���ي �أب����ي
مي عليه ُم
ف��م��ا �أح���م��� ُل احل��ق�� َد ال���ق���د َ
ولي�سوا �إل��ى ن�صري �سرا ًعا و�إن ه ُم

وب���ي���ن ب����ن����ي ع����م����ي مل���خ���ت���ل ٌ
���ف جِ �������دّا
رئي�س القو ِم من يحم ُل احلقدا
ولي�س ُ
دع������وين �إل������ى ن�������ص��� ٍر �أت���ي��� ُت���ه��� ُم ����ش���دّا

()41

ويف ق�صيدته «�سعيت وما �أجدى» التي �أهداها �إلى �صديقه الغزايل حرب وقد
رغب �إليه �أن ي�شفع له لدى جهة تعليمية ال�ست�صفائه معل ًما ،ف�أخفق ابن خمي�س يف
و�ساطته؛ ف�أو�سعه �صاحبه عتا ًبا ،قال ابن خمي�س:

وقراءة هذه الق�صيدة ت�ستثري يف الذاكرة ق�صيدة املق َّنع الكندي الدالية التي
�شكا فيها من عتاب قومه �إياه وقد �أرهقته الديون ،قال فيها:
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�إذا �أك���ل���وا حل��م��ي و َف ُ
������رت حل��وم��ه�� ْم
�����ن ق���وم���ي و�إمن����ا
ي��ع��ات��ب��ن��ي يف ال����� َّد ْي ِ

و�إن هدموا جمدي بنيتُ لهم جمدا
()43
ت��د ّي��ن��تُ يف �أ���ش��ي��ا َء ُتك�سِ ُبهم ح��م��دا

و�إن مل تكن معار�ض ًة لها ،ف�إنه واقع حتت �سطوتها يف ذاكرته.
معار�ضة الفكرة

يف الرتاث ال�ش ��عري ق�صائد كان من �أ�س ��باب خلودها تفردُها مبو�ضوعها� ،أو
فكرتها ،ومن هذه الق�صائد بائية ابن خفاجة يف و�صف اجلبل ،ومطلعها:
ب��ع��ي�����ش��ك ه���ل ت����دري �أه�����وج اجل��ن��ائ��ب

()44

تخب برحلي �أم ظهور النجائب

ومنها قوله:
و�أرع َ
�������������ن ط�����م�����ا ِح ال��������ذ�ؤاب�������� ِة ب�������اذ ٍخ
�أ���ص��خ��تُ �إل��ي��ه وه���و �أخ���ر� ُ���س �صامتٌ
وق�������ال� :أال ك����م ك���ن���تُ م���ل���ج����أَ ق���ات���لٍ
والط���� َم م��ن ن��ك��بِ ال���ري���ا ِح معاطفي
ف��م��ا ك���ان �إال �أن ط��و ْت��ه��م ي��� ُد ال���ردى

ي�����ط ُ
�����اول �أع�����ن�����ا َن ال�������س���م���ا ِء ب���غ���اربِ
ف��ح�� ّد َث��ن��ي ل��ي�� ُل ال�����س��رى بالعجائبِ
وم�������وط َ
�������ن �أ ّوا ٍه ت�����ب����� ُّت����� َل ت����ائ����بِ
وزاح���� َم م��ن ُخ�����ض�� ِر ال��ب��ح��ا ِر غ��وارب��ي
()45
وطارت بهم ري ُح النوى والنوائبِ

ي����ا �أي����ه����ا ال���ع���م�ل�اق زدن�������ا خ��ب�ر ًة
واق�ص�ص علينا اليوم من �أخبارهم
عن ط�س َم حدِّثنا وع��ن جربوتها
وج��دي�����س �إذ ه��� ّب���ت ل��ت��ث���أر م��ن��ه�� ُم
واذك����ر ع��ن ال���زرق���اء م��ا ف��اه��ت به

ع���� ّم����ن �أق������ام������وا يف ذراك م��ع��اق�لا
م����ا َث������ ّم م����ن �أح������د ي��ج��ي��ب ال�����س��ائ�لا
ل��ـ�� ّم��ا ا�ستباحت م��ن ج��دي��� َ��س عقائال
ت��خ��ف��ي ل��ه��م حت���ت ال���رغ���ام َم��ن��ا���ص�لا
ع��ن ن��ظ��ر ٍة ت��ط��وي احل����زو َن م��راح�لا

وابن خمي�س ـ وهو من منطقة اليمامة ـ كث ًريا ما يرتدد يف �شعره احلديث عنها،
ويف منطق ��ة اليمامة جبل ُطويق ،وقد جعل منه ال�ش ��اعر رم ��زًا يدل على اليمامة،
فكان هذا الرمز واحدً ا من مو�ض ��وعات ق�ص ��ائده؛ �إذ �أن�ش�أ ق�صيدة يتحدث فيها
�إلى هذا اجلبل ،نكاد ن�سمع يف كل �أبياتها �صوت ابن خفاجة وهو يتحدث �إلى ذاك
اجلبل ،قال ابن خمي�س:
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وع��ن احلمائم �إذ م��ررن خواط ًفا
واذك��ر حدي ًثا عن حنيف َة م�سه ًبا

ه���ل ك���ان ذاك احل���ك��� ُم م��ن��ه��ا ب��اط�لا؟
()46
واذك�����ر رب��ي��ع��ة يف ح��م��اك ووائ���ل���ا

�سطوة ال�سياق التقريري
با�ستعرا�ض �سرية ابن خمي�س املخت�صرة تبينّ �أنه من العلماء الأدباء؛ ولكونه
جلي يف �شعره ،ولعله امتد �إليه بحكم
من هذه الفئة من الأدباء كان لهذا الأمر �أث ٌر ٌّ
ك�ث�رة مطالعته يف كت ��ب الأدب ،ومدار�س ��ته للأدباء ،ومذاكرتهم ،وم ��ن ذلك �أ ّنا
جند ابن خمي�س اجلغرايف �صاحب املجاز بني اليمامة واحلجاز يزاحم مبعرفته
اجلغرافية ابنَ خمي�س ال�شاعر يف كثري من ق�صائده ،ويكاد يطل بر�أ�سه يف موا�ضع
كثرية من الق�صيدة الواحدة ،فال تكاد تخلو ق�صيدة من ق�صائده من ذكر مو�ضع
�أو بلد ي�أتي به يف �سياق تقريري �أكرث من كونه يف �سياق �شعري ،كقوله يف ق�صيدة
(املارد اجلبار :وقفة على �سد جازان):
�شاقتك (رام��� ُة) و(الغوي ُر) و(لعل ٌع)

ف���أرق��تَ ُح�� َّر ال��دم�� ِع يف َع َر َ�صاتِها

و�إذا ع����ل َ
����وت ع���ل���ى ال����رب����ى م���ت����أم�ًل�ا
ت��ن�����س��ي��ك (ب������ ّوا ًن������ا) ون���ا����ض��� َر ���شِ ��ع��ب��ه
� ْإن حت��ت��ف ْ��ل ه����ذي ال���ب�ل�اد ب�����س�� ِّده��ا
يف َ
(�صبيا)و(رميَ)و(تع�شرٍ)
(بي�ش)يف َ

���ص���رت م���ا �أب���� َ
�أب���� َ
���ص���رت م���ن جناتها
وخ���م���ائ��� َل (ال��ف��ي��ح��ا) و���ش��وق��ي��ا ِت��ه��ا
ف��ا���س��ت��ب�����ش��ري ب��ال�� ُّن��ج ِ��ح ي���ا ج��ارا ِت��ه��ا
()47
يف (عتودٍ) يف َ
(بي�ض) يف (ل ّياتِها)

ثم قال بعد �أبيات:

فقد ذكر ت�س ��عة �أ�س ��ماء ملوا�ض ��ع يف بيتني اثنني فح�سب ،وهي يف �سياق ترديد
�أ�س ��ماء تلك املوا�ض ��ع� ،إال �أنه ال ي�ض ��في عليها �أي رمزية تك�س ��بها طاقة �ش ��عرية،
وترتفع بها عن امل�س ��توى التقريري ،وخا�صة �أن البيت كان ح�شدً ا لأ�سماء املوا�ضع
يوجه �إليه النق ُد الذي
ال م�س ّوغ له �إال ا�ستعرا�ض ثقافة ال�شاعر ،وهو عمل ميكن �أن َّ
قوب َل ْت به نونية �أبي البقاء ال ُّرندي ذات املطلع:
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ل�����ك����� ِّل ������ش�����ي ٍء �إذا م�����ا َّ
مت ن���ق���� ُ
���ص���ان

�����ش �إن��� ُ
��س��ان
ف�لا ي��غ�� َّر ب��ط��ي��بِ ال��ع��ي ِ

ف���ا����س����أل ب��ل��ن�����س��ي�� ًة :م���ا �����ش����� ُأن م��ر���س��ي�� ٍة

و�أي��ن �شاطب ٌة �أم �أين ج ّي ُان؟

ف�إن �أبا البقاء يف بع�ض �أبياتها �إمنا ان�ش ��غل ب�س ��رد �أ�س ��ماء املدن يف الأندل�س عن
تكثيف ال�شعرية التي من �أهم خ�صائ�ص ال�شعر ،كقوله:
()48

ا�ستعر�ضت ال�شواهد التي ح�شد فيها �أ�سماء املوا�ضع ح�شدً ا ً
فارغا من ال�شعرية
ولو
ُ
لطال احلديث.
املفردات والرتاكيب املعجمية
وعب ��داهلل بن خمي�س من الأدب ��اء الذين ينحون نحو مذهب الفن للحياة ،وله
عموما ـ وفيه �شعره
دعواته الإ�صالحية التي ي�ستثري بها الهمم ،ولهذا جند �أن �أدبه ً
()49
ً
تب�سيطا اقت�ض ��ى منه �أنه يكون تعبريه
ـ قائم على جت�س ��يد املعاين ،وتب�س ��يطها
به ��ذا امل�س ��توى الذي ال يحتاج معه الق ��ارئ �إلى تد ُّبر وت�أ ُّم ��ل ،وال �إلى �إعمال ذهن
يف محاولة الت�أويل والتف�س�ي�ر؛ فهو من ال�ش ��عراء الذين ميتازون ب�ص ��فاء طبعهم
ال�ش ��عري وتدفقه؛ ولهذا يجانب ��ون الكد الذهني ،ورمبا كان ه ��ذا نتيجة لالرتواء
م ��ن مناهل ال�ش ��عر القدمي ارت ��واء يجع ��ل ذاكرتهم متخم ��ة بالقوالب ال�ش ��عرية
اجلاهزة(.)50
وله ��ذا ت�أت ��ي �ألفاظ ��ه مث ��ل( :ال ِعي� ��س ،العراجني ،التم ��وك ،الذمي ��ل ،ثماد،
َ
املنت�ض ��ى� ،أو َف َ�ضُ ،مق � ِ�رف� ،أرم�ضَ ،خ َفر ،ال�س ��راحني ،النقع ،طخي ��اء ،املطايا،
�أرع ��ن ،الـ َم ْه َمه� ،إدالج ،)... ،وحني �أ�ص ��ف ه ��ذه الألفاظ ب�أنه ��ا معجمية؛ فلأنه
ا�ستعملها مبعناها املبا�شر ،ومل يدخلها يف �سياق جمازي.
وتراكيبه التي يغلب عليها الطابع الت�أثري بالرتاث الأدبي وال�ش ��عري خا�ص ��ة
هي من قبيل( :هذا �أوان ال�ش ��د�ُ ،ش� � ّدي بنا الأزر ،طالئع الفتح� ،ش ��اه وجه الب ْغي،
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ي ��ا جارة الفيحاء ،معاهد ال ُين�س ��ي ُحالها دثو ُرها� ،س ��قتها الغوادي ،من ال�ش ��يح
والقي�صوم والبان ن�ش ُرها� ،أجزاع احلمى.)... ،
واب ��ن خمي�س ـ حت ��ى عندما ّ
يح�ض ال�ش ��عراء على �أن يتخذوا مذهب ال�ش ��عر
للحياة ،وي�ص ّدوا عن مذهب الفن للفن ـ يورد �أ�سماء الن�ساء التي درجت يف ال�شعر
و�سعدى ،على غرار قوله:
القدمي ،من َقبيل لبنى ُ
ع َ
����زف ال�����ش��ع�� ُر ع���ن ح���دي���ثِ ال��ك��واع ْ��ب
وت����ع����ال����ى ع����ن ِذك�������ر ل���ب���ن���ى و����س���ع���دى

���ش���ارب
وجت���اف���ى ع���ن ِورد ت��ل��ك امل���� ْ
()51
���ب
وعِ ����ذابِ اللمى و ُز ِّج احل���واج ْ

وهي �أ�سما ٌء �إمنا ت�سللت �إلى معجمه بفعل الت�أثر ال�شديد بالرتاث الأدب��ي.
َ
املتمثل يف ا�ستدعاء الرموز يظهر
اال�ستلهام
�إال �أن ا�ستلهام ابن خمي�س للرتاث
َ
ثقافة تراثية وا�سعة ،فال تكاد متر ق�صيدة �إال وي�ستدعي الرمو َز الـمعا َمل؛ ك�أ�سماء
املوا�ضع واجلبال ،و�أ�سماء الق�صور القدمية� ،أو ي�ستدعي الرموز ال�سيا�سية؛ كقادة
اجليو�ش الإ�س�ل�امية يف مختلف الع�ص ��ور� ،أو ي�س ��تدعي الرموز الفني ��ة ك َمعبد� ،أو
ي�ستدعي الرموز الأدبية ،كعمرو بن كلثوم وجرير و�أبي متام� ...إلخ(.)52
الت�ضمني
ُيع ��د الت�ض ��مني البالغ ��ي(� )53أدا ًة تعبريية ع�ص ��رية للإفادة من الن�ص ��و�ص
الرتاثية ،مختل ًفا بذلك عن منط ا�س ��تخدامها يف ال�شعر القدمي ،فال�شعراء قد ًميا
كانوا ي�س ��تخدمون هذه الأداة على �أنها لون من �ألوان البديع� .أما ال�شاعر املعا�صر
ف�إنه ا�ستخدم هذه الأداة
ا�ستخداما مختل ًفا( ،)54فح َّمل الرتكيب �أو البيت امل�ض َّمنَ
ً
دالالت نف�سي ًة ،و�أبعادًا للأفكار التي يتناولها(.)55
ٍ
وبحكم �أن ابن خمي�س واقع حتت �س ��طوة الرتاث يف كثري من ق�ص ��ائده ،فقد
جاء تفاعله مع الرتاث من خالل ت�ضمني ال�شعر ،وت�ضمني الأمثال:
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1ـ ت�ضمني الأبيات
ال �ش ��ك �أن الت�ض ��مني ذو فاعلي ��ة يف ربط ال�ش ��عر احلديث بال�ش ��عر القدمي،
وا�س ��تثمار دالالت ��ه ،وتكثيفها ،و�إ�س ��قاطاته التي تحُ وله �إلى رموز ترتقي مب�س ��توى
ال�شعرية.
�إال �أن من مزالق الت�ض ��مني «�أن ال�ش ��اعر حني يهتم به ُي�ضيع الق�صيدة� ،إذ ال
ب� � َّد ل ��ه �أن يقدم له ببيت �أو �أبي ��ات»( ،)56وهذا ما حتقق يف �ش ��عر ابن خمي�س حني
التنا�ص ال ��دوين الذي ال يعدو
�ض� � ّمن بع�ض ق�ص ��ائده �أبيا ًتا ،فكان ت�ض ��مينه م ��ن
ِّ
�أن يكون �إعادة �إنتاج( ،)57وقد �ض� � َّمن ق�ص ��يدته التي يعار� ��ض بها عينية البحرتي
بيت البحرتي رون َقه ،و�أفقد الت�ض ��م َني
ببيت �س ��لب َ
بيتًا للبحرتي ،غري �أنه ق َّدم له ٍ
� َ
إدها�شه:
�أيف احل�� ِّق �أن ي�ستفح َل ا ُ
خل ُ
لف بينها
وم���ن ق��ب��لِ ذا ق���ال ال��ول��ي�� ُد م��ب��اه�� ًي��ا
«�إذا اح�تر َب��تْ يو ًما ففا�ضت دما�ؤها

وي�������ص���د َع م���ن ب��ع��د ال���ت���ئ���ا ٍم ج��م��ي�� ُع��ه��ا
ل��� ُي���ح���م��� َد ب��ي��ن ال����ع����امل��ي�ن ���ص��ن��ي�� ُع��ه��ا
()58
تذ ّكرتِ القربى ففا�ضت دموعُها»

َ
االلتقاط والتلفيق ،وهو «ترقيع الألفاظ وتلفيقها،
وهذا مما �سماه احلامتي
واجتذاب الكالم من �أبيات ،حتى ينظم بيتًا»(.)59
والبن خمي�س ق�صيدة قالها يف جبل طويق ،جاء فيها:
و�أراك م���ع���ت���د َل امل���ن���اك���بِ ���س��ام�� ًق��ا
وك�������أن عَ����م���� ًرا خ���ا َل���ه���ا �إذ �أع���ر����ض���تْ

ت���ب���دو ب���ك ال���� ُّ���ش ُّ���م ال����رع ُ
����ان م��واث�لا
()60
ال�سيوف امل�صلَتاتِ نوا�صال
مث َل
ِ

وال �ش ��ك �أن املهاد الذي �س ��بق �صورة «مثل ال�سيوف امل�صلتات نوا�صال»؛ حيث
ذكر �أن عمرو بن كلثوم قد خا َلها كذلك ،ال �شك �أنه قد جعل ال�صياغة ت�أتي خافتة
الوهج ،كابية ال�ص ��ورة ،منزوعة الده�ش ��ة ،فمجرد احلديث ع ��ن جبل باليمامة،
و�إيراد ا�سم عمرو بن كلثوم يكفي لأن يرت َّقب املتلقي جمي َء هذه ال�صورة ال�شعرية
امل�ستقرة يف ذاكرته:
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ف���أع��ر���ض��تِ ال��ي��م��ام�� ُة وا���ش��م��خ�� ّرتْ

()61

���اف ب�����أي����دي م�����ص��ل��ت��ي��ن��ا
ك����أ����س���ي ٍ

وما ي�ص� � ُدق على ال�ش ��اهدين ال�س ��ابقني ي�ص� � ُدق كذلك على ق�ص ��يدته التي
�ض َّمنها بيتًا للبحرتي:
م���ن ال��ل��اء �أث��م��ل��ن امل��ع�� ّن��ى ف���وات��� ًرا
«وم��ا �صرعتني الك� ُأ�س ،لكنْ �أعانها

ف���ق���ال وم����ا �أ����ض���ن���اه �إال ف���ت���و ُره���ا:
()62
ع��ل َّ��ي بعينيه ال���غ���دا َة م��دي�� ُره��ا»

بل �إن قوله« :وما �أ�ض ��ناه �إال فتورها» ك�ش ��ف جمال بيت البحرتي ك�ش� � ًفا نقد ًّيا
�أ�شبه بنرث املنظور!
ويف ق�ص ��يدتيه اللت�ي�ن عار�ض بهما عينية البحرتي ونوني ��ة ابن زيدون �أبيات
م�ض ّمنة لل�شاعرين ،ولكنها على هذه الطريقة.
وقد �أجاد ابن خمي�س يف الت�ض ��مني الآتي يف ق�ص ��يدته يرثي ال�ش ��يخ عمر بن
ح�سن �آل ال�شيخ:
�إذا مت���ث��� ْل���تُ م����ن �آب�����ائ�����ه ع���لَ��� ًم���ا
و�إن � ُ
أردت ل��ه يف اجل����و ِد م��ن��زل�� ًة

ف��ه��و امل����ث ُ
����ال ال���ر����ض���ا م���ن ذل����ك ال َّ�����س��ن ِ��ن
()63
«فالعار�ض اله ُ
ُ
نت ُ
العار�ض الهنتِ »
ابن
ِ

�إذ �ض� � َّمنها �ش ��ط ًرا للمتنب ��ي ميدح �أبا عبيداهلل محمد ب ��ن عبداهلل اخلطيب
اخل�صيبي ،وكان حينئذ يتولى الق�ضاء ب�أنطاكية:
العار�ضاله ُ
ُ
نت ُ
العار�ضالهنتِ ابـ
ابن
ِ

ابن
ِـن
العار�ض الهنتِ
ِ
ِ
العار�ض الهنتِ ِ

()64

ويف ق�ص ��يدة «م�أ�س ��اة جالج ��ل» رثى ابن خمي�س الطالب ��ات الالتي توفني من
جراء انهيار مبنى املدر�سة عليهن ،يقول:
ال�صبح اجل��دي��د ب�شا�ش ًة
وم��ا َ�ضحِ ُك
ِ

()65

ول���ك���ن���ه م�������س���ت����أ����س��� ٌد ف�����اغ����� ٌر ف�����م�����ا

وال ميكن �أن نقر�أ هذا البيت دون �أن يوقظ يف ذاكرتنا بيت املتنبي:
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�إذا ن�����ظ َ
�����وب ال����ل����ي����ثِ ب��������ارز ًة
�����رت ن�����ي َ

ف�ل�ا ت��ظ�� َّن��نَّ �أن ال��ل��ي��ث م��ب��ت�����س�� ُم

()66

2ـ ت�ضمني الأمثال
من �س ��مات املثل التي متيزه من غريه م ��ن الأمناط التعبريية �أنه «يجتمع فيه
وح�سن الت�شبيه،
�أربع ال جتتمع يف غريه من الكالم� :إيجاز اللفظ ،و�إ�صابة املعنىُ ،
وج ��ودة الكناي ��ة ،فهو نهاي ��ة البالغ ��ة»()67؛ ولهذا قال �أح ��د الأع ��راب« :الأمثال
م�صابيح الأقوال»()68؛ ولعل ال�سبب الذي جعل الأمثال واحدً ا من الروافد الن�صية
يف �ش ��عر ابن خمي�س هو كونها من ُج َمل التمثي ��ل اخلطابي ،ولقدرتها على تكثيف
املعن ��ى ،وتَـه ِيئ ��ة املتلقي لتق ُّبل الر�أي ،و�أنها تقوم بدو ٍر توا�ص ��لي ب�ي�ن �أفراد البيئة
الثقافية امل�شرتكة ،كما �أنها دليل على ِّاطالعه الوا�سع على الرتاث.
قال ابن خمي�س:
(ح ٌ
���ن�ي�ن) ك��ي ي��ع��ود بخ ّفه
ي��غ��دو ُ

(ح����ن ُ
��ي�ن) جم��ي��ب��ا
ده����� ًرا وال ي��ل��ق��ى ُ

()69

م�ض ّم ًنا يف ذلك املثل القائل�« :أخيب من ُحنني»( ،)70كما قال:
يو�سف
لتفوق يف الت�أميل وال��د
ٍ

وت����ب���� ّز يف ����ص�ب�ر ال��������ورى �أ ّي�������وب�������ا

()71

و«�ص�ب�ر �أيوب»(َ )72م َثل� ،إال �أنه لي�س ذا طاقة �ش ��عرية؛ لكونه �سائ ًرا على �أل�سنة
العامة.
ويف ق�صيدة ِ«عرب الأحداث» التي ي�شي عنوانها مب�ضمونها ،قال ابن خمي�س:
ُق����� ِّو������ض�����وا ب��ي��ن ال��ب��راي�����ا ُز َم��������� ًرا

ذه�� َب��ت �أي���دي �سبا تلك ال�� ُّز َم�� ْر

()73

وقد �ض ّمنه قولهم «�أيدي �سب�أ» ،وهو من �أمثال العرب يف التفرق(.)74

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440

27

آذار  -ﻧﻴﺴﺎن  /ﻣﺎرس  -أﺑﺮﻳﻞ 2019م

2 1

55

خامتة
حفل �ش ��عر ابن خمي�س بت�أثر وا�ض ��ح بالرتاث العربي ال�شعري خا�صة ،وظهر
ذل ��ك الت�أثر يف �س ��مات كث�ي�رة ،فلم يخرج عن �إيقاعات ال�ش ��عر العرب ��ي �أو بحور
اخلليل ،كما �أنه مل يرتك وحدة القافية �إال يف بع�ض الق�صائد.
�أم ��ا احتذا�ؤه بع� ��ض املطال ��ع والرتاكيب والألف ��اظ الرتاثية ،ف�إن ��ه يدل على
رغبة جادة يف االحتذاء وتر�سّ ��م �آثار ال�س ��ابقني� ،إال �أن هذه الرغبة �أظهرت بع�ض
ق�ص ��ر بها عن امل�ستوى ال�شعري
�س ��ياقات الت�ض ��مني واملعار�ضة يف �شعره مب�ستوى َّ
بع�ض ال�شيء.
ومهم ��ا يكن م ��ن �أمر ،ف�إن َ�س ��عة ِّاطالعه على الرتاث وثقافت ��ه قد جتليتا يف
�شعره.
الهوامش:

(*) الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ـ الريا�ض.
(ُ )1ينظر� :ش����ؤون و�ش���جون م���ن واقع حيات���ي ،عبداهلل بن خمي�س� ،ص( ،37غري من�ش ��ور) ،نق ًال عن:
عبداهلل بن خمي�س ناث ًرا ،د .هيا بنت عبدالرحمن ال�سمهري ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الريا�ض،
ط1435 ،2هــ2014/م� ،ص.53
(ُ )2ينظ ��ر :املو�س���وعة الأدبي���ة ،عبدال�س�ل�ام ال�سا�س ��ي ،دار قري�ش للطباعة وال�ص ��حافة والن�ش ��ر ،مكة
املكرم ��ة ،ط1388 ،1هــ ،149/3 ،ومعجم الأدباء والك ّت���اب ،الدائرة للإعالم املحدودة ،الريا�ض،
ط1410 ،1هـ� �ـ1990/م�� � ،ص ،105ومعج���م م�ؤرخ���ي اجلزي���رة العربي���ة يف الع�ص���ر احلدي���ث،
عبدالك ��رمي بن حمد احلقيل ،د.ن ،ط1414 ،1هـ� �ـ1993/م ،43-42/1 ،وقامو�س الأدب والأدباء
يف اململكة العربية ال�سعودية� ،إعداد :دارة امللك عبدالعزيز ،ط1435 ،1هــ.488/1 ،
( )3على ربى اليمامة ،عبداهلل بن محمد بن خمي�س ،د.ن ،ط1403 ،2هــ1983/م� ،ص112
( )4امل�صدر ال�سابق� ،ص113
(ُ )5ينظ ��ر :يف حوم���ة احل���رف :درا�س���ات ومق���االت ع���ن الأدب العرب���ي يف اململك���ة العربية ال�س���عودية،
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د .عب ��داهلل ب ��ن ُ�س� � َليم الر�ش ��يد ،كر�س ��ي الأدب ال�س ��عودي بجامعة املل ��ك �س ��عود ،الريا�ض ،ط،1
1435هــ2014/م� ،ص.93
(ُ )6ينظر :العمدة يف محا�سن ال�شعر و�آدابه ونقده ،ابن ر�شيق القريواين ،حققه وف�صله وعلق حوا�شيه:
محمد محيي الدين عبداحلميد ،دار اجليل ،بريوت ،ط1401 ،5هــ1981/م278/1 ،
( )7خ�صائ�ص الأ�سلوب يف ال�شوقيات ،محمد الهادي الطرابل�سي ،من�شورات اجلامعة التون�سية ،تون�س،
ط1981 ،1م� ،ص( ،52بت�صرف).
( )8على ربى اليمامة� ،ص69
(ُ )9ينظ ��ر� :ش���عر عبداهلل ب���ن خمي�س :درا�س���ة فنية مو�ض���وعية ،د .هيا بنت عبدالرحمن ال�س ��مهري،
كر�سي الأدب ال�سعودي بجامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،ط1434 ،1هــ2013/م� ،ص.426
( )10على ربى اليمامة� ،ص.93
( )11امل�صدر ال�سابق� ،ص.493
( )12يف حومة احلرف� ،ص.193
( )13الو�س���اطة بني املتنبي وخ�ص���ومه ،القا�ضي اجلرجاين ،حتقيق و�شرح :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم
وعلي البجاوي ،مطبعة عي�سى البابي احللبي و�شركاه ،م�صر ،د.ت� ،ص.34-33
(ُ )14ينظ ��ر� :ش���عر عبداهلل بن خمي����س� ،ص .444وقد بنيتُ حكمي على �ش ��عره الذي اطلعت عليه ،وهو
ديوان على ربى اليمامة فح�سب.
( )15على ربى اليمامة� ،ص63
( )16امل�صدر ال�سابق� ،ص65
( )17امل�صدر ال�سابق� ،ص.199
(ُ )18ينظر :يف ال�شعر املعا�صر يف اململكة العربية ال�سعودية ،د .عبداهلل احلامد ،د.ن ،ط1402 ،1هــ،
�ص.33-32
( )19على ربى اليمامة� ،ص.109
( )20امل�صدر ال�سابق� ،ص.163
(ُ )21ينظر :الأغاين� ،أبو الفرج الأ�صفهاين ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،و�آخرين ،دار �صادر ،بريوت ،د.ط،
د.ت.144/21 ،
( )22را�ش���د اخلالوي :حياته� -ش���عره -حِ َكمه -فل�س���فته -نوادره -ح�س���ابه الفلكي ،ت�أليف عبداهلل بن
خمي�س ،دار اليمامة للبحث والرتجمة والن�شر ،الريا�ض ،د.ط ،د.ت.
( )23عب���داهلل ب���ن محم���د ب���ن خمي����س ،دار اخل�ض ��رمة للن�ش ��ر والتوزي ��ع ،الريا� ��ض ،د.ن ،ط،1
1413هــ1992/م.
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( )24على ربى اليمامة� ،ص.137 ،115 ،95 ،79
( )25اخلطيئ���ة والتكف�ي�ر م���ن البنيوي���ة �إل���ى الت�ش���ريحية ،د .عب ��داهلل الغذام ��ي ،د.ن ،ط،2
1412هــ1991/م� ،ص.97
( )26العمدة.121/1 ،
( )27على ربى اليمامة� ،ص.458
( )28ديوان املتنبي� ،شرح :عبدالرحمن الربقوقي ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،د.ط1407 ،هــ1986/م،
.407/3
( )29على ربى اليمامة� ،ص458
( )30امل�س���تطرف يف كل فن م�س���تظرف ،الأب�ش ��يهي ،حتقيق :د� .أحمد �أحمد �شتيوي ،دار الغد اجلديد،
املن�صورة ،ط1434 ،1هــ2013/م� ،ص.32
( )31يراجع يف هذه الفكرة :اخلطيئة والتكفري� ،ص.98
( )32على ربى اليمامة� ،ص.157
(ُ )33ينظر :يف ال�شعر املعا�صر� ،ص ،32ويف حومة احلرف� ،ص.93
( )34مدر�سة الإحياء والرتاث درا�سة يف �أثر ال�شعر العربي القدمي على مدر�سة الإحياء والرتاث ،د.
�إبراهيم ال�سعافني ،دار الأندل�س للطباعة ،بريوت ،ط1401 ،1هــ1981/م� ،ص.414
( )35اخلطيئة والتكفري� ،ص.56
( )36املعار�ض���ات يف ال�ش���عر العرب���ي ،د .محم ��د بن ح�س�ي�ن ،الن ��ادي الأدبي بالريا� ��ض ،ط1400 ،1هــ،
�ص ،30وللتو�س ��ع يف مفهوم املعار�ض ��ة ُينظر :تاريخ النقائ�ض يف ال�ش���عر العربي� ،أحمد ال�ش ��ايب،
مكتبة النه�ضة امل�صرية ،القاهرة ،ط1966 ،2م� ،ص.7
( )37املعار�ضات يف ال�شعر العربي� ،ص.30
( )38ديوان ابن زيدون� ،شرح :د .يو�سف فرحات ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط1415 ،1هــ1994/م،
�ص298
( )39على ربى اليمامة� ،ص.329
( )40امل�صدر ال�سابق� ،ص.357
( )41ديوان البحرتي ،عني بتحقيقه و�ش ��رحه والتعليق عليه :ح�س ��ن ال�صرييف ،دار املعارف ،القاهرة،
ط1977 ،2م.1296/2 ،
( )42على ربى اليمامة� ،ص531
( )43الأغاين.81/17 ،

2 1

55

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن  /ﻣﺎرس  -أﺑﺮﻳﻞ 2019م

30

( )44ديوان ابن خفاجة� ،ش ��رحه و�ضبط ن�صو�ص ��ه وقدم له :د .عمر فاروق الطباع ،دار القلم للطباعة
والن�شر والتوزيع ،بريوت ،د.ط ،د.ت� ،ص.47
( )45امل�صدر ال�سابق� ،ص.48
( )46على ربى اليمامة� ،ص ،281-280وينظر لال�س ��تزادة من املوازنة بني الن�ص�ي�ن� :شعر عبداهلل بن
خمي�س� ،ص.139-136
( )47على ربى اليمامة� ،ص.324-319
( )48نف���ح الطيب ،الـ َم ّقري ،حتقيق :د� .إح�س ��ان عبا�س ،دار �ص ��ادر ،ب�ي�روت ،ط1433 ،6هــ2012/م،
.484/4
(ُ )49يراجع يف هذه الفكرة� :أدب الرحلة عند عبداهلل بن خمي�س ،د .هيا بنت عبدالرحمن ال�س ��مهري،
�ض ��من كت ��اب �أدب الرحل���ة يف اململكة العربية ال�س���عودية ،كر�س ��ي الأدب ال�س ��عودي ،جامعة امللك
�سعود ،ط1435 ،1هـ2014 /م� ،ص.89-88
( )50ينظر :يف ال�شعر املعا�صر� ،ص.32
( )51على ربى اليمامة� ،ص. 520
(ُ )52ينظر على �سبيل املثال :على ربى اليمامة� ،ص.194 ،185 ،168 ،132 ،118 ،110 ،78
( )53الت�ضمني� :أن ُي�ض َّمن ال�شع ُر �شي ًئا من �شعر الغري .الإي�ضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب القزويني،
حققه وعلق عليه وفهر�س ��ه :عبداحلميد هنداوي ،م�ؤ�س�س ��ة املختار للن�شر والتوزيع ،القاهرة ،ط،2
1422هــ2002/م� ،ص.353
(ُ )54ينظر :توظيف الرتاث يف ال�ش���عر ال�س���عودي املعا�ص���ر� ،أ�شجان الهندي ،النادي الأدبي ،الريا�ض،
ط1417 ،1هــ1996/م� ،ص.96
(ُ )55ينظر :معار�ض���ات �س���ينية البحرتي يف الع�ص���ر احلديث� ،س ��عود بن �س ��ليمان اليو�س ��ف ،ر�س ��الة
ماج�ستري غري من�شورة1432 ،هــ� ،ص.185
( )56ال�ش���عر احلدي���ث يف اململكة العربية ال�س���عودية خالل ن�ص���ف قرن (1395-1345هـ���ـ) ،د .عبداهلل
احلامد ،دار الكتاب ال�سعودي ،الريا�ض ،ط1413 ،2هــ1993/م� ،ص83
(ُ )57ينظر :يف حومة احلرف� ،ص.93
( )58على ربى اليمامة� ،ص ،359وبيت البحرتي يف :ديوانه.1299/2 ،
( )59حلي���ة املحا�ض���رة يف �ص���ناعة ال�ش���عر ،احلامت ��ي ،حتقيق :د .جعفر الكتاين ،دار الر�ش ��يد للن�ش ��ر،
العراق1979 ،م. 90/2 ،
( )60الق�ص ��يدة يف ديوان ��ه :عل���ى ربى اليمام���ة� ،ص ،279والبيت الثاين لي�س فيه ��ا ،و�إمنا هو يف كتابه:
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املج���از ب�ي�ن اليمام���ة واحلجاز ،مطابع الف ��رزدق ،الريا�ض ،ط1410 ،4هــ�� � ،ص ،17نقال عن �أدب
الرحلة عند عبداهلل بن خمي�س� ،ص.217
( )61ديوان عمرو بن كلثوم ،جمعه وحققه و�ش ��رحه :د� .إميل بديع يعقوب ،دار الكتاب العربي ،بريوت،
ط1411 ،1هــ1991/م� ،ص.70
( )62على ربى اليمامة� ،ص ،218وبيت البحرتي امل�ض ّمن يف :ديوانه.999/2 ،
( )63على ربى اليمامة� ،ص.451
( )64ديوان املتنبي.348/4 ،
( )65على ربى اليمامة� ،ص.463
( )66ديوان املتنبي.85/4 ،
( )67نهاية الأرب يف فنون الأدب ،النويري ،مطبعة دار الكتب امل�صرية ،القاهرة ،ط1348 ،2هــ1930/م،
.2/3
( )68الب�ص���ائر والذخائ���ر� ،أب ��و حيان التوحيدي ،حتقيق :د .وداد القا�ض ��ي ،دار �ص ��ادر ،بريوت ،ط،5
1431هــ2010/م.162/1 ،
( )69على ربى اليمامة� ،ص.122
( )70جمم���ع الأمث���ال ،امليداين ،حققه وف�ص ��له و�ض ��بط غرائبه وعلق حوا�ش ��يه :محم ��د محيي الدين
عبداحلميد ،مطبعة ال�سنة املحمدية ،القاهرة ،ط1374 ،1هــ1955/م.256/1 ،
( )71على ربى اليمامة� ،ص.520
( )72ثمار القلوب يف امل�ضاف واملن�سوب ،الثعالبي ،حتقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،املكتبة الع�صرية،
بريوت ،ط1424 ،1هــ2003/م� ،ص.52
( )73على ربى اليمامة� ،ص.520
( )74ثمار القلوب� ،ص.276
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البيان يف أن يرثب
ليست مدينة سيد ولد عدنان
�أ .ح�سني محمد علي �شكري *

( )

علمي يتع ّلق مب�س� ��ألة �إثبات �أن ا�س ��م مدينة ر�س ��ول اهلل  ،ودار
ه ��ذا بح ��ث ّ
هجرته قد �س ّماها اهلل تعالى يف الأزل املدينة بن�ص كتابه احلكيم ،ونفي �أن يكون
(ال�صحيحني) ،وغريهما من
ا�س ��مها يرثب كما يذهب البع�ض م�ستندً ا ملا ورد يف ّ
قول ��ه �( :أم ��رت بقري ٍة ت� ��أكل القرى ،يقول ��ون يرثب؛ وهي املدين ��ة) ،جاعلني
من قوله ( :من �س� � ّمى املدينة يرثب؛ فلي�س ��تغفر اللهّ ع� � ّز وج ّل ،هي طابة ،هي
طابة) ،وما ورد من حديث �سيدنا الزّبري ر�ضي اهلل عنه( :من قال للمدينة يرثب؛
فلي�س ��تغفر اهلل ع ّز وج ّل)؛ مع �أن ما ي�ستد ّلون به ،وما �أ ّيدوا به من الأحاديث لي�س
يف مح ّل ��ه ،وال ي�ؤ ّيده قولهم هم �أ ّو اًل حيث نقلوا ع ّمن �س ��بقهم الو�ص ��ف اجلغراف ّـي
بوي لدار الهجرة ،مع توافر ال ّن�ص ��و�ص
للجه ��ة املعروفة بـ (يرثب) ،والو�ص ��ف ال ّن ّ
املتكاث ��رة الوا�ض ��حة ،املب ّين ��ة واملزيلة لك ّل لب� � ٍ�س �أنه ال ميكن �أن ي�ص � ّ�ح القول ب�أن
ا�س ��م دار الهج ��رة (يرثب) ،بل هو ا�س ��م لناحي ٍة غري مدينة ر�س ��ول اهلل التي
�س� � ّماها اهلل تعال ��ى يف الأزل (املدين ��ة) يف قول ��ه تعال ��ى} :ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ {[التّوب ��ة} ،] ١٠١ :ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{ [التّوبة} ،]١٢٠ :ﯟ ﯠ ﯡ{
[الأحزاب} ،]60 :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ { [املنافقون.]8 :
وتوجيه من �ش ��يخي و�أ�س ��تاذي الإمام ،وهو
و�س� �ـ�أبينّ بتوفي � ٍ�ق من اهلل تعالى،
ٍ
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العلاّ م ��ة املتف ّن ��ن ،حبيب اهلل قرب ��ان املظاهري املدين� ،أن ال ت�ض ��ا ّد وال اختالف
بوي ملو�ض ��ع دار الهجرة والواقع ،و�أن فهم م ��ا ورد من الأحاديث
بني الو�ص ��ف ال ّن ّ
ّ
امل�ستدل بها على �إثبات �أن اال�سم القدمي لدار الهجرة (يرثب) ال يدل على ذلك،
و�أن ال ّنهي الوارد يف �إطالق هذا اال�س ��م هو ب�س ��بب ما يحمله من معنى ال يتنا�سب
من كونها دار هجرته ؛ وفيما ذهبوا �إليه نظر ،ومراجعة.
ال�صواب له جانبان:
وال�سّ بب امل�ؤ ّدي ملجانبة ّ
�أحدهما :عدم مطابقة قوله مع واقع الأمر.
ممن
الثاين :التّقليد� ،أو ما قد ي�س ّميه البع�ض (التّوارد) ،لكون امل�ص ّرح الأول ّ
وبحث
ونظر ٍ
ل ��ه مكانة وقيمة علم ّية ،فيق ّد�س قوله كتقدي� ��س ذاته؛ دومنا مراجع ٍة ٍ
يف ال ّن�صو�ص.
�سـ�ؤال( :يرثب) هل هو ا�سم لل ّناحية التي منها مدينة الر�سول � ،أو للمدينة
مخ�صو�ص من �أر�ضها؟
ملو�ضع
ٍ
نف�سها� ،أو ٍ
ـلي ال�سّ مهودي
طرح الإمام الفقيه املح ّدث ،م�ؤ ّرخ املدينة املن ّورة ،نور ال ّدين ع ّ
رحمه اهلل ،املتو ّفى �س ��نة 911هجر ّية هذا ال�سّ�ؤال يف كتابه وفاء الوفا ب�أخبار دار
امل�ص���طفى ّ ،62-60/1ثم قال�« :أقوال :الأ ّول لأبي عبيدة ،والثاين عن ابن ع ّبا�س
املعني بقول
ر�ض ��ي اهلل عنه؛ وم�ش� �ـى عليه الزمخـ�ش ��ري رحمه اهلل ،وال ّثالث ه ��و ّ
مالك رحمه اهلل؛ ويعرف بابن زبالة:
محمد بن احل�سن رحمه اهلل� ،أحد �أ�صحاب ٍ
وكانت (يرثب) �أ ّم قرى املدينة ،وهي ما بني طرف (قناة) �إلى طرف (اجلرف)،
وما بني املال الذي يقال له (الربين) �إلى (زبالة).»...
ّثم قال �ص « :64قلت :ويرجح القول الثالث � ً
أي�ض ��ا قول احلافظ عمر بن �ش ّبة
ال ُّنمريي :قال �أبو غ�سّ ��ان :وكان باملدينة يف اجلاهل ّية �س ��وق بـ (زبالة) يف ال ّناحية
التي تدعى (يرثب) ،انتهى .وال �ش � ّ�ك يف �إطالق (يرثب) على املدينة نف�س ��ها كما
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ال�ص ��حيح؛ و�ش ��واهده �أ�ش ��هر من �أن تذكر ،و�س ��ي�أتي �أ ّول (الف�صل ال ّرابع
ثبت يف ّ
ع�ش ��ر) من (الب ��اب الثاين) [�ص ]236ما يقت�ض ��ي �أنه تعالى �س ��ماها به قبل �أن
مو�ضوعا لها� ،أو هو من باب �إطالق ا�سم البع�ض على
تعمر وت�سكن ،ف�إما �أن يكون
ً
الكل� ،أو من باب عك�سه على اخلالف املتقدم» ،انتهى.
قلت � :اً
ال�سمهودي تع ّقب وا�ستدراك.
أول فيما قال الإمام ّ
( )1قوله« :والثاين عن ابن عبا�س ر�ض ��ي اهلل عنه؛ وم�شى عليه الزمخـ�شري
رحمه اهلل»؛ ومل يذكر �أقوالهم ،وذكر محقق كتابه وفاء الوفا ب�أخبار دار امل�صطفى
 62/1حا�ش ��ية [� ]2أن الإمام ال�سّ ��مهودي رحمه اهلل نقل �أقوال �أبي عبيدة ،وابن
ع ّبا�س ،والزمخ�ش ��ري م ��ن كتاب الإمام بدر ال ّدين الزّرك�ش ��ي رحمه اهلل ،املتو ّفى
ال�ساجد ب�أحكام امل�ساجد.
�سنة  794هجر ّية امل�س ّمى �إعالم ّ
قل ��ت :ن�ص عبارة الإمام الزّرك�ش ��ي رحمه اهلل يف كتاب ��ه �ص« :235وقال ابن
دقي ��ق العي ��د يف �ش���رح الإمل���ام :اختلفوا يف (ي�ث�رب) :هل هو ا�س ��م لقطر محدود؛
واملدين ��ة يف ناحية من ��ه؟ وعن �أبي عبيد رحمه اهلل (يرثب) ا�س ��م �أر�ض؛ ومدينة
الر�س ��ول يف ناحي� � ٍة منه ��ا .وقال امل ��اوردي رحم ��ه اهلل :يف (ي�ث�رب) وجهان؛
�أحدهما املدينة ،حكاه ابن عبا�س ر�ض ��ي اهلل عنهما ،والثاين �أن املدينة يف ناحي ٍة
منه ��ا؛ قاله �أبو عبيد» .ويف الك�ش���اف (يرثب) ا�س ��م للمدينة ،وقي ��ل� :أر�ض وقعت
طرف منها)،».....انتهى.
املدينة يف ٍ
وعبارة الإمام الزرك�ش ��ي رحمه اهلل هي نق ��ول؛ لزم التّح ّقق منها مبراجعتها
للوقوف على �أ�ص ��ل ن� ��ص العبارة .وهذا ما ي�ؤكد عليه �ش ��يخي العالمة حبيب اهلل
قربان املظاهري حفظه اهلل تعالى وي�صـ ّر عليه.
فن�ص عبارة الإمام ابن دقيق العيد رحمه اهلل املنقولة من كتابه �شرح الإملام
ب�أحادي���ث الأح���كام ( 405/4اختلف ��وا يف (يرثب) ،هل هو ي ��رادف املدينة� ،أو هو
محدود؛ واملدينة يف ناحي ٍة منه؟.
لقطر
ٍ
ا�سم ٍ
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أر�ض؛ ومدينة الر�س ��ول يف ناحي ٍة
عن �أبي عبيد رحمه اهلل (يرثب) ا�س ��م � ٍ
منها.
وق ��ال املاوردي رحم ��ه اهلل :يف (يرثب) وجهان� :أحدهم ��ا املدينة ،حكاه ابن
عي�سى( ،)1والثاين �أن املدينة يف ناحي ٍة من (يرثب)؛ قاله �أبو عبيد.
ويف ّ
الك�ش���اف(« :يرثب) ا�س ��م للمدينة ،وقيل� :أر� ��ض وقعت املدينة يف طرف
منها)».
وك ��ذا ق ��ال ابن عط ّية رحم ��ه اهلل (يرثب) قطر مح ��دود؛ املدينة يف ّ
الطرف
منه) ،انتهى.
و�أم ��ا ن�ص عبارة الإمام امل ��اوردي رحمه اهلل،املتو ّفى �س ��نة  450هجرية ،يف
تف�س�ي�ره النكت والعيون  :382/4واملراد بـ (يرثب) املدينة؛ وفيه قوالن �أحدهما
�أن (يرثب) هي (املدينة)؛ حكاه ابن عـي�س ��ى ،والثاين �أن (املدينة) يف ناحي ٍة من
(يرثب)؛ قاله �أبو عبيدة» ،انتهى.
و�أم ��ا عب ��ارة الإمام الزمخـ�ش ��ري رحم ��ه اهلل ،املتو ّفى �س ��نة  538هجر ّية يف
تف�سريه الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل :535/3
طرف منها» ،انتهى.
«و(يرثب) ا�سم (املدينة) ،وقيل� :أر�ض وقعت (املدينة) يف ٍ
ون� ��ص عب ��ارة الإمام اب ��ن عط ّية رحم ��ه اهلل ،املتو ّفى �س ��نة  541هجر ّية ،يف
تف�س�ي�ره املح��� َّرر الوجيز يف تف�س�ي�ر الكت���اب العزي���ز « :373/4روي �أن بني حارثة
طرف منه»،انتهى.
قالوها ،و(يرثب) قطر محدود؛ (املدينة) يف ٍ
فم ّما �سبق من �أقوال الأئ ّمة املنقولة ،تبيّـن:
(�أ) �أن ن�س ��بة الإمام ال�سّ ��مهودي رحمه اهلل ل�س ��يدنا ابن ع ّبا�س ر�ض ��ي اهلل
عنهما القول �إن (يرثب) هي (املدينة)؛ �إمنا هو ت�صحيف لعبارة الإمام املاوردي
رحمه اهلل ،حكاه ابن عـي�سى.
2 1
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(ب) �أن قوله« :وم�شى عليه الزمخـ�شري» ،ال يظهر ذلك يف ن�ص عبارته ،بل
طرف منها».
كالمه عر�ض للأقوال؛ بداللة قوله« :وقيل� :أر�ض وقعت املدينة يف ٍ
(ج) ق ��ول الإمام ال�سّ ��مهودي رحم ��ه اهلل« :ويرجّـح الق ��ول الثالث ،وهو قول
الإمام محمد بن احل�س ��ن رحمه اهلل (يرثب) �أم قرى املدينة ،وهي ما بني طرف
(قن ��اة) �إلى طرف (اجل ��رف)؛ قول احلافظ عمر بن �ش� � ّبة ال ُّنمريي رحمه اهلل:
«قال �أبو غ�سان :وكان باملدينة يف اجلاهلية �سوق بـ (زبالة) يف الناحية التي تدعى
(يرثب)» ،انتهى.
(د) ظه ��ر من ذكره رحمه اهلل ترجيح قول الإمام محمد بن احل�س ��ن رحمه
اهلل ؛ �أن ذهابه للقول ب�أن (يرثب) هي (املدينة) مع رّ
الت ّدد يف ذلك ،وعدم اجلـزم
منه؛ وختمه بقوله...« :ما يقت�ضي �أنه تعالى �س ّماها به قبل �أن تعمر وت�سكن؛ ف�أما
�وعا لها� ،أو هو من باب �إطالق ا�س ��م البع�ض على الك ّل� ،أو من باب
�أن يكون مو�ض � ً
عك�س ��ه عل ��ى اخلالف املتق ّدم» ،هو من باب اجته ��اده واختياره ،ال من باب القطع
واجلـزم.
(هـ) عـ ّرف رحمه اهلل ( 307/4زبالة) ،فقال�« :ش ��مايل املدينة ،بينها وبني
(ي�ث�رب) ،»...وقال « :522/4وقال ابن زبالة( :ي�ث�رب) �أ ّم قرى املدينة ،وهي ما
بني طرف (قناة) �إلى طرف (اجلرف)� ،أي ح ّدها من املـ�ش ��رق �إلى املغرب .وما
ب�ي�ن املال الذي يقال له (ال�ب�رين) �إلى (زبالة)� ،أي من ال�ش ��ام �إلى القبل ّية ،ويف
�ش ��امي املو�ض ��ع املعروف اليوم بـ (يرثب) نخ ��ل يعرف بـ (امل ��ال)» ،انتهى .وهذا
ال ّنقل بتحديد مو�ض ��ع (يرثب)ّ ،ثم التّ�أييد بتع ّي�ي�ن ذلك؛ تناق�ض ال ميكن اجلمع
بني مو�ضع هجرته  ،ومكان تخطيط مدينته ،ومو�ضع م�سجده.
وجنـ ��ده قد خالف الأئ ّمة املتق ّدمني املعتمد ه ��و ال ّنقل عنهم ،يف التّفريق بني
(يرثب) و(املدينة) وجعلهما مو�ض� � ًعا واحدً ا ،وهم الإمام محمد بن احل�س ��ن بن
زبالة رحمه اهلل ،الذي ُيكرث ال ّنقل عنه الإمام ال�سّ مهودي رحمه اهلل يف كتابه وفاء
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الوفا ب�أخبار دار امل�صطفى ،قال عنه « :65/2وابن زبالة ،ويحيى عمدة يف ذلك؛
ف�إنهما �أقدم َمن �أ ّرخ للمدينة ،....وي�ؤخذ من كالمه �أنه و�ضع كتابه يف �صفر �سنة
ت�سع وت�سعني ومئة»،انتهى.
ٍ
قلت :له كتاب �أخبار املدينة ،وتوفيّ �سنة 199هـجر ّية.
واحلـافظ عمر بن �ش� � ّبة ال ُّنمريي رحمه اهلل قال عنه ...« :65/2ف�إنه يو�ضّ ح
إي�ضاحا تا ًّما؛ وهو �إمام ثقة» ،انتهى.
الأمور � ً
قلت :له كتاب �أخبار املدينة؛ طبع جزء منه ،توفيّ �سنة  262هـجر ّية.
و�أما �ش ��يخ احلافظ عمر بن �ش� � ّبة ال ُّنمريي رحمه اهلل� :أبو غ�سّ ان؛ فهو الإمام
محم ��د ب ��ن يحيى بن علي الكن ��اين رحم ��ه اهلل ،مل �أقف على تاري ��خ وفاته ،ونقل
الإم ��ام ال�سّ ��مهودي عن الإمام الأق�ش ��هري ،املتو ّفى �س ��نة  739هجر ّية ،من كتابه
الفردو�سية واحل�ض���ـرة القد�س ّية ،يف و�صفه« :كان عاملًا ب�أخبار املدينة،
ال ّرو�ض���ة
ّ
وعلم» ،انتهى.
ومن بيت كتاب ٍة ٍ
وق ��ال عنه الإمام ال ّدارقطني رحمه اهلل يف �س����ؤاالت احلاكم �ص� 272س� ��ؤال
[« :]480حجّـة».
وعـزا الإمام ال�سّ خاوي رحمه اهلل ،املتو ّفى �سنة  902هجر ّية يف كتابه التحفة
اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�شـريفة يف ترجمته ،عن الإمام الأق�شهري رحمه اهلل
وهم ،فهو راوية له روايات ،والظاهر �أنه توهم
�أن ل ��ه كتا ًبا يف �أخب ��ار املدينة؛ وهو ْ
ذلك من قول الإمام الأق�شهري« :ومن بيت كتابة».
ثـان ًيا� :سياق ن�صو�ص الأئمة املتقدمني يف تعيني (يرثب)
( )1ق ��ال الإم ��ام محم ��د ب ��ن احل�س ��ن بن زبال ��ة رحم ��ه اهلل ،املتو ّفى �س ��نة
199هـجر ّي ��ة« :وكانت (ي�ث�رب) �أ ّم قرى املدينة ،وهي ما بني ط ��رف (قناة) �إلى
طرف (اجلرف) ،وما بني املال الذي يقال له (الربين) �إلى (زبالة)» ،انتهى.
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نقله الإمام ال�سمهودي رحمه اهلل يف وفاء الوفا ب�أخبار دار امل�صطفى .62/1
وعـزاه الإمام محمد بن يعقوب الفريوزابادي رحمه اهلل ،يف كتابه املغامن املطابة
يف معامل طابة � 264/1إلى الإمام الزُّبري بن ب ّكار ،رحمه اهلل ،املتو ّفى �س ��نة 256
هجرية.
وقال الإمام ابن زبالة � ً
أي�ضا ،فيما نقله الإمام محمد بن يعقوب الفريوزابادي
يف كتاب ��ه املغ���امن املطاب���ة يف مع���امل طاب���ة « :200/1فركحوا ـ �أي اليه ��ود ـ منها
حيث �ش ��ا�ؤوا ـ �أي تف�سّ حوا وتبوّ�ؤوا ـ فكان جميعهم بـ (زهرة) ،وكانت لهم الأموال
ّ
(القف)
مما يلي
بال�سّ ��افلة ،و(زهرة) ثربة ـ �أي �أر�ض �سهلة بني احلـ ّرة وال�سّ افلة ّ
ال�س ��يول مما يلي (زغـابة،»)..
ـ ونزل جمهورهم مبكان يقال له (يرثب) مبجتمع ُّ
انتهى.
وذكره الإمام ال�سّ مهودي يف وفاء الوفا ب�أخبار دار امل�صطفى .299/1
( )2ق ��ال الإم ��ام �أبو ُعبيدة َمعم ��ر بن املث ّنى ،رحمه اهلل ،املتو ّفى �س ��نة 209
أر�ض ،ومدينة النبي يف ناحي ٍة منها» ،انتهى.
هجر ّية(« :يرثب) ا�سم � ٍ
نقله الإمام محمد بن محمود النجار رحمه اهلل ،املتو ّفى �سنة  643هجر ّية يف
كتابه الدرة الثمينة يف �أخبار املدينة �ص .28
( )3قال الإمام محمد بن يحيى بن عـلي الكناين رحمه اهلل« :وكان باملدينة
يف اجلاهل ّية �سوق بـ (زبالة) يف الناحية التي تدعى (يرثب)»،انتهى.
نقله الإمام ال�سّ مهودي يف وفاء الوفا ب�أخبار دار امل�صطفى .64/1
جرير الطّربي ،املتو ّفى �س ��نة
( )4قال الإمام �ش ��يخ املف�سّ � �ـرين ،محمد بن ٍ
 310هجر ّي ��ة يف جام���ع البيان يف ت�أويل الق���ر�آن  270/10يف ت�أويل قوله تعالى:
} ﮯ ﮰ{ [الأح ��زاب الآية « :]١٣و(يرثب) ا�س ��م �أر� ٍ��ض ،فيقال� :إن مدينة
ر�سول اهلل يف ناحي ٍة من (يرثب) ،»..انتهى.
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( )5ق ��ال الإمام املح ّدث �أبو احل�س ��ن َرزين بن معاوية العبدري الأندل�س� �ـي،
املتو ّف ��ى �س ��نة 535هجر ّي ��ة ،يف كتابه �أخب���ار دار الهجرة�« :إن (يرثب) ا�س ��م �أبي
مو�ضع باملدينة»،انتهى.
عبيل ،وقيل ا�سم
ٍ
نقله الإمام �أبو بكر بن احل�س�ي�ن املراغي يف كتابه حتقيق ال ُّن�صـرة بتلخي�ص
معامل دار الهجرة �ص.23
( )6قال القا�ض ��ي عيا�ض بن مو�سى اليح�صبي،املتو ّفى �سنة  544هجر ّية ،يف
كتابه م�شارق الأنوار على �صحاح الأخبار �ص(« :655يرثب) ا�سم مدينة النبي
أر�ض بها ت�س ّمى كذلك؛ (املدينة) بناحي ٍة منها ،»..انتهى.
 ،....وقيل ُ�س ّميت ب� ٍ
( )7ق ��ال الإم ��ام ياقوت بن عبد اهلل احلموي ،املتو ّفى �س ��نة  626هجر ّية يف
كتاب ��ه معجم البلدان « :493/5ثم اختلفوا ،فقيل� :إن (يرثب) لل ّناحية التي منها
مدينة الر�سول  ،وقال �آخرون :بل (يرثب) ناحية مدينة النبي  ،»...انتهى.
( )8قال الإمام عبد امل�ؤمن البغدادي ،رحمه اهلل ،املتو ّفى �س ��نة  739هجر ّية
يف كتابه مرا�ص���د ّ
االط�ل�اع على �أ�س���ماء الأمكن���ة والبق���اع (« :1474/3يرثب)..
مدينة الر�سول �ُ ،س ّميت ب�أول من �سكنها ،وهو يرثب بن قانية ،من ولد �سام بن
نوح عليه ال�س�ل�ام .واختلفوا؛ فقيل( :يرثب) ا�س ��م للناحية التي منها (املدينة)،
وقيل لناحي ٍة منها ،وقيل (املدينة) نف�سها ...انتهى.
( )9قال الإمام محمد بن �أحمـد املطري رحمه اهلل ،املتو ّفى �سنة  741هجر ّية
يف كتاب ��ه ال ّتعريف مبا �آن�س���ت الهجرة من مع���امل دار الهجرة �ص 58عقب ذكره
لق ��ول الإمام �أب ��ي ُعبيدة املتق ّدم« :قل ��ت :وهي معروفة اليوم بهذا اال�س ��م ،وفيها
نخيل كثري ُملك لأهل (املدينة) ،و�أوقاف للفقراء وغريهم ،وهي غربي م�شهد �أبي
ُعمارة حمزة بن عبد ّ
عم ر�س ��ول اهلل  ،و�شرقي املو�ضع
املطلب ر�ض ��ي اهلل عنهّ ،
املعروف بـ (الربكة) ،»...انتهى.
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( )10قال الإمام �أبو بكر بن احل�س�ي�ن املراغي رحمه اهلل ،املتو ّفى �س ��نة 816
هجر ّية يف كتابه حتقيق ال ُّن�ص���رة بتلخي�ص معامل دار الهجرة �ص 22عقب ذكره
أر�ض غربي م�شهد
لقول الإمام �أبي ُعبيدة املتق ّدم« :وهذا اال�س ��م يطلق الآن على � ٍ
حمزة بن عبد ّ
عم ر�س ��ول اهلل  ،و�ش ��رقي املو�ضع املعروف بـ (الربكة)
املطلبّ ،
احلجاج (عي ��ون حم ��زة) ،وكانت (يرثب)
م�ص ��رف (ع�ي�ن الأزرق) ،و ُت�س� � ّميها ّ
َ
منازل بني حارثة بن احلارث ـ بطن من الأو�س ـ وكانت قبل نزول الأو�س واخلزرج
�أ ّم قرى املدينة،»..انتهى.
( )11ق ��ال الإم ��ام محمد بن يعقوب الفريوزابادي رحمه اهلل ،املتو ّفى �س ��نة
 817هجر ّي ��ة يف كتاب ��ه املغ���امن املطاب���ة يف معامل طاب���ة « :201/1قال ��وا :وكانت
(يرثب) �سقيف ًة طويل ًة فيها بغـايا؛ ي�ضـرب �إليهنّ من البلدان ،وكانوا ير ّوحـون يف
قري ٍة بـ (يرثب) ثمانني جملاً جو ًنا ،»..انتهى.
«ثم اختلف ��وا؛ فقال بع�ض ��هم�( :أث ��رب ،و(يرثب) ا�س ��مان
وق ��ال � ��ص ّ :264
لل ّناحية التي منها مدينة الر�س ��ول  ،وقيل :ا�سمان لـمدينة الر�سول هُ جـرا يف
الإ�سالم»،انتهى.
قاطع �أنه ا�س ��م لـ (املدينة)؛
خـال�ص���ة ما �س���بق� :أن (يرثب) مل ُيجـزم ٍ
بدليل ٍ
وم ��ا ذهب �إليه الإم ��ام محمد بن يعقوب الفريوزابادي ،وتبعه الإمام ال�سّ ��مهودي
ال�صحيحني وغريهما من قوله �« :أُمرت بقري ٍة
وغريهما ،م�س ��تندين ملا ورد يف ّ
ت�أكل القرى ،يقولون يرثب؛ وهي املدينة» هو من باب رّ
التجيح ال اجلـزم.
أف�صل فيما ي�أتي ما ُيثبت �أن (يرثب) ا�سم ناحي ٍة� ،أي قري ٍة ،و�أن (املدينة)
و�س� ّ
ا�سم ناحي ٍة�،أي قري ٍة �أخرى.
فـ�أقول م�ستعي ًنا باهلل ،و�سائلاً منه التّوفيق وال�سّ داد:
� اًأول :املنطق ��ة املعروف ��ة حال ًّيا بـ (املدين ��ة املن ّورة) ،كان ��ت يف الزمن القدمي
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عب ��ار ًة ع ��ن ع ّدة قرى متناث ��رة ما بني ( ُبطح ��ان) جنو ًبا �إلى (الزّهرة) �ش ��ما ًال؛
ودليل ذلك:
( )1م ��ا يف املوط����أ للإم ��ام مال ��ك رحم ��ه اهلل ،املتو ّف ��ى �س ��نة  179هجر ّية،
عتيك رحمه اهلل �أنه قال:
حدي ��ث [ ]507ع ��ن عبد اللهّ بن عبد اللهّ بن جابر ب ��ن ٍ
«جاءن ��ا عب ��د اللهّ بن عمر ر�ض ��ي اهلل عنهما يف بني معاوي ��ة ،وهي قرية من قرى
الأن�صار ،»...،انتهى.
( )2ويف امل�س���ند للإمام �أحمد ( ،)22348واملعجم الكبري للإمام الطرباين
 )6445( 84/7من حديث �س ��يدنا �س ��فينة ر�ض ��ي اهلل عنه ،مولى ر�سول اهلل ،
نبي قبلي �إالّ قد ح ّذر ال ّد ّجال
قال« :خط َبنا ر�س ��ول اهلل  ،فقال�« :أال �إنه مل يكن ٌّ
�أ ّمتَه ......حتّى ي�أتي املدينة؛ فال ي� َؤذن له فيها ،فيقول هذه قرية ذلك ال ّرجل،»....
احلديث.
( )3وق ��ال الإمام املطري رحم ��ه اهلل يف كتابه التعريف مبا �آن�س���ت الهجرة
م���ن مع���امل دار الهجرة �ص 205عند ذكره للم�س ��اجد غري املعروفة باملدينة...« :
ويع ��رف بع�ض �أماكنه ��ا؛ يذكر �أنه �ص� � ّلى فيها ،وهي يف قرى الأن�ص ��ار،......
وجهات القرى التي كانت فيها،»...انتهى.
( )4ق ��ال الإم ��ام ال�س ��مهودي رحم ��ه اهلل يف كتابه وف���اء الوف���ا ب�أخب���ار دار
امل�ص���طفى  379/1عن ��د تعريفه مبنزل بني حديلة« :قال اجلوهري :هي قرية من
قرى الأن�صار» ،انتهى.
( )5و�ص ��ف رئي�س القلم العربي يف ديوان محافظ املدينة ،والإمام بامل�سجد
ال ّنبوي ال�شّ ��ريف ،عـلي بن مو�سى املدين ،رحمه اهلل ،عـام  1303هجر ّية يف كتابه
و�ص���ف املدينة املن ّورة ،فقال �ص« :70الف�ص ��ل الثاين فيم ��ا يف اجلهات الأربع من
امل�آث ��ر ..يف اجلهة القبل ّية قرية (قباء) ،.......والقرية الثانية (قربان) �ش� �ـرقي
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(قب ��اء) ،.......والقرية الثالثة (العوايل) �ش� �ـرقي (قرب ��ان) ،.......ويف اجلهة
ال�شّ رق ّية (قرية العري�ض)  ،»....انتهى.
( )6وقال ال�سيد عـلي حافظ رحمه اهلل ،املتو ّفى �سنة  1407هجر ّية ،يف كتابه
ف�صول من تاريخ املدينة املن ّورة �ص  ،292وذكر �ص 320تاريخ ت�سويد الكتاب عام
 1385هجري ��ة «فـ (الغاب ��ة) على ما يبدو كانت قري ًة تع � ّ�ج باملع ّمرين ،وال ُّز ّراع يف
القرون الأولى للهجرة ،وال يبعد �أن تكون يف موقع قرية (العيون) اليوم.»...
وق ��ال � ��ص « :298-297واحلياة التي كان ��ت تنب�ض يف قري ��ة (العيون) بق ّوة
ون�ش ��اط ،......وانتقل ن�ش ��اط زراعة النخيل وغريه ال ��ذي يف (العيون) �إلى قرى
املدين ��ة الأخرى ذات املاء العذب احللو كـ (قب ��اء) ،و( ُقربان) ،و(العوايل) ،وما
جاورهم.»...
وق ��ال � ��ص « :300وينطلق ما�ؤهما �إل ��ى قرية (الربكة) تروي ب�س ��اتينها،»...
انتهى.
قلت :وتق ّدم قول الإمام ابن زبالة رحمه اهلل «(يرثب) �أ ّم قرى املدينة».
وق ��ال الإمام الزُّبري بن ب َّكار رحم ��ه اهلل« :كانت (يرثب) يف اجلاهلية تدعى
(غلب ��ة) ،نزلت اليهود على العماليق فغلبتهم عليها ،ونزلت الأو�س واخلزرج على
اليهود فغلبوهم عليها ،ونزل الأعاجم على املهاجرين فغلبوهم عليها» ،انتهى.
وتق ّدم � ً
أي�ض ��ا ـ فيما نقل ��ه الإمامان الفريوزابادي وال�سّ ��مهودي ـ قوله« :ونزل
مبكان يقال له (يرثب) ،»....انتهى.
جمهورهم ـ �أي اليهود ـ ٍ
فـائ���دة :ق ��ال الإمام ال�سّ ��مهودي يف وفاء الوف���ا ب�أخبار دار امل�ص���طفى 79/1
وقفت عليها من
ن�ص ��ا عن الإمام ابن زبالة ...« :كذا يف ال ّن�س ��خة التي ُ
عقب نقله ًّ
كت ��اب ابن زبالة ،ونقله املجد ـ �أي الفريوزابادي ـ عن الزُّبري بن ب ّكار؛ راوي كتاب
ابن زبالة» ،انتهى.

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440

43

آذار  -ﻧﻴﺴﺎن  /ﻣﺎرس  -أﺑﺮﻳﻞ 2019م

2 1

55

فم َّما �س ��بق؛ ت�أكـد �أن (يرثب) ا�سم لناحي ٍة ـ �أي قرية ـ ولي�س هو ا�سم لـمدينة
الر�سول .
ثان ًيا :نقل الأئمة رحمهم اهلل تعالى ممن ذهب �إلى �أن (يرثب) ا�سم للمدينة،
ع ّم ��ن تق ّدمهم �أن (يرثب) ا�س ��م ناحي ٍة ،وع ّين ��وا جهتها؛ ويف ه ��ذا ت�أكيد و�إثبات
لناحي ٍة معروف ٍة بهذا اال�سم ،ويوافقه الواقع يف عـ�صرنا احلا�ضر.
قـ ��ال ال�س ��يد �إبراهي ��م الع ّيا�ش ��ي رحم ��ه اهلل تعال ��ى ،املتو ّف ��ى �س ��نة 1400
هجر ّي ��ة ،يف كتابه املدينة بني املا�ض���ي واحلا�ض���ر �ص  343عق ��ب نقله عن الإمام
ال�سّ مهودي حلـدود (يرثب)�« :إن هذا ينطبق على املنطقة التي فيها (بئر رومة)،
و(الأزه ��ري) ،وهذه املنطقة تعرف الآن بـ (عقاب) ،ومت�ض� �ـي �إلى ناحية (كومة
مما يلي �أ�س ��فل
�أبي احلمراء ال ّراب�ض) �ش ��ر ًقا ،ويكون (العقيق) هو احل ّد الغربي ّ
(اجلـرف) ،»..انتهى.
قلت :منطقة (بئر رومة) ،و(الأزهري) معروفتان ماثلتان للعيان.
و�أم ��ا (كومة �أبي احلمراء) ،فق ��د ع ّرفها �ص 342بقول ��ه« :املعروفة اليوم بـ
تراب....عند ملعب
(ال ّزب ��ارة احلمراء)» ،وق ��ال �ص « :478وهي الت ��زال كوم ��ة ٍ
التّعليم» ،انتهى.
قلت( :ملعب التّعليم) يقع خلف مبنى (�سوق املدينة ال ّدويل) �ضمن (مدر�سة
ـلي ر�ضي اهلل عنه).
الإمام ع ّ
ثال ًثا� :أفادت الن�ص ��و�ص املتقدمة �أن دار هجرة النبي كانت ملو�ض ��ع قرية
(املدين ��ة) بني قرىً للأن�ص ��ار واليهود ،لها �أ�س ��ماء ُ�ص� � ّرح ببع�ض ��ها فيما تق ّدم،
يجمعه ��ا ا�س ��م �أ ّم قراها (ي�ث�رب) ،كما قال الإمام ال�س ��مهودي« :ف�أم ��ا �أن يكون
�وعا لها� ،أو هو من باب �إطالق ا�س ��م البع�ض على الك ّل� ،أو من باب عك�س ��ه
مو�ض � ً
على اخلالف املتق ّدم».
قل ��ت :ي�ؤي ��د قول الإمام ال�سّ ��مهودي « ...م ��ن باب �إطالق ا�س ��م البع�ض على
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الك ّل»� ،أي �إن ا�س ��م (يرثب) ا�سم لقري ٍة غلبت على قرى املنطقة املتف ّرقة؛ ما رواه
الأئ ّمة رحمهم اهلل تعالى؛ البخاري ،وم�س ��لم ،وابن ماجه ،من حديث �س ��يدنا �أبي
مو�س ��ى ر�ض ��ي اهلل عنه ،ع ��ن النبي �أنه ق ��ال« :ر�أيت يف املن ��ام �أين �أهاجر من
وهلي �إلى �أنها اليمامة� ،أو َه َجر؛ ف�إذا هي املدينة
أر�ض بها نخل ،فذهب َ
مكة �إلى � ٍ
ي�ث�رب ،»...فنج ��د الإمام ياقوت بن عبد اهلل احلم ��وي رحمه اهلل يف كتابه معجم
البلدان يف تعريفه لـ (اليمامة) ،و(هجر) ك�إقليمني ،ويبينّ يف ثنايا قوله �أن �أ�صل
إقليم.
التّ�سمية ٍ
ملو�ضع غلب على � ٍ
فثبت بذلك ـ وهو ما �أ�شار �إليه الإمام ال�سّ مهودي �أن اهلل �س ّماها قبل �أن تعمر
ـ �أن ما رواه الإمام الطّرباين رحمه اهلل ،املتو ّفى �سنة  360هجر ّية يف كتابه املعجم
الكبري  237/4من حديث �س ��يدنا ذي مخـرب ر�ض ��ي اهلل عنه ـ ابن �أخي النجا�شي
ـ �أن النب ��ي ق ��ال�« :إن اهلل ع� � ّز وجل ّ
اطلع �إلى �أهل املدين ��ة وهي بطحاء قبل �أن
تعمر ،لي�س فيها مدر ،وال ب�شـر،»....احلديث.
وم ��ا رواه الإم ��ام اب ��ن النجار رحم ��ه اهلل يف كتابه ال���دُّ َّرة الثمين���ة يف �أخبار
املدينة �ص  27من طريق الإمام ابن زبالة ،عن �إبراهيم بن �أبي يحيى رحمه اهلل،
قال« :للمدينة يف التّوراة �أحـد ع�ش ��ر ا�س� � ًما :املدينة ،وطيبة ،وطابة ،وامل�س ��كينة،
وجابرة ،واملجبورة ،واملرحومة ،والعذراء ،وا َمل َح ّبة ،واملحبوبة ،والقا�صمة».
وروى � ً
أي�ض ��ا من طريقه كذلك ،عن كعب الأحب ��ار رحمه اهلل ،قال« :جند يف
كتاب اهلل الذي نزل على مو�سى عليه ال�سالم �أن اهلل تعالى قال للمدينة :يا طيبة!،
يا طابة! ،يا م�س ��كينة!؛ ال تقبلي الكنوز ،ارفعي �أجاجريك على �أجاجري القرى،»..
انتهى.
ولـه �ش ��واهد يف ال�ص ��حيحني وغـريهما �أن (املدينة) هو ا�س ��م للقرية املعينّ
هج ��رة النب ��ي �إليه ��ا من تل ��ك الق ��رى ،وه ��ي امل�س� � ّماة (طيب ��ة) ،و(طابة)،
ّوجه �إليها
و(امل�س ��كينة) ،و(جابرة) ،و(املجب ��ورة)� ،إلخ؛ وامل�أمورة ناقت ��ه بالت ّ
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لتكون مكان مـنزله ،وم�س ��ج ُده يف و�س ��ط دور الأن�صار ،والتي �ستن�ش�أ فيها مدينته
التي ت�أكل القرى� ،أي تغلب با�سمها ومكانتها على غريها من القرى.
ولي�س ��ت هي قرية (ي�ث�رب) �أ ّم قرى املنطق ��ة كما ُنقل عن الإم ��ام ابن زبالة
وغـريه ،رحمهم اهلل تعالى ،والتي هي ما بني طرف (قناة) �إلى طرف (اجلـرف).
دلي ��ل ذل ��ك :ما نقله الإمام ال�سّ ��مهودي يف وف���اء الوفا ب�أخب���ار دار :442/1
عوف.
«روى يحيى(� )2أنه لـ َّما �شخ�ص ـ �أي من (قباء) ـ اجتمعت بنو عمرو بن ٍ
فقالوا :يا ر�سول اهلل! � َأخ َر ْج َت اً
مالل لنا؛ �أم تريد دا ًرا خـ ًريا من دارنا؟.
ق ��ال �« :إين �أُم ��رت بقري� � ٍة ت� ��أكل الق ��رى» ،فخ ّلوه ��ا ـ �أي ناقت ��ه ـ «ف�إنه ��ا

م�أمورة»،»....،انتهى.

فل ّما و�ص ��لت ناقته للمو�ض ��ع امل�أمورة به ـ ومل يكن ذا ا�سم ُيعرف به ـ �شرع
ا�س ال ّدو َر وال ّرباع حول م�سجده.
يف تخطيط مدينته ،ف� َّأ�س�س م�سجدهّ ،ثم �أقطع ال ّن َ
وروى الإمام محمد بن �س ��عد رحمه اهلل ،املتو ّفى �س ��نة  230هجر ّية يف كتابه
ّ
الطبق���ات الكب�ي�ر ،963عن عبيد اللهّ بن عبداهلل بن عتبة�« :أن ر�س ��ول اللهّ لمَ َّا
خ ّـط ال ّدور باملدينة ،»..انتهى.
وروى عن يحيى بن جعدة رحمه اهلل تعالى « :140/3قالوا :قدم ر�سول اهلل
املدينة؛ �أقطع ال ّنا�س ال ّدور،»..انتهى.
وقـ ��ال الإمام ياقوت احلموي رحمه اهلل يف كتابه معجم البلدان ..« :102/5
فل ّما قدم ر�سول اهلل من م ّكة �إلى املدينة مهاج ًرا؛ �أقط َع ال ّنا�س ال ُّدور وال ّرباع،
ّ
عوف ر�ضي
فخط لبني زهرة يف ناحي ٍة من م� َّؤخر امل�سجد ،فكان لعبدالرحمن بن ٍ
م�سعود الهذل ّيني ر�ضي
ابني
ٍ
اهلل عنه احل�صن املعروف به ،وجعل لعبد اهلل ،وعتبة ْ
اهلل عنهم ��ا ّ
اخلطة امل�ش ��هورة بهم عند امل�س ��جد ،و�أقطع الزّبري بن الع ّوام ر�ض ��ي
اهلل عنه بقي ًعا وا�س� � ًعا ،وجعل لطلحة بن عبيد اهلل ر�ض ��ي اهلل عنه مو�ض ��ع دوره،
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واحد من عثمان
بكر ر�ض ��ي اهلل عنه مو�ض ��ع داره عند امل�س ��جد ،و�أقطع ك ّل ٍ
ولأبي ٍ
ب ��ن عفان ،وخالد ب ��ن الوليد ،واملق ��داد ،وعبي � ٍ�دّ ،
والطفيل ،وغريهم ر�ض ��ي اهلل
عنهم موا�ض ��ع دورهم ،فكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقطع �أ�صحابه هذه
القطائ ��ع ،فما كان يف ع ًف ��ا من الأر�ض ،ف�إنه �أقطعهم �إ ّي ��اه ،وما كان من اخلطط
امل�س ��كونة العامرة ،ف�إن الأن�ص ��ار ر�ضي اهلل عنهم وهبوه له ،فكان يقطع من ذلك
ما �شاء»،انتهى.
فتبيّـ ��ن �أن النب ��ي �أ�سّ ���س مدينته يف مو�ض � ٍ�ع قد �س� � ّماه اهلل تعالى املدينة،
وطيبة ،وطابة�،......،إلخ؛ ومل تكن لها ت�سمية بني الأن�صار قبل مقدمه.
ملكان قد �ص� � ّلى فيه قبل هجرت ��ه �إليه ،كما ورد يف
لطيف���ة� :أُ ِم ��ر بالهجرة ٍ
املهاجر» .ومل تكن
حديث الإ�س ��راء�« :أتدري �أين �ص� � ّليت؟ �ص� � ّليت بطيبة؛ و�إليه ��ا َ
البقعة بتلك الت�س ��مية معروف ًة له  ،ف�أع َلم ُ
اهلل نب َّيه �أن ناقته م�أمورة بالذهاب
ملو�ض � ٍ�ع اختاره له عز وجل لي�ؤ�س�س مدينته؛ لذا قال « :ف�إنها م�أمورة» ،و�أع َل َم ُ
اهلل
تعالى ناقته مبو�ض ��ع (طيبة)؛ ويف هذا م�ش ��ابهة بينه وبني �سيدنا �إبراهيم
مبكان مل تعهد ال ّنا�س له ت�سمي ًة.
عليه ال�سالم يف ت�أ�سي�س مدينته ٍ
ظهر بذلك �أن ت�أ ّييد الأئمة رحمهم اهلل تعالى القول ب�أن (يرثب) ا�سم مدينة
النب ��ي مبا ورد من حديث �س ��يدنا �أبي هريرة ر�ض ��ي اهلل عنه يف ال�ص ��حيحني
وغريهم ��ا من قوله�« :أُمرت بقري ٍة ت�أكل الق ��رى ،يقولون يرثب؛ وهي املدينة» ،وما
ورد من حديث �س ��يدنا الرباء ر�ض ��ي اهلل عنه من نهيه ؛ حيث قال« :من �س� � ّمى
املدينة يرثب؛ فلي�س ��تغفر اهلل عز وجل ،هي طابة ،هي طابة» ،ومن حديث �س ��يدنا
الزبري ر�ضي اهلل عنه« :من قال للمدينة يرثب؛ فلي�ستغفر اهلل عز وجل».
وما روي عن �س ��يدنا عبد اهلل بن ع ّبا�س ر�ض ��ي اهلل عنهما« :من قال للمدينة
يرثب ،فلي�ستغفر اهلل تعالى ثال ًثا؛ �إمنا هي طيبة»؛ متع ّق ٌب بـ:
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(�أ) �أنه ��م مل ينف ��وا القول ب�أنه ا�س ��م لناحي� � ٍة� ،أي قرية ،بل نقل ��وه و�أق ُّروه يف
كتبهم ،ويف هذا الإثبات حجّـة.
(ب) قولهم رحمهم اهلل تعالى� :إن يرثب ا�س ��م مدينة الر�س ��ول  ،يعار�ض
مبا ي�أتي:
( )1روى احلكيم رّ
التمذي رحمه اهلل ،املتو ّفى �س ��نة  285هجر ّية ب�س ��نده يف
كتابه نوادر الأ�ص���ول يف معرفة �أحاديث الر�س���ول  ،116-113/2عن عبد اهلل
�عود ر�ض ��ي اهلل عنه�،أن ر�س ��ول اهلل قال�« :إذا كان �أجل العبد ب�أر�ض،
ابن م�س � ٍ
�أُتيت له احلاجة �إليها ،حتّى �إذا بلغ �أقـ�صى �أثره ،قب�ضه اهلل �سبحانه».
وع ّقبه بقوله�« :إمنا �ص ��ار �أج ُله هناك؛ لأنه ُخلق من تلك البقعة ،وقد قال ع ّز
وج� � ّل يف تنزيله الكرمي } ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ{ [طه الآية  ،] ٥٥و�إمنا يعاد املرء
من حيث بد�أ».
ّثم روى حديث �س ��يدنا �أبي هريرة ر�ض ��ي اهلل عنه قال :خرج ر�س ��ول اهلل
يطوف ببع�ض نواحي املدينة ،ف�إذا بق ٍرب ُيحـفر ،ف�أقبل حتى وقف عليه ،فقال« :ملن
لرجل من احلب�ش ��ة ،فقال« :ال �إله � اّإل اهلل�ِ ،س ��يق من �أر�ض ��ه و�سمائه؛
هذا»؟ قيلٍ :
حتّى دُفن يف رّ
التبة التي منها خلق».
قل ��ت :ورواه الإم ��ام احلاكم رحم ��ه اهلل يف امل�س ��تدرك  )1372( 198/2من
�عيد اخلـدري ر�ض ��ي اهلل عنه بلفظ« :مـر النبي بجناز ٍة
حديث �س ��يدنا �أبي �س � ٍ
عن ��د ق ٍرب،».....احلدي ��ث ،وق ��ال رحمه اهلل« :هذا حديث �ص ��حيح الإ�س ��ناد؛ ومل
يخـرجاه ،.....ولهذا احلديث �شواهد؛ و�أكرثها �صحيحة،»..انتهى.
وقال احلكيم الرتمذي رحمه اهلل « :117/2و�سمعت الزّبري بن ب ّكا ٍر الزّبريي
امل ��دين رحم ��ه اهلل يذكر كتا ًبا �ص� � ّنفه بع�ض �أهل املدينة يف ف�ض ��ل املدينة ،وكتا ًبا
واحد منهما يذكر بقعته [بف�ضيل ٍة
�ص ّنفه بع�ض �أهل مكة يف ف�ضل مكة ،فلم يزل ك ّل ٍ
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واحد منهما �أن يربز على �صاحبه بها]؛ حتى برز املدين على املكي يف خ ّل ٍة
يريد ك ّل ٍ
واحد ٍة عجـز عنها املكي.
فق ��ال� :إن كل نف� � ٍ�س �إمنا ُخلقت من تربتها التي دُفن ��ت فيها بعد املوت؛ فك�أن
نف� ��س الر�س ��ول �إمن ��ا ُخلقت من تربة مدفن ��ه؛ فبان �أن تلك الرتبة لها ف�ض ��يلة
بارزة على �سائر الأر�ضني.
وروي ع ��ن ابن �س� �ـريين رحمه اهلل( )3م ��ا يحقّـق ذلك ،فذكر ب�س ��نده �إليه« :لو
حلفت ،حلفت �ص ��اد ًقا با ًّرا غري �ش � ٍّ
م�ستثن� ،أن اهلل ع ّز وج ّل ما خلق نب ّيه
�اك ،وال
ٍ
وال �أب ��ا بك � ٍ�ر ،وال عمر ر�ض ��ي اهلل عنهما؛ � اّإل من طين ٍة واحد ٍة ،ث � ّ�م ر ّدهم �إلى تلك
الطينة» ،انتهى.
وروى الإمام عبد الرحمن ابن اجلـوزي رحمه اهلل ،املتو ّفى �سنة  597هجر ّية،
ب�سنده يف كتابه الوفا بتعريف ف�ضائل امل�صطفى  92/1عن كعب الأحبار قال:
«لمَ َّا �أراد اللهّ ع ّز وج ّل �أن يخلق محمدً ا � ،أمر جربيل عليه ال�سالم ف�أتاه بالقب�ضة
البي�ضاء التي هي مو�ضع قرب ر�سول اهلل ؛ ف ُعجنت مباء الت�سنيم ،ثم ُغم�ست يف
�أنهاراجل ّنة ،».....احلديث.
قـال الإمام ال�سّ مهودي رحمه اهلل يف وفاء الوفا ب�أخبار دار امل�صطفى 165/1
«اخلا�صة الأولى :ما تق ّدمت الإ�شارة �إليه من
يف معر�ض �سـرده خ�صائ�ص املدينة:
ّ
بكر ،وعمر ر�ضي اهلل عنهما ،و�أكرث ال�صحابة،
كونه ُخلق من طينتها ،وكذا �أبو ٍ
ممن دفن بها» ،انتهى.
وال�سّ لف ّ
قل ��ت :البقعة التي �س ��بق ت�س ��مية اهلل لها ب� �ـ (املدينة) ،و(طيب ��ة ،و(طابة)،
واملكان الذي �أ�سّ ���س فيه م�س ��جده ومدينته ،و�أخـرب �أنها تنفي خبثها ،وين�ص ��ع
ط ّيبه ��ا؛ و�أق�س ��م �أن تربته ��ا م�ؤمن ��ة ،وخلق من بع�ض تربتها ،و�ض� � ّمت ج�س ��ده
ال�شّ ريف ،وح ّددت معاملها وحدودها؛ غـري (يرثب) منزل اليهود ،ومكان ال�سّ قيفة
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التي فيها بغايا ي�ض� �ـرب �إليهنّ من البلدان ،فال الو�صف اجلغرايف ،وال اال�صطفاء
ال َّر َّباين ل�صفوة خلقه يطابقها.
و�أم ��ا قول �س ��يدنا جربيل عليه ال�س�ل�ام يف حديث الإ�س ��راء ـ كم ��ا يف البحر
أو�س ر�ضي اهلل عنه قال:
ال ّز ّخار .....للإمام البزّار ـ من رواية �س ��يدنا �ش ��داد بن � ٍ
طريق
«�صليت بيرثب� ،ص ّليت بطيبة» ،فهو لفظ �أحد رواة طرق احلديث ،وورد من ٍ
�أخرى بلفظ�« :ص ��ليت بطيبة» فق ��ط� .أو ُيحمل على �أن جربيل عليه ال�س�ل�ام ذكر
(يرثب) ملعرفته بهاّ ،ثم ذكر عليه ال�سالم له (طيبة) تعري ًفا مبو�ضع هجرته؛
وامل�ش ��مول با�س ��م (يرثب) ،وهذا ـ كما تق ّدم من قول الإمام ال�سّ مهودي ـ من باب
�إطالق ا�سم البع�ض على الكل.
(ُ )2فهم من قوله �« :أُمرت بقري ٍة ت�أكل القرى ،يقولون يرثب؛ وهي املدينة»
ـ جمـ� � ّردًا ع ّما �س ��بق بيانه ـ �أنه كره ت�س ��مية (املدينة) بـ (ي�ث�رب) ،باعتبار �أن
عطف.
حرف (الواو) حـرف ٍ
وهذا ف ْهم مغاير لواقع الأمر ،ومخالف له ،لذا يلزم لفهم مراد � ّأي ن�ص ج ْمع
الن�ص ��و�ص املتعلقة به ،ثم تطبيقها على الواقع الوارد فيه الن�ص .وهذا ما ي�ؤكده
ويحث عليه وي�ش ��دد فيه �شيخنا العالمة ال ّن ّباهة �صاحب الفنون حبيب اهلل قربان
املظاهري املدين ،حفظه املولى و�أ ّيده ون�صـره.
ومن الن�ص ��و�ص امل�ؤكدة �أن ا�س ��م (املدينة) هو ملو�ض � ٍ�ع غري املو�ض ��ع امل�سمى
(يرثب):
( )1حديث ال�سيدة عـائ�شة ر�ضي اهلل عنها الذي رواه الإمام البخاري رحمه
نخل بني
اهلل برق ��م ( ،)3953/2341ق ��ال النب ��ي �« :أُريت دار هجرتك ��م ذات ٍ
البتني» ،فهاجر من هاجر ِق َبل املدينة ،ورجع عا ّمة من كان هاجر ب�أر�ض احلب�شة
�إل ��ى املدين ��ة»ّ .ثم قال« :فيه عن �أبي مو�س ��ى و�أ�س ��ماء ،عن النبي �ص ��لى اهلل عليه
و�سلم» ،انتهى.
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قلت :ورواه غـريه من الأئمة رحمهم اهلل تعالى؛ فقد وقفت على ثالث ع�شـرة
رواي ًة للحديث(.)4
( )2وما رواه ال�شّ ��يخان وغريهما ،من حديث �سيدنا �أن�س بن مالك ،و�سيدنا
ألفاظ �أن النبي �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم �أ�ش ��ار بيده �إلى
خديج ،وغريهما ب� ٍ
رافع بن ٍ
هم �إين �أُح ّرم ما بني البتيها؛ كتحرمي �إبراهيم م ّكة.»...
املدينة ،قال« :ال ّل ّ
وعن �س ��يدنا �أبي هريرة ر�ض ��ي اهلل عنه �أنه كان يقول« :لو ر�أيت ِّ
الظباء ترتع
باملدينة؛ ما َذ َع ْر ُتها� ،أن ر�سول اللهّ قال :ما بني البت ْيها حرام».
قال الإمام الرتمذي رحمه اهلل يف (باب ف�ضل املدينة) عقب روايته له برقم
زيد ،و�أن� � ٍ�س ،و�أبي �أ ّيوب ،وزيد بن
�عد ،وعبد اللهّ بن ٍ
(« :)4300ويف الباب عن �س � ٍ
ـابر ر�ضي اهلل عنهم»،انتهى.
ٍ
خديج ،و�سهل بن ٍ
حنيف ،وج ٍ
ثابت ،ورافع بن ٍ
( )3تقدم يف ق�ص ��ة �إ�س�ل�ام �سيدنا �س ��لمان ر�ض ��ي اهلل عنه قول الراهب له
نخيل» ،ويف لفظ رواية الإمام البزار
أر�ض �س ��بخ ٍة ذات ٍ
(مهاجره بني ح ّرتني� ،إلى � ٍ
أر�ض بني
يف البح���ر ال ّز ّخ���ار « :)2500( 462/6يخرج ب�أر�ض العرب مهاج ًرا �إلى � ٍ
حـ َّرتني»؛ �أي :املنطقة التي بني حـ َّرتني.
( )4روى احلـافظ عمر بن �ش� � َّبة ال ُّنم�ي�ري رحمه اهلل يف كتابه �أخبار املدينة
 ،93/1ع ��ن محمد ب ��ن املنكدر رحمه اهلل ،ق ��ال« :وكان �أبي يخـربنا �أن م�ص ��عب
اب ��ن الزُّبري دخل املدينة ،فدخل من طريق (البقي ��ع) ،ومعه ابن ر�أ�س اجلـالوت،
ف�سمعه م�صعب وهو خلفه حــني ر�أى املقربة يقول :هي هي.
فدعـاه م�صعب ،فقال :ماذا تقول؟.
قال :جنـد �صفة هذه املقربة يف التوراة بني حـ َّرتني؛ محفوف ًة بالنخل ،ا�سمها
كفتة،»....انتهى.
( )5قال الإمام جمد الدين املبارك ابن الأثري رحمه اهلل ،املتو ّفى �سنة 606
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هجر ّية ،يف كتابه النهاية يف غريب احلديث والأثر  ....« :273/4واملدينة ما بني
حـ ّرتني عظيمتني»،انتهى.
تنبيه :قوله «ما بني حـ َّرتني» �أي ي�ش ��ملهما ،وهذا اللفظ تعريف بحـدود حـرم
(املدين ��ة) ،ال (املدين ��ة) الت ��ي هاج ��ر �إليها النب ��ي التي (ب�ي�ن حـ َّرتني) ،فال
ي�شملهما؛ ن َّبه �إليه �شـيخي حفظه اهلل تعالى.
قلت :ومن الن�صو�ص املب ّينة �أن (املدينة) هي البقعة التي َّ
اختطها النبي ،
و�أ�سّ �س فيها م�سجده؛ وامل�س ّماة من اهلل تعالى قبل الهجرة
ما قال الإمام محمد بن �أحمد الأزهري رحمه اهلل ،املتو ّفى �سنة  370هجر ّية،
وال�ص ��اد م ��ع النون)« :و�أرى �أن (املنا�ص ��ع)
يف كتاب ��ه تهذي���ب اللغة (باب العني ّ
مو�ضع بعينه خارج املدينة»،انتهى.
وق ��ال الإمام محمد ب ��ن محمد بن عبد اهلل الإدري�س� �ـي رحم ��ه اهلل ،املتو ّفى
�سنة  560هجر ّية ،يف كتابه نزهة امل�شتاق يف اخــرتاق الآفاق  ...« 143/1و(بقيع
الغرقد) خارج (باب البقيع) يف �ش ��رقي املدين ��ة ،........و(قباء) خارج املدينة
مما يلي القبلة ،»..انتهى.
على نحو ميلني ّ
وق ��ال الإمام املط ��ري رحمه اهلل يف كتاب ��ه التعريف مبا �آن�س���ت الهجرة من
خارجا عن
مع���امل دار الهج���رة � ��ص « :107وكان الزُّقاق ناف � ً�ذا �إلى (املنا�ص ��ع) ً
املدينة ،»...انتهى.
وق ��ال الإم ��ام محمد بن يعق ��وب الفريوزاب ��ادي رحم ��ه اهلل يف كتابه املغامن
املطاب���ة يف مع���امل طاب���ة  ..« 426/1للطري ��ق ال�س ��الك م ��ن (ب ��اب جربيل عليه
ال�سالم) �إلى باب املدينة اخلارج منه �إلى (البقيع) ،»...انتهى.
ومـ ��ا �أورده الإم ��ام ال�س ��مهودي رحم ��ه اهلل يف كتابه وف���اء الوفا ب�أخب���ار دار
امل�ص���طفى ،ق ��ال « :415/2ه ��ذا ما ح�ص ��ل لأهل املدينة ال�شّ ��ريفة من ال ّده�ش ��ة
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العظيمة واحلرية لمَ َّا �ش ��اهدوا من هول هذه النار  ،......وخرج بع�ض ��هم من باب
املدينة الذي يلي البقيع ،وبع�ضهم من بابها الذي يلي (امل�ص ّلى) ،»..انتهى.
مما حوله
وقال يف (الف�ص ��ل اخلام� ��س والثالثون) يف البالط وما ظه ��ر لنا ّ
«ثم ميتد الب�ل�اط الآخذ من (باب ال�س�ل�ام) يف
م ��ن من ��ازل املهاجري ��ن ّ :69/3
اال�ستقامة من املدر�سة الزمنية فيمر باملو�ضع املعروف اليوم بـ (�سويقة) ،فيجاوز
باب املدينة املعروف بـ (باب �سويقة) حتى ي�صل �إلى (امل�صلى)،»..انتهى.
زقاق يلقاك عن ميينك
وقال �ص« :76زقاق عبد الرحمن بن احلارث ،هو �أول ٍ
�إذا دخل ��ت من باب املدينة اليوم تريد امل�س ��جد ،وظهر يل � ً
أي�ض ��ا �أن دار ه�ش ��ام،
والدار الثانية التي تليها يف املي�س� �ـرة ،وبع�ض الثالثة؛ ُكنّ من خارج �س ��ور املدينة»،
انتهى.
وقال �ص« :77وهو اليوم الزُّقاق الذي بني �س ��ور املدينة ،وبني البيوت املقابلة
له؛ ومل�ش ��هد �سيدنا مالك بن �سنان ر�ض ��ي اهلل عنه على ي�سارك عندما تدخل من
باب املدينة» ،انتهى.
وق ��ال « :316/3قال �أبو غ�س ��ان راوي ��ه :ف�أما (�أحـد) ،فبناحي ��ة املدينة على
أميال منه ��ا يف �ش ��ام ّيها ،.....و�أما ما بني ب ��اب املدينة املع ��روف بـ (باب
ثالث ��ة � ٍ
ميل يزيد ي�س�ي ً�را ،وبني
البقي ��ع) وب�ي�ن �أول (جبل �أح � ٍ�د)؛ فميالن و�أربعة �أ�س ��باع ٍ
(باب البقيع) ،و(م�شهد �سيدنا حمزة ر�ضي اهلل عنه)؛ ميالن وثالثة �أ�سباع ميل
ُ
وخم�س ُ�سبع ميل ،و�أذرع ي�سرية» ،انتهى.
وغـري ذلك من الن�ص ��و�ص املتوافرة التي ذكر فيها معامل ماثلة للعيان ،ميكن
بوا�س ��طتها تعينّ مو�ضع (املدينة) دار الهجرة ،والتي على �ضوئها يظهر لنا املعنى
املراد من �أقـواله .
نخل بني البتني» ،وقول ال ّراهب ل�سيدنا
( )1قوله �« :أُريت دار هجرتكم ذات ٍ
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نخيل» ،وقول
أر�ض �سبخ ٍة ذات ٍ
�س ��لمان ر�ضي اهلل عنهُ « :مهاجره بني ح ّرتني� ،إلى � ٍ
اب ��ن ر�أ�س اجلـالوت مل�ص ��عب بن الزّبري« :جند �ص ��فة هذه املق�ب�رة يف التّوراة بني
حـ ّرتني؛ محفوف ًة بالنخل».
أر�ض بها نخل»،
يبـ�ّي�نّ جمموع هذه الألفاظ «بني البتني»« ،ذات نخ � ٍ�ل»�« ،إلى � ٍ
مو�ضع جغرايف محـ ّد ٍد ،وله
نخيل»« ،محفوف ًة بالنخل»؛ �أن الهجرة كانت �إلى
«ذات ٍ
ٍ
عالمات مت ّيزه.
ومعن ��ى «ذات نخ � ٍ�ل»�« ،إل ��ى �أر� ٍ��ض به ��ا نخ ��ل» ،و«ذات نخي � ٍ�ل» يجمعها لفظ
«محفوف ًة بالنخل».
وي�ؤ ّك ��د هذا املعنى �أن مو�ض ��ع امل�س ��جد كان مو�ض� � ًعا ي�ص� � ّلي في ��ه رجال من
امل�س ��لمني ،ومربدً ا ـ املو�ض ��ع الذي يجعل فيه التمر لين�ش ��ف ـ وق ��ول الإمام ياقوت
احلموي املتقدم« :فكان ر�س ��ول اهلل يقطع �أ�ص ��حابه هذه القطائع ،فما كان يف
ع ًف ��ا من الأر�ض؛ ف�إنه �أقطعهم �إ ّياه ،وما كان من اخلطط امل�س ��كونة العامرة»...؛
ف�أفـ ��اد ذل ��ك �أن املوقع الذي بنى فيه النبي امل�س ��جد وخـ � ّ�ط يف دور املهاجرين
با�سم ُتعرف به؛
�أر�ض ف�ض ��اء يف معظمها غري م�س ��كونة ،وال مزروع ٍة ،وال م�س ّما ٍة ٍ
وهي امل�س� � ّماة يف الأزل من قبل اهلل تعالى يف محكم كتابه (املدينة) ،ويف التوراة
كما تقدم ،وطابة ،و�...إلخ.
و(يرثب) ال يتوافق مو�ض ��عها اجلغ ��رايف املع ّرف ب�أنه ما ب�ي�ن طرف (قناة)
�إلى طرف (ا ُ
جل ��رف) ،وما بني املال الذي يقال له (الربين) �إلى (زبالة) ،وهذا
املو�ضع اجلغرايف لي�س بني البتني؛ كما عـ ّرف مكان دار هجرته.
( )2وقول ��ه �« :أم ��رت بقري ٍة ت�أكل القرى»� ،أي �س ��تكون قرية ُت�س ��مى جميع
الق ��رى با�س ��مها؛ قابل به قولهم (ي�ث�رب) �أ ّم قرى املدينة ،فنفاه �ص ��لى اهلل عليه
و�س ��لم بقوله( :وهي املدينة)؛ �أي مدينتي ،و(الواو) هنا لي�ست (واو العطف) ،بل
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(واو احلـ ��ال) ،واحلـ ��ال �أن (املدينة) هي التي ت�أكل الق ��رى ـ �أي تغلب ـ ك ّل القرى
حتى (يرثب) التي كانت غالب ًة على القرى .
( )3وقول ��ه « :م ��ن قال للمدينة يرثب؛ فلي�س ��تغفر اهلل ع ّز وجل» ،املنع من
�أن يطل ��ق على مدينته ا�س ��م (يرثب) ـ وهذا قاله بعد الهجرة و�س ��كنى املدينة
ـ الت ��ي كان ��ت منزل اليهود ،ومكان ال�س ��قيفة الت ��ي فيها بغايا ي�ض� �ـرب �إليهنّ من
البل ��دان ،واال�س ��تغفار هو يف مقابل الت�س ��مية لها بغـري ما �س ��ماها ب ��ه اهلل تعالى،
وط َّهره وا�ص ��طفاه .وتكراره �صلى اهلل عليه و�س ��لم« :هي طابة ،هي طابة»؛ ت�أكيدً ا
لطه ��ارة بقعة مدينته ؛ وتثبتًا ال�س ��مها ،فال هي (ي�ث�رب) ،وهي الغـالبة عليها،
وعلى غـريها من القرى.
( )4وقول ��ه  ...« :ف�إذا هي املدينة ي�ث�رب»؛ �أي هي (املدينة) التي تقولون
(يرثب) ،ومل تكن بقعة قرية (املدينة) معلوم ًة له  ،وال للمهاجرين� ،أو الأن�صار؛
و�إمنا ال�شهرة لـ (يرثب) �أ ّم قرى املنطقة.
نكت���ة :يف ق ��ول الإمام ابن زبال ��ة رحمه اهلل« :يرثب �أ ّم ق ��رى املدينة»� ،إثبات
للتفرقة بني مو�ض ��عني وا�س ��مني؛ فال يوافق قول من قال( :يرثب) هي (املدينة)؛
بداللة تعريفه ملو�ض ��عها بقوله« :ما بني طرف (قناة) �إلى طرف (اجلرف) ،وما
بني املال الذي يقال له (الربين) �إلى (زبالة).»..
ّ
ملخ�ص البحث ونتائجـه:
(� )1إثب ��ات اختالف امل�ؤرخني يف �أن (يرثب) هل هو ا�س ��م لل� �ـ (مدينة)� ،أو
لناحي ٍة منها؟
( )2اتف ��اق م�ؤرخي املدينة املنورة �أن (يرثب) مو�ض ��ع ما بني طرف (قناة)
�إلى طرف (اجلرف) ،وما بني املال الذي يقال له (الربين) �إلى (زبالة).
( )3توافر الن�صو�ص امل�ؤيدة �أن (يرثب) ا�سم ملو�ضع الهجرة الأولى لليهود.
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( )4ذك ��ر الن�ص ��و�ص الدا َّلة على �أن ما يعرف الآن ب� �ـ (املدينة املنورة) كان
عبار ًة عن قرى متناثر ٍة واقع ٍة بني بطحان جنو ًبا والغابة �شما ًال.
( )5حتقي ��ق موق ��ع (ي�ث�رب) ،و(زبال ��ة) ،و(قن ��اة) ،و(اجل ��رف) من قبل
امل�ؤرخني املتق ّدمني واملت� ّأخرين.
( )6بي ��ان �أن قري ��ة (يرثب) كان ��ت � َّأم قرى املنطقة ،و�أن ��ه كان يف اجلاهلية
�سوق بقرية (زبالة) الواقعة �شمايل املدينة ،بينها وبني (يرثب).
(� )7أن اهلل تعالى �أعلم نب َّيه بالهجرة �إلى قري ٍة ت�أكل القرى معلومة اجلهة
نخل بني البتني) ،جمهولة املوقع ،م�أمورة ناقته باملناخ بها.
له (ذات ٍ
(� )8أن اهلل تعالى هو الذي �س� � ّمى دار هجرة النبي (املدينة) ،و(طيبة)،
و(طابة) ،ومل يعرفه ال ّنا�س �إال بعد الهجرة.
(� )9أن النبي هو �أول من �أ�سّ �س وخ ّـط موقع املدينة.
نخل بني البتني» ،و«�أُمرت بقري ٍة
( )10قول النبي �« :أُريت دا َر هجرتكم ذات ٍ

ت�أكل القرى ،يقولون يرثب؛ وهي املدينة»،و«من قال للمدينة يرثب؛ فلي�ستغفر اهلل
عز وجل» ،هي ت�أكيد �أن مدينته لي�ست قرية (يرثب).
بكر ،وعمر ر�ض ��ي اهلل
(� )11أنه ُخلق من طينة قرية (املدينة) ،وكذا �أبو ٍ
ممن دُفن بها؛ ولي�س من طينة قرية (يرثب).
ال�صحابة ،وال�سّ لف ّ
عنهما ،و�أكرث ّ
(� )12أن �صالته وهو يف م�سراه لبيت املقد�س كان مبدينته (طيبة).
(� )13أن ��ه كان للمدينة �س ��ور تق ��ع خارجه ـ �أي خارج املدين ��ة ـ مواقع ال يزال
بع�ضها قائ ًما؛ مثل (بقيع الغرقد) ،و(امل�ص ّلى) ،مو�ضع م�سجد الغمامة حال ًّيا.
ومما �سـبق نتج ما ي�أتي:
(� )1أن (املدينة) باملعنى الأخ�صّ واملق�ص ��ود يف حديث الهجرة ،هي البقعة
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التي َّ
اختط م�سجده فيها ،ودور �أ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم حـوله ،وهي املح َّددة
بقوله« :بني البتني».
(� )2أن ح ��رم (املدين ��ة) هو ما ورد يف قوله« :املدينة ح ��رم ما بني عيرْ ٍ � ،إلى
ثورٍ» ،وقوله« :حرام ما بني ح ّرتيها» .وهي املح ّددة بقوله « :ما بني».
محافظات ،وهي:
(� )3أن (منطقة املدينة املن ّورة الإدار ّية) ت�شمل عدد �ستِّ
ٍ
ينب ��ع ،واحلناك ّية ،ومه ��د الذهب ،وخيرب ،وب ��در ،وال�سّ ��ويرق ّية ،والعي�ص ،ووادي
الفرع؛ وعـددًا من املراكز.
الهوامش:

(*) باحث يف تاريخ املدينة املن ّورة.

( )1من �أئ ّمة الوجوه يف املذهب ال�شّ افعي؛ ومل �أجد ترجمته.
( )2هو �أبو احل�سني يحيى بن احل�سن بن جعفر العبيديل العقيقي رحمه اهلل ،املتو ّفى �سنة  277هجر ّية،
جمع مرويات كتابه يف تاريخ املدينة ،الباحثُ عبد العزيز عو�ض اجلهني ،ونال بها درجة املاج�ستري
من جامعة طيبة باملدينة املن ّورة.
ّابعي الإمام �أبو بكر ،محمد بن �سـريين الب�صـري رحمه اهلل ،املتو ّفى �سنة 110هجر ّية.
( )3هو الت ّ
( )4وهي هذه:
نخل بني البتني» .م�ص ّنف عبدالرزاق.
(�« )1أين قد �أريت دار هجرتكم� ،أين �أريت دا ًرا �سبخ ًة ذات ٍ
نخل بني البتني وهما حا ّرتان» .م�سند �إ�سحاق بن راهويه.
(�« )2أُريت دار هجرتكم ،ر�أيت �سبخ ًة ذات ٍ
نخل بني البتني وهما احل ّرتان»� .صحيح ابن خزمية.
(« )3قد �أُريت دار هجرتكم� ،أُريت �سبخ ًة ذات ٍ
نخل بني البتني ،وهما ح ّرتان»� .صحيح ابن ح ّبان.
(�« )4أُريت دار هجرتكم� ،أُريت �سبخ ًة ذات ٍ
نخل ،بني البتني ،وهما احل ّرتان»� .صحيح ابن ح ّبان.
(« )5قد �أُريت دار هجرتكم� ،أُريت �سبخ ًة ذات ٍ
(�« )6أُريت دار هجرتكم �س ��بخ ًة بني ظهراين ح ّر ٍة ،ف�أم ��ا �أن يكون هجر� ،أو يكون يرثب» .املعجم الكبري
للطرباين.
نخل بني البتني وبهما ح ّرتان»� .ش���رح اعتقاد �أهل ال�س���نة
(« )7قد �أُريت دار هجرتكم� ،أُريت �س ��بخ ًة ذات ٍ
لاللكائي.
نخل بني البتني ،وهي احل ّرتان»� .شرح ال�سنة للبغوي.
(�« )8إين �أُريت دار هجرتكم ذات ٍ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
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نخل بني البتني ،وهما احل ّرتان» .البخاري.
(« )9قد �أُريت دار هجرتكم ،ر�أيت �سبخ ًة ذات ٍ
نخل بني البتني» .البخاري.
(�« )10أُريت دار هجرتكم ذات ٍ
نخل بني البتني ،وهما احل ّرتان» .البخاري.
(�« )11إين �أُريت دار هجرتكم ذات ٍ
نخل وال �أراها �إال يرثب» .م�سند ّ
(�« )12إنه قد رفعت يل � ٌ
الطيال�سي.
أر�ض ذات ٍ

2 1

55

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن  /ﻣﺎرس  -أﺑﺮﻳﻞ 2019م

58

مراجعة نقدية لتحقيق رسالة

يف توجيه قراءة ابن ُمحيصن يف اإلستربق
لعبدالقادر البغدادي
()1
( )
د.محمد جمعة الدِّربي *

قام بن�ش ��ر ر�سالة يف توجيه قراءة ابن محي�ص���ن يف الإ�ستربق فا�ضالن من
كلية الرتبية بجامعة القاد�س ��ية ،وهما :م.د �أ�ص ��يل محمد كاظم ،و�أ.م خالد عبد
ف� �زَّاعُ .
وطبع الكتاب يف العدد الرابع والع�ش ��رين (املجل ��د الأول) من جملة كلية
الرتبية بجامعة وا�س ��ط عام2016م .وهالني �أن الكتاب مل ُيتَّبع فيه �أي�سر و�سائل
أ�صبحت ن�شرتهما ن�سخة جديدة م�ش َّوهة ت�ضاف �إلى الن�سختني
الن�شر والتحقيق ،ف�
ْ
اخلط َّيت�ي�ن املحفوظتني للكتاب .وق ��د �أخذتُ عليهما ،بال مبالغ ��ة �أو ادِّعاء ،زهاء
�أربعمئ ��ة خط� ��أ! (والأرقام الأولى بعد الت�سل�س ��ل ل�ص ��فحات حتقيقهما يف املجلة،
والثانية ل�ص ��فحات املخطوطة الوحي ��دة التي اعتمدا عليها ،وهي عندنا م�س� � َّودة
بخط امل�ؤ ِّلف ،فهي �أ�صل بجانب ن�سخة �أخرى منقولة عنها):
�� � -1ص :47يقول الفا�ض�ل�ان دون �إحال ��ة يف ترجمة امل�ؤلف� :إن ��ه كان «يتقن
اللغ ��ات الث�ل�اث :العربية والفار�س ��ية والرتكي ��ة ك َّل الإتق ��ان»! وه ��ذه مبالغة ،مع
االع�ت�راف بق ��ول املحب ��ي يف خال�ص���ة الأث���ر « :451/2وح ْف ��ظ اللغة الفار�س ��ية
والرتكية ،و�إتقانهما كل الإتقان».
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
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�� �-2ص :47يقول الفا�ض�ل�ان دون �إحال ��ة يف ترجمة امل�ؤلف� :إن ��ه ارحتل ثانية
بعد ال�ش ��ام �إلى م�ص ��ر ،وقد تابع فيها الأخذ عن جمع من م�شايخ الأزهر ،ثم ذكر
الفا�ض�ل�ان «نقيب ال�شام محمد بن كمال الدين احل�سيني»! و�أقول� :إن هذا العامل
لي�س من علماء م�صر ،وقد التقى به عبدالقادر يف دم�شق قبل زيارته �إلى م�صر.
�-3ص :48ذكر الفا�ضالن �أن �شرح �شواهد �شرح الكافية لل َّر�ضي اال�سرتابادي!
وال�ص ��واب بالهمزة قبل ال�سني ،والألف بعد الراء :ال ْإ�سترَ اباذي ،بالك�سر ،كذا يف
ن�ص املحققون
تاج العرو�س  .374/9ويف �شرح �شواهد �شرح �شافية ابن احلاجب َّ
�ص 3على فتح الهمزة.
�-4ص :48ذكر الفا�ض�ل�ان �أن ال�ش ��اهدي �صاحب التحفة ال�ش���اهدية تو ِّفـي
ع ��ام 957م! ويف مقدم ��ة حتقي ��ق خزانة الأدب الت ��ي اعتمدا عليه ��ا �أنه تويف عام
927م.
�-5ص :48ذكر الفا�ض�ل�ان كتاب �شرح التحفة ال�شاهدية لل�شيخ �إبراهيم بن
�س ��ليمان الأزهري الأن�ص ��اري! ومل يذكرا بيانات ن�ش ��ره ،ومل يدرجاه يف امل�صادر
واملراجع!
�-6ص :48ذكر الفا�ض�ل�ان �أن من كتاب �ش���رح التحفة ال�ش���اهدية للبغدادي
ن�سختني يف اخلزانة التيمورية! ومل يذكرا رقم الن�سختني!
�-7ص :48ذكر الفا�ض�ل�ان �أن من م�ؤلفات البغدادي �ش���رح �ش���واهد التحفة
الوردية! وال�صواب� :شرح �شواهد �شرح التحفة الوردية ،كما يف ترجمتنا له.
�� �-8ص :48ذكر الفا�ض�ل�ان �أن «التحفة مقدمة يف النحو اخت�ص ��ر فيها ابن
يرجح �أن
ال ��وردي اللمح���ة البدرية لأب ��ي حيان»! ومل يذ ُكر الفا�ض�ل�ان ر�أي م ��ن ِّ
وختاما ،ولي�س ��ت حم ًال على خال�صة
التحفة الوردية من ابتكار ابن الوردي بد ًءا ً
ابن مالك الطائي ،وال على ملحة �أبي حيان الأندل�سي.

2 1

55

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن  /ﻣﺎرس  -أﺑﺮﻳﻞ 2019م

60

�-9ص :48ذكر الفا�ض�ل�ان �أن من �ش���رح �ش���واهد مغني اللبيب البن ه�ش ��ام
ن�س ��خة يف خزانة �أيا �صوفيا با�ستانبول (كذا ب�ألف و�صل!) دون �إ�شارة �إلى بيانات
الن�س ��خة ،ويبدو �أن الفا�ض ��لني مل ي�س ��معا ع ��ن حتقيق هذا الكتاب ال�ص ��ادر عام
1973م!
�-10ص :48ذكر الفا�ضالن �أن من م�ؤلفات البغدادي «�شرح �شواهد ال�شافية
للر�ض ��ي واجلاربردي»! وال�صواب� :شرح �شواهد �ش���رح الر�ضي واجلاربردي على
�شافية ابن احلاجب.
�-11ص :48ذكر الفا�ضالن �أن من م�ؤلفات البغدادي �شرح �شواهد مق�صورة
ابن دريد! وال داعي لكلمة �شواهد!
�-12ص� :48أ�شار الفا�ضالن �ضمن م�ؤلفات البغدادي �إلى «كتاب يف الرتاجم،
من دون عنوان ،يف مكتبة عا�ش ��ر �أفندي وغريه ��ا» ،و�أحاال �إلى كتاب تاريخ الأدب
العرب���ي يف العراق ،ومل يتن َّبها �إلى املطبوع با�س ��م تراج���م الأدباء ،يف الأردن عام
2005م!
�� �-13ص :49قال الفا�ض�ل�ان« :وردت املخطوطة من�س ��وبة �إلى عبدالقادر بن
عمر البغدادي ب�ص ��راحة وو�ض ��وح يف ن�ص املخطوطة (�صفحة العنوان) ،وكذلك
يف تراجم امل�ؤ ِّلف منها خال�ص���ة الأثر ،وهدية العارفني! و�أقول� :ص ��فحة العنوان
�ش ��يء ون�ص املخطوطة �ش ��يء �آخر ،ولي�س يف خال�ص���ة الأثر وال هدية العارفني
ن�سبة املخطوطة �إلى البغدادي ،ومن العجيب قول الفا�ضلني بعد قليل« :خل ّو �سائر
الأثب ��ات التي ُعنيت ب�س ��رد جريدة �آث ��اره من ذكر هذه الر�س ��الة ال ينه�ض ـ وحده
ـ دلي�ل ً�ا معترب ًا (!) على نفي ن�س ��بة هذه الر�س ��الة �إلى م�ؤ ِّلفها لع ��دم �إحاطة هذه
الأثب ��ات بجمي ��ع عنوانات �آث ��اره العلمية»! وانظر �إلى و�ض ��ع التنوي ��ن على الألف،
و�سوف يتك َّرر ع�شرات امل َّرات!
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�-14ص :49قال الفا�ض�ل�ان« :اعتمدنا يف حتقيق هذه املخطوطة على ن�سخة
وحي ��دة له ��ا محفوظة يف خزانة املخطوطات يف مكتبة الأ�س ��د ب�س ��وريا حتت رقم
( ،)14173ومل نتمكن من العثور على غريها مع طول البحث»! وال �أدري �أين بحث
الفا�ض�ل�ان عن ن�س ��خ املخطوطة؟ ففي خزانة دار الكتب امل�ص ��رية ن�س ��خة �أخرى
مكتوبة بخط وا�ض ��ح! والن�س ��خة التي اعتمدا عليها م�ص َّورة عن م�ص َّورة �أخرى يف
�إدارة املخطوطات واملكتبات الإ�س�ل�امية بوزارة الأوقاف الكويتية برقم (،)4748
وع ��ن م�ص� � َّورة الكويت ـ ولي�س عن الأ�ص ��ل املحفوظ يف مكتبة املدر�س ��ة الأحمدية
امل�سجلة يف �صفحة البيانات با�سم
بحلب! ـ م�ص� � َّورة مكتبة الأ�س ��د 1997/7/29م َّ
كتاب املعربات للجواليقي! ومل يذكر الفا�ضالن �شي ًئا من هذه احلقائق!
�-15ص :49و�ص ��ف الفا�ض�ل�ان الن�س ��خة التي اعتم ��دا عليها ب�أنها «ن�س ��خة
خزائنية نفي�س ��ة... ...وهي م�شكولة ... ...ويطالعنا يف �صفحة العنوان وال�صفحة
الأولى ا�س ��م امل�ؤلف وعنوان الر�س ��الة ،و�أهملنا قيا�س ��اتها اً
طول ً
وعر�ض ��ا؛ لأننا مل
نتمكن من ر�ؤية الأ�ص ��ل كما هو ،و�إمنا ح�ص ��لنا على �ص ��ورة املخطوط ��ة»! و�أقول:
كان م ��ن الواجب الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أن املخطوطة م�س� � َّودة امل�ؤلف ،و�أنها م�ش ��كولة يف
موا�ض ��ع كثرية منها ،ولي�س يف املوا�ضع ك ِّلها ،و�أن ا�سم امل�ؤلف على �صفحة العنوان
فقط ،ولي�س على ال�صفحة الأولى ،وكان يف �إمكانهما ر�ؤية الأ�صل �إن كان مه ًّما يف
قيا�سات املخطوطة!
أخت لها يف املكتبات املفهر�سة
�-16ص� :50أ َّكد الفا�ضالن �أن هذه الر�سالة «ال � َ
تي�س ��ر يل (كذا بالإفراد!) االطالع على ك�ش ��افات مخطوطاته ��ا»! وال �أدري
الت ��ي َّ
كيف غفل الفا�ضالن عن ك�شافات مخطوطات دار الكتب امل�صرية؟
الن�ص بال�شكل»!
�-17ص :50قال الفا�ض�ل�ان عن منهج حتقيقهما�« :ضبطنا َّ
واحلق �أنهما �ض ��بطا بع�ض الكلمات ،ويف �ض ��بطهما �أخطاء كثرية ،و�أهمال �ضبط
مما يحتاج �إلى �ضبط!
كثري ّ
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�-18ص :50قال الفا�ض�ل�ان عن منهج حتقيقهم ��ا« :قمنا بتوثيق �أغلب ما يف
الر�س ��الة ،والتعليق عليه ،خا�صة يف املوا�ض ��ع امله َّمة التي حتتاج �إلى زيادة �إي�ضاح
�صحيحا؛ فقد افتقر حتقيقهما ـ كما �سي�أتي ـ �إلى كثري
ون ْقل �أهل العلم»! ولي�س هذا
ً
من التوثيق والتعليق!
�-19ص :51قال الفا�ض�ل�ان عن منهج حتقيقهما« :ترجمنا الأعالم امله َّمة»!
وح� � ُّق الفعل هن ��ا �أن يتع َّدى بال�ل�ام؛ يقال :ترج ��م لفالن .وكلم ��ة (امله َّمة) مح ّل
نظر؛ فهل اب ��ن عبا�س �أ ْولى بالرتجمة من ال�ض ��حاك وعكرمة؟! وهل البغوي و�أبو
والزج ��اج و�أبو عل ��ي الفار�س ��ي والفريوز�آبادي وابن
البق ��اء العك�ب�ري والتربيزي َّ
منظ ��ور �أ ْولى بالرتجمة م ��ن الأهوازي واجلاربردي واجلرج ��اين واجلعربي و�أبي
حامت ال�سج�س ��تاين وابن خلكان والداين وال�ص ��فدي و�أبي عبيد القا�سم بن �سالم
و�أب ��ي عمران اجلوين والقباقبي واب ��ن كمال الوزير واملرزوق ��ي واملع َّدل وم ّكي بن
�أبي طالب؟! وهل �س ��حيم بن وثيل �أ ْولى بالرتجمة من ال َّدقيقي وعريف ال�ش�ي�رازي
وعمعق البخاري والفردو�سي؟ وهل ابن عامر وعا�صم و�أبو عمرو وابن كثري ونافع
�أ ْولى بالرتجمة من احل�س ��ن الب�ص ��ري ؟! وه ��ل َو ْر�ش �أ ْول ��ى بالرتجمة من ح ْف�ص
و ُر َو ْي�س؟!
�-20ص :52و�ضع الفا�ضالن �صورة �صفحة العنوان من املخطوطة ،وو�ضعا يف
ال�ص ��فحة التي تليها �صورة ال�ص ��فحة الأولى ،ولي�س فيها ما ا َّدعاه الفا�ضالن من
ن�سبة الر�سالة �إلى البغدادي!
�� �-21ص =55العنوان :زاد الفا�ض�ل�ان ـ دون �إ�ش ��ارة ـ تاريخ وف ��اة البغدادي
(ت1093هـ) .وهذه زيادة غري مقبولة!
املف�ص ��ل ،ومل ي�أت باخلرب من ق�ص ��ة املت�ص ��ل»!
�-22ص1=55ب« :مل ُيطبق ِ
والفعل ( ُيط ِّبق) بت�شديد الباء كما يف املخطوطة ،وكلمة (ق�صة) �صوابها ( َف ِّ�صه)
كما يف املخطوطة ،وال�سياق يطلبه.
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
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�-23ص�2 =55أ« :م�س ��ندي ومعتمدي يف كتاب (!) �أحمد �أفندي»! وال�صواب
باب �أحمد �أفندي».
كما يف املخطوطة بخط وا�ضح «م�سندي ومعتمدي يف كل ٍ
�� �-24ص�2=55أ« :فب ��ادرتُ �إل ��ى التهذي ��ب ،والتنقيح والتميي ��ز بني اجلريح
وال�صحيح»! وح ُّق الف�صلة �أن تكون بعد التنقيح.
�-25ص�2=55أ :ع َّرف الفا�ض�ل�ان بال�ش ��هاب اخلفاجي ،فذكرا يف احلا�شية
�أن ��ه «م�ش ��ارك يف بع�ض العل ��وم»! و�أن له �ش���فاء الغليل فيما م���ن كالم العرب من
الدخيل! وال�ص ��واب كما يف م�ص ��ادرهما �ش���فاء الغليل فيما يف كالم العرب من
الدخيل .
�� �-26ص�2=55أ« :وجمع � ُ�ت ه ��ذه العجال ��ة فيما �أنعم ب ��ه الفكر م ��ن التد ُّبر
مما �أنعم به الفكر
والإحالة»! وال�ص ��واب كما يف املخطوطة
ُ
«وجمعت هذه العجالة َّ
من التد ُّبر والإجالة».
�-27ص�2=55أ« :احلائ ُز لرتبتي العلم ،والوزارة .واجلام ُع بني جودة الذهن،
واحل َكم»! وال�ص ��واب كما تقت�ض ��ي قواعد
وح�س ��ن العبارة والبار ُع يف فنون الآداب ِ
«احلائز لرتبتي العل ��م والوزارة ،واجلام ِع ب�ي�ن جودة الذهن
الإع ��راب والرتقي ��م
ِ
واحل َكم».
وح�سن العبارة ،والبار ِع يف فنون الآداب ِ
�-28ص�2=55أ« :واحلاوي على زربة ال�سيف ودُالمة القلم .كث ُري احلكم وكب ُري
الهم ��م»! وال مع ًنى هن ��ا للزربة ،بالزاي ،والدالمة ،بالدال! وال�ص ��واب« :واحلاوي
بني ُذربة ال�سيف َ
وذالقة القلم ،كث ِري احلكم وكب ِري الهمم».
القيت َر�سطالي�س والإ�سكندرا»!
�-29ص�2=56أ« :مو�ضح الأغراب �أتى به علم ُ
وال�صواب:
م��ن ُم��ب��ل�� ُغ الأع������رابِ �أنيِّ بعدهم

الق���ي���تُ َر���س��ط��ال��ي�����س والإ����س���ك���ن���درا

وهذا بيت �شعر للمتنبي ،و�ضع امل�صنف قبله كلمة (�شعر) كي يتن َّبه من ال علم له
بال�شعر والعرو�ض؛ فانظر!
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�-30ص2=56ب« :اقام لي�ؤتي الف�ضائل على �ساقها ،وابدع يف ظهور محا�سنها
وات�س ��اقها»! وال�ص ��واب كما يف املخطوطة بخط وا�ض ��ح «�أقام ُ�سوق الف�ضائل على
�س ��اقها ،و�أبدع يف ظهور محا�س ��نها وات�س ��اقها» .وق ��د ع َّلق الفا�ض�ل�ان على كلمة
(ظهور)؛ فقاال يف احلا�شية« :يف منت الأ�صل :نهج ،ثم �أثبت (ظهور) فوقها ،وهو
ما �أثبتناه» ،وهذا تعليق ميكن ،بل يح�سن ،اال�ستغناء عنه.
�-31ص2=56ب« :ا�س ��تغرق ُم َّدة �شبيبته يف درا�سة معارفه ،وافا�ضة عوارف
معنى �صارا ما قبح ل�سانه ورو�ضة اجفانه»! وال�صواب كما يف املخطوطة «ا�ستغرق
ُم َّدة �ش ��بيبته يف درا�س ��ة معارف و�إفا�ضة عوارف حتى �ص ��ارا َم ْل َهج ل�سانه ورو�ضة
�أجفانه».
�� �-32ص2=65ب« :كالن�س ��يم املعطاء»! وال�ص ��واب كم ��ا يف املخطوطة بخط
وا�ضح «كالن�سيم املعطار»!
�-33ص2=56ب:
ب���ل���غ ال���������س����ي����اد َة يف �أي��������ام ���ش��ب��اب��ه

ان ال�������ش���ب���اب م���ظ���ن���ه ال������ ُّ�����س������ؤ َددِ!

ب���ل���غ ال���������س����ي����اد َة يف �أوان ���ش��ب��اب��ه

�إ َّن ال�������ش���ب���اب م���ظ���ن���ة ل����ل����� ُّ����س�����ؤ َد ِد

وال�صواب كما يف املخطوطة :

ويبدو �أن الفا�ضلني ال يعرفان علم العرو�ض وال ديوان البحرتي!

باه ْت بوج ��وده االيام (!) ،واختال ��ت يف انامله (!)
�� �-34ص2=56ب« :وقد َ
االقالم (!) بنظم ينرث الد َّر النظيم ونرث ينظم اللطافة على اللئيم (!)� ،شعر (!)
باه ْت بوجوده الأيام ،واختالت
وزراء الدولة»! وال�ص ��واب كما يف املخطوط ��ة «وقد َ
يف �أنامله الأقالم بنظم ينرث الد َّر النظيم ونرث ينظم اللطافة على الن�س ��يمَ ،ف ْخر
وزراء الدولة» .فانظر �إلى ال�سرعة يف القراءة وكتابة الهمزات!
�� �-35ص2=56ب« :بح�ض ��رة ال ��وزارة الهدي ��ر بال ��ر�أي»! وال�ص ��واب كما يف
املخطوطة بخط وا�ضح «ح�ضرة الوزير امل�شري بالر�أي».
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
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يكتف الفا�ض�ل�ان
�� �-36ص2=56ب« :موالن ��ا و�س ��يدنا غازي مبا �ش ��اء»! ومل ِ
ب�سوء القراءة حتى ع َّلقا يف احلا�شية بقولهما« :يف الأ�صل� :ش�أ ،وهو خط�أ يف كتابة
الهمزة املتطرفة ،وال�ص ��واب ما �أثبتناه»! وال يخفى �أن ال�صواب كما يف املخطوطة
وال�سياق« :موالنا و�سيدنا غازي با�شا».
�� �-37ص2=56ب« :وفق ��ه اهلل تعالى ملا يعلو ،الزال �آخ ��ذ ًا بيده وجاع ًال يومه
ال�سعود ،ودوحة امياله مخ�ضرة
عظيم ًا لغده ،والبرحت (!) �سماء معاليه ُم�شرفة ُّ
العود»! وال�ص ��واب كم ��ا يف املخطوطة« :وفق ��ه اهلل تعالى ملا ي�ش ��اء ،وال زال � ً
آخذا
ال�سعود ،و َد ْوح ُة
بيده وجاعلاً يومه حا�س ��دً ا لغده ،وال برحت �سماء معاليه ُم�شرفة ُّ
�إقباله مخ�ض ��رة العود» .وانظر �إلى كتابة التنوين على الألف ،و�إل�صاق �أداة النفي
مبا بعدها!
�-38ص�3=56أ:
والزال������ت االق������دار جت����ري ب���أم��ره

وي����دف����ع ع����ن ح���وب���ائ���ه م����ا ي���ه���اذ ُر

وال زال����ت الأق������دار جت���ري ب���أم��ره

و ُي����د َف����ع ع���ن ح��وب��ائ��ه م���ا ُي���ح���اذ ُره

وال�صواب:

ويبدو �أن الفا�ض ��لني ال يعرفان ديوان �س���بط اب���ن التعاوي���ذي ،وال يحافظان على
الهمزات!
�� �-39ص�3=56أ« :وجعلته ��ا على مقدمة وثالثة ف�ص ��ول»! وال�ص ��واب كما يف
املخطوطة بخط وا�ضح «وجعلتها م�شتملة على مقدمة وثالثة ف�صول» .فانظر �إلى
ال�سقط!
�-40ص�3=56أ :و َّثق الفا�ضالن عبارة «�أكرث العلماء على �أن الإ�ستربق مع َّرب»
م ��ن املع َّرب للجواليقي �ص !63ولي�س ��ت فيه ،وح ُّق توثيقهم ��ا �أن يكون للكالم الذي
بعدها ،وح ُّق �إحالتهما �أن تكون ،كما يف الطبعة التي اعتمدا عليها� ،إلى �ص.53
�� �-41ص�3=56أ :ع� � َّرف الفا�ض�ل�ان باجلواليق ��ي ،فذك ��را يف احلا�ش ��ية �أنه
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«م�ش ��ارك يف بع� ��ض العلوم ،له :تكملة �إ�ص�ل�اح م ��ا تغلط به العامة»! وال�ص ��واب :
تكملة �إ�صالح ما تغلط فيه العامة .ولي�س يف م�صادرهما التي �أحاال �إليها!
�-42ص�3=56أ :ع َّرف الفا�ض�ل�ان ب�أبي عبيد القا�س ��م بن �س�ل�ام ،فذكرا له
الأمثال والغريب امل�ص���نف ،املق�ص���ور واملمدود! والأمثال كتاب �آخر يجب ف�ص ��له
عن الغريب امل�صنف.
�� �-43ص�3=56أ :على الرغم م ��ن تعريف الفا�ض� �لينْ باجلواليقي و�أبي عبيد
وابن عبا�س وابن �أبي حامت ،مل يرتجما لعكرمة وال َّ
لل�ض � َّ�حاك! وقد �س ��بق تعليقنا
على قولهما عن منهج حتقيقهما« :ترجمنا الأعالم امله َّمة»! كما �أنهما ترجما لأبي
بكر بن جماهد �ص ��احب ال�س���بعة (ت324هـ) ،مع �أن امل�صنف يق�صد جماهد بن
جرب �صاحب التف�سري (ت102هـ)!
�� �-44ص�3=56أ :و�ض ��ع الفا�ض�ل�ان عبارة «كم ��ا يف الإتقان لل�س ��يوطي» بني
معقوفني ،وع َّلقا عليها يف احلا�شية ،فقاال�« :سقطت من منت الأ�صل ،وقد ا�ستدركها
النا�س ��خ يف احلا�شية»! وهذا التعليق تز ُّيد مع وجود عالمة الإحلاق يف املخطوطة.
وال يزال الفا�ضالن ي�ص ّران على �أن املخطوطة لنا�سخ ال مل�ؤ ِّلفها!
�-45ص�3=56أ :ع َّلق الفا�ض�ل�ان على «وقول �ص ��احب لطائف الإ�شارات تبع ًا
(!) ل�ص ��احب اللوامح » ...ب�أنه الق�ش�ي�ري «له حياة الأرواح والدليل �إلى طريق
ال�صالح ،ولطائف الإ�شارات»! ومل يد ِر الفا�ضالن �أن املراد يف ن�ص املخطوطة هو
الق�س ��طالين (ت923هـ) �صاحب لطائف الإ�شارات لفنون القراءات ،فانظر �إلى
التوثيق! وانظر �إلى و�ضع التنوين على الألف!
�-46ص�3=57أ� :ض ��بط الفا�ض�ل�ان كلم ��ة (مختلف) بفتح ال�ل�ام يف عبارة
«تك�سريه وت�صغريه عليهما مخت َلف ال �أبارق»!
�� �-47ص�3=57أ« :كم ��ا يف مع َّرب���ات اجلواليق ��ي والك�ش���اف ،و�ش���رح الكافية
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للر�ض ��ي» ! �ص ��وابها كما يف املخط ��وط« :كما يف املع َّرب���ات للجواليقي ،والك�ش���اف،
و�شرح ال�شافية للر�ضي» ،وانظر �إلى ا�ضطراب عالمات الرتقيم!
�� �-48ص�3=57أ :ع� � َّرف الفا�ض�ل�ان بال َّر�ض ��ي ،فذك ��را يف احلا�ش ��ية �أن ��ه
اال�سرت�آبادي ال�سمنائي!
�-49ص3=57ب :ع َّرف الفا�ضالن ب�صاحب الدر امل�صون دون توثيق ما نقله
امل�صنف عنه!
�-50ص3=57ب :مل يفطن الفا�ضالن �إلى عالمة الإحلاق الوا�ضحة ،فو�ضعا
َبك مبعنى ديباج
يف الهام�ش ما ي�أتي« :وقال ابن اخلطيب �أ�ص ��له بالفار�س ��ية �ست رْ َ
خي م�ص� � َّغر َثخني والإ�ستربق من (!) الديباج الثخني ،وكما �أنّ الديباج مع َّرب،
ُث ِنّ
و�أن (!) الع ��رب مل يكن عنده ��م ذلك،لكنَّ (!) العجم ت�ص� � َّرفوا فيه ،فزادوا يف
�أ ّول ��ه هم ��زة ،و�أبدلوا (!) الكاف قاف� � ًا (!)� ،أما للهمزة ث�ل�اث (!) حركات �أوائل
الكلم يف ل�سان العجم غري مب َّينة يف كثري من املوا�ضع ،ف�صارت كال�سكون ،ف�أثبتوا
همزة كما يثبتون (!) همزة الو�ص ��ل عند �س ��كون �أول الكلمة ،ث ��م �أن (!) البع�ض
جعلها همزة و�صل ،وقال من ا�ستربق (!)،والأكرثون علمناها (!) همزة قطع لأن
�أول الكلمة متحرك يف الأ�ص ��ل لكن بحركة فا�سدة،ف�أتوا بهمزة،ف�سقطت احلركة
الفا�سدة،ومت ّكنوا من ت�سكني الأ ّول،لأنه (!) عند ف�ساد احلركة ال َع ْود �إلى ال�سكون
�أقرب ،و�أما الثاين (!)،فلأنهم �أرادوا �إظهار كونها �أعجم َّية (!) ،ف�أ�س ��قطوا كاف
الت�ص ��غري ،وجـعلوا مكانها قاف ًا (!) لئال ت�شتبه بكاف اخلطاب .هذا كالمي (!)،
وال يخفى ما فيه ،وال�صحيح �أنه مع َّرب ا�ستربه»!
وال�صواب و�ضع كالم امل�صنف يف املنت بعد ت�صويب اخلط�أ و�إ�صالح عالمات
خي
َبك مبعنى ديباج ُث ِنّ
الرتقيم بلفظ« :وقال ابن اخلطيب� :أ�ص ��له بالفار�سية َ�ست رْ َ
م�ص ��غر َثخني ،والإ�س ��تربق هو الديباج الثخني ،وكما �أن الديباج مع َّرب ب�سبب �أن
الع ��رب مل يك ��ن عندهم ذلك �إال من العجم ت�ص� � َّرفوا فيه ،ف ��زادوا يف �أوله همزة
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وب َّدل ��وا ال ��كاف قا ًفا�،أما الهمزة ف�ل��أن حركات �أوائل الكلم يف ل�س ��ان العجم غري
مب َّينة يف كثري من املوا�ض ��ع ،ف�ص ��ارت كال�س ��كون ،ف�أثبتوا فيه همزة كما يجلبون
همزة الو�صل عند �سكون �أول الكلمة ،ثم �إن البع�ض جعلها همزة و�صل ،وقال( :من
�تربق) ،والأكرثون على �أنه ��ا همزة قطع؛ لأن �أول الكلمة متحرك يف الأ�ص ��ل،
ا�س � ٍ
لكن بحركة فا�س ��دة؛ ف�أتوا بهمزة ف�سقطت احلركة الفا�سدة ،ومتكنوا من ت�سكني
الأول؛ لأن عند ف�ساد احلركة العود �إلى ال�سكون �أقرب ،و�أما القاف فلأنهم �أرادوا
�إظهار كونها عجم َّية ،ف�أ�س ��قطوا كاف الت�ص ��غري ،وجـعلوا مكانها قا ًفا لئال ت�شتبه
بكاف اخلطاب .هذا كالمه ،وال يخفى ما فيه ،وال�صحيح �أنه معرب ا�ستربه».
�� �-51ص3=57ب :عبارة «�أما ا�س ��ترب فمعناه يف الفار�س ��ية الغليظ ْ
والفخم»!
�صواب قراءتها�« :أما ا�سترب فمعناه يف الفار�سية الغليظ وال�ضخم».
�-52ص3=57ب :مل يرتجم الفا�ضالن للدقيقي وال للفردو�سي!
�-53ص3=57ب� :أخط�أ الفا�ضالن يف كتابة ال�شعر الفار�سي �أخطاء م�ضحكة
مبتخ�ص ���ص ،ولي�س يف
مبكية ،فلم ير�س ��ما احلروف ر�س� � ًما دقي ًقا ،ومل ي�س ��تعينا
ِّ
م�صادرهما م�صدر واحد يف اللغة الفار�سية!
�-54ص3=57ب« :وايد الفهر»! �ص ��وابه كما يف املخطوطة بخط وا�ضح «و�أُ ِّيد
َّ
الظهر».
�-55ص3=57ب« :فيقال� :س ��ترب»! ال�صواب «فيقال�ِ :س� �ت رَْب» .وقد �سبق قول
الفا�ضلني�« :ضبطنا الن�ص بال�شكل»!
�� �-56ص3=57ب :عب ��ارة «ف� ��إن ا�س ��ترب معن ��اه كل �ش ��يء اخت� ��ص بالغل ��ظ
وال�ض ��خامة»! �ص ��وابها كما يف املخطوطة« :ف�إن ا�س ��ترب معناه كل �ش ��يء ات�ص ��ف
بالغلظ وال�ض ��خامة» ،وكلمة (ال�ضخامة) ت�ؤكد كلمة (ال�ضخم) التي �سبقت �آن ًفا.
وقد ع َّلق الفا�ض�ل�ان يف احلا�ش ��ية على كلمة (�شيء) ،فقاال« :يف الأ�صل �شئ ،وهو
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خط�أ يف كتابة الهمزة املتطرفة ،وال�ص ��واب م ��ا �أثبتناه»! وهذا ال داعي له؛ فهناك
�أمثلة كثرية على التحريف واختالف الر�سم مل ي�شر �إليها الفا�ضالن (وقد ذكر ُتها
يف حديثي عن و�صف مخطوطة الكتاب) ،مع �أن امل�صنف ي�ضع نقطتني بني ال�شني
والهمزة!
�-57ص�4=57أ :مل يرتجم الفا�ض�ل�ان لعريف ال�شريازي وال لعمعق البخاري،
و�أخط�آ يف كتابة ال�ش ��عر الفار�س ��ي ،وكان يف �إمكانهما �أن ي�س ��تعينا مبتخ�ص�ص �أو
معجم يف اللغة الفار�سية!
ق�س ��م الن�س ��بة يف لغة الفر�س �إلى ن�س ��بة مطلقة
�-58ص�4=57أ :عبارة «ف�إنه َّ
 الزم ��ة كان ��ت �أو ًال (!)  -وحرفه ��ا الي ��اء اخلفيفة ،و�إلى ن�س ��بة الزم ��ة وحرفهاه ��ذه الهاء .ومثل هذا االخت�ص ��ا�ص اله ��اء (!) موجود يف العربية»! �ص ��وابها كما
ق�س ��م الن�س ��بة يف لغة الفر�س �إلى ن�سبة مطلقة ـ
يف املخطوطة بخط وا�ض ��ح «ف�إنه َّ
الزم ��ة كان ��ت �أو ال ـ وحرفها الياء اخلفيفة ،و�إلى ن�س ��بة الزمة وحرفها هذه الهاء.
ومثل هذا االخت�صا�ص بالهاء موجود يف العربية» .والعبارة البن كمال الوزير ،ومل
يرتجم له الفا�ضالن ومل يو ِّثقا عبارته!
�� �-59ص�4=58أ« :ومثل ا�س ��تربه يتجه وخفت ��ه (!) ،ف�إنهم ��ا بدونها لها (!)
ا�سمان للخم�سة ،وال�سبعة مطلقا (بدون تنوين!) ،ومعها ا�سمان للكف ،والأ�سبوع»!
و�أخطاء العبارة تدل على �ض ��عف الفا�ض ��لني يف اللغة الفار�س ��ية؛ فهما ال يعرفان
بدايات الأعداد وال�ص ��واب كما يف املخطوطة بخط وا�ض ��ح «ومثل ا�س ��تربه پنجه
وهفته ،ف�إنهما بدون الهاء ا�س ��مان للخم�س ��ة وال�سبعة مطل ًقا ،ومعها ا�سمان للكف
والأ�سبوع».
�-60ص4=58ب« :قال ابن دريد»! ال�ص ��واب كما يف املخطوطة بخط وا�ض ��ح
«وقال ابن دريد»،وقد ترجم له الفا�ضالن يف احلا�شية ،فذكرا �أنه «وا�سع الراوية»
كذا بالألف قبل الواو!
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�-61ص4=58ب :ترجم الفا�ض�ل�ان ل�صاحب القامو�س فذكرا �أنه «الفريوز
�آبادي (كذا بالف�ص ��ل هنا !) ... ...لغوي م�ش ��ارك يف عدة علوم (!) ،له :ب�ص���ائر
ذوي التميي���ز ... ...واملثلث���ات اللغوي���ة»! والكتاب الأخري ا�س ��مه :الدرر املبثثة يف
الغرر املثلثة.
�� �-62ص4=58ب :زعم الفا�ض�ل�ان �أن عبارة «�إن �أ�ص ��ل �إ�س ��تربق ا�س�ت�روه»
موج ��ودة بن�ص ��ها يف اجلمهرة والقامو�س وهذا غري �ص ��حيح ،مع الإ�ص ��رار على
كتابة «الفريوز �آبادي» بالف�صل!
�-63ص4=58ب« :ف�إن الياء (!) كثري (!) ما ُت َبدل واو ًا (!) يف لغتهم ،نحو:
واز �أ�ص ��له ياز (!) مبعنى املفتوح ،وورد (!) �أ�ص ��له ت�ب�ره (!) مبعنى احلرب ،و �آو
(!) �أ�ص ��له �آپ (!) مبعنى امل ��اء ،ومحتمل (!) �أن يكون نحوه ��ا (!) من الكتاب»!
وال�ص ��واب كما يف املخطوطة بخط وا�ضح «ف�إن الباء كث ًريا ما ُت َبدل وا ًوا يف لغتهم
نحو :واز �أ�ص ��له باز مبعنى املفتوح ،و َن َو ْرد �أ�صله َن رَ ْبد مبعنى احلرب ،و�آو �أ�صله �آب
مبعنى املاء .ويحتمل �أن يكون حتري ًفا من ال ُكتّاب».
�� �-64ص4=58ب :ترجم الفا�ض�ل�ان ملحمد بن مكرم (اب ��ن منظور) فذكرا
دون �ض ��بط كلم ��ة (مك َّرم) �أنه «محمد ب ��ن عل ��ى (!) ... ...الأفريقي (!)... ...
�أديب ،لغوي،ناظم ،ناثر ،م�ش ��ارك يف علوم»! ثم ن َقل الفا�ضالن عن الزركلي دون
�إحالة!
� -65ص4=58ب :عبارة «�أ�ص ��لها ا�س ��تقره»! �صوابها كما يف املخطوطة بخط
وا�ضح «�أ�صله ا�ستقره».
�� �-66ص4=58ب :عبارة «وقع الت�ص ��ريف يف مثله»! يقت�ض ��ي ال�س ��ياق وخط
املخطوطة �أن تكون «وقع التعريب يف مثله».
�� �-67ص4=58ب :عبارة «من ِ�س� � ْنخ الكلمة يف ثالثة �أوجه»! �ص ��وابها كما يف
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يف�سر الفا�ضالن
املخطوطة بخط وا�ض ��ح «من ِ�س ْنخ الكلمة على ثالثة �أوجه» .ومل ِّ
كلمة (�سنخ)!
�-68ص�5=58أ« :عند العرب»! ال�صواب كما يف املخطوطة بخط وا�ضح «عند
التعريب».
�-69ص�5=58أ :عبارة «�إ�ستربق معرب ا�سبرته (!) والطاق»! �صوابها كما يف
املخطوطة بخط وا�ضح «الإ�ستربق معرب ا�ستربه .والطاق!»...
�� �-70ص�5=58أ :عل ��ى الرغ ��م من وج ��ود عالمة الإحل ��اق ع َّلق الفا�ض�ل�ان
على عبارة «تاه مبعناه»؛ فقاال يف احلا�ش ��ية�« :س ��قطت من منت الأ�ص ��ل ،وال�سياق
يقت�ض ��يها ،وقد ا�س ��تدركها النا�سخُ يف حا�شية الأ�ص ��ل» .وال يزال الإ�صرار على �أن
املخطوطة لنا�سخ غري امل�ص ِّنف!
�� �-71ص�5=58أ :عبارة «�ش ��قق احلري ��ر الأبي�ض معرب �س ��ره مبعناه كما يف
م�ؤيد الف�ض�ل�اء»! �صوابها كما يف املخطوطة بخط وا�ض ��ح ُ
«�ش َقق احلرير الأبي�ض
معرب َ�س� � َر ْه مبعناه كما يف م�ؤيد الف�ضال» بدون همزة ،ومن مها ّم التحقيق �ضبط
ما يحتاج �إلى �ضبط مع توثيق النقول.
�-72ص�5=58أ :عبارة «واجلردق وهو الرغيف»! �ص ��وابها كما يف املخطوطة
بخط وا�ضح َ
«واجل ْر َدق ُة وهو الرغيف» بالتاء ،وال تخفى �أهمية ال�ضبط والتوثيق.
«ال�س � َ�ذق مح َّرك ��ة مع� � َّرب �س ��ده»! �ص ��وابها كما يف
�� �-73ص�5=58أ :عب ��ارة َّ
«وال�س � َ�دق مح َّركة معرب َ�س � َ�د ْه» بالواو وبال ��دال املهملة
املخطوط ��ة بخط وا�ض ��ح َّ
فيهما ،مع �ضرورة �ضبط ما يحتاج �إلى �ضبط.
�-74ص�5=58أ :كتب الفا�ض�ل�ان «مئة ولد» وقاال يف احلا�ش ��ية« :يف الأ�ص ��ل:
مائة ،وما �أثبتناه هو الذي ارت�ض ��اه �أهل اللغة والتحقيق يف يومنا هذا» ،وتعليقهما
�أ�ستحيي من التعليق عليه ،والكلمة يف الأ�صل (ماية).
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أفهم تكرار كلمة معرب وال �ض ��بطها يف
الزاي املثلثة الوا�ض ��حة يف املخطوطة ،وال � ُ
املو�ضع الثاين دون الأول!
�� �-82ص5=58ب« :مبعناه والباذق بك�س ��ر الذال ،وفتحها مع� � َّرب باده ،وهو
ماطب ��خ (!) من ع�ص�ي�ر العن ��ب �أو يف طبخ ��ه»! وال�ص ��واب ـ بعد و�ض ��ع عالمات
الرتقي ��م يف مو�ض ��عها ـ كما يف املخطوطة بخط وا�ض ��ح« :مبعناه .والباذق بك�س ��ر
ال ��ذال وفتحها معرب با َد ْه وهو ما طبخ من ع�ص�ي�ر العنب �أدنى طبخة» .والعبارة
يف القامو�س فهل ثقل على الفا�ضلني الرجوع �إليه؟!
كج ْع َفر مع ��رب َيلمه ،وهو
�� �-83ص5=58ب« :ف�ص ��ار �ش ��ديد ًا (!) وال َي ْل َم ��ق َ
القباء»! وال�ص ��واب« :ف�ص ��ار �ش ��ديدً ا .وال َي ْل َمق كجعفر معرب َي ْل َمه ،وهو ال َقباء»،
وانظر �إلى �ضبط جعفر و�إهمال ما هو �أح ُّق بال�ضبط!
ق،كج ْع َفر �أي�ض ًا (!) معرب يرمه»! وال�صواب كما يف
�-84ص5=58ب« :و َي ْر َم َ
«والن َْمق كجعفر � ً
املخطوطة َرّ
أي�ض ��ا معرب َن ْر َمه» ،وك�أن كلمة جعفر �أولى بال�ضبط
الفار�سي واملع َّرب!
من
ّ
�-85ص5=58ب« :وال ُف ْ�ستَق معرب ب�سته »! وال�صواب كما يف املخطوطة بخط
وا�ضح «وال ُف ْ�ستَق معرب ِپ ْ�ستَه وهو معروف» ،فانظر �إلى ال�سقط و�إهمال ال�ضبط!
�� �-86ص5=58ب« :وال�َب�ررَ َ ق محرك� � ًة معرب بره»! �أهمل الفا�ض�ل�ان �ض ��بط
( َب َر ْه)!
�-87ص5=58ب« :واحل َمل والزُّريانقة (!) ،بال�ض ��م ج ّبة من �صوف ال ُك َمّينْ ِ
لها مع َّرب ا�شرتانها يف (!) متاع اجل َّمال»! وال�صواب كما يف املخطوطة ،واملراجع
ت�ؤيده َ
«واحل َمل .وال ُّز ْرما َنقة ـ بال�ضم ـ ُج َّبة من �صوف ال ُك َّمني لها معرب ُا ْ�شترُ ْ بانه
�أي :متاع اجل َّمال».
�� �-88ص5=58ب« :والبيدق (!) معرب (!) مبعنى الدليل يف ال�س ��فر ،وذابة
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(!) ال�ش ��طرجن»! وال�صواب كما يف املخطوطة «وال َب ْي َذق معرب پياد ْه مبعنى الدليل
يف ال�س ��فر ،ودابة ال�ش ��طرجن» ،فانظر �إلى ال�س ��قط و�إهمال ال�ضبط وعدم املعرفة
بالكلمات الأ�سا�سية يف اللغة الفار�سية!
�-89ص5=58ب« :واليارق (!) معرب ياره وهو �س ��واد (!) اليد»! وال�ص ��واب
كما يف املخطوطة،واملراجع ت�ؤيده «واليا َرق معرب يا َر ْه وهو ِ�سوار اليد».
�-90ص5=58ب« :وال�سطر من النخل مع َّرب ر�سته»! وال�صواب «وال�سطر من
النخيل معرب َر ْ�س َتهْ» ،فانظر �إلى �سرعة القراءة و�إهمال ال�ضبط!
�-91ص5=58ب« :ال�صف وا َ
خل َو ْر َنق معرب خوره نكاه»! والذي يف املخطوطة،
وت�ؤيده امل�صادر «ال�صف .وا َ
خل َو ْر َنق معرب ُخو َر ْنكاه».
�-92ص5=58ب :مل ينتبه الفا�ض�ل�ان �إلى بيت �ش ��عر بالفار�س ��ية خلاقاين؛
ف�سقط منهما؛ فانظر �إلى �آثار ال�سرعة!
�-93ص�6=59أ« :لبع�ض الأكا�س ��رة كالأول ف ُو�ص ��ف له عراء»! وال�صواب كما
يف املخطوط ��ة «لبع�ض �أوالد الأكا�س ��رة كان به داء ف ُو ِ�ص ��ف له ه ��واء» ،فانظر �إلى
ال�سقط وال�سرعة يف القراءة!
�-94ص�6=59أ« :البنف�سج معرب بنف�سه مبعناه»! وال�صواب كما يف املخطوطة
«ال َب َن ْف َ�سج معرب َب َن ْف َ�شه مبعناه» ،فانظر �إلى ال�سرعة و�إهمال ال�ضبط!
�-95ص�6=59أ« :والد�س ��فنج معرب د�ش ��يفه ،هو �سوار اليد»! �صوابها كما يف
«والد ْ�س ِتينج معرب َد ْ�س ِتينه وهو ِ�سوار اليد» فانظر!
امل�صادر واملخطوطة َّ
�� �-96ص�6=59أ« :والدي ��ارج مع� � َّرب اي ��اره»! وال�ص ��واب كم ��ا يف املخطوطة
«والأيارج معرب �أيا َره».
�-97ص�6=59أ�« :آ ُمله ،مبد الهمزة ،و�ض ��م امليم مبعناه»! وال�ضبط والرتقيم
يقت�ضى «�آ ُمل ْه ـ مبد الهمزة و�ضم امليم ـ مبعناه».
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�� �-98ص�6=59أ« :والأوارج ��ة مع ��رب اوراه» ك ��ذا بالو�ص ��ل وتق ��دمي ال ��راء!
وال�صواب كما يف املخطوطة ،وت�ؤيده املراجع «والأوا َر َجة معرب �أوا َره».
ما�س ��بى (!) من ذراري الروم مع َّرب َب ْرده
«الب َدج كجعفرُ ،
�-99ص�6=59أ :رَ ْ
«والبدج كجعفر :ما ُ�سبي من
مبعنى مطلق ال�سبي»! وال�صواب كما يف املخطوطة رَ ْ
امل�س ِب ّي» ،والفا�ضالن ي�سقطان واو العطف!
ّ
ذراري الروم معرب َب ْر َد ْه مبعنى مطلق ْ
�� �-100ص�6=59أ« :والروزامج جريدة ُيكتب فيه ��ا ما يجري ويقع يف كل يوم
مع َّرب روزنامه مبعناه»! وال�صواب كما يف املخطوطة ،وت�ؤيده املراجع «وال ُّرو َزنامج
وزنام ْه مبعناه» ،والفا�ض�ل�ان
جريدة ُيكتب فيها ما يجرى ويقع يف كل يوم معرب ُر َ
ال ي�ضبطان ما ي�ستحق ال�ضبط ،وقد ع َّلقا يف احلا�شية على كلمة (يجرى)؛ فقاال:
«مطمو�س بع�ضها ،ب�سبب الت�صوير ،وقد �أفدناها من �سياق الكالم»!
�-101ص�6=59أ« :البارنامج مع َّرب بارنامه... ...و ُت�سمى �آاله (!) الإجازة»!
وال�ص ��واب كم ��ا يف املخطوط ��ة «والبا َرنام ��ج معرب با َرنام ��ه ... ...و ُت�س� � َّمى الآن
الإجازة» ،والفا�ضالن ال يرجعان �إلى امل�صادر الفار�سية ،وال يحافظان على حرف
العطف!
�� �-102ص�6=59أ« :والربنام ��ج مع� � َّرب برنامه»! وق ��د �أثبت الفا�ض�ل�ان واو
«والبنامج معرب َب ْرنامه»،
العطف هنا ،ولكن من واجب التحقيق �ض ��بط الن�ص رَ ْ
ولكنهما ي�ضبطان ما ال يحتاح �إلى �ضبط!
�� �-103ص�6=59أ« :والك� � ْرج كقرب مع َّرب كره وهو الف�أر (!) واملهر»! �ص ��وابه
م ��ن املخطوطة «والك َّرج ك ُق�َّب�رَّ معرب ُك َّر ْه وهو ال َف ُل ّو واملُ ْهر» ،والفا�ض�ل�ان يهتمان
ب�ضبط كلمة (معرب) ،وال يرجعان �إلى م�صادر فار�سية ،ومل ينتبها �إلى ال�سياق!
�-104ص�6=59أ« :واملوزج معرب مزه»! وال�صواب كما يف املخطوطة «واملُو َزج
معرب ُمو َزه».
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�-105ص�6=59أ« :وال�شبج مح َّركة مع َّرب �شبه»! وال�صواب كما يف املخطوطة،
«وال�س َبج مح َّرك ًة مع َّرب َ�ش َبه».
وامل�صادر ت�ؤيده َّ
كج ْع َفر رق�ص العجم بلغة بع�ض ��هم بيد بع�ض
�� �-106ص6=59ب « :وال َف ْن َوخ َ
مع َّرب بجه»! وال�ص ��واب كما يف املخطوطة وامل�ص ��ادر الفار�سية «والفنزج كجعفر
رق�ص للعجم ي�أخذ بع�ض ��هم بيد بع�ض مع َّرب پ ْنجه» ،والفا�ض�ل�ان يهتمان ب�ضبط
ٌ
(جعفر)!
الدواب وهو
�-107ص6=59ب« :وال َّد ْبرخ (!) كجعفر �أي�ض� � ًا (!) الأدغم من
ِ
الذي يعلو �س ��وا َده خ�ض ��ر ٌة مع َّرب ِدبره»! وال�ص ��واب كما يف املخطوطة وامل�ص ��ادر
الفار�سية «وال َّد ْيزج كجعفر � ً
الدواب وهو الذي يعلو �سوا َد ُه ُخ�ضرة
أي�ضا الأدغم من
ِّ
معرب ِديزَ ْه» ،والفا�ضالن يهتمان ب�ضبط كلمة (معرب)!
�-108ص6=59ب« :مبعناه والد�س ��تجة مع َّرب د�س ��ته ،وهو احلزمة والربطة
من ِّ
والد ْ�ستجة معرب َد ْ�ستَه ،وهو
كل �شيء»! وال�صواب كما يف املخطوطة «مبعناهَّ .
ا ُ
حلزْ مة وال َّربطة من كل �شيء»،والفا�ض�ل�ان يهتمان ب�ض ��بط اال�سم املجرور ،وقد
ع َّلقا على كلمة (الربطة) ،فقاال ـ مع وجود عالمة الإحلاق ـ يف الهام�ش�« :سقطت
من الأ�صل ،وال�سياق يقت�ضيها ،وقد ا�ستدركها النا�سخُ يف حا�شية الأ�صل»!
والد ْروا�س ��يج (!) ،بالفتح ،ما ُق ّدام العرو�س (!)
�-109ص6=59ب�« :ش ��يء َّ
من ف�ض ��لة دفة ال�س ��رج مع َّرب دروازه كاه»! وال�ص ��واب كما يف املخطوطة «�شيء.
ال�سرج معرب َد ْروازه كا ْه»،
َّ
والد ْر َ
وا�س ْن ُج ـ بالفتح ـ ما ُق ّدام ال َق َر ُبو�س من َف ْ�ضلة َد َّفة َّ
والفا�ض�ل�ان يهتمان ب�ض ��بط كلمة (معرب) ،وال مييزان بني العرو�س والقربو�س!
واحلم ��د هلل �أنهما مل يع ِّلقا على ر�س ��م همزة (�ش ��يء) على الرغم م ��ن تعليقهما
عليها فيما م�ضى!
�� �-110ص6=59ب« :والده�ب َّ�رح (باحلاء!)،م�ش� � َّدد ال ��راء مع� � َّرب ده بره»!
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ربج ُم�ش َّدد الراء معرب َد ْه
وال�ص ��واب كما يف املخطوطة ،وال�س ��ياق يطلبه «وال َّد ْه َّ
پ َّر ْه».
�-111ص6=59ب« :مع َّرب زرده»! والأحقّ بال�ضبط كلمة ( َز ْر َده ).
�-112ص6=59ب�« :أي�ض ًا (!) كما يف امل�صباح خالف ًا (!) ل�صاحب القامو�س
يف منعه مع َّرب نمَ ُّ ونه (!)»! وقواعد ال�ص ��رف والإمالء والتعريب تقت�ض ��يً �« :
أي�ضا
كما يف امل�صباح ـ خال ًفا ل�صاحب القامو�س يف منعه ـ مع َّرب نمَ ُ ونه».
�-113ص6=59ب« :ومثال ال�ش ��يء» عاد الفا�ض�ل�ان �إلى ر�سم الهمزة ،فع َّلقا
ـ مع الغفلة عن النقطتني بني ال�ش�ي�ن والهمزة ـ يف احلا�ش ��ية «يف الأ�صل �شئ ،وهو
خط�أ يف كتابة الهمزة املتطرفة ،وال�صواب ما �أثبتناه»!
�� �-114ص6=59ب« :وقع يف �ش ��عر �أبي مت ��ام يف قوله  :ولل َك َذج العليا َ�س� � َم ْت
بـك ِهـ َّم ٌة»! مل يذكر الفا�ض�ل�ان هنا �أن امل�ص ��نف ا�ستعمل حرف (ع) للداللة على
ال�ش ��عر! وع َّلق ��ا يف الهام�شُ « :ينظر ديوان �أب���ي مت���ام ،138/3 :مع اختالف رواية
البيت املذكور:
ول���ل��� َك��� َذج ال��ع��ل��ي��ا َ���س�� َم��تْ ب��ـ��ك هِ ��ـ�� َّم�� ٌة

َطمو ُح يروح الن�ص ُر فيها و َي ْغ َتدِ ي»!

وال �أدري! �أين اختالف الرواية؟ لقد ا�ست�شهد امل�ص ِّنف بال�شطر الأول فقط ،وهذا
ال يع ّد اختال ًفا مع الديوان! و�ض � ُ
�بط كلمة (الكذج) ينبغي �أن يكون بت�شديد الذال
ات�سا ًقا مع كالم امل�ص ِّنف!
�� �-115ص�7=59أ« :قال ��ه التربي ��زي يف �ش���رح ديوان���ه» .ع َّلق الفا�ض�ل�ان يف
احلا�ش ��ية« :ال�ضمري املت�ص ��ل (الهاء) عائد �إلى �أبي متام» .و�أقول :هذا �سوء ظن
بالقارئ! ولو ترجم الفا�ضالن لأبي متام لكان �أف�ضل.
�� �-116ص�7=59أ« :اللوزب ��خ (!) ،واللوزنيق (!) واجل ��وزجن (!) واجلوزينق
 -كم ��ا يف املع َّرب ��ات للجواليقي،وهم ��ا مع َّرب نوزينه وكوزينه»! وال�ص ��واب كما يف
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املخطوط ��ة بخ ��ط وا�ض ��ح «اللوزين ��ج واللوزين ��ق واجلوزينج واجلوزين ��ق ـ كما يف
املع َّربات للجواليقي ـ وهما معرب َل ْوزينه و َكوزِينه» ،والفا�ض�ل�ان م�شغوالن ب�ضبط
(مع َّرب) ،و(املع َّربات) عن القراءة ال�صحيحة و�ضبط امللب�س!
�-117ص�7=59أ« :يف تذكرة ال�ص���فدي ِّ
بخطه نق ًال (!) من خط ابن خلكان
ما ن�ص ��ه :اجلوزينق القطايف (!) املح�ش ��وة باجلوز واللوزينق ،وهو الذي ُي َ
ح�شى
باللوز»! وقواعد الإمالء والرتقيم تقت�ض ��ي «اجلوزينق القطائف املح�شوة باجلوز،
واللوزينق وهو الذي ُي َ
ح�شى بال َّلوز» ،وهمزة القطائف وا�ضحة يف املخطوطة! وح ُّق
التنوين �أن يكون قبل الألف! ومل يرتجم الفا�ضالن لل�صفدي وال البن خلكان!
�� �-118ص�7=59أ« :ويق ��ال فيها :اللوزين ��ج واجلوزينج باجليم»! وال�ص ��واب
ح�سب املخطوطة ،وال�سياق يطلبه «ويقال فيهما :اللوزينج واجلوزينج باجليم».
�� �-119ص�7=59أ« :كم ��ا جرت عادة العج ��م» ،ع َّلق الفا�ض�ل�ان يف الهام�ش،
فقاال يف الهام�ش« :يف منت الأ�ص ��ل :اجليم ،ب�س ��بب انتقال النظر ،وقد ا�س ��تدرك
النا�س ��خُ ذلك ،ف�ضرب عليه و�أثبت ال�صواب يف احلا�ش ��ية ،وهو ما �أثبتناه» ،وهذا
تعليق �أ�ستحيي من التعليق عليه!
�� �-120ص�7=59أ« :وعاداته ��م (!) �أن يلحقوا القاف يف �آخر الن�س ��بة ،وكما
(!) قالوا»! ال�ص ��واب كما يف املخطوطة بخط وا�ض ��ح «وعادتهم �أن يلحقوا القاف
يف �آخر الن�سبة كما قالوا».
�� �-121ص�7=60أ« :جمع ��ه ماين القوي»! وال معنى للق ��وة هنا ويف املخطوطة
نوي».
بخط وا�ضح «جمعه ماين ال َّث ّ
ن�سب �إليه الطائفة املانوية» كتبها الفا�ضالن «تن�سب �إليه
�-122ص�7=60أُ « :ي َ
الطائفة املانوية»! وقاال يف احلا�ش ��ية« :يف الأ�ص ��لُ :ين�س ��ب ،واملنا�سب ما �أثبتناه»!
و�أ�س� ��أل الفا�ض� �لينْ عن قاعدة ت�أنيث الفع ��ل مع الفاعل ،وال �أنتظ ��ر منهما جوا ًبا،
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ولك ��ن �أذ ّكرهما ببع�ض �آي ��ات التنزيل؛ مثل :قول اهلل تعال ��ى( :ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ) [الأع ��راف ،]87/7 :وقول ��ه ( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) [يو�س ��ف:
 ، ]30/12وقول ��ه( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ) [الأحق ��اف ،]25/46 :م ��ع �أنهما
تركا بع�ض النظائر كما هي دون تغيري �أو تعليق مثل قول امل�صنف (�ص9=62ب):
«و�سند�سة ال تدل علـى كونه جم ًعا �صناع ًّيا ،بل يدل (كذا بالياء لأن �سند�سة ٌ
لفظ)
علـى ِ�ص � ْ�دقه على الكرثة» ،وقول امل�ص ��نف (�ص�19=70أ)« :جميع �ألفات الو�صل
ُيحذف (كذا بالياء حملاً على لفظ جميع) يف الت�صغري».
�� �-123ص7=60ب�« :أ ّم ��ا �أو ًال ،فقوله :وهو مع ��روف والأول جمهول ممنوع»!
والفا�ض�ل�ان م�شغوالن ب�ض ��بط (�أما) ،وي�ض ��عان التنوين على الألف ،ويظنان �أن
كلمة (ممنوع) نعت لكلمة (جمهول)! وال�ص ��واب «�أم ��ا �أو ًال :فقوله :وهو معروف
والأول جمهول ـ ممنوع».
�� �-124ص7=60ب« :و�أ ّما ثاني ًا ،فقوله :فل ّما ع َّربوه�...إلى �آخره»! وال�ص ��واب
«و�أما ثان ًيا :فقوله :فلما ع َّربوه� ،إلى �آخره» ،وقد ذكر الفا�ضالن يف منهج حتقيقهما
�أن النقاط تو�ضع مكان املطمو�س ،واملمح ّو ،وامل�ش َّوه ،فما قيمة النقاط هنا؟!
�� �-125ص7=60ب« :ب�إبدال اجليم قاف ًا»! و�أذ ّكر الفا�ض� �لينْ ب� ��أن التنوين ال
يو�ضع على الألف!
�� �-126ص7=60ب« :و�أ ّما ثالث� � ًا ،فقوله :وك�أنه ��م ن�س ��بوا ذلك�...إلخ �أقول»!
وال�ص ��واب «و�أما ثال ًث ��ا :فقوله :وك�أنهم ن�س ��بوا ذلك� ،إلى �آخ ��ره ـ �أقول» ،وكان يف
�إمكان الفا�ضلني توحيد النظائر والإ�شارة �إلى تنويع امل�ؤلف يف كتابة «�إلى �آخره».
�� �-127ص7=60ب« :على طريق التحقيق ال عل ��ى طريق الظن وحتقيقه!»...
و�إهمال الرتقيم هنا معيب .وال�ص ��واب «على طريق التحقيق ال على طريق الظن
وحتقيقه.»...
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�� �-128ص7=60ب« :والنون يف لغته ��م تزاد بعد الياء لت�أكيد [الن�س ��بة]»! ال
داعي مطل ًقا للمعقوفني ،وال داعي للتعليق يف احلا�ش ��ية بلفظ�« :س ��قطت من منت
الأ�صل،وال�س ��ياق يقت�ض ��يها ،وقدا�س ��تدركها النا�سخُ يف حا�ش ��ية الأ�صل» .فالكلمة
مكتوبة يف ال�س ��طر نف�س ��ه ،وال �أدري متى ي�شعر الفا�ض�ل�ان ب�أن املخطوطة م�س َّودة
امل�ؤلف؟!
�-129ص7=60ب« :وملّا كان مفهوم الن�سبة عا ًّما �صاحل ًا لكل �شيء»! وال �أفهم
التنوي ��ع يف كتاب ��ة التنوين م َّرة على الألف وم َّرة على احلرف ال�س ��ابق! وقد ن�س ��ي
الفا�ض�ل�ان انتقاد امل�صنف ـ بغري حق ـ يف ر�س ��م همزة �شيء .ويبدو �أن هذا � ً
أي�ضا
من التنويع!
�� �-130ص7=60ب« :و�أ ّم ��ا رابع ًا ،فقول ��ه :وعادته ��م �أن يلحقوا�...إلخ �أقول»!
وال�ص ��واب «و�أم ��ا راب ًعا :فقول ��ه :وعادتهم �أن يلحقوا� ،إلى �آخ ��ره ـ �أقول» ،وكان يف
�إمكان الفا�ضلني توحيد النظائر والإ�شارة �إلى تنويع امل�ؤلف يف كتابة «�إلى �آخره».
�-131ص�8=60أ« :و�إن كان املعنى �أن العجم يلحقون القاف يف �آخر الن�س ��بة
ب�إرج ��اع ال�ض ��مائر �إلى العجم فالقاف لي�س ��ت من حروفه ��م»! وعالمات الرتقيم
تقت�ض ��ي« :و�إن كان املعن ��ى �أن العج ��م يلحق ��ون الق ��اف يف �آخر الن�س ��بة ـ ب�إرجاع
ال�ضمائر �إلى العجم » فالقاف لي�ست من حروفهم».
�-132ص�8=60أ« :وقد نظمتها بقويل > :الب�سيط <
يف بنية ال�� ُف��ر���س اف��ه�� ْم ب��ه��ا ق��ايف!
م�����ن احل���������روف ث�����م�����انٍ ال وج�������ود ل��ه��ا
و�إن ُي��رى واحـ ـ ـ ـ ٌد منها بها فم َـن ال�� ْد
َدخ������ي������لِ وه��������ذا ع�����دُّ ه�����ا ال��������وايف!
والط ـ ــا ِء ث��م �أخ�يره��ا الق ـ ـ ــاف»!
ب��ال��ت��اء واحل����اء م��ن��ه��ا ���ص��ا ٍد ومعجمِ ها

وقد �ضبط الفا�ضالن الكلمة الأخرية بال�ضم والك�سر ،ومل يعرفا �أن التاء من
احلروف الفار�س ��ية ،و�أن احلرف الثامن ناق�ص يف قراءتهما! وال�ص ��واب ح�س ��ب
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املعنى وال َعرو�ض واملخطوطة والن�سخة الثانية التي غ َفال عنها:
م��ن احل���روف ث��م��انٍ ال وج���ود لها
ولو ُيرى واح ـ ـ ــد منها بها فم َـن الـ
بالثاء واحلاء ِ�صل �صادًا ومعج َمها

يف ب��ن��ي��ة ال��� ُف���ر����س م���ا م��ن��ه��م ل��ه��ا ن��ايف
ح��رف الدَّخيـ ـ ـ ــل وه��ذا ع��دُّ ه��ا ال��وايف
ـاف
والط ـ ــاء والظ ـ ــاء ثم العني والق ـ ـ ـ ِ

�-133ص�8=61أ« :و�أ ّما خام�س ًا ،فقوله :كما قالوا يف كتاب الزند احلر (!).
خام�سا :فقوله :كما قالوا يف كتاب
�أقول»! وال�صواب كما يف املخطوطة «و�أما
ً
الزند� ،إلى �آخره ـ �أقول».
�-134ص�8=61أ�« :أ�صلهما جزق وجوزة (!) ثم ملا ع َّربوا حلق القاف»! وهذه
وجوزين ثم ملا
قراءة غريبة خاطئة؛ وال�صواب كما يف املخطوطة «�أ�صلهما َلوزين َ
ُع ِّربا �أُحلق القاف».
�� �-135ص�8=61أ« :ب ��ل َلوزين ��ه و َكوزين ��ه»! ال�ص ��واب «ب ��ل �أ�ص ��لهما َلوزينه
و َكوزينه» .فانظر �إلى ال�سقط و�إهمال ال�ضبط!
�-136ص�8=61أ�« :سابق ًا» ال يزال الفا�ضالن ي�ضعان التنوين على الألف!
�� �-137ص8=61ب« :و�أ ّم ��ا �ساد�س� � ًا ،فقوله :ال ��ذي ج ْمعه م ��اين لقول كتاب
�ساد�سا :فقوله:
الزند»! و�أرجو من الفا�ض ��لني تف�سري �إ�سكان امليم وال�صواب «و�أما ً
الذي جمعه ماين ـ �أقول :كتاب الزند».
�-138ص8=61ب�« :أظهره مزدك»! �أهمل الفا�ضالن �ضبط َ«مزْ َدك».
�-139ص8=61ب« :الفرقة املزدكية من الفرقة املنوية يف زمن ك�سرى قياد»!
ال�صواب يف املخطوطة «الفرقة املزدكية من الفرقة الثنوية يف زمن ك�سرى قباد».
فانظر �إلى خط�أ القراءة وعدم التوثيق!
�-140ص8=61ب« :كذا يف �أبكار الأفكار للآمدي»! اكتفى الفا�ض�ل�ان بكالم
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امل�ص ��نف دون توثيق من �أبكار الأفكار املطبوع قبل ن�شرتهما ب�سنني ،ودون ترجمة
للآمدي!
�-141ص8=61ب« :و�أما �سابع ًا» ! ال يزال التنوين على الألف.
�-142ص8=61ب« :هذا مبني على �أن �أعجم َّيته �إمنا هو َز ْندي»! ال�صواب يف
املخطوطة «هذا مبني على �أن �أعجم َّيه �إمنا هو َز ْندي» ،وانظر �إلى �إهمال ال�س ��ياق
النحوي وال�ضبط!
�-143ص8=61ب« :ولي�س كذلك»! تابع الفا�ض�ل�ان امل�صنف يف �إنكار تعريب
زنديق عن زندي ،وامل�صادر تخالفه!
املغرب».
�-144ص8=61ب« :فقال �صاحب املع َّرب»! وال�صواب «فقال �صاحب ِ
وقد خلط الفا�ضالن بني املطرزي واجلواليقي ،وزادا يف اخلط�أ ،فقاال يف الهام�ش:
«يريد اجلواليقي (ت540ه) ،وقد �س ��بق التعريف به»! ولو رجع الفا�ض�ل�ان �إلى ما
�س ��بق ،لعرفا �أن امل�ص ��نف يذك ��ر اجلواليقي بلفظ ��ه �أو بلفظ كتابه املع َّرب���ات ،و�أن
االقتبا�س املذكور �أقرب �إلى كتاب املطرزي.
�� �-145ص8=61ب« :وقال �ص ��احب القامو� ��س :مع َّرب زن دي ��ن»! كذا بدون
اً
ان�شغال ب�ضبط كلمة (معرب) ،ومل يفطن الفا�ضالن �إلى الر�أي
�ض ��بط « َزنْ ِدين»
الآخر ل�صاحب القامو�س!
�-146ص8=61ب« :وقال ال�شريف اجلرجاين»! كذا بدون تعريف به �أو توثيق
لكالمه!
�-147ص8=61ب« :تبع ًا»! ال يزال التنوين على الألف!
�-148ص8=61ب« :معرب زندي»! كذا بدون �ضبط!
«ورجح ابنُ الكمال الوزير ال َ
أول ،كما هو مذكور يف ر�سالة
�-149ص8-61بَّ :
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التعري ��ب ل ��ه» كذا دون توثي ��ق ،وك�أن الر�س ��الة مفقودة ،ودون ترجم ��ة البن كمال
الوزير!
«تكلمت به العرب قدمي ًا»! ال يزال التنوين على الألف!
�-150ص8=61ب:
ْ
�-151ص�9=61أ« :وا�شتقت عنه»! يف املخطوطة بخط وا�ضح «وا�شتقت منه».
�-152ص�9=61أُّ :
«والط ْن ُبور،بال�ض ��م ،مع ��روف مع َّرب ذنب بره (!)�،أي �إلية
اخلروف ،كذا يف القامو�س»! وال�ص ��واب ُّ
«والط ْن ُبور ـ بال�ضم ـ معروف مع َّرب ُد ْن ِب
َب� � َره �أي �ألي ��ة اخلروف ،كذا يف القامو�س» ،ومل يفطن الفا�ض�ل�ان �إلى عدم وجود
العبارة يف املطبوع من القامو�س(*) فانظر �إلى �إهمال ال�ضبط والتوثيق!
�-153ص�9=61أ :مل يفطن الفا�ض�ل�ان �إلى عالمة الإحلاق الوا�ضحة ،فقاال
يف الهام� ��ش« :جاء يف حا�ش ��ية الأ�ص ��ل :ويف ال�ش ��رفنامة (!)،وهو كت ��اب يف اللغة
الفار�س ��ية� :أنّ ُّ
الطنبور بالفار�سية ا�س ��مه َد ْنربه ،بفتح الدال ،و�سكون النون ،وفتح
الباء العربية ،ليكون (!) �أ�ص ��له دنب بره (!) كما يف القامو�س»! وال �أدري عن � ّأي
�أ�ص ��ل يتكلمان وقد اعتمدا على ن�س ��خة واحدة! ومع و�ضع الكالم يف غري مكانه مل
ال�س ُر ْقنامة ـ وهو كتاب يف اللغة
يح�س ��ن الفا�ضالن قراءة الن�ص :وال�صواب« :ويف ُّ
الفار�س ��ية ـ �أن الطنبور بالفار�س ��ية ا�س ��مه َد ْن رَبه ـ بفتح الدال و�سكون النون وفتح
الباء العربية ـ فيكون �أ�ص ��له ُد ْن ِب َب َره ،كما يف القامو����س» ،وانظر �إلى الرواية عن
القامو�س هنا بالدال املهملة ،و�سبقت �آن ًفا باملعجمة!
�-154ص�9=61أ،« :ولهذا ُي َع َّرف وين َّون وهمزته قطع»! وال�ص ��واب« :؛ ولهذا
ُي َع َّرف وين َّون ،وهمزته همزة قطع» ،فانظر �إلى ال�سقط وخط�أ الرتقيم!
�-155ص�9=61أ« :وقد وقع يف �أربع �سور من القر�آن»! كذا بدون حتديد ال�سور
يف احلا�شية!
�� �-156ص�9=61أ« :بقط ��ع الهم ��زة والتنوي ��ن من ن ��ون التبعي ��ة»! و�أرجو من
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الفا�ض ��لني تو�ضيح نون التبعية هنا .وال�ص ��واب «بقطع الهمزة والتنوين من ُط ُرق
ال�سبعة»!
�-157ص�9=61أ« :يف �أربع مراتب»! وال�ص ��واب كما يف املخطوطة «على �أربع
مراتب».
�-158ص�9=61أ« :رفعها»! ال�صواب كما يف املخطوطة «رفعهما»؛ لأن ال�ضمري
يعود �إلى خ�ضر و�إ�ستربق!
�-159ص�9=61أ :ترجم الفا�ض�ل�ان للأئمة نافع و�أبي عمرو وابن عامر وابن
كثري وعا�صم ،ومل يرتجما حلف�ص! وذكرا �أن الأخوين لقب حمزة والك�سائي دون
توثيق!
�-160ص�9=61أ :ذكر الفا�ض�ل�ان يف ترجمة �أبي عمرو بن العالء �أنه «زبان
ابن العالء بن عمرو� ... ...إمام يف اللغة والأدب» ،و�أحاال �إلى غاية النهاية ،وفيها
«زبان بن العالء  ... ...بن مالك بن عمرو»!
�� �-161ص�9=61أ :ذك ��ر الفا�ض�ل�ان �أن ترجمة ابن عامر موج ��ودة يف غاية
النهاية جـ ،173/1ومبراجعة طبعتهما وجدنا الرتجمة �ص!423
�� �-162ص�9=61أ :ذك ��ر الفا�ض�ل�ان �أن ترجم ��ة ابن كثري موج ��ودة يف غاية
النهاية جـ ،433/1ومبراجعة طبعتهما وجدنا الرتجمة �ص!443
�-163ص�9=61أ :ترجم الفا�ضالن لعا�صم؛ فذكرا �أنه «عا�صم بن بهدلة �أبو
(!) النجود»! وال�صواب «�أبي» �صفة لأبيه بهدلة.
�� �-164ص�9=61أ :تعلي ًق ��ا عل ��ى «ف�أما الق ��راءة الأولى»؛ قال الفا�ض�ل�ان يف
احلا�شية« :يف الأ�صل :القر�أة ،وهو خط�أ يف كتابة الهمزة املتو�سطة ،وال�صواب ما
�أثبتناه»!
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�� �-165ص�9=61أ« :ورفع �إ�س ��تربق ن�س ��ق ًا عل ��ى الـثياب»! وال�ص ��واب مراعاة
للإمالء واملعنى «ورفع (�إ�ستربق) ن�س ًقا على الـ (ثياب)».
�-166ص9=62ب« :هو ا�س ��م للجمع ،وقيل :هو جمع �سند�سة .وا�سم اجلن�س
و�ص ��فه»! زعم الفا�ض�ل�ان �أن هذه العبارة ملكي .وهذا خلط بني كالم مكي وغريه!
وزعما كذلك �أنهما رجعا �إلى الك�شف عن وجوه القراءات!
�-167ص9=62ب« :وا�س ��م اجلن�س و�صفه واجلمع �ش ��ائع ف�صيح»! ال�صواب
كما يف املخطوطة ،وال�سياق يطلبه «وا�سم اجلن�س و�صفه باجلمع �شائع ف�صيح».
�-168ص9=62ب« :و�إذا كانوا قد و�صفوا»! يف املخطوطة «و�إذا كانوا و�صفوا».
فانظر �إلى الزيادة!
�-169ص9=62ب« :لكونه مراد ًا»! ال يزال و�ضع التنوين على الألف!
ال�ص� � ْف ُر»! يف املخطوطة «�أهلك
النا�س الدِّ ين ��ا ُر ُّ
�� �-170ص9=62ب�« :أهل ��ك َ
النا�س الدِّ ينا ُر ا ُ
حل ْم ُر» .فوجب االلتزام والتنبيه.
َ
�-171ص9=62ب« :ا�س ��ماء الأجنا�س»! ال�ص ��واب كما يف املخطوطة «�أ�سماء
الأجنا�س».
�-172ص9=62ب« :ور َّد عليه اجلعربي فقال ... ...جمع ًا �ص ��ناع ّي ًا»! مل يو ِّثق
الفا�ض�ل�ان كالم اجلع�ب�ري ،ومل يرتجما له ،مع الإ�ص ��رار على اخلط� ��أ يف مكان
التنوين!
الهوامش:

(*) باحث معجمي ومح ِّقق لغوي ـ القاهرة

(*) العرب :ورد يف املطبوع من القامو�س املحيط« :ال ُّطنْبُورُ وال ِّطنْبا ُر ،بالك�س ��رُ ،م َع َّر ٌبْ � ،أ�ص ُله ُد ْن َبه َب َّره،
ُ�ش ّب َه ب�أ ْل َية َ
احل َمل» .انظر القامو�س املحيط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1426 ،هـ2005/م� ،ص.431
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املقام يف الدرس البالغي
�أ .د .العرابي خل�ضر *

( )

افتتاح:

بالعودة �إلى قوامي�س اللغة العربية ،جند �أن مفهوم (املقام) قد اتخذ معاين
متعددة؛ منها :مو�ض ��ع القدمني ،ومنه مقام �إبراهيم ،وهو احلجر الذي قام عليه
�إبراهيم عليه ال�سالم حني رفع بناء البيت .واملقام يف احل�ساب :هو العدد الأ�سفل
يف الك�س ��ر االعتيادي ،ويف املو�س ��يقى :هو جمموعة ُ�س� � َّلمية من النغمات املتتابعة
تقدر ب�سبع نغمات .وهو كذلك ال�ضريح �أو الويل ال�صالح.
ومن معاين املقام � ً
أي�ض ��ا :املجل�س �أو اجلماعة من النا�س� ،أو املوقف املهم� ،أو
الدرجة واملنزلة� ،أي مركز اجتماعي ي�ص ��ل �إليه الفرد بف�ضل التقدير االجتماعي
واالحرتام والإعجاب.
واملقام هو املنا�س ��بة ،ولكل مقام مق ��ال؛ يعني الدعوة �إلى املالءمة بني القول
واملوقف.
ومن هذه املعاين اللغوية يت�ضح �أن م�صطلح (املقام) يف البالغة هو املجل�س،
و(املق ��ال) ه ��و القول الذي ُيقال في ��ه .ومراعاة املقام معن ��اه مراعاة القول لأهل
املجل�س و�أقدارهم ومراتبهم ،ومراعاة املنا�سبة �أو الظرف ،والزمان واملكان.
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لقد �ش ��اع م�ص ��طلح (املقام) عند الع ��رب قد ًميا وحدي ًث ��ا ،وارتبط بالبالغة
ً
ارتباط ��ا وثي ًقا ،اعتمد البالغيون حني �ص ��اغوا تعريفات علم البالغة على جهات
نظر متعددة .فمنهم من راعى جانب املر�س ��ل للخطاب ،ف�ص ��اغ له ً
�شروطا لت�أدية
م ��ا يريده من خطاب �إلى املر�س ��ل �إليه ،ومنهم من ر ّكز عل ��ى جانب املتلقي لكونه
العن�ص ��ر الث ��اين يف عملية التوا�ص ��ل واالت�ص ��ال ،ومنهم من راع ��ى جانب املقام
(ال�سياق) الذي يقال فيه اخلطاب.
البحث البالغي يف م�صطلح (املقام):
واملق ��ام ه ��و جمموع املعطيات امل�ش�ت�ركة ب�ي�ن ِّ
الباث واملتلق ��ي يف مقام ثقايف
ونف�س ��ي لتج ��ارب كل منهما .وقد تناثرت �أج ��زاء من بحث املق ��ام يف كتب النقد
والبالغة؛ لأن املقام هو الذي يحدد املعنى املراد ،من خالل الظروف امل�ص ��احبة
لق ��ول اخلطاب .وم ��ن هنا كان البالغي ��ون العرب «عند اعرتافه ��م بفكرة املقام
متقدمني �ألف �س ��نة تقري ًبا على زمانهم؛ لأن االع�ت�راف بفكرتي املقام �أو املقال،
بو�ص ��فهما �أ�سا�س�ي�ن متميزين من �أ�س ���س حتلي ��ل املعنى ،يع ��د الآن يف الغرب من
الك�شوف التي جاءت نتيجة ملغامرات العقل املعا�صر يف درا�سة اللغة»(.)1
ويب ��دو �إدراك �أهل البالغة لأهمية ال�س ��ياق من ا�ش�ت�راطهم مطابقة الكالم
ملقت�ضى احلال ،وهذا مفاده �أن املعنى ال يقت�صر على ال�سياق اللغوي (املقال) ،بل
عبت عنه �ص ��حيفة ب�ش ��ر بن املعتمر
يتعداه �إلى �س ��ياق احلال (املقام) ،وهذا ما رَّ
الذي نقل عنه قوله« :املعنى لي�س ي�ش� � ُرف ب�أن يكون من معاين اخلا�ص ��ة ،وكذلك
لي�س يق ُبح ب�أن يكون من معاين العامة ،و�إمنا مدار ال�شرف على ال�صواب ،و�إحراز
املنفعة مع موافقة احلال ،وما يجب لكل مقام من املقال»(.)2
والناظ ��ر يف كت ��اب البيان والتبيني ،يج ��د �أن اجلاحظ قد عق ��د مبح ًثا عن
�سياق املقام ،حيث بد�أ حديثه عن متييز �أ�صناف الدالالت على املعاين ،الذي يع ّد
مدخ ًال لتمييز �أ�ساليب الداللة على الأغرا�ض ،وما تنتهجه تلك الأ�ساليب للو�صول
�إلى غر�ض ِّ
الباث وغايته ،كما يظهر من قوله�« :أ�صناف الدالالت على املعاين من
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لفظ وغري لفظ خم�سة� :أولها اللفظ ،ثم الإ�شارة ،ثم العقد ،ثم اخلط ،ثم احلال
التي ت�س ��مى ن�ص ��بة .والن�ص ��بة هي احلال الدالة التي تقوم مقام تلك الأ�صناف،
وال تق�ص ��ر عن تلك الدالالت ،ولكن لكل واحد من هذه اخلم�س ��ة �صورة بائنة عن
حللية �أختها ،وهي التي تك�شف من �أعيان املعاين
وحلية مخالفة ِ
�ص ��ورة �صاحبهاِ ،
خا�ص ��ها
يف اجلمل ��ة ،ث ��م حقائقها يف التف�س�ي�ر ،وعن �أجنا�س ��ها و�أقدارها ،وعن ّ
ً
و�ساقطا
بهرجا،
وعا ّمها ،وعن طبقاتها يف ال�س ��ا ِّر وال�ض ��ا ِّر ،وع َّما يكون منها لغ ًوا ً
َّ
رحا»(.)3
مط ً
وما ي�ست�شف من هذا االقتبا�س �أن غر�ض اجلاحظ من احلال هو الداللة على
ملمح ال�سياق الذي يع ّد مناط الأمر يف عنا�صر الر�سالة اللغوية ،حتى ت�ؤتي ثمارها
َ
املخاطبني ،و�سياق التلقي .فالتوا�صل
املوجودة ،لذا ي�ؤكد اجلاحظ مراعا َة �أحوال
بكل �أبعاده يتحدد يف �أن :لكل �ض ��رب من احلديث �ضر ًبا من اللفظ ،ولكل نوع من
نوعا م ��ن اللفظ ،ولذلك يج ��ب �إفهام كل قوم مبق ��دار طاقتهم ،واحلمل
املع ��اين ً
عليهم على �أقدار منازلهم(.)4
�إذن ،مقت�ض ��ى احلال هو الذي يزيل الإبهام ،ويح ّدد الداللة املق�ص ��ودة عند
تنوع دالالت اللفظ؛ لأنه من �أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم.
وعليه ،فقد «اهتم البالغيون مبلمح ال�سياق ،وع ّدوه �أ�ص ًال ملا ميكن �أن تو�صله
الر�سالة اللغوية ،وتنوعت تعليقاتهم حول ال�سياق يف �إطار بحوثهم املختلفة للن�ص
القر�آين»(.)5
وعند حديثه عن �أ�سباب اختالف املتلقني يف مقامات التعبري� ،أ�شار القا�ضي
اجلرج ��اين �إل ��ى ت�أثري بع�ض املواقف على �س ��ياق البناء اللغوي ،حيث «يرق �ش ��عر
ويتوعر منطق غريه ،و�إمنا ذلك بح�س ��ب
�أحدهم وي�ص ��لب ،وي�س ��هل لفظ �أحدهم ّ
اختالف الطبائع ،وتركيب اخللق ،ف�إن �س�ل�امة اللفظ تتبع �سالمة الطبع ،ودماثة
ال ��كالم مبق ��دار دماثة اخللقة .و�أنت جت ��د ذلك ظاه ًرا يف �أهل ع�ص ��رك ،و�أبناء
زمان ��ك ،وترى اجلايف منهم ك ّز الألفاظ ،مع ّقد الكالم ،وعر اخلطاب ،حتى �إنك
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رمبا وجدت �ألفاظه يف �ص ��وته ونغمته ،ويف جر�س ��ه ولهجته ،ومن �ش�أن البداوة �أن
حتدث بع�ض ذلك»(.)6
واملالحظ �أن القا�ض ��ي اجلرجاين قد ربط �سالمة اللفظ ب�سالمة الطبع� ،أي
اتفاق العبارة مع املوقف النف�سي ِّ
للباث �أثناء �صياغة امللفوظ ،مع مراعاة ما يتعلق
بالر�سالة من ظروف محيطة بها ،ومالب�سات تتج�سد يف املقام �أو �سياق املوقف.
الكاتب �أن يراعي مقت�ضى احلال �أثناء �صياغة ر�سالته
ولقد �أو�صى ابنُ قتيبة
َ
�تحب له � ً
أي�ض ��ا �أن
اللغوي ��ة ،وذلك يف املعاين والألفاظ على ال�س ��واء ،بقوله« :ون�س � ّ
ُين ��زل �ألفاظ ��ه يف كتبه ،فيجعله ��ا على قدر الكات ��ب واملكتوب �إلي ��ه ،و�أن ال يعطي
خ�سي�س النا�س رفيع الكالم ،وال رفيع النا�س و�ضيع الكالم ،ف�إين ر�أيت ال ُكتاب قد
تركوا تف ّقد هذا من �أنف�سهم وخ ّلطوا فيه»(.)7
و�إذا كان الدار�س ��ون يع ّرف ��ون البالغة ب�أنها مطابقة الكالم ملقت�ض ��ى احلال
مع ف�ص ��احته ،فقد �أوجبوا على املبدع �أن يكون كالمه مالئ ًما للموطن الذي يقال
فيه ،والأ�شخا�ص املخاطبني به .وال يكون بلي ًغا م�ؤث ًرا يف النفو�س ما مل يرا ِع الواقع
َ
املخاطب .ومن الذين �أكدوا مطابق َة الكالم ملقت�ض ��ى
النف�س ��ي ،وم�س ��توى �إدراك
احلال ـ بو�ص ��فه قيمة بالغية ـ و�أكرثوا من الإ�ش ��ارة �إليه :اجلاحظ ،الذي ما فتئ
ير ّدد قوله« :حق املعنى �أن يكون اال�س ��م له طب ًق ��ا ،وتلك احلال له وف ًقا ....ومدار
الأمر على �إفهام كل قوم بقدر طاقتهم»(.)8
وهكذا نلحظ �أن اجلاح ��ظ حر�ص احلر�ص كله على �أن يكون الكالم مطاب ًقا
ملقت�ض ��ى احلال ،و�أن يتحرى املبدع املو�ض ��وع املتح ّدث عنه ،و�أن يختار ما يالئمه
م ��ن الألف ��اظ بغية الت�أث�ي�ر ،و�إثارة االنفعال ال�ل�ازم لدى املتلقي م ��ن �أجل اتخاذ
املوقف املنا�سب من التجربة الفنية ،وذلك ما يو�ضّ حه قوله:
«ولكل �ض ��رب من احلديث �ض ��رب من اللفظ ،ولكل ن ��وع من املعاين نوع من
الأ�س ��ماء :فال�س ��خيف لل�س ��خيف ،واخلفيف للخفيف ،واجلزل للجزل ،والإف�صاح
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يف مو�ض ��ع الإف�ص ��اح ،والكتاب ��ة يف مو�ض ��ع الكتاب ��ة ،واال�سرت�س ��ال يف مو�ض ��ع
اال�سرت�سال.)9(»...
وي�ش�ي�ر اجلاح ��ظ �إل ��ى �أن هناك � ً
خا�ص ��ة بكل مو�ض ��وع
ألفاظا ا�ص ��طالحية ّ
متح� � َّدث عنه .وعلي ��ه ،ف�إن مطابقة الكالم للمو�ض ��وع املتح َّدث عنه تقت�ض ��ي من
الأدي ��ب� ،أو ال�ش ��اعر� ،أو اخلطيب�« ،أن يع ��رف �أقدار املعاين ،وي ��وازن بينها وبني
كالما ،ولكل
�أقدار امل�س ��تمعني وبني �أق ��دار احلاالت ،فيجعل لكل طبقة م ��ن ذلك ً
مقاما ،حتى يق�س ��م �أقدار الكالم على �أقدار املعاين ،ويق�سم �أقدار
حالة من ذلك ً
املعاين على �أقدار املقامات ،و�أقدار امل�س ��تمعني على �أقدار تلك احلاالت .ف�إنْ كان
عب عن �ش ��يء من �ص ��ناعة
اخلطي ��ب متكل ًم ��ا جتنب �ألفاظ املتكلمني ،كما �أنه �إن رّ
الكالم وا�ص ًفا �أو جمي ًبا �أو �سائ ًال ،كان �أَ ْولى الألفاظ به �ألفاظ املتكلمني� ،إذ كانوا
أفهم ،و�إلى تلك الألفاظ �أميل ،و�إليها �أحنَّ وبها �أ�شغف»(.)10
لتلك العبارات � َ
ومقت�ض ��ى احل ��ال هو االعتبار املنا�س ��ب� ،أو ال�ص ��ورة املخ�صو�ص ��ة التي ترد
عليها العبارة؛ �أي �إيراد الكالم على �ص ��ورة مخ�صو�صة ،ومن ّثم ّ
وظف البالغيون
القدامى م�ص ��طلح (مقت�ضى احلال) مراد ًفا ل�ص ��فة التنا�سب؛ �إذ �أ ُّ
حلوا على �أن
يخاطب ذوي الرفعة
يكون البيان منا�س� � ًبا للمقام واملوقف و�شخ�صية املتلقي ،فال ِ
ال�سوقة مبا يكلم به امللوك والوجهاء ،كما
واجلاه مبا ِ
ال�سوقة ،وال يكلم ُّ
يخاطب به ُّ
�يد الأمة بكالم الأم ��ة ،وال امللوك
ج ��اء ذلك على ل�س ��ان اجلاحظ ...« :اليكلم �س � َ
ال�سوقة»(.)11
بكالم ُّ
ي�س ��تدعي مقت�ض ��ى احلال ا�ش ��تمال امللفوظ على خ�ص ��ائ�ص فنية ،و�س ��مات
�أ�س ��لوبية تنا�سب احلال �أو املقام الذي ُيلقى فيه اخلطاب؛ �إذ لكل مقام مقال ،وال
«يخف ��ى عليك �أن مقامات الكالم متفاوتة؛ فمقام ال�ش ��كر يباين مقام ال�ش ��كاية،
ومق ��ام التهنئ ��ة يباي ��ن مق ��ام التعزية ،ومق ��ام املدح يباي ��ن مقام ال ��ذم ،ومقام
الرتغي ��ب يباين مق ��ام الرتهيب ،ومقام اجلد يف جميع ذل ��ك يباين الهزل ،وكذا
مق ��ام ال ��كالم ابتدا ًء يغاير مقام ال ��كالم بنا ًء على اال�س ��تخبار �أو الإنكار ،ومقام
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البناء على ال�س� ��ؤال يغاير مقام البناء على الإنكار ،وجميع ذلك معلوم لكل لبيب،
وكذا مقام الكالم مع الذكي يغاير مقام الكالم مع الغبي ،ولكل من ذلك مقت�ضى
غري مقت�ضى الآخر»(.)12
�إن خ�ي�ر الكالم ما كان مطاب ًقا ملقت�ض ��ى احلال ،وم ��ن هنا كان اعتناء ِّ
الباث
بح ��ال م ��ن َ
يخاط ��ب �أو ُيكتَب له؛ �إذ لكل �ص ��نعة مقت�ض ��ياتها ،ولكل حرفة �ش ��كل.
«ثم �إذا �ش ��رعت يف الكالم ،فلكل كلمة مع �ص ��احبتها مقام ،ولكل حد ينتهي �إليه
الكالم مقام ،وارتفاع �ش� ��أن الكالم يف باب ا ُ
حل�س ��ن والقبول وانحطاطه يف ذلك
بح�س ��ب م�ص ��ادفة الكالم ملا يليق به ،وهو الذي ن�س ��ميه مقت�ضى احلال ،ف�إن كان
فح�س ��ن الكالم جتريده عن م�ؤكدات احلكم ،و�إن
مقت�ض ��ى احلال �إطالق احلكمُ ،
فح�س ��ن الكالم حت ّليه ب�شيء من ذلك بح�سب
كان مقت�ض ��ى احلال بخالف ذلكُ ،
طي ذكر امل�س ��ند �إليه ،فح�س ��ن
املقت�ض ��ى �ض ��ع ًفا وقوة ،و�إن كان مقت�ض ��ى احلال ّ
الكالم تركه ،و�إن كان املقت�ضى �إثباته على وجه من الوجوه ،فح�سن الكالم وروده
فح�سن الكالم وروده
على االعتبار املنا�س ��ب ،وكذا �إن كان املقت�ض ��ى ترك ال�سندُ ،
عار ًيا عن ذكره.)13(»..
يلح على مبد�أ مطابقة الكالم ملقت�ض ��ى
وهك ��ذا يلحظ الدار�س �أن ال�س� � ّكاكي ّ
احل ��ال من جه ��ة اخت�ل�اف مقام ��ات التعبري ع ��ن بع�ض ��ها بع�ض ،وذلك ح�س ��ب
ينم
مقامات املتلقي للر�سالة اللغوية� ،أي مراعاة ل�سياقاتها املختلفة .وهذا الفهم ّ
عن �إدراك ال�س� � ّكاكي لأهمية ال�س ��ياق و�أثره يف اختيار �أ�س ��اليب التعبريً � ،
آخذا يف
احل�سبان �أحوال املتلقني للخطاب ،مع مراعاة البيئة الثقافية املنتمني �إليها.
ويذهب القزويني املذهب نف�س ��ه ،حني ينقل كالم ال�س� � ّكاكي ال�س ��ابق الذكر
ملخ�ص ��ا له ،ومبي ًنا لوجهة نظره يف بيان املق�ص ��ود مبقت�ض ��ى احلال بقوله�« :أما
ً
البالغة ،فهي مطابقته ملقت�ض ��ى احلال مع ف�ص ��احته .ومقت�ض ��ى احلال مختلف،
ف� ��إن مقام ��ات ال ��كالم متفاوت ��ة ،فمقام التنك�ي�ر يباين مق ��ام التعري ��ف ،ومقام
الإط�ل�اق يباين مقام التقييد ،ومقام التق ��دمي يباين مقام الت�أخري ،ومقام الذكر
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يباين مق ��ام احلذف ،ومقام الق�ص ��ر يباين مقام خالفه ،ومقام الف�ص ��ل يباين
الو�ص ��ل ،ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب ،وك ��ذا خطاب الذكي يباين خطاب
الغبي ،وكذا لكل كلمة مع �صاحبتها مقام»(.)14
وي�ؤكد �صاحب ال�ص���ناعتني على مراعاة حال املخاطبني ،وظروف اخلطاب،
م�س ��تعم ًال تقري ًب ��ا الألفاظ نف�س ��ها التي ا�س ��تعملها اجلاحظ قبل ��ه ،وذلك بقوله:
«وينبغي �أن تعرف �أقدار املعاين ،فتوازن بينها وبني �أوزان امل�س ��تمعني ،وبني �أقدار
مقاما ،وحتى تق�س ��م �أقدار املعاين
كالما ،ولكل حال ً
احل ��االت ،فتجعل لكل طبقة ً
على �أقدار املقامات ...و�أقدار امل�ستمعني على �أقدار احلاالت .واعلم �أن املنفعة مع
موافقة احلال ،وما يجب لكل مقام من املقال»(.)15
ويف الب ��اب الأول م ��ن كتابه الف���روق يف اللغ���ة ،يبينّ �أبو هالل الع�س ��كري �أن
اختالف العبارات والأ�س ��ماء موجب الختالف املعاين يف كل لغة ،و�أن ال�س ��ياق هو
الذي يف ّرق بني ق�صدية معنى يف مقام عن معنى �آخر ،و�أن املعاين تنا�سب ما ت�شري
�إلي ��ه ،كما يبدو من قوله« :ال�ش ��اهد عل ��ى �أن اختالف العبارات والأ�س ��ماء يوجب
اختالف املعاين� ،أن اال�س ��م كلمة تدل على معنى داللة الإ�ش ��ارة ،و�إذا �أُ�ش�ي�ر �إلى
ال�ش ��يء مر ًة واحدة فعرف ،فالإ�شارة �إليه ثانية وثالثة غري مفيدة .)16(»...وم�ؤ َّدى
هذا �أن داللة اللفظ تتّ�ض ��ح من خالل ال�س ��ياق الذي قيل فيه� ،أو مقامه الذي ّ
يدل
عليه .وقد �أح�سن الذي قال :لكل مقام مقال.
وال تختل ��ف فكرة املقام عند �ص ��احب كتاب نقد ال�ش���عر ،حيث يذهب �إلى ما
ذهب �إليه �أبو هالل الع�سكري ،وذلك عندما يتحدث عن املدح بقوله�...« :أما مدح
ذوي ال�ص ��ناعات ،ف�أن يمُ دح الوزي ��ر والكاتب مبا يليق بالفكرة وال َّرو َّية ،وح�س ��ن
التنفي ��ذ وال�سيا�س ��ة ....و�أما مدح القائ ��د فبما يجان�س الب�أ� ��س والنجدة ،ويدخل
يف باب ال�ش ��دة والبط�ش والب�س ��الة ...و�أما مدح ال�سُّّ ��وقة من البادية واحلا�ضرة،
احلرف ،و�ضروب
فينق�س ��م بح�س ��ب انق�س ��ام ال�س ��وقة �إلى املتع ِّي�ش�ي�ن ب�أ�ص ��ناف ِ
واملتل�ص�صة ،ومن جرى جمراهم»(.)17
املكا�سب ،و�إلى ال�صعاليك واخلراب
ّ
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أ�سا�س ��ا لفكرة
ولق ��د اعتمد ابن ر�ش ��يق املقولة البالغي ��ة (لكل مقام مقال) � ً
ال�سياق ومت ُّثالتها يف الإبداع ب�شقيه :ال�شعر والنرث ،وذلك �أثناء حديثه عن معرفة
مقا�ص ��د الكالم ،حيث ق ��ال« :ف�أول ما يحتاج �إليه ال�ش ��اعر ،بع ��د اجلد الذي هو
الغاية ،وفيه وحدة الكفاية ،ح�س ��ن الت�أتّي وال�سيا�س ��ة ،وعلم مقا�ص ��د القول؛ ف�إن
خب
ن�س ��ب َذ َّل وخ�ض ��ع ،و�إن مدح �أطرى و�أ�س ��مع ،و�إن هجا �أق ّل و�أوجع ،و�إن فخر ّ
وو�ض ��ح ،و�إن عاتب خف� ��ض ورفع ،و�إن ا�س ��تعطف حنّ ورجع ،ولك ��ن غايته معرفة
َ
املخاطب كائ ًنا من كان؛ ليدخل �إليه ممن بابه ،ويداخله يف ثيابه ،فذلك
�أغرا�ض
هو �س� � ّر �صناعة ال�ش ��عر ومغزاه الذي به تفاوت النا�س وبه تفا�ضلوا ،وقد قيل :لكل
مقام مقال»(.)18
ولق ��د ر�أى َر ّد ُة اهلل ب ��ن �ض ��يف يف ه ��ذا االقتبا�س� ،أن ابن ر�ش ��يق يربط قول
ال�شعر ب�أغرا�ضه التي هي عنده املقامات التي يقال فيها ،بل ويجعل هذه املقامات
على نوعني؛ هما:
 املقامات الفردية التي تتمثل يف الأغرا�ض ال�شعرية الذاتية لل�شاعر. املقامات اجلماعية االحتفالية� ،أي خطاب ال�شاعر للآخرين.وق�ص� � ُد ابن ر�ش ��يق من ذلك �إمنا يتعلق مبا �أورده من وجوب معرفة ال�ش ��اعر
ْ
بعلم مقا�ص ��د الق ��ول� ،أي الأغرا�ض (ال�س ��ياقات) الت ��ي ينبغي على ال�ش ��اعر �أن
يراعيها عند �إن�شاء ال�شعر(.)19
وال تقت�ص ��ر فكرة املقام ،الت ��ي كانت محور �أعمال البالغي�ي�ن ،على مراعاة
َ
املخاطبني فح�سب ،بل الأمر يتعدى ذلك �إلى خ�صائ�ص اخلطابة ذاتها ،ف�إن
حال
«�س ��بيل ما يكتب به يف باب ال�ش ��كر ال يقع فيه �إ�س ��هاب ...و�س ��بيل ما يكتب به �إلى
املتبوع يف معنى اال�س ��تعطاف وم�س� ��ألة التطراء �أ َّال يكثرُ يف �شكاية احلال و ِر َّقتها..
بل يجب �أن يجعل ال�ش ��كاية ممزوجة بال�ش ��كر واالعرتاف ب�ش ��مول النعمة وتوفري
العائدة»(.)20

2 1

55

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن  /ﻣﺎرس  -أﺑﺮﻳﻞ 2019م

94

ومن مظاهر ال�سياق :ما �أو�ضحه الع�سكري من وجود الت�أثري لبع�ض املقامات
على �س ��ياق البناء اللغوي ،و�أن ال�ش ��عر يختلف باختالف الطبائع ،وهذا ما نلحظه
يف كالمه ال�سابق الذكر ،حيث �أ�شار �إلى العالقة بني امل�شرتكني يف اخلطاب ،وهو
الأمر الذي �أواله النقاد الغربيون املعا�صرون عناية كربى يف نظرية ال�سياق.
ومقت�ض ��ى احلال ه ��و مطابقة الكالم للمقام �أو ال�س ��ياق ال ��ذي يتح ّدث فيه.
ومن هنا ربط البالغيون ُح�س ��ن الكالم �أو قيمته بانطباقه على مقت�ض ��ى احلال،
«وحل�س ��ن ال�شعر وقبول الفهم �إ ّياه ع ّلة �أخرى ،وهي موافقة احلال التي يع ّد معناه
لها؛ كاملدح يف حالة املفاخرة ،وح�ض ��ور من يكبت ب�إن�شاده من الأعداء ،ومن ي�س ّر
ب ��ه من الأولياء ،وكالهج ��اء يف حال مباراة املهاجي ،واحل � ّ�ط منه حيث ينكى فيه
ا�ستماعه له ،وكاملراثي يف حال جزع امل�صاب ،وتذكر مناقب املفقود.)21(»...
وال�ص ��فة اجلامع ��ة التي تتف َّي� ��أ يف ظاللها كل ال�س ��مات الفني ��ة الأخرى ،هي
مراعاة مقت�ض ��ى احل ��ال؛ لأن مراعاة املقام �أو ال�س ��ياق يعني التوافق والتنا�س ��ب
ب�ي�ن الإبداع الفني واملتل ِّقي والبيئ ��ة املكانية والزمانية« ،ويبقى من الأمور املكتنفة
بالواقع ��ات املحتاجة للدالل ��ة �أحوال املتخاطب�ي�ن �أو الفاعلني ،وما يقت�ض ��يه حال
الفعل ،وهو محتاج �إلى الداللة عليه؛ لأنه من متام الإفادة ،و�إذا ح�ص ��لت للمتكلم
فق ��د بل ��غ الإف ��ادة يف كالمه ،و�إذا مل ي�ش ��تمل على �ش ��يء منها ،فلي� ��س من جن�س
كالم العرب ،ف�إنَّ كالمهم وا�س ��ع ،ولكل مق ��ام عندهم مقال يخت�ص به بعد كمال
الإعراب والإبانة»(.)22
اهتماما بال ًغا ،و�أدخلوها
ومقت�ضى احلال من الق�ضايا التي �أ ْوالها البالغيون
ً
يف عل ��م املع ��اين ،وهي من �أهم ق�ض ��ايا النق ��د الأدبي عند الع ��رب .ومن ثم يرى
بع�ض ��هم �أن البالغة يف الكالم« :مطابقته ملقت�ض ��ى احلال ،واملراد باحلال :الأمر
الداع ��ي �إل ��ى التكل ��م على وجه مخ�ص ��و�ص مع ف�ص ��احته .)23(»....و�أن مقت�ض ��ى
ً
ملفوظا ،ولكن ال يكون من �ض ��رورة
الن�ص «هو الذي ال يدل اللفظ عليه ،وال يكون
اللفظ ....وقيل :هو عبارة عن غري املنطوق منطو ًقا لت�صحيح املنطوق»(.)24
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هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ،ف�إن مقت�ض ��ى احلال هو االعتبار املنا�س ��ب،
�أو ال�ص ��ورة املخ�صو�ص ��ة التي ت ��رد عليها العب ��ارة؛ �أي �إيراد الكالم على �ص ��ورة
حجة احلموي ،عند حديثه عن ُح�س ��ن البي ��ان« :هو عبارة
مخ�صو�ص ��ة ،ق ��ال ابن ّ
ع ��ن الإبانة عم ��ا يف النف�س بعبارة بليغ ��ة بعيدة عن اللب�س؛ �إذ امل ��راد منه �إخراج
َ
املخاطب ب�أ�سهل الطرق ،وقد
املعنى �إلى ال�ص ��ورة الوا�ض ��حة ،و�إي�ص ��اله �إلى فهم
تكون العبارة عنه تارة من طريق الإيجاز ،وطو ًرا من طريق الإطناب ،وبح�سب ما
يقت�ضيه احلال ،وهذا بعينه هو البالغة وحقيقتها»(.)25
واملالح ��ظ �أن احل ��ال ،عند علماء البالغ ��ة� ،أو املقام :هو الأم ��ر الذي يدعو
اخلطيب �أو ال�ش ��اعر �إلى �إيراد خ�صو�صية يف الرتكيب .ومقت�ضى احلال هو �إيراد
الكالم على تلك ال�ص ��ورة .واملقت�ض ��ى هو ال�ص ��ورة املخ�صو�ص ��ة التي ترد عليها
ال�صورة.
ويذهب املراغي �إلى �أن مقت�ض ��ى احلال هو «�ص ��ورة خا�ص ��ة ت ��رد يف الكالم
زائدة على �أ�صل معناه قد اقت�ضها احلال وا�ستدعاها املقام»( .)26وهكذا يبدو جل ًّيا
�أن مقت�ض ��ى احلال مختلف؛ لأن مقامات الكالم متفاوتة ،بل هو �أمر ن�س ��بي� ،إذ ال
ميكن لأي كائن كان �أن يحيط بالأحوال جمي ًعا .وجلالء هذه الفكرة «ن�شري مبدئ ًيا
َ
املخاطب يف حلظة محددة
�إلى �أن املقام ي�ض ��يق حتى يقت�ص ��ر على مراعاة ح ��ال
معلومة �س ��ل ًفا للخطيب .ويت�س ��ع املجال �أو الإطار احل�ض ��اري امل�شرتك بني النا�س
عامة �أو داخل ن�سق ح�ضاري ذي طابع متميز»(.)27
ومن هذا املنظور ،يرى ّمتام ح�سّ ��ان «�أن املقام له ديناميكية مل ين�س ��بها �إليه
البالغيون ،فهو لي�س �إطا ًرا و ال قال ًبا ،و�إمنا هو جملة املوقف املتحرك االجتماعي
الذي يعترب الكالم جز ًءا منه ،كما يعترب ال�س ��امع والكالم نف�س ��ه وغري ذلك مما
له �ص ��لة باملتكلم وكل جوانب االت�صال بني الإن�سان واملجتمع والتاريخ واجلغرافيا
والغايات واملقا�صد»(.)28
و�إن يكن اجلاحظ هو � َ
أول من ا�ص ��طنع م�ص ��طلح (النظم) ،الذي مت�سك به
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الأ�شاعرة ،من بعده ،لتعليل الإعجاز القر�آين ،ف�إن عبدالقاهر اجلرجاين هو الذي
ا�ش ��تهر بنظري ��ة النظم من خ�ل�ال كتابة دالئل الإعجاز ،ومل تك ��ن نظرية النظم
لدي ��ه �إال تنظ ًريا لفكرة املقام ،ومحاولة ر�ص ��د مختلف ال�س ��ياقات ،وما ينا�س ��بها
من �أ�س ��اليب التعبري وطرقه ،فمطابقة الكالم ملقت�ضى احلال هو ما ي�سميه با�سم
النظم الذي هو توخي معاين النحو فيما بني الكالم ح�س ��ب الأغرا�ض التي ي�صاغ
لها اخلطاب.
وبه ��ذا يكون عبدالقاهر اجلرجاين قد خالف كث ًريا من البالغيني يف تطبيق
مفهوم ال�س ��ياق �أثناء حديثه عن نظرية النظم ،حيث يرى �أن اللفظ ال يع ُّد «نقطة
البدء ـ كما يظن ـ و�إمنا العك�س هو ال�ص ��حيح ،فال�س ��ياق هو نقطة البدء ،بحيث ال
ميك ��ن وجود كيان للتعبري �إال من خالله ،وحينئذ من الواجب ر�ص ��د ال�س ��ياق ،ثم
البحث عن الألفاظ وعالقتها فيه ثان ًيا»(.)29
ومن املعروف لدى الباحثني يف هذا ال�ش� ��أن �أن كتا َبي عبدالقاهر اجلرجاين
�أ�س���رار البالغ���ة ودالئ���ل الإعجاز هما خ�ي�ر ما ميثل اهتمام البالغيني بال�س ��ياق
اللفظي (النظم) و�أهميته يف حتديد قيمة الكلمة ،وبيان تفاوت البلغاء يف �إن�شائهم
ح�س ��ب مقدراتهم ،وتوفيقهم يف �إحكام النظم ،وا�ستعمال و�سائله يف الداللة على
املعاين(.)30
وهك ��ذا ،ف� ��إن الك�ش ��ف ع ��ن املعاين ال يك ��ون �إال من خ�ل�ال ال�س ��ياق� ،أي من
الرتاكي ��ب ،حيث تختل ��ف داللة املعاين يف �أ�س ��لوب عنها يف �أ�س ��لوب �آخر ،فاملقام
هو الذي يح ّدد ذلك .وهذا ما بحثه الدار�س ��ون يف العنا�ص ��ر ال�س ��ياق ّية واملقام ّية
الت ��ي لها �أكرب الأثر يف الك�ش ��ف عن املعاين ،وحتدي ��د الكثري من دالالت الألفاظ.
يتم تعديله وف ًقا لتعدد ال�س ��ياقات �أو املقامات التي يقع فيها؛ لأن
�إن معن ��ى اللفظ ّ
التغي الداليل ب�س ��بب ال�س ��ياقات
الألف ��اظ املفردة والرتاكيب تتعر�ض لأنواع من رّ
اللفظي ��ة واملقام ّي ��ة املختلفة ،وهذا ما دعا البالغيني والنحويني والأ�ص ��وليني �إلى
�ضرورة اال�ستعانة ب�أنواع ال�سياق بجميع عنا�صره.
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ومب ��ا �أن اللغة ظاهرة اجتماعية ،و�أن عالقة اللفظ باملعنى ُعرفية اعتباطية،
و�أن الداللة احلقيقية تابعة لق�ص ��د مر�سل الن�ص؛ من هنا وجب مراعاة ق�صدية
الب � ّ
�اث املرتبطة هي الأخرى بعالقة اللفظ باملعنى ،ف�إدراك �أهمية ق�ص ��د املتكلم
له ��ا ت�أثري كبري يف توجيه الداللة وحتديده ��ا ،واعتناء البالغيني وغريهم باملعنى
كان ��ت غايت ��ه التعرف على مراد املتكلم �ص ��احب الن�ص ،وما يق�ص ��ده من فحوى
الر�س ��الة .وعليه ،فقد كان االهتمام بق�صد مر�س ��ل الن�ص �شاغ ًال لبيئات ثقافية
مختلف ��ة ،وبه ��ذا تكون الداللة تابع ��ة لإرادة ّ
الباث وق�ص ��ده ،ال �إلى م ��ا تدل عليه
الألفاظ يف ظاهرها.
واملتتبع ملفهوم ال�س ��ياق يف درا�س ��ة البالغيني ،يج ��د �أن فكرتي احلال واملقام
مرتبطت ��ان بالبعد الزماين وامل ��كاين للخطاب؛ لأن ل ��كل كالم بعدين يقع فيهما،
ولهذه الأ�س ��باب ارتبطت فكرة احلال �أو املقام باملقال ،واختالف املقال ناجم عن
اختالف احلال واملقام.
وتمُ ّث ��ل اليوم فك ��رة املقام «مركز الداللية الو�ض ��عية من حي ��ث كانت مربزة
للجان ��ب االجتماعي ال ��ذي تظهر فيه العالق ��ات والأحداث والظروف املقت�ض ��ية
لإيراد الكالم على �صورة مخ�صو�صة .ومن امل�ؤكد �أن افتقاد املقام ي�ؤدي �إلى ورود
مفردات متناثرة ال متثل مقا ًال باملعنى اللغوي� ،أو باملعنى البالغي؛ لأنها مل تو�ضع
يف �س ��ياق يرب ��ط بني �أجزائها بحي ��ث ت�ؤدي يف النهاية معنى معي ًن ��ا .وعلى هذا لو
قمنا بتحليل هذه املفردات من حيث م�ستوى ال�صوت �أو ال�صرف �أو النحو� ،أو من
حي ��ث عالقة اللفظ مبدلوله ،فلن ن�ص ��ل �أبدً ا �إلى داللة محددة الفتقاد ال�س ��ياق،
�أو املق ��ام ال ��ذي يعطي البعد امل ��كاين ،وافتقاد احلال الذي يعط ��ي البعد الزماين
لل�صياغة»(.)31
والكلمة ال تكت�س ��ب قيمتها �إال بدخولها يف تركيب ما ،ولكن �إذا كان «ال�س ��ياق
ه ��و ال ��ذي يعطي املدلوالت ،ف�إنه من جانب �آخر هو الذي يعطي ال�ش ��كل الرتكيبي
للعب ��ارة ،بحي ��ث يكون هناك تفاع ��ل �أكيد بينهما ،وكلما �أُتيحت لنا ـ بدقة ـ ر�ص ��د
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ال�س ��ياقات الت ��ي حتي ��ط بعملي ��ة الإبداع ،ا�س ��تطعنا تف ُّه ��م الكثري م ��ن العالقات
الرتكيبية بني �أجزاء الكالم»(.)32
وبالعودة �إلى كتب القدامى من البالغيني الذين تعر�ض ��وا مل�صطلح (املقام)
جندهم يق�صدون به كل ما يحيط باملوقف الكالمي من ظروف ومالب�سات داخلية
وخارجية ،وهو ما يعرف الآن يف الدرا�س ��ات احلداث ّية الغربية بـ (�سياق احلال).
ويف ه ��ذا ال�ش� ��أن يقول متام ح�س ��ان« :وح�ي�ن ق ��ال البالغيون :لكل مق ��ام مقال،
ول ��كل كلمة مع �ص ��احبتها مقام ،وقع ��وا على عبارتني من جوامع الكلم ت�ص� �دُقان
على درا�س ��ة املعنى يف كل اللغات ،ال العربية الف�ص ��حى فقط ،وت�صلحان للتطبيق
يف �إطار كل الثقافات على ال�س ��واء ،ومل يكن ماليوف�س ��كي ،وهو ي�ص ��وغ م�صطلحه
ال�ش ��هري (�سياق احلال) ،يعلم �أنه م�سبوق �إلى مفهوم هذا امل�صطلح ب�ألف �سنة �أو
ما فوقها»(.)33
ومما �س ��بق يظه ��ر �أن البالغيني قد �أجمعوا عل ��ى �أن بالغة الكالم مطابقته
ملقت�ض ��ى احلال التي يورد فيها ،غري �أنهم قد ا�ض ��طربوا يف التمييز بني مفهومي
احلال واملقام ،فبينما يرى بع�ضهم �أنهما متقاربان يف املعنى واملفهوم ،و�أن التغاير
بينهما �أمر اعتباري ،يرى بع�ض ��هم الآخر �أنهما �أمر واحد ،وهو ما يت�صل باملوقف
الكالمي من وجهة معينة ،وظروف مختلفة.
�إن البح ��ث البالغ ��ي يف م�ص ��طلح (املقام) قد �أ�س ��ال ح ًربا كث�ي ً�را على م ّر
الع�صور ،بل ع ّده كثري من البالغيني امللمح الأهم يف تعريفاتهم املختلفة للبالغة.
فاملق ��ام يقوم على ا�ش�ت�راط موافق ��ة الكالم ملقت�ض ��ى احلال ،وهي ح ��ال ِّ
الباث،
واملتلق ��ي ،و�س ��ائر ما يتكون منه (املق ��ام) ،ومفاد هذا �أن القول يتن ��وع تب ًعا لتن ّوع
املقامات.
اال�ستخدام البالغي مل�صطلحي (احلال واملقام):
وم ��ا يلحظ ،كذل ��ك ،من الن�ص ��و�ص التي �س ��قناها �أن اال�س ��تخدام البالغي
مل�ص ��طلحي (احلال واملقام) ينحو نحو توحيد اال�س ��تخدام يف �س ��ياق ال يقت�ض ��ي
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املغاي ��رة ،ب ��ل املواءمة التامة ،عل ��ى الرغم من محاولة بع� ��ض البالغيني التفريق
بني احلال واملقام تفري ًقا منطق ًّيا عقل ًّيا ،بحيث جعلوا توظيف م�ص ��طلح (املقام)
خا�ض� � ًعا للمقت�ض ��ى فقط ،يف حني جعلوا من توظيف (احلال) بح�س ��ب �إ�ض ��افته
أ�سا�سا لعمله.
للمقت�ضى� ،أي مكم ًال له ولي�س � ً
ينح�صر ال�سياق يف العالقات بني الوحدات الل�سانية داخل الرتكيب .فال�سياق
املقامي هو �سياق املوقف� ،أو �سياق احلال� ،أو ال�سياق اخلارج عن الن�ص� ،أو ال�سياق
االجتماعي ،كما يق�صد به ال�سياق اخلارجي للغة� ،أو نوع القول وجن�سه ،هو الذي
يعطي للفظة داللتها ،كما ميكن �أن يت�س ��ع معنى ال�س ��ياق املقامي لي�شمل الظروف
التي حتيط بالقول �أو الكتابة .وذلك �أن «املعنى املعجمي لي�س لكل �شيء يف �إدراك
معنى الكالم ،فثمة عنا�ص ��ر غري لغوية ذات دخ ��ل كبري يف حتديد املعنى ،بل هي
جزء �أو �أجزاء من معنى الكالم من مالب�سات وظروف ذات �صلة»(.)34
ومدلول (مقت�ض ��ى احلال) يف عبارات البالغيني يج ��ب التن ّبه �إليه؛ �إذ يبدو
�أن ��ه ي�ؤكد امت ��داد جذور ال�ص ��ياغة �إلى ذات املبدع ،وي�ش ��كل ُبع ��دً ا �إدراك ًّيا لوعي
مر�سل الن�ص باملكونات املت�شابكة جلزيئات �صياغته عن طريق خلق بنية تتداخل
فيها العالقات ،وتتبادل فيها التفاعالت بفنية ت�س ��تمد قيمتها من �إدراك مراعاة
مقت�ضى احلال.
ويب ��دو لن ��ا �أن �إدراك البالغي�ي�ن لل�س ��ياقات واملقامات ،وما يت�ص ��ل بها من
متع ّلقات ،قائم على نظرة عميقة �إلى عن�صرين قائمني يف ال�صياغة؛ هما الثابت
واملتح ّول �أو املتغري ،وما ينتج عنهما ما ميكن �أن ن�س ��ميه باملعنى والداللة ،فاملعنى
ال يتغري �سواء ق ّدمنا �أو � ّأخرنا يف ال�صياغة ،و�إمنا يحدث التغري يف الداللة ذاتها.
كم ��ا �أن هذه املقامات لها اعتبارات ترتبط فيها باملب ��دع ،واعتبارات ترتبط فيها
باملتلقى ،واعتبارات تت�صل بطبيعة ال�صياغة ذاتها.
فكرة املقام �أو ال�س ��ياق هي احلجر الأ�سا�سي لإثبات ال�صفة االجتماعية لأية
لغة من اللغات .ولعل ح�ضور فكرة املقام (داللة احلال) يف جماالت علمية �شتى ال
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يحتاج �إلى �إثبات ،بل لقد كانت حا�ض ��رة بقوة مب�سميات مختلفة؛ مثل :الغر�ض �أو
َ
عب البالغيون عن املقام باحلال ،كما ا�ستعملوا
احلال� ،أو مراعاة
املخاطب .ولقد رّ
م�ص ��طلح (املقام) للداللة على الغر�ض من اخلطاب« .واحلال يف ا�ص ��طالح �أهل
يعب
املعاين هي الأمر الداعي �إلى التكلم على وجه اخل�صو�ص� ،أي الداعي �إلى �أن رّ
مع الكالم الذي ي�ؤدي به �أ�صل املعنى خ�صو�صيته .)35(»...فاملقام ،ول ُي َ�س َّم احلال،
هو الأمر الذي يدعو املتكلم �إلى �أن يعترب يف كالمه خ�صو�ص ��ية ما ،في�أتي بكالمه
على نحو خا�ص من ال�صياغة والتعبري.
ومما ّمت عر�ض ��ه من ال�شواهد ،يتبينّ �أن مفهوم املقام عند قدامى البالغيني
يتكون من جمموعة من العنا�صر؛ وهي:
 املخاطب :علمه ،جهله� ،ش ّكه ،حالته.َ
باملخاطب.
 معرفة املتكلم غر�ض املتكلم. النرب والتنغيم. الإ�شارة ومالمح الوجه.َ
واملخاط ��ب ،واخلط ��اب.
املخاط ��ب،
وميك ��ن �أن جنم ��ل عنا�ص ��ر املق ��ام يف:
ِ
فمالب�س ��ات هذه العنا�ص ��ر الثالثة هي التي تتحكم يف داللة اخلطاب ،ففي بع�ض
الأحيان املر�س ��ل هو ال ��ذي يك ّيف كالمه ا�س ��تجابة حلالته هو التي يح�� �سّ بها� ،أو
ح�س ��ب �أحوال املخاطب �أو املتلقي ،وبهذا يت�ض ��ح �أن �صاحب احلال قد يكون ذات
املتكلم ،وقد يكون املخاطب ،وقد يكون اخلطاب نف�س ��ه .وبالتايل ف�إن ت�شعب هذه
العنا�ص ��ر وترابطها ي�ش ��كل تفاعلها جميعا (�سياق احلال)� ،أو املقام الذي تتح ّقق
هاما يف تبيان
�ض ��منه عملية الإبداع والتوا�ص ��ل .وبهذا تغدو ق�ض ��ية املقام عام ًال ً
�أوج ��ه الإعج ��از البالغي ،وعلي ��ه ،ف�إن �إدراك الأ�س ��رار البالغية ال يك ��ون �إال بعد
حتديد املقام.

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440

101

آذار  -ﻧﻴﺴﺎن  /ﻣﺎرس  -أﺑﺮﻳﻞ 2019م

2 1

55

حو�صلة:
ومن خالل ال�ش ��روحات التي ق ّدمناها حول مقولة :لكل مقام مقال ،ي�س ��تفاد
منها ما ي�أتي:
 �إن هذه قاعدة �سياقية؛ �إذ املقال مرتبط دائ ًما مبقامه ال ينفك عنه. �إن معرفة املقام ت�ساعد على فهم املقال؛ لأنه �إذا اختلف املقام اختلف معهاملقال� ،أي تختلف العبارات الختالف االعتبارات.
 �إذا تعار�ض مقت�ض ��ى املقال مع مقت�ض ��ى املقام ُقدِّ م ما يقت�ضيه املقام؛ لأناملقال �إمنا ق�صد به اال�ستجابة ملا يقت�ضيه املقام ولي�س العك�س.
ومن خالل الن�ص ��و�ص املقتب�س ��ة �أو التي رجعنا �إليه ��ا ،الحظنا �أن البالغيني
القدامى قد ا�ستخدموا عبارات �أخرى ترادف املفهوم من املقام ،من مثل :القرينة
�أو القرائ ��ن ،دالل ��ة احل ��ال� ،أو الدالل ��ة احلالية ،مقت�ض ��يات الأحوال ،وال�س ��ياق.
ويق�ص ��د به ��ذه املرادف ��ات ما ي�س ��بق �أو يلح ��ق ما هو مو�ض ��ع بي ��ان �أو ت�أويل ،وقد
َ
واملخاطب �أو امل�س ��تمع،
باملخاطب �أو املتكلم،
يت�س ��ع مفهومها لي�ش ��مل ما له عالقة
ِ
وظروف اخلطاب ومالب�ساته؛ وقد ميتد لي�شمل كل الظروف التي حتيط بالنا�س،
وبالعالقات املوجودة بني ال�س ��لوك االجتماعي وال�س ��لوك اللغ ��وي ،وبني املعطيات
امل�شرتكة حول املقام الثقايف والنف�سي ،والتجارب امل�شرتكة بني املر�سل وامل�ستقبل
يف زمان ومكان ما.
الهوامش
(*) جامعة تلم�سان .اجلزائر
( )1متام ح�سان ،اللغة العربية معناها ومبناها .مكتبة الثقافة ،الدار البي�ضاء� 1995 .ص .337
( )2اجلاحظ :البيان والتبيني .حتقيق عبدال�سالم هارون .دار الفكر .ط.4م� .1ص.136
( )3امل�صدر نف�سه� .ص.76
( )4امل�صدر نف�سه� .ص.93
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( )5عبدالعزيز جاب اهلل :ال�س���ياق يف الدرا�س���ات البالغية والأ�صولية درا�سة حتليلية يف �ضوء نظرية
ال�سياق� .ص.13
( )6الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،املكتبة الع�صرية .بريوت .ط� .2006 .1ص .25 .24
(� )7أدب الكاتب .حتقيق محمد محيي الدين عبداحلميد .دار اجليل .م�صر .ط� .1963 .4ص .14
( ) 8كتاب احليوان .حتقيق عبدال�سالم هارون .دار الفكر .ج� . 3ص 39
(  )9املرجع نف�سه� .ص .39
( )10البيان والتبيني .ج� .1ص .139 .138
( )11نف�سه� .ص .92
( )12ال�س ��كاكي :مفت���اح العل���وم .حتقيق عبداحلمي ��د هزاوي ،دار الكتب العلمية ،ب�ي�روت .لبنان .ط.2
� .2011ص.256
( )13املرجع نف�سه� .ص256ـ.257
( )14الإي�ضاح يف علوم البالغة .من�شورات دار مكتبة الهالل .بريوت .لبنان� .2000 .ص .33 ،32
(� )15أبو هالل الع�سكري .كتاب ال�صناعتني :الكتابة وال�شعر ،حتقيق مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية.
بريوت .ط� .1989 .2ص .153
( )16من�شورات دار الآفاق اجلديدة .بريوت .ط� .1981 .3ص.13
( )17قدامة بن جعفر :نقد ال�شعر .دار الكتب العلمية ،بريوت� .ص 106ـ.110
( )18العمدة .حتقيق محيي الدين عبداحلميد .دار الر�شاد احلديثة .الدار البي�ضاء .ج� .1ص .199
( )19ينظر :داللة ال�سياق ،مطبعة جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة� .2005 .ص.91
(� )20أبو هالل الع�سكري :ال�صناعتني� .ص.174
( )21ابن طباطبا ،عيار ال�شعر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط� .1982 .1ص.22
( )22ابن خلدون .املقدمة .الدار التون�سية للن�شر ـ امل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب .اجلزائر .ج� .2ص.718
( )23ال�شريف اجلرجاين :كتاب التعريفات .دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت ،ط.2005 ،1
�ص.36
( )24املرجع نف�سه� .ص.157
( )25خزانة الأدب وغاية الأرب .حتقيق �ص�ل�اح الدين الهواري .املكتبة الع�ص ��رية� .ص ��يدا بريوت .ط1
 .2006ج� .2ص.466
( )26علم البالغة .دار �إحياء الرتاث الإ�سالمي .م�صر .ط� .1992 .1ص.37
( )27محمد العمري .جملة درا�سات� :سيميائية �أدبية ل�سانية .العدد � . 5سنة � .1991ص.7
( )28الأ�صول ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب .القاهرة� .1982 .ص.338
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( )29محمد عبداملطلب :البالغة والأ�سلوبية .مطابع الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� .1984 .ص.241
( )30ينظر الطاهر حمودة :درا�س���ة املعنى عند الأ�ص���وليني .من�ش� ��أة املعارف الإ�س ��كندرية � .1981ص
.224
( )31محمد عبداملطلب :البالغة والأ�سلوبية � .ص.230
( )32املرجع نف�سه� .ص.242
( )33اللغة العربية معناها ومبناها� .ص.372
( )34محم ��ود ال�س ��عران .عل���م اللغ���ة ،مقدم���ة للق���ارئ العرب���ي .دار الفكر العربي .القاه ��رة.2006 .
�ص.288
( )35التهانوي :مو�سوعة ك�شاف ا�صطالحات العلوم والفنون .ج� .1ص.616
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النصيحة عند اإلمام األوزاعي
دراسة يف عالقته مع السلطة واجملتمع
الأ�ستاذ الدكتور مزاحم عالوي ال�شاهري *

( )

�إن �س�ي�رة الإم ��ام عبدالرحم ��ن بن عم ��رو بن ُي ْح ِم ��د الأوزاعي مع ال�س ��لطة
واملجتم ��ع ال تقل �أهمية عن �أف ��كاره الفقهية واحلديثية؛ فقد ولد الأوزاعي ببعلبك
ً
مرابطا يوم الأحد لليلتني بقيتا
يف �س ��نة ثمان وثمانني للهجرة( ،)1ومات بب�ي�روت
من �شهر �صفر �سنة �سبع وخم�سني ومئة للهجرة يف �آخر خالفة �أبي جعفر املن�صور
وهو ابن �س ��بعني �سنة تقري ًبا(،)2يقول ابن خلكان :وقربه مدفون يف قرية على باب
ب�ي�روت يقال له ��ا حنتو�ش ..وهو مدفون يف قبلة امل�س ��جد ،ومدفنه ظاهر فيها(.)3
عا�ص ��ر ت�سعة خلفاء من الدولة الأموية ،ف�شهد قوة دولتهم وزوالها،
فهو بذلك قد َ
كم ��ا عا�ص ��ر �أول خليفتني م ��ن خلفاء بني العبا� ��س ،فكان قري ًبا م ��ن �أحداث تلك
املرحلة احلا�سمة من تاريخ الأمة ،وتعر�ض �إلى مواقف �صعبة ب�سببها حتى ا�ضطر
يف بع�ض الأوقات �إلى التواري عن الأنظار واالختفاء در ًءا للأخطار التي ميكن �أن
حتدق به ،كما فعل عندما توارى عن �أنظار عبداهلل بن علي يف دار �ش ��يخه وا�ص ��ل
ابن �أبي جميل( .)4يقول العبا�س بن مزيد :دخل محمد بن عبداهلل دم�ش ��ق فهرب
الأوزاعي ،فبقي ثالثة �أيام �صائ ًما يطوي ال يجد ما ي�أكله(.)5
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وزيادة على ذلك ،فقد عا�صر انبثاق العديد من املدار�س الفكرية التي راجت
وحمله ��ا دعاتها ،و�أخذت تلك الفرق ت�ض ��ع احلجج والأدل ��ة لإثبات وجهة نظرها،
فكي ��ف عا�ش الإمام الأوزاعي؟ وكيف ت�ص ��رف يف مواجهة تل ��ك الأمواج العاتية؟
وكيف كان �أمام اخللفاء العبا�سيني وهم يف �أوج عنفوان انت�صارهم على خ�صومهم
الأمويني؟ وهو يرى بعينيه ما جرى من �أحداث مهولة يف حا�ضرة العامل الإ�سالمي
دم�شق وبقية املدن ال�شامية الأخرى؟.
�س ��نحاول قدر ما ن�ستطيع ت�سليط الأ�ض ��واء على مواقفه من ال�سلطة ،و�أوجه
العالق ��ة القائم ��ة بينه وب�ي�ن اخللفاء وال ��والة الذين عا�ص ��رهم ،والأغرا�ض التي
حر�ص على حتقيقها معهم .ومن جانب �آخر �س ��نظهر طبيعة عالقته مع جمتمعه
بكل �شرائحه ،م�سرت�شدً ا بذلك مببادئ الإ�سالم التي �أوجبت عليه �إيتاء كل �إن�سان
حقه.
�أو ًال :عالقته مع ال�سلطة:
ات�س ��م موقف الإمام الأوزاعي بالواقعية يف تعامله م ��ع �أُويل الأمر من خلفاء
و�أمراء ع�ص ��ره؛ فقد تقدم �إليهم بالن�صيحة اخلال�صة ا�ستجابة لقول ر�سول اهلل
�ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم« :الدين ن�صيحة :قلنا ملن يار�س ��ول اهلل ،قال ،هلل ولكتابه
ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم» .وقد حتقق له النجاح يف م�سعاه ،وجنى منافع
عامة ملجتمعه ب�س ��بب �إ�س ��دائها لهم ،فقد اتبع الن�ص ��ح من خالل املكاتبة �إليهم،
ف�أر�س ��ل عددًا من الر�س ��ائل وهم يف �أماكنهم ،يوجههم فيها �إل ��ى ما ُيعينهم على
فعل اخلري وجتنب املعا�ص ��ي ،كما يذ ِّكرهم �إلى ما كان عليه ال�س ��لف ال�صالح من
االهتمام ب�أمور امل�س ��لمني ،و�أحيا ًنا كان يذهب بنف�س ��ه للقاء اخلليفة �أو من ينوب
عنه لتقدمي الن�صيحة �أو عر�ض حاجة عامة.
ومن بني تلك الن�صائح القيمة :ر�سالته �إلى اخلليفة �أبي جعفر املن�صور ،ير ُّده
فيها عن قراره بهجر معار�ض ��يه من �أهل الثغور ،حيث وقعوا يف �أ�سر البيزنطيني،
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وق ��د ع ��زم املن�ص ��ور �أال يفتديه ��م؛ لأنه ��م مل يعين ��وه يف حربه مع محم ��د النف�س
الزكية و�أخيه �إبراهيم ،فكتب له الإمام الأوزاعي قائ ًال�« :أما بعد ،ف�إن اهلل تعالى
ا�سرتعاك �أمر هذه الأمة لتكون فيها بالق�سط قائ ًما ،وبنبيه يف خف�ض اجلناح
وبالر�أف ��ة مت�ش ��ب ًها ،و�أ�س� ��أل اهلل تعالى �أن ي�س ��كن على �أمري امل�ؤمن�ي�ن دهماء هذه
الأمة ،ويرزقه رحمتها ،ف�إن �س ��ائخة امل�ش ��ركني غلبت ع ��ام �أول وموط�ؤهم حترمي
امل�سلمني وا�ستنزالهم العواتق والذراري من املعاقل واحل�صون ،وكان ذلك بذنوب
العب ��اد ،وما عفا اهلل عنه �أك�ث�ر؛ فبذنوب العباد ا�س� �تُنزلت العواتق والذراري من
املعاقل واحل�صون ،وال يلقون لهم نا�ص ًرا وال عنهم مداف ًعا ،كا�شفات عن ر�ؤو�سهن
و�أقدامه ��ن ،ف ��كان ذل ��ك مبر�أى وم�س ��مع ،وحي ��ث ينظ ��ر اهلل �إلى خلق �أعرا�ض ��ه
و�إعرا�ض ��هم عنه .فلي َّت � ِ�ق َ
اهلل �أم ُري امل�ؤمنني وليتَّبع باملفاداة بهم من اهلل �س ��بي ًال،
وليخ ��رج من محجة اهلل تعالى ،ف�إن اهلل تعالى ق ��ال لنبيه} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ{( .)6واهلل ي ��ا
خراجا �إال خا�صة �أموالهم.
�أمري امل�ؤمنني ما لهم يومئذ فيَ ْ ٌء موقوف ،وال ذمة ت�ؤدِّي ً
وقد بلغني عن ر�سول اهلل �أنه قال�« :إين لأ�سمع بكاء ال�صبي خلفي يف ال�صالة،
ف�أجت� � َّوز فيه ��ا مخافة �أن ُتف�ت�ن �أ ُّمه» .فكي ��ف بتخليتهم يا �أم�ي�ر امل�ؤمنني يف �أيدي
عدوهم ميتنونهم ويتك�شفون منهم ما ال ن�ستحله نحن �إال بنكاح ،و�أنت راعي اهلل،
وم�ستوف منك} ،ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
واهلل تعالى فوقك
ٍ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ {( .)7فلم ��ا
و�صل �إليه كتابه �أمر اخلليفة �أبو جعفر املن�صور بالفداء ،وامتثل لر�سالته(.)8
يقول الذهبي« :كان املن�ص ��ور ِّ
يعظم الأوزاعي وي�صغي �إلى وعظه ويجله»(.)9
وهو الذي ي�ص ��فه بقوله« :و�أين مثل �أبي جعفرـ على ظلم فيه ـ يف �شجاعته وحزمه
وكمال عقله وفهمه وعلمه وم�شاركته يف الأدب ووفور هيبته»(.)10
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وقد كتب املن�صور �إلى الأوزاعي�« :أما بعد ،فقد جعل �أمري امل�ؤمنني يف عنقك
ما جعل اهلل لرعيته قبلك يف عنقه ،فاكتب �إليه مبا ر�أيت يف امل�صلحة .فكتب �إليه:
�أما بعد ،فعليك يا �أمري امل�ؤمنني بتقوى اهلل عز وجل ،وتوا�ض ��ع يرفعك اهلل تعالى
يوم ي�ضع املتكربين يف الأر�ض بغري احلق ،واعلم �أن قرابتك من ر�سول اهلل لن
تزيد حقَّ اهلل تعالى عليك �إال وجو ًبا»(.)11
وكان اخلليف ��ة املن�ص ��ور يتعجب من بالغة ر�س ��ائله؛ فق ��د كان ترد عليه من
الأوزاع ��ي كت ��ب يتعجب منها ،ويعج ��ز ُكتَّابه عن الإجابة ،فكانت تن�س ��خ يف دفاتر
وتو�ض ��ع بني يدي املن�ص ��ور ،فيكرث النظر فيها ا�ستح�س ��ا ًنا لألفاظها .فقال لكاتبه
�سليمان بن جمالد :ينبغي �أن جتيب الأوزاعي عن كتبه جوا ًبا تا ًّما .فقال :واهلل يا
�أمري امل�ؤمنني ما �أُح�سن ذلك ،و�إمنا �أر ُّد عليه ما �أُح�سن ،و�إن له نظ ًما يف الكتب ال
�أظن �أحدً ا من جميع النا�س يقدر على �إجابته عنه ،و�أنا �أ�س ��تعني ب�ألفاظه على من
ال يعرفها ممن ُنكاتبه يف الآفاق»(.)12
ومم ��ا يروى عنه �أن ��ه قال« :بعث �إ َّ
يل �أبو جعفر املن�ص ��ور �أم�ي ُ�ر امل�ؤمنني و�أنا
بال�ساحل ف�أتيته ...ثم قال :ما الذي �أبط�أك عنا يا �أوزاعي؟ قلت :وما الذي يريده
�أمري امل�ؤمنني؟ قال� :أريد الأخذ عنكم واالقتبا�س منكم .قلت :انظر ال جتهل �شي ًئا
مما �أقول .قال :وكيف ال �أجهله و�أنا �أ�س ��الك عنه ،وقد وجهت فيه �إليك و�أقدمتك
له ؟ قلت� :أن ت�سمعه وال تعمل به .قال :ف�صاح بي الربيع و�أهوى بيده �إلى ال�سيف،
�طت
فانتهره املن�ص ��ور وق ��ال :هذا جمل�س مثوبة ال عقوبة .فطابت نف�س ��ي وانب�س � ُ
يف ال ��كالم .ثم ح َّدث ��ه وذ َّكره ب�أحاديث ر�س ��ول اهلل ووعظه� .إل ��ى �أن قال :يا �أمري
امل�ؤمنني ،من كره احلق فقد كره اهلل؛ �إن اهلل هو احلق املبني .يا �أمري امل�ؤمنني� ،إن
الذي يلني قلوب �أمتكم لكم حني والكم �أمورهم لقرابتكم من نبيكم �صلى اهلل عليه
و�سلم وقد كان بهم ر�ؤو ًفا رحي ًما موا�س ًيا نف�سه بهم يف ذات يده ،و�إنك عند النا�س
لحَ قيق �أن تقوم فيهم باحلق ،و�أن تكون بالق�سط فيهم قائ ًما ولعوراتهم �سات ًرا ،مل

2 1

55

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن  /ﻣﺎرس  -أﺑﺮﻳﻞ 2019م

108

تغلق عليك دونهم الأبواب ،تبتهج بالنعمة عندهم ،تبتئ�س مبا �أ�صابهم من �سوء.
كنت يف �شغل �شاغل من خا�صة نف�سك من عامة النا�س الذين
يا �أمري امل�ؤمنني ،قد َ
�أ�ص ��بحت ملكهم� :أحمرهم و�أ�سودهم ،م�س ��لمهم وكافرهم؛ فكل له عليك ن�صيبه
من العدل ،فكيف �إذا اتبعك منهم فئام وراءهم فئام ،لي�س منهم �أحد �إال وي�ش ��كو
بل َّية �أدخلتها عليه� ،أو ُظالمة �س ��قتها �إليه؟ ...وقال :يا �أمري امل�ؤمنني� ،إن املُلك لو
بق ��ي ملن قبلك مل ي�ص ��ل �إلي ��ك ،وكذلك ال يبقى لك كما ال يبق ��ى لغريك ...وقال:
ي ��ا �أم�ي�ر امل�ؤمنني� ،إنك ق ��د ُبليت ب�أمر عظي ��م لو ُعر�ض على ال�س ��ماوات والأر�ض
واجلبال لأبينْ �أن يحم ْلنه و�أ�شفقن منه...
وا�س ��تمر معه يعظه ويذ ِّكره بقول اهلل تعالى و�أحاديث ر�س ��وله �صلى اهلل عليه
و�س ��لم و�صحابته ،حتى �أخذ �أبو جعفر املن�صور املنديل ،فو�ضعه على وجهه ،فبكى
النبي �صلى
وانتحب حتى �أبكاين .فقلت :يا �أمري امل�ؤمنني ،قد �س� ��أل جدك
ُ
العبا�س َّ
اهلل عليه و�سلم �إمار ًة على مكة والطائف ،فقال له :يا عبا�س ،يا عم النبي� ،إمارة
حتييها خري من �إمارة ال حت�صيها .هي ن�صيحة منه لعمه و�شفقة منه عليه...
�إل ��ى �أن قال :يا �أمري امل�ؤمنني� ،إن �أ�ش ��د ال�ش ��دة القيام بح ��ق اهلل ،و�إن �أكرم
الكرم عند اهلل التقوى� ،إنه من طلب العز بطاعة اهلل رفعه اهلل تعالى ،ومن طلبه
مبع�صيته �أذ َّله اهلل تعالى وو�ضعه .هذه ن�صيحتي وال�سالم عليك .ثم نه�ض.
و�أمر له مبال ي�ستعني به على خروجه �إلى بلده ،فلم يقبله ،وقال� :أنا يف غنى،
وما كنت لأبيع ن�صيحتي ب َع َر�ض من الدنيا و ال بك ِّلها»(.)13
وبعث بر�س ��التني �إلى املهدي �أبي عبداهلل محمد بن املن�صور (169-158هـ/
785-774م):
الأولى يف �شفاعة قوم تخلفوا عن القتال ،فافتتح ر�سالته مخاط ًبا �إياه بقوله:
«ه ��دى اهلل الأمري فيما ابتاله للتي هي �أقوم ،ووق ��اه َت ِب َعته ،و َل َّقاه حجته؛ ف�إن من
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نعمة اهلل عليه وح�س ��ن بالئه عنده �أن جعله ُيع� � َرف بالعفو وخف�ض اجلناح وطلب
التجاوز عن �أ�ص ��حاب اجلرائم عند خليفتهم ،وح�ضور �أمور رعيته مبا تطلع عليه
�أنف�س ��ها وتنب�س ��ط يف رجائها فيه قلوبها .فب َّلغ اهلل الأم َري فوائد الزيادة يف اخلري
وح�سن املعونة على ال�شكر.)14(»...
ُ
�أم ��ا الر�س ��الة الثانية ،فقد خاطبه يف �ش ��فاعة لأهل مك ��ة يف تقويتهم؛ كتبها
الأوزاع ��ي يف  5ربيع الآخر �س ��نة 152هـ796/م؛ يقول فيه ��ا�« :أتاين من رجل من
مقان ��ع �أه ��ل مكة كتاب يذكر الذي ه ��م فيه من غالء �أ�س ��عارهم وقلة ما ب�أيديهم
من ��ذ ُحب� ��س عنهم بحرهم و�أجدب ب ُّرهم وهلكت موا�ش ��يهم ه ��ز ًال ....و�أنه �إن مل
جوعا ،وهم
ي�أتهم اهلل بفرج عاج ًال مل ي�صل كتابي حتى يهلك عامتهم �أو بع�ضهم ً
رعية �أمري امل�ؤمنني �أ�صلحه اهلل وامل�س�ؤول عنهم .ف�إن ر�أى الأمري� ،أ�صلحه اهلل� ،أن
يلح على �أمري امل�ؤمنني يف �إغاثة �أهل مكة َومن حولهم من امل�س ��لمني يف ِّبره وبحره
َّ
جوعا.)15(»...
بحمل الطعام والزيت �إليهم قبل �أن ُيبتلى بهالك �أحد منهم ً
كم ��ا بعث بر�س ��الة �إلى اخلليفة �أمري امل�ؤمنني (�ش ��فاعة يف زي ��ادة �أرزاق �أهل
ق�صر ب�أهل ال�ساحل
ال�ساحل) يقول فيها ...« :وقد كان �أمري امل�ؤمنني ،حفظه اهللُ ،
على ع�ش ��رة دنانري يف كل عام �س ��ل ًفا من عط ّياتهم .و�أمري امل�ؤمنني� ،أ�صلحه اهلل،
�إن نظر يف ذلك عرف �أنه لي�س يف ع�ش ��رة دنانري المرئ ذي عيال ِع�ش ��رة �أو �أدنى
م ��ن ذل ��ك �أو �أكرث كف � ٌ
�اف ،و�إن ق َّوت ع�ش ��رة وقترَّ على عياله ،فرمب ��ا جمع الرجل
َع َ�ش ��رته يف غالء ال�سعر يف �شراء طعام لعياله ما يجد منه ب ًّدا ،ثم ي َّدان بعد ذلك
يف �إدامهم وك�سوتهم وما �سوى ذلك من النفقة عليهم يف ع�شرة لقابل .ولو �أجرى
عليهم �أمري امل�ؤمنني� ،أ�ص ��لحه اهلل ،يف �أُعطياتهم �س ��ل ًفا يف كل عام خم�س ��ة ع�شر
دينا ًرا ما كان فيها عن ُم�صلح ذي عيال ف�ضل وال قدر كفاف.)16( »...
وعل ��ى الرغم مما يذكر عن الإمام الأوزاعي من ع ��دم التقرب �إلى العاملني
بال�سلطة؛ حيث كان يقول« :ما من �شيء �أبغ�ض �إلى اهلل من عامل يزور عام ًال»(،)17
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�إال �أن ذل ��ك مل مينعه من تلبية ا�س ��تدعائهم �إليه عند احلاج ��ة العامة؛ فقد طلب
اخلليف ��ة �أبو جعفر املن�ص ��ور من الإمام الأوزاعي �أن يلقاه بدم�ش ��ق ،فلما نزل �أبو
وقدم الأوزاعي �إلى دم�شق فرتك �إتيان �أبي جعفر ،و�أتى
جعفر دم�ش ��ق ا�س ��تبط�أهِ ،
ابنه املهدي ف�س ��لم عليه وهن�أه مبا �أُ�س ��ند �إليه ودعاه ،وحدثه باحلديث عن ر�سول
اهلل �«:إنكم �س ��تجدون �أجن ��ادًا ،و ُتفتح لكم مدائن وح�ص ��ون؛ فمن �أدرك ذلك
فا�ستطاع �أن يحب�س نف�سه يف ح�صن من تلك احل�صون فليفعل .وقد حب�ست نف�سي
يف بع�ضها ورجوت �أن يدركني �أجلي فيها ،وقد كتب �إ َّ
يل �أمري امل�ؤمنني �ألقاه ،ول�ست
�أدري كي ��ف يكون التخل� ��ص منه �إن لقيته ،ولكن ر�أيت يف لقائ ��ك خل ًفا من لقائه،
ويف �إذن ��ك خل ًفا من �إذنه .قال :وترى ذلك؟ قال :نعم .قال :ف�أمر له بجائزة .وملا
وجه �إليك كتابي
فقده �أبو جعفر �س�أل عامله على دم�شق واملهدي عنده قائ ًال� :أمل �أُ ِّ
علي وهن�أين مبا �أ�سند
�إلى عبدالرحمن؟ قال :بلى يا �أمري امل�ؤمنني؛ جاءين ف�س َّلم ًّ
�إ َّ
يل �أم�ي�ر امل�ؤمنني من اخلالفة ،ودعا يل دعا ًء وقع ب ْردُه على قلبي ،ثم �أخربه مبا
ح َّدث ��ه به �أنه ا�س ��ت�أذنني يف الرجوع �إلى مكتبه ،و�أعلمن ��ي �أن يف �إذين له خل ًفا من
�إذنك .فقال �أبو جعفر املن�ص ��ور للمهدي :فعلتها يا �أبا عبداهلل؟ قال :قد كان ذا،
قال :ارحلوا»(.)18
ومن بني ر�س ��ائله الت ��ي بعثها �إلى اخللفاء العبا�س ��يني :ر�س ��الته �إلى اخلليفة
العبا�س ��ي الأول �أبي العبا�س عبداهلل محمد بن علي (136-132هـ) ،يعظه ويحثه
على ما ح َّل ب�أهل قاليقال ـ تقع بارمينية ـ وطلب الفداء؛ �إذ ا�ست�سهل ر�سالته بح ِّثه
عل ��ى عمل اخلري ا�سرت�ش ��ادًا ب�أحاديث ر�س ��ول اهلل  ،ثم عاد �إلى غاية ر�س ��الته
مخاط ًبا اخلليفة بقوله« :ن�س�أل اهلل �أن ي�سكن دهماء هذه الأمة على �أمري امل�ؤمنني،
وي�ص ��لح به �أمورها ،ويرزقه رحمها والر�أفة بها؛ ف�إن �س ��ياحة امل�شركني كانت عام
�أول يف ديار الإ�س�ل�ام وموطئ حرميهم وا�ستنزالهم ن�ساء امل�سلمني وذراريهم من
معاقلهم بقالقيال ،ال يلقاهم من امل�سلمني لهم نا�صر ،وال عنهم مدافع».
�إلى قوله« :فلي�ستعن باهلل �أم ُري امل�ؤمنني ،وليتح َّنن على �ضعفاء �أمته ،وليتخذ
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�إل ��ى اهلل فيهن �س ��بي ًال ،وليخرج من حجة اهلل عليه فيه ��ن ب�أن يكون �أعظم ه ِّمه و
�آثر �أمور �أمته عنده مفاداتهن؛ ف�إن اهلل َّ
ح�ض ر�س ��ول اهلل �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم
وامل�ؤمنني على من �أ�سلم من ال�ضعفاء يف دار ال�شرك ،فقال} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ{( .)19هذا ومل
يكن على امل�س ��لمني لوم فيهن ،فكيف بالتخلية بني امل�ش ��ركني وبني امل�ؤمنات يظهر
منهن لهم ما كان يح ُرم علينا �إال بنكاح».
راع ،و�أن اهلل
ثم يختم ر�س ��الته بالدعاء له بقوله« :وليعلم �أم�ي�ر امل�ؤمنني �أنه ٍ
م�ستوف منه وموفيه حني ُيوقف به على موازين الق�سط يوم القيامة� .أ�س�أل اهلل �أن
ٍ
يلقى �أمري امل�ؤمنني ُحجته ويح�س ��ن به اخلالفة لر�س ��وله يف �أمته ،وي�ؤتيه من لدنه
�أج ًرا عظي ًما .وال�سالم عليك»(.)20
وزي ��ادة على ذلك ،فقد خاطب ُوال َة العبا�س ��يني يف ق�ض ��اء حوائج العامة؛ �إذ
بعث ر�س ��الة �إلى �س ��ليمان بن جمالد ـ كاتب املن�ص ��ور ـ يف التعطف عن اخلليفة يف
التما� ��س الف ��داء لأهل قاليقال( ،)21وبعث بر�س ��الة �أخرى يف �أم ��ر قاليقال �إلى عم
املن�ص ��ور ،عي�س ��ى بن علي ،يطلب فيها تذكري اخلليفة ب�ش� ��أنهم؛ يقول فيها« :وقد
بلغن ��ي كتابك جواب م ��ا كنت كتبت به �إليك يف �أهل قاليقال ،تذكر �أنه �أ�ض� � َّر بهم
�أن ��ك مل تر �أحدًا ب ��ه طرق يقوم بذلك وال يذكر به ،وت�أم ��رين مبحادثتك فيهم �إن
ق�ضى اهلل لك من َغزاتك �إيا ًبا.)22( »...
وك�ش ��فت ر�س ��الته �إلى الوايل �أبي بلج موعظته له يف ح�سن ال�سرية يف الرعية
ب�أه ��ل الذمة؛ يقول فيه ��ا ...« :وقد ر�أي ��ت كت ًبا ظهرت فيما عندكم ومقالة �س ��وء
بعقوبة فرط و�صحبة غليظة للم�سلمني ،وقد �أو�صى ر�سول اهلل بخف�ض اجلناح
لهم وبالر�أفة بهم واملعدلة بينهمُ ،يعفى عن م�سيئهم فيما يجعل العفو فيه ،و ُيعاقب
املذن ��ب على قدر ذنب ��ه ،ال يقتحم بالعقوبة وجهه؛ ف�إنه بلغنا �أن �ص� � َّكة الوجه يوم
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القيامة ال ُتغفر ،فكيف من املوت �أجمل من عقوبته ال يثنى �إلى حدود اهلل عطفه،
وال يقف يف �س�ي�رته على �أمره يريد جهله �أنه يف الأمور مخيرَّ  ،و�أن غ َّيه ر�ش ��د ،فهو
حلرم اهلل عند غ�ض ��به ملغ ��ى ،وبالعداة يف دي ��ن اهلل وعلى عبادة ي�س ��فه ،ف�إنكم
جعلت ��م �أمانتكم من �أهل ذمتكم م�أك ًال ،وبني �أهوائكم حتى هلكت الأموال وعلقت
الرجال ،مع املُثلة يف اللحى وتقطيع الأب�شار ،ور�سول اهلل يقول فيما بلغنا« :من
أعظ ْم بندامة من ر�س ��ول اهلل
ظلم َ
معاهدًا� ،أو ك َّلفه فوق طاقته ،ف�أنا حجيجه .ف� ِ
ع ��ن قلي ��ل حجيجه! لقد �أحدثت تلك الأعمال فيما بلغني من امل�س ��لمني �ض ��غائن،
ولبع� ��ض ذوي النه ��ى يف جهاده معكم [ارتيا ًبا] مبا ت�أتيننا بذلك كتبهم ي�س� ��ألون
عنه.)23( »...
كم ��ا كان الإمام الأوزاعي كر ًميا زاهدً ا ،مل يكرتث ملال �أو تقرب من �س ��لطان
ال�س ��تغالل م�ص ��لحة خا�ص ��ة؛ فقد روي عنه �أنه قال« :ما من �شيء �أبغ�ض �إلى اهلل
تعالى من عامل يزور عام ًال»( .)24فقد كان يهابه �أمراء امل�سلمني مهابة كبرية؛ قال
ابن �أبي الع�شرين�« :سمعت �أمري ال�ساحل يقول ،وقد دف َّنا الأوزاعي :رحمك اهلل يا
�أبا عمرو ،لقد كنت �أخافك �أكرث من الذي والّين»( .)25وذكر ابن ع�ساكر� :إن وال ًيا
فهم به ،فقال له �أ�صحابه:
بال�ش ��ام قد �أراد الأوزاعي على �ش ��يء ،فلم يجده عنده َّ
دعه عنك! واهلل لو �أمر �أهل ال�شام �أن يقتلوك لقتلوك ،ف َكف عنه»(.)26
غري �أن ذلك ال يعني اال�س ��تغناء عن تقدمي املوعظة والن�ص ��ح لهم؛ فقد ترك
�أبا جعفر املن�صور باك ًيا خائ ًفا من لقاء اهلل تعالى ،في�س�أله عما فعله مع رعيته()27؛
لأنه يف وعظه لهم وحر�ص ��ه على ن�صحهم( )28ي�سرت�شد بقول اهلل تعالى} :ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ{(.)29
وروي �أن �أب ��ا جعف ��ر املن�ص ��ور كت ��ب �إلى الأوزاع ��ي� :أما بعد ،فق ��د جعل اهلل
لرعيته قبلك يف عنقه ،فاكتب �إ َّ
أيت فيه امل�ص ��لحة ،فكتب اليه الأوزاعي:
يل مبا ر� َ
�أم ��ا بع ��د ،فعليك يا �أم�ي�ر امل�ؤمنني بتقوى اهلل عز وجل ،وتوا�ض ��ع يرفعك اهلل يوم
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ي�ض ��ع املتكربي ��ن يف الأر�ض بغري احل ��ق ،واعلم �أن قرابتك من ر�س ��ول اهلل لن
تزيد حق اهلل تعالى عليك �إال وجو ًبا»(.)30
لقد نال الإمام الأوزاعي مكانة مرموقة من لدن اخللفاء الأمويني والعبا�سيني؛
فقد ذكر ابن كثري �أن الإمام الأوزاعي كان له يف بيت مال امل�س ��لمني �إقطاع �ص ��ار
�إليه من بني �أمية ،وو�صل �إليه منهم ومن بني العبا�س نح ٌو من �سبعني �ألف دينار،
فل ��م مي�س ��ك منها �ش ��ي ًئا ،وال اقتنى �ش ��ي ًئا من عق ��ار وال غريه ،وال ت ��رك يوم مات
�س ��وى �س ��بعة دنانري كانت جهازه ،ب ��ل كان ينفق ذلك يف �س ��بيل اهلل ويف الفقراء
وامل�ساكني(.)31
ومل يك ��ن م َّي ��ا ًال �إل ��ى التق ��رب م ��ن الأم ��راء؛ روى �أبو م�س ��هر عن �س ��عيد بن
جمل�س ��ا ،ثم
عبدالعزي ��ز ،قالَ :وليِ َ الأوزاعي الق�ض ��اء ليزي ��د بن الوليد ،فجل�س ً
جمل�سا واحدً ا(.)32
ا�ستعفى ف�أُعفي .وقال �أبو زرعه :جل�س لهم ً
وذكر ابن ع�ساكر � ً
أي�ضا �أن �سليمان بن عبدالرحمن قال :قال عقبة بن علقمه
البريوت ��ي� :أرادوا الأوزاعي للق�ض ��اء فامتنع و�أبى فرتكوه ،ق ��ال :قلت لعقبه :وهم
كانوا ُيكرهون النا�س على ما يريدون ،فكيف مل ُيكرهوا الأوزاعي ،فقال :هيهات!
أعظم قد ًرا من ذلك(.)33
�إنه كان يف �أنف�سهم � َ
و�أظهرت ق�صة لقائه مع عبداهلل بن علي ـ عم ال�سفاح ـ الذي دخل بالد ال�شام
و�أجل ��ى بني �أمية عنها ،وقتل الكثريين منهم� ،ش ��دة مت�س ��كه بق ��ول احلق والدفاع
عن ��ه ،غ�ي�ر مكرتث ملا يعقبه م ��ن نتائج؛ يق ��ول الأوزاعي« :دخلت علي ��ه وهو على
�س ��رير ،ويف يده خيزرانة ،وامل�س� � ّودة عن ميينه و�ش ��ماله ،معهم ال�سيوف م�صلتة،
ف�س ��لمت علي ��ه فلم يرد ،ونكت بتلك اخليزرانة التي بي ��ده ،ثم قال :يا �أوزاعي ،ما
ترى فيما �ص ��نعنا من �إزالة �أي ��دي �أولئك َّ
الظ َلمة عن الب�ل�اد والعباد� :أجها ٌد هو؟
قال :فقلت� :أيها الأمري� ،س ��معت يحيى بن �س ��عيد الأن�ص ��اري يقول� :سمعت عمر
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ب ��ن اخلطاب ر�ض ��ي اهلل عنه يقول� :س ��معت ر�س ��ول اهلل يق ��ول�« :إمنا الأعمال
بالني ��ات ،و�إمنا لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته �إلى اهلل ور�س ��وله ،فهجرته
�إلى اهلل ور�س ��وله ،ومن كانت هجرته لدنيا ي�ص ��يبها �أو ام ��ر�أة يتزوجها ،فهجرته
�إل ��ى ما هاجر �إليه .قال :فنكت باخليزرانة �أ�ش ��د م ��ا كان ينكت ،وجعل من حوله
يقب�ض ��ون �أيديهم على قب�ض ��ات �س ��يوفهم .ثم قال :يا �أوزاعي ،م ��ا تقول يف دماء
بني �أمية؟ فقلت :قال ر�س ��ول اهلل « :ال يحل دم امرئ م�س ��لم �إال ب�إحدى ثالث:
النف�س بالنف�س ،وال َّث ِّيب الزاين ،والتارك لدينه املفارق للجماعة .فقال :فنكت بها
حراما،
�أ�ش� � َّد من ذلك .ثم قال :ما تقول يف �أموالهم ؟ فقلت� :إن كانت يف �أيديهم ً
فه ��ي حرام عليك � ً
أي�ض ��ا ،و�إن كانت لهم حال ًال ،فال حتل لك �إال بطريق �ش ��رعي.
قال :فنكت �أ�ش� � َّد مما كان ينكت قبل ذلك ،ثم قال� :أال نو ِّليك الق�ضاء؟ فقلت� :إن
�أ�س�ل�افك مل يكونوا ي�ش� � ُّقون عل � َّ�ي يف ذلك ،و�إين �أحب �أن تتم م ��ا ابتد�ؤوين به من
حرما ،وهم محتاجون
الإح�سان .فقال :ك�أنك حتب االن�صراف؟ فقلت� :إن ورائي ً
�إلى القيام عليهن و�س�ت�رهن ،وقلوبهن م�شغولة ب�س ��ببي .قال :وانتظرت ر�أ�سي �أن
ي�س ��قط بني يدي .ف�أمرين باالن�ص ��راف .فلما خرجت �إذا ر�س ��ول من ورائي ،و�إذا
معه مئتا دينار ،فقال :يقول لك �أمري امل�ؤمنني :ا�ستنفق بهذه .قال :فت�صدقت بها،
و�إمنا �أخذتها خو ًفا .قال :وكنت تلك الأيام �صائ ًما طاو ًيا»(.)34
ثان ًيا :عالقته مع املجتمع:
مل يك ��ن الإمام الأوزاعي ببعيد عن جمتمعه؛ فق ��د كان قري ًبا من حاجاتهم،
متاب ًع ��ا لأمورهم ،ال يبخل عليهم مبوعظة؛ يقول محم ��د بن عجالن« :مل �أر �أحدً ا
�أن�ص ��ح للم�س ��لمني من الأوزاعي» .وقال غريه� :إن الأوزاعي «كان يعظ النا�س ،فال
يبقى �أحد يف جمل�سه �إال بكى بعينه �أو بقلبه ،وما ر�أيناه يبكي يف جمل�سه قط ،وكان
�إذا خال بكى حتى ُيرحم»(.)35
وحر� ��ص على تعليمهم؛ فقد روي �أن �إبراهيم ب ��ن �أدهم مر بالأوزاعي وحوله
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النا�س ،فقال« :على هذا عهدت النا�س ك�أنك معلم وحولك ال�ص ��بيان .واهلل لو �أن
لعجز عنهم .فقام الأوزاعي وترك النا�س»(.)36
هذه احللقة على �أبي هريرة َ
جال�سنا الأوزاعي فر�أى فينا َح َد ًثا ،قال :يا
ويقول الوليد بن م�س ��لم« :كنا �إذا ْ
غالم ،ق ��ر�أت القر�آن؟ ف�إن قال :نعم ،قال :اق ��ر�أ }ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ {.
ف�إن قال :ال ،قال :اذهب وتعلم القر�آن قبل �أن تطلب العلم(.)37
ومل يبخ ��ل على �أحد بعلم ��ه ،ومل يقبل من �أحد ما ًال �أو هدي ��ة لقاء ذلك؛ قال
محمد بن عي�س ��ى� :أهدوا للأوزاعي هدية �أ�ص ��حاب احلدي ��ث ،فلما اجتمعوا قال
له ��م� :أنت ��م باخليار؛ �إن �ش ��ئتم قبلت هديتك ��م ومل �أحدثكم ،و�إن �ش ��ئتم حدثتُكم
ورددت هديتكم .ويف ق�صة �أخرى �أنه كان يحب اخلردل �أو يتداوى به ،فقال رجل
من �أهل �ص� � ُّفورية� :أن ��ا �أبعث �إليك منه يا �أبا عمرو ،ف�إن ��ه ين ُبت عندنا كثري ب ِّر ٌّي.
ب�ص� � َّرة وبعث مب�س ��ائل ،فبعث الأوزاعي اخلردل �إلى ال�سوق،
قال :فبعث �إليه منه ُ
فلو�س ��ا ،ف�ص� � َّرها يف رقعته و�أجابه يف امل�سائل ،وكتب �إليه �أنه مل
فباعه و�أخذ ثمنه ً
يحملني على ما �صنعتُه �شيء تكره ،ولكن كانت معه م�سائل ،فخفت �أن يكون كهيئة
الثم ��ن لها .وهو القائل لول ��ده« :يا بني لو كنا نقبل من النا�س ما يعر�ض ��ون علينا
لأو�شك بنا �أن نهون عليهم»(.)38
وكان الإم ��ام الأوزاعي يو ِّقر �أهل العلم .ق ��ال« :النا�س عندنا �أهل العلم»(،)39
وكان يعطيه ��م حقه ��م؛ يقول عطاء بن اخلف ��اف :كنت عند الأوزاع ��ي ،ف�أراد �أن
يكتب �إلى �أبي �إ�سحاق الفزاري ،فقال للكاتب :ابد�أ به ،ف�إنه واهلل خري مني»(.)40
منفتحا على العلوم ،ال ي�س ��تهني ب� ٍّأي منها ،وال يجد
كما كان الإمام الأوزاعي
ً
غ�ضا�ض ��ة يف �أن يتعلم � َّأي علم؛ فمن و�ص ��اياه قوله« :تعلم ما ال ي�ؤخذ به كما تتعلم
ما ي�ؤخذ به»(.)41
وكان �ش ��ديد التوا�ض ��ع ،مح ًبا ملجتمعه؛ فعن �أبي �إ�س ��حاق الف ��زاري ،قال :ما
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ر�أيت �أحدً ا �أ�ش ��د توا�ض� � ًعا م ��ن الأوزاعي ،وال �أرحم بالنا�س من ��ه ،و�إن كان الرجل
ليناديه ،فيقول :لبيك»(.)42
وكان الإمام الأوزاعي م�س ��تجي ًبا للنا�س� ،أفتى بالكثري يف �ش�ؤونه؛ يذكر الهقل
ابن زياد �أنه �أفتى يف �سبعني �ألف م�س�ألة �أو نحوها(.)43
وق ��ال �آخر�« :إنه �أفتى يف ثمانني �ألف م�س� ��ألة( .)44وهو ما دفع البع�ض �إلى �أن
يعتربه َ
رجل عامة؛ فقد قال �أبو �إ�س ��حاق الفزاري« :ما ر�أيت مثل رجلني :الأوزاعي
والث ��وري؛ ف�أما الأوزاعي فكان رجل عا َّمة ،والثوري كان رجل خا�ص ��ة ،ولو ُخيرِّ ت
إماما؛ �إذ ال
له ��ذه الأمة الخ�ت�رت لها الأوزاعي؛ لأنه كان �أكرث تو�س� � ًعا ،وكان واهلل � ً
إماما ،ولو �أن الأمة �أ�صابتها �ش ��دة والأوزاعي فيهم ،لر�أيت لهم �أن
ُن�ص ��يب اليوم � ً
يفزعوا �إليه»(.)45
ومن جانب �آخر ،فقد ذاعت �أخبار مناظراته وا�ش ��تهرت بني �أهل العلم؛ فقد
ودفاعا عن الإ�س�ل�ام ،فهو من �أ�ش ��د
ناظ ��ر الكثريين وتذاك ��ر معهم،ابتغا ًء للحق ً
النا�س مقتًا للجدل ونفو ًرا منه؛ قال الوليد بن مزيد� :س ��معت الأوزاعي يقول� :إذا
اراد اهلل بقوم �ش ًّرا فتح عليهم اجلدل ومنعهم العمل(.)46
وزي ��ادة على ذلك ،فقد كانت �آراء الإم ��ام الأوزاعي يف العقائد تتفق مع �آراء
اجلماعة؛ �إذ ح�ض على التم�س ��ك بعقيدة �أهل ال�س ��نة ،ونف َر م ��ن البدع؛ فقد ُروي
عن ��ه �أنه كان يقول لأبي �إ�س ��حاق الفزاري« :ا�ص�ب�ر على ال�س ��نة ،و ِقف حيث وقف
القوم ،وقل فيما قالوا ،و ُك َّف ع َّما ك ُّفوا ،وا�سلك �سبيل �سلفك ال�صالح؛ ف�إنه ي�سعك
ما ي�سعهم ،وال ي�ستقيم الإميان �إال بالقول ،وال ي�ستقيم الإميان والقول �إال بالعمل،
وال ي�ستقيم الإميان والقول والعمل �إال بنية موافقة لل�سنة»(.)47
ومن هنا َّ
ف�ضله الإمام مالك على غريه؛ قال يحيى القطان عن مالك« :اجتمع
عندي الأوزاعي والثوري و�أبو حنيفة ،فقلت� :أيهم �أرجح ؟ قال :الأوزاعي»(.)48
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وزيادة على ذلك ،فقد اكت�س ��ب ح�ضوره مكانة متميزة من حيث �إ�سهاماته يف
تعلي ��م املجتمع؛ فمن بني مناظراته امل�ش ��هورة ما جرى مع الإمام مالك ،فقد روي
�أنه اجتمع ومال ًكا يف م�س ��جد ر�سول اهلل  ،فتناظرا يف املغازي فغمره الأوزاعي،
ثم تناظرا يف الفقه فغمره مالك(.)49
كما ناظر �س ��فيان الثوري يف مو�س ��م احلج مبنى يف م�س� ��ألة رفع اليدين عند
الرك ��وع والرف ��ع منه يف ال�ص�ل�اة ،حي ��ث ر�أى الإم ��ام الأوزاعي م�ش ��روعية ذلك
ووجوبه(.)50
وناظر � ً
أي�ضا رجا ًال من �أهل الفرق ،فقد ا�ستدعاه اخلليفة ه�شام بن عبدامللك
ملناظ ��رة رجل َق � َ�دري ،حيث قال الأخ�ي�ر للخليفة :ادع من �ش ��ئت فيجادلني ،ف�إن
�أدرك ��ت علي ب�س ��بب ،فقد �أمكنتُك من عالوتي (يعني ر�أ�س ��ه) ،فقال ه�ش ��ام :قد
�أن�ص ��فت .فبعث �إلى الأوزاعي ،فلما ح�ض ��ر الأوزاعي قال له ه�شام :يا �أبا عمرو،
القدري ،فقال له الأوزاعي :اخرت �إن �ش ��ئت ثالث كلمات� ...أخربين
ناظر لنا هذا َ
عن اهلل عز وجل :هل ق�ضى على ما نهى؟ قال القدري :لي�س عندي يف هذا �شيء.
فق ��ال الأوزاع ��ي :هذه واحدة ،ثم قال الأوزاعي� :أخ�ب�رين عن اهلل عز وجل :حال
دون م ��ا �أم ��ر؟ قال القدري :هذه �أ�ش ��د من الأولى ،ما عندي يف هذا �ش ��يء .فقال
الأوزاع ��ي :ه ��ذه اثنتان ي ��ا �أمري امل�ؤمنني ،فق ��ال الأوزاعي� :أخ�ب�رين عن اهلل عز
وج ��ل :ه ��ل �أعان على ما ح َّرم ؟ فقال القدري :هذه �أ�ش ��د م ��ن الأولى والثانية ،ما
عندي يف هذا �ش ��يء ،فق ��ال الأوزاعي :يا �أمري امل�ؤمنني هذه ث�ل�اث كلمات .فقال
ف�س ��ر لنا هذه الثالث الكلمات ما هي؟ قال :نعم
ه�ش ��ام بن عبدامللك للأوزاعيِّ :
ي ��ا �أمري امل�ؤمننيَ � :أما تعلم �أن اهلل تعالى ق�ض ��ى على م ��ا نهى؟ نهى �آدم عن الأكل
من ال�ش ��جرة ثم ق�ضى عليه ب�أكلها ف�أكلها .ثم قال الأوزاعي :يا �أمريامل�ؤمنني� ،أما
تعلم �أن اهلل تعالى َ
حال دون ما �أمر؟ �أمر �إبلي�س بال�سجود لآدم ،ثم حال بينه وبني
ال�س ��جود .ثم قال الأوزاعي� :أما تعلم يا �أمري امل�ؤمنني �أن اهلل تعالى �أعان على ما
ح َّرم؟ حرم امليتة والدم وحلم اخلنزير ،ثم �أعان عليه باال�ضطرار �إليه.

2 1

55

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1440
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن  /ﻣﺎرس  -أﺑﺮﻳﻞ 2019م

118

فق ��ال ه�ش ��ام� :أخربين ع ��ن الواحدة ما كنت تق ��ول له؟ قال :كن ��ت �أقول له:
�أخربين عن م�ش ��يئتك :مع م�ش ��يئة اهلل عز وجل �أو م�ش ��يئتك دون م�ش ��يئة اهلل عز
وجل؟ فب�أيها �أجابني ح َّل �ضرب عنقه.
ق ��ال :ف�أخربين عن الأرب ��ع الكلمات ما هُ نَّ ؟ قال :كنت �أقول له� :أخربين عن
اهلل عز وجل حيث خلقك :خلقك كما �شاء �أو كما �شئت ،ف�إنه كان يقول :كما �شاء،
ف�أقول له� :أخربين عن اهلل عز وجل :يتوفاك �إذا �شئت �أو �إذا �شاء؟ ف�إنه كان يقول:
�إذا �ش ��اء ،ف�أقول له� :أخربين عن اهلل عز وجل �إذا تو َّفاك �أين ت�ص�ي�ر :حيث �شئت
�أو حيث �شاء؟ ف�إنه كان يقول :حيث �شاء.
ق ��ال الأوزاع ��ي :يا �أمري امل�ؤمنني ،من مل ميكنه �أن يح�س ��ن خلقه،وال يزيد يف
رزقه ،وال ي� ّؤخر يف �أجله ،وال ي�صيرِّ نف�سه حيث �شاء ،ف�أي �شيء يف يده من امل�شيئة
يا �أمري امل�ؤمنني� .إن القدرية ما ر�ض ��وا بقول اهلل تعال ��ى ،وال بقول الأنبياء عليهم
ال�صالة وال�سالم ،وال بقول �أهل اجلنة ،وال بقول �أهل النار ،وال بقول املالئكة ،وال
بقول �أخيهم �إبلي�س(.)51
وت�صدى الإمام الأوزاعي مل�س�ألة خلق القر�آن التي �أثريت يف ع�صره؛ فقد كان
يقول� :إن القر�آن كالم اهلل غري مخلوق ،ومن قال �إنه مخلوق فهو كافر(.)52
وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،فقد ع ��رف عن ��ه اهتمامه ب�ش� ��ؤون �أه ��ل الذمة وق�ض ��اء
م�ص ��احلهم؛ فبالإ�ضافة �إلى ما تقدم من و�صيته يف ر�سالته التي بعثها �إلى الوايل
�أبي بلج ب�ش� ��أنهم( ،)53فقد �أقام النكري على الأمري �ص ��الح بن علي العبا�س ��ي حيث
�أوقع ببع�ض ن�ص ��ارى جبل لبنان؛ فقد جاء يف فتوح البلدان(� )54أنه خرج يف جبل
فوجه �ص ��الح بن علي بن عبداهلل بن عبا�س
لبنان قوم �ش ��ك ْوا عامل خراج بعلبكَّ ،
ـ ع ��م ال�س ��فاح ـ يف قت ��ل مقاتليهم ،و�أقر من بق ��ي منهم على دينه ��م ،وردهم �إلى
قوما من �أهل لبنان ع ��ن قراهم .فكتب الأوزاعي ر�س ��الة طويلة
قراه ��م ،و�أجل ��ى ً
ُحف ��ظ منها« :وقد كان م ��ن �إجالء �أهل الذمة من جبل لبنان ممن مل يكن ممال ًئا
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ملن خرج على خروجه ممن قتلت بع�ضهم ورددت باقيهم �إلى قراهم ما قد علمت،
أموالهم،وحكم اهلل
فكيف ُت� َؤخذ عامة بذنوب خا�ص ��ة حتى ُيخرجوا من ديارهم و�
ُ
تعال ��ى }ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{( )55وه ��و �أح ��ق ما ُوقف عن ��ده واقتُدي به ،و�أحق
الو�ص ��ايا �أن تحُ فظ وترعى و�ص ��ية ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؛ ف�إنه قال :من
جيجه يوم القيامة»(.)56
ظلم َ
معاهدً ا وك َّلفه فوق طاقته ،ف�أنا َح ُ
كما كان الإمام الأوزاعي على �صالت اجتماعية وثيقة معهم ،فقد �أهدى �إليه
ن�صراين جرة ع�سل ،وقال له :يا �أبا عمرو ،تكتب يل �إلى وايل بعلبك ،يعني لي�شفع
ل ��ه عنده .قال له الأوزاعي� :إن �ش ��ئت رددتُ اجل ��رة وكتبت لك ،و�إال قبلت اجلرة،
ومل �أكت ��ب ل ��ك .قال :فرد اجل ��رة وكتب له ،فو�ض ��ع عنه ثالثني دين ��ا ًرا .و�إمنا رد
الهدية على ال�شفاعة خو ًفا من الوقوع يف الرياء(.)57
ويذكر � ً
أي�ض ��ا �أنه نزل ب�أهل بيت من �أهل الذمة و�ض� � َّيفوه،فقال لرجل منهم:
غالما
�أل ��ك حاجة؟ ف�ش ��كا �إليه ما �أُلزم من اخلراج ،فكتب �إل ��ى ابن الأزرق وكان ً
لأبي جعفر على اخلراج ،قال :فلما دفعت �إليه و�ضعه على عينيه ،فقال :حاجتك.
فذكرها فق�ضاها له .وملا عاد �إلى منزله �أخرب زوجته ،فقالت :اهد له هدية .وكان
�صاحب نحل ،فملأ ُقمق ًما �شهدً ا ،و�أقبل على الأوزاعي ،فلما ر�آه الأوزاعي ،قال له:
َ
�ألك حاجة؟ قال :ف�أمر بقب�ض ��ه ،و�س�أله عن خراجه ،ف�أخربه �أنه بقي عليه ثمانية
ع�س ��رت عل ��ى يف �أيامي هذه ،ث ��م دخل الأوزاعي
دنان�ي�ر .قال :فتجدها؟ قال قد ُ
منزل ��ه و�أخرج �إليه الدنانري .فق ��ال :اذهب حتى ت�ؤديها عن ��ك ،ف�أبى ،قال :فخذ
قمقمك ،قال :يا �أبا عمرو ،و�أي �شيء ذاك؟ �إمنا ذاك من نحلي ،قال� :أنت �أعلم،
�إن �ش ��ئت قبلنا منك وقبلت منا و�إال رددنا ما علي ��ك كما رددت علينا ،قال :ف�أخذ
الن�صراين الدنانري و�أخذ الأوزاعي القمقم(.)58
ولي� ��س غري ًب ��ا �أن يكون و ْقع وفا ِته �ص ��دمة كب�ي�رة ملجتمعه ب ��كل �أديانه؛ فعن
�س ��امل بن املنذر قال :ملا �سمعت ال�صيحة بوفاة الأوزاعي خرجت ،و�أول من ر�أيت:
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ن�صراين قد َذ َّر على ر�أ�سه الرماد ،فلم يزل امل�سلمون من �أهل بريوت يعرفون ذلك
له ،وخرجت يف جنازته �أربع �أمم لي�س منها واحده مع �ص ��احبتها،وخرجنا يحمله
امل�سلمون ،وخرجت اليهود يف ناحية والن�صارى يف ناحية والقبط يف ناحية(.)59

الهوامش:
(*)جامعة املو�صل ـ كلية الرتبية ـ مدير مركز درا�سات املو�صل ال�سابق.
(� )1أبو القا�سم علي بن احل�سن بن هبة اهلل ،ابن ع�ساكر ،تاريخ مدينة دم�شق ،حتقيق �سكينة ال�شهابي،
مطبوع ��ات جمم ��ع اللغة العربي ��ة (دم�ش ��ق 150/35 )1998 -؛ الذهبي ،تاريخ الإ�س�ل�ام ووفيات
م�ش���اهري الأع�ل�ام ،حتقيق د .عمر عبدال�س�ل�ام تدمري ،ط ،1ن�ش ��ر دار الكت ��اب العربي (بريوت:
.484/9 :)1407
( )2امل�ص ��در نف�س ��ه 225 ،224 ،150/35؛ �إ�س ��ماعيل بن عمر ،ابن كثري ،البداية والنهاية ،ن�شر مكتبة
املعارف (بريوت :دت).120/10 :
( )3وفيات الأعيان ،حتقيق �إح�سان عبا�س ،دار الثقافة (لبنان :دت).121/3 :
( )4اب ��ن حج ��ر الع�س ��قالين ،تهذي���ب التهذيب ،جمل� ��س دائرة املع ��ارف النظامية ،حي ��در �آباد الدكن
(الهند1326 :هـ).102/11 :
( )5ابن ع�ساكر  -امل�صدر ال�سابق.197/35 :
(� )6سورة الن�ساء الآية .75
(� )7سورة االنبياء :الآية .47
(� )8أبو نعيم �أحمد بن عبداهلل الأ�ص ��بهاين ،حلية الأولياء وطبقات الأ�ص���فياء ،ط ،1مطبعة ال�س ��عادة
(م�ص ��ر1355،هـ)135/6 :؛ عبدالرزاق قا�س ��م ال�ص ��فار ،الإمام الأوزاعي ومنهجه كما يبدو يف
فقهه ،ن�شر دار الر�سالة (بغداد 117)1976 ،ـ.120
( )9تذكرة احلفاظ ،ن�شر دار �إحياء الرتاث العربي (بريوت (د :ت ).183/1 :
( )10امل�صدر نف�سه.244/1 :
( )11زي ��ن الدي ��ن ب ��ن تقي بن عبدالرحم ��ن اخلطيب ،محا�س���ن امل�س���اعي يف مناقب الإم���ام �أبي عمرو
الأوزاعي ،نقَّحه وعلق عليه �ش ��كيب �أر�س�ل�ان ،مطبعة احللبي (م�ص ��ر :دت)120 :؛ الذهبي� ،سري
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�أعالم النبالء ،علق عليه وقدم له محمد �أمين ال�ش�ي�راوي ،ن�ش ��ر دار احلديث (القاهره:) 2006 :
.552/6
( )12ابن ع�ساكر ،امل�صدر ال�سابق.190/35 :
( )13اخلطيب ،امل�صدر ال�سابق .136-123
(� )14أب ��و محم ��د عبدالرحمن بن �أب ��ي حامت الرازي ،تقدمه املعرف���ة لكتاب اجل���رح والتعديل ،مطبعة
جمل�س دائرة املعارف العثمانية ،حيدر �أباد الدكن (الهند.190 :)1952 ،
( )15امل�صدر نف�سه.193-191 :
( )16امل�صدر نف�سه.194-193 :
( )17اخلطي ��ب ،امل�ص ��در ال�س ��ابق101 :؛ عب ��داهلل محمد اجلب ��وري ،الإم���ام الأوزاع���ي حيات���ه و�آرا�ؤه
وع�صره.43 :
( )18الرازي  ،امل�صدر ال�سابق214 :
(� )19سورة الن�ساء الآية.75 :
( )20الرازي ،امل�صدر ال�سابق.197-195 : :
( )21امل�صدر نف�سه.199-197 :
( )22امل�صدر نف�سه.200-199 :
( )23امل�صدر نف�سه.202-200 :
( )24اخلطيب ،امل�صدر ال�سابق.102-101 :
( )25ابن ع�س ��اكر ،امل�ص ��در ال�س ��ابق 220-35 :؛ الذهبي ،تاريخ الإ�س�ل�ام ،496/9 :اجلبوري ،الإمام
الأوزاعي.44 :
( )26ابن ع�ساكر ،امل�صدر ال�سابق.220-35 :
( )27الأ�صبهاين ،امل�صدر ال�سابق.138/6 :
( )28امل�صدر نف�سه.144/6 :
(� )29سورة الذاريات :الآية .55
( )30الرازي ،امل�صدر ال�سابق.120 :
( )31البداية والنهاية ،ن�شر مكتبة املعارف (بريوت :دت )117/10 :؛ ابن ع�ساكر.198/35 :
( )32الذهبي� ،سري �أعالم النبالء.550 ،5474/6 :
( )33ابن ع�ساكر ،امل�صدر ال�سابق.206-205/35 :
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( )34اخلطيب ،امل�صدر ال�سابق  ،82-80ابن ع�ساكر ،امل�صدر ال�سابق.211-210/35 :
( )35ابن كثري ،امل�صدر ال�سابق116/10 :
( )36ابن ع�ساكر -امل�صدر ال�سابق.189/35 :
( )37امل�صدر نف�سه.187/35 :
( )38امل�صدر نف�سه.199-198 /35 :
(� )39أب ��و الف ��رج عبدالرحمن بن علي ابن اجلوزي� ،ص���فة ال�ص���فوة ،مطبعة دائرة املع ��ارف العثمانية
(حيدر �أباد  -الهند.229/4 :)1356 :
( )40الذهبي� ،سري �أعالم النبالء.542/8 :
( )41ابن ع�ساكر.173/35 :
( )42امل�صدر نف�سه.
( )43الذهبي ،تذكرة احلفاظ179/1 :؛ �شذرات الذهب.241/1 :
( )44الذهبي ،تذكرة احلفاظ179/1 :؛ �شذرات الذهب.241/1 :
( )45ابن ع�ساكر  ،172/35الذهبي ،تاريخ اال�سالم.227/6 :
( )46ابن ع�ساكر  ،201/35الذهبي ،تذكرة احلفاظ .179/1
( )47الأ�ص ��بهاين ،امل�ص ��در ال�س ��ابق ،143/6 :اخلطيب ،امل�ص ��در ال�س ��ابق139-138 :؛ ابن ع�س ��اكر،
امل�صدر ال�سابق.200/35 :
( )48اخلطيب ،امل�صدر ال�سابق.68-67 :
( )49ابن ع�ساكر ،امل�صدر ال�سابق 169/35؛ اخلطيب ،امل�صدر ال�سابق.66 :
( )50عبداهلل محمد اجلبوري ،الإمام الأوزاعي حياته و�آرا�ؤه وع�صره ،ن�شر جامعة بغداد ،مطبعة دار
الر�سالة (بغداد.85-84 :)1980-
( )51اخلطيب ،امل�صدر ال�سابق.110-106 :
( )52اجلبوري ،املرجع ال�سابق.195 :
( )53اخلطيب ،امل�ص ��در ال�س ��ابق ،مقدمة املحقق14-13 :؛ �أحمد بن يحيى ب ��ن جابر البالذري ،فتوح
البلدان ،حتقيق ر�ضوان محمد ر�ضوان ،ن�شر دار الكتب العلمية (بريوت 169 :)1403 :؛ اجلبوري،
املرجع ال�سابق.299-298 :
(� )54ص.163
(� )55سورة فاطر :الآية .18
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(� )56سنن �أبي داود.171/2 :
( )57اخلطيب ،امل�صدر ال�سابق104 :؛ ابن ع�ساكر ،امل�صدر ال�سابق.198/35 : :
( )58الرازي ،امل�صدر ال�سابق.211-210 : :
( )59اخلطيب ،امل�ص ��در ال�س ��ابق202 :؛ ابن ع�ساكر ،امل�صدر ال�سابق228/35 : :؛ الذهبي� ،سري �أعالم
النبالء.554/6 :
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استدراك ثالث
على ديوان حسان بن ثابت األنصاري
الدكتور �أحمد عبداللطيف بلتاجي *

( )

ُطب ��ع ديوان ال�ص ��حابي اجلليل ح�س ��ان ب ��ن ثابت طبعات ع ��دة(� )1أبرزها
طبعتان؛ هما:
 -1بتحقيق� :سيد حنفي ح�سنني ،القاهرة ،الهيئة العامة للكتاب1974 ،م.
 -2بتحقيق :وليد عرفات ،بريوت ،دار �صادر1974 ،م(*).
وق ��د ا�س ��تدرك ال�ش ��يخ محمد ح�س ��ن �آل يا�س�ي�ن �أربعني بيتًا عل ��ى طبعتي
(عرفات وح�سنني) ن�شرها يف جملة البالغ ببغداد ،ال�سنة ال�ساد�سة ،العدد الأول
(1976م) �ص.)2(59 ،51
وا�ستدرك �سعيد الغامني �ستة وع�شرين بيتًا على الطبعتني ذاتهما ،ن�شرهما
يف جملة البالغ ،ال�سنة ال�ساد�سة ،العدد اخلام�س (1976م) �ص.)3(55 ،51
وتنبغي الإ�ش ��ارة �إلى �أن ا�س ��تدراك ال�ش ��يخ محمد ح�س ��ن �آل يا�س�ي�ن يغلب
عليه الطابع املذهبي؛ فكثري من امل�ص ��ادر التي عرث فيها على الأبيات امل�ستدركة،
هي م�ص ��ادر �ش ��يع ّية تتبنى �آراء مذهبية( ،)4مثل :م�س� ��ألة الو�ص � ِّ�ي ،وحديث َ«منْ
علي ر�ض ��ي اهلل عنه،
ُكن ��ت م ��واله» .من هن ��ا ،فالأبيات امل�س ��تد َركة كلها يف مديح ّ
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بي من بعده .وقد تعر�ض � ُ�ت يف �أثناء
وت ��دور يف فل ��ك الوالية له ،و�أنه و�ص � ُّ�ي ال َّن ِّ
أبطلت منها ما خالف �إجماع �أهل ال�سنة
بحثي لنيل درجة الدكتوراه لهذه الآراء ،ف� ُ
واجلماعة(.)5
وقد عنَّ يل �أبيات حل�سّ ��ان بن ثابت بلغت (واحدً ا و�س ��تني بيتًا) ،مل �أرها يف
طبع َت ��ي الدي ��وان �أو اال�س ��تدراك عليهما ،م ��ع الإقرار باجلهد املب ��ذول يف طبعتي
الديوان ،ال �س َّيما طبعة الدكتور وليد عرفات.
يقول ح�سّ ان يف رثاء عثمان ر�ضي اهلل عنه(( :)6الوافر)
� -1أَال َم�����ن ُم���ب���ل���غ الأن���������ص����ا َر ع��ن��ي
 -2ف���������إين خ�����ائ ٌ
�����ف �����ش����ف ٌ����ق ع��ل��ي��ك��م
َ -3ف��������� َررمت م����ن زع�����ان َ
ِ�����ف ع���ان���دوه
 -4ف����ع����ث����م ُ
����ان ب�����ن ع�����ف�����انٍ � َ����س���� ُل����وه
�����ض ���ش��ه�� ًرا
 -5وق���وم���وا دو َن�����ه ب��ال�� ِب��ي ِ
 -6ف������إن����� ُك�����م ع����ل����ى �أث��������ب��������ا ِج �أم�������� ٍر
َ -7و ُف�������������وا هلل يف ع�����ث�����م�����ا َن ح��� ًق���ا
 -8ف����م����ه ً
��ل�ا ال ت�����ق�����ول�����وا ل���ل���ي���ايل
 -9ف������إ َّن�����ا ل�����ن ن�����ع�����و َد �إل�������ى �أن���ي���� ٍ���س

 -10و�إين ق����د �أرى ر�أ ًي��������ا و�أم������� ًرا
� -11سيو�شِ ُك � ْأن ّ
يك�ش َف ع��ن قليلٍ
�����ص��ر �أه���لَ���ه���ا و�أعِ ���������نْ ب�����ر�أي
 -12ف��ب ِّ

��ص��ح م��ن اب���ي ال��ول��ي��دِ
ر���س��ال�� َة ن��ا� ٍ
م���غ��� َّب���ة ر�أي������ ُك������م غ��ي�ر ال���ر����ش���ي���دِ
ُ
ف���ع���ن��� َد اهلل ع
�����������ادات ال�������ش���ه���ي���دِ
ُت�����ص��ي��ب��وا �أم���� َرك����م ال مِ ����ن ب��ع��ي��دِ
()7
ك���م���ا زح���ف���ت ب���خ��� َّف���ان �أ������س�����ود
()8
ور�أي غ��ي�ر م���ع���ت���دلٍ ر����ش���ي���دِ
وم�����ا �أع���ط���ي���ت���م���وه م����ن ال���ع���ه���و ِد
ول����ل����أي��������ا ِم يف ع����م����ي����ا َء ع�����ودي
غ��ي��ر م����ع��ت�ركِ ال��ع��ب��ي��دِ
ب ٍ
���خ�ي�ر َ
���س��ي��ك�����شِ ُ��ف ب��ع�� ُد ع��ن �أم����رٍ ���ش��دي��دِ
لأه������لِ ال�������ر�أي ع���ن �أم������رٍ ح��م��ي��دِ
ُي����ع����ا�����ش ب���ف�������ض���ل��� ِه ر�أي ���س��ع��ي��د

ويقول ح�سّ ان � ً
أي�ضا(( :)9الب�سيط)
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 -1يا ُم ْح َك َم َ
ن�ص ْحتُ ل ُكم
بن ُط َف ْيلٍ قد َ
 -2يا ُم ْح َك َم َ
بن ُط َفيلٍ قد �أُتِي َح ل ُكم
 -3ي��ا ُم ْ��ح�� َك�� َم ب َ���ن ُط�� َف��ي��ل �إ َّن��� ُك��� ْم َن�� َف�� ٌر
 -4ما يف ُم َ�س ْيلَ َمة الك َّذابِ مِ ن عِ َو ٍ�ض
 -5فا ْك ُف ْف حنيف َة عنهم قب َل ناعي ٍة
 -6وي���� ُل ال��ي��م��ام�� ِة وي ٌ
����ل ال قِ������وا َم ل�� ُه
هلل ال ُت���ث��� َن���ى �أعِ ��� َّن��� ُت���ه���ا
هلل وا ِ
 -7وا ِ
 -8ال ت���أم��ن��وا خ��ال��دًا ب��ال�ُب�رُ ِد ُم ْل َت ِث ًما
�ين ط��اوي�� ٌة
 -9ت��ع��دُو ب��ه ���س��رح ال�� ِّرج��ل ِ

يث ُ
�أتاك ُمال َّل ُ
ليث ْ
احل�ض ِروالبادِي

()10

هلل َد ُّر �أب����ي���� ُك����م ح����� َّي����� َة ال��������� َوادي
ك��ال��� َّ��ش��ا ِء �أ���س��لَ�� َم��ه��ا ال��� َّراعِ ���ي ل َآ���س��ا ِد
مِ �����ن دا ِر ق������و ٍم و�أم����������والٍ و�أوال ِد
َت�� ْن�� َع��ى ف��وار� َ��س َح��� ْربٍ َ�ش ْج ُوها ب��ا ِد
ال�صادِي
� ْإن حالتِ اخلي ُل فيها بال َقنا َّ
ح َّتى ت ُكونوا ك�أهلِ ا ْ
حلج ِر �أو عا ِد
َ
و�سط ال َع َجاج ِة مث َل ِّ
ال�ضيغم العادي
�����ب ُم�������ش��� َّرف��� ُة امل��ت��ن�ين وال����ه����ادِي
ُق ٌّ

ويقول � ً
أي�ضا(( :)11املتقارب)
َ -1ح���� ِن����ي���� َف���� ُة ق�����د ك�����������ادَكِ ال����ك����ائِ���� ُد
َ -2ف������وي������ ُل ال����� َي����� َم�����ام����� ِة َو ْي ٌ
�����������ل ل��ه��ا
 -3ف���ل���ا ت���������أ َم�������� ُن��������و ْه ع�����ل�����ى غِ ����������� َّر ٍة
 -4ه���و ال���ق���ا ِت��� ُل ال���ق���و َم ي����و َم ال��� ُب���زا ِخ
 -5و�أ ْو َط�������������������ا ب�����ن�����ي �أ� َ���������س���������دٍ ِذ َّل����������� ًة
����ح���� ُت����ه���� ْم ه�����ار ًب�����ا
 -6ف������ َو َّل������ى ُط����لَ���� ْي َ
 -7وق��������������ا َد عُ������� َي������� ْي������� َن������� َة يف غِ ������ ِّل������ ِه
 -8و�أم��������� َك��������� َن��������� ُه ُ
اهلل م�������ن ُق����������� َّر ٍة
 -9و�أن��������ت�������� ْم غ���������دًا م�����ث����� ُل����� ُه َب����� ْه�����لَ����� ٌة

وب�����ع����� َد َغ���������دٍ ج����م���� ُع����ه���� ْم ه�����امِ ����� ُد
�إذا م�������ا �أن���������������ا َخ ب�����ه�����م خ������الِ������ ُد
وه�����ل ُي�������ؤْ َم ُ
������ن الأَ�������س������ ُد ال��ل�ا ِب���� ُد
()12
وق���د َط���اعَ��� ُن���و ُه وق���د َج����ا َل����دُوا
و ُذ ْب������ي������ا َن � َ
أوط���������ا وق�����د عَ�����ا َن�����دُوا
وم��������ا مِ ������ ْث������ ُل������ ُه م����ن����ك���� ُم واحِ ���������� ُد
()13
���ب ب����ه ا َ
جل�������دُّ وال�������والِ������� ُد
ف���� ُ���س َّ
()14
�����ك �إ ْذ ُك������ ْف������ ُر ُه ت������الِ������ ُد
وم�����ال ٍ
ال�صاد ُر والوار ُد *
ُي ْعنى بها َّ

( )()15

وقال � ً
أي�ضا(( :)16املتقارب)
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� -1أن����ي���� ُب����وا �إل������ى احل������ ِّق ي����ا ق���و َم��� َن���ا
 -2وال ت����أ َن��� ُف���وا ال���ي���و َم �أن َت��� ْرجِ ��� ُع���وا
�����ص��ح��ي ل��ك��م ج���اه���دًا
َ -3ر َم����� ْي�����تُ ِب�� ُن ْ
 -4ف�����أن����ت���� ُم �أُن�������ا� ٌ�������س ل���ك���م � ُ�������س��������ؤْ َد ٌد
����ِ � -5ص���� َب����ا ُح ال�����وج�����و ِه نمَ�����ا ُك����� ْم �إل����ى
 -6ف��� ِ��ش��ي�� ُم��وا ال�����س��ي َ
��وف وال ت��ب�� َع�� ُث��وا

����ص����ح ف���ا ْق���ب��� ُل���وا
ف����������إنيِّ ل���ك���م ن����ا� ٌ
ف�����������إ َّن ال�������رج�������و َع ب����ك����م � ْأج������ َم������ ُل
ف�ل�ا َت������ ْر َت������دُوا ُث����� َّم َت ْ�����س�� َت ْ��ج��هِ��ل��وا
و ُي��� ْن���مِ ���ي��� ُك��� ُم ال����� َّ����ش���� َر ُف ال ْأط��������� َو ُل
مي ال���� َّث���� َن����ا ال����� َّ����ش���� َر ُف الأ َّو ُل
ك������ر ِ
ُح��������رو ًب��������ا َت�������������ذِ ُّل ب����ه����ا ال������� ُّن������� َّز ُل

وله � ً
أي�ضا(( :)17الكامل)
ِ������ب َي������ ِر ُد امل���دي���ن��� َة ُم���خ�ِب�رِ ً ا
 -1ه���ل راك ٌ
 -2وي����ق ُ
����ول ل��ل�����ص�� ِّدي��قِ عِ ���� ْن���� َد ل��ق��ائِ�� ِه
مي ك����أ َّن���ن���ا
� -3إ َّن�������ا ُح���� ِ���ص���ـ��� ْر َن���ا يف َت�������� ِر َ
َ -4ح َ�ش َدتْ لنا �أَ ْم ُ
�ل�اك كِ�� ْن�� َد َة واعت َدتْ
��ام�� َن�� ْع��هُ�� ُم مبُ��� َه���اج���ري َ���ن َف��� َوار� ٍ���س
 -5ف ْ
 -6وب���ك��� ِّل َق������� ْرنٍ يف ال����هِ���� َي����ا ِج ُم����هَ���� َّذبٍ

رَهْ َ
����ط ال��ر� ُ��س��ولِ و� َ���س���اد َة الأ ْن��� َ��ص��ا ِر
وال��د َّْم�� ُع َي��هْ��مِ �� ُل ك��ال�� َب��دِ يِّ اجل��ارِي
��و���ص بها على الأ ْد َب����ا ِر
ن��ح ُ��ن ال�� ُّن�� ُك ُ
خل َّ
ب����املُ���� ْرهَ���� َف����اتِ وب���ال��� َق��� َن���ا ا َ
����ط����ا ِر
ُف��� ْر� َ���س���انِ � ِ���ص���دْقٍ م���ن ب��ن��ي نجَ َّ ����ا ِر
ي�������س���م���و ب���� َع����� ْ����ض����بٍ ������ص�����ار ٍم ب���� َّت����ا ِر

وقال يف الغزل(( :)18الكامل)
�بر
�-1أَن�������س���ي��� ُم ري���ق���كِ �أُخ�����تَ �آل ال��ع��ن ِ
� -2أب���دي��� ُد ث���غ���رِك م���ا �أرى �أم ملحة
� -3أودع��ت��ن��ي ب�بري��ق ث��غ��رِك ُح��رق�� ًة
وا�ضح
 -4ون�شرتِ فرعَك فوق منتٍ
ٍ
رفك � ْأن َّ
يكف عن احل�شا
 -5قويل ل َِط ِ
 -6وان�� َه ْ��ي جمالك � ْأن ينال َمقاتلي
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َ
ا�ستن�ش�أْتِه من جمم ِر ؟
هذا �أم
()20
م��ن ب��ارق �أم معدن م��ن ج��وه�� ِر
���رف �أح�����و ِر
�أل��� ْه���ب���تِ ج��م��رت��ه��ا ب���ط ٍ
ك�شحك فوق خ�صرٍ ُم�ضم ِر
وطويتِ َ
()21
�سطواتِ نريانِ الهوى ،ث ّم اهجري
()22
فينا َل قو َمك �سطوة مِ ن َمع�شري
()19

128

� -7إِنيَّ م��ن ال��ق��و ِم ال��ذي��ن جِ ��ي��ا ُده��م

()23

بريح َ�ص ْر�ص ِر
طلعتْ على ك ِْ�سرى ٍ

و���س��لَ نْ َ
�ْبن َت���اج املُ��ل��كِ ق�����س�� ًرا بالقنا
َ -8
� -9آب�����ايَ م���ن ك��ه�لان �أرب�����اب العلى
اليمن اجليا َد فما انثنتْ
ُ -10قدنا من ِ
 -11ورم����ت ���س��م��رق��ن��دًا ب��ك��ل م��ث�� َّق ٍ��ف
ووطئن � َ
َ
وفار�سا
أر���ض ال�شا ِم ثم
-12
ً
بالبي�ض التي
� -13صبحت بال َد الهندِ
ِ
حزب محمدٍ
 -14ون�صر َن يف الأحزابِ َ
َ
وطلعن من رج��وى حنني �ش َّزبا
-15
 -16ما �إن يريد �إذا الرماح ت�شاجرت
 -17يلقى الرماح ال�شاجرات بنحره
للطرفا�صطربل�شباالقنا
-18ويقول
ِ
 -19و�إذا ت�أم َل َ
�شخ�ص طارقٍ
�ضيف
ٍ
� -20أ ْوم����ا �إل���ى ال��ك��وم��اء ه���ذا ط ُ
���ارق
ق�س َور
 -21كم قد ولدنا من جنيبٍ ْ
��� -22س��ل��ك��تْ �أن���ام���ل���ه ب��ق��ائ��م م��ره��ف
أر�ض من ذي قو ٍة
 -23كم فو َق وج ِه ال ِ
��اح��ه��ا
 -24ل���وال ����ص���وار ُم َي���ع��� ُرب ورم ُ
 -25ن��ح ُ��ن ال��ذي��ن ن ُّ
���ذل �أع��ن��ا َق القنا
 -26ق��ح��ط��ان وال���دن���ا وه�����ود ج��دن��ا
ُ
قحطان قومي ما ُ
ذكرت فخارهم
-27
 -28ال�سابقون �إل���ى امل��ك��ارم وال ُعلى

درب �آلِ الأ���ص�� َف�� ِر
و�أخ���ذ َن قه ًرا َ
ري
وب��ن��و امل��ل��وكِ عمومتي مِ ��ن حِ م ِ
()25
رب
حتى حوتْ بال�ص ِ
ني مهج َة بع ِ
ل��ه��ج ب����أح�������ش���ا ِء ال���ف���وار� ِ���س �أ���س��م�� ِر
ب�����احل�����ارثِ ال��ي��م��ن��ي واب������ن امل���ن���ذ ِر
()26
�صبحتبهاك�سرى�صبيحةد�سرت
����وب م���وت �أح��م�� ِر
وك�����س��و َن م����ؤت��� َة ث َ
ي��ح��م��ل��ن ك����ل ���س��ل��ي��ل ق�����وم م�����س��ع�� ِر
در ًع��ا �سوى �سربال طيبِ العن�ص ِر
()27
وي��ق��ي��م ه��ام��ت��ه م���ق���ام امل���غ���ف��� ِر
()28
فهدمت َ
ركن املجدِ �إن مل تعق ِر
()29
ر
�����واب َم ْ��ح��لٍ م��ق�ت ِ
مت�سربلٍ �أث َ
ن��ح�� َرت��ن َ��ي الأع�����دا ُء �إن مل ُتنحري
()30
ربيع مم��ط�� ِر
دام��ي الأظ��اف�� ِر �أو ٍ
()31
وب��ن�����ش��ر ف���ائ���دة وذروة م���ن�ب�ر
ل����وال ف���وا����ض��� ُل ِرف����دِ ن����ا مل ُي���ذك��� ِر
مل ت�����س��م��ع ال ُ
آذان � َ
�بر
���ص���وت ُم��ك ِ
�����روف قِ�������� َّل امل���ع�������س��� ِر
ون�����ع����� ُّز ب�����امل�����ع ِ
()32
ب��ه��م��ا َغ�� ِن��ي��ن��ا ع���ن والدة ق���ي���در
�إال ع����ل����وت ع���ل���ى ����س���ن���ام امل���خ���ف��� ِر
واحل���ائ���زون غ���دًا ح��ي َ
��ا���ض ال��ك��وث�� ِر
()24
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 -29ف�����إذا �أردت ب����أن ت���رى م�سعاتنا

بال�سماك الأزه��ر
َف ِ�صلِ النواظر ِّ

 -30لو رام��ت اجل��وزاء �أن تعلو على
 -31ث��م ال�����ص�لاة ع��ل��ى ال�� َّن��ب ِّ��ي و�آل���ه

�أدن�������ى ذ�ؤاب��������ة جم���دن���ا مل َت����ق����دِ ِر
م�����ا ال َح ب ٌ
�������رق يف غ����م����ام مم���ط��� ِر

الهوامش:
(*) دكتوراه يف الأدب والنقد ـ معلم لغة عربية لدى مدار�س ريا�ض القر�آن الأهلية بجدة.
(*) الع ��رب :ن�ش ��رديوان ح�س���ان بن ثابت بتحقي ��ق د .وليد عرفات ،لأول مرة يف لندن �س ��نة 1971م،
�ضمن �سل�سلة جب التذكارية ،و�صدر عن دار بلزاك يف جملدين� .أ.م�.ض
( )1منه ��ا� :ش���رح ديوان ح�س���ان ب���ن ثاب���ت :عبدالرحمن الربقوق ��ي ،املكتبة التجاري ��ة1929 ،م ،ومنها:
حتقي ��ق :عبد�أ مهنا ،دار الكت ��ب العلمية1994 ،م ،وحتقيق :عبداهلل �س ��نده ،دار املعرفة2006 ،م،
لكنها طبعات تفتقر �إلى املنهج العلمي.
( )2فهر����س دواوي���ن ال�ش���عر وامل�س���تدركات يف الدوري���ات واملجامي���ع� ،أع َّده محمد ج ّب ��ار املُعيبد ،معهد
املخطوطات العربية ،ط 1998 ،1م� ،ص.49
( )3املرجع ال�سابق� ،ص.49
( )4انظر على �سبيل املثال :كفاية الطالب يف مناقب علي بن �أبي طالب ،وتذكرة اخلوا�ص ،امل�سرت�شد
يف �إمامة �أمري امل�ؤمنني ،وكتاب الف�صول املهمة ،وكتاب مناقب �آل �أبي طالب.
( )5انظر� :ش���عر الأن�ص���ار يف �ص���در الإ�س�ل�ام درا�س���ة حتليلية ،ر�س ��الة دكتوراه مخطوطة ،كلية الآداب،
جامعة طنطا2015 ،م� ،ص 46وما بعدها.
( )6كتاب ال ِّردة والفتوح :ل�سيف بن عمر التميمي ال�ضبي الأُ�سيدي ،حتقيق قا�سم ال�سامرائي ،دار �أُمية
للطباعة ،الريا�ض 1997م ،231/2 ،وانظر :التمهيد والبيان يف مقتل ال�ش���هيد عثمان :للقا�ض ��ي
محمد بن يحيى بن �أبي بكر الأندل�سي ،حتقيق كرم حلمي فرحات �أحمد ،دار الآفاق العربية ،ط،1
2002م� ،ص.395
( )7خفان :مو�ضع قرب الكوفة (معجم البلدان).
كل �شيء :معظمه وو�سطه و�أعاله ،الل�سان (ثبج).
(� )8أثباجَ :ث َب ُج ِ
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( )9كتاب ال ِّردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر املثنى بن حارثة :املن�س ��وب �إلى الواقدي ،حتقيق .يحيى
اجلبوري ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط1990 ،1م� ،ص.114 ،113
( )10ورد البيت الأول فقط يف طبعة وليد عرفات.468/1 ،
( )11كتاب ال ِّردة للواقدي� ،ص.116
( )12يوم البزاخ� :أحد �أيام احلروب التي خا�ضها خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه.
(ُ )13عيينة بن ح�صن بن حذيفة بن بدر الفزاري ،كان من امل�ؤلفة قلوبهم .انظر :معرفة ال�صحابة لأبي
ُنعيم الأ�صبهاين� ،ص.2247
بي �« :أفلح َمن ُرزق ُل ًّبا» .انظر :الإ�ص���ابة .59/9
( )14قرة بن هبرية بن عامر الق�ش�ي�ري .قال له ال ّن ُّ
بي  ،وقتل ��ه خالد بن الوليد بعد
ومال ��ك بن ُنوي ��رة التميمي الريبوعي ،منع ال ��زكاة بعد وفاة ال ّن ِّ
حروب ال ّردة .املرجع ال�سابق .493/9
راع ،الل�سان (بهل).
( )15بهلة� :إبل �سارحة ُمهملة دون ٍ
(*) العرب :هذا البيت مختل يف الأ�صل.
( )16كتاب ال ِّردة� ،ص.191
( )17كتاب ال ِّردة� ،ص .196 ،195
( )18وردت الق�صيدة كاملة يف �أنوار الربيع :البن مع�صوم ،وقد علق عليها ابن مع�صوم قائ ًال :وديوان
ح�س���ان قليل الوجود .وهذه الق�ص ��يدة مل �أرها يف غري ديوانه  .29 ،28 ،27/4والأبيات ،7 ،6 ،5 ،1
 22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،8يف طبعة �سيد حنفي �ص.387
( )19ورد يف نهاية الأرب :192/3
يا هذه� ،أم ريــح م�ســك �أزفر ؟
�أن�سيــم ريحك �أم خيـــار العنبـر
( )20البديد :املثيل والنظري ،الل�سان (بدد).
( )21ورد يف نهاية الأرب :192/3
قويل لطيفك �أن ي�ص َّد عن احل�شى �سطـوات نريان الأ�سى ثم اهجري
( )22ورد يف نهاية الأرب :192/3
فينال قومك �سطـوة من مع�شري
وانهي رماتك �أن ي�صنب مقاتلـي
( )23ورد يف نهاية الأرب :192/3
طلعت على ك�سرى بريح �صر�صر
�إنـا مـن النفر الذين جيادهم
( )24ورد يف نهاية الأرب :192/3
و�سلنب تـاجي ملك قي�صر بالقنا واجتزن باب الدرب البن الأ�صفر
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(( )25بعرب) الظاهر �أنه ا�سم �شخ�ص.
( )26لعلها (تُ�سرت) التي فتحها امل�سلمون �سنة 17هـ بقيادة �أبي مو�سى الأ�شعري ر�ضي اهلل عنه.
( )27ورد يف نهاية الأرب :192/3
يلــقى الرمـاح بوجهــه وب�صدره ويقيـم هـامتَـــه مقــام املغفــر
( )28ورد يف نهاية الأرب :192/3
ويقول للطرف ا�صطرب َ
ل�شبا القنـا فهدمت ركن املجد �إن مل ت�صرب
( )29يف نهاية الأرب :192/3
�شخ�ص �ضيـــف مقبــل مت�ســربل �سربـــال ثـــوب �أغـرب
و�إذا ت�أمل
َ
( )30يف نهاية الأرب :192/3
كــم قد ولدنا من كــرمي مــاجـد دامي الأظافر �أو ربيع ممــطر
( )31يف نهاية الأرب :192/3
ُخلقت �أنامله لقائم مرهـف ولبـذل مك ُرمـة وذروة منـرب
( )32قيدر :رمبا يريد ( ُقدار) �أحد �أجداد الأو�س واخلزرج.
العرب( :قيدر) :هو ابن �إ�سماعيل عليه ال�سالم.
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أعالم
الدكتور َّ
ح�سان
متام َّ
عبقري العربية وفار�سها اجل�سور
(*)

د� .أحمد �إ�سماعيل عبدالكرمي

ح�س ��ان من علماء الأمة الأع�ل�ام ،لعب دو ًرا بار ًزا يف درا�س ��ة
الدكت ��ور َّمتام َّ
العربية ،فا�ستحق عن جدارة �أن يكون رائد الدرا�سات اللغوية ،والباعث لأ�صولها،
فح�س ��به �أن كان له ق�صب ال�س ��بق يف محاولة جتديد الفكر النحوي ،واخلروج عن
النمطي ��ة مبا �ش ��ابها من ق�ص ��ور ،وما اعرتى دار�س ��يها من فتور ،وخروج �س ��افر
عن مق�ص ��د َّية اللغة من حيث �إنها و�سيلة ات�ص ��ال و�أداة فكر ،وذلك مبا �أُوتيه من
رجاحة العقل و�س ��عة الأفق ،وعمق الفكر وح�سن الروية ،مما م َّهد له ِّ
االطالع على
الرتاث� ،س ��اب ًرا �أغواره ،م�ستكن ًها �أ�سراره ،فمن خالل ثقافته اللغوية التي جمعت
بني احل�ضارة واملعا�صرة ،ا�ستطاع �أن يزاوج بني الرتاث ومعطيات الدر�س اللغوي
احلديث ،فلم ينكر الرتاث مبا له من �أثر يف حفظ اللغة والهوية ،ومل متنعه �أ�صوله
املحافظ ��ة عن الإفادة م ��ن اجلديد الذي يتالءم مع خ�صو�ص ��يتنا ،وال يتنافى مع
لغتنا وخ�صائ�ص ��ها ،ولقد كانت خطواته يف �س ��بيل ذلك جمازفة و�أي جمازفة!!،
فق ��د لقي بع�ض النفور وكث ًريا من اجلحود من املت�ش ��بثني بالقدمي لقدمه ،ال غري؛
وذل ��ك لأنه ـ رحمه اهلل تعالى ـ مل ُي�س ��بق ملثل هذه اجلهود يف جمتمع ي�ض ��في على
القدمي والرتاث و�أ�صولهما هالة من القدا�سة.
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ا�سمه ون�سبه وكنيته:
ح�س ��ان عمر داود� .أ َّما عن كنيته ،فيذكر يف توقيعاته مقدمات كتبه
هو َّمتام َّ
ب�أبي هانئ ،وهو ابنه الوحيد.
مولده ون�ش�أته:
ح�سان ـ رحمه اهلل تعالى ـ يف  27من يناير �سنة
ولد العامل اللغوي الكبري َّمتام َّ
1918م ،بقرية الكرنك� ،إحدى قرى مركز �أبي ت�شت مبحافظة قنا ب�صعيد م�صر.
�أما عن ن�ش� ��أته؛ فكعادة امل�ص ��ريني يهتم ��ون بحفظ �أبنائهم الق ��ر�آن الكرمي
ح�سان حفظ القر�آن الكرمي وجتويده على قراءة
وح�سن جتويده وتالوته� ،أمت َّمتام َّ
حف�ص �س ��نة 1929م ،ثم غادر قريت ��ه ليلتحق مبعهد القاهرة الديني الأزهري يف
ال�س ��نة الدرا�سية1931 -1930 :م ،وفيه ح�صل على ال�شهادة االبتدائية الأزهرية
�س ��نة 1934م ،وعلى ال�شهادة الثانوية الأزهرية �سنة 1939م( ،)1والتحق بعد ذلك
مبدر�س ��ة دار العل ��وم العليا (كلي ��ة دار العلوم بجامع ��ة القاهرة حال ًيا) وح�ص ��ل
على الدبلوم يف اللغة العربية �س ��نة 1943م .ويف العام 1945م ح�ص ��ل على �إجازة
التدري�س من دار العلوم بعد �أن �أم�ض ��ى فيها �سنتني لدرا�سة الرتبية وعلم النف�س،
وكان ترتيبه الأول على فرقته(.)2
وبعد تخرجه مبا�ش ��رة عينته وزارة املع ��ارف (وزارة الرتبية والتعليم حال ًيا)
معل ًما للغة العربية مبدر�س ��ة النقرا�ش ��ي النموذجية ع ��ام 1945م ،ومل ميكث بها
طوي ًال؛ �إذ �س ��رعان ما اختارته دار العلوم معيدً ا بها ،و�أوفدته يف بعثة درا�س ��ية يف
�ش ��باط 1946م �إل ��ى جامعة لندن ليتخ�ص ���ص يف علم اللغة مب�ش ��ورة من الدكتور
�إبراهيم �أني�س(.)3
ول ��ذا كان عليه �أن يتعلم اللغة الإجنليزية ،فبد�أ هناك بتعلمها ف�أتقنها خالل
عام واحد من التحاقه باجلامعة ،وانتظم يف الدرا�س ��ة مبعهد الدرا�سات ال�شرقية
والإفريقية التابع جلامعة لندن ،وح�ص ��ل فيه �سنة 1949م على �شهادة املاج�ستري
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يف عل ��م اللغة العام فرع الأ�ص ��وات اللغوية ،عن �أطروحته درا�س ��ة �ص ��وتية للهجة
الكرنك يف �صعيد م�صر( )4ثم ح�صل على الدكتوراه يف الفرع نف�سه �سنة 1952م،
وكان عنوان هذه الدرا�س ��ة درا�س���ة �ص���وتية وفونولوجية للهج���ة عدن يف جنوب
بالد العرب (.)5
وال �ش ��ك �أن مثل هذه الدرا�س ��ات يتطلب عم ًال ميدان ًيا ومقابالت مع متكلمي
هذه اللهجة يف �ضوء �شروط ومزايا خا�صة مبن �ست�ؤخذ عنهم اال�ستبيانات ،ليكون
اال�ستقراء �سلي ًما ،ونتائج التحليل واقعية ،ولذا اقت�ضى ذلك �سفره �إلى عدن ،و�أقام
بها �ستة �شهور يف العام 1951م ،وبعد �شهر واحد من ح�صوله على الدكتوراه ،عاد
مدر�سا بكلية دار العلوم ـ ق�سم فقه اللغة(.)6
�إلى م�صر ُ
وعينِّ يف �أغ�سط�س 1952م ً
ويف العام 1957م �أر�سلته الكلية �إلى �أمريكا الختيار �أجهزة حديثة ملعمل الأ�صوات
اللغوية والتدريب على ا�س ��تخدام هذه الأجهزة ،وكيفية ا�س ��تخراج النتائج منها،
وجلب معه �أجهزة �إلكرتونية متطورة ك َّونت نوا ًة ملعمل لغوى متكامل.
ويف العام 1959م ُر ِّقي �إلى درجة �أ�س ��تاذ م�ساعد ،وانتدب �سنة 1961م للعمل
م�ست�ش ��ا ًرا ثقاف ًّي ��ا ب�س ��فارة اجلمهورية العربي ��ة املتحدة يف العا�ص ��مة النيجريية
خا�ص ��ا للتع ��اون الثقايف بني البلدين ،ف�ش ��هدت هذه
(الجو� ��س) ،ف�أولى
ً
اهتماما ًّ
الفرتة �إقبال الطلبة على الوفود �إلى م�ص ��ر للنهل من العلوم العربية وال�ش ��رعية،
فكرثت البعثات �إلى الأزهر واجلامعات امل�صرية ،وال �سيما الكليات املعنية بتعليم
اللغة العربية والعلوم الإ�سالمية(.)7
و�أثناء فرتة عمله يف نيجرييا تقدم ب�إنتاجه العلمي لكلية دار العلوم للح�صول
على درجة �أ�ستاذ كر�سي يف النحو وال�صرف ،و ُرقي �إلى هذه الدرجة العلمية �سنة
من�صبي رئي�س ق�سم النحو
1964م .ويف مطلع العام 1965م عاد �إلى م�صر لي�شغل
ْ
وال�ص ��رف ،ووكي ��ل كلية دار العلوم ،وا�س ��تم ّر على هذه احلال م ��دة عامني� ،أعري
بعدهما �إلى جامعة اخلرطوم �س ��نة 1967م ،وهناك كلفته اجلامعة ب�إن�ش ��اء ق�سم
للدرا�سات اللغوية ،وعهدت �إليه برئا�سته(.)8
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وع ��اد يف �س ��نة 1970م �إلى كلي ��ة دار العلوم ،الكلية الأم ،ف�ش ��غل املن�ص ��بني
ال�سابقني ،ثم ُعينِّ يف �سنة 1972م عميدً ا للكلية ،و ُك ِّلف مع العمادة ب�أمانة اللجنة
الدائمة للغة العربية (جلنة ترقيات الأ�ساتذة) التابعة للمجل�س الأعلى للجامعات
امل�ص ��رية ملدة ثالث �س ��نوات) 1973 -1970م) ،كما �أ�س ���س خالل العام 1972م
اجلمعية اللغوية امل�ص ��رية ،وانتُخب �أول رئي�س لها ،و�أن�ش� ��أ �أول ق�س ��م للدرا�س ��ات
اللغوية بجامعة اخلرطوم يف ال�سودان ،و�أعري �إلى جامعة محمد اخلام�س بالرباط
يف العام 1973م ،وظل يعمل يف املغرب حتى �صيف عام 1979م .
ويف الع ��ام 1980م ع ��اد �إل ��ى م�ص ��ر وان ُتخ ��ب ع�ض� � ًوا مبجمع اللغ ��ة العربية
بالقاهرة ،يف املكان الذي خال بوفاة الأ�س ��تاذ الدكتور �إبراهيم عبداملجيد الل َّبان
(ت1977م) ،وبقي باملجمع مدة ثماين �س ��نوات ي�ؤدي ر�سالته املجمعية على �أكمل
وجه ،حتى ا�ستقالته من ع�ضوية املجمع �سنة 1988م.
و َّقع يف �صيف 1980م عقدً ا للعمل � ً
أ�ستاذا مبعهد اللغة العربية لغري الناطقني
به ��ا مبكة املكرمة /بجامع ��ة امللك عبدالعزيز (جامعة �أم الق ��رى حال ًيا) ،و�أثناء
عمله باملعهد ُك ِّلف ب�إن�ش ��اء ق�س ��م جديد هو «ق�سم التخ�ص ���ص اللغوي والرتبوي»،
رئي�س ��ا له منذ ذلك
وعينِّ
يتخ ��رج في ��ه معلمو اللغ ��ة العربية لغري الناطقني به ��اُ ،
ً
احلني حتى �أواخر العام 1994م ،حيث قدم ا�س ��تقالته اال�ض ��طرارية من رئا�س ��ة
الق�س ��م؛ ليت ��م تعيينه بعدها نائ ًب ��ا لرئي�س وحدة البحوث واملناه ��ج باملعهد ،وظل
يوا�ص ��ل عطاءه العلمي باملعهد حتى �أواخر العام 1996م ،بانتهاء عقده باجلامعة
عاما ق�ضاها مبكة
نظ ًرا �إلى بلوغه ال�سن القانونية ،وعاد �إلى م�صر بعد �ستة ع�شر ً
املكرمة وجامعتها �أم القرى ليعمل � ً
ً
متفرغا بكلية دار العلوم.
أ�ستاذا
ويف الع ��ام 2005م �أُعيد انتخابه ع�ض� � ًوا مبجمع اللغ ��ة العربية بالقاهرة ،يف
املكان الذي خال بوفاة �أحد �أع�ضاء املجمع ،وظل مواظ ًبا على الذهاب �إلى املجمع
وح�ضور ندواته برغم تقدم ال�سن به ،حتى وافته املنية.
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و�صفه و�سماته ال�شخ�صية:
ح�سان يف بيئة تعتز بقيمها ومبادئها التي ال ُيغتفر اخلروج
ن�ش�أ الدكتور َّمتام َّ
عنه ��ا �أو التهاون فيها ،وقد التزم ط ��وال حياته بالقيم واملبادئ التي ترعرع فيها،
اللوذعي ،واللغوي اجلهبذ
ومل يحد عن احلياة التي عا�شها ،وقد ُعرف ـ وهو العامل
ّ
والإم ��ام اجللي ��ل والعبقري الفذ ـ بدماثة خلقه ،وذوقه اجل ��م ،و�أدبه الرفيع ،فقد
حظيت ب�شرف الن َهل من علمه وتعاملت معه عن كثب ،فقد يعجز قامو�سي اللغوي
ُ
ثوان
عن و�صفه ،فح�سبك قربه على بعد امل�سافات ،ف�إذا هاتفتَه فلن تعدم الرد يف ٍ
معدودة ،و�إذا �أردت مقابلته فلن جتد يف وجهك با ًبا مو�صودًا ،بل كان ـ رحمه اهلل
تعالى ـ قري ًبا من تالميذه ،متفه ًما لظروفهم ،م�ستوع ًبا ملا يدور يف مخيلتهم ،فقد
كان يف عون كل طالب علم ،فلم يعرف الكلل وال امللل ،وال الت�سويف �أو املماطلة ،ومل
يبخل بوقته عن �أحد� ،أي �أحد جل�أ �إليه ،وقد ات�سم بروحه العلمية العالية ،و�صدره
الوا�س ��ع ،وعدم �ض ��يقه بالر�أي الآخر ،وقد �أفاد منه تالميذه الكثري ،فقد �أ�ض ��فى
علينا من ُخلقه وعلمه .وعلى امل�س ��توى ال�شخ�ص ��ي �أفدتُ منه الكثري ،فبالإ�ض ��افة
�إلى كل ذلك �أنه زرع حب ا�ستقاللية الر�أي يف روحي العلمية ،وكان ي�ؤمن ب�ضرورة
تعزي ��ز الآراء باحلج ��ج الدامغة والرباهني ال�س ��اطعة ،وال مكان ب�ي�ن دفتي بحوثه
للحجة الواهية.
ول ��ك �أن تتح ��دث عن توا�ض ��عه ال�ش ��ديد ،و�ش ��غفه بالعل ��م وحب ��ه لتالميذه،
و�إخال�صه يف عمله وما ُيو َكل �إليه من مهام ،وي�ؤكد ذلك ما َّ
�سط َرته حياته العلمية
والعملي ��ة ،فلم يخ � ُ�ط خطوة واحدة �إال كان ل ��ه فيها بالغ الأثر ،فف ��ي الفرتة التي
ق�ضاها يف العا�صمة النيجريية م�ست�شا ًرا ثقاف ًيا بال�سفارة� ،شهدت البالد ـ يف ظل
ً
ملحوظا يف املج ��ال الثقايف ،و ُفتحت
حيويته ون�ش ��اطه الثقايف والإن�س ��اين ـ تعاو ًنا
اجلامعات امل�صرية ال�ستقبال وفود الطالب لتح�صيل العلوم العربية وال�شرعية يف
الأزهر وغريه .وكانت له �ص ��والت وجوالت يف اجلامعات العربية ،فقد كان بح�س ��ه
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الوطن ��ي وغيرْ ته على حيا�ض الأمة يرى العامل العربي والإ�س�ل�امي مح�ص ��و ًرا يف
وجدانه ،مرتب ًعا يف قلبه ،فقد �أن�ش�أ يف جامعة اخلرطوم ق�س ًما للدرا�سات اللغوية،
ومل يت ��وانَ ع ��ن �أداء دوره املنوط به يف جامعة �أم القرى ،فقد ُك ِّلف ب�إن�ش ��اء ق�س ��م
(التخ�ص ���ص اللغوي والرتبوي) مبعهد اللغة العربية لغ�ي�ر الناطقني بها؛ لت�أهيل
الك ��وادر وتخريجه ��ا على قدر من الكف ��اءة وتعليم غري الناطق�ي�ن بالعربية لفهم
العربية وا�ستيعابها ،ومن ثم ف ْهم الإ�سالم و�شرائعه ،وقد ظل الرجل طوال حياته
تراخ �أو ق�صور.
يوا�صل عطاءه بجد و�إخال�ص ،باذ ًال كل ما يف و�سعه ،دون ٍ
ح�س ��ان مبحافظت ��ه على هويت ��ه العربي ��ة والقيم
وق ��د ات�س ��م الدكت ��ور َّمتام َّ
واملبادئ ،ومت�سكه برتاث �أمته ،واملحافظة على �أ�صوله و�أ�صالته؛ فيكفي �أنه �سافر
�إل ��ى الغرب ،فلم ُيفتنت بربيق مدن َّية الغرب ،ومل ُت ِغره رفاهيته وال تر ُفه ،ومل يغري
جلده وال جلدته ،ومل يحد عن القيام ب�أداء واجب البحث يف مهام غربته ،بل كان
ك�صائد الل�ؤل�ؤ يف حنكته ،ال ي�شفي غليله �إال النفي�س بل الأنف�س.
ومم ��ا ي�ؤك ��د محافظته عل ��ى الرتاث ومت�س ��كه بقيم ال�س ��ابقني م ��ا قاله من
تق ��دم علماء العربية و�أ�س ��بقيتهم غريهم من الغرب« :ولق ��د كان البالغيون عند
اعرتافهم بفكرة (املقام) متقدمني �ألف �سنة تقري ًبا على زمانهم؛ لأن االعرتاف
بفكرتي (املقام) و(املقال) باعتبارهما �أ�سا�سينْ متميز ْين من �أ�س�س حتليل املعنى
يعترب الآن يف الغرب من الك�ش ��وف التي جاءت نتيجة ملغامرات العقل املعا�ص ��ر يف
درا�سة اللغة»(.)9
ح�س ��ان بالروح العلمية ،ب ��كل ما حتمل الكلمة من
وقد ات�ص ��ف الدكتور َّمتام َّ
�ان ،فلم ينكر جهود ال�س ��ابقني ،ب ��ل كان ذا نظرة ثاقبة ،وكان من املو�ض ��وعية
مع � ٍ
يح ��د عنها ،ومل يك ��ن للهوى يف �ص ��رامة فكره ن�ص ��يب ،فلم يكن ذا
مب ��كان ،فلم ِ
وا�ضحا فيما ورد من نقد �أو تعليق
�شطط يف حكمه ،وال تز ُّمت يف ر�أيه ،ويبدو ذلك ً
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على ما ورد يف الرتاث النحوي العربي ،وال �س ��يما كتاب �س���يبويه باعتباره نربا�س
النحاة و�سراجهم لدخول هذا العلم؛ يقول« :وهكذا جند يف كتاب �سيبويه درا�سة
كاملة لأ�ص ��وات العربية ،ولكنَّ هذه الدرا�س ��ة كانت ملحقة بالنحو ،ال مم ِّهدة له،
وال ُمعين ��ة على فهم ��ه كما ينبغي لها �أن تكون ،ذلك ب�أنه ��ا جاءت يف �آخر الكتاب،
فال يراها القارئ �إال بعد الفراغ من النحو وال�ص ��رف ،ويف و�ض ��عها هذا املو�ض ��ع
م ��ن الكتاب دلي ��ل على �أن النحاة مل يكونوا يقدرون العالقة الع�ض ��وية التي تربط
الأ�صوات والنحو حق قدرها»(.)10
ح�س ��ان �أن ��ه كان عاملًا جتل ��ت فيه �أخالقي ��ات العلماء
و ُي�ش� � َهد للدكت ��ور َّمتام َّ
و�س ��لوكياتهم ،فقد ات�س ��م باملو�ض ��وعية ،فلم يتع�ص ��ب لر�أي ،ومل يت�ش ��بث بفكرة
ملجرد �أنها ُتن�س ��ب �إليه ،وقد تل َّقى �س ��هام النقد التي جتاوزت حد املو�ض ��وعية �إثر
كتابه اللغة العربية معناها ومبناها ب�صدر مت�سع وابت�سامة واثقة ،وقد ا�ستجاب
ري من الباحثني من �أن
بوجه خا�ص لتلك املالحظة العلمية الب َّناءة التي �أبداها كث ٌ
نظريته يف القرائن النحوية تفتقر �إلى التطبيق العملي والعلمي على �أبواب النحو
جميعها ،فكان ذلك مدعا ًة لت�أليف كتابه اخلال�صة النحوية(.)11
م�صنفاته وجهوده اللغوية:
�آثاره العلمية:
ح�س ��ان؛ لأنها ال تنح�ص ��ر يف
ال ميك ��ن ح�ص ��ر �آث ��ار �أ�س ��تاذنا الدكت ��ور َّمتام َّ
م�ؤلفاته ،وال تقت�ص ��ر على بحوثه ودرا�س ��اته ،و�إمنا تتعدى ذلك لت�ش ��مل الر�سائل
العلمي ��ة التي �أ�ش ��رف عليه ��ا ،وامل�ؤمترات والن ��دوات التي �أُقيم ��ت يف طول البالد
العربية وعر�ضها ،ناهيك عما يقدمه من توجيهات و�إر�شادات ،بل يتعدى كل ذلك
لي�ض ��م �آراءه النحوية واللغوية يف تراث الالحقني ممن ا�س ��تقى من فكره وعلمه،
وهم ُكرث ال ميكن ح�صرهم ما دامت احلياة وبقيت العربية ،وتنق�سم �آثاره العلمية
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ومرتجمات وبحوث:
�إلى م�ؤلفات
َ
�أو ًال :امل�ؤلفات:
فتحا جديدً ا
لأ�ستاذنا الدكتور َّمتام عد ٌد من امل�ؤلفات ،ي�ش ِّكل كل م�ؤ َّلف منها ً
يف بابه ،ومن �أ�شهر م�ؤلفاته:
 -1مناهج البحث يف اللغة.
 -2اللغة بني املعيارية والو�صفية.
 -3اللغة العربية :معناها ومبناها.
 -4الأ�صول ...درا�سة �إب�ستيمولوجية لأ�صول الفكر اللغوي العربي.
 -5التمهيد يف اكت�ساب اللغة لغري الناطقني بها.
 -6مقاالت يف اللغة والأدب (جزءان).
 -7البيان يف روائع القر�آن (جزءان).
 -8اخلال�صة النحوية.
 -9خواطر من ت�أمل لغة القر�آن.
 -10ح�صاد ال�سنني من حقول العربية ،القاهرة2012 ،م.
 -11الفكر اللغوي اجلديد ،عامل الكتب ،القاهرة 2012م� ،ص ��در بعد وفاته
رحمه اهلل تعالى.
ترجماته:
ح�سان على الت�أليف والبحث ،وهو
من البداهة �أ َّال يقت�صر نتاج الدكتور َّمتام َّ
العامل اللغوي اجل�س ��ور ،الذي َّ
اطلع على معظم النظريات اللغوية يف الغرب ،وقد
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فطن ��ت �أهمي َة اللغة ،ومن ثم �أ�س ��هم يف عملية النق ��ل والرتجمة �إلى
�أُوت ��ي عقلي ��ة ِ
العربية ،ومن �أهم هذه الرتجمات:
 -1م�سالك الثقافة الإغريقية �إلى العرب ،ت�أليف ديال�س �أولريى(.)12
 -2الفكر العربي ومكانته يف التاريخ ،ت�أليف ديال�س �أولريى(.)13
 -3اللغة يف املجتمع ،ت�أليف موري�س ميكاييل لوي�س(.)14
� -4أثر العلم يف املجتمع ،ت�أليف برتراند �آرثر ،وليم ر�سل(.)15
 -5الن�ص واخلطاب والإجراء ،ت�أليف روبرت دى بوجراند(.)16
 -6كما �شارك بجهوده يف جلنة ترجمة معاين القر�آن الكرمي التابعة لرابطة
العامل الإ�سالمي مبكة املكرمة.
بحوثه ومقاالته:
ال بد لعامل يف قامة الدكتور َّمتام وقيمته ،وكان �ش ��غله ال�ش ��اغل اللغة العربية
وتطوير مناهج درا�س ��تها ،وتي�سري حت�صيلها لدار�س ��يها� ،أ َّال يتوقف قلمه الثرَّ ُّ عن
امل�ش ��اركة بجهوده يف الدوريات العلمية ،وال �س ��يما اللغوي ��ة واملح َّكمة ،ناهيك عن
م�ش ��اركاته يف امل�ؤمترات والندوات ببحوثه ،وتوجيهاته و�آرائه ال�سديدة ،ومن هذه
البحوث واملقاالت نذكر:
ن�ش� ��أة النح ��و العربي( ،)17م�ش ��كلة اخل ��ط العرب ��ي( ،)18النح ��و واملنطق(،)19
م�ص ��طلحات �س ��يبويه يف �أ�ص ��وات اللغة العربي ��ة( ،)20نظرة يف فك ��رة ال َّن ْظم كما
حددها عبدالقاهر(� ،)21أمن اللب�س وو�س ��ائل الو�ص ��ول �إلي ��ه يف اللغة العربية(،)22
منه ��ج النحاة العرب( ،)23القرائن النحوي ��ة ِّ
واطراح العامل والإعرابني التقديري
واملحلي( ،)24نحو تن�سيق �أف�ضل للجهود الرامية �إلى تطوير اللغة العربية( ،)25م�شكلة
الرتجمة( ،)26اللغ ��ة العربية واحلداثة( ،)27من طرق الق ��ر�آن الكرمي( ،)28درجات
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اخلط�أ وال�ص ��واب يف النحو والأ�س ��لوب( ،)29وحدة البنية واخت�ل�اف الأنظمة(،)30
ت�أمالت يف بع�ض القيم ال�ص ��وتية يف القر�آن الكرمي( ،)31لغة الإعالم( ،)32الت�ضا ُّم
وقيود الت ��وارد( ،)33ر�أي يف االرتباطات الطبيعية والنف�س ��ية يف التذوق الفني(،)34
�أ�ص ��ول النحو و�أ�ص ��ول النحاة( ،)35نحن والرتاث املعا�ص ��ر( ،)36ق�ض ��ايا اللغة(،)37
االزدواج اللغ ��وي( ،)38كي ��ف ُنع ِّلم غ�ي�ر الناطقني بالعربية حتدي ��د املعنى النحوي
يف غيبة العالم ��ة الإعرابية( ،)39التحلي ��ل اللغوي ل�ل��أدب( ،)40العالقات امللفوظة
أل�سن ًّيا(،)42
والعالقات امللحوظة يف الن�ص القر�آين(� ،)41إعادة و�صف اللغة العربية � ُ
اللغ ��ة العربية وال�ش ��عوب الإ�س�ل�امية( ،)43قرينة ال�س ��ياق( ،)44نح� � ُو اجلملة ونح ُو
الن�ص( ،)45و�ض ��ع امل�ص ��طلح العرب ��ي يف النحو وال�ص ��رف(� ،)46أ�سا�س ��يات النحو
وتي�سري تعليمه(.)47
ذل ��ك ما �أمكن ح�ص ��ره خالل �س ��نوات عمره الت ��ي بذلها يف خدم ��ة العربية
والذود عنها ،بالإ�ض ��افة �إلى العديد من الر�س ��ائل العلمية التي �أ�ش ��رف عليها يف
العديد من اجلامعات على م�ستوى العامل العربي ،من املحيط �إلى اخلليج ،ناهيك
تلميذا �أو � ً
عن �إر�ش ��اداته وتوجيهاته لكل طالب علم جل�أ �إليه؛ �س ��وا ًء �أكان ً
أ�ستاذا،
ي�ض ��نَّ على �أحد مبعلوم ��ة تخدم العربية ،وترتقي
فل ��م يبخل بوقته �أو بجهده ،ومل ِ
بالبحث يف علومها ،وت�س ��هم يف تي�سري حت�ص ��يلها والإقبال على تعلمها .وهكذا مل
ينقطع عطا�ؤه العلمي على كافة امل�ستويات �إلى �أن لقي ربه.
مظاهر تكرميه:
ح�س ��ان يف خدمة اللغة العربي ��ة ،واملجازفة بتجديد
م ��ا قام به الدكتور َّمتام َّ
مناهج درا�س ��تها ،يف �ضوء ما واجهه من حتديات ،كان جدي ًرا بالتقدير ،ومقابلته
بح�سن التكرمي ،وقد ح�صل على عدد من اجلوائز االقليمية والدولية القيمة ،ومن
ُ
�أهم اجلوائز التي ح�صل عليها:
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ـ جائزة �آل ب�صري باململكة العربية ال�سعودية عام .1984
ـ جائزة �صدام عام .1987
ـ جائزة امللك في�صل العاملية .2006
تكرمي ��ه يف امل�ؤمتر الدويل للغ ��ة العربية والتنمية الب�ش ��رية بوجدة ،املغرب،
2008
جهوده يف خدمة اللغة العربية:
نظاما
ح�س ��ان لدرا�س ��ة اللغة من حيث كون اللغة ً
انبنت نظرية الدكتور َّمتام َّ
متكام ًال ،له �أُ�س�سه وقواعده ،ومن ثم يقت�ضي �أمر درا�ستها املو�ضوعية دون مواربة
�أو مزي ��د افرتا� ��ض �أو ت�أوي ��ل ،بل املو�ض ��وعية ركيزته التي يق ��وم عليها ،وتلك هي
خ�ص ��ائ�ص العلم امل�ض ��بوط ،كم ��ا ي�ؤكد ذلك بقول ��ه« :والنحو �ص ��ناعة كما يقول
ال ُّنحاة ،فال بد �أن تتحقق له املو�ض ��وعية وال�ش ��مول والتما�س ��ك واالقت�ص ��اد»(.)48
وقد ا�س ��تطاع بفكره النيرِّ ونظرته الثاقبة �أن يقف على بع�ض �ص ��ور الق�ص ��ور يف
الدر� ��س اللغوي من خالل اختالف ِّ
املنظرين يف درا�س ��اتهم للغة وتعدد مذاهبهم
يف درا�س ��تها ،فقر�أ النحو العربي ووازن بني املذهبني الب�صري والكويف ،من حيث
املنهج والتطبيق ،كما �أُتيح له �أن ْيدر�س الفكر اللغوي يف مدار�س الغرب ،وا�ستطاع
�أن ينتق ��ي منه ��ا ما يت ��واءم مع الفك ��ر العربي ،ويتالف ��ى ما يتعار�ض م ��ع الدر�س
وجه جهوده لت�ص ��حيح م�س ��ار الدر�س اللغ ��وي ،وتقومي
اللغ ��وي يف العربي ��ة؛ ولذا َّ
معوجه وتهذيب َ�ش َعثه ،ولمَ ِّ َ�شتاته .وجت َّلى ذلك جمم ًال يف كتابه مناهج البحث يف
ِّ
ف�صلها يف �سياق كتابه القيم اللغة العربية معناها ومبناها ،و�أح�سن
اللغة .وقد َّ
تطبيقها يف كتابه البيان يف روائع القر�آن.
وقد تنبه الدكتور متام �إلى �أن اللغة ل�سانية ،و�أن النطق والتحدث قبل التدوين
والكتاب ��ة ،ومن ثم يعترب حتليل الكالم املنطوق �أي�س ��ر من حتليل الكالم املكتوب؛
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لأن ال ��كالم املكت ��وب تغ ِي ��ب عنه بع� ��ض القرائن الت ��ي ت ِعني على التحليل ال�س ��ليم
ال ��ذي ال يحتاج �إلى تعدد االحتماالت ،ولذلك ر�أى �أن اعتماد الدر�س النحوي على
العالم ��ة الإعرابي ��ة فيه كثري من الإجح ��اف للعربية ومرونته ��ا ،ومل يكن الدكتور
َّمتام مبن�أى عن املو�ض ��وعية حني اعت�ب�ر العالمة الإعرابية مقت�ص ��رة على بع�ض
الأبواب النحوية ولي�س كلها ،حيث �إنها قد ال ت�ؤدي �أي معنى داليل يف غياب بع�ض
القرائ ��ن الأخرى ،في�س ��تبعد �أن تكون اللغة العربية اعتم ��دت على قرينة الإعراب
من دون القرائن الأخرى ،فيقول« :مل تكن العالمات الإعرابية �أكرث من نوع واحد
م ��ن �أنواع القرائن ،بل هي قرينة ي�ستع�ص ��ي التمييز بني الأبواب بوا�س ��طتها حني
يكون الإعراب تقدير ًّيا �أو محل ًّيا �أو باحلذف؛ لأن العالمة الإعرابية يف كل واحدة
من هذه احلاالت لي�س ��ت ظاهرة في�س ��تفاد منها معنى الباب .حتى حني ننظر �إلى
مطلق العالمة؛ كمطلق ال�ضمة �أو مطلق الفتحة �أو مطلق الك�سرة ،ف�سنجد �أنها ال
تدل على باب واحد ،و�إمنا تدل الواحدة منها على �أكرث من باب»( .)49لذا ال تنه�ض
العالمة الإعرابية دلي ًال كاف ًيا على معنى نحوي ،وال ميكن لها اال�ستقالل بالداللة
عل ��ى هذه املعاين؛ وذلك ال�ش�ت�راك كل حركة من احلركات يف ع ��دد من الأبواب
النحوي ��ة ...،وم ��ن َث َّم ال ميكن �أن تكون مبفردها قرين ��ة على واحد فقط من هذه
الأبواب ( .)50بالإ�ض ��افة �إلى �أن الأ�س ��ماء املبنية ال تظهر عليها العالمة الإعرابية،
وكذا اال�سم املق�صور«ال يتبني فيه الإعراب؛ لأنَّ �آخره �ألف مق�صورة»( ،)51وامل�ضاف
�إلى ياء املتكلم ال عالمة فيه؛ «لأن الياء تذهب بالعالمة» .فابن خالويه ي�صرح ب�أنَّ
ه ��ذه الأنواع من الأ�س ��ماء خالية من العالمات الإعرابية ،ولك ��نَّ ال ُّنحاة ق َّدروا �أنَّ
لها عالمات ،وتقدي ��ر العالمة لي�س �إال مراعا ًة للحالة الإعرابية� ،أو للوظيفة التي
ت�شغلها الكلمة والربط بني هذه الوظيفة والعالمة الإعرابية(.)52
من هن ��ا يتقل� ��ص دور العالم ��ة الإعرابي ��ة ،وال تنه�ض مبفرده ��ا دلي ًال على
معنى وظيفي ،ولكنها حتتاج �إلى قرائن �أخرى تت�ض ��افر معها لتحديد املعنى الذي
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ت�ض ��منته الر�س ��الة الإعالمية دون لب�س �أو غمو�ض ،الأمر الذي دفع الدكتور َّمتام
ح�س ��ان للقراءة املت�أنية للغة ون�صو�ص ��ها ،واملقارنة بني املناهج القدمية واحلديثة
يف �ضوء املق�صدية من درا�سة اللغة والهدف الأ�سمى املتوخى من كل ذلك.
وبع ��د مرحلة من الفح�ص والبحث ا�س ��تطاع الدكتور َّمت ��ام من خالل ثقافته
واملعا�ص ��رة� ،أن يزاوج ب�ي�ن الرتاث ومعطيات
اللغوي ��ة التي جمعت بني احل�ض ��ارة
َ
الدر�س اللغ ��وي احلديث ،فعرف ماهية التعلق و�أثره يف تراكيب العربية ،و َك ْ�ش ��ف
املعن ��ى وداللته ،فوازن بينها وبني ال�س ��ياق بكافة �ص ��وره ،ومن ث ��م �أفاد من قراءة
عبدالقاه ��ر اجلرج ��اين وفريث ،بالإ�ض ��افة �إل ��ى قراءته اجليدة للواق ��ع اللغوي،
ومعرفته الهدف من درا�سة اللغة ،وهو االت�صال والتوا�صل دون غمو�ض �أو مواربة،
ل ��ذا اعتم ��دت النظري ��ة الت َّمامية على الأ�س ���س الآتية :املعاين النحوي ��ة وما يتعلق
باملف ��ردات واجلمل ،والقرائن الدالة على ذلك �س ��واء كانت معنوية �أو لفظية ،مع
ر�ص ��يد من القيم اخلالفية التي تفرق بني مبنى ومبنى ،يف �ض ��وء ال�س ��ياق بكافة
�صوره.
وانطال ًقا من هذه الفر�ض ��ية ميكننا ا�س ��تنطاق النظرية الت َّمامية يف العبارة
الآتية« :غاي ُة اللغ ِة دقة حتديد الوظيفة النحوية للمبنى من دون احتمال ملعنى �آخر
�أو لب� ��س �أو غمو�ض ،يف �ض ��وء ما توافر من قرائن هي عالم ��ات على هذا الباب».
ح�سان (املعنى) القاعدة التي ي�ستمد منها درا�سته
وعلى ذلك اتخذ الدكتور َّمتام َّ
للغ ��ة وعلومها ،وهذا بدوره ق ��اده �إلى الدور الذي تقوم به العالقات ال�س ��ياقية يف
�إبراز املعنى وحتديده(.)53
ح�سان قرينة ال�سياق من �أهم القرائن اللفظية؛
وقد ع َّد �أ�ستاذنا الدكتور َّمتام َّ
يقول« :القرينة اللفظية هي عن�ص ��ر من عنا�صر الكالم ُي�ستد ُّل به على الوظائف
النحوية ،فيمكن باال�سرت�ش ��اد بها �أن نقول :هذا اللفظ فاعل ،وذلك مفعول به �أو
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غ�ي�ر ذلك ،ومثل ه ��ذه القرائن كمثل معامل الطريق الذي يه ��دي املرء �إلى املكان
الذي يق�صده ،ويف العربية من القرائن اللفظية قرينة البنية ،والإعراب ،والربط،
والرتبة ،والت�ض ��ا ّم ،وفيها فوق ذلك كربى القرائن اللفظية ،وهي :قرينة ال�سياق،
وال ت ��د ُّل واحدة من ه ��ذه القرائن اللفظي ��ة مبفردها على املعن ��ى النحوي ،و�إنمَّ ا
يت�ضح املعنى ب ُع�صبة من القرائن املت�ضافرة»(.)54
وذلك ملا لل�سياق من �أثر كبري على مق�صود داللة املتكلم ،ونق�صد بـ(ال�سياق):
اجل ��و الع ��ام ال ��ذي يحيط بالكلمة وم ��ا يكتنفها م ��ن قرائن وعالم ��ات؛ من ذلك
الأ�سلوب ،وقد ترد يف �سياق �آخر ،فتكت�سب داللة �أخرى ( .)55فيكون للفظة ،ف�ض ًال
عن داللتها املعجمية ،داللتُها ال�س ��ياقية ،فال�س ��ياق هو الذي يح ��دد املعنى ويبينه
بدقة داخل الن�ص؛ وذلك لأنَّ ا ُ
جلمل ت�أخذ معناها من �سياق الكالم ،وي�ؤكد ذلك
�س ��امل �شاكر بقوله�« :إن نظام اللغة نظام مت�شابك العالقات بني وحداته ،ومفتوح
دوما على التجديد والتغيري يف بنياته املعجمية والرتكيبية ،حتى غدا حتديد داللة
ً
الكلم ��ة يحت ��اج �إلى حتديد جمموع ال�س ��ياقات الت ��ي ترد فيها ،وه ��ذا ما نادت به
النظرية ال�سياقية التي نفت عن ال�صيغة اللغوية داللتها املعجمية؛ يقول مارتيني:
«خارج ال�سياق ال تتوفر الكلمة على املعنى»(.)56
ح�س ��ان القرائ ��ن النحوي ��ة �ش ��بكة متكاملة تعمل
وق ��د اعت�ب�ر الدكت ��ور َّمتام َّ
مت�ض ��افر ًة ،فال ي�ؤثر غياب �إحداها يف ظل وجود بع�ضها ،ومن َث َّم ال ميكن درا�سة
القرائ ��ن النحوي ��ة مبعزل عن درا�س ��ة القرائن ال�ص ��وتية ،كالتنغي ��م( )57والنرب،
والقرائن ال�صرفية كال�صيغة؛ لأنَّ معطيات النظامني ال�صوتي وال�صريف هي التي
تقدم للنحو ما يعرف با�سم القرائن اللفظية ،فال قرائن لفظية للنحو �إال ما متده
به الأ�ص ��وات وال�ص ��رف ،والغاية التي ت�سعى �إليها درا�س ��ة النحو هي �أن تنظر يف
العالقات لتفهم بو�س ��اطتها الن�ص ،فال ميكن للمتكل ��م ـ مث ًال ـ �أن يخطئ يف فهم
قرينة البنية ال�ص ��رفية ،فيعرب الفعل امل�ض ��ارع مفعو ًال به؛ لأنَّ املفعول به ال يكون
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�إال ا�س� � ًما ،وال يف قرينة العالمة الإعرابية ،فيعرب اال�س ��م املن�ص ��وب فاع ًال؛ لأنَّ
فاملعرب يجد �ص ��عوبة يف فهم القرائن املعنوية يف وقت ال يجد من
الفاعل مرفوعِ ،
القرائن اللفظية ما يعني على حتديد املعنى ،ومن �أمثلة ذلك �أن يرتدد املعرب يف
فهم قرينة املع َّية� ،أو قرينة التبع َّية ،وهما من القرائن النحوية املعنوية (.)58
املعربون اللجوء �إلى ال�سياق (القرينة الكربى) لي�ستعينوا بها على
وقد اعتاد ِ
حتديد املعنى ،و�س ��بيلهم �إلى ذلك معرفة ق�صد املتكلم� ،أو مقام الن�ص ،ويق�صد
من ��ه الظ ��روف املركبة التي مت فيها التكلم؛ لأنَّ املقام ميكن ا�س ��تعادته بالذاكرة،
ولكن ق�صد املتكلم قد ال يكون الو�صول �إليه ممك ًنا(.)59
فاملعاين ال�ص ��وتية وال�ص ��رفية والنحوية التي ُيك�ش ��ف عنها بالقرائن الدالة
على هذه املعاين الوظيفية جمي ًعا ،يقع حتت عنوان املعنى الوظيفي .ويتمثل املعنى
الوظيف ��ي النحوي مبعن ��ى الأبواب النحوية كالفاعل ،ونائب ��ه ،واملفعول ،واحلال..
�إلخ.
وهذه املعاين حتر�س ��ها قرائن �ص ��وتية ،كالعالمة الإعرابي ��ة ،ونغمة الكالم،
كالت�ضام،
�أو �ص ��رفية كالبنية ال�ص ��رفية ،واملطابقة ،والربط ،والأداة� ،أو تركيبية
ِّ
معان وظيفية للقرائن ،م�س ��تمدة
والرتبة( .)60ومعنى هذا �أن الأبواب النحوية هي ٍ
من الأ�ص ��وات وال�صرف املاثلة يف الرتكيب وال�سياق؛ حيث �إن اللغة العربية تت�سم
بتع ��دد القرائ ��ن الدالة عل ��ى معنى الباب النح ��وي الذي تندرج حتت ��ه اللفظة يف
ال�س ��ياق الواردة فيه ،ويف �ضوء ت�ض ��افر ما توافر من القرائن �أُتيح للغة الإبداعية
ُّ
الرتخ� ��ص يف الرتكيب ،وعليه تعددت املباين اللغوي ��ة ،وتبع ذلك تعدد يف املعاين
وال ��دالالت ،ف�ب�رزت الظواهر اللغوية الت ��ي يتحقق من خاللها االقت�ص ��اد اللغوي
واالخت�صار واال�ستغناء والإيجاز ،والتلطف يف الأ�سلوب وغريها؛ مما جعل العربية
لغة ف�صاحة وبيان.
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وقد ق�سمت القرائن على ق�سمني:
الأول :القرائ���ن اللفظي���ة :وتتمث ��ل يف البني ��ة اخلا�ص ��ة للكلم ��ة ومو�ض ��عها
من اجلملة ،وم�ض ��ا َّمتها لبع� ��ض الكلمات ،ومطابقتها ملا تت�س ��اوق معه ،وعالقتها
الإعرابية ،وغريها من القرائن اللفظية كالربط والأداة والتنغيم.
والآخ���ر :القرائ���ن املعنوية :وهي العالقات ال�س ��ياقية الت ��ي تفيد يف حتديد
املعن ��ى النحوي ،ومنها قرينة الإ�س ��ناد ،وهي العالقة الرابطة بني املبتد�أ واخلرب،
�أو بني الفعل والفاعل ،وقرينة التخ�ص ��ي�ص ،وما ين ��درج حتتها كالتعدية والغائية
واملعي ��ة والظرفية والت�أكيد واملالب�س ��ة والإخراج والتف�س�ي�ر ،ولكل منها معنى تدل
عليه ،وغريها من القرائن ،حيث �إنه ال ميكن لأي قرينة �أن تنه�ض مبفردها دلي ًال
على معنى نحوي ،ولكنها تت�ضافر مع غريها من القرائن.
ح�س ��ان ،من خالل ا�س ��تلهامه الرتاث العربي،
وهكذا ا�س ��تطاع الدكتور َّمتام َّ
وا�س ��تيعابه املعطي ��ات الثقافي ��ة واللغوية التي �أتيح ��ت له يف هذا الع�ص ��ر� ،إعادة
�ص ��ياغة الدر� ��س النحوي يف ث ��وب جديدِّ ،
موظ ًف ��ا الظروف املحيط ��ة بالن�ص يف
تو�ص ��يل الر�س ��الة الإعالمي ��ة للمتلقي .وقد ك�ش ��ف ع ��ن امتالك العربية لأ�ص ��ول
الدر� ��س اللغوي احلديث ،مبا تو�ص ��لت �إليه النظريات اللغوية احلديثة ،و�أن َ�س ��عة
العربية ومرونتها ق َّي�ض ��ا لها هذا الكم من القرائن :لفظية ومعنوية ،مما �أك�سبها
ال�سعة والتنوع يف املباين والدالالت ،وذلك ما �س َّوغ لها الرتخ�ص من حيث احلذف
َّ
وا�ضحا على
واالت�ساع ،والتقدمي والت�أخري ،وغريها من الظواهر اللغوية .كما يبدو ً
هذه النظرية �أنها قريبة من الدرا�س ��ات اللغوية الن�ص ��ية املعا�صرة ،بل تعترب نواة
(نحو الن�ص) ب�أُ�س�سها ومكوناتها.
ويف نهاية احلديث عن بع�ض جهود �أ�س ��تاذنا الدكتور َّمتام من خالل منهجه
يف درا�س ��ة اللغة ،ال تبالغ الدرا�س ��ة حني ت�ؤكد �أنَّ نظرية ت�ضافر القرائن الت َّمامية
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م ��ن �أعظم ما تو�ص ��لت �إلي ��ه العقلي ��ة العربية من النظري ��ات اللغوي ��ة املتَّفقة مع
خ�ص ��ائ�ص العربي ��ة و�س ��ماتها ،لذا ف�إن ه ��ذه النظرية تعد من �أن�س ��ب النظريات
اللغوية و�أ�صلحها لدرا�سة اللغة العربية.
�أقوالهم فيه:
�شخ�صية يف مكانة �أ�ستاذنا الدكتور َّمتام ال بد �أن ُتوجه �إليها الأنظار ،فت�أخذ
حيزً ا كب ًريا من احلديث ،وقد ان�ص َّبت �آرا�ؤهم فيه؛ �سواء يف احلديث عن �شخ�صه
�أو نظريت ��ه وجه ��وده يف الدر�س اللغوي .ويف هذه ال ُعجالة �س ��نكتفي بذكر بع�ض ما
قاله فيه بع�ض جهابذة العلم.
يقول عنه الدكتور �س ��عد م�ص ��لوح« :ما �أورده �ش ��يخنا ـ �أي الدكتور متام ـ على
جه ��د النح ��اة من مالحظ ،فق ��د امت ��از با ِّتكائه عل ��ى ركائزَ من الفكر الل�س ��اين
احلديث ،غري ذي ِعوج ،وب�ص ��دوره عن كينونة َّ
فاذة� ،أ�س ��همت يف �صياغتها �أزوا ٌد
معرفية مختلفة الطعوم والألوان ،وا�س ��تحال كل ذل ��ك فيها زكا ًء ومنا ًء وعنفوا ًنا،
خا�صا ،و�أن تتنوع وترتادف
ومن َثم مل يكن للنا�س عج ًبا �أن تكت�سب مالحظه مذا ًقا ًّ
وت َّدارك على الطريق املو�صلة لهذه الغاية ،و�أن حتظى بالتفرد واخل�صو�صية ،منذ
�أخرج للنا�س كتابه اللغة بني املعيارية والو�ص���فية ،الذي �أراده ليكون فرقا ًنا بني
هاتني الطريقتني من طرائق النظر يف اللغة؛ �أعني املعيارية والو�صفية .ثم كان �أن
ت�ل�اه بكتابه مناهج البحث يف اللغة .ويف هذين الكتابني جتد كمني البذور الأولى
ملذهب ��ه النحوي ،تل ��ك التي �آتت �أُ ُك َلها �ض ��عفني يف كتاب ��ه اللغة العربي���ة معناها
ومبناه���ا .وبهذا الكتاب الذي جاء �آخر ًّي ��ا جاوزت معاودة النظر يف تراث النحاة
جميع محاوالت التهذيب والتي�س�ي�ر ،وتخ َّلت عن �سمة اجلزئية والتفتُّت والت�ش ُّعث،
لت�س ��تحيل طرا ًزا مباي ًنا ل�سائر ما �سبقه من طرز البحث النحوي .وكما هو العهد
بكل جتديد ب�صري مل ُيقم �شيخنا مذهبه على املفا�صلة املنهجية بينه وبني الرتاث
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النحوي ،بل �أقامها على الوعي به ،واال�صطبار عليه وا�ستبار �أغواره ،معرت ًفا طوال
الوقت بالف�ض ��ل لأعظم رجلني من رجال الدرا�س ��ات اللغوي ��ة يف الثقافة العربية؛
وهما �س ��يبويه وعبدالقاهر ،من ِّوهً ا بذكر الأول يف حقل التحليل ،وبذكر الثاين يف
حقل الرتكيب»(.)61
و�أثنى الدكتور �أحمد علم الدين اجلندي على جهوده و�آرائه ،فقال �إنَّ �« :آراءه
لها وزنها يف الدر�س الأ�صويل ،ومنها:
 مخالف ��ة الرتكي ��ب لقواع ��د النحو غري ُم�ض ��رة وال قادحة؛ ل ��ورود ذلك يفالقر�آن واحلديث.
و�سعة �إمكاناته؛ وربط ذلك مبا ر�أته املدر�سة
 القوة الإنتاجية للنحو العربي َالأمريكية التوليدية(.)62
 االختالف يف الت�أويل والتخريج واالختيار والتوجيه هو الذي �أطال ن�صو�صالنحو؛ لأنه يتعلق بامل�سائل ال الأ�صول(.)63
 �أج ��از النحاة القيا�س على قواعدهم ،وهي من عملهم ولي�س ��ت من �أعمالالعرب.
قواعدهم و�أ�ص ��و َلهم فيما ُ�س ��مع م ��ن العرب يعترب خط�أً
 �إنَّ حتكيم النحاةَ
منهج ًّيا؛ �إذ لي�س من حق النحوي غري الف�ص ��يح �أن ِّ
يخطئ الأعرابي الف�ص ��يح �إال
�إذا وجد ال�سماع �ضده»(.)64
وق ��ال عنه الدكتور محم ��د خليفة الد َّناع� :إ َّنه «م� ِّؤ�ص ��ل لل�ت�راث اللغوي ،و�إنه
يبحث يف كتبه دائ ًما عن احللقة التي ع َّدها كثري من الباحثني مفقودة؛ وهي ربط
الرتاث النحوي واللغوي العربي بالنظريات احلديثة ،وهذا يعد ت�أ�صي ًال فوق كونه
اعتزا ًزا بر�ص ��يد هذه الأمة ،وكان هدفه يف كتابه مناهج البحث يف اللغة توظيف
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الأمثلة والن�صو�ص العربية لتتالءم مع هذه النظرات وتلك النظريات»(.)65
ح�س ��ان يف نظريته
وقد �أثنى الدكتور محمد يون�س على �ص ��نيع الدكتور َّمتام َّ
(ت�ض ��افر القرائن) ،فقال« :ويعود الف�ض ��ل يف التنبيه له ��ذه الظاهرة �إلى اللغوي
ح�س ��ان ،وقد �أ ْوالها عناية خا�صة؛ لأنها ال�سبيل املو�صلة �إلى املعنى النحوي؛
َّمتام َّ
ذلك لأنه ال ميكن لظاهرة واحدة �أن تدل مبفردها على معنى بعينه.)66( »...
وفاته:
تويف �إلى رحمة اهلل تعالى يف �صباح يوم الثالثاء احلادي ع�شر من �أكتوبر يف
ال�س ��نة احلادية ع�ش ��رة بعد الألفني من امليالد ،فرحم اهلل فقيد العربية و�أهلها،
وتغمده بوا�سع رحمته و�أدخله ف�سيح جناته.

الهوامش:
(*) ع�ضو رابطة الكتاب والأدباء العرب.
( )1متام ح�سان رائدًا لغو ًّيا ،عبدالرحمن العارف ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط2002 ،1م� ،ص .13
( )2ال�سابق� ،ص .13
( )3ال�سابق� ،ص .13
( )4عنوانها بالإجنليزيةThe Phonitics of EL Karnak Dialect (Upper Egypt( :
( )5عنوانه ��ا بالإجنليزي ��ةThe Phonitics & Phonology of An Aden of Arabic :
(South Arabic)i

( )6علم اللغة والدرا�سات ال�سامية وال�شرقية حال ًيا.
( )7مما ذكره لنا ونحن يف مرحلة املاج�س ��تري ،وهو ي�س ��رد طر ًفا من رحلة حياته الرثة ،ومن ذلك فرتة
عمله م�ست�شا ًرا ثقاف ًيا يف الجو�س.
( )8متام ح�سان رائدًا لغو ًّيا� ،ص .13
( )9اللغة العربية معناها ومبناها� ،ص .337
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( )10الأ�ص���ول ،درا�س���ة اب�س���تيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،د .متام ح�س ��ان ،الهيئة امل�ص ��رية
العامة للكتاب ،القاهرة1982 ،م� ،ص.97
( )11ينظر :اخلال�صة النحوية� ،ص .8
( )12ن�شر مبكتبة الإجنلو امل�صرية ،يف العام 1957م.
( )13ن�شر يف عامل الكتب بالقاهرة ،يف العام 1961م.
( )14ن�شر بالقاهرة ،يف العام 1959م.
( )15ن�شر مبكتبة نه�ضة م�صر بالقاهرة ،يف العام 1958م.
( )16ن�شر يف عامل الكتب ،بالقاهرة ،يف العام 1998م.
( )17جملة الأزهر ،جملد  ،32اجلزء الأول 1960م.
( )18جملة الأزهر ،جملد  ،32اجلزء اخلام�س 1960م.
( )19جملة الأزهر ،جملد  ،32اجلزء ال�سابع 1960م.
( )20جملة منرب الإ�سالم ،العدد اخلام�س 1968م.
( )21جملة الأزهر ،جملد  ،32اجلزء الأول 1960م.
( )22حوليات كلية دار العلوم ،بالقاهرة1969 - 1968 ،م.
( )23حوليات كلية دار العلوم ،بالقاهرة1970 - 1969 ،م.
( )24جملة الل�سان العربي  ،املغرب ،جملد  ،11اجلزء الأول 1974م.
( )25جملة الل�سان العربي  ،املغرب ،جملد  ،11اجلزء الأول 1974م.
( )26جملة كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،جامعة محمد اخلام�س ،الرباط ،العدد .1978 ،4-3
( )27جملة ف�صول امل�صرية ،جملد  ،4العدد  ،3اجلزء الأول 1984م.
( )28جملة جممع اللغة العربية ،بالقاهرة ،اجلزء 1982 ،49م.
( )29جملة جممع اللغة العربية ،بالقاهرة ،اجلزء 1985 ،56م.
( )30جملة جممع اللغة العربية ،بالقاهرة ،اجلزء 1985 ،57م.
( )31جملة جممع اللغة العربية ،بالقاهرة ،اجلزء 1987 ،60م.
( )32جملة جممع اللغة العربية ،بالقاهرة ،اجلزء 1988 ،62م.
( )33جملة املناهل ،املغرب ،عدد 1876 /6م.
( )34جملة املناهل ،املغرب ،عدد 1877 /9م.
( )35جملة املناهل ،املغرب ،عدد 1877 /10م.
( )36جملة املناهل ،املغرب ،عدد 1878 /12م.
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( )37جملة املناهل ،املغرب ،عدد 1879 /14م.
( )38جملة املناهل ،املغرب ،عدد 1879 /16م.
( )39جملة معهد اللغة العربية ،جامعة �أم القرى ،العدد الأول1982 ،م.
( )40جملة ح�صاد ،الكويت ،العدد الأول1981 ،م.
( )41جملة الدرا�سات القر�آنية ،جامعة لندن ،جملد  ،3العدد 2001 ،2م .
( )42بح ��ث ق ��دم يف �أعمال ندوة الل�س ��انيات واللغ ��ة العربية ،الت ��ي نظمها مركز الدرا�س ��ات والأبحاث
االقت�صادية واالجتماعية باجلامعة التون�سية يف العام 1978م.
( )43بحث من�ش ��ور �ض ��من كتاب من ق�ض���ايا اللغة العربية املعا�ص���رة ،الذي �أ�ص ��درته املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ،تون�س 1990م.
( )44بحث قدم مبنا�سبة االحتفال بالعيد املئوي لكلية دار العلوم ،العام 1991م.
( )45محا�ضرة �ألقيت �ضمن الن�شاط الثقايف ملعهد اللغة العربية بجامعة �أم القرى يف العام 1992م.
( )46بحث �أر�سل �إلى م�ؤمتر جممع اللغة العربية الأردين ،يف العام 1994م.
( )47محا�ضرة �ألقيت يف املو�سم الثقايف ال�ساد�س ع�شر ملجمع اللغة العربية الأردين يف العام 1998م.
( )48وح ��دة البنية واختالف الأنظمة ،د .متام ح�س ��ان ،جمل���ة جممع اللغة العربي���ة ،القاهرة ،ج،57
نوفمرب 1985م� ،ص .23
( )49اللغ���ة العربي���ة معناه���ا ومبناه���ا�� � ،ص  ، 205وينظر :نظرية ت�ض ��افر القرائن التمامية يف �ض ��وء
الدرا�س ��ات اللغوي ��ة احلديثة ،للباحث ،ورق ��ة بحثية مقدمة يف امل�ؤمتر الدويل الثاين ع�ش ��ر «جهود
العلماء امل�ص ��ريني يف الدرا�س ��ات العربية والإ�س�ل�امية» ،بكلية دار العلوم  ،جامعة الفيوم16-15 ،
مار�س � ،2015ص .110
( )50ينظ ��ر :القرائ���ن النحوي���ة ،د .متام ح�س ��ان� ،ص  ،47وينظ ��ر :نظرية ت�ض ��افر القرائن التمامية،
للباحث� ،ص .110
( )51العالمة الإعرابية يف اجلملة � ،ص.300
( )52ينظ ��ر� :آراء الب�ص���ريني النحوي���ة يف كت���اب �إع���راب القر�آن للنحا�س يف �ض���وء الدرا�س���ات اللغوية
احلديث���ة ،ر�س ��الة دكت ��وراه للباحث ،مودعة يف مكتبة كلية الأل�س ��ن ،جامعة عني �ش ��م�س2010 ،م،
الورقة.227 ،
( )53نظرية ت�ض ��افر القرائن التمامية يف �ضوء الدرا�س ��ات اللغوية احلديثة .ومنطوق هذه النظرية من
اجتهاد الباحث يف الورقة البحثية املقدمة لأعمال امل�ؤمتر بالفيوم ،فع�سى �أن تكون �أ�صابت عني ما
�أراده عاملنا اللغوي رحمه اهلل تعالى.
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ح�س ��ان ،القاهرة،
( )54البي���ان يف روائ���ع الق���ر�آن ،درا�س���ة لغوي���ة و�أ�س���لوبية للن�ص الق���ر�آين ،دَّ .متام َّ
1413ه� �ـ1993/م �� � ،ص ،7مفهوم ال�س ��ياق و�أنواعه وجماالت ��ه و�أثره يف حتدي ��د العالقات الداللية
والأ�س ��لوبية ،د .رجب عثمان محمد ،جملة علوم اللغة ،دار غريب ،القاهرة ،مج  ،6ع 2003 ،4م،
�ص.99
( )55منهج اخلليل يف درا�سة الداللة القر�آنية ،د� .أحمد ن�صيف اجلنابي � ،ص.163
( )56مدخ���ل �إل���ى علم الداللة� ،س ��امل �ش ��اكر ،ترجمة :محم ��د يحياتن ،ديوان املطبوع ��ات اجلامعية،
اجلزائر1992 ،م� ،ص.31
( )57يعت�ب�ر التنغيم ق�س ��يم ال�س ��ياق يف حتدي ��د املعنى الداليل؛ �إذ �إن ��ه يعترب حلقة الو�ص ��ل بني الكالم
املنطوق وداللته ،وقد �أدى غياب التنغيم �إلى تعدد التوجيهات النحوية؛ لأن الن�صو�ص التي و�صلتنا
مكتوبة ،ومل نعرف الطريقة التي قيلت بها وال �أدائها من حيث التنغيم �سواء كانت نغمة �صاعدة �أو
هابطة ،وغريها من م�ساعدات الكالم والظروف املحيطة باملوقف ،وقد �أدلى الدكتور َّمتام ح�سان
بدلوه يف هذه الظاهرة باعتبارها احللقة املفقودة بني الن�ص املكتوب واملنطوق.
( )58القرائ ��ن النحوي ��ة واطراح العامل والإعرابني التقديري واملحلي ،دَّ .متام ح�س ��ان ،جملة الل�س���ان
العربي ،املجلد  ،11ج� /1ص .38
( )59القرائن النحوية� ،ص.39
( )60الأ�صولَّ ،متام ح�سان� ،ص .325
( )61يف الل�سانيات العربية املعا�صرة درا�سات ومثاقفات ،د� .سعد م�صلوح� ،ص .208
( )62ينظر :الأ�صول ،دَّ .متام ح�سان� ،ص .176
( )63ال�سابق� ،ص .168
(َّ )64
متام ح�سان رائدًا لغو ًّيا� ،ص .42 – 41
( )65ال�سابق� ،ص .328
( )66املعن���ى وظ�ل�ال املعنى� ،أنظمة الداللة يف العربية ،د .محمد محمد يون�س ،دار املدار الإ�س�ل�امي،
ط2007 ،2م� ،ص .352
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مكتبة
�أع�ل�ام يف الظ���ل ،ت�ألي���ف محم���د بن عبد ال���رزاق الق�ش���عمي ،ط  ،1الباحة:
نادي الباحة الأدبي2018 ،م�388 ،ص.10+
للأ�ستاذ محمد بن عبد الرزاق الق�شعمي جهود م�شكورة يف البحث عن التاريخ
الثق ��ايف يف اململك ��ة ،فق ��د وفق يف كثري م ��ن �أعماله يف تتبع كثري من املو�ض ��وعات
الت ��ي مل ت�أخذ حظه ��ا من البحث و�إلقاء ال�ض ��وء عليه ��ا بغية الإحاط ��ة بجوانبها
املختلف ��ة ،و�إعطائها حقها من ال�ب�روز .ومن ذلك :اهتمام ��ه بالرتاجم املختلفة،
أ�شخا�ص ��ا بذواتهم يف كتب مفردة؛ كعبدالكرمي اجلهيمان ،وعبدالرحمن
فتناول �
ً
منيف ،و�س ��ليمان بن �صالح الدخيل ،و�أحمد ال�سباعي ،وغريهم .كما ترجم لرواد
ال�صحافة ال�سعودية من الأحياء �أو �أولئك الذين غادرونا �إلى دار البقاء.
والي ��وم يطل علينا بكتاب عن �شخ�ص ��يات قامت بجهود م�ش ��كورة يف نه�ض ��ة
الب�ل�اد م ��ن مختلف قطاع ��ات املجتم ��ع؛ كالتعليم وال�ص ��حة والثقاف ��ة واملوروث
ال�ش ��عبي ،واالقت�ص ��اد والإدارة ،وغري ذل ��ك .وهي �شخ�ص ��يات مل ت�أخذ حقها يف
�إلقاء ال�ض ��وء على �أعمالها اجلليلة ،وت�سجيل �إجنازاتها املتعددة ،وك�شف �أفكارها
و ُر�ؤاها للآخرين .ومن هذه ال�شخ�صيات من كان ملء ال�سمع والب�صر يف يوم من
الأيام ،لكن �سرعان ما توارت �أخباره عن الأنظار ،و�أو�شك �أن يطويها الن�سيان.
�سمى امل�ؤلف كتابه �أعالم يف الظل ،وترجم فيه لثالثة وخم�سني عل ًما ،مرتبني
على الرتتيب الألفبائي لأ�سمائهم ،وقد ا�ستقى مادته عن ٍّ
كل منهم بطرق مختلفة
وم�صادر متعددة ،تتفاوت بني اللقاء ال�شخ�صي ،و�س�ؤال العارفني عنهم� ،أو درا�سة
ما َّ
خطته �أناملهم� ،أو ما ُكتب عنهم يف الكتب �أو ال�صحف.
تقدم فهر�س املحتويات �صفحات الكتاب ،و�أُحلق به م�سرد للمراجع.
�أ.م�.ض.
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