أسسها حمد الجاسر سنة 1386هـ (1966م)
صاحب االمتياز المسؤول :معن بن حمد الجاسر
الجزء األول والثاين  -السنة 56

رئيس التحرير

رجب وشعبان  1441هـ
أذار  -نيسان/مارس  -أبريل 2020م

اخلرا�شي
د .عبدالعزيز بن عبداهلل
ّ
أعضاء هيئة التحرير

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

�أ .هارون بن فهد العتيبي
العنوان:

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

�ضوابط الن�رش يف املجلة

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

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

1319 -2671 : )ISSN( رد مد

الفهرس
الم ْع ُز َّوة
إشكالية الرواية التاريخية غير َ
عند المعاصرين

د .عالء مصري النهر

7

حاجة كتاب سيبويه إلى تحقيق جديد

د .محمد جمعة الدربي

25

مفاتيح الحكم ومصابيح الظلم
لرشيد الدين الوطواط

أ .عبدالرازق حويزي

ديوان السموأل :صنعة أبي عبداهلل نفطويه أ .يوسف السناري

51
79

بريد العرب :اغتراب الشخصية الروائية العربية
أنموذجا»
المعاصرة «رواية الغرف األخرى
ً

أ .حمدي عبداهلل البطران 125

أعالم العرب:
العالمة المحقق يحيى بن وهيب الجبوري ()1

أ.د .محمد محمود الدروبي 135

2 1

56

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1441
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن/ﻣﺎرس-أﺑﺮﻳﻞ 2020م

امل ْع ُز َّوة
إشكالية الرواية التاريخية غري َ
عند املعاصرين
د .عالء م�صري النهر
باحث يف التاريخ الإ�سالمي

تعد الرواية التاريخية املُ�س� � َندة «ا َمل ْع ُز َّوة» �س�ل�اح امل�ؤ ِّرخ ،وامل�ؤ ِّر ُخ الذي لي�س له
�سال ٌح ،فب� ُّأي �شيءٍ ُيقا ِتل؟!
بحث عن �أ�ص ��لهما عرب
عن ��د ت�ش ��ابه �إحدى الروايات التاريخي ��ة مع �أُخرىُ ،ي َ
امل�ؤ ِّرخ الأقدم وفا ًة� ،أو عرب املُ�ص� � َّنف الأقدم ت�ص ��ني ًفا ،فمث�ًلااً روايات َت ِق ّي الدِّ ين
«ال�س ُلوك ملعرفة دُول املُلوك» عن الفرتة
ا َمل ْق ِر ِيز ّي (ت 845هـ = 1441م) يف كتابه ُّ
عا�ص� � ْرها ،مل ين�ص عل ��ى َمظا ِّنه فيها ،فذكر الدكتور محمد م�ص ��طفى
الت ��ي مل ُي ِ
أهم َم�ص ��ا ِدر ا َمل ْق ِر ِيز ّي يف َ
احل ��وا ِدث التي مل
زي ��ادة – ُمح ِّق ��ق الكت ��اب � -أنَّ من � ِّ
ا�صل َ
احل َم ِو ّي (ت 697هـ = 1298م)،
عا�صرها هو كتاب « ُمف ِّرج ال ُك ُروب» البن َو ِ
ُي ِ
تو�ص ��ل
ن�ص � ْ�ي امل�ؤ ِّل َف� نِْ
ْيِ يف الهوام�ش .كما َّ
لذل ��ك ق ��ارن الدكت ��ور زيادة كث ًريا بني َّ
الدكتور جمال الدين َّ
َراجم ملوك َبني �أ ُّيوب التي يت�ضمنها كتاب
ال�ش� � َّيال �إلى �أنَّ ت ِ
�رف ي�س ٍري – عن
واالع ِتبار»( )1لل َم ْق ِر ِيز ّي م�أخوذ ٌة يف ُجملتها – مع ت�ص � ٍ
«ا َمل ِ
واعظ ْ
ا�ص ٍل(.)2
« ُمف ِّرج ال ُكروب» البن َو ِ
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الباحثَ عندما يكون �أ�صحاب الرواية
غري �أنَّ هناك �إ�شكالي ًة ُكربى قد تواجه ِ
واحد ،ف�أيهم نقل عن
بلد ٍ
التاريخية املت�شابهة يعي�شون يف فرت ٍة زمني ٍة واحد ٍة ،ويف ٍ
البدهي �أنه
ال َآخر؟ هاهنا مكمن اخلطر؛ فامل�ؤرخ الذي ي�ؤ ِّرخ لفرت ٍة يعا�صرها ،من
ِّ
ال يعتمد على م�ص ��اد َر مكتوب ٍة ،اللهم �إال وثائق ور�س ��ائل يح�ص ��ل عليها من ديوان
بن�ص ��ها �أو يبت�سر ن�صو�صها� ،أما بقية احلوادث فهو يعتمد فيها
الإن�ش ��اء ،فيكتبها ِّ
على م�ش ��اهداته ال�شخ�صية ،وم�شافهاته و�س ��ماعاته من غريهَ .ب ْي َد �أ َّنه �أحيا ًنا قد
َاب لأَ َحد املُ�ؤ ِّرخني املعا�صرين له.
ينقل من ِكت ٍ
 �سِ ْبط ابن ا َجل ْوزِيّ و�أبو �شا َمة امل َ ْقدِ �سِ ّي:
واحد ،بل يف مدين ٍة واحد ٍة ،عا�ش ��ا يف ال ِّن�صف الأول
عا�ش االثنان يف ع�ص � ٍ�ر ٍ
من القرن ال�سابع الهجري (13م) يف ظل دولة َبني �أ َّيوب مبدينة ِد ْم َ�شق ،ومع ذلك
�شامة (665-599هـ = 1267-1203م) ب�أ َّنه
مل يلتقيا َوج ًها ٍ
ن�ص �أبو َ
لوجه ،و� مَّإنا َّ
ال�س� � ْبط (654-581هـ = 1257-1185م)
كان يح�ض ��ر يف �صغره وكربه جمال�س ِّ
وجامع َج َبل قا�س ��يون ،لكن مل تتع � َ�د معرفتُه �أكرث من
�بت
ُك ّل �س � ٍ
باجلام ��ع الأُ ّ
موي ِ
ِ
بج َبل
ر�ؤيت ��ه عن ُب ْع ٍد يف مجَ ا ِل�س وعظه� ،أو وهو جا ِل ٌ�س يف ُ�ش� � َّباك الترُّ ْ َب ��ة ال َب ْد ِر َّية َ
ال�ص َّفة اخلا ِر َجة من نهر ُثورا؛ يطالع ِكتا ًبا �أو ين�سخ منه(.)3
قا�سيون� ،أو على ُّ
�ص َّرح �أبو �شامة يف اجلزء الأول من تاريخه املعروف بـ «املُذ َّيل على ال َّر ْو َ�ض َتينْ ِ »
 وهذا اجلزء يت�ضمن احلوادث من �سنة 590هـ = 1194م حتَّى 624هـ = 1227م(م ��ر�آة الزَّمان يف تَواري ��خ الأَ ْع َيان) يف �أكرث
ال�س� � ْبط ِ
 عل ��ى اعتماده على تاريخ ِّ�شامة قد �شهدها .غري
ا َمل ِ
وا�ض ��ع؛ وذلك لأنَّ �أكرث حوادث تلك ال�س ��نني مل يكنْ �أبو َ
�أ َّنه يف بع�ض الأحيان كان ينقل عنه ،ومل ي�ش ْر �إلى ذلك ،و�أخذ عنه بع�ض الروايات
أوهام ،فمثلاً ذكر �أنَّ معركة الز اََّّلقة وقعت يف �س ��نة 591هـ
مب ��ا فيها من �أخطاء و� ٍ
= 1195م( ،)4ف�أ�ش ��ار الأ�س ��تاذ �إبراهيم ِّ
�شامة ،تا َبع
الزيبق ب�أن هذا َو ْه ٌم من �أبي َ
فيه ِ�س ْبط ابن َ
اجل ْوز ِّي()5؛ فمعركة الز اََّّلقة كانت يف �سنة 479هـ = 1086م ،بينما
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املعركة التي وقعت يف �سنة 591هـ = 1195م هي معركة الأَ َرك امل�شهورة .والأمثلة
على ذلك كثرية �أثبتها ِّ
الزيبق يف ثنايا حتقيقه لكتاب «املُذ َّيل».
َّ
ال�س ْبط يف اجلزء الأول من « ُمذ َّيله» جعلت
ولعل كرثة اقتبا�س �أبي �ش � َ
�امة عن ِّ
الدكتور م�ص ��طفى جواد يقول« :طالع � ُ�ت هذا َّ
الذ ْيل ،و�أك�ث�ر َحوا ِدثه م�أخوذ ٌة من
ِ«م ��ر�آة الزَّمان» ِل�س� � ْبط ابن َ
اجل� � ْوز ِّي»( ،)6وتا َبعه يف هذا ال ��ر�أي ُك ٌّل من :الدكتور
جوزيف ن�سيم يو�سف( ،)7والدكتور محمود �سعيد عمران(.)8
�امة؛ فحتَّى يف اجل ��زء الأول
َب ْي � َ�د �أنَّ ه ��ذا احلك ��م فيه افتئ ��اتٌ على �أب ��ي �ش � َ
ال�س� � ْبط� ،أمث ��ال :ال ِع َماد
م ��ن « ُمذ َّيله» هناك كث�ي ٌ�ر من الأَ ْخبار قد نقلها عن غري ِّ
الك ْن ِد ّي (ت 613ه� �ـ = 1217م)،
الكا ِت ��ب (ت 597ه� �ـ = 1201م) ،وتاج الدِّ ي ��ن ِ
واب ��ن ا َمل�س ��تويف (ت 637ه� �ـ = 1239م) ،وابن ال ُّد َب ْي ِث � ّ�ي (ت 637هـ = 1239م)،
�وي
و�ش ��هاب الدِّ ين ال َّن�س � ّ
�اكر (ت 643هـ = 1245م)ِ ،
وع ّز الدِّ ين ُم َح َّمد ابن َع�س � ِ
ِ
و�ص ّي (ت
حامد الأَ ْن َ�صا ِر ّي ال ُق ِ
(ت 647هـ = 1249م) ،و�أبي ال َع َرب �إ�س ��ماعيل بن ِ
653هـ = 1255م)� ،إ�ضافة ملا كتبه �أبو �شامة من �إ ْن�شائه(.)9
�أم ��ا اجل ��زء الثاين من «املُذ َّيل» ،والذي ي�ش ��مل احلوادث من �س ��نة 625هـ =
�اهدات �أبي �ش ��امة
1228م ح َّت ��ى مقتل ��ه يف �س ��نة 665هـ = 1267م ،فهي من ُم�ش � َ
ال�شخ�صية ،وقد انفرد فيه برواياته ،بل حتَّى ال َو َف َيات؛ فلم ْ
ينقل عن �أَ َح ٍد البتة يف
هذا اجلزء؛ لأ َّنه قد ا�شرتط فيه �أنْ ُي�ؤ ِّرخ ما عاينه من الأَحداث.
 ابن عبد َّا�صل:
الظاهِ ر وابن َو ِ
امللك َّ
خدم هذان املُ�ؤ ِّرخان َ
الظ ِاه َر َب ْي رَ ْب َ�س ،وال ُيع َرف �إنْ كانا قد التقيا �أَ ْم ال؛
فلي� ��س ثم ��ة رواية تاريخية – حتَّى الآن – ُتث ِب ��ت ذلكِّ .
وحلل ُلغز كيف خدما مل ًكا
واحدً ا ومل َيلتقيا؟ �س ��وف �أُحدِّ د وظيف َة ُك ٍّل منهما يف ب�ل�اط َّ
الظ ِاهر َب ْي رَ ْب�س :ف�أَ َّما
ِ
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ُمحيي الدِّ ين بن عبد َّ
الظ ِاهر (692-620هـ = 1292-1223م) ،فقد عمل بديوان
الإ ْن�ش ��اء يف عه ��د َّ
ا�ص ��ل (697-604هـ =
الظ ِاهر َب ْي رَ ْب�س .و�أ َّما َجمال الدِّ ين بن َو ِ
1298-1208م) ،فكان ُيد ِّر�س يف زا ِو َية الإمام َّ
بجامع َع ْمرو بن العا�ص،
ال�شا ِف ِع ّي ِ
بالقاه َرة ،وتو َّلى � ً
أي�ض ��ا ق�ضاء اجليزَ ة والأعمال
اجلامع الأَ ْق َمر
ِ
كما كان ُيد ِّر�س يف ِ
رج ��ح �أ َّنه مل تقم بينهم ��ا عالق ٌة �إداري ٌة مبا�ش ��ر ٌة،
الإطفيح َّي ��ة( .)10وم ��ن ذلكُ ،ن ِّ
ا�صل عاد �إلى م�سقط ر�أ�سه – َح َماة  ،-اَّ
ِّ
فوله �صاحبها امللك
ويع�ضد ذلك �أنَّ ابن َو ِ
املن�صور الثاين َق�ضاء َح َماة و�أعمالها يف �سنة 669هـ = 1271م(.)11
عانيت من �إ�شكالية ال َّنقل غري ا َمل ْع ُز ِّو ()Unattributed Quotation
وقد ُ
عند املقارنة بني حوادث ال�سنوات الأولى من حكم َّ
خا�ص ًة �سني
الظ ِاهر َب ْي رَ ْب�س َّ -
 659و 660و661هـ  -عند ُك ٍّل من ابن عبد َّ
َّاهر
الظ ِاهر ُم�ؤ ٍّلف كتاب “ال َّر ْو�ض الز ِ
يف ِ�س�ي َ�رة َّ
ا�ص ��ل ُم�ؤ ِّلف كتاب “ ُمف� � ِّرج ال ُك ُروب يف �أَ ْخ َبار
الظ ِاه ��ر َب ْي رَ ْب�س” ،وابن َو ِ
َبني �أ ُّيوب”.
معا�صره
ا�ص ٍل يف هذه ال�سنوات الثالث اعتمادًا كب ًريا على كتاب ِ
اعتمد ابن َو ِ
ابن عبد َّ
خا�ص� � ًة �أ َّنه
الظ ِاهر ،وهذا ال ُيقلل – �إنْ ذكر َم�ص ��د َره  -من قيمة ِكتابهَّ ،
ق�ض ��ى ً
بجزي َرة ِ�ص ِق ِّلية يف ِ�س ��فا َرة �إلى الإمرباطور مانفريد
بع�ضا من تلك الفرتة َ
بن فردريك الثاين من ِق َبل َّ
الظ ِاهر َب ْي رَ ْب�س؛ �إذ �س ��ا َفر �إليها يف �شهر َر َم�ضان �سنة
659هـ (�أغ�سط�س 1260م) ،لكنه مل ي�ش ْر نهائ ًّيا �إلى نقله عنه.
واحد ،و َليكن ِع ّز الدِّ ين بن َ�ش� � َّداد
ق ��د ُيفرتَ�ض �أ َّنهما رُبمَّ ا نقال عن َم�ص ��د ٍر ٍ
(684-613ه� �ـ = 1285-1217م)؛ لأ َّنه �ص� � َّنف  -هو ال َآخ ��ر  -كتا ًبا عن َّ
الظ ِاهر
َب ْي رَ ْب� ��س ،وقد ُتوفيِّ قبلهما �س ��نة 684ه� �ـ = 1285م ،وهذا افرتا� � ٌ�ض رمبا كان هو
الأرجح لو كان اجلزء الأول من الكتاب موجودًا .ومع ذلك ،ين�سف هذا االفرتا�ض
من �أ�سا�سه �أنَّ ابن عبد َّ
الظ ِاهر كان ين�ص يف �أكرث من رواي ٍة – كما �سرنى – �أ َّنه
�شاه َدة تا َر ًة ،وبالكتا َبة تا َر ًة �أُخرى.
كان من ُ�ص َّناعها وامل�شاركني فيها ،باملُ َ
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أهم َمظا ِّنه التي ا�س ��تقى
يف �أغلب الأحيان ،كان املُ�ؤ ِّرخ يذكر يف مقدمة كتابه � َّ
منها روايا ِته ،كما فعل – على �س ��بيل املثال ال احل�ص ��ر � -أبو �ش ��امة ا َمل ْق ِد ِ�س � ّ�ي يف
و�ص�ل�اح الدِّ ين
دولتي ُن ��ور الدِّ ين َم ْح ُمود ال َّز ْن ِك ّي َ
مقدم ��ة كتابه «ال َّر ْو َ�ض� � َتينْ » عن ْ
ماع ٌة من العلماء والأكابر
الأَ ُّيو ِب ّي؛ فقد قال« :وقد �س ��بقني �إلى تدوين م�آ ِثرهما َج َ
الف�ض�ل�اء»ُ ،ث َّم ذكر �أهم َموا ِرده مثلُ « :مذ َّيل التَّاريخ الدِّ َم ْ�ش� � ِق ّي» البن ال َقالن�س � ّ�ي
�اكر (ت 571هـ = 1176م)،
(ت 555ه� �ـ = 1160م) ،و«تاريخ ِد َم ْ�ش ��ق» البن َع�س � ِ
الفا�ضل (ت 596هـ = 1200م) ،و«التَّاريخ
و ُكتب ال ِعماد الكا ِتب ،ور�سائل القا�ضي ِ
ال�س ْلطا ِن َّية» ل َبهاء الدِّ ين بن
ال َّب ِاهر» البن الأثري (ت 630هـ = 1233م) ،و«ال َّنوا ِدر ُّ
َ�ش� � َّداد (ت 632هـ = 1234م) ،بالإ�ضافة �إلى دواوين ِّ
«فالتقطت
ال�شعرُ ،ث َّم قال:
ُ
ما يتعلق بال َّدولتني �أو ب�إحداهما ...فاخت�صرتُ جمي َع ما يف ذلك من
منها �أ�شيا َء مِ َّ
موعا لطي ًفا ،وكتا ًبا ظري ًفا»(.)12
� ْأخبار ال َّدولتني ...فجاء مجَ ً
يعا�ص� � ْر
نف�س ��ه يف كتاب ��ه؛ �إذ َعزَ ا روايا ِته التي مل ِ
وقد فعل ابن َو ِ
ا�ص � ٍ�ل ا َلأ ْم َر َ
�أحدا َثها – حتديدً ا حتَّى �سنة 628هـ = 1231م � -إلى �أ�صحابهاَ ،ف َن�سب معلوما ِته
�إلى َم�ص ��ا ِد َر مكتوب ٍة ،ك ُكتب التَّاريخ ودواوين ِّ
فن�ص
ال�شعر ووثائق دواوين ال َّد ْو َلةَّ ،
الفاط ِم َّية» ل ُع َما َرة ال َي َم ِن ّي (ت 569هـ
بنقله من «ال ُّنكت ال َع ْ�ص ِر َّية يف �أَ ْخ َبار الوزراء ِ
�امة بن ُم ْن ِقذ (ت 584هـ = 1188م) ،و ُكتب ال ِع َماد
= 1174م)ْ ،
و«االع ِتبار» لأُ�س � َ
ال�س� � ْل َطا ِن َّية» البن َ�ش� � َّداد ،و«التَّاريخ
الكا ِت ��ب،
ِ
و«الكامل» الب ��ن الأثري ،و«ال َّن ��وا ِدر ُّ
ظفر ّي» البن �أَبي الدم (ت 642هـ = 1244م) ،و ُكتب ابن ال َع ِدمي (ت 660هـ =
املُ ِ
�شامة.
1262م) ،و«ال َّر ْو�ضتني» لأبي َ
املنهج ،ولو
�أ َّما يف هذه ال�س ��نوات املُح َّددة للدرا�س ��ة ،فلم َيتَّب ْع ابن َو ِ
ا�ص ٍل هذا َ
ن� َّ��ص عل ��ى نقله عن غريه ما عابه ذلك؛ لأ َّنه مل يكنْ ِمب ْ�ص� � َر وال ببالد َّ
ال�ش ��ام يف
�أغلب حوادث تلك الفرتة ،كما ذكرنا �آن ًفا.
ا�ص ��ل عند ت�أريخه لل�س ��نوات الأخرية من
و�أَ َّول َمن �أثار ق�ض ��ية اعتماد ابن َو ِ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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كتاب ��ه « ُمف ِّرج ال ُك ُروب»  -والواقعة يف عه ��د َّ
الظ ِاهر َب ْي رَ ْب�س  -على كتاب ابن عبد
َّ
الظ ِاهر ،كان امل�ست�شرق الفرن�سي كلود كاهن (1991-1909م)(.)13
غري �أنَّ الدكتور ال�ش ��يال – ُمح ِّقق الكتاب – �ش� � َّكك يف ذل ��ك .وبرغم �أ َّنه مل
ُيو َّفقْ ِّ
لالطالع على كتاب ابن عبد َّ
ال�س ْلطان َب ْي رَ ْب�س؛ للت�أ ُّكد من �صحة
الظ ِاهر عن ُّ
وا�ص � ٍ�ل فق ��ال« :ومع هذا ،ف�إ َّنه لو كان قد نقل عن
هذا القول ،رجع ودا َفع عن ابن ِ
ال�س َرية ح ًّقا ،ف�إنَّ ُن ُقو َله تكون قليل ًة ِج ًّدا ومحدود ًة؛ لأنَّ ال�سنوات التي �أ َّرخ لها
هذه ِّ
�سنوات فقط ،من 658هـ �إلى 661هـ ،ومعظم
ا�ص ٍل من عهد َب ْي رَ ْب�س تبلغ �أربع
ٍ
ابنُ َو ِ
ال�ص ��لة ِب َب ْي رَ ْب�س يف
حديثه عنها ُم�س ��ت ًقى من جتا ِربه ال�شخ�ص ��ية؛ فقد كان وثيقَ ِّ
هذه املُ َّدة»(.)14
�عيد � َآخر ،جند الدكتور عب ��د العزيز اخلويط ��ر – ُمح ِّقق «ال َّر ْو�ض
وعل ��ى �ص � ٍ
الظ ِاهر َب ْي رَ ْب�س»  -قد ح َّدد َم�ص ��ا ِد َر ابن عبد َّ
َّاهر يف ِ�س�ي َ�رة َّ
الظ ِاهر املكتوبة،
الز ِ
قارنت روايا ِته
ا�ص ��ل من بينه ��م .وعندما ُ
و�أه � َّ�م َمنْ نقل عنه ،لكنه مل يذك ْر ابن َو ِ
ا�صل ،وجدتُ ت�شاب ًها كب ًريا ،وهذا جعلني �أ�سعى لدرا�سة
مع ما جاء يف كتاب ابن َو ِ
ذلك؛ ملعرفة َمنْ نقل عن ال َآخر.
لقد د َّلل الدكتور اخلويطر ب ِع َّدة دالئل على �أنَّ ابن عبد َّ
الظ ِاهر �ص� � َّنف كتا َبه
يف حي ��اة َّ
ال�س� � ْل َط َنة،
الظ ِاه ��ر َب ْي رَ ْب�س ( ،)15منها مثلاً �أ َّن ��ه عند تو َّلى َب ْي رَ ْب ُ�س ُح َ
كم َّ
الظ ِاهر ا�س َمه بالقول« :جعلها ُ
�أردف ابن عبد َّ
اهلل باقي ًة يف َعقبه»(� ...)16إلخ.
�أما الدكتور ال�ش ��يال ،فريى �أنَّ ابن وا�ص ��ل قد انتهى من ت�أليف كتابه « ُمف ِّرج
ا�ص ٍل كان كلما
ال ُك ُروب» يف حدود �سنة 685هـ = 1286م( ،)17و ُيق ِّوي ذلك �أنَّ ابن َو ِ
�أورد ا�سم َّ
ترحم عليه قائلاً « :رحمه اهلل»ً � .إذا ،ف ُم�ص َّنف ابن عبد
الظ ِاهر َب ْي رَ ْب�س َّ
َّ
الظ ِاهر هو الأقدم.
يتَّ�ض ��ح التَّ�ش ��ا ُبه بني روايات الكتابني َبد ًءا من العام الثاين من َ�س ْلطنة امللك
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َّ
الظ ِاه ��ر َب ْي رَ ْب� ��س � -أي يف �س ��نة 659هـ = 1261م  -عند جتهي ��ز َب ْي رَ ْب�س للخليفة
ال َع َّب ِا�س ّي املُ ْ�س َت ْن ِ�ص ��ر باهلل الثاين للخروج �إلى ال ِعراق؛ لي�سرتد ُم ْلك �آبائه .و�سوف
�أذكر هنا رواية ابن عبد َّ
ال�س� � ْلطان يف اال�س ��تخدام
الظ ِاهر كامل ًة ،وهي« :و�ش ��رع ُّ
ملوالن ��ا اخلليفة ،فكتب للأمري �س ��ا ِبق الدِّ ين بوزبا� ،أتابك ال َع ْ�س� � َكر ،ب�ألف فا ِر�س،
َّ
والطوا�ش ��ي َبهاء الدِّ ين َ�ص ْن َدل َّ
نا�صر الدِّ ين
ال�ش َرا ِب ّي ،بخم�سمائة فار�س ،والأمري ِ
بن َ�ص�ْي�ررْ َ م اخلزندار ،مبائتي فار�س ،والأمري َّ
ال�شريف نجَ ْ م الدِّ ين� ،أ�ستاذ الدار،
و�س� � ْيف الدِّ ين بلبان َّ
ال�ش ْم ِ�س � ّ�ي ال َّد َوادار ،بخم�س ��مائة فار�س،
بخم�س ��مائة فار�سَ ،
وكذلك جماعة من ال ُع ْربان �أ َّمرهم ،وحملت �إليه الطبلخاناه ،وال�سناجق .و�أنفقت
ال�س ْلطان مائة مملوك جمدارية ،و�سالحدارية،
فيهم الأموال ب ِع َّدة �شهورٍ ،وا�شرتى ُّ
من تدعو احلاجة
و�أعطى كُلاًّ منه ��م ثالثة �أر�ؤ�س َخيلاً  ،وجملاً لعدته ،فلم يبقَ مِ َّ
�احب ديوان ،وال كاتب �إ ْن�ش ��اء ،وال دي ��وان ،وال �أئ َّم ��ة ،وال ِغ ْلمان � ،اَّإل
�إلي ��ه :من �ص � ِ
ا�س ��تخدموا ،حتَّى احلكماء واجلرائح َّية .و�ص ��ارت ُب ُيو ُته �أك�ب�ر البيوت؛ لمِ َا جمعت
من اخليول ،والأ�س ��لحة ،واجلنائب .وملَّا تكامل ذلك ،تق َّدم باال�ستخدام ،وبخروج
ت�سع وخم�سني و�ستمائة ،ركب
ال َع ِ
�ساكر .ويف يوم الأربعاء تا�سع ع�شر َر َم�ضان �سنة ٍ
ا َ
وال�س� � ْلطان �صحبته ،يف ال�ساد�سة من النهار ،و�ساقا ،فنزل ُك ٌّل منهما يف
خل ِلي َفةُّ ،
ال�س ْلطان �صحبة
ِدهليزه .وا�ستمرت ال َّنفقة يف ال ْأجناد اخلليفية .ويوم العيد ركب ُّ
اخلليف ��ة ،حتت املظلة ،و�ص ��ليا العيد .ويف هذه الليايل ح�ض ��ر اخلليفة �إلى خيمة
ال�س ْلطان باملنزلة ،و�ألب�سه الفتوة ،وح�ضرت جماعة يعترب ح�ضورهم يف ذلك .ويف
ُّ
ال�س ْبت �ساد�س َ�ش َّوال رحال متوجهني �إلى َّ
ال�شام ،فلما و�صال �إلى الك�سوة ،خرج
يوم َّ
ع�سكر َّ
ال�صالحِ ِ َّية ،يف تربة
ال�س ْلطان بالقلعة ،ونزل اخلليفة يف َج َبل َّ
ال�شام ،ونزل ُّ
�يد ّي ،والأمري َ�ش ْم�س الدِّ ين ُ�س ْن ُقر
امللك النا�ص ��ر .وج َّرد الأمري َ�س ْيف الدِّ ين ال َّر ِ�ش � ِ
ال ُّر ِوم ّي �إلى جهة َح َلب ،و�أمرهم بامل�سري �إلى ال ُفرات ،و�أ َّنهم متى ورد عليهم كتاب
اخلليفة يح�ض ��ر �إلى خدمته� ،إلى ال ِعراق ،من ي�س ��تدعيه منهم .وركب ال�س ��لطان
وا�ص َلة»(.)18
فودع اخلليفة ،و�سيرَّ �إليه امللوك ا َمل ِ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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ال�س� � ْلطان – يق�صد َّ
ُث َّم ع َّقب ابن عبد َّ
الظ ِاهر
الظ ِاهر تعقي ًبا مه ًّما« :قال يل ُّ
وا�ص َلة �ألف �ألف دينار و�ستون �ألف
َب ْي رَ ْب َ�س  :-الذي �أنفقته على اخلليفة ،وامللوك ا َمل ِ
دين ��ار عي ًنا ،والأقدار ال ُتعا َند ،وما الن�ص ��ر �إال من عند اهلل ،و�إذا �أراد اهلل �ش ��ي ًئا
�أم�ضاهَ } ،و َع َ�سى َ�أن َت ْك َرهُ و ْا َ�ش ْي ًئا َوهُ َو َخيرْ ٌ َّل ُك ْم{“(.)19
وا�ص � ٍ�ل – الت ��ي �أذكرها هي الأُخرى كامل ًة؛ ليت�ض ��ح نق ُله غري
�أم ��ا رواية ابن ِ
�ساكر
ا َمل ْع ُز ِّو  -فتقول« :و ُكتبت َمنا�شري الأُمراء :الأمري �سا ِبق الدِّ ين بوزيا �أتابك ال َع ِ
نا�صر
ب�ألف فار�س ،والأمري َفتْح الدِّ ين ُ�سليمان �أمري جندار مبائتي فار�س ،والأمري ِ
الدِّ ين بن َ�صيرْ َ م اخلزندار ،مبائتي فار�سَّ ،
والطوا�شي َبهاء الدِّ ين َ�ص ْن َدل َّ
ال�ش َرا ِب ّي
بخم�س ��مائة فار� ��س ،والأمري َّ
ال�ش ��ريف نجَ ْ م الدِّ ين �أ�س ��تادار بخم�س ��مائة فار�س،
والأمري َ�ش� � ْم�س الدِّ ين بلبان َّ
ال�ش ْم ِ�س � ّ�ي ال َّدودار بخم�سمائة فار�س ،وكذلك جماعة
وحملت �إليهم الطبلخانات وال�صناجق ،و�أُنفقت فيهم الأموال
من ال ُع ْربان �أ َّمرهمُ ،
ال�س� � ْلطان – رحمه اهلل – مائة مملوك جمدارية،
الكثرية ل ِع َّدة �أ�ش � ٍ
�هر .وا�ش�ت�رى ُّ
واحد منهم
و�س�ل�اح دارية ،وحرب دارية ،وزرد كا�ش ��ية و�أو�ش ��اقية ،و�أعطى ل� � ُك ِّل ٍ
ث�ل َ
حاجة من�ص ��ب
�اث ر�ؤو�س ٍ
خيل ،وجملاً واحدً ا لعدته ،ومل يبقَ �أح ٌد مِ َّ
من تدعو َ
اخلالفة �إليه :من �ص ��احب ديوان ،وال كاتب �إن�ش ��اء ،وال ديوان يبا�شر املهمات ،وال
�أئمة ،وال م�ؤذنني ،وال ِغ ْلمان البيوت ،جميعها على اختالفها � ،اَّإل ا�س ��تخدمه ،حتى
احلكم ��اء واجلرائحية والربد دارية ،واحلرا�س ،و�أنف ��ق فيهم املال اجلزيل ،حتَّى
�ص ��ارت حا�ش ��يته عظيم ًة ،و ُب ُيو ُته �أك�ث�ر البيوت؛ لمِ َا جمعت من الآالت والأ�ص ��ناف
والأمتعة والأ�س ��لحة واخليول واجلنائب واجلمال واخللع والتُّحف .وملَّا تكامل ذلك
ال�س� � ْلطان امللك َّ
�ساكر ،وخروج الدهليز
الظ ِاهر ُر ْكن الدِّ ين بخروج ال َع ِ
ُك ّله ،تق َّدم ُّ
ال�س� � ْلطان .ومل ْ
تزل النفقات ُتن َفق يف �أ�ص ��حاب
للت ُّ
َّوج ��ه �ص ��حبة اخلليفة ،وجت َّهز ُّ
ت�سع وخم�سني
اخلليفة و� ْأجناده �إلى يوم الأربعاء تا�سع ع�شر �شهر َر َم�ضان من �سنة ٍ
وال�س� � ْلطان �ص ��حبة اخلليفة -
و�س ��تمائة ،فل َّما كان اليوم املذكور ركب اخلليفة ُّ -
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واحد منهما يف دهليزه عند النزول ،وا�ستمرت ال َّنفقة يف � ْأجناد
و�س ��اقا ،ونزل ُك ُّل ٍ
ال�س� � ْلطان
اخلليف ��ة ،وه ��م يجتمعون من ُك ِّل جه ٍة .وملَّا كان يوم العيد املبارك ركب ُّ
– رحمه اهلل – �صحبة اخلليفة حتت املظلة ،و�صليا �صالة العيد ،ويف خدمتهما
واحد منهما �إلى خيامه ،وجل�س لأ�ص ��حابه على
وتوجه ُك ُّل ٍ
امللوك ،و�س ��ائر ال َّنا�سَّ ،
ال�س ْلطان باملنزلة ،و�ألب�س
طعامه ،ويف هذه الأيام ح�ضر موالنا اخلليفة �إلى خيمة ُّ
ال�س� � ْلطانَ  -رحمه اهلل � -س � َ
�راويل الفت َّوة .وملَّا كان يوم ال�سبت �ساد�س َ�ش َّوال دخل
ُّ
وال�س� � ْلطان متوجهني �إلى َّ
ال�ش ��ام ،ومل يزاال �إلى ِد َم ْ�شق ،فنزال الك�سوة...
اخلليفة ُّ
ال�صالحِ ِ َّية ،يف
ال�س� � ْلطان فنزل َق ْل َعة ِد َم ْ�ش ��ق ،ونزل اخلليفة مربدًا يف َج َبل َّ
و�س ��اق ُّ
املكان الذي �أن�ش�أه امللك النا�صر  -رحمه اهلل تعالى ... -وج َّرد الأمري َ�س ْيف الدِّ ين
ال َّر�ش ��يدي ،والأمري َ�ش ْم�س الدِّ ين ُ�س� � ْن ُقر ال ُّر ِوم ّي ،ومعهما جماعة من الأمراء �إلى
جه ��ة َح َلب ،و�أمرهم بامل�س�ي�ر �إلى ال ُفرات ،و�أ َّنهم مت ��ى ورد عليهم كتاب اخلليفة،
ال�س ْلطان فو َّدع اخلليفة
يح�ض ��ر �إلى خدمته يف ال ِعراق َمنْ ي�ستدعيه منهم .وركب ُّ
وامللوك يف خدمته»(.)20
وا�صل تعقيب ابن عبد َّ
الظ ِاهر – مع �شيءٍ من التَّف�صيل  -ومل
ُث َّم اقبت�س ابن ِ
وا�ص� � َلة �ألف
رج ْعه �إليه ،قائلاً « :فكان من ُج ْملة ما �أنفقه على اخلليفة وامللوك ا َمل ِ
ُي ِ
�ألف دينار و�ستون �ألف دينار عي ًنا ،والأقدار ال ُتعا َند ،وما ال َّن�ص ُر � اَّإل من عند َهّ
الل،
و�إذا �أراد اهلل �شي ًئا �أم�ضاه ،ولع َّل يف ذلك خري ًة تحُ َمد عواقبها ،و ُي َ
نتظر ُلطف اهلل
تعالى فيها ،ومهما �أراده اهلل بلغهَ } ،و َع َ�سى �أَن َت ْك َرهُ و ْا َ�ش ْي ًئا َوهُ َو َخيرْ ٌ َّل ُكم{(.)21
من الغريب � ً
أي�ض ��ا �أنَّ العنوان يف بع�ض الأحيان كان يت�شابه ،فمثلاً  ،ذكر ابن
عبد َّ
ال�س� � ْلطان يف حركته �إلى َّ
ال�ش ��ام �سنة
الظ ِاهر هذا العنوان«ِ :ذ ْكر ما اعتمده ُّ
وا�ص ٍل كالتايل«ِ :ذ ْكر ما
ت�س � ٍ�ع وخم�سني و�ستمائة ،و�صلح ال ِف ِر جْن» ،فتك َّرر عند ابن ِ
ال�س� � ْلطان امللك َّ
توجهه �إلى َّ
ال�شام و�صلحه مع
الظ ِاهر رحمه اهلل تعالى يف ُّ
اعتمده ُّ
الإفرجن» ،ثم جاءت الرواية حتت العنوان مت�شابهة كث ًريا .ولي�س ذلك فح�سب ،بل
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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ت�شابهت � ً
أي�ضا بقية حوادث هذه ال�سنة – �سنة 659هـ = 1261م � ،-إال �أنَّ روايات
حد م ��ا ،و�أحيا ًنا يذكر م ��ا مل يذك ْره ابن عب ��د َّ
الظ ِاهر،
ف�ص ��لة �إلى ٍّ
ابن وا�ص ��ل ُم َّ
كحادثة اخل�س ��ف يف املدن التي كان ال ِف ِر جْن ي�سيطرون عليها ،والفئران التي �أكلت
غ�ل�ال �أر� ��ض حوران واجلوالن و�أعمالها يف ال�س ��نة املذك ��ورة .وهذا االختالف يف
عادي؛ فكتاب ابن عبد َّ
لل�س ْلطان
بع�ض الروايات �أم ٌر ٌّ
الظ ِاهر هو يف الأ�ص ��ل ِ�س َرية ُّ
اهتم فيه ب� ْأخباره فقط ،بينما كتاب ابن وا�ص ��ل �أ�شمل و�أو�سع؛ فهو ت�أريخ
َب ْي رَ ْب�سَّ ،
لدول َبني �أ ُّيوب يف ِم ْ�صر وبالد َّ
ال�شام.
الظ ِاهر ق�صة َل ْعب َّ
وما يثبت �أنَّ ابن وا�ص ��ل هو َمنْ نقل عن ابن عبد َّ
الظ ِاهر
َب ْي رَ ْب� ��س بالأُك ��رة يف مي ��دان ِد َم ْ�ش ��ق ،فقد �ص� � َّرح ابن عب ��د َّ
الظ ِاهر ب�أ َّن ��ه كان مع
أيت يف
ال�س� � ْلطان يف ميدان ِد َم ْ�ش ��ق ،فر� ُ
ال�س� � ْلطان َب ْي رَ ْب� ��س ٍ
وقتئذ؛ �إذ قال« :ولعب ُّ
ُّ
�احب ا َمل ْو ِ�ص ��ل ،امللك املجاهد
ال�ص ��ا ِلح �ص � ِ
خدمته جماع ًة من امللوك ،وهم :امللك َّ
�صاحب َ
اجلزي َرة ،امللك املُظفر �صاحب ِ�س ْنجار ،امللك عالء الدِّ ين ،امللك الأَ ْ�ش َرف
َّاهر بن �أَ َ�سد الدِّ ين ،امللك ا َمل ْن�صور �صاحب َحماة،
�ص ��احب ِح ْم�ص ،ع ّمه امللك الز ِ
َقي الدِّ ين بن امللك العادل �أبي َب ْكر ،امللك املن�ص ��ور وامللك
و�أخ ��وه امللك الأجم ��د ت ّ
ال�صا ِلح �إ�سماعيل ،امللك الأجمد و�إخوته �أوالد امللك
ال�س ��عيد وامللك ا َمل�سعود �أوالد َّ
َّ
النا�ص ��ر داود ،امللك الأ�ش ��رف بن �أق�س ��ي�س ،املل ��ك القاهر بن املُ َّ
وجماعة
عظ ��مَ ،
كب�ي�رة منه ��م ،وهذا ما ال ر�آه ملك � َآخر .حكى ابن الأثري يف «تاريخه» ،قال« :ركب
و�س ��ف بن �أ ُّيوب  -رحمه اهلل  -يف بع�ض الأ َّيام ،فع�ضده
ال�س� � ْلطان �ص�ل�اح الدين ُي ُ
ُّ
رج ٌل كان يف خدمته من ال�س�ل�اﭽـقة ،وع َّدل ثيابه رج ٌل من بيت �أتابك ،فر�آه رج ٌل
فق ��ال :ما بقيت تب ��ايل باملوت بعدها يا ابن �أ ُّيوب؛ �س� �لـﭽـوقي يع�ض ��دك ،و�أتابكي
()22
ال�سلطان ،وه�ؤالء امللوك يف خدمته؟»
يع َّدل ثيابك» .ف�أين هذا القائل ي�شاهد ُّ
بن�ص ��ها ،ومل َيعزُها �إلى �صاحبها ابن عبد
فنقل ابن ِ
وا�ص ��ل الرواية ال�سابقة ِّ
َّ
الظ ِاه ��ر ،ب ��ل �إ َّن ��ه نقل عنه ما ح ��كاه عن ابن الأث�ي�ر ،كما اقتب�س تعلي ��ق ابن عبد
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َّ
الظ ِاه ��ر على حكاي ��ة ابن الأثري مع بع�ض الإ�ض ��افات املكملة ،قائ�ًل«اً « :ف�أين هذا
يعم اجلمي َع بالإنعام
ال�س ْلطان ،وه�ؤالء امللوك يف خدمته ،و�إح�سانه ّ
القائل ي�شاهد ُّ
()23
واخليول واخللع والهبات؟»
وا�ص ��ل ال�ص ��ريح عن ابن عبد َّ
ما ُيد ِّلل � ً
الظ ِاهر ،وعدم
أي�ض ��ا على نقل ابن ِ
مِ َّ
ال�س ْلطان َب ْي رَ ْب�س �إلى ِم ْ�صر يف �سنة
�إ�شارته �إلى ذلك البتة� ،أ َّنه نقل عنه خرب عودة ُّ
659هـ = 1261م قائلاً « :وملَّا ا�ستق َّرت هذه الأُ ُمور َّ
بال�شام ،وترتبت الأحوال ،رجع
امللك َّ
احل َّجة من
ال�س ْبت �سابع ع�شر ذي ِ
الظ ِاهر �إلى الدِّ َيار امل ِْ�ص ِر َّية ،وذلك يف يوم َّ
ت�سع وخم�سني و�ستمائة  -وو�صل �إلى م�ستق ِّر ُم ْلكه �سالمِ ًا،
هذه ال�س ��نة – وهي �سنة ٍ
وطلع بد�س ��ت اململكة كما ينتقل البد ُر يف منازله ،ويطلع يف بروج ُ�ش ��رفه ،و�ش ��رع
فخلع على كا َّفة ِغ ْلمانه و�أتباعهم ،و�أتباعه ،فع َّمهم بالإح�سان ،وجرب قلو َبهم»(.)24
ن�ص ق ��ول ابن عبد َّ
الظ ِاه ��ر ،فهو« :وملَّا ا�س ��تق َّرت هذه الأمور َّ
بال�ش ��ام،
�أم ��ا ُّ
كاب َّ
ال�س ْبت �سابع ع�شر ذي
عاد ال ِّر ُ
ال�ش ��ريف �إلى الدِّ َيار امل ِْ�ص � ِ�ر َّية ،وذلك يف يوم َّ
ت�سع وخم�سني و�ستمائة ،وو�صل �إلى م�ستق ِّر ُم ْلكه ،وطلع بد�ست اململكة
ِ
احل َّجة �سنة ٍ
كم ��ا ينتقل البد ُر يف منازله ،ويطلع يف بروج ُ�ش ��رفه ،فع � َّ�م ِغ ْلما َنه و�أتباعه باخللع
والإح�سان»(.)25
فاملع ��روف �أنَّ ابن عب ��د َّ
الظ ِاهر؛ لكونه كا ِت ًبا للإ ْن�ش ��اءَ ،وم ْثله ا َلأعلى يف هذا
الفا�ضل ،زخرت كتابا ُته التاريخية باملح�سنات البديعية ،بينما كان
الفنِّ القا�ضي ِ
وا�ص ��ل ُم�ؤ ِّر ًخا َيتِّ�س ��م بالأ�س ��لوب العلمي العقالين يف كتابته ،لذلك ابتعد عن
ابن ِ
الأ�سلوب الأدبي.
وا�ص ��ل عن ابن عبد َّ
ال�س ��عيد
كما نقل ابن ِ
الظ ِاهر خ َرب حتليف ال َّنا�س للملك َّ
ب ��ن َّ
ال�س� � ْلطان امللك
الظ ِاهر َب ْي رَ ْب�س يف �س ��نة 660ه� �ـ = 1262م ،قائ�ًل:اً ُ « :ث َّم �إنَّ ُّ
َّ
�اكر بنف�سه ،وح َّلف بعد ذلك ال َّنا�س بوالية ال َع ْهد لولده امللك
الظ ِاهر عر�ض ال َع�س � ِ
نا�صر الدِّ ين بركة خان ،فحلف عند ذلك الأمراء واملفاردة
ال�سعيد ملك الب�سيطة ِ
َّ
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وعهود
آمال منب�سط ٍة ،وطاع ٍة غري م�شرتط ٍة،
ٍ
واحللقة والبحر َّية و�سائر ال َّنا�س له ب� ٍ
و�سيرِّ ت
بالوفاء مق�سطة ،وكتب بهذا العهد �إلى البالد ك ِّلها والقالع ،و�إلى امللوكُ ،
الأميان تت�ضمن حلف جميعهم ،وكتبهم تت�ضمن الفرح بذلك وال�سرور به»(.)26
فاتَّ�ضح �أ َّنه نقل رواية ابن عبد َّ
ال�س ْلطان
الظ ِاهر التي جاءت كالتايلُ « :ث َّم �إنَّ ُّ
نا�ص ��ر الدِّ ين
ال�س ��عيد ِ
عر�ض ال َع�س � ِ
�اك َر بنف�س ��ه ،وح َّل ��ف ال َّنا�س لويل ال َع ْهد امللك َّ
خاق ��ان بركة خان – جمع اهلل به ال�ش ��مل ،و�أ ّمت نعمته عليه كم ��ا �أمتها على �أبويه
وعهود بالوفاء
آمال منب�س ��ط ٍة ،وطاع ٍة غري م�ش�ت�رط ٍة،
ٍ
م ��ن قبل  -فحلف ال َّنا�س ب� ٍ
و�سيرِّ ت ُن�سخ الأميان �إلى القالع ،فحلف ال َّنا�س جميعهم»(.)27
مغتبطةُ .
والباحث يف كتب ابن عبد َّ
الظ ِاهر يجد �أ َّنه ُيكثرِ ُ من ت�ضمني رواياته بع�ض �آي
ِ
وا�ص ٍل ،لذلك عند نقل الأخري عن ابن عبد َّ
الظ ِاهر
القر�آن الكرمي ،على عك�س ابن ِ
ال�ص ��عيد
كان ينق ��ل م ��ا كان يذكره من � ٍ
آيات قر�آنية؛ فمثلاً ذكر خرب تب ُّدد ُع ْربان َّ
يف �س ��نة 660هـ = 1262م ،و�أورد قوله تعالىَ } :و ُ
اهلل اَل ُي ِح ُّب ا ْل َف َ�سا َد{( ،)28الذي
ا�ست�شهد به ابن عبد َّ
الظ ِاهر � ً
أي�ضا(.)29
ال�س� � ْلطان َب ْي رَ ْب� ��س ق ��د �أمر ابن عب ��د َّ
الظ ِاهر عند عق ��د ال َب ْي َعة للخليفة
كان ُّ
�سب
احلاكم ب�أَ ْمر اهلل (701-661هـ = 1302-1262م) بعمل �شجرة َن ٍ
ال َع َّب ِا�س ��ي ِ
بالن�ص ،ومل ي�ش ْر �إلى نقله عنه؛ �إذ ذكر ابن
وا�ص ٍل خ َرب هذه ال َب ْي َعة
له ،فنقل ابن ِ
ِّ
عبد َّ
ال�س� � ْلطان بعمل �شجرة ن�س � ٍ�ب له ،فعملتُها ،وقر�أ ُتها بني يديه
الظ ِاهر« :و�أمر ُّ
على ال َّنا�س.)30(»...
ال�س ْلطان
فنقل ابن ِ
وا�ص ��ل هذا القول ب�ص ��يغة املبني للمجهول قائلاً « :و�أمر ُّ
ن�سب له ،ف ُعملت و ُقر�أت بني يديه على ال َّنا�س.)31(»...
بعمل �شجرة ٍ
وا�ص � ٍ�ل عن اب ��ن عبد َّ
وح َّت ��ى �أبيات ِّ
الظ ِاه ��ر ،فعند حديث
ال�ش ��عر نقلها ابن ِ
�صاحب ِح ْ�صن ال َك َرك،
ال�س ْلطان َب ْي رَ ْب�س من امللك املُ ِغيث ُع َمر ِ
الأخري عن تخلُّ�ص ُّ
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بيت من ِّ
ال�ش ��عر ،هو« :ومل َ
ال�س� � ْيف �ص ��احبا»(،)32
ا�ست�ش ��هد ب َعجز ٍ
ير�ض � اَّإل َ
قائم َّ
وا�صل بيتني بهما العجز املذكور:
ف�أورد ابن ِ
�إذا هَ��� َّم �أل��ق��ى ب�ين عينيه عَ��ز َم��ه
ري نف�سِ ه
ومل ي�ست�ش ْر يف �أَ ْم��رِه غ َ

ون��� َّك���ب ع���ن ِذ ْك������� ِر ا َ
حل���������وادثِ ج��ا ِن��ب��ا
()33
ومل َي َ
ال�س ْيفِ �صاحِ با
ر�ض � اَّإل قا ِئ َم َّ

وعندما و�ص ��لت ُر ُ�س ��ل بركة خان  -زعيم قبيلة املغول الذهبية � -إلى ِم ْ�ص ��ر �سنة
ال�س ْلطان َب ْي رَ ْب�س كا ِت َبه ابنَ عبد َّ
الظ ِاهر بكتابة جواب كتاب
661هـ = 1263م� ،أَ َم َر ُّ
املل ��ك َب َر َكة ،فقال ابن عب ��د َّ
الظ ِاهر« :وكتب اململوك جوا َبه يف قطع ال ِّن�ص ��ف يف
الكتاب على َب ْي رَ ْب�س بح�ضور الأُمراء(.)34
�سبعني ورق ًة َب ْغدا ِد َّي ًةُ ،»...ث َّم ذكر �أ َّنه قر�أ
َ
�صاحبها ،فقال« :وكتب
ن�س ْبها �إلى ِ
وا�ص ٍل هذه الرواية بتمامها ،ومل َي ِ
فنقل ابن ِ
امللك َّ
جواب كتاب امللك َب َر َكة يف �سبعني ورق ًة بغدادي ًة.)35(»...
الظ ِاهر َ
ن�ص ابن عبد َّ
الظ ِاهر على �أنَّ َب ْي رَ ْب َ�س �أمره بكتابة عمر ٍة �شريف ٍة �إلى َم َّك َة
كما َّ
للدعاء للملك َب َر َكة بعد اخلليفة احلاكم ب�أَ ْمر اهلل ال َع َّب ِا�س ّي َّ
والظ ِاهر َب ْي رَ ْب�س(.)36
ن�س ْبه �إليه ،مكتف ًيا بالقول:
بن�ص ��ه ،ومل َي ِ
فاقتب�س ابن وا�ص ��ل منه هذا اخلرب ِّ
«وكتب امللك َّ
الظ ِاهر بالدعاء له َمب َّك َة.)37(»...
ال�س� � ْلطان َب ْي رَ ْب�س ملدينة الإِ ْ�س� � َك ْن َد ِر َّية يف �أول َ�ش� � َّوال �س ��نة
كما �أنَّ خرب زيارة ُّ
ال�س ْلطان �إلى
661هـ = �أغ�س ��ط�س 1263م نقله ابنُ ِ
وا�ص ٍل – الذي كان يف ُ�ص ْح َبة ُّ
الإَ ْ�س� � َك ْن َد ِر َّية – ع ��ن ابن عبد َّ
وما ُيد ِّلل عل ��ى ذلك �أنَّ الأخري قال« :يف
الظ ِاهر ،مِ َّ
واهتم
ال�س� � ْلطان �إلى ال�صيدَّ ...
�س ��اد�س َ�ش َّوال �س ��نة �إحدى و�ستني و�ستمائة َّ
توجه ُّ
ب�أمر املياه ،والت�س ��اوي يف وردها ،فو َّل ��ى �أَ ْم َرها َ�أ َحد ُح َّجابه الأمري ُ�ش ��جاع الدِّ ين
َّاه ِد ّي ،و�أح�ضر من ا ِلإ ْ�س َك ْن َد ِر َّية ال ِّرجال حلفر الآبار ،ونزحها من الأكدار»(.)38
الز ِ
فنقل ابن وا�صل ذلك نقلاً يكاد يكون حرف ًّيا ،قائلاً « :ويف �ساد�س َ�ش َّوال �سنة
توجه امللك َّ
واهتم رحمه اهلل ب�أمر
الظ ِاهر �إلى ال�صيدَّ ...
�إحدى و�س ��تني و�ستمائة َّ
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املياه ،و�أنْ يت�س ��اوى يف ورودها القوي وال�ض ��عيف ،فو َّلى �أَ ْم َرها �أَ َحد ُح َّجابه الأمري
َّاه ِد ّي ،و�أح�ض ��ر من الإِ ْ�س� � َك ْن َد ِر َّية ال ِّرجال حلفر الآبار ،ونزحها
ُ�ش ��جاع الدِّ ين الز ِ
من الأكدار»(.)39
�اه َداته ال�شخ�ص ��ية ،كزيارته
م ��ع ذلك ،انفرد ابن وا�ص ��ل ِبذ ْك ��ر بع�ض ُم�ش � َ
َّ
اري( )40و�أَبي ُم َح َّمد َّ
ال�س ْل َطان َب ْي رَ ْب�س� ،أما
ال�ش ْيخني ُق ْطب الدِّ ين ال َّق َّب ّ
ال�ش ِاط ِب ّي مع ُّ
بقية تفا�صيل الزيارة ،فقد نقلها نقلاً متطاب ًقا عن ابن عبد َّ
الظ ِاهر.
ال�س ْلطان َب ْي رَ ْب�س يف �سنة 661هـ = 1263م
وعندما و�صل املغول امل�ست�أمنة �إلى ُّ
َن َظم ابن عبد َّ
ال�س ْلطانَ  ،مطلعها:
الظ ِاهر �أبيا ًتا ميدح فيها ُّ
ي��ا م��ل��ي�� ًك��ا ل��ه ا ُ
حل���� َ���س���ا ُم املُ�� ِب��ي�� ُد

مي�����ا ل�����ه ال����� َع�����ط�����ا ُء املُ�����فِ�����ي�����د
وك�����ر ً

()41

وا�ص ٍل بع�ض �أبيات ابن عبد َّ
ن�س ْبها �إليه(.)42
الظ ِاهر ،ومل َي ِ
ف�أورد ابن ِ
عا�صراه ابن ال ُفرات وابن ُد َقماق:
امل َ ْقرِيزِيّ و ُم ِ

كنوع م ��ن الغفلة على ح ��د تعبري َت ِق ّي
قد ي�ص ��ل الأم ��ر �إلى انتح ��ال الأعمال ٍ
عا�ص ��ره املُ�ؤ ِّرخ �ص ��ا ِرم الدِّ ي ��ن �إ ْبراهيم بن ُم َح َّمد
الدِّ ين ا َمل ْق ِر ِيز ّي ،ففي ترجمته ملُ ِ
بن �أَ ْي َد ُمر ،املعروف بابن ُد َقماق املُتو َّفى �س ��نة 809هـ = 1407م ذكر �أ َّنه َ�ص ��حبه
�سنوات ،وكانت بينهما
بالقاه َرة جا َور ا َمل ْق ِر ِيز ّي ِع َّدة
ُم َّد ًة ،ولمَ َّا ا�س ��تق َّر ابن ُد ْقماق
ٍ
ِ
ُ�ص � ْ�حب ٌة ،ف ��كان ابن ُد ْقماق يرت َّدد �إل ��ى بيت ا َمل ْق ِر ِيز ّي كث ًريا � ،اَّإل �أنَّ الأخري و�ص ��فه
ب�أ َّنه «كان قليل ال ِف ْقهَ ،ح ْ�س� � ُبه َن ْق ُل ما ُ
ن�سبه َمنْ َع ِل َم حقيقة
يقف عليه ،حتَّى رُبمَّ ا َي ِ
�أَ ْم ِره �إلى ال َغ ْف َلة»ُ ،ث َّم �أ�ش ��فع قو َله ال�س ��ابق بحا ِد َث ٍة ُت�ؤ ِّكد ذلك ،وهي �أنَّ ابن ُد ْقماق
كان ي�ستعري منه بع�ض �أعماله العلمية التي َ
بخ ِّطه؛ لكنْ بعد موت ابن ُد ْقماق كانت
املفاج� ��أة� ،إذ َّ
اطلع ا َمل ْق ِر ِيز ُّي على �أَ ْخ َبار تَيمور َلن ��ك يف �أحد �أعماله ،فوجد �أ َّنه قد
نق ��ل ف�ص�ًل�ااً يف ا�س ��تيالء تَيمور َلنك على َح َلب �س ��نة 803ه� �ـ = 1400م من ُكتبه،
وق ��د د َّلل ا َمل ْق ِر ِيز ّي دعواه هذه ب�أ َّنه كان قد كتب فيما جمعه�« :أخربين َمنْ ال �أَت َِّه ُم
وه ُم القارئ ك�أ َّنه هو
�أ َّنه �ش ��اهد» ،فكتب ابن ُد ْقماق العبارة نف�س ��ها؛ لذلك �ص ��ار ُي ِ
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الراوي لهذه ال ْأخبارُ ،ث َّم �أق�س ��م ا َمل ْق ِر ِيز ّي ب�أ َّنها م ��ن َج ْم َعه قا ِئلاً « :وال واهلل وقف
على ذلك اجلزء � اَّإل من َخطي»(.)43
و�أَ ْد َهى و�أَ َم ُّر من ذلك �أنَّ َّ
ال�ش ِاهد الذي كان ا َمل ْق ِر ِيز ّي قد اعتمد عليه يف خرب
نا�ص ��ر الدِّ ي ��ن ُم َح َّمد بن عبد الرحيم،
ا�س ��تيالء تَيمور َلنك على َح َلب ،وهو املُ�ؤ ِّرخ ِ
املع ��روف بابن ال ُفرات امل�ص ��ري ،املُتو َّفى �س ��نة 807ه� �ـ = 1405م ،نقل هو ال َآخر
بن�ص ��ها ،ف�أ�ش ��ار ا َمل ْق ِر ِيز ّي ب�أ َّنه ق ��د َّ
اطلع بعد موت ابن
عبارة ا َمل ْق ِر ِيز ّي ال�س ��ابقة ِّ
ال ُف ��رات على جزءٍ من تاريخه ِّ
نف�س ��ه ،وع َّلل
بخطه ،فوجده قد نقل قوله ال�س ��ابق َ
ا َمل ْق ِري � ِ�ز ّي ذل ��ك ب� ��أنَّ ابن ال ُفرات كان �ص ��دي ًقا الب ��ن ُد ْقم ��اق ،وكان ينقل عنه يف
أي�ض ��ا �أنَّ ابن ال ُفرات رمبا وقف على ِّ
تاريخه كث ًريا ،ويرى � ً
خطه عند ابن ُد ْقماق،
فقال هو � ً
أي�ضا�« :أخربين َمنْ ال �أتَّهم» ،ف�صار ال َّن ِاظر يف رواية ابن ال ُفرات يح�سب
�أ َّنه هو راوي اجلزء � ً
أي�ض ��اُ ،ث َّم �أنهى ا َمل ْق ِر ِيز ُّي حدي َثه عن هذه الوقعة بقوله« :وما
ذاك � اَّإل َغ ْف َل ٌة»(.)44
ل�صاحبها يعد من باب ُ�شكر ال ِع ْلم؛
خال�صة القول� ،إنَّ عزو الرواية التاريخية
ِ
فقد كان اخلليل بن �أحمد ال َف َر ِاه ِيد ّي (ت 170هـ = 786م) �إذا �أفاد �إن�سا ًنا �شي ًئا
أحد �شي ًئا �أراه ب�أ َّنه ا�ستفاد منه(.)45
مل ُي ِر ِه ب�أ َّنه �أفاده ،و�إنْ ا�ستفا َد ِمنْ � ٍ
حد ُث خللاً كب ًريا يف ا ُ
حلكم على
فال َّنقل غري ا َمل ْع ُز ِّو يف ال ِّر َوا َية التَّاريخ َّية قد ُي ِ
حادث� � ٍة ما ،و ُيت ََّخ ُذ �أدا ًة للتَّ�ش ��كيك فيها ،هذا من ناحي ٍة ،وم ��ن ناحي ٍة �أُخرى وفيما
يخ�ص املُ�ؤ ِّرخ نف�سه ف�إ َّنه مي�س �صميم املو�ضوعية واحليادية لديه كما َ�س َلف �أنْ ب َّينا
وا�ص ٍل.
مع ابن َ
�إنَّ �إثب ��ات ال َّنق ��ل يف الرواية التاريخية ال ُيق ِّلل من �ش� ��أن ال َّنا ِق ��ل ،فمع �أنَّ �أبا
َج ْع َف ��ر ُم َح َّم ��د َّ
الط ِرب ّي ق ��د �أكرث من ال ْإ�س ��ناد وال َّنقل ا َمل ْع ُز ِّو يف «تاريخ ��ه» � ،اَّإل �أ َّنه
ا�ستحقَّ لقب َ
«�ش ْيخ املُ�ؤ ِّرخني امل�سلمني» بجدار ٍة وامتيازٍ .
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فال �ش � َّ�ك �أنَّ �إثبات ال َّنقل هو حلقة الو�صل بني املُ�ؤ ِّرخ واملُحدِّ ث؛ فالتاريخ عند
امل�س ��لمني قد ن�ش� ��أ خلدمة علم احلديث يف املقام الأول ،وقد ِق َيل�« :إ َّنه مل ُي ْ�س� � َت َعنْ
على ال َك َّذابني يف َ
احل ِديث بمِ ِ ْثل التَّاريخ!»(.)46

الهوامش
وال�ص ��ا ِلح نجَ ْ ��م الدِّ ين �أَ ُّيوب ،واملُ َّ
عظم تُوران�ش ��اه،
( )1انظ ��ر مثلاً تراج ��م :امللك ِ
الكامل ُم َح َّمد الأولَّ ،
واالع ِتبار».
وتاريخ احلملتني ال�صليبيتني على ِد ْم َياط� ...إلخ ،يف «ا َمل ِ
واعظ ْ
وا�ص ��ل وكتاب ��ه ُمف ِّرج ال ُك ُروب يف �أخْ َبار َبني �أ ُّيوب» ،ر�س ��الة
( )2راجع :ر�س ��الته «املُ�ؤ ِّرخ جمال الدِّ ين بن ِ
دكتوراة ،كلية الآداب ،جامعة فاروق الأول (الإ�سكندرية حال ًيا)1948 ،م� ،ص.169
(� )3أبو �ش ��امة ،املذيل على الرو�ض ��تني ،حتقيق �إبراهيم عمر الزيبق ،دار الر�سالة العاملية ودار الب�شائر
الإ�سالمية ،بريوت2010 ،م ،ج� ،1ص356 ،307 ،161-160؛ ج� ،2ص.117
(� )4أبو �شامة ،امل�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص.62
( )5مر�آة الزمان يف تواريخ الأعيان ،حقق هذا اجلزء وعلق عليه �إبراهيم الزِّ يبق ،دار الر�سالة العاملية،
دم�شق ،ط2013 ،1م ،ج� ،22ص.40
( )6راجع :مقالته يف املجلد الثالث والع�ش ��رين من جملة املجمع العلمي العربي بدم�ش ��ق� ،س ��نة 1948م،
�ص.619
( )7انظر كتابه :العدوان ال�ص ��ليبي على بالد ال�ش ��ام (هزمية لوي�س التا�سع يف الأرا�ضي املقد�سة) ،دار
الكتب اجلامعية ،الإ�سكندرية ،ط(1971 ،)3م� ،ص.35
( )8انظر كتابه :حملة ﭽـان دي برين ال�ص ��ليبية على م�ص ��ر ،ر�س ��الة ماج�س ��تري ،كلية الآداب ،جامعة
الإ�سكندرية1973 ،م� ،ص.41
(� )9إبراهي ��م الزيب ��ق� ،أبو �ش ��امة م�ؤرخ دم�ش ��ق يف ع�ص ��ر الأيوبيني :درا�س ��ة حتليلية يف �س�ي�رته و�آثاره
التاريخية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة والدار العامرة ،بريوت ،ط2010 ،1م� ،ص.418 ،415-414
( )10ابن وا�صلُ ،مف ِّرج ال ُك ُروب يف �أَخْ بار َبني �أ ُّيوب ،حتقيق عمر عبد ال�سالم تدمري ،املكتبة الع�صرية،
ب�ي�روت ،ط2004 ،1م ،ج ،6ح ��وادث �س ��نة 647هـ�� � ،ص .299 ،119وقد وردت (ق�ض ��اء اجلزيرة)
�صحفة يف ن�شرة تدمري ،والت�صحيح من مخطوطة املكتبة الوطنية بباري�س رقم .1703
ُم َّ
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( )11راجع :ر�سالة ال�شيال� ،ص.103
( )12راج ��ع :ال َّر ْو َ�ض� � َتينْ َ
�اح َّية ،حقَّقه وع َّلق علي ��ه �إبراهيم الزِّ يبق،
يف �أخْ بار ال َّد ْو َلت�ي�ن ال ُّنو ِر َّية وال�ص�ل ِ
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط1997 ،1م ،ج� ،1ص.31-28
(13)	 Claude Cahen: La Syrie du Nord a l›Époque des Croisades et Principauté
Franque d’Antioche. Paris, 1940, pp. 70-69.

وا�صل� ،ص.154
( )14راجع :ر�سالته عن ابن ِ
َّاهر يف ِ�س َرية امللك َّ
الظ ِاهر» ،الريا�ض1976 ،م� ،ص.21
( )15راجع مقدمة حتقيقه لـ «ال َّر ْو�ض الز ِ
َّاهر� ،ص.68
( )16ال َّر ْو�ض الز ِ
( )17انظر :ر�سالته� ،ص.146
َّاهر� ،ص.112-110
( )18ال َّر ْو�ض الز ِ
( )19ابن عبد َّ
الظ ِاهر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.112
(ُ )20مف ِّرج ال ُك ُروب ،ج� ،6ص.317-315
( )21ابن وا�صلُ ،مف ِّرج ال ُك ُروب ،ج� ،6ص.318
( )22الرو�ض الزاهر� ،ص.120-119
(ُ )23مف ِّرج ال ُك ُروب ،ج� ،6ص.325-324
(ُ )24مف ِّرج ال ُك ُروب ،ج� ،6ص.325
( )25الرو�ض الزاهر� ،ص.121
( )26ابن وا�صل ،امل�صدر ال�سابق ،ج� ،6ص.328
( )27ابن عبد َّ
َّاهر� ،ص.123
الظ ِاهر ،ال َّر ْو�ض الز ِ
( )28ابن وا�صلُ ،مف ِّرج ال ُك ُروب ،ج� ،6ص.333
( )29ابن عبد الظاهر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.128
َّاهر� ،ص.142
( )30ال َّر ْو�ض الز ِ
(ُ )31مف ِّرج ال ُك ُروب ،ج� ،6ص.351
( )32ابن عبد َّ
الظ ِاهر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.150
( )34ابن عبد َّ
َّاهر� ،ص.172-171
الظ ِاهر ،ال َّر ْو�ض الز ِ
( )35ابن وا�صلُ ،مف ِّرج ال ُك ُروب ،ج� ،6ص.379
( )36ابن عبد الظاهر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.174
(ُ )37مف ِّرج ال ُك ُروب ،ج� ،6ص.381
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( )38الرو�ض الزاهر� ،ص.176-175
( )39ابن وا�صل ،امل�صدر ال�سابق ،ج� ،6ص.382-381
( )40ورد ا�س ��مه ُمح َّر ًفا يف ن�ش ��رة تدم ��ري؛ فتارة (العادي) وت ��ار ًة �أُخرى (العاري) ،والت�ص ��حيح من
مخطوطة باري�س .1703
( )41ابن عبد الظاهر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.179
( )42ابن وا�صل ،امل�صدر ال�سابق ،ج� ،6ص.385
َراجم الأَ ْع َيان املُفِيدَ ة ،حقَّقه وع َّلق عليه محمود اخلليلي ،دار
( )43ا َملق ِْري � ِ�ز ّي ،دُرر ال ُع ُقود ال َف ِري ��دَ ة يف ت ِ
الغرب الإ�سالمي ،بريوت ،ط2002 ،1م ،مج� ،1ص.104-101
( )44ا َملق ِْر ِيز ّي ،دُرر ال ُع ُقود ال َف ِريدَ ة ،مج� ،1ص.104
( )45الذهبي�ِ ،س�ي�ر �أعالم النبالء ،حتقيق علي �أبو زيد ،م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة ،بريوت ،ط1982 ،2م ،ج،7
ترجمة (� ،)161ص.431
( )46راج ��ع :محمد فتحي عثمان ،املدخل �إلى التاريخ الإ�س�ل�امي ،دار النفائ�س ،بريوت ،ط1984 ،2م،
�ص.18
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حاجة كتاب سيبويه إىل حتقيق جديد
ِّربي
د .محمد جمعة الد ّ

()1

توطئة:
كتاب �س ��يبويه هو �أقدم كتاب متكامل يف النحو و�ص ��ل �إلينا ،ومايزال ُمعظم
امل�ؤ ِّلف�ي�ن واملح ِّقق�ي�ن ورمبا جميعه ��م يعتمدون اعتم ��ادًا كل ًّيا على طبعة الأ�س ��تاذ
عبدال�س�ل�ام ه ��ارون للكتاب؛ ملكان ��ة مح ِّققها.وقد تكون طبعتُه �أ�ش ��هر طبعة حتى
الآن ،ولك ّنه ��ا ال ُتغني عن �إعادة حتقيق الكتاب؛ فيكفي �أنها �أخ َّل ْت ببع�ض مرو ّيات
�سيبويه ممّ ا ورد يف طبعة بوالق ال�صادرة (1317-1316هـ) قبلها ب�سنني( !)2وقد
تع َّددت ن�شرات الكتاب( )3؛ فمنها طبعات جتار ّية يجب احلذ ُر منها ،و�أخرى علم َّية
له ��ا مزاياها ،ولها � ً
أي�ض ��ا عيوب يجب تفاديها عند �ص ��دور حتقي ��ق جديد للكتاب
يبتع ��د عن الغاي ��ة التجارية ،ويعتمد املنهج الذي نراه -مع االعرتاف ب�ص ��عوبته-
يليق مبكانة كتاب �سيبويه العظيم.
وقد ُن�شر اجلزء الأول من الكتاب بتحقيق هارون فى دار القلم بالقاهرة عام
العربي عام 1968م ،ثم ثالثة �أجزاء عن
1966م  ،واجل ��زء الثاين يف دار الكتاب
ّ
الهيئة امل�ص ��رية العامة للكتاب عام 1977-73م ،ثم ظهرت الطبعة الثانية كاملة
يف مكتب ��ة اخلاجني ع ��ام 1977م ،تلتها الطبع ��ة الثالثة ع ��ام 1988م.وال َمدعاة
للحديث هنا عن الن�ش ��رات التي �س ��بقت طبعة هارون؛ لأنه ع� � َّرف بها يف مقدمة
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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ن�ش ��رته مثل ن�شرة امل�ست�ش ��رق الفرن�س � ّ�ي  Derenbourg Hartwigهرتويغ
أثبت الزيادة التي
أ�سا�سا يف املعار�ضة بني ال ُّن َ�سخ ،و� َ
رُ
درنبغ( )4التي اتخذها هارون � ً
وجده ��ا فيها ب�ي�ن معكوفني بدون تنبيه(!) وانتفع بالقراءات املثبتة يف حوا�ش ��يها
عن �أ�ص ��ولها يف توجيه الن�ص ،ون�ش ��رة كلكتا وعنوانها (هذا الكتاب ا�سمه الكتاب
درنبغ ،ون�ش ��رة امل�ست�ش ��رق
وهو يف النحو مثل �أ ّم الكتاب) ،وهي مخالفة لن�ش ��رة رُ
الأمل ��ا ّ
ين جو�س ��تاف يان ،وه ��ي ترجم ��ة �أملانية كامل ��ة لن�ص الكتاب ال ��ذي حققه
درنبغ �أ�صلاً لها ،وال ُتغني عنها ن�شرة
درنبغ ،ون�ش ��رة بوالق التي اتخذت ن�ش ��رة رُ
رُ
هارون على الرغم من ندرة الن�شرة البوالقية  ،وعدم معرفتنا ب�أ�صولها اخلط ّية!
ومن بعد ن�ش ��رة هارون ر�أينا بع�ض الطبع ��ات التجارية مثل طبعة �إميل بديع
يعقوب( ،)5وهي عالة على طبعة هارون مع احلذف واالخت�صار ،و ُكتب عنها مقال
بعنوان(طبعة م�ش� � ِّوهة لكتاب �س ��يبويه)( ،)6ومثلها طبع ��ة محمد فوزي حمزة(،)7
وهي عالة على ن�ش ��رة بوالق! ولكن ظهرت منذ ب�ض ��عة �أعوام ن�شرة الدكتور محمد
كاظم البكاء ؛ فماذا عن هذه الن�شرة()8؟ وهل تغني عن حتقيق الكتاب؟
� اًأول  :بني طبعة هارون وطبعة الب ّكاء
ال �ش � َّ�ك �أن الب ��كاء ف َّك ��ر يف هذه الطبعة و�أع� � َّد لها من �أواخر القرن املا�ض ��ي
يف �أثن ��اء درا�س ��ته للدكت ��وراه( .)9و�أه ��م مزايا ن�ش ��رته �أنها اعتمدت على ن�س ��خة
�أقدم قليلاً من الأ�ص ��ول التي اعتمدت عليها ن�شرة هارون؛يقول الب ّكاء يف مقدمة
حتقيق ��ه � ��ص « :10اعتمدتُ يف التحقيق على ن�س ��خة كاملة نفي�س ��ة مل َّ
يطلع عليها
�أح ��د من الذين ن�ش ��روا الكتاب ،وفيها �إ�ض ��افات مهمة ومخا ِلف ��ة لغريها « ،ومن
املزايا � ً
املنهجي �أو التبويب الذي ي�س� � ِّهل الإف ��ادة من الكتاب مع
أي�ض ��ا الت�ص ��نيف
ّ
املحافظ ��ة على ترتيب مادته ،ف�ض�ًل�ااً عن رجوع البكاء �إلى طبعة الأ�س ��تاذ هارون
و�إفادت ��ه منها ومحاولته جت ُّن ��ب الكثري من �أخطائها ،وميك ��ن التمثيل مبا جاء يف
يزيد»! فقد فطن البكاء جـ48/1
طبع ��ة هارون جـ 6/1بلفظ« :فح َّدث � ُ�ت به محمد َ
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�إل ��ى �أن ال�ص ��واب « فح َّدثت به محمد بن يزيد» ال �س ��يما �أ ّن ��ه ورد ذكر محمد بن
يزيد -وهو املربد -يف ال�صفحة ال�سابقة على هذا املو�ضع وال�صفحة الالحقة له.
وميكن التمثيل كذلك مبا جاء يف طبعة هارون جـ 243/3بلفظ« :ودابقُ ال�ص ��رف
والتذكري فيه �أجود ،قال الراجز ،وهو غيالن * ودابقُ و�أين منى دابقُ * وقد ي�ؤنث
فال ُي�صرف «! فقد تن َّبهت طبعة البكاء جـ� 406/4إلى �ضبط دابق يف املرة الأولى
أي�ض ��ا ما جاء يف طبعة هارون جـ« :451- 450/3ومثل ذلك � ً
بالتنوين.ومثله � ً
أي�ضا
�س ��ه ،تقول�:س ��تيهة ؛ فالتاء هي العني،يد ُّلك على ذلك قولهم يف ا�س ��ت�ُ :س� � َت ْي َهة؛
ف ��رددت الالم وه ��ي الهاء(!) والتاء الع�ي�ن مبنزلة نون ابن «! وق ��د فطنت طبعة
البكاء جـ� 147/5إلى �ض ��رورة الف�صل بف�صلة بعد « الهاء» .وميكن التمثيل كذلك
مبا جاء يف طبعة هارون جـ 127/4بلفظ« :فجملة هذا �أن كل ما كانت له الك�سرة
�زم كان �أق ��وى يف الإمالة»؛ فقد وقعت اجلملة فى �ص ��ورة عن ��وان ،ولكن فطنت
�أل � َ
طبع ��ة البكاء جـ� 448/5إلى ات�ص ��ال العبارة بالفقرة الت ��ى قبلها .وميكن التمثيل
� ً
و�س َت ْيهة يف التحقري»!
أي�ض ��ا مبا جاء يف طبعة هارون جـ « :361/3تقول :الأ�س ��تاه ُ
وفطن ��ت طبع ��ة البكاء ج� �ـ� 48/5إلى قيمة الف�ص ��لة بعد الأ�س ��تاه .ويظهر اهتمام
ال�شعري لكل �شاهد ،وحاول
البكاء بال�شواهد ال�شعرية ؛ حيث ذكر يف املنت البح َر
ّ
تو�ض ��يح املعن ��ى من خالل فهمه ،و�إن َز َّل يف بع�ض املوا�ض ��ع ،كم ��ا تف َّوق البكاء يف
حتديد الكلمات بهاللني.
ولك ��ن وقع ا�ض ��طراب طباع � ّ�ي وتبديل يف بع�ض �ص ��فحات طبع ��ة البكاء(،)10
وي�ؤخذ على الأ�س ��تاذ الب ّكاء نف�س ��ه �أنه مل يربط �أرقام �صفحات طبعته ب�صفحات
طبعة الأ�س ��تاذ هارون التي ح َّققت �ش ��هرة عري�ض ��ة ،وقد كان هارون �أكرث توفي ًقا
حني ربط �أرقام �صفحات طبعته ب�صفحات طبعة بوالق( ،)11كما تف َّوق على البكاء
يف ربط �ش ��واهد الكتاب عن طريق الإحاالت ،وقد جند يف طبعة البكاء �إحاالت ال
معنى لها(.)12
وي�ؤخ ��ذ � ً
أي�ض ��ا على البكاء �أنه مل ُي ِ�ش ��ر �إلى بع�ض �أخطاء ه ��ارون؛ ففي طبعة
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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وع ْن َظب زائدة ؛لأنه ال يجيء على
وع ْن َ�ص ��ل ُ
ه ��ارون جـ»:320/4والنون من ُج ْن َدب ُ
مثال ُف ْع َلل �ش ��يء �إال وحرف الزيادة الزم له ،و�أكرث ذلك النون ثابتة(!) فيه»! وقد
فط ��ن الب ��كاء �إلى �أن كلمة « ثابتة» �س ��هو ،و�أن ال�ص ��واب «ثانية « دون �إ�ش ��ارة �إلى
خط� ��أ ه ��ارون( .)13ويف طبعة هارون ج� �ـ « :433 /4ومن حافة الل�س ��ان من �أدناها
�إلى منتهى طرف الل�س ��ان ما بينها وبني ما يليها من احلنك الأعلى(!) وما ُف َويق
الثناي ��ا مخرج النون» ! و�س ��لمت من هذا ال�س ��قط طبع ُة الب ��كاء جـ 730/5بلفظ :
«ومن حافة الل�سان من �أدناها �إلى منتهى طرف الل�سان ما بينها وبني ما يليها من
احلنك الأعلى [وما فويق ال�ض ��احك والناب وال َّرباعية والثنية مخرج الالم ،ومن
طرف الل�سان بينه وبني] ما فويق الثنايا مخرج النون «.
كما �أن البكاء مل ُي ِ�شر يف بع�ض املوا�ضع �إلى الفروق بني طبعته وطبعة هارون؛
وميكن التمثيل بقول ال�شاعر:
*دار ل�سعدى � ْإذ ِه ِمن هواكا *
فق ��د ج ��اء هذا ال�ش ��طر فى طبعة ه ��ارون ج� �ـ – 27/1وكذل ��ك طبعة بوالق
جـ -9/1بعد بيت ُخفاف بن ندبة ،يف حني جاء يف طبعة البكاء جـ 75/1بعد بيت
مالك بن ُخرمي الهمدا ّ
ين!
وهناك فروق تحُ َ�س ��ب للبكاء لوال �أنه مل ُي ِ�ش ��ر �إليه ��ا؛ وميكن التمثيل مبا جاء
يف طبعة هارون جـ« :28/1ورمبا م ُّدوا مثل م�س ��اجد ومنابر ،فيقولون :م�س ��اجيد
ومنابري� ،ش َّبهوه مبا ُجمع على غري واحده يف الكالم ،كما قال الفرزدق:
تنفي يداها احل�صى يف كل هاجرة نفي الدنانري تنقا ُد ال�صياريف»
ولك ��ن يف طبع ��ة البكاء جـ 76/1زي ��ادة مهمة يف املنت بلفظ « :و ُي َ
نفي
ن�ش ��دَ :
ال َّدراهي ��م» .وميكن التمثيل كذلك مبا فى طبعة ه ��ارون جـ»: 217/1ومما �أُجري
وجمادى و�سائر �أ�سماء ال�شهور
جمرى الأبد وال َّدهر والليل والنهار املح َّر ُم و�ص ��ف ُر ُ
احل ّجة؛ لأنهم جعلوهنَّ جملة واحدة لع ��دة �أيام» ،ووقعت الكلمة الأخرية
�إل ��ى ذي ِ
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يف طبعة البكاء جـ291/1بلفظ»:الأيام» دون �إ�شارة �إلى هارون.
وق ��د �أف ��ادت طبعة الأ�س ��تاذ البكاء من بع� ��ض تعليقات العلاّ مة ه ��ارون(،)14
ولكنها مل ُت ِفد من تعليقات مه َّمة( ،)15بل ُح ِّرف بع�ضها(.)16
ومل ينتب ��ه البكاء �إلى بع�ض هفوات الأ�س ��تاذ هارون منه ��ا ما جاء جـ243/3
(ومثل ��ه يف طبع ��ة البكاءج� �ـ )407/4بلف ��ظ« :وكذلك هج ��ر ،ي�ؤن ��ث ويذكر؛ قال
الفرزدق:
ـــــــام من هجــــرا
فار�س والأي ُ
� ُ
أيام َ

رفت بها
منهن �أيام ِ�صدق قد ُع ُ
فه ��ذا �أ َّنث ،و�س ��معنا م ��ن يقول :كجال ��ب التمر �إل ��ى هج َر (كذا) ي ��ا فتى «،
يقت�ضي(هجر) بال�صرف على التذكري(.)17
وال�سياق
ٍ
وكذلك ما جاء يف طبعة هارون جـ (364/3ومثله يف طبعة البكاء جـ:)50/5
«ا�ست َف َع ُل(!) يد ّلك على ذلك �أ�ستاه.ف�إن قيل :لعله ُف ْع ٌل(!) �أو ِف ْع ٌل(!) ف�إنه يدلك
على ذلك قول بع�ض�َ :س� �هٌ،مل يقولوا�ُ :س� � ٌه وال ِ�س� �هٌ ،وقولهم :ا ْبن ،ثم قالواَ :بنونَ ؛
ففتح ��وا يد ّلك � ً
أي�ض ��ا «! وال�ص ��واب « َف َع ٌل ... ...لعل ��ه ُف َع ٌل �أو ِف َع� � ٌل» ...؛ فال وجه
للإ�سكان؛ لأن املراد �أ�صل الكلمة ال وزنها ،ولو �أراد الوزن لقال :افع!
ومثل ذلك يقال عن ن�س ��بة �ش ��طر بيت يف منت كتاب �س ��يبويه �إلى مق ّنع(!)،
وع َّلق هارون جـ 514/3فقال« :مل ُتع َرف تتمته وال قائله» وع َّلق البكاء جـ221/5؛
فقال« :الأ�صل ،م (املقنع) �س ��اقطة» وكان املتو َّقع من املح ِّق َقني الفا�ضلينْ التعليق
ب�أن ال�شطر عجز بيت يف ديوان امرئ القي�س(!)18
وكذلك ما جاء يف طبعة هارون جـ( 226/4ومثله يف طبعة البكاء جـ:)542/5
يقول:رميت عن القو�س»! وال �شك �أن ال�صواب �أبو
�سمعت �أبا زيد
« قال �أبو عمرو:
ُ
ُ
اجلرمي ال ��ذي وردت زياداته على الكتاب
ُعمر بدون واو ؛ لأن املق�ص ��ود �أبو ُعمر
ّ
يف موا�ضع �أخرى(!)19
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وميكن التمثيل � ً
أي�ض ��ا مبا يف طبعة هارون جـ ،44/4وطبعة البكاء جـ:360/5
«وقالوا  :ليت ِ�ش� � ْعري ،يف هذا املو�ضع ،ا�ستخفا ًفا لأنه كرث يف كالمهم ،كما قالوا:
ذه ��ب ب ُعذرتها ،وقال ��وا :هو �أبو ُعذرها ؛ لأن هذا �أكرث و�ص ��ار كاملث ��ل ،كما قالوا:
باملعيدي ال �أن تراه)؛ لأنه مثل ،وهو �أكرث يف كالمهم من حتقري معدِّ ّي يف
(ت�سم ُع
ّ
غ�ي�ر هذا املثل.ف�إن ح َّقرت معدِّ ُّي(!) ث َّقلت الدال فقل ��ت ُم َع ْيدِّ ّي» ،وال داعي لرفع
الكلمة ،وكان من املمكن و�ض ��عها بني قو�س�ي�ن ،وكان املتو َّقع من املح ِّق َقني التعليق
على ن�ص �س ��يبويه؛ ففي بع�ض امل�ص ��ادر ما يخالفه( ،)20م ��ع االعرتاف ب�أن البكاء
�ضبط الكلمة الأخرية فى الن�ص ،يف حني �أ�ساء الأ�ستاذ هارون ال�ضبط.
وميكن التمثيل كذلك مبا جاء يف طبعة هارون جـ« :،65/4باب ما طاوع الذي
فعله على َف َع َل وهو يكون على انفعل وافتعل ،وذلك قولك :ك�سرته فانك�سر ،وحطمته
فانحطم ،وح�س ��رته فانح�سر ،و�شويته فان�شوى ،وبع�ض ��هم يقول :فا�شتوى» ،وكان
املتو َّقع من املح ِّق َقني التعليق على ن�ص �سيبويه؛ ففي بع�ض امل�صادر ما يخالفه(!)21
ب ��ل هناك موا�ض ��ع زاد فيها اخلط�أ مثل ما جاء يف طبع ��ة هارون جـ: 364/3
«ا�ست َف َع ُل(!) يد ّلك على ذلك �أ�ستاه» ،فقد كان املتو َّقع من طبعة البكاء ت�صحيح
ال�ض ��مة �إلى تنوين ،ولكن جاء فى طبعته جـ� « :50/5أ�ست(!) ( َف ْع ٌل!) يدلك على
ذلك �أ�ستاء(!)»؛ فانظر كيف اجتمعت ثالثة �أخطاء يف �سطر واحد!
كاحا ،و�س� � ِفدها ِ�س ��فادًا .وقالوا:
ويف طبع ��ة ه ��ارون ج� �ـ « : 9-7/4ونكحها ِن ً
رعا... ...وقالوا :دفعها َدف ًعا كال َقرع ،وذقطها َذ ً
قطا ،وهو النكاح ونحوه
قرعه ��ا َق ً
من باب املبا�ض ��عة» !و�ض ��بط القرع والدفع َّ
ن�ص
والذقط بالفتح مح ��ل نظر؛ فقد َّ
للزمخ�شري(ت538هـ):
بع�ض العلماء على �أن رواية �س ��يبويه بال�ضم؛ ففي الفائق
ّ
رعا،
«ال ُب ْ�ضع :م�صدر ب�ض َع املر�أ َة� :إذا جامعها  ،ومثله فيما حكاه �سيبويه  :قرعها ُق ً
وذقطها ُذ ً
قطا ؛و ُف ْعل يف امل�صادر غري غريب؛ منه ُّ
وال�سكر وال ُكفر و�أخوات
ال�شغل ُّ
لها .ويقال لعقد النكاحُ :ب�ضع � ً
أي�ضا ،كما ا�ستعمل النكاح يف املعنيني»( ،)22ويف تاج
َّبيدي(1205هـ) « :ذقط الطائ ُر �أنثاه يذقط َذ ً
قطا ،بالفتح ،وي�ض ��م
العرو� ��س للز ّ
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قرعا� :س ِفدها... ...وقال �سيبويه:
عن �سيبويه ،قال :ومثله :ب�ضعها ب�ض ًعا وقرعها ً
ذقطها ً
ذقطا ،وهو النكاح»( ،)23وفيه � ً
أي�ضا« :وال ُب�ضع بال�ضم :اجلماع ... ...وقال
قرعا ،وذقطها ً
ذقطا.و ُف ْعل
�سيبويه :الب�ضع م�صدر ،يقال :ب�ضعها ب�ض ًعا ،وقرعها ً
فى امل�ص ��ادر غري عزيز كال�شكر ،وال�ش ��غل ،والكفر»( ،)24ومل تفطن طبعة الأ�ستاذ
ذقطا) �صوابها ( َو َقطها َو ً
البكاء �إلى ذلك بل جاء فيها �أن (ذقطها ً
ّ
وا�ستدل
قطا)،
البكاء مبا يف القامو�س املحيط بلفظَ :
«وقط الدِّ ُ
ْ
يالحظ
يك� :س ��فد �أنثاه»( ،)25ومل
�أن �سيبويه مل يخ�صّ ب�ألفاظ النكاح التي ذكرها يف كتابه �شي ًئا مع َّي ًنا كالإن�سان �أو
الذباب �أو الديك!
ومن غري املعقول �أن تقع �أ�شياء يف طبعة هارون على ال�صواب ،ثم تقع يف طبعة
البكاء على غري ال�ص ��واب ،وميك ��ن التمثيل مبا جاء يف طبعة ه ��ارون جـ،207/2
 277بلفظ:
الكواكب
وليل �أقا�سيه بطي ِء
نا�صب
ِ
لهم يا �أميم ُة ِ
كليني ٍّ
فقد جاء البيت ب�ض ��م ((�أميمة) ،وبك�سر (نا�صب) و(بطيء) ،وهو ال�ضبط
املعروف املحفوظ بني الباحثني ،ولكنَّ الأ�س ��تاذ البكاء ذكره فى طبعته جـ102/3
بن�صب(�أميمة) و(بطيء) ،وبتنوين(نا�صب)؛ ف�أ�ساء يف النحو والعرو�ض.
وميك ��ن التمثيل كذلك مبا جاء يف طبع ��ة هارون جـَ �« :139/3أما �أنك ذاهب،
مبنزلة :ح ًّقا �أنك ذاهب»؛ فقد ُ�ض ��بطت فى طبعة البكاء جـ�« 275/4أ ّما» بت�شديد
امليم ،وال �ش ��ك �أن التخفيف هو ال�ص ��واب ؛ ففى تاج العرو�س�« :أما ،بالتخفيف:
حتقيق الكالم الذي يتلوه  ،تقول� :أما �إنَّ زيدً ا عاقل ،يعني �إنه عاقل على احلقيقة
ال على املجاز ،وتقول� :أما واهلل قد �ضرب زيد عم ًرا»(.)26
وميكن التمثيل � ً
�فت �إلى َف ُع ٍل
أي�ض ��ا مب ��ا يف طبعة هارون جـ« :343/3و�إن �أ�ض � َ
مل تغيرِّ ه؛ لأنها �إمنا هي ك�س ��رة واحدة» ،ويف طبعة الب ��كاء جـ« :26/5لإنها»! وزاد
البكاء فى اخلط�أ فذكر يف احلا�شية �أنَّ يف �إحدى ال ُّن�سخ «لإنه»!
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ومثل ذلك ما جاء يف طبعة هارون جـ« :169/4و�أما الت�ض ��عيف فقولك :هذا
فرج.حدثنا بذل ��ك اخلليل عن العرب؛ وم ��ن ثم قالت
خال� � ّد ،وه ��و يجع ّل ،وه ��ذا ّ
وع ْي َه ّل يريد(!) :ال َع ْي َه ُل؛
العرب يف ال�شعر يف القوايف �سب�س ّبا يريد(!) :ال�سب�سبَ ،
لأن الت�ض ��عيف مل ��ا كان يف كالمهم يف الوق ��ف �أتبعوه الياء يف الو�ص ��ل والواو على
ذل ��ك .كما يلحقون ال ��واو والياء يف القوايف فيما ال يدخله ي ��اء وال واو يف الكالم»!
وع َّي َه ّل  ،يريد :ال َع ْي َهل» كذا بت�ضعيف الياء يف
ففي طبعة البكاء جـ 486/5جاءت « َ
املو�ضع الأول ؛ وهذا خط�أ ؛ لأن الكلمة ب�إ�سكان الياء؛ و�شاهدها يف كتاب �سيبويه:
* ببازل وجناء �أو عيه ّل *
و�أراد البكاء تقليد طبعة بوالق وطبعة هارون()27؛ فا�ستعمل حرف ال�شني(�ش)
اً
ا�ستعمال مخلاًّ فى غري مو�ضعه وال ُيع َرف معناه!
للإ�شارة �إلى الوقف ثالث مرات
ويف طبعة هارون جـ�« :218/4أال ترى �أنك تذك ُر اال�س ��م وت�ستغني عن الفعل،
تق ��ول :ه ��ذا زيد و�أخوك عمرو ،وال ي�س ��تغني الفعل عن اال�س ��م ،وال ت�س ��تغني هذه
احل ��روف التى للمعاين عن اال�س ��م والفعل ،وي�س ��تغنيان عنها ؛ تق ��ول :يفعل زيد؛
في�س ��تغنيان عنه ��ا ،وال بد لها من �أحدهما» ،وفى طبعة الب ��كاء جـ�« :36/5أال ترى
�أنك تذك ُر اال�س ��م وت�س ��تغني عن الفعل ،تقول :هو زيد و�أخوك عمرو ،وال ي�س ��تغني
الفع ��ل عن اال�س ��م ،وال ت�س ��تغني هذه احل ��روف التي للمعاين عن اال�س ��م والفعل،
وال(!) ي�ستغنيان عنها؛ تقول :يفعل زيد؛ في�ستغنيان عنها ،وال بد لها من �أحدهما»!
بن�ص ��ه
ويف طبع ��ة هارون جـ� « :384/4إنك ��م لتنظرون يف ُن ُح ٍّو كثرية» ،وكذا ِّ
يف طبع ��ة بوالق ج� �ـ ،381/2ولكنَّ البكاء ذكره يف طبعته ج� �ـ 680/5بلفظ�« :إنكم
لتنتظرون(!) يف نح ّو كثرية»!
كم ��ا ي�ؤخذ على الب ّكاء �أن ��ه مل يجمع ما ا َّدعاه من «�إ�ض ��افات مهمة ومخا ِلفة
لغريها» يف ملحق م�س ��تق ّل ُيظهر قيمة ن�ش ��رته ع ّما �سبقها! كما �أن ْ
ن�شرته افتقرت
�إلى ك�شّ ��افات تف�ص ��يلية عميق ��ة تذ ِّلل ِ�ص ��عاب الكتاب وتر ِّو�ض عا�ص� � َيه ،وكان يف
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�إمكانه �أن يفيد من فهار�س الأ�ستاذ هارون� ،أو من الفهار�س التي �أع َّدها الأ�ستاذ
علي النجدي نا�ص ��ف والأ�س ��تاذ راتب النفاح والأ�س ��تاذ عبد اخلالق ع�ضيمة على
خ�ص�ص لها املجلد ال�ساد�س على
ن�شرة بوالق ،وقد اعتمد الب ّكاء يف فهار�سه التي َّ
ملح ��ق ل�ش ��رح الألفاظ الغريبة نق َله م�ص� � َّو ًرا -مبا فيه من �أخط ��اء مطبعية -عن
الدكت ��ورة خديجة احلديثي ،وقد تع َّر�ض � ْ�ت فيه لأبنية كتاب �س ��يبويه وامل�س ��تدرك
عليها ،وقد �ض � َّ�م امللحق بع�ض الأبنية امل�س ��تدركة؛ فكيف ي�ض ��عه الب� � ّكاء يف نهاية
حتقيقه مبا ُيوهم �أنها من كتاب �سيبويه؟!
و�أكتف ��ي مبث ��ال واح ��د يو�ض ��ح خط ��ورة االعتم ��اد َ
احل ��ر ّيف عل ��ى ملح ��ق
الدكت ��ورة خديج ��ة احلديث ��ي()28؛ فقد ج ��اء يف كتاب اال�س ��تدراك على �س ��يبويه
ُّبيدي(ت379ه� �ـ)« :ممّ ��ا مل ي� �� ِأت به �س ��يبويه ِ�إف ِع َّل ��ة؛ قالوا :هو �إك�ِبَرِ َّ ة قومه:
للز ّ
الن�س ��ب»( ،)29ونقلت ��ه الدكتورة خديج ��ة يف كتابها ،وملا كانت
�إذا كان �أقعده ��م يف َ
وف�س ��رتها
كلمة (� رِ َّ
إكبة) من الكلمات التي تبدو غريبة و�ض ��عتْها يف ملحق كتابها َّ
فقالت �ص « :451هو �إك َّربتهم( -)30بك�سر الهمزة والباء وفتح الراء امل�ش َّددة ،وقد
ُتفت ��ح الهم ��زة� -أك ُربهم �أو �أقعدهم بالن�س ��ب»؛ ف�إذا كانت الكلمة م�س ��تد َركة على
�سيبويه فكيف ي�ضعها الب ّكاء فى نهاية حتقيقه لكتاب �سيبويه؟ ويف نوادر �أبى زيد:
�معت �أعراب ًّيا من بني متيم يقول :فالن ِك رْبة ولد �أبيه �:إذا كان �أكربهم .قال
«و�س � ُ
�أبو حامت :وقع يف كتابي (�إك َّربة ولد �أبيه)؛ فال �أدري �أغلط هو �أم �صواب؟! قال �أبو
احل�سن :قوله :فالن ِك رْبة و�إك َّربة ولد �أبيه ،كالهما �صواب؛ و�إك َّربة حكاها �سيبويه
� ً
ُّبيدي هذه الكلمة مع ت�صريح
أي�ض ��ا»()31؛ وهذا يجعلنا نت�ساءل :كيف ا�ستدرك الز ّ
َمن �سبقه ب�أنها من مرويات �سيبويه؟ والذي �ص َّرح هو �أبو احل�سن الأخف�ش الأو�سط
�أول ناقل لكتاب �س ��يبويه؛ فالأمر متع ِّلق بعالمِ ُح ّجة()32؛ فهل َّ
ُّبيدي -وهو
اطلع الز ّ
من علماء الأندل�س -على ن�س ��خة ناق�صة �أو مختلفة من كتاب �سيبويه ال �سيما �أنه
ن َّبه يف كتابه �إلى اختالف ال ُّن�سخ املتداولة فى ع�صره من كتاب �سيبويه؟
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ثان ًيا :مالحظات على ّ
ك�شافات الكتاب
•ك�شافات ال�شيخ ع�ضيمة على طبعة بوالق:
خلت ك�ش ��افات ع�ضيمة من الأحاديث والآثار؛ وقد ع َّلل ذلك فقال« :و�إذا
ْ
للنبي �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم » ،ثم
قر�أنا كتاب �س ��يبويه فلن جند فيه ً
كالما رفعه ّ
قال«:يف الكتاب ن�صو�ص كثرية توافق بع�ض الأحاديث النبوية مثل :كل مولود يولد
النبي»(!)33
على الفطرة ...ولكن �سيبويه مل ي�ست�شهد به على �أنه حديث من ّ
وال �أوافق ال�ش ��يخ ع�ضيمة ؛ لأنه �صنع ك�شّ ا ًفا لل�شعراء مع علمه �أن �سيبويه
اجلرمي ،بل يف الكتاب �شواهد
ي�سم معظم ه�ؤالء ال�شعراء؛ فالت�سمية من عمل
مل ِّ
ّ
غري من�سوبة و�أخرى مختلف يف ن�سبتها .وقد كان يف �إمكان ال�شيخ ع�ضيمة ت�سمية
هذه ال�شواهد بالآثار ،والعجيب �أنه مل ي�ضع من هذه الأحاديث يف ك�شاف ال�شواهد
النرثية �سوى حديث« :النا�س جمز ّيون ب�أعمالهم».
وي�ؤخذ على ك�ش ��افات ع�ض ��يمة � ً
أي�ضا عدم اال�س ��تيعاب؛ فقد فاته  -على
الرغ ��م م ��ن املداخل الكثرية يف ك�ش ��افاته (�912ص ��فحة)  -بع� �ُ�ض الأمثال مثل:
«ا�ستتي�س ��ت ال�ش ��اة» ،و«ا�س ��تنوق اجلم ��ل» ،و«�ش ��ي ٌء ما جاء ب ��ك» ،و«ما ِز ر�أ�س ��ك
وال�سيف» كما فاته بع�ض ال�شواهد النرثية -بجانب �شواهد احلديث والأثر -مثل:
أيت كاليوم رجلاً » ،و«ر� َأ�سه
«�أكلوين الرباغيث»  ،و«بعتُه ر� ًأ�سا بر�أ�س» ،و«تاهلل ما ر� ُ
َ
و«القرطا�س واهلل» ،و«كل امرئ و�ضيعتُه» ،و»كل رجل
واحلج»،
واحلائط» ،و«�ش�أ َنك
َّ
َ
امل�سك» ،و«ما كان ِّ
و�ضيعتُه»  ،و«لي�س ِّ
الطيب �إال ُ
يب �إال ُ
هلل ال �أفع ُل
امل�سك» ،و«وا ِ
الط ُ
�إال �أن َ
تفعل»!
ويف مقاب ��ل هذا الق�ص ��ور تك� � َّرر بع�ض اال�س ��تعماالت مثل� « :أغ� � َّد ًة كغ َّدة
البعري ومو ًتا فى بيت �س ��لولية » ،و«�أهلك َ
والليل»؛ فقد تك َّرر ال�ش ��اهدان يف ك�شاف
الأمثال وك�شاف ال�شواهد النرثية من غري �إحالة!
ورمب ��ا كان ع�ض ��يمة مع ��ذو ًرا يف ع ��دم اال�س ��تيعاب ،ولكن ه ��ل نعذره يف
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«اللهم �ضب ًعا وذئ ًبا» ،و«اللهم
اخلارجي والداخل مثل  :و�ضع
ا�ضطراب الرتتيبني
َّ
ّ
اغف ��ر لنا �أيتها الع�ص ��ابة» يف حرف الالم بعد حذف «�أل» م ��ن لفظ اجلاللة(!)34
وو�ض ��ع «�إن ��ك» قبل «�أنت»! وو�ض ��ع « حينئذ -ح�س ��بك� -أخربنى -خ ��ذه� -أخزى-
خلق -خري » حتت احلاء املهملة!
وقد نتج بع�ض خلل الرتتيب عن ال�سرعة يف القراءة �أو الكتابة مثل�«:آل�سعاد ُة
أحب �إليك �أم ال�ش ��قاء؟»؛ فقد وقع فى حرف ال�سني بلفظ« :ال�سعادة  !« ...وبع�ض
� ّ
اخللل نتج عن عدم االقت�ص ��ار على مو�ضع ال�شاهد مثل«:فهال دينار»؛ فقد و�ضعه
ال�ش ��يخ ع�ض ��يمة يف حرف الهمزة بلف ��ظ�« :إذا قلت :جئتك بدره ��م فهال دينار»!
ومثل« :كان عبد اهلل ح�س ُبك به رجلاً »؛ فقد و�ضعه ع�ضيمة يف حرف ال�سني بلفظ:
�معت رجلني من العرب يقوالن :كان عبد اهلل ح�س� � ُبك به رجلاً »! ومثل« :اللهم
«�س � ُ
�أ�ش � ِ�ركنا فى َد ْع َوى امل�س ��لمني»؛ فقد جعله ع�ضيمة حتت حرف القاف بلفظ « :قال
أ�شركنا يف َد ْع َوى امل�سلمني»!
بع�ض العرب :اللهم � ِ
وهن ��اك �أخطاء طباعية مث ��ل�« :أ ّما ابن ُمزَ ن َّية ف�أنا اب ��نُ ُمزَ ن َّية»؛ فقد وقع يف
فهار�س ال�ش ��يخ ع�ض ��يمة بلفظ« :مزينة» بتقدمي الياء على النون .ومثل« :ح�س ُبك
ري» ومثلُ :
بح ْك ِم َكهُ»؛ ففي فهار�س
«خ ْذه ُ
خ ًريا لك» ؛ ففي فهار�س ع�ضيمة بلفظ« :خ ٌ
ومال»؛ ففي فهار�س
ع�ض ��يمة« :حذه» باحلاء املهمل ��ة .ومثل« :خري ما ُر َّد يف �أه � ٍ�ل ٍ
ع�ض ��يمة« :مارد» .ومثل« :لو كان معنا رجل �إال زيد لغلبنا»؛ ففي فهار�س ع�ض ��يمة:
«ل ��و كانا(!) معنا رجل �إال زيد لغلبنا».ومثل�« :أط ِّري �إنك ناعلة واجمعي؛ فقد وقع
م�صح ًفا بلفظ�«:أط ِّري ف�إنك فاعلة»!
مبتو ًرا َّ
ويف مقابل هذا البرت زِيد يف بع�ض ال�ش ��واهد مثل« :ق�ض ��ية وال �أبا ح�س ��ن»
ويبدو �أن الزيادة والنق�صان يف املثالني الأخريين ناجتة عن ت�أ ُّثر ع�ضيمة -رحمه
اهلل -بكتاب املقت�ض ��ب()36؛ وال �ش ��ك �أن هذا خط�أ؛ لأن مهمة الك�شّ ��اف ا�سرتجاع
املعلومات اخلا�صة بالكتاب مو�ض ��ع التك�شيف فقط ،وال يقوم ِّ
املك�شف بالزيادة �أو
التعديل �إال يف حاالت نادرة مع الإ�شارة.

()35
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•ك�شافات الأ�ستاذ هارون على طبعته:
�أح�س ��ن الأ�س ��تاذ ه ��ارون يف رب ��ط �أرقام �ص ��فحات طبعته ب�ص ��فحات طبعة
ب ��والق ،ولكنَّ بع�ض الأرقام جاءت غري دقيقة؛ وميكن التمثيل مبا جاء �ص� 410أن
جـ = 269/2جـ ،164-161/4وال�صواب .279
وعلى الرغم من حر�ص الأ�ستاذ هارون على ال�ضبط؛ فقد تناق�ضت الك�شافات
م ��ع امل�ت�ن مثل�« :أط� � ِّري �إنك ناعل ��ة و�أجمعي» وال ��ذي يف منت الكت ��اب جـ:292/1
«واجمعي» ب�ألف الو�صل.
وعل ��ى الرغ ��م من تف ُّوق هارون يف الرتتيب -مقارنة بال�ش ��يخ ع�ض ��يمة -فقد
ا�ض ��طرب الرتتيب يف بع�ض املوا�ض ��ع مثل :جم ��يء «�أنا �إنيه» قب ��ل «�أنا �أجوءك»،
ونتج بع�ض اال�ض ��طراب عن ال�س ��رعة يف الكتابة مثل�« :إال حظية» ،وال�صواب «�إن
الح ِظ َّية »(.)37
َ
وم ��ن املعلوم �أن التك�ش ��يف ال قيم ��ة له بدون �إحاالت؛ «وكلم ��ا كانت الإحاالت
بارع ��ة ومتقن ��ة �أدرك العقل اخلبري امل�س ��تنري عظم ��ة و�إبداع ِّ
املك�ش ��فني القائمني
به ��ا»( ،)38ولكن جاءت ك�ش ��افات الأ�س ��تاذ هارون م�ض� � ِّللة يف موا�ض ��ع غري قليلة؛
فقد ذكر �أن «�أ�س ��منت و�أكرمت فاربط» يف جـ !6/4وال�ص ��واب جـ .60/4وذكر �أن
«ب�أمل ما تختننه» يف جـ ،578/3وال�ص ��واب جـ .518/3وذكر �ص – 33ف�ض�ًلعاً عن
اخلط� ��أ وا َ
«افتد جمنون» � -أن «�أغ َّدة كغدة البعري ومو ًتا يف بيت �س ��لولية»
خل َلل يف ِ
يف جـ ،238/1وال�ص ��واب جـ .338/1وذكر �ص�« :33أمر مبكياتك الم�ضحكاتك»،
وال ��ذي يف منت الكتاب «�أمر مبكياتك ال�أمر م�ض ��حكاتك» .وذك ��ر �ص« : 36اللهم
�أ�ش ��ركنا يف دعوة امل�س ��لمني» ،والذي يف منت الكتاب جـ« :40/4اللهم �أ�ش ��ركنا يف
دعوى امل�س ��لمني» .وذك ��ر �ص� 37أن «�إين مم ��ا �أن �أفعل» فى جـ ،56/3وال�ص ��واب
جـ .156/3وذكر يف ال�ص ��فحة نف�س ��ها �أن «حينئذ الآن» يف جـ ،324/1وال�ص ��واب
ج� �ـ .224/1وذكر �ص� 68أن بيت حميدة بنت النعمان فى جـ ،105/3وال�ص ��واب
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جـ 248/3ومل ين�سب البيت يف املنت �إلى حميدة! وذكر �ص� 200أن «ربيعة» موجودة
يف جـ !166/4وال�صواب .196
وعل ��ى الرغ ��م من ك�ث�رة املداخ ��ل يف فها�س ه ��ارون (� 430ص ��فحة) جاءت
اجلزئي
الك�ش ��افات ناق�ص ��ة يف موا�ض ��ع غري قليلة؛ وميكن التمثيل عل ��ى النق�ص
ّ
باملث ��ل «�أعور وذا ناب» ؛ فقد �أ�ش ��ار الأ�س ��تاذ هارون �إلى املو�ض ��ع الأول فقط ،ومل
ُي ِ�ش ��ر �إلى املو�ض ��عني الآخري ��ن املرتبطني باملثل! وميك ��ن التمثيل � ً
أي�ض ��ا بحديث:
«النا�س جمز ُّيون ب�أعمالهم �إنْ خ ًريا فخري و�إنْ �ش� � ًّرا ف�ش� � ّر»؛ فقد �أخ َّل به ك�ش ��اف
احلديث ،و�إن كان الأ�س ��تاذ هارون قد ذكر اجلزء الثاين منه «�إن خ ًريا فخري و�إن
�ش� � ًّرا ف�ش ّر» يف ك�ش ��اف الأ�ساليب .ومن النق�ص كذلك �أ�س ��لوب «كل �شاة و�سخلتها
بدرهم»؛ حيث اقت�صر الأ�ستاذ هارون على مو�ضع واحد جـ ،300/2و�أغفل املو�ضع
الآخر جـ ،82/2وو�ض ��عه فى غري مكانه .ومثل ذلك يق ��ال عن كلمة «زبينة»؛ فقد
ذكرت ك�ش ��افات هارون �ص 135ثالثة موا�ضع ،ولكنها �أخ َّلت باملو�ضعني الواردين
� ��ص ،558 ،371و�إذا رجعنا �إلى فهر�س م�س ��ائل النحو وال�ص ��رف جـ 309/5جند
رب للتكثري على الرغم من وجودها يف
اقت�صار هارون على مو�ضعني فقط ملجيء َّ
جـ.274 ،173 ،171 ،161 ،156/2
وقد �أدرك هارون �أهمية ك�ش ��اف اللغة ،ولكنَّ هذا الك�شاف �أخ َّل ببع�ض املواد
اللغوية مثل(:د �أ ل) ،و(ن م ر) على الرغم من وجودهما جـ.343/3
وي�ؤخذ على هارون اال�س ��تغناء بك�ش ��افات ال�ش ��عراء عن ك�شافات ال�شعر! على
الرغم من فطنة الأ�س ��تاذ هارون �إلى �أهمية ال�شواهد النرثية فاته بع�ض ال�شواهد
مث ��ل�« :أبي ُع َكه ال�س ��اع َة ناجزً ا بناجز» ،و«�أخذ بنو ف�ل�ان من بني فالن �إبلاً مائة»،
�سالما» ،و«�أ ّما ابن ُمزَ ن َّية ف�أنا ابنُ ُمزَ ن َّية» ،و«�إنك وال �شي ًئا
و«�إذا لقيت فال ًنا فقل له ً
َ
واحلائط»،
أيت كاليوم رجلاً » ،و«ر� َأ�سه
�س ��وا ٌء» ،و«بعتُه ر� ًأ�س ��ا بر�أ�س» ،و«تاهلل ما ر� ُ
و«القرطا�س واهلل» ،و«�ضربتُه حتى �أتك�أ ُته» ،و«فهلاّ دينار».
واحلج»،
و«�ش�أ َنك
َّ
َ
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•ك�شافات الدكتور الب ّكاء على طبعته:
مل ي�ص ��نع الب ّكاء ك�شافات تف�صيلية للكتاب؛ فجاءت ك�شافات طبعته �ضعيفة
هزيل ��ة؛ ويكف ��ي خل ُّوها من ك�ش ��افات الأعالم ،وال�ش ��واعر ،والأمثال ،وال�ش ��واهد
النرثية ،والقبائل ،وال�شعراء! وال يغني ك�شاف ال�شعر عن ال�شعراء.
وكذلك مل ي�ص ��نع البكاء ك�شا ًفا ملقابلة طبعته على طبعة هارون ،بل مل يقابل
�ص ��فحات طبعته ب�صفحات طبعة هارون ،ولهذا ت�صعب الإفادة من طبعة البكاء.
وال ُتغني ال�ص ��فحة الواحدة التي �ص ��نعها البكاء يف فهار�سه للمقابلة بني �أجزاء-
ولي�س �صفحات -طبعته و�أجزاء طبعة هارون و�شرح ابن عقيل.
و�ش� �تَّت الب ّكاء الك�ش ��افات؛ فجعل بع�ضها للق�س ��م الأول من الكتاب ،والبع�ض
يوحد منهجه؛ ففي ك�شاف �شعر الق�سم الأول ف�صل بني
الآخر للق�س ��م الثاين ،ومل ِّ
(ال ��راء ال�س ��اكنة -الراء املفتوحة -الراء امل�ض ��مومة -الراء املك�س ��ورة) ،يف حني
جاءت ك�شافات �شعر الق�س ��م الثاين بدون ف�صل ،وبدون ذكر ا�سم ال�شاعر! ونرى
يف ك�ش ��اف حديث الق�س ��م الأول حدي ًثا يحال �إليه بلفظ« :الق�سم الثاين من كتاب
�سيبويه»؛ فهل هذا مكانه ،وهل هذه �إحالة؟
الزمني لك�ش ��افات البكاء فقد جاءت ناق�صة ،ورمبا
وعلى الرغم من الت� ُّأخر
ّ
ارتبط هذا النق�ص بفكرة �أجزاء الأبيات �أو �أن�صاف الأبيات التي مل تكن وا�ضحة
يف �صنيع البكاء؛ فلي�س فيها – على �سبيل التمثيل -قول ال�شاعر:
إ�سالم للمرء ناهيا*
*كفى
ُ
ال�شيب وال ُ

وال قول ال�شاعر جـ: 351/1
*مواعيد عرقوب �أخاه بيرثب*

ومل يذكر يف �أن�صاف الأبيات ال�شطر الوارد يف املنت جـ ،511/1وال املو�ضعني
اللذي ��ن ج ��اء فيهما البي ��ت كام�ًل�اً ( .)39وكذلك فعل � ��ص 161حيث �أ�ش ��ار �إلى
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«فتعرفوين ،»...ومل ُي ِ�ش ��ر �إلى املو�ض ��ع الثاين الوارد �ص !674ومثل هذا الق�ص ��ور
يقال عن ال�شطر الوارد حـ:20/3
* ك�أنْ

ثدييه ح ّقان *

وهناك نق�ص يف ك�شاف الأحاديث؛ فقد ذكر البكاء خم�سة �أحاديث فقط!
ظهر ك�ش ��افات الب ّكاء بع� ��ض الأخطاء املرتبطة بالعرو� ��ض والقافية؛ فمن
و ُت ِ
�أخط ��اء العرو� ��ض الزَّعم ب�أن بيت ال�س ��يدة �ص ��فية جـ 328/4م ��ن الرجز ،مع �أن
اختي ��ار الب ��كاء يف املنت ينفي كون البي ��ت من الرجز! ومثل و�ص ��ف البيت الواحد
� ��ص 163 ،106ب�أنه من بح ��ر الكامل مرة ،ومن جمزوء الكام ��ل مرة �أخرى! وقد
نرى �أخطاء ال تليق مبثل الدكتور الب ّكاء �أ�س ��تاذ النحو وال�صرف العرو�ض ،وميكن
التمثيل مبا جاء �ص :162
ترا ُه كالثغام ُي َع ُّل م�س ًكا ي�سوء الفاليات �إذا فليني
فقد زعم البكاء �أن البيت من املديد ،وال�ص ��واب �أنه من الوافر .ومن �أخطاء
القافية و�ضع قول الأع�شى جـ:113/2
*ف�إن احلوادث �أودى بها *

يف الباء املك�سورة.
وجاءت الك�شافات م�ض ِّللة يف موا�ضع غري قليلة؛ ويكفي التمثيل بنماذج ،منها
ال َّزع ��م ب�أن الآية (هود )108:موجودة فى جـ ،210/2وال�ص ��واب جـ .209/2ويف
ك�ش ��اف الأحاديث ذك ��ر الب ّكاء حديث« :ما م ��ن �أيام �أحب �إلى اهلل فيها ال�ص ��وم
من ��ه يف ع�ش ��ر ذي احلج ��ة» ،و�أح ��ال �إلى ج� �ـ ،98 -97/2م ��ع �أن احلديث موجود
ف ��ى جـ 98/2بلفظ« :م ��ا من �أيام �أحب �إلى اهلل -ع َّز وج َّل -فيها ال�ص ��وم منه يف
ع�ش ��ر ذى احلجة» .ويف ك�شاف ال�ش ��عر �ص 81زعم ب�أن بيت جرير ( ...عم ُر) فى
جـ ،97/3وال�ص ��واب ج� �ـ ،114/1جـ .100/3وفى الك�ش ��اف نف�س ��ه �ص 105زعم
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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وزعم
ب� ��أن بيت املغ�ي�رة(� ...أنانا) موجود يف جـ ،431/1وال�ص ��واب ج� �ـَ .432/1
الك�ش ��اف � ً
أي�ض ��ا �ص� 108أن بي ��ت ( ...واديا) يف جـ ،99/2وال�ص ��واب جـ.98/2
وهناك �أخطاء تتع َّلق بالن�سبة؛ فقد ن�سبت الك�شافات �ص 70قول النابغة :
لهم يا �أميم ُة نا�صب*
*كلينى ٍّ
العقيلي! ومن الت�ضليل � ً
أي�ضا كتابة الأبيات ناق�صة يف الك�شافات،
�إلى مزاحم
ّ
وميكن التمثيل مبا جاء يف قافية امليم �ص171؛ حيث اقت�ص ��ر البكاء على ال�ش ��طر
الأول فقط من بيت:
* هذا طريق ي�أزم امل�آزما *

ومن بيت:
*وامتاح مني حلبات الهاجم* !!
ومل تخ � ُ�ل الك�ش ��افات م ��ن �أخطاء مطبعي ��ة  ،مثل ما وقع � ��ص 108بلفظ« :ما
بدالي ��ا»! وحقه ��ا �أن ُتكت ��ب «م ��ا بدا لي ��ا» .ويف � ��ص« :153جي�ش الي ��ك(!) قوادم
االكوار(!)» ،وفى �ص« :161فتعرفوين �أنني انا» ب�ألف و�صل!
ثال ًثاّ :
ك�شافات �أخ َّلت بها طبعة البكاء
�أقت�ص ��ر هنا على مناذج فقط ممّ ا �أخ َّلت به طبعة البكاء التي جاءت يف �ستة
�أج ��زاء منه ��ا جزء �ص ��غري للفهار�س(�306ص ��فحة منها ملحق للدكت ��ورة خديجة
ق�س ��م البكاء الكتاب ق�س ��مني :الأول يف �أربعة
احلديثي يقع فى � 97ص ��فحة) .وقد َّ
�أجزاء كل جزء يف جملد م�ستقل يف الرتتيب؛ وجعل الق�سم الثاين يف ثالثة �أجزاء
متتابعة الرتقيم يف جملد واحد ،و�سوف �أحيل �إلى رقم املجلد تي�س ًريا على القارئ.
•ك�شاف الأحاديث والآثار:
�1 .1إن اهلل ينهاكم عن َ
قيل وقال جـ.437/4
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�2 .2إين عبد اهلل �آكلاً كما ي�أكل العبد و�شار ًبا كما ي�شرب العبد جـ.439/5
رب املالئكة والروح جـ.411/1
�3 .3س ُّب ً
و�سا َّ
وحا ُق ُّد ً
4 .4فبها ونعمت جـ.439/5
5 .5كل مولود يولد على الفطرة ،حتى يكون �أبواه اللذان يهودانه وين�ص ��رانه
جـ.68/4
6 .6م ��ا م ��ن �أيام �أحب �إلى اهلل  -عز وجل  -فيها ال�ص ��وم منه يف ع�ش ��ر ذي
احلجة جـ.98 -97/2
7 .7النا�س جمز ُّيون ب�أعمالهم �إن خ ًريا فخري و�إن �ش ًّرا ف�شر جـ.337/1
8 .8ونخلع ونرتك من يفجرك جـ.141/1
• ك�شاف ال�شواعر:
1 .1حميدة بنت النعمان جـ.411/4
2 .2خرنق بنت هفان جـ ،274/1جـ.135 ،127/2
3 .3اخلن�ساء جـ.425/1
ُ 4 .4د ْرنا بنت َع ْب َع َبة( )40جـ( .253/1محال �إليه � ً
أي�ضا من :عمرة).
�5 .5صفية بنت عبد املطلب جـ.328/4
6 .6عمرة اخلثعم ّية :انظر � ً
أي�ضا :درنا.
7 .7ليلى الأخيلية جـ ،340/1جـ.583 ،220/5
8 .8بنت مرة بن عاهان جـ.222/5
9 .9مي�سون بنت بحدل الكالبية جـ.157/4
1010هند بنت عتبة جـ.434/1
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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•ك�شاف الأمثال وما يجرى جمراها:
1 .1ادفع ال�ش َّر ولو �إ�صب ًعا جـ.348/1
2 .2ا�ستتي�ست ال�شا ُة جـ.380/5
ُ
اجلمل جـ.380/5
3 .3ا�ستنوق
ْ
فاربط جـ.372/5
أكرمت
أ�سمنت و� َ
َ �4 .4
�5 .5أ�صبح ليل جـ.132/3
�6 .6أط ِّري �إنك ناعلة واجمعي جـ.374/1
�7 .7أطرق كرا جـ ،132/3جـ.303/5
�8 .8أعور وذا ناب جـ.438 -437 ،433/1
ُ �9 .9أغ َّد ًة ك ُغ َّد ِة البعري ومو ًتا يف بيت �سلول َّية جـ.427/1
ُ
مخنوق جـ.132/3
1010افتد
�1111أفال قما�ص بال ِعري جـ.220/3
اللهم �ضب ًعا وذئ ًبا جـ.333/1
َّ 1212
ْ �1313أم ٌت يف َ
احل َجر ال فيك جـ.415/1
ْ �1414أم َر ُمبكيا ِتك ال �أم َر م�ضحكا ِتك جـ.334/1
�1515إنْ ال َح ِظ َّية فال �أ ِل َّية جـ.339/1
�1616إنَّ الفكاه َة مل ْق َو َد ٌة �إلى الأذى جـ.647/5
أهلك َ
َ �1717
والليل جـ.357/1
�1818أ َو َف َر ًقا خ ًريا من ُح ٍّب جـ.347/1
1919بئ�س ال َّرم َّي ُة الأرنب جـ.327/5
2 1
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2020ب�أ ٍمل ما ُتختن ّنه جـ.224 -223/5
2121بع ٍني ما �أري َّنك جـ.223/5
قد جـ.351/1
هد وال َع َ
2222بي َع امل َل َطى ال َع َ
باملعيدي ال �أن تراه جـ.360/5
2323ت�سم ُع
ّ
2424خطيئ ُة يوم ال �أ�صي ُد فيه جـ.152/1
ناب جـ.414/1
�2525ش ٌّر �أه َّر ذا ٍ
�2626شي ٌء ما جاء بك جـ.414/1
2727الظبا َء على البقر جـ.334/1
2828ع�سى ال ُغ َوي ُر �أب� ًؤ�سا جـ ،232 ،111/1جـ.300/4
اخليل على اللُّ ُجم جـ.351/1
َ 2929غ َ�ض َب ِ
3030يف ِع َ�ض ٍة ما ُين َبتنَ َّ َ�شك ُريها جـ.223/5
3131ق�ضية وال �أبا ح�سن جـ.211/3
3232كجالب التمر �إلى َه َجر جـ.407/4
َّ 3333
كل �شيءٍ وال �شتيم َة ُح ٍّر جـ.363/1
3434ك َّل �شيءٍ وال هذا جـ.363/1
3535كل ْيهما ومت ًرا جـ.363/1
3636ال �أفع ُل ذلك ِح ِري َّي َد ْه ٍر جـ.484/4
3737مل ُيح َرم َمن ُف ْ�ص َد له جـ.437/5
3838ما ِز ر� َأ�سك وال�سيف جـ.357/1
3939ما ك ُّل �سودا َء متر ًة وال بي�ضا َء �شحم ًة جـ.130/1
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4040متع ِّر ً�ضا ل َع َن ٍن مل َيع ِن ِه جـ.351 -350/1
ُ 4141مذ ُ�ش َّب �إلى د َُّب جـ.438/4
4242هذا وال َز َعما ِتك

جـ.362/1
جـ.365/1

4343وراءك �أو�س َع لك
راب ًعاُ :ح ْلم الطبعة اجلديدة

متخ�ص ���ص غيور على الرتاث العرب � ّ�ي ب�إخراج طبعة
يج ��ب �أن ينه�ض فريق
ِّ
�أخرى جديدة من كتاب �س ��يبويه تتحقق فيها املوا�ص ��فات الآتية التي ال يقدر على
حتقيقها باحث واحد بل ينوء بها فريق من الباحثني:
1 .1االعتماد على جميع مخطوطات كتاب �س ��يبويه املوجودة يف العامل ،وميكن
الإفادة بفهار�س املكتبات ومبقاالت الكاتبة الأكادمي ّية الفرن�س ��ية جونفيف
�أمبري مثل(:التوقيعات على كتاب �س ��يبويه) ،و(حوا�شي بع�ض مخطوطات
كتاب �س ��يبويه املن�س ��وخة يف بغداد بني القرنني الثال ��ث والرابع الهجريّني
التا�سع والعا�شر امليالديّني) ،و(طبعات الكتاب ل�سيبويه و�أ�صولها من الن�سخ
املخطوطة ،و(الكتاب ل�س ��يبويه ن�س ��خة �أندل�س ��ية من القرن6هـ)( ،)41وقد
ثمان و�سبعني
حت َّدثت جونفيف عن طبعات الكتاب ل�س ��يبويه و�أ�شارت �إلى ٍ
مخطوطة من الكتاب مل ي�س ��تخدم النا�شرون منها �سوى ِ�س ٍّت على الأكرث،
وذكرت يف �أثناء تعريفها ببع�ض هذه املخطوطات �أن هناك �أخطاء ال ي�ستهان
ْ
بها يف الطبعات املختلفة ،و�أن منها ما قد يفتح الباب �أمام �إجراء تعديالت
جوهر ّية على الن�ص .وقد ُنقل بع�ض ما كتبتْه جونفيف �إلى العربية(.)42
ي�صح االكتفاء بالأ�شهر-
 2 .2الرجوع �إلى جميع الن�شرات ال�سابقة للكتاب -وال ّ
والدرا�سات حوله ،و�شروحه و�شروح �أبنيته و�شروح �أبياته ،ومخت�صراته،
والتعليقات عليه املخطوطة واملطبوعة من خالل الفهار�س الفنية واملواقع
الإلكرتونية()43؛ ملا يف هذه امل�ص ��ادر من �إ�ش ��ارات و�إ�ض ��افات ،وقد يكون
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يف �إحداه ��ا م ��ا اليوجد يف غ�ي�ره؛ ويكفي التمثيل هنا مبا جاء فى �ش ��رح
كتاب �س ��يبويه لل�س�ي�رايف(ت368هـ) حتت عنوان (هذا باب الزيادة من
غري مو�ض ��ع حروف الزوائد) بلفظ« :والهي ��ج وهو الفحل الهائج م�أخوذ
من الهبيج » ،و�أ َّيده ابن �س ��يده(ت458هـ) فقال يف املحكم«:و َف ْحل ِه َّيج:
ال�سريافى ،ويف بع�ض الن�سخ ِه َّيخ باخلاء،
،وف�سره
هائج ،م َّثل به �س ��يبويه َّ
ّ
ومل يف�سره �أح ٌد ،وهو خط�أ»( .)44وقد وقعت الكلمة يف املطبوع من الكتاب
باخل ��اء املعجمة؛ ففي طبعة هارون جـ ،276/4وطبعة البكاء جـ:580/5
« ويكون على ِف َّعل فيهما ،فاال�س ��م نحو :ال ِق َّنب ،وال ِق َّلف ،والإ َّمر.وال�صفة
نح ��وِّ :
واله َّي ��خ .وبع�ض العرب يقولِ :د َّنبة»  ،و� ً
أي�ض ��ا يف
الذ َّن ��ب ،والإ َّمعةِ ،
طبعة هارون جـ ،308/4وطبعة البكاء جـ« :607/5و�أ ْولق من الت�أ ُّلق ،وهو
كد َّن ��ب مثل ِه َّيخ»؛ وي�ؤخذ على ه ��ارون والبكاء عدم تعليقهما على الكلمة
ِ
�أو تف�سريها! وكان املتو َّقع منهما الإ�شارة �إلى ال�سريايف وابن �سيده ،وكان
يدعما اختيارهما �أو ُن َ�س ��خهما ببع�ض النقول؛ ففي �أدب
يف �إمكانهم ��ا �أن ِّ
الكات ��ب البن قتيبة(ت276هـ) « :قال �س ��يبويه :و�إ َّمر ،و�إ َّمع  ،الهمزة من
نف�س احلرف؛ لأن �إ ْفعلاً ال يكون و�ص ًفا ،و�إمنا هو ِف َّعل ،و�إ َّلق ،من الت�أ ُّلق،
كذلك هو مثل ِه َّيخ .قال :ومما همزوه وهو من نف�س احلرف �أ َّول و�أوائل؛
أزهرى(ت370هـ):
ا�س ��تثقلوا �أل ًفا بني واوي ��ن»( ،)45ويف تهذيب اللغ ��ة لل ّ
«هُ ِّيخ ��ت الناق� � ُة� :إذا �أُنيخت ليقرعه ��ا الفحل ،وهُ ِّيخ الفح� � ُل ؛ �أي� :أنيخ
ليربك عليها في�ض ��ربها»( ،)46ويف التكملة والذيل لل�ص ��غاين(ت650هـ):
ِ«ه ِيخ ،و� ِإيخ ،بالك�س ��ر ،مبن َّيتني على الك�س ��ر :كلمتان تق ��االن عند �إناخة
هيخ َ ،ه َدر ،وه َّيختُه:حثثتُه على
ِ
البعري...اله َّيخ :اجلمل الذي �إذا قيل لهِ :
وامل�ستهيخ :الذي يفعل ذلك»(.)47
ال�سفاد،
ِ
ِّ
-3تذيي ��ل الطبع ��ة بالك�ش ��افات الفني ��ة العميقة م ��ع االعتماد عل ��ى امل�ؤ َّلفات
التقليدي -من
املتخ�ص�ص ��ة يف �ص ��ناعة التك�ش ��يف ،ومع الإفادة – ولي�س النق ��ل
ّ
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اجلهود ال�س ��ابقة مثل فهار�س علي النجدي نا�ص ��ف و�أحمد راتب النفاخ وع�ضيمة
وه ��ارون ،وال مانع من الرجوع �إلى درا�س ��ات الدكتور محم ��د �إبراهيم عبادة(.)48
بلفظ
وينبغي �أن تت�ض ��من هذه الك�ش ��افات ملح ًقا بال�شواهد املن�س ��وبة �إلى �سيبويه ٍ
مختلف ع ّما يف املطبوع �أو ُن�سبت �إليه ومل ترد �أ�صلاً يف كتابه( ،)49وملح ًقا مبرو ّيات
�س ��يبويه النرث َّي ��ة التي مل ترد فى جميع الن�س ��خ ال باللف ��ظ وال باملعنى ،وهي مهمة
لتكملة �آراء �سيبويه و�إي�ضاح بع�ض غوام�ض كتابه ،ورمبا نتج بع�ضها عن �سوء فهم
قول �س ��يبويه �أو مذهبه �أو �سوء النقل عنه ال �س ��يما �أن بع�ض هذه املرويات املعز َّوة
�إلى �سيبويه تخالف �آراءه يف الكتاب(.)50
�إن كتاب �س ��يبويه ذو �ش� ��أن كبري يف تراثنا؛ وال يجوز الت�س ��اهل فى ن�ش ��ره �أو
تف�س ��ر
الإحالة �إليه؛ ولعل الطبعة اجلديدة لكتاب �س ��يبويه باملنهج الذي �أدعو �إليه ِّ
لنا ما �أ�ص ��اب الكتاب من ت�ص ��حيف �أو حتريف �أو ا�ض ��طراب يف الرتتيب ،ولعلها
مت ِّي ��ز لنا الزيادات التي حلقت منت الكتاب من حوا�ش ��ي الأخف�ش الأو�س ��ط(� )51أو
تف�س ��ر لنا اخت�ل�اف رواية بع�ض الأبيات يف كتاب �س ��يبويه عن روايتها
غريه ،وقد ِّ
يف امل�ص ��ادر الأخرى اختال ًفا ظاه ًرا ،ومل ت�س ��لم من هذا االختالف بع�ض �أبيات
املعلقات وهي ما هي يف جمال التوثيق والرواية( !)52وقد مت ِّيز لنا الن�شرة اجلديدة
أثبت ن�سبتها فى
َ
ال�شواهد التي ن�سبها �سيبويه رواي ًة عن �شيوخه من ال�شواهد التي � َ
اجلرمي �أو غريه؛ وحينئذ تحُ َ ّل لنا بع�ض الإ�ش ��كاالت مثل البيت
الكت ��اب �أبو ُعم ��ر
ّ
املن�س ��وب يف الكت ��اب (ط بوالق) جـ� 80/1إلى الأع�ش ��ى مع ت�ص ��ريح عبد القادر
البغدادي (ت1093هـ) ب�أن البيت من �أبيات �س ��يبويه التي مل ُيع َرف لها قائل(،)53
ّ
عج ��ز بيت المرئ القي�س
ومثل ال�ش ��طر املن�س ��وب يف الكتاب �إلى مق َّنع(!) مع �أنه ُ
يف ديوان ��ه( !)54ولع ��ل الطبعة اجلديدة تقط ��ع لنا بر�أي �س ��يبويه يف (ح ّبذا)؛ فقد
ون�سب �إليه ابن ه�شام وابن عقيل القول
ن�س ��ب �إليه ابن ع�صفور القول باال�س ��ميةَ ،
بالفعلي ��ة ،والن� ��ص الذي بني �أيدينا ف ��ى املطبوع جـ 180/2يحتم ��ل القولني! فهل
يتح َّقق ُحلم الطبعة اجلديدة لكتاب �سيبويه؟
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الهوامش:
ولى للغة العرب ّية -القاهرة.
( )1باحث
معجمي ومح ِّقق ّ
لغوي وع�ضو االحتاد ال َّد ّ
ّ
( )2راجع مثلاً طبعة بوالق جـ ،405/2وقارن بطبعة هارون جـ.433/4
( )3يخلط البع�ض بني الطبعات! راجع� :إ�ض ��اءات على جوانب من �س�ي�رة �سيبويه وكتابه -عدد -1جملة
احتاد اجلامعات العربية للآداب -الأردن ط2004/م�.ص.74
أجنبي يف ن�ش ��رة ه ��ارون -اخلاجني
( )4هك ��ذا ُع� � ِّرب ا�س ��مه عل ��ى غ�ل�اف الكت ��اب  ،ووق ��ع اال�س ��م ال ّ
ط1988/3م .جـ 44/1بلفظ! Hartuig Derenbourg :
(� )5صدرت عن دار الكتب العلمية ببريوت عام 2009م  ،و�أعيدت عام 2017م.
( )6راجعhtml.363527/https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print :
(� )7صدرت عن مكتبة الآداب بالقاهرة عام 2015م.
( )8اعتمادنا على الطبعة ال�ص ��ادرة عن مكتبة زين احلقوقية والأدبية ببريوت عام 2015م .وقد �أ�صدر
علمي) عن
البكاء طبعة ناق�صة(خا�ص ��ة بالنحو فقط) مو�ص ��وفة ب�أنها (ت�صنيف
منهجي وحتقيق ّ
ّ
م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة ببريوت ودار الب�ش�ي�ر بالأردن عام 2004م ،والعجيب �أن الطبعتني �صدرتا با�سم
الطبعة الأولى ،ولي�س فى الطبعة الثانية �إ�شارة �إلى الأولى!
النحوي  -دار ال�شئون الثقافية العامة -بغداد ط1989/م  ،كما ن�شر
( )9منهج كتاب �سيبويه يف التقومي
ّ
املنهجي يف العدد الأول من املجلد التا�سع ع�شر من
البكاء مقدمة كتاب �سيبويه بتحقيقه وت�صنيفه
ّ
جملة املورد العراقية عام 1990م ،ثم �أ�ص ��در الطبعة الناق�ص ��ة عن م�ؤ�س�سة الر�سالة ببريوت ودار
الب�شري بالأردن عام 2004م.
( )10راجع على �سبيل املثال جـ.289 -256/5
( )11وال تكفي ال�ص ��فحة التي �ص ��نعها البكاء يف مقدمة فهار�سه للمقابلة بني �أجزاء – ولي�س �صفحات-
طبعته وطبعة هارون و�شرح ابن عقيل.
( )12راج ��ع مث�ًل�اً ج� �ـ351/1؛ حيث قال البكاء يف احلا�ش ��ية �« :109أ�ش ��ار �إلى �أمثلة �س ��ابق»! واحل ُّق �أن
�س ��يبويه �أ�ش ��ار �إلى مثال واحد ،وانظر � ً
أي�ض ��ا جـ255/5؛ حيث قال البكاء عن ال�ش ��اهد �« :90سبق
الكالم عليه» دون ذكر جزء �أو �صفحة!
( )13طبعة البكاء جـ617/5وي�ؤيده ما جاء يف تاج العرو�س(ع ن ظ ب) جـ« 445/3عن �سيبويه �أن النون
�إذا كانت ثانية يف الكلمة فال تجُ َعل زائدة �إال ب َث َبت».
( )14راجع – على �سبيل املثال -طبعة البكاء جـ 406/4وقارن بطبعة هارون جـ.243/3
( )15خ َلت طبعة البكاء  -على �سبيل املثال -من التعليق الأخري لهارون يف الكتاب جـ!485/4
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( )16راج ��ع مث � اً�ال على حتري ��ف بع�ض التعليقات عن لفظه ��ا ومكانها يف طبعة الب ��كاء جـ 335/5وقارن
بطبعة هارون جـ!9/4
( )17تاج العرو�س للزَّبيدي(ت1205هـ)– حتقيق جمموعة من الأ�ساتذة – �سل�سلة الرتاث العربى()16
– الكويت ط2001-1965 /1م(.ه ج ر) جـ.406/14
( )18دي ��وان امرئ القي�س -حتقيق محمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم -دار املع ��ارف -القاهرة ط1958/1م.
�ص.358
( )19راجع مثلاً طبعة هارون جـ.636/3
(� )20شرح الف�صيح البن خالويه (ت370هـ) -حتقيق د .عبد اهلل احلاج ود .خالد التويجري ود� .سعيد
العم ��ري -مركز البحوث والتوا�ص ��ل املعر ّيف -الريا�ض ط2017/1م�� �.ص ،353وتاج العرو�س (ع د
د) جـ.360/8
(� )21ش ��رح الف�ص ��يح الب ��ن خالويه � ��ص 463وجاءت الكلمة الأخ�ي�رة يف طبعة البكاء ج� �ـ 376/5بلفظ
«ا�شتوى» بدون الفاء.
�ري -حقق ��ه البجاوي و�أبو الف�ض ��ل �إبراهيم -مكتبة عي�س ��ى احللب � ّ�ي -القاهرة
( )22الفائ ��ق للزمخ�ش � ّ
ط1971/1م(.الباء مع ال�ضاد) جـ.115/1
( )23تاج العرو�س(ذ ق ط) جـ 295/19ومل ُيخ ِّرج املحقق كالم �سيبويه؛ فلم يفطن �إلى �ضبط امل�صادر
َّبيدي �إلى �سيبويه بلفظ «:قال :ومثله!» ...
بال�ضم يف ما ن�سبه الز ّ
( )24تاج العرو�س(ب �ض ع) جـ 331/20وقد �ض ��بط املحقق كلمة (فعل) ب�ض ��م الفاء  ،ولكنه مل يخ ِّرج
كالم �سيبويه ؛ فلم يفطن �إلى ال�ضم فى امل�صادر الأخرى!
( )25تاج العرو�س(و ق ط) جـ ، 186/20وراجع طبعة البكاء جـ.335-334/5
( )26تاج العرو�س(�أ م و) جـ.105 -104/37
( )27يف طبعة بوالق � ً
أي�ضا جـ 282/2بلفظ « :يريد»!
( )28هذا امللحق يف كتاب الدكتورة خديجة احلديثي� :أبنية ال�صرف يف كتاب �سيبويه  -مكتبة النه�ضة-
بغداد ط1965/1م.
( )29كتاب اال�س ��تدراك على �س ��يبويه يف كتاب الأبني ��ة والزيادات على ما �أورده فيه ��ا َّ
ُّبيدي-
مهذ ًبا للز ّ
اعتناء امل�ست�شرق كويدي -روما ط1890/م� .ص.8
مطبعي -وكذا نقله البكاء يف حتقيقه �ص!181
( )30كذا ب�ألف و�صل -وهو خط�أ
ّ
أن�صاري(ت215هـ) -حتقيق ودرا�سة محمد عبد القادر �أحمد-
( )31كتاب النوادر يف اللغة لأبي زيد ال
ّ
دار ال�شروق -بريوت ط1981/م�.ص.331
«ن�س ��ب كثري من الأئمة � اً
أقوال �إلى �س ��يبويه
( )32ولهذا ي�ص ��عب االتفاق مع الأ�س ��تاذ ع�ض ��يمة يف قوله َ :
تخالف ما ذكره �س ��يبويه يف كتابه؛ وما ذاك �إال ل�ص ��عوبة الرجوع �إلى الكتاب»! راجع كتابه :فهار�س
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كتاب �سيبويه ودرا�سة له -مطبعة ال�سعادة -القاهرة ط1975/1م� .ص.16
( )33فهار�س كتاب �سيبويه ودرا�سة له – مطبعة ال�سعادة -القاهرة ط1975 /1م� .ص.762
أجنبي -د.كمال عرفات نبهان -مكتبة الإمام البخاري
( )34راجع :تك�ش ��يف ن�صو�ص الرتاث
العربي وال ّ
ّ
للن�شر والتوزيع -القاهرة ط2012/2م� .ص.122
( )35هكذا يف طبعة بوالق لكتاب �سيبويه  ،ووقع يف فهار�س ع�ضيمة لهذه الطبعة �ص 894بلفظ« :ق�ضية
وال �أبا ح�سن لها»!
( )36راجع املقت�ضب للمربد (ت285هـ) -حتقيق محمد عبد اخلالق ع�ضيمة  -املجل�س الأعلى لل�شئون
الإ�سالمية – القاهرة ط1979 -66 /2م.جـ ،145/2جـ.363/4
(� )37أما جميء «�أطرق» قبل «�أط ِّري»؛ فيمكن قبوله على اعتبار معاملة احلرف امل�ض� � َّعف حر ًفا واحدً ا.
وكذلك جميء «بعني» قبل «بئ�س» ميكن قبوله من باب االعتداد بالزوائد  ،ومعاملة الهمزة على ياء
أجنبي �ص.121
معاملة الياء .راجع :تك�شيف ن�صو�ص الرتاث
العربي وال ّ
ّ
أجنبي �ص.109
( )38تك�شيف ن�صو�ص الرتاث
العربي وال ّ
ّ
لهم
( )39ومن العجيب �أن البكاء و�ضع يف ك�شافات ال�شعر -ولي�س �أن�صاف الأبيات -قول النابغة :كليني ٍّ
يا �أميمة نا�صب!
( )40ر�أى الأ�ستاذ عبد ال�سالم هارون �أن الأ�صوب ن�سبة البيت �إلى عمرة اخلثعم ّية!
( )41راجع� :أعمال امل�ؤمتر الدو ّ
يل الثاين والثالث ملركز املخطوطات  -مكتبة الإ�س ��كندرية ط2008/م.
�ص ،76-71ط2009/م�.ص ،140-134وجملة معهد املخطوطات العربية -عدد نوفمرب -القاهرة
ط2015/م .جملد  59جـ.234 -219/2
املفهر�س مبعه ��د املخطوطات العربي ��ة بالقاهرة
( )42ويق ��وم �ص ��ديقي املغرب � ّ�ي الدكتور م ��راد تدغوت ِ
برتجمة بق ّي ٍة مما ميكن الإفادة منه.
( )43راج ��ع مث�ًل�اً http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread. :
344212=php?t
( )44املحك ��م الب ��ن �س ��يده -حتقي ��ق جمموعة م ��ن املحقق�ي�ن -معهد املخطوط ��ات العربي ��ة -القاهرة
ط2003/2م(.ه ي ج) ج� �ـ ،264/4وحتقيق د.هنداوي -دار الكتب العلمية -بريوت ط2000/1م.
(ه ي ج) جـ ،367/4ومثله يف تاج العرو�س (ه ى ج) جـ 287/6ومل يع ِّلق �أحد من املح ِّققني!!
(� )45أدب الكاتب -حتقيق محمد الدايل -م�ؤ�س�س ��ة الر�س ��الة -بريوت ط1996/2م� .ص 610وقارن ما
نقله عن �سيبويه بطبعتَي الكتاب!
( )46تهذيب اللغة  -حتقيق جمموعة من املحققني -الدار امل�ص ��رية للت�أليف والن�ش ��ر والهيئة امل�ص ��رية
العامة للكتاب -القاهرة ط1975 -64/م(.ه ي خ) جـ.345/6
( )47التكملة  -مطبوعات جممع اللغة العربية -القاهرة ط1979-70/م(.ه ي خ) جـ.187/2
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( )48ل ��ه يف مكتب ��ة الآداب بالقاهرة :ال�ش ��واهد القر�آنية يف كتاب �س ��يبويه ،ومعج ��م احلروف يف كتاب
�سيبويه ،ومعجم امل�صطلحات يف كتاب �سيبويه.
( )49للدكتور حنا حداد :حول كتاب �سيبويه -عدد مزدوج  -22-21جملة جممع اللغة العربية  -الأردن
ط1983/م� .ص ،79و�إ�ضاءات على جوانب من �سرية �سيبويه وكتابه �ص.59
(� )50سل�س ��لة مقاالتي حول �سيبويه مبجلة الأزهر مبجمع البحوث الإ�سالمية بالقاهرة ابتدا ًء من املقال
الأول (مرويات �سيبويه التي مل ترد يف كتابه) املن�شور يف عدد جمادى الآخرة عام 1439هـ.
(� )51أبو احل�سن �سعيد بن م�سعدة من تالميذ �سيبويه ،وخلط الدكتور حنا حداد بينه وبني �أبي اخلطاب
الأخف�ش الأكرب �ش ��يخ �سيبويه ،وا�س ��تدل على زيادات الأخف�ش الأكرب مبا يف الكتاب جـ« :80/1قال
جل�س  !» ...والن�ص ي�ض ��عف قول
الأخف� ��ش :فه ��ذا رديء يف القيا�س يدخل فيه �أن تقول� :أ�ص ��حابك َ
الأ�ستاذ نا�صف عن الأخف�ش الأكرب «:وقد �أخذ �سيبويه عنه اللغة ،وهو يذكره يف الكتاب بكنيته(!)،
وكل ما يروى عنه ن�ص ��و�ص ومفردات»! راجع � :س ��يبويه �إمام النحاة �ص ،95و�إ�ضاءات على جوانب
من �سرية �سيبويه وكتابه �ص.75
(� )52ش ��واهد �س ��يبويه من املعلقات يف ميزان النقد -د.عبد العال �س ��امل مكرم -م�ؤ�س�س ��ة الر�س ��الة-
بريوت ط1987/1م� .ص ،125 ،84 ،72وراجع مثلاً �ش ��رح املف�صل البن يعي�ش جـ ،38/2جـ،83/3
ج� �ـ ،153/7جـ ،115 -114/8جـ ،128 ،89/9ج� �ـ ،141 ،101 ،84 ،50 ،18 ،14/10وقارن برواية
املطبوع من الكتاب!
�دادي – حتقيق عبد ال�س�ل�ام هارون  -الهيئة امل�ص ��رية العامة للكتاب ومكتبة
( )53خزان ��ة الأدب للبغ � ّ
اخلاجن � ّ�ي– القاه ��رة ط1986-79/م.جـ ،369 ،17 /1جـ ،199-197/5و�س ��يبويه �إمام النحاة-
علي النجدى نا�صف -عامل الكتب -القاهرة ط1979/2م� .ص.184 ،156
( )54دي ��وان امرئ القي�س -حتقيق محمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم -دار املع ��ارف -القاهرة ط1958/1م.
�ص ،358وكتاب �س ��يبويه جـ 514/3ومع ن�س ��بته �إلى مق َّنع ع َّلق عليه ه ��ارون يف الهام�ش فقال « :مل
تُع َرف تتمته وال قائله» ! وراجع خزانة الأدب بتحقيقه جـ.386-383/11
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يح ِ
ِيح ُّ
الظ َل ِم
صاب ُ
َم َفا ِت ُ
احل َك ِم َو َم َ
لر ِش ِ
الو ْط َواط (ت  573هـ)
يد َّ
َ
الدين َ
حتقيق وشرح وتقدمي
�أ  .د  .عبد ال َّرازِق حويزي

جامعة الأزهر
يحت ��اج تراثن ��ا العربي �إلى جهود متوا�ص ��لة للك�ش ��ف ع َّما به من دُرر نفي�س ��ة
لإخراجه ��ا ،ومحاولة الإفادة منها ،وهذا البحث يك�ش ��ف النقاب عند �إحدى هذه
الدرر الثمينة� ،ش ��كلها ومنقها حتت العنوان ال�سابق قلم فنان بارع ،عليم ب�أ�سرار
اللغة ،مرتبع على �ص ��هوة البيان� ،أال وهو (ر�شيد الدين الوطواط ت  573هـ) ،ومل
ي�س ��بق الك�ش ��ف عن جوهرته التي بني �أيدينا ،ومل حتقق ،ومل تن�ش ��ر من قبل ؛ لذا
بادرت �إلى االهتمام ب�أمرها .
وامل�ؤل ��ف– كما ح َّدد ا�س ��مه  -محمد بن محمد بن عبد اجللي ��ل العمري(،)1
املع ��روف بخواجه (ر�ش ��يد الدين الوطواط) ،واملل َّقب (ب�س ��عد ال ّدي ��ن) ،واملكنى
(ب�أبي بكر)� ،أورد (ياقوت َ
احل َم ِو ّي ت  626هـ) �سل�س ��لة ن�س ��به و�أنهاها �إلى (عمر
بن اخلطاب) -ر�ضي اهلل عنه -هكذا( :محمد بن محمد بن عبد اجلليل بن عبد
املل ��ك ب ��ن محمد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن مردويه بن
�س ��امل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب -ر�ض ��ي اهلل عنه -ر�شيد الدين املعروف
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بالوط ��واط ،الأدي ��ب الكاتب ال�ش ��اعر :كان من ن ��وادر الزمان وعجائب ��ه ،و�أفراد
الدهر وغرائبه� ،أف�ضل زمانه يف النظم والنرث ،و�أعلم النا�س بدقائق كالم العرب
و�أ�سرار النحو والأدب ،طار يف الآفاق �صيته ،و�سار يف الأقاليم ذكره ،وكان ين�شئ
يف حال ��ة واح ��دة بيتًا بالعربية من بحر ،وبيتًا بالفار�س ��ية من بحر �آخر ،وميليهما
معا» (.)2
ُل ِّق � َ�ب (ر�ش ��يد الدين) بالوطواط (ُ .)3ولد يف خرا�س ��ان ،وحتدي ��دً ا يف مدينة
(بلخ) ،يف العقد الثامن من القرن اخلام�س الهجري ( ،)4وتلقى العلم يف املدر�سة
النظامية على يد �أ�ستاذه (�أبي �سعد الهروي) ( .)5اختلف العلماء يف تاريخ وفاته،
فقال بع�ض ��هم� :إنه ُت ُوفيِّ َ عام ( 573هـ) ،وقال بع�ض ��هم� :إنه ُت ُوفيِّ َ عام ( 578هـ)،
وال َّر�أي الأول هو ال َّراجح (.)6
خدم (ر�شيد الدين) بع�ض وجهاء ع�صره ،ف�أجزلوا له العطاء ،و�أغدقوا عليه
املن ��ح والهدايا ،منهم :عالء الدين �أت�س ��ز ،وابنه �أبل �أر�س�ل�ان ،واخلاقان املعظم
(كم ��ال الدين� ،أبو القا�س ��م محم ��ود) ،والإمام (�ض ��ياء الدين� ،ص ��در الأئمة)،
و(ر�ستم بن علي)( ،)7وغريهم.
ات�صل بكثري من معا�صريه من الأدباء والعلماء ،وكانت بينه وبينهم مرا�سالت
�ش ��عرية ونرثي ��ة ،منه ��م�( :أبو �إ�س ��حاق الغ ��زي� ،إبراهيم بن عثم ��ان ت 524هـ)،
و(الزمخ�شري ت  538هـ) ،و(�ضياء الدين عمر الب�سطامي)(. )8
ويف جمموعة ر�س ��ائله املطبوعة �أ�س ��ماء لكثري من الأدب ��اء الذين ربطته بهم
�آ�صرة الثقافة ،وو�شائج الإبداع الأدبي �شع ًرا ون ًرثا (� ،)9إال �أن عالقته ببع�ضهم قد
�س ��اءت ،وتعكرت �أجوا�ؤها ال�صافية ،العتداده بنف�س ��ه ،و�إح�سا�سه ب�أنه �أعلم �أهل
زمانه ،ولتعقبه �إبداع بع�ضهم(.)10
ترك (ر�ش ��يد الدين) ترا ًثا ثقاف ًّيا �ضخ ًما ،باللغتني العربية والفار�سية ،زاوج
يف بع�ضه بينهما يف ت�آليفه و�إبداعه(.)11
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يت�س ��م نرثه الفني بدقة التدبيج ،وعمق امل�ض ��امني ،وي�ش ��هد ل ��ه تراثه الأدبي
بالنبوغ والذكاء ،و�س ��عة التح�صيل ،والتمكن من نا�صية اللغة ،والرتبع على �صهوة
البي ��ان ،وخري دليل على ذل ��ك قوله يف الفرق بني العامل واجلاه ��ل« :العامل �أينما
توجه كان منه ًال َعذ ًبا .ومنز ًال َر ْح ًبا ،ذا حجب مرفوعة ،و�سرر مو�ضوعة ،و�أثواب
و�صناديق ،و�أكواب و�أباريق ،يجد كراما تفي�ض عليه �سجالهم .وتنثال �إليه �أموالهم
�...أم ��ا اجلاهل فهو �أبدً ا مهم ��وم مغموم ،محروم مرجوم� ،إن �أتته نعمة عمياء� ،أو
جاءته دولة ع�شواء ،فمن نوادر االتفاق ،ال من لوازم اال�ستحقاق ،وهو يف �أثناء تلك
أر�ض
احلالة يخ�ش ��ى زواله ��ا ،ويخاف انتقالها  -وهل يعتمد عل ��ى بناء ،معلق بني � ٍ
و�س ��ماء؟ � -إن طرده مخدوم عن باب ��ه ،وب َّع َده عن جنابه ،يبقى طول دهره ،ومدة
عمره مت� ِّأ�س� � ًفا على فقدان خريه ،عاجزً ا عن وجدان غريه ،وما �س ��بب هذه البلية
�إال عدم الأهلية .ال يذل من كان العلم رافعه ،وال ي�ض ��يع من كان الف�ض ��ل �شافعه.
ال وا�ضع ملن رفعه الف�ضل ،وال رافع ملن و�ضعه اجلهل .واهلل �أعلم بال�صواب»(.)12
�أثن ��ى علي ��ه غ�ي�ر قليل م ��ن العلم ��اء والنق ��اد ،منه ��م( :العماد الأ�ص ��فهاين
ت 597ه� �ـ) الذي قال عنه« :ديوانه يف ال�ش ��عر موجود ،و�إيوانه()13بالفخر معمود،
وكيوانه( )14للقران عال ،وميدانه ( )15من الأقران خال ،ال م�ضاهي له ،وال مباهي
ف�ضله دواء الدواهي».
بيد �أن تراثه مل يلق حتى الآن العناية التي ي�ستحقها ،كما �أن �صاحبه مل ي�أخذ
َّ
حظه من الدر�س والبحث القدر الذي يكافئ موهبته ومكانته ،فلم يك�شف النقاب
ً
مخطوطا ،وما ن�ش ��ر من ��ه ال ميثل �إال جز ًءا
ع ��ن �أكرث تراثه الذي ما يزال معظمه
�ض ��ئي ًال يف بع�ض الن�شرات ال�س ��قيمة امل�ش ��وهة احلافلة بالأخطاء والت�صحيفات،
هذا ف�ضال عن �إطالق �أكرث من عنوان على املخطوط الواحد من م�ؤلفاته .ومهما
يكن من �أمر ف�إن من تراثه(:)16
1 .1كتابه القيم املو�س ��وم بـ «حدائق ال�س ��حر يف دقائق ال�شعر»( ،)17وهو كتاب
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يف البديع يف ال�شعر ،كتبه باللغة الفار�سية ،ون�شره �أو ًال بهذه اللغة (عبا�س
�إقب ��ال) يف طهران ،عام  1890م ،ونقل ��ه �إلى العربية ،وحققه (�إبراهيم
�أمني ال�شواربي).
2 .2جمموعة ر�س ��ائله ،ن�شرها يف جز�أين الأ�س ��تاذ :محمد �أفندي فهمي ،يف
م�صر عام ،مطبعة املعارف ،الفجالة1315 ،هـ(.)18
3 .3ن�ث�ر اللآلئ من كالم �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب – كرم اهلل تعالى
وجه ��ه  -واختي ��ار الكالم للجاح ��ظ (ت  255هـ) ،والرتجمة للفار�س ��ية
�ش ��ع ًرا ون ًرثا لـ (ر�ش ��يد الدي ��ن) ،وقد طبع هذا الأث ��ر – كما قال محقق
حدائق ال�س ��حر � -أكرث من مرة يف �أورب ��ا  1837م ،و ُترجم �إلى الأملانية،
كما طبع يف طهران( ،)19وذكر �أن لهذا الكتاب �أكرث من ا�سم ،منها� :صد
كلم ��ه� ،أي مئة كلمة ،ومنها :مطلوب كل طال ��ب من كالم الإمام علي بن
�أب ��ي طالب – كرم اهلل وجه ��ه -قلت :يوجد مخط ��وط الكتاب يف مكتبة
امللك عبد العزيز العامة بالريا�ض �ضمن جمموع برقم ( ،)4/2789وهو
يف  40ورقة (.)20
4 .4ر�س ��الة ر�ش ��يد الدين الوطواط فيما جرى بينه وبني الإمام الزمخ�ش ��ري
من املحاورات ،ن�ش ��رها� :أحمد بك تيمور يف جملة املقتب�س ،مج  ،3ج ،7
 1326هـ ،ون�شرها محمد كرد علي � ً
أي�ضا يف ر�سائل البلغاء .298 – 296
5 .5لطائف الأمثال وطرائف الأقوال :ت�ص ��حيح وتعليق وتقدمي :حبيبة دان�ش
�آموز ،طهران ،ط 1997 ،1م ،ويقع الكتاب يف � 288صفحة (.)21
6 .6جواهر القالئد وزواهر الفرائد .حققتها ون�شرتها
7 .7عقود اللآلئ و�سعود اللآلئ .حققتها ون�شرتها مع الر�سالة ال�سابقة(.)22
ُ 8 .8غ َرر الأقوال ودرر الأمثال ،حققتها ،وهي يف طريقها للن�شر.
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 9 .9منية املتكلمني وغنية املتعلمني ،حققتها ،وهي قيد الن�شر.
1010الكلم النا�صحة واحلكم ال�صاحلة ،حققتها ،وهي يف طريقها للن�شر.
1111غرائب الكلم يف رغائب احلكم ،حققتها ،وهي يف طريقها للن�شر.
1212مفاتيح احلكم وم�صابيح الظلم ،وهي محققة يف ال�صفحات التالية.
�أم ��ا �آثاره املخطوطة فه ��ي كثرية ،منها :منظومة يف العرو�ض ،وديوان �ش ��عر
بالفار�س ��ية ،و�آخر بالعربية ،ور�سائل بالفار�سية ،والنقود الزواهر ،و�أبكار الأفكار
يف الر�سائل والأ�شعار ،ومخت�صر يف الت�صحيفات ،والفوائد العالئية (.)23
ومنه ��ا :مخط ��وط حتفة ال�ص ��ديق من كالم �أبي بكر ال�ص ��ديق( ،)24وي�ض ��م
املخط ��وط مئ ��ة حكمة م ��ن حكم (�أب ��ي بكر ال�ص ��ديق) – ر�ض ��ي اهلل تعالى عنه
و�أر�ض ��اه – قام ر�ش ��يد الدين برتجمتها ن ًرثا �إلى اللغة الفار�سية .يوجد املخطوط
يف مكتب ��ة امللك عبد العزيز العامة بالريا�ض �ض ��من جمموع برقم ( ،)2789وهو
يف  47ورقة(.)25
ومنها :مخطوط ف�ص ��ل اخلطاب من كالم �أم�ي�ر امل�ؤمنني عمر بن َّ
اخلطاب،
وقد اختار ر�ش ��يد الدي ��ن منها مئة حكمة ،وقام برتجمتها م ��ن اللغة العربية �إلى
اللغة الفار�س ��ية �ش ��ع ًرا ون ًرثا .يوجد املخطوط يف مكتبة املل ��ك عبد العزيز العامة
بالريا�ض �ضمن جمموع برقم ( ،)2789وهو يف  57ورقة (.)26
ومنها :مخطوط �أن�س اللهفان من كالم عثمان بن عفان ،وقد اختار (ر�ش ��يد
الدي ��ن) مئ ��ة كلمة حكيمة م ��ن حكم (عثمان بن عفان) – ر�ض ��ي اهلل تعالى عنه
و�أر�ض ��اه – وق ��ام برتجمتها �إلى اللغة الفار�س ��ية ن ًرثا .يوج ��د املخطوط يف مكتبة
املل ��ك عبد العزي ��ز العامة بالريا�ض �ض ��من جمموع برق ��م ( ،)2789وهو يف 44
ورقة(.)27
ون�سب هذه املخطوطات الثالثة �إليه (�إ�سماعيل با�شا البغدادي)(.)28
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ومنها :ر�سالة اعتذار ،وتقليد مقامة ،وهما يف مكتبة الدولة ،برلني ،ور�سائل
علمية يف املعهد الربيطاين ،وق�ص ��يدة يف خوارزم �ش ��اه يف باري�س ،و�شرح كلمات
اخللفاء الرا�شدين(. )29
و�أغل ��ب الظن �أن ملخطوط �ش ��رح كلمات اخللفاء الرا�ش ��دين ا�س� � ًما �آخر ،هو
ِح َك ��م ال�ص ��حابة الأربعة ،بدار الكتب امل�ص ��رية برق ��م (� )757أدب تيمور ،ومنه
�صورة مبعهد املخطوطات العربية ،القاهرة ،برقم.)30()1251( :
ومن �أ�سماء مخطوطاته التي مل �أقف عليها لدى من ترجموا له:
•ر�س ��الة يف ال�ش ��ك على قيا�س اخللف والأ�ش ��كال املقت�ص ��رة عل ��ى الكلي
والك�شف ،مخطوط يف مكتبة معهد الثقافة والدرا�سات ال�شرقية بجامعة
طوكيو ،برقم  2170يف  3ورقات (.)31
•كت ��اب ر�ش ��يد الوط ��واط ،مبرك ��ز املل ��ك في�ص ��ل للبح ��وث والدرا�س ��ات
الإ�سالمية ،ال�سعودية ،الريا�ض برقم -8 - 4803( :فب) (. )32
•الإجاب ��ة عن معاين القر�آن :مبركز امللك في�ص ��ل للبحوث والدرا�س ��ات،
ال�سعودية ،الريا�ض برقم 4734( :ب) (.)33
•وقال يو�سف �إليان �سركي�س :ن�سبت �إليه خط�أ ( )34الق�صيدة الطنطرانية،
وه ��ي للطنط ��راين (ت  ،)485مع�ي�ن الدي ��ن� ،أحم ��د ب ��ن عب ��د الرازق
الطنطراين� ،أولها:
ُ
الزلزال زال
والعقل يف
بالبلبال بايل بال َّنوى َز ْلزلتني
لبلت
يا َخ ِل ّي ال َب ِال َق ْد َب َ
ِ
ِ
قلت :هذه الق�صيدة رائعة يف فنها ،ومخطوطتها يف مكتبة جامعة امللك �سعود
بالريا� ��ض برق ��م ( ،6329ف  ،)4/1274وهي مرتجمة �إلى اللغة الفار�س ��ية بعد
كل بيت ،ومن امل�ؤكد �أن الرتجمة لر�ش ��يد الدين الوط ��واط ،والن�ص للطنطراين،

2 1

56

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1441
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن/ﻣﺎرس-أﺑﺮﻳﻞ 2020م

56

وميكن احل�صول على مخطوطة الق�صيدة من الرابط الآتي:
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m017561.pdf

�إطاللة على الر�سالة:
َعرثتُ على ن�سخة وحيدة ملخطوطة هذه الر�سالة ،ولوال �أ َّنني دائم التَّنقيب
ع ��ن الرتاث الأدبي لـ (ر�ش ��يد الدين الوطواط) وم�س ��تق�ص للبحث عنه مل �ألتفت
�إلى �أثرنا هذا !
والعجيب يف الأمر �أ َّنني وجدت ال ِّر�سالة مح�شورة يف �أحد املجاميع املخطوطة
املجهول ��ة العن ��وان ،وامل�ؤلف! ي�ض ��اف �إلى ذل ��ك �أن امل�ص ��ادر الببليوجرافية التي
�ألفت باللغة العربية مل ت�ش ��ر �إليها ،فلم ي�ش ��ر �إليها (بروكلمان)� ،أو غريه ،وكذلك
فهر�س مكتبة (�آيا �ص ��وفيا برتكيا) فيه متويه بخ�صو�ص هذه ال ِّر�سالة ،حيث ذكر
لـ (ر�ش ��يد الدين الوطواط) ال ِّر َ�سالة التي ن�شرتها من قبل ،واملو�سومة بـ (جواهر
القالئ ��د وزواه ��ر الفرائد) ( ،)35وبالرج ��وع �إلى مخطوطته ��ا يف املكتبة ،وجدتها
�ساكنة مطمئنة يف جمموع ت�أليفي ،ي�ضم ر�سائل وفوائد وكت ًبا مختلفة املو�ضوعات
لعدة م�ؤلفني ،ووجدت من بني محتوياته ر�سالتنا مناط التَّحقيق الآن.
وقد �أ�ش ��ارت بع�ض امل�ص ��ادر التي �أُ ِّل َفت باللغة الفار�س ��ية �إلى هذه الر�س ��الة،
وال�ش ��كر اجلزيل للأ�س ��تاذ (�إبراهيم باج�س عبد املجيد) ،الذي لفت نظري �إلى
ه ��ذا الأم ��ر من ِخالل �إر�س ��ال بع�ض الرواب ��ط املثبتة يف هوام�ش هذه ال�ص ��فحة،
وامل�شتملة على بع�ض امل�صادر الفار�سية ،منها :كتاب «مطلوب كل طالب من كالم
علي بن �أبي طالب ،وهو من ت�أليف الوطواط»( ،)36وفيه ذكر �إلى �أن ر�س ��التنا هذه
�ألفها الوطواط باللغة الفار�س ��ية � ً
أي�ض ��ا� ،أ َّما ب�أي اللغتني بد�أ الت�أليف؟ فلم �أتو�صل
لدليل قاطع ،فلج�أت �إلى الرتجيح ،وهو �أ�سبقيته لت�أليفها باللغة الفار�سية ،ملوطنه
�أوال ،ولأنه �أهداها ل�ش ��خ�ص فار�س ��ي رغب ��ة يف حفظ �أوالده لها ثان ًي ��ا ،ثم ر�أى �أن
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يرتجمها �إلى اللغة العربية ،ولي�س هذا مب�س ��تغرب منه ،فقد كان يزاوج يف �ش ��عره
وبع�ض ت�آليفه بني اللغتني يف �آن واحد مما ي�صعب القطع بهذا الأمر.
�أما رقم املجموع يف املكتبة فهو ( ،)1755وحتتل فيه مخطوطة الر�سالة �أربع
ورقات ( ،)25 – 21ويف هوام�شها بع�ض ال�شروح لبع�ض الكلمات� ،أثبتها كلها هنا
يف الهوام� ��ش رامزً ا �إليه ��ا بالرمز (هـ� .ص)  ،وعلى هذه الن�س ��خة الوحيدة جرى
التحقيق.
ال ريب يف ن�س ��بة الر�س ��الة بهذا العنوان �إلى (ر�شيد الدين الوطواط) ،وخري
دلي ��ل على هذا قوله يف �ص ��درها « َي ُق ُ
عبد َ
ليل ال ُع َم ِر ّي
ول مح َّم ُد بنُ
ٍ
محمد ب � ِ�ن ِ
اجل ِ
ال َّر ِ�ش ��ي ُد ال َكا ِت ُب�َ ،أ ْل َب َ�س� � ُه ُ
احل ْك َم ِةَ :ه ِذه ِم َئ ُة
اب ِ
اب ال ِّن ْع َم َةَ ،و َفت ََح َع َل ْي ِه �أَ ْب� � َو َ
اهلل �أ َث� � َو َ
َك ِل َم� � ٍة ِمن َنتَا ِئ ِج َط ْب ِعي ال َع ِل ِيلَ ،و َن َ�س ��ا ِئ ِج َخ ِاط ِري ال َك ِل ِيلَ ،ن َظ ْم � ُ�ت ُم َت َبدِّ َد َها فيِ ِع ْق ٍد
احل َك ِم َو َم َ�ص ��ا ِب َيح
َو ِاح � ٍ�دَ ،و َج َم ْع � ُ�ت ُم َت َف ِّر َق َه ��ا فيِ ِج ْل ٍد َف ��ا ِر ٍدَ ،و َ�س� � َّم ْي ُت َهاَ :م َفا ِت َيح ِ
ُّ
الظ َل � ِ�مَ ،و َخ َد ْم � ُ�ت ِب َها ِخزَ ا َن َة ُكت ُِب َع� �اليِ َموال َناَ ،وليِّ ال ِّن َع ِم ،يمُ ْ � ِ�ن ال َّد ْو َل ِة َوالدِّ ِين،
ا�ص ِر ا ِمل َّل ِةُ ،م ِع ِني الأُ َّم ِة ْاخ ِت َيا ِر
الط ِنيَ ،ن ِ
ال�س ِ
الم َواملُ ْ�س ِل ِمنيَُ ،ق ْط ِب امل ُل ِ
وك َو َّ
ُر ْك ِن ا ِلإ ْ�س ِ
اخلال َف ِةِ ،ع َم ��ا ِد امل ْل ِكِ ،ن َظ ِام امل َعاليِ �َ ،ص � ْ�د ِر �أُ َم َرا ِء
�ام ،ا ْف ِت َخا ِر الأَ َن ِام�َ ،س� � ِّي ِد ِ
ا ِلإ َم � ِ
ال�ش� � ْر ِق َوال َغ ْر ِب َل ْ�ش� � َك ْر ِك ِ�ش ��ي �إِي َرانَ َو ُتو َران� ،أَبي َع ِل ّي ا ُ
َّ
حل َ�س�ي ِ�ن بن ُخوا ِر َز ِم َ�ش ��اه
ُم َح ّم ٍد»� .إذن فال جمال لل�ش ��ك يف حتريف العنوان �أو ت�ص ��حيفه ،وال جمال كذلك
َّ
للطعن يف ن�سبة ال ِّر َ�سالة �إلى (ر�شيد الدين الوطواط).
هدفان من تدبيجه �إ َّياها� ،أف�ص ��ح ع ��ن �أولهما ،املت َم ِّثل –
ولـم�ؤلف ال ِّر َ�س ��الة َ
كم ��ا ب ��دا لنا من الن�ص ال�س ��ابق -يف ال َّتق� � ُّرب �إلى بع�ض وجهاء الق ��وم ،حيث �إ َّنه
�أهداها �إلى (�أَبي َع ِل ّي ا ُ
حل َ�س�ي ِ�ن بن ُخوا ِر َز ِم َ�شاه ُم َح ّم ٍد) ،لتكون ذخ ًرا له ولأوالده
من بعده.
و�أما ثانيهما فريجع �إلى تطلُّع الكاتب �إلى �إثبات ذاته ،والإ�شارة �إلى تفوقه يف

2 1

56

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1441
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن/ﻣﺎرس-أﺑﺮﻳﻞ 2020م

58

رثي ،وذلك ملا ظهر من تروي�ض ��ه قلمه وعقله للو�ص ��ول �إلى الغاية
تدبيج الفنِّ ال َّن ّ
يف �إدراك الإ�صابة �شكلاً وم�ضمو ًنا .فجاءت ر�سالته يف �أبهى ُح َّلة ،و�أن�ص ِع �صورة،
أكمل مثال .وهذا هو الهدف الأ�سا�س – من وجهة نظري -و�إن مل يذكره امل�ؤَ ِّلف !
و� ِ
ال يعرف لل ِّر َ�س ��الة مو�ضوع واحد ،فهي �شاملة للكثري من املو�ضوعات امل�شتملة
عل ��ى العدي ��د من املعاين امل�ص ��اغة ب�أ�س ��لوب �آخذ مبجام ��ع العقول� ،آ�س ��ر للمهج
والنفو�س!
�إنَّ ال َّناظر يف هذه ال ِّر�س ��الة يتَّ�ضح له �أنَّ (ر�شيد الدِّ ين الوطواط) �سلك فيها
منهجا ال يختلف فيه عن بقية الر�س ��ائل الأخرى املفردة التي حققتها ،ون�ش ��رتها،
ً
فق ��د �أف ��رد  -بعد ُم َقدِّ مته -يف ِّ
كل ر�س ��الة مئة فقرة  ،كما ق ��ال هو  ،وح َر�ص على
ترقي ��م الفقرات ،وعلى الرغم من هذا مل يحر�ص على مراعاة توحيد امل�ض ��مون،
فجاءت ِّ
كل فقرة َ
ال�سابقة والتَّالية لها يف
مت�ض ِّمنة ملعنى مختلف عن معنى الفقرة َّ
ذهب �إلى ما هو �أبعد من هذا ،حيث �أهمل ح�س ��ن التَّخل�ص
�أحي ��ان غري قليلة ،بل َ
أمر ف�إنَّ اخلطوط
من م�ض ��مون فقرة �إلى م�ض ��مون فقرة �أخرى .ومهما يكن م ��ن � ٍ
العري�ضة ملنهجه تظهر من:
1 .1تن ُّوع املو�ضوع وفق تنوع الفقرات.
2 .2التَّكرار امل�ض ��موين يف بع�ض الفق ��رات املتباعدة عن بع�ض ��ها ،ربمَّ ا �أ َّدى
�إليه عدم مراعاة جمع الفقرات املت�ش ��ابهة م�ض ��مون ًّيا �إثر بع�ضها ،وهذا
التَّكرار يد ُّل على ِّ
كل حال على �ضالعة املن�شئ ،وبراعته وانطالقه يف فن
الكتابة ،ومت ُّك ِن ِه من زمام الأ�ساليب ،ونا�صية البيان.
�3 .3إفراد الكاتب يف بداية ر�سالته مق ّدمة مو�ضحة لهدفه من �إن�شائها.
4 .4بداية الكاتب ر�س ��الته بالتحميدات مع حر�ص ��ه على اختالف الأ�ساليب
واملع ��اين يف فقرات هاتني البدايتني تطل ًعا منه �إلى خدمة اخلطباء � اًأول،
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والكت ��اب واملن�ش ��ئني و�أرب ��اب البيان ثان ًي ��ا ،وك�أنيِّ به يح ُّثه ��م على تنويع
التَّحميد املنا�سب للمو�ضوع املراد تناوله.
5 .5نهاية ال ِّر�سالة باللُّجوء �إلى اهلل بو�ساطة الأدعية َّ
ال�ضارعة ،وال ريب يف �أنَّ
الكاتب �أثبت هذه الفقرات لي�ستعني بها املعن ُّيون باخلطاب الدِّ يني ،و�أهل
الف�ص ��احة يف خت ��ام خطبهم وكتاباته ��م الفن َّية مبا يتوافق مع املو�ض ��وع
املتناول.
�س ��بق �أن قلت� :إن وحدة املو�ض ��وع غري متح ِّققة �أ َّما عن امل�ض ��مون نف�س ��ه فهو
ال�س ��ديدة ،فقد �أتى
يدور حول احلكم ال َّر�ش ��يدة ،واملواعظ احلانية ،والتَّوجيهات َّ
الكاتب يف ر�س ��الته على الإف�ص ��اح عن منزلة القر�آن الك ��رمي ،والكلم َّ
الطيب من
ال�س� � َّنة ال َّن َب ِو َّية وغريهاِّ ،
محذ ًرا من مغ َّب ��ة الكلم اخلبيث ،وحا ًّثا على العزوف عن
ُّ
ال�صالح
متاع احلياة ال ُّدنيا الزَّائل ،و�ضرورة التَّفكري يف التَّزَ ُّود من التَّقوى والعمل َّ
للآخرة ،و�ضرورة م�صادقة الأخيار ،واالبتعاد عن الأ�شرار ،ولزوم الكرم والإنفاق
يف �س ��بيل اهلل ،واالبتعاد عن اخليانة والكذب والغ ��در والبخل ،وال َّنميمة ،وغريها
ال�ص� � َفات امل�ش ��ينة لل َّنف�س الب�ش ��ر َّية �إلى غري ذل ��ك من ال َّن�ص ��ائح احلانية،
م ��ن ِّ
أثبت الكات ��ب وجهة نظره يف بع�ض �أمور الكون و�ش� ��ؤون
ال�س ��ديدة ،و� َ
والتَّوجيه ��ات َّ
احلياة ،و�أخ ًريا جل�أ �إلى ختام ر�سالته بالأدعية َّ
ال�ضارعة �إلى اهلل �سبحانه وتعالى
لكي ي�سبغ نعمائه ورحماته.
�إن افتقاد ال ِّر�س ��الة للوحدة ُ
املو�ض ��وع َّية ودورانها يف فلك التَّوجيه والإر�شاد،
وال ُّن�ص ��ح والتَّقومي جتعل القارئ يقف مت�س ��ائال :هل ثمة داف ��ع ذاتي ِّ
تعززه قدرة
ف ِّن َّية كامنة وراء تدبيجه هذه ال ِّر َ�سالة ؟
نع ��م ه ��ذه هي الإجاب ��ة  -بع ��د ال َّنظر يف �أخ ��وات ه ��ذه ال ِّر َ�س ��الة يف ال َّت َو ُّجه
قوي وظاهر ،حدا بالكاتب �إلى اختيار ق َّمة
والأ�س ��لوب -نعم هناك دافع �شخ�ص ��ي ٌّ
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�ائي يف مئة كلمة ِل ُي َك ِّونَ بها هذه ال ِّر�س ��الة ،على َحدِّ قولة يف
ما لديه من �إبداع �إن�ش � ّ
بدايته ��اَ »:ه ِذه ِم َئ ُة َك ِل َم ٍة ِمن َنتَا ِئ ِج َط ْب ِعي ال َع ِل ِيلَ ،و َن َ�س ��ا ِئ ِج َخ ِاط ِري ال َك ِل ِيلَ ،ن َظ ْم ُت
ُم َت َبدِّ َد َها فيِ ِع ْق ٍد َو ِاح ٍدَ ،و َج َم ْع ُت ُم َت َف ِّر َق َها فيِ ِج ْل ٍد َفا ِر ٍد».
�إنَّ ال َّدافع الأ َّول يكمن فيما ا�ش ��تملت عليه ال ِّر�س ��الة من �س ��مات ف ِّن َّية �سامية،
و ِق َي ٍم تعبري َّية� ،أراد بها الكاتب �أن يظهر براعته الف ِّن َّية يف التَّحبري ال َّنرثي ،وقدرته
على التَّالعب ب�ألفاظ اللُّغة ،وت�ش ��كيل جملها وعباراتها ،و�ص ��ياغتها بطرائق ف ِّن َّية
مما يجعله ��ا تخلب الأب�ص ��ار ،وجتذب
حافل ��ة ب�آي ��ات البي ��ان ،و�أمارات البدي ��عَّ ،
الأفئ ��دة ،فيقبل ط�ل�اب العلم ،و�أرباب الف�ص ��احة عل ��ى حفظه ��ا ،ويت ََط َّلعون �إلى
توظيفه ��ا يف كالمهم �أو �إن�ش ��اءاتهم ،هذا هو اله ��دف الأول على ما تراءى يل كما
ذكرتُ من قبل.
وحي ��ث �إنَّ الهدف ال َّرئي�س للكاتب َي َت َم َّثل يف �إظهار براعته الف ِّن ّية يف �ص ��ياغة
اللُّغة ،وقدرته العالية على ت�ش ��كيلها يف �ص ��ور خلاَّ بة� ،إذن – فال �شك – يف حتقق
املح�س ��نات البديع ّية ،ي�أتي
العنا�ص ��ر ال َف ِّنية يف ر�س ��الته ،ومن � ِّ
أهم هذه العنا�صر ِّ
ال�س ��جع الذي ال تخلو منه فقرة من الفق ��رات ،وال جملة من اجلمل،
يف مقدمته ��ا َّ
وكذل ��ك اجلنا� ��س التَّام وال َّناق� ��صِّ ،
والطب ��اق ،واملقابلة ،والترَّ �ص ��يع ،واالزدواج،
واالقتبا�س من القر�آن الكرمي ،وغري ذلك من الفنون البديع َّي ِة امللحوظة التي ُت َق ِّر ُر
�ش ��واهدُها الكثري ُة املبثوث ُة يف ال ِّر�س ��الة حقيق ًة ،مفادُها :ال يرقى توظيف الكاتب
باملح�س ��نات
لأركان علم البيان �إلى ما ارتقى �إليه توظي ُفه لعلم البديع ،فاهتمامه
ِّ
البديع َّية �أم ٌر الفت لل َّنظر.
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ال�صفحة الأولى من مخطوطة مفاتيح احلكم ،م�صابيح الظلم

ال�صفحة الأخرية من مخطوطة مفاتيح احلكم ،م�صابيح الظلم
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
االع ِت َما ُد
َو َع َل ْي ِه ْ
احل َك ِم
َاب َم َفا ِت ِيح ِ
ِكت ُ
َ
هلل ا َّلذي َخ َلقَ الأَ ْل ِ�س� � َن َة ِل ُي ْح َم � َ�د ِب َها َو ُي َو َّح َدَ ،والأَ ْم ِك َن� � َة ِل ُي ْع َب َد ِفي َها
احل ْم� � ُد ِ
محمد
�ام ُن ْط ُقهَُ ،و َز َّينَ الأَ َّي َام ُخ ُل ُقهُ؛ ٍ
وال�ص�ل�ا ُة َع َلى َن ِب ِّي ِه ا َّلذي بينَّ َ الإ�س�ل َ
وَيمُ َ َّج َدَّ ،
خل ْل ِقَ ،و َم َنا ِر َ
َو َع َلى �آ ِل ِهِ ،خ َيا ِر ا َ
احل ِّق.
ليل ال ُع َم ِر ّي ال َّر ِ�ش ��ي ُد ال َكا ِت ُب� ،أَ ْل َب َ�س� � ُه ُ
َي ُق ُ
عبد َ
اهلل
ول مح َّم ُد بنُ
ٍ
محمد ِبن ِ
اجل ِ
احل ْك َم ِةَ :ه � ِ�ذه ِم َئ ُة َك ِل َم ٍة ِم ��ن َنتَا ِئ ِج َط ْب ِعي
اب ِ
اب( )37ال ِّن ْع َم� � َةَ ،و َف َت � َ�ح َع َل ْي ِه �أَ ْب� � َو َ
�أ َث� � َو َ
ال َع ِل ِيلَ ،و َن َ�سا ِئ ِج َخ ِاط ِري ال َك ِل ِيلَ ،ن َظ ْم ُت ُم َت َبدِّ َد َها فيِ ِع ْق ٍد َو ِاح ٍدَ ،و َج َم ْع ُت ُم َت َف ِّر َق َها
فيِ ِج ْل ٍد َفا ِر ٍدَ ،و َ�س� � َّم ْي ُت َها«َ :م َفا ِت َيح احل َك ِم َو َم َ�ص ��ا ِب َيح ُّ
الظ َل ِم»َ ،و َخ َد ْم ُت ِب َها ِخزَ ا َن َة
(اله َم ِم) (َ ،)38موال َن ��ا َو ِّ
�ام
ِ
ُك ُت � ِ�ب َعاليِ
يل ال ِّن َع ِم ،يمُ ْ ِن ال َّد ْو َل ِة َوالدِّ ِينُ ،ر ْك ِن الإِ ْ�س�ل ِ
ا�ص � ِ�ر ا ِمل َّل ِةُ ،م ِع�ي ِ�ن الأُ َّم ِة ْاخ ِت َي ��ا ِر ا ِلإ َم ِام،
�اط ِنيَ ،ن ِ
ال�س�ل ِ
َواملُ ْ�س� � ِل ِمنيَُ ،ق ْط ِب امل ُل ِ
وك َو َّ
اخلال َف� � ِةِ ،ع َما ِد امل ْل ِكِ ،ن َظ ِام امل َعاليِ �َ ،ص � ْ�د ِر �أُ َم َرا ِء َّ
ال�ش� � ْر ِق
ا ْف ِت َخ ��ا ِر الأَ َن ِام�َ ،س� � ِّي ِد ِ
َوال َغ ْر ِب َل ْ�ش� � َك ْر ِك ِ�ش ��ي(� )39إِي َرانَ َو ُتو َران(�( ،)40أَبي َع ِل ّي ا ُ
حل َ�س�ي ِ�ن بن ُخوا ِر َز ِم َ�ش ��اه
ال�س َيا َد ِة َو َ
ال�س َعا َد ِة َوا ِلإ ْق َب ِال؛
اجل ِ
ُم َح ّم ٍد) ،ال َزا َل ْت َح ْ�ض َر ُته َم ْح ُفو َف ًة ِب ِّ
اللَ ،م ْك ُنو َف ًة ِب َّ
وها( )41فيِ �أَ ْث َنا ِء ُم َحا َو َرا ِت ِه ْم،
ِل َي ْح َف َظ َها �أَ ْب َنا�ؤُ ُه الأَمجْ َ ادَُ ،ونجُ َ َبا�ؤُ ُه الأَنجْ َ ادَُ ،و َي ْ�س َت ْع ِم ُل َ
َو�أَ ْد َر ِاج ُم َذا َك َرا ِت ِه ْمَ ،ف ِ�إنْ َو َج َد ْت َه ِذ ِه الأَ ْم َث ُال فيِ َح ْ�ض� � َر ِت ِه ال َّر ِفي َع ِةَ ،و ُ�س َّد ِته ا َمل ِني َع ِة
َق ُب اًول ُفزْ تُ ِب َ�س� � َعا َد ِة الدِّ ِين َوال ُّد ْن َياَ ،و َظ ِف ْرتُ ِب َك َر َام� � ِة ال ِآخ َر ِة َوالأُو َلى! َو ُ
اهلل امل َو ِّفقُ
يب ِن َظ ِام َها.
ِلإتمْ َ ِام َهاَ ،واملُ َي ِّ�س ُر ِلترَ ْ ِت ِ
َ 1 .1
اف.
اج ِت َه ٍاد َو ٍ
هلل َح ْم َد َمنْ َي ْذ ُك ُر ُه ِب ْاع ِت َق ٍاد َ�ص ٍ
احل ْم ُد ِ
افَ ،و َي ْ�ش ُك ُر ُه ِب ْ
هلل ُم ْب ِد ُئ ا َ
َ 2 .2
خل ْل ِق َو ُم ِعيدُهَ ،و ُم ْن ِ�ش ُئ ال ِّر ْز ِق َو ُم ِفيدُه.
احل ْم ُد ِ
َ 3 .3
هلل ا َّل ِذي ُذ ِك َر ِب ُك ِّل َخيرْ ٍ َجال ُلهَُ ،و ُ�ش ِك َر فيِ ُك ِّل �أَ ْم ٍر َف َعا ُلهُ.
احل ْم ُد ِ
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هلل ا َّل ِذي َج َع َل َن ْ�ص� � َر( )42الإِ ْ�س�َلِاَ ِم َم ُن ً
َ 4 .4
وط ��ا ِب�أَ ِع َّنة(ِ )43ف ْر َ�س ��ا ِن ِه،
احل ْم� � ُد ِ
َم ْر ُب ً
وطا ِب�أَ ِ�س َّن ِة ُ�ش ْج َعا ِن ِه.
َ
َ
َ
َ 5 .5
�امَ ،و َر َز َق ا َلأ ِج َّن َة فيِ �أَ ِك َّن ِة
احل ْم� � ُد ِ
هلل ا َّل ِذي َخ َلقَ الأ ْز َها َر فيِ �أ ْ�س� �تَا ِر الأ ْك َم � ِ
الأَ ْر َح ِام.
َ َ َ ْ َ َ ()45
َ 6 .6
هلل ا َّل ِذي َفت ََح َل َنا �أَ ْق َف َال( )44املُ ْ�ش � ِ�كلاَ ِتَ ،و�أَ ْو َ�ض � َ�ح لن ��ا �أغفال
احل ْم� � ُد ِ
الت.
املُ ْع ِ�ض ِ
َ 7 .7
�اقَ ،و ُط ِّه َر ْت َ�س� � َرا ِئ ُر ُه ِمنَ
هلل َح ْم َد َمنْ ُ�ش� � ِّه َر ْت َ�ض� � َما ِئ ُر ُه ِبالو َف � ِ
احل ْم� � ُد ِ
ال ِّن َف ِاق.
 8 .8ال ُق ْر�آنُ ِ�ش َفا ُء ُك ِّل َع ِل ٍيلَ ،و َد َوا ُء ُك ِّل َغ ِل ٍيل(.)46
وك َمن َكانَ كال َع َر ِب()47فيِ َج َما ِل ِهَ ،و َكال َع َر ِب فيِ َف َعا ِل ِه.
َ 9 .9خيرْ ُ امل ُل ِ
�ُ 1010صو َر ُته ت َِزي ُد ال َّن َو ِاظ َر ُق َّر ًةَ ،و ِ�س َريتَه ُت ِفي ُد ا َ
خل َو ِاط َر َم َ�س َّر ًة.
ال�س َّن ُة ُج َّن ٌة.
ُّ 1111
 1212ال ِب ْد َع ُة ُخ ْد َع ٌة.
ال�صا ِد ِق َني(ِ )48ب ِز َيا َد ِة ا َمل ِالَ ،و َ�س َعا َد ِة َ
احل ِال.
َ 1313ب ِّ�ش ُروا َّ
خلا ِئ ِن َني ِبا ُ
َ 1414ب ِّ�ش ُروا ا َ
خل ْ�س َر ِان املُب ِنيَ ،وال ُّن ْق َ�ص ِان املُ ِه ِني.
م ��نْ (َ )49ع َر َف ال ُّد ْن َي ��ا ُث � َّ�م ُغ َّر(ِ )50ب ُح َط ِام َهاَ ،و ُج َّر
 1515ال َع َج � ُ�ب ُك ُّل ال َع َج � ِ�ب مِ َّ
ِب ِخ َط ِام َها(.)51
امل�سا َف َة
َ 1616يا َنا ِق ً�ضا(َ )52ذ ْي َله ِمنَ ال ُّد ْن َياَ ،و َر ِاك ً�ضا َخ ْي َل ُه �إِلى ال ُع ْق َبىْ ،اع َل ْم َ�أنَّ َ
واملخا َف َة َ�ش � ِ�د َيد ٌةَ ،ف َه ْل َل َك َزا ٌد َي ْك ِف َ
َب ِع َيد ٌةَ ،
يك فيِ َه ِذ ِه( )53امل َناز ِِلَ ،و َعتَا ٌد
َي ْح ِم َ
يك ِمنْ َه ِذ ِه( )54ال َّن َواز ِِل.
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� 1717أَ ْف َل َح َمنْ َن َها ُه ُن َها ُه(َ )55ع ِن ال َق َبا ِئ ِحَ ،و َو َقا ُه ُت َقا ُه ِمنَ ال َف َ�ضا ِئ ِح.
ِّ 1818
الط َّية َناز َِح ٌةَ ،وا َمل ِط َّي ُة َراز َِح ٌة(َ ،)56والأَ ِخلاَّ ُء َق ْد َملُّواَ ،والأَ ِذ اَّل ُء َق ْد َ�ض� �لُّوا،
مدُو َد ٌة �أَ ْط َنا ُبهَُ ،و َك ْي َف ال ِف َرا ُر َو َّ
َف َك ْي َف ال َق َرا ُر َو َ
الط ِريقُ َم ْ�سدُو َد ٌة
احل ِريقُ مَ ْ
�أَ ْب َوا ُبهُ؟
َ 1919ه ْل فيِ الز ََّم ِان �أَ َح ٌد ْمل ُي ْلقَ فيِ َظلاَ ِم ُّ
الظ ْل ِمَ ،ولمَ ُي ْ�سقَ ِمنْ َغ َم ِام ال َغ ِّم؟
�اع َد َهاَ ،و َر ِق َي
َ 2020م ْن ِز َل� � ُة امل َّت ِق َني �أَ ْع َلى َم َناز ِِل املُ ْر َت ِقنيََ ،ف ُطو َبى لمِ َنْ َل ِق َي ُم َ�س � ِ
َم َ�ص ِاع َد َها.

َ 2121ي ��ا ابنَ �آ َد َم َ�أ َما َل � َ�ك ِمنْ ُذ ُنو ِب َك َو َج� � ٌل� ،أَ َما َل َك ِمنْ ُع ُيو ِب � َ�ك َخ َج ٌل؟ َ�أ َو َما
ت َْد ِري �أَنْ َر َكا ِئ َب ُع ْم ِر َك َ�س ��ا ِئ َراتٌ َع َلى ال َع َج ِلَ ،و َع َوا ِق َب �أَ ْم ِر َك َ�ص ��ا ِئ َراتٌ
�إِ َلى الأَ َج ِل؟
الم َما ِ�إ َذا ُل ِف َظ ُح ِف َظ.
َ 2222خيرْ ُ ال َك ِ
َ 2323خيرْ ُ الأَ ْ�ش َعا ِر َما ِ�إ َذا ُ�س ِم َع ُج ِم َع.
�َ 2424ش ُّر الأَ ْ�ش َعا ِر َما ِ�إ َذا ُر ِو َي ُط ِو َي.
ال�س� � َقا ُة َع َلى
َ 2525خ�ْي�رْ ُ ا َمل َدا ِئ ِح َما َي ْن ُ�ش� � ُر ُه ال ُّر َعا ُة فيِ �أَ ْك َن � ِ
�اف ال ِّر َي ِ
ا�ض(َ ،)57و ُّ
ا�ض.
اف ِ
�أَ ْط َر ِ
احل َي ِ
�ِ 2626إنْ َت َفا َر َق ِت َّ
الظ َو ِاه ُرَ ،ت َرا َف َع ِت َّ
ال�ض َما ِئ ُر.
باح(َ ،)58ت َقا َر َب ِت الأَ ْر َو ُاح.
�ِ 2727إنْ تجَ َ ا َن َب ِت الأَ ْ�ش ُ

�وب فيِ �أَ ْم ِك َن ِة
�ِ 2828إنْ َت َب َاع ْد َن ��ا َع ��نْ ِد َيا ِر ُك ْمَ ،و َت َق َاع ْد َن ��ا َعن ا ْز ِد َيا ِر ُك ْمَ ،فال ُق ُل � ُ
ال�ص َفا ِء ُمت ََحا ِو َر ٌة.
ال َو َفا ِء ُمت ََجا ِو َر ٌة َو ِب�أَ ْل ِ�س َن ِة َّ
()59
� 2929أَ ْج َه� � ُل ال َّنا� � ِ�س ِب�أَ ْح� � َو ِال ال ُّد ْن َيا َم ��نْ ت َْ�س� � َت ْه ِوي ِه َن َ�ش� � َوا ُت َهاَ ،وت َْ�س� � َت ْغ ِوي ِه
َ
ع�ش َوا ُتها(.)60
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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اله َم ِم ال َعا ِل َي ِة َما �أَ ْوالهُ ْم بت ََج ُّن � ٍ�ب ُ�أ اَولهُ مَ ،و َما �أَح َراهُ م ِبت ََطلُّ ِب
اب ِ
� 3030أَ ْ�ص � َ�ح ُ
�أَخ َراهُ م(.)61
 3131اَل ُي ْن َجى ُمت ََ�ص َّر ٌف ِمن ُمت ََ�ص ِّر ٍف(.)62
يوان �أَ ْو َرا ٌع َو�أَ ْح َن ٌ
ال�س ْل َط ِان َ�أ ْن َوا ٌع َو�أَ ْ�ص� � َن ٌ
اف(،)63
اب الدِّ ِ
افَ ،و�أَ ْر َب ُ
� 3232أَ ْ�ص � َ�ح ُ
اب ُّ
َو ِل ُك ِّل َو ِاح ٍد ِم ْن ُه ْم َع َم ٌل َع َلى َق ْد ِر ِك َفا َي ِت ِهَ ،و َحدِّ ِه َدا َي ِت ِهَ ،ف ِمنْ َ�ش ْر ِط ال َعا ِق ِل
�أَنْ َي ْق َن� � َع بمِ َ ا ُ�أدِّي ِمنَ الأَ ْع َم ِالَ ،و�أُوليِ َ ِمنَ الأَ ْ�ش� � َغ ِال ِل َي ُكونَ َنا ِب ًيا ِمنْ ت ََظلُّم
�أَ ْق َرا ِن ِهَ ،ناج ًيا ِمنْ تحَ َ ُّك ِم ُ�س ْل َطا ِن ِه.
يب ال َغ َّمازِينَ .
يب ال َه َّمازِينَ َ ،و َت ْع ِذ ِ
ا�س َمنْ ُو ِّفقَ ِل َت ْك ِذ ِ
َ 3333خيرْ ُ ال َّن ِ
يت،
ال�س�َلَاَ َمة �أَ ْق َب � ُ�ح َم ْن َظ ًرا ِمنْ ُم� � َر َد ِة ال َع َفا ِر ِ
 3434ال َغ َّما ُز(ِ )64ع ْن َد �أَ ْ�ص � َ�ح ِ
اب َّ
َو�أَ ْف َ�ض ُح َم ْخ رَ ًبا ِمنْ َع َب َد ِة َّ
يت.
الط َو ِاغ ِ
 3535ال ُّد ْن َيا َ�ص َّر َح ْت لل ُمت ََد ِّب ِرينَ ِب َغيرْ ِ َها َف َما َك َن ْتَ ،و َل َّو َح ْت لل ُم َت َب ِّ�ص ِرينَ ِب َغيرْ ِ َها
َف َما َد َن ْت.
ال�س ِعي ُد َمنْ ال َي َت َع َّدى �أَ ْم َر ُهَ ،و اَل َيت ََخ َّطى َق ْد َر ُه.
َّ 3636
ال�س ِعي ُد َمنْ اَل َي ُجو ُز ُح ْظ َو ًة ِمنْ َق ْد ِر ِهَ ،وال َيحو ُز ُخ ْط َو ًة ِل َغ ْد ِر ِه(.)65
َّ 3737
ُ 3838كو ُنوا ِمنْ َغ ْد ِر ال ُّد ْنيا َع َلى �أَ َ�شدِّ َر َه ٍبَ ،و ِمنْ َم ْك ِر َها َع َلى �أَ َحدِّ َه َر ٍب.
 3939ا ْرج ُع ��وا فيِ َ
هلل – َت َعا َلىَ -ف� � ِ�إنَّ َك َر َم ُه لل ُم ْرتجَ ِ َني َ�أ ْو َ�س� � ُع،
احل ��وا ِد ِث ِ�إ َل ��ى ا ِ
َو َح َر َم ُه(ِ )66لل ُم ْلت َِج َني �أَ ْم َن ُع.
َّ 4040
ال�ش ِري َع ُة ُح ُج َرا ُت َها ُم ْ�ش ِر َق ٌةَ ،و َ�ش َج َرا ُت َها ُمو ِر َق ٌة(.)67
َ 4141ع َل ْي ُك ْم ِب َ
احل ِّق َف ِ�إنَّ َم ْن ِز َل ُه �أَ ْر َح ُب(َ ،)68و َم ْن َه ُل ُه �أَ ْع َذ ُب.
املح َّر َم َو َح َر َم ُه املُ َك َّر َم َفا َز َونجَ َ ىَ ،و َحا َز َما َر َجا.
َ 4242من َزا َر َب ْي َت ا ِ
هلل َ
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ُ 4343طو َبى لمِ َنْ ُق ِب َل ِمنه ال َّتفَثُ (َ ،)69و ُغ ِ�س َل ِمنَ ال َّر َف ِث.
 4444ال َّت ْه ِن َئ� � ُة ِل ْل ُك رَ َبا ِء َما َكا َن ْت �أَ ْق َر َب ِمنَ ال َي� � ْو ِم املُ َه َّن ِ�أ ِب ِه َكا َن ْت َ�أ ْب َل َغ فيِ َت ْع ِظ ِيم
َق ْد ِر ِه ْم َو َت ْف ِخ ِيم �أَ ْم ِر ِه ْم.
� 4545أَ اَل ِمن ال ِّر َج ِال َمنْ ال ُي ْر َجى َر ْ�ش ُح َ�ص َفا ِت ِه(َ ،)70و اَل ُي ْر ِ�ضي َ�ش ْر ُح ِ�ص َفا ُتهُ.
ا�س َمنْ َكانَ ِمنَ املر َّو ِة ِع ْر ًوا(َ ،)71و ِمن ال ُف ُت َّو ِة ِغ ْل ًوا(.)72
�َ 4646ش ّر ال َّن ِ
غري ِبا ُ
حل ّب� ،أُ ْع ِر َي ِبال َّل ِّب(.)73
َ 4747من �أُ ِ
(منْ ) (َ )74فا َر َق ِني َف�أَ َّر َق ِني َه َوا ُهَ ،و َ�ص� � َّد(َ )75ع ِّني َف َّ�ص َد َع ِني
َ 4848ن ْف ِ�س ��ي ِف َدا ٌء َ
َن َوا ُه.
َ 4949من �أَ ْد َر َك ُه ال َه َوى� ،أَ ْه َل َك ُه َ
اجل َوى(.)76
5050الأَ ْت َر ُ
اك ِ�ش َفاهُ ْم َت ْن َح ْرنَ َ ،و َ�أ ْ�ش َفا ُرهُ ْم ت َْ�س َح ْرنَ .
اظ ُه ْم َختَّا َل ٌة(َ ،)77و�أَلحْ َ ُ
اك �أَ ْل َف ُ
5151الأَ ْت َر ُ
اظ ُه ْم َقتَّا َل ٌة.
�َ 5252ش ُّر ال ُّز َّوا ِر َمن ِ�إ َذا َر�أَ ْي َت ُه َن�أَ ْي َت ُه(.)78

ا�س َت ْث َق ْل َتهُ.
�َ 5353ش ُّر ال َقا ِد ِم َني َمنْ ِ�إ َذا ا�س َت ْق َب ْل َت ُه ْ
وج ُد فيِ َب َيا ِن ِه َطا ِئ ٌلَ ،وال ُي�ؤْ َخ ُذ ِمن
� 5454أَ َذ ُّل ال َّن ِ
ا�س َق ْد ًرا َو�أَ َقلُّ ُهم َف ْخ ًرا َمن ال ُي َ
َب َنا ِن ِه َنا ِئ ٌل(.)79
َ 5555يا َر ِاك ًبا َ�ص� � ْه َو َة(ُّ )80
ال�ش ُرو ِرَ ،و َ�ش ��ا ِر ًبا َق ْه َو َة()81ال ُغ ُرو ِر َما َهذا ال ُّر ُكونُ ِ�إ َلى
ات ال َب َد ِن َّي ِة� .إنَّ ال ُّد ْن َيا َزا ِن َي ٌة(ُ )82ت ْع ِجزُ،
ال�س ُكونُ ِ�إ َلى ال َّر َاح ِ
ال َّل َّذ ِات ال َّد ِن َّي ِةَ ،و ُّ
َل ْي َ�س ل َها َو َفا ٌءَ ،و َفا ِن َي ٌة َت ْه ُج ُرَ ،ل ْي َ�س ل َها َب َقا ٌء.
َ 5656ي ��ا َط َل َب� � َة ال ِع ْل ِم اع َل ُموا َ�أنَّ الت َّْح ِ�ص � َ
�يل ِفي ��ه ال َب َقا ُء امل�ؤَ َّي� � ُدَ ،وال َّت ْع ِط َيل ِفيه
َّ
ال�ش َقا ُء َ
املخ َّلدُ.
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َ 5757
ال�ص َب ِاح َب َها ًءَ ،و ِمنَ امل ِْ�ص َب ِاح ِ�ض َيا ًء.
احل ُّق �أَ ْظ َه ُر ِمن َّ
 5858ا ْت ُر ْك ُ�ص � ْ�ح َب َة ال َغا ِد ِري ��نَ (َ ،)83و َم َح َّب َة َ
ال�س� � ِعي ُد َمن ْمل َيت َِّخ ْذ
اجلا ِئ ِرينَ َ ،ف َّ
َغدي َر ال َغ ْد ِر َم ْ�ش َر ًعا َو َج َوا َر(َ )84
اجل ْو ِر َم ْر َت ًعا.
 5959ك ُّل َخا ِد ٍم َكانَ َذا ِع ْر ٍق َز ِاخ ٍرَ ،و ُخ ُل ٍق َز ِاه ٍر َفال ِّن ْع َم ُة َ�ض ِام َن ٌة َل ُه �أَنْ َي ْ�ش ُك َر َها،
اخل ْد َم ُة � ِآم َن ٌة ِم ْن ُه �أَنْ َي ْه ُج َر َها.
َو ِ
 6060زِي َن ُة َ
احل ِدي َق ِة ِبال َّن ْو ِر(َ ،)85ك َما �أَنَّ زِي َن َة َ
احل َد َق ِة بال ُّنو ِر.
َ 6161ه ْل تحَ ْ َف ُظ َع َني الـ ُم ْ�س ِر ِف �إِال َع ُني الـ ُم ْ�ش ِر ِف.
احل ْج ِرَ ،و َح ِظ َري ِة َ
و�ض َع َم ُال الـ ُم ْت ِل ِف فيِ ُح ْج َر ِة َ
َ 6262ي ْن َب ِغي �أَنْ ُي َ
احل ْظ ِر(.)86
َ 6363ي ْن َب ِغي �أَنْ ُي ْف ِ�ص َح( )87الـ َم ْر ُء َعنْ َن ْف ِ�س ِه ِبال َف َع ِال ال ِبالـ َم َق ِال.
ُ 6464طو َبى لـِ َمن ُ�ش َّد ِب ِع َق ِال ال َع ْق ِل.
 6565الـ َم ُال َع َلى ا َمل ْر ِء َع ِزيزٌ! َفال ْيد َف ُع ُه ِ�إ اَّل ِ�إ َلى َمنْ ُي ْث َنى َع َل ْي ِهَ ،و ُي�أْ َوى ِ�إ َل ْي ِه(.)88
ِ 6666ق َل ُة ِ�إ ْن َفا ِق َك ِمنْ َما ِل َك ِمن ِق َّل ِة ِ�إ ْ�ش َفا ِق َك َع َلى ِع َيا ِل َك.
 6767اَل َي ْ�س َت ِوي َمنْ ُي ْع ِطي ِدي َنا ًرا ِمنْ ق ْن َطارٍَ ،و َمنْ ُي ْع ِطي ِق ْن َطا ًرا ِمنْ ِدي َنارٍ.
ُ 6868كت ُُب ال ُب َل َغا ِء ُت ْع ِم ُل ال َكتَا ِئ َب املُ َك َّت َب َةَ ،وا َمل َقا ِن َب()89املُ َر َّت َب َة.
غب ٌة(َ ،)90و ُك ُّل َع ِا�ش ٍق َل ُه َع رْ َب ٌة.
ُ 6969ك ُّل َف ِا�س ٍق َل ُه رْ َ
َ 7070ع ِم َي ِت الأَ ْب َ�صا ُرَ ،و َع ِي َي ِت الأَ ْف َكا ُرَ ،فال ال ِع رَ ُب َنا ِف َع ٌةَ ،وال ال ِغيرَ ُ َن ِاج َع ٌة.
الم َ�ش ْر ُع ُه �أَ ْح َ�سنُ َ�ش ْر ٍعَ ،و ِد ْر ُع ُه َ�أ ْح َ�سنُ ِد ْر ٍع.
 7171الإِ ْ�س ُ
 7272فيِ ُك ِّل َق ْل ٍب َح َرا َر ٌة ال َت ْن َط ِفيَ ،و َحزَ ا َز ٌة( )91ال َت ْن َت ِفي.
َ 7373ف َو ِاك ُه ال ُّد ْن َيا َم ْ�س� � ُم َوم ٌة َم ْذ ُم َوم ٌةَ ،ف ْاحترَ ِ ُزوا ِمنَ ْاج ِت َنا ِء َث َم َرا ِت َهاَ ،و ْاج ِت َبا ِء
تمَ ْ َرا ِت َها(.)92
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 7474ال َعا ِر ُف ِب�أَ ْح َو ِال ال ُّد ْن َيا َيج َت ِوي َهاَ ،وال َي ْحتَو ِيها(.)93
ال�س ِّي ُد َمنْ ُي َومى ِ�إ َل ْي ِه ُك ُّل ِب ْن َ�ص ٍرَ ،و ُي ْث َنى َع َل ْي ِه ُك ُّل ِخ ْن َ�ص ٍر(.)94
َّ 7575
هلل ُي ِعمي ال َب َ�ص َرَ ،و ُي ْع ِيي ال ِف َك ُر.
َ 7676ق َ�ضا ُء ا ِ
�اح ُب َها فيِ
 7777ال َخ�ْي�رْ َ فيِ ال َّد ْو َل� � ِة � َإذا َكا َن ْت َع ْم َي ��ا َء َف ِ�إ َّنها َعنْ َق ِر ٍ
يب ُي ْل َفى َ�ص � ِ
َو ْر َط ٍة ِمنَ ال َبالءَِ ،و َر ِاك ُب َها فيِ َو ْه َد ٍة(ِ )95منَ ال َع َناءِ.
اك َو َّ
الط َم َع! َف ِ�إ َّن ُه ُي ْ�س ِق ُط َك فيِ َ
�ِ 7878إ َّي َ
احل َبا ِئ ِلَ ،و ُيو ِّر ُط َك فيِ ال َغ َوا ِئ ِل(!)96
 7979فيِ ُك ِّل َن ِاظ َر ٍة َما ٌء ُم َف ّرج لل َم َد ِام ِع ،وَفيِ ُك ِّل َخ ِاطر ٍة(َ )97دا ٌء ُم ْح ِر ٌق ِللأَ َ�ضا ِل ِع!
املدا ِئ ُحَ ،و ُت ْط َلقُ ِمن َي ِد ِه امل َنا ِئ ُح(.)98
 8080ال َك ِر ُمي َمن ُت ْط ِبقُ َع َلي ِه َ
املخ ِل ِ�ص�ي َ�ن فيِ َّ
� 8181أَ َح� � ُّق ِف ْع ٍل ُي َوا َزى ِبال َّث َناءَِ ،و ُيجا َزى ِبال َع َطاءِِ ،ف ْع ُل ْ
الط َاع ِة،
املت ََخ ِّ�ص ِ�ص َني ِبال َق َن َاع ِة.
�َ 8282ص َّب ُ
اهلل َع َلى �أَ ْع َدا ِء الدِّ ِين َع َذا ًبا َبا ِل ًغاَ ،و ِع َقا ًبا َد ِام ًغا(.)99
َ 8383ذ َه َب ا َّل ِذين ُي َ�ض ُ
اف ِ�إ َل ْي ِه ُم ال َك َر ُمَ ،و ُت َف ُ
ا�ض ِمن �أ ْي ِد ِيه ُم( )100ال ِّن َع ُم!
 8484ال ُّد ْن َيا َم ِظ َّن ُة ال َع َنا ُءَ ،ب ْل َم ِط َّي ُة ال َف َنا ِء(.)101
َ 8585خيرْ ُ َ
احل َياءَِ ،ما َكانَ ِل َغ ِري ال ِّر َياءِ.
ال�س�ؤَ ِال.
َ 8686خيرْ ُ ال َّن َو ِالَ ،ما َكانَ ِب َغ ِري ُّ
 8787ال ِف ْت َن ُة َطا َر َ�ش َر ُر َهاَ ،و َط َال َ�ض َر ُر َها.
 8888فيِ ُك ِّل َخ ِاط ٍر ُحزْ نٌ ،وَفيِ ُك ِّل َن ِاظ ٍر ُمزْ نٌ.
وق ُ�سو ٌق(َ ،)102و ِلل ِّن َف ِاق َن َفا ٌق(َ ،)103و ِل ْل َغ ْد ِر َب ْد ٌر(،)104
 8989اب ُت ِلي َنا ِبزَ َم ٍان ِفي ِه لل ُف ُ�س ِ
َولل ِّر َيا ِء َو َفا ٌء(.)105
ُ 9090ر َّب ُمت ََجا ِو َر ِين َغيرْ ُ َمتَزَ ا ِو َر ِينَ ،و ُر َّب ُمتَزَ ا ِو َر ْي ِن َغيرْ ُ ُمت ََجا ِو َر ِين.
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َ 9191ح َّب َذا ُو ْج َدانُ َ
يب.
يبُ ،ف ْق َدانُ ال َّر ِق ِ
احل ِب ِ
يب ُي َب ِاعد َُك.
يب ُي َ�س ِاعد َُكَ ،و َر ِق ٍ
 9292ال َ�ش ْي َء �أَ ْط َي َب ِمن َح ِب ٍ
َ 9393ما َح ُال ُعر َيانَ َ ،ي ْ�س َت ِع ُني ِب َغ ْر َثانَ ()106؟.
الم ُة.
ال�سلاَ َم ُةَ ،و َ�ص َّد َع ْت ُه ا َمل َ
َ 9494منْ َو َق َع فيِ ال ِع ْ�ش ِق َو َّد َع ْت ُه َّ
 9595ال َّل ُه َّم اح َف ْظ َنا ِمن �أَ ْح َو ٍال َرم ْت َها َم َذ َّم ٌة(.)107
 9696ال َّل ُه � َّ�م �إِنيِّ �أَ ُع � ُ
�وذ ِب � َ�ك ِم ��ن ف َّل ِة()108ال َف ْق � ِ�ر البا ِئ� � ِ�س(َ ،)109و ِذ َّل� � ِة َ
احل � ِّ�ق
ال َيائ�س(.)110
 9797ال َّل ُه َّم اح َف ْظ �أَ ْر َدا َن َنا(ِ )111منَ ال َعا ِرَ ،و�أَ ْب َدا َن َنا ِمنَ ال َّنا ِر.
و�س َنا َف ْاح َف ْظ َنا ِمنْ
 9898ال َّل ُه َّم �أَ ْن َت َعالمِ ٌ ِب َو َ�س ��ا ِو ِ�س َر� ِ
ؤو�س� � َنا َو َه َو ِاج ِ�س(ُ )112ن ُف ِ
يكُ ،م َطا ِب ًقا ِلزَ َو ِاج ِر َك َو َد َو ِاع َ
ُك ِّل َما َل ْي َ�س ُم َوا ِف ًقا لأَ َو ِام ِر َك َو َن َو ِاه َ
يك.
 9999ال َّل ُه َّم ا ْق َه ْر َمنْ َحا َّد َنا( ،)113وا ْن ُ�ص ْر َمنْ َوا َّد َنا.
هلل �أَ ْو اًل َو� ِآخ ًراَ ،ب ِاط ًنا َو َظ ِاه ًراَ ،و َ�ص َّلى ُ
َ 10100
محمد َو�آ ِل ِه
اهلل َع َلى َ�س ِّي ِد َنا ٍ
احل ْم ُد ِ
َو َ�ص ْح ِب ِه �أَ ْج َم ِعنيَ.

الهوامش:
( )1هكذا �أورد ر�ش ��يد الدين الوطواط ا�س ��مه يف مقدمة ر�س ��الته التي بني �أيدينا ،وال يعتد ب�سل�سلة ن�سبه
الت ��ي �أورده ��ا بروكلم ��ان يف كتابه تاري ��خ الأدب العرب ��ي 142/5؛ ترجمة :رم�ض ��ان عب ��د التواب،
دار املعارف ،م�ص ��ر  1983 ،م .وثمة م�ص ��ادر غري قليلة تعر�ض ��ت لر�ش ��يد الدين بالرتجمة ،منها
م�ص ��ادر قدمية ،ومراجع حديثة ،ولعل �أو�س ��ع ترجمة و�أوفاها تلك الرتجمة التي َ�ص َّد َر بها الدكتور
( �إبراهي ��م �أم�ي�ن ال�ش ��واربي ) حتقيقه لكتاب « حدائق ال�س ��حر يف دقائق ال�ش ��عر « ،فقد �أفرد لها
العديد من ال�ص ��فحات التي ح�شد فيها من م�ص ��ادر فار�سية و�أخرى عربية كل �شاردة تتعلق بحياة
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ر�ش ��يد الدين و�أخالقه ،وتراثه وعالقاته مبعا�ص ��ريه ،وغري ذلك مما �أفدت منه ؛ لذا كان الإيجاز
ال�شديد يف التعريف به هنا ،ومن امل�صادر التي تعر�ضت لر�شيد الدين الوطواط بالرتجمة :خريدة
الق�صر (ق�سم �شعراء هراة وخرا�سان) �ص 209 – 175؛ لعماد الدين الأ�صفهاين ،تقدمي وحتقيق:
عدنان محمد �آل طعمة ،مكتب ن�شر الرتاث املخطوط ،طهران 1999 ،م .ومعجم الأدباء ،2631/6
ولباب الألباب باللغة الفار�س ��ية  199 ،98 ،37 ،36 ،86 – 80/1و�أطلق عليه م�ؤلفه لقب ( :ملك
الكت ��اب ) ملحمد عويف (ق  7هـ) ،طبع بعناية امل�ست�ش ��رق الإجنليزي� :إدوارد براون ،مطبعة بريل،
لي ��دن ،هولندا 1906 ،م ، .وبغية الوعاة لل�س ��يوطي 226/1؛ حتقيق :محمد �أبي الف�ض ��ل �إبراهيم،
املكتبة الع�صرية� ،صيدا ،لبنان .ومعاهد التن�صي�ص على �شواهد التلخي�ص 303/2؛ لعبد الرحيم
العبا�سي ،حتقيق :محمد محيي الدين عبد احلميد ،عامل الكتب ،بريوت ،وهدية العارفني 100/2؛
للبغدادي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت .ومعجم املطبوعات 1921 ،1552 ،365/2؛ ليو�س ��ف
ب ��ن �إليان �س ��ركي�س  ،مطبعة �س ��ركي�س مب�ص ��ر 1928 ،م ،وتاري ��خ الأدب العربي ل ��كارل بروكلمان
 ،142/5والأعالم 25/7؛ خري الدين الزركلي ،دار العلم للماليني ،ط 2002 ،15م .ومعجم امل�ؤلفني
229/11؛ لعمر ر�ض ��ا كحالة  ،مكتبة املثنى ،ب�ي�روت ،ودار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،.وملحق
(ت ��راث) جريدة احلياة اللندنية ع  ،15502عام  2005حيث كتب د .محمود ال�س ��يد الدغيم مقاال
بعنوان  « :ر�ش ��يد الدين الوطواط ومنجزاته الأدبية» ،واملقال من�ش ��ور يف الرابط الآتيhttp:// :
/40/170/www.dr-mahmoud.com/content/view
( )2معج ��م الأدب ��اء 2631/6؛لياقوت ،حتقيق� :إح�س ��ان عبا� ��س ،دار الغرب الإ�س�ل�امي ،بريوت ،ط ،1
1993م.
ُ
و�ضعف بنيانه!.
( )3ينظر حدائق ال�سحر يف دقائق ال�شعر  ،7وال�سبب يف لقبه هذا نحاف ُة ج�سمه،
( )4ال�سابق .3
( )5ال�سابق .3
( )6ينظر بغية الوعاة  ،226/1والأعالم  ،25/7 ،22/3ومعجم امل�ؤلفني  ،229/11وحدائق ال�س ��حر يف
دقائق ال�شعر �ص .4
( )7ينظر حدائق ال�سحر يف دقائق ال�شعر  4وما بعدها.
( )8ال�سابق  31وما بعدها.
( )9ينظر جمموعة ر�سائله .67 ،38 ،35 ،34 ،33 ،32 ،29 ،26 ،21 ،19 ،18/2 ،44/1
( )10ينظر حدائق ال�سحر يف دقائق ال�شعر  28وما بعدها.
( )11ينظر معجم الأدباء  ،2631/6وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان .142/5
( )12جمموعة ر�سائل ر�شيد الدين الوطواط .53 – 52/2
ال�ص� �فَّة العظيمة .ت ��اج العرو�س للزبيدي ،حتقي ��ق :نخبة من املحققني� ،سل�س ��لة الرتاث
( )13الإي ��وانُّ :
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العربي ،الكويت ،ن�ش ��ر على �سنوات متعددة ،.ويف ا�س ��تعمال هذه الكلمة يف املكانة ال�شعرية جماز،
�إذ يق�صد بها هنا املكانة ال�سامية.
( )14كيوان :هو ُز َحل .تاج العرو�س .78/36
( )15ووردت الكلمة يف اخلريدة هكذا« :وقيدانه من الأقران» ،وال�صواب ما مت �إثباته.
(� )16أ�س�أل اهلل التوفيق لإمتام ح�صر ما كتب الوطواط وما كتب عنه.
( )17ملحمود �أدهم امل َت َو َّفى عام ( 899هـ) �ش ��رح عليه با�س ��م رو�ضة الدقائق .ينظر تاريخ الأدب العربي
ل ��كارل بروكلمان  ،143/5و�ش ��رحه باللغة الفار�س ��ية �س ��نة  1297هـاملريزا �أبو القا�س ��م بن املريزا
كوچ ��ك املتخل� ��ص بو�ص ��ال الذي مات �س ��نة  1309هـ عل ��ى م ��ا َو َر َد فيِ الرابط الآت ��يhttp:// :
/40/170/www.dr-mahmoud.com/content/view
و�ألقى �شوقي �ضيف ال�ضوء عليه يف جملة الثقافة ،ع � ،327سنة  1364هـ� ،ص  ،24 – 23وقد اهتم بهذا
الكت ��اب الباحثون الإيرانيون ،فن�ش ��روا بع� ��ض البحوث حوله وحول التعري ��ف مب�ؤلفه ،منهم� :إقبال
�أ�ش ��تياين ،ومريزا عبا�س خان ،اللذان ن�ش ��را يف جملة �أرمغان يف الأع ��داد من  122 – 115باللغة
الفار�س ��ية عددًا من املقاالت حتت عنوان�« :ش ��رح حال ر�ش ��يد وطواط» ،وكت ��ب محمد قزويني يف
جملة الثقافة الإيرانية ع  20بح ًثا تناول فيه ت�ص ��حيح ما وقع يف ن�ش ��رة عبا�س �إقبال لكتاب حدائق
ال�س ��حر يف دقائق ال�ش ��عر من �أخطاء ،وكتب محمد �إبراهيم �أ�ص ��فهاين باللغة الفار�س ��ية يف جملة
الآداب واللغات ،ع  41بح ًثا بعنوان ر�شيد وطواط ومدح خاقاين ،وينظر يف الأهمية التاريخية لآثار
ر�شيد الدين الوطواط ما كتب باللغة الفار�سية يف جملة البحوث ،جامعة �سي�ستان وبلو�ش�ستان ،كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية ،ع ،4وتنظر درا�سة حول البديع يف كتاب ترجمان البالغة وحدائق ال�سحر
يف جملة الآداب واللغات� ،أ�صفهان ،ع  ،47بقلم محمود براتي ،وجم�شيد مظاهري ،وبروين بخ�ش،
ينظر يف كل هذا وغريه:
http://www.noormags.com/view/fa/default
( )18جمع �شخ�ص جمهول جمموعة من �إن�شاءاته ليبزج  ،492باري�س  ،4434ليدن .374
( )19حدائق ال�سحر يف دقائق ال�شعر .62
( )20ميكن احل�صول على املخطوط من الرابط الآتي:
317362=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t
وقال د .محمود ال�س ��يد الدغيم بعد �أن َع َّدد مخطوطاته الكثرية يف مكتبات العامل « :طبع كتاب مطلوب
كل طالب يف اليبزغ �س ��نة 1837م مع ترجمة �أملانية ،وطبع يف تربيز الإيرانية �س ��نة 1259هـ ،وطبع
يف طهران �س ��نة  1304هـ ،وطبع �س ��نة  1312هـ ،وطبع �س ��نة  1382هـ بتحقيق ال�س ��يد جالل الدين
املح ��دث الأرموي ،تارة وحده ،ومن�ض� � ًّما �إلى �ش ��رح اب ��ن ميثم عدة مرات « ،وطبع �س ��نة  1389هـ،
ينظر:
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/40/170/http://www.dr-mahmoud.com/content/view
وينظر معجم املطبوعات العربية واملعربة .1921 ،1460 ،1354/2
ولعل من �أ�سماء هذا الكتاب:
�ش ��رح �أمث ��ال علي بن �أبي طالب = �ش ��رح �أمثال �س ��يدنا علي = مطلوب كل طالب م ��ن كالم علي بن �أبي
طالب مبكتبة �أيا �ص ��وفيا ،تركيا ،ا�س ��تانبول ،برقم ،5/4792 ,4165 :ومكتبة ال�س ��ليمانية ،تركيا،
�إ�س ��تانبول ،برقم� 136 :أ ،1028/125 -ومكتبه برن�س ��تون ،الواليات املتحدة الأمريكية ،برن�س ��تون
برقم ،6( h 750 :ومركز امللك في�ص ��ل للبحوث والدرا�س ��ات الإ�س�ل�امية ،ال�س ��عودية ،الريا�ض
برقم :ب  ،5949ولعل من �أ�سمائه � ً
أي�ضا� :شرح مئة كلمة من كالم علي بن �أبي طالب ،مبركز امللك
في�صل للبحوث والدرا�سات ،الريا�ض برقم :ب .7657
ينظر يف كل هذا خزانة الرتاث العربي :فهر�س مخطوطات مركز امللك في�صل ،قر�ص �إلكرتوين.
( )21ينظر الرابط الآتي:
/http://www.ketabname.com/main2
&chlang=ar&34=identity/?serial
( )22تنظ ��ر جمل ��ة الأحمدية  ،دبي ،ع 2014 ،29م ،وطبعت دار النوادر الر�س ��التني ،وهما قيد الن�ش ��ر،
وا�ستفدت يف التعريف بامل�ؤلف هنا من املقدمة هناك.
( )23حدائ ��ق ال�س ��حر يف دقائ ��ق ال�ش ��عر  . 65 – 61واجلدير بالذكر �أن الأ�س ��تاذ خان�ل�اري كتب بح ًثا
باللغة الفار�سية حول �أطروحة يف العرو�ض ن�سبت �إليه و�إلى غريه ،تنظر جملة كلية الآداب واللغات،
طهران ،ال�س ��نة العا�ش ��رة ،العدد الأول ،وعن �أبكار الأفكار ينظر ما كتب باللغة الفار�سية يف جملة
«يادكار» ،ع � ،32 ،31ص  ،85 – 82وجملة درا�سات �إيرانية ،ع 1370 ،11هـ� ،ص .604 – 599
( )24حدائ ��ق ال�س ��حر يف دقائ ��ق ال�ش ��عر  ،62وذك ��ر د� .إبراهي ��م �أم�ي�ن ال�ش ��واربي �أن ه ��ذا املخطوط
واملخطوط�ي�ن التالي�ي�ن ومعهما نرث ال�ل��آيل من كالم �أمري امل�ؤمنني علي �ض ��من جمم ��وع يف املكتبة
الأهلية بباري�س برقم  .2270قلت :املخطوطة موجودة يف مكتبة ويل الدين برتكيا ،رقم .2639
( )25ميكن احل�صول على املخطوط من الرابط الآتي:
317348=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t
ومن ��ه ن�س ��ختان يف مكتبة ويل الدين ،تركيا� ،إ�س ��تانبول ،برقم ،313 :ومكتبة معهد البريوين للدرا�س ��ات
ال�شرقيه� ،أوزباك�ستان ،ط�شقند ،برقم . 295 :ينظر :خزانة الرتاث العربي ،مركز امللك في�صل.
( )26ميكن احل�صول على املخطوط من الرابط الآتي:
1975751=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p
وق ��ال الزركل ��ي يف الأع�ل�ام � :25/7إنه مطب ��وع ،ومل �أجد من ذك ��ر هذا غريه .ومنه ن�س ��ختان يف مكتبة
ويل الدين ،تركيا� ،إ�س ��تانبول ،برقم  ،313ومكتبة مان�ش�س�ت�ر ،اجنلرتا ،برقم  .150ينظر :خزانة
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الرتاث العربي ،مركز امللك في�صل.
( )27ميكن احل�صول على املخطوط من الرابط الآتي:
317357=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t
ومنه ن�سخة يف مكتبة ويل الدين ،تركيا� ،إ�ستانبول ،برقم 313
( )28ينظر هدية العارفني .100/2
( )29ينظ ��ر يف بيانات هذه املخطوطات تاري ��خ الأدب العربي لكارل بروكلمان  ،143/5والأولى منها يف
مكتبة الدولة ،برلني  ،برقم (0)2/8537
( )30قلت :لعله ي�ض ��م كل ما اختاره من حكم اخللفاء الرا�ش ��دين مما ذكر هنا ،ومنه ن�سخة مبكتبة ويل
الدي ��ن ،تركيا� ،إ�س ��تانبول ،رقم ،2639 :وينظ ��ر يف بيانات هذه املخطوطات تاري ��خ الأدب العربي
لكارل بروكلمان .143/5
( )31ميكن احل�صول على املخطوط من الرابط الآتي :
gap./http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3
pdf.php?file=m002311
( )32تنظر خزانة الرتاث العربي :فهر�س مخطوطات مركز امللك في�صل ،قر�ص �إلكرتوين.
( )37يف الأ�صل« :ثواب» .حتريف.
( )38مل ترد اللفظة يف الأ�صل ،و�أ�ضفتها لإمتام ال�سياق.
( )39ورد يف الأ�ص ��ل« :ل�ش ��كرك�ش» ،حتريف ،وال�ص ��واب ما مت �إثباته اعتمادًا على قامو�س فار�سي عربي
 ، 434وهي كلمة فار�س ��ية ،فقد ورد يف هذا القامو�س« :ل�شكرك�ش ��ي :جتهيز جي�ش� ،أو �شن هجوم»،
وق�صد الكاتب � :أمري اجليو�ش؛ الدار العربية للمو�سوعات ،بريوت ،ط 2014 ،1م..
( )40ت ��وران :بالد م ��ا وراء النهر ب�أجمعها ت�س ��مى بذلك .معج ��م البلدان  ،57/2لياقوت ،دار �ص ��ادر،
بريوت ،ط 1995 ،2م.
( )41يف الأ�صل« :وي�ستعملونها» .حتريف.
( )42يف الأ�صل« :ن�صرة» .حتريف.
بيد الفار�س ال ��ذي ُي َق ِّو ُم به ر�أ�س
ال�س�ْي رْ ُ الذي ِ
( )43الأعن ��ة :جمع ِعنان :بك�س ��ر العني ،وهو من ا ِّل َلجامَّ :
الفر�س .كتاب العني 90/1؛ حتقيق :مهدي املخزومي ،و�إبراهيم ال�س ��امرائي ،دار ومكتبة الهالل،
بريوت.
( )44يف الأ�صل�« :أفعال».
( )45يف الأ�ص ��ل�« :أعقال» .ت�ص ��حيف  .الأغفال :جمع غفل ،وهو املجهول من الأمور .ينظر معجم اللغة
العربية املعا�صرة  ،1630/ 2لأحمد مختار عمر (ت  1424هـ) ،مب�ساعدة فريق عمل عامل الكتب،
ط 2008 ،1م..
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وال�ض� �غْنُ واحلقْد َو َ
( )46ال َغ ِلي ُل :ال ِغ ُّ�ش وال َعداوة ِّ
احل َ�س� �دُ .وَفيِ ال َّت ْن ِز ِيل ال َع ِز ِيزَ :و َنزَ ْعنا َما فيِ ُ�ص� �دُور ِِه ْم
ِم ��نْ ِغ ٍّل .ل�س ��ان العرب 499/11؛ البن منظور الأن�ص ��اري (ت  711هـ) ،دار �ص ��ادر ،بريوت ط،3
 1414هـ..
( )47ال َع َرب :املاء الكثري ال�ص ��ايف .تاج العرو�س  ،339/3يريد الكاتب خري امللوك من كان �صايف الوجه
�بطت يف الأ�صل ب�ضم
«ع ُرب» ،وقد �ض � ْ
وال�س ��ريرة ،وهذا ال�ش ��رح �أف�ض ��ل من �ض ��بط الكلمة هكذاُ :
العني ،ومعنى العرب ال ين�سجم هنا مع �صفات الرجال.
( )48يف الأ�صل« :ال�صابتني».
( )49يف الأ�صل« :من» .حتريف.
( )50يف الأ�صل« :غرها» .حتريف.
( )51يف الأ�صل« :بحطامها» .ت�صحيف.
( )52يف الأ�صل« :يا ناك�ضا».
( )53يف الأ�صل« :هذا».
( )54يف الأ�صل« :هذا».
واح ٌد مب ْع َنى ال َعق ِْل ،ويكونُ َج ْم َع ُن ْه َي ٍة �أَ ْي ً�ضا .تاج العرو�س .152/40
( )55كال ُّن َهى ،كهُدً ىَ ،وهُ َو ِ
(ِّ )56
بالك�س � ِ�ر :يكونُ َم ْن اً
زلُ .ي َقالَ :بعُدَ ْت َع َّنا ِط َّيتُهَ ،وهُ َو ا َمل ْن ِز ُل ا َّل ِذي ا ْنتَوا ُه .وَفيِ الأ�س ��ا�سَ :و ِهي
الط َّي ُةْ ،
اجل َه� � ُة ا َّل ِتي يط ��وي �إِ َل ْي َها ال ِبالدَ .تاج العرو�س  ،515/38رازحة :هازلةَ .ر َز َح ِت ال ّنا َق ُة ك َم َنع) َت ْر َز ُح
ب�ض ��م الراء وفتحها�َ :س� � َق َط ْت ِ�إ ْع َيا ًء �أَو هُ اً
وحا َ
زال .تاج العرو�س  ،391/6ورد يف جمموعة ر�سائل
ُر ُز ً
ر�ش ��يد الدي ��ن الوطواط« :93/1 :وخا�ص ��ة يف حق غريب مثل ��ي ،وراد من طية نازح ��ة ،على مطية
رازحة».
( )57يف الأ�صل« :الريا�ص» .ت�صحيف.
( )58يف الأ�صل :الأ�شجاح .حتريف .يدل عليه الن�ص الوارد يف كتاب من غاب عنه املطرب « :182ولئن
تفارق ��ت الأ�ش ��باح ،فقد تعانق ��ت الأرواح»؛ للثعالبي ،حتقي ��ق :النبوي عبد الواحد �ش ��عالن ،مكتبة
اخلاجني ،القاهرة ،ط 1984 ،1م.
( )59يف الأ�صل« :ت�ستعويه» .ت�صحيف.
( )60ع�ش ��وات :جمع ع�ش ��وة ،وهي الظلمة  .يقال :لقيته يف ع�شوة العتمة ويف ع�شوة ال�سحر ،وركب فالن
ع�ش ��وة :با�ش ��ر �أم� � ًرا على غري بي ��ان .و�أوط�أه ع�ش ��وة :حمله على �أمر غري ر�ش ��يد� .أ�س ��ا�س البالغة
654/1؛ الزمخ�شري جار اهلل (ت 538هـ) ،حتقيق :محمد با�سل عيون ال�سود ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط 1998 ،1م .وورد يف النهاية يف غريب احلديث والأثر « :11/2ومنه حديث علي َ
[خ َّباط
َع ْ�ش ��وات] �أي َيخْ بط يف َّ
الظالم .وهو الذي مي�ش ��ي يف الليل بال ِم�صباح فيتحيرَّ و َي�ضل ورمبا تَردّى
بجهالة»؛ للمبارك بن محمد
يف بئر �أو َ�س َقط على �سبع وهو كقولهمَ :يخْ ِبط يف َع ْمياء �إذا ِركب �أمر ًا َ
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اجلزري ،حتقيق :طاهر �أحمد الزاوي ،ومحمود محمد الطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت1979 ،م.
( )61يف الأ�صل�« :أجراهم ِبت ََطلُّ ِب �أَ ْح َراهُ م» .ت�صحيف.
( )62ورد الن�ص هكذا بدون �ضبط ،واملعنى ال ُينجى محكوم من حاكم� ،أو مخلوق من خالق ،ورمبا كانت
الكلمة الأولى« :متحرف» مبعنى متجنب ،وعليه يكون املعنى ال ينجي حذ ٌر من قدر.
(� )63أوراع :جمع َو ِرعُ ،وهو ال َّر ُج ُل ال َّت ِق ُّي املُت ََح ِّر ُج� .أحناف :جمع حنيف ،وهو املا ِئ ُل من خري �إلى �ش� � ّر �أوَ
من �ش ّر �إلى خري .ل�سان العرب .57/9 ،388/8
( )64الغم ��از :النم ��ام .الزاهر يف معاين كلم ��ات النا�س 379/1؛ ملحمد بن القا�س ��م� ،أبو بكر الأنباري،
حتقيق :حامت �صالح ال�ضامن ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط 1992 ،1م.
َ
( )65يف الأ�ص ��ل« :خط ��وة من ق ��دره» .كلمة يجوز الأولى مبعن ��ىُ :ي ْن ِف ��ذ� .أَ َجزْ تُه� :أ ْن َف ْذ ُت ��ه .تاج العرو�س
َ « .75/15ر ُج� � ٌل َح ِظ � ٌّ�ي� :إذا َكان َذا ُح ْظ� � َو ٍة َو َم ْن ِز َل ٍة .هـ� .ص� .أي ال يب ��دد منزلة من قدره .والثانية
وج�ؤُو ًزا
مبعنى  :ي�س ��لك ويتجاوز ،ورد يف ل�س ��ان العرب ُ :» 326/5جزْ تُ الطريقَ وجا َز املو�ض َع َج ْوز ًا ُ
وجوا ًزا ومجَ ا ًزا وجا َز به وجا َوزه ِجوا ًزا و�أَجازه و�أَجاز غ َريه وجا َزه � :سار فيه و�سلكه.
َ
َ
َ
احل� � َر ِمَ ،ق َال الأزهريَ :
قريب ِمنَ َ
�ال ال َّل ْيثُ َ :
( )66احل ��رمَ :ق � َ
احل َر ُم َق ْد
احل َر ُم َح َر ُم َم َّك َة َو َما �أحاط ِ�إلى ٍ
ُ�ض � ِ�ر َب َع َلى ُح ��دوده با َملنار ا ْل َق ِد َمي ِة ا َّل ِت ��ي َبينَّ َ ُ
ال�س�َلماَ ُمَ ،
�اع َرها َو َكا َن ْت ُق َر ْي�ش
م�ش � ِ
خليل اللهَّ ِ َ ،ع َل ْي ِه َّ
َ
َ
َت ْع ِر ُف َها فيِ الجْ َ ِاه ِل َّي ِة وا ِلإ�س�ل�ام لأَنهم كانوا ُ�سكان َ
احل َر ِم...قال تعالى �}:أ َولمَ ْ َي َر ْوا �أ َّنا َج َع ْلنا َح َرم ًا
ا�س ِمنْ َح ْولِهِ م{ .ل�سان العرب .122/12
� ِآمن ًا َو ُيت ََخ َّط ُف ال َّن ُ
( )67هذا على �س ��بيل املجاز ،حيث جعل ال�ش ��ريعة الإ�س�ل�امية كالبيت ،والأ�ش ��جار ،وااللتزام بها يجعل
حجرات البيت م�ضيئة ،ويجعل الأ�شجار مثمرة.
(� )68أرحب� :أو�سع .هـ � .ص.
( )69التفث  :يف املنا�سك نحو ق�ص الأظفار وال�شارب وخلق الر�أ�س والعانة  ،ورمي اجلمار ونحر البدنة
و�أ�شباه ذلك  .هـ � .ص.
ال�صفاة :ال�صخرة املل�ساء .تاج العرو�س  ،429/38ورد يف جمموعة ر�سائل ر�شيد الدين الوطواط
(َّ )70
« :84/2رذاذا يبل لهاته ،ور�شا�شا يندى �صفاته»َ .و اَل ُي ْر ِ�ضي َ�ش ْر ُح �صفاته� :أي احلديث عن �سريته
و�أخالقه.
( )71ورد يف الأ�ص ��ل« :غ ��ردا» .ت�ص ��حيف وحتري ��ف .والعرو من الأم ��ر :اخلايل منه .املعجم الو�س ��يط
� ،597/2إ�ص ��دار جمم ��ع اللغة العربية ،مكتبة ال�ش ��روق الدولية ،القاه ��رة ،ط 2004 ،4م .واملر َّوة:
املروءة.
( )72الغلو :من غال يف الأمر ت�ش َّدد فيه حتَّى جاوز احل ّد و�أفرط .معجم اللغة العربية املعا�صرة .1638/2
( )73ورد يف الأ�صل« :من �أعري» .ت�صحيف .و�ضبطت كلمة اللب يف الأ�صل ب�ضم الالم ،وال�صواب ما مت
�إثباته ،ال َّل ُّب :الطاع ُة .تاج العرو�س .186/4
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إمتاما لل�سياق.
(� )74سقط اللفظ من الأ�صل ،و�أ�ضفته � ً
( )75فارقني :انقطع عني� .صد :منع .هـ� .ص.
( )76الهوى :املحبة ،اجلوى :احلرقة .هـ� .ص.
( )77ختالة :خداعة .هـ� .ص.
( )78ن�أيته :بعدت عنه .هـ� .ص.
( )79نائل :عطاء .هـ � .ص.
(� )80صهوة :ظهر .هـ� .ص.
( )81القهوة :اخلمر .هـ� .ص.
( )82ق ��ال يحي ��ى :الدنيا جارية زاني ��ة ،وتتهم مبن يقرب منها .محا�ض ��رات الأدب ��اء 401/2؛ للراغب
الأ�صفهاين� ،شركة دار الأرقم بن �أبي الأرقم ،بريوت ،ط 1420 ،1هـ.
( )83يف الأ�صل« :الغاورين» .حتريف.
اجل َوارِيَ ،
ال�س ُفنُ  ،لغ ٌة فيِ َ
( )84يف الأ�ص ��ل« :مربعا» .ت�صحيفَ .
�صاعدٍ
نقل ذلك َعن �أَبي ال َعال ِء ِ
اجل َوارُّ :
ريبَ .ق َال �ش � ُ
فالقلب م�ش ��هو ٌر ،وكذلك ِ�إجرا ُء
�يخ َنا :قلت :اَل غرا َب َة؛
ُ
اللُّ ُغويِّ فيِ ال ُف ُ�ص ��و�ص ،وهذا َغ ٌ
املُ ِّ
وع ْك�سهَ ،ك َما فيِ ُكتُب الت َّْ�صريف» .تاج العرو�س .484/10
ال�ص ِحيح َ
عل مجُ ْ َرى َّ
( )85النور :الزهر .تاج العرو�س .306/14
�شرعا من التَّ�ص ُّرف
( )86ورد يف الأ�صل هكذا« :وخطرية اخلطر» .ت�صحيفَ .ح َج َر عليه َح ْج ًرا  :منعه ً
يف ماله .املعجم الو�سيط .157/1
( )87يف الأ�صل« :ي�صح» .حتريف.
( )88يف الأ�ص ��ل« :يدفعه  ...تبني  ...وي�أوى» .الكلمة مكررة يف ر�س ��الة جواهر القالئد ،وزواهر الفرائد
برق ��م ( )60عل ��ى هذا النحو« :امل � ُ
�ال َع َلى املر ِء َعزي� �زٌ ،فال َيه ْب ُه �إال لمِ َنْ َي ْه َوى ُ�ص � ْ�ح َبتَه ،و َي ْر َ�ض ��ى
َم َح َّب َتهُ» حتقيق و�شرح ودرا�سة :عبد الرازق حويزي ،دار النوادر ،دم�شق ،بريوت ،ط 2018 ،1م.
( )89يف الأ�ص ��ل« :املقاي ��ب» .ت�ص ��حيف .املقانب :جمع مقن ��بَ :ج َم َاعة من الفر�س ��ان َوا َ
خل ْيل دون امل َئة
تجَ ْ َتمِ ع للغارة .املعجم الو�سيط .761/2
( )90ورد يف الأ�صل« :حربة» ،وهو حتريف ،وال�صواب ما �أثبت .قال تعالىَ } :و ُو ُجو ٌه َي ْو َمئِذٍ َع َل ْي َها َغ رَ َب ٌة{.
( )91يف الأ�صل« :وحرارة».
( )92يف الأ�صل« :مترانها» ،والكلمة ال�سابقة عليها غري منقوطة.
( )93يف الأ�صل« :يحتويها وال حتتويها» .ت�صحيف .واملعنى يكرهها ،وال يركن �إليها باجلمع من حطامها.
(� )94أي ي�شار �إليه بالبنان ،ويعتد به.
( )95الوهدة :الهوة واالنخفا�ض .تاج العرو�س .331/9
اك َو َّ
احل َك ِم ،برقم ( )79هكذا�« :إِ َّي َ
الط َم َع! َف�إِ َّن ُه
( )96الكلمة مكررة يف ر�س ��الة َغ َرا ِئ ُب ال َك ِل ِم فيِ َر َغا ِئ ِب ِ
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ا�ص ِد ال َع َط ِب».
ُي ّح ِّر ُك ِ�إ َلى َم َوا ِر ِد ال َّت َع ِبَ ،ب ْل ِ�إ َلى َم َر ِ
( )97يف الأ�صل« :خاطر» .حتريف .وهذا مثل قوله حتت رقم (« :)88فيِ ُك ِّل َخ ِاط ٍر ُحزْ نٌ ،وَفيِ ُك ِّل َن ِاظ ٍر
ُمزْ نٌ».
( )98املنائح :العطايا .هـ� .ص.
( )99دامغا :غالبا.
( )100يف الأ�صل« :ويفا�ض...يديهم» .لعله حتريف.
( )101يف الأ�صل« :القناء».
(� )102سوق :جممع .هـ� .ص.
( )103نفاق :رواج .هـ� .ص.
( )104البدر :الإ�سراع واملبادرة .تاج العرو�س .139/10
َ
( )105الوفاء :الإمتام والزيادة .و�أَ ْو َفى على ا َ
خل ْم�سني� :أي زادَ .تاج العرو�س .225/40
( )106الغرثان :اجلوعان .تاج العرو�س .310/5
( )107ورد يف الأ�صل« :ومنها» .لعله من قبيل التحريف.
( )108الفلة :الك�سر وال�ضرب .تاج العرو�س .189/30
( )109البائ�س :ال�شديد .هـ� .ص.
( )110اليائ�س :القاطع لكل �أمل ورجاء .تاج العرو�س .49/17
( )111ال َّردَنُ � :أ�ص� � ُل الكم ،وقيل ال َغزْ ل ،وقيل ا َ
خلزُّ .تاج العرو�س � . 83/ 35أي ما يلب�س ،وهو هنا كناية
عن العر�ض ،كما يقال للطاهر هو نقي الثوب وامللب�س ،وللعفيف النزيه :هو نظيف اليد.
( )112هج�س يف نف�سي �شيء :خطر .هـ� .ص.
( )113يف هام�ش املخطوط :املحادة :املخالفة.
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ديوان السموأل
صنعة أبي عبد اهلل نفطويه
(ت323هـ)
حتقيق :يو�سف ال�سناري
معهد املخطوطات العربية (�ألك�سو)

تقدمي:
يعد �أول من اكت�ش ��ف الن�سخة الفريدة من ديوان ال�سمو�أل ب�صنعة نفطويه يف
الع�صر احلديث هو الأب �أن�ستا�س الكرملي ،وقد وقف عليها يف دم�شق �سنة 1909
َ
االكت�شاف ال ُأب لوي�س �شيخو
�ض ��من جمموع نفي�س ي�ض ��م عدة كتب ،ثم تل َّقف هذا
ون�ش ��ره يف جملة امل�ش ��رق عدد �آذار �س ��نة 1909م ،وبعد ع ْق ٍد من الزمن �أفرده يف
طبع ��ة ثانية كتب على غالفها (م�ص ��ححة ومزيد عليه ��ا) يف املطبعة الكاثوليكية
للآباء الي�س ��وعيني �س ��نة  1920ببريوت ،ثم جاء ال�ش ��يخ محمد ح�س ��ن �آل يا�سني
و�أع ��اد حتقيق هذا الكتاب من جديد �س ��نة 1955م يف مطبعة املعارف ببغداد عن
نف�س الن�سخة الفريدة ،فهل كان من اجلدير االكتفاء ب�إحدى هاتني الن�شرتني� ،أم
ب�س ��ط الدالئل والرباهني على �ض ��رورة �إعادة حتقيق هذا الديوان من
من املمكن ْ
جديد؟
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هذا ما �س�أُجيب عنه �إن �شاء اهلل تعالى يف هذه الدرا�سة التي جعلتُها بني يدي
هذا التحقيق.
ال�سمو�أل
 :1/1ا�سمه ون�سبه وعقِبه
هو ال�سمو�أل بن (غري�ض) ( )1بن عادياء (( )2بن ِح َّيا) ( )3الأزدي.
وق ��د اخ�ت�رتُ �أن يك ��ون (عادي ��اء) ج� � َّده ال �أباه؛ لت�ص ��ريحه بذل ��ك يف قوله
(القطعة /6البيت[ :)5من الوافر]
و�أو� َ����ص����ى ع���ادي��� ْا َج�����دِّي ب������ ْأن ال

ُت َ�ض ِّي َع يا َ�س َم ْو� ُأل ما َب َن ْيتُ [�/16أ]

�أما ال�سمو�أل فهو (ف َع ْولل) ا�سم مرجتل وكذا ا�سم جده عادياء (فاعالء) ،وذكره
ن�ص ال�شارح
ابن دريد (اجلمهرة � )1326/3أي�ضا بال�شني فقال :وهو َ�ش ْمويل .وقد َّ
(ح ْوط) و( ُم ْنذر).
(قطعة  /9بيت )2على �أنَّ له ولدين ،هماَ :
 :2/1وفا�ؤه
العرب بال�س ��مو�أل َ
املثل يف الوفاء و�ص ��دق العهد فقال ��وا�« :أوفى من
�ض � ِ
�ربت ُ
ال�سمو�أل» وقال فيه ِدعبل[ :من الوافر]
وم���ا مِ ��� ْث��� ُل ال�������س���م���و�ألِ يف ِن������زارٍ؟!

�أال ه��ي��ه َ
��ات ق���د ق َ��ط��ع ال��قِ��ري�� َن��ا

()4

 :3/1ديانته
�ص َّرح نفطويه يف �أول الديوان بن�سبة ال�سمو�أل �إلى الديانة اليهودية فقال :كان
الغ�ساين يهود ًّيا.
ال�سمو�أل بن عادياء َّ
وقد جاء يف �أثناء �ش ��عر ال�س ��مو�أل الذي ورد يف ديوانه ما ي�ؤكد هذه الن�س ��بة
فقال (قطعة /2بيت [ :)9من اخلفيف]
و�أت��������اين ال���ي���ق ُ
�ي�ن � يِّأن �إذا مِ ���ـ
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وقال ال�شارح يف قوله( :مبعوت)� .أي مبعوث ،وهذه لغة طيئ ،وقال اليزيدي :لي�س
يف لغة اليهود (ثاء) و�إمنا يقلبونها (تاء).
وقال ال�سمو�أل �أي�ضا (قطعة  /2بيت [ )15-14من اخلفيف]
و�أ َت�� ْت��ن��ي الأن��ب��ا ُء ع��ن ُم�� ْل��كِ داو ْو
و���س��لَ�� ْي��م��ا َن وا َ
حل��������واريِّ َ :ي ْ��ح��ي��ى
ُ

َد ف�����ق����� َّرتْ ع���ي���ن���ي ب�����ه و َر� ِ����ض����ي����تُ
����س����ف ك��������� يِّأن َولِ����� ْي�����تُ
و ُم����� َن�����ى ُي���� ْو� ٍ

قال ال�ش ��ارح� :إمنا قال« :واحلواري يحيى» .ومل يقل :عي�سى؛ لأنه يهو ِد ٌّي ،ال ي�ؤمنُ
بعي�سى �صلوات اهلل عليه.
اليهودي».
وجاء يف خامتة النا�سخ« :مت �شع ُر ال�سمو� ِأل بن عادياء
ِّ
وهذا كله �أق َّره ال�صغاين وما َن ِكره يف هذه املوا�ضع كلها من الن�سخة اخلطية.
وذكر حاجي خليفة هذه الن�س ��بة يف كتابه ك�ش ��ف الظن ��ون ( )793/1فقال:
ديوان ال�سمو�أل بن عادياء الغ�ساين ،اليهودي.
وقد �أعر�ض الزركل ��ي يف الأعالم ( )140/3عن احلديث عن ديانته واكتفى
بذكر ما يفهم منه ذلك فقال� :ش ��اعر جاهلي حكيم .من �سكان خيرب (يف �شمايل
املدينة).
ناهيك عن �أنَّ �أكرث من ترجم له �أو ذكر �ش ��عره �صرح بهذه الن�سبة ،نحو ابن
�س�ل�ام اجلمحي يف الطبقات ()279/1؛ �إذ قال يف �أول �شعراء اليهود« :ويف يهود
املدينة و�أكنافها �شعر جيد منهم :ال�سمو�أل ابن عادياء ،من �أهل تيماء».
ومل �أعرف من نفى ذلك عنه �س ��وى الأب لوي�س �ش ��يخو الي�س ��وعي يف حتقيقه
لديوان ��ه ()5-4؛ �إذ �ص � َّ�حح ن�س ��بته �إلى الديانة الن�ص ��رانية ،ولي� ��س يف قوله من
الرباهني ال�صحيحة ما يجعلنا نطمئنُّ �إلى ذلك.
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-2نفطويه (ال�شارح)
 :1/2ا�سمه ون�سبه
هو� :أبو عبد اهلل �إبراهيم بن محمد بن عرفة بن �سليمان بن املغرية بن حبيب
بن املهلب بن �أبي �ص ��فرة العتكي الأزدي الوا�س ��طي النح ��وي ،املحدِّ ث البغدادي،
�صيه ابن ب�سام ب�ضم الطاء وت�سكني الواو وفتح الياء(.)6
املعروف بنفطويه( ،)5رّ
 :2/2من حدَّث عنه
�إ�س ��حاق بن وهب العالف ،وخلف بن محم ��د كردو�س ،ومحمد بن عبد امللك
الدقيقي الوا�س ��طيني ،و�شعيب بن �أيوب ال�ص ��ريفيني ،وعبا�س بن محمد الدروي،
وعبد اهلل بن محمد بن �ش ��اكر ،و�أحمد بن عبد اجلب ��ار العطاردي ،وعبد الكرمي
بن الهيثم العاقويل(.)7
 :3/2من روى عنه
�أبو بكر محمد بن عبد اهلل ال�شافعي ،و�أبو طاهر بن �أبي ها�شم املقرئ ،و�أبو
عمر بن حيويه ،و�أحمد بن �إبراهيم بن �شاذان ،و�أبو عبيد اهلل املرزباين ،واملعافى
بن زكريا(.)8
 :4/2خالفه مع ابن دريد
ِّ
واحلط
كان ب�ي�ن نفطويه وابن دريد م ��ا يقع بني الأقران �أحيانا م ��ن الهجاء
و�س ��لب املحمدة والعلم ،وقد ذكر �أهل الرتاجم �ش ��يئا من ذلك م�س � َّ�ط ًرا يف �صورة
�شعر هجاء ،يقول فيه نفطويه[ :جمزوء الرجز]
ُ
���������������������ن ُد َر ْي��������������������������������������دٍ ب���������ق���������ر ْة
اب
ق�����������������د ا َّدع���������������������������������ى ب������ج������ه������ل������ه
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��������������اب ال�������� َع��������ي��������ـ
وهْ ������������������������و ك��������������ت ُ

نِ � اَّإل �أ َّن���������������������ه ق�����������د غ���������َّي�������رَرَّ َ ْه

ل���و �أُن�����زل ال���وح ُّ���ي ع��ل��ى ن��ف��ط�� َو ْي�� ْه
�����ص��فِ ا���س��مِ ��ه
و����ش���اع��� ٌر ُي���� ْدع����ى ب��ن ْ
�أح������� َرق�������ه ُ
���ص���ف ا����س���مِ ���ه
اهلل ب���ن���� ِ

ل��ك��ان ذاك ال���وح ُ���ي ���س��خ ً��ط��ا ع��لَ�� ْي�� ْه
م�����س��ت���أه ٌ��ل ل��ل�����ص�� ْف�� ِع يف �أَ ْخ���� َدعَ���� ْي���� ْه
َ ()9
و���ص�َّيرَرَّ ال��ب��اق ْ��ي ُ���ص ً
��راخ��ا ع��ل�� ْي�� ْه

فبلغ ذلك ابن دريد فقال يجيبه[ :من ال�سريع]

� :5/2شعره

ذك ��ر ياق ��وت يف (معج ��م الأدباء  )115/1ع ��ن املرزباين �أن ��ه كان يقول من
ال�شعر املقطوعات يف الغزل وما يجري جمراها ،و�أورد ِق َط ًعا كثرية من ذلك ،ويف
غري الغزل قال (معجم الأدباء [ :)120/1من الب�سيط]
اجل�����دُّ �أن����ف���� ُع م���ن ع��� ْق���لٍ وت�����أدي����بِ
كم من �أدي��بٍ ُ
يزال الده ُر يق�صدُه
������ن وال �أدَبٍ
و�آخ�������� ُر ِ
غ��ي��ر ذي دي ٍ
ُ
الرزق من حِ يل ٍة يحتا ُلها َفطِ ٌن
ما

�إ َّن ال���زم���ا َن ل��ي���أت��ي ب��الأع��اج��ي��بِ
ب��ال��ن��ائ��ب��اتِ ُ
ذوات ال�� ُك�� ْره والحُ����وْبِ
م���ع��� َّم��� ٌر ب��ي�ن ت�����أه����ي����لِ وت���رح���ي���بِ
ل��ك�� َّن��ه م���ن ع���ط���ا ٍء ِ
غ�ي�ر م��ح�����س��وبِ

 :6/2كتبه املفقودة
(التاري ��خ) ،و(االقت�ض ��ابات) ،و(غري ��ب الق ��ر�آن) ،و(املقن ��ع يف النح ��و)،
و(اال�ستيفاء يف ال�شروط) ،و(الأمثال) ،و(ال�شهادات) ،و(القوايف والرد على من
زعم �أن العرب ت�شتق الكالم بع�ضه من بع�ض) و(الرد على من قال بخلق القر�آن)
و(الرد على َّ
املف�ض ��ل يف ن ْق�ض ��ه على اخلليل) و(املُلح) و(امل�ص ��ادر) و(كتاب يف
�أن العرب تتك َّلم ط ْب ًعا ال تعلُّما) ( ،)10و(الأمايل)( ،)11و�ش ��رح (بانت �س ��عاد) (،)12
وق�صيدة يف غريب اللغة(.)13
ق ��ال الزركلي� :س� � ّمى له الن ��دمي وياقوت عدة كت ��ب ،منها (كت ��اب التاريخ)
و(غري ��ب الق ��ر�آن) و(كت ��اب ال ��وزراء) و(�أمثال الق ��ر�آن) وال نعلم ع ��ن �أحدها
خربا(.)14
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 :7/2ما ُن�شر من�سو ًبا �إليه
•ديوان �س ��حيم عبد بني احل�س ��حا�س (ت40هـ)� ،ص ��نعة نفطويه :ن�ش ��ره
ال�شيخ عبد العزيز امليمني ،يف دار الكتب امل�صرية �سنة 1950هـ..
•م�س� ��ألة �سبحان .ن�شرها ال�شيخ م�شهور �آل �س ��لمان يف دار اخلراز – دار
ابن حزم� ،ضمن جمموعة �أجزاء حديثية (املجموعة الأولى) 2001م.
•املق�ص ��ور واملمدود ،حققه د .ح�س ��ن �ش ��اذيل فرهود ،ون�شره ففي جملة
كلية الآداب �سنة 1975م ،جملد � ،4ص .)130-93( 38
•ديوان ال�سمو�أل .وهو ما بني �أيديكم.
 :8/2وفاته
تويف يوم الأربعاء ل�س ��ت خلون من �ص ��فر �س ��نة (323هـ) ،عن اثنني وثمانني
عاما ،ودفن يوم اخلمي�س يف مقابر باب الكوفة ،و�صلى عليه �إمام احلنابلة �آنذاك
الرببهاري(.)15
-3الديوان
 :1/3ن�شراته
تعددت ن�شرات ديوان ال�سمو�أل منذ مطلع القرن الع�شرين ،ولكن �أف�ضل هذه
وقفت عليها اثنتان ،عليهما نعرج يف هذا البحث �إن �شاء اهلل.
الن�شرات التي ُ
 :1/1/3ن�شرة الأب لوي�س �شيخو
ذكر �س ��زكني يف تاري ��خ الرتاث العرب ��ي (� )246/2أن �أول م ��ن عرف ديوان
ال�س ��مو�أل كان العيني يف �ش ��رح ال�ش ��واهد ( ،)596/4ثم ذكره بع ُد حاجي خليفة
يف ك�ش ��ف الظن ��ون ،وبغ�ض النظر عن مدى د َّقة هذا الق ��ول �أو ال ،ولكن من امل�ؤكد
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�أن �أول نا�ش ��ر لديوان ال�س ��مو�أل كان الأب لوي�س �شيخو الي�سوعي ،يف جملة امل�شرق
ع ��دد �آذار �س ��نة 1909م ،ثم �أفرد ن�ش ��رته ه ��ذه يف طبعة ثانية كت ��ب على غالفها
(م�ص ��ححة ومزيد عليها) يف املطبعة الكاثوليكية للآباء الي�س ��وعيني �سنة 1920
�صحح يف طبعته الثانية ما
ببريوت .وقد �ص� � َّرح يف مقدمة ن�ش ��رته �ص ( )4ب�أنه قد َّ
وق ��ع فيه من �أخطاء يف الطبعة الأولى فقال :و�إذ قد نفدت الطبعة الأولى من هذا
الدي ��وان النفي� ��س حاولنا جتديد طبعه م�ض ��يفني �إليه ما عرثن ��ا عليه من الفوائد
اجلديدة بعد �إ�صالح ما وقع فيه من الأغالط.
وعند �إمعان النظر مبعار�ض ��ة ن�ش ��رته الثانية على الن�سخة اخلطية الفريدة،
وقفن ��ا ث � َّ�م على موا�ض� � َع كثري ٍة م ��ن الأخطاء �أجمل � ُ�ت ذكرها يف �ص ��ورة جدولني
�سي�أتيانك بعد قليل.
�أهم امل�آخذ على هذه الن�شرة:
الن�ص ال�شارح
ومن �أهم امل�آخذ التي �أخذ ُتها على ن�ش ��رة (�ش ��يخو) �أنه ف�صل َّ
كالم نفطويه يف حا�ش ��ية الن�ص و�صيرَّ �شع َر ال�شاعر يف �أعاله،
عن الديوان فجعل َ
وه ��ذا الت�ص� � ُّرف ال �أراه �س ��ديدً ا؛ لأن الن�ص املحقق ي�ش ��م ُلهما م ًع ��ا ،ولي�س كالم
ال�ش ��ارح (نفطويه) ب�أجنبي عن كالم ال�ش ��اعر ،بل هو �ش ��ديد ال�ص ��لة به ،فح ُّقه
�أن يذك ��ر يف الن� ��ص املحقق ال يف حا�ش ��يته ،وهو ما مت �إ�ص�ل�احه يف هذا التحقيق
اجلديد ،و�إليك الآن ما مت ر�صده من �أخطاء يف هذه الن�شرة.
�أوال :موا�ضع ال�سقط
عدد ال�ساقط هو ما بني
املوا�ضع معقوفتني [ ]
[بل] �أنتم الع َّكارون

رقم
ال�صفحة
8

الن�سخة الفريدة
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�إذا [ما] �أوقدوا

12

�أن تك ��ون ع َلق� � ًة [ث ��م
ُم�ض ��غة] ث ��م تك ��ون
عظاما
ً
«الكاهنان» :من ُق َر ْي َظة
ِ
[وقوله« :جا�ش»] يعني
«بحر»:
هاج ،وقولهْ :
ُيح ُّم لك [املاء]

13
21
21

قول ��ه« :وتدع ��و قتا َلنا
ل ِع َب ��ا»� :أي ُت�س� � ِّم ْي ِه؛
َ
جلهلك [به]

21

[جدول رقم (ُ :)1ير�صد فيه ما �سقط من الن�ص يف ن�شرة لوي�س �شيخو]
ثانيا :موا�ضع الأخطاء

عدد رقم مو�ضع اخلط�أ
املوا�ضع ال�صفحة وهو ما بني
القو�سني ()
(يوما)
 11وال ُط َّل ً
حيث كان قتيل
12
13
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الن�سخة الفريدة

م َّنا

(كانت) �إذا
ُ�ش َّب ْت له ناره
و(قولها):
�أُمرت �أمرها
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ال�صواب

كان �إذا
وقوله

86

14

16
18
21

قال:
منفرجا.

واترك البحر
ره ًوا�( .أي
جبال)
بذمائه (و)
ٌ
بارك
وهذا من (نوع)
اجلاهلية
وامل�سبطر:
العظيم (و)
الأمري

بذمائه �أو
بارك
من (بيوع)
اجلاهلية
العظيم
ُ
الأم ُر

[جدول رقم (ُ :)2ير�صد فيه الأخطاء التي وقعت يف ن�شرة لوي�س �شيخو]
 :2/1/3ن�شرة �آل يا�سني
وبعد مرور قرابة �أربعة عقود ن�شر ال�شيخ محمد ح�سن �آل يا�سني تلك الن�سخة
يف مطبع ��ة املعارف ببغ ��داد وبالتحديد �س ��نة 1955هـ � ،ض ��من �سل�س ��لة (نفائ�س
املخطوط ��ات) ،وم ��ع �أنه جعل الن�ص ال�ش ��ارح وكالم ال�ش ��اعر يف حق ��ل واحد هو
الن� ��ص املح َّقق ولكنه وقع يف �أخطاء لي�س ��ت بالقليلة ،دفعتني لإعادة التحقيق من
اجلدي ��د ،يقول املحقق يف (ج) عن ن�ش ��رة �ش ��يخو :وبلغني بعد ذلك �أن لل�س ��مو�أل
ديوا ًنا ن�ش ��رته جملة امل�ش ��رق البريوتية .ففح�ص � ُ�ت عنه حتى عرثتُ عليه ،فر�أيته
مطاب ًقا ملا جاء يف ن�س ��ختنا اخلطي ��ة ،ولكنه خلو من ال�ش ��رح والتعليق والتحقيق،
فكان �أ�شبه ما يكون بالنقل املجرد الباقي على علاَّ ته.
و�إلي ��ك الآن �أه � َّ�م الأخطاء التي وقعت فيه هذه الن�ش ��رة ،و�إنَّ يف امل�أخذ الأول
نا�سب ًّ
لعرب ًة ِّ
خطا �إلى �أحد من الأئمة الأعالم من غري مزيد تدقيق� ،أو �إجراء
لكل ٍ
حتقيق.
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امل�آخذ على هذه الن�شرة:
�أوال :ن�س ��بة ن�س ��اخة هذه الن�س ��خة �إلى الإمام ال�ص ��غاين ،ولي�س ل ��ه منها �إال
معار�ض ��تها ،يق ��ول املحق ��ق عن تلك الن�س ��خة يف مقدمته � ��ص ( :)1كتبت يف العام
التا�س ��ع والأربعني بعد ال�س ��تمائة من الهجرة بخط العالمة اللغوي الكبري احل�سن
بن محمد ال�صغاين.
وقال �ص (ز :)4 /و�أما نا�سخ الن�سخة فهو :العالمة ر�ضي الدين �أبو الف�ضائل
احل�س ��ن بن محمد بن حي ��در العدوي العمري الهندي اللغ ��وي نزيل بغداد (يعني
ال�صغاين).
يثبت لنا خط�ؤه بيقني عند التحقيق والتمحي�ص مبا
وهذا الذي ذكره املحقق ُ
ال يدع جمال لل�شك ،و�سوف �أ�سرد لك الآن الدالئل والرباهني على ذلك من ن�سخة
خطية من كتاب (العباب) لل�ص ��غاين التي كتبه ��ا بيده والتي حتتفظ بها اخلزانة
امللكية بالرباط ( )2835ويحتفظ معهد املخطوطات العربية ب�صورة ثالثة �أجزاء
�سخت �أحد �أجزاء هذا
منه بخط ال�صغاين برقم ( )438و( )439و( ،)440وقد ُن ْ
الكتاب قبل وفاته بعام واحد (649هـ).

[�ش ��كل رق ��م ( :)1في ��ه راموز من قي ��د فراغ املجلد الرابع ع�ش ��ر من كتاب
العب ��اب الزاخر واللب ��اب الفاخر لل�ص ��غاين بخط يده التي حتتف ��ظ بها اخلزانة
العامة بالرباط]
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وعند معار�ض ��ة هذه الن�سخة ال�صحيحة الن�سبة �إلى ال�صغاين يتبني لنا خط�أ
ال�شيخ �آل يا�سني يف ن�سبة ن�ساخة ديوان ال�سمو�أل �إليه ،مثال ذلك ما يلي:
 1 .1الب�سملة:

[الب�سملة يف ديباجة العباب بخط ال�صغاين ،معهد املخطوطات لغة ]438

[الب�سملة يف ديباجة ديوان ال�سمو�أل ،معهد املخطوطات العربية� ،أدب ]1477
[جدول رقم (ُ :)3ير�ص ��د فيه مدى االختالف الواقع بني الب�س ��ملتني يف ن�س ��خة
ديوان ال�سمو�أل وكتاب العباب لل�صغاين بخط يده]
 2 .2الكاف املتطرفة:

[�ش ��كل رقم ( :)2ير�ص ��د فيه �ش ��كل الكاف املتطرفة التي جاءت يف كتاب
العباب لل�صغاين ،ورقة � 438 / 13أدب]
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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[�ش ��كل رقم ( :)3ير�ص ��د فيه �ش ��كل الكاف املتطرفة يف ديوان ال�س ��مو�أل ،ورقة 1477 ،5
�أدب].

� .3أو�س بن َح َجر و�أو�س بن ُح ْجر

(�أ) :ورقة (/9ظ) املتحف

(ب) :ورقة (/17ظ) الرباط

(ج) :ورقة  /18ظ ،املتحف (د) :ورقة /70و الرباط
[جدول رقم (ُ :)4ير�ص ��د فيه كيفية كتابة ال�صغاين ال�سم ال�شاعر اجلاهلي ال�شهري (�أو�س
بن َح َجر) من كتاب العباب على ال�صواب ،وكتابته يف ن�سخة ديوان ال�سمو�أل ب�صورة مختلفة
مما يبني بو�ضوح �أن كاتبها لي�س ال�صغاين].

وال�صواب �أو�س بن َح َجر ،كما جاء يف الن�سخة املغربية من كتاب العباب.
ويكف ��ي م ��ا ذكرته الآن دليلاً على خط�أ هذه الن�س ��بة ،و�أن ال�ص ��غاين مل يكن
له من هذه الن�س ��خة اخلطية الفريدة غري معار�ض ��تها وقراءته ��ا .ومل يكن لوي�س
�ش ��يخو من العجلة وعدم التثبت من الأمر كما كان لل�شيخ محمد ح�سن �آل يا�سني؛
�إذ �ص ��رح يف مقدمة ن�ش ��رته �ص ( )3ب�أن هذا املجموع عليه �إجازة بخط احل�سن بن
2 1
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محمد ال�شهري بال�صغاين يف �آخر كل ق�سم من �أق�سامه .وقال �ص ( )4عن الديوان:
وقد عار�ضه على الأ�صل اللغوي ال�صغاين.
وبهذا �أغلق احلديث عن هذه الن�س ��بة املزعومة التي مل يكن لها من ال�صحة
ن�صيب؛ لأ�سر َد موا�ضع ال�سقط واخلط�أ التي جاءت يف تلك الن�شرة.
ِق ْ�س ٌط وال
ٌ
ثانيا :موا�ضع ال�سقط والأخطاء
ومل تخل هذه الن�شرة من موا�ضع لل�سقط واخلط�أ ،ناهيك عن �إهمال ال�ضبط
مق�س ًما �إياها
والت�ش ��كيل للن�ص املح َّقق ،و�سوف �أ�س ��رد لك الآن �أهم هذه املوا�ضع ِّ
كما يلي:
�أوال :موا�ضع ال�سقط
رقم
الن�سخة الفريدة
مو�ضع ال�سقط
عدد
ال�صفحة
املوا�ضع
[ف�أبى ال�سمو� ُأل �أن
يدف َع �إلي ��ه الدروعَ؛
فق� � َّرب احل � ُ
�ارث
�ام ف�ض ��رب
الغ�ل َ
عن َقه].
[عندنا]

4

12
13

مل ي�س ��تطع املحق ��ق
ق ��راءة[ :ب�إ�س ��كان
امليم لغ ٌة يف ربيعة].
وق ��ال يف احلا�ش ��ية:
كلم ��ات م�شو�ش ��ة مل
نهت ��د �إلى ال�ص ��حيح
فيها.
[جدول رقم (ُ :)5ير�ص ��د فيه الأحرف ال�س ��اقطة من ن�شرة ال�شيخ �آل يا�سني ،ومت �إ�صالحه
يف هذه الن�شرة]
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ثانيا :موا�ضع الأخطاء
عدد
رقم
املوا�ضع ال�صفحة

5
8
29

41

مو�ضع اخلط�أ

الن�سخة الفريدة

وكان الأع�ش ��ى
هج ��ا رج�ل�ا من
(كليب)
ق ��ال الف ��راء:
الواب ��ل :املط ��ر
العظيم والقطر.
و�أفل ��ت بجريع ��ه
(�إذا فر)

ال�صواب

َك ْلب
املط ُر
العظيم
ُ
ال َق ْطرِ
أفلت
و� َ
بج َر ْي َعة
ُ
َّ
الذ َقن

وال�سبطر:
العظيم والأمر.

«ال�س َب ْطر»:
ِّ
العظيم
ُ
الأم ُر.

عزب �ضريه

عزب
خريه.

43

[جدول رقم (ُ :)6ير�ص ��د فيه موا�ض ��ع اخلط�أ من ن�شرة ال�شيخ �آل يا�سني ،ومت �إ�صالحه يف
هذه الن�شرة]

وبع ��د هذا العر�ض لتلك الن�ش ��رتني وم ��ا وقع فيه كال املح ِّقق�ي�ن من �أخطاء،
أجبت لك يف ت�ض ��اعيف كالمي عن ال�س�ؤال الذي جاءك يف ملخ�ص هذا
�أكون قد � ُ
بخاف
البحث� ،أعني م�س ��وغات �إعادة ن�شر هذا الديوان من جديد ،و�إنَّ هذا لي�س ٍ
على �أويل الألباب ،واحلمد هلل رب العاملني.
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 :2/3ن�سبته
مل يذك ��ر الندمي يف الفهر�س ��ت من ب�ي�ن م�ؤلفات نفطويه ه ��ذا الديوان ولكن
�ص ��حت عندي ن�س ��بة جمع هذا الديوان والتعليق عليه �إلى نفطويه لعدة �أ�س ��باب،
هي:
�أوال� :إق ��رار الإمام ال�ص ��غاين لهذه الن�س ��بة التي وجدت على �ص ��فحة عنوان
الكتاب ومقدمته وخامتته �إلى نفطويه.
ثاني ��ا :حتديثُ امل�ص� � ِّنف يف الكتاب عن �أ�ش ��ياخ ُذكرت �أ�س ��ما�ؤهم يف ترجمة
نفطويه على �أنهم �شيوخ له ،وهم كما يلي:
�معت �أحمد ب ��ن يحيى (ثعلب)
•ق ��ال امل�ص� � ِّنف (قطعة  / 2بيت � :)16س � ُ
(ت291هـ).
•وقال الندمي (الفهر�ست  )250/1يف ترجمته� :أخذ عن ثعلب.
•وق ��ال امل�ص ��نف (قطع ��ة  /4بيت  : )4و�أن�ش ��دين محمد ب ��ن اجلهم عن
الف َّراء.
وقال الندمي (الفهر�ست  )250/1يف ترجمته� :سمع من محمد بن اجلهم.
راب ًعا :ما جاء يف �صفحة العنوان ومقدمة الن�ص وخامتته.
ثال ًثا- :وهو دليل ا�ستئنا�س� -أنه مل ي�شكك �أحد من نا�شري ديوانه يف ن�سبته،
وكذا مل �أقف على �أحد من الباحثني �ص َّرح بالطعن يف هذه الن�سبة �إلى نفطويه.
 :3/3منهج حتقيقه
�خت الأ�ص ��ل الفريد وعار�ضتُه بن�ش ��رة (لوي�س �ش ��يخو) و(ال�شيخ محمد
ن�س � ُ
ووثقت ُج َّل النقوالت من
ح�س ��ن �آل يا�س�ي�ن) و�ص � َّ�ح ْح ُت ما وقعا فيه من �أخطاء،
ُ
املراجع الناقلة ،واعتنيت بتفقري الن�ص وتن�ض ��يده ،ون�س ��بة ال�شعر الوارد فيه �إلى
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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علي
بحره ،ثم
ُ
عر�ضت عملي على �أ�ستاذي د .عمر خلوف ،وقد كانت له ت�صويبات َّ
أردت �إثباتها يف حوا�شي
ُ
قمت ب�إدراجها يف الن�ص املحقق ،وكان له تعليقات �أي�ضا � ُّ
الن�ص رامزًا له بعدها بـ (خلوف).
 :4/3ن�سخته اخلطية الفريدة
تقدم يف ملخ�ص البحث �أن �أول من اكت�ش ��ف ن�س ��خة ديوان ال�سمو�أل الفريدة
يف الع�ص ��ر احلدي ��ث ه ��و الأب �أن�س ��تا�س الكرمل ��ي وق ��د وق ��ف عليها يف دم�ش ��ق
�س ��نة � 1909ض ��من جمموع نفي�س ي�ض ��م عدة كت ��ب ،منها كتاب الهم ��ز لأبي زيد
الأن�ص ��اري ،وكتاب ف�ض ��ائل الكالب رواية التنوخي ،وكتاب تف�ضيل الأتراك على
�س ��ائر الأجيال ،وديوان املزَ ِّرد رواية ابن ال�سكيت .وقد ا�ستقرت هذه الن�سخة الآن
يف مكتب ��ة املتحف العراقي ببغ ��داد برقم ( ،)1401ويحتف ��ظ معهد املخطوطات
العربية بن�س ��خة م�ص ��ورة منها برق ��م (� 1477أدب) 19 ،ورقة� 15 ،س ��طرا ،جاء
اليهودي ،من �ص ��نعة �إبراهيم بن
يف قيد فراغها« :مت �ش ��ع ُر ال�س ��مو� ِأل بن عادياء
ِّ
محم ��د بن عرفة الأزدي املعروف َ
بنفطوي ِه) .وذلك ُ�س � ْ�حر َة ليل الأربعاء ثاين ذي
احلجة من �شهور �سنة ت�سع و�أربعني و�ست مئة هاللية هجرية نبوية» .وكتب الإمام
املنت�سخ منه ،وكتب امللتجئ �إلى
ال�صغاين يف هام�ش الأ�صل« :بلغ ال ِعرا�ض بالأ�صل
ِ
حرم اهلل تعالى /احل�سن بن محمد بن احل�سن ال�صغاين ،جعله اهلل ثق ًة ال تَلحقه
ا�س�ت�راب ٌة ،وال ُتن�س ��ب �إليه معاب ٌة ،يف ذي احلجة من �شهور �سنة ت�سع و�أربعني و�ست
مئة حامدا وم�صل ًّيا».
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 :5/3رامو ٌز للن�سخة اخلطية املعتمدة
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[الن�ص املحقق]
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وال حول وال قو َة �إال به
قال �أبو عبد اهلل [�إبراهيم بن]( )16محمد بن عرفة الأزدي:
عظيم ا َ
خل َط � ِ�ر يف قومه،
الغ�س ��اين يهود ًّي ��ا ،وكان َ
كان ال�س ��مو� ُأل ب ��نُ عاديا َء َّ
()17
العرب امل َث َل؛ فقال ��وا�« :أَ ْوفى من ال�س ��مو�أل»  ،ق ��ال ِد ْعبل بن علي
و�ض� � َر َب ْت ب ��ه ُ
ا ُ
خلزاعي([ :)18من الوافر]
وم����ا مِ ���� ْث���� ُل ال�������س���م���و�ألِ يف نِ�������زارٍ؟!

�أال ه��ي��ه َ
��ات ق��د ق َ��ط��ع ال��قِ��ري�� َن��ا

و َف������ ْي������تُ ب��������������أ ْد ُر ِع ال�����كِ����� ْن�����ديِّ �إين
ب�� َن��ى يل ع���اد َي��� ْا حِ ���ْ��ص�� ًن��ا َح�����ص��ي�� ًن��ا
����ب
وق��������ال��������وا� :إن����������ه َك������ن������ ٌز رغ����ي ٌ

�إذا م��������ا ُذ َّم �أق�������������������وا ٌم و َف�������� ْي��������تُ
وم�����������ا ًء ك���� َّل����م����ا � ِ�����ش����� ْئ�����تُ ا�����س����ت���� َق���� ْي����تُ

()19

القي�س بن ُح ْجر ملَّا خرج �إلى قي�ص� � َر َي ْ�س� � َت ْنجدُه على بني
وكان من وفائه �أنَّ امر�أَ ِ
َ
احلارث بن �أبي
�أ�س ��د بن خزمي ��ة = �أودعه مئ َة ِد ْر ٍع ،فل َّما هلك امر�ؤُ القي� ��س ،بلغ
فتح�صن منه ال�سمو� ُأل و�أخذ
جي�ش،
الغ�ساين خ ُرب الدرو ِع؛ ف�أتى ال�سمو� َأل يف ٍ
َّ
ِ�ش ْم ٍر َّ
احلارث اب ًنا له ،وقد رجع من ال�ص ��يد فقال له� :إين قد �أ�س ��رتُ اب َن َك ،فادف ْع �إ َّ
ُ
يل
ُ
احلارث
�ربت عن َقه ،ف�أبى ال�س ��مو� ُأل �أن يدف َع �إليه ال ��درو َع؛ فق َّرب
ال ��درو َع و�إال �ض � ُ
الغالم ف�ضرب عن َقه؛ فقال يف ذلك ال�سمو� ُأل[ :من الوافر]
َ

هلل � ْأغدِ ُر( )20ما َ
م�ش ْيتُ [�/3أ]
فال وا ِ
رجلاً من َك ْل ٍب ،فقال[ :من
هجا ُ
وقال يف ذلك �أع�شى بني ثعلب َة( ،)22وكان الأع�شى َ
الوافر]
ب��ن��و ال�����ش��ه�� ِر احل����را ِم ف��ل��� ْ��س��تَ منه ْم
����ن ُق����� ْر ٍط
وال مِ ����ن رهْ ِ
������ط ح��� َّي���ا َن ب ِ

()21

ول���� ْ���س���تَ م���ن ال����كِ����را ِم ب��ن��ي عُ�� َب�� ْي��دِ
َ ()23
بن ز ْي���دِ
ح�سانِ ِ
و ال من رَهْ ِ��ط َّ

علي من ذلك� ،أنا �أ�ش � ُ
�رف من ه�ؤالء .ثم �سار �شع ُر الأع�شى هذا
فقال الكلبي :وما َّ
()24
الكلبي �أنذ َر
الكلبي ،ثم �إن الأع�ش ��ى �س ��افر -وقد كان
يف النا�س حتى �س� � ُّبوا به
ُّ
َّ
قوم فيهم الأع�ش ��ى ف�أخذه �أ�س�ي ً�را ،وهو ال
دمه -فغزا
الكلبي يف ٍ
َ
ُّ
جي�ش ف�أغار على ٍ
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يعرف الأع�شى ،ف�س�أل الأع�شى من كان يف يده �أنْ َي ِ�صيرْ به �إلى ُ�شريح بن ال�سمو�أل،
نف�سه.
وكان ُ�ش َريح يف ِح ْ�صن �أبيه ،وهو «الأ ْب َلقُ »( ،)25فلما �صار �إليه ع َّر َفه َ
فقال الأع�شى([ :)26من الب�سيط]
ُ�ش َر ْي ُح ال َت رْ ُ
تك ِّني ب ْع َد ما َع ِل َقتْ
قد ُج ْلتُ ما بني با ِن ْقيا �إلى َعدَنٍ

حِ ��ب��ا ُل َ
هلل َ�أ ْظ���ف���اري
��ك ال���ي���و َم َب��� ْع��� َد ا ِ
وط��ال يف ال ُع ْج ِم َت�� ْك��راري و َت ْ�سياري

ف��ك��ان �أك��ر َم��ه��م عَ��� ْه���دًا و�أوث�� َق��ه��م
كال َغ ْيثِ ما ْا�س َت ْم َط ُر ْوه جا َد واب ُله

عَ��� ْق���دًا � -أَ ُب َ
غ�ي�ر �إ ْن��ك��ا ِر
������وك ب��� ُع��� ْر ٍف ِ
ويف ال�� َه�� َزاهِ �� ِز كامل ُ ْ�س َت�أْ�سِ دِ ال�ضاري

قولهَ « :ت ْكراري» .يعن ��ي :ذهابي وجميئي ،ويقال :ك َّر يف طريقه� :إذا رجع [/3ب]
في ��ه ،ف�أم ��ا قوله تبارك وتعالىُ } :ث � َّ�م ر َد ْدنا لكم الك َّر َة عليهم{ [الإ�س ��راء، ]6:
فمعن ��اه :جعلن ��ا لكم الرجع� � َة عليهم ،ومنه قول ر�س ��ول اهلل �ص ��لى اهلل عليه و�آله
لأ�ص ��حابه «يوم ُحنني» ِحني انهزموا ث ��م رجعوا فقالوا :نحن ال َف َّرارون .فقال« :بل
�أنتم ال َع َّكارون ،ال َك َّرارون»(� .)27أي رجعتم.

العظيم ال َق ْط ِر ،يقالَ :و ِب َل ِت ال�س ��ما ُء
قول ��ه« :جاد وابله» .قال الفراء :الواب ُل املط ُر
ُ
وراكب و َر ْك ٍب.
ت ِب ُل َو ْبلاً  ،ويقال :واب ٌل و َو ْب ٌل ،مث ُل
و�ص ْح ٍبٍ ،
ٍ
�صاحب َ
ُك��نْ كال�سمو�ألِ �إ ْذ طاف الهُما ُم به

يف َج ْ���ح��� َف���لٍ ك�����س��وا ِد ال��ل��ي��لِ َج����� َّرا ِر

�إ ْذ �سا َمه ُخ َّط َت ْي َخ ْ�س ٍف فقال له:
ف��ق��الَ :غ���� ْد ٌر و ُث�� ْك ٌ��ل �أن���تَ بينهما
غ�ي�ر ب��ع��ي��دٍ ث���م ق���ال ل��ه:
ف�����ش َّ��ك َ
و���س��وف ُي�� ْع��قِ�� ُب�� ِن�� ْي�� ِه � ْإن ظ��فِ�� ْر َت به

ق ْ����ل :م��ا ب���دا ل َ
����ك؛ �إين ���س��ام�� ٌع َح���ا ِر
���اخ�ت�ر وم����ا ف��ي��ه��م��ا ح ٌّ
ف ْ
����ظ مل ُ ْ���خ���ت���ا ِر
��ي��ر َك؛ �إين م���ان��� ٌع ج���اري
اق��� ُت ْ���ل �أَ� ِ�����س َ
مي ِو ِب���� ْي����� ٌ����ض ُ
ذات � ْأط����ه����ا ِر
رب ك������ر ٌ
ٌّ

هم ب�أَ ْم � ٍ�ر ف َع َله،
ق ��ال �أب ��و عم ��رو(« :)28ال ُهمام» :ا َمل ِل ُك()29؛ ُ�س � ِّ�مي بذلك؛ لأن ��ه �إذا َّ
ُ
ُ
العرب [�/5أ] يف اجلاهلية
و«اجلحفل»:
اجلي�ش الكث ُري ،وكذلك «اجل َّرا ُر» ،وكانت ُ
ُ
الرجل منهم � َ
قاتل �س َّم ْوه َج َّرا ًرا.
�إذا قاد
ألف ُم ٍ

قوله« :و ِب ْي ٌ�ض» .يعني ن�س ��ا ًء ِب ْي ً�ض ��ا .وقوله« :ذاتُ �أطهارٍ» .في ��ه َم ْعنيان� :أحدهما:
احل ْي ُ�ض زال َ
يح ْ�ضنَ  ،و َي ْط ُه ْرنَ ( ،)30و�إذا زال َ
احل َب ُل.
�أنهنَّ ن�سا ٌء ،ال ِ
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فحا�ضت بعد ذلك».
و ُيروى �أن عائ�ش َة قالت« :ما �أت َْت المر�أ ٍة خم�سون �سن ًة
ْ
واملعنى الآخر« :ذاتُ � ْأطهارٍ»� .أي نق َّياتٌ  ،بريئاتٌ من ال ِّر ْيبة وال ُف ُجور.

ف��اخ��ت��ا َر �أَ ْدراعَ�������ه � ْأن ال ُي��� َ��س َّ��ب بها
ب��الأب��ل��قِ ال�� َف�� ْرد م��ن ت��ي��م��ا َء منز ُله

ومل يكن َع ْهدُه يو ًما بخ َّوا ِر [/5ب]
حِ ���ْ��ص ٌ��ن َح���ِ��ص�ي ٌ
�ير َغ���دَّا ِر
ن وج���ا ٌر غ ُ

فق ��ال ُ�ش� � َري ٌح للكلب � ِّ�يَ :ه ْبني هذا الأ�س�ي َ�ر الذي �ص ��ار �إلى َر ْحلي ،فق ��ال :هو َ
لك،
أقم عندي ف�إين � ْأح ُب ْو َك و ُ�أ َ
كرمك و ُ�أح�س ��نُ �إليك ،فقال:
ف�أطلقه ُ�ش ��ريح ،وقال لهْ � :
�إنْ كن � َ�ت تريد �أن ُت ِت � َّ�م معرو َفك عندي ،و�أن ُت ْه ِن ُئني ال�ص ��نيع َة فاحملني على ناق ٍة
ناج َي� � ٍة ب َر ْحلها و�أداتها ،فحمله على ناقة برحلها و�أدا ِتها فا�س ��توى عليها من وق ِته
ِ
الكلبي خ ُربه و�أنه هو الأع�ش ��ى فبعث يف طلبه فلم يقدر عليه ،وقال
وم�ض ��ى ،فبلغ
َّ
ِل ُر ُ�س ِله� :إنْ لقيتُموه ف�أعلموه �أين � ْأح ُبوه و�أَ ِ�ص ُله ،فلم يق ْع يف يده.
-1وقال ال�سمو� ُأل بن عادياء([ :)31من الطويل]
� -1إذا املَر ُء لمَ َي ْد َن ْ�س مِ َن ال ُل�ؤْ ِم عِ ْر ُ�ض ُه
َ -2و ِ�إ ْنهُ َولمَ َيحمِ ْلعَلىال َّن ْف ِ�س َ�ض ْي َمها
ُ -3ت���� َع��ِّي�رِّ ُ ن����ا �أَ َّن��������ا َق���ل���ي ٌ���ل عَ���دِ ي��� ُدن���ا
َ -4وم����ا َ���ض�� َّرن��ا َ �أ َّن������ا َق��ل��ي ٌ��ل َوج���ا ُرن���ا

َف������ ُك ُّ
������ل رِدا ٍء َي������ ْر َت������دي������ ِه َج���م���ي��� ُل
ي�س ِ�إلى ُح ْ�س ِن ال َثنا ِء َ�سبي ُل [�/6أ]
َفلَ َ
َف���� ُق����ل����تُ َل����ه����ا�ِ :إ َّن ال������كِ������را َم َق��ل��ي�� ُل
���َث���ي َ
�������ن َذل���ي��� ُل
عَ�����زي����� ٌز َوج���������ا ُر الأَك رَ

جعلك ُ
«العزي ��ز» :املني ُع ،وقولهم�« :أع� �ز ََّك ُ
اهلل»� ،أي َ
اهلل عزيزً ا َمني ًعا ،ال ُت َذ ُّل ،وال
�ال َ
ُين � ُ
منك ،وال َعزا ُز :الأر� �ُ�ض الغليظ ُة العالية ،و ُيقال :عزَّه َي ُع� �زُّه� .أي غل َبه ،ومنه
قوله تبارك وتعالى} :وعزَّين يف اخلطاب{ [�ص. ]23:
 -5وما ق َّل من كانتْ بقاياه مِ ْثلَنا
َ -6ل��ن��ا َج��� َب ٌ���ل َي��ح�� َت�� ُّل�� ُه َم���ن ُن��حِ �� ُّل�� ُه

�����س��ا َم��ى ل��ل�� ُع��لَ��ى و ُك���ه ُ
ُ���ول
���ش��ب ٌ
��اب َت َ
ُم�� ِن��ي ٌ��ف َي���� ُر ُّد ال َّ
���ط��� ْر َف وَهْ ���� َو َكلي ُل

قولهُ « :م ِن ٌ
عال على ما �س ��واه ،ومنه ُ�س � ِّ�مي :ع ْب ُد َمناف(/6[ ،)32ب] ومنه
يف»� .أي ٍ
قولهمَ « :ن ِّي ٌف وع�شرون»� .أي زيادة.
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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َ -7ر َ�سا �أَ�ص ُل ُه تحَ تَ الثرَّ َ ى َو َ�س َما ِب ِه

�إِل���ى ال�� َّن ْ��ج ِ��م َف���� ْر ٌع ال ُي����را ُم َط��وي�� ُل

��ا���س ال ن��رى القت َل ُ�س َّب ًة
ونحن �أن ٌ

�إذا م����ا َر�أَ ْت������������ ُه ع����ام���� ٌر و� َ���س��� ُل ُ
���ول

اجلبال :الرا�سيات .ويقال� :أ ْر�ساه ُ
ُ
اهلل؛ ف َر َ�سا،
«ر�سا»� .أي ث َبت ،ومنه ُ�س ِّميت
قولهَ :
ومنه قوله} :واجلبال �أر�ساها{ [النازعات.]32:
يقول :ن�ص�ب ُ�ر عل ��ى احلرب ،وال َن َرى َ
ال�س� � َّب ُة عندنا يف
القتل ُ�س� � َّب ًة� .أي عا ًرا� ،إمنا ُّ
ال ِفرار.
������ب امل�������وتِ �آج����ا َل����ن����ا ل��ن��ا
ُي�����ق����� ِّر ُب ُح ُّ

و َت������ ْك������ َرهُ ������ه �آج�����ا ُل�����ه�����م ف���� َت ُ
����ط ُ
����ول

ين يف ا َ
و�إ َ
حل������ ْربِ ال���� َع����وانِ ُم��� َو َّك ٌ���ل
َ -10ت�سِ ي ُل على َح ِّد ُّ
و�سنا
الظباتِ ن ُف ُ

نف�س ال �أري���� ُد ب��ق��ا َءه��ا
ب����إ ْق���دا ِم ٍ
ول��ي�����س��تْ ع��ل��ى ���ش��ي ٍء � ِ���س���واه َت�سي ُل

يق ��ولَ :ت َل ُف �أَ ْن ُف ِ�س ��نا َه�ِّي�ٌننِّ ٌ علينا �إذا ِخ ْفن ��ا �أن ُنعيرِّ َ بال ِفرا ِر ( )33كم ��ا قال قي�س بن
ا َ
خل ِطيم(�/7[ )34أ][ :من الطويل]
()35

ُّ
«الظباتُ » ج ْم ُع ُظ َب ٍة :وهي َط َر ُف َحدِّ ال�سيف.
وم����ا م َ
�����ات م��� َّن���ا َم���� ِّي����تٌ يف ف��را� ِ��ش��ه

وال ُط������ َّل م��� َّن���ا ح���ي ُ
���ث ك�����ان ق��ت��ي�� ُل

الكرام يف القتل ،كما
�حاب َح ٍ
رب ،ومنايا ِ
يقول :ال منوتُ يف ُف ُر ِ�ش ��نا()36؛ لأننا �أ�ص � ُ
ري([ :)37من الطويل]
قال زه ٌ
و�إن ُي ْقتلوا ف ُي�ش َتفى م��ن دمائهم

ميا من مناياه ُم ال َق ْت ُل
وكانوا قد ً

()38

وقول ��ه« :وما ُط َّل م َّنا حيث كان َق ِت ُيل» .يقالُ :ط َّل َد ُمه و�أُ ْه ِد َر� :إذا ذهب باطلاً ومل
ُي ْد َر ْك ب َث�أْره(.)39
ل�ص �سِ َّرنا
�ص َف ْونا فلم َن�� ْك�� ُد ْر و َ�أ ْخ َ

��اث �أطا َبتْ َح ْملَنا و ُف ُح ُ
�إِن ٌ
ول [/7ب]

ِ�س ُّر ال َق ْومِ :خيا ُرهم .يقال� :إنه من ِ�س ِّر َق ْو ِمه ،ومن ُ�ص َّياب ِتهم ،ومن َ�صميمهم ،ومن
ُلبابهم .قال جرير([ :)40من الكامل]
ال�سـ ِّر العتيقِ مَ َ
جُ ْ
ن���ى بها
ن ٌ
���ب م��ن ِّ
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وج��دِ ي�� ُل
فوق النجائبِ َ�ش ْد َق ٌم َ
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()41

تواعدوه ��نَّ �س� � ًّرا{
وزع ��م الف ��راء(� )42أن ق ��ول اهلل تب ��ارك وتعال ��ى} :ولك ��نْ ال ِ
ال�س ُّر :النكاح( .)43وقال جرير[ :من الكامل]
[البقرة . ]235:قالِّ :
� َ��ض�� َّي�� ْع�� ُت�� ُم ب��� ِل��� َوى ال���ذن���ا ِئ���بِ ن��� ْ��س��و ًة

()44

ل��ل��ح��ارث ِّ��ي ف��ب��ا� َ��ش�� َر الأ������س�����را َرا

فنحن ك��م��ا ِء املُ���� ْزنِ م��ا يف نِ�صا ِبنا

َك������هَ������ا ٌم وال ف���ي���ن���ا ُي����� َع�����دُّ ب��خ��ي�� ُل

أبي�ض ،واحد ُته ُمزْ ن ٌة ،و«ال َك َه ُام» :ال�س � ُ
�حاب ال ُ
�يف غ ُري القاطع،
«املزنُ » :ال�س � ُ
َّ
–بالذ ِّم -ف�إمنا هو كال�س ��يف غري
وكذل ��ك ال� � َّد َدانُ ( ،)45ف�إذا قي ��ل للرجلَ :ك َه ��ام
القاطع.
وح َّطنا
ع��لَ�� ْون��ا �إل���ى خ�ير ال ُّ��ظ��ه��ور َ

ل��� َو ْق���تٍ �إل���ى خ�ير ال�� ُب ُ��ط��ونِ ن ُ
���زول

و�أي����ا ُم����ن����ا َم����� ْ����ش����ه����و َد ٌة يف ق��دمي��ن��ا

وح ُج ُ
ول [�/8أ]
لها ُغ�� َر ٌر َم ْعلو َم ٌة ُ
ن ُف��� ُل ُ
ب��ه��ا م���ن قِ�����را ِع ال����دَّارع��ي� َ
���ول

و�أ����س���ي���ا ُف���ن���ا يف ك����� ِّل ي������و ِم ك��ري��ه�� ٍة

القوم� :إذا
«يوم الكريه ِة» :يوم ِ
القتال ،و«ال ِقراعُ» واملُقارع ُة :املُجالد ُة ،يقال :تَقار َع ُ
ُ
بال�سيوف.
جتالدوا
ِ
وقولهُ « :ف ُلو ٌل» .يعني ُك ُ�سو ًرا؛ لكرث ِة ال�ضرب بها.
ُم��� َع��� َّود ًة(� )46أن ال ُت َ�س َّل نِ�صا ُلها

ف��� ُي���غ��� َم��� َد( )47ح��ت��ى ُي�����س��ت��ب��ا َح ق��ب��ي�� ُل

ُي ُ
َ
ال�سيف � ْأغ ِمدُه .والقبي ُل:
قالَ :ن ْ�ص ُل
غمدتُ
ال�سيف ،و ُم ْن ُ�ص ُله .قال الف َّراءُ :يقالْ :
ِ
ال ِف ْرقة ،قال اهلل تبارك وتعالى يف ذكر ال�شيطان�} :إ َّنه يراكم هو و َقبيله من حيثُ
ال ت َر ْونه ��م{ [الأعراف .]27:ويقالَ :ق ِبيل ٌة ،وتجُ مع القبيل ُة [على] َ
قبائل ،وال َق ِبيل
[على] ال ُق ُبل(.)48
النا�س ع َّنا وعنه ُم
لي �إن جهلتِ
َ
َ�س ْ
النا�س قو َلهم
و ُن ْن ِك ُر � ْإن �شِ ْئنا على ِ

وج��ه ُ
ولي�س ���س��وا ًء ع��ا ٌ
ُ��ول [/8ب]
مل َ
وال ُي���� ْن����كِ����رون ال����ق����و َل ح�ي�ن ن��ق ُ
��ول

}نك َرهم
ق ��ال الفرا ُء :يق ��الَ :ن ِك ْر ُته و�أ ْن َك ْر ُت ��ه( ،)49وقد ج ��اء بهما القر�آنُ قول ��هِ :
أوج�س منهم خيفة{ [هود .]70:وقوله} :قو ٌم ُمنكرون{ [احلجر.]62:
و� َ
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َق�������������� ٌ
ؤول لمِ�������ا ق�������ال ال�������كِ�������را ُم َف����� ُع ُ
�����ول

�إذا ���س�� ِّي�� ٌد مِ �� َّن��ا مـ�ضى ق��ام �س ِّي ٌد

قب بعد ال َعقب،
ل�س ��نا ك َمنْ �إذا مات �س� � ِّي ُدهم ب ُقوا بال �س ِّي ٍد ،ولكن ي�سو ُد ال َع ُ
يقولْ :
()50
أو�س بن َح َجر [ :من الطويل]
كما قال � ُ
ت��خ�� َّم َ
����اب �آخ����� َر ُم����� ْق����� َر ِم
��ط ف��ي��ن��ا ن ُ

�إذا ُم����� ْق����� َر ٌم مِ ���� َّن����ا ذ َرا َح������دُّ ن���ا ِب��� ِه
وم��ا �أُ ْخ��مِ �� َدتْ ن��ا ٌر لنا ُد ْون ط��ارقٍ

وم��ا َذ َّم��ن��ا يف النازلني َن�� ِزي�� ُل [�/9أ]

ك����������ان �إذا � ُ�������ش������� َّب�������تْ ل�������ه ن����������ا ُره
���������س ُم����� ْرمِ ٌ
�����ل
ك����ي م����ا ي����راه����ا ب����ائ ٌ

َي����� ْرف����� ُع�����ه�����ا ب����ال����� َّ����س���� َن����دِ ال�����ق�����ا ِب�����لِ
()53
�����ي ل��ي�����س ب������الآه������لِ
�أو ف������� ْر ُد ح ٍّ

()51

يقول :ال ُتطف�أ نا ُرنا �إذا ما �أتانا ٌ
�ضيف؛ ْ
ليخ َفى عنه مكا ُننا .ومثله قول النجا�شي
يف مرثية احل�سني ابن علي �صلوات اهلل عليه[ :من ال�سريع]

()52

وكما قال ا ُ
حل َطيئ ُة([ :)54من الوافر]
������ي ب���ن���ي ُك����لَ���� ْي����بٍ
�������ي ح ُّ
ون����ع����م احل ُّ

�إذا م���ا �أوق�������دوا ف����وق ال���� َي���� َف����ا ِع

()55

وقال �أبو عبد اهلل :وهذا كثري و�ض� � ُّده ُ
قول الأخطل( )56يف هجائه لبني ُك َليب[ :من
الب�سيط]
ق��و ٌم �إذا ا�ستنب َح ال ُ
أ�ضياف كل َبه ُم

()57

ق��ال��وا لأ ِّم��ه�� ُمُ :ب��ويل على ال��ن��ا ِر

ُ
النجم طار ًقا؛
والطارق :من �أتى ليلاً  ،وال يقال ملن �أتى بالنهار طار ٌق ،وبهذا ُ�س ِّمي ُ
لأنه ي�أتي ليلاً  ،و�أما قول هند ابنة عتبة([ :)58من منهوك الرجز]
ْ
ن����������ح����������ن ب��������������ن ُ
�������������������������������������ارق
��������������ات ط

()59

النجم ك َر ًما.
�أي نحن بنات ِ
وقوله« :وما ذ َّمنا يف النازلني ُ
نزيل» .النزيل :ها هنا :ال�ضيف ،وهو( :ال َّث ِو ُّي)
�أي�ضا ،قال ذو ال ُّر َّمة([ :)60من الطويل]
فقلتُ لها :الْ ،
بل همو ٌم ت�ض َّي َفتْ
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-2وقال ال�سمو� ُأل � ً
أي�ضا[ :من اخلفيف]
ُن ْ
���ط��� َف��� ًة م���ا ُم��� ِن��� ْي���تُ ي�����و َم ُم��ن��ي��تُ
�أُمِ ���������������� َرتْ �أَ ْم�������� َره��������ا وف����ي����ه����ا ُب����ري����تُ

ني ،من قول اهلل جل وع ��ز�} :أف َر�أَ ْيت ُْم ما تمُ ْ نون{
قول ��هُ « :نطفة ما ُم ُ
نيت» م ��ن ا َمل ّ
[الواقعة.]58:
ني ،وكذلك � ْأمنى(.)62
قال الفراءَ :م ِن َي الرج ُل من ا َمل ِّ
وقول ��ه�« :أُم� � َر ْت � ْأم َرها»� .أي �أمره ��ا اهلل �أن تكون ع َلق ًة ثم ُم�ض ��غة ،ثم تكون
عظاما ،ثم ُت ْك َ�سى حل ًما كما �أخرب اهلل.
ً
ريت»� .أي ُخل ْق ُتِ ،منْ َب َر َ�أ ُ
اهلل اخللقَ .
وقوله« :وفيها ُب ُ
العرب َتد ُع الهمز َة يف ثالثة �أ�سماءٍ �أ�ص ُلها الهمز:
قال �أبو ُع َب ْيدة(ُ :)63
الب َّية :وهي من َب َر�أَ ُ
اهلل اخللقَ .
 رَ ِ وال ُّذ ِر َّية :وهي من ذ َر�أَهم. وال ُّن ُب َّوة :وهي من َن َّب�أَ ُه ُاهلل.
قال �أبو ُع َب ْيدة( :)64ومنـ[ـه]( )65اخلابي ُة ( ، )66وهي من خب�أْتُ (.)67
همز ،وهي من
وق ��ال �أحم ��د بن يحي ��ى( :)68وال َّر ِو َّيةَ ،ج َر ْت يف كالمهم بغ�ي�ر ٍ
ر َّو�أْتُ يف الأمر.
َك���� َّن����ه����ا ُ
ِ����ي
اهلل يف م�����ك�����انٍ َخ����ف ٍّ

َ
ِ���ي م��ك��ا ُن��ه��ا ل��و َخ��فِ��ي��تُ [�/10أ]
وخ���ف ٌّ

قال الفرا ُءُ :يقال� :أك َن ْن ُت ال�ش� �ـي َء يف نفـ�س ��ي ،ومنه قول اهلل جل وعز�} :أو �أ ْك َن ْنت ُْم
يف �أنف�س ��كم{ [البق ��رة .]235:وك َن ْن ُت ��ه :جعل ُت ��ه يف كنٍّ  ،وهو مكن ��ونٌ ،ومنه قوله:
} َب ْي�ض َم ْك ُنون{ [ال�صافات. ]49:
َم��� ْي���ت دَهْ ������� ٍر ق���د ُك���ن���تُ ث���م َح��� ِي��� ْي���تُ
�����ب عَ���� ِّن����ي
�إ َّن حِ ����� ْل�����م�����ي �إذا ت�����غ����� َّي َ

����������ن ب��������� ْأن �����س�����أم ُ
وح����ي����ات����ي رَهْ ٌ
����وت
��ي�را ُر ِزي��������تُ
ف ْ
���اع���ل���م ْ���ي �أ َّن�����ن�����ي ك����ب ً
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يقول� :إذا غاب عني ِح ْلمي فقد ُر ِز ْئ ُت �أم ًرا عظي ًما.
����ض��� ِّي ُ���ق ال����� َّ����ص���� ْد ِر ب����الأم����ان���� ِة ال َي�� ْف��ـ

َج������� ُع( )69ف��� ْق���ري �أم��ان��ت��ي م���ا َب��قِ��ي��تُ

ُر َّب � َ���ش��� ْت ٍ���م � َ���س���مِ ��� ْع��� ُت���ه ف��ت�����ص��اممَ��ـ ْ

ـ��تُ  ،و َغ ٍّ��ي ت َر ْك ُت ُه ف ُكفِيتُ [/10ب]

يقول� :إذا افتقرتُ مل �أَ ُخنْ �أمانتي للفقر ،ولكنني �أ�ص�ب ُ�ر على �أداء الأمانة على كل
حال.
ت�صام ُت ع َّمنْ َ�شتَمني ك�أ َّنني مل �أ�سم ْع؛ ِح ْل ًما وتن ُّزهً ا ،كما قال الآخر[ :من
يقول :مَ ْ
الوافر]
����ص����م ع���ن ا َ
خل���� َن����ا � ْإن ق��ي��ل ي��و ًم��ا
�أ� ُّ
ل���ي���تَ ����ش���ع���ري و�أ� ْ�����ش����� ُع����� َر َّن �إذا م��ا

ويف غ�ير ا َ
خل�� َن��ا �أُ ْل��� َف���ى ���س��م��ي�� َع��ا
ق����� َّرب�����وه�����ا م����� ْن�����������ش�����ور ًة ودُعِ ������ي������تُ

()70

يعن ��ي بقول ��ه« :ق َّربوها من�ش ��ور ًة»ُ :ك ُت � َ�ب َع َم ِله كم ��ا قال اهلل تب ��ارك وتعالى
َّ
يوم القيام ِة كتا ًبا ي ْلقاه من�شو ًرا{
}وكل � ٍ
إن�سان �ألزَ ْمنا ُه طائ َره يف ُع ُن ِقه و ُن ُ
خرج له َ
[الإ�سراء.]13:
�أَليِ َ ال��ف ْ
�����ض�� ُل �أ ْم ع��ل َّ��ي �إذا ُح��� ْو

� ِ���س��� ْب���تُ �إين ع��ل��ى احل�������س���ابِ ُم��قِ��ي��تُ

و�أت��������اين ال���ي���ق ُ
�ي�ن � يِّأن �إذا مِ ���ـ

ُّت و� ْإن َر َّم �أع ُ��ظ��م��ي َم�� ْب��ع ُ
��وت [�/11أ]

ه����ل �أق�����ول�����نَّ �إن َت�����������دَا َر َك َذن���ب���ي
���ك و ُن��� ْع���م���ى
�أب���� َف����� ْ����ض����لٍ م����ن امل���ل���ي ِ
ي��ن��ف�� ُع ال��ط�� ِّي ُ��ب ال��ق��ل��ي�� ُل م��ن ال���� ِّر ْز
فاجعلِ ال ِّر ْز َق يف احلاللِ من ال َك ْ�سـ

������ي� :إين ُن�����هِ����� ْي�����تُ
وت�������د َّك�������ى ع������ل َّ
�����ج����� ِز ْي�����تُ
�أ ْم ب������ َذ ْن������بٍ ق�����د َّْم����� ُت�����ه َف ُ
��ي�ر ا َ
خل���ب���ي���تُ
قِ وال ي���ن���ف��� ُع ال����ك����ث ُ
بِ َوب�������� ًّرا � َ����س���� ِر ْي���� َرت����ي م����ا َح��� ِي��� ْي���تُ

يت»� .أي ُم ْق َت � ِ�د ٌر ،ومنه قوله تبارك وتعالى} :وكان ُ
اهلل على ِّ
كل �ش ��يءٍ
قول ��هُ « :م ِق ُ
ُمقيتا{ [الن�ساء� .]85:أي ُمقتد ًرا.
قولهَ « :ر َّم � ُ
أعظمي»� .أي َب ِل َي ْت ،و ُي ُ
م.
قال لل َع ْظم البايلُ :ر َّمة ،وجم ُعهاِ :ر مَ ٌ
وقول ��ه« :م ْبعوتٌ »� .أي م ْب ٌ
عوث( ،)71وهذه لغة طيئ ،وقال اليزيدي( :)72لي�س يف
لغة اليهود (ثاء) و�إمنا يقلبونها (تاء).
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و�أ َت��� ْت���ن���ي الأن���ب���ا ُء ع��ن ُم��� ْل ِ���ك داو ْو
وسلَ ْيما َن وا َ
ي َ ْحيى
حلواريِّ :
ُ

َد فق َّرتْ عيني به و َر ِ�ضيتُ [/11ب]
�����س�����ف ك���������� يِّأن َولِ����� ْي�����تُ
و ُم����� َن�����ى ُي����� ْو� ٍ

�إمنا قال« :واحلواري يحيى» .ومل يقل :عي�سى؛ لأنه يهو ِد ٌّي ،ال ي�ؤمنُ بعي�سى �صلوات
اهلل عليه.
������������س ال�������ت�������ورا ِة وال����ت����اب ُ
����وت
َب دِرا� ُ

باط يعق ْو
باطْ � :أ�س ِ
ويقايا ال ْأ�س ِ

�معت �أحمد بن يحي ��ى يقول« :التوراة»(َ – )73ت ْف ِعلة -م ��ن و َر ْي ُت النا َر ،وهو
قال� :س � ُ
من ال َّت ْورية.
وانف ُ
ِالق الأموا ِج َط ْو َر ْي ِن عنْ ُم ْو

� َ���س���ى و َب����� ْع����� ُد املُ���� َم���� َّل ُ
����ك ال����ط����ا ُل���� ْو ُت

ري�س حني ع�صـى اللـ
�صاب الإِ ْف ِ
و ُم ُ
لي�س ُي ْع َطى ال َقوِيُّ ْ
ف�ضلاً من ال ِّر ْز

���ص���اب َح��� ْي��� َن���ه اجل����ا ُل���� ْو ُت
ـ���� َه و�إ ْذ � َ
ال�ضعيف َّ
ُ
ال�شخيتُ
قِ وال ُي ْح َر ُم

َ�ش ْختُ ا ُ
جلزار ِة( )75مث ُل البيتِ �سائ ُره

من امل ُ ُ�سو ِح خِ د ٌَّب َ�ش ْو َق ٌب َخ�شِ ُب

جناه ُ
ال�سالم حني َّ
و«ان ِف ُ
َ
وقومه
البحر ملو�س ��ى عليه
أمواج» :يعني
انفالق ِ
ُ
اهلل َ
الق ال ِ
من فرعون و�آله.
ويف اخلرب�« :إن مو�س ��ى �صلى اهلل عليه �أتى البح َر وهو هائ ٌج ف�ضربه بع�صاه،
خالد ،فانفلقَ  ،فم َّر هو وقو ُم ��ه ،فلما جاء فرعونُ وقو ُمه؛
وق ��ال [�/12أ]� :إي ًه ��ا �أبا ٍ
البح ُر ف َغ َّر َقهم».
ِل َي ْل َح ُق ْوهُ م ا ْل َت�أَ َم عليهم ْ
حدثنا محمد بن �شاذان ،قال :حدثنا محمد بن �سابق ،قال :حدثنا �إ�سرائيل
ع ��ن �أبي يحيى عن جماهد يف قوله} :وات� � ُر ِك البح َر َر ْه ًوا{ [الدخان .]24:قال:
ُم ْن َف ِر ًجا(ُّ .)74
والطو ُرَ :
اجل َب ُل.
َّ
ْ
وال�شخ ُت :الدقيق .قال ذو ال ُّر َّم ِة[ :من الب�سيط]
يت»
«ال�ش ِخ ُ

()76

* * *

ب ْ��ل ل�� ُك ٍّ��ل م��ن ر ْزقِ����ه م��ا ق�ضـى اللـ

ـ ُه و� ْإن َح َّز �أن َفه امل ُ ْ�س َتمِ يتُ [/12ب]

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441

105

آذار  -ﻧﻴﺴﺎن/ﻣﺎرس-أﺑﺮﻳﻞ 2020م

2 1

56

-3وقال ال�سمو�أل �أي�ضا[ :من املتقارب]
�أب������الأَ ْب������لَ������قِ ال������ َف������ ْر ِد ب��ي��ت��ي ب��ه

����ص��ي�ر �����س����وى الأَ ْب������لَ������قِ
و َب������ ْي������تُ املَ����� ِ

بالأَ ْبلقِ ال َف ْر ِد من تيما َء منزله

حِ ْ�ص ٌن ح� ٌ
صني وجا ٍر غري غ��دَّا ِر

«الأبلق»ِ :ح ْ�صنٌ كان ينزله ال�سمو� ُأل ،ويف ذلك يقول الأع�شى[ :من الب�سيط]

()77

* * *

ب���� َب���� ْل���� َق���� َع���� ٍة �أ ْث������ب������ َت������تْ ُح������ ْف������ َر ًة

�����������������ع َخ���� ْي���������س����قِ
ذِرا َع��������ْي��������نْ يف �أ ْر َب ٍ

قوله« :بب ْل َق َعة» .يعني ب�صحراء خالية ،و�إمنا يعني ق َربه .وقولهَ :
«خ ْي َ�سق»� .أي
على مقدار املدفون يوافقه ذلك.
ف�لا �أ ْد َف���� ُع ال�ض ْي َف ع��ن ِر ْزقِ���ه

ل������دَيَّ �إذا قِ���� ْي���� َل مل ُي��������� ْر َزقِ [�/13أ]

يق ��ال للرجل واملر�أة�َ :ض� � ْي ٌف للواحد ،وللجميع(� )78أ�ض ��ياف( ،)79ق ��ال اهلل تبارك
�يف �إبراهي � َ�م * � ْإذ َ
دخلوا علي ��ه{ [احلجر.]52-51 :
وتعال ��ى} :و َن ِّب ْئهم عن �ض � ِ
َ
ويقال�َ :ض ْي ٌف ُ
الرجل �إذا �أنزلتَه ،و�ضافني :نزل
أ�ضفت
و�ض ْيفان ،ويقالُ � :
و�ض ُيوف ِ
نزلت عليه.
علي ،وكذلك ِ�ض ْفتهُ :
َّ
ويف البيت � َ��ض ْ��خ��م��ا ُء مم��ل��وء ٌة

وج��������� ْف ٌ
��������ع ُم�������� ْدهَ��������قِ
َ
���������ن ع�����ل�����ى هَ��������مِ ٍ

البيت �ض � ْ�خما ُء مملوء ٌة» يعني ِق ْد ًرا َ�س� � ْوداء( ،)80و«الهم ُع»ِّ :
الز ُّق الذي
قوله« :ويف ِ
ير�ش � ُ�ح ،وي�س � ُ
�يل ،و ُي ُ
وعا� :إذا �س ��ال دم ُعه ��ا ،قال جرير[ :من
قال :هم َع ْت ع ْي ُنه هُ ُم ً
الطويل]
ُ
ابن ُمح ِّرقٍ
ونحن �صد َْعنا ها َم َة ِ

فال ر َق�أَتْ ( )81تلك ال ُع ُ
يون الهوامِ ُع

()82

وقولهُ « :م ْده� �قٌ» يعني مملوء( ،)83وكذلك ( ُم ْد�أَق) ،يقال� :أدهق � ُ�ت الإنا َء و�أَ ْد َ�أ ْقتُه
�إذا :ملأته .ومنه قوله تبارك وتعالى} :وك�أْ ً�س ��ا ِدها ًقا{ [النب�أ . ]34:ويروى عن
احل�س ��ن �أنه ُ�س ��ئل عن قوله} :وك� ًأ�س ��ا ِدها ًقا{ [النب�أ . ]34:فقالَ :دم َدم ،يعني
مملوء ًة بالفار�سية(/13[ )84ب].
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�أَ ِب�������� ْي��������تُ ال��������ذي ق�����د �أت��������ى ع����ادي����ا

وح������ َّي������ا م�����ن ا ُ
خل������ ُل������ق الأروقِ
َ

قول ��ه« :من ا ُ
قومهم� ،أي :عظما�ؤهم
خللق الأروق» يعني العايل ،ويقال :ه�ؤالء ُر ْو ُق ِ
و ُكرما�ؤه ��م ،ويقال َ
حل َّيينْ من عام ��ر :ال َّر ْوقان( ،)85وال َّر ْوق عن ��د العرب� :أن تبي َع
إعجاب ،يقال :راقني
ال�ش ��ي َء ثم تزيد على ثمنه وت�ش�ت�ري من جن�س ��ه .وال َّر ْو ُق :ال ُ
َي ُرو ُقني� ،أي� :أعجبني قال القطامي([ :)86من الطويل]
����ص���ري��� ُع غ�������وانٍ را َق����� ُه�����نَّ و ُر ْق���� َن����ه

�شب حتى �شاب ُ�س ْو ُد الذوائبِ
َلد ُْن َّ

()87

�باب و َر ْي ُقه و َر ِّي ُقه� :أوله .ق ��ال ال َب ِعيث(:)88
ويق ��ال لل َق ْرن :ال� � َّر ْوق ،ويقال :ر ْو ُق ال�ش � ِ
[من الطويل]
َ
فعار�ضتْ
دحنا لها َر ْو َق ال�شبابِ
َم ْ

()89

أعج َما
جناب ِّ
َ
متال�سـ ِّر� َ
ال�صبامنكا ِ

وكذلك ُيقال لأ َّو ِل املطرَ :ر ِّي ُقه.
-4وقال ال�سمو�أل �أي�ضا[ :من الكامل]

�أ����ص���ب���ح���تُ �أُف����ن����ي ع����اد َي����ا وب���قِ���ي���تُ

ري ُح�شا�شتي و�أ ُم ُ
وت [�/14أ]
مل يب َق غ ُ

«ا ُ
بح َ
أفلت
ري�ض ��ه ،و� َ
بج ِ
حل�شا�ش ��ة» :بق َّي ُة ِ
النف�سُ ،يقال� :أَ ْف َل َت ُ
�شا�ش� � ِته ،و�أ ْف َلت َ
بج َر ْي َعة َّ
الذ َقن.
بذمائه ،و� َ
أفلت ُ
قال �أبو ُذ َ�ؤ ْيب([ :)90من الكامل]
���ارب
ف������أَ َب�����دَّهُ �����نَّ ُح��� ُت���و َف��� ُه���نَّ ف���ه ٌ
الزمان جديدَه
ولقد ل ِب ْ�ستُ على
ِ

ب��ذم��ائِ��ه �أو َب������ار ٌِك ُم��� َت َ���ج��� ْع���جِ ��� ُع
ول�� ِب ْ�����س��تُ �إخ�������وا َن ال��� ِّ��ص��ب��ا ف�� َب�� ِل��ي��تُ

()91

الدهر؛ ف�أبالين ذلك.
جديد
ال�صبا،
ُ
يقولُ :
فلب�ست َ
ِ
أ�صحب �إخوانَ ِّ
كنت �صب ًّياُ � ،
َغلَ َب العزا َع َّمنْ �أرى ف َت ِب ْع ُته

ُ
وخ����دِ ْع����تُ ع�� َّم��ا يف ي����ديْ ف���أَ ِ���س�� ْي��تُ

ذهب وبقيُ ،
يت عليه،
وخ ِد ْع ُت عما يف يدي ف� ِأ�س ُ
غلب العزا ُء ع َّمن �أرى ممن َ
يقولَ :
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حز ْن ُت عليه ،يقال� :أَ ِ�س � َ�ي ي� َأ�سى � ًأ�سى ،مق�صور ،ومنه ُ
هلل تبارك وتعالى:
قول ا ِ
�أيِ :
القوم الفا�سقني{ [املائدة� .]26:أي ال حتزن عليهم.
}فال ت�أْ َ�س على ِ
ي�سـ ْر ُتها فرت ْك ُتها
وم�����س��ال ٍ��ك َّ

ومواعظ ُع ِّل ْم ُتها ف َن�سِ ْيتُ [/14ب]
ٍ

ي�س ْر ُتها :ه َّي�أ ُتها ،يقال:
م�سالك:
رب
ٍ
قوله« :وم�س � ٍ
ٍ
�الك» �أي َّ
مذاهب من ال�ص ��وابَّ ،
}ف�س ُن َي ِّ�سر ُه لل ُع�سرى{ [الليل.]10:
ي�س� � ْر ُته لهذا الأمر� ،أي :ه َّي�أته له ،ومنه قولهَ :
َّ
ف�س� � ُن َه ِّيئه .ق ��ال جرير[ :من
ق ��ال الفراء :لي�س يف ال ُع ْ�س ��رى َت ْي�س�ي ٌ�ر؛ �إمنا معناهَ :
الطويل]
احلفاظ جما�ش ٌع
ي�سـ َرتْ عند
ِ
فما َّ

()93

ميا وال من غا َبه( )92املج ُد دَا ِن َيا
كر ً

ولدت.
الغنم� :إذا ْ
ي�س ِ
رت ُ
قال الفراءُ :يقالَّ :
و�أن�شدين محمد بن اجلهم( )94عن الف َّراء[ :من الطويل]
ه���م���ا ����س��� ِّي���دان���ا ي���زع���م���ان و�إمن�����ا

-5وقال ال�سمو�أل �أي�ضا[ :من الكامل]
� ْأ�سل ْم َ�س ِل ْمتَ وال �سلي َم على البلى

ي�سـرتْ غنماهما
َي�سوداننا � ْإن(َّ )95

()96

َف�� ِن َ��ي ال��رج ُ
��ال ذوو ال�� ُق�� َوى َف َف ِن ْيتُ

�ليم على البلى» �أي :البلى ال ي�سلم عليه
�لم» دعا ٌء ثم رجع ،فقال« :وال �س � َ
قوله�« :أ�س � ْ
�شيء حتى يبليه.
وكنت �شابا فلما
وقوله« :ف ِني الرجال ذوو القوى
ففنيت» :يقول كانوا �ش ��با ًباُ ،
ُ
فنيت؛ لأننا ب�سنٍّ .
فنوا ُ
كيف ال�سالم ُة؟! � ْإن �أر ْد ُت �سالم ًة
و�أُقِ��ي�� ُل ُ
حيث �أُ َرى فال �أَ ْخ َفى له
َم ْي ًتا ُخ ِلقْتُ ومل �أ ُك��نْ من قبلها

ول�ستُ � ُ
ُ
أفوت [�/15أ]
واملوت يطل ُبني ْ
وي������ َرى ف�ل�ا َي��� ْع���ي���ا ب��ح��ي ُ��ث �أَ ِب���� ْي����تُ
���ش��ي�� ًئ��ا مي ُ
����وت ف��م��تُّ ح��ي ُ��ث َح�� ِي��ي��تُ

�بب موتي ،ومنه ق ��ول �أعرابي ٌة مات اب ُنها
يق ��ول� :إمنا ُخ ُ
لقت للموت؛ فكان َك ْوين �س � َ
�سبب موته؟ قالتَ :ك ْو ُنه(.)97
فقيل لها ما كان ُ
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و�أم ُ
���وت �أُ ْخ���رى بعدها ولأعل َمنْ

� ْإن ك���ان ي��ن��ف�� ُع� -أن���ن���ي ���س���أم ُ��وت

-6-

وقال � ً
أي�ضا[ :من الوافر]

ع��ف��ا م���ن �آل ف���اط���م��� َة ا ُ
خل��� َب��� ْي���تُ

�إل�����ى الإِ ْح�����������را ِم ل��ي�����س ب���هِ���نَّ َب��� ْي���تُ

������ي ق����و ُل���� ُك����م����ا ع���� َ���ص��� ْي���تُ
�أع������اذل������ت َّ
ب��� َن���ى يل ع����ادي���� ْا حِ ���� ْ���ص��� ًن���ا ح�����ص��ي�� ًن��ا
�������ق ال����عِ���� ْق����ب ُ
طِ ������مِ ������ ًّرا َت������� ْز َل ُ
����ان ع��ن��ه

لنف�س َـي � ْإن ر����ش���د ُْت و� ْإن َغ��� َو ْي���تُ
وعَ���� ْي���� ًن����ا ك��� َّل���م���ا ����ش���ئ���تُ ا����س��� َت��� َق��� ْي���تُ
�إذا م����ا ����ض���ام���ن���ي �����ش����ي ٌء �أ َب����� ْي�����تُ

«ا ُ
خل َب ْي � ُ�ت» ت�ص ��غري َخ ْب � ٍ�ت ،وهو ما اطم� ��أنَّ من الأر� ��ض ،ومن ��ه [/15ب] �إِ ْخباتُ
ال َّر ُجل ،وهو يف الطم�أنينة والتوا�ضع.

ِّ
احل ْ�صن.
«الط ِم ُّر» :املُ ْ�شرف ،وهو هاهنا من ن ْعت ِ
ال�س ِته كما قال الأع�شى[ :من ال�سريع]
وقوله« :تَزْ لقُ ال ِعقبانَ عنه» ل ُع ُل ِّوه َوم َ
جم��������������دَلٍ � ُ������ش������ ِّي������ َد ُب���� ْن����ي����ا ُن����ه
يف ْ
و�أو� َ�����ص�����ى ع����ادي���� ْا َج�������دِّي ب�������� ْأن ال
�ي�ن
وب�����ي�����تٍ ق�����د ب���� َن���� ْي����تُ ب���غ�ي�ر ط ٍ

َي���������ز ُِّل ع���ن���ه ُظ����� ُف����� ُر ال����ط����ائ���� ِر

()98

ُت َ�ض ِّي َع يا َ�س َم ْو� ُأل ما َب َن ْيتُ [�/16أ]
وال خ���� َ���ش���بٍ ومجَ ْ �������دٍ ق���� ْد َ�أ َت���� ْي����تُ

بيت َّ
البيت ،يعني
بيت ال�شعر.
ُ
ال�ش� � َر ِف .ويقالُ :
و�سمعت َمنْ ُين�ش ُد هذا َ
يعني َ
بيت ال�شعر:
َ
ن
وب����ي����تٍ ل���ي�������س م����ن و َب��������رٍ وط��ي� ٍ
�����ش يف د َُج���ى ال��ظ��ل��م��ا ِء مجَ ْ �� ٍر
وج��ي ٍ

ع��ل��ى ظ��ه�� ِر امل���ط��� َّي��� ِة ق���د ب�� َن�� ْي��تُ
���ك ق���د هَ��� َد ْي���تُ
َي��������ؤُ ُّم ب��ل��ا َد َم��� ْل ٍ

جم َر ِت ال�ش ��ا ُة ،وامتج� � َر ْت �إذا ُ
عظم
«ا َمل ْج� � ُر» م ��ن اجلي�ش :الكث ُري الع � َ�ددُ ،يقالِ :
بط ُنها من( )99احل َبل.
ويف احلدي ��ثُ « :نهي عن بيع ا َمل ْجر وامل�ض ��امني واملالقي ��ح وح َبل َ
احل َبلة»(.)100
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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ف�أم ��ا امل�ض ��امني فما يف �أ�ص�ل�اب الذكور ،واملالقي ��ح :ما يف بط ��ون الإناث ،وح َبل
احل َبلة� :أن ُيباع ول ُد الناقة قبل �أن ت ِل َد ويولد ولدُها ،وهذا من بيو ِع اجلاهلية.
و«م ْلك» يعني َم ِل ًكا ،قال الفراءَ :م ْلك ،ب�إ�س ��كان
وقول ��هَ « :ي�ؤُ ُّم» يعني يق�ص ��دَ ،
الالم لغ ٌة يف ربيعة.
الهداية [/16ب].
وقوله« :قد َه َد ْي ُت» يعني من ِ
وذ ْن�����بٍ ق��د ع��� َف��� ْو ُت ل��غ�ير ب��ا ٍع

وال وا ٍع وع���ن���ه ق����د ع������� َف������� ْو ُت

()101

قال الفراء :يقالَ :ب َعاه َي ْبعوه ،ومنه قول الآخر[ :من الوافر]
َب���� َع���� ْون����اه وال ب�������� َد ٍم ُم������������راقِ

������ي ب����غ��ي�ر ذن������بٍ
و�إب�������������س������ايل َب������ن َّ

()102

* * *

ف������ ْإن �أَهْ ����� ِل ْ
�����ك ف��ق��د �أب���ل��� ْي���تُ عُ����� ْذ ًرا
و�أ� ُ
��وار���ص ْ
جت َتديني
��ص��رف ع��ن ق َ

وق���� َّ���ض��� ْي���تُ ال��� ُّل���ب���ان��� َة وا����ش��� َت��� َف��� ْي���تُ
ول������و � يِّأن �أ�������ش������ا ُء ب���ه���ا ج����� َز ْي�����تُ

«القوار�ص» :الكلماتُ املكروهة ،وقال الفرزدق([ :)103من الطويل]
�����وار������ص ت����أت���ي���ن���ي وحت��ت��ق��رون��ه��ا
ق
ُ

وقد ميلأ ال َق ْط ُر الإنا َء ف َي ْف َع ُم

()104

وجدبه �إذا عابه ،ومنه حديثُ �سلمان:
وقوله« :جتتديني» �أي تعي ُبني ،يقال :اجتداه َ
ال�س َم َر بعد ع�شاء الآخرة» .يعني عاب(�/17[ )105أ].
َ
«جد َب لنا عم ُر بن اخلطاب َّ
ف�أحمي اجل��ا َر يف ا ُ
جل َّلى ف ُي ْم�سـي

ع������زي������ ًزا ال ُي������������را ُم �إذا َح���� َم���� ْي����تُ

ُ
«ا ُ
وق�ص� � ٌة ُج َّلى ،وكذلك �أم ٌر � َأم ُّرَ ،
وخ ْ�ص ��ل ٌة
جل َّلى» :الأم ُر
اجلليل ،يقالْ � :أم ٌر � َأج ُّلَّ ،
ُم َّرى ،ومنه قول عبد اهلل بن م�سعود يف الرجل َي ْبخل مباله حتى �إذا ح�ض َرتْه الوفا ُة
�أو�صى ف�أ�س َر َف يف و�ص َّيتهَ �« :أ�ض ًّنا يف احلياة و�س َر ًفا بعد املوت؟! فتا ِن َك املُ َّريان».
و َف���� ْي����تُ ب�����������أ ْد ُر ِع ال����كِ���� ْن����ديِّ �إين

�إذا م������ا ُذ َّم �أق����������������وا ٌم و َف������ ْي������تُ

يق ��ال :و َف ��ى و�أَ ْوف ��ى .وقال الف ��را ُء�[( :أ] (ْ )106وف ��ى) :لغة قري� ��ش و�أهل احلجاز،
أن�شد([ :)107من الب�سيط]
(وفى) :لغة متيم ،و� َ
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النجم حا ِد ْيها
كما و َفى بقال�ص ِ

�أ َّم���ا اب ُ��ن َط��� ْوقٍ فقد �أوف���ى بذِ َّمتِه

()108

* * *

�����ب
وق�������ال�������وا� :إ َّن�����������ه َك������� ْن������� ٌز َرغ�����ي ٌ

فال واهلل � ْأغدِ ُر ما َ
م�ش ْيتُ [/17ب]

املعنى :فال واهلل ال �أغد ُر فرتك (ال)؛ لأن املعنى ي ُد ُّل عليها.
�����س
ول�����وال � ْأن ُي���ق���ال َ���ص�� َب��ا عُ�� َن�� ْي ٌ
���ص���ن �أدخ����ل����تُ ر�أ����س���ي
و ُق���� َّب���� ِة ح���ا� ٍ

بع�ض ال ُب ُيوتِ لقد َ�ص َب ْو ُت
�إلى ِ
ومِ ْع�ص َمها املُ��و� َّ��ش�� َم ق��د َل�� َو ْي��تُ

و«املو�شم» :عليه �أثر ا ُ
َّ
خل ْ�ضرة ،وكان هذا من زينة ن�ساء
ال�سوار،
«ا ِمل ْع َ�صم» :مو�ضع ِّ
اجلاهلية ،فنهى عنه ُ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله.
وداه�����ي����� ٍة ي َ
���ا����س مِ ��ن��ه��ا
����ظ ُّ����ل ال���ن ُ

����ارف ق����د ك�� َف��ي��تُ
قِ���ي���ا ًم���ا ب����امل����ح ِ

ال�ش � َّ�جة وا ُ
«املحارف» :الأميال ،واح ُدها ِم ْح َرف ،وهو امل ِْ�س ��با ُر ُي َق َّد ُر به َّ
جل ْرح ،ثم
أو�س بن َح َجر[ :من الطويل]
ُي ُ
عالج ،قال � ُ
�����ح ُ
�����ارف
ك��م��ا ز َّل ع��ن ر� ِ
أ������س ال�����ش��ج��ي ِ��ج امل َ َ

()109

[�/18أ] [و] ( )110قال الأخطل[ :من الب�سيط]
�����ش َط�� ْع�� ًن��ا ف����أ� ْ���س����أَ َره
�أه�����وى �أب����و ح�� َن ٍ

ف ْوها َء جنال َء ُتعيي ك َّل مِ ْ�سبا ِر

()111

الفم ،وجنال َء :وا�س ��عة ال�ش � ِّ�ق ،و�إمنا هذا م َث ٌل للداهية
يعني طعن ًة َف ْوها َء :وا�س ��ع َة ِ
و�أنها عظيم ٌة ال ُيعرف مقدا ُرها كا ُ
جل ْرح َّ
وال�ش � َّ�جة ال ُيعرف مقدارهما ف ُي ْ�س�ب�ران،
عرفت مقدا َره.
ومن هذا قولهم :قد �سربتُ ما عنده� ،أيُ :
-7
وقال � ً
أي�ضا[ :من املن�سرح]
ال�صبا �أَ َر َبا
مل ت ْق ِ�ض( )112من حاج ِة ِّ

��اب؛ �إ ْذ َذهَ��� َب���ا
وق���د ����ش���� َآك ال�����ش��ب ُ

«الأ َر ُب» :احلاج� � ُة ،وكذل ��ك ا َمل�أْ ُر َبة ،وهي امل�آرب ،ومنه ق ��ول اهلل جل وعز} :ويل
آرب � ْأخرى{ [طه. ]18:
فيها م� ُ
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ال�شباب»� .أي فات ََك ،يقال� :ش�آه� :أي �سبقه ،و�ش�آه :فاتَه.
وقوله�« :ش�آك
ُ
�معت �أحمد بن يحيى يقول� :ش� ��آين ال�ش ��ي ُء� :أعجبني ،و� َ
أن�ش � َ�د([ :)113من
و�س � ُ
الكامل]
حل ُ
َم َّر ا ُ
مول فما �ش�أَ ْو َن َك َن ْقر ًة

()114

ولقد � َ
أراك ُت�شا ُء للأَ ْظعانِ (/18[ )115ب]
* * *

����ب ب���ع���د � ِ���ص َّ���ح��� ِت���ه
وع����������او َد ال����ق����ل َ
�إ َّن ل����ن����ا َف ْ
������خ������ َم������ ًة ُم����لَ���� ْم����لَ���� َم���� ًة

� ُ����س���� ْق���� ٌم ف��ل�ا َق����ى م����ن ال�����ه����� َوى ت��� َع��� َب���ا
َت���� ْق����ري ال����� َع����� ُد َّو ال���� ِّ���س���م���ا َم وال��� َّل��� َه���ب���ا

قوله�« :إنَّ لنا َف ْخم ًة» يعني كتيب ًة عظيم ًة.
وقولهُ « :م َل ْم َل َمة» يعني جمتم ًعا ُ
بع�ضها �إلى بع�ض.
ال�سم ،و�إمنا يعني
وقوله« :تقري العد َّو
ال�سمام(� »)116أي جتعل له مكانَ القرى َّ
َ
القتل.
َر ْج���راج��� ًة َّ
ع�ضل الف�ضا ُء بها

خ���� ْي��ًل�اً و َر ْج����ًل����اً و َم��� ْن�������ص��� ًب���ا ع َ��ج�� َب��ا

قوله« :رجراجة» �أي كثرية احلركة.
وقولهَّ :
«ع�ضل الف�ضا ُء بها» �أي �ضاق بها ال�سعة كما قال �أو�س بن َح َجر[ :من
الطويل]
ترى ال َ
أر�ض م َّنا بالف�ضاء مري�ض ًة

ُم��ع���ّ��ض��ل�� ًة م��ن��ا ب��ج��ي ٍ�����ش عَ����� َر ْم����� َر ِم

()117

ويقالَ :
مخرجه ،ومنه قول عمر
فع�سر
ع�ض � ِ
�لت املر�أ ُة� :إذا ن�ش ��ب ول ُدها يف بط ِنها؛ ِ
ُ
بن اخلطاب�« :أع�ضل بي � ُ
وال وال ير�ضى عنهم
أهل الكوفة ال ير�ضون عن [�/19أ] ٍ
وال».
ٍ
وقوله« :ومن�ص ًبا» املن�صب :الأ�صل ،وكذلك املحتد وال ُع ْن ُ�صر.
��������ل ف�������ار� ٍ�������س ب َ
�أك�����ن�����ا ُف�����ه�����ا ك ُّ
����ط����لٍ

�����ب ك���ال���ل���ي���ثِ ع�����اد ًي�����ا َح���� ِر َب����ا
�أغ�����ل َ

قوله�« :أكنا ُفها» يعني الكتيبة ،و�أكنافها :جوانبها ،واحد ُتها ك َنف.
وقولهَ :
احل َي ُل فيه.
«بطل» يعني
�شجاعا تبطل ِ
ً
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وقول ��ه�« :أغلب» يعني ً
غليظاَ ،
واحل ِر ُب :املته ِّيج .تقول :ح َّر ْبتُه؛ فت ََح َّر َب ،ومنه
قول جرير[ :من الب�سيط]
()118

رب على ُم��� َّران َم�� ْرم��و���س
ج��ار لق ٍ

�إين �إذا ال�شاع ُر امل��غ��رو ُر َح َّربني
* * *

يف َك���� ِّف���� ِه ُم����� ْره ُ
َ�����ف ال�����غِ�����را ِر �إذا

�أهْ ������������� َوى ب�����ه م�����ن ك����ري����ه���� ٍة ر� َ����س���� َب����ا

قولهُ « :م ْر َه ُف ال ِغرار» يعني �سي ًفا ،واملرهف :املح َّدد ،وغرار ال�سيف :ح ُّده.
«ر�س َبا» �أي :مل َي ْن ُب.
وقولهَ :
�أع��������� َّد ل����ل����ح���� ْرب ك������ َّل ����س���اب���غ��� ٍة

َف ْ�ض َ
فا�ض ٍة كال َغدي ِر وال َيلَ َبا [/19ب]

قوله�« :سابغة» :هي الطويلة التامة من الدروع ،وكذلك «الف�ضفا�ضة».
وقوله« :كال َغدير» �ش� � َّبه الدرو َع يف �ص ��فائها ب َغدير املا ِء كما قال جرير[ :من
الوافر]
ت������رى حت����ت امل����ح����ام����ل ����س���اب���غ���اتٍ

ك��ن�����س��ج ال���ري���ح َت َّ
����ط����ر ُد ا َ
حل���� َب����ا َب����ا

()119

قالن�س من جلود.
حتت الدرو ِع ،و ُيقال :هي
و«ال َي َلب» :جلو ٌد ُيعمل منها �شي ٌء ُيلب�س َ
ُ
وال���� ُّ���س��� ْم��� ُر َم ْ
����ط����رور ًة ُم�� َث�� َّق�� َف�� ًة

وال�� ِب�� ْي��� ُ��ض ُت��� ْزه���ي( )120تخا ُلها ُ�ش ُه َبا

«ال�س ْمر» :يعني ال ِّر َماح .قال الأ�صمعي(� :)121إمنا ُت ُ
بال�س ْمرة()122؛ لأن
و�صف
ُ
الرماح ُّ
ُّ
ركت مكا َنها حتى َّ
جتف ثم قل َع ْت كانت ُ�س ْم ًرا ،وكان ذلك �أجو َد لها.
الرماح �إذا ُت ْ
َ
َ
و« ُم َث َّق َف ًة»ُ :مق َّوم ًة ،و«ال ِب ُ
ال�سيوف.
ي�ض» :يعني
الكواكب ،يقولُ :
كواكب.
تربق ك�أ َّنها
وقوله« :تخا ُلها ُ�ش ُه َبا» ،جمع ِ�شهاب ،وهي
ُ
ُ
��س��اب �أَ ْح��ر َزه��ا
قي�س �إ َّن الأح��� َ
ي��ا ُ

َم��نْ ك��ان ُي ْغ�شـي ال��ذوائ َ��ب ال ُق ُ�ض َبا

�ارب بال�س ��يف و�أغ�ش ��ى [�/20أ] الذوائب،
�اب من �ض � َ
يق ��ول� :إمنا يح ��ر ُز الأح�س � َ
و«ال ُق ُ�ضب» :جمع َق ِ�ضيب ،وهو ال�سيف.
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ال�س َب ْط َر لدى (م)
ال�س ِّي َد ِّ
من غاد َر َّ

املَ����� ْع�����ركِ عَ����� ْم����� ًرا ُم َ���خ���� َّ���ض��� ًب���ا َت���� ِر َب����ا

قوله« :غادر ال�سيد» �أي تركه ،ومنه قول اهلل تبارك وتعالى} :ال يغا ِد ُر َ�صغري ًة وال
كبري ًة �إال �أح�صاها{ [الكهف.]49:
و«ال�س� � َب ْطر»( :)123العظي � ُ�م الأم ُر ،و«ا َمل ْع َرك» :مو�ض� � ُع القت ��ال ،يقال :اعرتك
ِّ
يت املعرك ُة.
القوم وتعاركوا ،وبهذا ُ�س ِّم ْ
ُ
فقلت:
فقلت :ما ا�س� � ُم َك؟ قالُ :م َع ��ا ِركُ .
ألت �أعراب ًّيا م ��ن ِكالبُ ،
ق ��ال :و�س� �� ُ
�أ ُتع � ُ
�ارك؟ ق ��ال� :إي واهلل! فقل � ُ�تَ :
بيدك(� )124أم بل�س ��ا ِن َك؟ فق ��ال :بهما- ،واهلل-
كليهما.
فقلت� :أَ ِ�س َم ٌة �أم ِ�ص َف ٌة؟ قال:
�هب؟ ُ
ثم ُ
قلت لأخ له معه :ما ا�س� � ُم َك؟ فقال� :أ�ش � ُ
ال .بل ِ�س َم ٌة.
ج َ
�ْين �إ ْذ ب����� َر ُز ْوا
��ا���ش م��ن ال��ك��اهِ �� َن نْ ِ

�������ص ا َ
حل���� َد َب����ا
����ح���� ٍر ُت��� َق��� ِّم ُ
� ْأم���������وا ُج َب ْ

«بحر» :يريد
ِ
«الكاهن ��ان» :م ��ن ُق َر ْي َظ ��ة( ،)125وقوله« :جا�ش» يعن ��ي هاج ،وقول ��هْ :
خل ْي ��لَ ،
[/20ب] ك�ث�رة املُقا ِتل ��ة وا َ
�واج امل ��اء و�أعالي ��ه ،وكذل ��ك
و«احل � َ�دب»� :أم � ُ
احل � َ�دب من الأر� ��ض ما عال .قال اهلل جل وع ��ز} :وهم من ِّ
دب َي ْن ِ�س ��لون{
كل َح ٍ
[الأنبياء .]96:ومنه قول الآخر([ :)126من الوافر]
م��ن��ح��تُ ب�ل�ا َده���ا ال���ن���ظ���راتِ حتى

ت����ع���� َّر�����ض ُد ْون������ه������ا َح����������د ٌَب و ُق������� ْو ُر

ما�ص الدا َّبة وهو َت َر ُّجعها ،و ُقما�ص،
وقولهُ « :ت َق ِّم ُ�ص»(� :)127أي َت ُر ُّد( ،)128ومن هذا ِق ُ
و ِقما�ص جمي ًعا.
ُ
وال�سيوف َت ْطل ُب ُه ْم
ِل َن ْ�صـرِك ْم

ح���ت���ى َت������� َو َّل�������وا و� ْأم������� َع������� ُن������� ْوا ه���� َر َب����ا

«الإمعان» :املبالغة ،يقول :بالغوا يف الهرب.
و�أن����تَ يف البيت �إ ْذ ُي��ح ُّ��م ل َ��ك الـ

ـ�����م�����ا ُء و َت�������� ْدع�������� ْو قِ����ت����ا َل����ن����ا ل���عِ��� َب���ا

واحلميم :املاء احلا ُّر ،وبه ُ�س ِّمي َ
احل َّمام ،وبهذا
قولهُ « :ي َح ُّم لك املا ُء» �أيُ :ي َ�س َّخن،
ُ
ُ�س ِّمي املحموم.
َ
جلهلك به [�/21أ].
�سم ْي ِه؛
وقوله« :وتدعو قتا َلنا ل ِع َبا»� :أي ُت ِّ
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-8وقال ال�سمو�أل � ً
أي�ضا[ :من الطويل]

ر�أي�������تُ ال��ي��ت��ا َم��ى ال َي���� ُ���س���دُّ ُف��� ُق��� ْو َره��� ْم

قِ��را َن�� ْا لهم يف ك ِّل َق ْعبٍ ُم َ�شعَّبِ

نب يف الأ ْقداح ،و«ال َق ْع ُب» :ال َق َد ُح ال�صغ ُري.
يقول :ال َي ُ�س ُّد َف ْق َرهم �أنْ ُن ْ�س ِقيهم الل َ
وقولهُ « :م َ�ش َّع ٌب» يعني ُم ْ�ص َلح ،يقال� :ش َع ْب ُت الإنا َء و�ش َّع ْبتُه.
������ح������ ْا ع��ل��ي��ه�� ُم
ف���ق��� ْل���تُ ل��� َع��� ْب��� َد ْي��� َن��� ْا َ�أ ِر ْي َ

�س� ْأج َع ُل بيتي مث َل �آخ�� َر ُم�� ْع�� َزبِ

قوله�« :أريحا» �أي ُر َّدا ال َإبل من ا َمل ْر َعى �إلى َم َر ِاحها؛ لينح َرها لهم.
وقوله�« :س� �� ُ
أجعل بيت ��ي َ
مثل �آخ� � َر ُم ْع ��زَ ِب» �أي �إين �أُ ْخ ِل ْي ِه من الإب ��ل؛ �أَ ْنح ُرها
تباعدت عنه
لل�ض ��يوف َومنْ ي�س� � َ�أ ُلني؛ حتى �أكونَ مث � َ�ل ال َّر ُج ِل املُ ْعزَ ِب :وه ��و الذي
ْ
تباعد يف الرعي ،ويقالَ :عزَ َب َخيرْ ُ ه( ،)129وعزَ ب ُل ُّب ُه
�إب ُله .يقال :رجل ِم ْعزاب ٌة� :إذا َ
َي ْعز ُُب و َي ْع ِز ُب �أي َب ُع َد.
-9وقال ال�س ��مو�أل �أي�ض ��ا ،لرجل من ملوك كند َة يعتذر �إلي ��ه ،وبلغه( )130عنه �أنه
�شتمه فقال [/21ب]:
[من الطويل]
�إن( )131كان ما ُب ِّلغْتَ عني َفال َمني
وك�� َّف�� ْن��تُ َو ْح���دي ( ُم��� ْن���ذِ ًرا) يف ثيا ِبه

وح����زَّتْ م��ن ي��ديَّ الأن��ام�� ُل
�صديقي ُ
َ
(ح�� ْو ًط��ا) من عَ��� ُد ِّويَ قا ِت ُل
و�صادف َ

«ح ْو ٌط» و« ُم ْن ِذ ٌر» :ابنا ُه .يقول� :إنْ كان ما ُب ِّل ْغتَه عني ح ًّقا؛ ف�أنزل اهلل َّيف ما ذكرتُ
َ
()132
كما قال مالك بن احلارث الأ�شرت [ :من الكامل]
بقَّيتُ و ْف���ري وان��ح��رف��تُ ع��ن ال ُعال
� ْإن مل �أَ� ُ���ش���نَّ على اب ِ���ن َح���� ْربٍ غ��ار ًة
خ���� ْي��ًل�اً دِرا ًك���������ا ك���ال���� َّ���س��� َع���ايل � ُ���ش��� َّز ًب���ا

����و�����س
�����وج����� ِه عَ���� ُب ِ
ول����قِ����ي����تُ �أ� ْ�����ض�����ي�����ايف ب ْ
مل َت ْ
���و����س
����خ���� ُل ي����و ًم����ا م����ن نِ����ه����ابِ ُن��� ُف ِ
َت ْع ُد ْو ب ِب ْي ٍ�ض يف الكريه ِة ُ�ش ْو ِ�س [�/22أ]
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�����ان َب������� ْرقٍ �أو َب���� ِري ُ
لمَ َ����� َع ُ
���و����س
����ق � ُ���ش��� ُم ِ

َح����مِ ����ي احل�����دي����� ُد ع���ل���ي���ه��� ُم ف���ك����أ َّن��� ُه

()133

*

اليهودي ،من �ص ��نعة (�إبراهيم بن محمد
مت(� )134ش ��ع ُر ال�س ��مو� ِأل بن عادياء
ِّ
بن عرفة الأزدي املعروف َ
بنفطوي ِه) .وذلك ُ�س � ْ�حر َة [ليل] ( )135الأربعاء ثاين ذي
احلجة من �شهور �سنة ت�س ��ع و�أربعني و�ست مئة [هاللية] ( )136هجرية نبوية(،)137
واحلمد هلل �أوال و�آخ ًرا ،وظاه ًرا وباط ًنا ،حمدً ا مبار ًكا ط ِّي ًبا كما هو �أهله و ُم�ستح ُّقه،
و�صلواته على خري بر َّيته �سيدنا وموالنا محمد النبي و�آله و�سالمه(.)139( )138

الهوامش
( )1امل�ؤتلف واملختلف يف �أ�س ��ماء ال�ش ��عراء للآمدي �ص ( )183حتقي ��ق :ف .كرنكو ،ط .1دار اجليل –
الفا�ض� � ِل َّية :ال�سمو�أل بن �أوفى
بريوت1411 ،هـ1991-م .ويف تاج العرو�س ( :)226/29يف املقدمة ِ
بن عادياء بن رفاعة بن َجفْنة �ص ��احب احل�ص ��ن الأبلق .من من�ش ��ورات وزارة الإر�ش ��اد والأنباء،
الكويت1965 ،م..
( )2املبهج يف تف�سري �أ�سماء �شعراء ديوان احلما�سة البن جني �ص ( )80حتقيق د .مروان العطية ،و�شيخ
الزايد ،ط .1دار الهجرة للطباعة والن�شر والتوزيع ،دم�شق1408 ،هـ1988-م.
( )3جمهرة اللغة ( )1326/3حتقيق :رمزي منري بعلبكي ،ط .1دار العلم للماليني –بريوت1987 ،م.
( )4انظ ��ر :مقدمة الديوان� ،ش ��رحه و�ض ��بطه وق َّدم له� :ض ��ياء ح�س�ي�ن الأعلم ��ي ،ط .1م�ؤ�س�س ��ة النور
للمطبوعات بريوت-لبنان1417 ،هـ1997-م.
( )5انظ ��ر ترجمت ��ه يف طبق ��ات النحوي�ي�ن واللغوي�ي�ن للزبيدي � ��ص ( )154حتقيق :محمد �أبو الف�ض ��ل
�إبراهيم ،ط .2دار املعارف ،وتاريخ بغداد ( )93/7حتقيق د .ب�شار عواد معروف ،ط .1دار الغرب
الإ�سالمي -بريوت1422 ،هـ2002-م.
( )6انظ ��ر :معج ��م الأدب ��اء ( )114/1حتقيق� :إح�س ��ان عبا� ��س ،ط .1دار الغرب الإ�س�ل�امي-بريوت،
1414هـ1993-م.
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( )7انظر :تاريخ بغداد (.)93/7
( )8انظر :تاريخ بغداد (.)93/7
( )9انظر :معجم الأدباء (.)118/1
( )10كل ذلك ذكره الندمي يف الفهر�س ��ت ( )251-250/1حتقيق :د� .أمين ف�ؤاد �س ��يد ،ط .1م�ؤ�س�س ��ة
الفرقان للرتاث الإ�سالمي – لندن1430 ،هـ2009-م.
( )11ذك ��ره �س ��زكني يف تاريخ الرتاث العرب ��ي ( )135/1نقله �إلى العربية محم ��ود فهمي حجازي ،ط.
جامعة الإمام محمد بن �سعود1411 ،هـ 1991 -م..
( )12ذكره �سزكني يف تاريخ الرتاث العربي (.)213/2
�رحا عليها .ط.
( )13ذكرها حاجي خليفة يف ك�ش ��ف الظنون ( )1343/2ون�ص على �أن البن خالويه �ش � ً
مكتبة املثنى?1941 ،م.
( )14انظر :الأعالم (.)61/1
( )15انظر :تاريخ بغداد (.)93/7
( )16زيادة ال بد منها ،كما يف (ط).
( )17جمم ��ع الأمثال للمي ��داين ( )374/2حتقيق :محم ��د محيي الدين عبد احلمي ��د ،ط .دار املعرفة
–بريوت ،لبنان.
(( )18ت246هـ) .تاريخ بغداد (.)360/9
( )19البي ��ت يف كتاب �ش ��عر دعبل ن�ش ��رة الأعظمي � ��ص ( ،)171و�أخذه اجلامع من كت ��اب نفطويه؛ �إذ
قال يف تخريج الق�ص ��يدة :البيت الثالث ع�ش ��ر (يعني البيت املذكور) يف ديوان ال�سمو�أل �ص (،)3
ومل يذكر البيت د .عبد الكرمي الأ�ش�ت�ر يف ن�ش ��رته ل�ش ��عر دعبل �ص (� )255صنعة :د .عبد الكرمي
الأ�شرت ،ط .2مطبوعات جممع اللغة العربية بدم�شق1403 ،هـ1983-م.
( )20املعنى :فال واهلل ال �أغدر .على حذف (ال)؛ للعلم بها.
( )21انظر :قطعة ( ،)6البيت ( )13من هذا الديوان.
( )22ميمون بن قي�س ،الأع�ش ��ى الكبري� ،صاحب املعلقة ال�ش ��هرية (ودع هريرة) .انظر :معجم ال�شعراء
�ص ( )401حتقيق :ف .كرنكو ،ط .2مكتبة القد�سي ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان1402 ،هـ-
1982م.
( )23ديوان الأع�شى الكبري �ص ( )21حتقيق :د .محمود �إبراهيم محمد الر�ضواين ،ط .1وزارة الثقافة
والفنون والرتاث ،قطر2010 ،م ،وفيه :رهط حارثة .بدال من (ح�سان).
( )24يف (ط :يا�سني)� :أهدر .وكتب املحقق يف احلا�شية :يف الأ�صل� :أنذر .وما جاء يف الأ�صل عندي من
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أثبت ما جاء يف الأ�ص ��ل و�أعر�ض ��تُ عن
املمك ��ن توجيه ��ه على �أن يكون (�أنذر) و(نذر) مبعنى؛ لذا � ُّ
اللفظ املتو َّقع( .وعندي �أنهاَ :
دمه)� :أي �أهدره ،وهي كثرية اال�ستعمال)( .خلوف).
(نذ َر َ
( )25معجم البلدان (.)75/1
( )26يف الديوان �ص ( :)22وقال ميدح ُ�ش� � َريح بن ح�صن بن عمران بن ال�سمو�أل بن عاديا .والق�صيدة
يف ديوان الأع�شى مع اختالف يف �ألفاظها.
( )27هكذا جاء يف الأ�ص ��ل ،واملعروف �أن الك َّرارين تف�س�ي ٌ�ر للع َّكارين ،وق ��د �أخرج احلديث الرتمذي يف
�سننه ( )267/3وغريه من حديث ابن عمر قال« :بعثنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف �سرية،
فحا�ص النا�س حي�ص ��ة ،فقدمنا املدينة ،فاختب�أنا بها وقلنا :هلكنا ،ثم �أتينا ر�س ��ول اهلل �ص ��لى اهلل
عليه و�س ��لم ،فقلنا :يا ر�س ��ول اهلل ،نحن الفرارون ،ق ��ال :بل �أنتم العكارون ،و�أنا فئتكم» .و�ض ��عفه
الألباين يف �إرواء الغليل (.)27/5
(� )28أقرب الظن �أنه ال�شيباين� ،صاحب كتاب (اجليم).
الغ�ساين.
( )29الديوان �ص ( :)23الهمام الذي ذكر :الأبرد؛ وهو امللك َّ
(� )30أرى ال�صحيحَ ( :ي ْ
ح�ضن ويطه ْرن) ،كناية �أنهن ما زلن يحملن وي ِلدن .وهو مراد ال�شاعر .لأنه كما
قال� :إذا زال احلي�ض زال احل َبل .فك�أن (ال) من زيادة النا�سخ( .خلوف).
(ُ )31كتب بقلم دقيق مخالف :وقيل� :إنها لعبد امللك بن عبد الرحيم احلارثي.
( )32به افتتح م�ؤ ِّرج ال�سدو�س ��ي كتابه ْ
(حذف من ن�س ��ب قري�ش)� ،ص ( ،)1وهو ابن ُق َ�ص � ِّ�ي بن كالب،
هام�شا َّ
�أجنب ً
واملطلب (جد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم).
( )33كما يف (ط :يا�سني) ،ويف الن�سخة اخلطيةُ :نعيرَّ الفرا َر.
(� )34ش ��اعر جاهلي �أو�س ��ي ،كنيته �أبو يزيد .انظر :ن�س ��ب معد واليمن الكبري للكلبي ( )38/1حتقيق:
د .ناج ��ي ح�س ��ن ،ط .1عامل الكتب ،مكتبة النه�ض ��ة العربية1408 ،ه� �ـ1988-م ،الأعالم للزركلي
( )205/5ط ،15دار العلم للماليني2002 ،م.
( )35ديوانه �ص ( )23حتقيق :د� .إبراهيم ال�سامرائي ،ود� .أحمد مطلوب ،ط .1مطبعة العاين-بغداد.
1381هـ1962-م.
( )38ديوانه �ص ( )35وفيه( :بدمائهم) بدال من (من دمائهم) �ص ��نعة الأعلم ال�ش ��نتمري ،حتقيق :د.
فخر الدين قباوة ،ط .3من�شورات دار الآفاق اجلديدة بريوت1400 ،هـ1980-م.
(( )36ط :يا�سني) :فرا�شنا.
( )37هو ابن �أبي �سلمى املزين �صاحب املعلقة ال�شهرية.
(( )39ط :يا�سني) :بثاره.
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( )40ه ��و اب ��ن عطية بن َ
اخلط َفي ،قال البالذري :وا�س ��مه :حذيفة بن بدر بن �س ��لمة بن عوف بن كليب
(ت110هـ) .انظر� :أن�ساب الأ�شراف للبالذري ( )2019/12حتقيق� :سهيل زكار وريا�ض الزركلي،
ط .1دار الفكر -بريوت1417 ،هـ1996-م.
( )41ديوانه �ص ( ،)93بيت رقم ( )19ب�شرح محمد بن حبيب ،حتقيق :د .نعمان محمد �أمني طه ،ط.3
دار املعارف-القاهرة ،ب-ت.
( )42ه ��و �أب ��و زكري ��اء يحيى بن زي ��اد الديلمي الك ��ويف اللغ ��وي( ،ت207هـ) .انظر :طبق ��ات النحويني
واللغويني �ص ( ،)131الأعالم (.)145/8
(� )43أدب الكاتب البن قتيبة �ص ( )614حتقيق د .محمد الدايل ،ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة.
( )44ديوانه �ص ( )517بيت رقم (.)24
(� )45ش ��م�س العلوم للحمريي ( )2061/4حتقيق :د .ح�س�ي�ن عبد اهلل العمري و�آخرون ،ط .1دار الفكر
املعا�صر ،بريوت-لبنان ،دار الفكر ،دم�شق – �سورية1420 ،هـ1999-م.
(( )46ط :يا�سني) :مع َّود ٌة.
(( )47ط :يا�سني) :ف ُتغْمد( .وهو الأ�صح مقابل :تُ�سل على الت�أنيث)( .خلوف).
ُ
َ
والقبيل ال ُق ُبل .و(ط :يا�سني) :وال ُق َب ْيل :ال َق ْبل.
القبائل،
( )48يف الأ�صل :وتجُ مع القبيل ُة
( )49جمهرة اللغة (.)1261/3
(� )50ش ��اعر جاهلي ،من عيون �ش ��عره� :أيتها النف�س �أجملي جزعا .اال�ش ��تقاق �ص ( )207حتقيق :عبد
ال�سالم هارون ،ط1411 .1هـ1991-م ،الأعالم (.)31/2
( )51التع ��ازي للم�ب�رد �ص ( )146حتقيق� :إبراهيم محمد ح�س ��ن اجلمل ،ط .نه�ض ��ة م�ص ��ر للطباعة
والن�ش ��ر والتوزي ��ع ،وديوان ��ه املجموع � ��ص ( )122حتقيق :محمد يو�س ��ف جن ��م ،ط .1دار بريوت
للطباعة والن�شر ،بريوت1400 ،هـ1980-م.
هجاء مخ�ضرمُ ،جمع �أغلب �شعره
( )52ا�سمه :قي�س بن عمرو بن معاوية بن خديج بن احلما�س� ،شاعر َّ
من وح�ش ��يات �أبي مت ��ام ،تويف نحو (40هـ) .انظر :ن�س ��ب معد واليمن الكب�ي�ر للكلبي (،)277/1
الأعالم (.)207/5
(� )53أن�س ��اب الأ�ش ��راف للبالذري ( ،)69/3وديوانه املجموع �ص (� )53صنعة وحتقيق� :صالح البكاري
و�آخرون ،ط .1م�ؤ�س�سة املواهب للطباعة والن�شر ،بريوت-لبنان1419 ،هـ1999-م.
( )54هو :جرول بن �أو�س بن مالك العب�سي� ،شاعر مخ�ضرم (تويف نحو 45هـ) .فوات الوفيات ()276/1
حتقيق� :إح�سان عبا�س ،ط ،1دار �صادر -بريوت1973 ،م ،الأعالم (.)118/2
( )55ديوان ��ه �ص ( )137برواية و�ش ��رح ابن ال�س ��كيت ،حتقيق :د .نعمان محمد �أم�ي�ن طه ،ط .1مكتبة
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اخلاجني القاهرة1407 ،هـ1987-م.
( )56هو :غياث بن غوث بن ال�صلت بن طارقة التغلبي الن�صراين( .ت90هـ) .انظر :ن�سب معد واليمن
الكبري ( ،)88/1واال�شتقاق البن دريد (.)338/1
( )57ديوانه �ص (� )420ص ��نعة ال�س ��كري ،عن محمد بن حبيب ،حتقيق :د .فخر الدين قباوة ،ط .4دار
الفكر دم�شق�-سورية ،دار الفكر املعا�صر ،بريوت-لبنان1416 .هـ1996-م.
( )58ابن ربيعة بن عبد �شم�س .انظر :ن�سب قري�ش للزبريي �ص (.)125
(� )59س�ي�رة ابن �إ�س ��حاق �ص ( )327ملحمد بن �إ�س ��حاق (ت151ه� �ـ) ،حتقيق� :س ��هيل زكار ،ط .1دار
الفكر-بريوت1398 ،هـ1978-م ،و�أدب الكاتب �ص (.)90
( )60ه ��و غي�ل�ان بن عقب ��ة العدوي ،ال�ش ��هري ب� �ـ(ذو ال ُّر َّم ��ة)( ،ت117هـ) .انظر� :أن�س ��اب الأ�ش ��راف
( ،)286/11الأعالم (.)124/5
( )61ديوانه �ص ( )937حتقيق :د .عبد القدو�س �أبو �ص ��الح ،ط .1م�ؤ�س�س ��ة الإميان1402 ،هـ1982-م،
البيت رقم ( ،)53وفيه( :ملقى) بدال من (مرخى).
( )62ال�ص ��حاح للجوه ��ري ( )2497/6حتقي ��ق� :أحمد عبد الغف ��ور عط ��ار ،ط .4دار العلم للماليني-
بريوت1407 ،هـ1987-م.
( )63هو :معمر بن املثنى التيمي ،الب�ص ��ري ،النحوي( .ت209ه� �ـ) .انظر :طبقات النحويني واللغويني
�ص ( ،)175الأعالم (.)272/7
( )64هكذا يف الأ�صل بالتاء ،ولعل ال�صواب (�أبو ُع َبيد) القا�سم بن �سالم ،ولكن الذي حداين �إلى �إثبات
(�أبو عبيدة) كما جاء يف الأ�صل �أن ابن دريد نقل الأربعة عنه.
( )65زيادة ال بد منها لي�ست يف الأ�صل.
( )66ا ُ
حل ُّب .ال�صحاح (.)2325/6
( )67انظر :جمهرة اللغة (.)1284/3
( )68هو الإمام ثعلب اللغوي النحوي� ،ص ��احب الف�ص ��يح ،و�ش ��يخ نفطويه( ،ت291هـ) .انظر :طبقات
النحويني واللغويني �ص ( ،)141/1الأعالم (.)267/1
فج ُع) بالبناء للمجهول ،وال معنى له! (خلوف).
( )69يف الأ�صلُ ( :ي َ
( )70للأ�صم الكلبي ،وا�سمه :مالك بن جناب بن هبل بن عبد اهلل بن كنانة بن بكر بن ق�ضاعة ،جاهلي
قدمي ،و�سمي الأ�صم بهذا البيت ،وال �صمم به .معجم ال�شعراء للمرزباين �ص (.)305
( )71قال لوي�س �شيخو ( :)14ومثله بعد هذا (خبيت) �أي خبيث .يعني قافية البيت رقم (.)12
( )72اليزي ��دي ثالثة ومل �أ�س ��تطع حتديد القائل بيقني ،و�أقرب الظ ��ن �أنه �إبراهيم بن يحيى بن املبارك
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(ت225هـ) .انظر :معجم الأدباء ( ،)160/1والأعالم (.)79/1
(� )73شيخو :ال َّت ْورية.
( )74تف�سري القرطبي ( )137/16حتقيق �أحمد الربدوين و�إبراهيم �أطفي�ش ،ط .2دار الكتب امل�صرية-
القاهرة1384 ،هـ1964-م.
(� )75شيخوَ :
احلزازة .كما يف الأ�صل.
( )76ديوانه �ص ( )115بيت رقم ( .)103ي�ص ��ف َظلي ًما دقيق ال َقوائم ،مثل بيت َّ
ال�ش ��عر .و�س ��ائره من
وال�ش� � ْو َقب :الطويل .وا َ
ال�ض ��خمَّ .
واخلدَ ّبَ :
خل ِ�ش ��ب :الغليظ اجلايف .انظر
املُ ُ�س ��وح� ،أي �إنه �أ�س� � َودِ .
جمهرة اللغة (بخ�ش)( .خلوف).
( )77ديوانه �ص (.)24
(� )78شيخو :واجلمع.
( )79يف العبارة �س ��قط ،ي�س ��ده قولنا( :يقال للرجل واملر�أة�َ :ض� � ْي ٌف للواحد وللجميع) ،بدليل ا�ست�شهاده
بالآية الكرميةّ ،ثم ي�ستكمله قولنا( :ويقال� :أ�ضياف ُ
و�ض ْيفان)( .خلوف).
و�ض ُيوف ِ
(� )80شيخو� :أ�سودا.
(� )81شيخو :زق�أت .كما يف الأ�صل.
( )82ديوانه �ص ( ،)925بيت رقم ( )58وفيه( :الدوامع) .بدال من (الهوامع).
(� )83شيخو :مملوءة.
( )84مل �أقف على هذا النقل.
( )85ال َّر ْوقان :بكر وتغلب .احليوان للجاحظ (.)247/7
( )86ه ��و :عم�ي�ر بن ُ�ش ��ييم بن عمرو التغلبي( ،ت نحو 130هـ) .امل�ؤتلف واملختلف يف �أ�س ��ماء ال�ش ��عراء
( ،)218/1الأعالم (.)88/5
( )87ديوان ��ه �ص ( )44حتقيق :د� .إبراهيم ال�س ��امرائي ،ود� .أحمد مطل ��وب ،ط .1دار الثقافة بريوت،
1960م.
جا�شعي ،الب�صري( .ت134هـ) .انظر� :أن�ساب الأ�شراف
( )88هوِ :خدا�ش بن ب�شر� ،أبو زيد التميمي ،املُ ِ
( ،)114/12والأعالم (.)302/2
( )89ل�سان العرب ( )173/7ط .3دار �صادر -بريوت1414 ،هـ ،وديوانه املجموع �ص ( ،)23البيت رقم
( )4جمع وحتقيق :د .نا�ص ��ر ر�ش ��يد محمد ح�س�ي�ن ،ط .1دار احلرية للطباعة -بغداد1394 ،هـ-
1974م.
( )90ه ��و :خويل ��د ب ��ن خال ��د اله ��ذيل� ،ش ��اعر مخ�ض ��رم( ،ت نحو 27ه� �ـ) .انظر� :أن�س ��اب الأ�ش ��راف
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( ،)253/11الأعالم (.)325/2
(� )91شرح ديوان الهذليني للع�سكري ( )24/1حتقيق :عبد ال�ستار �أحمد فراج ،مراجعة محمود محمد
�ش ��اكر ،ط .1مكتبة دار العروبة ،ب-ت ،واملف�ضليات �ص ( )425حتقيق �أحمد محمد �شاكر ،وعبد
ال�سالم هارون ،ط .6دار املعارف القاهرة.
( )92الن�شرتان :غابة.
( )93مل �أقف عليه يف ديوانه �ص (.)80
( )94ال�سمري الكاتب �صاحب الفراء (ت277هـ) .تاريخ بغداد (.)546/2
(� )95شيخو� :أنْ .
ُ
( )96يف الل�سان ( )295/5من�سو ًبا لأبي �أ َ�س ْيدة ال ُّدبَيرْ ي.
( )97يف كت ��اب ال�ص ��ناعتني �ص ( )37حتقيق علي محم ��د البجاوي ،ومحمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم ،ط.
املكتبة العن�ص ��رية –بريوت1419 ،هـ :.و�سئل بع�ض الأوائل :ما كان �سبب موت �أخيك؟ قال :كونه.
ويف ربيع الأبرار ( :)135/5قيل لأعرابي .الق�ص َة.
( )98ديوانه �ص (.)354
(� )99شيخو :عن .كما يف الأ�صل.
املجر) ،هو جزء من حديث ابن عمر َق َالَ « :ن َهى َر ُ�س � ُ
�ول اللهَّ ِ
( )100هم ��ا حديث ��ان ،الأول ( ُنهي عن بني ْ
َ�ص� � َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س� � َّل َم َعنْ َب ْي ِع ا ْل َكا ِل ِئ َ -وهُ َو َب ْي ُع ال َّد ْي ِن ِبال َّد ْي ِن َ -و َعنْ َب ْي ِع المْ َ ْج ِرَ - ،وهُ َو َب ْي ُع َما فيِ
ال ِب ِل َ -و َع ِن ِّ
ال�ش� � َغارِ»� .أخرجه عبد الرزاق يف م�ص ��نفه ( ،)90, 8والثاين من حديث ابن
ا ْل ُب ُط ِون ْ ِإ
عبا�س �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « َن َهى َعنْ َب ْي ِع المْ َ َ�ض ِام َني َوالمْ َلاَ ِق ِيح َو َح َب ِل الحْ َ َب َل ِة»� .أخرجه
الطرباين يف املعجم الكبري (.)230 ,11
( )101ال َبعو :اجلناية واجلرم( .ال�صحاح :بعا)( .خلوف).
(� )102ش ��يخوُ :يراق .والبيت من�س ��وب لعوف بن الأحو�ص يف الألفاظ البن ال�س ��كيت ( )315حتقيق :د.
فخر الدين قباوة ،ط .1مكتبة لبنان نا�شرون1998 ،م ،وال�صحاح ( )1634/4وغريهما ،ومل يذكر
يف ديوانه بتحقيق د .عادل �سليمان جمال.
( )103ه ��و :ه َّم ��ام بن غالب بن �صع�ص ��عة التميمي الدارم � ّ�ي( .ت110هـ) .انظر :معجم ال�ش ��عراء �ص
( ،)486الأعالم (.)93/8
( )104ديوان ��ه ( )466/2حتقي ��ق� :إيليا احل ��اوي ،ط .1دار الكتاب اللبناين ،مكتبة املدر�س ��ة1983 ،م،
وفيه( :ال ّأتي) بدال من (الإناء).
(� )105شيخو :عابه.
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( )106زيادة ال بد منها لي�ست يف الأ�صل .انظر :الكامل للمربد (.)139/2
( )107لطفيل الغنوي (الل�سان :قل�ص ،ويف)( .خلوف).
( )108جمع ال�شاعر هنا بني اللغتني (وفى) و(�أوفى).
الرحل عن َد�أَياتها) .منتهى الطلب من �أ�ش ��عار العرب ()252/2
( )109عجز بيت �ص ��درهَ ( :ي ِز ُّل ُقتو ُد ْ
جمع محمد بن املبارك بن محمد بن ميمون ،حتقيق و�شرح د .محمد نبيل طريفي ،ط .1دار �صادر
بريوت1999 ،م.
(� )110سقطت من ن�شرة �شيخو.
( )111ديوانه �ص ( ،)422وفيه( :ف�أ�شع َره) بدال من (ف�أ�س�أره).
(� )112شيخو :يق�ض.
( )113للح ��ارث ب ��ن خال ��د املخزومي (الل�س ��ان� :ش� ��أي) .وبال ن�س ��بة يف (اجلمهرة� :ش� ��أوي) ،وفيهما:
أظعان) .قال يف اجلمهرة“ :فجا َء ال�ش ��اع ُر فيه باللغتني جمي ًعا” .ف�ش� ��أَو َنك مبعنى� :س� � َب ْق َنك،
(بال ِ
وتُ�شاء مبعنى :ت ُ
ُعجب( .خلوف).
ُ�شاق وت َ
(� )114شيخو :نفرة.
(( )115ط :يا�سني) :بالأظعان.
ماما.
(� )116شيخو�ِ :س ً
( )117الألفاظ البن ال�سكيت �ص ( ،)36و�سمط اللآيل يف �شرح �أمايل القايل ( ،)481/1وخزانة الأدب
للبغ ��دادي ( )267/8حتقي ��ق عبد ال�س�ل�ام ه ��ارون ،ط .4مكتبة اخلاجني -القاه ��رة1418 ،هـ-
1997م.
( )118طبقات فحول ال�شعراء للجمحي ( )384/2حتقيق محمود محمد �شاكر ،ط .دار املدين-جدة.
( )119ديوانه �ص ( )815وفيه( :لنا) بدال من (ترى).
(( )120ط :يا�سني) :تَزْ ه ْو.
( )121ه ��و عبد امللك بن قريب بن علي بن �أ�ص ��مع الباهلي ،الإمام اللغ ��وي والكبري (ت216هـ) .انظر:
طبقات النحويني واللغويني �ص ( ،)167الأعالم للزركلي (.)162/4
ال�سمر.
(� )122شيخوُّ :
( )123كذا يف الن�سخة اخلطية ،ولعلها :ال�سبطر.
َ
(َ )124
بل�سانك؟ .وحذف ما يعلم جائز؛ لذا مل
بيد َك �أم
حذف همز َة اال�ستفهام يف النرث ،والتقدير�[ :أ] ِ
كتف باملثبت.
�أجل�أ �إلى �إ�ضافتها يف الن�ص املحقق ،واملحققون يف ذلك بني مزيد و ُم ٍ
( )125بنو قريظة وبنو الن�ض�ي�ر يقال لهم :الكاهنان .انظر :الرو�ض الأنف لل�س ��هيلي ( )236/6حتقيق
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عب ��د الرحم ��ن الوكي ��ل ،ط .1دار �إحياء ال�ت�راث العربي ،ب�ي�روت1412 ،هـ ،وال �أدري مل اقت�ص ��ر
امل�صنف يف تف�سريها على قريظة؟!
( )126جلميل يف الف�صول والغايات �ص ،78وفيه( :ت�ض ّمن ر َّدها)! والقو ُر :جمع قا َرة ،وهي الأعاظم من
وف�سر غريبه :محمود ح�سن زناتي،
الآكام ال�ص ��لبة ذات حجارة (قور ،ح�ضل)( .خلوف)� .ضبطه َّ
ط .من�شورات دار الآفاق اجلديدة بريوت ،ب-ت..
( )127يف الأ�صلُ « :يقْم�ص» .بالياء.
(( )128ط يا�سني) :لب�س .وقال املحقق يف احلا�شية :يف الأ�صل :يرد ومل جند لها معنى.
(( )129ط يا�سني)� :ضريه.
(� )130شيخو :ويبلغه.
(ع ْولن) ،وقد ورد هذا الزحاف كثريا
(� )131أ�ص ��اب �صدر البيت زحاف (اخلرم) ف�ص ��ارت (فعولن) ُ
يف ال�شعر العربي.
(( )132ت37هـ) .انظر :امل�ؤتلف واملختلف �ص ( ،)33الأعالم (.)259/5
( )133امل�ؤتلف واملختلف �ص ( ،)33معجم ال�شعراء (� ،)362أمايل القايل (.)85/1
( )134يف الأ�صل( :ثم) .وقد يكون املق�صود بها هنا الظرف� ،أي ثمة هاهنا �شعر ال�سمو�أل .واهلل �أعلم،
قال لوي�س �شيخو :ثم (وال�صوابَّ :مت).
(� )135سقطت من ن�شرة �شيخو.
(� )136سقطت من ن�شرة �شيخو.
(� )137شيخو :من الهجرة النبوية.
(� )138شيخو :و�س َّلم.
( )139ويف هام�ش الأ�ص ��ل كتب ال�ص ��غاين« :بلغ ال ِعرا�ض بالأ�صل املنت�س � ِ�خ منه ،وكتب امللتجئ �إلى حرم
(عند �ش ��يخو( :حرز) وهو خط�أ) اهلل تعالى /احل�س ��ن بن محمد بن احل�سن ال�صغاين ،جعله اهلل
ثق ًة ال تَلحقه ا�س�ت�راب ٌة ،وال تُن�س ��ب (عند �شيخوُ :ينت�سب) �إليه معاب ٌة ،يف ذي احلجة من �شهور �سنة
ت�سع و�أربعني و�ست مئة حامدا وم�صل ًّيا».

2 1

56

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1441
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن/ﻣﺎرس-أﺑﺮﻳﻞ 2020م

124

بريد
اغرتاب الشخصية الروائية العربية املعاصرة
« رواية الغرف األخرى أمنوذجا»
( دراسة يف املضمون )
�إعداد :حمدي عبد اهلل احمد البطران

يهدف هذا الت�ص ��ور �إلى درا�س ��ة ظاهرة االغرتاب لدى ال�شخ�صية الروائية
العربي ��ة يف العق ��ود الأخ�ي�رة حيث انت�ش ��رت ه ��ذه الظاه ��رة يف الرواي ��ة العربية
لأ�س ��باب �سيا�سية واقت�ص ��ادية واجتماعية وح�ض ��ارية وثقافية وغريها  ,و�أبرزها
حال ��ة التناق�ض التي �س ��ادت يف الواقع املعي�ش بني ما ه ��و موجود بالفعل وما يجب
�أن يكون.
هذا التناق�ض جعل ال�شخ�صية الروائية العربية ت�شعر بالإحباط  ,واالن�سحاب
للداخ ��ل وفقدان التوا�ص ��ل بني الأنا الفردية والأنا اجلماعي ��ة .على �أننا ندرك �أن
أنواعا ثالثة لالغرتاب:
هناك � ً
الأول :اغرتاب �س ��اد يف املجتمع اال�شرتاكي وارتبط باال�ستالب ,حيث �شعرت
ال�شخ�صية الروائية با�ستالب قيمتها ,لأنها �أ�صبحت كالرت�س يف الآلة ,وهنا ارتبط
االغرتاب باال�ستالب؛ �أي ا�ستالب قيمة الإن�سان يف الآلة مثل املاليني غريه.
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والنوع الثاين  :هو اغرتاب �آخر �س ��اد يف املجتمع الر�أ�س ��مايل  ,نتيجة حتول
املجتم ��ع �إلى القيم املادية ,وانهيار قيمة االن�س ��ان ,وارتب ��اط قيمته مبا ميلكه من
مادة� ,أو ر�أ�س مال ,فمن ميلك �ش ��يئا ي�س ��اوي �ش ��ي ًئا ,ومن ال ميلك �شيئا ال ي�ساوي
�شيئا ,وهنا ارتبط االغرتاب بالت�شي�ؤ.
�أم ��ا النوع الثال ��ث من االغرتاب ,فهو الذي �س ��اد يف املجتمعات العربية ,وهو
اغرتاب بريوقراطي ,لو جاز لنا ا�س ��تخدام هذا التعبري ,نتيجة الف�ساد امل�ست�شري
ب�ي�ن النا� ��س ,واختالل القي ��م واملعايري ,ففر�ص ��ة من يعمل ي�أخذه ��ا من ال يعمل,
وذلك ب�سبب التناق�ض واخللل يف الرتاكيب االجتماعية.
وميكننا �أن نتناول �أزمة االغرتاب يف املجتمعات الأوروبية والعربية من خالل
الأعمال الأدبية.
�أو ًال:يف بع�ض الأعمال الروائية الأوروبية.
نري للعديد من امل�ؤلفني الأوروبيني عرب ال�سنوات املا�ضية،وعلي �سبيل املثال:
ال�س ��تينات وال�س ��بعينات من القرن الع�ش ��رين ,كانت غنية بوج ��ه خا�ص بالأعمال
التي ت�ص ��ور الأزمة التي يعانيها الفرد ,و�أف�ضل الكتاب املعا�صرين كانوا يظهرون
نظاما اقت�ص ��اد ًّيا واجتماع ًّيا معاد ًيا للإن�س ��ان يحطم الفرد ،وي�ستهلكه,
كيف �أن ً
ومدى اغرتاب الإن�سان يف املدينة احلديثة  ,وجند �أن الإيطاليني غال ًبا ,ما يكتبون
عن هذا املو�ض ��وع ,ومثال ذلك فرانكوكور ديور ,ولويجي بخيورنو ,ولكن مو�ض ��وع
اغرتاب الفرد وعزلته ,يوجد ب�ص ��ورة دائمة يف �أدب �سوي�سرا املعا�صرة .وقد ذكر
ف� .س ��يديلنيك ,وهو ناقد �س ��وفيتي ,متخ�ص ���ص يف الأدب ال�سوي�سري ,يف �إحدى
مقاالت ��ه� :إن �إح ��دى املمي ��زات العامة للن�ش ��ر ال�سوي�س ��ري منذ ف�ت�رة طويلة ,بعد
احلرب العاملية الثانية ،هي مثابرته يف تقدمي ت�ص ��وير جمازي � ,أ�ش ��به باحلكاية
الرمزي ��ة لظواهر املجتمع ال�سوي�س ��ري املعقد ,املرتبط على نحو �أو �آخر باغرتاب
الفرد عن املجتمع  ,ويف ظل النظام الر�أ�سمايل اتخذ كل فن رفيع موقف املعار�ضة
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والنقد والتمرد ،و�أ�ص ��بح اغرتاب الإن�سان عن نف�س ��ه وبيئته �شديد الوط�أة يف ظل
هذا النظام  ,حيث حتولت جميع ثروات الأر�ض �إلى �س ��لع ،وطغت النزعة النفعية
البحت ��ة ,واالجت ��ار بكل �ش ��يء يف العامل ،مما �أثار ا�ش ��مئزاز جمي ��ع ذوي املواهب
اخلالق ��ة � ,إلى درجة �أنهم �أ�ص ��بحوا يرف�ض ��ون كل ه ��ذه الأو�ض ��اع بعنف ،وبهذا
ا�ص ��طبغ متثيلهم للواقع ب�ص ��بغة �أ�سا�س ��ية نقدية وابتعدوا عن تكري�س ��ه وتربيره،
وا�ستمر تطور الظاهرة االغرتابية يف رو�سيا ,حتى و�صل �إلى ذروته عند ت�شيكوف,
ال ��ذي �أو�ش ��ك �أن ي�س ��تنفد ما كان متاح ًا عندئذ من و�س ��ائل املنه ��ج الواقعي� ,إلى
درجة �أن جوركي بطريقته احلادة كتب �إليه ر�س ��الة �س ��نة 1900م يقول فيها« :هل
تعرف ما �أنت �ص ��انع؟ لقد �أخذت تذبح الواقعية� .إنك �س ��تجهز عليها عما قريب،
و�س ��تخمد �أنفا�س ��ها �إلى غري رجعة ،ويف هذا خري ،لقد عمرت الواقعية �أطول من
زمانها ،هذه حقيقة ,و�أن �أحدً ا لن ي�س ��تطيع �أن ي�سلك هذا الطريق يف �إثرك ،نعم
لن ي�س ��تطيع �أحد �أن يكتب يف مثل هذه الب�س ��اطة عن �أ�ش ��ياء ب�سيطة كهذي  ,و�أن
يح�س ��نها كما حت�سنها �أنت ،و�أن كل �شيء كتب بعد �أية ق�صة من ق�ص�صك  ,مهما
فجا ك�أمنا ُكتب بهراوة ال بقلم».
ق ّلت �أهميتها ،ليبدو ًّ
وعلى ذلك يعتقد بع�ض فال�سفة النقد� ,أن الكاتب الذي يعك�س ب�أمانة ,و�صدق
هذا الواقع املتحول� ,س ��رعان ما يجد نف�سه قد انتقل من �صيغة �إلى �صيغة �أخرى,
نتيجة التحول االجتماعي الذي يعك�س حالة القلق يف وعي الإن�س ��ان املعا�صر ,وقد
ات�ضح هذا �إلى حد كبري يف روايات تيار الوعي عند وليم فوكرن ,وجيم�س جوي�س,
وفرجينا وولف وغريهم.
ثانيا  :يف الرواية العربية املعا�صرة:
انعك�ست هذه الظاهرة يف العقود الأخرية ,نتيجة لأ�سباب عديدة؛ �سيا�سية,
واقت�ص ��ادية ,واجتماعية ,ودينية ,وثقافية وغريها .وات�ضحت هذه الظاهرة عند
ع ��دد كبري م ��ن الروائيني العرب نذكر منه ��م :الطاهر بن جل ��ون ,ومحمد ديب,
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والطاه ��ر وط ��ار ,و�إدوار اخل ��راط ,وجم ��ال الغيط ��اين ,و�أحمد ال�ش ��يخ ,ومحمد
الب�س ��اطي ,و�ص�ب�ري مو�س ��ى ,و�ص ��نع اهلل �إبراهي ��م  ,وحمدي البط ��ران ,وغادة
ال�س ��مان ,وليلى العثم ��ان ,ودالل خليفة ,وجربا �إبراهيم جربا ,وغ�س ��ان كنفاين,
وعبد الرحمن جميد الربيعي ,ووليد �إخال�صي ,و�إ�سماعيل فهد �إ�سماعيل وغريهم.
ونقف عند �إحدى هذه الروايات  -على �س ��بيل املثال ولي�س احل�ص ��ر -وهي
رواي ��ة «الغرف الأخرى» جلربا ابراهيم ج�ب�را  ,لكونها واحدة من �أهم الروايات
العربي ��ة الت ��ي عربت عن ه ��ذه الظاهرة .وفيها جند �أن ال�ص ��راع ي ��دور يف وعي
ال�شخ�صية الرئي�سية ,بني الرغبة والرف�ض ,الرغبة يف االقرتان بالوطن واالنتماء
�إلي ��ه ,والرف�ض للممار�س ��ات القمعي ��ة التي متار�س فيه .فيتمث ��ل محور الرغبة يف
الأمناط الفعلية لل�شخ�صية على النحو التايل:
1 .1رغبة الرجل املنتظر يف ال�ساحة العري�ضة اخلالية والذي عرف فيما بعد
با�سم «عزام �أبو الهور» يف التقرب من الراوي  ,الذي �أُط ِل َقت عليه �أ�سماء
عدي ��دة منها :الدكتور منر علوان� ،أو عادل الطيبي �,أو فار�س ال�ص ��قار.
ويرغب هذا الرجل يف احلوار مع الراوي � ,أو على الأقل �أن ي�س ��تجيب له
 ,يف محاول ��ة التقرب منه ,ويقول الراوي « :مل يي�أ�س الرجل من محاولة
التق ��رب مني� ،أخرج علبة �س ��جاير ،وقدم يل �س ��يجارة ،ولكنني هززت
ر�أ�سي بالرف�ض دون �أن �أقول �شئ ًيا» �ص.8
والرغبة يف احلالة الأولى كانت ق�سرية ومفرو�ضة على «عزام �أبو الهور»
ويف امل ��رة الثانية ،برغم �أن اللقاء كان مفرو�ض ��ا عليه� ،إال �أن رغبته يف �أن يبث له
�آالمه وتناق�ضات الواقع الذي يعي�شه كانت مبح�ض �إرادته.
2 .2رغب ��ة عفراء ,يف �أن ي�س ��تقل ال ��راوي الدكتور منر علوان معها �س ��يارتها
عندما كان منتظ ًرا يف ال�ساحة الوا�سعة ،وهو �أي�ضا رغب يف م�صاحبتها،
برغم �أنه توج�س منها خيفة ,لأنها ذكرته بفتاه كانت ت�س ��تقل ال�ش ��احنة،
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وتك�ش ��ف عن �س ��اقيها ،وبرغ ��م �أنها هي نف� ��س الفتاة ،و�أنه ��ا طلبت منه
النزول من �سيارتها �إن �أراد ذلك ،نقول على الرغم من ذلك� ,إال �أنه كان
هو الآخر لديه الرغبة ,يف �أن يوا�صل معها طريقها الذي تق�صده ,ورف�ض
النزول ,وكان يقول :كبحت ال�سيارة ب�شيء من ال�شدة و�أوقفتها ،والتفتت
�إ ّ
يل بكثري من التحدي ,ا�ستطعت �أن �أتبينه حتى يف ظلمة ال�سيارة .كانت
�أ�ضواء الطريق تلقي �شي ًئا من النور اخلافت علي وجهها ,ور�أيت نقطتني
تت�ألقان يف عينيها و�س ��ط بحريتني من ال�س ��واد .مل �أكن قد غ�ضبت ,كما
زعمت ,غري �أنّ الذي اغ�ضبني كان توقفها املفاجئ على ذلك النحو ...
لع ��ن اهلل ال�ش ��يطان ,هذه ام ��ر�أة جميلة �أتتني من حي ��ث ال �أدري .كيف
وقلت :ال �أريد النزول» �ص.16
�أتركها بهذه ال�سهولة ُ ...
 3 .3فالفت ��اة لديه ��ا الرغب ��ة يف البداي ��ة �أن يركب ال�س ��يارة معها ؛ لأنها
م�ض ��طرة لذلك ،وهذا الفعل �أحد مهامها الرئي�سية ،وعندما متكنت من
م�ش ��اعره� ،أرادت �أن تختربه يف النزول ،ولكن الرغبة يف املوا�ص ��لة معها
كان ��ت قد متكنت منه ،فرغب يف املوا�ص ��لة معها  ,برغم �أنه ال يدري �إلى
�أين وجهتها.
 4 .4وتظ ��ل عف ��راء حت ��ى نهاية الرواي ��ة ،راغبة يف مالحقة ال ��راوي ،ولكن
هذه الرغبة ا�ض ��طرارية ،فر�ضتها عليها طبيعة عملها  ,يف هذه امل�ؤ�س�سة
الأمنية التي تعمل فيها وتفقدهم حريتهم.
لذلك جندها تتنكر له يف �صورة فتاة �أخرى ,وتوهمه ب�أنها راغبة يف معانقته,
وتفل ��ح يف ذل ��ك ،ورغبة عفراء �أي�ض ��ا يف �أن يلقي محا�ض ��رة يف قاعدة اجلمهور،
وتنجح يف ذلك  ,بل تنجح �أي�ضا يف التنكر يف �صورة محبوبته �سعاد  ,وبعد �أن تفلح
يف �إقناعه ب�أنها �س ��عاد ،ويبث لها بعواطفه و�آماله و�أ�ش ��جانه يكت�شف �أنها عفراء،
وقد جل�أت لذلك لرغبتها يف فر�ض ما تريده عليه دون رف�ض �أو مترد.
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وهكذا ت�س ��تمر عفراء حتى نهاية الرواية يف ا�ستخدام حافز الرغبة للوقيعة
بالراوي يف الأ�س ��ر واحل�ص ��ار ،وجعلته ي�أمتر ب�أمرها ،وال ي�س ��تطيع الفكاك منها
طوال الرواية.
5 .5رغب ��ة الرجال والن�س ��اء اجلال�س�ي�ن علي املدرج ال�س ��لم  ,داخل ال�س ��جن
يف اخل ��روج من هذا احل�ص ��ار الأبدي بعد �أن �أنهكه ��م الزمن الطويل ,
يف هذه ال�س ��نني دون فائ ��دة يقول « :على الدرج ��ات التالية قعد رجال
ون�س ��اء ,على امتداد ال�س ��لم نزو ًال ،وعلى كل درجة �صف مرتا�ص منهم،
توقفت حلظة لأتبني الو�ض ��ع ،كان ال�س ��لم هذه املرة ينحدر �إلى م�س ��افة
بعيدة �إلى �أن يغيب يف الظالم ،كما يف قعر بئر �سحقية الغور ،وقد اكتظ
بالب�ش ��ر ،متعبون ،منهمكون� ،ص ��امتون �إال من بع�ض ال�سعال والنحنحة
هنا وهناك ،ولقد كانوا يف ذلك الو�ض ��ع منذ زمن طويل  ....هذا الدرج
خا�ص باملحكومني ,يف هذا املو�ض ��ع طوال �س ��نني عديدة ،يج�سد رغبتهم
يف اخلروج من احل�صار الأبدي الذي يقيد حريتهم.
�إنها الرغبة الق�س ��رية املقرونة بالقهر واال�س ��تبداد ،فالفتاة اجلميلة ُت�س � ّ�خر
رغم ��ا عنها للإيقاع ب�إحدى ال�شخ�ص ��يات املثقفة املطاردة م ��ن اجلهات الأمنية.
وتظل كذلك حتى توقع به يف ال�شرك الأمني  ,و ُين�سونه ا�س َمه ,وي�صاب بخلل عقلي
نتيجة املمار�سات القمعية واال�ستبدادية.
لذل ��ك جن ��د هيفاء ال�س ��اعي  ,التي جاءت م ��ن جانب القاعة �إلى املن�ص ��ة،
وقامت بدور املدافع عن الراوي حتى ي�ستجيب لها ويقبل ادعاءاتها ،يقول “ :تقول
بنربات قوية نعم ،نعم ،كلهم يراوغون ،با�س ��تثناء خطيبنا هذا امل�س ��اء� ،أ�س�ألوين
�أنا ،ف�أنا �أعرفه منذ زمن بعيد (تعرفنى !؟ مل �أكن قد ر�أيتها من قبل فى حياتي)
وا�س ��تمرت دون �أن يقاطعه ��ا �أحد� .أ ّما �أنه هو الدكتور من ��ر علوان ف�أمر م�ؤكد مئة
باملئ ��ة� ،أتذ ُك ُر يا دكتور ،انظر �إيل جيدً ا �أنا هيفاء؟ هيفاء ال�س ��اعي ،ولكنك تنكر
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هويتك لأنك ن�س ��يتها� ،أو -وهو الأ�صح -لأنك هجرتها عن عمد ،عن �سبق �إ�صرار
منذ �أن تركتني ،حتى ن�سيتها بالفعل ،فالق�ضية �أيها ال�سادة لي�ست ق�ضية مراوغة،
�إنها ق�ض ��ية �أ�ش ��د مدعاة للأ�سف ،ق�ضية �أدعى للرثاء ،ق�ض ��ية �ضياع �إن�ساين كان
الأج ��در بنم ��ر علوان �أن يتغلب علي ��ه� ،أن يقهره … خطيبنا هذا �ض ��حية ،و�أنا ال
�أقول ذلك لت�شفقوا عليه ،فهو ال ي�ستحق ال�شفقة ،غري �أن احلقائق يجب �أن نعرتف
ب�أنها حقائق .هذا الرجل ال�ض ��حية ما عاد م�سئو ًال عن �أي �شيء يقوله �أو �أي �شيء
يفعله»� .ص.32
ويت�ضح لنا من خالل هذا الن�ص �أن هيفاء ال�ساعي  ,تتظاهر �أمام اجلمهور
ب�أنها تتوا�ص ��ل مع الدكتور منر علوان ،غري �أنها يف حقيقة الأمر هي تت�آمر عليه ,
مثلما يت�آمر الآخرون ،ومثلما تت�آمر عفراء ،لكنها تريد �أن تظهر له ب�أنها متعاطفة
معه ومع ق�ض ��يته فهي رمز للتوا�صل ,والإعاقة يف �آن واحد .وهذا يعك�س التناق�ض
القائم يف الواقع املعي�ش بني ما هو كائن وما يجب �أن يكون.
كم ��ا �أن ادع ��اءات هيفاء � ,أم ��ام اجلمهور ب�أنها تعرف ال ��راوي  ,وتدافع عن
ق�ض ��يته ه ��و نوع من التوا�ص ��ل ،ولك ��ن ر ْف َ�ض الراوي له ��ذه االدعاءات  ,وك�ش� � َفها
�أمام احل�ض ��ور ,هو نوع من االنف�ص ��ال .فهو يريد �أن ينف�ص ��ل عن �أقوالها؛ لينال
حريته يف التعبري عن ا�سمه احلقيقي ،بينما هي تريد �أن تتوا�صل معه  ,لتوقعه يف
حبائلها وجتعله �أ�سري الغرف الأخرى .وتظل هيفاء ال�ساعي  ,طوال الرواية ت�سعى
للتوا�ص ��ل مع الراوي ,بينما الراوي ال يحر�ص على ذلك؛ ملا يعرفه عنها من دهاء
ومكر وت�آمر.وت�س ��تمر بقية �شخ�ص ��يات الرواية يف الت�آمر على ال�شخ�ص ��ية املثقفة
املدافعة عن القيم واملبادئ الإن�س ��انية ال�س ��امية ,ويظل مقاوما لأفعالهم  ,لكن يف
النهاية يلفقون له الق�ضية تلو الأخرى ,حتى ي�صاب ب�إعياء نف�سي وج�سدي �شديد
فقد معه كل مقومات احلياة.
وتتمثل مقاومة ال�شخ�صية يف العديد من الأفعال منها :
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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1 .1كراهي ��ة الراوي الدخ ��ول للبيت املعزول ,الذي ي�ض ��ج بالغ ��رف املغلقة،
ويعاين الرجال والن�ساء وال�صغار والكبار فيه احل�صار والقهر وال�ضياع،
لذلك عندما �أوقفت عفراء �س ��يارتها � ,أمام هذا البيت املتاهة – لو جاز
لنا ا�ستعمال هذا التعبري – وطلبت من الراوي النزول ليدخل هذا املكان
رف� ��ض الراوي  ,وحاول الهروب ولكنه مل يتمكن .يقول« :وقفت ال�س ��يارة
على مقربة من البيت ،وقالت الفتاة بعد �ص ��متها الطويل « :تف�ض ��ل ...
ترج ��ل كالن ��ا ,و�إذا بي �أرى �ش ��احنة �ض ��خمة تتق ��دم نحونا من
ان ��زل»ّ ،
الطريق املقابل .ف�ص ��رخت� ،أجل� ،صرخت كاملعتوه «:ال ! ال» ولكن الفتاة
دومنا اكرتاث كثري قالت وك�أنها تتعامل مع طفل م�ش ��اك�س « :بال �صياح،
بال �صياح� ،أرجوك� .....صرخت بها مرة �أخرى  :ماذا تريدون مني؟ من
�أين �أتت هذه ال�شاحنة؟»�.ص.21-20
وي�ش ��عر ال ��راوي بالإحباط  ,لأن هذه ال�ش ��احنة الت ��ي ر�آها هي نف�س ��ها التي
ر�أى الرجال والن�س ��اء وال�ش ��باب وال�شيوخ مح�ش ��ورين فيها ,ويئنون �أنينا مكتوما
متوجعا ,وعندما حاول الهروب ,وت�سلل �صوب ال�سيارة ,وجد �أنها مل ترتك املفتاح
فيها  ,وقد ر�أته وهو يتجه �صوب ال�سيارة ,وملا مل يجد املفتاح داخل ال�سيارة ازداد
�سخطه وغ�ضبه ،يقول �« :صفقت الباب �ساخطا  ,وعدت �إلى مكاين بانتظار فراغ
ال�س ��جانة من مهمتها ,وبعد �أن دخلوا جمي ًعا ،وانغلقت البواية عليهم  ,عادت �إ ّ
يل
مفتاحا فتحت به الباب الرئي�س ��ي
وه ��ي ته ��رول ,و�أخرجت من حقيبتها اليدوي ��ة ً
الذي وقفت علي عتبته وقالت :تف�ضل»�.ص.23
وهكذا يت�ض ��ح �إلى �أي مدي كان ال ��راوي يتطلع للهروب ,نتيجة كراهيته لهذا
املكان ,ولهذه الفتاة التي �سجنته يف هذه املتاهة رغما عنه .ويف مواقف عديدة يف
الرواي ��ة دلت علي كراهية الراوي لأفعال ه ��ذه الفتاة «عفراء» مثلما تنكرت له يف
�صورة محبوبته �سعاد فحاول خنقها»�.ص.47
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2 .2كراهي ��ة ال ��رواي للرج ��ل �ص ��احب الأزرار الذهبي ��ة «علي ��وي»  ,خا�ص ��ة
عندما ذكر له �أنه مطلوب يف الغرفة الزرقاء،وحينئذ �س ��خر الراوي من
ت�ص ��رفات هذا الرجل  ,يقول الراوي «:و�أ�ض ��فت و�أنا �أقهقه »:ال�ش ��ك �أن
عندكم �أي�ض ��ا غرفة حمراء و�أخرى خ�ض ��راء ،بعد �أن فرغنا من الغرفة
ال�س ��وداء؟» فقاطعني بحنق ظاهر «:كفى �سخرية ،دكتور ،وت�صرف كما
يلي ��ق �أرجوك .و�أخذ ي�س ��رع بامل�ش ��ي و�أنا مكره علي م�ص ��احبته»�.ص.44
وتتداع ��ي الأفع ��ال الت ��ي ميار�س ��ها الرج ��ل �ص ��احب الأزرار الذهبية يف
كثري من م�ش ��اهد الرواية وتكون حافزً ا ل�س ��خرية الراوي من هذا الرجل
وكراهيت ��ه ل ��ه؛ لأن عليوي رمز للطبق ��ة الطفيلية التي تقف ��ز على جهود
الآخرين دون وجه حق ،وهذا ما جعل الراوي تزداد كراهيته له ،كلما َه َّم
باخلروج من احل�ص ��ار يجد عليوي مرتب�صا به .يقول «:ومل يخطر ببايل
�أن عليوي �سيكون له باملر�صاد حتى هناك �أح�س�ست بيد تربت على كتفي،
أيت الهامة ال�صلعاء �إياها تنحني فوقي �إذ وقف عليوي خلفي
التفت ر� ُ
وملا ُّ
عل ��ى الدرجة التي تعلو درجتي ،وكاملر�أة يف العباءة ال�س ��وداء هو �أي�ض ��ا
و�ضع �سبابته على �شفتيه ي�شري �إيل بال�سكوت ثم يهم�س :اتبعني»�.ص.74
3 .3كراهية الراوي لرئي�س احلقل «عزام �أبو الهور» وهو نف�سه الرجل �صاحب
املعطف الذي التقى به الراوي يف ال�ساحة يف بداية الرواية ،وكان يكرهه
لأنه �شخ�ص ��ية تت�س ��م باملراوغة و الدهاء واملكر والت�آم ��ر .يقول الراوي:
«و�أن ��ا �أنظر �إلى رئي�س احلفل وقد بدا يل لأول م ��رة �أنني �أعرفه� ،أعرفه
من ��ذ زمن� .أم �أنني واهم ب�س ��بب و�ض ��عي املزعزع؟ �ألي� ��س هو؟لعنة اهلل
عليه»�.ص.51-50
وهنا يت�ضح مدي كراهية الراوى لأفعال «عزام �أبو الهور» وعلى الرغم من �أن
عزام �أبو الهور تلتقي �أهدافه مع �أهداف عليوي �إال �إنه يكره عليوي لأنه يخ�شي �أن
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يحتل مكانه يف هذه امل�ؤ�س�سة (املتاهة) وي�شعر عزام بال�ضيق من ت�صرفات عليوي
لكنه ال ميلك غري م�سايرته وفقما يريد ووفق مقت�ضي احلال.
وهنا ت�شعر ال�شخ�ص ��ية باالغرتاب نتيجة التناق�ض ال�سائد يف الواقع املعي�ش
ب�ي�ن ما ه ��و كائن وما يجب �أن يك ��ون ,الأمر الذي يفقد ال�شخ�ص ��ية هويتها ،حتى
ا�سمها املدون يف البطاقة ال�شخ�صية يفقدونه �إياه.
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أعالم

ِي
بن َو ِه ْي ِب
مل َح ِّق ُ
ام ُة ا ُ
ق َي ْحيى ُ
ُ
َ
اجلبور ّ
الع َّل َ
(1440 -1349هـ = 2019 -1930م)
وعطا ِئ ِه ِ
ي
نارةٌ َعلى َحيا ِت ِه َ
ِإ َ
الع ْل ِم ّ
وال�صبرْ َ عَلى َمكارِهِ ه،
« َع َر ْفتُ يف َ�صدِ ْيقي َي ْحيى ال ُق ْد َر َة عَلى ُمتا َب َع ِة ال َّد ْر�سَّ ،
و ُمعالجَ َ َة َم�ضا ْيقِه ،وال ّد�أْ َب الذِ ي ال ُي ْلغِي َّ
ال�ش ْخ ِ�ص َّية� ،أَو َي َت َح َّو ُل �إِلى �آل َّي ٍة َر ِت ْي َبة،
و َت َب َّينْتُ �أَ َّن ُه يمَ ْ ل ُِك مِ نْ �أَ ْ�سبابِ ال َّد ْر ِ�س و َو�سا ِئ ِل ِه ما هُ و َجدِ ي ٌر �أَ ْن يمَ ْ ِ�ضي ِب ِه ِ�إلى
الغا َي ِة امل ْر ُج َّوة» .الدّكتور ُمح َّمد طه احلاجِ ريّ َ�س َن َة 1384هـ=1964م
()1

وبي
�أ.دُ .مح َّمد مح ُمود الدُّ ُر ّ

احل َّج ِة َ�سن َة (1440هـ)،
�شر ْينَ ِمنْ َ�ش ْه ِر ِذي ِ
يف َف ْج ِر َي ْو ِم الأَربعا ِء ال�سّ اب ِع وال ِع ِ
�شر ْينَ ِمنْ َ�ش ْه ِر �آب (�أَغ�سط�س) َ�سن َة (2019م)َ ،
فا�ض ْت  -يف
املُ ِ
وافق ِلل ّث ِام ِن وال ِع ِ
اجلبوري،
تاذ ال َّث ْب ِت ال ّدكتور َي ْحيى
ّ
وح ال َعلاَّ َم ِة املُ َح ِّق ِق املُ َد ِّق ِق الأُ ْ�س ِ
َم ِدين ِة َع ّمانُ -ر ُ
ال َب ْغدا ِد ِّي َم ْولِدً ا و َن ْ�ش� ��أة ،ال َع ّما ِّ
اجل ْي ِل ا َلأ ِ�ص� � ْيل ،و�أَ َح ِد ِكبا ِر
ين َم ْن ِز ًال و َوفاة�َ ،ش� � ْي ِخ ِ
و�ص� � ّنا ِع
َ�س � َ�د َن ِة ال�ُّترُرُّ ِ
اث ال َع َر ِّبي املُعا�ص � ِ�ر ْين ،و َ�أ ْ�ش� � َه ِر َجها ِب � َ�ذ ِة َ�ص� � ْن َع ِة الت َّْح ِق ْي ِق ُ
ال َّدواو ْي ِن يف ال َع ْ�ص � ِ�ر املا ِثل ،وخاتمِ ِة الأَ�سا ِت ْي ِذ املُ َح ِّققِينْ َ املُ َع َّم ِر ْين ،القا ِب ِ�ضينْ َ على
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ال�س ْطر ،يف َز َم ِن امل َِح ِن والإِ َحن ،و� ِآن ْ
رتاب
االغ ِ
َج ْم ِر ال َق َلمّ ،
ال�صا ِب ِر ْينَ على َو ْعثا ِء َّ
كا�س واال ْر ِتكا�س.
واال�س ِتالب ،و َد ْه ِر اال ْن ِت ِ
ْ
و َف َق � َ�د ِت ال َع َرب َّي� � ُة َّ
�رات َط ْودًا
ال�ش � ِ�ر ْي َف ُة وال َّثقا َف� � ُة الإِ ْ�س�ل�ام َّي ُة ِب َر ِح ْي ِل �أَبي ال ُف � ِ
را�س ًخا ِمنْ ُع َلما ِء ا ُلأ َّم ِة ال ِّثقات ،و َن ْه ًرا ما ًّدا ِمنْ
وع َل ًما ِ
�ش � ِ
�ام ًخا ِمنْ َ�أ ْطوا ِد الترُّ اثَ ،
راج ِع الأَ َد ِب ال َع َر ِّبي ال َق ِديمْ ،
�أَ ْنه ��ا ِر ا َمل ْع ِر َف ِة ال ِع ْل ِم َّي ِة ال َع ِم ْي َقةَ ،وم ْر ِج ًعا َو ِث ْي ًقا ِم ��نْ َم ِ
اعات ِّ
و�أُ مْ ُن َوذ ًجا عا ِل ًيا يف َ
وال يف مجُ ا َل َ�س ِة ا َملظانّ ،
اجل َل ِد واملُدا َر َ�سة ،و�إِ ْن ِ
فاق ال�سّ ِ
الط ِ
الليل ِبال َّنهار.
باح َثة ،و َو ْ�ص ِل ِ
و ُم َ
داوم ِة املُ َ
عي
و َب ْعدَُ ،ف َهذه َ�ص َفحاتٌ ُم ِ�ض ْيئ ٌة ِمنْ ِ�سيرْ َ ِة ُ�أ ْ�س ٍ
تاذ َ
و�ص ِد ْي ٍق عا ٍمل َف ٍّذ و ُم َح ِّق ٍق َ�أملْ ٍّ
()2
�ضات َ
بت �أَنْ �أَ ْ�ست َْذ ِك َر ُه
اجل ّنات� ،أَ ْح َب ُ
وح ُه الز َِّك َّي ُة ُم ْن ُذ ُم َّد ٍة َو ِج ْيزَ ٍة ِ�إلى َر ْو ِ
غاد َرتْنا ُر ُ
الح ُق ُه
واللوع ِة ال�شّ ِاكية؛ و َق ْد عا َي ْن ُت ال َع َ�س َف ُي ِ
فيها – َوفا ًء -بمِ ِ دا ِد ال َّد َم ْع ِة ِ
الباكي ِة َ
راك َف ْ�ض ِل ال ُع َلماء،
�اهينْ َ وال�شّ ِامتِينْ َ الذينَ َع ِم َي ْت َب�صا ِئ ُرهُ م عن �إِ ْد ِ
ِمنْ َب ْع ِ�ض ال�سّ � ِ
وما ُي ْح ِد ُث ُه َر ِح ْي ُل ُهم ِمنْ َخ�سا َر ٍة وفا ِد َح ٍة َت ْع ِج ُز اليرَ َاع ُة ال ّر ِاع َف ُة َعنْ َو ْ�ص ِفها.
(*) َحيا ُت ُه َّ
ال�ش ْخ ِ�ص َّي ُة وال ِع ْلمِ َّية.
اجلبوري– َر ِح َم ُه ُ
هيب ِبن َع ِز ْيز
اهلل– يف �أُ ْ�س ��ر ٍة ُ�س ��ن َّي ٍة
ّ
و ِل َد ال ّدكتور َي ْحيى بنُ َو ِ
ال�سالم – َب ْغداد– َ�سن َة (1349هـ=1930م)(،)3
ُمحا ِف َظة ،يف َم َح َّل ِة ا َمل ْه ِد َّية ،يف َم ِدين ِة َّ
بائل
ُمت ََحدِّ ًرا من ُ�س�َل�اَ َل ِة َق ْبي َل ِة «اجل ُبور» ال َع َرب َّي ِة ا َمل ْع ُرو َف ِة الت ��ي ُت َع ُّد ِمنْ ُك رْب ِ
يات َق ِ
اجلبوري
وا�س� � ٌع يف ال َع ِد ْي ِد من ال ِبال ِد ال َع َرب َّية( ،)4و َكما َي ْذ ُك ُر
ُّ
ال ِعراق ،ولها ْام ِتدا ٌد ِ
«ج ُبور َب ْغداد»(.)5
َن ْف ُ�س ُه ف�إِ َّنه َي ْنت َِمي �إِلى ُ
َن�ش� ��أَ
اجلبوري َي ِتيم ًا َف ِقيرْ ًا ُم ْع َدم ًا� ،إِ ْذ فا َر َق وال� � ُد ُه ال ُّد ْنيا ،وهو يف ال ّثا ِلث ِة ِمنْ
ُّ
ومال ِ�إلى ال ِو ْح َد ِة وال ُعزْ َلة ،ولمَ ْ
احل ْرمانَ ،
ُعمره ،ف�أَ َح َّ�س بمِ َ رار ِة ال ُيتْمَ ،
وذاق َط ْع َم ِ
ع�ش َف َر َح ُّ
َي ْ
وع َّو َ�ض
وعزَ َف َع ��نْ َل ِع ِب ِهم يف ا َمل َح َّلةَ ،
الط ُفولةَ ،ب ْل َك ِر َه ُ�ص � ْ�ح َب َة ا َلأ ْوالدَ ،
َ
اجلدِّ وا ُ
واال�س ِت ْمتاع ِب�أَحا ِد ْي ِث ِهم
وا�س�ت ِ
ذلك ِب ِ
جل ُل ِ
و�س ِ�إلى ِكبا ِر ِّ
�راق َّ
ال�س� � ْمعْ ،
ال�س ��نّ ْ ،
اجلا َّدة ،و ُمحاو َل ِة َت ْق ِل ْي ِد ِهم(.)6
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العام َر ِة ِب ِّ
َبد�أَ َت ْع ِل ْي َم ُه الأَو َّ
و�س
�ساج ِد َب ْغدا َد ِ
يل ُمترَ دِّد ًا على َب ْع ِ�ض َم ِ
الذ ْك ِر وال ُّد ُر ِ
واع ِظ املُ�ؤ ِّث َرة ،و َق َ�ص ِ�ص الأَ ْنبياء،
ال ِع ْل ِم َّية ،وال ِ�س َّيما َم ْ�سج ُد ال َف ْ�ضلُ ،م ْ�ست َِمع ًا �إِلى ا َمل ِ
ال�س َري
ال�ص ِ
ِ
و�س�َي�ررَ ِ ّ
و�س � ِ�م َع -يف ال َو ْق ِت َن ْف ِ�س ِهِّ -
احلينْ  ،و�أَ ْخبا ِر َّ
ال�صحا َب ِة والتّا ِبعِينْ َ .
َّ
قاهي،
اجل ْيل ،يف ا َمل ِ
�ا�ص ُيقدِّ ُمو َنها َلأ ْه ِل ذل � َ�ك ِ
ال�ش� � ْعب َّي َة ال َع َرب َّي� � َة التي كانَ ال ُق ّ�ص � ُ
الهال ّ
يلَ ،
وغيرْ ِ هما(ْ .)7
منْ َب ْعدُ� -إِلىو�س�ْيَرْ َ ِة َ �أبي َز ْي ٍد ِ
واخ َتل � َ�ف ِ
َك ِ�س�ْي�ررْ َ ِة َع ْنترَ َةِ ،
َب ْع ِ�ض َمدا ِر ِ�س ا َمل ِدينةَ ،م ْد َر َ�س� � ِة ا َمل ْه ِد َّي ِة يف َمح َّل ِة قنرب يف اال ْب ِتدائ َّيةُ ،ث َّم ا َمل ْد َر َ�س� � ِة
َ
ال�ص ��فا ِفيرْ  -ال ُّنحا� ��س� -آن ��ذاكُ ،ث � َّ�م ا َمل ْد َر َ�س� � ِة ال َغ ْرب َّي ِة
احل ْي َد ِر َّي� � ِة ُقبال� � َة ُ�س � ِ
�وق َّ
تو�س َطة(.)8
املُ ِّ
�سا�س� � َّية ،و َب َد ْت َعليه َم ُ
َ
خايل ال َّنجا َب ِة
ونال يف هذه ا َملدا ِر ِ�س َح ّظ ًا ِمنَ ال ُع ُل ِوم الأَ ِ
َ�ص� � ِغيرْ ًا ،و�أَ َح َّب ال َع َرب َّي َة ُم ُنذ ُن ُع َوم ِة َ�أ ْظفا ِرهَ ،
وح ِف َظ ِمنْ ُع ُي ِون
ومال �إليها ُك َّل ا َمليلَ ،
المي ،و َقر َ�أ َب ْع َ�ض �أَ ْ�سفا ِر ِه ال َق ِّيمة.
الأَ ْ�شعا ِر ال َع َرب َّي ِة َ�ش ْيئ ًا وا ِفر ًاَ ،
وع ِ�شقَ التّا ِر ْيخَ ا ِلإ ْ�س ّ
دوات �صالحِ َ ة»(�ِ ،)9إ ْذ كا ُنوا
وعدَّهُ م « ُق ٍ
وت�أَ َّث َر بمِ ُ َع ِّل ِمي ِه يف َج ِم ْي ِع ا َمل ِ
راح ِل ا َمل ْد َر ِ�س� � َّيةَ ،
وج ُهونَ ُّ
الب َن ْح َو ال ِقراء ِة وال ِع ْلم ،وكا ُنوا َيتَنا َق ُ�شونَ يف َق�ضايا الأَ َد ِب وال َّثقا َفة،
الط َ
ُي ِّ
عي وال َّز ّيات وطه ُح�سني و�أَ ْح َمد
و َيت ََح َّد ُثونَ َعنْ ِك ِ
تابات ِكبا ِر �أَ�سا ِت َذ ِة ِ
اجل ْيل ،كال ّرا ِف ِّ
�أَم�ي�ن وع ّبا�س ال َع ّق ��اد و َزكي ُمب ��ارك و َت ْوفيق َ
�اوي(،)10
احلكيم وال ُّر�ص ��ا ّيف وال َّزه � ّ
َ
وغيرْ ِ ِهم.
ا�ص � ِ�ر َّية -الذي كان ُي َد ِّر ُ�س ُه ال ُلغ َة
ت�أَ َّث َر
ُّ
ا�ص � ِ�ر ّي – ِمنَ ال ّن ِ
اجلبوري بمِ ُ ع ِّل ِم ِه ال ّن ِ
و�س � ِ�هم ،و ُيعا ِق ُب ُهم
ال َع َرب َّي ��ة ،و ُي َ�ش � ِّ�جع ُه و ُزمال َء ُه َعلى املُطا َل َع ��ة ،و َي ْب َعثُ ُح َّبها يف ُن ُف ِ
–�أَ ْحيان� � ًا�ِ -إذ �أَخلُّ ��وا ِبوظا ِئ ِف ِه ��م يف ِقراء ِة ال ُكت ُِب التي ُي ِعيرْ ُ هُ م ِ�إ ّياها( ،)11و�أَ�ش ��ا َد
�تاذ ُمح َّمد َح َ�سن ال َع�ضّ ا�ض،
ُّ
اجلبوري– َكذا الأَ ْمر -بمِ ُ ع َّل ِم ِه  -يف ا َمل ْد َر َ�س� � ِة -الأُ ْ�س � ِ
اجلبوري
ما َ�ش � َ�حنَ
َّ
بي( ،)12مِّ
َ
و�س � َّ�ج َل َف ْ�ض� � َل ُه يف َت ْو ِج ْي ِه ِه و ُزمال ِئ ِه َن ْح َو الأَ َد ِب ال َع َر ّ
ِب َ
�ارت ال ِقراء ُة ُ�ش ْغ َل ُه
تاب وخا َد َن ُه َ�ص� � ِغيرْ ًا ،و�ص � ِ
ما�س� � ِة وا َمل ِيل ال ِع ْل ِم ّي ،ف�أَ ِل َف ِ
الك َ
احل َ
را�س َت ُهم يف �أَ ْثنا ِء
الأَ ْو َحد .وتحَ َ َّد َث
ُّ
ال�ص� � ْع َب ِة التي َ
اجلبوري ِ
عن الأَ ْو�ض ��ا ِع َّ
واج َه ْت ِد َ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441

137

آذار  -ﻧﻴﺴﺎن/ﻣﺎرس-أﺑﺮﻳﻞ 2020م

2 1

56

َ
فائح ِّ
الز ْنك
احل ْر ِب ال َك ْون َّي ِة ال ّثا ِنية� ،إِ ْذ كانَ ال َو َر ُق َ�ش ِح ْيح ًاَ ،فكا ُنوا َي ْك ُت ُبونَ على َ�ص ِ
ال�صفا ِئ ُح �أَ ْ�شب َه ِب�أَ ْلواحِ ،ل ُك ِّل طا ِل ٍب َل ْو ُح ُه
(ال َّت َنك)َ ،ب َد ًال منَ ال َو َرق( ،)13وكا َن ْت َهذه َّ
اخلا�صّ .
اجلبوري ِم�ش ��وا َر ُه ال ِع ْل ِم � َّ�ي يف ال َب ْيتِ ،ب ِّ
االط�ل�ا ِع على َب ْع ِ�ض
و َق ْب � َ�ل َذ ِل � َ�كَ ،ب َد�أ
ُّ
ال ُك ُت � ِ�ب الدِّ ْين َّي� � ِة والتّار ِي ْخ َّي ِة التي كان وال� � ُد ُه ال ّراح ُل َي ْقر�أها ،وكا َن � ْ�ت �أُ ُّم ُه تحَ ْ َت ِف ُظ
به ��ا ،و َت ْنظ� � ُر �إِليها على �أَ َّنها َبق َّي� � ُة ِذ ْكرى َز ْو ِجها ال َف ِقيدَ ،ي ُق � ُ
اجلبوري عن َهذه
�ول
ُّ
را�س ��ة� ،صا َر
واعتزاز»( .)14ويف ُع ِ
ال ُكتُبُ « :ك ْن ُت �أَ ْقر�أُ فيها و�أَ ْ�ش� � ُع ُر ِب َه ْي َب ٍة ْ
طالت الدِّ َ
ه ��ذا ّ
تبات املع ُرو َف� � ِة يف َب ْغداد ،وال
الب ِ
تاب َيترَ َّد ُد عل ��ى َب ْع ِ�ض ا َمل ْك ِ
العا�ش ��قُ ِل ِلك ِ
الط ُ
�اعات
باب املُ َع َّظم ،ف ُيم�ض ��ي هُ نا ِل َك �س � ٍ
ِ�س� � َّيما ا َمل ْكتب ُة العا َّم ُة التي كا َن ْت قا ِئ َم ًة يف ِ
ّاب واملُ�ؤ ِّل ِفي(.)15
َي ْقر�أُ ال ُكت َُب وا َملجلاَّ ت ،و َيتَع َّر ُف �إِلى ِكبا ِر ال ُكت ِ
�صاح ُبنا على ا ْقتنا ِء
ينيات ِمنَ ال َق ْر ِن امليال ِد ِّي املُ ْن َ�صرمَ ،د َر َج ِ
و ُم ُنذ َع ْق ِد الأَ ْر َب ِع ِ
ا َملجلاَّ ِت ال َّثقاف َّي ِة ا َمل ْ�ش� � ُهور ِة �آنذاك ،وال ِ�س َّيما «مجَ َّل ُة ال ِّر�سا َلة» التي كان ُي ْ�صدِّ ُرها
الأُ ْ�س � ُ
�تاذ �أَ ْح َمد َح َ�س ��ن ال َّز ّيات ،وكا َن ْت هذه ا َملج َّل ُة زا َد ُه ا َمل ْعرفيِّ  ،و» مجَ َّل ُة ال ِّروا َية»،
التي كان ُي ْ�صدِّ ُرها ال َّز ّياتُ َكذا الأَ ْمر ،و» مجَ َّل ُة ال َّثقا َفة» التي كان ُي ْ�صدِّ ُرها الأُ ْ�س ُ
تاذ
�أَ ْح َم ��د �أَمني( .)16ورا َفقَ َذ ِل َك ْاعتنا�ؤ ُه ِبا ْق ِتنا ِء طا ِئ َف ٍة ِمنَ ال ُكت ُِب ال َع َرب َّي ِة املُ ْ�س� � َت ْع َم َل ِة
ما�س َر ِة ال ُكت ُِب
التي كان َي ْ�ش�ت�ريها – َت ْق ِ�س� � ْيط ًا ُم ِر ْيح ًا� -أَو َي ْ�س� � َت ْب ِد ُلهاِ ،منْ َب ْع ِ�ض َ�س ِ
ال�سراي(.)17
جد ال َو ِز ْيرُ ،قبا َل َة ُ�س ِ
�ساح ِة َم ْ�س ِ
قام يف َ
وق َّ
ال َق ِديمْ َ ِة يف ا َملزا ِد املُ ِ
ُبي يف ال ِعراق ،وهُ و
وانْعَقَدتْ �صِ ��لتُهُ  -مُذْ كانَ طا ِلب ًا يف ال ّثانو َّيةِ -ب�أَ ْ�ش� � َه ِر ُكت ٍّ
�صاح ُب َ«م ْكتَب ِة املُ ْثنى» ا َمل ْع ُرو َف ِة ِب َب ْغدادَ ،ف�صا َر ُي ِع ُري ُه َنوار َد
قا�سم ال َّر َجبِ ،
ال�س� � ِّي ُد ِ
َّ
خا�صة( .)18وملـّا
ال ُكت ُِب ال َع َرب َّية ،و َي ِبي ُع ُه ما َي ْح ُ
تاج منها َت ْق ِ�سيط ًا ،وب�أَ ْ�سعا ٍر ت َْ�ش ِج ْي ِع َّي ٍة َّ
َبد�أَ
جام َع ِة َب ْغدا َد َ�أو ِوزار ِة ال َّثقا َفة،
ُّ
تاج ُه ال ِع ْل ِم ّيِ ،ب َت ْع ِ�ض� � ْي ٍد ِمنْ ِ
اجلبوري َي ْن ُ�ش� � ُر ِ�إ ْن َ
ئات ال ُّن َ�س � ِ�خ ِلل َّرجب؛ َكي ُي َ�س� � ِّع َرها و َيبي َعهاُ ،ث َّم َي ْر ُ�ص� � ُد �أَ ْثمانَ ال َب ْيع؛
�ص ��ا َر َي ْدف ُع بمِ ِ ِ
تاج ُه ِمنَ ال ُكت ُِب وا َمل�صا ِد ِر َ
اجل ِد ْيدة(.)19
ِلي�أَ ُخ َذ
ُّ
اجلبوري ِمنْ َذ ِل َك ال َّر ِ�ص ْي ِد ُك َّل ما َي ْح ُ
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خا�ص ًة به يف َو ْق ٍت ُم َب ِّكر ،د�أَ َب
�سائل َ�ش َّك َل ِ
و ِبهذه ال َو ِ
�صاح ُبنا َم ْكتَب ًة َم ْر ِجع َّي ًة َك ِبيرْ ًة َّ
اث َومظا ِّن ِه املُ ِه َّمة.
على ر ْف ِدها ِب ُك ِّل َج ِد ْي ٍد ِمنْ ُكت ُِب الترُّ ِ
ويف َهذا َّ
اجلبوري ال َّثقاف َّي ُة والأَ َدب َّي ُة تَترَ ََّ�سمَ ،ف َن َظ َم ِّ
ال�ش ْعر،
الطورَ ،ب َد ْت ِو ْج َه ُة
ِّ
ُث َّم َ
مال ِ�إلى ِكتا َب ِة ال ِق َّ�ص� � ِة ال َق ِ�ص�ْي،رْ ة ،و�أَ ْن َتج وهو يف ال ّثانو َّي ِة طا ِئ َف ًة ِمنَ ال َق َ�ص ِ�ص
ال�ص ُح ِف وا َملجلاَّ ِت ال ِعراق َّي ِة ا َمل ْع ُرو َف ِة �آنذاكِ ،م ْثل « :ال ِعراق
التي َن َ�ش َرها يف َب ْع ِ�ض ُّ
ال َي� � ْوم» ،و» ال َّن ��دمي» ،و» ا ُ
حل ِّر َّي ��ة» ،و» َ
اجل ِر ْي ��دة»َ ،
�وري َي ْر ُقنُ
وغيرْ ها ،وكانَ اجلب � ُّ
الوهاب»َ ،فينا ُل� � ُه ال َف َر ُح ِحينْ َ ُت ْن َ�ش� � ُر ِكتابا ُت ُه
با�س ��مَ « :ي ْحيى َع ْب ��د ّ
ِكتابا ِت� � ِه الأُولى ْ
الوهاب» ،و َكما َي ْذك ُر َن ْف ُ�س ��ه ،ف ِ�إنَّ َو ْق َع
ُم َّظ َه� � َر ًة ِب ِعبا ِرةِ « :ب َق َل ِم الأُ ْ�س ��تاذ َي ْحيى َع ْبد ّ
َل َق ِب «الأُ ْ�ستاذ» على طا ِل ٍب يف ال ّثانو َّية َك ِبيرْ ٌ ِج ّد ًا(.)20
اجلامع َّي َة الأُولى يف ُكل َّي ِة الآداب ،التي َ�ش َّك َل ْت َ �-
آنذاك-
�أَ ْك َم َل
ُّ
اجلبوري ِدرا�س َت ُه ِ
دير َج ِّيد ِج ّد ًا(ِ .)21ومنْ �أَ ْ�ش� � ْه ِر
ُنوا َة ِ
جام َع ِة َب ْغداد�َ ،س ��ن َة (1376هـ=1957م)ِ ،ب َت ْق ِ
�أَ�س ��ا ِت َذ ِت ِه يف ال ُكل َّي ��ة :دَ .جميل َ�س� � ِع ْيد ،ودَ .م ْهدي ا َمل ْخزُوم � ّ�ي ،ود .مح ُمود غناوي
ّبيدي،
�ري ،ودُ .يو�س ��ف ِع ّز الدِّ ي ��ن ،ود�ِ .إبراهيم ال�سّ �
�امرائي ،ود .علي الز ّ
ال ّزه�ي ّ
ّ
ناجي ال َق ْي�س � ّ�يِ ،منْ ِق ْ�س � ِ�م ال ُلغ� � ِة ال َع َرب َّية ،ودَ .ع ْبد
ود�.ص�ل�اح خا ِل�ص ،ود� .أَ ْح َمد ِ
َ
وري ،ود� .صا ِلح العليِ ،منْ ِق ْ�س ِم التَّا ِر ْيخ(.)22
العزيز ال ُّد ّ
ر�س � ّ�يَ ،ف ُعينِّ َ ُم َع ِّلم� � ًا يف َب ْع ُقو َبة،
وتحَ َ � � َّو َل َب ْع � َ�د تَخ ُّر ِج ِه �إِلى ِ�س� � ْل ِك التَّع ِل ْي � ِ�م ا َمل ْد ِ
جام َع ِة
و�أَ ْم�ض ��ى َ�س � ٍ
�نوات ُي َد ِّر ُ�س يف الأَ ْرياف( ،)23وكانَ يف هذه الأَ ْثنا ِء ُم َ�س � ِّ�ج ًال يف ِ
دير
را�س َة املاج�ست ِري فيها�َ ،س ��ن َة (1383هـ=1963م)ِ ،ب َت ْق ِ
ا ِلإ ْ�س ��كند ِر َّية ،و�أَ ْك َم َل ِد َ
راف
مُمتاز( .)24وكان ُعنوانُ ِر�س ��ا َل ِتهِ :
رمينْ َو�أثر الإِ ْ�سالم فيه» ،ب�إِ ْ�ش ِ
«�ش ْعر املُ ْخ َ�ض ِ
ري(ِ .)25ومنْ �أَ�سا ِت َذ ِته يف َهذا َّ
الطور :دُ .مح َّمد
احلاج ّ
�أُ ْ�س � ِ
�تاذ ِه ال ّدكتور ُمح َّمد طه ِ
َوج ��ه َب ْع َد َ
جام َع ِة
ذلك�ِ ،إل ��ى ِ
ُمح َّم ��د ُح�س�ي�ن ،ود� .أَ ْح َمد ُمح َّمد َخ َل ��ف اهلل( .)26وت َّ
القاه� � َرة؛ ِل ُي َّتم ِدرا�س ��ا ِت ِه ال ُعلي ��ا ،يف ُكل َّي ِة دا ِر ال ُع ُلوم�َ ،س ��ن َة (1386هـ=1966م)،
ِ
ِب َت ْقدي � ِ�ر مُمتاز ،م ��ع َم ْرتَب ِة َّ
ال�ش� � َرف( .)27وكان ُعنوانُ �أُ ْطروح ِت� � ِهَ « :ل ِب ْيد بن َر ِب ْي َعة
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�تاذ ِه
العام � ّ
�راف �أُ ْ�س � ِ
ريج ما لمَ ْ ُيخ َّرج منه» ،ب�إِ ْ�ش � ِ
ِ
را�س� � ُة ِ�ش� � ْعر ِه وت َْخ ُ
�ري :حيا ُت� � ُه و ِد َ
ا�س� �تَه َّل َم ِ�س�ْيَرْ َت ُه التّ�أ ِليف َّي َة
ال ّدكت ��ور �أَ ْح َم ��د ُمح َّمد احلو ّيف( ،)28وكان
ُّ
اجلبوري َق ِد ْ
ِبالكتا َب ِة َعنْ َل ِب ْيد َ�س� � َن َة (1382هـ=1962م )َ ،كما َ�س�ن�رىِ .ومنْ �أَ�سا ِت َذ ِته يف هذا
َّ
الطور :د�َ .شوقي َ�ض ْيف ،ودُ .يو�سف ُخ َل ْيف(.)29
ّاب والأُ َدبا ِء
قام ِه يف ِ
ويف �أَ ْثنا ِء ُم ِ
تقي َعدد ًا ِمنْ ِكبا ِر ال ُكت ِ
القاه َرة ،تَهيّ�أَ له �أَنْ َي ْل َ
دارج َّ
ال�شبابَ ،ف َق ْد
الذينَ كان َي ْقر�أُ لهم يف ا َملجلاَّ ِت التي �س ��ار َع �إِلى ا ْقتنائها يف َم ِ
اجلام َعة،
�رات طه ُح�س�ي�ن يف ِ
وا�س� � َت َم َع �إِلى ُمحا�ض � ِ
َح َ�ض� � َر مجَ ْ ِل َ�س ال َع ّقا ِد يف َب ْيتهْ ،
وزا َر �أَ ْح َمد َح َ�سن ال َّز ّيات يف َم ْكتَبه ،وتَو َّث َق ْت َعالق ُت ُه ِب َّ
ال�ش ِيخ مح ُمود ُمح َّمد �شاكر،
و َت ��ر َّد َد علي ��ه يف َب ْيتهُ ،ث َّم زاره َّ
جام َع ِة
ال�ش ��يخُ م� � ّر ٍات ِح�ْي�ننْ َ كانَ َي ْع َم ُل ُ�أ ْ�س ��تاذ ًا يف ِ
َق َطر(.)30
اجلبوري �أَنْ َي ْج َم َع َبينْ َ َخ�صا ِئ ِ�ص ا َمل ْد َر َ�س َتينْ  :ال ِعراق َّي ِة وامل ِْ�صر َّية ،يف
ا�ستَطا َع
ُّ
ْ
َّعاطي مع الترُّ اثْ ،
َتب
بي ،والت ِ
ا�ست َّ
ِد َ
فاخترَ ََط ِلن َف ِ�س ِه َم ْن َهج ًا ِع ْل ِم ّي ًا ْ
را�س ِة الأَ َد ِب ال َع َر ّ
على َ
راجهُ-
اجل ْم ِع َبينْ َ ا َمل ْي ِ
زات التي َق َّر ْت يف هاتينْ ِ ا َمل ْد َر َ�س َتينْ ِ ال َّر ِ�ص ْي َن َتينْ  .وعا َد �أَ ْد َ
َب ْع � َ�د َم َح َّطت ِه امل ِْ�ص ��ر َّية�ِ -إلى َب ْغ ��داد؛ ِل َي ْع َ
جام َع ِتها�ِ ،إلى جان � ِ�ب ُث َّل ٍة من ِكبا ِر
مل يف ِ
عيل الأَ َّول ،و َب ْع ُ�ض ُهم ِمنْ َ�أ�سا ِت َذ ِته�َ ،أو �أَ ْ�صدقا ِئهَ ،
قبل
الأَ�س ��ا ِت َذ ِة ال ِعرا ِقيينْ ِ ،منَ ال َّر ِ
جام َع ِة َب ْغدادِ ،منْ ِم ْث ِل :د .جميل َ�س ِع ْيد ،ودَ .م ْهدي ْ
ُومي ،ود�ِ .إبراهيم
ِ�إ ْن�شا ِء ِ
املخز ّ
القي�سي ،ود .حامت ال�ضّ ��امن ،ود .داود َ�سلُّوم ،ودُ .مح�سن
�امرائي ،ودُ .نوري
ال�سّ �
ّ
ّ
غيا�ض ،ودِ .عناد َغ ��زْ وانَ ،
اجل ْي ِل ال ِعرا ِق ِّي ال َف ِر ْيد .وكانَ
وغيرْ ِ هم ِمنْ �أَ ْبنا ِء َذ ِل ُكم ِ
و�صدا َق ٍة َح ِق ْيق َّي ٍة ِبالأُ ْ�ستاذ ْين :ال ّدكتور علي َجواد َّ
الطاهر ،وال ّدكتور
على َو ْث ِيق ِ�ص َل ٍة َ
ها�شم َّ
خا�صة(.)31
ِ
الطعانَّ ،
عي َ�سن َة (1383هـ=1963م)�ِ ،إذ
َبد�أَ ْت َم ِ�س�ْيةرْ ُة
ِّ
اجلبوري يف الت َّْد ِر ْي ِ�س ِ
اجلام ِّ
ُعينِّ يف َهذا العام ُم ِع ْيد ًا يف ُكل َّي ِة َّ
جام َع ِة َب ْغدادَ ،ب ْع َد ُح ُ�صو ِل ِه على
ال�ش ِر ْي َعة( ،)32يف ِ
�ساعد ًاَ ،ب ْع َد ِ�إتمْ ِام ِه ال ّدكتوراه�َ ،سن َة
َدرج ِة املاج�س ��تريُ ،ث َّم ُعينِّ ُمدِّ ر�س ًا ،ف�أُ ْ�ستاذ ًا ُم ِ

2 1

56

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1441
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن/ﻣﺎرس-أﺑﺮﻳﻞ 2020م

140

�تاذ ُم�ش ��ارك،
(1386هـ=1966م) ،و ُن ِق َل �إِلى َملاَ ِك ُكل َّي ِة الآدابُ ،ث َّم ُر ِّق َي �إِلى �أُ ْ�س � ٍ
اجلام َعة َن ْف ِ�س ��ها( .)33و�أُ ِع َري ِلل َع َم ِل يف ُك ِّل َيتَيَّ :
ال�ش ِر ْي َعة
وح َ�ص � َ�ل على الأُ�ستاذ َّي ِة يف ِ
َ
والترَّ بي ��ة ،يف َم َّك� � َة املُك َّرم ��ة ،يف املُ َّد ِة ِم ��نْ (1390-1387ه� �ـ=1970-1967م)،
تاح ْت له هذه الت َّْج ِرب ُة
تان َت َّت َب ِ
هاتان ال ُك ِّل َي ِ
وكان ��ت ِ
عان وزِار َة ا َملعا ِر ِف ال�سّ � � ُعود َّية .و�أَ َ
ال�ش ِر ْيفِّ ،
مجُ او َر َة َ
كي َّ
وطات ا َملك َّي ِة وا َمل َدن َّية،
واالطال َع على َخزا ِئ ِن ا َمل ْخ ُط ِ
احل َر ِم ا َمل ِّ
وال ِ�س ّيما يف َم ْكتَب ِة َ
كي َّ
الم عا ِرف ِح ْك َمت ،يف
احل َر ِم ا َمل ِّ
ال�ش ِر ْيفَ ،وم ْكتَب ِة َ�ش ْي ِخ ا ِلإ ْ�س ِ
اجل ِل ْي ُل �أَدا َء َف ِر ْي َ�ض� � ِة َ
ا َمل ِدين� � ِة املُن َّورة( .)34و َكت ََب له املولى َ
احل ِّج ِ�إ ّبانَ َهذه املُجا َو َر ِة
امل ُربو َرة(.)35
و�سعى يف َهذه الأَ ْثنا ِء �إِلى َت ْو ِث ْي ِق ِ�صال ِت ِه ِبطا ِئ َف ٍة ِمنْ ُع َلما ِء َ
احل َر َمينْ ِ َّ
ال�ش ِر ْي َفينْ ،
َ
عاه ِد ِه ال ِع ْل ِم َّي ِة القا ِئ َم ِة
احلجا ِز َوم ِ
يات ِ
والأَ�س ��ا ِت َذ ِة ال َع َر ِب الذينَ كا ُنوا َي ْع َل ُمونَ يف ُك ِّل ِ
�تاذ ُمح َّمد َ�س� � ِع ْيد
كي الأُ ْ�س � ِ
�آن ��ذاك .وكا َن � ْ�ت ِ�ص� � َل ُت ُه ُم ْن َع ِق � َ�د ًة ِبالأَ ِد ْي ِب ال�شّ � ِ
�اعر ا َمل ِّ
�امي» ،يف َم َّك َة املُك َّرمة ،وكان
العا ُم � ّ
�وديَ ،ر ِ
ئي�س تحَ ْ ِ
رير «مجَ َّلة را ِب َطة العالمَ ا ِلإ ْ�س�ل ّ
َي ْح ُ�ض� � ُر مجَ ْ ِل َ�س� � ُه ال ِع ْل ِم ّي ،و ُي�شا ِر ُك فيه مع طا ِئ َف ٍة من الأَ�س ��ا ِت َذ ِة والأُ َدباء( .)36و َق ْد
اجلا�س ��ر
احلجا ِز ال َّتع� � ُّر َف ِ�إلى ُج ُهو ِد ال َعال َّم ِة املُ َح ِّق ِق َح َمد ِ
قام ُة يف ِ
َفت ََح � ْ�ت ل ��ه ا ِلإ َ
تب فيها َب ْع َ�ض ما تَهيّ�أَ
�اط ِه ال ِع ْل ِم ّي املُ ْب ِهجَ ،ف�صا َر ُي ِ
و َن�ش � ِ
را�س� � ُل مجَ َّل َة «ال َع َرب» ،و َي ْك ُ
راك على ُج ّم ِاعها،
واال�س ِت ْد ِ
له ،وال ِ�س� � َّيما يف ِ
باب َج ْم ِع الأَ ْ�ش ��عا ِر ال َع َرب َّي ِة وتحَ ْ ِق ْي ِقها ْ
اجلا�س ��ر ،و َل ِكنَّ ال�سّ ��ا ِن َح َة
و�س ��عى �إِلى ِلقا ِء
ِ
و َبد�أَ ْت ت َِ�ص� � ُل ُه �أَ ْعدا ُد ا َملج َّل ِة ِبا ْن ِتظامَ .
الأُولى ِللقا ِء لمَ ْ َت َت�سنَّ ِ�إ اَّل يف َم ِدين ِة َبيرْ ُ وتَ ،ح ْيثُ َم ْكت َُب ا َملج َّلةُ ،ث َّم تَو َّث َق ِت ِ�صال ُتهما
َ
اجلبوري َ�ش� � ْيئ ًا ِمنْ ُمال َب�سا ِتها التي تَد ُّل على �أَ ْر َيح َّي ِة ال َعال َق ِة
احل ِم ْي َمة ،و َق ْد َق َّ�ص
ُّ
وال ِّث َق ِة املُتبا َد َل ِة َب ْي َنهما(َ ،)37ع َليهما ال َّر ْح َمة.
وا�ست� َ
جام َع ِة
عا َد
ُّ
أنف َع َم َل ُه يف ِ
اجلبوري �إِلى ال ِعراقَ ،ب ْع َد َم َح َّطت ِه ال�سّ ��عود َّيةْ ،
َب ْغداد ،و�س ��ا َف َر ِ�إلى (بريطانيا)�َ ،سن َة (1393هـ=1973م)َ ،ب ْع َد َت ْر ِقي ِتهُ ،م َت َف ِّرغ ًا
را�سات َّ
جام َع ِة (كامربدج) ال َع ِر ْي َقة ،عام ًا
ِلل َب ْح ِث ال ِع ْل ِم ّي ،يف ِق ْ�س ِم الدِّ
ال�ش ْرق َّية ،يف ِ
ِ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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كام ًال(ُ ،)38م ِف ْيد ًا ِمنْ ُك ِّل َّ
�شرات
اقات ال َب ْحث َّي ِة الها ِئ َل ِة هُ نا ِلكُ ،م َو ِّثق ًا ِ�صال ِت ِه ِب َع ِ
الط ِ
ِ
اال�س ِت ْ�ش ��راق َّية،
وطات ال َع َرب َّي ِة الأَ ِ�ص� � ْيلةُ ،م َّط ِلع ًا على طا ِئ َف ٍة من الدِّ را�س � ِ
ا َمل ْخ ُط ِ
�ات ْ
ُم َت َع ِّمق� � ًا يف ِدرا�س� � ِة ال ِّرطا َن� � ِة ا ِلإنجْ ليز َّي ِة التي َم َّكنت� � ُه ِمنْ َت ْقد ِمي َب ْع� ِ��ض التَّجا ِر ِب
دان الترَّ َْج َم ِة وال َّت ْع ِر ْيب ،على ما َ�س�ن�را ُه ِمنْ َق ِر ْيب .و َن َظر ًا ِل ِكفاي ِت ِه
ال ّن ِاج َح ِة يف َم ْي ِ
وع ِه َد ْت
العا ِليةَ ،د َعت ُه ِ
اجلام َع ُة ذا ُتها �أُ ْ�س ��تاذ ًا زا ِئر ًا�َ ،س ��ن َة (1394هـ=1974م)َ ،
�رات العا َّم ِة على َط َلب ِة
ِ�إلي ��ه ت َْد ِر ْي َ�س َب ْع ِ�ض ا َمل�س ��اقات ،و ِ�إلقا َء ِ�س ْل ِ�س� � َل ٍة من املُحا�ض � ِ
اجلام َع ِة ِبال ُل َغتينْ ِ  :ال َع َرب َّي ِة والإِنجْ ليز َّية(.)39
ِ
وطات الإِ ْ�س�ل�ام َّي ِة ا َمل ْح ُف َ
وظ ِة يف
�ام يف َهذه املُ َّد ِة ِبترَ َْج َم ِة ِف ْه ِر ْ�س � ِ�ت ا َمل ْخ ُط ِ
وق � َ
َم ْكتب ِة َ
لقات-
�نيف َ(�أدوارد َبراون) ،و َن َ�ش� � َر ُه– على ِ�ستِّ َح ٍ
اجلام َعةِ ،منْ ت َْ�ص � ِ
تلك ِ
قام� � ِه يف َم ِدين ِة (كامربدج) ،تَع َّر َ�ض
يف مجَ َّل� � ِة «املو ِرد» ال َب ْغدا ِد َّية( .)40ويف �أَ ْثنا ِء ُم ِ
اجلبوري مل ِْح َن ٍة َم َر�ض� � َّي ٍة َع ِ�س�ْيةرْ ٍة كا َد ْت ُت ْف ِ�ض ��ي به ِ�إلى َّ
ال�ش� � َل ِل املُ ْق ِعدَ ،ف َظ َّل َر ِهينْ َ
ُّ
فا�ست�أ َن َف َن َ
�شاط ُه
ال ِف ِ
را�ش ُم َّدة� ،إِلى �أَنْ ق َّي َ�ض ال َك ِريمْ ُ له �أَ ْ�س � َ
�باب الإِفا َق ِة ِمنَ ال ِع َّلةْ ،
ال ِع ْل ِم � َّ�ي ا َمل ْع ُه ��ود(َ ،)41ي ُق ُ
ال�ص � َ�د ِف َ �أنَّ
«ومنْ َم ِ
ول ُم َع ِّلق ًا على َهذه احلا ِد َثةِ :
حا�س � ِ�ن ُّ
خليرْ  ،وال َف َر َج َب ْع َد ِّ
�أَ ْك َرث المِ َح ِن التي َنزَ َل ْت بي ِط ْي َل َة َحيا ِتي كانَ ِثما ُرها ا َ
ال�شدة»(.)42
تا َب� � َع
جام َع ِة َب ْغداد،
ُّ
اجلبوري– َب ْع � َ�د َع ْو َد ِت ِه من ال َغ ْربَ -م ِ�س�ْي�رْ َت ُه ال ِع ْل ِم َّي َة يف ِ
ت َْد ِر ْي�س� � ًا وت�أ ِليف ًا وتحَ ْ ِق ْيق ًا و َت ْر َج َمة ،و�سا َف َر َ�س ��ن َة (1395هـ=1975م) �إِلى ُتون�س؛
اجلام َع� � ِة التُّون�س َّية(.)43ف�أَ�ض � َ
�اف �إِلى
ِلل َع َم � ِ�ل �أُ ْ�س ��تاذ ًا يف دا ِر املُ َع ِّل ِم�ْيَنْ َ ال ُعلي ��ا ،يف ِ
اجلامع َّي� � ِة املُل َّو َن� � ِة تجَ ْ ِر َب ًة �أُ ْخ ��رىَّ ،
ِخ رْبا ِت� � ِه ِ
واط َل َع على َن َ�س � ٍ�ق َج ِد ْي ٍد ِم ��نَ ال َّت ْف ِكيرْ ِ
ر�س� � ِة ال ِف َر ْن�س� � َّي ِة ا َملتي َنة .وما َل ِب ��ثَ �أَن َر َج َع ِ�إلى َب ْغ ��دا َد ِل َي ِج َد
ال َع َرب � ِّ�ي املُت�أَ ِّث � ِ�ر با َمل ْد َ
َو ْط�أ َة َب ْع ِ�ض ا ُ
راح ه�ؤالء
حل�سّ ��ا ِد واملُنا ِف ِ�س�ْيونْ َ وال�شّ ا ِنئينْ َ ِ
احلزْ ِبيينْ َ ت َْ�ش� � َت ُّد َعليه� ،إِذ َ
فا�س ًة ُ
وظ ْلم ًا ،و�صا َد َف َ
َي ِحي ُكونَ ال َّد�سا ِئ َ�س ال ِع ْل ِم َّي َة َّ
ذلك ِ�إيمْ ا ُن ُه
وال�ش ْخ ِ�ص َّي َة َحو َلهَُ ،ن َ
وع � َ�د ُم َقناع ِت ِه بالأَ ْف ��كا ِر ال َب ْعث َّي ِة ْ
واال�ش�ِتكرِ ِاك َّي ِة التي
ال�ص ��ا ِفيةَ ،
ال�ص� � ْل ُب ِبال ُع ُروب ِة ّ
ُّ
كا َن ْت ُت َ�س�ِّيرِرِّ ُ ال ِع َ
يا�س ِة و ِث َقت ِه ِب َ�أ ْه ِلهاَ ،ف َت َع َّر َ�ض
راق َز َم َنذاك ،مع َع َد ِم ُر ُكون ِه ِ�إلى ِّ
ال�س َ
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خاطر ِه
اجلام َع ِة
ِل َ�ش ��يءٍ ِم ��نَ املُ�ض ��ا َيقات( ،)44داخ � َ�ل ِ
وخارجه ��ا ،مِّ
ما َك َّد َر َ�ص� � ْف َو ِ
َ
وج َع َل ُه َي ْ�ش ُع ُر ِبال َغبنْ ِ الفا ِدح ،وال َغ َّ�ص ِة الأَ ِل ْيمة ،و َيرى ك�آب َة
�سيَ ،
ال ِع ْل ِم ِّي و ِر�ض ��اه ال َّن ْف ّ
ال�س ��ماء ،و َي َت َل َّم ُ�س َ�س� � ِب ْي َل ال َف َرج� ،إِلى �أَنْ
ا َمل ْن َظ � ِ�ر ر�أْ َي ال َع�ْي�ننْ َ ،ف َ
راح ُي َق ِّل ُب َو ْج َه ُه يف َّ
جاءت ال�سّ ��ا ِن َح ُة الفا ِر َجةَ ،ف�س ��ا َف َر ِ�إلى َق َط َر ِب ُ�ص ُعو َب ٍة ُو�أ ْع ُجو َب ٍة – َكما َي ُق ُ
ول�َ -سن َة
ِ
()45
جام َع ِتها ال ّن ِا�شئ ِة �آنذاك ،و َو َج َد َب ْع َ�ض
(1397هـ=1977م) ؛ ِلل َع َم ِل �أُ ْ�س ��تاذ ًا يف ِ
و�س َك َن ْت َن ْف ُ�سه ،و ِ�إنْ َظ َّل َ
وال�ش ُ
احلنِينْ ُ ِ�إلى َم ْرباهَّ ،
وق
�ضا َّل ِت ِه هُ ناكَ ،ف َهد�أَ ْت ثا ِئر ُتهَُ ،
�إِلى ِخزا َن ِة ُكتُب ِه احلا ِف َلة ،و�أَ ْ�ص ِدقا ِئ ِه ا ُ
داعبان َق ْل َب ُه يف ُك ِّل ِحينْ .
خل َّل�صُ ،ي ِ
�وري �أَنْ َي ْق َط َع الإِعا َرة،
ال�س ��ن ِة اللاَّ ِح َقةِ -منَ اجلب � ِّ
َط َل َب � ْ�ت ِ
جام َع ُة َب ْغداد  -يف َّ
اجلام َعةَ ،ف َر َف َ�ض َذلكُ ،م�ؤْ ِثر ًا ال َبقا َء َب ِع ْيد ًا َع ِن الأَ ْجوا ِء ا َمل ْح ُم َوم ِة التي
و َي ُع ��و َد ِ�إلى ِ
كا َب َد ِمنْ َع َ�س� � ِفها َم ِل ّي ًا .و َق ْد َ�أ ْغ َ�ض � َ�ب َهذا ا َ
اجلام ِع َّي ��ةَ ،فتَق َّر َر �إِ ْنها ُء
خليا ُر ا ِلإدار َة ِ
يا�س� � ِة
خدما ِت ِه ِمنَ
ِ
اجلام َعة�َ ،س ��ن َة (1398هـ=1978م)( .)46واملُ ِه ُّم �أَنَّ َ�ش� � َر َر ِّ
ال�س َ
َ
اجلبوريُ ،ر ْغ َم �أَ َّنه لمَ ْ يكن َي ْوم ًا ِمنْ دُعا ِتهاَ ،ف َقد �أَ َخ َذ ُح�سّ ��اد ُه و ُم ْب ِغ ُ�ض ��و ُه -
طال
ّ
َ�صاع ُد نجَ ْ ِم ِه ال ِع ْل ِم ّيُ -ي ِ�ش ْي ُعونَ �أَ َّنه ها ِر ٌب ِمنَ ال ِّنظام ،و ُي َح ِّر ُ�ضونَ
الذينَ َق َه َرهُ م ت ُ
ال�ص� �دُو َر عليه(ُ ،)47ر ْغ َم �أَ َّنه لمَ ْ َي ْ�ص ��ن ْع َ�ش� � ْيئ ًا� ،س ��وى �أَ َّنه
ال َّدو َل َة ِ�ض� � َّده ،و ُي ِ
وغ ُرونَ ُّ
وهذا ما
�راق �آنذاكَ .
من َخ َر ُجوا ِمنَ ال ِع � ِ
َت� � َر َك ال َع َم َل يف ِ
اجلام َعة�َ ،ص� � ِن ْي َع َغيرْ ِ ِه مِ َّ
َج َع َل ُه َي ْن�أى ِب َن ْف ِ�س ��ه ،و َي ْط ُل ُب الأَ ْمنَ وا َلأمان ،و َي ْب َت ِع ُد َعنْ َو َط ِن ِه ال َع ِز ْي ِز على َن ْف ِ�س ��ه–
آخر َحيا ِته.
ُم ْك َره ًا�ِ -إلى � ِ
اجلبوري َم ْوق َع
و ِفيما َبينْ َ َ�س� � َنتي (1409-1399هـ=1988-1979م)�َ ،ش� � َغ َل
ُّ
جام َع ِة َق َطر( ،)48وكان �أَ ْ�ش� � َب َه ما
االجتماع َّية ،يف ِ
َو ِك ْي � ِ�ل ُكل َّي ِة الإِ ْن�س ��ان ّي ِ
�وم ْ
ات وال ُع ُل � ِ
َي ُك ��ونُ ِب َع ِم ْي � ِ�د ِّ
وا�س� � َع ٌة يف ِ�إدار ِة ال ُكل َّي ��ة ،و ُمتا َب َع ِة
�احياتٌ ِ
الظ ّل�ِ ،إ ْذ كا َن ْت ِب َي ِد ِه َ�ص�ل ِ
اجلام َع ِة ال ُعلياَ ،كما
ُ�ش� ��ؤو ِنها ال ِع ْل ِم َّي ِة والإِدار َّي ِة املُ ْخ َت ِل َفة ،و َب ِق َي َم َح َّل ِث َق ٍة ِمنْ �إِدار ِة ِ
َي�ش ��ي ِب َ
وام َل يف هذا ا َمل ْن ِ�ص ِب املُ ِه ّم ،و َت ْك ِلي ُف ُه ِمنْ ِق َب ِل ُم ِد ْي ِر
ذلك َبقا�ؤ ُه ِت ْ�س َع ِ�س ِن َني َك ِ
اجلام َع ِة ِبالوكال ِة
كاظم -ب�إِدار ِة ُ�ش�ؤ ِون ِ
اجلام َع ِة �آنذاك  -ال َّدكتور ُمح َّمد �إِبراهيم ِ
ِ
قات َ�س َف ِر ِه خا ِر َج ال ِبالد(.)49
يف �أَ ْو ِ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441

143

آذار  -ﻧﻴﺴﺎن/ﻣﺎرس-أﺑﺮﻳﻞ 2020م

2 1

56

زاهي ًا ،بمِ ا
جام َع� � ِة َق َط َر� -إِ ّبانَ هذه املُ� � َّدةَ -ق ِو ّي ًا ِ
كانَ ِق ْ�س � ُ�م ال ُلغ� � ِة ال َع َرب َّي ِة يف ِ
�وري ،كال ّدكتور
َ�ض � َّ�م ِم ��نْ ِكبا ِر الأَ�س ��ا ِت َذ ِة الذي ��نَ َعم ُلوا َج ْنب ًا �إِل ��ى َج ْن ٍب مع اجلب � ّ
اجلبوري ال َق � ِ�ديمْ ِ يف ال ِعراق ،و َر ِف ْي ِق ِه
و�ص � ِ�د ْي ِق
ِّ
ِ
ماه ��ر َف ْهميَ ،ع ِم ْي ِد ال ُكل َّية �آنذاكَ ،
نائب ُم ِد ْي ِر
القاه َر ِة ِ
جام َع� � ِة ِ
يف ِ
الحق� � ًا( ،)50وال ّدكتور ُمح َّمد َع ْبد ال َّرحيم كاف ��ودِ ،
طني ِلل َّثقا َف ِة وال ُف ُن ِون
ئي�س
ِ
ِ
زير الترَّ بي ِة والتَّع ِل ْي ِم وال َّثقا َف ِة و َر ِ
اجلام َع� � ِة و َو ِ
املجل�س ال َو ِّ
وقا�س َم ُه تحَ ْ ِق ْيقَ ِد ْيوان
الحق ًا ،وكانَ
ُّ
اث يف َق َط َر ِ
والترُّ ِ
اجلبوري على ِ�ص� � َل ٍة َق ِو َّي ٍة بهَ ،
�اع ِر َق َط َر َ�أ ْح َمد بن ُيو�س ��ف اجلابرَ .ف ْ�ض�ل ً�ا عن �أَ�س ��ماءٍ �أُ ْخرى ِم ْثل :دُ .ح�سني
�ش � ِ
َن ّ�صار ،ود.مازن املُبارك ،ود .مح ُمود ِحجازي ،ودَ .ع ْبد العزيز َم َطر ،ود .مح ُمود
من�صور،
و�سف َب ّكار ،ود .علي َع ْبد اخلالق ،ود .طه وادي ،ود�َ .س ِع ْيد ُ
يا ُقوت ،ودُ .ي ُ
ود .عاط ��ف َن ْ�ص ��ر ،ودَ .ع ْبد ال َّرحمن ُع ْطبة ،ود�ُ .س� � ُعود َع ْبد اجلابر ،ودَ .ح�س ��ن
الحق ًاَ ،
وغيرْ ِ ِهم
جام َع ِة َق َط َر ِ
آداب يف ِ
علي الكبي�س � ّ�ي(َ ،)51ع ِم ْي ِد ُكل َّي� � ِة ال ِ
البنا ،ودّ .
نيات ِمنَ ال َق ْر ِن املُ ْن َ�ص ِرم.
من تَوالى َع َم ُل ُهم يف ال ِق ْ�سم ،يف ال َّثما ِن ْي ِ
مِ َّ
اجلام َع ُة على ر�أْ� � ِ�س َب ْع َث ٍة ِمنَ ا َلأ�س ��ا ِت َذ ِة
ويف �أَ ْثن ��ا ِء َع َم ِل� � ِه يف َق َط ��رْ ،اختا َر ْت� � ُه ِ
�أُ ْر ِ�س َل ْت ِ�إلى (ال ِف ْلبني)�َ ،سن َة (1402هـ=1982م)؛ ِلت َْد ِر ْي ِ�س ال ُلغ ِة ال َع َرب َّي ِة وال َّثقا َف ِة
العاملي ِلل َمدا ِر ِ�س ال َع َرب َّي ِة وا ِلإ ْ�س�ل�ام َّي ِة يف َ
تلك الأَ ْ�صقاع
�ام َّي ِة ِلطلب ِة االتحِّ ا ِد
ا ِلإ ْ�س�ل ِ
ِّ
َّ
لجبوري َ�أنْ َي ِع ْي َ�ش
ال�ش� � ْر ِق َّيةَ ،ف َب ُقوا �أَ�سا ِب ْي َع لإِنجْ ا ِز هذه امله َّم ِة ال�سّ ِامية( ،)52و�أُ ِت ْي َح ِل
ِّ
تجَ ْ ِر َب ًة َج ِد ْي َد ًة �أُ ْخرى ،ت َْخ َت ِل ُف َعنْ تجَ ا ِر ِب ِه ال َع َرب َّي ِة وال َغ ْرب َّي ِة الآ ِن َفة.
هم َّي ًة َعنْ َع َم ِل ِه
و َف ْ�ض ًال َعنْ َع َم ِل ِه يف �إِدار ِة ال ُكل َّيةَ ،ن َه َ�ض
اجلبوري ِب َع َم ٍل ال َي ِق ُّل �أَ ِ
ُّ
�ي�س مجَ َّل ٍة ِع ْلم َّي ٍة ُم َح َّك َم ٍة َح َم ْلت
الآ ِنفَ ،ف َق ْد ُك ِّل َف َ�س ��ن َة (1398هـ=1978م) بت�أْ�س � َ
ئا�س َة تحَ ْ ِر ْي ِرها �أَ َح َد
ا�س � َ�مَ :
«حو ِل َّية ُكل َّية ا ِلإ ْن�سان ّيات وال ُع ُلوم ْ
االجتماع َّية» ،وت ََ�س َّن َم ِر َ
ْ
()53
َع�ش� � َر عام� � ًا� ،أَي ِ�إلى � ِآخ ِر َ�س ��نوا ِت ِه يف َق َطر ،وهو الع ��ا ّم (1409هـ=1989م) .
َطاع ْت
وائل ا َملجلاَّ ِت املُ َح َّك َم ِة التي َ�ص َد ْ
و ُتع ُّد َهذه ا َملج َّل ُة من �أَ ِ
ا�ست َ
رت يف َق َطر ،وقد ْ
هم
ِب َف ْ�ض � ِ�ل ْاعتنا ِء
ِّ
و�س� � َع ِة َعالقا ِت ِه ال ِع ْل ِم َّي ِة َ�أن َت ْغ ُدو يف ُم� � َّد ٍة َو ِج ْيز ٍة ِمنْ �أَ ِّ
اجلبوري َ
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وا�ست َ
الباحثينْ َ ال َع َر ِب
�شرات ِ
َقط َب ْت َع ِ
ال�ص ��ا ِد َر ِة َع ِن ِ
ال َّدور ّي ِ
ات ال َع َرب َّي ِة ّ
اجلامعاتْ ،
اجلبوري َن ْف ُ�س ُه الذي
الأَ ْكفا ِء الذينَ َط َّر ُزوا َ�ص ��فحا ِتها ِب ُب ُحو ِث ِهم الأَ ِ�ص� � ْيلة ،ومنهم
ُّ
اجلبوري ب ِ�إ ْ�صرا ِر ِه
َن َ�ش َر َع َدد ًا ِمنْ ِدرا�سا ِت ِه َح ْو َل الأَ َد ِب ال َع َر ِّبي فيها( .)54و َق ْد تمَ َ َّكن
ُّ
ال�س ّيار ِة التي َت َو َّق َف ْت ُم ُنذ ِب ْ�ض َع َة
ود�أْب ِه �أَنْ ُي ْ�ص ِد َر �أَ َح َد َع�ش َر مجُ َّلد ًا ِمنْ َهذه ا َملج َّل ِة َّ
َع�ش َر عام ًا ،مع َ�ش ِد ْي ِد الأَ َ�سف.
اجلبوري َ
واح َدةِ ،ل ُ�ش ُهو ٍر
ا�س َت ْع َذ َب
ُّ
احليا َة خا ِر َج َو َط ِنه ،ولمَ ْ َي ْر ِجع �إِليه �إِ اَّل َم َّر ًة ِ
ْ
َق ِل ْي َل ٍة يف َ�س ��ن ِة (1409هـ=1989م)(َ ،)55
وعا�ش َ�ش � ْ�طر ًا َك ِبيرْ ًا ِم ��نْ َحيا ِت ِه ُمغْترَ ب ًا،
جامعا ِتهاَ .ف َق ْد يمَ َّ َم َب ْع َد
ُمتَن ِّق ًال َبينْ َ َع َد ٍد ِمنَ الأَ ْقطا ِر ال َع َرب َّيةُ ،م َد ِّر�س� � ًا يف َب ْع� ِ��ض ِ
آداب والترَّ بية،
ا ْنته ��ا ِء َع َم ِل� � ِه يف ِ
جام َع ِة َق َط َر �إِلى ِل ْيبيا؛ ِل َي ْع َم َل ُ�أ ْ�س ��تاذ ًا يف ُكل َّي� � ِة ال ِ
اجلام َع ِة الليب َّي ِة �س ��ا ِبق ًا ،يف َمدين ِة َب ْنغازيِ ،فيما َبينْ َ َ�س� � َنتي
جام َع ِة قار ُيون�سِ ،
يف ِ
اجلام َع� � ُة
(1415-1410ه� �ـ=1994-1990م)( .)56ويف َه ��ذه املُ� � َّدة� ،أَ ْ�ص � َ�د َر ِت
ِ
اجلبوري التي َن َ�ش� � َرها �آنف ًاِ ،م ْثل ِكتا ِبه
مال
ِّ
َطبع � ٍ
�ات َج ِد ْي ��د ًة ُم َن َّق َح ًة ِمنْ َب ْع� ِ��ض �أَ ْع ِ
ِّ
تاب
اجلاه ّليَ :خ
«ال�ش� � ْعر ِ
�صائ�ص� � ُه و ُف ُنو ُنه» (1413ه� �ـ=1993م) ،و َت ْر َج َمت� � ِه ِل ِك ِ
ُ
(مرجليوث)�« :أُ ُ�صول ِّ
بي» (1414هـ=1994م).
ال�ش ْعر ال َع َر ّ
اجلبوري على الأُ ْردُن – َم َح َّطت ِه ال َع َرب َّي ِة
ويف َ�س� � َن ِة (1415هـ=1994م)َ ،و َف َد
ُّ
جام َع� � ِة � ِآل ال َب ْي ِت
الأَ ِخيرْ ة ِ -لل َع َم ِل �أُ ْ�س ��تاذ ًا و َرئي�س� � ًا ل ِق ْ�س � ِ�م ال ُلغ� � ِة ال َع َرب َّية( ،)57يف ِ
الأُ ْردُن َّية ،املُ� َّؤ�س�س� � ِة َت ّو ًا يف َم ِدين ِة ا َمل ْف َرق�َ ،ش ��مايل املم َل َكة ،ف�أَ ْلقى – ِب َ
ذاكَ -ع�ص ��ا
وع ِم َل َثما َ
اجلام َع ِة ُم َع� �زَّز ًا ُم َك َّرم ًا،
ين َ�س� � َن ٍ
وات يف ِ
وا�س� �تَق َّر ْت به ال َّنوىَ ،
التَّ�س ��يارْ ،
وكا َن � ْ�ت له ُج ُهو ٌد َب ْي�ض ��ا ُء َم رْ ُبو َر ٌة يف َو ْ�ض� � ِع ا ُ
واملناه ِج
البام � ِ�ج
ِ
خل َط ِط وت َْ�ص � ِ�م ْي ِم رَ
�ات ال ُعلي ��ا ،و َت ْق � ِ�ديمْ ِ ال� � ُّر�ؤى ال ِع ْل ِم َّي ِة
�راف عل ��ى َط َلب� � ِة الدِّ را�س � ِ
را�س� � َّية ،وا ِلإ ْ�ش � ِ
الدِّ ِ
لباحثينْ َ َّ
َ
ال�سواء.
�شارات ال َب ْحث َّي ِة ال َّث ِم ْي َنةِ ،ل ِ
واال�س ِت ِ
والط َلب ِة على َّ
احل ِ�ص ْي َفةْ ،
اجلبوري يف َهذا َّ
الط ��و ِر َع َدد ًا ِمنَ الأَ�س ��ا ِت َذ ِة الأُ ْر ُد ِني َني وال ِعرا ِقي َني
و�ص � ِ�ح َب
ُّ
َ
ود�.صالح
و�سف َب ّكارَ ،
وال�سو ِري َني الذينَ َع ِم ُلوا يف ِق ْ�س ِم ال ُلغ ِة ال َع َرب َّيةِ ،منْ ِم ْث ِل :دُ .ي ُ
ُّ
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َج ّرار ،ودَ .ج ْعفر َعبابنة ،ود�ُ .ش ْكري املا�ضي ،ودُ .مح�سن غيا�ض ،ود.داود َ�سلُّوم،
ود.ع ْبد
�عدي ،ود�َ .س� � ِع ْيد الز ّ
ال�س � ّ
ّبيدي ،ودَ .ع ْبد اجل ّب ��ار ال َقزّازَ ،
ودَ .ع ْبد القادر َّ
الق ��ادر َع ْب ��د َ
اجل ِل ْي ��ل ،ودَ .ع ْدنان العل ��ي ،ودَ .ع�ل�اء َحمو َّية ،ودَ .كم ��ال َع ْبهري،
�تاذ َ
ال�س� � ِّيدَ ،
زائر ِّي املُ�ؤ ِّر ِخ
وغيرْ ِ هم .وكانَ على َم ِت ِني ِ�ص� � َل ٍة ِبالأُ ْ�س � ِ
اجل ِ
ود�ِ .إبراهيم َّ
وف ال ّدكتور �أَبو القا�س ��م َ�س ��عد اهللَ ،ر ِح َم� � ُه ُ
اهلل ،وكانَ َيرت َّد ُد عليه ِب ُ�ص ��ور ٍة
املع� � ُر ِ
دا ِئ َم ��ةَ ،كما عا َي ْن � ُ�ت ،وكان ِكالهُ ما ِمثا ًال نا ِدر ًا يف ْ
ال�ص
اال�ش� � ِت ِ
غال ِبال ِع ْل ��م ،وا ِلإ ْخ ِ
�امية .وكان ال ّدكتور �أَبو القا�سم َع ِم َل �أُ ْ�س ��تاذ ًا يف ِق ْ�س ِم التّا ِر ْيخ -يف
ِلر�س ��ا َلت ِه ال�سّ � ِ
في�س« :تا ِر ْيخ اجلزائر
ِ
املو�س ِوع ِّي ال َّن ِ
جام َع ِتنا�َ -س َنوات ،و َق ْد �أَنجْ زَ َ�ش ْطر ًا ِمنْ ِكتا ِب ِه ُ
ال َّثقا ّيف» �إِ ّبانَ �إِقام ِت ِه يف الأُ ْردُن.
جام َع ِة � ِآل ال َب ْيتَ ،ف َق ْد َ�أ َّ�س � َ��س ِق ْ�س � َ�م ال ُلغ ِة
كانَ ُح ُ�ض ��و ُر
ِّ
وا�ض ��ح ًا يف ِ
اجلبوري ِ
َ
اث َن ِ�ص ْيب ًا
عات ال َع َرب َّيةَ ،ف َج َع َل ِللترُّ ِ
اجلام ِ
ناظ َر ِة يف ِ
�سام املُ ِ
ال َع َرب َّي ِة على ُخطى الأ ْق ِ
�أَ ْوفى ِمنَ ا ُ
داري يف ال ِق ْ�س ِم
ميي والإِ ِّ
خل َّط ِة الدِّ ِ
را�س َّيةْ ،
وا�ستَطا َع ت َْد ِبيرْ َ ال�شّ� ِأن الأَكا ِد ِّ
�اث َ�س ��نوات (1418-1415ه� �ـ=1997-1994م)( .)58و�ش � َ
َث�ل َ
�ارك يف ا َملجا ِل� � ِ�س
اجلام َعة (1421-1420هـ=-1999
ل�س ِ
ال ِع ْل ِم َّي ِة ِب ِكفا َي ٍة وا ْقتدارَ ،وم َّث َل ُك ّلي َت ُه يف مجَ ْ ِ
2000م)(َ ،)59
�ات ال ُعليا َ�س ��نوات،
ل�س ال َب ْح ِث ال ِع ْل ِم ِّي والدِّ را�س � ِ
وظ َّل ُع�ض ��و ًا يف مجَ ْ ِ
(1422-1418هـ=2001-1997م)( ،)60و�ش � َ
رير مجَ َّل ِة:
�ارك ُع�ض ��و ًا يف َه ْيئ� � ِة تحَ ْ ِ
را�سات
وث والدِّ
ِ
وح َّك َم َكثري ًا ِمنَ ال ُب ُح ِ
«املنا َرة» ،وهي مجَ َّل ٌة ِع ْل ِم َّي ٌة ُم َح َّك َمة�َ ،سنواتَ ،
الأَ َدب َّي ِة التي ُن ِ�ش َر ْت على َ�ص َفحا ِتها.
َّقاع � ِ�د بتا ِر ْي ��خ 2002/9/3م(،)61
ال�س ��بعِينْ � ،أُ ِح َيل َعل ��ى الت ُ
ومل ��ا َذ َّر َف عل ��ى َّ
وعينِّ َ�س ��ن َة
َف َتح� � َّو َل ِلل َع َم � ِ�ل يف ِ
جام َع� � ِة ِ�إرب � َ�د ا َلأ ْه ِل َّي ��ة ،و َث َب َت فيها َ�س� � ْب َع َ�س ��نواتُ ،
اجلام َع ِة
(1428ه� �ـ=2007م)(َ )62عمي ��د ًا ِل ِ
لبحث ال ِع ْلم � ّ�ي ،ور� َأ�س تحَ ْ ري َر مجَ َّل� � ِة ِ
ال ِع ْل ِم َّي� � ِة املُح َّك َم� � ِة ُم� � َّدة�ِ ،إل ��ى �أَنْ �آث َر َت� � ْر َك التَّد ِر ْي ِ�س وال َّتف� � ُّر َغ ال ِع ْل ِم َّي الت َّّام َ�س ��ن َة
(1430ه� �ـ=2009م)( ،)63وهُ و َعلى َم�ش ��ا ِر ِف ال َّثمانِينْ َ ِمنَ ال ُعمرُ ،م َودِّع ًا ِر�س ��ا َل َة
اجلام ِع ِّي التي �أَ ْخ َل َ�ص لها َن ْح َو َن ْ�ص ِف َق ْرن.
الت َّْد ِر ْي ِ�س ِ

2 1

56

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1441
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن/ﻣﺎرس-أﺑﺮﻳﻞ 2020م

146

�وري عل ��ى الأُ ْردُن�َ ،س� � َكنَ – َر ِح َم ُه اهلل – َم ِدين� � َة �إِربد -
و ُم ْن � ُ�ذ ِوف ��ا َد ِة اجلب � ِّ
�شر َ�س َنوات ،وكانَ َيرت َّد َد على َم ِدين ِة َع ّمانَ َبينْ َ ال َف ْني ِة
َ�ش ��مايل املم َل َكة� -أَ َز ْي َد ِمنْ َع ِ
العا�ص� � َمة ،وكان َي ْ�س� � ُكنُ يف ُ�ش� � َّق ٍة ب ِ�إزا ِء �ش ��ار ِع
ا�س� �تَق َّر�َ -أخري ًا -يف ِ
والأُ ْخرىُ ،ث َّم ْ
وخ ْدن ِه
قا�ضي ال ُق�ض ��اة�ِ ،إلى ِجوا ِر َ�ص ِد ْيق ِه ِ
َو ْ�ص ��في التَّل (اجلاردنز)ُ ،ق ْر َب دائر ِة ِ
هلل و ِر ْ�ضوا ِن ِه
��ص ال ّدكتور َع ِف ْيف َع ْبد ال َّرحمن ،الذي َق�ضى �إِلى َر ْح َم ِة ا ِ
َّخ�ص � ِ
يف الت ُّ
َق ْب َل ُ�ش ُهو ٍر َق ِل ْي َلة ،وكان َي ْ�س ُكنُ ُق ْر َب ُه َ�ص ِد ْي ُق ُه و ُ�أ ْ�س ُ
امرائي،
تاذ ُه ال ّدكتور ِ�إ ْبراهيم ال�سّ
ّ
الذي وا َف ْت ُه املن َّي ُة يف َم ِدين ِة َع ّمان�َ ،سن َة (1422هـ=2001م).
داخ َل ال َو َط ِن
ا�س� �تَطا َع
ُّ
القات ال ِع ْل ِم َّي ِة ِ
وا�س� � َع ًة ِمنَ ال َع ِ
ني َ�ش َبك ًة ِ
ْ
اجلبوري َ�أنْ َي ْب َ
ال َع َرب � ِّ�ي وخا ِر َجه ،و َر َبطتُه ِ�ص�ل�اتٌ َوثي َق ٌة ِب َك ِثيرْ ٍ ِمنَ ال ُع َلم ��ا ِء
والباحثينْ َ واملُ َح ِّققينْ َ
ِ
�اميِ ،منْ َع َر ٍب و ُم ْ�س� � ِلمينْ َ و َ�أجا ِنب،
والعام ِل�ْي�نْ َ يف َميا ِد ْي ِن ال�ُّت�رُّ ِ
ِ
اث ال َع َر ِّبي الإِ ْ�س�ل ّ
وطات العامل َّية،
تبات َومراك � ِ�ز ا َمل ْخ ُط ِ
و ُر�ؤ�س ��ا ِء تحَ ْ ِر ْي ِر ا َملجلاّ ِت ال ِع ْل ِم َّية ،و�أُمنا ِء ا َمل ْك ِ
َ
املقام ِ�إلى
و َك ِث�ْي�رٍْ ِمنْ ُع�شّ � ِ
�اق ال�ُّترُرُّ ِ
اث ال َع َر ّ
بي .و َل َع � َّ�ل ِمنَ املُ ِه ِّم �أن ُن ِ�ش�ي َ�ر يف َه ��ذا ِ
�أَ ْبر ِز َّ
اجلبوري َن ْف ُ�س ُه ِ�ص�ل�ا ِت ِه ِوذ ْكريا ِت ِه َم َعها ،كال َعلاَّ م ِة
ات التي َ�س � َّ�ج َل
ُّ
ال�ش ْخ ِ�ص� � ّي ِ
اجلا�س ��ر(َّ ،)64
قا�س ��م ال َّر َج ��ب(،)66
َح َم ��د
�يخ فا ِل ��ح �آل ث ��اين( ،)65وال ُكتب � ِّ�ي ِ
ِ
وال�ش � ِ
وال ّدكتور ُم ْ�ص ��طفى َجواد( ،)67وال َع ّواد ْين :الأُ ْ�ستاذ ُكوركي�س(َ ،)68
و�ش ِق ْيق ِه ا ُلأ ْ�ستاذ
ِميخائيل( ،)69وال َعط َّي َتينْ  :ال ّدكتور َخ ِل ْيل(َ ،)70
و�ش� � ِق ْيق ِه ال ّدكتور َج ِل ْيل( ،)71وال َعلاَّ مة
�ري( ،)72وال ّدكتور علي َج ��واد ّ
الطاهر( ،)73وال ّدكت ��ور �إِ ْبراهيم
ُمح َّم ��د َب ْهجت الأَث � ّ
ال�سّ �
ناجي( ،)76والأُ ْ�ستاذ
�امرائي( ،)74وال ّدكتور �أَ ْح َمد َم ْط ُلوب( ،)75والأُ ْ�ستاذ ِهالل ِ
ّ
ال�سالم ال ّناجم(َ ،)77
وغيرْ ِ هم.
َع ْبد َّ
و�س� � ْم َع ِت ِه َّ
عات
جام ِ
الط ِّي َب ��ةْ ،اع َت َم َد ْت ُه ال َك ِث�ْي�ررْ ُ ِمنْ ِ
و ِبنا ًء َعلى ُ�ش� � ْهر ِت ِه ال ِع ْل ِم َّي ِة ُ
قيات ال ِع ْل ِم َّي ِة لأَ ْع�ضا ِء َهيئ ِة
�شرات الترَّ ِ
ظر يف َع ِ
ال َو َط ِن ال َع َر ِّبي ُم َح ِّكم ًا �أَ ِ�ص� � ْي ًال؛ ِلل َّن ِ
وث ال ِع ْل ِم َّي ِة الوا ِر َد ِة
�شرات ال ُب ُح ِ
كيم َع ِ
التَّد ِر ْي ِ�س فيهاَ ،ف ْ�ض�ل ً�ا َع ِن ْ
ا�س ��تمرا ِر ِه يف تحَ ْ ِ
وافر ِمنَ ا َملج�َّل�اَّ ِت ال َع َرب َّي ِة ا َمل ْر ُمو َق ��ة .وكا َن ْت تَقار ْي� � ُر ُه ال ِع ْل ِم َّي ُة–
ِلل َّن�ش � ِ�ر يف َع � َ�د ٍد ٍ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1441
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و َق � ْ�د �أُتي � َ�ح يل �أَنْ �أَ َّط ِل َع على َب ْع ِ�ض ��ها� -ض ��ا ِفي ًة ُم ْب ِهج ًة َم ْبن َّي ًة على الدِّ ق� � ِة والأَما َن ِة
واملو�ضوع َّي ِة َ
ُ
واحل ْيدةُ ،ي َقدِّ ُم فيها ِو ْج َه َة َن َظ ِر ِة ال ِع ْل ِم َّي َة ِب َعينْ ِ ا َمل ْع َد َل ِة والإِ ْن�صاف.
و َف ْ�ض ًال َعنْ َ
�سائل املاج�ست ِري وال ّدكتوراه
ذلك� ،أَ ْ�ش َر َف
ُّ
اجلبوري على َع َد ٍد ِمنْ َر ِ
جام َع� � ِة � ِآل ال َب ْيت ،ونا َق َ�ش  -يف
عات التي َع ِم َل فيها ،وال ِ�س� � َّيما يف ِ
اجلام ِ
يف َب ْع� ِ��ض ِ
�ات ال َع َرب َّية ،وال
اجلامع � ِ
�ائل ال ِع ْل ِم َّية ،يف َع َد ٍد من ِ
ال َو ْق ِت َن ْف ِ�س� � ِه َ -ع�ش � ِ
�رات ال َّر�س � ِ
�ات يف الأُردن ،كالأُردن َّية ،واليرَ ْ ُم ��وك ،و ُم�ؤتة ،و� ِآل ال َب ْيت.
اجلامع � ِ
ِ�س� � َّيما يف َب ْع ِ�ض ِ
مْ
جام َع ِة � ِآل
�اب ِ
وان ��ا َز ْت ُمنا َق�ش ��ا ُت ُه ال ِع ْل ِم َّي� � ُة– و َق ْد �ش ��ا َر ْك ُت يف َع َد ٍد ِم ْنها يف ِرح � ِ
الح ِظ ا َمل ْن َه ِج َّية ،والأَ�ص ��ا َل ِة ا َمل ْع ِرف َّية،
ال َب ْي ��ت ِ -ب ُع ْم ِقها و َثرا ِئها ،و َت ْر ِك ْي ِزها على ا َمل ِ
َ
تاجه ،تحَ ْ ِق ْيق ًا
املقام الأَ َّول .و َدالل ًة على ُم ْك َن ِت ِه ال ِع ْل ِم َّي ِة َوم ْنز َل ِة ِن ِ
والأما َن ِة ال ِع ْل ِم َّي ِة يف ِ
وت�أ ِل ْيف ًاُ ،ر ِّ�ش َح َ -ر ِح َم ُه ُ
اهلل َ -غيرْ َ َم َّر ٍة جلائز ِة ا َمل ِل ِك َف ْي�صل العامل َّيةْ ،
واخت َري – ِمنْ
تاج ال ِع ْل ِم ِّي املُ َق َّد ِم ِللجا ِئز ِة َن ْف ِ�سها يف َب ْع ِ�ض الأَ ْعوام(.)78
َث َّم ِ -
فاح�ص ًا ل ِ
لإ ْن ِ
دوات
�ش ��ا َر َك
وث و ِدرا�س � ٍ
اجلبوري ِب ُب ُح ٍ
ُّ
ؤمترات وال َّن ِ
�ات �أَ ِ�ص� � ْي َل ٍة يف َع َد ٍد ِمنَ املُ� ِ
ال ِع ْل ِم َّي� � ِة ال َع َرب َّي� � ِة والعامل َّية ،داخ � َ�ل ال َو َط ِن ال َع َر ِّبي وخا ِر َجه ،وال ِ�س� � َّيما ِ�إ ّب ��انَ ُق َّو ِت ِه
و ُق ْد َرت ِه َعلى تحَ َ ُّم ِل الأَ ْ�سفار .و�أَ ْ�ست َْذ ِك ُر – ِمثا ًال ُ -م�شارك َت ُه ِب َورق ٍة ِع ْل ِم َّي ٍة يف ال َّندو ِة
اال�س ��تذكا ِر َّي ِة الت ��ي َّ
�تاذ ال َعلاَّ َم ِة َح َمد
جام َع� � ُة � ِآل ال َب ْيتِ ،غ َّب َوف ��ا ِة الأُ ْ�س � ِ
نظ َمتْها ِ
ْ
اجلا�س ��ر ،وقد دا َر َم ْعنى َهذه ال َو َر َق ِة َح َ
اجلا�س ِر يف ِ�إ ْحيا ِء الترُّ اث .و َل ْي َ�س
ول ُج ُهو ِد
ِ
ِ
َي ُفوتُ ِذ ْك ُر ُم�ش ��ا َر َك ِت ِه– َر ِح َم� � ُه ُ
اهلل -بمِ ُ َ
داخ َل ٍة ُم َر َّكزَ ٍة َو ْ�س� � ُمها« :الت َّْح ِق ْيقُ َ :لوا ِز ُم ُه
�امي،
ؤمتر الذي َن َّظمنا ُه َعنْ تحَ ْ ِق ْي ِق الترُّ ِ
و ِبدايا ُت ُه و�آفا ُقه» ،يف املُ� ِ
اث ال َع َر ِّبي الإِ ْ�س�ل ّ
�شرات ِمنَ املُ َح ِّققينْ َ
جام َع ِة � ِآل ال َب ْيت�َ ،س ��ن َة (1425هـ=2004م) ،بمِ ُ �ش ��ا َر َك ِة ال َع ِ
ِب ِ
وال ّدا ِر ِ�س�ْي�ننْ َ ال َع َرب ،وقد ُن ِ�ش� � َرتُ ُم�شا َر َك ُت ُه َ
ال�صا ِد َر ِة
تلك يف َ�ص � ْ�د ِر �أَ ْع ِ
مال املُ� ِ
ؤمتر ّ
اجلام َع ��ةِ ،بت َْح ِر ْي ِرن ��ا ،يف َثال َث ِة �أَ ْج�ل�اد( .)79و�أَ ْ�س� �ت َْذ ِك ُر – با ِمل ْث ِلُ -م�ش ��ا َر َك َت ُه
َع � ِ�ن ِ
َّفاع � ِ�ل َ
جام َع ِة ُم�ؤتة�َ ،س ��ن َة
احل�ض ��ا ِر ّي» ،املُ ْن َع ِق ِد يف ِ
يف ُم�ؤمت � ِ�ر« :الأَ َدب ِم َن َّ�ص ��ة ِللت ُ
«حر َكة الترَّ َْج َمة يف َ
احل�ضا َر ِة ال َع َرب َّية».
(1426هـ=2005م) ،ب َور َق ٍة عنَ :
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واال�س� � ِتزا َد ِة ِّ
وطات العامل َّية،
فائن دُو ِر ا َمل ْخ ُط ِ
واالطال ِع على َد ِ
و َر ْغب ًة يف التَّعلُّ ِم ْ
قام يف َب ْع ِ�ض ��ها؛ ا ْب ِتغا َء ال َع َم ِل
يف اخلا ِف َقينْ  ،زا َر
اجلبوري �أَ ْك َرث ال ُب ْل ِ
ُّ
دان ال َع َرب َّية ،و�أَ َ
تف ِب َذ ِل َك ،حتّى َ�ش َّد ال ِّر َ
حال ِ�إلى طا ِئ َف ٍة ِمنَ الأَ ْقطا ِر ا ِلإ ْ�سالم َّي ِة
َ�س َن ٍ
وات َط ِو ْي َلة .ولمَ ْ َي ْك ِ
واله ْند،
والأَ ْجنب َّية ،كرتكيا ،و(بريطانيا) ،و(فرن�س ��ا) ،و(�أملانيا) ،و(�إ�س ��بانيا)ِ ،
َ
ال�ص ��يف� ،إِ ّبانَ َع َم ِل� � ِه يف َق َطرُ ،متَن ِّق ًال
وغيرْ ها ،وكان يمُ ْ �ض ��ي ُ�ش� � ُهور ًا ِمنْ �إِجا َز ِة َّ
تاح ِفه ��ا ودُو ِر َم ْخ ُطوطا ِتها.
وا�ص � ِ�م الأُو ُرو ِب َّيةُ ،م�َت�ررَ دِّد ًا على َم ْكتَبا ِته ��ا َوم ِ
َب�ْي�نْ َ ال َع ِ
�ات العامل َّي ِة التي َّ
املتحف
اطل َع عليه ��ا يف زِيارا ِت ِه ال ِع ْل ِم َّي ��ةَ :م ْكتَب ُة
ِ
ِوم ��نْ �أَ َه ِّم ا َمل ْكتب � ِ
الربيطا ّ
جام َع ِة (كامربدج)،
جام َع ِة (�أُك�سفورد)َ ،وم ْكتَب ُة ِ
ينَ ،وم ْكتَب ُة (بودليانا) ِب ِ
تبات الربيطان َّية ،وا َمل ْكتَب ُة ال َو َطن َّي ُة ( ِببا ِر ْي�س)َ ،وم ْكتَب ُة
وكان ُم ْ�ش�َت�ررَ ِ ك ًا يف َهذه ا َمل ْك ِ
تبات ا َمل ْع ُرو َف ِة يف( :برلني)،
(ا ِلإ�س ��كوريال) يف (�إ�سبانيا)َ ،ف ْ�ض�ل ً�ا عن َب ْع ِ�ض ا َمل ْك ِ
و(� ْإ�ستان ُبول) ،و(علي َكره) ،و(ليكنهو)َ ،
وغيرْ ِ ها(.)80
وطات ال َع َرب َّية ،عامل ًا ِب�أَ ْقدا ِرهاُ ،مت ََ�ض ِّلع ًا
كانَ
ُّ
اجلبوري َخ ِبيرْ َا ُم َت َم ِّر�س ًا ِبا َمل ْخ ُط ِ
ِب�أَ ْ�س ��را ِرها ،ذا َكفا َي ٍة ِب�أَ ْنوا ِع ا ُ
وط و َر ْ�س � ِ�مها ،و�أَ ْعما ِرهاَ ،
وخ�صا ِئ ِ�ص ��ها ،و َف ِّك
خل ُط ِ
وط َة التي ُي َح ِّققها َو ْ�صف ًا َد ِق ْيق ًا اّ ً
عاجل ِة ُم ْ�ش ِك ِلهاَ ،ي ِ�ص � ُ�ف ا َمل ْخ ُط َ
ُم ْ�س� � َت ْغ َل ِقها ،و ُم َ
دال.
خل َّط َ
ال�صبا -ا َ
اجل ِم ْيل ،و َيتَع َّلقُ به و َيت ََذ َّو ُقه(،)81
وكانَ – َكما َي ْذ ُك ُرُ -ي ِح ُّب ُ -م ُنذ َع ْه ِد ِّ
وحات ا َ
بي ،و َي ْح َر ُ�ص َعلى ا ْقتنا ِء ِبدا ِئ ِعها ،و َيتَها َدها مع
َكما كانَ َي ْع َ�ش ��قُ َل ِ
خل ِّط ال َع َر ّ
وحات َ�ص � ِ�د ْيق ِه ا َ
دادي(َ ،)82ع ِم ْي ِد
ها�شم ُمح َّمد ال َب ْغ ّ
اط ِ
خل ّط ِ
�أَ ْ�ص ِدقا ِئ ِه و ُم ِح ِّبيهَ ،ك َل ِ
وحات ا َ
َم ْد َر َ�س� � ِة ا َ
حامد الآم � ِ�د ّي الترُّ ِك ّي(،)83
اط ِ
خل ّط ِ
خل ِّط ال َب ْغدا ِد َّي ِة �آن ��ذاك ،و َل ِ
خل ّط ِاطينْ َ املُ ْت ِقنينْ  ،كا َ
�شاهيرْ ِ ا َ
اط امل ِْ�ص ِر ِّي ُمح َّمد
خل ّط ِ
َوا�ص� � ٌل مع َم ِ
ِم ْثلما كانَ له ت ُ
ُح ْ�سني( ،)84وا َ
طاهر ال ُك ْر ِد ّي(َ ،)85
وغيرْ ِ ِهم .و َت ْعبري ًا َعنْ َهذا
حمد ِ
خل ّط ِ
كي ُم ِّ
اط ا َمل ِّ
اجلبوري ِكتاب ًا ُم ِه ّم� � ًا عن« :ا َ
والكتا َبة يف
قيم ِل َلخ ِّط ال َع َر ِّبي َو َ�ض� � َع
ُّ
خل ّط ِ
ال ِع ْ�ش � ِ�ق املُ ِ
َ
اجلبوري
احل�ض ��ا َر ِة ال َع َرب َّي ��ة» (1415ه� �ـ=1994م) .وال َي ُفوتنا �أَنْ َن ْ�س� �ت َْذ ِك َر َدو َر
ِّ
َخ�ص�صها يف
يا�س�ْيجنْ
ّ
يف َح ْف ِز ا ْبن ِة �أَخي ِه الأُ ْ�س ��تاذ ِة ُ�س� � َه ْي َلة ِ
اجلبوري َعلى ُمتا ِب َع ِة ت ُّ
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بيَ ،ب ْدء ًا ِمنْ �إِ ْعدا ِد ِر�سال ِتها ِللتَّخ ُّرج « :ا َ
تا ِر ْي ِخ ا َ
بي وتَطوره يف
خل ّط ال َع َر ّ
خل ِّط ال َع َر ّ
ال ُع ُ�صو ِر ال َع ّب ِا�س َّية يف ال ِعراق» (1382هـ=1962م)( ،)86وما �أَ ْع َق َب َ
ذلك ِمنْ ُج ُه ٍود
ال�س ِب ْيل.
َم رْ ُبور ٍة ُقدِّ َم ْت يف َهذه َّ
اجلبوري ِب�أَ ْخال ِق ِه ال ِع ْل ِم َّي ِة َّ
ما َ�س ُن ْل ِقي َعليه َ�ضوء ًا
ُع ِر َف
ُّ
وال�ش ْخ ِ�ص َّي ِة ال َف ِر ْي َدة ،مِّ
يف َ
فات التي
ال�ص ِ
«�شها ِدتنا» يف � ِ
را�سة ،و�أُ ُح ِّب ُذ – َههنا� -أَنْ �أُ�ؤ ِّك َد َب ْع َ�ض ِّ
آخر َهذه الدِّ َ
تمَ َّيزَ ِبها َ -ر ِح َم ُه ُ
اهلل -و�أَ َّو ُلها َ�س ��خا�ؤ ُه ال ِع ْل ِم ّيَ ،ف َق ْد كانَ َجواد ًا َك ِريمْ ًا يف َق�ض ��ايا
ال ِع ْلم َوم�س ��ا ِئ ِلهُ ،ي َقدِّ ُمها ِمنْ َغيرْ ِ ُمقا ِبل ،وال َي ِ�ض ��نُّ بمِ ا َل َديه ِمنْ َم�صا ِد َر َومعا ِر َف
َعلى �أَ ْ�ص ��دقا ِئ ِه ُ
وهذا ما ر�أ ْيت� � ُه وعا َي ْن ُت ُه وو َق ْف ُت َعليه ِب َن ْف ِ�س ��يِ ،ومنَ املُ ُث ِل
وطلاَّ ِبهَ ،
ال َع َمل َّي ِة على َهذا ال َك َر ِم َت ْق ِديمْ ُ ُه ِ�ش� � ْع َر َ�أ ْز َيد ِمنْ (ِ )25
�شاعر ًا ِل َ�صد ْي ِق ِه ال ّدكتور حاتمِ
�ص ��ا ِلح ال�ضّ ��امن ،و ِل َغيرْ ِ ِه من املُ َح ِّققينْ ِ ،م ��نَ ا َمل ْخ ُط َ
وطة ال ّن ��ا ِد َرةُ « :م ْنتهى َّ
الطلب
جام َع ِة (ييل) َ�س ��ن َة
ِمنْ �أَ ْ�ش ��عار ال َع� � َرب» ،البن مي ُمون ،الت ��ي َج َل َبها
ُّ
اجلبوري ِمنْ ِ
(1394هـ=1974م)( ،)87و�أَ ْع َظ ُم ِمنْ َذ َ
�خي ِب ِخزا َن ِة ُكتُب ِه ال َّن ِف ْي َ�س� � ِة
لك ت رََب ُع ُه َّ
ال�س � ُّ
�ام �أَبي َح ْن ِي َف َة ال ُّن ْعمانَ -يف
التي َ�ض� � َّم ْت ُزه ��ا َء َثالثِينْ َ �أَ ْل َف ِك ٍ
تاب َمل ْكتَب ِة ِ
جام ِع ا ِلإم � ِ
َب ْغدا َد�َ -س ��ن َة 1430ه� �ـ=2009م( .)88وثا ِن ْيها َوفا�ؤ ُه َّ
ال�ش ْخ�ص � ّ�يَ ،ف َق ْد كانَ َ -ر ِح َم ُه
ُ
اهللَ -وف ّي ًا لأَ�س ��ا ِت َذ ِت ِه و�أَ ْ�صدقا ِئ ِه ُ
وطلاَّ ِبهَ ،ي ِ�ص� �لُّ ُهم و َي ْح ِد ُب َع َليهم ،وال َيتَوانى َعنْ
َت ْق ِديمْ ِ ال َع ْو ِن لهمِ ،ومنَ املُ ُثل ال َع َمل َّي ِة على َهذا ال َوفا ِء �أَنَّ َ�ص ِد ْي َق ُه ال ّدكتور علي َجواد
ّ
الج يف ا َمل ِدين ِة
الطاهرَ ،و َف َد ِمنْ َب ْغدا َد �إِلى َع ّمانَ �َ ،س� � َنة (1415هـ=1995م)؛ ِلل ِع ِ
ِّ
اجلبوري ،وال َز َم ُه َي ْوم ًا ِب َي ْوم ،حتّى تمَ ا َث َل ِل ِّل�ش ��فاء ،و َر َج َع ِ�إلى
فاح َت َف � َ�ل به
ّ
الطب َّي ��ةْ ،
وازل وا َمل�صا ِئ ِب التي
ال�صا ِد ُق لأُ َّم ِته ،وت�أملُّه احلا ُّر ِل ُك ِّل ال َّن ِ
َو َطنه( .)89وثا ِل ُثها ا ْنتما�ؤ ُه ّ
ال�ص� � ْعبَ ،ي ُق � ُ
يت
�ول �إِث َر زِيا ِر ِته ا َلأ ْن َد ُل� � َ�س ال ّذ ِاه َبة « :و َق ْد َب َك ُ
َد َهتها يف َهذا الز ََّم ِن َّ
ال�ص ْخرة�َ ،س ��ن َة (1384هـ= 1964م)،
َق ْب َلهاِ ،حينْ َ ُز ْرتُ ا َمل ْ�س � ِ�ج َد الأَ ْق�ص ��ى و ُق َّب َة َّ
�تباح ِتها
وك�أَنيَّ ُك ْن ُت �أَقر�أُ يف ُ�س � ُ�طو ِر ال َغ ْي ِب ِبَ�أ َّنها َ�ست ُْ�س� �ت ُ
ا�س � َ
َباح و ُن ْح َر ُم ِم ْنهاَ ،ق ْب َل ْ
ِب َ�س َنوات»(.)90
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ويا�س ��ر،
�أَنجْ َ � َ�ب
ُّ
اجلبوري َ�س� � ْب َع ًة ِمنَ الأَ ْبنا ِء والبن ��ات ،هُ مُ :فرات ،و ِفرا�سِ ،
عيِ ،ب َف ْ�ض � ِ�ل
و�س� � َمر( ،)91و ُكلُّ ُهم �أَ ْك َم َل َت ْعلي َم ُه ِ
و�أُ�س � َ
�امة ،و�س ��ا َرة ،ويا�س � ِ�مينْ َ ،
اجلام ّ
االع ِتنا ِء
وح ْر ِ�ص ��ه ،و َل َقد كانَ ِ
ت َْ�ش � ِ�ج ْي ِع الوا ِل ِد ِ
راغب ًا �أَنْ َي ْحذ َو َب ْع ُ�ض ُذر َّيت ِه َح ْذ َو ُه يف ْ
بيَ ،ب ْي َد �أَ َّنه لمَ ْ ُي ْف ِل ْح– َكما َي ُق ُ
ههم ال ِو ْج َه َة التي ا ْرتَ�ضاها
ول -يف َت ْو ِج ْي ِ
ِبالترُّ ِ
اث ال َع َر ّ
مام َرغبا ِت ِه ��م ال ّذا ِت َّي ِة يف ت ََخيرُّ ِ
ِل َن ْف ِ�س ��ه( ،)92و َل ِك َّن� � ُه لمَ ْ َيق � ْ�ف -يف ال َو ْق ِت َن ْف ِ�س� � ِه�َ -أ َ
�صات ال ِع ْل ِم َّي ِة التي َر ِغ ُبوها.
َّخ�ص ِ
الت ُّ

الهوامش
جام َعة �آل ال َب ْيت -الأُ ْردُن.
(ِ )1ق ْ�سم ال ُلغة ال َع َرب َّية و�آدابها – ُكل َّية الآداب وال ُع ُلوم الإِ ْن�سان َّيةِ -
والباحثِينْ َ ،ن ْدو ًة
جام َع ِة � ِآل ال َب ْيت ،يف الأُ ْردُن ،بمِ ُ �ش ��ا َر َك ِة َعدَ ٍد ِمنَ ال ُعلما ِء
ِ
(َ )2ن َّظ َم ِق�س � ُ�م ال ُلغ ِة ال َع َرب َّي ِة ِب ِ
اجلبوري ،بتاريخ 2019/10/29م.
ا�ستذكار َّي ًة َع ِن العلاَّ م ِة َي ْحيى
ّ
ِع ْلمِ ّي ًة ْ
اجلبوري َنف ُْ�س� �هُ ،وكما هُ و
ال�س�ي�رة ال ّذات َّية ( )C.Vالتي �أَ َع َّدها
ّ
( )3هَ ��ذا هو تا ِر ْي ��خُ ِوال ِد ِته ،كما هُ و يف ِّ
�سائر َوثائ ِق ِه ال َّر ْ�سمِ َّية .و َي ْبدُو يل �أَ َّنه َم ُ
ا�س – �آنذاك -كا ُنوا ال
ُم ْثبتٌ يف ِ
ح�ض تا ِر ْي ٍخ ُمقارِب؛ لأَنَّ ال َّن َ
ال�س ��نّ َ ،ي ُق ُ
اجلبوري َنف ُْ�س ��ه“ :و�أَ ْذ ُك ُر
ول
ُيق ِّيدُونَ التَّوا ِر ْيخَ َف ْو َر ال ِوال ِدة ،و َي ُقو ُمونَ بعدَ َ�س� � َن ٍ
ُّ
وات َبت ِ
ْقدير َّ
يف ِ�ص َغري �أَنَّ ُمخْ تا َر املح َّل ِة جم َع ِ�ص ْبيانَ املح َّل ِة َ
جد ا َملح َّل ِة ،وهي َمح ِّلة املهد َّيةُ ...ث َّم
وذويهم ،يف َم ْ�س ِ
وحينْ َ
�سب ما َتتَذك ُر الأُ ُّم �أَو الأَبِ ،
�صا ُروا يُقدِّ ُرون �أَ ْعما َرنا َتقْدير ًا ،وبِدَ الل ِة الأَ ْح ِ
داث التي َحدَ َثتِ ،ب َح ِ
َي ْقتَن ُع ُم ُ
و�س َي�ض� � ُع التّا ِر ْيخ الذي ُي ِّ
رجحه ،وغا ِلب ًا ما ُي ْث ِبتُ التّا ِر ْيخَ املخْ ُطوء”،
وظف ال ُّن ُف ِ
ف�ض� � ُله� ،أَو ُي ِّ
جام َعة �آل ال َب ْيت ،املُج َّلد،3
ها�ش ��م ُمح َّمد ال َبغ ّ
اجلبوريَ ،ي ْحيى َوهيب ،الف ّنان ِ
ّ
ْدادي ،مجَ َّلة البيانِ -
ال َعدَ د ،3ا َمل ْف َرق1422 ،هـ=2002م� ،ص.176-175
واحل ِد ْيث ��ةَّ ،
( )4انظ ��رَ :ك ّحالةُ ،عمر رِ�ض ��اُ ،م ْعج ��م َقبائل ال َع� � َرب :ال َق ِديمْ ة َ
الطبعة ال ّثامنةُ ،م� َّؤ�س�س ��ة
ال ِّر�سالة ،بَيرْ ُ وت1418 ،هـ=1997م ،ج.166-164 ،1
ْدادي ،مجَ َّلة البيان ،املُج َّلد ،3ال َعدَ د1422 ،3هـ=2002م،
( )5انظر:
ها�شم ُمح َّمد ال َبغ ّ
اجلبوري ،الف ّنان ِ
ّ
�ص.181
و�صالتٌ بمِ ُ ح ِّبي الترُّ اث،
( )6انظر:
ّ
اجلبوريَ ،ي ْحيى َوهيب ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّيةِ :ذ ْكرياتٌ و�أَ ْ�س ��فا ٌر ِ
َّ
دالويَ ،ع ّمان1430 ،هـ=2000م� ،ص.14 ،11
الطبعة الأُولى ،دار مجَ ْ ّ
( )7انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.11
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( )8ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.11
( )9ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.5
()10انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه.12 ،5 ،
()11انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.13 -12
اجلبوريَ ،ي ْحيى َوهيبُ ،مح َّمد بن َع ْبد ا َمل ِلك ال َّز ّيات�ِ :س�ي�رته� ،أَدَبه ،تحَ ْ ِق ْيق ِد ْيوانهَّ ،
الطبعة
()12انظر:
ّ
الأُولى ،دار ال َب ِ�شيرْ َ ،ع ّمان1423 ،هـ=2002م� ،ص.5
ْدادي ،مجَ َّلة البيان ،املُج َّلد ،3ال َعدَ د1422 ،3هـ=2002م،
()13انظر:
ها�شم ُمح َّمد ال َبغ ّ
اجلبوري ،الف ّنان ِ
ّ
�ص.185
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية� ،ص.11
()14
ّ
()15انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.15 -14
()16ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.16 ،12
()17ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.16
()18انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.117
()19انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.117 ،19
()20انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.12 -11
اجلبوري.
ال�سرية ال ّذات َّية للدّكتور َي ْحيى
ّ
(ِّ )21
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية� ،ص.178 ،21
()22انظر:
ّ
()23انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.199 ،107
اجلبوري.
ال�سرية ال ّذات َّية للدّكتور َي ْحيى
ّ
(ِّ )24
()25الب�س ��يو ّ
ينُ ،مح َّمد �أَبو املجد علي ،ببليوجرافيا ال َّر�سائل ال ِع ْلمِ َّية يف اجلامعات امل�صر َّية منذ ن�ش�أتها
دبي)َّ ،
الطبعة الأُولىَ ،م ْكتبة الآداب،
بي وال َبالغة وال َّنقد الأَ ّ
حتى نهاية ال َقرن ال ِع�شرين (الأَدب ال َع َر ّ
القاه َرة1422 ،هـ=2001م� ،ص.241
ِ
جام َعة �آل
وعطا�ؤهم
ّ
()26انظ ��ر :اجلب � ّ
الفكري ،مجَ َّلة البي ��انِ -
�وريَ ،ي ْحيى َوهيب ،م ��ع ال ُع َلماء ِ
الكب ��ار َ
ال َب ْيت ،املُج َّلد ،5ال َعدَ د ،2ا َمل ْف َرق1429 ،هـ=2008م� ،ص.171
اجلبوري.
ال�سرية ال ّذات َّية للدّكتور َي ْحيى
ّ
(ِّ )27
()28الب�سيو ّ
ين ،ببليوجرافيا ال َّر�سائل ال ِع ْلمِ َّية يف اجلامعات امل�صر َّية� ،ص.278
�ري ،مجَ َّل ��ة البي ��ان ،املُج َّل ��د ،5ال َعدَ د،2
وعطا�ؤه ��م الفك � ّ
()29انظ ��ر :اجلب � ّ
�وري ،م ��ع ال ُع َلم ��اء ِ
الكب ��ار َ
1429هـ=2008م� ،ص.171
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اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية� ،ص.16
()30انظر:
ّ
جام َعة نزوىُ -عمان ،بتاريخ 2019/9/1م.
را�س َل ٌة
بالهاتف مع الدّكتور َ�س ِع ْيد الز ّ
ّبيديِ ،
ِ
(ُ )31م َ
()32انظ ��ر ِدفا َع اجلب ��وريِّ عن َت ْعيين ِه يف ُكل َّي ِة َّ
�وريَ ،ي ْحيى َوهيب،
ال�ش ��ريع ِة و َردِّه على ُخ ُ�ص ��ومه ،اجلب � ّ
ول «الإِ ْ�س�ل�ام ِّ
َح َ
وال�ش ْعر»� :إِ�ش ��اراتٌ ال ُب َّد منها ،مجَ َّلة ال َّد ْو َحة ،ال َعدَ د ،3ال َّد ْو َحة1405 ،هـ=1985م،
�ص.136
اجلبوري.
ال�سرية ال ّذات َّية للدّكتور َي ْحيى
ّ
()33انظرِّ :
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية� ،ص.99 -88 ،23
()34انظر:
ّ
والكتا َبة يف احل�ض ��ا َر ِة ال َع َرب َّيةَّ ،
اجلبوريَ ،ي ْحيى َوهيب ،ا َ
الطبع ��ة الأُولى ،دار ال َغ ْرب
()35انظ ��ر:
ّ
خل ّط ِ
المي ،بَيرْ ُ وت1415 ،هـ=1994م� ،ص.7
ا ِلإ ْ�س ّ
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية � ،ص.99
()36انظر:
ّ
()37انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.100 -99
()38انظ ��ر� :أَب ��و ال َع َربُ ،مح َّمد ب ��ن َ�أ ْح َمد بن تمَ يم التّميم � ّ�ي (ت333هـ)ِ ،كتاب امل َِح ��ن ،تحَ ْ ِق ْيقَ :ي ْحيى
اجلبوريَّ ،
�امي ،بَيرْ ُ وت1408 ،هـ=1988م� ،صُ ( 7مقدِّ مة
َوهيب
ّ
الطبعة ال ّثانية ،دار ال َغ ْرب ا ِلإ ْ�س�ل ّ
َّ
الطبعة الأُولى).
اجلبوري.
ال�سرية ال ّذات َّية للدّكتور َي ْحيى
ّ
(ِّ )39
()40انظ ��ر :املُج َّل ��د ،3ال َع ��دَ دَ ،3ب ْغ ��داد1394 ،ه� �ـ=1974م�� � ،ص ،264 -249واملُج َّل ��د ،3ال َع ��دَ د،4
1394هـ=1974م� ،ص ،274 -261واملُج َّلد ،5ال َعدَ د1396 ،2هـ=1976م� ،ص ،240-225واملُج َّلد،9
ال َع ��دَ د1399 ،2هـ=1979م�� � ،ص ،318 -395واملُج َّل ��د ،10ال َعدَ د1401 ،3ه� �ـ=1981م� ،ص-417
 ،430واملُج َّلد ،13ال َعدَ د1404 ،2هـ=1984م� ،ص.194-159
َّميميِ ،كتاب امل َِحن� ،صُ ( 8 -7مقدِّ مة َّ
الطبعة الأُولى).
()41انظر� :أَبو ال َع َرب الت ّ
()42ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.7
اجلبوري.
ال�سرية ال ّذات َّية للدّكتور َي ْحيى
ّ
(ِّ )43
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية� ،ص.108 -107 ،22 -17
()44انظر:
ّ
()45ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.107
اجلبوري.
ال�سرية ال ّذات َّية للدّكتور َي ْحيى
ّ
(ِّ )46
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية� ،ص.22
()47انظر:
ّ
اجلبوري.
ال�سرية ال ّذات َّية للدّكتور َي ْحيى
ّ
(ِّ )48
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية� ،ص.113
()49انظر:
ّ
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()50ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.110
ممن َعم ُلوا يف َق َط َر �آنذاك ،بتاريخ 2019/9/5م.
في مع الدّكتور �س ُعود َع ْبد اجلابر ،وهو َّ
()51ا ِّت�صا ٌل ها ِت ٌّ
را�س َل ٍة ها ِتف َّية ،بتاريخ 2019/9/7م ،الدّكتور خليل ال ّر ُفوع ،وكان طا ِلب ًا
و�أَ َّكدَ يل هذه الأَ ْ�سما َء يف ُم َ
يف ال ِق ْ�سم �آنذاك.
َ
َ
ال�س�ي�رة ال ّذات َّية للدّكتور َي ْحيى
اجلبوري .و�أ َّكدَ هذه املع ُلوم َة الدّكتور �س ��عود َع ْبد اجلابر ،وكانَ �أحدَ
ّ
(ِّ )52
�أَ ْع�ضاء ال َب ْعثة.
اجلبوري.
ال�سرية ال ّذات َّية للدّكتور َي ْحيى
ّ
(ِّ )53
()54انظر :ال َعدَ د ،2ال َّد ْو َحة1400 ،هـ=1980م� ،ص ،149 -117وال َعدَ د1401 ،4هـ=1981م� ،ص-139
 ،185وال َع ��دَ د1402 ،5هـ=1982م� ،ص ،222 -189وال َع ��دَ د1403 ،6هـ=1983م� ،ص،267 -201
وال َعدَ د1404 ،7هـ= 1984م� ،ص ،334 -293وال َعدَ د1409 ،11هـ=1988م� ،ص.353-335
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية � ،ص.131
()55انظر:
ّ
اجلبوري.
ال�سرية ال ّذات َّية للدّكتور َي ْحيى
ّ
(ِّ )56
(ّ )57
جام َعة �آل ال َب ْيت.
الوظيفي للدّكتور َي ْحيى
امللف
ّ
اجلبوري املح ُفوظ لدى ِ
ّ
()58ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه.
()59ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه.
()60ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه.
()61ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه.
(ّ )62
جام َعة �إربد الأَهل َّية.
الوظيفي للدّكتور َي ْحيى
امللف
ّ
اجلبوري املح ُفوظ لدى ِ
ّ
()63ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه.
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية� ،ص.105 -91
()64انظر:
ّ
()65انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.115 -107
()66انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.171 -117
()67انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.143 -135
()68انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.154 -145
()69انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.159 -155
()70انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.163 -161
()71انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.197 -191
()72انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.168 -165
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()73انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.176 -169
()74انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.189 -177
()75انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.205 -199
()76انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.212 -207
()77انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.223 -213
اجلبوري.
ال�سرية ال ّذات َّية للدّكتور َي ْحيى
ّ
(ِّ )78
وبيُ ،مح َّمد مح ُمود ،تحَ ْ ِق ْيق الترُّ اث :ال ُّر�ؤى والآفاق (�أَوراق املُ�ؤمتر ال َّدو ّ
يل لت َْح ِق ْيق الترُّ اث
()79انظر :ال ُّد ُر ّ
المي)ُ ،
جام َعة �آل ال َب ْيت ،ا َمل ْف َرق1427 ،هـ=2006م ،ج� ،1ص.42 -33
من�شورات ِ
بي الإِ ْ�س ّ
ال َع َر ّ
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية� ،ص.33 -31 ،23
()80انظر:
ّ
والكتا َبة يف َ
اجلبوري ،ا َ
احل�ضا َر ِة ال َع َرب َّية�،ص.7
( )81انظر:
ّ
خل ّط ِ
ْدادي ،مجَ َّلة البيان ،املُج َّلد ،3ال َعدَ د1422 ،3هـ=2002م،
()82انظر:
ها�شم ُمح َّمد ال َبغ ّ
اجلبوري ،الف ّنان ِ
ّ
�ص.177
والكتا َبة يف َ
اجلبوري ،ا َ
احل�ضا َر ِة ال َع َرب َّية�،ص.7
()83انظر:
ّ
خل ّط ِ
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية � ،ص.182
()84انظر:
ّ
()85انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.184
ْدادي ،مجَ َّلة البيان ،املُج َّلد ،3ال َعدَ د1422 ،3هـ=2002م،
( )86انظر:
ها�شم ُمح َّمد ال َبغ ّ
اجلبوري ،الف ّنان ِ
ّ
�ص.181
اجلبوريَ ،ي ْحيى َوهيب ،ق�ص ��ائد جاهل َّية نا ِد َرةَّ ،
الطبعة ال ّثانيةُ ،م� َّؤ�س�س ��ة ال ِّر�سالة ،بَيرْ ُ وت،
()87انظر:
ّ
1408هـ=1988م� ،ص.11
(�	)88أَفادين ِب َذ َ
اجلبوري ُم�شافه ًة بتاريخ 2019/10/29م.
لك جن ُل ُه الأُ�ستاذ ِفرا�س َي ْحيى
ّ
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية� ،ص.170
()89انظر:
ّ
()90انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.11
()91انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه � ،ص.24-23
()92انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.24-23
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