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الدالالت النفسية يف صور الرحلة والصراع
يف الشعر اجلاهلي
�أ .د� .أحمد �إ�سماعيل النعيمي

ال�صورة ال�شعرية والداللة يف البعدين الفني والنف�سي:
تتبع الكثري من الباحثني �آراء النقاد القدماء يف ال�صورة ال�شعرية التي وردت
يف م�ص ��نفاتهم عرب ع�صور النقد املتعاقبة ،الذين �أفا�ض ��وا ب�أهميتها ومعايريها
الإبداعي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا عن جه ��ود النق ��اد والباحثني املحدث�ي�ن امل�س ��همني يف �إغناء
مفهومها ،والتطرق �إلى �أنواعها ،مع اقرتان درا�س ��تهم لها بع�ص ��ر �ش ��عري بعينه،
�أو �ش ��عراء بعينه ��م( ،)1بي ��د �أن تلك الدرا�س ��ات مل ُتعنَ كث ًريا بالدالالت النف�س ��ية
ّ
املتمخ�ض ��ة عن ال�صورة ال�ش ��عرية �أو الفنية ،مكتفني بدرا�س ��ة �شعراء بعينهم من
منظ ��ور املنهج النف�س ��ي .دون �أن حتظى ال�ص ��ورة يف �أ�ش ��عارهم بدرا�س ��ة جامعة
�أو م�س ��تقلة بنف�س ��ها� ،إمنا كانوا يلتفتون �إليها بعجالة التغني وال ت�سمن يف الأغلب
الأعم(.)2
وذلك ما �شجعنا على درا�سة ال�صورة وما يكتنفها من دالالت �إيحائية نف�سية
مح�ضة يف عنوانات فرعية تلي هذا التمهيد.
مفهوما لل�ص ��ورة م�س ��تفيدين مما قيل ب�ش�أنها يف
وقد �آثرنا ابتدا ًء �أن جنمل
ً
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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املوروث النقدي واملعا�ص ��ر ،ثم ر�صد معايري دالالتها النف�سية حتديدً ا ،وذلك قبل
ولولوج �آفاق هذه الدرا�سة.
�طلحا ومنطل ًقا فن ًّيا وبعدً ا فكر ًّي ��ا نقول� :إن
وب�ش� ��أن ال�ص ��ورة ال�ش ��عرية م�ص � ً
معان
ال�ص ��ورة قوامها ن�سيج لغوي – موزون ومقفى -ير�س ��م بكلماته �صو ًرا ذات ٍ
و�أف ��كا ٍر ور�ؤى بعينه ��ا ،ب�إيج ��از وتكثي ��ف ٍّ
�ول و�إيقا ِع جر� ��س ُيلتم�س من
ودال ومدل � ٍ
احل ��روف والكلمات –داخلي وخارجي -تلتئم �أ�ش ��تاتها م ��ن واقع معا�ش مما هو
امتزاجا بني احلقيقة
مودعا يف ف�ض ��اء �ش ��عري فني،
كائن �إلى ما يجب �أن يكونً ،
ً
وحوا�س
واملج ��از ،وانبعا ًثا من مخيلة خالقة مردفة بفطنة وذكاء و�س ��رعة بديهة
َّ
ت�شخي�ص ��ا وجت�س ��ي ًما ،و�ألوا ًن ��ا وحركة ،وم�ش ��اع َر
متف ��ردة ،مايك�س ��ب ال�ص ��ورة
ً
وتقبيحا مبا مي ّكن املتلقي من م�شاهدة هيئة َّ
ال�شيء و�صفته،
�ي�س ،جتمي ًال
ً
و�أحا�س � َ
ال م�ص ��غ ًيا �أو قار ًئا لأبيات م�س ��طورةُ ،ن�شدا ًنا من َّ
ال�ش ��اعر ال َّر�سام �إثار َة الده�ش ِة
وال َّت َع ُّج ِب واملُتعة واالنفعاالت يف نف�س املتلقي املق�ص ��ود بال�ص ��ورة بخا�ص ��ة ،وغري
املق�صود بعامة.
ولع ��ل هذا املفهوم اجلامع املانع لل�ص ��ورة ال�ش ��عرية حتديدً ا ،ي�س ��تغرق �أنواع
ال�صور التي د�أب الباحثون وال ُّنقاد املحدثون على تداولها يف عنوانات درا�ساتهم،
ُّ
وحتليالته ��م للخطابات ال�ش ��عرية ،فمنهم من نعته ��ا بالف ِّن َّي ِة والأدب َّي ��ة والبديع َّية
وال�سمع َّية والب�صر َّية والتخييل َّية ..وغري ذلك من النعوت.
واملجاز َّية َّ
والعلة يف جتاوز هذه الأنواع لل�ص ��ور مب�سمياتها ونعوتها ،واالكتفاء مب�صطلح
ال�ص ��ورة ِّ
أ�سا�سا مودع ٌة يف �ص ��ياغة فنية متكفلة بر�سم
ال�ش ��عر َّية هي �أن ُّ
ال�صورة � ً
م�ش ��اهدها ،بحيث تت�أملها الأب�ص ��ار تارة ،ومتناهية �إيقاع ��ات حروفها وكلماتها
�إلى امل�سامع تارة ثانية ،حافلة بفنون البيان والبديع (من ت�شبيه وا�ستعارة وطباق
وجنا�س وغري ذلك) تارة ثالثة ،مازجة بني احلقيقة واخليال �أو املجاز تارة رابعة..
بكلمة �أدق� :إننا ال نحظى ب�صورة �أحاد َّية يف ت�شكلها –يف الأغلب الأعم� -إنمَّ ا هي
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مزيج من ذلك كله يف هذا ال�س ��ياق ال�ش ��عري �أو ذاك ،ما ي�س ��وغ نعتها بال�شعرية،
أدبي بعينه –غري ال�شعر-
امل�ستغرقة لتلك الأنواع� ،إال �إذا اقرتنت ال�صورة بجن�س � ٍّ
الق�صة� ،أو
فيقال على �س ��بيل املثال الاحل�صر :ال�صورة يف ر�سائل النرث الف ِّن ِّي� ،أو َّ
امل�س ��رح َّية ،وغري ذلك مما الي�س� � ّوغ عندئذ نعتها بال�ش ��عر َّية ،واالكتفاء مب�صطلح
ال�صورة يف ذلك اجلن�س الأدبي املختار.
ُّ
يعد علم الداللة �أحدث فروع علم اللغة احلديث ،وهو امتداد جلهود القدماء
الع ��رب من لغوي�ي�ن ونحويني و�ص ��رفيني وبالغيني ونق ��اد يف درا�س ��اتهم املتعلقة
بق�ض ��ية اللفظ واملعنى –يف الأغلب الأعم-ف�ض�ل ً�ا عن درا�سات الغربيني والعرب
املحدثني الذين �أغنوا هذا العلم ب�آرائهم و�أحكامهم وتوجهاتهم(.)3
وقد ا�ستنبط الباحثون ثالثة مناهج رئي�سة لعلم الداللة:
الأول( :املنه ��ج التاريخي) الذي يبحث داللة الألفاظ يف لغة ما ،يف درا�س ��ة
التغيات الدالل ّية للألفاظ.
تط ّورية عرب مراحل التاريخ ،من حيث ر�صد رّ
الثاين( :املنهج الو�ص ��في) وغايته درا�س ��ة معاين الألفاظ يف لغة بعينها ،يف
مرحلة زمنية وبيئة مكانية محددتني.
الثالث( :املنهج املقارن) وفحواه درا�سة لفظ دخل �إلى لغة �أخرى ،ثم ير�صد
تغي �أو بقي على حاله يف
�إذا كان معنى اللفظ قد �ضاق �أو َّ
تخ�ص�ص �أو انحرف �أو َرّ
انتقال اللفظة من لغتها الأ�صلية �إلى لغة �أخرى(..)4
هذا ب�ش� ��أن (عل ��م الداللة)� ،أما �أنواع الداللة في�ش�ي�ر باحثون �إلى ح�ص ��رها
بالآتي:
1 .1داللة �أ�سا�س ّية �أو معجم ّية.
2 .2داللة �صرف ّية.
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3 .3داللة نحو ّية.
4 .4داللة �سياق ّية موقع ّية(.)5
ويبدو �أن بع�ض الباحثني ن�س ��ي �أو تنا�س ��ى (الداللة ال�ص ��وتية) النا�ش ��ئة من
�إيقاع جر�س اللفظة املفردة ب�أ�ص ��وات حروفها وحركاتها ومدى توافق هذا الإيقاع
الداخلي مع داللة اللفظة ووقعها على ال�س ��مع تارة ،واملو�س ��يقى اخلارجية املنبعثة
من ارتباط الألفاظ ببع�ضها يف ال�سياق ال�شعري ،ومدى توافق �إيقاع هذه املو�سيقى
مع دواخل النف�س ،فيما تت�ض ��منه من دالالت �إيحائية نف�سية تارة �أخرى ،وذلك ما
ُيراد به (علم الأ�صوات) ذو ال�صلة الوثيقة بعلم اللغة بعامة(.)6
ومن جممل �آراء القدماء يف الداللة ،وما �أفا�ض به املحدثون من عرب و�أجانب
مفهوما جام ًعا مان ًعا
ب�ش� ��أن مناهجها و�أنواعها وم�ضامينها ،ب�إمكاننا �أن ن�ستنبط
ً
لها خال�صته:
�ياقات �أُ َخ َرَّ ،
تت�شظى فيه �إلى معنيني
�إن الداللة كامنة يف �س � ٍ
�ياق �ش � ٍّ
�عري ،و�س � ٍ
رئي�سني� ،أحدهما مبا�ش ��ر ووا�ضح مت�أتٍّ من املعاين املعجمية للألفاظ والرتاكيب
من جهة ،ومحتوى البعد الفكري املك�ش ��وف لل�صور والأخيلة والإيقاعات من جهة
�أخرى...
�أم ��ا الآخ ��ر :فيكم ��ن يف املعن ��ى اخلف ��ي �أو املت ��واري �أو معنى املعن ��ى املنبثق
معان �أرحب
م ��ن ذلك ال�س ��ياق الذي ائتلف ��ت فيه الألفاظ ،ور�س ��مت �ص ��و ًرا ذات ٍ
ن�ص
و�أعمق و�أ�ش ��مل ،ما كانت لتُفهم تلك املعاين اخلف َّية لوال هذا اال�س ��تعمال يف ٍّ
مع�َّي�نَّ  ،يزيد من ا�س ��تجالئها اخليال اخلالق ،وحالوة النغم ��ة املنبثقة من جر�س
احل ��روف والكلمات ،وهنا يكمن (املدلول) الطرف الآخر والأهم يف الداللة الذي
ال يتبل ��ور دون ال � ِّ
�دال .بكلم ��ة موج ��زة �إن (ال � َّ
�دال) ُيع ��رف من املعاين املبا�ش ��رة
للألف ��اظ وال�ص ��ور ،واملدل ��ول ينبثق منه يف �إطار ال�س ��ياق اجلام ��ع لهما وما على
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يهتدي �إليه ،الذي قد ي�ستنبط من لفظة
الناقد املحرتف �أو املتلقي الب�صري �إالّ �أن
َ
مركزي ��ة� ،أو تركيب بعينه� ،أو �ص ��در ال�س ��ياق �أو عجزه� ،أو ال�س ��ياق برمته ،ويقال
ال�شـيء نف�سه عن ال�صور ال�شعرية يف �أبعادها الداللية� .أي �إنَّ حتديد املدلول لي�س
بال�صعب ،ولي�س بال�س ��هل يف � ٍآن� .إمنا يتو َّق ُف ا�ستنباطه على ذكاء املتل ِّقي وفطنته
َّ
و�إدراكه �أنَّ ِّ
ال�ش ��عر فنٌّ الي�ستند �إلى احلقائق املجردة ،وذلك ما �أف�ضى �إلى تباين
�آراء النقاد قد ًميا وحدي ًثا يف ا�س ��تيعاب مدلوالت اخلطابات ال�ش ��عرية ،فاملخطئ
يف حتديد املدلول ال يرى يف اخلطاب قيمة ت�ستحق الذكر ،خالف من يهتدي �إليه
بقرينة مقنعة ،تزيد من حتقيق الإثارة يف نف�س املتلقي.
ولت�أكي ��د ما نحن ب�ش� ��أنه� ،س ��نتطرق �إلى �ص ��ور �ش ��عرية منتقني منها �ص ��ورة
العب�سي ،املو ِّد ُع م�شاهدها يف خطابه ال�شعري
ال�شجاعة التي �أف�ص ��ح عنها عنرتة
ِّ
القائل:
ف�ترك��ت��ه ج���زر ال�����س��ب��اع ين�شنه

()7

يق�ضمن ح�سن بنانه واملع�صم

فاملعنى الظاهر (الدا ُّل) يف هذا اخلطاب ي�شري �إلى �أن ال�شاعر �صرع خ�صمه
لل�س ��باع ،التي ان�ش ��غلت بالتهام بنانه ومع�صمه
– بعد ٍ
دام -و�ص�ّي رّ�ره ُط ْع ًما ِّ
نزال ٍ
دم �أنيابها.
احل�سن َمب ْق ِ
بيد �أن هذه ال�صورة وما تت�ضمنه من معان دا ّلة على �شجاعة ال�شاعر الفار�س،
الحتقق �إثار ًة ت�ستحقُ ِّ
الذك َر ،خالف ت�أ ّملنا �إ َّياها بح ًثا عن مدلولها الكامن ،الذي
ً
–اعتباطا �أو جزا ًفا� -إنمَّ ا ق�صدها ق�صدً ا
ال�سبا َع
يومئ �إلى �أنّ (عنرتة) مل يخ ِرت ِّ
يف م�ش ��هده ال�ش ��عري ،لتغدو موازية يف فتكها و�شرا�س ��تها �ش ��جاعة ذلك اخل�صم
وا�ستب�ساله ،حني التهمت مع�صمه وبنانه ح�ص ًرا ،لإدراكها من منظور �أَ ْن�س َن ِتها �أنه
أبطال الذين ال ي�ش ُّق لهم غبار� ،إذ اليعقل �أن تتناول تلك
قاتل بهما ب�س ��يف ِقتَال ال ِ
ال�س ��باع فري�س ��تها يف معطيات الواقع وذلك هو املدلول املن�شود يف قوله «يق�ضمن
ح�سن بنانه واملع�صم» ،امل�سهم يف �إثارة ده�شتنا و�إعجابنا وانفعالنا.
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وال�ش ��اعر يف هذه ال�ص ��ورة بدا ِّلها ومدلو ِله ��ا �أراد �أن يزداد فخ ًرا و�ش � ً
�موخا
أبطال يف ٍيد �أعطت
يف انت�ص ��اره على فار�س حري�ص على الإقدام ،وقات ��ل ِقت ََال ال ِ
لل�سيف قيم َت ُه احلقيقي َة.
ويقال ال�شيء نف�سه عن ال�صورة التي ر�سمتها كلمات النابغة الذبياين ،املودع
فيها �ش ��جاعة جي�ش ممدوحه امللك الغ�س ��اين (عمرو بن احل ��ارث) ،ب�إميائه �إلى
تلك الن�س ��ور املحلقة فوق اجلي�ش يتبع بع�ض ��ها ً
بع�ض ��ا مرتقب ��ة ومتيقنة يف الوقت
نف�س ��ه �أنه ��ا �ست�ش ��بع نهمها من ج�س ��وم جثث قتلى اخل�ص ��وم ،ما �إن يب ��د�أ جي�ش
(احلارث) زحفه ،ويخو�ض نزاله ..وذلك ما �أودعه يف �أوجز لفظ ،و�أو�سع معنى،
و�أعمق داللة ،و�أبهى �صورة يف قوله:
�إذاماغزوايفاجلي�شحلقفوقهم
ج����وان���� ُح ق���د �أي����ق����نَّ �أ َّن ق��ب��ي��لَ�� ُه

ع�����ص��ائ ُ��ب ط ٍ
�ي�ر ت��ه��ت��دي بع�صائبِ
()8
اجلمعان � ُّ
ُ
�إذا ما الت َقى
أول غالبِ

مكتفني بهذه ال�ش ��واهد ال�ش ��عرية –وهي في�ض من غي�ض -املت�ض ��منة �صو ًرا
مالمح
�ان ِبدا ِّله ��ا ومدلو ِلها ..وح�س� � ُبنا بعدما تق ��دم �أن ن� ِّؤ�ش� � َر
مف�ض ��ية �إلى مع � ٍ
َ
م�ض ��امني ال�ص ��ور ذات الدالالت الإيحائ ّية النف�س ّية بخا�ص ��ة .وذلك يف منطلقني
رئي�س�ي�ن� ،أولهما� :إبراز ال�ش ��اعر للم�ؤثرات النف�س ��ية التي اعرتت ��ه ،وهي ال تخرج
يف مح�ص ��لتها ع ��ن (رغب ��ة� ،أو رهبة� ،أو طرب� ،أو غ�ض ��ب)( ،)9وما يت�ش � َّ�ظى من
كل م�ؤ ِّث � ٍ�ر منها يف البع ��د الفكري ،وهو يف الوقت نف�س ��ه –�أي امل�ؤ ِّثر -املح ِّفز على
�شحذ القريحة ال�شعرية ،املف�ضي من بعد �إلى ر�سم ال�صور ذات الدالالت النف�سية
املت�ضمنة م�شاعره و�أحا�سي�سه وهواج�سه وقلقه وعواطفه يف فرحه و�سروره ،و�آالمه
وفجيعته ،وي�أ�سه وت�شا�ؤمه ،وما �إلى ذلك من م�شاعر.
الكائنات احل َّية املرتامية
�اهد
�أما املنطلق الآخر ،فمع ِن ٌّي بر�س ��م ال�شاعر مل�ش � ِ
ِ
حو َل ُه يف الطبيعة ب�أو�صافها احل�سية واملعنوية �ساب ًرا �أغوار ما يف دواخلها النف�سية
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َ
تعاطف
التوج ِ�س والهلع واخلوف واال�ض ��طراب ،بحيث ُتثري �ص ��و ُرها
من م�ش ��اعر ُّ
املتل ِّقي وانفعاالته وت�أ ُّث َره.
�اما ل�ص ��ور طافحة بامل�شاعر اجل َّيا�شة،
ر�س � ً
وال�ش ��اعر يف كال املنطلقني يبدو َّ
مت�أث� � ًّرا وم�ؤ ِّث� � ًرا يف متلقيه الذين تنتابهم الده�ش ��ة من حيث اليدرون� :أي�س ��معون
�أم يق ��ر�ؤون �ش ��ع ًرا م�س ��طو ًرا �أم متعاطف ��ون ومت�أثرون مبا ميور يف نف�س ال�ش ��اعر
من �أحا�س ��ي�س ا�ستوعبوا م�ض ��امينها من جهة� ،أم منفعلون �إزاء �صور م�شاهد تلك
الكائنات احلية الطافحة بامل�ش ��اعر التي حتز بالنف�س وتورثها الأمل ،وقد ج�سمت
حتى ر�أتها العيون ،وتعاطفت معها القلوب ،و�أده�شت العقول من جهة �أخرى.
�امتِّ ،
وال�ش ��ع ُر
وذلك ما يزيد القناعة بالر�أي القائل�« :إنَّ الر�س � َ�م ِ�ش ��ع ٌر �ص � ٌ
تَ�صوي ٌر ناطقٌ»(.)10
ومن هنا تربز قيمة ِّ
�عر ،وال�س ��يما �ص ��وره ذات الدالالت النف�س ��ية ،التي
ال�ش � ِ
ال ترت َّكز يف م�شاعرنا فح�سب ،ولكن فيما ن�صنع يف م�شاعرنا من �صور(.)11
وهن ��ا يكمن الفرق بني ال�ص ��ور ِّ
ال�ش ��عرية ذات الدالالت الإيحائ َّية النف�س� � َّية،
بدا ِّلها ومد ِلولها ،والأخرى التي يت�ض ��اءل فيها هذا النوع من الدالالت وت�ض� � ُّمنها
�أبعادًا فكرية يف هذا ال�ش�أن �أو ذاك.
دواعي رحلة ال�شاعر و�صراع ناقته من منظور النقاد:
بعد فراغ ال�ش ��اعر من وقوفه عند �أعتاب �أط�ل�ال الأحبة �أو الأهل ،ومناجاته
�إ َّياه ��ا مبا يعانيه من �ش ��وق و�ص ��بابة وحن�ي�ن �إزاء الظاعنني عنها ،و�إ�ش ��ارته �إلى
أثاف وغريها ،يق ّر بع�ض ال�ش ��عراء ب�أنَّ هذه الآثار
م ��ا بقي منها من ِد َم ٍن و ُن� ��ؤي و� ٍ
الدار�سة هي التي ه َّيجت مواجده ،وتذ ِّكره ما�ض ًيا زاه ًيا كان حاف ًال بعالقات الو ِّد
والتوا�ص ��ل مع حبيبة بعينها بخا�ص ��ة ،ومن ه�ؤالء –على �سبيل املثال ال احل�صر-
امر�ؤ القي�س القائل:
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ري منازلٍ
ما ها َج هذا ال�شو َق غ ُ

()12

دوار����������س ب��ي�ن ي���ذب���ل ف�����ذق�����ان

وعنرتة العب�سي املف�صح عن جزعه لفراق احلبيبة ،وبكائه على �أيام و�صالها،
مودعا �آهاته يف هذا اخلطاب:
ً
ف��وق��ف��تُ ف��ي��ه��ا ن��اق��ت��ي وك���أن��ه��ا

َف����دَن لأق�����ض��ـ َ��ي ح��اج��ة امل���ت���ل��� ِّو ِم

()13

َ
وط َرفة بن ال َعبد وهو يقف عند �أطالل احلبيبة (خولة) ي�شري �إلى �أن �أ�صحابه
ن�صحوه �أَالّ يهلك نف�سه من فرط احلزن و�شدة اجلزع ،و�أن يتح َّلى بال�صرب ،وذلك
ما نطالعه يف قوله:
ٌ
أط��ل�ال ب�برق�� ِة َثهمد
خل��ول�� َة �
علي مطيهم
وقو ًفا بها �صحبي ّ

تلوح كباقي الو�شم يف ظاهر اليد
ّ ()14
أ�سى وجتلد
يقولون :ال َت ْهلَ ْك � ً

وبغي ��ة تبدي ��د همومه ،وما ي�س ��ليه وين�س ��يه مكابدته ،ميتطي ناقته الن�ش ��طة
القوية يف �سريها وحت ّملها ال�شدائد راح ًال عن ذلك املكان املقفر والدار�س� ،صوب
ح�ضن ال�صحراء العاري.
ونتلم�س هذه املعطيات يف خطابات عدد غري قليل من ال�ش ��عراء ،منهم َعبيد
بن الأَ ْبر�ص يف قوله:
وقد �أ�سلي همومي حني حت�ضـرين

()15

بج�سـرة ك��ع�لاة ال��ق�ين ���شِ ��م�لال

وعلقمة الفحل:
فدعها و�س ِّل اله َّم عنك بجـ�سرة
ولقد �أ�سلي اله َّم حني يعودين

()16

ك��ه�� ِّم��ك ف��ي��ه��ا ب���ال���رداف خ��ب��ي��ب
بنجاء �صادق ِة الهواجر ذ ِْع�� ِل��بِ

()17

وب�شر بن �أبي خازم:
وقد �أكد ابن قتيبة (276هـ) هذا النهج الفني عند كثري من �ش ��عراء الع�ص ��ر
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اجلاهل ��ي يف قوله�« :إن مق�ص ��د الق�ص ��يد� ،إمن ��ا ابتد�أ فيها بذك ��ر الديار والدمن
والآثار ،فبكى و�ش ��كا ،وخاطب الربع ،وا�س ��توقف الرفيق ،ليجعل ذلك �سب ًبا لذكر
ف�صل ذلك ..بالن�سيب ،ف�شكا �ش ّدة الوجد وامل الفراق،
�أهلها الظاعنني عنها ..ثم ّ
القلوب ،وي�صرف �إليه الوجوه ...ف�إذا علم
وفرط ال�ص ��بابة وال�ش ��وق ،ل ُيميل نحوه
َ
�أنه قد ا�س ��توثق من الإ�ص ��غاء �إليه ،واال�س ��تماع له ..رحل يف �ش ��عر و�ش ��كا ال ّن�صب
و�س� � َرى الليل وح َّر الهجري ،و�إن�ض ��اء الراحلة والبعري ،ف�إذا علم �أ َنه قد
وال�سّ ��هرُ ،
�أوجب على �ص ��احبه حق الرج ��اء ،وذمامة الت�أميل [احل ��ق واحلرمة] وق َّر َر عنده
ما ناله من املكاره يف امل�س�ي�ر ،ب ��د�أ يف املديح فبعثه على املكاف�أة ،وهزَّه لل�س ��ماح،
َّ
وف�ض ��له على الأ�ش ��باه ،و�ص� � َّغر يف قدره اجلزيل»(ُ .)18ي�ست�ش � ُّ�ف من ر�أي ابن قتيبة
اال�ستنتاجات الآتية:
�إن رحيل ال�ش ��اعر على ناقته هو لغر�ض الو�صول �إلى (�صاحبه)؛ �أي املتلقي،
املق�ص ��ود بالرحلة والق�ص ��يدة ت ��ارة ،وقوله «م ��ا ناله من املكاره يف امل�س�ي�ر»–يف
تلك الرحلة -ال�شاخ�ص ��ة معطياتها يف مواجهة تلك الناقة التي عادة ما ي�ش ��بهها
ال�ش ��عراء بـ(ث ��ور الوح� ��ش� ،أو البق ��رة الوح�ش ��ية� ،أو الظلي ��م� ،أو حم ��ار الوح�ش)
ومواجهتها لكالب �ص ��يد مدربة� ،أو �ص ��ياد كامن –يف الأغلب الأعم -تارة ثانية،
�أم ��ا قول ��ه «بد�أ يف املدي ��ح ،فبعثه على املكاف�أة» فيعني �أن ناقة ال�ش ��اعر بخا�ص ��ة،
خرجت ظافرة �س ��املة من ذلك ال�ص ��راع ال ��ذي كاد �أن يودي به ��ا يف تلك الرحلة
املادي الذي ي�س ��تحقه ال�شاعر ،من «ذلك املتلقي ،وهزّه
ال�ش ��اقة ،وذلك هو ال َّثمن ّ
على ال�س ��ماح» امل�شفوع باطراء «ف�ضّ له على الأ�شباه ،و�ص ّغر يف قدره اجلزيل» تارة
ثالثة.
ورحلة ال�ش ��اعر على ناقته امل�ش ّبهة بتلك احليوانات التي �سبقت الإ�شارة �إليها
نوه بها اجلاحظ (ت 255هـ) قائلاً « :ومن عادة ال�ش ��عراء �إذا كان ِّ
ال�ش ��عر مرث ّية
�أو موعظ ��ة� ،أن تك ��ون ال ��كالب التي تقتل بقر الوح� ��ش ،و�إذا كان ِّ
مديحا،
ال�ش ��عر ً
قال ك�أنّ ناقتي من �ص ��فتها كذا� ،أن تكون الكالب هي املقتولة ،لي�س على �أنّ ذلك
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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ق�ص ��ة بعينها ،ولكن ال ِّثريان رمبا جرح ��ت الكالب ،ورمبا قتلتها ،و�أ َّما
حكاية عن ّ
يف �أكرث ذلك ف�إنها تكون هي امل�ص ��ابة والكالب هي ال�س ��املة والظافرة ،و�صاحبها
الغامن»(.)19
ي�ست�ش ��ف من مقولة اجلاحظ� ،أنه يربط بني نهاية ال�صراع يف طرفيه الناقة
امل�شبهة بـ(ثور الوح�ش) وغريه ،وكالب ال�صيد املد ّربة ،وغر�ض الق�صيدة الرئي�س
(مديح ��ا �أو رث ��اء) وغريهما ،دون �أن ي�ص� � ّرح بدواعي ذلك الرب ��ط! مما ُيوجب
ً
علينا البحث عن الدالالت الكامنة يف م�ش ��هد ذلك ال�صراع ،من حيث �سرب �أغوار
غوي الذي ر�س ��مت كلما ُته �ص ��ور ًة مبعانيها يف �أروع ما يكون الت�ص ��وير
الن�س ��يج اللُّ ّ
م ��ن بدايت ��ه حتى خامتته ،عازي ��ن ذلك �إل ��ى �أن لوحة الرحلة املقرتنة بال�ص ��راع
تقليدي ف ّن ٍّي تع ��اور عليه ال�ش ��عراء يف �إطار ما يعرف
الكائ ��ن ،لي�س جم ��رد منهج
ٍّ
بالبناء الف ِّن ِّي للمط ّولة �أو الق�ص ��يدة املتعدِّ دة ال َّلوحات ،فذلك تعليل ال ُي�س ��من وال
ي�ش ��بع من جوع� ..إنمّ ا يكمن وراء �ص ��ورة هذه اللوحة ال�ش ��عر ّية دالالت خفية ذات
ارتب ��اط وثيق بالباعث على نظم ال�شّ ��اعر ،انطال ًقا من حقيقة �أنّ ال�شّ ��اعر يل ّمح
�سمي ،هذا من جهة ،و�إذا ا�س ��توعبنا الوحدتني الع�ضو ّية
وال ي�ص� � ّرح ،ويومئ وال ُي ِّ
واملو�ض ��وع ّية يف الق�صيدة نف�سها ،التَّ�ض ��ح لنا ارتباط كل لوحة ف ِّن َّية بالأخرى مع
االختالف يف م�ض ��امينها و�أغرا�ض ��ها و�ص ��ورها من جهة �أخ ��رى� ..إذ ال يعقل �أن
ينظم ال�ش ��اعر ق�ص ��يدة مفككة كما يرتاءى لبع�ض الن ّقاد �إنمّ ا هي وحدة متكاملة
ال�سكني بتع ُّدد
من ابتداءاتها حتى خواتيمها ،يف بنائها الف ّن ِّي ،الذي ي�ش ��به البيت
ّ
�أجزائ ��ه واختالف محتوياته ،فمث�ل ً�ا هل نقول� :إن البيت يف هذا ال�ش ��كل متف ّكك
ت�صب جمي ًعا يف بوتقة
الأجزاء؟ كذلك �ش� ��أن الق�صيدة مع تع ّدد لوحاتها� ،إال �أنها ّ
هي جوهر الر�سالة (الق�صيدة) التي ير�سلها املن�شئ �إلى متلقٍّ بعينه ،بتعبري غري
(املر�سل)� ،أن ذلك املتل ِّقي املق�ص ��ود بق�صيدته وغريه
مبا�ش ��ر ،لإدراك ال�ش ��اعر
ِ
واع ًيا لأ�ساليب ال�شّ اعر يف التعبري عن ر�ؤية بعينها.
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وما على القارئ املحرتف (الناقد) بخا�ص ��ة �إال �أن يتح ّرى الدالالت الكامنة
�أو املدلوالت �أو املعاين وال�صور املتوارية.
وذل ��ك ما يدعونا �إلى ت�ص ��ويب �آراء بع�ض النق ��اد والباحثني املحدثني الذين
عزا �أحدهم دواعي تلك الرحلة �إلى �سبب غري مو�ضوعي يف قوله« :ول�ست �أنكر �أنّ
ال�شّ عراء �أرادوا ب�أحاديثهم عن حيوان ال�صحراء –يف جملة ما �أرادوا� -أن يك�شفوا
عن علمهم الوا�سع ب�أحوال ال�صحراء ،ومالحظتهم الطويلة لظواهرها و�أحداثها،
تعج به من حياة احليوان والنبات ،وقدرتهم الفنية الكبرية
وخربتهم الدقيقة مبا ّ
ي�سجلون من �صور ،وما ي�ؤ ّدون من عواطف»(.)20
احلي املُحيي ملا ِّ
على الو�صف ّ
و�آخر يقول�« :إن ال�شاعر اجلاهلي كان يجد يف حياة هذا احليوان وحياة غريه
م ��ن حيوان ال�ص ��حراء كال ّثور والظليم ...فر�ص ��ة طيبة للت�أم ��ل والتفكري يف �أمور
الكون واحلياة واملوت.)21(»...
اجلاهلي كان �ش ��اع ًرا ف َّنا ًنا
�إن هذين الباحثني ن�س ��يا �أو تنا�س ��يا �أنّ ال�شّ ��اعر
ّ
وقا�ص ��ا ومف ِّك ًرا ..للبيئت�ي�ن االجتماع ّية والطبيع ّية على ال�س ��واء ،ويف كل
ور�س � ً
�اما ًّ
َّ
الأغرا�ض ِّ
ال�شعر ّية التقليد ّية.
والأمر املهم الذي ن�س ��يه هذان الباحث ��ان اجلليالن� ،أن خامتة لوحة الرحلة
وال�ص ��راع مرهونة بالتجربة الباعثة على النظم حتديدً ا ،و�إ�ش ��ارة اجلاحظ وابن
قتيبة خري دليل على ذلك.
بكلمة �أدق� :إن قدرة ال�ش ��اعر على ر�سم م�شاهد هذه اللوحة هي ما ي�سجل يف
ميزان �إبداعه ،ولكن هذا الإبداع مرهون بالك�شف عن دواعي تلك اللوحة.
ويبق ��ى التحليل النقدي املعلل للوحة الرحلة وال�ص ��راع كفيل بت�أييد ما ذهبنا
�إليه ،مع تعدد احليوان الذي �شبهت الناقة به.
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�صراع ثور الوح�ش ..مع كالب ال�صيد:
اتخذ ال�ش ��عراء يف بع�ض حيوانات ال�ص ��حراء �ضا ّلتهم ،وال�سيما ثور الوح�ش،
والبق ��رة الوح�ش� � ّية ،والظليم ،وحمار الوح�ش – كما �س ��بقت الإ�ش ��ارة �إلى ذلك-
و�سيلة للتعبري عن ا�ستجابة حلاجة مقيمة ال تربح النف�س يودعها يف م�شاهد ذلك
ال�ص ��راع ،يف حكاية قائمة على ال�س ��رد املتتابع لأحد احليوانات امل�ش ��بهة بالناقة
الت ��ي يرحلون عليه ��ا ،وما تواجهه من �أخطار ت�س ��تهدفها ،عن ��د ِّ
تخطيها الكثبان
�راعا �ضار ًيا مع
الرمل ّية ،ووقوفها عند الغدران والينابيع لالرتواء ..وخو�ض ��ها �ص � ً
كالب �ص ��يد مد ّربة� ،أو �ص� � ّياد كمن لها ،مع ارتباط ما ي�ؤول �إليه هذا ال�صراع من
خامتة باحلالة النف�س ّية التي اعرتت ال�شاعر يف نظم هذه الق�صيدة �أو تلك.
بكلم ��ة �أدق� :إنّ ال�شّ ��اعر ال يق�صّ م�ش ��اهد تلك احليوان ��ات ،رغبة يف الق�صّ
وحده� ،إمنا الغاية الرئي�س ��ة هي معاجلة �ش� ��أن من �ش� ��ؤون حيات ��ه اليومية بحلوها
رقي
وم ّرها ،يف هذا الأ�سلوب الق�ص�صي ال�سردي الت�صويري تارة ،والإف�صاح عن ٍّ
والفكري على ال�س ��واء ت ��ارة ثانية ،وليثبت
الفني
ّ
يف ملكت ��ه ال�شّ ��عر ّية يف البعدين ّ
ملتلقيه �أنه �ش ��اعر وفنان ور�سّ ام وقا�ص ومف ّكر ال ناظم للأقاويل ال�شعر ّية لي�س �إالّ
تارة ثالثة.
ولعل �أقدر لوحة �ش ��عر ّية ،الت�أمت فيها م�ش ��اهد ت�صوير ّية �س ��رد ّية ،مت�ض ّمنة
�إيحاءات ذات دالالت نف�س� � ّية كامنة ،ما �صاغته قريحة ال�شاعر النابغة الذبيا ّ
ين،
الذي و�ضعه ابن �سالم اجلمحي (231هـ) �ضمن �شعراء الطبقة الأولى اجلاهليني،
�إلى جانب امرئ القي�س وزهري والأع�ش ��ى( ،)22يف دال ّيته (التي ع ّدها بع�ض ال ّن ّقاد
القدماء من الق�صائد املو�صوفة باملعلقات)( ،)23ومطلعها:
ي���ا دا َر م��� ّي���ة ب��ال��ع��ل��ي��اء ف��ال�����س��ن��د

()24

�أق��وت وط��ال عليها �سالف الأب��د

�إذ ما �إن ينتهي ال�ش ��اعر من وقفته الطللية امل�س ��تغرقة (�س ��تة �أبيات) ،حتى
يعرج على ناقته لريحل بها ،وي�شري �إلى موا�صفاتها من حيث عظم خلقها وتراكب
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حلمها ،وقوة ن�شاطها يف قوله:

ف���ع��� ِّد ع��� ّم���ا ت����رى �إذ ال ارجت������اع له
م��ق��ذوف�� ٍة بدخي�س النح�ض بازلها

من ال��ق��ت��و َد على َع�ْي�رْ ان�� ٍة � ُأج���دِ
وا ِ
()25
ٌ
ُ
�صريف
له
�صريف القع ِو بامل�سدِ

ثم يغ ّيبها ،ليحل محلها ثور الوح�ش الذي ُ�ش ّبهت الناق ُة به� ،ساردًا موا�صفاته،
ابت ��داء من �أن هذا الث ��ور من وح�ش وجرة ،بقوائمه نقط �س ��ود وخطوط ،مع لونه
الأبي� ��ض الل ّم ��اع ملاع ال�س ��يف ،املنقطع القرين ،وال�ض ��امر البطن ،ث ��م يلتفت �إلى
معان ��اة ذل ��ك الثور حني داهمة الليل امل�ص ��حوب برياح اجلوزاء الب ��اردة ،وما �إن
انبلج ال�ص ��باح حتى فزع بنباح كالب �أطلقها �ص ��يادها ،م�س ��تهدفة �إياه ،وطامعة
�أن يغدو غنيمتها بعد �س ��وء مبيته من برد وجوع يف حالة ي�شمت بالعدو البائت �إذا
بات فيها وما كان منه �إال �أن ي�س ��تجمع قواه ملواجهتها ،وخو�ض �ص ��راع �ض ��ا ٍر معها
ينتهي بالق�ض ��اء على واحد من الكالب (�ضمران) الذي كان يغري الثور ويح�ضه
عل ��ى الدنو منه ،والأخذ مبقاتلته ،بطعنه بقرنه فري�ص ��ة الكلب (�أي كتفه) طعنة
تق�ضي على الداء املتمثل ب�شرا�سة الكلب ،يف ت�شبيه القرن منتظ ًما فري�صة الكلب
ب�س ��فود (�ش ��ي�ش) فيه �شواء قد ن�س ��يه قوم ي�ش ��ربون ..وقد تقب�ض الكلب ،واجتمع
فيه القرن ملا يجد من الوجع ..،وملا ر�أى الكلب الآخر (وا�ش ��ق) ما �آلت �إليه نهاية
(�ضمران)� ..سلم بالهزمية ،وال جمال للث�أر له� ،أو �أخذ الدية عنه.
فرحا �أنه �سي�ص ��ل خرب ما ناله م ��ن املكاره يف هذه
لينطل ��ق ال�ش ��اعر
ً
مبتهجا ً
الرحلة ال�شاقة �إلى �أ�سماع ملكه (النعمان بن املنذر) ،الذي �شكل مديحه له باعث
نظم ق�صيدته جام ًعا تفا�صيل م�شاهد ذلك ال�صراع يف �أوجز لفظ ،و�أعمق داللة،
و�أبهى �صورة ،و�أبدع خيال يف هذه اللوحة ال�شعرية:
ك���� ّأن َر ْح�� ِل��ي وق��د زال النهار بنا
مو�شي �أكارعه
من وح�ش َو ْج�� َر َة
ّ
�أَ� ّ��س�� َرتْ عليه من اجل��وزاء �ساري ٌة

ي���وم اجل��ل��ي��ل ع��ل��ى م�ست�أن�س وح��د
ال�صيقلِ ال َف َر ِد
طاوي امل�صري ك�سيف َّ
تزجي ال�شمال عليه ج��امِ �� َد ال�ُب�رُ ِد
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فارتاع من �صوت كالب فبات له
ف���ب���ث���ه���نَّ ع���ل���ي���ه وا�����س����ت����م����ر ب��ه
وك��ان �ضمران منه حيث يوزعه
َّ
�شك الفري�ص َة باملِدرى فانفذها
خارجا من َج ْنبِ �صفحتهِ،
ك�أنهً ،
ً
منقب�ضا
فظ ّل يعجم �أعلى الروق
مل��ا ر�أى وا���ش ٌ��ق �أق��ع��ا���ص �صاحبه
النف�س� :إين ال �أرى طم ًعا
قالتْ له ُ
ف��ت��ل��ك تبلغني ال��ن��ع��م��ا َن � ّإن له

طو َع ال�شوامتِ من خوف ومن َ�ص َر ِد
�ُ��ص�� ْم�� ُع الكعوب بريئات م��ن ا َ
حل��� َر ِد
طعن امل��ع��ارك عند امل ُ ْ��ح َ��ج�� ِر ال َّن ُجدِ
َ
طعن املبيط ِر �إذ ي�شفي من ال َع َ�ضدِ
�����س�� ْوه ع��ن��د ُم��ف��ت���أ ِد
���س�� َّف��و ُد � َ���ش��� ْربٍ ن َ
يف حالك اللون َ�صدْق غري ذي �أود
وال ���س��ب��ي��ل �إل�������ى ع���ق���ل وال َق������� َو ِد
و�إن م���والك مل َي��� ْ��س��لَ�� ْم ومل َي���ِ��ص��دِ
ف�ض ً
العلىالنا�سيفالأدنىويفال َب َعد

()26

ثم مي�ض ��ي ال�ش ��اعر يف لوحة (الغر�ض) التالية يف مدح ملكه ،واالعتذار له،
عما نقل �إليه من �سوء مل يقله �أو يفعله حتى اخلامتة.
ومن اجلدير بالذكر �أن لوحة ال�ص ��راع التي ق�صها ال�شاعر ور�سم م�شاهدها
بتتاب ��ع بطرفيها ث ��ور الوح�ش من جهة ،وكالب ال�ص ��يد املدربة م ��ن جهة �أخرى،
ذات دالالت كامن ��ة يف ذلك ال�ص ��راع الكائن بني ال�ش ��اعر الذي غ ��دا ثور الوح�ش
مدلو ًال له ،و�أولئك احل�ساد املرتب�صني به يف بالط ملك املناذرة النعمان بن املنذر
الذين ال يعدو مدلولهم غري الكالب ،م�س ��تنبطني هذه املدلوالت من ا�سم الكلبني
(�ضمران) و(وا�شق) اللذين خا�ضا ال�صراع �ضد ذلك الثور� .إذ يعني (�ضمران)
لغة ،من ي�ض ��مر يف قلبه لغزو �أو �سباق ،وال�ض ��مري ال�سر داخل اخلاطر( .)27معنى
ذل ��ك �أن ال�ض ��مر كتم ��ان �أمر بعينه ي�س ��تهدف م ��ن خالله حتقيق ه ��دف ما� .أما
(وا�ش ��ق) لغة فهو «الع�ض :يقال و�ش ��قه و�ش ًقا خد�شه ،وقد وا�ش ��قوه ب�أ�سيافهم �أي
قطعوه و�شائق ،كما يقطع اللحم �إذا قدد»(.)28
وقد ال يختلف �أثنان يف �أن داللة ا�س ��مي الكلبني تت�ساوق كل الت�ساوق مع داللة
�طالحا) وفحواها :متني احلا�سد زوال نعمة املح�سود،
معنيي احلا�سد (لغة وا�ص � ً
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�أو �أن تتح ��ول �إلي ��ه نعمته وف�ض ��يلته ،وذلك م ��رادف للخد�ش والتقطي ��ع .والنابغة
الذبي ��اين كان مقر ًبا من ملكه حتى نعت بـ(�ص ��احب النعم ��ان)( )29فمن الطبيعي
�أن يتمن ��ى احل�س ��اد زوال تل ��ك املكانة الت ��ي كان يتمتع بها يف ب�ل�اط امللك ،وقطع
�أو�صالها.
وقد �أودع هذه احلقيقة يف معر�ض مدحه واعتذاره من ملكه الذي توعده من
�أنه مل ي�أت �شي ًئا ي�سو�ؤه �سوى مقالة �أولئك احل�ساد الذي عناهما يف لوحة الغر�ض
(املديح واالعتذار) قائ ًال:
ما قلتْ من �سيء مما �أت��ي��تَ به
�إال م���ق���ال���ة �أق��������وام ���ش��ق��ي��ت ب��ه��ا
�أن��ب��ئ��ت � ّأن �أب���ا ق��اب��و���س �أوع���دين

�إذن ف�لا رف��ع��تْ ���س��وط��ي �إ َّ
يل ي��دي
ك��ان��ت مقالتهم ق��ر ًع��ا ع��ل��ى الكبد
()30
وال ق����رار ع��ل��ى ز�أ ِر م��ن الأ����س���د

تلك هي �أبرز الدالالت ذات الإيحاءات النف�سية التي اكتنفت لوحة �صراع ثور
وح�ش وكالب ال�ص ��يد ..مربزين املدلول الكامن من ر�س ��م م�ش ��اهدها ،واملرتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا مبديح ال�شاعر واعتذاره للملك (النعمان بن املنذر) ،مما بلغه عنه
فيما و�شى به �أولئك احل�ساد يف �أمر (املتجردة) زوج النعمان.
وذلك ما يعززه الر�أي القائل�« :إن ال�ش ��اعر حني ي�س ��تخدم الكلمات احل�س ��ية
ب�ش ��تى �أنواعه ��ا ،ال يق�ص ��د �أن ميث ��ل بها �ص ��ورة حل�ش ��د معني من املح�سو�س ��ات،
ب ��ل احلقيقة �أنه يق�ص ��د متثيل ت�ص ��ور ذهني معني له داللته التي ترتقي بال�ش ��عر
�أو اللوحة ال�شعرية �إلى �آفاق �إبداعية( .)31فامل�شاعر النف�سية ذات الدالالت الكامنة
هي قيمة ال�صورة ولبها وجوهرها.
�آهات البقرة الوح�شية ومعاناتها:
ومن ال�ص ��ور التي حفلت مب�ش ��اهد �ص ��راع ذات دالالت نف�س ��ية ما نطالعه يف
معلقة لبيد بن ربيعة العامري الذائعة ال�صيت ومطلعها:
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عَ�� َف��تِ ال��� ِّدي���ا ُر مح ُّلها فمقا ُمها

مب�� ًن��ى ت����أ ّب���د غ��ول��ه��ا ف��رج��ام��ه��ا

()32

قيل �إن الرواة والنقاد مل يذكروا باعث نظم هذه الق�صيدة (املعلقة) ،ورجح
بع�ضهم �أنها مت�أتية من ت�أثر ال�شاعر بحياة البداوة ،وما فيها من مظاهر الطبيعة
واحليوان ،والإ�شادة ب�سراة العرب و�أجوادهم من النجدة وقرى ال�ضيف(.)33
ونق ��ول يف هذا ال�ش� ��أن �إن هذا الر�أي في ��ه اطالق وتعميم� ،إذ ل ��و عمدنا �إلى
حتلي ��ل لوحات الق�ص ��يدة حتلي�ًل�ااً نقد ًيا لتو�ص ��لنا �إل ��ى باعثها الرئي� ��س ،و�إبراز
وحدتيها الع�ض ��وية واملو�ض ��وعية ..وح�س ��بنا يف هذا ال�ش� ��أن لوحة ال�ص ��راع التي
ت�أت ��ي بعد افتتاحية طللية ي�ش�ي�ر فيها ال�ش ��اعر �إل ��ى �آثارها الدار�س ��ة التي خلفها
الظاعن ��ون ثم �إ�ش ��ارته �إلى رحيل تل ��ك الظعائن عنها ،التي حمل ��ت يف هوادجها
احلبيبة (نوار) وقد تقطعت �أ�س ��باب و�صالها ما �أط�أ منها وما �ضعف ،وحلولها يف
بل ��دة (فيد) جماورة �أه ��ل احلجاز ،وعند جبلي طيء (�أج�أ و�س ��لمى) .مما تعذر
الو�ص ��ول �إليه ��ا( .)34وذلك ما دعاه �إلى رك ��وب ناقته راح ًال ع ��ن الأطالل تبديدً ا
لهمومه وحنينه و�ش ��وقه ،م�سرت�س ًال بو�ص ��فها –�أي الناقة -من حيث �أنها اعتادت
على الأ�س ��فار ،ولها ن�ش ��اط يف �شدة �سريها �شبيه ب�س ��حابة �أو �أتان ي�سوقها فحلها
�س ��و ًقا عني ًفا ..ثم مي�ضي يف موا�صفاتها ..حتى يطلق العنان ملخيلته بت�شبيه ناقته
بـ(بقرة وح�ش ��ية) افرت�س ال�سبع ولدها ،وير�سم بعد ذلك م�شاهد متتابعة للخطر
الذي �س ��تواجهه ،و�ص ��راعها يف درء اخلطر عنها ،وذلك مفتتح (لوحة ال�صراع)
املتمثلة بقوله:
�أف���ت���ل���ك �أم وح�����ش��ي��ة م�����س��ب��وع��ة

()35

خذلت وه��ادي��ة ال�صوار ق��وا ُم��ه��ا

كاف ليجعلنا نت�أمل ردود فعل الأم (البقرة الوح�شية) يف �صور مرتبطة
وذلك ٍ
ً
ارتباطا وثي ًقا بامل�ش ��اعر النف�س ��ية لهذه البقرة ،حتى بد�أنا نتلم�س ��ه يف �أول م�شهد
تخللته ا�س ��تغاثة �أطلقتها وهي تطوف بح ًثا عن ولدها ،وما هذه ال�ص ��رخة �إال �أنني
النف�س اخلفي وامل�ش ��اعر احلبي�س ��ة التي تئ ��ن حتت وط�أتها ،ف�ض�ل ً�ا عن �أثر ذلك
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مح�سو�س ��ا
يف املتلقي تعاط ًفا �أو انفعا ًال الذي –كما يقول �أحد النقاد« -ال ي�ص ��بح
ً
()36
وفعا ًال �إال �أن يالقي التعبري عنه يف اللون �أو ال�صوت �أو ال�شكل� ،أو فيها جمي ًعا»
وذلك ما نتلم�سه يف قول ال�شاعر:
خن�ساء �ضيعت الفرير فلم يرم
حتى �إذا انح�سـر الظالم و�أ�سفرت
ع��ل��ه��ت ت������ردد يف ن���ه���اء ���ص��ع��ائ��د
ح��ت��ى �إذا يئ�ست و�أ���س��ح��ق حالق

()37

عر�ض ال�شقائق طوفها وبغامها
ب���ك���رت ت����زل ع���ن ال��ث��رى �أزالم���ه���ا
�����س����ب���� ًع����ا ت�������������و�أ َم ك������ام ً
���ل��ا �أي����ام����ه����ا
()38
مل ي��ب��ل��ه �إر���ض��اع��ه��ا وف��ط��ام��ه��ا

ثم يردف ال�ش ��اعر هذا امل�شهد مب�شهد �آخر يفي�ض مب�شاعر اجلزع وال�ضجر،
ال تف�ص ��ح عنه ال�ص ��ياغة اللغوية فح�سب� ،إمنا يقرتن ذلك بدوران تلك البقرة يف
ليال ب�أيامها ،ملتم�سني يف هذه ال�صور م�شاعر الي�أ�س
مهاد وموا�ض ��ع غدران �سبع ٍ
الت ��ي انتابت هذه البقرة� ،شاخ�ص ��ة معطياته يف جت�س ��يم مح�س ��و�س مل يكن غري
�ض ��رعها املمتلئ (لب ًنا) ثم �ص ��ار (خل ًقا) �أي ّ
جف ،ال من الفطام و�إمنا �أباله فقد
ولدها ،وح�س ��بنا يف داللة (الفطام) قرينة على �ش ��دة ذهول هذه البقرة وجزعها
مودعا ال�ش ��اعر هذه الأحا�س ��ي�س بعد اجنالء ظالم الليل يف هذا امل�شهد
وي�أ�س ��ها ً
ال�شعري:
ويف امل�ش ��هد الت ��ايل ترتاءى لنا �ص ��ورة تفي�ض بدواخل نف�س ��ية نتلم�س ��ها من
�آهات و�أنني ،وم�ش ��اعر اخلوف والقلق والفزع التي متلكت هذه البقرة ،حتى غدت
ال تدري منجاها من مهلكها ،وال تعرف من �أين ي�أتيها اخلطر من خلفها �أو �أمامها،
وذلك مدعاة �أن حت�سب �أن كل فرج من فرجيها هو الأولى باملخافة ،ومل يكن ذلك
الفزع �إال رد فعل من تلك الكالب امل�س�ت�رخية الآذان التي �أر�س ��لها الرماة ،لي�ؤول
ذلك �إلى �ص ��راع محتم يف �أعقاب معاناة نف�س ��ية مح�سو�س ��ة ،ر�س ��م لبيد بكلماته
م�شاهده يف هذه ال�صورة املكثفة:
وت��وج�����س��ت ِر ّز الأن��ي�����س فراعها

�����س َ�س َقا ُمها
عن ظهر غيب والأن��ي ُ
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فغدت كال الفرجني تحَ ْ َ�س ُب �أنه
حتى �إذا يئ�س ال��رم��اة و�أر���س��ل��وا

م���ول���ى امل���خ���اف���ة خ��ل�� َف��ه��ا و�أم���ا َم���ه���ا
()39
َغ�ضفا دواج َ��ن قاف ً
ال �أع�صامها

�أما خامتة هذا ال�ص ��راع ،فنت�أمل معطياته يف م�ش ��هد حلاق الكالب للبقرة،
التي ا�س ��تدارت عليها ،وطعنتها بقرونها ال�شبيهة بالرماح ال�سمهرية ،مدركة �أنها
�إن مل تهاجم الكالب قتلتها ،وكان (ك�س ��اب) و(�سخام) من �أبرز امل�صروعني من
تلك الكالب املهاجمة ،وقد ا�صطبغا بدمائها وذلك ما يف�صح عنه قول ال�شاعر:
َف��لَ��حِ �� ْق��ن واع��ت��ك��رتْ ل��ه��ا م��در ّي�� ٌة
لِ��� َت��� ُذ ْودَهُ ���نّ و�أي��ق��ن��ت �إن مل َت��� ُذ ْد
فتق�صدتْ منها َك�ساب ف�ض ِّرجت
ّ

ك���ال�������س���م���ه���ر ّي���ة َح�����دُّ ه�����ا ومت���ام���ه���ا
�أن ق��د �أح��� ّم م��ن احل��ت��وف حما ُمها
()40
ب���د ٍم وغ����ودر يف امل��ك�� ِّر � ُ��س َ��خ��ا ُم��ه��ا

وكان ذلك مدعاة البتهاج (لبيد) بناقته التي يركبها ،وما تالقيه من م�ش ��قة
يف حر الهواجر ،ليق�ض ��ي حاجة طالب بغيته ،فهو ال يق�ص ��ر يف هذا ال�ش�أن ،ولكنه
مودعا ما ميور يف نف�سه
–يف الوقت نف�سه -ال ميكنه االحرتاز من لوم اللوام �إياهً ،
يف قوله:
فبتلك�إذارق�صاللوامعبال�ضحى
�أق�����ض��ي ال��ل��ب��ان��ة ال �أُ َف������ ِّر ُط ريبة

واج���ت���اب �أردي������ة ال�������س���راب �إك��ام��ه��ا
()41
�أو �أن ي���ل���وم ب���ح���اج���ة ل����وام����ه����ا

�أما الدالالت الكامنة يف �ص ��ور م�ش ��اهد ذلك ال�صراع ،ف�شاخ�صة يف �إ�سقاط
ما يتحلى به قومه من �صفات كرم وجود وجندة و�إغاثة على تلك البقرة الوح�شية
الت ��ي �أ�ض ��اعت ولدها ،ولكنه ��ا ظلت ت�س ��رع يف تعقبه وطلبـِ ِه وجندت ��ه ،دون تردد
تراخ ..فذلك �ش� ��أن قومه الذين يهيمون بالف�ضائل التي يقد�سها �سائر العرب..
�أو ٍ
معززي ��ن املدلول الكامن يف هذه اللوحة بغر�ض فخر ال�ش ��اعر بقومه الذي �ش ��كل
خامتة املعلقة ،وال�سيما هذه الأبيات:
�إ ّن���ا �إذا التقت امل��ج��ام�� ُع مل َي�� َز ْل
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م���� ّن����ا لِ����������زاز ع���ظ���ي���م���ة ج�����ش��ام��ه��ا
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م���ن م��ع�����ش��ر � َ��س��ن��تْ ل��ه��م �آب���ا�ؤه���م
وه������� ُم رب�����ي����� ٌع ل���ل���م���ج���اور ف��ي��ه��م
وه��م الع�شرية �إن ُي َب ِّط ْئ حا�س ٌد

ول������ك������ل ق���������وم � ُ������س������ ّن������ ٌة و�إم�����ام�����ه�����ا
وامل������رم���ل��ات �إذا ت����ط����اول ع��ام��ه��ا
()42
�أو � ْأن مي��ي��ل م��ع ال��ع��دو ل��ئ��ام��ه��ا

وما �أف�ص ��حنا عنه من دالالت يرجح حقيقة جوهرية هي �أن هناك ق�ص ��ائد
تنظم �إثر بواعث مو�ضوعية �صرف يقوم بقيامها ،وينتهي بانتهائها.
الظليم ونعامته  ..واخلطر املحدق بهما:
درج طائف ��ة م ��ن ال�ش ��عراء عل ��ى ت�ش ��بيه الناقة بالظلي ��م ونعامت ��ه مودعيها
يف لوحة �ش ��عرية تلي مقدمة �أو ابتداء ق�ص ��يدته ،حتكي يف �س ��رد مكثف مل�ش ��اهد
الظليم والنعامة بد ًءا من و�ص ��ف دقيق لهذا الظليم ب�ش� ��أن عنقه الدقيق الطويل،
ور�أ�س ��ه ال�صغري ،و�أذنيه اخلفيتني الال�صقتني بر�أ�س ��ه� ،أو بنعوته مب�ص ّلم الأذنني
مرو ًرا بالإ�ش ��ارة �إلى رفقته النعامة يف مكان خ�ص ��ب يف و�ض ��ح النهار ،حتى يحل
الليل ،هرعا �إلى مخبئها تفاد ًيا ل�ص ��ياد �أو حيوانات مفرت�س ��ة ،وهما جاثمان على
�أفراخهما �أو بي�ضهما ،يف �سعادة وحبور مبا يكون بني الذكر و�أنثاه(.)43
ويغي ��ب يف ه ��ذه اللوحة ال�ش ��عرية ذلك ال�ص ��ياد �أو ال ��كالب ،والعلة يف ذلك
�أن ال�شعراء الذين ر�سموا �أبعاد هذه اللوحة ومنهم امر�ؤ القي�س ،وعلقمة ،وزهري،
وب�ش ��ر بن �أبي خازم ،وعنرتة و َلبيد� ،أ�ضفوا على م�شاهدها م�شاعر نف�سية تفي�ض
بالوجدانيات اجلامعة بني الظليم ونعامته ..مردها �إلى احلالة النف�سية التي بعثت
ال�ش ��اعر على نظم ق�صيدته بعامة ،ور�سم تفا�ص ��يل م�شاهد هذه اللوحة بخا�صة،
وهي بذلك ال تبدو �س ��وى قناع فني �-إن جاز التعبري -لل�ش ��اعر الذي �أراد التعبري
عن ر�ؤية فكرية بعينها من خاللها.
ولعل �أقدر ال�ش ��عراء الذين بلغوا ذروة الإبداع الفني يف ر�س ��م م�ش ��اهدها هو
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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(علقمة الفحل) يف ميميته – الذائعة ال�صيت ومطلعها:
هل ما علمت وما ا�ستودعت مكتو ُم

�أم حب ُلها �إ ْذ ن� َ
أتك اليو َم م�صرو ُم

()44

التي و�ص ��فها ابن �س�ل�ام اجلمحي (231هـ) يف طبقات ��ه ،ب�أنها �إحدى ثالث
روائع جياد [لعلقمة] ال يفوقهنّ �شعر ،وال �شيء بعدهن يذكر»( .)45فبعد هذا املطلع
املف�ص ��ح عن ت�سا�ؤل ال�ش ��اعر (املحب) المر�أة بعينها� ،أن ظلت وفية حلبه املكتوم
عندها� ،أم قد خانت العهد ،وقطعت ما بينه وبينها حني ن�أت ،ثم مي�ض ��ي ال�شاعر
بعد ذلك �إلى احلديث عند رحيل احلبيبة يف تلك الظعائن ،والإف�ص ��اح عن �شوقه
وحنينه �إليها –يف ثالثة ع�شر بيتا -ثم يدلف �إلى و�صف ناقته م�ضف ًيا عليها �صفات
حميدة ي�ؤكد ر�شاقتها و�صالبتها وقوة حتملها ون�شاطها ..يف ثالثة �أبيات( ،)46قبل
�أن ي�ش ��بهها بالظليم ،الذي تفتح �آفاق م�ش ��اهد لوحته الت�ص ��وير ال�س ��ردية ب�أكله
م ��ا ج ��ادت به الأر�ض من خ�ص ��ب ربيعها ،وق ��د احم ّرت قوائمه و�أطراف ري�ش ��ه،
وهو ينقف احلنظل يف ذلك املنعطف من الرمل ،وفوهه ك�ش ��ق الع�ص ��ا ثم �سماعه
الأ�ص ��وات ،بالرغم من �ص ��غر �أذنيه و�ضيقها ،فك�أنه م�ص ��لوم (مقطوع الأذنني)،
وح�ي�ن �أخافه رذاذ ريح وغيم تذكر البي�ض -لئال يف�س ��د ويتغري -فانطلق يف عدو
�ش ��ديد ،دون �س� ��أم من عدو بطيء � ً
زجا �شديدً ا ،ويخف�ض
أي�ض ��ا ،فهو يزج برجليه ًّ
عنقه وميدها يف عدوه ،حتى يكاد ي�ص ��يب مقلته في�ش ��قها ..متلم�س�ي�ن �أبعاد هذا
امل�شهد يف قوله:
���ض���ب زع����� ٌر ق��وائ��م��ه
ك����أن���ه���ا خ���ا� ٌ
يظ ّل يف احلنظل ا ُ
خلطبان ينقفه
ف����وه ك�����ش��ق ال��ع�����ص��ا لأ ًي�����ا ت��ب�� ّي��ن�� ُه
ح���ت���ى ت���ذك���ر ب���ي�������ض���اتٍ وه��� ّي���ج��� ُه
ف��ل��ا ت�����زي�����ده يف م�������ش���ي���ه ن����ف ٌ
ِ����ق
ي����ك����اد م��ن�����س��م��ه ي���خ���ت ُّ���ل م��ق��ل��ت��ه
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�أج���ن���ى ل���ه ب��ال��ل��وى ����ش��� ْري وت��� ُّن���و ُم
وم���ا ا���س��ت��ط��ف م��ن ال��ت��ن��وم م��خ��ذو ُم
�أ� ُّ
��س��ك م��ا ي�سمع الأ���ص��وات م�صلو ُم
ي������و ُم رذا ٍد ع��ل��ي��ه ال����ري����ح م��غ��ي��و ُم
وال ال��زف��ي ُ��ف دوي���ن ال�����ش�� ّد م�����س���ؤوم
()47
ك����أن���ه ح�����اذر ل��ل��ن��خ�����س م�������ش���ه���و ُم

638

ثم يتبعه ال�ش ��اعر الر�سام وال�سارد حلكاية هذا الظليم مب�شهد ي�أوي فيه �إلى
ف ��راخ �ص ��غار لوازق بالأر�ض ،ال تطي ��ق النهو�ض ،حتى �أن ري� ��ش قوادمها مل ينبت
الرياح الرتاب ،وهو يف عدوه كما
بعد ،م�ش� � َّب ًها �إياها ب�أ�ص ��ل �ش ��جرة ت�س ��في �إليها
ُ
عدو البعري ال�ض ��خم وقد بدا عنقه و�ص ��دره ،حيث ينتهي ال�س ��يل وي�س ��تقر �ش ��و ًقا
�إلى بي�ض النعامة ،التي �أخذت تب�س ��طه وت�س ��هله معه؛ �أي :الظليم املركوم بع�ض ��ه
عل ��ى بع�ض ،ومل يبقَ من قر�ص ال�ش ��م�س املنحدر �إال ذلك القرن ال�ض ��ئيل ،وذلك
ما ي�ست�شف من �سرده الت�صويري الآتي:
ي����أوي �إل���ى ُخ���� ّرقٍ زع��� ٍر قوادمها
ِ�صي ال�شرع ُج�ؤج�ؤه
و�ضاع ٌة كع ّ
حتى تالفى ُ
وقرن ال�شم�س مرتف ٌع

ك�������أن������ه������نّ �إذا ب������رك������ن ج������رث������و ُم
ُ
���ج���و ُم
ك����أن���ه���ن ت��ن��اه��ي ال
����رو�����ض عُ��� ْل ُ

()48

أدحي عر�سني فيه البي�ض مركو ُم
� َّ

وكان ��ت خامتة هذه اللوحة ،ت�ش�ي�ر �إلى تق ��رب الظليم �إلى النعام ��ة ،مناج ًيا
�إياه ��ا ب�ص ��وت ال يفهم ��ه غريهم ��ا ،كم ��ا تتكل ��م العج ��م يف �أبنيتها �أو ق�ص ��ورها
مبا ال تفهم العرب ..ويبدو �أن جميء الظليم كان لي�أخذ دوره يف ح�ض ��انته البي�ض
جاث ًما عليه ونا�ش ًرا جناحيه ،م�ضطر ًبا يف وقفته ،وهو يف خباء من �شعر �أو �صوف
تنه� ��ض ب�إ�ص�ل�احه ام ��ر�أة خرق ��اء� ،إذا رفعته من جانب �س ��قط اجلان ��ب الآخر،
وا�س�ت�رخت عيدانه ،وانت�شرت �أكنافه ..وكانت النعامة الطويلة العنق وك�أنه عمود
يف و�س ��ط البي ��ت ،وقد �أمالت ر�أ�س ��ها وهي�أت ��ه للرعي مع تناغم �ص ��وت (الزمار)
�ص ��وت النعام ��ة -مبا فيه م ��ن تطريب وترجي ��ع يف داللة كامنة عل ��ى ذلك الود�أو التعاط ��ف �أو التجان�س اجلامع لهما ذلك البي�ض املف�ص ��ح عن تالحم بني زوج
وزوجة..
مت�أملني م�س ��ك اخلتام لهذا التقارب العاطفي �إن جاز التعبري يف هذا امل�شهد
ال�شعري ب�صوره ودالالته و�إيحاءاته النف�سية:
ي��وح��ي �إل��ي��ه��ا ب���أن��ق��ا���ض ونقنقة

ك���م���ا ت����راط ُ
����ن يف �أف����دان����ه����ا ال������رو ُم
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َ���ص�� ْع ٌ��ل ك����� ّأن ج��ن��اح��ي��ه وج����ؤج����ؤة
تحَ ُ ��� ُّف���ه هِ �� ْق��لَ�� ٌة ���س��ط��ع��ا ُء خا�ضعة

ب���ي���ت �أط����اف����ت ب����ه خ����رق����اء م��ه��ج��و ُم
()49
تجُ����ي����ب���� ُه ب������زم������ا ِر ف���ي���ه ت����رن����ي����م

�إن حكاي ��ة ذل ��ك الظليم وتل ��ك النعامة ،مل ت� ��أت �إال داللة عل ��ى ذلك الفراق
الذي عانى منه ال�ش ��اعر (علقمة)� ،أثر رحيل احلبيبة (�س ��لمى) امل�صرح به قبل
مبا�شرته و�صف ناقته وت�شبيهها بـ(الظليم) يف قوله:
من ذكر�سلمى وما ذكري الأوان لها

�إ ّال ال�سفا ُه وظن الغيب ترجي ُم

()50

فمعاناته من ن�أي احلبيبة ،وا�ضطراب م�شاعره �إزاءها ،جعله يف حالة نف�سية
ال يح�سد عليها وال يدري يف الوقت نف�سه �أتدوم على الو�صل �أم تقطعه وتهجره.
فعمد �إلى ر�س ��م هذه اللوحة ال�ش ��عريةً � ،
إفراغا لذلك ال�صراع النف�سي الذي
يئ ��ن حتت وط�أته ،متفائ ًال ب�إدامة و�ص ��ل احلبيبة ،وما ي� ��ؤول �إليه من فرح وبهجة
ملتم�س ��ا هذه امل�شاعر ،يف ذلك احلنني وال�شوق الكامن يف الظليم الذي
و�سرورً ..
ه ��رع �إلى ذلك الع�ش الدافئ اجلامع له مع النعامة ،ما �إن �أدرك تغري ظرف بيئي
ينذر بخطر �إف�س ��اد البي�ض ،بداللت ��ه الكامنة على ذلك التعاطف الكائن بينهما..
ف�ض ًال عن �شعور االثنني (الظليم والنعامة) باجتماعهما بعد غياب الظليم برهة
من الوقت.
بكلم ��ة موج ��زة عودة الظلي ��م ،تفاءل به ال�ش ��اعر يف ر�س ��م تفا�ص ��يل لوحته
بعد عار�ض طارئ �آم ًال بعودة احلبيبة جمددًا �إليه.
تل ��ك هي �أبرز الدالالت ذات الإيحاءات النف�س ��ية الت ��ي اكتنفتها هذه اللوحة
ال�ش ��عرية ،بارتباطه ��ا الوثي ��ق بباع ��ث نظ ��م الق�ص ��يدة فيم ��ا قبلها م ��ن لوحات
وما بعدها .ومن �أبرز ما فيها غياب ال�صياد وكالب ال�صيد واحليوانات ال�شر�سة..
لإدراك ال�ش ��اعر غي ��اب احل�س ��اد والعواذل امل�س ��تهدفني �إي ��اه واحلبيبة من جهة،
و�أن فراقها كان ً
عار�ضا كعار�ض «يوم رذاذ عليه الريح مغيوم» املحفز عودة الظليم
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�إلى نعامته وبي�ض ��هما وع�شهما ،وتلك هي القرينة اجلامعة بني ال�شاعر (الظليم)
واحلبيبة (النعامة) يف اللوحة ال�شعرية التي مل تر�سم م�شاهدها وت�سرد حكايتها
ً
اعتباطا �أو جزا ًفا!
وترجيح ��ا لهذه الر�ؤية «جند النق ��اد القدامى ،كث ًريا م ��ا يربطون �أحكامهم
ً
على بع�ض ال�ص ��ور ال�ش ��عرية ،مبا جت�سّ ��د به مخيلتهم تلك ال�ص ��ور من �شخو�ص،
وما حتمله عنا�صرها من دالالت �إيحائية نف�سية»(.)51
حمار الوح�ش و�أتانه ..غنيمة �صياد:
ق�ص ��ة حمار الوح�ش ،متماثلة يف دالالتها النف�س ��ية الكامنة،
ابتداء نقول� :إن ّ
مع ق�ص ���ص �ص ��راع ثور الوح�ش ،وبقر الوح�ش ،والظليم ..مع التباين يف تفا�صيل
م�شاهد ال�سرد الت�صويري واخلواتيم ،لكل ق�صة �صراع من هذه احليوانات.
تبد�أ م�ش ��اهد ق�ص ��ة حم ��ار الوح� ��ش و�أتان ��ه وبقية الأت ��ن يف مو�س ��م الربيع
ح�ي�ن تع�ش ��ب ال�س ��هول والودي ��ان –يف الأغلب الأع ��م -من جزئيات هذه الق�ص ��ة
ي�ش ��اهد حم ��ار الوح�ش و�أتان ��ه يرتويان من عني م ��اء وهما يف طم�أنينة و�س ��كينة،
قبل �أن يتناهى �إلى �أ�سماعهما ما يريب من حراك ،فيم�ضيان �إلى مورد ماء وع�شب
إح�سا�س ��ا باخلوف والتوج�س ،وذلك يف م�ش ��اهد غنية باحلركة والتفا�ص ��يل
�آخرً � ،
ور�س ��م اجلزئيات والدقائق ال�ص ��غرية ،وذلك قبل �أن يظهر يف ذلك املكان �صياد
رام ،يتف ��اوت ح�ض ��وره بني ق�ص ��ة و�أخرى ،وقد يعمد بع�ض ال�ش ��عراء �إلى و�ص ��ف
ٍ
ال�صور التي ر�سمها
قو�س ��ه و�س ��هامه وما عليها من ري�ش ،ومن اجلدير بالذكر �أنّ ّ
وتلميحا �إال �أنهم ي�شريون
ّ�ساعا ،تف�صي ًال
ال�شّ عراء لهذا ال�صياد تتفاوت �ضي ًقا وات ً
ً
�إل ��ى غايته يف ا�س ��تهداف حمار الوح�ش وجعله غنيمة له( .)52ويف ق�ص ���ص بعينها
ين ��ال ال�ص ��ياد ما كمن من �أجله ،فائزًا ب�ص ��يد يح�س ��د عليه ،وذلك ما ُي�ست�ش � ّ�ف
من حكاية حمار الوح�ش و�أتانه وبقية احلمر يف عينية �أبي ذ�ؤيب الهذيل – الذائعة
ال�صيت -ومطلعها:
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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�أمِ �������ن امل����ن����ون وري���ب���ه���ا ت��ت��وج�� ُع
قالت �أميمة :ما جل�سمك �شاح ًبا

وال���ده���ر ل��ي�����س مب��ع��ت��ب م���ن ي��ج��ز ُع
()53
منذ ابتذلت وم��ث�� ُل م��ال��ك ي��ن��ف�� ُع

قي ��ل� :إن باع ��ث نظمه ��ا هو هالك خم�س ��ة بنني ل ��ه يف عام واحد� ،أ�ص ��ابهم
الطاعون الذي ح ّل مب�صر ،ويف رواية �أخرى ت�شري �إلى �أنهم �سبعة بنني �شربوا من
لنب �شربت منه حية ثم ماتت فيه ،فهلكوا يف يوم واحد(.)54
فامل�صيبة �أو الفجيعة بابتالء (�أبي ذ�ؤيب) ببنيه �أجل�أته �إلى نظم هذه العينية،
الت ��ي رام من خالله ��ا �إفراغ معاناته ،وما يكابده من م�ش ��اعر حزن و�أ�س � ً�ى تارة،
قناعا يتوارى
والإف�ص ��اح عن ر�ؤيته يف جدلية احلياة واملوت تارة ثانية ،واتخاذها ً
فيه ��ا ،لتحل محله حكاية (حمار الوح�ش و�أتانه) التي �ص ��اغ م�ش ��اهدها انطال ًقا
م ��ن م�ش ��اعره احلزينة اعتم ��ادًا على جم ��ال النظم ودقت ��ه يف تتبع مت�أنِّ ي�ش ��هد
له براعة الت�صوير تارة ثالثة..
وبذلك تبدو م�ش ��اهد ال�ص ��ور التي ت�سر ُد �ص ��را َع هذا احليوان �أو ذاك الذي
�ش ��بهت الناق ��ة به متجان�س ��ة يف حيثياته ��ا مع بواعث ال�ش ��اعر وحالته النف�س ��ية،
�تهدف و�س ��يلة لغاية التعب�ي�ر عن ر�ؤية فكرية
وم ��ن هنا تبدو حكاية احليوان امل�س � َ
يعاجلها ال�شاعر ب�أ�سلوب غري مبا�شر �أو متوارٍ ،ويفرغ من خاللها معاناته النف�سية
حلدث واجهه –يف الوقت نف�س ��ه -فتربز تلك الدّالالت ذات الإيحاءات النف�س� � ّية
أ�سا�سا.
الكامنة يف مثل هذه اللوحات ال�شّ عر ّية القائمة على ال�صراع � ً
وحني نعرج على هذه العينية يرتاءى لنا �أن ال�شاعر وط�أها مبقدمة ا�ستغرقت
ع�شرين بيتًا ،محتواها م�ساجلة بني املر�أة (�أميمة) التي ت�س�أله عن دواعي �شحوبه
وهزاله وهو �صاحب مال ميكنه من امتالك عبيد يكفون حاجاته ،وتراه ك�أنّ جنبه
فيه ح�ص ��ى مينعه من الرقاد والنوم ،و�إجابات ال�ش ��اعر عن ت�س ��ا�ؤالتها ،م�ش�ي ً�را
�إلى ما حل به من فجيعة حاول بكل ما ا�ستطاع دفعها ،مع تيقنه �أنّ املنية �إن �أقبلت
ال تدف ��ع ..م�سرت�س�ل ً�ا مب ��ا يكابده من حزن مينع ��ه من الرقاد حني ين ��ام النا�س،
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و�س ��يالن دموع ��ه ال ��ذي ال ينقطع �أودى �إل ��ى �إ�ص ��ابته بالرمد �أو القذى ..ف�ض�ل ً�ا
عن ر�ؤيته جلدلية احلياة واملوت ،التي يتعاور فيها العي�ش الرغيد ،والهم املفجع(.)55
ث ��م يدل ��ف ال�ش ��اعر �إل ��ى �س ��رد حكاي ��ة (حم ��ار الوح� ��ش و�أتان ��ه) مبتد ًئ ��ا
يف م�ش ��اهدها الأول ��ى بو�ص ��ف مكث ��ف له ،من حي ��ث متتعه بالن�ش ��اط واحليوية،
وذو �صوت �صاخب يحرك �شواربه بالنهيق .ترافقه �أتانه يف مكان مخ�صب ،يلهون فيه
يف �سعادة واطمئنان وحني داهمهما �سيل ،مل يجد حمار الوح�ش و�أتانه� ،إال االنتقال
�إلى مرعى �آخر ..ذاك ما ي�ست�شف من امل�شهد الأول يف هذه اللوحة:
َ�صخِ ُب ال��� َّ��ش��وارِبِ ال ي��زال ك�أ ّنه
�أك���ل اجلمي َم وط��اوع��ت��ه َ�س َم َّح ٌج
ب�����ق�����را ِر قِ����ي����ع����انٍ ����س���ق���اه���ا واب ٌ
�����ل
فلبثن حِ ��ي�� ًن��ا َي�� ْع�� َت�� ِل ْ��ج َ��ن برو�ض ٍة
ح��ت��ى �إذا َج������� َز َرتْ م���ي���ا ُه ر ُز ِونِ������ ِه

ع���ب���د لآل �أب��������ي رب���ي���ع���ة ُم���� ْ���س��� َب��� ُع
م���ث��� ُل ال���ق���ن���اة و�أزعَ�����لَ����� ْت����� ُه الأ ُم���������� ُر ُع
وا ٍه ف�������أجن������م ُب������� ْره������� ًة ال ُي���� ْق���� ِل���� ُع
ف��ي��ج��دُّ حِ ���ي��� ًن���ا يف ال���ع�ل�اج وي��� ْ��ش�� َم�� ُع
ّ ()56
وب����������أي ح��ي��ن م����ل����او ٍة ت����ت����ق����ط���� ُع

ويف امل�ش ��هد الث ��اين يب ��دو �أن ف ��رار احلم ��ار و�أتانه م ��ن خطر ال�س ��يل دفعه
�إلى مرعى �آخر ،ما كان �س ��وى هدف ل�صياد مرتب�ص بكل حيوان ي�أوي �إليه ،وهما
يف ذلك (كامل�س ��تجري من الرم�ض ��اء بالنار) ..فنطالع م�شهد انتقالهما من مكان
�إلى �آخر يف هذه الأبيات:
َذ َك���� َر ال�����ورو َد ب��ه��ا و���ش��اق��ى � ْأم���� َر ُه
ف��اف��ت�� ّن�� ُه��نّ مِ َ
����ن ال���� َّ���س���واء وم����ا�ؤه

�������ش�������ؤم و�أق�������ب�������ل ح����� ْي����� ُن�����ه ي���� َت����ت���� َّب���� ُع
()57
ب���ث�� ٌ
ر وع�������ا َن������� َد ُه ط����ري����ق م����ه����ي���� ٌع

ويف امل�ش ��هد الالح ��ق يدفع حمار الوح� ��ش ب�أتانه �إلى مورد املاء الذي و�ص�ل�ا
�إليه ،و�إذ يبد�أ بال�ش ��رب يتناهى �إلى �أ�سماعهما ما يريب ،فينفران مع بقية احلمر
والأُتن املتجمعة حول ذلك الغدير ،ومن �سوء حظ حمار الوح�ش �أنه يهرع فا ًّرا �إلى
مكمن ال�صياد الذي مل يتوان عن �إطالق �سهمه الأول لي�صيب الأتان ،يردفه ب�آخر
ل ُريدي به حمار الوح�ش ،وظل ال�صياد يرمي حتى ق�ضى على احلمر كلها ،مت�أملني
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442

643

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول /ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ 2020م

10 9

56

م�سك اخلتام والنهاية امل�أ�ساوية يف هذا امل�شهد ال�شعري:
َف��� َ��ش�� ِر ْب َ��ن ث��م َ�سمِ ْعن حِ ًَّ�سا دَون��ه
�������ص َم��� َت���لَ��� ِّب���ب
ومن���ي���م���ة م����ن ق���ان ٍ
َف�� ِن�� َك�� ْر َن�� ُه َف�� َن�� ُف�� ْر َن وام�تر���س��تْ به
عائط
ف��رم��ى ف���أ ْن�� َف�� َذ م��ن جن���و ٍد ٍ
����������راب ه�����ذا رائ��� ًغ���ا
َف����� َب�����دا ل����ه �أق ُ
فرمى ف�أحل َق �صاعد ًيا ْ
مطح ًرا
���ارب
ف������أب�����دَّهُ �����نَّ ُح��� ُت���وف���ه���نّ ف���ه ٌ
َي���� ْع��ُث�رُ ْ َن يف ح��� ِّد ال ُ��ظ��ب��ات ك���أنمّ��ا

�����ب َق���ر ٍع ُي�� ْق�� َر ُع
���ش��رف احل��ج��اب َو َر ْي َ
يف ك���ف���ه َج������� ْ������ش ٌء �أج������ ُّ�����ش و�أ ْق َ
������ط������ ُع
����س���ط���ع���ا ُء ه�����ادي����� ٌة وه��������ا ٍد ُج���� ْر� ُ����ش���� ُع
����س���ه��� ًم���ا ف���خ��� ّر وري����� ُ����ش���� ُه ُم��� َت���� َ���ص��� ِّم��� ُع
عَ���جِ ً
�ل�ا َف���غ��� َّي َ���ث يف ال��ك��ن��ان��ة ُي��� ْرجِ ��� ُع
ب��ال��ك�����ش��ح فا�شتملت ع��ل��ي��ه ال ْأ���ض�� ُل�� ُع
ب�����دم�����ائ�����ه �أو ب ٌ
�����������ارك م���ت���ج��� ْع���ج��� ُع
ْ ()58
ك�سيت ب���رود ب��ن��ي ي��زي�� َد الأذ ُر ُع

ي�ست�ش ��ف م ��ن هذه احلكاي ��ة� ،أنها تتطاب ��ق كل التطابق مع القدر امل�أ�س ��اوي
الذي واجهه ال�ش ��اعر يف موت بنيه ،ومن �أبرز مالمح ذلك التطابق� ،أن ال�ش ��اعر
�تهدف ،فه ��و لي�س كالثور ال ��ذي ب�إمكانه
ق� ��ص لن ��ا حكاية حي ��وان وادع �أليف م�س � َ
�أن يداف ��ع ع ��ن نف�س ��ه بقرن�ي�ن ي ��ذود بهما ،كم ��ا غابت يف الق�ص ��ة تل ��ك الكالب
يف دالالته ��ا اال�ص ��طالحية املعربة عن كل �ش ��ر كام ��ن �إزاء من يدفعه ��ا �إلى النيل
من هذا احليوان �أو ذاك.
وب ��دا حم ��ار الوح�ش و�أتانه يف م�ش ��اهد هذه احلكاية يف حب ��ور واطمئنان مع
حتا�ش ��يه حني رابته �أ�ص ��وات تنذر بخطر محدق به ،ما دفع ب�أتنه �إلى اللجوء �إلى
ع�ش ��ب �آخ ��ر غريه ..ما كان �س ��وى اقرتابه من ذلك ال�ص ��ياد الكامن ال�ص ��طياده
مبعن ��ى � ّ
أدق� :إن القدر كتب نهاية هذا احليوان الألي ��ف وبقية احلمر املالزمة له،
وهو نف�سه –�أي القدر -الذي خطف �أرواح بنيه الذين كانوا يعي�شون يف �أمان.
ليغ ��دو حمار الوح�ش وبقية احلمر يف مدلوله ��م الكامن ،الأبناء الذين هلكوا
عل ��ى الرغم م ��ن حر�ص �أبيه ��م على عنايته به ��م ،ودفع كل �أذى مي�س ��هم ،وذلك
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ما ت�ضمنه قول ال�شاعر يف خامتة هذه اللوحة:
((والدهر ال يبقى على حدثاته))(.)59
وذل ��ك ما جعل خامتة اللوحة تنتهي مب�ص ��رع احلمار و�أتنه على يد ال�ص ��ياد
ال ��ذي ُعد مدلول ��ه مراد ًفا للقدر ال ��ذي ال يدفع ..تلك هي ال�ص ��ور ذات الدالالت
ً
ارتباطا وثي ًقا بالتجربة الباعثة
النف�س ��ية الكامنة يف لوحة حمار الوح�ش املرتبطة
أ�سى كان يئن ال�شاعر من وط�أتها.
على النظم ،التي ال تعدو �سوى م�شاعر حزن و� ً

هوامش البحث ومصادره:
�طلحا
( )1انظ ��ر :املتابع ��ة القيم ��ة لآراء النق ��اد والقدماء ،وجهود الباحثني املحدثني يف ال�ص ��ورة م�ص � ً
ومفهوم ��ا و�أهمية يف كتاب «ال�ص ��ورة الفنية معيا ًرا نقد ًيا» د.عبد الإله ال�ص ��ائغ ،بغ ��داد 18 :1987 ،وما
ً
بعدها.
( )2انظ ��ر على �س ��بيل املثال ال احل�ص ��ر :نف�س ��ية �أبي نوا� ��س ،د .محمد النويهي ،القاه ��رة،11 :1970 ،
التف�س�ي�ر النف�سي للأدب ،عز الدين �إ�س ��ماعيل ،القاهرة ،56 :1959 ،وال�شعراء ال�سود وخ�صائ�صهم يف
ال�شعر العربي ،د .عبدة بدوي ،م�صر.21 :1973 ،
( )3انظ ��ر :ال ��دالالت اللغوية عند العرب ،د .عب ��د الكرمي جماهد ،دار ال�ض ��ياء ،الأردن 9 :1985 ،وما
بعدها ،اللغة بني املعيارية والو�ص ��فية ،متام ح�س ��ان ،القاهرة ،126 :1958 ،وعل ��م الداللة العربي ،فايز
الداية القاهرة ،د.ت.111 :
( )4انظر :الدالالت اللغوية عند العرب.17 :
( )5علم الداللة العربي 20 :وما بعدها.
( )6انظر :الأ�س�س النف�سية لأ�ساليب البالغة العربية ،د .جميد عبد احلميد ناجي ،بريوت.41 :1984 ،
(� )7شرح املعلقات ال�سبع ،الزوزين ،بريوت ،د.ت،209 :
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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( )8دي ��وان النابغ ��ة الذبياين ،حتقي ��ق :محمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم ،دار املعارف مب�ص ��ر ،ط:1985 ،2
ق.43-42/3
( )9العمدة يف محا�سن ال�شعر و�آدابه ونقده ،حتقيق محيي الدين عبد احلميد ،بريوت.120/1 :1972 ،
( )10فن ال�شعر ،محمد مندور ،م�صر� :1966 ،ص.26
( )11ال�شعر العربي املعا�صر -ق�ضاياه وظواهره الفنية واملعنوية ،د .عز الدين �إ�سماعيل ،بريوت:1970 ،
.230
( )12ديوان امرئ القي�س ،حتقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،م�صر :1964 ،ق.345/88
(� )13شرح املعلقات ال�سبع.194 :
( )14ديوان طرفة بن العبد ،حتقيق :علي اجلندي ،م�صر ،د.ت :ق.30/4
( )15ديوان عبيد بن الأبر�ص ،حتقيق :ح�سني ن�صار ،م�صر :1957 ،ق.101/40
( )16ديوان علقمة الفحل ،حتقيق :لطفي ال�صقال ،ودرية اخلطيب ،حلب.37 :1969 ،
( )17ديوان ب�شر بن �أبي خازم ،حتقيق :د .عزة ح�سن ،دم�شق :1960 ،ق.35/7
( )18ال�شعر وال�شعراء ،ابن قتيبة ،حتقيق� :أحمد محمد �شاكر ،م�صر.75-74/1 :1982 ،
( )19كتاب احليوان ،للجاحظ ،حتقيق� :إبراهيم �شم�س الدين ،بريوت :2003 ،م.260/1
( )20ال�شعر اجلاهلي ،محمد النويهي ،القاهرة ،د.ت.113/2 :
( )21الرحلة يف الق�صيدة اجلاهلية ،وهب رومية ،مطبعة املتو�سط ،م�صر.127 :1975 ،
(� )22أنظر :طبقات فحول ال�ش ��عراء ،ابن �س�ل�ام اجلمحي ،حتقيق :محمود محمد �شاكر ،مطبعة املدين
بالقاهرة ،د.ت :ال�سفر الأول 52/وما بعدها.
( )23انظر� :ش ��رح الق�ص ��ائد الت�س ��ع امل�ش ��هورات ،ابن النحا�س ،حتقيق� :أحمد خطاب ،بغداد:1973 ،
.731/2
( )24ديوان النابغة الذبياين ،حتقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،م�صر :1985 ،ق.14/1
( )25امل�صدر نف�سه :ق.16/1
( )26امل�صدر نف�سه� :ص.20-17/4
( )27ل�سان العرب ،ابن منظور ،دار �صادر ،بريوت� :1956 ،ضمر.
( )28امل�صدر نف�سه :و�شق.
( )29تاريخ �سني ملوك الأر�ض ،حمزة الأ�صفهاين ،بريوت.95 :1961 ،
( )30ديوان النابغة الذبياين :ق.23-25/1
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( )31الأ�س�س النف�سية لأ�ساليب البالغة العربية ،د .جميد عبد احلميد ناجي ،بريوت.12 :1984 ،
(� )32شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،الكويت :1962 ،ق.297/48
( )33معلقات العرب ،د .بدوي طبانة ،دار املريخ للن�شر ،الريا�ض.136 :1983 ،
( )34انظر :الأبيات يف �شرح ديوان لبيد :ق.302-297/48
( )35ديوان لبيد :ق.307/48
( )36خ�صوبة الق�صيدة اجلاهلية ومعانيها املتجددة ،محمد �صادق ح�سن ،القاهرة.222 :1973 ،
(� )37شرح ديوان لبيد :ق.308/48
( )38امل�صدر نف�سه :ق.310/48
( )39امل�صدر نف�سه :ق.311/48
( )40امل�صدر نف�سه :ق.312/48
( )41امل�صدر نف�سه :ق.313-312/48
( )42امل�صدر نف�سه :ق.321-319/48
( )43انظ ��ر :ه ��ذه الأو�ص ��اف يف دواوين ال�ش ��عراء :لبي ��د بن ربيعة :ق .138/16وب�ش ��ر ب ��ن �أبي خازم:
ق ،152/31وعنرتة العب�سي يف معلقته ،192 :واالع�شى :ق .227/34على �سبيل املثال ال احل�صر.
( )44ديوان علقمة الفحل :ق.50/2
( )45انظر :طبقات فحول ال�شعراء ،ابن �سالم اجلمحي :ال�سفر الأول� :ص.139
( )46انظر :ديوان علقمة الفحل :ق.57-51/2
( )47امل�صدر نف�سه :ق.60-58/2
( )48امل�صدر نف�سه /ق.62-61/2
( )49امل�صدر نف�سه :ق.63-62/2
( )50امل�صدر نف�سه :ق.56/2
( )51الأ�س�س النف�سية لأ�ساليب البالغة العربية ،د .جميد عبد احلميد ناجي� :ص.154
( )52انظر :يف هذا ال�ش�أن -ق�صائد ه�ؤالء ال�شعراء :امرئ القي�س :ق ،45/3ب�شر بن �أبي خازم :ق،37/7
النابغة الذبياين :ق ،51/4الأع�شى :ق.7/1
( )53ديوان الهذليني (ن�سخة م�صورة عن طبعة دار الكتب) ،القاهرة.2-1 :1965 ،
( )54امل�صدر نف�سه.1 :
( )55انظر :امل�صدر نف�سه.4-2 :
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( )56امل�صدر نف�سه.5-4 :
( )57امل�صدر نف�سه.5 :
( )58امل�صدر نف�سه10-7 :
( )59امل�صدر نف�سه.10 :

10 9

56

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
ّ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول /ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ 2020م

648

كتاب اإلعالم باألماكن واألعالم
وما تبقى منه
للعالمة حممد صالح بن عبد الوهاب الناصري
املتوفى سنة 1272هـ
حتقيق� :إ�سلم بن ال�سبتي

تقدمي:
يف هذا العمل ُنطلع القارئ العربي على �ص ��فحة م�ضيئة من �صفحات الثقافة
ال�ش ��نقيطية ،غري التي ُعرف بها يف العامل العربي والإ�سالمي من حيث نبوغه يف
العربي ببالد املليون
ميدان ال�ش ��عر حتى ُعرف يف هذا الربزخ الق�ص � ِّ�ي من العامل
ِّ
�ش ��اعر ،فاملتعمق يف هذه الثقافة يبهره ما له�ؤالء من ميادين وا�س ��عة �ص ��الوا فيها
وجال ��وا دون �أن ُيو َق َف لهم على علم� ،أو حتّى ُيتو�س ��م فيه ��م �أن لهم فيه ولو دراية
علم البلدان .فقد برع علم ��اء العرب فيه من �أمثال
ب�س ��يطة ،ونق�ص ��د بهذا ال ِعلم َ
احل�سن بن عبد اهلل الأ�صبهاين؛ لغدة ،املتو َّفى �سنة 210هـ يف كتابه :بالد العرب،
البكري املتو َّفى �س ��نة 487ه يف كتابه :معجم ما ا�س ��تعجم ،وهارون بن
و�أب ��و ُعبيد
ِّ
ري املتوفى �س ��نة 300ه يف كتابه  :التعليقات والنوادر ،وياقوت بن عبد
زكريا ال َه َج ّ
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اهلل الرومي احلموي املتوفى �سنة 626هـ ،يف كتابه :معجم البلدان ،وغريهم .ومل
نكن نعلم �أننا قد ن�سجل يف بالد �شنقيط ح�ضو ًرا يف هذا املجال ،ولعل وقويف على
هذا العمل النادر للعالمة محمد �ص ��الح بن عبد الوهاب ،جعلني �أ�سجل م�شاركته
يف تطوي ��ر عل ��م البلدان يف هذه الأ�ص ��قاع ،ول ��و مل �أقف على عم ��ل امل�ؤلف كام ًال،
ِّ
م�صاف بني جلدته
ح�صلت عليها ،دفعت با�سم الرجل �إلى
�إال �أنّ ال�ش ��ذرات التي
ُ
من العرب وامل�سلمني ،الذين ُعرفوا بالبلدانيني ،كما �أنها �شاهد بينّ ٌ على م�شاركته
من حيث اختيار �أ�سماء البلدان و�أ�سماء الأعالم ،واتّخاذ املنهج املالئم يف �سردها
والتدليل عليها مبا يتنا�سب من �أخبار و�أ�شعار وغريها.
�تطعت �أن � َ
أقف عليه من م ��ادة كتابه الإع�ل�ام بالأماكن
وق ��د
جمعت م ��ا ا�س � ُ
ُ
والأعالم ،ورتبتها على حروف املعجم ،وخ َّر ْجتُها ،وع َّر ْف ُت مبا يحتاج �إلى تعريف،
ذكر لأرقام ال�صفحات التي عرثتُ فيها على
ثم ُ
كتبت ترجمة مب�سطة للم�ؤلف ،مع ٍ
لدي ،وهذه الأرقام هي التي يراها
املوا ّد من م�ؤلفات عبد اهلل بن انبوج املخطوطة ّ
القارئ على الي�س ��ار �ض ��من �أقوا� ��س .كل ذلك وغريه يف انتظ ��ار �أن يظهر الكتاب
كام ًال يف مكان ما ِمن هذه البالد الوا�سعة ،نكون قد و�ضعنا لبنة �أولى يف محاولة
اكت�ش ��اف ذاك امل�ؤل ��ف البلدا ّ
ين ،ال ��ذي يظهر من خالل مادت ��ه �أنه عمل طريف،
ونادر يف هذا البلد ،وي�س ��تحق م ّنا جمي ًعا البحث عنه لين�ضم مثل غريه �إلى مكتبة
البلدانيني العرب وامل�سلمني.
التعريف بامل�ؤلف:
هو محمد �ص ��الح بن عبد الوهاب النا�صري ،ولد مبدينة والتة �سنة 1152هـ.
وت ��ويف �س ��نة 1272ه .ودف ��ن يف والية احلو�ض الغرب ��ي .كان عاملًا �ش ��ه ًريا وم� ً
ؤرخا
كب�ي ً�را .له رحالت زار فيها م�ص ��ر واحلجاز واملغرب .ا�ش ��تهر يف البحث عن ِعلم
الأن�س ��اب وخا�ص ��ة احل�سّ ��انية منها� .أر�س ��له الأمري املختار بن عمر الرتوزي �إلى
()1
�أكدمل ملك ال�سينغال �سنة 1224هـ.
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م�ؤلفاته:
�ألف العالمة محمد �ص ��الح بن عبد الوهاب عدة م�ؤلفات نذكرها يف امل�س ��رد
الآتي:
�أ�سماء البلدانالإعالم بالأماكن والأعالماحل�سوة البي�سان ّية يف الأن�ساب احل�سانية (ط)ديوان �ش ��عر .وي�سمى �أي�ضا� :ضوء ال�ش ��هاب يف الإيجاز والإ�سهاب من كالمابن عبد الوهاب� ،أجنزه يف �سنة 1205ه.
ر�سالة يف �أن�ساب العلو ّيني املتفرقني يف بالد التكرور.زخارف ال�سلوك.زوائد محمد �صالح(.)2�سوط عذاب على كل كذاب (نظم) .�شرح ر�سالة ابن �أبى زيد(.)3�شرح على الدرر اللوامع البن بري.�شرح الم ّية ال�شقراطي�سي(.)4�شرح المية الأفعال البن مالك.�شرح ورقات �إمام احلرمني يف الأ�صول.ال�صالة على النبي املحبوب.غوام�ض احلديث.فتح الألقاب.اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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كتاب الأعالم امل�شهورة.كتاب وفيات الأعيان ونبذة من تاريخ هذا الزمان(.)5منظومة يف �أوليات التاريخ و�شرحها .النبذة يف تاريخ الزمان.نظم �أ�سماء اهلل احل�سنى.نظم الأوليات(.)6وثيقة يف �ش�أن �أوالد �أبي ال�سباع والكائنني باركيز.هذا العمل:
ه ��و محاول ��ة للفت النظر �إل ��ى هذا الكتاب القي ��م ،والوحيد ح�س ��ب ما �أعلم
فيما يعرف بعلم البلدان يف بالد �ش ��نقيط .والظاهر �أن �صاحبه جمع مادة وا�سعة
ع ��ن �أعالم العرب ،والبلدان و�س ��كبها يف كتاب نادرُ ،ف ِق َد من املكتبة ال�ش ��نقيطية
ومل يظهر يف مكان ما حتى وقفت على كتاب العالمة عبد اهلل بن انبوج املو�س ��وم
بخزانة الأدب يف �أن�ساب العرب ،ف�إذا ب�شذرات متفرقة ،ا�ست�شهد بها الكاتب ،فعنَّ
أقوم بجمعها و�أقدمها للقارئ العربي ،بغية �إطالعه على �إ�سهام ال�شناقطة
يل �أن � َ
�إلى جانب نظرائهم من البلدانيني العرب وامل�سلمني.
والكتاب كما قال ابن انبوج ،قد ات�س ��ع �إلى علم وافر و�أ�شعار كثرية ،ا�ست�شهد
بها امل�ؤلف ،على �س�ي�ر �أعالم العرب وامل�س ��لمني ،وعلى �أماك ��ن اجلزيرة العربية،
وبالد امل�س ��لمني ،والأندل� ��س ،واملغرب ،مم ��ا يزيدنا ثقة يف �أنه لو و�ص ��لنا كام ًال،
لو�صلنا علم كثري.
وقد وقفت على ما ا�س ��تعطت �أن �أجمعه من امل�ص ��در الرئي�س ،فجاءت �أعالم
الأماك ��ن يف الدرجة الأولى ،و�أ�س ��ماء الأعالم يف درجة ثاني ��ة .ويعود ذلك �إلى �أن
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ابن انبوج قد ا�ست�شهد بكالم �شيخه محمد �صالح بن عبد الوهاب يف �أماكن عدة
من خزانته التي ركز فيها على �أن�س ��اب العرب ،مما يخدم �سرية النبي امل�صطفى
�صلى اهلل عليه و�سلم .كما ذكر ً
تراجمي له ُيدعى� :شرح
بع�ضا من املواد يف كتاب
ٍّ
و�س ��يلة ابن بون ،وقد ترجم فيها ل�ش ��يخه املختار بن بون
اجلكني ،ثم �ش ��رح ن�صّ
ّ
الو�س ��يلة نف�س ��ها .و�أثناء ذلك نقل عن كتاب الإعالم ،فكان هذا امل�ص ��در �شاهدً ا
على كتاب محمد �صالح بن عبد الوهاب النا�صري ،وم�صد ًرا من امل�صادر الناقلة
عنه.
توثيق العنوان:
مل �أق ��ف لهذا الكتاب على مخطوطة �ض ��من مخطوطات الثقافة ال�ش ��نقيطية
مو�سوما ،بـ »:معجم �أ�سماء امل�ؤلفات املوريتانية املخطوطة»،
التي �ألفت عنها كتا ًبا
ً
قمت به عن العالمة عبد اهلل بن انبوج(� )7أفادين ب�أن له كتا ًبا بعنوان:
غري �أن عم ًال ُ
«الإعالم بالأماكن والأعالم» ،وقد ذكره �أول مرة حني حت ّدث عن كتاب التنبيهات
حي ��ث قال »:التنبيهات الإلهية بخرب دولة الأتراك الإ�س�ل�امية ،وهو من �أجل كتب
الدول� ،ص ��غري ،ر�أيتُه يف العام املا�ض ��ي عام ت�سع و�ستني ومئتني و�ألف عند �شيخنا
�ص ��الح بن عبد الواهب وفقه اهلل تعالى ونقل منه �ش ��يخنا املذكور كث ًريا يف كتابه:
الإع�ل�ام بالأماكن والأعالم»( .)8وقد ذكره بعد ذلك جمردًا هكذا« :قال �ش ��يخنا
يف الإعالم� ،..أو قال �شيخنا محمد �صالح بن عبد الوهاب يف الإعالم» .وقد �أ�شاد
ابن انبوج مب�ض ��مون الكتاب حيث قال« :ثم جلب �ش ��يخنا فيها من الأ�ش ��عار كث ًريا
كعادت ��ه رحمه اهلل تعالى» )9(.وم ��ن النادر �أن هذا الكتاب نق ��ل عن كتاب �آخر مل
�أق ��ف عليه يف املكتبة ،وقد ر�آه عبد اهلل بن انبوج عند �ش ��يخه يف ال�س ��نة املذكورة
�أعاله .ولعل هذا الكتاب يوجد �ضمن ال�ضائع من تراث الأمة العربية والإ�سالمية.
الن�ص
ِب َ
ي�ش ُة( :)10قال ُحميد بن ثور الهاليل)134-133(:
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�أَال ه ّيما ممِ ّ ا َلقيتُ َوه ّيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َو�أَ�سما ُء ما �أَ�سما ُء َليلَ َة �أَد َلـ َـجـ ـ ــت
َدع ُ
َوت ِب َعجلَى واعترَ ْتنِي َ�صبا َب ٌة
وما كاد ٌ
أرحبي يقله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
جون � ٌّ
ال�ص َفا َث ِف َنا ُت ُه
وح ْ�ص َح َ
�ص يف ُ�ص ِّم َّ
َ
َب َم ُ
ع نَ ٌّ
ريطاحلاجِ َبينْ ِ �إذاخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا
َوما ها َج هَذا َّ
ال�شو َق �إِال َحما َم ٌة

ويروى:

َوما ها َج هَذا َّ
ري َحما َمة
ال�شو َق غ ُ
�إِذا �شِ ئتُ َغ َّنتني ب���أَج��زا ِع َ
بي�ش ـ ٍة
ُم َط َّو َق ٌة َخ ْط َبا ُء َت ْ�س َج ُع ُك َّل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َما
مِ ح َ
ال ُة َط ْوقٍ لمَ ْ َت ُكنْ مِ نْ تمَ ِ َيمـ ٍة
ُت َنادِي َح َما َم ا َ
جل ْل َه َتينْ ِ َو َت ْر َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوِي

َت َغ َّنت َعلَى ُغ ْ�ص ٍن عِ َ�شا ًء َفلَ ْم َت َد ْع
�إ َذا َح َّر َك ْت ُه الري ُح �أو َمال ميلَ ـ ـ ـ ـ ـ ًة
عَجِ بتُ َلها �أَ ّنى َي ُ
كون غِ نا�ؤُهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

َووي ً���ح���ا لمِ َ���ن لمَ ي��ل�� َق مِ ��ن��هُ��ن َوي َ��ح��م��ا
ِ�إ َّ
يل و�أَ�صحابي ب����أَيٍّ و�أَ ْي َنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما
جدين �أَح���دا ُج َمرميا
َو َق��د َق َ��ط�� َع ال َّن ِ
��َل��َ َّز َو�أَ ْعـ ـ ـ ـ َـ�ص ـ َما
ِب��� َز ْف��� َر ِت��� ِه َح�� َّت��ى ا ْك َ أ
َو َن����ا َء ِب��� َ��س�� ْل�� َم��ي َن����وء ًة ُث��� َّم َ�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّم َما
������م و ّاله�����ا حِ �����ذا ًء عَ�� َث�� ْم�� َث��م��ا
ع��ل��ى الأ ْك ِ
��رح�� ًة َفترَ َ ُّنـ ـ ـ ـ ـ ــما
َدعَ���ت �ســا َق ح�� ّر َت َ
َدعَ������ت ���س��ـ��ـ��ا َق ح���� ّر يف ح���م���ام َت��� َرنمُّ���ا
�أَو ال َّنخلِ من َتثليث �أَو من َي َبن َبما
ال�ص ْي ُف َوا ْن�� َزا َح ال َّر ِبي ُع َف ْ�أنجْ َ ـ ـ ـ َما
َد َنا َّ
َو َال َ�ض ْربِ َ�ص َّوا ٍغ ِب َك َّف ْي ِه ِد ْر َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َما
()11
�إِ َلى ا ْب ِن َث َ
الثٍ َبينْ َ عُو َد ْي ِن �أَ ْع َج َما
ِل َنــائِحِ ٍة فيِ َن ْوحِ هَا ُم َتلَ َّو َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َت َغ َّنت عَلي ِه ما ِث ً
ال َو ُم َقـ ـ َّومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َف�صيحا َولمَ َتف َغر بمِ َنطِ قِها َفم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

هيما :ال ُهيام بال�ضم اجلنون من الع�شق.
و َو ْي ٌح :ك َو ْي ٍل وز ًنا ومع ًنى.
و� ّأي :حرف ا�س ��تفهام عما ُيعقل وما ال ُيعقل مبني ٌة .وقد تدخلها هاء الت�أنيث،
فيقال� :أ ّية.
و�أينما� :أين �س�ؤا ٌل عن مكان .وقد تدخل عليها ما.
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أدهم.
وقولهَ :ج ْون� :أي َج َم ٌل � ُ
و�أرحبي :ن�سبة �إلى بني �أرحب؛ قبيلة من همدان� ،أو محل �أو مكان.
احل ْم ِل.
وزفرته :ق ّوته على ثقل ِ
لَز :ا ْن َق َ
ب�ض.
وا ْك َ أ
و�أع�صم :امتنع.
وح�صح�ص� :أ�سرع بال فتور.
وثفناته :جمع ِث َف َنة ك ِع َن َبة :ركبة البعري وما م�سّ الأر�ض من كركرته ،و�أ�ص ��ول
�أفخاذه.
وناء :نه�ض بجهد وم�شقة.
و�ص َّمم يف ال�سري :م�ضى ت�صميما.
َ
ُ
اجلمال.
الغليظ
وعبنَ ٌّ ،م�ش ّدد النون:
العظيم من ِ
ُ
َ
ات.
ومريط احلاجبني� :أي ت�ساقط �شعرهما وتحَ َّ
وقوله :خدا� :أ�سرع.
وحذاء :محاذات .واحلذاء :الإزاء.
وعثمثم :جمل طويل �شديد.
و�س � ُ
�اق ُح ٍّر :هو ذكر ال ُق َما َرى ،لأن حكاية �صوته �ساق حر� ،أو ال�ساق :احلمام،
واحل ��ر فرخها .ويقال� :إن �س ��اق حر فرخ احلمامة ا�ص ��طاده بع�ض اخلوارج زمن
نوح ،فبكى عليه احلمام �إلى �آخر الدنيا.
والرتحة :الهم.
و�أجنم� :أقلع.
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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وقوله :متل َّوم� :أي :مو�ضع ل َّل ْو ِم.
وتفغر :تفتح فاها.
قال :وبي�ش ��ة ،بالهمز وتركه :م�أ�س ��دة باليمن .وقال :بي�شة واد بتهامة ،وبي�شة
ال�سماوة :م�أ�سدة معروفة(.)12
قال :و َت ْث ِليث :مو�ضع ك َي َب ْن َبم.
ال َّث ِو َّي ُة( :)13يف ظاهر ال ُكو َفة ق ُرب �أ ِبي مو�سى الأ�شعري ،وق ُرب املغرية بن �شعبة،
()14
و�ض ٌع على ِميل من الكوفة)169( .
وزياد بن �أبيه .وقال :ال َّث ِو َّي ُةَ :م ِ
ُوم ُة َ
اجل ْن َد ِل( :)15قال �أَ ُبو ُذ�ؤُيب ال ُه َذيل)146( :
د َ
ع�ش ّي َة �سعدى لو تراءت لراهب
َق َ
�لا دِي َن ُه وَاهْ �� َت��ا َج ّ
لل�شوقِ �إ ّنه ـ ـ ــا

وحجِ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُج
ِب َد ْو َم َة تجَ ْ ٌر دُو َنه َ
ع��لَ��ى ال��� ّ��ش��وقِ ِ�إ ْخ������وا َن ال��� َع���زا ِء هَ�� ُي��و ُج
()16

ُذو ا َمل َجا ِز( :)17قال َّ
ال�ش� � ْن َت َم ِري يف �ش ��رح الديوان :ا�سم مو�ضع مبكة ال�شريفة.
قال :وقال اجلوهري( :)18هو بمِ ُ َنى ،وهو من موا�س ��م العرب ،وموا�س ��مها خم�س ��ة:
وح َنني .وقال :وهو املراد بقول النابغة الذبياين:
ُذو ا َمل َجاز ،ومجَ َ َّن ُة ،و ُم َنىُ ،
وع َكاظُ ،
()20
كا َدت ُت�سا ِق ُطني َر ْحلي ِوميثرَ َ ِتي( )19بذي املجا ِز ومل ت َْ�سمع به ِن َع َما
وقوله:
ـــاتت َ
ــــال  ،ثم َواحــد ًة
ب ْ
ثالث لي ٍ

ِب ِذي ا َملجازُِ ،تراعي َم ِنز ًال ِزيمَ َ ا

()21

�إلى �آخر كالمه)204( .
()143
مامة والب�صرة ،وهو املراد بقول ال َّراعي ال ُّنمريي:
ال َّر َحا(َ :)22ج َب ٌل َب َني ال َي َ
ال�سار َ
ِين َوال ِّري ُح َق َّر ٌة
عَجِ ْبتُ مِ َن َّ

�إِ َل��ى ُ�ضو ِء َن��ا ٍر َب�ي َ
ن َف��� ْر َد َة َوال�� َّر َح��ا

()23

َ�س � ِ�ر ُف :ك َك ِت ٍف ،مو�ض ��ع قرب ال َّت ْن ِعيم .قال�َ :س � ِ�رف �أظنه بك�س ��ر الراء .وقال
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البك ��ري :ب�إ�س ��كان الثاين( :)24ماء على �س ��تة �أميال من مكة( .)25ق ��ال :وبه دفنت
و�س � ِ�ر ُف كان منزل
ميمونة �س ��نة ثمان وثالثني ،وهناك عند قربها �س ��قاية .قالَ :
الك َناين َّ
اعر ،وفيه يقول(:)26
َق ْي ِ�س ِبن َذ ِريح ِ
ال�ش ِ
ا َ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِور ًة
حل ْم ُد ِ
هلل قد �أَ ْم َ�ستْ جُ َ
َح ٌّي يمَ َا ُنو َن وال َب ْطحا ُء َمن ِز ُل َنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
قد ُكنتُ �أَ ْج��ه�� ُد َج�� ْه��دًا ال �أفارقه
َح َّتى َت َك َّن َفنِي ال َو ُا�شو َن َفا ْن َفلَ َت ـ ـ ـ ــت

�أه��� َل ال�� َع��قِ��ي��قِ و�أم��� َ��س�� ْي��ن��ا على � َ��س��ر ِِف
ه��ذا َل�� ْع��م�� ُرك ٌ
ر ُم ْ�ؤ َت ِل ـ ـ ـ ِـف
�شكل غ�ي ُ
�ث�ر هَ��� َذا القِيلِ وا َ
حل ِلـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـف
�أُ ٍّف لأَ ْك ِ
َال َت���أْ َم�� َن��نْ َ�أ َب����داً ِ�إ ْف َ
��ل�ا َت ُم ْك َت َنـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـف

وب�س � ِ�رف( )27مات �أُ َب ُّي بنُ َخ َلف كما ذك َر ابنُ � ْإ�س َحاق ،م ْر ِج ُعه من غزْ َوة
قالَ :
�أُ ُحد)112( .
َّ
ال�ش� � َر ُف( :)28بفاء ،جبل �ش ��ريف البقعة ،بالده وا�س ��عة ،يقال� :إن فيه ثمانية
�آالف قرية عامرة ،وبني ال�ش ��رف و�إ�شبيلية ثالثة �أميال ،و�سمي بذلك لأنه م�شرف
من ناحية �إ�ش ��بيلية ،ممتد من اجلنوب �إلى ال�ش ��مال ،و�شجر الزيتون فيه من هذا
املكان �إلى قنطرة لبلة()254( .)29
و�ص ُ
ُ�ص ُ
ول :بالفتح بلدة ب�صعيد م�صر()264(.)31
ول :بال�ضم ،مو�ضع(َ .)30
َّ
الطا ِئ � ُ�ف :مخالف م ��ن مخاليف مكة ال�ش ��ريفة على مرحلت�ي�ن منها ،وقيل:
احلي من العمالقة(،)32
يت ِب َو ِّج بن ِ
بينهما �س ��تون ميلاً  ،وكان ا�س� � ُمها َو َّج�ُ ،س ِّم ْ
عبد ِّ
ث ��م �س ��كنتها ثقيف ،فبن ��وا عليها طائ ًفا ُمطي ًفا به ،ف�س� � ّموه الطائ � َ�ف ،وهو منازل
ثقيف ،وهي مدينة �ص ��غرية متح�ضرة ،ومياهها عذبة ،وهوا�ؤها معتدل ،وفواكهها
ري ج ًّدا ،وزبي ُبها معروف ،يتج ّهز به �إلى جميع
كثرية،
ُ
و�ضياعها مت�صلة وعن ُبها كث ٌ
وج ُّل ب�ض ��ائعهم
اجله ��ات ،و�أك ُرث فواك� � َه مك َة م ��ن الطائف ،وبها جتار ميا�س�ي ُ�رُ ،
الأَ ِدمي ،وهو يف غاية اجلودة ،رفيع القيمة.
والبغ ��ل الطائفي ي�ض ��رب به املث ��ل .والطائف عل ��ى جبل غ ��زوان ،وبه جملة
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م ��ن قبائ ��ل هُ ذيل .وكان ��ت ثقيف كلها عاق ��دت هوازن يوم حنني على ر�س ��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -فل ّما انهزموا م�ضى َفلُّ ُهم �إلى الطائف ،ف�أغلقوا ح�صنهمعليهم ،ثم حا�ص ��رهم امل�سلمون ب�ض ��ع ع�شرة ليلة فقاتلوهم اً
قتال �شديدً ا ،وتراموا
بالنبل ،ورماهم النبي �-ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم -باملنجنيق ،وهو �أَ َّو ُل َمنْ َر َمى ِب ِه
�ام ،ثم �س ��ار عنهم بعدما قتلوا ع ّدة من �أ�صحابه ،وبعد �أن قطعوا كث ًريا
فيِ الإِ ْ�س�ل ِ
اب َث ِقيف ،ثم �أ�سلموا بعد ذلك(.)33
من �أَ ْع َن ِ
وكان ��ت لثقي ��ف بالطائف الالتُ  ،فلم ��ا جاء اهلل بالإ�س�ل�ام هدمها خالد بن
الوليد( )34واملغرية بن �ش ��عبة .قال :و ِب َّ
ا�س �س ��نة ثمان
الطا ِئ ِف ُت ُوفيِّ َع ْب ُد اللهَّ ِ بن َع َّب ٍ
و�س ��تني( ،)35و ُد ِفن يف م�س ��جدها ،وكانت ثقيف َب َن ْت ُه ملّا �أ�س ��لمت يف ُم َ�ص� � ّلى النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم.
قال :وهو �أكرث بالد اهلل ِع َن ًبا ،وملّا دخل �سليمان بن عبد امللك الطائف و َن َظر
يب ،قال :ما َ
ال�سودُ ،فقيل :لي�ست ِب ِحرارٍ ،يا �أمري املومنني،
تلك ِ
َب َيا ِد َر ال َّز ِب ِ
احل َرا ُر ُّ
عم ال ُع ِّ�ش و�ض ��ع في ��ه � َ
أفراخهُ .قال
ولكنه ��ا بي ��اد ُر الزَّبيب .فقال :هلل َد ُّر ق�س ��ي ،ف ِن َ
َ
كنت �أب�شر ،وكان قلبي ين�ضح بال�سرور ،وما �أجد
دخلت
الطائف فك�أنيّ ُ
الأ�صمعيُ :
ذلك �إال النف�ساح جوها ،وطيب ن�سيمها(.)36
وع�س ��ل الطائف من فائق الع�سل .قال :و ُيحكى �أن الوليد بن عبد امللك �أف�سد
يف �أر�ض لعبد اهلل بن يزيد بن معاوية ،ف�ش� � َكى ذلك �أخوه خالد بن يزيد �إلى عبد
امللك ،فقال له عبد امللك�ِ :إنَّ المْ ُ ُل َ
وك ِ�إذا َد َخ ُلوا َق ْر َي ًة �أَ ْف َ�س ُدوها َو َج َع ُلوا �أَ ِع َّز َة �أَ ْه ِلها
�أَ ِذ َّل� � ًة ..الآية .فقال ل ��ه خالدَ :و�إِ َذا �أَ َر ْد َنا �أَن ُّن ْه ِل َك َق ْر َي ��ة ..الآية .فقال عبد امللك:
�أيف عب ��د اهلل تتكلم ،وبالأم�س دخل َع َل َّي فعرث يف ل�س ��انه ،وحلن يف كالمه؟ فقال:
�أَ َف َع َلى الوليد تعول؟ فقال� :إن كان ّ
حلا ًنا ،ف�سليمانُ �أخوه .فقال خالد :و�إن كان عب ُد
اهلل ّ
أنت يف ال َّنف ِري وال يف العري،
حلا ًنا فخال ٌد �أخوه ،فقال الوليد :ا�سكت ،فواهلل ال � َ
قال خالد� :أمل ت�س ��مع ما يقول يا �أمري املومن�ي�ن؟ �أنا واهلل ابن العري والنفري ،لكن
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لو ُق َلت :جبيالت وغنيمات والطائف .ورحم اهلل عثمان .قلنا� :ص ��دقت� ،أي� :أراد
�أنه �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم نفى احلكم بن �أبي العا�ص �إلى الطائف ،ف�ص ��ار راع ًيا
فرده عثمان(.)37
ق ��ال :والطائ ��ف هو املراد بق ��ول ُع َمر بن َ�أ ِب ��ي َر ِبي َعة يف الثرُّ َ َي ��ا بنت َ
احلا ِر ِث
ال َع ْب ِل ّية(:)38
ما َعلَى ال َّر ْ�س ِم بال ُبلَ َّيينْ َل�� ْو َب ْيـ
و�إل��ى ق�صر ذي الع�شرية فالطا

ـ��َي�نَ َ َر ْج����� َع ال��ك�لام �أَ ْو َل���� ْو �أَج����اب����ا
()40
ئ���ف �أم�����س��ى م���ن الأن���ي�������س ي���ب���اب���ا
()39

ويقول محمد بن عبد امللك بن منري الثقفي يف زينب بنت يو�سف الثقفية(:)41
َت�������� ْ�������ش�������ت�������و مب��������ك�������� َة َن�������� ْع�������� َم�������� ًة
������������ب ف����ت����ل����ك م�����واق����� ًف�����ا
�أَ ْح������������ ِب ْ

ِ��������ف
و َم�������� ِ�������ص�������ي������� ُف�������ه�������ا ِب��������ال��������ط��������ائ ِ
ِ��������������������������ف
وزي�������������ن�������������ب م�������������ن َواق
ِ

انتهى مخت�صرا.)42()204_203( .
َط ْو� � ُ�س( :)43من باب ال�س�ي�ن ،يف ذك ��ر �أبي حامد و�أخيه �أب ��ي الفتوح �أحمد بن
�افعي ،الواعظ ،ذي الكرامات� ،ص ��احب
محم ��د الغزايل ،جمد الدين الفقيه ال�ش � ُّ
كتاب :لباب الإحياء ،اخت�صر فيه كتاب الإحياء يف جملد .وله ت�صنيف �آخر �سماه:
()33
الذخرية يف علم الب�صرية .وتويف بغزوين �سنة ع�شرين وخم�س مئة(.)44
واد باليمامة .قال :بينما �أنا �س ��ائر بناحية بالد بني عامر� ،إذا
ال ِع ْر� �ُ�ض(ٍ :)45
غائط َي َط�ؤُهُ � ُ�م الطريق ،و�إذا رجل ُين�ش ��د يف ِظ � ِّ�ل َخي َم ٍة له وهو
م ��ررتُ ِب ِح َّل� � ٍة يف ٍ
يقول(:)46
�أح ّقاً عبا َد اهلل �أن ل�ستُ ناظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ك�أَ َّن ُف�ؤادِي ك َّلما َم َّر را ِك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـب
�إذا ا ْرتحَ َ لَتْ َن ْح َو ال َيما َم ِة ُر ْف َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة
فيا راك َِب ال َو ْجنا ِء �أُ ْبتَ ُم ْ�س َّل ًمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

رب
�إلى َق ْر َقرى يو ًما و�أعالمِ ها ال ـ ـ ـ ـ ـ َغ ِ
َج��ن��ا ُح ُغ���رابٍ را َم َن ْه ً�ضا �إل��ى َو ْكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
د َ
َعاك ال َه َوى واهْ تا َج َق ْل ُب َك للذِ ْك ـ ـ ـ ـ ـ ِر
وال ِز ْل���تَ مِ ��ن َر ْي���بِ ا َ
حل���وادِثِ يف �سِ ترْ ِ
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�إذا ما �أَ َت ْيتَ ال ِع ْر َ
�ض فاهْ ت ِْف ِب َج ِّو ِه

ف�إ َّن َك مِ ن وا ٍد �إ ّ
يل ُم َر َّح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـب

ُ�سقِيتَ على َ�ش ْح ِطال َّن َوى َ�س َب َلال َق ْط ِر

()47

و� ْإن ُكنْتَ ال ُت ْزدا ُر �إال على ُع ْفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر

()155

ال َع� �ز ُ
ّاف( :)48بالفت ��ح َ
�رب زرود� ،أو ما ٌء لبني
ك�ش� � َّداد ،رم� � ٌل لبني �س ��عد ق � َ
�أ�س ��دُ ،ي�ض ��اف �إليه � ُ
اجلنِّ � ،أي� :صوتها .وقيل
أبرق العزَّاف ،كان ُي�س ��مع به َع ِزيف ِ
ك�شداد:
جبل بالدهناء ،قاله :ال�سمهودي( ،)49ومثله يف القامو�س ،ولفظه العزَّاف،
ٍ
رمل( )50لبني �س ��عد �أو جبل بالدهناء على اثني ع�ش ��ر ميلاً من املدينة ُ�س� � ِّمي به،
ُي�س ��مع به عزيف اجلن .و� ُ
أبرق العزَّاف :ما ٌء لبني �أ�س ��د ُيجاء من حومان َة ال َّد َّراج
�إلي ��ه ،ومنه �إلى بطن نخ ��ل ،ثم �إلى َّ
الط ْرف( ،)51ثم املدينة امل�ش ��رفة .قال :و� ُ
أبرق
واد باحلجاز يقال� :إنه ال يتوا َرى ِج ُّنهُ)142( .
ال َعزَّاف ٍ
عقي ��ل :كان عقيل بن ُع َّل َفة من املتكربين؛ لأن النابغة الذبياين ،وهو زياد بن
َ
واحلارث بن عوف بن �أبي حارثة ج ُّده لأُ ِّمه ،وهي العورا ُء
معاوي ��ةَ ،ع ُّم �أبيه علفة،
بنت احلارث بن عوف ،ممدوح زهري بن �أبي �سلمى .قال :وهو القائل(:)52
ُ
�إ َّن بن َِّي َ�ض َّر ُجو ِنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بال َّد ِم
َم���نْ َي�� ْل�� َق �آ� َ����س����ا َد( )53ال��� ّرج���ال ُي�� ْك��لَ ِ��م
َو َم������������نْ َي������ ُك������نْ َذا �أَ ْو ٍد ُي������ َق������ ّو ِم
�شِ ْن�شِ َن ٌة �أعر ُفهَا مِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنْ �أَ ْخ َز ِم ()277

�ام َ
هالل
ُع� � َكاظ( :)54ك ُغ� � َراب �س ��و ٌق ب�ص ��حراء بني نخل ��ة والطائف ،كان يق � ُ
ذي القعدة وي�س ��تم ُّر ع�ش ��رين ليل ًة ،جتتم ��ع فيه العرب يتعاكظ ��ون �أي :يتفاخرون
ويتنا�شدون مان�صه .قال اجلوهري( :)55كانت عكاظ من موا�سم العرب يجتمعون
بها كل عام فيقيمون �شهرا ويتبايعون ،ويتنا�شدون ،ويتفاخرون  ،فلما جاء الإ�سالم
هدم ذلك()204( .)56
َغزَ ا َل ��ة :قرية من قرى طو�س( ،)57كما ذكره النووي يف التبيان كما يف ن�س ��يم
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الريا� ��ض للخفاج ��ي رحمه اهلل ،قلت و�ص ��رح ال�ش ��عراين به ��ذا يف الطبقات .وهو
خالف امل�شهور ،لكن هكذا قاله ال�سمعاين يف الأن�ساب .واهلل �أعلم()31( .)58
َف ْر َغا َن� � ُة( :)59ق ��ال ابن خل ��كان :وبفرغان ��ة ُق ِت َل الأم�ي ُ�ر �أبو �ص ��الح قتيبة بن
م�س ��لم الباهلي �أمري خرا�سان ،لبني مروان َ ،ق َت َله َو ِكي ُع بنُ َح َّ�سان ال َغ َّدانيِ يف ذي
�سبع وت�س ��عني للهجرة يف خالفة �س ��ليمان بن عبد امللك بن
احلجة �س ��نة �س � ٍّ�ت �أو ٍ
مروان( .)60قال �شيخنا �إثر :امل�شهور يف فرغانة �إن مل تكونا فرغانتني �أنها بامل�شرق
ال باملغرب( .)61و�أما فرغانة البلدة التي باملغرب فلم �أجد لها خ ًربا .وقال يف ف�صل
الفاء من الغني :فرغانة يف خرا�س ��ان وهو ا�سم الإقليم .وهو عري�ض مو�ضوع على
قوما( .)62قال :وقيل ا�س ��م
�س ��بع مدائ ��ن بناه �أنو �ش ��روان ونقل �إليها م ��ن كل بيت ً
ال َك ْورة فرغانة وبها معادن الذهب)242( .
َق� � ْرنُ ا َمل َن ��ازِل( :)63جبل على ي ��وم وليلة� ،أو على مرحلتني م ��ن مكة ،من جهة
امل�شرق ،وهو قرن الثعالب .وهذا هو املعروف)156( .
ال َق�ْي�رْ َ َوان( :)64و�أم ��ا قبائ ��ل بني هالل الذي ��ن باملغرب فقد تقدمت الإ�ش ��ارة
�إل ��ى جملة من �أخبارهم يف خامتة باب ذكر بني �س ��ليم ،وذل ��ك �أنه ملا �أقامت بنو
�سليم بربقة بعد دخولهم املغرب وحروبهم مع ابن بادي�س كما تقدم �سارت قبائل
ذباب وعوف وزغب وجميع بطون هالل �إلى �إفريقية ،ال ميرون ب�شيء �إال �أتوا عليه
ثالث و�أربع�ي�ن و�أربع مئة ،و�أول من و�ص ��ل منهم �أمري
حتى و�ص ��لوا �إفريقية �س ��نة ٍ
رياح ،ال مردا�س �س ��ليم .فا�ستماله
رياح م�ؤن�س بن يحيى ال�ص ��نربي ،من مردا�س ٍ
غن �ش ��يئا ،فوقعت الفنت بني العرب
املُ ِع ُّز وا�ستخل�ص ��ه لنف�س ��ه ،و�أ�صهر �إليه ،فلم ُي ِ
ف�س َّرح املُ ِع ُّز �إليهم الع�ساك َر ،ف�أوقعوا بها ،ثم
و�صنهاجة لف�س ��اد العرب يف البالدَ ،
وع ْ�س� � َك َر بظاهر القريوان ،وا�ست�ص ��رخ ابن عم ��ه القائد ابن حماد بن
خرج املُ ِع ُّز َ
بلك�ي�ر بن زيدي �ص ��احب القلعة ،فارحت ��ل املع ُّز مبن معه من الربب ��ر وزناتة وهم
ثالث ��ون �أل ًف ��ا .وكان ��ت رياح وزغبة وع ��دي بقبلي حي ��دران من جه ��ة قاب�س ،فلما
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تزاحف اجلمعان خانت زناتة و�ص ��نهاجة املُ ِع َّز َو َف َّر بنف�سه وخا�صته �إلى القريوان
وانتهب ��ت الع ��رب جميع مخلفة من املال واملتاع والذخرية والف�س ��اطيط وقتلوا من
الب�شر ما ال يح�صى .ويقال �إن قتلى �صنهاجة بلغوا ثالثة �آالف وثالثمئة .ويف ذلك
يقول على بن رزق( )65الرياحي من كلمة  ،ويقال �إنها البن �شداد:
ل��ق��د زار وه��ن��ا م��ن �أم��ي��م خيال
و�إن اب��ن ب��ادي�����س لأف�����ض��ل مالك
ثالثون �ألفا منهم هزمتهـ ـ ـ ـ ــم

و�أي��������دي امل���ط���اي���ا ب���ال���ذم���ي���ل ع��ج��ال
ل��ع��م��ري ول��ك��ن م��ا ل��دي��ه رج ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ث�ل�اث���ة �آالف وذاك �ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل

ث ��م نازل ��وه بالقريوان و�أحاطت زغبة ورياح بالق�ي�روان ،وعم النهب وهلكت
ال�ض ��واحي والقرى ،وت�ص ��رم امللك من يد املعز ،ثم يف �س ��نة ت�س ��ع و�أربعني و�أربع
مئة ،عامل املعز على خال�ص نف�سه ،و�صاهر ببناته ثالثة من �أمراء العرب :فار�س
بن �أبي الغيث ،و�أخاه عابدً ا والف�ض ��ل بن �أبي علي املِر َدا�س ��يني ،من ِمردا�س رياح
وتذم بهم ،فركب البحر من �س ��احل
ال من ِمردا�س �س ��ليم ،فبعث �إلى �أ�ص ��هاره ،مَّ َ
البلد وا�ستباحوه ،وخ َّربوا املباين وطم�سوا
العرب َ
القريوان وحلق باملهد َّية ،فدخل ُ
من احل�سن والرونق معاملها ،وا�ست�صحبوا ما كان لآل بلكني ،يف ق�صورها و�شملوا
بالعبث والنهب �سائر من فيها ،وتفرق �أهلها يف الأقطار ،ومل يزل هذا د�أب العرب
والرببر حتى غلبوا �ص ��نهاجة وزناتة على �ض ��واحي �إفريقي ��ة والزَّاب .وقهروا من
عبيدهُ م وخو َل ُهم .وكان يف ه�ؤالء العرب لعهد دخولهم
بها من الرببر و�أَ�صا ُروهُ م َ
�إفريقي ��ة رج ��ال مذكورون ،وكان من �أ�ش ��هرهم :م�ؤن�س بن يحي ��ى املذكور ،وعائذ
وفار� ��س ابنا �أبي الغيث ،والف�ض ��ل بن �أبي علي الرياح ّيون ،املراد�س� � ّيون ،وح�س ��ن
()66
بن �س ��رحان و�أخوه بدر ،وف�ض ��ل بن ناه�ض ،الأ�ش ��يح ّيون ،الدريد ّيون .و�شبانة
اب ��ن الأُ َحيمر( )67و�أخوه �صلي�ص ��ل الكرفيان ،العطويان .وذي ��اب بن غامن الثوري
رائدهم يف دخولهم �إفريقية( ،)68وي�س� � ّمونه لذلك �أبا مخيري .وما�ض ��ي بن مغرب
()137
من ق ّرة ،وكل ه�ؤالء مذكورون يف �أ�شعارهم .ومل يذكر ابن حزم هذه القبائل.
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مجَ َ َّن ُة( :)69من �أ�سواق العرب ،هي املراد بقول ال�شاعر()205(:)70
وه ْ
م�� َّن�� ٍة
َ����ل �أَ ِرد َْن ي��و ًم��ا مِ ���ي���ا َه جَ َ

َ����ل َي���� ْب���� ُد َو ْن ليِ ���ش��ا َم�� ٌة َ
وه ْ
وط��فِ��ي�� ُل

َم ْر ُو :وال�ش ��اهجان من خرا�س ��ان ،وت�س� � َّمى� :أ ّم خرا�س ��ان .واملرو بالفار�سية:
املرج وال�شاه :امللك ،وجان النف�س :فمعناه مرج نف�س امللك .وقال م�سلم بن الوليد:
ح ّنت مبرو ال�شاهجان ت�سومني

�أح�����دَا �أَ� َ���ش َّ���ط���ت ل��و حت�����س ن���داك���ا

()71

و�إذا �أطلق ��وا مرو :ف�إمنا يعنون :مرو ال�ش ��اهجان ،والن�س ��بة �إليها مروزي من
�شاذ الن�سب .وبها مات املغرية بن املهلب بن �أبي �صفرة( .)72كما �سياتي بيانه.
قال :وبخرا�س ��ان �أي�ضا :مرو الروذ .وال ُّر ُ
وذ :الوادي .فمعناه وادي املرج؛ لأن
�إ�ض ��افة العجم مقلوبة .والن�س ��بة �إليها َمر َو ُر ِوذي :وهو امل�س ��تعمل .وم ْر َو ِذ ٌّي .وبني
م ��رو ال ��روذ ومرو ال�ش ��اهجان �س ��ت مراحل .ومرو ال ��روذ ما بني بل ��خ ومرو وهي
�أق ��رب �إلى م ��رو .وافتتحت مرو الروذ يف زمن عثمان على يد الأحنف ر�ض ��ي اهلل
عنهما(.)268
املُ َال ُل :بال�ضم مو�ضع()151( .)73
َه ْر َ�شى( :)74جبل من جبال تهامة على ملقى طريقي ال�شام واملدينة املُ�ش َّرفة،
على �س ��اكنها �أف�ض ��ل ال�ص�ل�اة و�أزكي ال�س�ل�ام ،يف �أر�ض م�س ��توية ال تنبت �شي ًئا،
وه ْر َ�شى :هي املراد بقول داوود بن �سلم
وهي قرية من اجلحفة ُيرى منها البحرَ .
التيمي موالهم ،مولى �آل طلحة(:)75
ع��ل��ى �أين َز َف������ ْر ُت َغ�����دَا َة هَ�� ْر� َ��ش��ى

ف���ك���اد ُي���ري���ب���ه���م م��� ّن���ي ال������ َّزف���ي��ر

()279

الهوامش
( )1معجم �أ�سماء امل�ؤلفني املوريتانيني� :ص ،64ومن �أبرز علماء �شنقيط� :ص14
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( )2ذكره عبد اهلل بن انبوج يف خزانته.280/6 :
( )3توجد منها ن�سخة يف مكتبة �أهل الطالب محمد يف مدينة جتكجه.
( )4توجد منه ن�سخة يف املكتبة الآملانية حتت رقم .281:
( )5توجد منه ن�سخة يف املكتبة الآملانية حتت رقم.1330 :
( )6توجد منه ن�سخة يف املكتبة الآملانية حتت رقم .1332:
( )7هذا العمل هو حتقيق لرتجمة العالمة املختار بن بون اجلكني.
( )8خزانة الأدب يف �أن�ساب العرب(مخطوط).167/3 :
( )9خزانة الأدب يف �أن�ساب العرب(مخطوط).204/6 :
( )10بي�ش ��ة :بك�س ��ر الباء ،وبال�شني املعجمة :واد من �أودية تهامة .معجم ما ا�ستعجم ،293 /1 :ومعجم
ال�ص ِاه ِل ِّي :الق�سم
البلدان ،529 /1 :وذكرها الهجري �ض ��من ق�ص ��يدة ل�س ��عد بن ٍ
عيا�ض العا ِت ِريِّ َّ
الثالث1349 :
( )11البيت غري تام يف الأ�صل ،و�أمتمته تعميما للفائدة.
( )12قال مز ّرد:
ببي�ش َة ِ�ض ْر َغا ٌم َغ ِل ُ
واع ِد
�شم ك�أنّ �أباهم
يظ ال�سّ ِ
لأَو َفى بها ّ
انظر معجم ما ا�ستعجم 294 /1:
( )13بالفتح ثم الك�س ��ر ،وياء م�ش ��ددة ،ويقال الثوية بلفظ الت�ص ��غري :مو�ض ��ع قريب م ��ن الكوفة ،وقيل
بالكوفة ،وقيل خريبة �إلى جانب احلرية على �ساعة منها ،ذكر العلماء �أنها كانت �سج ًنا للنعمان بن
املنذر ،كان يحب�س بها من �أراد قتله ،فكان يقال ملن حب�س بها ثوى �أي �أقام ،ف�س ��ميت الثو ّية بذلك.
معجم البلدان ،87 /2 :معجم ما ا�ستعجم.350 /1 :
( )14املرجع :الرقم .5720
( )15ب�ض ��م �أوله وفتحه ،وقد �أنكر ابن دريد الفتح وعدّه من �أغالط املحدثني .قال �أبو عبيد ال�س ��كوين:
طيء كانت به بنو كنانة من كلب .معجم
دومة اجلندل ح�صن وقرى بني ال�شام واملدينة قرب جبلي ّ
البلدان.487 /2 :
( )16البيتان �ض ��من ق�ص ��يدة طويلة للراع ��ي النمريي يف ديوانه ،ميدح بها خال ��د بن عبد اهلل بن خالد
ب ��ن �أَ�س ��يد� :ص ،52ون�س ��ب البيت الثاين لأبي ذ�ؤي ��ب يف الكتاب ،111/1 :ومل �أق ��ف عليه يف ديوان
الهذليني .والبيت الأول رواه يف ديوان الراعي :ليايل �سعدى..
( )17يف بالد العرب� :ص ،32وذو املجاز :ماء من �أ�صل كبكب ،وهو لهذيل .وقال ياقوت ،قال الأ�صمعي:
ذو املجاز ماء من �أ�صل كبكب وهو لهذيل وهو خلف عرفة ،وقال ح�سان بن ثابت يخاطب �أبا �سفيان
يف �ش�أن �أبي �أزيهر وكان الوليد بن املغرية املخزومي قتله وكان �أبو �سفيان �صهره ف�أراد حقن الدماء
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و�أدّي عقله ومل يطلب بدمه فقال:
غدا �أهل �ضوجي ذي املجاز كليهما وجار ابن حرب باملغ ّم�س ما يغدو
ومل مينـــع العيـــر ال�ضّــروط ذمـــاره ،وما منعت مخـــزاة والــدهــا هنــــد
ك�ســاك ه�شـــام بن الــولــيد ثيابـــــه فــ�أبل و�أخـــلــق مثـــلهــا جــــددا بـــد
معجم البلدان.55 /5 :
( )18ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية.2094 /5 :
( )19املِيرثة : :ما يوط�أ به الرحل  ،وهو من ال�شيء :الوثري ،الوطيء ،اللني.
( )20الديوان� :ص ،64وفيه «حت�س�س» بدل «ت�سمع».
( )21امل�صدر ال�سابق .نف�س ال�صفحة.
( ) 22يف بالد العرب� :ص .. ،319وعن ميني ذاك جبل يقال له الرحا.
( )23الديوان� :ص ،35فردة :جبل ،ويقال :ماء من مياه جند.
( )24ما قاله امل�ؤلف هنا خط�أ .فالذي قاله البكري« :وك�سر ثانيه» .معجم ما ا�ستعجم.735 /3:
( )25معجم ما ا�ستعجم.735 /3 :
( )26الديوان� :ص ،98باختالف يف الرتتيب ،وزيادة البيت الآتي:
قد قلت للقلب ال لبناك فاعرتف واق�ض اللبانة ما ق�ضيت وان�صرف
وانظر الأغاين.212 /9 :
(� )27سرية ابن �إ�سحاق ،310 /3 :و�سرية ابن ه�شام.84 /2:
( )28معج ��م البلدان ،337 /3 :وانظر نزهة امل�ش ��تاق يف اخ�ت�راق الآفاق� :ص ،172وك�أن امل�ؤلف نقل عن
هذا امل�صدر.
( )29بفتح �أوله ثم ال�س ��كون ،والم �أخرى :ق�صبة كورة بالأندل�س كبرية يت�صل عملها بعمل �أك�شونية وهي
�ش ��رق من �أك�ش ��ونية وغرب من قرطبة ،بينها وبني قرطبة على طريق �إ�ش ��بيلية خم�س ��ة �أيام �أربعة
و�أربع ��ون فر�س ��خا ،وبني �إ�ش ��بيلية اثنان و�أربعون ميال ،وه ��ي ب ّر ّية بحرية غزيرة الف�ض ��ائل والثمر
والزرع وال�شجر ولأدمها ف�ضل على غريه ،ولها مدن .معجم البلدان.10 /5 :
( )30بال�ضم ّثم ال�سكون ،و�آخره الم ،كلمة �أعجمية ال �أعرف لها �أ�صال يف العرب ّية :مدينة يف بالد اخلزر
يف نواحي باب الأبواب وهو الدّربند .قال حندج املُري:
ك�أنمّ ا �صبحه بال ّليل مو�صول
يف ليل �صول تناهى العر�ض والطول
معجم البلدان.435 /3 :
( )31امل�صدر ال�سابق.435 /3 :
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( )32املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم.231 /19:
(� )33سرية ابن ه�شام.483 /2 :
( )34مل ير�سل خالد بن الوليد �إلى الالت لهدمها ،و�إمنا �أر�سل لهدم العزى .بل �أبو �سفيان بن حرب.
( )35املعجم الكبري للطرباين.88 /9 :
(� )36آثار البالد و�أخبار العباد� :ص.37
( )37هذه احلكاية وردت بتمامها يف مروج الذهب.427 /1 :
( )38البيتان �ضمن ق�صيدة لل�شاعر يف ديوانه� :ص ،47ومل يذكر ما �أورده امل�ؤلف.
( )39الديوان« :الت�سليم» .بدل ما هنا.
( )40يف الديوان« :فال�صالف» بدل ما هنا .وعليه فال �شاهد فيه كما بني امل�ؤلف.
( )41معجم ال�شعراء� :ص ،106والأغاين.217 /6 :
( )42امل�صدر ال�سابق.
( )43ب�ض ��م �أ ّوله ،و�س�ي�ن مهملة :مدينة معروفة .ق ��ال عبد اهلل بن �إبراهيم الأ�ص ��بلى :هى ما بني ال ّرىّ
وني�سابور ،فى �أ ّول عمل خرا�سان ،وفيها دفن هارون الر�شيد .معجم ما ا�ستعجم.898 /3 :
( )44هذه املادة ذكرها عبد اهلل بن انبوج يف �شرحه لو�سيلة ابن بون .مخطوط بحوزتنا� .ص ،33وانظر
�شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب.60 /4:
( )45معجم البلدان.102 /4 :
( )46م ��ن دون ن�س ��بة يف �أمايل القايل ،117/1:وانظر �س ��مط اللآيل� :ص ،98ف�إنه ذكر فوائد ،ون�س ��ب
الأبيات ل�شاعرين مختلفني .والأبيات من�سوبة ليحيى بن طالب احلنفي يف التذكرة احلمدونية/2 :
 ،169والتذكرة ال�سعدية� :ص  ،51واحلما�سة الب�صرية� :ص.161
( )47هذا البيت هو الوحيد الذي ن�سبه امل�ؤلف ليحيى بن طالب.
( )48ذك ��ره الهجري ،الق�س ��م الثالث� :ص ،1531وقد �ص ��حح العالمة حمد اجلا�س ��ر رحمه اهلل اخلط�أ
الواقع يف كلمة «اثني ع�شر ميال» .فانظره.
( )49وفاء الوفاء ب�أخبار دار امل�صطفى.115 /4 :
( )50يف الأ�صول« :ماء» بدل ما هنا .وهو ال�صحيح .انظر القامو�س املحيط� :ص.837
( )51يف الأ�ص ��ل« :الطرف ��اء» خط�أ .والت�ص ��حيح من معج ��م البلدان ،68 /1 :والن� ��ص كله يف القامو�س
املحيط� :ص.837
(� )52شعره� ،ضمن كتاب عقيل بن علفة للدكتور �شريف راغب عالونه� :ص.118-117
( )53يف �شعره�« :أبطال» بدل ما هنا.
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( )54يف ب�ل�اد الع ��رب� :ص ،33_32وعكاظ نخ ��ل يف واد ،بينه وبني الطائ ��ف  ،وبينه وبني مكة ثالث
ليال .وبه كانت تقوم �س ��وق العرب بالأثيداء ،بع ��كاظ ،وبه كانت �أيام الفجار ،وكانوا يطوفون بتلك
ال�صخرة ،يحجون �إليها.
( )55ال�صحاح.1174 /3 :
( )56وق ��د عل ��ق امل�ؤلف على �ش ��يخه بقوله :ثم جلب �ش ��يخنا فيها من الأ�ش ��عار كث�ي�را كعادته رحمه اهلل
تعالى .وانظر ال�صحاح.1174 /3 :
( )57امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري ،19 /7:وتاج العرو�س.97 /30:
( )58هذه املادة ذكرها عبد اهلل بن انبوج يف �شرحه لو�سيلة ابن بون .مخطوط بحوزتنا� ،ص.31
( )59الرو�ض املعطار يف خرب الأقطار(مخطوط)� :ص .440
( )60وفيات الأعيان.88 /4 :
( )61معلقا على قول املجد يف القامو�س :فرغانة بلد باملغرب.
(َ )62
و�س� � َم ْر َق ْند ثال َث ُة َ
وخ ْم�س ��ونُ َف ْر�س ��خ ًاَ ،بناهَ ا �أَ ْنو َ�ش ْروان ا َمل ِل ُك و َن َقل
قال ابنُ خرداذبه :ب َني َف ْرغا َن َة َ
َ
َ
بيت َق ْوم ًا و�س َّماها �أ ْزهَ ْر خا َن َة� ،أي ِمن ِّ
�إليها ِمن ِّ
بيت ثم ُع ِّر َب ْت  .تاج العرو�س.508 /35:
كل ٍ
كل ٍ
( )63معجم البلدان ،332 /4 :وقال يف معجم ما ا�ستعجم1067 /3 :
قرن ال ّثعالب :جمع ثعلب :مو�ضع تلقاء م ّكة؛ قال ن�صيب:
احلج �أ ّيام �أنتم ونحن نزول عند قرن ال ّثعالب
�أجارتنا يف ّ
ذكره الهجري �ضمن �أبيات للعائذي من بني عقيل .الق�سم الثالث� :ص.1564
 )64( 64تاريخ ابن خلدون ،21 /6 :ونهاية الأرب يف فنون الأدب.118 /24:
( )65يف الأ�صل« :الأزرق» خط�أ والت�صحيح من تاريخ بن خلدون حيث ورد الن�ص كامال.
( )66هكذا يف الأ�ص ��ل ،والذي يف تاريخ بن خلدون�« :ش ��اقة» وعلق عليه يف الهام�ش �أن يف ن�س ��خة �أخرى:
�شبان بدل ما هنا .ثم ذكر ا�سمه �صحيحا يف تاريخ ابن خلدون.31 /6 :
( )67يف الأ�صل « :الأحمر» حتريف.
( )68هذا ما ورد يف الأ�صل وهو مذكور يف الهام�ش ومن�سوب للن�سخة التون�سية �أما يف املطبوع من تاريخ
ابن خلدون ،23 /6 :فهو الآتي« :وكان زياد بن عامر رائدهم يف دخول �إفريقية».
( )69ق ��ال يف ب�ل�اد العرب� :ص ،17جمنة :لبني الديل خا�ص ��ة .وقال يف�� � :ص ،32ومجَ َ َّنة مبر َّ
الظهران.
وهذه �أ�سواق قري�ش والعرب  .معجم ما ا�ستعجم .1187 /4 :
( )70لبالل بن حمامة ،وقبله :يف احلما�سة الب�صرية160/1 :
�أَال َل ْيت �شعرى هَ ل �أبينت َل ْي َلة بفخ وحولى �إذخر وجليل
معجم ما ا�ستعجم ،369 /2 :واحلما�سة الب�صرية.131 /2 :
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( )71معجم ما ا�ستعجم.1217 /4 :
( )72ويف معجم البلدان ،112 /5 :قال نهار بن تو�سعة يرثيه:
�أال ذهب الغزو املق ّرب للغنى ،ومات ال ّندى والعرف بعد املهلب
�أقاما مبرو الروذ رهن ثوائه ،وقد حجبا عن كل �شرق ومغرب
( )73علق العالمة عبد اهلل بن انبوج بقوله : :ومل يزد عليه �شيخنا ،ومن حقه �أن يذكر البيت الأخري من
الأبيات كعادته رحمه اهلل تعالى .والذي يف معجم البلدان194 /5 :
َ«م َل ٌل :بالتحريك ،والمني ،بلفظ امللل من املالل:
وهو ا�سم مو�ضع يف طريق مكة بني احلرمني ،قال ابن ال�سكيت يف قول كثري:
�سقيا لعزّة خ ّلة� ،سقيا لها �إذ نحن باله�ضبات من �أمالل!
ق ��ال� :أراد مل ��ل وهو منزل على طريق املدينة �إلى مكة على ثمانية وع�ش ��رين مي�ًل اً من املدينة .وملل :واد
ينحدر من ورقان جبل مزينة حتى ي�صب يف الفر�ش ،فر�ش �سويقة ،وهو مبتد�أ ملك بني احل�سن بن
واد
ي�صب يف �إ�ضم ،و�إ�ضم ٍ
علي بن �أبي طالب وبني جعفر بن �أبي طالب ثم ينحدر من الفر�ش حتى ّ
ي�سيل حتى يفرغ يف البحر ،ف�أعلى �إ�ضم القناة التي مت ّر دوين املدينة” .وملل :ذكرها ال َه َجري من
دون حتديد .التعليقات والنوادر :الق�سم الثالث� :ص.1600
( )74معجم ما ا�ستعجم.1350 /4 :
( )75الأغاين ،22 /6 :وهو الأخري من الأبيات التي نقلها �أبو الفرج ،باعتبارها �صوتا مغناه:
ل َي ْجمـَ َعـنا وفـاطـمـ َة ا َمل ِ�سـيـ ُر
ــــات
فــع َّر ْ�سـنـا ببطـن ُعـ َر ْي ِتـن ٍ
ـ�صـ ِبـري
ـــــــاد
�أ َت ْن َ�سى �إذ َت َع َّر�ض وهو ب ٍ
ُمقـ َّل ُدهـا كـمـا َبـ َرق ال َّ
وقــد ُي ْنبـيـك بـالأمر اخلـبيـر
َومن َي ِطع الهوى ُي ْع َر ْف هواه
ثم ذكر البيت.
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قراءة نقد َّية لكتاب
التاريخي)
(املواد واملداخل يف املعجم
ّ
ّ
ِّربي
د.محمد جمعة الد ّ

توطئة:
للمراجع ��ات العلم َّية والقراءات النقد َّية مكان ��ة علم َّية عند الباحثني؛ ومنهم
حتليلي تركيب � ّ�ي � اً
أعمال علم َّية يف حدِّ ذاتها؛
م ��ن يع ُّدها مبا حتتوي عليه من جهد
ّ
ف�ضلاً عما تقدِّ مه �إلى جمالها املعر ّيف من تعميق لبحوثه وق�ضاياه وم�سائله وتطوير
لها( ،)1وال َّ
العربي.
التاريخي
�شك �أن هذه املراجعات مورد من موارد املعجم
ّ
ّ
التاريخى حت ��ى الآن مل يتجاوز
والبح ��وث واملق ��االت التى ُكتبت عن املعج ��م
ّ
التطبيقي جاء يف �ص ��ورة
النظري ،وما جتاوز منها �إلى اجلانب
معظمه ��ا اجلانب
ّ
ّ
التاريخي بو�ص ��فها م ��وردًا من موارده� ،أو يف �ص ��ورة مناذج
مدون ��ة تخدم املعجم
ّ
تقدِّ م ت�صو ًرا مبدئ ًّيا ل�صناعة هذا املعجم.
ن�شرت يل جملة العرب م�شكور ًة فى عدد املح َّرم و�صفر عام 1440ه اً
مقال
وقد ْ
�رت يل فى عدد ال َّربيعني
بعنوان( :معجم في�ش ��ر بني طبعتني جممع َّيتينْ ) ،ثم ن�ش � ْ
التاريخي)؛
ع ��ام 1441ه بح ًثا بعنوان( :ببليوجرافية الأعمال التي تناو َلت املعجم
ّ
ومل يت�سع املقال للتعقيب على كل هذه الأعمال؛ و�إن �أ�شرتُ �إلى مناذج من �سقطات
�أو انحرافات بع�ض هذه الأعمال(.)2
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وم ��ن الأعم ��ال التي ت�س ��تح ُّق وقفة طويلة كت ��اب (املوا ّد واملداخ ��ل يف املعجم
التاريخ � ّ�ي) ال�ص ��ادر عام 2014م عن مكتبة عامل الكت ��ب بالقاهرة ،وهو محاولة
�أكادمي َّية جتمع بني النظرية والتطبيق؛ ف�أ�صله �أطروحة ماج�ستري نوق�شت يف ق�سم
علم اللغة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 2013م بعنوان( :املوا ّد واملداخل
التاريخي ،املنهج والنماذج) ب�إ�شراف الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم
اللغوي
يف املعجم
ّ
ّ
الد�س ��وقي �أحد خ�ب�راء جممع اللغة العربي ��ة بالقاهرة .وم�ؤ ِّل ��ف الكتاب ذو خربة
معجم َّية؛ �إذ �إنه باحث باملجمع نف�س ��ه ،و�أحد امل�شاركني يف ت�أليف معجم ال�صواب
اللغوي ومعجم اللغة العربية املعا�صرة ،ف�ضلاً عن مكانة الدار النا�شرة للكتاب.
ّ
وعقد موازن ��ة بينه وبني املعجم
وق� � َّدم الكتاب تعريفات للمعج ��م
التاريخيَ ،
ّ
وق�سم
الكبري ،وذكر قائمة �أول َّية بعدد اجلذور امل�ستعملة يف ع�صور اللغة العربيةَّ ،
التاريخي
ع�ص ��ور اللغة العربية �إلى ع�شرة ع�صور ،وط َّبق منهجه املقرتح للمعجم
ّ
على �أربعة مناذج.
ولن ��ا على الكت ��اب مالحظات كثرية ال يت�س ��ع له ��ا املقام هنا ،ولكن ��ي �أكتفي
التاريخي املن�شود ع�سى
بنماذج تعطي �ص ��ورة ع َّما ُقدِّ م من درا�س ��ات حول املعجم
ّ
�أن تغيرِّ هذه املراجعة بع�ض الت�ص ُّورات يف الدرا�سات املعجم َّية.
�أو ًال :غالف الكتاب ومقدمته:
الغالف من عتبات الن�ص  paratexteالتي يجب �أن يتعاون الكاتب والنا�شر
يف �إعداده ��ا .وقد وق ��ع عنوان الكتاب عل ��ى الوحدة الأمامي ��ة اخلارجية بعنوان:
(امل ��وا ّد واملداخ ��ل يف املعج ��م التاريخ � ّ�ي) ويف تروي�س ��ة الكتاب بعن ��وان( :املوا ّد
اللغوي التاريخ � ّ�ي) ويف الوحدة الأمامي ��ة الداخلية للغالف
واملداخ ��ل يف املعج ��م
ّ
تاريخي للغ ��ة العربية ،امل ��وا ّد واملداخل يف املعجم
بعن ��وان( :نحو �ص ��ناعة معجم
ّ
التاريخي)! وهذا التع ُّدد ي�ض ��عف درج ��ة التل ِّقي بني الكتاب وقارئه ،و ُيلقي
اللغوي
ّ
ّ
على مراجعة الكتاب اً
ظالل من ال�ضعف والتوهني(.)3
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ويف مقدم ��ة الكت ��اب �ص 16عنوان بلفظ ( الدرا�س ��ات ال�س ��ابقة والر�س ��ائل
العلمية ذات ال�صلة بالدرا�سة) ،ومل يذكر امل�ؤلف �أن كتاب (اال�ست�شهاد يف املعجم
حاولت يف هذا
التاريخي) �أ�ص ��له �أطروحة ماج�ستري ،بل قال �ص« :39وقد
اللغوي
ُ
ّ
ّ
اللغوي
الكتاب مع كتاب الأ�س ��تاذ م�ص ��طفى محمد �ص�ل�اح نقل مو�ض ��وع املعجم
ّ
أكادميي املتخ�ص�ص»!
ال�شكلي �إلى جمال البحث ال
التاريخي من باب التنظري
ّ
ّ
ّ
وذك ��ر امل�ؤلف �ص� 18أن ��ه عمل يف معجم املكنز الكب�ي�ر ،و�أ َّكد ذلك �ص ،244
الداخلي للمكنز �ض ��من فريق العمل ،بل �إن
ولكن ا�س ��مه غري موجود على الغالف
ّ
امل�ؤلف نف�سه مل يذكر هذا املعجم �ضمن �أعماله على ظهر غالف كتابه.
وذ َكر �ص� 19أن من �ص ��عوبات درا�س ��ته عدم �إمكان حتدي ��د تاريخ وفاة بع�ض
ال�شعراء! و�أقول� :إن معرفة ع�صر ال�شاعر تغني عن التاريخ الدقيق للوفاة.
وذ َكر �ص 25يف تعريف املعجم لغة �أن لفظ «معجم هنا ا�س ��م مفعول �أو ا�س ��م
م ��كان» ،وال �أفه � ُ�م م ��راده بـ»هنا» ال �س ��يما �أنه حت� � َّدث �ص 27ع ��ن تعريف املعجم
ا�صطالحا(.)4
ً
وذ َك ��ر � ��ص� 26أنّ من املع ��اين املعجمية للج ��ذر(ع ج م) «الو�ض ��وح والبيان،
وهذه الداللة نادرة ج ًّدا انفرد بروايتها �أبو احل�س ��ن اللحياين» ،ومل يو�ضح امل�ؤلف
م�صدره فى ذلك.
�طالحي للمعجم يف جم ��ال م�ؤلفات
وق ��ال � ��ص« :27ظهر �أول ا�س ��تعمال ا�ص �
ّ
النبوي ال�ش ��ريف وال �س ��يما م ��ا يتعلق بعلم الرج ��ال ورواة احلديث ،وبد�أ
احلديث
ّ
ا�ستعمال اللفظ � اًأول يف �صيغة امل�ضاف �إليه يف عنوان طويل ...ور�أى النا�س(!) �أن
فتم اخت�ص ��اره»( ،)5وقال يف الهام�ش« :فظهر بداية من كتاب
هذا العنوان طويل؛ َّ
املعج ��م لأبي يعلى(ت307هـ)» ،وقد �أغفل امل�ؤلف هن ��ا دور البخاري (ت 256هـ)
الذي �أطلق لفظة معجم و�ص ًفا لأحد كتبه املرتبة على حروف املعجم ،كما اقت�صر
على معجم واحد لأبي يعلى ،و�أغفل معجم ال�صحابة له(!)6
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وذ َك ��ر �ص� 29أن اخلليل رتَّب معجمه «ترتي ًبا يي�س ��ر العث ��ور عليها ،واالهتداء
�إلى معناها ب�أ�س ��هل الطرق» وطريقة اخلليل فى الرتتيب �ص ��وتية تقليبية مع َّقدة؛
فكيف تكون �أ�سهل الطرق؟
وذ َك ��ر �ص� 40أن جممع اللغة العربية بالقاهرة مل يجد من معجم في�ش ��ر «ما
ومنوذجا من حرف الهمزة �إلى
ي�ص ��لح للن�ش ��ر �إال مقدمة �أع َّدها في�ش ��ر بنف�س ��ه،
ً
(�أ ب د)؛ فطبعهم ��ا املجم ��ع» ،وك ّن ��ا نتمنى من امل�ؤلف الإ�ش ��ارة �إل ��ى الثلث الأول
املجمعي محمد �شوقي �أمني يف جملة املجمع(،)7
من (�أ خ ذ) الذي ن�ش ��ره الع�ض ��و
ّ
وك ّن ��ا ننتظ ��ر اعرتافه ب�أن جممعه �ض� � َّيع بقية اجلذاذات يف مكان ق�ص � ّ�ي مبخزن
للمرجتعات(!)8
التاريخي
اللغوي
وختم امل�ؤلف مقدمته بالتفريق ب�ي�ن املعجم الكبري واملعجم
ّ
ّ
فق ��ال �ص« :57املادة التي يعتم ��د عليها كال املعجمني واحدة؛ فمادة املعجمني هي
()9
النبوي و�أقوال ال�ص ��حابة والتابعني وامل�أثور من امللح
الق ��ر�آن الكرمي واحلديث
ّ
والطرائ ��ف والأمث ��ال والن ��وادر وال�ش ��عر باختالف ع�ص ��وره ابتداء من الع�ص ��ر
اجلاهلي وانتهاء بالع�صر احلديث .كال املعجمني ي�ستفي�ض يف ذكر ال�شواهد �سواء
ّ
النبوي �أو �أقوال ال�ص ��حابة والتابعني �أو امل�أثور من
م ��ن القر�آن الكرمي �أو احلديث
ّ
امللح والطرائف والأمثال والنوادر �أو ال�ش ��عر باختالف ع�صوره ابتداء من الع�صر
اجلاهلي وانتهاء بالع�صر احلديث».
ّ
واملعج ��م التاريخ � ّ�ي ال يبتدئ من الع�ص ��ر اجلاهل � ّ�ي ،و�إمنا يب ��د�أ من عربية
التاريخي
النقو�ش التي ُيعتقد �أنها مرحلة �سابقة للعربية الف�صحى ،كما �أن املعجم
ّ
ال ي�ستفي�ض يف ال�شواهد؛ �إذ يكفي يف �شواهده �أن تكون متثيلاً دقي ًقا للغة يف مختلف
نف�سه
ع�صورها ومناطقها ومو�ضوعاتها والثقافة التي رِّ
تعب عنها؛ وقد ذكر امل�ؤلف ُ
يف �أوجه االختالف بني املعجمني �ص� 59أن «اال�ست�شهاد يف املعجم الكبري ال يخ�ضع
ملعيار ثابت ،مبعنى �أنه قد ُي�ست�شهد على املعنى الواحد ب�شاهد �أو �أكرث ل�شعراء من
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التاريخي ف�إنه ُي�ست�شهد ب�أ�سبق �شاعر
اللغوي
الع�ص ��ر نف�سه� ،أما بالن�سبة للمعجم
ّ
ّ
ذ َكر هذا املعنى يف هذا الع�ص ��ر امل�ست�ش َهد به ،ورمبا ُي�ست�ش َهد ب�شعراء �آخرين من
معان
ع�ص ��ور تالية للداللة على ثبات املعنى فقط� ،أو للداللة على تطور املعنى �إلى ٍ
�أخرى».
ثان ًيا :التكرار:
ك� � َّرر امل�ؤلف َ
بع�ض الفقرات مثل عبارة الدكتور كمال ب�ش ��ر التي جاءت عقب
الإهداء دون ذكر م�صدرها ،ثم تكررت �ص 211 ،45مع ت�صرف ي�سري( ،)10وتكرار
الفقرات الواردة �ص 48 -44يف اخلامتة �ص 298 -295مع ت�صرف ي�سري ،وتكرار
الفقرة املنقولة عن مقدمة املعجم الكبري مع ت�ص ��رف ي�س�ي�ر �ص ،54 ،49وتكرار
الفق ��رة املنقول ��ة ع ��ن املعجم الكبري بخ�ص ��و�ص املع ��اين � ��ص ،150 ،140وتكرار
الفق ��رة املن�س ��وبة �إلى �أوملان � ��ص ،185 ،180وتكرار الفق ��رة املنقولة عن الدكتور
عبدالك ��رمي خليفة �ص !212 ،158وتكرار الفقرتني املنقولتني عن الأ�س ��تاذ �أحمد
�ش ��فيق اخلطيب �ص 213 ،152م ��ع تكرار الأخط ��اء( !)11وتكرار الفق ��رة املنقولة
عن الدكتور �ص ��ادق عبداهلل �ص  213 ،46مع ت�ص ��رف بال �إ�شارة! وتكرار الفقرة
املنقولة عن الدكتور محمد ر�شاد احلمزاوي �ص!232 ،230
وقد ك َّرر امل�ؤلف بع�ض اجلمل مثل قوله �ص:216
 -2الك�ش ��ف ع ��ن �أوج ��ه التغري ال ��دال ّ
يل ومظاهره يك�ش ��ف لنا ث ��راء العربية
وغناها.
 -3الك�ش ��ف عن �أوجه التغري ال ��دال ّ
يل ومظاهره هدف �أ�سا�س � ّ�ي من �أهداف
التاريخي»!
املعجم
ّ
وك� � َّرر بع�ض املرتادف ��ات مثل قوله � ��ص « :65املادة (اجل ��ذر) اللغوية عبارة
عن حروف املداخل اللغوية جم َّردة من الزوائد ،وكذلك من ال�س ��وابق واللواحق»!
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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ون�س ��ي امل�ؤلف �أن الزوائد ت�شمل ال�س ��وابق واللواحق! ومثل قوله �ص« :148ي�ضاف
�إليها كلها ال�س ��ياق ،و�سياق احلال� ،أو املوقف»! ون�سي امل�ؤلف �أن �سياق احلال جزء
من ال�سياق!
وهناك تكرار من �أثر ال�سرعة يف النقل مثل قوله �ص:225
« -1امل�صادر الأولية :وهي الوثائق...
 -2امل�صادر الأولية :وهي املعاجم الأخرى»!
التاريخي م�صادر �أول ّية و�أخرى ثانوية(.)12
وال يخفى �أن للمعجم
ّ
ثال ًثا :االعتماد على املراجع الو�سيطة:
اعتمد امل�ؤ ِّلف ب�ص ��ورة وا�ضحة مك�ش ��وفة على مراجع و�سيطة ال�سيما درا�سة
ن�س ��ب �ص� 29إل ��ى الدكتور مدك ��ور �أن «اللغويني
الدكت ��ور عم ��رو مدكور()13؛ فقد َ
يق�ص ��دون باملعجم الكتاب الذي ي�ض ��م مف ��ردات لغة ما ويثب ��ت هجاءها ونطقها
وداللتها ،وا�س ��تعمالها فى الرتاكيب املختلفة ،ومرادفتها وا�شتقاقها� ،أو �أحد هذه
اجلوانب على الأقل ،مع ترتيب هذه املفردات ب�ص ��ورة من �صور الرتتيب غال ًبا ما
تكون هجائية»( ،)14وهذا الكالم نقله الدكتور مدكور بت�ص ��رف ي�سري عن الدكتور
�أحم ��د مختار عم ��ر والدكتور محمود فهم ��ي حجازي؛ فكان الأ ْول ��ى مب�ؤلف املواد
واملداخل الرجوع �إلى امل�صدرين الأ�سا�سني(.)15
�طالحي للمدخل
كما نقل امل�ؤلف عن الدكتور عمرو مدكور �أن التعريف اال�ص �
ّ
يتلخ�ص يف �أنه «ي�ش ��مل الكلمات التي ُتكتب ببنط �أ�سود �أو �شبه �أ�سود؛ الأمر الذي
يعني �ش ��مولها للكلمة الرئي�سة و�أية كلمة ت�صريفية ُتذكر بعدها»( ،)16وهذا الكالم
نقله الدكتور مدكور عن الدكتور مختار؛ فكان الأولى بامل�ؤلف الرجوع �إلى امل�صدر
اال�صلي ال �سيما �أنه من م�صادره!
ّ
كالما للدكتور عبداهلل العاليلي من خالل
ونقل م�ؤلف املواد واملداخل �ص ً 32
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الدكتور ح�س�ي�ن ن�ص ��ار ،مع �أن كتاب العاليلي مطبوع متداول( ،)17كما نقل امل�ؤلف
� ��ص� 42إح ��دى فقرات االتفاقي ��ة املربمة ب�ي�ن اجلمعية الفيلولوجي ��ة الربيطانية
ومطبعة جامعة �أك�سفورد عن كتاب �صديقه الأ�ستاذ م�صطفى �صالح (اال�ست�شهاد
كالما كث ًريا �إلى عمرو
اللغوي
يف املعجم
ّ
ن�س ��ب امل�ؤلف ً
التاريخي).وفى �صَ 70-68
ّ
مدكور مع �أنه كالم غريه كما هو وا�ضح من �إحاالت الدكتور عمرو يف كتابه!
وقد �أ َّدى ذلك �إلى متابعة امل�ؤلف َ
بع�ض املراجع الو�سيطة يف اخلط�أ �أو ال�سهو؛
فقد ن�س ��ب �ص- 52اعتمادًا على الدكتور نا�صر الدين الأ�سد� -إلى مقدمة املعجم
الكبري قول الدكتور مدكور يف مقدمته ملعجم في�ش ��ر« :ويظهر �أن معجم �أك�سفورد
التاريخي الذي ُن�ش ��ر قبل مولده بقليل كان مثله الأعلى؛ ف�شاء �أن يطبق منهجه يف
ّ
()18
اللغة العربية» ! ومل يفطن امل�ؤلف �إلى ادِّعاء الدكتور مدكور �أن معجم �أك�سفورد
ُن�شر قبل مولد في�شر! وال�صواب �أنه ُبدئ العمل فيه قبل مولد في�شر(.)19
وزع ��م امل�ؤ ِّلف �ص – 75اعتمادًا على الدكتور �إبراهيم �أني�س� -أن ابن منظور
تكل ��م يف مقدمة معجمه عن تقارب احلروف وتباعده ��ا ،مع �أن كالم ابن منظور
وخوا�صها).
بعد املقدمة فى باب بعنوان( :باب �ألقاب احلروف وطبائعها
ّ
وت�س� � َّبب اعتماد امل�ؤلف  -ب�ص ��ورة غري مر�ض ��ية -على الدكتور عمرو مدكور
يف نق ��ل بع� ��ض النقول ب�أخطائه ��ا مثل قول الدكت ��ور مدكور ع ��ن معاجم الرتتيب
�وتي؛
�وتي (ح�س ��ب الأ�ص ��ول) �إنها« :تعود �إلى معج ��م العني يف ترتيبه ال�ص � ّ
ال�ص � ّ
أ�سا�س ��ا لرتتيب (املداخل) ...فكلها تعتمد
�وتي للحرف � ً
حيث يعتمد املخرج ال�ص � ّ
�وتي للرتتي ��ب ونظام تقليب (امل ��واد الداخلية)»! وقوله عن الق�س ��م
النظام ال�ص � ّ
الهجائي(داخل الأ�صول) �إنه «ي�ضم املعاجم التي تر ِّتب
الأول من معاجم الرتتيب
ّ
(املداخ ��ل) وفق احلرف الأول من احلروف الأ�ص ��ول مع ا�س ��تخدام نظام الأبنية
والرباعي واخلما�س � ّ�ي ،ومالحظة تقليبات امل ��ادة ،ومثال هذه
الثنائ � ّ�ي والثالث � ّ�ي
ّ
املعاج ��م اجلمه ��رة البن دريد (ت321ه� �ـ) ،ومقايي�س اللغ ��ة واملجمل البن فار�س
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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(ت395ه� �ـ)»( )20وال يخف ��ي اخللط بني امل ��وا ّد واملداخ ��ل يف كالم الدكتور مدكور
الذي عقد ف�ص�ًل�ااً كاملاً بعنوان( :ترتيب املداخل) يق�ص ��د ب ��ه (ترتيب املوا ّد)؛
فكيف نف�سّ ��ر الف�صل الأول (م�ص ��طلح املدخل) الذي تك َّلم فيه عن �أنواع املداخل
وخ�صائ�ص املدخل ،و�ص َّرح ب�أن املدخل مرادف لكلمات �أخرى مثل لك�سيم ،ووحدة
معجمية! وال �أعرف الفرق بني الرتتيب ح�س ��ب الأ�ص ��ول والرتتيب داخل الأ�صول،
وال �أعرف �أن املعاجم القدمية رتّبت املداخل ترتي ًبا معي ًنا ،و�أن ابن فار�س ا�ستعمل
التقليبات!
خارجي
وم ��ن ذلك م ��ا نقله امل�ؤ ِّلف عن عم ��رو مدكور بلفظ�« :أف�ض ��ل ترتيب
ّ
ه ��و ترتي ��ب (املداخل) على �أ�س ��ا�س احلرف الأول فالث ��اين فالثالث من احلروف
الداخلي فيعتمد
الأ�ص ��ول ،وهي طريقة الأ�س ��ا�س وامل�ص ��باح املنري� ،أما الرتتي ��ب
ّ
على تقدمي الأفعال على الأ�س ��ماء»( !)21ولعل ال�س ��ياق ي�ؤكد �أن املق�ص ��ود بالرتتيب
اخلارجي هو ترتيب املواد (اجلذور).
ّ
وم ��ن اعتم ��اد امل�ؤ ِّلف على عمرو مدك ��ور قوله« :و�إن كان هن ��اك ما اعتمد يف
ترتيب (مداخله) جميع �أحرف الكلمة دون النظر(!) �إلى اجلذر ...و�إن كان هذا
()22
النوع من الرتتيب -الرتتيب ح�س ��ب �أحرف الكلمة دون النظر(!) �إلى الأ�صول
 منا�س� � ًبا لتالمي ��ذ املرحل ��ة االبتدائي ��ة مثلاً ؛ ف� ��إن طالب املرحلت�ي�ن الإعداديةوالثانوية ينبغي �أن يعتمد املعجم املق َّدم لهم الرتتيب على �أ�سا�س �أ�صول الكلمات،
وترتي ��ب (املداخل) ح�س ��ب اجلذور»( !)23وذك ��ر مدكور عبارة لأومل ��ان و�أحال �إلى
(دور الكلم ��ة فى اللغة � ��ص)67؛ وتابعه م�ؤلف املواد؛ فنقل عن ��ه العبارة والإحالة
غري ال�صحيحة(!)24
ويف � ��ص 156اعتم ��د امل�ؤل ��ف على جملة املجمع؛ ف�ص � َّ�حف ق ��ول ابن منظور:
«عرف � ُ�ت ذل ��ك يف َمع َنى كالمه َوم ْعن ��اة كالمه ،ويف َمع ِن ّى كالم ��ه»()25؛ حيث نق َله
«عرفت ذلك يف معنى كالمه ومعناه كالمه ،ويف معنى كالمه»(!)26
بلفظ:
ُ
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ويف � ��ص 157نق ��ل امل�ؤلف قول الدكتور خليفة« :ي�أتي دور قارئ الن�ص ��و�ص يف
اللغوي» ،وكان
التاريخي للغة العربية ،و�أهمية اختيارهم ومعرفة تكوينهم
املعج ��م
ّ
ّ
يف �إمكانه �أن يت�ص َّرف ،في�ستعمل الإفراد �أو اجلمع.
وم ��ن غ�ي�ر املعقول اعتم ��اد امل�ؤل ��ف � ��ص 198 -192يف احلديث ع ��ن املجاز
والتجريد على ر�س ��الة دكتوراه بعنوان( :جهود جممع اللغ ��ة العربية بالقاهرة يف
درا�سة العربية املعا�صرة)؛ ف�أين كتب البالغة العربية؟!
ويف �ص 230اعتمد امل�ؤلف على ما جاء يف جملة املجمع بلفظ« :وكتاب املنطق
البن ال�سكيت»( ،)27ون�سي امل�ؤلف �أن الكتاب ا�سمه (�إ�صالح املنطق).
راب ًعا� :إهمال الأقوا�س الدالة على االقتبا�س:
يف كث�ي�ر م ��ن املوا�ض ��ع �أهم ��ل امل�ؤلف �أقوا� ��س االقتبا� ��س؛ وهذا يوهم ن�س ��بة
مقتب�س ��ها ،ال �س ��يما عند نقل فقرة �أو �ص ��فحة كامل ��ة �أو �أكرث من
الن�ص ��و�ص �إلى
ِ
�صفحة .وميكن النظر يف ال�صفحات من  15 -13ومقارنة ما فيها ببحث الدكتور
محمد ح�س ��ن عبدالعزيز(املعجم التاريخ � ّ�ي للغة العربية بني الأمل والعمل) .ويف
التاريخي للغة الفرن�س ��ية دون
� ��ص 43 -42كت ��ب امل�ؤلف خم�س فقرات عن املعجم
ّ
�إحالة �إلى م�صدر واحد.
ويف � ��ص� 44أخ ��ذ امل�ؤل ��ف ثماني ��ة �أ�س ��طر  -دون �إحال ��ة -من بحث الأ�س ��تاذ
تاريخي) الذي ن�ش ��ره
لغوي
�إ�س ��ماعيل مظهر (اللغة العربية وحاجتها �إلى معجم ّ
ّ
الدكتور محمد ح�سن عبدالعزيز(.)28
ويف � ��ص 55 -49تداخل ��ت بع�ض عب ��ارات امل�ؤلف مع عبارات الدكتور نا�ص ��ر
الدي ��ن الأ�س ��د( !)29ويف �ص 77-76تداخل كالم امل�ؤلف م ��ع ن�ص الدكتور �إبراهيم
�أني�س(!)30
ويف � ��ص  133 -129اعتم ��د امل�ؤلف اعتمادًا كل ًّيا عل ��ى الدكتور عمرو مدكور؛
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فنقل متنه وهوام�ش ��ه( !)31ورمبا غيرَّ قول مدكور �ص« :219د�.إبراهيم �أني�س «�إلى»
الدكت ��ور �إبراهيم �أني�س» ،كما �أ�س ��قط ث�ل�اث كلمات �أخ َّلت باملعن ��ى؛ ففي املعجم
العربي املعا�ص ��ر �ص« :219 -218فالعربية لغة ا�ش ��تقاقية؛ حيث يربط اال�شتقاق
ّ
بني مواد اجلذر» ،وفى املواد واملداخل �ص« :132فالعربية لغة ا�ش ��تقاقية بني مواد
اجلذر».
ويف الف�صل الثاين عقد امل�ؤلف مبح ًثا بعنوان(طرق �شرح املعنى) اعتمد فيه
مع تغيريات طفيفة  -على منت وهوام�ش الدكتور عمرو مدكور(.)32ويف �ص 212نقل امل�ؤلف الفقرة الأولى من الدكتور محمد بن�شريفة ،والفقرة
الثانية من الدكتور عبدالكرمي خليفة دون و�ض ��ع عالمة التن�صي�ص .ويف �ص215
نقل امل�ؤلف �صفحة كاملة عن الأ�ستاذ الدكتور محمد ح�سن عبدالعزيز دون و�ضع
عالمة التن�ص ��ي�ص .وفى �ص 225 -223نقل امل�ؤلف ثالث �ص ��فحات متتالية دون
و�ضع عالمة التن�صي�ص.
خام�سا� :إهمال ال�ضبط والرتقيم:
ً
عل ��ى الرغ ��م م ��ن حر� ��ص امل�ؤلف عل ��ى �ض ��بط كلمات كث�ي�رة �أهمل �ض ��بط
بع� ��ض الكلمات امل�ش � ِ�كلة؛ ففي � ��ص�« :78أيوب و�أبو عكرمة ع ��ن مرجى عن جعفر
ب ��ن �س ��ليمان ...ويف رواي ��ة ،عطاء ب ��ن ي�س ��ار»! وكان الواجب على امل�ؤلف �ض ��بط
«مرجى»( ،)33وكان عليه � ً
أي�ضا حذف الف�صلة التي قبل عطاء .ويف �ص 142نقل عن
مقدمة املعجم الكبري �أن «امل�ؤمل فى �أ م ل» ! وكان َ
املنتظر من امل�ؤلف �ض ��بط ميم
«امل�ؤ َّمل» بالفتح والت�ش ��ديد( .)34ويف �ص 182قال امل�ؤلف« :وال يخفى على كل متتبع
ودار� ��س� ،أن داللة اللف ��ظ تتطور بفعل ما يحدث من ظواه ��ر تاريخية واجتماعية
ونف�سية»! وال َم ْدعاة للف�صلة التي بني الفعل والفاعل.
�تعاري نقل عن الدكتور عمر �س ��عيد
ويف �أثن ��اء حديث امل�ؤلف عن املجاز اال�س � ّ
احلي ،والأمثلة هي «الربجن (كذا!)،
ثالثة �أمثلة على اال�س ��تعارة من اجلماد �إل ��ى ّ
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اجليب ،الدهليز» ،دون �ضبط للكلمة الأولى �أو تو�ضيح النتقال الداللة .ويف �ص203
قال امل�ؤلف دون �ض ��بط« :وق ��دور جامعة :عظيمة ،وجمعته ��م جامعة� :أمر جامع»
ويب ��دو �أن امل�ؤ ِّل ��ف اعتمد على املعجم الو�س ��يط؛ ففيه «(و ِق � ْ�در) جامعة :عظيمة،
وج َم َعتْهم جامعة� :أمر جامع»(.)35
َ
ويف �ص 207قال امل�ؤلف عن الربذعة« :هي فى الأ�صل ُتطلق على ك�ساء ،يو�ضع
على ظهر البعري حتت ال َّرحل» ،وال داعي للف�صلة بني النعت واملنعوت.
�ساد�سا :عدم التعليق على النقول:
ً
مل يع ِّل ��ق امل�ؤ ِّل ��ف على بع�ض نقوله واقتبا�س ��اته؛ فقد نقل �ص 64عن الأ�س ��تاذ
اخلما�سي،
الرباعي �أو
الثالثي �أو
م�صطفى عبداملولى �أن اجلذر �أ�صل املادة اللغوية
ّ
ّ
ّ
اللغوي املج َّرد مثل (ر ف ع) وم�ش ��تقاته»! كما تابعه �ص 66
و�أن امل ��ادة هي اجلذر
ّ
فنق ��ل عن ��ه �أن املدخل ه ��و جذر املادة .وه ��ذا تفريق بني امل ��ادة املعجمية واجلذر
املعجمي يخالف ما ارت�ض ��اه امل�ؤلف نف�س ��ه – ونرت�ض ��يه نحن تب ًعا للمجمع  -من
ّ
()36
ترادف اللفظني .
ويف � ��ص 74نق ��ل امل�ؤ ِّلف عن الدكت ��ور �إبراهيم �أني�س �أن ��ه كان «على الدار�س
فيما م�ضى �إذا �أراد �أن يتحقق من �صدق هذا القول �أن يراجع مثلاً معج ًما كل�سان
العرب يف جملداته الع�شرين» ،دون �أن يعلق على الرقم املذكور ب�أنه خا�ص بطبعة
بوالق.
ويف � ��ص 132نقل امل�ؤ ِّلف عن الدكتور عمرو مدكور ق ��ول �إبراهيم جنا« :و�إنه
ليجدر �أن ن�ضع معج ًما مرت ًبا ح�سب الأبجدية العادية» ،ويف �ص 134نقل عن عمرو
مدكور قول الدكتور �إبراهيم مدكور« :ولي�س من املالئم �أن نفرق �شمل هذه الأ�سر،
أبجدي
و�أن ن ��وزع �أفرادها بني جنبات املعجم ،ال ل�ش ��يء اللهم �إال محاكاة لرتتيب � ّ
�ص ��رف يالئم بع�ض اللغ ��ات الأخرى»( )37دون �أن يو�ض ��ح خط�أ ت�س ��مية الألفبائية
بالأبجدية!
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ويف � ��ص 151نق ��ل امل�ؤ ِّلف ع ��ن الدكتور محمد ح�س ��ن عبدالعزي ��ز �أن املعجم
التاريخ � ّ�ي «يب ��د�أ باملعنى الأق ��دم ،ثم بالذى يج ��يء بعده ،وهكذا (حتى) ن�ص ��ل
اجلاهلي� ،أما �إذا بدا بالع�ص ��ر
�إلى املعنى الأحدث؛ هذا �إذا بد�أ املعجم بالع�ص ��ر
ّ
احلديث ف�س ��وف يب ��د�أ باملعنى الأحدث ث ��م ينزل �إلى املعاين الأخ ��رى»( ،)38وكان
التاريخي
املتوق ��ع من امل�ؤلف �أن ي�س ��تدرك عل ��ى الدكتور محمد ح�س ��ن �أن املعجم
ّ
اجلاهلي ،و�إمن ��ا يبد�أ بكل «ما و�ص ��لنا من نقو� ��ش ،وما ُكتب يف
ال يب ��د�أ بالع�ص ��ر
ّ
ً
مخطوطا ،وما و�صلنا مكتو ًبا على ورق الربدي باللغة العربية منذ �أقدم
ال�ص ��حف
التاريخي؛ وهذا
الع�ص ��ور حتى الوقت احلا�ض ��ر»( ،)39بل حتى وقت حترير املعجم
ّ
هو الفارق بينه وبني املعجم الكبري.
ويف �ص 152نقل امل�ؤ ِّلف عن الأ�س ��تاذ �أحمد �ش ��فيق اخلطيب �أن هناك مرب ًرا
التاريخي «للبدء باملعنى الأقدم ت�سل�س�ًلإاً �إلى املعنى الأحدث ،وبالن�سبة
يف املعجم
ّ
لطبيعة اللغة العربية (املحدودة) التغري الدال ّ
يل ف�إن ذلك �س ��يكون يف الغالب هو
الو�ض ��ع احلا�ص ��ل»( ،)40وكلمة املحدودة قد تكون ت�س� � ُّر ًعا من الأ�س ��تاذ اخلطيب،
ورمبا تكون خط�أ من حترير املجلة؛ ومل يع ِّلق امل�ؤ ِّلف.
ويف � ��ص  199نق ��ل امل�ؤ ِّلف عن الدكتور عمر �س ��عيد �أمثلة عل ��ى التجريد منها
«الع�ضو :داللته القدمية :جزء من جمموع اجل�سد كاليد ،وال ِّرجل ،والأذن ،داللته
احلديثة :امل�ش�َت�ررَ ك يف حزب �أو �شركة �أو جماعة �أو نحو ذلك ...اجلريدة :داللتها
القدمية� :س ��عفة طويلة ُت َّ
رجالة فيها،
ق�شر من خو�صها ،والبقية من املال ،وخيل ال َّ
ودف�ت�ر �أرزاق اجلي� ��ش يف الديوان ،داللته احلديثة� :ص ��حيفة يومية تن�ش ��ر �أخبا ًرا
ومقاالت...ال�س ��فرة :داللته القدمية طعام ُي�ص ��نع للم�س ��افر ،وما ُيحمل فيه هذا
ُّ
الطعام ،داللته احلديثة :املائدة وما عليها من الطعامَ ...
احلقل :داللته القدمية:
الأر�ض الف�ضاء الطيبة ُيزرع فيها ،والزرع ما دام �أخ�ضر ،داللته احلديثة :الأر�ض
الف�ضاء الطيبة ُيزرع فيها ،والزرع ما دام �أخ�ضر( ،)41وحقل البرتول :املكان الذي
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ُي�س ��تنبط منه البرتول لال�س ��تغالل ،وحقل التجارب :املكان الذي تجُ َرى فيه»()42؛
وال �أعرف عالقة الأمثلة الأربعة بالتجريد؟
ويف �ص 203نقل امل�ؤلف عن (الألفاظ املحدثة يف املعاجم العربية املعا�صرة)
الف ��رق ب�ي�ن دالالت اللحن؛ فقال« :داللت ��ه القدمية :اللغة ،وحل ��ن القول :فحواه،
�يقي املو�ض ��وع للأغني ��ة» ،دون �أن
داللت ��ه احلديثة :يف املو�س ��يقى :ال�ص ��وت املو�س � ّ
ي�س ��تدرك امل�ؤلف دالالت �أخرى؛ ففي املعجم الو�س ��يط« :فالن ال يعرف حلن هذا
ال�شعر :ال يعرف كيف يغنيه»(.)43
ويف �ص 204ذكر امل�ؤ ِّلف -دون توثيق �أو تعليق -ر�أي الدكتور �أني�س �أن «تعميم
�يوعا يف اللغ ��ات من تخ�صي�ص ��ها ،و�أقل �أث� � ًرا يف تطور الدالالت
ال ��دالالت �أقل �ش � ً
وتغيرُّ ها»( ،)44دون �إ�ش ��ارة �إلى من يرى �أن التعميم على قدم امل�س ��اواة يف الأهمية
مع التخ�صي�ص(.)45
ويف � ��ص 227نقل امل�ؤ ِّلف قول الدكتور محمود فهمي حجازي« :تعتمد املعاجم
التاريخية على توثيق ورود الكلمة والرتاكيب ودالالتها يف الن�صو�ص ،وال تقوم على
النق ��ل من املعاجم القدمية وت�ص ��حيح �أخطاء الت�ص ��حيف والتحريف»( ،)46وهذه
العبارة محل نظر؛ فلعل مراد الدكتور حجازي �أنها ال تقوم على النقل من املعاجم
القدمية وت�ص ��حيح �أخطاء الت�ص ��حيف والتحريف فقط؛ �إذ يج ��ب االعتماد على
الكتابات العربية يف تاريخها الطويل من النقو�ش القدمية قبل الإ�سالم �إلى حلظة
التاريخي.
حترير املعجم
ّ
ويف �ص 237انتقد امل�ؤلف زميله الأ�س ��تاذ م�ص ��طفى محمد �ص�ل�اح �ص ��احب
التاريخي) يف تق�س ��يمه ع�ص ��ور اللغة العربية �إلى
اللغوي
(اال�ست�ش ��هاد يف املعجم
ّ
ّ
والعبا�سي ،والو�س ��يط ،واحلديث؛
�امي،
خم�س ��ة ع�ص ��ور فقط:
ّ
اجلاهلي ،والإ�س�ل ّ
ّ
أموي كع�ص ��ر م�س ��تقل
فق ��ال« :وي�ؤخ ��ذ على ه ��ذا التق�س ��يم �أنه �أغفل الع�ص ��ر ال ّ
له خ�صائ�ص ��ه ال�سيا�س ��ية اخلا�ص ��ة به؛ ومن َّثم خ�صائ�ص ��ه الأدبي ��ة واللغوية...
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كما ي�ؤخذ عليه عدم التزامه به؛ مما ا�ض ��طره �إلى �أن ي�شري عند التطبيق للع�صر
واململوكي ،وقد ع َّلل ذلك برغبته يف التحديد
والفاطمي
أندل�سي
أموي والع�صر ال
ال ّ
ّ
ّ
ّ
الدقيق لع�ص ��ر ال�ش ��اهد ،وكان الأ ْولى به �أن يتبع هذا التف�ص ��يل يف التق�سيم ذاته
يوجه
للع�صور»؛ وقد يكون امل�ؤلف مح ًّقا يف هذا النقد ،ولكن الغريب �أن امل�ؤ ِّلف مل ِّ
هذا النقد �إلى �أ�ستاذه الدكتور محمد ح�سن عبدالعزيز الذي �سار م�صطفى �صالح
يف ركابه ،بل �إن تق�س ��يم م�صطفى �صالح �أف�ضل؛ حيث جعل الدكتور محمد ح�سن
الع�ص ��ر احلديث من بداية ع�صر النه�ض ��ة «حتى اليوم» ،يف حني جعله م�صطفى
التاريخي»( ،)47مع مالحظة �أن
�صالح« :حتى اليوم ،بل حتى �سنوات ت�أليف املعجم
ّ
التاريخي باحتاد
تق�سيم الع�صور �إلى خم�سة هو التق�سيم الذي �أق َّرته جلنة املعجم
ّ
املجام ��ع ،ولي�س الدكتور محمد ح�س ��ن عبدالعزيز �إال تاب ًعا له ،كما �أن م�ص ��طفى
محمد �ص�ل�اح م�سبوق بالدكتور علي القا�س ��مي الذي قال بحق« :الع�صر احلديث
التاريخي للغة العربية ال ينتهي �س ��نة 2000م �أو 2010م؛ لأن
بالن�س ��بة �إلى املعجم
ّ
ت�أليف املعجم قد ي�ستغرق ع�شرات ال�سنني؛ ولهذا ينبغي �أن ُت�ش َّكل يف هيئة املعجم
التاريخي للغة العربية َوحدة للمتابعة وال َّر�ص ��د تقوم بت�سجيل امل�ستج َّدات اللغوية
ّ
والعلمية خالل املدة التي ي�س ��تغرقها ت�أليف املعجم ،و�إ�ضافة ن�صو�صها و�سياقاتها
�إلى املد َّونة وقاعدة ال�شواهد ثم �إلى املعجم نف�سه»(.)48
ويف � ��ص 239نقل امل�ؤ ِّلف عن الدكتور محمد ر�ش ��اد احلمزاوي نظام الرتتيب
التاريخي؛ فذكر �أنه عبارة عن ترتيب مداخل املعجم ترتي ًبا
اخلارج � ّ�ي يف املعجم
ّ
�ألفبائ ًّيا عرب ًّيا ،دون �أن يع ِّلق امل�ؤلف على كلمة املداخل ،و�أنها تعني املواد �أو اجلذور
�أو املداخل اجلذرية(!)49
�ساب ًعا :الت�ص ُّرف يف الن�صو�ص:
يكتف امل�ؤ ِّلف بعدم التعليق على الن�صو�ص والنقول التي نقلها ،بل ت�ص َّرف
مل ِ
يف بع�ض ��ها دون �إ�ش ��ارة �إلى الت�ص� � ُّرف()50؛ ومن ذل ��ك ما نقله امل�ؤ ِّلف عن ل�س ��ان
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العرب يف هام�ش �ص 26بلفظ « :لأن �أفعلت – و�إن كان �أ�صلها الإثبات -قد جتيء
عجمت الكتاب لل�س ��لب والإزالة كذلك» .والذي يف الل�س ��ان...« :
لل�س ��لب ...وقالوا َّ
مت الكتاب؛ فجاءت ف َّع ُلت لل�س ��لب � ً
أي�ض ��ا كما
عج ُ
فق ��د جتيء لل�س ��لب ...وقال ��واَّ :
أفعلت»(.)51
جاءت � ُ
ويف � ��ص 35نقل امل�ؤ ِّلف قول الدكتور �ص ��ادق عبداهلل �أبو �س ��ليمان عن املعجم
مو�سوعي ُيفترَ �ض فيه �أن يكون حاو ًيا مل�سرية اللغة عرب رحلتها
التاريخي �إنه «كتاب
ّ
ّ
الطويل ��ة منذ بداية تاريخها (املعروف وامل�س � َّ�جل) �إلى �أن ي ��رث اهلل الأر�ض ومن
اخلي (و) يعر�ض للأقدم � اًأول»؛ ولي�س
عليها ...وهو يف كل ذلك ُيع َنى بالرتتيب ال َّد ّ
امل�سجل ،ولي�س فيه واو العطف(.)52
يف ن�ص الدكتور �صادق كلمة املعروف وال كلمة َّ
التاريخي العرب � ّ�ي بتون�س مبادرة
ويف � ��ص 43ذكر امل�ؤ ِّلف �أن م�ش ��روع املعجم
ّ
م ��ن « ...وجمعي ��ة املعجمية العربية (جمل ��ة املعجمية)» وهذا يوه ��م �أن اجلمعية
واملجلة �ش ��يء واحد! وال�ص ��واب»وجمعية املعجمية العربية بتون�س ،وجملتها جملة
املعجمية»(.)53
ويف �ص 45ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّلف يف قول في�ش ��ر« :ف�إن جمي ��ع الكلمات املتدا َولة يف
لغة ما لها حقوق مت�س ��اوية فيها ،ويف �أن ُتعر�ض و ُت َ
�ستو�ض ��ح �أطوارها التاريخية يف
َ
فحذف لفظ «وت�ستو�ضح»!
معجماتها»()54؛
ويف �ص 46 -45ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّل ��ف يف قول الدكتور محمد ح�س ��ن عبدالعزيز:
التاريخي للغة العربية لي�س فح�س ��ب ديوا ًنا للعربية ...بل �س ��يكون(كذا)
«املعجم
ّ
ديوا ًن ��ا لتاريخ العرب وامل�س ��لمني ...وال نبالغ (�إن) قلنا :املعج ��م هو الوجه الآخر
للحياة الإن�سانية»( ،)55ونقله بلفظ« :كذلك» ،و «�إذا».
ويف � ��ص 47ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّل ��ف يف ق ��ول الدكتور �ص ��ادق عبداهلل« :ال�س ��تفادة»
الأجي ��ال العربي ��ة الالحقة منها»( ،)56فغ�َّيرَرَّ كلمة «ال�س ��تفادة»؛ فجعلها «لإفادة»!
والغري ��ب �أن امل�ؤ ِّل ��ف نقل �ص 48قول الدكتور �ص ��ادق نف�س ��ه« :وذلك باال�س ��تفادة
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442

683

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول /ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ 2020م

10 9

56

مم ��ا ح َّققه الغربي ��ون يف �إجناز معجم ��ات لي�س للعربي ��ة بها عهد» ،ونقل � ً
أي�ض ��ا
الثانوي هو ما
�ص 221قول الأ�س ��تاذ الدكتور محمد ح�س ��ن عبدالعزيز« :امل�صدر
ّ
نف�سه
ي�ستفاد منه يف و�صف املادة �أو �سد الفجوات املعجمية» ،كما ا�ستعمل امل�ؤ ِّلف ُ
هذه الكلمة �ص 211حيث قالَّ « :متت اال�ستفادة من حلن العامة.»...
ويف �ص 69 -68ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّلف يف قول الدكت ��ور عمرو مدكور(« :والرتكيب
املزجي يعامل معاملة الكلمات الرئي�س ��ية) ،وينظر �إليه على �أنه كلمة واحدة� ،أما
ّ
بقي ��ة املداخل املركبة ف�إنها متث ��ل مداخل فرعية يف املعجم وتو�ض ��ع حتت مدخل
(نووي)»()57؛
النووي) يو�ضع حتت جذر (ان�ش ��طار) �أو
(رئي�س � ّ�ي)؛ فـ(االن�شطار
ّ
ّ
فنقل ��ه بلف ��ظ« :ويعامل الرتكيب املزج � ّ�ي معاملة الكلمات الرئي�س ��ة( ...رئي�س)؛
فـ(ال�سلك الدبلوما�سي)�( ...سلك) �أو (دبلوما�سي)»!
اال�صطالحي
ويف �ص 70ت�ص َّرف امل�ؤ ِّلف يف قول الدكتور عمرو مدكور« :التعبري
ّ
اال�صطالحي يتميز(غال ًبا)
يتميز(يف �أغلبه) بالثبات»()58؛ فنقله بلفظ« :التعبري
ّ
بالثبات»!
ويف � ��ص 74ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّلف يف قول الدكت ��ور �إبراهيم �أني� ��س(« :وكان) على
الدار� ��س فيم ��ا م�ض ��ى �إذا �أراد �أن يتحقق من �ص ��دق هذا الق ��ول �أن يراجع مثلاً
معج ًما كل�سان العرب ...و�أكدت �إح�صاءاتنا احلديثة �أنه �صحيح»( ،)59ونقله بلفظ:
«(ويجب) على الدار�س فيما م�ض ��ى �إذا �أراد �أن يتحقق من �ص ��دق هذا القول �أن
يراجع مثلاً معج ًما كل�س ��ان العرب ...و�أكدت �إح�ص ��اءاتنا احلديثة (بالفعل) �أنه
�صحيح»؛ وانظر �إلى �سوء الت�ص ُّرف يف املو�ضع الثاين!
َّبيدي« :ال َك ْو َ�س ��لة ،بالفتحَ :
احل ْو َثرة،
ويف �ص 123ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّلف يف قول الز ّ
احل َ�ش ��فة»( ،)60ونقله بلفظ« :ال َك ْو َ�سلةَ :
وهي ر�أ�س الأُذاف؛ �أي َ
احل ْو َثرة ،وهي ر�أ�س
الأُذاف؛ �أي َ
احل َ�شفة».
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ويف � ��ص 134ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّلف يف ق ��ول الدكت ��ور �إبراهيم مدك ��ور« :و�إذا كان
(مل يلح ��ظ ذل ��ك) باط ��راد يف معجمي ��ه الو�س ��يط والكب�ي�ر ،مع � اً
�ول عل ��ى ثقافة
(قرائهم ��ا)»( ،)61ونقل ��ه بلف ��ظ« :و�إذا كان ذل ��ك مل يلح ��ظ باط ��راد يف معجميه
الو�سيط والكبري ،اً
معول على ثقافة قرائها»!
ويف �ص 139 -135ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّلف فيم ��ا نقله عن مقدمة املعجم الكبري()62؛
�ضرب ،وا�ستعمل
فغيرَّ يف منهج ترتيب الفعل
الثالثي؛ حيث و�ضع باب من َع قبل باب َ
ّ
�صيغة املا�ضي اً
ر�سم حركة
بدل من امل�ضارع يف معظم املوا�ضع مثل قوله �صُ « :136ت َ
عين ��ه» اً
بدل من لفظ مقدمة املعجمُ « :ر َ�س ��مت حركة عينه» ،ولكنه ن�س ��ي �ص138
فقال« :امل�ش ��تقات (ال ُتذكر) بعد الفعل؛ لأنها قيا�س ��ية ،اللهم (�إذا) �شاركها غري
القيا�سي عدم جوازه( ،ومل ُيفرد) منها يف مرتبة
القيا�سي حتى ال (يوهم) �إغفال
ّ
ّ
الأ�س ��ماء �إال ما ت�ض َّمن مع ًنى زائدً ا مل يرد يف الفعل»؛ فقد غيرَّ امل�ؤلف (مل ُتذكر)
غي (اللهم �إال �إذا)
يغي(ومل يف َرد) �إلى (وال ُيفرد)! كما �أنه َرّ
�إلى (ال ُتذكر) ،ومل رّ
�إلى (اللهم �إذا)! و�ض ��بط (يوهم) بفتح الهاء! والذي يف مقدمة املعجم الكبري-
يكتف امل�ؤلف بهذا ف�أ�سقط بع�ض الفقرات
وال�س ��ياق يطلبه -بك�س ��ر الهاء( !)63ومل ِ
م ��ن املقدمة دون �أن ي�ش�ي�ر �إلى احلذف �أو يو�ض ��ح لنا �س ��ببه( !)64بل ق� � َّدم و� َّأخر،
املبني
وحذف بع�ض الأ�سطر التي �أخ َّلت باملعنى؛ ففي مقدمة الكبري �ص(م)« :دّ -
ن�ص ��ت علي ��ه املعجماتُ ،
املبني للمعلوم
للمجهول اقتُ�ص ��ر فيه على ما َّ
وذكر بع ��د ّ
املتفق معه يف ال�ص ��يغة ثالث ًّيا كان �أو رباع ًّي ��ا» ،ونقله امل�ؤلف بلفظ« :د -يذكر بعد
املبني للمعلوم املتفق معه يف ال�صيغة ثالث ًّيا كان �أو رباع ًّيا» ولن ُيف َهم كالم امل�ؤ ِّلف
�إال بالرجوع �إلى مقدمة الكبري!
ي�ش ��ر �إليه ��ا امل�ؤ ِّل ��ف؛ حي ��ث جعل «�إ�س ��تربق»،
وهن ��اك ت�ص� � ُّرفات �أخ ��رى مل ِ
و»�إنكل�ت�را» ،و»�إجنل�ت�را» بهمزة قطع ،يف ح�ي�ن ُكتبت الكلمات الث�ل�اث يف مقدمة
املعج ��م الكب�ي�ر بالو�ص ��ل ،كم ��ا �أنه �ص � َّ�حح بع�ض الأخط ��اء؛ ففي مقدم ��ة الكبري
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442

685

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول /ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ 2020م

10 9

56

�ص(ك)�« :إكتفا ًء» كذا بالقطع! ونقلها امل�ؤلف �ص 140بالو�صل ،ويف مقدمة الكبري
أبى اب ��ن كعب»! ونقلها امل�ؤلف � ��ص 142بالقطع ،وبحذف
�ص(ق)« :باال�ش ��ارةّ � ...
همزة ابن بنا ًء على ال�ش ��ائع ،ويف مقدمة الكبري � ��ص(ر)« :الأجنبيه» كذا بالهاء.
ونقلها امل�ؤلف �ص 142بالتاء املربوطة.
ويف �ص 151ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّلف باحلذف فيما نقله عن املعجم الو�سيط واملعجم
من�ضم بع�ضه �إلى
جمع
ٍّ
الكبري ،بل ت�ص� � َّرف يف ال�ضبط؛ ففي الو�سيط« :احل ِّيز ك ُّل ٍ
بع�ض» ،ومثله يف املعجم الكبري ،ونقله امل�ؤلف بلفظ« :من�ض ٌّم « ب�ضم امليم(!)65
ويف �ص  152ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّلف يف قول الأ�س ��تاذ اخلطيب« :وبالن�س ��بة لطبيعة
اللغة العربية(املحدودة) التغري الدال ّ
يل ف�إن ذلك �س ��يكون يف الغالب هو الو�ض ��ع
احلا�ص ��ل»( ،)66فنقله بلفظ�« :س ��يكون غال ًبا يف الو�ضع احلا�صل» ،وتك َّرر ذلك منه
�ص ،213مع عدم تعليقه على كلمة املحدودة.
ويف �ص  166ت�ص َّرف امل�ؤ ِّلف يف قول املعجم الكبري« :دخل فالن املكان ونحوه
اً
دخول ومدخلاً  :ولجَ ه ،نقي� ��ض خرج»()67؛ فنقله بلفظ« :دخل فالن املكان ونحوه:
ولجَ ه ،نقي�ض خرج»!
ويف �ص 174 -173ت�ص َّرف امل�ؤ ِّلف يف قول الدكتور �أحمد مختار عمر« :تعريف
املركب ��ة الآلية بذكر �أفرادها ...تتم اال�س ��تفادة من ه ��ذه املجموعات فى معاجم
الهجائى عن طريق ح�ص ��رها فى مالحق تذييلية للمعجم ،وتتم الإحالة
الرتتيب
ّ
�إلى هذه املالحق ...كما ميكن اال�س ��تفادة منها فى التعريف ،ك�أن يقال عن �ش ��هر
يناير �إنه ال�ش ��هر الأول من ال�سنة امليالدية ويعقبه فرباير� ،أو يقال عن يوم الأحد
�إنه اليوم الثانى من �أيام الأ�سبوع وي�سبقه ال�سبت ويتبعه االثنني»()68؛ فنقله بلفظ:
«تعريف املركبة الآيل بذكر �أفرادها ...وميكن اال�س ��تفادة من هذه املجموعات يف
الهجائي عن طريق (ح�ص ��ره) يف مالحق تذييلية للمعجم ،وتتم
معاجم الرتتيب
ّ
(�إحالة) �إلى هذه املالحق ...كما ميكن اال�س ��تفادة منه ��ا يف التعريف ،ك�أن يقال
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عن �ش ��هر (مار�س) �إنه ال�شهر (الثالث) من ال�سنة امليالدية ويعقبه (�أبريل)� ،أو
يقال عن يوم (اجلمعة) �إنه اليوم (ال�سابع) من �أيام الأ�سبوع وي�سبقه (اخلمي�س)
ويتبعه (ال�سبت)».
ويف � ��ص 174ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّل ��ف بالزي ��ادة يف معر� ��ض حديث ��ه ع ��ن التعريف
�ري؛ حيث ن�س ��ب �إلى الدكتور �أحم ��د مختار �أنه قال« :ه ��و �إعطاء الكلمة-
الظاه � ّ
عند العجز عن تو�ض ��يح معناها ب�إحدى الو�س ��ائل الأ�سا�سية �أو امل�ساعدة – اً
مثال،
النقي،
�أو �أك�ث�ر من الع ��امل
اخلارجي مثل تعريف الأبي�ض ب�أنه م ��ا كان بلون الثلج ّ
ّ
�أو مل ��ح املائ ��دة املعروف» وال ��ذي يف كتاب الدكت ��ور مختار بلف ��ظ« :يعطي اً
مثال،
النقي،
�أو �أك�ث�ر م ��ن العامل
اخلارجي مثل تعريف الأبي�ض ب�أن ��ه ما كان بلون الثلج ّ
ّ
�أو ملح املائدة املعروف»(.)69
ويف � ��ص 175ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّل ��ف يف قول الدكت ��ور عمرو مدكور عن ا�س ��تخدام
ال�ص ��ورة« :ت ��زداد �أهميته ��ا يف املداخل احل�س ��ية مثل �أع�ض ��اء ج�س ��م الإن�س ��ان،
واحليوان ��ات»()70؛ فنقله بلفظ« :تزداد �أهميتها يف املداخل احل�س ��ية مثل �أع�ض ��اء
ج�سم الإن�سان ،واحليوان».
ويف � ��ص 176جم ��ع امل�ؤ ِّلف بني الت�ص� � ُّرف وخط�أ الطباع ��ة؛ فنقل عن مقدمة
املعجم الو�س ��يط« :و�ص� � َّدرت (كذا) �-أى جلنة الو�سيط  -ما يحتاج �إلى ت�صوير».
والذي يف الو�س ��يط بلفظ« :و�ص� � َّورت ما يحتاج تو�ض ��يحه �إلى الت�ص ��وير»( .)71ويف
ال�ص ��فحة نف�سها ت�ص َّرف يف مقدمة املعجم الكبري؛ فن�سب �إليها «اقت�ضى اجلانب
�وعي به ��ا (!) ،وال �س ��يما ما ات�ص ��ل منه ��ا باحليوانات والنبات ��ات» .والذي
املو�س � ّ
�وعي اال�س ��تعانة بها ،وال �س ��يما
يف املعج ��م الكبري بلفظ« :اقت�ض ��ى اجلانب املو�س � ّ
ما ات�صل منها باحليوانات والنباتات غري امل�ألوفة»(.)72
ويف �ص 198 ،188ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّلف يف قول الدكت ��ور �إبراهيم �أني�س« :ويعنينا
هن ��ا ذل ��ك الأث ��ر املتع َّم ��د ...فكلما ارتق ��ى التفكري العقل � ّ�ي جنح �إلى ا�س ��تخراج
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ال ��دالالت املج ��ردة وتوليده ��ا واالعتماد عليه ��ا يف اال�س ��تعمال»()73؛ فنقله امل�ؤ ِّلف
بلف ��ظ« :ويعنين ��ى هنا ذلك الأث ��ر املتع َّمد ...يذه ��ب كثري من الدار�س�ي�ن �إلى �أن
ظاه ��رة التجريد الدال ّ
يل ت�ص ��احب تطور العقل الإن�س ��ا ّ
ين يف من ��وه ورق ّيه؛ فكلما
العقلي جنح �إلى ا�س ��تخراج ال ��دالالت املجردة وتوليدها واالعتماد
ارتقى التفكري
ّ
وكالم
عليها يف اال�ستعمال»؛ فانظر كيف ت�ص َّرف امل�ؤ ِّلف ثم خلط بني كالم �أني�س ٍ
ل�ستتكيفت�ش(!)74
ويف �ص 208ت�ص َّرف امل�ؤ ِّلف يف قول ابن فار�س« :النجم وظيفة كل �شيء ،وكل
وظيف ��ة جنم»()75؛ فنقله بلف ��ظ« :قال ابن فار�س :النج ��م كل وظيفة ،وكل وظيفة
جنم».
ويف � ��ص 213ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّل ��ف ت�ص ��ر ًفا غري ي�س�ي�ر يف ق ��ول الدكت ��ور �أحمد
�ش ��فيق اخلطي ��بّ �« :أي معج ��م يكون هم ��ه ،رمب ��ا الأول ،تف ُّهم املعن ��ى ،واملعاجم
تختل ��ف يف معاجلة ه ��ذه الناحية – زمان ًّي ��ا من حيث الب ��دء باملعنى احلديث ثم
�يوعا
الأ�س ��بق فالأ�س ��بق� -أو براغمات ًّي ��ا عمالن ًّيا من حيث البدء باملعنى الأكرث �ش � ً
�يوعا م� ً
ؤرخا بقدمه وجماالت ا�س ��تخدامه ...وق ��د يكون توزيع املعاين
ثم الأقل �ش � ً
احلقيقي  -املرتبط بجذر �أو �أ�ص ��ل الكلمة �أو �أ�ص�ًلقاً  -قبل
منطق ًّي ��ا بذك ��ر املعنى
ّ
�ازي ...وبالن�س ��بة لطبيعة اللغة العربي ��ة املحدودة التغري ال ��دال ّ
يل ف�إن ذلك
املج � ّ
�س ��يكون يف الغال ��ب هو الو�ض ��ع احلا�ص ��ل ،وال �س ��يما و�أن الألف ��اظ اجلديدة هي
ملفاهيم وم�سميات م�ستج َّدة»()76؛ فنقله امل�ؤ ِّلف بلفظ�« :أي معجم يكون همه ،رمبا
الأول ،تف ُّه ��م املعنى ،واملعاجم تختلف يف معاجلة هذه الناحية – زمان ًّيا من حيث
البدء باملعنى احلديث ثم الأ�سبق فالأ�سبق� -أو براغمات ًّيا (عمل ًّيا) من حيث البدء
�يوعا (كذا) م� ً
ؤرخ ��ا بقدمه وجماالت ا�س ��تخدامه ...وقد يكون
باملعن ��ى الأكرث �ش � ً
احلقيقي املرتبط  -بجذر �أ�صل الكلمة �أو �أ�صلاً
توزيع املعانى منطق ًّيا بذكر املعنى
ّ
املجازي (كذا بحذف �أداة العطف وتغيري االعرتا�ض) ...وبالن�سبة لطبيعة
 قبلّ
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اللغ ��ة العربي ��ة املحدودة ف�إن التغري الدال ّ
يل �س ��يكون غال ًبا يف الو�ض ��ع احلا�ص ��ل
(كذا بالتبديل) ،وال �س ��يما �أن (كذا بحذف الواو) الألفاظ اجلديدة هي ملفاهيم
وم�سميات م�ستج َّدة»(.)77
ويف �ص 214ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّلف يف قول الدكتور عبا�س ال�صوري« :يقوم املعجم
أ�سا�س ��ا على املادة اللغوي ��ة ...وهنا ي�أتي دور الدالل ��ة لإجالء املعاين التي
ّ
اللغوي � ً
ت�شكل حمولة املبنى التي �أُفرغت فيها املادة اللغوية ...وما لقيته هذه املادة اللغوية
أ�سا�س ��ا –
م ��ن حتوالت يف املبنى ويف املعنى»()78؛ فنقله بلفظ« :املعجم
ّ
اللغوى – � ً
يقوم على املادة اللغوية ...وهنا ي�أتي دور الداللة لإجالء املعاين التي ت�شكل املبنى
التي(كذا) �أُفرغت فيها املادة اللغوية ...وما لقيته هذه املادة اللغوية من حتوالت
يف املبنى(!) واملعنى».
ويف �ص 222 -221ت�ص َّرف امل�ؤ ِّلف ت�صر ًفا غري ي�سري يف كالم الأ�ستاذ الدكتور
التاريخي؛ فح ��ذف عبارة الدكتور
محمد ح�س ��ن عبدالعزيز عن م�ص ��ادر املعجم
ّ
محمد ح�س ��ن« :ما منثل به هنا مناذج للتو�ض ��يح فح�س ��ب» ،مع �أنها عبارة دقيقة
ت ��دل على التح ُّرز.كما ح ��ذف امل�ؤ ِّلف بع� ��ض الكتب التى م َّثل به ��ا الدكتور محمد
ح�سن ،وت�ص َّرف يف الأ�سلوب! ويف بع�ض املوا�ضع حذف جميع الكتب التي م َّثل بها
الدكتور محمد ح�س ��ن ،ف�ض�ًل اً عن خلطه بني املعاجم القدمية التي ُت َع ّد م�ص ��ادر
ثانوية يف نظر الدكتور محمد ح�س ��ن وبني م�ص ��ادر املعجم يف الع�ص ��ر احلديث.
وبع�ض الت�ص ُّرفات ّ
تدل على ا�ضطراب معاجم املجمع مثل تغيري «اجلغرافية» �إلى
«اجلغرافيا»؛ فقد غف ��ل امل�ؤ ِّلف عن وجود اللفظني مبع ًنى واحد يف معاجم املجمع
اللغوية .وبع�ض الت�ص� � ُّرفات م�ش ��ينة؛ ففي كتاب الدكتور محمد ح�س ��ن �ص :190
«املتوكلي لل�سيوطي» ،ونقله م�ؤلف املواد �ص 221بلفظ« :واملتوكل لل�سيوطي»؛ وك�أنه
ال يعرف ا�سم الكتاب �أو �سبب ت�سميته(!)79
ويف � ��ص 225ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّل ��ف يف ق ��ول الدكتور علي القا�س ��مي ع ��ن املعجم
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التاريخ � ّ�ي« :ينبغ ��ي �أن ُتخت ��ار �ألف ��اظ مداخله وتحُ � � َّرر املعلومات عنها يف �ض ��وء
محتويات مد َّونة لغوية جيدة»()80؛ فنقله بحذف كلمة «مدونة».
ويف � ��ص� -225ص 226ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّلف يف كالم الأ�س ��تاذ �أحمد �ش ��فيق عن
م�ص ��ادر املعج ��م التاريخ � ّ�ي؛ فحذف م�ص ��در املعاجم وترك الكالم املت�ص ��ل به،
وغي(مو�س ��وعة م�ص ��طلحات علم املنطق
وغي كلمة «هنالك»؛ فجعلها «هناك» ،رّ
رّ
عند العرب) �إلى (مو�س ��وعة م�ص ��طلحات علم املنطق عن العرب) ،و�أ�سقط من
وغي (مو�س ��وعة جامع العلوم/
الكالم (مو�س ��وعة م�ص ��طلحات �أبجد العل ��وم) ،رّ
عربي� -إجنليزي -فرن�س ��ي) �إلى (مو�س ��وعة جامع العلوم� /إجنليزي -فرن�سي)؛
التاريخي �إلى امل�صدر بدون العربية()81؟
فما حاجة املعجم
ّ
ويف �ص 229 -227ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّل ��ف يف كالم الدكتور محمود فهمي حجازي:
«ال يقت�ص ��ر تاريخ العربية على جماالت قليل ��ة ،ومن هنا �أهمية مراعاة ذلك عند
جم ��ع املداخ ��ل»()82؛ فنقله بلفظ« :ال يقت�ص ��ر تاريخ العربية عل ��ى جماالت قليلة،
غي يف �أ�س ��ماء
ومن هنا (ت�أتي) �أهمية مراعاة ذلك عند جمع املداخل»( ،)83كما رّ
الكت ��ب التي ذكرها الدكتور حجازي م�ص ��د ًرا للمعجم التاريخ � ّ�ي؛ فغيرَّ «ه -كتب
وغي «ل -كتب اجلغراف ّيني
�امي» �إلى « -5كتب علوم الدي ��ن»! رّ
علوم الدين الإ�س�ل ّ
وغي «غ -كتب اجلي�ش والفنون
ّ
والرحالة» �إلى «-12كت ��ب اجلغرافية والرحالة» ،رّ
احلربي ��ة» �إل ��ى « -28كتب اجلي� ��ش والفنون والرتاج ��م» على الرغم م ��ن تع ُّر�ض
الدكتور حجازي �إلى «ظ -كتب الطبقات والرتاجم» التي وردت عند امل�ؤلف برقم
 .27كما ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّلف يف قول الدكتور حجازي« :يف ع�ش ��رات املجلدات�( ،أو)
تاريخي و�س ��يط للمثقفني�( ،أو قد يكون الطم ��وح كب ًريا وتكون) الرغبة يف
معجم
ّ
�إجناز كال املعجمني مع البداية ب�أحدهما»()84؛ فنقله �ص 233بلفظ« :يف ع�ش ��رات
املجل ��دات ،معج ��م تاريخ ��ي و�س ��يط للمثقفني ،الرغب ��ة يف �إجن ��از كال املعجمني
م ��ع البداية ب�أحدهم ��ا»؛ فحذف �أداة العط ��ف قبل كلمة (معجم) ،و�س ��ت كلمات
قبل(الرغبة).
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ويف �ص 241ت�ص� � َّرف امل�ؤ ِّلف يف قول الدكتور علي القا�س ��مي« :ولعل التعريف
التحليلي الذي يقوم على اجلن�س والنوع ي�ساعد على تو�ضيح العالقات بني املعاين
ّ
املختلف ��ة للفظ املدخل»()85؛ فنقله �ص 241بلفظ« :ولع ��ل التعريف التحليلي الذي
يقوم على اجلن�س (واللون) ي�س ��اعد على تو�ض ��يح العالقات ب�ي�ن املعانى املختلفة
للف ��ظ (ك ��ذا!)» ،ف�ض�ًل�ااً عن ح ��ذف عب ��ارة وردت يف �أثناء كالم القا�س ��مي عن
عالمات اال�ستعمال ،وهي قوله« :م�ستويات اال�ستعمال مثل�ِ :شعري ،مهجور ،نادر،
عام � ّ�ي� ،إلخ»! ويف �ص 243حذف ح� �رفيَ العطف من قول الدكتور حجازي« :معيد،
و�أ�ستاذ ،و�إجازة»!
ثام ًنا :الت�صحيف واخلط�أ يف النقل:
وقع امل�ؤ ِّلف يف ت�ص ��حيفات تلقي على كتابه اً
ظالل من ال�ضعف والتوهني؛ فقد
�ص � َّ�حف قول الدكتور �ص ��ادق عبداهلل �إن« :لكل كلمة �أو تركيب ق�ص ��ة حياة؛ فتارة
ت ��راه ذائ ًعا ،وتارة يفرت ا�س ��تعماله �أو ينقر� ��ض ،وتارة تراه يتع َّر� ��ض لبع�ض تغيري
بنوي»()86؛ فنقل الكلمة الأخرية �ص 213 ،46بلفظ «بينوى» ب�إ�ضافة ياء
�وتي �أو ّ
�ص � ّ
(بنيوي) ن�سبة �إلى املفرد.
بعد الباء! ولعله �أراد
ّ
و�ص � َّ�حف قول الدكتور نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د« :ومن �ش� ��أن امل�س ��ائل التاريخية
�أن البحث فيها عر�ض ��ة (للنق�ص) ق َّل �أو كرث»()87؛ فنقل كلمة «النق�ص» بال�ض ��اد
املعجمة.
و�ص � َّ�حف � ��ص 75قول اب ��ن جني« :فم ��ن ذلك م ��ا ُيرف�ض ا�س ��تعماله لتقارب
وط�س) ،و ...وكذلك (نحو :ق ��ج ،وجق)� ...أعني(حروف
حروفه نحو�( :س � ْ
��صْ ،
الفم) ...نحو�( :أهل ،و�أحد) ...و(كذلك) متى تقارب احلرفان مل ُيج َمع بينهما
�إال بتق ��دمي الأقوى منهما نح ��و�( :أُ ُرل ،وو ِتدَ ،
ووط ��د)»()89؛ فنقله بلفظ« :فمن
ذلك ما ُيرف�ض ا�ستعماله لتقارب حروفه نحو�( :س�صّ  ،ظ�سّ ) ،و ...وكذلك ( قج،
ج ��ق)� ...أعنى (الفم) ...نحو�( :أهل� ،أح ��د) ...ومتى تقارب احلرفان مل ُيج َمع
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بينهم ��ا �إال بتقدمي الأق ��وى منهما نح ��و�( :أول ،وتد ،ووطد)»! فقد �ض ��بط امل�ؤلف
(�س ���ص) وما بعدها بالت�شديد على الرغم من �ضبط املحقق لها بال�سكون ،وكتب
مقلوبها بالظاء امل�ش ��الة مع حذف �أداة العط ��ف ،وحذف كلمة نحو و�أداة العطف،
غي ح ��روف الفم �إلى الفم ،وح ��ذف كلمة (كذلك) ،وجعل كلم ��ة (�أُ ُرل) بالواو،
َرّ
وك�أنه مل يفطن -ف�ض�ًل اً عن �إهمال ال�ض ��بط وحذف �أداة العطف � -إلى التقارب
بني الراء والالم!
و�صحف �ص 75قول ابن منظور عن احلروف« :و�أما تقا ُرب بع�ضها من بع�ض
َّ
وتباعدها؛ ف�إن لها �س� � ًّرا فى النطق نك�ش ��فه متى متع ّن ��اه»()90؛ فنقله بلفظ« :و�أما
تق ��ا ُرب بع�ض احل ��روف من بع�ض وتباعدها؛ ف�إن له �س� � ًّرا يف النطق يك�ش ��فه من
مت َّعنه».
و�صحف �ص 77قول الدكتور �إبراهيم �أني�س« :من حيث امتناع وقوع الزاى بعد
َّ
دال جاء يف القامو�س مبنا�سبة ُق ُهندز)90(»...؛ فنقله بلفظ« :من حيث امتناع وقوع
الراء بعد نون جاء يف القامو�س مبنا�س ��بة ُق ُهندز :معرب وال يوجد يف كالمهم دال
بعد زاي بال فا�ص ��لة بينهما»! ونقول للم�ؤ ِّلف� :أين الراء يف كلمة ُق ُهندز؟ والذي يف
القامو�س« :معرب وال يوجد يف كالمهم دال ثم زاي بال فا�ص ��لة بينهما»()91؛ فهذا
ت�صحيف وخط�أ يف النقل.
وهناك خط�أ يف �ص 78يف نقل �أحد الأرقام ب�صدد جمموع احلروف الهجائية
يف القر�آن الكرمي؛ فح َّرف الرقم (� )323015إلى ( )3230150بزيادة �صفر.
َّبيدي« :ورجل (م ِّي ٌل ك�س� � ّيد)  ...والأ�ص ��ل(م ِول)
و�ص � َّ�حف �ص  124ق ��ول الز ّ
 ...وقال ��وا( :م ِئ ��ل)؛ �أي (كث�ي�ره)»()93؛ فنقله بلفظ« :ورجل (م ِّي ُل ك�س ��يد)...
أ�صل(م ُول) ...وقالوا( :م ُئل)؛ اى (كثرية)»!
وال
َ
و�صحف �ص 184قول الدكتور �أني�س« :فيحيى بع�ضها ويطلقه على م�ستحدثاته
َّ

10 9

56

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
ّ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول /ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ 2020م

692

ملتم�س ��ا يف هذا �أدنى مالب�س ��ة»()93؛ فنقل ��ه بلفظ« :فيحيى بع�ض ��ها ويطلقه على
ً
م�س ��تحدثاته ملت�س� � ًما (!) يف ذل ��ك (!) �أدن ��ى مالب�س ��ة»؛ وهنا جم ��ع امل�ؤلف بني
الت�صحيف والت�ص ُّرف.
و�ص � َّ�حف �ص 240ق ��ول الدكتور احلمزاوي عن املدخ ��ل كريك« :هو من لغات
ثالث هي -ح�س ��ب املعجم الو�س ��يط -تركية ومعربة)94(»...؛ فنقله بلفظ« :هو من
لغات ثالث هي -ح�سب املعجم الو�سيط -تركيا(!) ومعربة.»...
تا�س ًعا :اخللط واال�ضطراب:
«�س ِّميت احلروف العربية
ت�س َّرع امل�ؤ ِّلف يف فهم بع�ض الن�صو�ص؛ ففي �صُ :27
كلها حروف املعجم»؛ هكذا فهم امل�ؤلف من ل�سان العرب ،وبنى فهمه على تعريف
املعجم الو�س ��يط للمعجم ب�أنه «ديوان ملفردات اللغ ��ة مرتب على حروف املعجم»!
وال ��ذي يف الل�س ��ان« :حروف املعجم ح ��روف �أ ب ت ث»()95؛ ويف تعريف الو�س ��يط
نظ ��ر؛ لأن الرتتي ��ب على حروف الهجاء التي ت�س� � َّمى حروف املعج ��م هو الرتتيب
املعنوي ال ��ذي اتبعته معاجم املو�ض ��عات
الغال ��ب ال الوحيد ف�ض�ًل�ااً عن الرتتي ��ب
ّ
�أو املع ��اين مث ��ل املخ�ص ���ص البن �س ��يده ،وال يخفى كذلك �ص ��عوبة كلمة (ديوان)
املجمعي ،و�إغفال التعريف لوظيفة املعجم التي مت ِّيزه()96؛ والأ�س ��لم
يف التعري ��ف
ّ
والأو�ض ��ح تعريف املعجم ب�أنه (قامو�س ،كتاب ي�ض� � ُّم مفردات لغوية مرتبة ترتي ًبا
و�شرحا لهذه املفردات �أو ذكر ما يقابلها بلغة �أخرى( ،)97و ُيط َلق على ا َمل�س َرد،
مع َّي ًنا ً
والببليوجرافية)؛ حيث يقال :معجم ال�شيوخ ،ومعجم �أعالم كذا ،ومعجم ما �أُ ِّلف
حول كتاب كذا؛ ولهذا مل �أ�س ��تنكف من ت�أليف مقال بعنوان :معجم املح َّمدين قبل
ميالد الر�سول(.)98
ويف �ص 78قال امل�ؤ ِّلف« :ي�شري الدكتور �أني�س �إلى �أن بع�ض �أ�صحاب القراءات
القر�آني ��ة قد حاول �إح�ص ��اء جمموع عدد احلروف الهجائية يف ن�ص ��و�ص القر�آن
الك ��رمي� ...أم ��ا من حيث ع ��دد كل حرف على ح ��دة ف ُيذكر يف الب�ص ��ائر روايتان
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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ال تتفقان �إال يف عدد الطاءات والظاءات ،ويذكر الن�س ��في يف تف�س�ي�ره رواية ثالثة
ال تتف ��ق مع الروايتني ال�س ��ابقتني �إال يف عدد الظاءات .وي�ؤك ��د الدكتور �أني�س �أننا
نلح ��ظ اختال ًفا كب ًريا بني العدد املن�س ��وب لكل حرف من ح ��روف الهجاء يف هذه
الرواي ��ات الثالث ،مم ��ا يثري فينا العجب والده�ش ��ة ،وال يحتم ��ل �أن يكون هناك
حتريف �أو ت�صحيف يف الأعداد؛ لأنها وردت م�ضبوطة بالكتابة ال بالأرقام .ويقدم
دليلاً على ذلك ب�إحدى الروايات التي جاءت يف الب�ص ��ائر !»...والدكتور �أني�س مل
يقدم دليلاً على �ش ��يء ،ولي�س فيما �سبق ما يحتاج �إلى دليل؛ و�إمنا اكتفى الدكتور
�أني�س برواية من الب�ص ��ائر ب�ص ��دد جمموع احل ��روف الهجائية يف القر�آن الكرمي
الت ��ي تك َّلم عنها قبل حديثه عن عدد كل حرف على حدة .ويلفت النظر �أن امل�ؤ ِّلف
نقل نقله عن
مل يغري هنا قول �أني�س «مما يثري فينا» مع �أنه غيرَّ هذا الأ�سلوب فى ٍ
الدكتور �أحمد مختار عمر(.)99
ويف � ��ص 123حت َّدث امل�ؤ ِّلف عن عيوب املعاج ��م العربية القدمية فذكر منها:
ف�س ��ر املدخل
«ال َّدور� ،أو ما ن�س ��ميه نحن يف لغتنا الدوران يف حلقة مفرغة؛ فقد ُي َّ
إبهام ��ا� ،أو ُيرتك املعنى دون �ش ��رح �أو تو�ض ��يح» .ويب ��دو �أن امل�ؤلف
بتف�س�ي�ر �أك�ث�ر � ً
خل ��ط بني ال َّدور والغمو�ض؛ و�أ َّكد خلطه بخم�س ��ة �أمثلة من تاج العرو�س منها قول
�دي« :ال َك ْو َ�س ��لة(بالفتح)َ :
احل ْو َثرة ،وهى ر�أ�س الأُذاف؛ �أي احل�ش ��فة»(،)100
الزبي � ّ
«تنجح
وكان الأ ْولى بامل�ؤلف �أن ي�ض ��رب �أمثلة على الدور مث ��ل قول الفريوز�آباديَّ :
وتنجزها:
تنجزها» ،وقوله بعد ذلك« :ا�س ��تنجز حاجت ��ه َّ
احلاج� � َة وا�س ��تنجحهاَّ :
ا�س ��تنجحها» ،ومث ��ل تعري ��ف الو�س ��يط للفع ��ل ز ِرق ب�أن ��ه «كان �أزرق» ،و�أن الأزرق
«ما لونه الزرقة» ،دون تعريف للزرقة اكتفاء بذكرها م�صد ًرا يف الفعل ز ِرق(.)101
ويف � ��ص 133تك َّلم امل�ؤلف عن منهج جمم ��ع اللغة العربية بالقاهرة يف ترتيب
املداخل يف معاجمه اللغوية؛ فذكر «� اًأول :ترتيب (املواد) :اجلذور ...ثان ًيا :ترتيب
منهجا يف ترتي ��ب مداخله الفرعية
املداخل الفرعية :و�ض ��ع جمم ��ع اللغة العربية ً
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ب�شكل من�ضبط ودقيق»! وكلمة (الفرعية) غري دقيقة؛ لأنها توهم املداخل املركبة
والتعابري اال�صطالحية يف مقابل املداخل الرئي�سية الب�سيطة؛ وامل�ؤلف �أراد مطلق
املداخل املتفرعة حتت اجلذر الواحد ،وال تخفى املبالغة يف قوله« :ب�شكل من�ضبط
ودقيق» ،وك�أنه مل َّ
يطلع على ما جمعه الدكتور عمرو مدكور من �أمثلة مل تلتزم فيها
معاجم املجمع مبا و�ضعته من منهج يف ترتيب املداخل(.)102
الداخلي
وبع ��د �أن نق ��ل امل�ؤ ِّلف ع ��ن مقدمة املعجم الكب�ي�ر طريقة الرتتي ��ب
ّ
للأفعال والأ�س ��ماء قال« :وقد انفرد املعجم الكبري عن �شقيقيه الوجيز والو�سيط
ببع� ��ض الأم ��ور الأك�ث�ر مو�س ��وعية و�ش ��مولية ،وهي عل ��ى النحو الت ��ايل :النظائر
املو�سوعي»! ويفهم من كالم
ال�سامية ...املعاين الكلية ...املادة اللغوية ...اجلانب
ّ
الداخلي! ونرجو من
امل�ؤ ِّل ��ف �أن املعاجم الثالثة منهجها واحد يف طريقة الرتتيب
ّ
امل�ؤلف �أن يعيد قراءة الفقرة اخلا�ص ��ة بالإبدال يف امل�ش ��تقات �ص(ع) من املعجم
الكب�ي�ر ،ث ��م يقارنها مبا جاء يف مقدمة الو�س ��يط بلفظ« :وهناك كلمات �ص ��دِّ رت
بالتاء املبدلة من الواو � اً
إبدال دائ ًما كالت�ؤدة ،وجته ،وتقى ،واتَّقى ،وتخم ،والرتاث؛
فجعلناها مع �أ�صلها يف باب الواو»(.)103
ويف � ��ص 151تك َّلم امل�ؤ ِّلف عن تق ��دمي الداللة احلقيقية على الداللة املجازية،
و�ضرب على ذلك اً
تب�صر وتل َّفت
مثال بقول املعجم الكبري« :ا�ست�أن�س فالن :نظر �أو َّ
هل يرى �أحدً ا ،واطم�أن وزالت عنه الوح�ش ��ة ،وا�ست�أذن»( ،)104ومع ت�ص ُّرف امل�ؤلف
جمازي؟ وقد ذكر الكبري بعد ذلك اال�ستئنا�س
يف النقل �أقول :هل اال�ستئذان مع ًنى
ّ
مبعنى اال�س ��تعالم ،والأُلفة ،والإح�سا�س ،والت�س� � ُّمع ،والإب�صار؛ ف�أين االنتقال من
احلقيقة �إلى املجاز؟!
ويف �ص166م َّث ��ل امل�ؤل ��ف على ال�ش ��رح بذكر امل�ض ��اد بقول املعجم الو�س ��يط:
«الدِّ ق :الدقيق� ،ض ��د الغليظ»( ،)105وقول املعجم الكبري« :دخل فالن املكان ونحوه
اً
دخول ومدخلاً  :ولجَ ه ،نقي�ض خرج»(« ،)106الأبعد خالف الأقرب ...البعد خالف
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القرب»( ،)107وقد خلط امل�ؤلف هنا بني ال�شرح بامل�ضاد بعد ال�شرح باملرادف ،وبني
ال�شرح بامل�ضاد دون و�سيلة �أخرى!
ويف � ��ص 173م َّث ��ل امل�ؤ ِّلف على الرتب الع�س ��كرية بـ»رئي�س -م ِلك� -س ��لطان-
�إمرباطور�...إل ��خ» ،و�أحال �إلى الدكتور �أحم ��د مختار عمر ،مع �أن الدكتور مختا ًرا
مل ي�ضرب � َّأي مثال على الرتب ،ويبدو �أن م�ؤلف املواد خلط يف االقتبا�س عن عمرو
مدكور بني �أمثلة الرتب الع�سكرية و�أمثلة �ألقاب احلكام(!)108
ويف � ��ص 190تك َّل ��م امل�ؤ ِّلف ع ��ن اختالف الدالل ��ة يف كلم ��ة (ذرة)؛ فذكر �أن
«داللتها القدمية :واحد ال َّن�سل ،و�صغار ال َّنمل ،وما ُيرى من �شعاع ال�شم�س الداخل
م ��ن الناف ��ذة ،داللتها احلديثة� :أ�ص ��غر ج ��زء يف عن�ص � ٍ�ر ما ي�ص � ّ�ح �أن يدخل يف
اعتمد هنا على املعجم الو�س ��يط؛ ففاته بع�ض املعاين
التفاعالت الكيميائة» ،وقد َ
التي جاءت يف املعجم الكبري ،وكان يف �إمكانه �أن ي�ستعني ب�أ�ستاذه الدكتور محمد
ح�س ��ن عبدالعزيز ال ��ذي عالج هذه الكلمة �ض ��من من ��اذج ثماني ��ة( ،)109وبجانب
التق�ص�ي�ر يف ذكر املعاين هناك خط�أ يف تعريف الذرة ب�أنها «�صغار النمل» ،وكان
الواجب تعريفها ب�أنها النملة ال�صغرية(.)110
ويف � ��ص 191قال امل�ؤ ِّلف« :اختُلف يف معنى كلمة (ليث) وهي الأ�س ��د ،وتعني
أي�ضا العنكبوت؛ فهنا ال ميكن �أن جند تف�س ًريا اً
� ً
معقول للفظ �إال باالجتاه �إلى الطفرة
الداللية حلد التعقيد»! وبجانب املبالغة يف تعليل امل�ؤلف -وقد تكون عبارته الأخرية
م�س ��تعارة �أو مقتب�س ��ة -ف�إن اللي ��ث «جن�س من العناكب ي�ص ��يد الذباب»( !)112ويف
ال�ص ��فحة نف�سها تك َّلم امل�ؤ ِّلف عن االبتذال وم َّثل عليه مبثالني «ككلمة (احلاجب)
الت ��ي كانت تعن ��ي يف الدولة الأندل�س ��ية رئي�س ال ��وزراء� ،أما الي ��وم فالكلمة تعني
احلار�س»! وقد تابع امل�ؤ ِّلف هنا الدكتور �إبراهيم �أني�س دون �إ�ش ��ارة �إليه ( ،)112ولو
رجع امل�ؤ ِّلف �إلى النماذج التي در�س ��ها الأ�س ��تاذ الدكتور محمد ح�س ��ن عبدالعزيز
لوجد �شواهد على كلمة (حاجب) �أقدم من الدولة الأندل�سية ،وال يخفى �أن كالم
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امل�ؤ ِّلف هنا �ض ��عيف �إذا ق ��ورن بقوله �ص� 211إن كلمة حاجب «كانت ُت�س ��تخدم يف
الأندل�س الإ�سالمية َّ
لتدل على من�صب يعادل رئي�س الوزراء ،ثم �أ�صبحت تدل على
البواب»؛ فالكلمة مل تكن تعني رئي�س الوزراء ،و�إمنا كانت تدل على من�صب يعادل
رئي�س الوزراء ،ثم �أ�ص ��بحت تد ُّل على احلار�س �أو الب ��واب ،وهذه الداللة الأخرية
غ�ي�ر �ش ��ائعة الآن �إال يف املحاكم؛ حيث يقوم احلاجب «بتنظيم دخول املتقا�ض�ي�ن
�إلى قاعة املحكمة وخروجهم ،وباملناداة على �أطراف النزاع وال�ش ��هود الذين يح ُّل
دوره ��م للمثول �أم ��ام املحكمة ،كما ين ّف ��ذ تعليمات هيئة املحكم ��ة ب�إعالن انعقاد
اجلل�سة ورفعها»(.)113
ويف � ��ص 196قال امل�ؤ ِّلف عن عالقة امل�س ��ببية« :وتظه ��ر الألفاظ (كذا) التي
تط� � َّورت داللتها ب�إطالق امل�س ��بب (كذا) ،و�إرادة ال�س ��بب ،مثل ُن ��وام ،كانت ُتطلق
ال�س ��بات الكثري الذي ي�صيب الإن�سان ل�سبب معني ،والآن �أ�صبحت ُتطلق على
على ُّ
مر�ض ي�صيب الإن�سان فينام ب�سببه كث ًريا ف�أطلق كرثة النوم على املر�ض (كذا)»!
ث ��م قال بعد ذلك عن عالقة املحلية« :وتظه ��ر يف الألفاظ التي تتطور داللتها من
ال�ص ْمالخ؛
الإ�شارة �إلى املحل �إلى الداللة على احلال (كذا بدون �ضبط الالم) مثل ِّ
�إذ كان ��ت تعني �ص ��ماخ الأذن ،و ُيق�ص ��د بها قن ��اة الأذن -وهذا مح ��ل -وهي الآن
طبيعي للأذن ف�أ�صبحت العالقة كلية (كذا)»!
مبعنى �إفراز
ّ
ويف �ص  209ذكر امل�ؤ ِّلف من �أنواع املجاز ت�سمية ال�شيء بامل�صدر ،وم َّثل عليها
�رحا) ،وت�س ��مية
فقال« :ومن ذلك ت�س ��مية اجلي�ش زح ًفا( ،واملال الراعي الإبل �س � ً
امل�سروق �سرقة»!
التاريخي وبني خطوات ت�صنيف
ويف �ص 223خلط امل�ؤ ِّلف بني م�صادر املعجم
ّ
املعج ��م التاريخ � ّ�ي؛ فنق ��ل عن الدكت ��ور علي القا�س ��مي دون تفريق بني امل�ص ��ادر
واخلطوات.
ويف � ��ص 248خلط امل�ؤ ِّلف – ولعله ت�أثر مبا نقله ع ��ن الدكتور عمرو مدكور-
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بني املواد واملداخل؛ فقال« :فقد بد�أت برتتيب املواد واملداخل على ح�سب جذورها
(�أ�ص ��ولها) وفق احل ��رف الأول فالثاين من حروف الهجاء عل ��ى نحو ما جرى به
العمل يف جممع اللغة العربية يف معاجمه اللغوية» وهذا يتناق�ض مع تفريق امل�ؤ ِّلف
ب�ي�ن امل ��ادة واملدخل � ��ص ،67 -64وتفريقه بني تروي�س ��ة املادة املح َّررة وتروي�س ��ة
املدخ ��ل � ��ص  ،251وقوله � ��صُ « :250ترتَّب املادة ترتي ًب ��ا �ص ��رف ًّيا تاريخ ًّيا؛ يتمثل
الأول يف ترتيب املداخل ،والثاين يف تريب املعاين داخل املداخل» ،وقوله �ص:251
املقتب�س ��ة من
«تروي�س ��ة امل ��ادة املح َّررة ج ��اءت مكونة من اجل ��ذر واملعاين الكلية
َ
معج ��م مقايي�س اللغة البن فار�س جر ًيا على عادة املعجم الكبري» ،وقوله �ص:253
«وقد بد�أت عر�ض مداخلي مبا ورد يف املعجم الكبري من معاين(كذا)».
َ
الفعلى الفع ُل املا�ضي �إن ُوجد ،و�إن مل
املدخل
ويف �ص 249قال امل�ؤ ِّلف« :يمُ ِّثل
َّ
الفعلي
يرد فع ٌل يف احل�ص ��يلة ال�ش ��عرية ملادة معينة ف�أحق ال�ص ��يغ بتمثيل املدخل
ّ
خ�ص امل�ؤ ِّلف ال�شعر دون احل�صيلة
�أقرب �ص ��يغة �إلى الفعل املا�ض ��ي» ،وال �أدري مل َّ
اللغوية؟
عا�ش ًرا :نق�ص الأمثلة املو ِّثقة للأحكام:
�ال عليها؛ فف ��ي �ص 30تك َّل ��م عن كتب
أحكام ��ا دون تقدمي مث � ٍ
ذك ��ر امل�ؤ ِّل ��ف � ً
ال�ص ��فات والغريب امل�صنف؛ فذكر منها« :ر�سائل الإبل واخليل وال�سالح والأدوية
(ك ��ذا) والأنهار واجلبال والإن�س ��ان واحليات والأفاعى� ...إل ��خ ،وكان ذلك النوع
م ��ن الت�أليف بداي ��ة الكتابة يف معاجم املعاين واملو�ض ��وعات الت ��ي بلغت قمتها يف
املخ�ص�ص البن �سيده».
توجه الق�ص ��د �إلى �صناعة معاجم كبرية،
ويف �ص« :31ويف الع�ص ��ر احلديث َّ
ومعاجم و�سيطة ،ومعاجم وجيزة� ،أو معاجم َج ْيب ،وما قام به جممع اللغة العربية
بالقاهرة خري مثال على ذلك».
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ومل يقدِّ م امل�ؤ ِّلف اً
مثال لر�سائل لغوية قبل املخ�ص�ص حتمل عناوين الأدوية –
�أو الأودي ��ة -والأنهار واجلبال والأفاعي ،ومل يق ��دِّ م كذلك اً
مثال على معجم َجيب
�صادر عن املجمع؛ و�أرجو � اّأل يذكر لنا اجلامع البن البيطار (646هـ)؛ لأنه مت�أخر
يحتج باملعجم الوجيز؛
عن ابن �سيده مبا يقرب من ثالثة قرون ،و�أرجو كذلك � اّأل ّ
لأن بينه وبني معجم اجليب فرو ًقا(.)114
ويف � ��ص 126تك َّلم امل�ؤ ِّلف عن الت�ص ��حيف فق ��ال« :فالكتاب ��ة العربية ال تبينِّ
مما �صنعه امل�ؤ ِّلفون ب�أنف�سهم،
احلروف التي تر�سمها� ،أ ّما ت�صحيف الألفاظ في�أتي ّ
وميكن �أن نح ّل هذا الأمر بفرز الألفاظ بطريقة دقيقة ميكن �إخ�ض ��اعها لنظرية
اال�ش ��تقاق العربية»! و�أمتنى من امل�ؤلف �أن يو�ضح لنا مبثال واحد ما فعله امل�ؤلفون
ب�أنف�سهم ،و�أن يذكر لنا اً
مثال على فرز الألفاظ.
ويف �ص 208تك َّلم امل�ؤ ِّلف عن عالقة الزمانية فقال�« :أطلق العرب على الوقت
تو�س ��عوا حتى
الذي يح ّل فيه �أداء ال َّدين جن ًما؛ لأن الأداء ال ُيعرف �إال بالنجم ،ثم َّ
�س ّموا الوظيفة جن ًما لوقوعها يف الأ�صل يف الوقت الذي يطلع فيه النجم ،قال ابن
فار� ��س :النج ��م كل وظيفة ،وكل وظيفة جنم ،وهذان – كما ترى -انتقاالن لداللة
اللف ��ظ ،لعالقة واحدة هي الزمانية»! وكان الواجب على امل�ؤ ِّلف �أن يذكر قول ابن
فار� ��س« :والوظيفة :م ��ا ُيق َّدر كل يوم من طع ��ام �أو رزق»()115؛ كي يت�ض ��ح للقارئ
العالقة بني الدالالت.
التاريخي فذكر «مدونة
اللغوي
ويف �ص 220تك َّلم امل�ؤ ِّلف عن م�ص ��ادر املعجم
ّ
ّ
املكتب ��ة ال�ش ��املة ،واملو�س ��وعة ال�ش ��عرية ،وبرنام ��ج املحل ��ل ال�ص ��ر ّيف ،واملدونات
الإلكرتونية ،وكت ��ب الذخائر اللغوية ،»...وكنا نتمنى من امل�ؤلف التمثيل على كتب
العربي) الذي
الذخائر اللغوية؛ فهل يق�ص ��د م�ش ��روع الذخرية العربية(الإنرتنت
ّ
مل يكتمل()116؟!
التاريخي�« :إذا احتوى البيت
ويف �ص 250قال امل�ؤ ِّلف عن ال�شواهد يف املعجم
ّ
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يتم �ش ��رحها يف الهام�ش»! ومل �أ َر ذل ��ك يف منهج املعجم
عل ��ى كلم ��ات غريبة ف�إنه ّ
ف�سر الكلمات الغام�ضة
الكبري ،وال يف النماذج التطبيقية التي ق َّدمها امل�ؤلف؛ فقد َّ
�أ�سفل البيت(.)117
ويف �ص 251و�ضع امل�ؤ ِّلف اً
جدول بالرموز واالخت�صارات امل�ستعملة يف مناذجه
التطبيقية ،وفيها ع�ش ��رة رموز للع�صور الع�ش ��رة التي اختارها ،ورم ٌز للف�صل بني
ع�ص ��ر وع�ص ��ر ،ورمز للم�س ��كوكة �أو املتالزمة التعبريية ،ورم ��ز للمعنى اجلديد
ل�ص ��يغة واحدة ،ومل يذكر امل�ؤلف رموز املعجم الو�سيط واملعجم الكبري ،ومل يذكر
امليالدي ،ورمز الهاء
بع�ض الرموز التي ا�ستعملها هو نف�سه مثل رمز امليم للتاريخ
ّ
للتاريخ
الهجري( !)118ورمز اجليم للداللة على اجلمع(!)119
ّ
حادي ع�شر� :ضعف اللغة والأ�سلوب:
يف الكتاب �أخطاء لغوية و�أ�س ��لوبية �أو ا�ستعماالت غري ف�صيحة ال تليق مبكانة
امل�ؤ ِّلف الذي ق�ض ��ى -بناء على البيانات امل�س � َّ�جلة على غالف الكتاب -زم ًنا غري
املعجمي والت�صحيح
ق�صري يف التحرير
اللغوي()120؛ ومن ذلك �ضبطه �ص 52كلمة
ّ
ّ
(غالفها) ب�ضم الغني! وقوله �ص�« :53إن الهدف من هذا املعجم �أن يقدم ت�سل�سل
�ألفبائي الألفاظ التي ك َّونت جمموع املفردات الإجنليزى»! وال�صواب�« :إن الهدف
ألفبائي الألفاظ التي ك َّونت جمموع املفردات
من هذا املعجم �أن يقدِّ م يف ت�سل�س ��ل � ّ
الإجنليزىة»(.)121
وم ��ن �أخط ��اء امل�ؤ ِّل ��ف قوله � ��ص« :56وقد ج ��اء يف مقدمة املعج ��م الكبري �أن
باملعجم جانب لغوي ...وفيه �أخ ًريا جانب مو�س ��وعي»! ومن الوا�ضح �أن اخلط�أ من
�آثار �س ��وء االقتبا� ��س؛ والذي يف املعج ��م الكبري« :ففي هذا املعج ��م جوانب ثالثة
مو�سوعي»(.)122
لغوي ...وفيه �أخ ًريا جانب
�أ�سا�سية :جانب
منهجي ...وجانب ّ
ّ
ّ
ومن �أخطاء امل�ؤ ِّلف قوله �ص�« :58ش ��رح الكلمات الغام�ض ��ة � -أو التي حتتاج
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�إلى تف�س�ي�ر ح�س ��ب �س ��ياقها  -املواردة(!) يف ال�ش ��واهد»! وقوله � ��ص « :65ويقال
للت�سعةُ :مر ِّبع الثالثة» كذا بك�سر الباء ،وقوله �ص « :71بني هاللني مربعني ثقيلني»
وال�ص ��واب «هالل َّيني �أو مربعني ثقيلني»؛ فكيف يكون القو�سان هالل ّيني مربعني يف
وقت واحد()123؟
ومن الأ�س ��اليب ال�ض ��عيفة قوله �ص« :160مع �إ�ض ��افة ما ُي�ستن َبط من معاين
جديدة»! وقوله �ص 173عن ا�س ��تخدام التعريف اال�شتما ّ
يل« :وتكون هذه الطريقة
�س ��هلة حني يكون لل�ش ��يء املع َّرف �أفراد قليلون ي�س ��هل ح�ص ��رها»( !)124وقوله فى
ال�ص ��فحة نف�س ��ها« :وميكن اال�س ��تفادة من ه ��ذه املجموع ��ات يف معاجم الرتتيب
الهجائ � ّ�ي ع ��ن طريق ح�ص ��ره يف مالحق تذييلي ��ة للمعجم ،وتتم �إحال ��ة �إلى هذه
املالحق».
ومن الأ�س ��اليب ال�ضعيفة �أو غري امل�شهورة ما نقله امل�ؤ ِّلف �ص 212بلفظ�« :إذا
ال�س ُبع!)125(»...
قال :ر� ُ
أيت �أ�سدً ا ،ود َّلك احلال على �أنه مل ُي ِرد ُّ
ومنه ��ا قول ��ه �ص« :245يعم ��ل فريق معجم لغة ال�ش ��عر العرب � ّ�ي مبجمع اللغة
خ�صي�صا مل�شروع معجم لغة ال�شعر» هكذا
رقمي ُ�ص� � ِّمم
ً
العربية من خالل برنامج ّ
ي�ص ��ى» بالألف
«خ�ص»ِ :
«خ ِّ�ص َ
بالأل ��ف املمدودة والتنوين ،مع �أن م�ص ��در الفع ��ل َّ
املق�ص ��ورة ،وتكت ��ب ي ��ا ًء لوقوعها رابعة ف�ص ��اعدً ا ،وه ��ي كلمة غري منون ��ة؛ لأنها
ممنوعة من ال�صرف(.)126
وقوله �ص�« :248سبق �أن �أو�ضحت �أنني �أعتمدت على منهج معجم لغة ال�شعر
العربي مبجمع اللغة العربية» وقوله �ص« :248مع �إ�ض ��افة ما �أراه من معاين كلية»
ّ
وقوله �صُ « :249تف َرد امل�سكوكات واملت�صاحبات مبدخل م�ستقل عقب املعنى الذي
ُ�ش� � َّق َقت منه هذه امل�سكوكة» وقوله �ص« :253و�س� �تُتاح له من الإمكانات والتقنيات
التكنولوجي ��ة الع�ص ��رية ما �سي�س ��هم يف �إجن ��ازه و�إخراجه ...وقد ب ��د�أت عر�ض
مداخلي مبا ورد يف املعجم الكبري من معاين»(.)127
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وا�س ��تعمل امل�ؤ ِّلف بع�ض الأ�س ��اليب الثقيلة مثل قوله � ��ص« :57مما يو ِّفر وقتًا
وجهدً ا كافيني للإ�س ��راع بالعمل و�إجنازه ب�شكل �أ�س ��رع دق ًة» وقوله �ص« :64وبيان
طبيعة اللغة العربية من كونها يف املقام الأول لغة ا�شتقاقية» ،وقوله �ص« :67والذي
يعنينا يف التعريفات ال�س ��ابقة ملدخل املدخل هو تعريفه يف ا�ص ��طالح املعجم ّيني»!
وقول ��ه �ص« :127فهناك خلط وا�ض ��ح يف املعاجم القدمية ب�ي�ن املعاين احلقيقية
واملجازي ��ة ،وبني امل�ش ��تقات ،وتكرار ال�ص ��يغ يف �أكرث من مو�ض ��ع؛ في�أتي الرتتيب
�س� �هلاً »( !)128وقوله �ص« :132و�أن ي�ص ��در الأفعال باملا�ض ��ي املج َّرد من الثالثي �أو
الرباع ��ي» .وقوله � ��ص« :185ومن ثم يك ��ون احلديث عن عامل مع�ي�ن حدي ًثا عن
عامل �آخر� ،أو عوامل �أخرى بطريق الت�ض ��من ب�ص ��ورة �أو ب�أخرى» .وقوله �ص:186
«فها �أنت يف الع�ص ��ر احلديث ت�سمع كلمة (املحمول) ب�شكل ا�شتُهرت للحاجة �إلى
العلمي
مث ��ل هذه املف ��ردة� ...إال �أن بع�ض املجامع اعرت�ض ��ت على ذل ��ك كاملجمع
ّ
�وري ،وكانوا دائ ًما يجدون حلاًّ ملثل ه ��ذه الألفاظ» .وقوله �ص:192
العراقي وال�س � ّ
ّ
«احلقيقة هي الكلمة امل�ستعملة فيما ُو ِ�ضعت له ...و�أما املجاز فهو الكلمة امل�ستعملة
يف غ�ي�ر ما ُو�ض ��عت له م ��ع قرينة مانعة ...ف� ��إذا كانت العالقة ب�ي�ن املعنيني� -أي
أ�صلي -عالقة م�شابهة فهو اال�ستعارة،
املعنى امل�ستعمل فيه واملعنى املو�ضوع؛ �أي ال ّ
�لي غري امل�شابهة ي�س َّمى
و�إذا كانت العالقة بني املعنى امل�س ��تعمل فيه واملعنى الأ�ص � ّ
حينها املجاز املر�س ��ل» .وقوله �ص« :200ون�ستطيع تو�ضيح كالمهم فيما خال�صته
�أن اللف ��ظ .»...وقوله �ص« :204الركعة كانت ُتطلق عل ��ى كل ( َق ْومة من القيام)،
ثم ا�ستُعملت للداللة على هيئة مخ�صو�صة يف ال�صالة « ولعله �أراد �أنها «املرة من
الركوع»(.)129
ويف �ص 207و�ض ��ع امل�ؤ ِّلف كلمة الربذعة مث � اً�ال على عالقة املجاورة ،ثم قال:
« ُتطلق على ك�س ��اء يو�ض ��ع على ظهر البعري حتت ال َّرحل ،ثم �أُطلقت على ما ُيو�ضع
على ظهر احلمار مبنزلة ال�سرج للفر�س» .ثم تك َّلم يف ال�صفحة نف�سها عن ت�سمية
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ال�ش ��يء با�سم �ص ��انعه فقال« :مثل� :سندوت�ش ،وا�ش�ت�رى قطعة ك�شمري ،وبدر ا�سم
البئر امل�شهورة�ُ ،سميت با�سم �صاحبها»(!)130
ومن اال�س ��تعماالت الثقيلة قول امل�ؤ ِّلف �ص« :115الأمر �إذا كان يتعلق بو�ض ��ع
تاريخي للغة؛ ف�إن املعجمية تدخل يف منهجيتها عن�صر الزمن»( .)131وقوله
معجم
ّ
� ��ص« :243وياليت املجمع اخت�ص ��ر كل هذه الطاقات واجلهود ،وا�س ��تعان بربامج
�إلكرتوني ��ة ُتخزَّن عليها امل�ص ��ادر التى ُت�س ��ت َقى منها مادة املعج ��م الكبري ،و�أطلق
العن ��ان يف ذلك لأبنائ ��ه املحررين ،وكاف�أهم على ذلك ،لكان َّمت له و�ض ��ع املعجم
الكبري يف زمن قيا�س � ّ�ي» .وقوله �صُ « :250يراعى �أن يكون ال�ش ��اهد وا�ض � ً�حا على
املعنى».
وهن ��اك �أخطاء يف كتابة الكلمات غ�ي�ر العربية؛ ففي �صEtwmology 38

وال�ص ��واب ،Etymologyويف � ��ص� 69أح ��ال امل�ؤ ِّلف �إلى معج ��م لوجنمان بلفظ
 Xxviوال�ص ��واب � xxviأو  XXVIدون جع ��ل احلرف الأول وحده ا�س ��تهالل ًّيا،
ويف � ��ص ،lexicalitem 72وال�ص ��واب  ، lexical itemويف � ��صicro- 244
 ،structureوال�ص ��واب micro- structure؛ ورمبا ترجع هذه الأخطاء �إلى
عدم املراجعة مع قلة يف املراجع الأجنبية(.)132
ثاين ع�شر :خط�أ الرتتيب والت�أريخ:
التاريخي
اللغوي
خ�ص ���ص امل�ؤ ِّلف ال�ص ��فحات من  39 -31للتعريف باملعجم
ّ
َّ
ّ
«من خ�ل�ال تعريفات بع�ض القدامى واملعا�ص ��رين له» ،وذكر �س ��تة ع�ش ��ر تعري ًفا
بد�أها بتعريف الأ�س ��تاذ �إ�س ��ماعيل مظهر ،و�أنهاها بتعري ��ف الدكتور عبدالكرمي
خليفة دون ترتيب معينَّ  .و�أقد ُمهم امل�ست�ش ��رق في�ش ��ر وهو معا�ص ��ر لفكرة املعجم
التاريخي.
ّ
وتك َّلم �ص 59عن م�ص ��ادر املادة املعجمي ��ة يف املعجم الكبري فذكر �أنها «تبد�أ
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بجم ��ع امل ��ادة يف جذاذات من املعاجم القدمية كالتاج والل�س ��ان وامل�ص ��باح املنري
و�أ�سا�س البالغة ،وكتب الأفعال البن القوطية وابن القطاع وال�سرق�سطي ،وكذلك
ديوان الأدب للفارابي واحليوان للجاحظ واجليم لأبى عمرو ال�شيبا ّ
ين ،بالإ�ضافة
�إلى كتب املف�ض ��ليات واحلما�سة والنوادر ومعجم الأمثال ومعجم الأعالم للزركلي
وكت ��ب غري ��ب احلديث وتراجم ال�ص ��حابة والتابع�ي�ن» ،وكان الأ ْول ��ى ترتيب هذه
امل�صادر ترتي ًبا مع َّي ًنا.
وكذلك يف هام�ش �ص 72رجع �إلى «�ص ��ناعة املعج ��م احلديث ،...وعلم اللغة
إجنليزي بني املا�ض ��ي
و�ص ��ناعة املعجم ،...والكلمة درا�س ��ة لغوي ��ة ،...واملعجم ال
ّ
النظري،...
واحلا�ض ��ر ،...ومعجم عل ��م اللغة التطبيق � ّ�ي ،...ومعجم علم اللغ ��ة
ّ
العربي ن�ش�أته وتطوره» دون ترتيب معينَّ .
اال�صطالحي ،...واملعجم
والتعبري
ّ
ّ
وذكر امل�ؤلف �ص� 128أن �ص ��انع املعجم يف الع�ص ��ر احلدي ��ث ال بد �أن يراعي
«ر�ص ��د وت�سجيل اللغة املو َّلدة والدخيلة والدارجة ،وهذه الق�ضية كانت محلولة يف
املعاجم القدمية ،ولكن �أ�ص ��حابها توقف معظمهم عند ع�ص ��ر االحتجاج حوايل
�س ��نة 150هـ» .وهذا التاريخ يخال ��ف املعروف بني الباحثني «ب�آخ ��ر القرن الثاين
الهجري بالن�س ��بة لعرب الأم�ص ��ار ،و�آخر القرن الرابع بالن�س ��بة لعرب البادية»،
ّ
ويبدو يل �أنه خلط بني اللغويني والنحويني واملعجميني.
ُ
علي القايل �صاحب البارع تويف (365هـ) ،وال�صواب
وذ ِكر يف �ص� 129أن �أبا ّ
(356ه� �ـ) ،ويب ��دو �أن ه ��ذا اخلط�أ من �آث ��ار اعتم ��اد امل�ؤ ِّلف عل ��ى الدكتور عمرو
مدكور(.)133
الثالثي املج َّرد يف معاجم املجمع؛ ف ُو ِ�ض ��ع
وهناك خط�أ يف ذكر ترتيب الفعل
ِّ
يف � ��ص« 135ف َع ��ل يف َعل ،مثل :منع مينع» قبل «ف َعل يف ِعل ،مثل� :ض ��رب ي�ض ��رب»،
ن�صت عليه من منهج(.)134
مخال ًفا واقع معاجم املجمع وما َّ
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ويف �ص 155-151ا�س ��تعر�ض امل�ؤ ِّلف  -معتمدً ا على جملة املجمع� -آراء بع�ض
التاريخي؛ فب ��د�أ بالدكتور محمد
اللغوي
العلم ��اء الذين تناولوا املعن ��ى يف املعجم
ّ
ّ
ح�سن عبدالعزيز ،وانتهى بالدكتور عبدالكرمي خليفة دون معيار للرتتيب(.)135
ويف � ��ص 215 -211ا�س ��تعر�ض امل�ؤ ِّلف �آراء ثمانية علماء ع ��ن التغري الدال ّ
يل
التاريخي؛ فبد�أ بالأ�س ��تاذ الدكتور كمال ب�شر ،وانتهى بالأ�ستاذ الدكتور
يف املعجم
ّ
محمد ح�سن عبدالعزيز دون معيار للرتتيب.
ويف �ص230 -220عر�ض امل�ؤ ِّلف �س ��تة �آراء مل�صادر اللغة العربية؛ فبد�أ بر�أي
الدكتور محمد ح�س ��ن عبدالعزيز ،وانتهى بكالم الأ�ستاذ م�صطفى محمد �صالح
دون معيار للرتتيب .ويف �ص 236 -234عر�ض امل�ؤ ِّلف خم�س ��ة تق�س ��يمات لع�ص ��ور
اللغ ��ة العربية بد�أها بتق�س ��يم الدكتور محمد نف�س ��ه ،و�أنهاها بتق�س ��يم الأ�س ��تاذ
م�صطفى نف�سه دون معيار للرتتيب؛ وهذا يعني االعتماد يف مناق�شة م�صادر اللغة
العرب َّية وع�صورها على �أ�شخا�ص مح َّددين.
ويف � ��ص� 243أخط�أ يف تاريخ �أحرف املعجم الكب�ي�ر؛ فقال« :فاملجمع – على
�س ��بيل املث ��ال -قد بد�أ يف معجمه الكبري (حرف الهم ��زة) منذ عام 1950م ،وهو
�إلى الآن مل ُينجز منه �إال ت�س ��عة �أجزاء (من الهمزة حتى الراء) ...وعمل يف هذا
املعجم �صفوة من �أع�ضائه الأجالء منذ عام 1950م حتى الآن».
قلت� :إن املجمع �أ�ص ��در اجلزء الأول (حرف الهمزة) من املعجم الكبري عام
ُ
1970م« ،وف ��ى عام 1956م ا�س ��تطاع �أن ين�ش ��ر من معجمه الكب�ي�ر جز ًءا يف نحو
خم�س ��مئة �ص ��فحة من القطع الكبري ع َّده جم َّرد جتربة دعا املتخ�ص�صني يف اللغة
من عرب وم�س ��تعربني �إلى قراءتها ،وت�س ��جيل ما ميك ��ن �أن يالحظوه عليها»(،)136
�أم ��ا �إذا كان ق�ص ��د امل�ؤ ِّلف بتاري ��خ 1950م بداية العمل داخ ��ل املجمع يف املعجم
التاريخ � ّ�ي؛ فهذا مردود بقول الدكتور مدك ��ور يف مفتتح مقدمة اجلزء الأول عام
1970م« :منذ ربع قرن تقري ًبا �أخذ املجمع نف�سه بو�ضع معجم كبري ي�ساير الزمن»،
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ونقول � ً
أي�ض ��ا� :إن الق�س ��م الثاين من حرف الراء – وهو اجلزء العا�ش ��ر� -صدرت
طبعته الأولى عام 2015م؛ �أي بعد �صدور كتاب امل�ؤلف بعام.
وفوق ذلك ك ّله مل ُترتَّب امل�ص ��ادر واملراجع؛ ويكفى التمثيل بال�صفحة الأولى
الت ��ي بد�أت بـ(الأدب يف ع�ص ��ر النبوة) ،وبعده (�أ�س ��ا�س البالغة) ،ثم (�أ�س ��رار
البالغ ��ة) ،ثم (الأغاين) ،ثم (الأعالم) ،ثم (�أعمال جلنة معجم لغة ال�ش ��عر)،
ث ��م (الألف ��اظ املحدثة) ،ث ��م (االجتاهات احلديث ��ة يف �ص ��ناعة املعجمات) ،ثم
اللغوي) ،وتارة
التاريخي) ،ثم انته ��ت بـ(البحث
اللغوي
(اال�ست�ش ��هاد يف املعجم
ّ
ّ
ّ
�ادي ،وت ��ارة يجمع بني
�ري ،وت ��ارة بالتاريخ املي�ل ّ
ينه ��ي م�ص ��دره بالتاري ��خ الهج � ّ
التاريخني يف م�صدر واحد( ،)137وقد يكتب التاريخ دون الرمز الدال على الهجرة
�أو امليالد( ،)138وقد يغفل التاريخ (!)139
ثالث ع�شر :املبالغة يف الأحكام:
بال ��غ امل�ؤلف يف بع� ��ض الأحكام؛ فقد ف َّرق �ص 58ب�ي�ن املعجم الكبري واملعجم
التاريخي غاية تاريخية بحتة لر�ص ��د
التاريخي فقال« :فالغاية يف املعجم
�وي
اللغ � ّ
ّ
ّ
اللغوي عرب الع�ص ��ور املتعاقبة للغة العربية� ،أما املعجم الكبري فال عالقة
التطور
ّ
املعجم
له بالتاريخية» وقد و�ص ��ف امل�ؤ ِّلف  -قبل ذلك بقليل يف ال�ص ��فحة نف�سها-
َ
الكبري ب�أنهُ « :يعنى برتتيب ال�شعراء ح�سب تاريخ وفاتهم داخل املعنى الواحد؛ فال
اجلاهلى»،
العبا�سي �ش ��اهدً ا ل�شاعر من الع�صر
ي�س ��بق �شاهد ل�شاعر من الع�صر
ّ
ّ
وذكر � ً
أي�ض ��ا �أن املعجمني يتفقان «يف بيان تاريخ وفاة كل �ش ��اعر عند اال�ست�ش ��هاد
ب�ش ��عره» وهذا ينق�ض ��ه ما جاء يف مادة (د ب ب)؛ حيث ا�ست�ش ��هد املعجم الكبري
�اهد لب�ش ��ار بن برد (ت167ه) ثم ب�ش ��اهد
(دب القوم �إلى العد ّو) ب�ش � ٍ
على معنى َّ
عقارب فالن) ب�شاهد للنه�شلي
للأخطل(ت90ه) ،كما ا�ست�شهد على معنى(د َّبت
ُ
أموي) ،ثم ب�ش ��اهد لذي الأ�ص ��بع العدوا ّ
(جاهلي) ،ثم ب�شاهد لب�شار ،ويبدو
ين
(� ّ
ّ
�أن امل�ؤ ِّل ��ف تابع الدكتور محمد ح�س ��ن عبدالعزيز يف كتاب ��ه املعجم التاريخي للغة
العربية وثائق ومناذج(!)140
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واعتمد امل�ؤلف على معجم الب�س ��تان لعبداهلل الب�س ��تاين يف �إح�ص ��اء اجلذور
امل�س ��تعملة يف ع�ص ��ور اللغة العربية؛ فو�صفه �ص 79ب�أنه ي�ش ��تمل على «كل موا ّد �أو
جذور اللغة العربية� ...شامل جذو َر اللغة العربية �سواء املهمل منها �أو امل�ستعمل...
وقد جاء هذا املعجم اً
مطول واف ًيا بحاجة الطالب واملعلم واملثقف وكل نا�شد معرفة
أح�س ب�شيء من املبالغة؛ فقال �ص« :80رمبا تظهر عند
معا�ص ��ر» ويبدو �أن امل�ؤ ِّلف � َّ
التاريخي موا ّد لغوية جديدة».
�إعداد مدونة املعجم
ّ
وم ��ن مبالغ ��ة امل�ؤ ِّلف قول ��ه �ص 120يف و�ص ��ف املعاجم القدمي ��ة ب�أنها «بالغة
الرثاء� ،ش ��املة ملعظم �ألفاظ اللغة ،مع االعرتاف لها ولأ�صحابها بال�شمولية» .ومع
هذه املبالغة جعل �ص  121من عيوبها «�إفراد مداخل م�ستقلة للم�صادر القيا�سية،
رغم �أن معناها قد ورد �ض ��م ًنا يف �أفعالها القيا�س ��ية» ،وكان ��ت الأمانة توجب على
امل�ؤ ِّلف الإ�ش ��ارة �إلى وجود هذا العيب يف بع�ض املعاجم احلديثة منها معجم اللغة
العربية املعا�صرة(.)141
ذم التعريف بال�ض� � ّد فقال �ص�« :123ش ��رح بع�ض املداخل
وبال ��غ امل�ؤ ِّل ��ف يف ِّ
بقولهم :معروف �أو �ض� � ّد ...وهذا زي ��ادة يف الإبهام»! ولو قال امل�ؤلف� :إن التعريف
بال�ض� � ّد الي�ص ��لح االعتماد عليه وحده؛ لأنه ق ��د ي�ؤدي �إلى بع�ض امل�ش ��كالت منها
الدوري ،لكان �أقرب �إلى ال�ص ��واب ،ولعله يعرف �أكرث مني – وهو مح ِّرر
التعريف
ّ
امل�صري منذ مطلع هذا القرن� -أن املجمع ا�ستعمل يف بع�ض تعريفاته
مبجمع اللغة
ّ
كلمة معروف ،وكلمة �ضد (.)142
وبالغ امل�ؤ ِّل ��ف يف مدح املعاجم احلديثة فقال« :وم ��ن عيوب املعاجم القدمية
� ً
أي�ض ��ا عر�ض املادة ب�ش ��كل واحد دون متييز للمداخل الرئي�س ��ة �أو الفرعية ،وهذا
ما تفاداه �ص ��ناع املعجم يف الع�صر احلديث» .ولو قال امل�ؤ ِّلف� :إن �ص ّناع املعجم يف
الع�ص ��ر احلديث حاولوا تفادي هذا العيب -لكان �أقرب �إلى الإن�ص ��اف؛ ومعاجم
املجمع الت�صلح وحدها لتعميم احلكم على املعاجم احلديثة.
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ومن املبالغة � ً
أي�ض ��ا ق ��ول امل�ؤ ِّلف �ص« :237فما دمنا نن�ش ��د معج ًم ��ا تاريخ ًّيا
ير�ص ��د م�س�ي�رة الأمة العربية بلغتها وح�ض ��ارتها وثقافتها وخ�ص ��ائ�ص �ش ��عوبها
التف�صيلي لع�صور الأدب وال�شعر».
فاملنا�سب لذلك � ًإذا التق�سيم
ّ
وم ��ن املبالغ ��ة كذلك قوله �ص 245ع ��ن برنامج املح ِّلل ال�ص ��ر ّيف« :ومن هذه
الربامج التي اعتمد عليها الباحث يف جمع مادته برنامج املح ّلل امل�ص ��رفى (كذا
العربي مبجمع اللغة العربية؛
بامليم) واملعت َمد عليه يف �ص ��ناعة معجم لغة ال�ش ��عر
ّ
وحتى تت�ض ��ح لن ��ا �أهمية ه ��ذا الربنام ��ج ودقته يف ا�ستق�ص ��اء (كذا) ال�ش ��واهد
ال�شعرية عرب ع�صور اللغة العربية املتعاقبة ف�إننا!»...
رابع ع�شرَ :خلل التوثيق والإحاالت:
هن ��اك خط� ��أ يف توثيق كثري م ��ن النقول؛ ففي � ��ص 36ذكر امل�ؤل ��ف �أن مقال
التاريخي للعربية) من�ش ��ور يف العدد العا�ش ��ر بعد املئة من جملة املجمع،
(املعجم
ّ
وال�ص ��واب �أنه يف التا�سع بعد املئة .ويف �ص 40ن َقل قول الدكتور �أحمد مختار عمر
عن معجم في�ش ��ر �أنه «ق�ض ��ى نحو �أربعني �س ��نة يف جمع مادته وتن�س ��يقها ،وحني
عر�ض ��ها على جممع اللغة العربية ،»...و�أحال �إلى �ص !274وكالم الدكتور مختار
فى كتابه �ص .316ويف �ص 41ن َقل امل�ؤ ِّلف �أربع فقرات عن مقدمة معجم �أك�سفورد
للغة الإجنليزية دون ذكر ال�صفحة الإجنليزية التي رجع �إليها.
الفعلي يف
التاريخي للغة العربية« :وقد بد�أ العمل
ويف � ��ص 43قال عن املعجم
ّ
ّ
هذا امل�شروع عام1959م ،وبعد �أن ق َّرر امل�شرفون ا�ستخدام احلا�سب الآ ّ
يل �أُ�ضيف
�إلى قواعد البيانات وامل�ص ��طلحات يف املعجم حتى عام2004م حوايل ثالثة �آالف
وخم�س ��مئة م�ص ��در تراوحت بني نقو� ��ش �أو عمالت قدمية ومئ ��ات �ألوف الكلمات
وامل�صطلحات؛ مما ا�ستحق �أن يكون مدخلاً يف املعجم» ،ثم �أحال هذا الن�ص �إلى
�ص ��ناعة املعجم احلديث ولي�س فيه من الن�ص كله �س ��وى قول الدكتور مختار «�أما
التاريخي للغة العربية فقد بد�أ العمل فيه عام 1959م»(.)143
املعجم
ّ
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العربي ،ق�ض ��اياه وطرق
التاريخي
ويف � ��ص 44ذك ��ر امل�ؤ ِّلف �أن مقال (املعجم
ّ
ّ
�إجنازه ) من�ش ��ور يف جملة املجمع �ص ،85وال�صواب �ص 73واقتبا�سه منه موجود
�ص.76 -75
تاريخي،
ويف �ص 44ذكر امل�ؤ ِّلف فقرة عن جتربة �إ�س ��بانيا يف �ص ��ناعة معجم
ّ
و�أح ��ال �إل ��ى جمل ��ة املجمع ج� �ـ ،72/110ولي�س يف املو�ض ��ع املحال �إليه �ش ��يء من
الفقرة .ويف �ص 46ن�سب امل�ؤ ِّلف كالم الأ�ستاذ �إ�سماعيل مظهر �إلى في�شر(.)144
ويف � ��ص 49ن َق ��ل فقرة �أولها« :وقد ق َّرر املجمع �أول ما ق َّرر حني �أراد الأخذ يف
و�ض ��ع هذا املعجم �أنه لن يكون معج ًما تاريخ ًّيا ،»...ثم ن�س ��بها �إلى مقدمة حرف
التجريبي
الهم ��زة من املعجم الكبري ،ولي�س ��ت فيه؛ و�إمنا هي من مقدم ��ة اجلزء
ّ
املطبوع من حرف الهمزة عام 1956م ،ولي�س هذا اجلزء من م�صادر امل�ؤلف(.)145
ويف �ص 56ن َقل امل�ؤ ِّلف عن ال�ص ��فحة اخلام�س ��ة من املعج ��م الكبري ،ثم �أحال �إلى
ال�صفحتني اخلام�سة وال�ساد�سة(.)146
هم َل التوثيقُ ؛ ففي �ص � 66ص� � َّرح بال م�ص ��در �أن «جميع
ويف بع�ض املوا�ض ��ع �أُ ِ
م�ش ��تقات املادة اللغوية تو�ض ��ع يف مكان واحد يف معاجم العربية حتت ما ي�س� � َّمى
املعجمي ،ثم ترتَّب هذه امل�ش ��تقات ترتي ًبا مع َّي ًنا ،لكن
املعجمي� ،أو اجلذر
الأ�ص ��ل
ّ
ّ
ذلك ال يح ��دث يف معاجم اللغة الإجنليزية التي تتو َّزع فيها كلمات املادة الواحدة
حتت مداخل مختلفة مو َّزعة بح�سب ترتيب �أهدافها امل�ؤلفة لها».
ويف � ��ص 67ن َقل امل�ؤ ِّل ��ف تعري ًفا للمدخل عن الدكتور عمرو مدكور و�أحال �إلى
�ص ،173مع �أن الكالم املحال �إليه موجود �ص ،175وفى �ص 70نقل عنه الفرق بني
�ياقي و�أحال �إلى �ص-180
�طالحي وامل�ص ��طلح
التعبري اال�ص �
العلمي والتعبري ال�س � ّ
ّ
ّ
 183مع �أن كالم مدكور مح�صور �ص.181 -180
ويف �ص 57ن َقل امل�ؤ ِّلف عن ال�صفحة الرابعة من املعجم الكبري ،ثم �أحال �إلى
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ال�ص ��فحتني الرابعة واخلام�سة .ويف �ص 72 -71نقل عن عمرو مدكور خ�صائ�ص
املدخ ��ل و�أحال �إلى � ��ص ،188 -173م ��ع �أن كالم مدكور موج ��ود فقط �ص-184
 .188كما �أحال امل�ؤ ِّلف يف املو�ض ��ع نف�سه �إلى �صناعة املعجم احلديث �ص،48 ،24
 ،80ولي�س يف �ص� 80شيء يتعلق بخ�صائ�ص املدخل.
ويف � ��ص� 73أحال �إلى �ص 7م ��ن مقال الدكتور �أني�س (عود �إلى الإح�ص ��اءات
اللغوي ��ة) ،ولك ��ن الفقرة الت ��ي نقلها -مع �إهم ��ال الأقوا�س -موج ��ودة �ص !8وفى
�ص� 129أحال �إلى �ص 74 ،47من كتاب (املعاجم العربية مع اعتناء خا�ص مبعجم
العني) ولي�س يف ال�صفحتني �شيء مما نقله.
العربي املعا�ص ��ر فقال« :انظر :املعجم
ويف � ��ص� 132أحال امل�ؤ ِّلف �إلى املعجم
ّ
العرب ��ى املعا�ص ��ر  ،»575/2مع �أن ه ��ذا الكتاب جزء واحد يقع فى �299ص ��فحة!
الكلي ،وقد �أراد م�ؤ ِّلف املواد � َ
أخذ الهام�ش من كتاب
و�سبب اخلط�أ هنا هو االعتماد ّ
العربي – د.ح�سني ن�صار � 2ص»575؛ فن�سي
العربي املعا�صر وفيه «املعجم
املعجم
ّ
ّ
و�أ�ضاف كلمة املعا�صر اً
بدل من ح�سني ن�صار ،وترك بيانات اجلزء وال�صفحة كما
هي(.)147
ويف � ��ص 152نقل امل�ؤ ِّل ��ف عن الدكتور محمد ح�س ��ن عبدالعزي ��ز و�أحال �إلى
�ص 185 -184مع �أن نقله موجود يف �ص 185فقط.
ويف � ��ص� 162أحال امل�ؤ ِّل ��ف �إلى �ص 122م ��ن كتاب بعنوان (�ص ��ناعة املعجم
الو�س ��يط) ،وه ��و يق�ص ��د �ص 121من �ص ��ناعة املعج ��م احلدي ��ث .ويف �ص-163
 164نق ��ل ع ��ن عمرو مدكور �ش ��روط التعريف اجليد و�أحال �إل ��ى �ص ،35 -32مع
�أن كالم الدكت ��ور مدك ��ور مح�ص ��ور يف � ��ص .35- 34ويف �ص 168نق ��ل عن عمرو
فقرة خا�ص ��ة بالنظري ��ة التحليلية و�أحال �إلى علم الدالل ��ة للدكتور مختار �ص،14
وال�ص ��واب �ص 114كما يف هوام�ش الدكتور عم ��رو .ويف �ص 167نقل امل�ؤ ِّلف فقرة
عن الدكتور عمرو خا�ص ��ة بدور ال�سياق يف ال�شرح و�أحال �إلى �ص123-122مع �أن
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ن�س ��ب امل�ؤ ِّلف �إلى الدكتور
الفقرة املنقولة موجودة يف مفتتح �ص .123ويف �صَ 170
اللفظي للكلمة ،وموقعها من ذلك
�أحمد مختار عمر تعريف ال�س ��ياق ب�أنه «النظم
ّ
النظ ��م» ،و�أحال امل�ؤلف �إلى كتاب (�ص ��ناعة املعجم احلدي ��ث �ص ،)132ولي�س يف
ال�صفحة لفظ واحد من العبارة املذكورة؛ لأنها فى احلقيقة عبارة �أوملان(.)148
اقتبا�س ��ا دون �أن يذكر لنا م�ص ��دره ،ويبدو يل �أن
ويف � ��ص 174نق ��ل امل�ؤ ِّلف
ً
بع�ض ��ه من الدكتور مختار وبع�ض ��ه الآخر م ��ن الدكتور مدك ��ور( .)149ويف �ص175
نقل امل�ؤ ِّلف فقرة – مع ت�ص� � ُّرف ي�سري -عن الأ�ستاذ �أحمد �شفيق اخلطيب و�أحال
يكتف بالت�ص� � ُّرف دون
�إلى مقدمة املعجم الو�س ��يط()150؛ وهذا يعني �أن امل�ؤ ِّلف مل ِ
�إ�شارة ،بل �أحال �إلى م�صدر غري �صحيح.
كالما ث ��م �أحال �إلى
ويف � ��ص 176ن َق ��ل امل�ؤ ِّلف ع ��ن مقدمة املعجم الو�س ��يط ً
الدكتور مختار والدكتور عمرو مدكور ،وك�أنه يريد �إحالة �أخرى؟
وبعد �أن نقل امل�ؤ ِّلف عن عمرو مدكور ال�شرح بالتعريف ،وال�شرح بذكر املرادف
وامل�ض ��اد ،وال�ش ��رح بتحدي ��د املكونات الداللية ،وال�ش ��رح بذكر �س ��ياقات الكالم،
وال�ش ��رح بالأمثلة التو�ضيحية ،وال�شرح بالتعريف اال�ش ��تما ّ
يل ،وال�شرح بالتعريف
الظاهري ،وال�ش ��رح بال�صور التو�ض ��يحية والر�س ��وم( )151قال �ص« :176ونخل�ص
ّ
اللغوي التاريخ � ّ�ي ،وهذا
مم ��ا �س ��بق �أن الطرق ال�س ��ابقة �ستُ�س ��تخدم يف املعج ��م
ّ
ما �أ َّكده الدكتور محمد ح�س ��ن عبدالعزيز؛ حيث عر�ض لذلك �ضمن �أعمال جلنة
املعج ��م التاريخ � ّ�ي املنبثقة عن احتاد املجامع اللغوي ��ة العربية حتت عنوان(طرق
�ش ��رح املعن ��ى)؛ حيث �أك ��د �أن ثمة طر ًقا عدي ��دة ،»...ثم �أحال امل�ؤ ِّل ��ف �إلى مقال
ل�شخ�ص �آخر(.)152
ويف � ��ص 187 ،186 ،185 ،181 ،180 ،179نق ��ل امل�ؤ ِّلف بع�ض النقول ،و�أحال
�إلى كتاب (دور الكلمة يف اللغة) ،ولي�س يف ال�صفحات املحال �إليها �شيء من نقوله
�إال �أن تكون طبعته غري طبعتنا(!)153
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ويف � ��ص� 184أحال امل�ؤ ِّلف �إلى كتاب (داللة الألفاظ) للدكتور �إبراهيم �أني�س
دون ذكر ال�ص ��فحة .ون َقل عنه �ص  185 –184عوام ��ل التغري الدال ّ
يل دون �إحالة
�إليه يف الهام�ش .ويف �ص 187و َّثق �ستة نقول متتالية عنه ف�أحال الأول والثاين �إلى
�ص142؛ وال�ص ��واب �ص  .145و�أحال الثالث والرابع �إلى �ص142؛ وال�ص ��واب �ص
 .146و�أحال اخلام�س -وهو جمرد �س ��طر� -إلى ال�صفحات144-142؛ وال�صواب
� ��ص .146و�أح ��ال ال�س ��اد�س -وهو �س ��طر � ً
أي�ض ��ا� -إل ��ى ال�ص ��فحات 147 -144؛
وال�ص ��واب �ص .148كما نقل عنه � ��ص 189و�أحال �إلى �ص 143 -142وال�ص ��واب
�ص.147 -146
ويف � ��ص 196ق ��ال امل�ؤ ِّل ��ف �أن الدكت ��ور �إبراهي ��م �أني� ��س �س� � ّمى االنتقال من
املعنوي
املعنوي �إلى املح�س ��و�س بظاهرة التج�س ��يد ،واالنتقال من املح�س ��و�س �إلى
ّ
ّ
بظاه ��رة التجريد ،و�أح ��ال �إلى داللة الألفاظ �ص160؛ ولي� ��س فيها لفظ التجريد
وال التج�سيد ،ولعل امل�ؤلف �أراد كتاب �ستتكيفت�ش.
مقتب�س ��ة �إلى (داللة الألفاظ �ص،)162 ،161
ويف �ص� 198أحال امل�ؤ ِّلف فقرة
َ
و�أح ��ال يف املو�ض ��ع نف�س ��ه �إل ��ى (العربي ��ة الف�ص ��حى احلديثة � ��ص)157؛ فجمع
اقتبا�س�ي�ن يف عالم ��ة تن�ص ��ي�ص واحدة! ويف ال�ص ��فحة نف�س ��ها نقل فق ��رة كاملة
بعالمة التن�صي�ص دون ذكر امل�صدر.
ويف � ��صُ 200ذ ِك ��ر �أن �أومل ��ان تك َّلم عن تغ�ُّيا رُّ املدلول حتت ما �س� � ّماه العوامل
التاريخية ،و�أُ ِحيل �إلى (دور الكلمة يف اللغة �ص)157؛ و�أوملان تك َّلم عن الأ�سباب-
ال العوامل -التاريخية �ص 172وهذا ت�ص� � ُّرف وخط�أ يف الإحالة! ومن �ص� 203إلى
�ص 211نقل امل�ؤ ِّلف بدون � ّأي م�صدر ،ثم قال يف هام�ش �صَّ « :211متت اال�ستفادة
اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ،وتطور
اللغوي ،والتطور
من :حلن العامة والتطور
ّ
ّ
العربي يف �ضوء ا�ستخدام اللغة العربية املعا�صرة يف م�صر،
داللة الكلمة يف املعجم
ّ
وداللة الألفاظ ،والألفاظ املحدثة يف املعاجم العربية املعا�صرة ،واللغة واملجتمع»!
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هكذا دون ذكر �أرقام ال�صفحات التي �أفاد منها ،ودون ذكر بيانات الكتاب الأخري
الذي ذكره يف هذا املو�ضع لأول مرة.
امل�صري ،ووجود كل مطبوعات املجمع-
وعلى ال َّرغم من عمل امل�ؤ ِّلف باملجمع
ّ
ومنه ��ا املجلة -حتت يديه فقد ن َقل �ص 212عن مق ��ال الدكتور عبدالكرمي خليفة
املن�ش ��ور يف جمل ��ة املجم ��ع ،و�أحال �إل ��ى �ص  ،102م ��ع �أن الكالم املنق ��ول موجود
�ص ،99ون َقل �ص 213عن مقال الأ�س ��تاذ �أحمد �ش ��فيق اخلطيب املن�شور يف جملة
التاريخي للغة العربية) ،وهو للدكتور
املجمع ،و�أحال �إلى مقال (املعنى يف املعجم
ّ
عبدالكرمي خليفة ،ولي�س فيه �ش ��يء مما نقله امل�ؤلف .وفى �ص 214ن َقل عن مقال
التاريخي)
الدكتور علي القا�س ��مي املن�ش ��ور يف جملة املجمع (ال�شواهد يف املعجم
ّ
و�أح ��ال �إلى �ص ،66 ،65مع �أن املنقول موجود � ��ص 66فقط .ويف �ص 230ن َقل عن
العربي ،ق�ضاياه وطرق
التاريخي
مقال الدكتور محمد ر�ش ��اد احلمزاوى (املعجم
ّ
ّ
�إجنازه) و�أحال �إلى �ص ،80مع �أن املنقول مو َّزع بني �ص.81 -80
ويف � ��ص 231نق ��ل امل�ؤ ِّلف عن مق ��ال الدكتور عبدالكرمي خليف ��ة (املعنى يف
التاريخي للغة العربية) و�أحال �إلى �ص 103دون �أن يذكر العدد التا�سع بعد
املعجم
ّ
املئة من جملة املجمع .ويف ال�ص ��فحة نف�سها نقل عن مقال الدكتور علي القا�سمى
التاريخي) و�أحال �إلى �ص 67مع �أن اقتبا�سه موجود �ص75
(ال�ش ��واهد فى املعجم
ّ
فق ��ط ,ويف � ��ص 232نقل عن � ��ص 81من مق ��ال الدكتور محمد ر�ش ��اد احلمزاوى
العربي ،ق�ض ��اياه وطرق �إجنازه) ثم �أحال �إلى �ص 103 -102
التاريخي
(املعجم
ّ
ّ
التاريخي للغة العربية)
من مق ��ال الدكتور عبدالكرمي خليفة (املعنى يف املعج ��م
ّ
وقال يف الإحالة التي بعدها« :ال�سابق نف�سه»؛ ف� ّأي �سابق يق�صد؟
ويف � ��ص 234نقل امل�ؤ ِّل ��ف عن مقال الدكتور محمود فهم ��ي حجازي (املعجم
التاريخ � ّ�ي ومتطلب ��ات املثق ��ف املعا�ص ��ر) ،و�أح ��ال �إلى � ��ص 151مع �أن ��ه نقل عن
� ��ص .151 -150ويف � ��ص 236نق ��ل عن مق ��ال الدكت ��ور محمد ر�ش ��اد احلمزاوي
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العربي ،ق�ض ��اياه وط ��رق �إجنازه) املن�ش ��ور يف جملة املجمع،
التاريخي
(املعج ��م
ّ
ّ
و�أحال �إلى ال�صفحة دون رقم العدد .ويف �ص 240نقل عنه و�أحال �إلى العدد 109
ال�ص ��فحة  80مع �أنه نقل يف هذا املو�ض ��ع من �ص .80 ،79 -78وفى �ص 241نقل
التاريخي للغة العربية) و�أحال
عن مقال الأ�س ��تاذ �أحمد �شفيق اخلطيب (املعجم
ّ
العربي) للدكتور احلمزاوي!
التاريخي
�إلى (املعجم
ّ
ّ
خام�س ع�شر :ا�ضطراب امل�صادر واملراجع:
مظاهر اال�ض ��طراب يف ثبت امل�ص ��ادر واملراجع كثرية؛ فقد رجع امل�ؤ ِّلف �إلى
اللغوي ط1967/1م)،
بع�ض الطبعات القدمي ��ة مثل كتاب (حلن العامة والتطور
ّ
عل ��ى الرغم م ��ن وجود طبعة مزيدة من َّقح ��ة عن مكتبة زهراء ال�ش ��رق بالقاهرة
ط2000/2م .وهن ��اك مراج ��ع مل يكت ��ب عناوينه ��ا واكتفى بالإحال ��ة �إلى عنوان
املجل ��ة ،مث ��ل املرج ��ع ( )105ال ��ذي ذكره بلف ��ظ( :جملة جمم ��ع اللغ ��ة العربية
بالقاهرة ،العدد .)25وهناك مراجع �أخط�أ يف ا�س ��م مكتبتها؛ فقد ن�سب (املعجم
�وعي لألفاظ القر�آن الكرمي وقراءاته) �إلى مكتبة �س ��طور ،يق�ص ��د م�ؤ�س�سة
املو�س � ّ
�سطور املعرفة ،وكان ينبغي �أن يكتب م�ؤ�س�سة الرتاث القائمة على �إ�صدار الكتاب؛
لأن م�ؤ�س�سة �سطور املعرفة �صاحبة حقوق الن�شر.
اللغوي عند
وهن ��اك مراجع ب ��دون ذكر تاري ��خ الطبعة مثل كت ��اب (البح ��ث
ّ
الع ��رب) ،مع الإحالة � ��ص� 40إلى طبع ��ة 1988م .وزعم امل�ؤ ِّلف � ��ص� 310 ،72أن
النظري بدون تاريخ!
التطبيقي ،ومعجم علم اللغة
طبعتَي معجم علم اللغة
ّ
ّ
وبع� ��ض املراجع ذك ��ر امل�ؤ ِّلف �أنه ��ا بدون طبع ��ة وبدون تاريخ مث ��ل (املعاجم
العربي ��ة مع اعتناء خا�ص مبعجم العني) على الرغم من رجوعه �إلى طبعة مكتبة
الأجنلو امل�ص ��رية ال�ص ��ادرة عام 1956م .ومثل (ديوان الأع�شى) على الرغم من
رجوعه �إلى طبعة مكتبة الآداب بالقاهرة .ومثل (�صحيح ابن خزمية) على الرغم
�امي بب�ي�روت؛ فما معنى كتاب ��ة (د.ت.ط)،
م ��ن رجوعه �إلى طبعة املكتب الإ�س�ل ّ
�أو(د.ت.د.ط) يف هذه املراجع �ص 308 ،129بعد كتابة دار الن�شر؟
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وبع� ��ض املراجع زائ ��دة؛ فقد نقل امل�ؤ ِّلف � ��ص 57 - 56عن ت�ص ��دير الدكتور
�إبراهيم مدك ��ور الوارد يف كت ِّيب (املعجم الكبري املنه ��ج والتطبيق ط1981/م)،
ونق ��ل �ص 134عن املنهج املكتوب بعد الت�ص ��دير ،مع �أن كالم مدكور ومابعده من
منه ��ج موجود يف (املعج ��م الكبري ،اجل ��زء الأول ط1970/م) ،وق ��د كان امل�ؤ ِّلف
يف غ ًنى عن كت ِّيب (املعجم الكبري ،املنهج والتطبيق) ال �س ��يما �أنه تنق�ص ��ه بع�ض
اجلمل(.)154
ويف �ص 175 ،173نقل امل�ؤ ِّلف عن ر�س ��الة عمرو مدكور (معاجم جممع اللغة
العربية) ،وكان يف غ ًنى عن هذه الر�سالة ال �سيما �أن مدكو ًرا طبعها -مع تعديالت
طفيفة -يف كتابني هما من م�ص ��ادر امل�ؤ ِّلف؛ فما قيمة الرجوع �إلى �أ�ص ��ل الكتابني
مبا فيه من �أخطاء()155؟
وم ��ن �أمثل ��ة التز ُّيد املق ��االتُ املجمعية الت ��ي �أفردها امل�ؤ ِّل ��ف برقم خا�ص يف
ثبت امل�ص ��ادر واملراجع على الرغم من وجودها يف م�ص ��دره الأ�سا�س � ّ�ي (املعجم
التاريخ � ّ�ي للغة العربية وثائق ومناذج) للدكتور محمد ح�س ��ن عبدالعزيز ،وميكن
اللغوي)
التاريخي
التمثيل بامل�صدر( 134املعجم الكبري للمجمع يغني عن املعجم
ّ
ّ
املوج ��ود فى كتاب الدكتور محمد ح�س ��ن �ص ،61و�إن كان من ح ��ق امل�ؤلف هنا �أن
يعرت�ض علينا ب�أنه ممن يرف�ضون االعتماد على املراجع الو�سيطة؛ فماذا يقول يف
التاريخي للغة العربية بني الأمل
�إفراده مقال الدكتور محمد ح�سن نف�سه (املعجم
ّ
والعم ��ل) حتت الرقم  121مع �أنه �ض ��من كت ��اب (املعجم التاريخ � ّ�ي للغة العربية
وثائق ومناذج) �ص60 – 39؟
وم ��ا ال ��ذي �أفاده من كت ��اب ( الدولة الأموي ��ة مقوماتها ور�س ��التها) ،وكتاب
إ�سالمي احلديث وح�ضارته زمن املماليك والعثمان ّيني) ،وكتاب
(تاريخ ال�ش ��رق ال
ّ
(حتيا اللغة العربية وي�سقط �سيبويه) حتى ُتدرج هذه الكتب يف مراجعه؟
وم ��ع ه ��ذا التز ُّيد نفتقد بع� ��ض املراجع التي �أح ��ال �إليها امل�ؤ ِّل ��ف يف هوام�ش
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كتاب ��ه؛ فقد �أحال �ص� 69إلى مرجع بعنوان (التعابري اال�ص ��طالحية �ص )26دون
ذك ��ر � ّأي بيانات ل ��ه يف الهام�ش ودون �إدراج ��ه يف ثبت املراجع .ويب ��دو �أن امل�ؤ ِّلف
ق�صد (التعابري اال�صطالحية يف �أ�سا�س البالغة)؛ فهو من مراجع الدكتور عمرو
َ
مدكور الذي اعتمد عليه امل�ؤلف اعتمادًا كب ًريا ،مع مالحظة �أن مدكو ًرا �أحال �إلى
�ص 26يف مو�ضع مختلف عن املو�ضع الذي �أحال �إليه م�ؤ ِّلف املواد واملداخل.
ويف �ص� 175أحال امل�ؤ ِّلف �إلى كتابني :املعاجم اللغوية يف �ض ��وء درا�سات علم
العربي بحوث يف املادة والتطبيق (كذا) دون � ّأي بيانات يف
اللغة احلديث ،واملعجم
ّ
ق�صد (املعاجم اللغوية
الهام�ش ودون �إدراجهما يف ثبت املراجع .ويبدو �أن امل�ؤ ِّلف َ
يف �ض ��وء درا�سات علم اللغة احلديث) للدكتور محمد �أحمد �أبو الفرج ،و(املعجم
العرب � ّ�ي بحوث يف املادة واملنهج والتطبيق) للدكتور ريا�ض زكي؛ فهما من مراجع
العربي املعا�صر �ص.303
الدكتور عمرو مدكور يف كتابه :الداللة يف املعجم
ّ
ويف � ��ص � 176 ،168 ،167 ،165 ،164أح ��ال امل�ؤ ِّلف �إل ��ى كتاب (علم الداللة
ون�ص على بياناته كاملة �ص  167دون �أن يذكره يف
للدكت ��ور �أحمد مختار عم ��ر)َّ ،
ثبت امل�ص ��ادر واملراجع .وذكر بيانات الكتاب كاملة يف املو�ض ��ع الثالث دون الأول!
اللغوي ،والتطور
وق ��د فعل امل�ؤ ِّلف ه ��ذا مع كتب �أخرى مثل :حلن العامة والتط ��ور
ّ
اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ،والألفاظ املحدثة يف املعاجم العربية املعا�ص ��رة؛
ّ
حيث ذكر بياناتها �ص  183على الرغم من ذكرها جمردة من البيانات �ص،163
 ،179 ،167 ،166كم ��ا فعل ذلك مع كتاب دالل ��ة الألفاظ؛ فذكر بياناته �ص،186
وذكره قبل ذلك (مثل �ص )184بدون بيانات.
ويف �ص� 185 ،170،179،180أحال امل�ؤ ِّلف �إلى (دور الكلمة يف اللغة لأوملان)،
دون �أن يذكر بياناته يف الهام�ش �أو يدرجه يف ثبت امل�صادر واملراجع.
ويف � ��ص� 179أح ��ال امل�ؤ ِّل ��ف �إلى (�أ�س ���س علم اللغ ��ة ملاريوب ��اى) دون بيانات
يف الهام� ��ش �أو �إدراج يف ثب ��ت املراج ��ع .و�أحال �ص� 198 -192إلى ر�س ��الة بعنوان
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(جه ��ود جمم ��ع اللغة العربي ��ة بالقاهرة يف درا�س ��ة العربية املعا�ص ��رة – د.عمر
�سعيد -دكتوراه -مخطوطة مبكتبة دار العلوم ط1991/م) ،دون �إدراجها يف ثبت
امل�صادر واملراجع(.)156
ويف � ��ص� 193أح ��ال امل�ؤ ِّلف �إل ��ى كتاب (علم البي ��ان -د .ب ��دوى طبانة -دار
الثقاف ��ة -ب�ي�روت ط1980/م) دون �إدراج ��ه يف ثب ��ت امل�ص ��ادر واملراج ��ع .ويف
� ��ص � 196أحال امل�ؤ ِّل ��ف �إلى (العربية الف�ص ��حى احلديثة� -س ��تتكيفت�ش -ترجمة
د.محمد ح�س ��ن عبدالعزي ��ز -دار النمر -القاه ��رة ط1985/م) دون �أن يدرجه
يف ثبت امل�ص ��ادر واملراج ��ع .ويف �ص 200رج ��ع امل�ؤ ِّلف �إلى (درا�س ��ات يف الداللة
واملعج ��م – د .رجب عبداجلواد �إبراهي ��م – دار غريب -القاهرة ط2001/1م)
دون �إدراج ��ه يف ثبت امل�ص ��ادر واملراجع .ويف �ص� 244أحال امل�ؤ ِّلف �إلى (ع�ص ��ور
اللغة العربية -د .محمد ح�س ��ن عبدالعزيز -بحث مق َّدم مل�ؤمتر املجمع يف الدورة
الثانية وال�س ��بعني) ،وك ��ذا ذكره امل�ؤ ِّلف �ص  306من ثبت امل�ص ��ادر واملراجع دون
�أن يذك ��ر العدد الذي ورد فيه .فهل هو م ��ن البحوث التي �ألقيت يف م�ؤمتر الدورة
الثانية وال�سبعني ومل ُت َ
ن�شر فى جملة املجمع()157؟
ومل يرج ��ع امل�ؤ ِّل ��ف �إلى بع�ض البح ��وث املهمة مثل بحث الدكت ��ور عبدالكرمي
التاريخي للغة العربية» املن�ش ��ور باجلزء التا�س ��ع والت�س ��عني
خليف ��ة «نح ��و املعجم
ّ
مبجلة جممع اللغة العربية بالقاهرة ط2003/م.
ومل ي�س� � َلم امل�ؤ ِّلف من ت�ض ��ليل بيانات بع�ض املراجع مثل املرجع ال�سابع ع�شر
التاريخي وحتديات العن�ص ��ر
ال ��ذي ذك ��ره بلفظ «جترب ��ة �إجنليزي ��ة يف املعج ��م
ّ
�ري -د .عب ��ده الراجحي -بح ��ث مق َّدم يف الدورة الثانية وال�س ��بعني مبجمع
الب�ش � ّ
اللغ ��ة العربي ��ة بالقاهرة عام 2006م» .وال�ص ��واب «التجرب ��ة »...بالألف والالم.
والبحث من�ش ��ور ع ��ام  2007يف الع ��دد ( )109مبجلة املجمع؛ فم ��ا قيمة الإحالة
�إل ��ى امل�ؤمتر؟ ويف بع�ض املراجع حذف امل�ؤ ِّل ��ف من العنوان ما بدا له زائدً ا �أو غري
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442

717

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول /ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ 2020م

10 9

56

العربي ( ُمتَع) يف نطاق العربية ،املبادرات
التاريخي
�روري مثل «تاريخ املعجم
�ض � ّ
ّ
ّ
الرائدة – د .مح ّمد ر�شاد احلمزاوي»؛ فقد حذف امل�ؤ ِّلف ما بني القو�سني(.)158
ومثل املرجع اخلام�س والع�ش ��رين الذي ذكره امل�ؤ ِّلف بلفظ «تو�ص ��يات م�ؤمتر
التاريخي
جمم ��ع اللغ ��ة العربية يف دورته الثانية وال�س ��بعني حتت عن ��وان :املعجم
ّ
للغة العربية ،من �أر�ش ��يف الإدارة العامة للتحرير وال�ش ��ئون الثقافية ،جممع اللغة
العربية بالقاهرة» .وكانت الأمانة العلمية تقت�ض ��ي الإ�شارة �إلى تق�صري املجمع يف
ن�شر هذه التو�صيات؛ حيث احتفظ بها دون م�س ِّوغ.
ومث ��ل املرج ��ع الثاين والثالث�ي�ن الذي ذكره امل�ؤلف بلفظ «خال�ص ��ة م�ش ��روع
التاريخي -د .على القا�س ��مي» ،يف حني ذك ��ره الدكتور
اخلط ��ة العلمي ��ة للمعج ��م
ّ
التاريخي
محمد ح�سن عبدالعزيز بلفظ «خال�صة م�شروع اخلطة العلمية للمعجم
ّ
التاريخي باحتاد
للغ ��ة العربية» ،وهو تقري ��ر مق َّدم �إلى اللجن ��ة العلمية للمعج ��م
ّ
املجامع(.)159
تاريخي
عربي
ّ
ومثل املرجع الرابع والثالثني «درا�سات معجمية ،نحو قامو�س ّ
عبدالعلي الودغريي -الدار البي�ضاء ،د .ن ،ط2001/1م»! فهل
وق�ض ��ايا �أخرى،
ّ
يق�ص ��د امل�ؤ ِّلف �أن الكتاب – وهو �ص ��ادر عن مطبعة النجاح اجلديدة  -بدون دار
ن�شر؟
ومث ��ل املرجع ال�س ��ابع والثالثني الذي ن�س ��به امل�ؤ ِّلف �إلى «فيدي ��ر كورينطى»،
وال�ص ��واب «فيديرك ��و كورينط ��ي»� ،أو «فيديريكو كورينتي»( !)160وق ��د ُيكتَب بلفظ
«فيدريك ��و كورينتي»؛ و�أ ًّيا ما كان في�ؤخ ��ذ على امل�ؤ ِّلف مخالفة املكتوب على غالف
املرجع(.)161
ومث ��ل املرج ��ع الرابع والأربعني ال ��ذي ذكر فيه امل�ؤ ِّلف �أن دي ��وان ابن الرومي
بتحقيق الدكتور ح�س�ي�ن ن�ص ��ار مطب ��وع يف الهيئة امل�ص ��رية العام ��ة للكتاب عام
1981م .وال�صواب ط1994 -79 /م.
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ومث ��ل املرجع الثامن وال�س ��بعني «ال�ش ��واهد يف املعجم التاريخ � ّ�ي ،تاريخها،
�أغرا�ض ��ها ،خ�صائ�صها� ،ض ��وابطها» الذي اخت�ص ��ره امل�ؤلف بلفظ» ال�شواهد فى
التاريخي»! وقد يكون االخت�صار هنا ه ّي ًنا ،ولكن ماذا يقال يف حذف كلمة
املعجم
ّ
العربى
ال�شعري فى املعجم
(ال�شعري) من املرجع الثمانني «�صعوبات اال�ست�شهاد
ّ
ّ
ّ
التاريخى»! ومثل املرجع ال�س ��اد�س والثمانني (علي بن احل�س ��ن الباخرزي ،حياته
ّ
و�ش ��عره وديوانه) الذي اخت�صره امل�ؤ ِّلف با�س ��م «علي بن احل�سن الباخرزي»! وقد
تابع امل�ؤ ِّلف يف املو�ضع الأول الأ�ستاذ م�صطفى محمد �صالح(.)162
ومثل املرجع الثامن والت�س ��عني الذي ك َّرره امل�ؤ ِّلف يف املرجع التا�سع والت�سعني
الختالف الطبعة .بل فعل امل�ؤ ِّلف ما هو �أ�شد غراب ًة؛ حيث ذكر املرجع الأربعني بعد
التاريخي ،في�ش ��ر ،جممع اللغة العربية ،ط1967 ،1م،
اللغوي
املئة بلفظ «املعجم
ّ
ّ
املقدمة ،بقلم� :إبراهيم مدكور» ،ثم ذكر املرجع التايل له مبا�شرة بلفظ «املعجم
التاريخي ،في�شر ،جممع اللغة العربية»1967،؛ فانظر �إلى التكرار!
اللغوي
ّ
ّ
ومث ��ل املرجع الرابع بعد املئة ال ��ذي ذكره امل�ؤ ِّلف بلفظ «جملة الثقافة ،العدد
 -18مار� ��س 1975م ،و�أعيد ن�ش ��رها يف كت ��اب ذكريات مطوية»؛ فهل �أعيد ن�ش ��ر
املجلة �أو ن�شر العدد؟
ومث ��ل املرجع احلادي والع�ش ��رين بعد املئة الذي ذك ��ره امل�ؤ ِّلف بلفظ «املعجم
التاريخي للغة العربية بني الأمل والعمل ،د.محمد ح�س ��ن عبدالعزيز ،بحث مق َّدم
ّ
يف ال ��دورة الثاني ��ة وال�س ��بعني مبجمع اللغة العربي ��ة بالقاهرة» واحل ��ق �أنه مق َّدم
يف الدورة احلادية وال�س ��بعني بعد املئة ،وهو من�ش ��ور يف العدد ال�س ��اد�س بعد املئة
م ��ن جملة املجمع؛ وال داع ��ي لإفراده بالذك ��ر؛ �إذ �إنه مت�ض� � َّمن يف املرجع الثالث
التاريخي للغة العربية وثائق ومناذج» الذي اخت�صره
والع�ش ��رين بعد املئة» املعجم
ّ
التاريخي للغة العربية».
امل�ؤ ِّلف بلفظ «املعجم
ّ
العربي الأ�سا�س � ّ�ي)
ومث ��ل املرجع ال�س ��اد�س والع�ش ��رين بع ��د املئة (املعج ��م
ّ
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مطبوعا ع ��ام 1989م اً
بدل من 2003م .ومثل املرجع ال�س ��ابع
ال ��ذي جعله امل�ؤ ِّلف
ً
واخلم�س�ي�ن بعد املئة الذي ذكره امل�ؤ ِّلف بتحقيق طاهر �أحمد الزاوي ،وال�ص ��واب
«الطاهر �أحمد الزاوي».
وفوق ذلك كله مل ُترتَّب امل�ص ��ادر واملراج ��ع ،ومل يلتزم امل�ؤ ِّلف مبنهج مح َّدد؛
امليالدي ،وتار ًة يجمع بني
الهجري ،وت ��ارة بالتاريخ
فتار ًة ينهي م�ص ��دره بالتاريخ
ّ
ّ
التاريخني يف م�ص ��در واح ��د! وقد يكتب التاري ��خ دون الرمز ال ��دال على الهجرة
�أو امليالد ،وقد يغفل كتابة التاريخ كله(.)163
ويف ثبت امل�ص ��ادر واملراجع �شيء من �آثار الق�ص والل�صق؛ حيث ذكر امل�ؤ ِّلف
يف نهاي ��ة بع�ض املراجع ال�ص ��فحة التي اعتم ��د عليها يف املرجع عل ��ى الرغم من
رجوعه يف بع�ض هذه املراجع �إلى �أكرث من �صفحة يف هوام�ش البحث(.)164
�ساد�س ع�شر :ادِّعاء النماذج التطبيق َّية:
التاريخي ،وهي (�أ ج ر)،
ذكر امل�ؤ ِّلف �أربعة مناذج تطبيقية مقرتحة للمعجم
ّ
(�أ ر �ض)�( ،أ ك ل)( ،ر ح ل) ،وقال عن النموذج الرابع« :هذا النموذج مل تكتمل
عنا�صره».
ومل يذكر لنا امل�ؤ ِّلف �س ��بب نق�ص النم ��وذج الرابع؛ وال يخفى على القارئ �أن
امل�ؤ ِّلف اعتمد يف هذه النماذج التطبيقية اعتمادًا كل ًّيا على املعجم الكبري ال�صادر
�ري ،وقد ظهر الق�س ��م الأول من حرف ال ��راء من املعجم الكبري
عن املجمع امل�ص � ّ
ع ��ام2012م ،وظهر الق�س ��م الث ��اين ط2015/1م ،وظهر كت ��اب امل�ؤ ِّلف يف طبعته
الأولى عام 2014م.
وكان ينبغ ��ي �أن يق ��دِّ م لنا من ��اذج جديدة ال عالقة لها مبا �ص ��در من املعجم
الكب�ي�ر! و�س� ��أكتفي بالتعقي ��ب على النم ��وذج الأول فق ��ط؛ �إذ يكفي م ��ن القالدة
باجليد:
ما �أحاط ِ
زاد امل�ؤ ِّل ��ف – دون ذك ��ر مرج ��ع  -عل ��ى ما ذك ��ره املعجم الكب�ي�ر من نظائر
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�س ��ام ّية ،كم ��ا �أنه زاد حر ًفا يف املقاب ��ل اخلا�ص بالأكدية ،ثم ذك ��ر املعاين العامة
وف�س ��ر الك ��راء بالإثابة زيادة يف
الت ��ي ذكرها املعجم الكبري نقلاً عن ابن فار�سَّ ،
الإي�ضاح.
ثم بد�أ باملدخل الأول (�أَ َج َر) ،ومل يزد عن الكبري �إال يف اال�ست�شهاد بقول اهلل

ابنتي هاتني على �أن ت�أجرين ثماين حجج»
تعالى« :قال �إين �أريد �أن �أنكحك �إحدى َّ
(الق�ص�ص ،)27 :يف حني اقت�صر املعجم الكبري بحق على مو�ضع اال�ست�شهاد وهو
قول اهلل تعالى« :على �أن ت�أجرنى ثمانى حجج».
عبده� :أثاب ��ه» ،ثم ذكر بعد ذلك
وذك ��ر امل�ؤ ِّل ��ف يف املدخل ال�س ��ابق «� َأج َر اهلل َ
(� َأج ��ره) مبعن ��ى �أثابه ،وو�ض ��ع الرم ��وز الدالة عل ��ى وجود هذا املعن ��ى يف ثمانية
ع�صور من ع�صر املخ�ضرمني �إلى الع�صر احلديث؛ �أي �إنه غري موجود يف الع�صر
اجلاهلي والع�ص ��ر الإ�سالمي! ثم ك َّرر ال�ش ��اهد القر�آ ّ
ين واملعنى اخلا�ص به �إال �أنّ
امل�ؤ ِّل ��ف ذك ��ره يف املدخل ال�س ��ابق بلفظ�« :ص ��ار �أج ًريا عنده» ،وذك ��ره هنا بلفظ:
«عمل �أج ًريا عنده» ،ث ��م ذكر من معاين(�أج َره)« :عمل مقابل مال» ،دون مراعاة
اللزوم والتعدِّ ي بني املدخل واملعنى.
وبعد �أن �أ�س ��قط امل�ؤ ِّلف املدخل (� ِأجر) الذي ن� َّ��ص عليه املعجم الكبري ،ذكر
املدخل(�آجره) ،واكتفى مبعنيني فقط من املعاين التي ذكرها الكبري:
املعن ��ى الأول« :اتف ��ق معه عل ��ى �أن يكون �أج ًريا له» ،وا�ست�ش ��هد علي ��ه امل�ؤ ِّلف
�امي بالقراءة القر�آنية« :على �أن ت�ؤاجرنى ثماين
بعد �أن عزاه �إلى الع�ص ��ر الإ�س�ل ّ
حجج» ،وال يخفى �أنه مل يبد�أ اال�ست�شهاد هنا من الفعل «قال» كما فعل فى «�أج َر»!
واملعن ��ى الثان ��ى�« :أثابه» ،وا�ست�ش ��هد عليه امل�ؤ ِّلف بعد �أن ن�س ��به �إلى خم�س ��ة
والفاطمي والعثما ّ
ين واحلديث -بحديث لأم
والعبا�سي
إ�سالمي
ع�صور فقط – ال
ّ
ّ
ّ
للبحرتي.
�سلمة و�شاهد
ّ
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ثم ذكر امل�ؤ ِّلف املدخل (� َّأجره) ،وذكر له معنيني فقط:
املعن ��ى الأول« :ا�س ��تعمله مقابل مال» ،وا�ست�ش ��هد عليه – بعد �أن ن�س ��به �إلى
�امي واحلديث  -بخرب طويل من �ص ��حيح ابن خزمية ،وب�شاهد
الع�ص ��رين الإ�س�ل ّ
�شعري مك�سور ن�س َبه �إلى احل�سني الزهراء بلفظ:
ّ
ال �إل�����ى �إن ����ش���اء م���ن ����ش���اء ع��زم��ن��ا

وما ث َّم يف الأق��وام �شخ�ص م� َّؤج ُر

وع َّلق عليه فقال« :من مدونة برنامج املح ِّلل ال�ص ��ر ّيف ،ومل �أعرث على ن�س ��بته
فى امل�صادر الورقية»! وال�شطر الأول يفتقر �إلى وتد جمموع.
واملعنى الثانى�« :أثاب» ،وا�ست�ش ��هد عليه امل�ؤلف – بعد �أن ن�س ��به �إلى الع�ص ��ر
احلديث -بقول عبداحل�سني محيي الدين:
����ن �أح�����������س�����ن اهلل يل
�أب���������ا م����ح����� ِ����س ٍ

ول���ل���م�������س���ل���م�ي�ن ال������ع������زا م������ؤج�����را

َ
و�ضبطها امل�ؤلف بفتح الهمزة
وكلمة (م�ؤْ َجرا) ب�إ�س ��كان الهمزة وفتح اجليم،
وبفتح اجليم امل�ش ��ددة (م� َّؤجرا) �ش ��اهدً ا على املدخل (� َّأجر)! والبيت ال ي�ستقيم
وزنه بهذا ال�ضبط؛ فال ي�صلح �شاهدً ا على معنى املدخل! والعجب من تعليق امل�ؤ ِّلف
عل ��ى البيت بقوله« :من مدونة برنامج املح ِّلل ال�ص ��ر ّيف ،ومل �أعرث على ن�س ��بته يف
امل�صادر الورقية».
ث ��م فتح امل�ؤ ِّلف مدخلاً للفعل (ي�ؤاجر) ،كذا ب�ص ��يغة امل�ض ��ارع  -ويف املعجم
معان ،الأول ب�ص ��يغة امل�ض ��ارع:
الكب�ي�ر ج� �ـ� 109/1آجر قبل � َّأجر -وذكر له ثالثة ٍ
والعبا�سي ،وا�ست�شهد
أموي
«يعاقد للعمل ب�أجر» ،وق�صره على الع�صور
اجلاهلي وال ّ
ّ
ّ
اجلاهلي.
عليه ب�شاهد من ال�شعر
ّ
ث ��م فتح مدخ�ًل�اً للفعل (ائتج ��ر) م�س ��تعي ًنا باملعجم الكب�ي�ر يف املعانى دون
الأبيات ،وا�ست�ش ��هد ببيت حلنظلة الطائ � ّ�ي ،وع َّلق عليه بقوله« :من مدونة برنامج
ال�صرفى ،ومل �أعرث على ن�سبته فى امل�صادر الورقية»!
املحلل
ّ
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ثم فتح مدخلاً للفعل (ا�ست�أجر) ،وجعل له معنيني:
الأول :ا�س � َ
�تعمل مقابل مال ،وا�ست�ش ��هد عليه -بعد �أن ق�صره على الع�صرين
أبت ا�ستئجره �إن خري من
ال
أموي بقول اهلل تعالى« :قالت �إحداهما يا � ِ
إ�سالمي وال ّ
ّ
القوي الأمني» ،ومل يقت�صر على ال�شاهد وهو قول اهلل تعالى�« :إن خري
ا�س ��تاجرتَ
ّ
القوى الأمني».
من ا�ست�أجرتَ
ّ
والثانى :خانَ  ،وا�ست�ش ��هد عليه – بعد �أن ق�صره على الع�صر احلديث -بقول
القائل:
ب�� ّث��وا دعايتهم حلربك واف�ت�رى الـ

ـ��م�����س��ت���أج��رون مب��ا ا َّدع����وا ت�ضليال

معان فق ��ط معتمدً ا على
ث ��م فت ��ح مدخلاً لكلم ��ة (�إجارة) ،وذكر له ��ا ثالثة ٍ
املعجم الكبري ،مع مالحظة �أنه مل يذكر املعنى الرابع الذي ورد يف املعجم الكبري
بلف ��ظ« :من عي ��وب القافية ،ويقال لها :الإجازة» ،كما �أنه �ص � َّ�حف تعريف املعجم
الكبري للإجارة يف الفقه ب�أنها« :عقد متليك َن ْفع مق�صود من العني ب ِعو�ض»؛ فنقله
بلفظ« :عقد متليك ن َف ْع مق�صود من العني ب ِعو�ض»(.)165
وبعد �إهمال امل�ؤ ِّلف تعريف املعجم الكبري لكلمة «ال ِّإجري» مبعنى «العادة» فتح
فف�سر اللفظ يف ِّ
كل �سياق بالنظر
وو�سع يف املعانى ال�سياقية؛ َّ
مدخلاً لكلمة (�أَ ْجر)َّ ،
�إلى الداللة املكت�س ��بة من ال�س ��ياق ال �إلى الداللة املكت�سبة من اللفظ نف�سه معتمدً ا
�وعي لألفاظ القر�آن
يف ال�س ��ياقات وتوثيق الق ��راءات ومعانيها على املعجم املو�س � ّ
وقراءات ��ه()166؛ فذك ��ر الأجر مبعنى الثواب ،وق�ص ��ر هذا املعنى على الع�ص ��رين
�امي! وا�ست�شهد عليه ببيت لق�سّ بن �س ��اعدة ،وبخرب طويل لعلي
اجلاهلي والإ�س�ل ّ
ّ
بن �أب ��ى طالب .وي�ؤخذ عليه تعليقه على البيت بقول ��ه« :من مدونة برنامج املح ِّلل
ال�ص ��ر ّيف ،ومل �أعرث على ن�س ��بته يف امل�ص ��ادر الورقية» .وي�ؤخذ عليه � ً
أي�ضا جميء
اخلرب يف �س ��تة �أ�س ��طر ،على الرغم من �أن مو�ضع ال�ش ��اهد يف �آخر كلماته بلفظ:
«ف�إن قتلهم �أجر ملن قتلهم يوم القيامة».
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ومل يجم ��ع امل�ؤ ِّلف كلمة (� ْأجر) م ��ع �أنه جمع املدخل التايل له ،وهو (�أجرة)،
وا�س ��تعار رم ��ز اجلي ��م من معاج ��م املجمع عل ��ى الرغم م ��ن خل ّو ج ��دول الرموز
واالخت�صارات منه(!)167
ويف املدخ ��ل (�أُ ْجرة) ت�ص� � َّرف يف تعريف املعجم الكب�ي�ر للأجرة يف القانون
امل ��د ّ
ين ب�أنها« :املال الذي يلتزم امل�س ��ت�أجر ب�إعطائه (للم�ؤْ ِجر) يف مقابل االنتفاع
بال�شيء (امل�ؤْ َجر)»()168؛ فنقله �ص 260بلفظ« :املال الذي يلتزم امل�ست�أجر ب�إعطائه
للم�ؤَ ِّج ��ر يف مقابل االنتفاع بال�ش ��يء امل�ؤَ َّجر» .وع َّلق على البيت الذي ا�ست�ش ��هد به
للمغ�ي�رة ب ��ن حبناء؛ فق ��ال« :من مدونة برنام ��ج املح ِّلل ال�ص ��ر ّيف ،ومل �أعرث على
�صحيحا ما زعمه؛ فالبيت موجود يف �أكرث من
ن�س ��بته يف امل�صادر الورقية» .ولي�س
ً
مرجع()169؛ ولو رجع ما �أخط�أ يف كتابة البيت:
و�أ���ص��ب��ح��ن ُق��ل�� ًف��ا ي��غ��ت��زل��ن ب����أج���رة

حواليك مل جت��رح بهنَّ احلدائد

فلم ي�ضبط دال احلدائد ،و�ضبط نون ال�ضمري يف (بهن) بالك�سر(.)170
ويف املدخل نف�سه ن َقل عن املعجم الكبري تعريف الأجرة يف الفقه ،وتعريفها-
كما �سبق نقله �آن ًفا -يف القانون املد ّ
ين ،ثم كتب بعد كل منهما الرمز (�س) ّ
الدال
�امي ،وال �أدري مل ��اذا مل يكتب �أم ��ام التعريف القانو ّ
ين
عنده على الع�ص ��ر الإ�س�ل ّ
الرمز الدال على الع�صر احلديث؟!
ثم ذ َكر املدخل (�أجري) ،وجعل من معانيه «اخلائن» ،وا�ست�ش ��هد ب�شعر ن�سبه
�إلى محمد الأ�سمر بلفظ:
م�ستعم ٌر ي��وم ج��اء زاد البالد بالء

ما ح َّل يف ال�شرق �إال دا ٌء به ال دوا ُء

قد ا�صطفى من بنيه ً
رهطا له �أجرا ُء
وقد خالف امل�ؤ ِّلف يف كتابة ال�شعر قواعد النحو والعرو�ض؛ والأبيات من بحر
املجتث هكذا:
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م���������������س�������ت�������ع�������م�������ر ي�������������������وم ج���������������ا َء
م�����������ا ح�������������� َّل يف ال�����������������ش��������رق �إال
ق�����������د ا��������ص�������ط�������ف�������ى م�����������ن ب����ن����ي����ه

زاد ال�������������������ب���������ل���������ا َد ب��������ل��������ا َء
دا ًء ب������������������ه ال دوا َء
ره ً
��������������ط��������������ا ل��������������ه �أُج���������������������������������را َء

وال�ش ��عر من مفتتح ق�صيدة (امل�س ��تعمرون و�أ�صنام امل�ستعمرين)( ، )171ولكن
م ��اذا نقول وقد قال امل�ؤ ِّل ��ف« :من مدونة برنامج املح ِّلل ال�ص ��ر ّيف ،ومل �أعرث على
ن�سبته يف امل�صادر الورقية».
ويف املدخل نف�س ��ه ن َق ��ل عن املعجم الكبري تعريف الأج�ي�ر يف الفقه والقانون
املد ّ
ين ،و�أتبع التعريفني بالرمز (�س) كما فعل يف �أُجرة.
ثم نقل املدخل (�أُ َجيرْ ة) بتعريفه و�شاهده من املعجم الكبري دون �إحالة(.)172
ثم جت ��اوز امل�ؤ ِّلف مدخل (الإيجار) الذي ع َّرفه املعج ��م الكبري بـ»الإجارة» ،ون َقل
عنه مدخل (املئجار) بتعريفه و�شاهده �إال �أنه ذكر – �إ�ضافة على املعجم الكبري-
تاري ��خ وف ��اة الأخطل ،و�أن «رواية الديوان :مبيجار» ،ومع هذه الإ�ض ��افة مل ي�س ��لم
املدخل من الت�صحيف؛ ففي املعجم الكبري« :املئجار املِخراق ،وهو منديل �أو نحوه
ُيل َوى و ُي�ض َرب به �أو ُيفزَّع به ،لعبة لل�صبيان»؛ فنقله امل�ؤ ِّلف بلفظ« :املئجار املِخراق،
رمى (!) و ُي�ض َرب به �أو ُيفزَّع به ،لعبة لل�صبيان»(!)173
وهو منديل �أو نحوه ُي َ
اخلامتة:
التطبيقي الأول (�أ ج ر) الذي مل يتجاوز ت�سع
مما �س ��بقَ يت�ض ��ح �أن النموذج
ّ
َّ
�ص ��فحات لي�س فيه مداخل وال �ش ��واهد من عرب َّية النقو�ش ،ومعظمه ُنقول ب�صورة
الفتة من املعجم الكبري ال�صادر عن جممع اللغة العرب َّية بالقاهرة ،ومل ي�سلم من
الت�ص ��حيف وال من ال�شواهد ال�شعرية غري امل�ستقيمة وز ًنا ،وقد ا�ستعان امل�ؤ ِّلف يف
حتريره بربنامج املح ِّلل ال�ص ��ر ّيف ال�ص ��ادر عن �ش ��ركة َح ْرف ،وقال �س � َّ�ت مرات:
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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«من مدونة برنامج املح ِّلل ال�ص ��ر ّيف ،ومل �أعرث على ن�س ��بته يف امل�ص ��ادر الورقية»
فه ��ل يجوز بن ��اء املعجم التاريخ � ّ�ي للغة العربية عل ��ى برامج �أو مد َّونات ناق�ص ��ة
�أو غري مو َّثقة؟! وهل اعتماد بع�ض اللجان العلم َّية على هذه الربامج م�س ِّوغ لذلك؟!
و�أح�س ��ب �أن هذا القدر م ��ن املراجعة والقراءة النقدية يكف ��ي ،ولعل القارئ
التاريخي) مل يخدم
املن�ص ��ف يوافقني يف �أن كت ��اب (املوا ّد واملداخل يف املعج ��م
ّ
النظري على البحوث املن�شورة يف جملة
التاريخي؛ حيث اعتمد يف اجلانب
املعجم
ّ
َّ
جمم ��ع اللغة العرب َّية بالقاهرة ،وهو املجمع ال ��ذي يعمل فيه امل�ؤ ِّلف مح ِّر ًرا ،وعلى
كتاب �أ�س ��تاذه الدكتور محمد ح�س ��ن عبدالعزيز (املعجم التاريخ � ّ�ي للغة العرب َّية
وثائق ومناذج) ،ف�ض�ًل�ااً عما نقل ��ه -بالإحالة تارة وبغري �إحال ��ة تارة �أخرى -عن
درا�س ��ة الدكتور عمرو محم ��د فرج مدكور (معاجم جممع اللغة العربية ،درا�س ��ة
التطبيقي على ما ُن ِ�ش ��ر من �أجزاء
لغوي ��ة يف امل ��ادة واملنهج) واعتمد يف اجلان ��ب
ِّ
املعجم الكبري.
بت على الكتاب مبا ي�س ��تبقي – �أو مب ��ا توجبه� -أُخ َّوة
و�أرج ��و �أن �أك ��ون قد ع َّق ُ
الدي ��ن والوطن وال ��دار بيني وبني م�ؤ ِّلفه الذي �س� � ُيغريه ح ُّبه لل�ص ��واب بدرا�س ��ة
مالحظاتي و�إحاللها مح َّل القبول؛ ولعله يقر�أ التعقيب بعني ال ِّر�ض ��ا والإن�ص ��اف،
وي�أخ ��ذ منه ما يجعل كتابه يف طبعة جديدة تليق مبكانته ومكانة الدار النا�ش ��رة،
واهلل من وراء الق�صد.

الهوامش
( )1راجع جملة معهد املخطوطات العربية بالقاهرة -جملد  -60جـ.185/2
وقعت يف بحثي؛ ففي �ص� :645أطلق املركز
( )2وتقت�ضي الأمانة العلم َّية الإ�شارة �إلى بع�ض الأخطاء التي ْ
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و(معجمي) .ويف �ص 664ذكرتُ �أن مدونة معجم
(العربي)،
معجمي «! وال�صواب
العربي ..مدخل
ِّ
ِّ
ٍّ
ُّ
تاريخي للغة العربية ،معاجلة لغوية حا�س ��وبية يقع يف (� 350صفحة)! واحل ُّق �أن هذا العدد ي�ضاف
ّ
�إليه َّ
امللخ�ص ،واملقدِّ مة وما قبلها من فهار�س وجداول ،ون�سيتُ � ً
أي�ضا التنويه �إلى �أن هذا البحث فيه
التاريخي .ويف �ص 681مل �أذكر �أرقام �ص ��فحات البحث رقم 220
خم�س ��ة مناذج مقرتحة للمعجم
ّ
�وري� -ضمن :تطور التعريف
وهو وحدات املعجم
�مي واالفرتا�ض الت�ص � ّ
التاريخي بني التحديد ِّ
ال�س � ّ
ّ
ري -د .منية احلمامي� -ض ��من ندوة :ق�ضايا
�مي �إلى االفرتا�ض الت�ص� � ُّو ّ
املعجمي من التحديد ِّ
ال�س � ّ
ّ
العربي التاريخ � ّ�ي النظرية والتطبيقية .وال�ص ��فحات هي (� ��ص .)180 :176ويف �ص702
املعج ��م
ّ
ذكرتُ يف الهام�ش  139ما ُيف َهم منه رجوع في�ش ��ر �إلى املزهر لل�س ��يوطي -طبعة املكتبة الع�صرية-
بريوت ط1986/م .ومل �أق�صد هذا؛ فمن املعلوم �أن في�شر مات قبل هذا التاريخ؛ ولكني ق�صدتُ �أن
�أقول �إنَّ في�ش ��ر نقل الن�ص عن مزهر ال�س ��يوطي ،و�أن الن�ص موجود بلفظه يف طبعة عي�سى احللبي
بالقاهرة ،وطبعة املكتبة الع�صرية ببريوت.
العلمي -جمعية
العربي -العدد  -15جملة الربيئة -نادي الرقيم
( )3مق ��ايل :قيم ��ة الغالف يف الت�أليف
ّ
ّ
العلماء امل�سلمني اجلزائر ِّيني -اجلزائر ط2019/م.
اللغوي عند الع ��رب  -د�.أحمد مختار عم ��ر– د�.أحمد مختار عم ��ر -عامل الكتب-
( )4راج ��ع :البح ��ث
ّ
القاهرة – م�صر ط1997/7م�.ص.164
التاريخى ،و�إلى
( )5ا�س ��تعمل امل�ؤ ِّلف كلمة النا� ��س �ص 148فقال “ :وكل ذلك يهدف �إلى خدم ��ة املعجم
ّ
تي�سري �إجنازه و�إخراجه للنا�س “!
( )6يف حني اقت�ص ��ر الدكتور �أحمد مختار عمر على معجم ال�ص ��حابة! راجع البحث اللغوي عند العرب
�ص.173
املجمعي مثال (�أخذ) من معجم في�ش ��ر -تقدمي وعر�ض الأ�س ��تاذ محمد �ش ��وقي �أمني-
( )7من الرتاث
ّ
جملة جممع اللغة العربية -القاهرة ط1978/م.جـ.35/42
التاريخي لفي�ش ��ر بني ال�ضياع ومحاوالت الإحياء -العدد  -107جملة كلية دار
اللغوي
( )8بحثي :املعجم
ّ
ّ
العلوم -جامعة القاهرة ط2017/م� .ص.297
( )9امللح -ب�ضم امليم وفتح الالم -جمع ُم ْلحة.
( )10راجع ن�ص الدكتور ب�شر يف جملة املجمع جـ ،31/109وقارن بت�صرف امل�ؤلف بال �إ�شارة.
( )11راجع عنوان( :عدم التعليق على النقول) ،وعنوان(الت�صرف يف الن�صو�ص).
التاريخي – د.على القا�سمي -جملة املجمع جـ.69/110
( )12ال�شواهد يف املعجم
ّ
( )13راجع عنوان( :خط�أ الرتتيب والت�أريخ) من البحث.
العربى املعا�صر -د.عمرو مدكور -دار الب�صائر – القاهرة ط2008/1م�.ص.24
( )14املعجم
ّ
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( )15البح ��ث اللغ ��وى عند العرب �ص ،162واالجتاهات احلديثة يف �ص ��ناعة املعجم ��ات – د.حجازي-
جملة جممع اللغة العربية -القاهرة ط1977/م .جـ.86/40
( )16املعج ��م العرب � ّ�ي املعا�ص ��ر � ��ص 175بلفظ « :ولعل �أي�س ��ر تعريف قدِّ م مل�ص ��طلح املدخل �أنه ي�ش ��مل
الكلمات التي تُكتب ببنط �أ�س ��ود �أو �شبه �أ�س ��ود؛ (مما) يعني �شمولها للكلمة الرئي�سية (و� ّأي) كلمة
ت�صريفية تُذكر بعدها» وعبارة مدكور ال تختلف كث ًريا عن عبارة الدكتور مختار يف �صناعة املعجم
احلدي ��ث �ص48؛ وبغ�ض النظر عن الكلمات التى غيرَّ ها م�ؤلف املواد ف�إن حذف العبارة الأولى من
ا�صطالحى وتعريف يو�صف
كالم الدكتور مختار �أف�سد املعنى؛ فهناك فرق بني تعريف يو�صف ب�أنه
ّ
غيه؛ فقد انتقد م�صطفى �صالح
ب�أنه �أي�سر تعريف! مع مالحظة �أن م�ؤلف املواد ا�ستعمل بع�ض ما رّ
فقال �ص« :237ي�ؤخذ عليه عدم التزامه به (مما) ا�ض ��طره �إلى ،» ...ويربط بعنوان( :الت�ص ��رف
يف الن�صو�ص) �ضمن البحث.
( )17يب ��دو �أن م�ؤلف املواد واملداخل تابع الأ�س ��تاذ م�ص ��طفى محمد �ص�ل�اح� ،أو ن َقل عن ��ه؛ راجع كتابه:
التاريخي -عامل الكتب -القاه ��رة ط2012/1م�.ص30؛ حيث غ َفل
�وي
اال�ست�ش ��هاد يف املعجم اللغ � ّ
ّ
عن كتاب العاليلي.
التاريخي� -أ .في�شر -من �أول حرف الهمزة �إلى (�أ ب د) -ط1967/1م� .ص(ه).
اللغوي
( )18املعجم
ّ
ّ
( )19مقايل :معجم في�شر بني طبعتني جممع َّيتني -جملة العرب �ص.534
العربي املعا�صر �ص ،214وبن�صه يف املواد واملداخل �ص.129
( )20املعجم
ّ
العربي املعا�صر �ص ،217وبن�صه يف املواد واملداخل �ص.131
( )21املعجم
ّ
( )22قوله :دون النظر �إلى اجلذر ،ودون النظر �إلى الأ�صول -يعني الرتتيب بال جتريد من الزوائد.
العربي املعا�ص ��ر �ص 219 – 218بلفظ « :هنا» ،ونقله م�ؤل ��ف املواد �ص  133 -132بلفظ:
( )23املعج ��م
ّ
«هناك».
( )24راجع عبارة �أوملان يف كتابه :دور الكلمة يف اللغة  -ترجمه وق َّدم له وع َّلق عليه د .كمال ب�شر -مكتبة
العربي املعا�صر – د.عمرو
ال�ش ��باب -القاهرة -م�صر (د.ت)� .ص  ،66وانظر :الداللة يف املعجم
ّ
مدكور -دار الب�صائر -القاهرة ط2008/1م�.ص ،123واملواد واملداخل �ص.170
( )25هك ��ذا يف (ع ن ي) يف ل�س ��ان العرب -دار �ص ��ادر -بريوت ط1994/3م.ج� �ـ ،106/15وطبعة دار
املعارف -القاهرة (د.ت) جـ.3147/4
امل�صري ،ويربط بعنوان (ال�ضبط والرتقيم).
( )26كذا جاء يف جملة املجمع
ّ
العربي ،ق�ض ��اياه وطرق �إجنازه – د.محمد ر�شاد احلمزاوي -جملة جممع اللغة
التاريخي
( )27املعجم
ّ
ّ
العربية -القاهرة ط2007/م جـ.80/109
( )28املعج ��م التاريخ � ّ�ي للغ ��ة العربية وثائ ��ق ومناذج – د.محمد ح�س ��ن عبدالعزيز – دار ال�س�ل�ام –
القاه ��رة ط2008/1م�� � .ص  93بداي ��ة من « لأغرا�ض ��هم الفنية» �إلى « مما ُن ِقل ��ت �إليه الألفاظ »،
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وقد غيرَّ م�ؤلف املواد عبارة «مل تقع يف معاجم اللغة على �شيء من ذلك ،و�إذن» �إلى « ف�إنك لن جتد
ما يفي بذلك� ..إذن» ! وال معنى للنقطتني والت�ص ُّرف وعدم التوثيق!
اللغوي – د.نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د -جملة جممع
التاريخي
( )29املعجم الكبري للمجمع يغني عن املعجم
ّ
ّ
اللغة العربية -القاهرة ط2007/م.جـ 105/110وقارن بـ :املواد واملداخل.
( )30مقاله :عود �إلى الإح�صاءات اللغوية -جملة جممع اللغة العربية -القاهرة ط1972/م .جـ-11/30
 12وقارن بالفقرتني الأخريتني من املواد واملداخل.
العربي املعا�صر �ص.220-213
( )31راجع املعجم
ّ
العربي املعا�صر �ص 211 ،203 ،202 ،143 -140 ،108 ،35 ،34 ،33 ،32وقارن
( )32الداللة يف املعجم
ّ
بامل ��واد واملداخل � ��ص 174 ،173 ،172 ،167 ،164 ،163 ،162 ،161مع االعرتاف ب�أن م�ؤلف املواد
زاد بع� ��ض الفق ��رات مثل الفقرة التي زادها �ص 162مع الإحالة �إل ��ى الدكتور مختار ،والفقرة التي
زادها �ص 164مع الإحالة �إلى املعجمني الو�سيط والكبري ،كما غيرَّ بع�ض الكلمات مثل قول الدكتور
عمرو �ص « :32فلن ي�ستفيد الفرد بتعلمه لكلمة ما دون معرفة معناها»؛ فجعله م�ؤلف املواد �ص»162
�يئي،
فلن ي�س ��تفيد الفرد بتعلمه كلم ًة ما دون معرفة معناها « ،وقول الدكتور عمرو« :التعريف ال�ش � ّ
�يئي،
وين�ص � ّ�ب على تو�ض ��يح �ش ��يء جوهر ولي�س لفظ « فجعله م�ؤلف املواد �ص »162التعريف ال�ش � ّ
غي م�ؤلف املواد �ص 163يف ترتيب �شروط
ّ
وين�صب على تو�ضيح �شىء جوهر ال جمرد اللفظ » ،كما رّ
التعريف اجليد؛ فبد�أ بال�س ��هولة والو�ض ��وح يف حني بد�أ الدكتور عمرو �ص 34باالخت�صار والإيجاز!
وق ��د �أحال عمرو يف هام�ش �ص� 34إلى املعجم الو�س ��يط (بي�ض) ،فكتبه ��ا م�ؤلف املواد بحقّ (ب ي
�ض) منف�صلة.
( )33ب�ص ��ائر ذوي التميي ��ز يف لطائف الكت ��اب العزيز للفريوز�آبادي (ت817ه� �ـ) -حتقيق محمد على
النج ��ار وعبدالعلي ��م الطح ��اوي -املكتبة العلمي ��ة -ب�ي�روت (د.ت)( .ب�ص�ي�رة يف جممالت) ...
جـ 562/1بت�ش ��ديد اجلي ��م ،ويف :عود �إلى الإح�ص ��اءات اللغوي ��ة -د�.أني�س -جمل ��ة املجمع �ص13
بت�شديد الياء!
( )34يف املعجم الكبري �ص(ق) بت�شديد امليم فقط�( ،أ م ل) جـ 483/1بالت�شديد وفتح امليم.
( )35املعج ��م الو�س ��يط -مطبوعات جممع اللغ ��ة العربية -القاه ��رة ط1985/3م(.ج م ع) جـ،140/1
ويربط بعنوان (الت�صرف يف الن�صو�ص).
( )36انظ ��ر املعج ��م الكبري (د خ ل) ج� �ـ167 /7حيث ع َّرف املدخل يف ا�ص ��طالح املعجم ّيني ب�أنه�« :أحد
اللغوي -وم�ش ��تقاتها من الأفعال والأ�س ��ماء وال�صفات» ،وراجع فن حترير
فروع املادة � -أى اجلذر
ّ
املعجم ��ات يف جمم ��ع اللغة العربية – م�ص ��طفى عبداملول ��ى -دار الفالح -الفي ��وم ط2007/1م.
� ��ص 141 -140 ،137ويظه ��ر اال�ض ��طراب يف كالم م�ص ��طفى عبداملول ��ى ،وعدم تع ُّر�ض ��ه للجذر
الثنائي.
ّ
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( )37ت�ص ��دير الطبعة الثانية للو�س ��يط �ض ��من ط ،5/3ون�س ��به عمرو مدكور  -وتابعه م�ؤ ِّلف املواد� -إلى
الطبعة الثالثة للو�سيط �ص.5
التاريخي للغة العربية ،وثائق ومناذج �ص 185ونقله م�ؤ ِّلف املواد بلفظ “حنى» بالنون!
( )38املعجم
ّ
( )39املعن ��ى يف املعج ��م التاريخ � ّ�ي للغة العربي ��ة -د.عبدالكرمي خليف ��ة -جملة جممع اللغ ��ة العربية-
القاهرة ط2007/م.جـ.87/109
( )40املعج ��م التاريخ � ّ�ي للغ ��ة العربية – �أحمد �ش ��فيق اخلطيب -جملة جممع اللغ ��ة العربية -القاهرة
ط2007/م .جـ.112/109
( )41هك ��ذا ك� � َّرر م�ؤ ِّل ��ف امل ��واد الدالل ��ة القدمي ��ة لكلم ��ة حق ��ل؛ وق ��د يكون ه ��ذا ت�س� � ُّر ًعا من ��ه يربط
بعنوان(التك ��رار) ،ورمب ��ا �أراد – ه ��و �أو الدكتور عمر �س ��عيد  -ا�س ��تمرار الدالل ��ة القدمية بجانب
الداللة احلديثة؛ ويف هذه احلالة نقول :ملاذا مل يحدث ذلك مع الكلمات الأخرى؟
(� )42أح ��ال م�ؤلف املواد – والعهدة عليه� -إلى ر�س ��الة الدكتور عمر �س ��عيد :جه ��ود جممع اللغة العربية
يف درا�س ��ة العربية املعا�ص ��رة �ص ،272 ،271ومن الوا�ض ��ح اعتماده – مع الإخالل برتتيب الأمثلة
– على املعجم الو�سيط! راجع املعجم الو�سيط (ج ر د) جـ( ،120/1ح ق ل) جـ�( ،195/1س ف
ر) جـ( ،449/1ع �ض و) جـ.630/2ومل يرد فيه �ض ��من الدالالت احلديثة للحقل ا�س ��تعماله مبعنى
أ�سي فى �أحد برامج الكمبيوتر ،وهي داللة ح�س� � َّية � ً
أي�ضا ،وال ا�ستعماله مبعنى املجال ،وهي
�ص ��ف ر� ّ
داللة جمردة!
اللغوي – د.
( )43املعج ��م الو�س ��يط (ل ح ن) جـ ،853/2وهناك معانٍ �أخرى يف :حل ��ن العامة والتطور
ّ
رم�ضان عبدالتواب -مكتبة زهراء ال�شرق -القاهرة ط2000/2م�.ص .35 -13
( )44دالل ��ة الألف ��اظ -د�.إبراهي ��م �أني�س -مكتب ��ة الأجنلو امل�ص ��رية -القاهرة -م�ص ��ر ط1984/5م.
�ص.154
( )45عل ��م الداللة -د� .أحمد مخت ��ار عمر-عامل الكتب -القاهرة ط1988/2م�� �.ص 243وقد رجع �إليه
م�ؤ ِّلف املواد يف �أكرث من هام�ش!
( )46املعج ��م التاريخ � ّ�ي ومتطلب ��ات املثقف املعا�ص ��ر -د .محم ��ود فهمي حجازي -جمل ��ة جممع اللغة
العربية -القاهرة ط2007/م.جـ.144/110
( )47املعج ��م التاريخ � ّ�ي للغ ��ة العربية ،وثائق ومن ��اذج -د .محمد ح�س ��ن عبدالعزيز � ��ص  ،175واملواد
واملداخل �ص.237 ،234
التاريخي� ،أبرز التحدِّ يات الت ��ي تواجهها املجامع العربية واحتادها -د.علي
(� )48إن�ش ��اء مدونة املعجم
ّ
القا�سمي -جملة جممع اللغة العربية -القاهرة ط2008/م .جـ.13/113
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العربي ،ق�ض ��اياه وطرق �إجن ��ازه -جملة املجمع ج� �ـ ،79 /109واملواد واملداخل
التاريخي
( )49املعج ��م
ّ
ّ
�ص 239وقد ت�ص ّرف امل�ؤ ِّلف يف كالم احلمزاوى ،ويربط بعنوان(الت�صرف يف الن�صو�ص).
( )50و�أحيا ًنا ي�ص� � ِّرح امل�ؤ ِّلف بت�ص ��رفه يف الن�ص ،لكنه يذكر الن�ص مرة �أخرى دون ت�ص ��رف! راجع ما
نقله �ص 54عن املعجم الكبري بلفظ“ :وهو جهد  -كما ترى -يحتاج �إلى �أن ُيف َّرغ له عدد غري قليل
من الباحثني املخت�ص�ي�ن “ ،و�س ��بق الن�ص �ص 49بدون اجلملة االعرتا�ض ��ية ،وهناك ت�صرفات ال
م�س� � ِّوغ لها؛ فقد نقل امل�ؤ ِّلف �ص 49عن مقدمة املعجم الكبري“ :وت�سجيل (الأزمنة) التي ا�ستُعملت
فيها”! والذي يف املعجم الكبري(ز)“ :وت�سجيل الأوقات التي ا�ستعملت فيها».
( )51راج ��ع :ل�س ��ان العرب الب ��ن منظ ��ور (ع ج م) جـ ،389/12ومثل ��ه يف املحكم البن �س ��يده -حتقيق
د.عبداحلميد هنداوي -دار الكتب العلمية – بريوت ط2000/1م (ع ج م) جـ.344/1
التاريخى للعربية ،ماهيته ودوافع ت�ص ��نيفه ومتطلباته وبذوره الرتاثية -د�.صادق عبداهلل
( )52املعجم
ّ
�أبو �سليمان -جملة جممع اللغة العربية -القاهرة ط2007/م .جـ.122/109
العربي ،ق�ضاياه وطرق �إجنازه -د .محمد ر�شاد احلمزاوي �ص.76
التاريخي
( )53املعجم
ّ
ّ
التاريخي -في�شر ط1967/1م�.ص.7
اللغوي
( )54املعجم
ّ
ّ
التاريخي للغة العربية وثائق ومناذج �ص.42
( )55املعجم
ّ
التاريخي للعربية -جملة املجمع جـ.124/109
( )56املعجم
ّ
العربي املعا�صر �ص.94
( )57املعجم
ّ
العربي املعا�صر �ص.181
( )58املعجم
ّ
( )59عود �إلى الإح�صاءات اللغوية -د�.إبراهيم �أني�س -جملة املجمع جـ.8/30
للزبيدي (ت1205ه) – حتقيق جمموعة من الأ�س ��اتذة – الرتاث العربى (– )16
( )60ت ��اج العرو�س
ّ
�سل�س ��لة ت�صدرها وزارة الإر�ش ��اد والأنباء – مطبعة حكومة الكويت – الكويت ط2001-1965/م.
(ك �س ل) جـ ،328/30ويربط بـ(اخللط واال�ضطراب).
( )61ت�صدير الطبعة الثانية للو�سيط �ضمن ط.5/3
( )62مع مالحظة �أنه و�ض ��ع قو�س�ي�ن يف نهاية االقتبا�س فقط ،وفعل ذلك مرة �أخرى �ص 142حيث و�ضع
اقتبا�س بد�أ بدون قو�سني �ص 139وهذا نوع �آخر من الت�ص ُّرف غري املقبول.
قو�سني يف نهاية
ٍ
( )63يربط بعنوان( اللغة والأ�سلوب).
الثالثي واملعرب ��ات يف مقدمة املعجم الكب�ي�ر �ص (�س)( ،ف)،
( )64راجع الفقرة اخلا�ص ��ة مب�ص ��ادر
ّ
وقارن باملواد واملداخل �ص.139 ،137
( )65املعجم الو�سيط (ح و ز) جـ ،213/1واملعجم الكبري (�أ ن �س) جـ(،543/1ح و ز) جـ 843/5وقارن
باملواد واملداخل �ص.151
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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التاريخي للغة العربية – �أحمد �شفيق اخلطيب -جملة املجمع جـ.112/109
( )66املعجم
ّ
( )67املعجم الكبري(د خ ل) جـ.156/7
(� )68صناعة املعجم احلديث – د�.أحمد مختار عمر �ص.146 :145
( )69راجع �صناعة املعجم احلديث �ص  ،146وقد �أحال م�ؤلف املواد  -مع ت�ص ُّرفه� -إلى �ص!147
العربي املعا�صر �ص ،211ومعاجم جممع اللغة العربية �ص.194
( )70الداللة يف املعجم
ّ
( )71املعج ��م الو�س ��يط – مقدم ��ة الطبعة الأولى �ض ��من ط ،13/3ويف ت�ص ��دير الطبعة الأولى �ض ��من
ط 11/3بلفظ “ :و�ص َّورت ما يحتاج تو�ضيحه �إلى ت�صوير”.
( )72مقدمة املعجم الكبري �ص (ر).
( )73داللة الألفاظ -د� .إبراهيم �أني�س �ص.161 ،146
(ُ )74ير َبط بعنوان (التوثيق والإحاالت).
( )75جمم ��ل اللغة البن فار�س (ت395ه) -حتقيق زهري عبداملح�س ��ن �س ��لطان -م�ؤ�س�س ��ة الر�س ��الة –
بريوت ط1986/2م(.ن ج م) �ص.857
التاريخي للغة العربية جـ 112/109وراجع عنوان (عدم التعليق على النقول).
( )76املعجم
ّ
( )77وقد تك َّرر ذلك كله �ص ،152راجع عنوان( :التكرار).
التاريخي -د.عبا�س ال�ص ��وري -جملة جممع اللغة العربية-
العربي
( )78اللغة امل�ص ��طلحية يف املعجم
ّ
ّ
القاهرة ط2007/م جملة املجمع جـ.115/110
التاريخي للغة العربية وثائق ومناذج �ص 190رقم  ،11 – 5رقم � ،18ص 222وقارن باملواد
( )79املعجم
ّ
واملداخل.
التاريخي تاريخها� ،أغرا�ضها ،خ�صائ�ص ��ها� ،ضوابطها – د.علي القا�سمي-
( )80ال�ش ��واهد يف املعجم
ّ
جملة جممع اللغة العربية -القاهرة ط2007/م.جـ.75/110
التاريخي للغة العربية – �أحمد �ش ��فيق اخلطيب -جملة املجم ��ع جـ 109/109وفيه تكرار
( )81املعج ��م
ّ
لـعبارة «مو�س ��وعة م�صطلحات �أ�صول الفقه عند العرب  -جز�آن»؛ ولعل هذا التكرار هو الذي �أوقع
م�ؤلف املواد يف �إ�سقاط ما �أ�سقطه!
التاريخي ومتطلبات املثقف املعا�صر -جملة املجمع جـ.145/110
( )82املعجم
ّ
يح�سن يف الن�ص عليها.
( )83وقد �أح�سن م�ؤلف املواد يف الزيادة ،ولكنه مل ِ
التاريخي ومتطلبات املثقف املعا�صر -جملة املجمع جـ.151/110
( )84املعجم
ّ
التاريخي – جملة املجمع جـ.68/110
( )85ال�شواهد يف املعجم
ّ
التاريخي للعربية – جملة املجمع جـ.123/109
( )86املعجم
ّ
اللغوي -جملة املجمع جـ.108/110
التاريخي
( )87املعجم الكبري للمجمع يغني عن املعجم
ّ
ّ
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( )88اخل�ص ��ائ�ص البن جني(ت392ه) -حتقيق محمد على النجار -الهيئة امل�ص ��رية العامة للكتاب-
القاهرة ط1988 -86/3م.جـ.55/1
( )89كذا يف ل�س ��ان العرب – طبعة دار املعارف (باب �ألقاب احلروف وطبائعها وخوا�ص ��ها) جـ،18/1
ويف طبعة دار �ص ��ادر جـ“ :14/1و�أما تقا ُرب بع�ض ��ها من بع�ض وتباعدها؛ ف�إن لها �س� � ًّرا يف النطق
يك�شفه من تع ّناه”.
( )90عود �إلى الإح�صاءات اللغوية -د�.إبراهيم �أني�س �ص.12
( )91القامو�س املحيط للفريوز�آبادي(ت817هـ) -م�ؤ�س�س ��ة الر�س ��الة -مكتب حتقيق الرتاث – بريوت
َّبيدي (ق ه ن د ز) جـ.293/15
ط1987/2م(.ق هـ ن د ز) �ص ،671وتاج العرو�س للز ّ
للزبيدي (م و ل) جـ.428/30
( )92تاج العرو�س
ّ
( )93داللة الألفاظ -د� .إبراهيم �أني�س �ص.146
( )94املعج ��م التاريخ � ّ�ي العرب � ّ�ي ،ق�ض ��اياه وطرق �إجن ��ازه -جملة املجم ��ع ج� �ـ ،79/109وانظر املعجم
الو�سيط (ك ر ك) جـ.815/2
()95ل�سان العرب(ع ج م) جـ.388/12
�يوطي(ت911ه) يف املزهر -مكتبة دار ال�ت�راث -القاهرة ط(3د.ت).
( )96و�أ�س ��ت�أن�س هن ��ا بقول ال�س � ّ
وموعب �أبي غالب بن الت ّيا ّ
جـ “ :89/1ومل يع ِّرجوا � ً
ين املذكور،
علي
ّ
البغداديَ ،
أي�ض ��ا على بارع �أبي ّ
�يوطي بلفظ(�أ ِّلف) ،ومل
وهما من �أ�ص � ِّ�ح ما �أُ ِّلف يف اللغة على حروف املعجم”؛ حيث احرتز ال�س � ّ
يق ��لُ ( :ر ِّتب) ،بل قال بعد كالمه ال�س ��ابق “ :ترتيب كت ��اب العني لي�س على الرتتيب املعهود الآن يف
احل ��روف”؛ فهل مخالف ��ة الرتتيب املعهود تنفي عن كتاب العني �ص ��فة املعجم ّي ��ة؟ وهل خفي على
ال�صوتي؟
ال�سيوطي �أن البارع من مدر�سة اخلليل املعجم ّية التي اتبعت الرتتيب
ّ
ّ
(� )97إلى هنا ينتهي تعريف معجم اللغة العرب ّية املعا�ص ��رة -د�.أحمد مختار عمر مب�س ��اعدة فريق عمل
كنتُ واحدً ا منهم -عامل الكتب -القاهرة ط2008/1م( .ع ج م) جـ.1462 /2
( )98من�ش ��ور يف ع ��دد ربي ��ع الأول -جملة الأزهر -جممع البحوث الإ�س�ل�ام ّية -القاه ��رة ط1439/هـ.
�ص.512
( )99راجع عنوان (االعتماد على املراجع الو�سيطة) من البحث.
للزبيدي (ك �س ل) جـ 328/30وما بني القو�سني �سقط من املواد واملداخل ،ويربط
( )100تاج العرو�س
ّ
بـ(الت�صرف يف الن�صو�ص).
( )101القامو�س املحيط للفريوز�آبادي(ن ج ح) �ص  ،311ن ج ز) �ص ،677واملعجم الو�س ��يط ( ز ر ق)
جـ ،407 /1وراجع الفرق بني الغمو�ض وال َّدور يف� :صناعة املعجم احلديث �ص ،124 -123والداللة
يف املعجم العربى املعا�صر �ص.66-57
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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العربي املعا�صر �ص ،258-236ويربط بعنوان (املبالغة يف الأحكام).
( )102املعجم
ّ
( )103مقدمة الطبعة الأولى للو�سيط �ضمن ط.15/3
( )104املعجم الكبري(�أ ن �س) جـ 543/1وقد اخت�صر امل�ؤلف دون �إ�شارة �إلى الت�ص ُّرف!
( )105املعجم الو�سيط -ط( 3د ق ق) جـ.301/1
( )106املعجم الكبري(د خ ل) جـ ،156/7ويربط بعنوان (الت�صرف يف الن�صو�ص).
( )107املعجم الكبري(ب ع د) جـ.413 -412/2
العربي املعا�صر �ص.203
(� )108صناعة املعجم احلديث �ص ،146والداللة يف املعجم
ّ
التاريخي للغة العربية وثائق ومناذج �ص.292
( )109املعجم
ّ
( )110املعجم الكبري(ذ ر ر) جـ ،87/8واملعجم الو�سيط (ذ ر ر) جـ.322/1
للزبيدي ( ل ى ث) جـ.353 /5
( )111املعجم الو�سيط (ل ي ث) جـ ،882/2وانظر تاج العرو�س
ّ
( )112دالل ��ة الألف ��اظ �ص 140بلفظ “ :كلم ��ة (احلاجب) التي كانت تعني يف الدولة الأندل�س ��ية رئي�س
ْ
والحظ �أنه مل ي�ستعمل لفظ البواب.
الوزراء ،ثم �صارت على النحو امل�ألوف الآن “،
( )113املعج ��م التاريخ � ّ�ي للغ ��ة العربية وثائق ومناذج � ��ص  ،362وانظر � ��ص ،357 -353وراجع :معجم
تيم ��ور الكبري يف الألفاظ العامية� -إعداد وحتقيق د.ح�س�ي�ن ن�ص ��ار -مطبع ��ة دار الكتب والوثائق
القومية -القاهرة ط2002/2م(.حرف احلاء) جـ.69/3
(� )114سري �أعالم النبالء للذهبي(ت748ه)� -أ�شرف على حتقيقه �شعيب الأرن�ؤوط  -م�ؤ�س�سة الر�سالة-
بريوت ط1986/4م(.ترجمة  )168جـ ،257 -256/23و�صناعة املعجم احلديث �ص.35
( )115جممل اللغة البن فار�س(و ظ ف) �ص ،930ويف (ن ج م) �ص “ :857النجم وظيفة كل �شيء ،وكل
وظيفة جنم “ ،ويربط بعنوان (الت�صرف يف الن�صو�ص).
( )116راجع التعريف بهذا امل�شروع يف جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة جـ.20 -18/113
( )117انظ ��ر املواد واملداخل (النموذج الأول) � ��ص( ،262 ،261 ،259النموذج الثاين) �ص،265 ،264
( ،269 ،268النم ��وذج الثال ��ث) � ��ص،282 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274 ،273
(النموذج الرابع) �ص.291 ،290 ،288 ،287 ،284 ،283
( )118راج ��ع املعجم الو�س ��يط � ��ص  ،16واملعجم الكب�ي�ر (حرف الهم ��زة) �ص(ج) ،وامل ��واد واملداخل
(النم ��وذج الأول) � ��ص(،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254النم ��وذج الث ��اين)
�ص( ،269 ،268 ،267 ،266 ،265 ،264 ،263النموذج الثالث) �ص،274 ،273 ،272 ،271 ،270
( ،282 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275النم ��وذج الراب ��ع) � ��ص،286 ،285 ،284 ،283
.292 ،291 ،290 ،289 ،288 ،287
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( )119راجع مثلاً  :املواد واملداخل (النموذج الأول) �ص.260 ،258
( )120وبع�ض اال�س ��تعماالت لها وجه مثل قول امل�ؤ ِّلف �ص“ :186احلاجة �إحدى العنا�صر املهمة يف تطور
اللغة».
( )121كذا يف جملة املجمع جـ111/110؛ فانظر �إلى الت�ص ُّرف و�سوء النقل!
( )122مقدمة املعجم الكبري (حرف الهمزة) ط1970/م� .ص(ز) ،وت�صدير املعجم الكبري ط1981/م.
�ص ،5واقت�صر م�ؤلف املواد على جانبني ،ورجع �إلى طبعة1981م ،و�س َّمى الت�صدير مقدمة!
( )123معجم اللغة العربية املعا�صرة (املقدمة) جـ( ،22 ،20/1ه ل ل) جـ.2361/3
( )124اعتم ��د امل�ؤ ِّل ��ف يف هذا اخلط�أ على الدكتور عمرو مدكور يف ر�س ��الته للماج�س ��تري :معاجم جممع
اللغ ��ة العربية ،درا�س ��ة لغوي ��ة يف املادة واملنهج – كلي ��ة دار العلوم -جامع ��ة القاهرة ط1998/م.
العربي املعا�ص ��ر �ص202
� ��ص ،188ولكنَّ مدكو ًرا �ص � َّ�حح هذا اخلط� ��أ يف كتابه :الداللة يف املعجم
ّ
بلفظ “ :وتكون هذه الطريقة �س ��هلة حني يكون لل�ش ��يء املع َّرف �أفراد قليلون ي�س ��هل ح�ص ��رهم”؛
فانظر �إلى �إكثار املراجع.
ال�سبع ب�ضم ال�سني ،وذكرها �ص 158بدون �ضبط!
( )125هكذا �ضبط امل�ؤلف كلمة َّ
العربي -د�.أحم ��د مختار عمر مب�س ��اعدة فريق
�وي ،دليل املث َّق ��ف
( )126راج ��ع :معجم ال�ص ��واب اللغ � ّ
ّ
(خ�صي�ص ��ا) جـ ،352/1واملعجم
عم ��ل كنتُ واحدً ا منهم -عامل الكت ��ب -القاهرة ط2008/1م.
ً
الكبري(خ �ص �ص) جـ ،421 ،416/6واملعجم الو�سيط (خ �ص �ص) جـ.246/1
( )127وغري ذلك كثري من اال�ستعماالت غري الف�صيحة راجع مثلاً �ص  167 ،73 ،54 ،41 ،32 ،17حيث
�أ�ص َّر امل�ؤلف على �إدخال واو العطف بني اال�سم املو�صول(التي) ومو�صوفه ،وراجع �ص  53 ،49حيث
ا�ستعمل “ ثنايا” يف مو�ضع “ �أثناء”!
( )128مراد امل�ؤ ِّلف “ :وهناك تكرار لل�صيغ يف �أكرث من مو�ضع؛ ويجب �أن ي�أتي الرتتيب �سهلاً “.
( )129املعجم الو�سيط ( ر ك ع) جـ.383/1
(� )130ضرب اً
مثال مع كلمة ك�شمري دون غريها ،وظنَّ �أن املثال ِّ
يو�ضح معنى الكلمة.
( )131تاب َع امل�ؤ ِّلف هنا جملة املجمع جـ 115/110ويربط بعنوان(عدم التعليق على النقول).
النظري  -د .محمد على اخلولى -مكتبة لبنان -بريوت ط1991/2م� .ص،88
( )132معج ��م علم اللغة
ّ
وكت ��ب م�ؤ ِّل ��ف امل ��واد � ��ص  ،Etwmologie، comparatism-e، histroicite-y 38ولعله
�زي لعلم اللغة املق ��ارن وعلم اللغة
�ري ج� �ـ !74/109انظر املقابل الإجنلي � ّ
تاب� � َع جملة املجمع امل�ص � ّ
التطبيقي  -د.
النظري �ص ،119 ،48وراج ��ع :معجم علم اللغ ��ة
التاريخ � ّ�ي يف :معج ��م علم اللغ ��ة
ّ
ّ
محم ��د علي اخلويل -مكتبة لبنان -بريوت ط1986/م�� �.ص ،68واملورد قامو�س �إجنليزى عربى–
منري البعلبكى -دار العلم للماليني -بريوت ط2004/38م�.ص.576
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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( )133يف �س�ي�ر �أعالم النبالء للذهبي (ترجمة  )31جـ« :47 -45/16تويف بقرطبة يف ربيع الآخر �س ��نة
�س ��ت وخم�س�ي�ن وثالث مائة» ،وراجع :الأعالم للزركلي(ت1396ه)– دار العلم للماليني– بريوت
ط1989/8م.جـ 321/1واملعجم العربى املعا�صر �ص.214
( )134راجع :مقدمة الطبعة الأولى للمعجم الو�سيط �ضمن ط ،15/3ومقدمة املعجم الكبري �ص(ك).
التاريخي للغة العربية وثائق ومناذج � ��ص ،18وببليوجرافية الأعمال التي تناولت املعجم
( )135املعج ��م
ّ
التاريخي �ص.689 :687
ّ
( )136مقدمة الدكتور �إبراهيم مدكور للمعجم الكبري (حرف الهمزة) – ط1970/1م� .ص(هـ).
( )137انظر مثلاً امل�صدر.81 ،58 ،52 -50 ،48 ،47 ،42 ،39 ،26 ،23 ،14 ،11
( )138راجع مثلاً امل�صدر .125 ،123 ،111 ،105 ،103 ،100 ،96 ،94 ،88 ،36 – 35 ،22 ،20
( )139راجع مثلاً امل�صدر .80 ،72 ،69 ،65 ،53 ،46 ،37 ،32- 31 ،27 ،25 ،19 ،11 ،7 ،5 ،3
التاريخي للغة العربي ��ة وثائق ومناذج
( )140راج ��ع :املعج ��م الكبري(د ب ب) ج� �ـ ،33-32/7واملعج ��م
ّ
�ص.401
فتح معجم اللغة العربية املعا�ص ��رة مداخل ملعظم -ولي�س ك ّل -املداخل القيا�سية على الرغم من
(َ )141
عدم وجود معنى جديد لها! راجع مثلاً فى (ب �أ ب �أ) جـ  ،151 /1وقارنها باملواد (ج م ح ) جـ/1
( ،390ج م د) ج� �ـ( ،391/1ح � ��ض ر) ج� �ـ( ،514/1خ و ل)جـ( ،708 /1خ ي ط) جـ( ،713 /1خ
ي ل) ج� �ـ( ،715 :714/1د �أ ب) ج� �ـ( ،717/1د ب ب) جـ( ،719/1د ب غ) جـ( ،722/1د ج ج)
جـ( ،724 /1د ج ن) جـ( ،725/1د ج و) جـ( ،725/1د ح ر) جـ( ،725/1د ح �س) جـ،726/1
(د ح � ��ض) جـ .726/1راجع بحثي :الفل�س ��فات العقلية يف نظم املدار� ��س املعجمية -م�ؤمتر العقل
وعلوم العربية -كلية اللغة العربية باملنوفية -جامعة الأزهر -م�صر ط2017/م� .ص.1282
العربي املعا�صر �ص.97 -91 ،46 -43
( )142الداللة يف املعجم
ّ
(� )143صناعة املعجم احلديث �ص.57
( )144راجع الفقرة الأولى من :املواد واملداخل ،وقارنها بالفقرة الأولى من :اللغة العربية وحاجتها �إلى
التاريخي للغة العربية وثائق ومناذج �ص.93
تاريخي �ضمن :املعجم
لغوي
معجم ّ
ّ
ّ
( )145املعجم الكبري -املجلد الأول -الق�س ��م الأول -مطبوعات املجمع – القاهرة -م�صر ط1956/م،
وراجع املواد واملداخل �ص 309حيث رجع م�ؤ ِّلفه �إلى املعجم الكبري -حرف الهمزة ط1970/م.
( )146املعج ��م الكب�ي�ر املنهج والتطبيق -مطبوعات جممع اللغ ��ة العربية – القاهرة ط1981/م�.ص،5
وقارن باملواد واملداخل �ص.56
العربي املعا�صر �ص 218ويربط بعنوان(االعتماد على املراجع الو�سيطة).
( )147راجع املعجم
ّ
( )148دور الكلمة يف اللغة لأوملان �ص.62
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العربي املعا�صر �ص.204
(� )149صناعة املعجم احلديث �ص ،146والداللة يف املعجم
ّ
التاريخي للغة العربية للأ�ستاذ �أحمد �شفيق اخلطيب – جملة املجمع جـ.113/109
( )150املعجم
ّ
( )151مل ينق ��ل امل�ؤ ِّلف عن عمرو مدكور وال عن غريه �ش ��ي ًئا عن ال�ش ��رح بذك ��ر الوظيفة اللغوية .راجع:
�صناعة املعجم احلديث �ص ،155 -153والداللة يف املعجم العربى املعا�صر �ص.219 -218
(� )152أح ��ال �إل ��ى « :املعج ��م التاريخ � ّ�ي للغ ��ة العربي ��ة -د.محم ��د ح�س ��ن عبدالعزيز -جمل ��ة املجمع
ج� �ـ »113/109وه ��ذا املقال يف املكان امل�ش ��ار �إليه من املجلة لي�س للدكتور محمد ح�س ��ن ،و�إمنا هو
للأ�س ��تاذ �أحمد �ش ��فيق اخلطيب؛ فهل �أراد م�ؤل ��ف املواد الإحالة �إلى كتاب الدكتور محمد ح�س ��ن:
املعجم التاريخي للغة العربية وثائق ومناذج؟
( )153مل يذك ��ر امل�ؤ ِّل ��ف بيان ��ات طبعت ��ه .واعتمادنا عل ��ى الطبعة الت ��ي ترجمها الدكتور ب�ش ��ر -مكتبة
ال�شباب -القاهرة (د.ت).
( )154قارن مثلاً الفقرتني الأخريتني من مقدمة املعجم الكبري ط1970/م ،واملعجم الكبري ط1981/م،
وال �أدري �سبب احلذف؟
( )155راج ��ع عن ��وان (اللغ ��ة والأ�س ��لوب)؛ وب َّينتُ في ��ه �أن م�ؤ ِّلف امل ��وا ّد واملداخل مل يفط ��ن �إلى معظم
الأخطاء.
( )156مل يذك ��ر امل�ؤ ِّل ��ف �أن الر�س ��الة يف دار العل ��وم بالقاه ��رة برق ��م  ،942وك�أنه يتجاه ��ل دار العلوم
بالفيوم ،ودار العلوم باملنيا! راجع قائمة ببليوجرافية بر�س ��ائل املاج�ستري والدكتوراه من 1989م-
1996م �ض ��من :جملة كلية دار العلوم -ع  -21القاهرة ط1997/م� .ص  235بلفظ “ :عمر محمد
�س ��عيد عبدالعزيز “ ،وبلغني �أن هذه الر�سالة من�شورة يف املجل�س الوطنى للثقافة والفنون والآداب
بالكويت ط1991/م.
التاريخي �ص.703 ،690 ،683
( )157ببليوجرافية الأعمال التي تناولت املعجم
ّ
( )158وما بني القو�سني اخت�صار؛ راجع الكتاب يف ترتيبه من بحثي :ببليوجرافية الأعمال التي تناولت
التاريخي.
املعجم
ّ
التاريخي �ص.689 ،656
( )159ببليوجرافية الأعمال التي تناولت املعجم
ّ
( )160راجع جملة املعجمية التون�سية – ع .106 ،15 :14 ،6 -5
(� )161ش ��واهد �أندل�س ��ية وغريها للعنا�ص ��ر احلمريية يف العربية -للدكتور فيدريكو كورينتي كوردوبا-
ج� �ـ -76جمل ��ة جممع اللغ ��ة العربي ��ة -القاه ��رة ط1995/م� .ص .247وق ��د �أخذتُ عل ��ى الدكتور
فتحي اللقاين جر�أته يف كتابة(كري�س ��تيفا) مرة ،و(كري�س ��تيفيا) مرة �أخ ��رى ،والذي على غالف
مرجعه(كري�س ��طيفا) ! راج ��ع بحث ��ي :مراجع ��ة نقد َّية لكتاب الأمث ��ال القر�آن َّية درا�س ��ة يف معايري
الن�ص� � َّية ومقا�ص ��د االت�ص ��ال -تراثن ��ا -الع ��دد ( -)24البحث( -)9ال�سل�س ��لة املحكم ��ة -معهد
املخطوطات العربية -القاهرة -م�صر ط2019/1م�.ص.42
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التاريخي �ص .473
اللغوي
( )162اال�ست�شهاد يف املعجم
ّ
ّ
( )163راجع عنوان(خط�أ الرتتيب والت�أريخ).
( )164راجع مثلاً امل�صدر .122 ،119 ،117 ،114 ،89 ،86 ،77 ،46 ،30 -29 ،14 ،5
( )165املعجم الكبري(�أ ج ر) جـ ،110/1ويربط بعنوان(الت�صحيف واخلط�أ يف النقل).
( )166ذكر م�ؤ ِّلف املوا ّد واملداخل ال ْأجر مبعنى اجلنة ،واملهر ،وعو�ض العمل ،ونفقة الإر�ضاع ،واجلائزة
�امي ،واالعتماد على
واملال ،وثواب العمل ،و� ُ
أقدم �ش ��اهدٍ عنده على هذه املعاين من الع�ص ��ر الإ�س�ل ّ
ال�س ��ياقات منه ��ج محم ��ود فعله في�ش ��ر يف الثلث الأول من (�أخ ��ذ) ،كما هو مطب ��وع بخطه؛ راجع
منوذجا -عدد يوني ��و -جملة الأزهر -جممع
مقايل :داللة ال�س ��ياق يف معجم في�ش ��ر م ��ادة (�أخذ)
ً
املو�سوعي فمن اخلط�أ االعتماد
البحوث الإ�س�ل�امية -القاهرة ط2018/م�.ص .1831و�أ ّما املعجم
ّ
علي ��ه وح ��ده يف توثيق القراءات؛ فقد وقع فيما وقع فيه غريه من ن�س ��بة قراءة لطلحة بن م�ص ��رف
“م ْل ��ح» ،وق ��د ثبت عندن ��ا �أنها م�ص � َّ�حفة مف�ت�راة على طلح ��ة؛ راجع مقايل :الت�ص ��حيف
بلف ��ظَ :
وادِّعاء القراءات القر�آنية -عدد �أغ�س ��ط�س -جملة الأزهر -جممع البحوث الإ�س�ل�امية -القاهرة
ط2016/م� .ص.2499
(ُ )167ير َبط بعنوان(نق�ص الأمثلة املو ِّثقة لبع�ض الأحكام).
( )168املعجم الكبري(�أ ج ر) جـ ،110/1ويربط بعنوان ( :الت�صرف يف الن�صو�ص).
( )169الأغ ��اين لأب ��ي الف ��رج الأ�ص ��بها ّ
ين(ت356ه) – توزيع :دار الفك ��ر للطباعة والن�ش ��ر والتوزيع-
القاهرة(د.ت) جـ.162/11
(ُ )170ير َبط بعنوان( :الت�صحيف واخلط�أ يف النقل).
العربي -القاهرة -م�صر
( )171ديوان بني الأعا�صري – محمد الأ�سمر� -شركة فن الطباعة ،دار الفكر
ّ
ط1957/1م�.ص.77
( )172املعج ��م الكب�ي�ر (�أ ج ر) ج� �ـ ،111/1وامل ��واد واملداخل � ��ص ،261ويربط بعن ��وانَ :
(خلل التوثيق
والإحاالت).
(ُ )173يربط بعنوان (الت�صحيف واخلط�أ يف النقل).
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الهند يف كتاب
“حتقيق ما للهند  ”..للبريوين
د.م�صطفى عطية جمعة

تقدمي:
ينه� ��ض كت ��اب «حتقيق م ��ا للهند من مقول ��ة مقبولة يف العق ��ل �أو مرذول»
للعامل امل�س ��لم الكبري �أب ��ي الريحان الب�ي�روين كنموذج دال عل ��ى �أدب الرحلة يف
بع ��ده التوثيقي العلم ��ي ،فامل�ؤ ِّلف عا ٌمل له مكانته الكربى يف الرتاث العلمي العربي
الإ�سالمي ،مب�ؤلفاته العلمية الف ّذة ،يف علوم نظر ّية وعمل ّية وتطبيق ّية؛ ظ ّلت مرج ًعا
لقرون عديدة ِّ
عالمات م�ض ��يئة يف
لكل من �أرا َد الإبحار والتعلم ،وال تزال ُت َ�ش� � ِّكل
ٍ
والفل�سفي.
العلمي
تراثنا الإ�سالمي
ّ
ّ
وقد جاء كتابه املذكور متج ��او ًزا �أدب الرحلة يف مفهومه الدارج ،الذي يقوم
الرحالة بت�س ��جيل الطرائ ��ف والعجائب التي تخلب الألباب ،وت�ش� � ّوق الق ّراء،
فيه ّ
ليجعل كتابه مثا ًرا للم�س ��امرة والتف ّكه ،وحت ِّقق له ال�شهرة والقربى واحلظوة� .أما
البريوين فقد �أراد تقدمي �ص ��ورة �ص ��حيحة عن الهند ،ين�أى ع َّما هو ذائع عنها يف
املخ ّيلة العرب ّية من جهاالت و�أ�س ��اطري وحكايات ،وهي غاية حميدة ،ت�ضافرت مع
علمي �ش ��امل عن الهند يف عقائدها وعلومها وجغراف ّيتها،
رغبته يف �إيجاد مرجع ٍّ
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442
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ُت ِع�ي�ن َّ
�ام،
كل من �أراد فهم املجتمع
ّ
الهندي ،ومعرفة خباياه ،خا�ص ��ة دعا َة الإ�س�ل ِ
وهم ينطلقون لن�ش ��ره يف بالد لها تاريخها وح�ضارتها وثقافتها و�آدابها الرا�سخة،
وال�ضاربة بجذورها تاريخ ًّيا.
يف �ض ��وء م ��ا تق ّدم ،ت�أتي هذه الدرا�س ��ة ،من �أجل قراءة ه ��ذا الكتاب بر�ؤية
حتليل ّية ،ت�س ��عى �إلى فهم خطابه ،ومعرفة ال�س ��ياقات الثقاف ّية والزمن ّية واملكان ّية
التي �أنتجته ،وعالقته ب�شخ�ص ّية البريو ّ
ين ،العامل والباحث واملرتجم واملح ِّقق.
ل ��ذا ،فقد جاءت الدرا�س ��ة يف محاور ،متدرجة من الع ��ام �إلى اخلا�ص ،ومن
العلمي ،ثم
الفك ��رة �إلى املثل ،حيث جرى التعريف ب�شخ�ص� � ّية الب�ي�روين وتكوينه
ّ
الظ ��روف التاريخ ّية التي جعلته يرحت ��ل �إلى الهند مرات عدي ��دة ،ودوافع ت�أليفه
للكتاب ،ومن ًث َّم ا�س ��تعرا�ض بنية الكتاب ،على م�ستوى املنت والأبواب والطروحات
العلم ّي ��ة والفكر ّية والدين ّية فيه� .أي�ض ��ا ،فقد تو ّق ��ف الباحث عند اخلطاب املق ّدم
الن�ص على م�س ��توى
يف الكت ��اب ب ��د ًءا من خطبة الب�ي�روين يف املقدمة ،ثم حتليل ِّ
َ
املخاطب ،وال�س ��رد ّيات واالقتبا�سات واال�ست�ش ��هادات ،وطريقة البريوين يف �إيراد
املعلومات ،وربطها ،وتعميقها ،و�أي�ضا تب�سيطها بال�شرح والتحليل.
�آمل من اهلل �أن تكون هذه الدرا�سة �سب ًبا يف �إيجاد تراكم معر ٍّيف حول كتابات
العلمي
خا�ص ��ة ،ويف تراثنا عن �أدب الرحلة ذي الطابع
البريوين ّ
الرحالة والأديب ّ
ّ
عامة.
والرحالة والتاريخ:
ّ
البريوين العالمِ
ال ميكن النظر �إلى �شخ�صية �أَ ُبي ال َّر ْي َح ِان ُم َح َّم ِد ْب ِن َ�أ ْح َم َد ال ِب ُريونيِّ (362هـ
رحالة فح�س ��ب ،وال �سبيل لقراءة رحلته
973 /م—440هـ1048 /م)()1على �أنه ّ
املواهب
�ري ،متع� � ّد ُد
�إل ��ى الهند مبع ��زل عن تكوين ��ه العلمي ،فهو ع ��ا ٌمل ف ٌّذ عبق � ٌّ
ِ
والق ��درات واملع ��ارف والعلوم ،بل �إنه �أتقن ك َّل ما �أ ّلف فيه يف جماالت :الفل�س ��فة،
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الفل ��ك ،اجلغرافي ��ا ،اجليولوجيا ،ال�ص ��يدلة ،الريا�ض� � ّيات ،الرتجم ��ة ،والتاريخ
والت�أري ��خ .فج ��اء منج ��زه يف مدونات الرحالت كج ��زء من م�ش ��روعاته وم�ؤلفاته
العلمية .وبعبارة � َّ
الرحالة وامل�ؤرخ مبعزل عن
أدق ،ف�إننا الميكن �أن نفهم البريوين ّ
فهم نبوغه وعطائه يف علوم �أخرى.
لقد اعتنى البريوين مبك ًرا بالبحث والت�أليف يف حياة ال�ش ��عوب :تقاليدها،
و�ص ��ناعاتها ،والتعري ��ف ب�أهله ��ا ،بجان ��ب اجلان ��ب اجلغ ��رايف املتع ّلق بال�سّ ��هول
واجلب ��ال والوديان والأنهار والبحار ،والذي ينعك�س بال �ش ��ك على حياة ال�س� � ّكان
�ادي ،وحياته ��م االجتماع ّي ��ة ،مع درا�س ��ة وتوثيق
وطبائعه ��م ون�ش ��اطهم االقت�ص � ّ
علومهم ومعارفهم.
ونظ ًرا لإجادته اللغة ال�سن�سكريتية ،ف�إنّ ال�سلطان محمود الغزنوي ا�صطحبه
معه يف فتوحاته �إلى الهند ،ثم طلب منه ت�أليف كتاب ،ي�شمل تعري ًفا ببالد الهند،
وثقافتها ،وتاريخها ،وعادات �أهلها ،ودياناتها ،بهدف م�ساعدة دعاة امل�سلمني يف
ن�شر الإ�سالم بني ربوعها ،وهو ما قام به البريوين بالفعل(.)2
يف �ض ��وء ه ��ذه الغاي ��ة ،جاء كتاب الب�ي�روين عن الهند نوع ًّيا يف �ص ��ياغته
ومعلوماته وامل�س ��تهدف منه ،فمو�س ��وعية الب�ي�روين العامل والأديب والفيل�س ��وف؛
� ّأهلت ��ه ليق ��ر�أ املجتم ��ع الهندي ق ��راءة علم ّي ��ة ،ويق� � ّدم معلومات وافية مف�ص ��لة،
الرحالة عادة ،يف ت�سجيل ما ي�شاهدونه �أو
تتجاوز املفهوم الب�ص ��ري الذي يعتمده ّ
علمي متكامل عن جمتمع الهند بكل ات�ساعه
يعي�ش ��ونه ب�أنف�سهم� ،إلى تقدمي ٍ
كتاب ٍّ
و�ضخامته؛ خدم ًة مل�شروع ال�سلطان محمود الغزنوي ،الذي ك ّون �سلطنة �ضخمة يف
�أفغان�ستان ،وكان له طموحه الأكرب يف فتح الهند ،ون�شر الإ�سالم فيها ،فطلب من
الب�ي�روين مرافقته يف غزواته للهند ،ثم و�ض ��ع م�ؤ َّل ًفا جام ًعا عنها ،ليتواكب الفتح
مع العلم ،وميتلك دعاة الإ�س�ل�ام يف الهند معرفة كافية على �أ�س ���س علم ّية ،ووفق
معلومات دقيقة.
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�ش� � ّنت الدولة الغزنوية حمالت وا�سعة على �شمال الهند ،من خالل حمالت
ع�سكرية متتابعة ،و�صل عددها �إلى ت�سع ع�شرة حملة ،خالل الفرتة من ( 367هـ/
�ست
977م422-ه1032/م) ،وقاد ال�س ��لطان محمود بن �س ��بكتكني بنف�س ��ه منها ّ
ع�شرة حملة ،يف �أكرب عملية فتح �إ�سالمي للهند يف الع�صور الو�سطى ،حتى �أ�صبح
الإ�س�ل�ام والثقافة الإ�سالمية را�س ��خني يف املجتمع الهندي ،على امل�ستوى العقدي
واالجتماعي والثقايف .وكانت خطط الغزنويني احلربية دا ّلة على خربة ودراية يف
الهندي؛ يف �س ��عي منه ��م لأن تكون الهند
مواجهة الأخطار ،وفهم طبيعة ال�ش ��عب
ّ
ميدانا رح ًبا لن�ش ��ر الإ�س�ل�ام ،ودعم الدول ��ة الغزنوية مبواردها االقت�ص ��ادية(.)3
وه ��ي الفرتة التي عا�ص ��رها البريوين ،وكان �ش ��اهدا على �أحداثه ��ا ،فال غرو �أن
يتوحد خلف م�ش ��روع ال�س ��لطان محمود ،بو�ص ��فه �أحد العلماء امللتحقني ببالطه،
ّ
العلمي ،ونبوغه ب�ش ��هادة علماء
وم ��ن الذين نالوا حظوة كربى لديه ،نظ ًرا لتم ّيزه
ّ
ع�صره جمي ًعا.
ربطت �ص ��داقة وطيدة بني البريوين وال�س ��لطان محمود ،والأخري كان
وقد ْ
�أك�ب�ر من البريوين بعامني فقط ،وكان ال�س ��لطان ذا ه ّمة عالية ،ورغبة يف تكوين
مملك ��ة قو ّية ،وهذا م ��ا حققه يف العام 1020م ،حيث امت ��دت حدود مملكته �ألف
ميل من ال�شمال �إلى اجلنوب ،ونحو �ضعفي ذلك من ال�شرق �إلى الغرب(.)4
ال�سيا�سي املمجوج
�إنّ قرب البريوين من ال�س ��لطة ال يعني ممار�س ��ته النفاق
ّ
ك�س ��ب �أ�ص ��حابه الكثري من ال�ش ��هرة
رحالة �آخري ��ن ،والذي ُي ِ
ال ��ذي جن ��ده عن ��د ّ
والذي ��وع ،لذا ،ت�أتي مدوناتهم ال ّرحلية متناغمة مع ميول �أهل ال�س ��لطة يف زمنهم
( ،)5ف�أخ�ل�اق الب�ي�روين التعرف التز ّل ��ف وال النفاق ،فهو ع ��امل ومخرتع ومبتكر،
نال �ش ��هرة �ض ��خمة منذ �ش ��بابه ،وكان �ش ��ديد الإخال�ص يف طلب العلم ون�ش ��ره،
وهو ما �أبانته رحلته للهند التي �ش ��ملت ت� ً
أريخا وتدوي ًنا وت�س ��جيلاً وتوثي ًقا لأحوال
الهند وثقافتها ،وجاء خطابها امل ّدون -كما �س�ي�رد بعدئذ -مبو�ض ��وع ّية وحياد ّية،
م�ستقاة من روحه املو�ضوع ّية.
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الهجري؛ زمن
ه ��ذا ،وبالنظر �إلى ال�س ��ياقات التاريخ ّي ��ة يف القرن الراب ��ع
ّ
البريوين ،وما قامت به ال�س ��لطنة الغزنو ّية من جهود يف فتح الهند ون�شر الإ�سالم
و�سط �آ�سيا ،على ال َّرغم من كونها مملكة م�ستقلة عن اخلالفة العبا�س ّية يف بغداد،
جند نظرة البع�ض ال�س ��لبية �إلى املمالك امل�س ��تقلة البعيدة عن عا�ص ��مة اخلالفة
يف بغ ��داد ،وي�س ��ود ر� ٌأي ب�أن ه ��ذه املمالك كانت عالمة على تف� � ّكك دولة اخلالفة
قيا�س ��ا على حقب الدولة الإ�س�ل�ام ّية
الإ�س�ل�ام ّية ،وتراج ًعا يف �س ��لطة الإ�س�ل�امً ،
املركز ّية والوحدو ّية ،التي حكمت امل�س ��لمني منذ اخلالفة ال ّرا�شدة والأمو ّية وحتّى
اخلالفة العبا�س� � ّية الأولى َّثم الثانية ،التي و�إن �ش ��هدت مراحل �ض ��عف ،يف حقب
زمن ّية عديدة � ،اّإل �أ ّنها كانت رمزً ا دين ًّيا وح�ضار ًّيا و�سيا�س ًّيا �سام ًقا ،وهذا ما ي�شهد
دوما محل تقدير واحرتام من ملوك
له التّاريخ ب�أنّ �سلطة اخلليفة يف بغداد كانت ً
و�س�ل�اطني امل�س ��لمني يف الأقاليم والدول امل�ستق ّلة ،بل �إنهم حر�ص ��وا على التبع ّية
له ،واملناداة با�س ��مه على املنابر .فلم يكن من �ش� ��أن االنق�س ��ام ب�ي�ن بلدان العامل
�امي ،بل �صارت كل
�امي �أن ي�ؤدي �إلى �ض ��يق معنى الإ�سالم والوطن الإ�س�ل ّ
الإ�س�ل ّ
الأقاليم -و�إن تع َّددت -ت�ؤ ِّلف مملكة واحدة ،ت�س� � َّمى ( دار الإ�س�ل�ام) ،متييزً ا لها
عن دار الكفر (�أو الديانات الأخرى) يف الأمم املجاورة ،مما �أ ّدى �إلى قيام وحدة
�إ�س�ل�ام ّية ال تتق ّيد باحلدود ال�سيا�س� � ّية ،متتد من كا�ش ��غر يف �أق�ص ��ى ال�شرق �إلى
ال�س ��و�س الأق�صى يف املغرب ،كما ت�شمل � ً
أي�ض ��ا بالد الهند ،وبحر فار�س ،ومملكة
وال�ص ��قالبة
ال�س ��ودان ،و�ش ��مايل بالد ال ُّروم ،وما يتّ�ص ��ل بها من �أرا�ض ��ي الترُّ ك َّ
والبلغار والأرمن وغريهم(،)6فمن �أهم مزايا احل�ض ��ارة الإ�س�ل�امية �أنها �شديدة
التن ��وع يف �أ�ش ��كالها الثقاف ّي ��ة وتنظيماته ��ا االجتماع ّية يف البل ��دان املفتوحة ،مع
مما �أ َّدى �إلى
احتفاظها بجوهرها ال
إ�سالمي ،يف م�سرح جغرا ٍّيف هائل االت�ساع(َّ ،)7
ّ
�سبل
�امي ،مع توافر ِ
بناء جمتمع متعدِّ د الأعراق واجلن�س� � ّيات داخل العامل الإ�س�ل ّ
إيجابي مع ال�ش ��عوب الأخرى ،بتن�شيط التجارة ،فتوا�صل امل�سلمون مع
االت�صال ال ّ
�ش ��عوب الهند وال�صني مبك ًرا ،قبل فتح هذه البالد بقرون( ،)8مما �ساعدهم على
تقدمي �صورة م�شرقة عن الإ�سالم.
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وق ��د تن ّق ��ل الب�ي�روين وغريه م ��ن العلم ��اء يف �أرج ��اء دار الإ�س�ل�ام ،طال ًبا
العلم ،ومتوا�ص�ًل�ااً مع امللوك وال�س�ل�اطني ،بدون النظر �إليه بو�صفه غري ًبا عنهم.
وجاءت جهود ال�س ��لطان محمود الغزنوي للتّم ّدد يف بالد الهند ،ون�ش ��ر الإ�س�ل�ام
فيها ،و�ض ��مها �إلى مملكته ،م�س ��تظلاًّ براية اخلالفة الإ�سالم ّية ،وموا�صلاً جهود
من �س ��بقوه من فاحتني ،موق ًنا �أن ذلك ي�ص ��ب يف �صالح مملكة الإ�سالم مرتامية
الأطراف.
�أم ��ا الإ�س�ل�ام يف الهند ،فتذك ��ر املراجع التاريخية �أن الثقافة الإ�س�ل�ام ّية
وردت �إل ��ى الهند من جهة ُخ َرا�س ��ان وب�ل�اد ما وراء ال ّنهر ،ف�ش ��عوبها هي الأقرب
يف اجلغرافي ��ا للهنود ،وكان جنود الفتح الإ�س�ل�امي من �أبنائها ،وملا بلغ الإ�س�ل�ام
الهند� ،أنتج ح�ض ��ارة �إ�س�ل�ام ّية امتاحت من ح�ض ��ارة الهند القدمية وفل�س ��فاتها
وعلومها ،كما نه�ض من بالد الهند َج ْم ٌع كثري من العلماء امل�سلمني ،خا�صة عندما
�ص ��ارت الهور قاعدة امللك يف �أيام الدول ��ة الغزنوية وتط ّورت لتكون مركزً ا للعلوم
والفن ��ون .وتتاب ��ع الأمر مع جهود ملوك اململكة الغوري ��ة الذين فتحوا مدينة دلهي
واتخذوها عا�ص ��مة للهند ،و�أ�ص ��بحت قبل� � ًة وم�آ ًبا للعلماء ،حتى وف ��د �إليها �أرباب
الف�ض ��ل والكمال من كل ناحية وبلدة ،فدر�س ��وا و�أفادوا عه ��دً ا بعد عهد ،ومل تزل
كذلك �إلى �آخر عهد امللوك التيمورية(.)9
وهو ما يف�سر لنا طبيعة كتاب البريوين عن الهند ،وما فيه من تف�صيل وتعميق
و�إحاطة بكل علوم الهند ومعارفها وفنونها ،ليكون مرج ًعا لل ّدعاة امل�سلمني .فالهند
�أ ّمة عظيمة التاريخ واحل�ض ��ارة والثقافة ،والب َّد من فهم هذا ،ملن �أراد الولوج �إلى
ح�ضاري
عاملها ،ون�شر ديانة جديدة مثل الإ�سالم ،م�صحوبة بثقافة وعلوم ومنجز
ّ
كب�ي�ر .وبعبارة �أخرى :ال ميكن غزو �أ ّمة متح�ض ��رة ،ون�ش ��ر دي ��ن ومعارف وثقافة
�وعي لثقافتها وح�ض ��ارتها ،و�إال �س ��تبتلع
جديدة فيها ،بدون الفهم
العلمي واملو�ض � ّ
ّ
رعاعا الح�ضارة
همجا ً
الأمة املتح�ضرة الغزاة وت�شبعهم بثقافتها� ،إذا كان الغزاة ً
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وال ثقافة راقية عندهم .واملثل الوا�ضح على ذلك التتار ،الذين كانوا �شع ًبا بدائ ًّيا،
ال يعرفون ا�ستقرا ًرا وال ح�ضارة ،ب�ضاعتهم ون�شاطهم منح�صر يف الغزو والنهب،
و�إ�س ��قاط الدول ،وقد متكنوا من تكوين �إمرباطورية �ضخمة ،بعدما �أفنوا �شعو ًبا،
وهدم ��وا ممال ��ك� ،إالّ �أنهم �س ��رعان مات�أثروا ثم ذابوا يف �ش ��عوب دار الإ�س�ل�ام،
العربي وال�شام ،بفعل
بح�ض ��ارته الزاهرة ،التي غزوها ،يف بالد فار�س وامل�ش ��رق
ّ
عوامل متعددة منها� :إعجابهم بالتّ�صوف الإ�سالمي واتّباعهم �إ ّياه ،وزواجهم من
امل�سلمات ،واقتدا�ؤهم مبا ر�أوه من حت�ضّ ر ال�سكان امل�سلمني يف و�سط �آ�سيا وفار�س
والعراق ،ف�أ�سلموا وخدموا الإ�سالم عندما حكموا(.)10
وقد ا�س ��تبق البريوين كتابه عن الهن ��دّ ،
العلمي،
باالطالع على تراث الهند
ّ
من خالل م�ص ��احبته لل�س ��لطان محمود الغزنوي ثالث ع�ش ��رة مرة �إ ّبان حمالت
ال�س ��لطان عل ��ى الهن ��د ،فخالط الب�ي�روين املجتمع الهن ��دي ،نخب ًة وعام� � ًة ،وقر�أ
�أ�سفارهم ،وعرف تقاليدهم و�شرائعهم ،و�أ ّمل بطرائق تفكريهم وحكمتهم(.)11
كما قام البريوين برتجمة اثنني وع�شرين كتا ًبا من اللغة ال�سن�سكريتية �إلى
العربي ��ة ،ومن �أبرز هذه الكتب :جوامع املوجود خلواط ��ر الهنود ،قانون الأركند،
خيال اخل�س ��وفيني ،را�ش ��يكات الهند ،ال�س ��اماكاليتا وفيه نظ ��ام الأعداد الهندي
كتب من
ترجمة النظريات الريا�ض� � ّية لربهما �س ��دهانتا .كما قام �أي�ض ��ا برتجمة ِ
العربي ��ة �إلى ال�سن�س ��كريتية ،وجلُّها من ال�ت�راث الإغريقي ،ومن �أبرزها� :أ�ص ��ول
�إقليد�س ،كتاب املج�سطي لبطليمو�س ،كتاب عن �صنعة الإ�سطرالب( .)12مما يعني
�أن رحالت البريوين مل تكن للم�ش ��اهدة وال�س ��ياحة والتع ّرف على �أحوال �ش ��عوب
الهند فقط ،و�إنمّ ا اندمج يف احلياة العلم ّية الهند ّية ،وغ�ش ��ى مكتباتها وجمال�سها
احل�ضاري والثقا ّيف ،عرب الرتجمة واالطالع
العلم ّية ،فقام مبا ي�شبه عملية احلوار
ّ
واحلوار ،يف جهد د�ؤوب متم ّيز.
فج ��اء كتابه عن الهند متميزً ا يف �إ�ض ��افته العلم ّي ��ة والأدب ّية .وكما قال �أحد
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الرحالة�« :إذا مل ت�ضف الرحالت �إلى قائمة املعرفة الب�شر ّية ،ف�إ ّنها ت�صبح �ضارة»؛
لأنها �ش ��هادة على الع�صر واملجتمع الذي عا�ش ��ه امل�ؤلف ال ّرحالة ،فيجب �أن تكون
�ش ��املة لكافة جوانبه ،ويح ّركها هدف نبيل .ويجب �أن تكون دقيقة يف معلوماتها،
و�إح�ص ��اءاتها ،وتواريخها ،وحوادثها ،وتف�ص ��يالتها ،و� ً
أي�ض ��ا خرائطها ور�سومها
و�صورها .فالرحلة وثيقة ح ّية ،ونتاج معاينة ومعاناة ،و�أذواق منقحة ،مما يجعلها
م�ص ��د ًرا ها ًّما للدرا�سات التاريخ ّية املقارنة ،والدرا�س ��ات الثقاف ّية بجانب كونها
من �أدب الرحالت( .)13فمد ّونات �أدب الرحالت الر�ص ��ينة ،تت�أ�س�س على الإ�ضافة
املعرفية العميقة ،والتي تتجاوز الفردانية والأحاديث ال�س ��ائرة عن �أحوال امللوك،
ق�صورهم وخدمهم ،ومظاهر العمران و�أحوال ال�شعوب يف البلدان(� ،)14إلى تقدمي
ن�شاط الإن�سان و�إبداعه وابتكاراته وثقافته ،وهذا البد �أن يكون يف واجهة ال�صورة،
الرحال ��ة دونوا الطرائف وو�ص ��فوا
�أم ��ا ماع ��داه فيك ��ون يف خلفيته ��ا( .)15فبع�ض ّ
العجائب يف حياة ال�ش ��عوب ،وبالغوا يف ذلك من �أجل جذب القراء لكتبهم ،ولكن
الب�ي�روين ن�أى عن ذلك ،ليق ّدم لنا كتا ًبا جمع العلم يف منتهاه ،والتاريخ و�أخباره،
وع ّرفنا بطبائع الهنود النف�س ��ية واالجتماعية ،ومل يهم ��ل معامل الهند ،وما تتميز
به يف طبيعتها ،و� ً
أي�ضا يف مبتكراتها العمرانية والعلم ّية ،ليكون كتابه فريدً ا يجمع
التاريخ والعلوم و�أدب الرحالت والفنون.
تتبقى نقطة مهمة ،جتب الإ�شارة �إليها ،وتتعلق بتنازع دول عديدة للبريوين
ت�ضم �سمرقند وط�شقند وبخارى
يف جن�س ��يته ،ف�أوزبك�ستان تتفاخر به ،وهي التي ّ
وترم ��ذ ،و�أخرج ��ت كبار علم ��اء احلديث �أمث ��ال :البخ ��اري وم�س ��لم والرتمذي،
كما ت ّدعي �إيران ،ن�س ��بته �إليه ��ا ،فقد �أجاد لغتها وعا�ش فيه ��ا ،وكذلك جمهوريتا
طاجيك�س ��تان و�أفغان�س ��تان ،وقد ق�ض ��ى البريوين فيهما �ش ��ط ًرا م ��ن حياته ،كما
تتفاخر القومية الرتكية بن�س ��بته �إليها ،لأنه ول ��د يف خوارزم ،التي هي من �أعمال
جمهوري ��ة ترك�س ��تان حال ًّي ��ا .ونتم�س ��ك به نحن الع ��رب ،لأـن ج� � ّل م�ؤلفاته كانت
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باللغة العربية( .)16ويف احلقيقة هذا التنازع مبني على �أ�س ��ا�س التع�صب للهويات
القومي ��ة ،وجن�س ��يات ال ��دول التي ر�س ��مت حدوده ��ا حدي ًثا ،وكل ه ��ذا ،مل تعرفه
احل�ض ��ارة الإ�س�ل�امية ،وقد عا�ش يف كنفها عرق ّيات و�ش ��عوب وجن�س ��يات كثرية،
اعتنق ��وا الإ�س�ل�ام ،وتعلموا علومه ،و�أبدع ��وا بالعربية ،مثلما دون ��وا كت ًبا بلغاتهم
الأ�ص ��لية ،ويف جميع الأحوال ،كان التفاخر ال�ش ��عوبي نزع ��ة مدانة دي ًنا و�أخال ًقا،
وال ميكن قراءة املنجز احل�ضاري الإ�سالمي على �أ�س�س قومية �أو حدودية.
كتاب رحلة البريوين:
يق ��ع كت ��اب « حتقي ��ق م ��ا للهند م ��ن مقولة مقبول ��ة يف العق ��ل �أو مرذولة»
وفق الن�س ��خة الت ��ي بني �أيدينا يف (� )647ص ��فحة� ،ش ��املة الفهار� ��س واجلداول
والر�س ��ومات واخلرائط ،وهو ي�ش ��كل مرجعا علميا �ش ��املاً عن الهند ،لأنه يحمل
منه ��ج علماء امل�س ��لمني الثقاة يف قراءة املجتمعات غري امل�س ��لمة ،ق ��راءة دقيقة،
تتوخى احلق واحلقيقة ،وتنت�ص ��ر ملا هو مو�ضوعي م�ؤ�صل علم ًّيا ،مما جعل الكثري
من دار�س ��ي تراث الب�ي�روين ،يتوقفون متعجب�ي�ن �أمام هذا الكت ��اب ،ور�أى بع�ض
امل�ست�ش ��رقني �أن كل م ��ا كتب عن الهند قبل هذا الكتاب يع ��د لعب �أطفال ،بجانب
حتقيق البريوين(.)17
و�ستجري درا�ستنا لهذا الكتاب وفق منهجية قوامها التحليل الداليل للمنت
الن�ص � ّ�ي ،ال ��ذي ال يكتفي مبا ه ��و وارد يف الن�ص املدون ،و�إمنا يب ��د�أ من العنوان،
يقر�أه يف �ض ��وء م�ض ��مون الكتاب ،والغاية من ��ه ،كما ينظر �إل ��ى الفهر�س ب�أبوابه،
والذي يقدم ر�ؤية متكاملة من�سقة ،تو�ضح دقائق الكتاب .ومن ثم ين�صرف اجلهد
�إلى حتليل اخلطاب ،وال�سعي �إلى الوقوف على مزايا الأ�سلوب ،ومنهجية التناول،
وطريقة �إيراد املعلومات ،والقارئ امل�ستهدف �ضمن ًّيا ،وغري ذلك من النقاط ،التي
يف�س ��ر بع�ضها ً
بع�ضا ،يف �ض ��وء �أن الباحث ال يكتفي بالعر�ض ،ولي�ست تلك غايته،
و�إمنا ي�س ��عى �إلى الغو�ص حول الدالالت ،والوق ��وف على الأبعاد واملرامي ،فالن�ص
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ال ينف�ص ��ل عن ع�ص ��ره ،مثلما هو جزء ال يتجز�أ من ذات م�ؤلفه ،وحت�ضر يف ثنايا
امل�ت�ن الكثري من الإ�ش ��ارات العلمي ��ة والفكري ��ة ،النابعة من الثقافة الإ�س�ل�امية،
ممزوجة بالثقافات الأخرى.
العنوان والنهج والطروحات:
ميك ��ن �أن نعد العنوان مدخلاً وا�س�ت�راتيجية لفهم الكتاب ،ذلك �أن العنوان
اً
اختزال للن�ص ،و�إمنا له
جزء �أ�سا�س من منت الن�ص ،وال ميكن النظر �إليه بو�صفه
ودر�سا على م�ستوى
مقايي�س ��ه و�أ�شكاله و�أ�س�س ��ه ،التي توجب التوقف عنده ً
فح�صا ً
اللف ��ظ والداللة .فالعنوان ي�ؤ ّلف «على م�س ��توى التعبري مقط ًع ��ا لغو ًّيا يعلو الن�ص،
تتحكم به قواعد �س ��يميائ ّية ،تعمل على بلورة مو�ضوعه ،وحتديد رمزيتها وترميز
داللته ��ا ،يف مف ��ردة �أو عبارة ذات �أج ��زاء ،تتعاقب لأداء وظيفة �ص ��ياغة العنوان
وت�ش ّكله؛ انطال ًقا من �أن ثمة تواز ًيا �شكل ًّيا ودالل ًّيا بني العمل وعنوانه»( ،)18والداللة
ال�سيميائ ّية تعني �أن العنوان يتحول من جمرد جزء من الن�ص /الكتاب� ،إلى كونه
رواجا لدى النخبة والعامة ،وهو ما
عالمة متيز الكتاب ،خا�ص ��ة �إذا وجد الكتاب ً
حتقق لكتاب البريوين منذ ت�أليفه.
فم ��ن املالحظ �أن م�ؤلفي الكتب الرتاثية حر�ص ��وا عل ��ى التجويد يف اختيار
عناوين كتبهم ،و�صياغتها ب�شكل جذاب لغو ًّيا ونغم ًّيا ،مع ارتباطها بالداللة الكلية
للكتاب ،وهو ما جنده يف عنوان كتاب البريوين ،والذي �صيغ مف�صلاً معم ًقا اًّ
دال،
وفق مادرج ��ت عليه الكتب الرتاثية فالعنوان« :حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة
يف العقل �أو مرذولة» ،مميز يف بنيته اللغوية ،من خالل ال�سجع بلفظتي( مقبولة،
مرذول ��ة) وكلتاهما طب ��اق دا ٌّل على التوكي ��د والنفي ،التوكيد م ��ن خالل الداللة
املتوخاة وهي تقدمي معلومات ومعرفة محققة يقبلها العقل ،والنفي ملا عداها من
�أخبار ومقوالت راجت لدى القارئ العربي عن الهند ،وال �س ��ند علم ًّيا لها ،واقع ًّيا
�أو مرجع ًّيا.
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فيمك ��ن القول �إن العنوان ميثل ا�س�ت�راتيجية محورية لفه ��م منهج البريوين
يف كتابه ،والذي ي�س ��عى �إلى تقدمي كل ما هو محق ��ق وعلمي عن املجتمع الهندي،
علمي .وبذل ��ك يكون العنوان عالم ��ة على ر�ؤية
ومناق�ش ��ة ونق� ��ض كل ما ه ��و غري ّ
ومنح ��ى ،يعلن عنهما البريوين منذ البدء ،وي�ص ��بح الكتاب نف�س ��ه «بنية معادلية
ك�ب�رى؛ طرفاه ��ا العنوان/الن�ص ،ورمبا �ش ��كل بني ��ة رحم ّية تو ّل ��د معظم دالالت
الن� ��ص»( ،)19مبعن ��ى �أن دالالت عدي ��دة ميك ��ن �إنتاجها من خالل درا�س ��ة عالقة
التوا�ش ��ج ب�ي�ن العنوان واملنت الن�ص � ّ�ي �إذا �أعدنا فهم العنوان يف �ض ��وء م�ض ��مون
الكتاب.
بلب مدون ��ات �أدب
ي�س ��تهل الب�ي�روين مقدم ��ة كتابه بتو�ض ��يح �أمر يتّ�ص ��ل ّ
الرح�ل�ات� ،أال وه ��و التفرقة بني اخلرب املنقول عن كتابات �أو مرويات �س ��ماعية،
وبني من يعاين بب�صره وي�شاهد ب�أم عينيه ،وي�شهد بنف�سه ،فالأول يعني �أن امل�ؤلف
ينقل عن �آخرين �ش ��فاهة �أو تدوي ًنا� ،أما الثاين ف�إن امل�ؤلف ي�س ��جل ما ر�آه بعينيه،
ولي�س من ر�أى كمن �س ��مع ،وهو م ��ا يجذب الق ّراء لأدب الرح�ل�ات ،فال ّر ّحالة هو
م�ؤِّلف ي�س ��جل كتاب ًّيا ما ر�آه ب�ص ��ر ًّيا؛ لذا ،يقرر البريوين يف خطبة الكتاب�« :إمنا
�صدق ُ
َ
قول القائل( :لي�س اخلرب كال َع َيان) ،لأن ال َع َيان هو �إدراك عني الناظر ع َني
املنظور �إليه ،يف زمان وجوده ،ويف مكان ح�صوله ،ولوال لواحق �آفات باخلرب لكانت
ف�ض ��يلته تب�ي�ن على العيان والنظر لق�ص ��ورهما على الوجود ال ��ذي ال يتعدى �آنات
الزمان ،وتناول اخلرب �إياها ،وما قبلها من ما�ض ��ي الأزمنة ،وبعدها من مقتبلها،
حتى َي ُع َّم اخلرب لذلك املوجود واملعدوم م ًعا .والكتابة نوع من �أنواعه ،تكاد �أن تكون
�أ�شرف من غريها ،فمن �أين لنا ال ِعلم ب�أخبار الأمم لوال خوالد �آثار القلم؟»(.)20
�إنه يثبت �أهمية املعاينة الذاتية من قبل امل�ؤلف الرحالة ،ويجعلها فوق نقل
اخل�ب�ر ،وال يعن ��ي ذلك -عنده -التقلي ��ل من اخلرب املدون واملنق ��ول ،و�إمنا يجعل
اخلرب املمتزج مع الر�ؤية العينية املبا�شرة؛ يعلو على اخلرب املنقول ،مع الإ�شادة يف
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الوقت نف�س ��ه ب�أهمية اخلرب املنقول ،فكي ��ف نعرف �أخبار الأمم القدمية لوال كتب
التاريخ و�أخبارها ؟ وهو نهج مو�ض ��وعي دال على �س ��مو �ش ��خ�ص البريوين ،الذي
ال يحق ��ر جهدً ا �أو عطاء .مع حتذي ��ره بعدئذ من �أن هناك ناقلي �أخبار ال يتحرون
احلقيق ��ة« ،لتفاوت الهم ��م ،وغلبة الهرا�ش ،والنزاع عل ��ى الأمم» ،وهناك من هو
« مخ�ب�ر عن كذب ،يف طبقة يحبهم ل�ش ��كر �أو يبغ�ض ��هم لنك ��ر ...ومن مخرب عنه
متقر ًب ��ا �إلى خري بدناءة الطبع� ،أو متق ًيا ل�ش� � ٍّر من ف�ش ��ل �أو فزع» ( ،)21وغري ذلك
من دواعي االختالق وعدم التحقق يف �إيراد اخلرب ون�شره ،وكلها تن�أى عن العلمية
واملو�ضوعية.
ثم يخل�ص �إلى ق�ض ��ية الكتابة والأخبار عن الهند ،وكيف �أنها تعر�ض ��ت �إلى
مو�ضحا م�شكلة من تناول �أديان
كثري من النقل املغلوط ،والإخبار املذموم ،فيقول
ً
الهن ��د ومذاهبهم �« :إلى �أن �أكرثها (مما) هو م�س ��طور يف الكتب؛ هو منحول� ،أو
بع�ض ��ها عن بع�ض منقول ملقوط ،مخلوط غري مهذوب ،على ر�أيهم غري م�ش� � ّذب،
فما وجدتُ من �أ�ص ��حاب كتب املقاالت �أحدً ا ق�ص ��د احلكاية املجردة من غري ميل
وال مداهنة� ،سوى �أبي العبا�س الإيران�شهري(...فقد) حر�ص على حترير ما عرفته
من جهتهم ليكون ن�صرة ملن �أراد مناق�ضتهم ،وذخرية ملن رام مخالطتهم»(.)22
نهجا
يت�ض ��ح م ��ن االقتبا�س ال�س ��ابق� ،أن الب�ي�روين انتهج يف تدوي ��ن كتابه ً
جمع ماب�ي�ن الأديب ال ّر ّحالة عندما يد ّون رحالت ��ه ،ومنطق العالمِ عندما يتحرى
املعلوم ��ات .فق ��د اطلع على ك ّل ما �س � ّ�جله امل�ؤلفون امل�س ��لمون عن الهن ��د و�أديانها
ومذاهبه ��ا ،واكت�ش ��ف �أن غالبي ��ة ما ُذ ِك� � َر عنها م�ش ��وه �أو يعرتيه الك ��ذب والنقل
اخلط� ��أ واخللط الذميم ،وعدم التّهذيب وال التّ�ش ��ذيب ،وما وراء ذلك من �أهواء،
ال ت�صمد �أمام املو�ضوعية العلمية .وا�ستثنى يف ذلك عاملًا واحدً ا ،وهو �أبو العبا�س
الإيران�شهري ،الذي و�ضع �سف ًرا عن الأديان الأخرى ،ونقل بدقة عن بع�ض املراجع
الهندي ��ة �أخبا ًرا عن عقائدهم ،وهذا ماحتقق منه البريوين بالفعل .ثم ين ّبه على
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�أمر مهم ،وهو �أن املعرفة ال�ص ��حيحة عن املجتمع الهندي هي ال�سبيل الوحيد ملن
�أراد الفهم ثم النقا�ش والنق�ض والنقد لهم.
ولو �أ�س ��قطنا مناهج ق ��راءة املجتمعات الأخرى املعا�ص ��رة على ما انتهجه
البريوين� ،سنجد �أنه يلتقي مع منهجية كتاب «اال�ست�شراق» لإدوارد �سعيد ،القائم
على االنت�ص ��ار لل�شرق والإ�س�ل�ام كما هو وواقع ومفهوم لدى امل�سلمني ،ولي�س كما
تخيله امل�ست�ش ��رقون املرتبطون بدوائر اال�س ��تعمار ،ف�ص ��اغوا كتابات عن ال�شرق
تتوافق مع العقلية الأوروبية اال�س ��تعالئية ،التي حتط من �ش� ��أن ال�شعوب والأديان
املخالف ��ة له ��ا؛ لذا ،ي�ش� � ّدد �إدوارد �س ��عيد على �أهم ّي ��ة �أن تق ّدم ثقافات ال�ش ��عوب
منزه ًة عن ال�سيا�سة ،مبعنى �أن تكون علمية محايدة ،تعلو على املعتقدات املذهبية
وترتقي فوق احلزبية �أو التحيزات �ضيقة الأفق( ،)23والتي تنتج يف النهاية الت�شويه
وعدم الد ّقة ،والتعميم القائم على اجلمود املذهبي والقناعات امل�س ّبقة(.)24
وال نذهب بعيدً ا عندما نق ّرر �أنّ البريوين واجه م�شكالت مع العقلية العربية،
عندما وجد مفاهيم مغلوطة �ش ��ائعة بني امل�س ��لمني ،التق ��دم احلقيقة عن الهند.
لذا� ،أدان �أن ت�ص ��بح الهند وجماعاتها و�أعراقها ودياناتها وعلومها «من الأ�سمار
ً
والتذاذا ،ال ت�ص ��ديقا لها واعتقادا»( .)25وبذلك
والأ�س ��اطري ُي�س ��ت َمع لها تعللاً بها
يرف�ض ال�ص ��ورة ال�ش ��ائعة عن الهند يف مخيلة امل�س ��لمني ،بو�صفها بالد العجائب
املروية لل�سمر.
عل ��ى �ص ��عيد �آخر ،ف�إن البريوين ي�ش� � ّدد على �أن كتابه ين� ��أى عن محاججة
عقائد الهنود من املنظور الإ�س�ل�امي ،فيقول« :ولي�س الكتاب كتاب حجاج وجدل،
حتى �أ�ستعمل فيه ب�إيراد حجج اخل�صوم ،ومناق�ضة الزائغ منهم عن احلق ،و�إمنا
هو كتاب حكاية ،ف�أو ِر ُد كالم الهند على وجهه ،و�أ�ضيف �إليه ما لليونانيني من مثله
لتعريف املقاربة بينهم ،ف�إن فال�سفتهم و�إن حت ّروا التّحقيق ف�إنهم مل يخرجوا فيما
ات�ص ��ل بعوامهم عن رموز نحلتهم ،وموا�ض ��عات نامو�س ��هم ،وال �أذكر مع كالمهم
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1442

751

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎ-ﻛﺎﻧﻮن اول /ﻧﻮﻓﻤ -دﻳﺴﻤ 2020م

10 9

56

كالم غريهم� ،إال �أن يكون لل�صوفية �أو لأحد �أ�صناف الن�صارى ،لتقارب الأمر بني
جميعهم يف احللول واالحتاد»( .)26لقد �أو�ض ��ح الب�ي�روين �أن كتابه كتاب «حكاية»،
ومفهومها لغو ًّيا :ما ُيحكى �أو ُيق�صّ  ،وق َع �أو ُتخ ِّي َل( ،)27فاحلكي ي�شمل ال�ضدين ،ما
ه ��و قائم وحادث بالفعل عل ��ى وجه احلقيقة ،وما هو ُمتخ َّيل ،و�إن كان ال�س ��يوطي
يحدد داللة اللفظ ب�إيراد لفظ املتكلم على ح�سب ما �أورده يف الكالم(� ،)28أي وفق
مق�صود املتكلم احلقيقي ،فينفي بالتايل عن�صر التخيل �أو االختالق .وقد احتاط
الب�ي�روين ،فذكر بعدها »:ف�أو ِر ُد كالم الهند على وجهه ..كما ال �أذك ُر مع كالمهم
كالم غريه ��م»� ،أي يذك ��ر املعلوم ��ة عن الهن ��د على حقيقته ��ا ،متح ِّر ًي ��ا �أن يورد
كالمهم ب�ش ��كل م�س � ٍّ
�تقل ،قبل �أن حت�ض ��ر املقارنة مع معارف اليونان �أو ال�صوفية
�أو الن�ص ��ارى ،كما يورد ،وبكرثة ُمخت َلف ال�سرديات واحلكايات املرتبطة باملعلومة
املذكورة ،وامل�أخوذة من م�ص ��ادرها الأ�ص ��ل ّية يف املراجع الهندية� ،أو �أن البريوين
قد �سمعها بنف�سها يف محاوراته ورحالته.
يلتقي هذا النهج مع ما ي�س ��مى يف �أدب الرحالت بـ» التدوين املو�ض ��وعي»،
ويعني :اختيار مو�ضوعات بعينها ،واالنطالق منها �إلى و�صف مكان �أو �شعب ،والبد
�أن تت�سق هذه املو�ضوعات مع الهدف الأ�سا�سي الذي من �أجله د ّون الرحال رحلته،
وقد يراعي يف هذا االختيار الت�سل�سل الزماين املكاين �أو اليراعي ،وقد يتخذ هذا
النهج �شكلاً علم ًّيا ،فيتتبع مو�ضوعا بعينه»(.)29
وعلوم ��ا ،وقد احتوى
فاملو�ض ��وع ه ��و الهند جمتم ًع ��ا وثقافة وديان � ٍ
�ات ولغة ً
الكتاب على ثمانني باباِّ ،
تغطي ك َّل �شيء عن الهند ،وميكن بلورتها يف املو�ضوعات
الآتية(:)30
� اًأول :م ��ا يتعل ��ق بدياناته ��م ،وعقائده ��م ،وي�ش ��مل الأب ��واب ( ،7 -1وكذلك
 ،32 ،26 ،24 ،21،23 ،12 -10وكذل ��ك م ��ن  ،46 -43وكذل ��ك م ��ن ،69 -65
وكذلك من  ،)78 -77 ، 75 – 70وذلك بذكر ما يت�صل ب�إميانهم باهلل �-سبحانه
وتعالى -مابني �إميان اخلوا�ص باهلل ،واعتقاد العوام ويف ذكر معتقداتهم احل�سية
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والعقلي ��ة ،ويف �س ��بب الفع ��ل ،وتعل ��ق النف� ��س بامل ��ادة ،يف ذكر املجامع وموا�ض ��ع
اجلزاء يف اجلنة والنار ،وكيفية اخلال�ص من الدنيا ،وكذلك ما يت�ص ��ل بال�س ��نن
والنوامي�س والر�س ��ل ،وعبادة الأ�صنام واملن�صوبات ،والكتب الدينية عندهم مثل:
بي ��ذ ،والربانات ،وكتبهم امل ّلية .وت�ص� � ّورهم عن اجل ّنة وال ّنار وال�س ��موات ال�س ��بع
والأر�ض�ي�ن ،وخلق العامل وفنائه .والق�ص�ص الدينية امل�ش ��هورة عندهم .وموا�سم
احلج وموا�ضع الزيارات الدينية ،وتقدمي القرابني ،واملباح واملحظور من الأطعمة
ّ
وامل�شروبات ،وال�ص ��دقة ،و�آداب النكاح ،ويف الكفارات ،وعقوبة الزاين وال�سارق،
وال�ص ��يام و�أيامه و�آدابه ،وحكم امليت ،والتعامل مع ج�س ��ده ،وذكر الأيام املعظمة
واملنحو�سة عندهم ،وموا�سم الأعياد والأفراح.
�أما املو�ض ��وع الث ��اين فيتعلق ب�أجنا�س اخلالئق و�أ�س ��مائهم ،وي�ش ��مل الأبواب
( ،) 64 ،63 ،9 ، 8ويتناول طبقات املجتمع الهندي ،ومراتب الرباهمة وتدرجاتهم.
واملو�ضوع الثالث عن علوم الهند ولغاتها و�آدابها ،وت�شمل الأبواب ( ،17 -13
وكذل ��ك  ،29 ،19،22وكذل ��ك من  )57 - 50فيذكر ما ج ��اء يف كتبهم من النحو
وال�ش ��عر ،وكذلك علوم النجوم والفلك ،واجلهات الع�شر وعالقتها بهبوب الرياح،
وموازينهم لل�س ��لع ،وح ��روف الهجاء ،وط ��رق الكتابة و�أنواع اخلط ��وط ،والأرقام
احل�س ��ابية ،وعلم الكيمياء ،وما يحبونه يف ال�ص ��يد الربي ،وعلوم الفلك والنجوم
والكواكب.
واملو�ض ��وع الرابع حول جغرافية الهند وت�ضاري�س ��ها وعل ��وم املناخ والطق�س،
والزمن ،وت�شمل الأبواب(  ،28 ،27 ،25 ،18وكذلك من  ،43-30وكذلك من -58
 ،)80 ،79 ،62بو�صف اجلبال والأنهار ،وت�صورهم عن القطب اجلنوبي ،وو�صف
الأنه ��ار التي تخرج من جبالهم .وت�ص ��ورهم عن املعمور م ��ن الأر�ض ،ومقوالتهم
عن خطوط الطول ،وتق�س ��يم اليوم ،وو�ص ��ف الليل والنهار ،وما يق�صر عن اليوم،
وتق�س ��يم ال�ش ��هور وال�س ��نني ،والف�ص ��ول الأربعة ،وحركة املد واجل ��زر ،والكواكب
ال�سبعة.
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�أم ��ا املو�ض ��وع اخلام�س فف ��ي التاري ��خ و�أخبا ٍر عن بع� ��ض ملوكهم ،وي�ش ��مله
الباب(.)49
وعندما نت�أمل ما�سبق ،جند جملة �أمور ،ميكن مناق�شتها يف النقاط التالية:
�أوله ��ا :الر�ؤي ��ة ال�ش ��مولية التي �أ ّلف بها الب�ي�روين كتابه ،وجعله �ش ��املاً لكل
جوان ��ب احلياة يف املجتمع الهندي ،معتمدً ا يف ذلك على اطالع دقيق وموثق على
العلوم الهندية ،ومعا�ش ��رته املبا�ش ��رة للنخبة والعامة ،فجاء كتابه �سف ًرا �ضخ ًما،
دقي ًقا يف معارفه.
ثانيه ��ا :تنوعت مو�ض ��وعات الكت ��اب ،لتجيب ع ��ن مختلف الأ�س ��ئلة املتوقعة
واملت�ص ��لة مبعتقدات و�أدي ��ان وعادات وتقاليد ومعارف الهن ��ود ،مبا يجعلها تقدم
�صورة �شبه متكاملة عن الهند؛ املجتمع والنا�س والتقاليد واحلياة ،ومبا يخدم �أي
داعية �أراد التوغل يف املجتمع الهندي ،ومخاطبة �ش ��عبها� ،أو كل من �س ��عى ملعرفة
�ص ��حيحة ،بعيدً ا عن الق�ص ���ص املتوات ��رة عن الهند ،والتي حت�ص ��ره يف حكايات
خرافي ��ة �أو �أدي ��ان وثنية ،وعقائد كاف ��رة �أو تكتفي مبا ورد من حكمة على �أل�س ��نة
الط�ي�ر واحليوان ،يف كتاب كليلة ودمن ��ة ،والذي ترجمه عبد اهلل بن املقفع (106
  142هـ) ،واكت�سب مكانة كبرية يف الثقافة العربية ،لق�ص�صه ال�ش ّيقة ،وحكمتهالبليغة ،و�إن كان قد ق ّدم معرفة مبت�س ��رة عن املجتمع الهندي ،جتعله يبدو غائما
غري وا�ضح املعامل يف مخيلة القارئ العربي.
ثالثها :جرى الرتكيز ب�ش ��كل الفت على الدين واملعتقد ،وقد احتل ( ) 31با ًبا
من الأبواب الثمانني للكتاب ،ناهيك عن اتّ�ساع امل�ساحة املدونة وكرثة ما حتويه من
قيا�س ��ا ببقية املو�ضوعات الأخرى ،ورمبا يعود هذا
تف�ص ��يالت �شارحة ومو�ضحةً ،
أ�سا�سا
�إلى رغبة البريوين يف تعريف العربي امل�س ��لم بديانات الهند ،التي ت�ش ��كل � ً
حل�ضارتها وثقافتها ،ولي�ست جمرد �شعب يركب الأفيال ،ويق ّد�س الأبقار؛ كي يعي
القارئ امل�س ��لم حقيق ��ة املجتمع الهندي ،ومن ثم يح�س ��ن التعامل معه ،فال ميكن
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لأي داعية م�س ��لم �أن يدعو �إلى الإ�س�ل�ام� ،أو يتوا�ص ��ل ثقاف ًّيا وح�ضار ًّيا مع جمتمع
عري ��ق يف احل�ض ��ارة ،متد ّين يف ثقافت ��ه وعاداته وتقالي ��ده .و�إذا دققنا يف طبيعة
املعلومات الواردة عن الدِّ ين ،جند �أن البريوين ا�س ��تند �إلى �أ�صول الكتب الهندية
الدينية القدمية ،فلم ينقل عن غريهم ،ومل يكتب ما �شاهده من ممار�سات دينية
فقط ،و�إمنا قر�أ الكتب ،ودخل املعابد ،وعاين ال�ش ��عائر ،قبل �أن يكتبً � .
أي�ضا ،ف�إن
البريوين �أورد كل م ��ا يتعلق بالديانات الهندية املتنوعة مابني الوثن ّية والطوطم ّية
والأ�صنام وغريها ،ومنهم من يعتقد بوجود اهلل و�ألوهيته.
ومن �أبرز ديانات الهند :البوذ ّية ،واجلين ّية ،وال�س ��يخ ّية ،وقد انق�س ��مت هذه
الأديان �إلى عقائد كثرية ،ب�آلهة متعددة ،ورموز و�أ�شكال ال ح�صر لها ،كما �آمنوا ب�أن
رئي�سا للآلهة ،يندرج حتته مر�ؤو�سون� ،أي� :آم ٌر وم�أمورون ،و�أن رئي�س الآلهة
هناك ً
رب الأرباب ،و�إله الآلهة ،ثم جمعوا الآلهة يف �إله واحد ،و�أقروا بعقيدة التثليث
هو ُّ
التي ت�شابه عقيدة امل�سيحيني ،كما �أنهم فتحوا الباب للإميان بامل�سيحية( ،)31وقد
ن ّبه البريوين �إلى ذلك ،مف�ص�ًل اً ك ّل ما يت�ص ��ل بالأخالق وال�سلوكيات والعبادات،
وكذلك �أمور ال�ص ��يام وال�ص ��دقة واحلج والوفاة ،حتى �أح ��كام احلي�ض والنفا�س
والنكاح.
ومن هنا ،ي�س ��هل على الداعية امل�سلم التعامل مع هذه الف�سيف�ساء الدينية،
ون�شر الإ�س�ل�ام بعقيدته التوحيدية احلنف ّية النق ّية ،وتبيان �صفات اهلل و�أ�سمائه،
فه ��ي ديانة لها منظوم ��ة متكاملة من الأخالق وال�س ��لوكيات ،ويوف ��ر �إجابات عن
مختلف الأ�سئلة الدنيو ّية والأخرو ّية ،فيكون مبثابة املنقذ ملن �أراد الدين ال�صحيح،
خا�صة �إذا تعلق الأمر مبحاورة �أقوام لهم معتقداتهم وطقو�سهم الوثن ّية.
رابعها� :أ�ش ��ار البريوين �إلى الرتكيبة االجتماع ّي ��ة املع ّقدة للمجتمع الهندي،
امل�س ��تندة �إلى طبقات� ،أ�سا�س ��ها دين ��ي ودنيوي ،يقول« :وق ��د كان امللوك القدماء
املعنيون ب�صناعتهم ي�ص ��رفون معظم اهتمامهم �إلى ت�صنيف النا�س �إلى طبقات
ومرات ��ب ،يحفظونها عن التمازج والتهارج ،ويحظرون االختالط عليها ب�س ��ببها،
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ويلزم ��ون كل طبق ��ة ما �إليها م ��ن عمل �أو �ص ��ناعة �أو حرفة ،وال ّ
يرخ�ص ��ون لأحد
يف جت ��اوز رتبت ��ه ،ويعاقب ��ون من مل يكتفي بطبقت ��ه «( ،)32ورمبا كان هذا ال�س ��بب
الذي وقف عائ ًقا بع�ض ال�شيء �أمام انت�شار الإ�سالم ،عندما �شاهد الهنود معاملة
امل�س ��لمني لبع�ضهم البع�ض ،وقيمة امل�ساواة بينهم ،خا�صة �أن فاحت الهند ال�سلطان
حري�ص ��ا على ن�ش ��ر الإ�س�ل�ام،
منوذجا يف اخللق القومي،
محم ��ود الغزن ��وي كان
ً
ً
يعتد الهنود �أن يجدوا �ش ��ع ًبا
غري مكتف بال�س ��يطرة على البالد و�ض ��مها له ،فلم ْ
يت�ساوى فيه اجلميع عندما ي�صطفون يف ال�صلوات� ،أو يجل�سون للطعام ،دون �أثرة
�أو تفاخر �أو �أنان ّية.
وتعتمد تراتبية النا�س يف املجتمع الهندي على الن�سب ،فهناك �أربع طبقات،
هي على الرتتيب يف املكانة :الرباهمة ،اجلند ،التجار وال�صناع ،العبيد واخلدم،
وهن ��اك �أي�ض ��ا املنبوذون ،والذين ي�ش ��ابهون �أوالد الزنا ،وال يدخل ��ون يف الطبقية
االجتماعية ،وقد ت�أثر الهنود بهذه النظرية العن�صرية ،ب�سبب التقائهم بالآريني،
ومتازجه ��م معهم ،والآريون يرون �أنهم جن�س ي�س ��مو على �س ��ائر الأجنا�س ،وكلمة
�آري تعن ��ي «النبيل» ،ومن ثم انت�ش ��رت الفكرة يف الديانة الهندو�س ��ية ،ثم حتولت
مل�س� � َّلمة اجتماع ّية مطلقة( .)33فكل فرد هو نتاج طبقته االجتماعية التي ولد فيها،
وال �أمل �أمامه �إذا كان و�ض ��ي ًعا يف �أ�ص ��له بارتقاء درجات ال�س ��لم االجتماعي ،كما
�أن �أبن ��اء الطبق ��ة العلي ��ا يحافظون عل ��ى مكانته ��م ،والغريب �أن �أبن ��اء الطبقات
اليتخالطون فيما بينهم ،ف�إذا ت�صادف �أن جتاوروا يف مطعم �أو م�شرب �أو جمل�س،
ف�إنهم ي�ضعون حوائل بينهم.
وهو ما �أكده البريوين ،يف تعليقه على هذا الأمر ،فيقول« :وللهند يف �أيامنا من
ذلك �أوفر احلظوظ ،حتى �أن مخالفتنا �إياهم ،وت�س ��ويتنا بني الكا ّفة �إال بالتقوى،
�أعظم احلوائل بينهم وبني الإ�سالم»( ،)34فالأمر م�ستقر ،ببنيات اجتماع ّية طبق ّية
ديني
الميكن جتاوزها ،وعلى الداعية امل�سلم �أن يكون واع ًيا لهذا ،فالن�سب له بعد ّ
واجتماعي.
ّ
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على جانب �آخر ،ف�إن الهنود لديهم �أ�شكاالت عدة من الأنكحة ت�ش ّكل فو�ضى
يف الأن�س ��اب ،وقد �أفا�ض البريوين يف تو�ض ��يحها ،ومنها �أنكحة كانت عند العرب
يف اجلاهلي ��ة ،مثل نكاح اال�ستب�ض ��اع ،وزاد عليها الهنود بنكاح البدل ،ب�أن بتبادل
الرجالن زوجتيهما ،كما �ش ��اع نكاح املقت ،ب�أن ينكح الولد زوجة �أبيه بعد وفاته،
�أو ينك ��ح الأب ام ��ر�أة االبن .ويعل ��ق البريوين على ذلك بقول ��ه�« :إمنا حكيت هذا،
ليع ��رف ب�إزائه ح�س احل ��قّ  ،ويزداد ما باينه عند املقاي�س ��ة قباح ��ة» ( ،)35وهو ما
ي�ض ��اد منظومة ال�ش ��ريعة الإ�س�ل�امية التي تتحرى موا�ض ��ع ال ُّنط ��ف ،ومتنع كافة
�أ�شكال نكاح املحارم واملفا�سد.
خام�س ��ها :جاء �إ�سهاب البريوين يف و�صف كل ما يت�صل بعلوم الهند من َف َل ٍك
آداب و�أ�ش ��عا ٍر وحكمة و ُكت ٍُب بجانب �إ�شارات �إلى التّاريخ وامللوك واحلكماء؛
ولغ ٍة و� ٍ
من �أجل اكتمال املعرفة لغو ًّيا وعلم ًّيا وجغراف ًّيا وفلك ًّيا وح�ساب ًّيا وقانون ًّيا ،كما �أ�شار
تف�ص� �يلاً �إلى �ألعابهم خا�صة لعبة ال�ش ��طرجن ( ،)36كما ذكر �ألوان ال�سحر لديهم،
ومنها ال�سحر الأ�سود ،وال�سحر الذي يعيد العجوز �شا ًّبا ()37وغري ذلك.
وقد يعنّ ا�س ��تفهام عن عدم وجود �أبواب م�ستقلة حتكي تاريخ الهند ب�شكل
مبا�ش ��ر ،مبعنى عر�ض حق ِب ِه الزمنية ،واملمالك التي تتابعت على �أر�ض ��ه ،و�أخبار
احلكام وامللوك ،يف بلد �ش ��هد ا�ستقرا ًرا على جانبي �أنهاره منذ فجر التاريخ ،وهو
�سبب رئي�س لقيام احل�ضارات ,ولع ّل ال�سبب الأ�سا�سي الذي يف�سر هذا اال�ستفهام
التبحر يف
هو غاية البريوين ذاتها يف تقدمي ر�ؤية معرفية تكاملية ،مما يعني عدم ّ
التاريخ� ،إال بالقدر الذي يف�سر ظواهر احلا�ضر ،فوجدنا توغلاً يف التاريخ عندما
يتعل ��ق الأم ��ر بالأن�س ��اب �أو الأنكحة �أو الطبق ��ات �أو حتى تطور الأدي ��ان املختلفة،
فيحك ��ي امل�ؤل ��ف م�س ��بباتها و�أحداثها يف �ض ��وء ما اطل ��ع عليه ،يف الكت ��ب �أو فيما
�سمعه� ،أو ر�آه بنف�سه.
وهن ��اك �س ��بب �آخ ��ر ،يت�ص ��ل مبكان ��ة التاري ��خ يف الثقافة الهندي ��ة ،فعلى
الرغ ��م من امتداد احل�ض ��ارة الهندية يف التاريخ لآالف ال�س ��نني ،ف�إن املدون عن
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تاريخها نزر قليل ،مما دفع بع�ض امل�ؤرخني املعا�صرين �إلى اتهام الرباهمة الهنود
بافتقاده ��م احل�س التاريخي؛ فج ّل منتوج احل�ض ��ارة الهندي ��ة متجل ًيا يف كتابات
روحي ��ة وفل�س ��فية ،جندها يف املالحم الكربى مثل « ماهابارات ��ا» ،و « ورامايانا» ،
و«بورانا�س» ،وفيها ا�ست�شهادات من التاريخ ،ل�شخ�صيات متيزت روح ًّيا و�أخالق ًّيا
ودين ًّيا ،مبا يعني �أن امل�ؤلفني الهنود كانوا منهمكني بالدين ولي�س بالتاريخ .وعندما
حكمت االمرباطورية املغولية امل�س ��لمة الهند ،انح�ص ��ر التاريخ املدون يف البالط
االمرباطوري ،وحركة القادة والفتوحات .كما �أن �أ�س ��اطري الديانة الهندية تر�سخ
فكرة التج�س ��يد الإلهي ،و�أن الإله يتج�س ��د يف بع�ض الب�ش ��ر ليكون عو ًنا لهم ،كما
�آمنوا بفكرة تنا�س ��خ الأرواح( .)38مما يقلل الإمي ��ان بدور الفرد ،فال قيمة وال دور
روحا لإن�سان �آخر.
له ،لأن الإله جت�سد فيه� ،أو �أنه يحمل ً
ونر�صد يف كتاب البريوين الكثري من الق�ص�ص امل�أخوذة عن كتب الأ�ساطري
الهندية ،كما تكرث الإ�شارة �إلى كتب املالحم والأ�ساطري الهندية يف ثنايا املنت.
وعل ��ى العم ��وم ،ف�إنه ميكن الق ��ول ،ب�أن من ينتهي من ق ��راءة هذا الكتاب،
ي�س ��تبني ل ��ه كل �ش ��يء تقري ًب ��ا ع ��ن الثقافة الهندي ��ة ،في�س ��تطيع العي� ��ش بينهم،
متاما لتقاليدهم ومعتقداته ��م وعلومهم ،مل ًّما بالكثري من
واع ً
ومحاورته ��م ،وهو ٍ
م�صطلحاتهم.
بنية اخلطاب و�سماته:
د ّل ��ت بني ��ة اخلطاب يف الكتاب على جمموعة من ال�س ��مات واملكونات التي
متيزه �أ�سلوب ًّيا وم�ضمون ًّيا ومعرف ًّيا؛ عن غريه من كتب الرحالت ،مما يجعله م�ؤ َّل ًفا
نوع ًّيا .لذا ،تهدف مقاربتنا �إلى الوقوف على التكوين والبنية يف �أ�س ��لوب الكتاب،
وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال النظر يف نه ��ج الب�ي�روين يف اخلط ��اب ،وال�ص ��ياغة ،وعر�ض
املعلومات وق�صّ ال�سرديات ،و�أي�ضا النظر يف ح�ضور التاريخ والثقافات الأخرى.
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بداية ،ف�إن �أي م�ؤلف ي�ضع قار ًئا مفرت ًَ�ضا يف ح�سبانه وهو ي�صوغ كتابه فال
ميكن فهم ن�ص الكتاب فه ًما كاملاً � ،إال �إذا نظرنا �إلى طبيعة القارئ امل�س ��تهدف،
والذي �س ��يفيدنا بال �ش ��ك يف �إع ��ادة بناء للفك ��رة التي ك ّونها امل�ؤل ��ف عن القارئ
واملو�ض ��وع �ض ��من محدداته التاريخية( ،)39مما ي�ؤدي �إلى فه ��م �أكرث لذات امل�ؤلف
و�أفكاره وغاياته وطريقته يف الت�أليف ،ولت�ص ��بح قراءة الن�ص عملية بناء للمعنى،
ن�ص يقر�أ يف �س ��ياقاته التاريخ ّية ،ويف �ض ��وء
ولي� ��س الك�ش ��ف عنه فق ��ط( ،)40ف� ّأي ٍّ
الغاي ��ة التي يرومها امل�ؤل ��ف ،ونظرته �إلى مدى احتياج الق ��ارئ للمادة املقدمة له
معرف ًّيا وفكر ًّيا.
و�إذا نظرنا �إلى القارئ امل�ستهدف يف كتاب البريوين �سنجده القارئ العربي
امل�سلم يف ع�صره ،و �أن الكثري من التنبيهات التي �صاغها البريوين يف منت الن�ص
ت�شري �إلى رغبته يف تعريف هذا القارئ باملجتمع الهندي معرفة �صحيحة ،من �أجل
ت�أ�س ��ي�س عالقة ثقافية ح�ض ��ارية ،قوامها معرفة الآخر /الهندي ب�ش ��كل �صحيح،
وتعريف الذات احل�ضارية امل�سلمة به ،واطالعها على علوم الهند وثقافتها ،بدون
ا�ستعالء ح�ضاري� ،أو اغرتار معريف� ،أو حتقري لأديانهم وعاداتهم وجمتمعهم.
ورمب ��ا يكون هذا النهج انعكا�س ��ا ملا قام به البريوين بنف�س ��ه خالل رحالته
و�إقامت ��ه الطويل ��ة يف الهند ،حيث كان خري �س ��فري للعقل امل�س ��لم يف القرن الرابع
رحبوا ب ��ه عاملا
الهج ��ري م ��ن خ�ل�ال محاوراته م ��ع علمائه ��ا ونخبته ��ا ،الذي ��ن ّ
يجيد ل�س ��انهم ،ومطل ًعا عل ��ى علومهم ،مق ّد ًما �إليهم ترجمات و�ش ��روحات للعلوم
احل�ضارية الإ�س�ل�امية ،مع جتربة العقل امل�سلم فل�سف ًّيا ،و�شروح امل�سلمني للرتاث
الفل�س ��في اليوناين ،وال �س ��يما �أن الهن ��ود مل يطلعوا على الفل�س ��فة اليونانية نظرا
جلهله ��م باللغ ��ة اليونانية ،مما �أدى �إل ��ى علو منزلة البريوين بينه ��م عندما ر�أوا
ترجمات ��ه للغتهم( ،)41فقد كان الهنود ي�ص ��فون اليوناني�ي�ن ب�أنهم �أجنا�س( ،)42يف
واحل�ضاري.
الفكري
جهل �شديد برتاثهم
ّ
ّ
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توجه البريوين بخطاب عقالين هادئ� ،إلى القارئ العربي ،في�سته ُّل كتابه،
ب�أن ��ه الميك ��ن معرفة � ّأي جمتمع �إال من خالل االت�ص ��ال املبا�ش ��ر مع ��ه ،واملقاربة
حلياة �ش ��عبه ،والوقوف على تقاليدهم وثقافته ��م؛ مبنهجية علمية ،يقول« :يجب
�أن نت�صور �أمام مق�صودنا الأحوال التي لها يتعذر ا�ست�شفاف �أمور الهند ،ف�إ ّما �أن
ي�س ��هل مبعرفتها الأمر ،و�إما �أن يتمهد لها العذر ،وهو �أن القطيعة تخفي ما تبديه
الو�صلة «( .)43فمفردة (ا�ست�شفاف) دالة على �أن ال�سبيل للمعرفة ال�صحيحة البد
�أن يكون با�س ��تقراء واطالع ومو�ضوعية ،ففي جميع الأحوال� ،ستعود الفائدة على
من �أراد الو�صال /التوا�صل ،فمن يبغي درا�سة الثقافة الهندية ،يكون بني حالني،
كالهما �إيجابي� :إما ب�سهولة املعرفة �إذا عزم على التعلم� ،أو التما�س العذر له �إذا
مل يطل ��ع بع ��د .فاجلاهل ب�أحوالها له العذر ،وعلي ��ه �أن يحول قطيعته املعرفية �إلى
و�ص ��ال ،و�أن يجعل الو�صال �س ��ب ًبا يف الوقوف على احلق ،ف�إن �صعب عليه الأمر له
املعذرة حتى يعرف.
ث ��م يوا�ص ��ل كالمه مو�ض � ً�حا �أوجه االختالف بني الع ��رب وبني الهند بذكر
جملة من الأ�س ��باب الواقعية ،في�ش�ي�ر �إلى �أن« :القوم يباينوننا بجميع ما ي�شرتك
في ��ه الأمم ،و�أوله ��ا اللغ ��ة ،و�إن تباين ��ت الأمم مبثله ��ا ،ومت ��ى رامها �أح ��د لإزالة
املباينة ،مل ي�س ��هل ذلك ،لأنها يف ذاتها طويلة عري�ض ��ة»( .)44فعن�ص ��ر اللغة �سبب
رئي� ��س يف �ص ��عوبة التوا�ص ��ل بني امل�س ��لمني والهن ��ود ،فاللغة الهندي ��ة ذات جذور
متاما عن اللغة العربية ،ثم يقول�»:إنهم يباينوننا
وقواعد ومخارج حروف تختلف ً
بالديان ��ة مباينة كل ّية ،ال يقع منا �ش ��يء من الإقرار مبا عندهم ،وال منهم ب�ش ��يء
مم ��ا عندن ��ا ،وعلى قلة تنازعه ��م يف �أمر املذاهب فيما بينهم ،مبا �س ��وى اجلدال
والكالم ،دون الإ�ض ��رار بالنف� ��س �أو البدن �أو احل ��ال»( .)45فهناك اختالف عميق
على م�ستوى الدين ،والت�صورات العقدية ،فامل�سلمون �أمة دينها واحد ،و�إن تعددت
مذاهبها ،ولكن تبقى هناك ثوابت ال ميكن مناق�ش ��تها تتعلق بالعقيدة والعبادات،
ويك ��ون االخت�ل�اف املذهبي يف الف ��روع ،بعك�س واق ��ع الديانات الهندي ��ة التي هي
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يف الأ�س ��ا�س و�ض ��عية ب�ش ��رية ،وهي �أقرب �إلى احلكمة وتهذيب الروح ،مع غمو�ض
مفه ��وم الإله .وبالتايل ،ال ميك ��ن مقاربة الثقافة الهندية من بوابة الإ�س�ل�ام� ،أي
نحكم عليهم وف ًقا لت�ص ��وراتنا ،ولي�س وف ًقا لواقعه ��م القائم� ،أو �أن تت�أثر �أحكامنا
عليهم بثقافتنا .وي�شري البريوين �إلى خا�صية مهمة يف حياتهم الدينية ،فهم على
اختالف دياناتهم ،اليتقاتلون ،و�إمنا يتناق�شون ويتحاججون ،فال �صراعات دينية
لديه ��م ،مم ��ا يدل على رقيهم احل�ض ��اري ،وهو ماين�أى بهم عن �أي �ص ��راع بدين
�سببه القناعات الدينية.
�أم ��ا ع ��ن مظاهر جتلي التاري ��خ و�أ�ش ��كاله يف الكتاب ،فقد ج ��اء مبعلومات
منجمة متفرقة ،تعمي ًقا لفكرة �أو �إثراء ملعلومة يف ثنايا املنت؛ يف حر�ص
وق�ص ���ص ّ
م ��ن البريوين على ع�ل�اج النق�ص -لدى القارئ العربي يف ع�ص ��ره -عن الثقافة
الهندية التي عندما ح�ضرت يف الوعي العام ،بدون تعميق تاريخي �سيا�س ًّيا كان �أو
اجتماع ًّيا ،فغالبية الكتب التي متت ترجمتها عن الهند ،مل ت�شمل تاريخهم ،و�إمنا
اهتمت بحكمتهم وق�ص�صهم( ،)46كما �أن املراجع التاريخية الإ�سالمية ،اقت�صرت
على فتوحات امل�س ��لمني للهند ،والتي بد�أت منذ الن�ص ��ف الث ��اين من القرن الأول
الهجري ،يف عهد اخلالفة الأموية ،وظلت مرتاوحة ما بني مد وجزر.
وميكن القول �إن ال�ص ��ورة العامة لتمثيل التاريخ الهندي يف كتابه هي عبارة
ع ��ن معلومات موجزة ،متناثرة ،تف�س ��ر ً
بع�ض ��ا مما يذكره ع ��ن الثقافة الهندية،
�أو ت�ست�ش ��هد ببع� ��ض م ��ا جاء ع ��ن ملوكهم وفال�س ��فتهم يف �س ��ياق �إي�ض ��اح بع�ض
املمار�سات الدينية واملفاهيم وال�سلوكيات� ،أو تبني بع�ض العادات والتقاليد.
واملثال الأبرز عن ذلك ،ما يذكره عن �أ�ص ��ول �ش ��ريعتهم يف التاريخ ،في�شري
�إلى �أنها �ص ��ادرة عن «ر�شني» احلكماء ،و�أن هناك اً
ر�سول جاءهم ا�سمه «ناراين»،
والذي �أباح لهم �أ�ش ��ياء كثرية ،قبل �أن ين�سخها «با�سديو» الذي حرم عليهم البقر
وغريه(.)47
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كم ��ا ي�ش�ي�ر من خالل بع� ��ض الأمثلة �إلى الأمم التي غ ��زت الهند منذ قدمي
الزمان ،و�أن الديانة املجو�س ��ية انت�ش ��رت يف الهند ،وفار�س ،والعراق حتى و�صلت
�إلى حدود ال�ش ��ام ،وقد تفاخر ملك الفر�س «�إ�س ��فنديار» ،ب�أن بيوت النار م�شتعلة
من بالد الروم �إلى ال�ص�ي�ن ،ثم انح�س ��رت لتكون يف العراق وفار�س ،وتنجلي عن
الهند .ثم ي�شري �إلى دخول محمد بن القا�سم بن املنبه الذي دخل �إلى بالد ال�سند
ثم �أوغل يف الهند ،ووطئ �أر�ض كندهار ،ووطئ ك�شمري ،يعارك مرة ،وي�سامل مرة،
ومل ي�س ��تقر الإ�س�ل�ام يف الهند ،ب�سبب �س ��خائم مرتاكمة( .)48فمن خالل عباراته
الق�صرية ،يو�ضح عالقة امل�سلمني بالهند ،والتي بد�أت مع الفتوحات املبكرة للقائد
الكبري محمد بن القا�س ��م(95-72هـ) الذي ّ
توغل يف �أرا�ضي الهند ،وا�ستطاع �أن
قدما للم�س ��لمني يف مواطن كثرية ،و�س ّهل الأمر ملن جاء بعده ،ولكن امل�شكلة
ي�ض ��ع ً
�أن الإ�س�ل�ام مل ي�ستقر يف الهند ،مثلما ا�ستقر يف الباك�ستان� ،شمايل الهند ،حيث
�أقيمت ممالك �إ�س�ل�امية عديدة� ،س ��عت �إلى موا�ص ��لة غزو الهند الذي حتقق من
قبل الدولة ال�س ��امانية ،حتى ي�ص ��ل �إل ��ى منجزات الدولة الغزنوي ��ة ،وذلك «�أيام
الرتك ،حني متلكوا بغزنة يف �أيام ال�سامانية ،ونابت الدولة نا�صر الدين �سبكتكني،
ف�آث ��ر الغزو ،وتل ّقب به ،وط ّرق ملن بعده يف توهني جانب الهند ُط ُر ًقا �س ��لكها ميني
الدولة محمود ،رحمهما اهلل ،ن ّيفا وثالثني �س ��نة ،ف�أباد بها خ�ضراءهم ،وفعل من
الأعاجيب يف بالدهم ما �صاروا به هباء منثو ًرا ،و�سم ًرا م�شهو ًرا ،فبقيت بقاياهم
املت�ش ��ردة ،على غاية التنافر والتباعد عن امل�س ��لمني ،بل كان ذلك �س ��بب امنحاق
علومه ��م عن احلدود املفتتحة»( ،)49فهو يرى �أن ما ق ��ام به الغزنويون ميثل تثبيتًا
لدعائم الإ�س�ل�ام يف الهن ��د ،و� اً
إكمال للبناء الذي بد�أه امل�س ��لمون منذ القرن الأول
الهجري� ،ساعني �إلى ن�شر الإ�سالم ثقافة وعقيدة.
على �ص ��عيد �آخر ،ف�إن التاريخ يتحول �إلى �س ��رديات ق�ص�ي�رة ،ي�ست�شهد بها
البريوين يف موا�ض ��ع كث�ي�رة ،يع ّمق من خالله ��ا املعلومات الت ��ي يذكرها ،وبع�ض
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هذه ال�س ��رديات �أقرب �إلى الأ�س ��اطري واحلكايات اخلرافي ��ة ،يوردها امل�ؤلف دون
تعلي ��ق بال�ص ��دق �أو بالك ��ذب عليها ،ومن ذل ��ك روايته لأ�س ��طورة «رام وراماين»،
الذي حارب �أخاه وقتله ،وهدم �س� � ًّدا �ض ��خ ًما من خالل ر�ش ��قه يف ع�شرة موا�ضع،
و�أن هن ��اك ما ي�س ��مى بقلع ��ة ال�ش ��ياطني ،تدعى»لنك» ،و�أن هناك جزيرة ت�س ��مى
«بروامخ» ،ال يقرتبون منها ،لأنها موطن لأعمال ال�ش ِّر(� ،)50أورد ذلك ،وهو ب�صدد
احلديث عن جغرافية الهند ب�ش ��كل مف�ص � ٍّ�لً ،
أرا�ض
رابطا معتق ��دات الهنود عن � ٍ
�شا�سعة مهجورة ،ب�أ�ساطري موروثة.
فاملالح ��ظ �أن الأ�س ��اطري متتزج باملعارف الهندية ب�ش ��كل كب�ي�ر ،فالظواهر
الطبيعية يتم تف�س�ي�رها �أ�س ��طور ًّيا ،مما ين�أى بها عن الفكر العلمي املنطقي ،وهو
ما ي�س ��توقف البريوين ،حيث يحكي قائلاً معلومة من كتبهم�« :إن حرارة ال�ش ��م�س
و�ض ��ياءها ربع حرارة النار و�ض ��يائها ،و�إنها يف ال�ش ��مال تقع يف املاء بالليل ولهذا
يحم� � ّر .وفيه � ً
أي�ض ��ا� ،أن ��ه كان يف الق ��دمي الأر�ض وامل ��اء والريح وال�س ��ماء ،فر�أى
«براه ��م» حتت الأر� ��ض �ش ��ررة ،ف�أخرجها وجعله ��ا �أثال ًثا ،فثلث منه ��ا هي النار
املعه ��ودة املحتاج ��ة �إلى احلط ��ب ،املنطفئة بامل ��اء ،وثلث هي ال�ش ��م�س ،وثلث هي
الربق»( .)51ف�أ�ص ��بحت الأ�س ��طورة عندهم �سب ًبا يف ن�ش ��وء الظاهرة الفلكية ،مما
يعن ��ي �أن التفكري العلمي ال�ص ��حيح غائب يف موا�ض ��ع كثرية ع ��ن العلوم الهندية،
�أو �أنه حا�ض ��ر بدرجات �أدن ��ى ،وعندما يتعلق الأمر بالتف�س�ي�ر العلمي املادي ف�إنه
يتال�ش ��ى ،ل�ص ��الح التف�س�ي�ر الأ�س ��طوري الديني .ومع ذلك ،ف� ��إن البريوين يورد
املعلومة بكل تفا�ص ��يلها ،ودون تعليق منه ،بالرف�ض �أو القبول .ونرى �أن هذا اجتاه
محم ��و ٌد من قبله ،ودا ٌّل عل ��ى وعيه الكبري ،ب�أهمية تقدمي ثقاف ��ة املجتمع الهندي
كم ��ا ه ��ي ،دون نفي �أو مناق�ش ��ة خلرافاتهم �أو �أ�س ��اطريهم ،ذلك �أن الدرا�س ��ات
احلديثة ،تثبت علمية الأ�س ��طورة ،وارتباطها بالعقل الب�شري ،لأنها تعرب عن ر�ؤية
الإن�س ��ان للوجود واحلياة ،و�أنها �أول محاولة من العقل الإن�س ��اين البدائي �أو حتى
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احل�ض ��اري منه لتقدمي �إجابات عن ع�ش ��رات الأ�س ��ئلة عن الكون والآلهة واخللق،
بجانب ارتباطها بالفل�سفة ،والأديان البدائية والوثنية(.)52
على �صعيد �آخر ،ف�إن نهج املقارنة مع الثقافات واحل�ضارات الأخرى حا�ضر
بقوة ،يف داللة على مو�سوعية البريوين ،وهو ي�شري �إلى ذلك ،بقوله« :ونريد بعد �أن
نورد ت�صريح �أقاويلهم امل�ستخرج من جهة �أرباب �شرائعهم� ،أن ينت�صب للإن�صاف
ف� ��إن الح لنا فيه �ش ��يء �أو اتفاق مع غريهم ،و�إن مل ي�ص ��يبوا في ��ه قررناه ،ال على
الذب عنه ��م ،بل ق�ص ��دً ا لإذكاء الطباع ملطالعه ��ا»(� ،)53إن طريقة البريوين
وج ��ه ّ
يف اال�ست�ش ��هاد والإ�ش ��ارة للثقافات الأخرى؛ تقارب منهج الدرا�سات املعا�صرة يف
املقارن ��ة بني الثقافات �أو احل�ض ��ارات ،وبحيادية عالية ،باح ًثا عن �أوجه الت�ش ��ابه
�أو االخت�ل�اف بني ما عن ��د الهند ،وما ل ��دى الثقافات والأمم الأخ ��رى ،ف�إن وجد
ت�ش ��اب ًها يق ّره ،وي�ش ��يد به ،وك�أنه ي�ؤكد على املنزع الإن�ساين يف الثقافة الهندية مع
غريها من الثقافات الإن�سانية ،و�إذا وجد اختال ًفا ولو كان �شا ًّذا ،فهو يورده ،دون
تعلي ��ق �أو نقد له ،لأنه ب�ص ��دد تقدمي املعرفة املتكاملة ع ��ن الهند ،ولي�س يف مقام
النقد �أو النق�ض� ،أو حتى النقا�ش.
ومن ذلك� ،إ�ش ��ارته �إلى �أن الهنود ال يختلفون يف عدد طبقات الأر�ض ،و�إمنا
يختلفون يف الأ�س ��ماء الت ��ي يطلقون عليه ��ا ،ويعلل البريوين ذلك �إلى �س ��عة اللغة
الهندي ��ة« ،ف�إنهم ي�س ��مون ال�ش ��يء الواحد ب�أ�س ��ماء كثرية ج ًّدا ،واملثال ال�ش ��م�س،
ف�إنه ��م �س ��موها ب�ألف ا�س ��م ،كت�س ��مية الع ��رب الأ�س ��د بقريب من ذلك ،بع�ض ��ها
مقت�ض ��بة اقت�ضا ًبا ،وبع�ضها م�ش ��تقة من الأحوال املتغرية فيه �أو الأفعال ال�صادرة
«( ،)54ح�ضرت هنا املقارنة مع امل�سلمني ،كما �أق ّر ب�أن الهند ت�ؤمن ب�أن الأر�ض �سبع
طبقات ،وهو يطابق املفهوم الديني عند امل�س ��لمني ،مثلما يجعلون ال�سموات �سب ًعا
� ً
أي�ض ��ا ،وينفي البريوين يف مو�ض ��ع �آخر ب�أن هذا يخالف م ��ا يقوله املنجمون عند
امل�سلمني عن ال�سموات ،و�أي�ضا ما يقوله الفر�س فيما ي�سمونه الك�شورات( ،)55ولعله
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كان يق�ص ��د من هذه املعلومة �أن املنجم�ي�ن يف الهند يكتفون بذكر طبقات الأر�ض
�أو ال�س ��موات ،بدون ربطها بعلم التنجيم على نح ��و ما يفعل املنجمون عند العرب
�أو الفر�س ،و�إن ك ّنا نتح ّفظ هنا على عدم و�ضوح املعلومة ب�شكل ج ّيد ،واختالطها
ما بني الديني والتنجيم ،مع ثقافات الأمم.
ومن ا�ست�شهادات الثقافة اليونانية ،ما يورده بقوله« :ومن �أ�ساطري اليونانيني،
�أن �أيف�س ��ط�س ع�ش ��ق �أثينا ،وراودها فدفعته ً
حفظا للعذر ّي ��ة ،واختفى لها يف بالد
�أثيني ��ة ،و�أراد القب� ��ض عليها ،فدفعته بحرب ��ة ،حتى تركها ،و�أر�س ��ل النطفة على
الأر�ض فكان منها �أ ْرقتنيو�س ،و�إنه جاء على عجلة مثل رخ ال�شم�س ،ومعه مم�سك
الأع ّنة راكب ،وما يف امليدان من يف زماننا من ر�سوم الرك�ض واجلري يف الفخاخ
فهو ت�شبيه به» (.)56
جاء اال�ست�ش ��هاد تعلي ًقا على و�صف البريوين للعبة ال�شطرجن ،وتطرقه �إلى
�أ�ش ��كال ر�آها مر�س ��ومة ،تعرب عن طائر ّ
الرخ ال�ضخم ،ف�أورد الأ�سطورة اليونانية،
ليدل ��ل بها على �أن طائ ��ر الرخ املزعوم �إمنا هو ذو طبيعة �أ�س ��طور ّية ،ويربط هنا
ما بني ت�ص ��ور الهنود عنه ،وما يعرفه عن الأ�س ��اطري اليونان ّية ،تعمي ًقا للمعلومة.
لقد كان النهج يف ال�ص ��ياغة الأ�س ��لوبية وا�ض � ً�حا ،ب�أن ��ه �إذا تط ّلب ال�س ��ياق تبيا ًنا
�أو تعمي ًق ��ا ،ف� ��إن امل�ؤلف ي�ض ��رب الأمثلة م ��ن الثقافة الهندي ��ة � اًأول� ،إ ّم ��ا بحكاية
�أو م َثل �أو معلومة �أو �أ�سطورة ،ف�إن مل يتي�سر له ،ف�إنه ي�ست�شهد بالثقافة الإ�سالمية
العربية� ،أو بالثقافة اليونانية �أو الفار�س ��ية ،وقد يورد ما يعرفه من هذه الثقافات
يف متوالية �سردية.
من املالحظ � ً
عال،
أ�سلوب
العلمي ،بتمكن ٍّ
لغوي ٍ
أي�ض ��ا ا�ستخدام البريوين ال َ
َّ
وبجم � ٍ�ل ق�ص�ي�رة غال ًبا ،مع �إ�ش ��باع ذائقة القارئ يف بع�ض املوا�ض ��ع باملح�س ��نات
البديعية ،جر ًيا على عادة الكتّاب يف ع�ص ��ره ،ودفعا لل�س�أم؛ نتيجة جفاف الكتابة
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العلمي ��ة ،ولنقر�أ اً
مثال لذل ��ك�« :إن الهند يف �أمر الرتتيب مت�س ��اهلون ،وعن نظام
تواري ��خ املل ��وك يف الت ��وايل متغافل ��ون ،و�إل ��ى التج ��ازف عند احلرية وال�ض ��رورة
ملتجئون»( .)57فال�س � ْ�جع هنا �س ��مة بالغ ّية ،على الرغم من �أن املعنى املق�صود هو
نقد مبا�شر لإهمال الهنود لعلم التاريخ ،والذي هو ذاكرة �أي �أُ ّمة ،مما يوقعهم يف
كثري من احلرية.
�أمر �آخر يت�ص ��ل بامل�ص ��طلحات واملف ��ردات الهندية ،فق ��د د ّونها البريوين
الهندي ،ثم قام ب�ش ��رح معناها �أو املق�ص ��ود منها ،ومن الأمثلة على
بنف�س نطقها
ّ
ذلك ما يورده البريوين يف �ش ��رح �أجزاء اليوم ،يقول�« :س ��ند الأ�صلي هو الذي بني
النهار والليل ،وهو الفجر بالغدوات ،وي�سمونه «�س َند �أ ّد ّو»� ،أي الذي من الطلوع من
ال�شفق وهو الع�شيات ،وي�سمونه «�س َند ق�س ِتمن»� ،أي الذي من الغروب»(.)58
في�س ��تطيع ق ��ارئ الكتاب �أن يكت�س ��ب الكثري من امل�ص ��طلحات الهندية ،التي
تعينه على فهم الثقافة واملجتمع الهندي .كما مت ا�س ��تخدام اجلداول والر�سومات
والأ�ش ��كال واخلرائ ��ط على امتداد الكتاب لتقدمي ال�ش ��رح يف اجلغرافيا �أو الفلك
�أو اللغة وغري ذلك.
جدي ��ر بالذك ��ر� ،أن البريوين مل ي�س ��جل يف كتابه �أ ّية مواقف �شخ�ص ��ية م ّر
بها� ،أو �ش ��اهدها بعينيه� ،أو جتارب تعر�ض لها ،على نحو ما يفعل الرحالة عاد ًة،
�ادفت ،م ّر
حينما يذكرون كلمات من مثل :ر�أيت ب�أم عيني� ،ش ��اهدتُ ،
عاينت� ،ص � ُ
ُ
بي ،وغري ذلك ،وبع�ض ��هم يبالغ يف �إظهار �شجاعته ،ومهاراته الفائقة التي جعلته
ينجو من مواقف �صعبة ،بجانب مغامراته وبطوالته(،)59فالبريوين على الرغم من
أياما طويلة مع �أهلها ،ف�إنه جتنب �أي �إ�شارة
رحالته الكثرية �إلى الهند ،وق�ض ��ائه � ً
�إلى جتارب �شخ�صية �أو الإ�شادة بذاته ،لأنه يف البدء واملنتهى ،عامل جليل ،يبتعد
قدر ا�ستطاعته عن الذات ّية ،يف حر�ص على تقدمي معلومة قيمة للقارئ ،لأنه لي�س
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ب�ص ��دد �إجناز كتاب رحالت للت�س ��لية ،و�إمنا عمل �سفر �ض ��خم ،يخدم به الثقافة
العربية الإ�سالمية ،من خالل التعريف بالهند ثقافة و�شعبا ومعارف و�أديا ًنا.
و�أخ�ي�را ،ف� ��إن كت ��اب البريوين ع ��ن الهند عمل مو�س ��وعي ،ينبغ ��ي قراءته
ودرا�س ��ته ب�ش ��كل معم ��ق ،ومبنهجيات مختلفة ،تك�ش ��ف من ورائه ��ا �أبعاد املجتمع
الهن ��دي ،وكيف ا�س ��تطاع م�ؤلفه تقدميه الثقافة الهندية ،كما يك�ش ��ف مو�س ��وعية
البريوين ،وقدرته على كتابة منوذج فريد يف �أدب الرحالت.
اخلامتة:
ميكن �أن ن�صل يف ختام هذه الدرا�سة �إلى جملة نتائج:
 �إن �أدب الرحالت ذا الطبيعة العلمية يف حاجة ما�سّ ��ة �إلى ت�س ��ليط ال�ضوءعلي ��ه ،لتبيان خ�صائ�ص ��ه ،ودرا�س ��ة بني ��ات خطابه ،وع ��دم االكتفاء بن�ص ��و�ص
الرح�ل�ات ال�ش ��هرية ،والت ��ي تخالف يف �أ�س ��لوبها الرحل ��ة العلمية ،وتقدم �ص ��ورة
ب�صرية ذات ّية �أكرث منها علم ّية.
 هن ��اك خلط لدى الباحثني يف ت�ص ��نيف كتب الرح�ل�ات العلمية ،فكثريوني�ض ��عونها �ضمن الكتب العلمية ،ولي�س ��ت من �أدب الرحالتّ ،
ولفك هذا الإ�شكال،
رحالة �إلى بلد ماُ ،ي َع ُّد من �أدب
ميك ��ن �أن نقرر �أن الكتاب العلمي املدون من قب ��ل ّ
الرحالت ،فحر�ص م�ؤلفه على �إ�س ��باغ الطابع العلمي عليه� ،أمر يح�س ��ب له ،على
مرجعي على ثقافة البلد التي رحل �إليها،
�شريطة �أن تكون كتابته من واقع اطالع
ّ
ومن خالل تعاي�شه مع �أهلها ،ووقوفه على عاداتهم وتقاليدهم.
ومنوذجا يف كتابة الرحلة العلمية ،وا�س ��تثمر ثقافته
نهج ��ا
 �ش� � ّكل البريوين ًً
ومعلومات وغاي ًة ،وهنا ندرك �أن
املو�س ��وعية يف �إنتاج كتاب متميز فك ًرا و�أ�س ��لو ًبا
ٍ
وعلوما
مدونات الرحالت تتوقف على مدى ثقافة الرحالة وامتالكه معرفة عميقة ً
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عديدة ،و�أن كتب الرحالت ال�ش ��هرية �أ ّلفها علماء �أفذاذ ،على تفاوت يف قدراتهم
وعطائهم.
جاء منهج البريوين يف كتابه ليقدم �ص ��ورة عن املجتمع الهندي كما يتبدىيف فكر العلماء امل�سلمني الثقاة ،احلري�صني على احلق واحلقيقة ،ولي�ست الطرافة
والت�سلية.
يع ��د كت ��اب الب�ي�روين عن الهن ��د وثيقة معرفي ��ة تقدم لنا مالم ��ح املجتمعالهندي وثقافته �إبان القرن الرابع الهجري ،ويكمل جهود علماء �آخرين كتبوا عن
الهند �إ ّما �س ��اب ًقا عليه �أو الح ًقا له ،ومن هنا يتعينّ علينا �أن نقر�أ تاريخ الهند كما
تبدى يف كتابات الرحالة وامل�ؤرخني والعلماء امل�سلمني ،للوقوف على �أبعاد ال�صورة
يف �أزمنة مختلفة.
�إن مدون ��ات �أدب الرح�ل�ات هي ن�ص ��و�ص يتقاط ��ع فيها الثق ��ايف والديني،والأ�س ��طوري واملتخي ��ل ،واملمار�س ��ة وال�س ��لوك ،والتاريخي واجلغرايف ،وال�ش ��عبي
والنخبوي ،ويتحتم علينا قراءة هذه الن�ص ��و�ص وف ��ق منهجيات عديدة ،من �أجل
املزيد من ت�س ��ليط ال�ضوء على ما حوته من �أبعاد معرفية ،ومقارنتها مع ن�صو�ص
�أخرى معا�ص ��رة للتف�س�ي�ر والإبانة� ،أملاً يف �أن تكون الن�ص ��و�ص الرحلية رافدً ا يف
الدرا�سات الثقافية والتاريخية.

امل�صادر واملراجع
�أوال  :امل�صادر:
كت ��اب البريوين يف حتقي ��ق ما للهند من مقولة مقبول ��ة يف العقل �أو مرذولة،
مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،حيدر �أباد الدكن ،الهند1377 ،هـ1958 ،م
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ثانيا :املراجع:
�أ) الكتب:
�أب ��و الريح ��ان الب�ي�روين :حيات ��ه ،م�ؤلفات ��ه� ،أبحاث ��ه العلمية ،عل ��ي �أحمدال�شحات ،دار املعارف ،القاهرة1968 ،م.
�أديان الهند الكربى :الهندو�سية ،البوذية ،اجلينية ،د� .أحمد �شلبي ،مكتبةالنه�ضة امل�صرية ،القاهرة ،ط2000 ،11م.
الأ�س ��طورة والرواية ،مي�شيل زيرافا ،ترجمة� :صبحي حديدي ،دار احلوار،الالذقية ،ط1985 ،1م.
الأ�ص ��ول املعرفية لنظرية التلقي ،ناظم عودة خ�ض ��ر ،دار ال�ش ��روق للن�شروالتوزيع ،رام اهلل -عمان ،ط1997 ،1م.
اال�ست�شراق :املفاهيم الغربية لل�شرق� ،إدوارد �سعيد ،ترجمة :محمد عناين،دار ر�ؤية للن�شر والتوزيع ،القاهرة2006 ،م.
البريوين� :أبو الريحان محمد بن �أحمد ،د� .أحمد �سعيد الدمردا�ش� ،سل�سلة�أعالم الأعالم ،دار املعارف ،القاهرة1980 ،م.
تاريخ العلم والإن�س ��ية اجلديدة ،جورج �سارتون ،ترجمة� :إ�سماعيل مظهر،م�ؤ�س�سة فرانكلني للطباعة والن�شر ،القاهرة -نيويورك1961 ،م.
ثري ��ا الن�ص :مدخل لدرا�س ��ة العنوان الق�ص�ص ��ي ،محمود عب ��د الوهاب،�سل�سلة املو�سوعة ال�صغرية ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط1995 ،1م.
احل�ض ��ارة الإ�س�ل�امية يف القرن الرابع الهجري� ،آدم متز ،ترجمة :محمدعبد الهادي �أبو ريدة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة2008 ،م.
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عل ��م التاريخ عند امل�س ��لمني ،فرانز روزنتال ،ترجمة� :ص ��الح �أحمد العلي،مكتبة املثنى ،بغداد1963 ،م.
املذاه ��ب الك�ب�رى يف التاري ��خ :م ��ن كونفو�ش ��يو�س �إل ��ى توينب ��ي ،البان ج.ديدجريي ،ترجمة :ذوقان قرقوط ،دار القلم ،بريوت ،ط1972 ،1م.
املعارك الإ�س�ل�امية يف الهند ،د� .أحمد محمد اجلوارنة ،جامعة الريموك،الأردن ،د.ت.
 املعج ��م الو�س ��يط ،جممع اللغ ��ة العربية بالقاهرة ،ن�ش ��ر :مكتبة ال�ش ��روقالدولية ،القاهرة ،ط2004 ،4م.
هم ��ع الهوام ��ع يف �ش ��رح جمع اجلوامع ،عب ��د الرحمن بن �أب ��ي بكر ،جاللالدين ال�سيوطي ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،املكتبة التوفيقية ،م�صر ،د ت
 الرحلة يف الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع االهجري ،د .نا�صر عبدالرزاق املوايف ،دار الن�شر للجامعات امل�صرية ،القاهرة ،ط1415 ،1هـ1995 ،م.
العلوم عند امل�س ��لمني ،ه ��وارد ر .ترينر ،ترجمة :فتح اهلل ال�ش ��يخ ،املجل�سالأعلى للثقافة ،القاهرة2004 ،م.
ب) املجالت والدوريات:
ال�سيميوطيقا والعنونة :د .جميل حمداوي ،جملة عامل الفكر ،املجل�س الوطني
للثقافة والفنون والآداب ،العدد (  ،) 3املجلد (1997 ،)25م.
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الهوامش
( )1ولد يف �ض ��احية من �ض ��واحي خوارزم (من جمهوريات �آ�س ��يا الو�س ��طى وت�س ��مى الآن �أوزبك�ستان)،
وق ��ام برح�ل�ات لطل ��ب العلم �إلى بل ��دان مختلفة حوله ،وقد �أتق ��ن عددًا من اللغات غ�ي�ر العربية،
مثل الفار�س ��ية وال�سن�سكريتية وال�س ��ريانية واليونانية .يف اخلام�سة و الع�شرين ،رحل البريوين �إلى
جرجان �آمال االلتحاق ببالط ال�س ��لطان �أبو احل�س ��ن قابو�س و�شمجري �ش ��م�س املعايل ،وبالفعل نال
حظ ��وة هن ��اك ،ون�ش ��ر �أول كتبه وه ��و” الآثار الباقية ،ع ��ن القرون اخلالية” .ثم رج ��ع �إلى موطنه
بعدما ذاعت �ش ��هرته ،مت�ص�ل�ا بحا�ش ��ية الأمري �أبي العبا�س م�أمون بن م�أمون خوارزم�ش ��اه ،الذي
عهد �إليه ببع�ض املهام ال�سيا�سية نظرا لطالقة ل�سانه ،وعندما ا�ستولى على الإمارة الأمري محمود
بن �س ��بكتكني حاك ��م غزنة عام  407ه� �ـ� ،أحلق البريوين بطائف ��ة من العلماء يف بالطه ،ولين�ش ��ر
ث ��اين م�ؤلفاته الك�ب�رى ،وهو« :حتقيق ما للهند م ��ن مقولة ،مقبول ٍة يف العق ��ل �أو مرذولة» كما كتب
م�ؤلف ِني �آخرين �ضخمني ،وهما «القانون امل�سعودي»« ،التفهيم لأوائل �صناعة التنجيم» ،و�أطلق عليه
امل�ست�ش ��رقون ت�سمية بطليمو�س العرب ،فكتبه يف النجوم والفلك واملنطق واحلكمة ،تفوق احل�صر،
وقيل �إن فهر�س جتميعها ،كان يفوق �ستني الورقة.
انظر تف�صيال� :أبو الريحان البريوين :حياته ،م�ؤلفاته� ،أبحاثه العلمية ،علي �أحمد ال�شحات ،دار املعارف،
القاهرة1968 ،م� ،ص.74 – 70
( )2الب�ي�روين� :أبو الريحان محمد بن �أحمد ،د� .أحمد �س ��عيد الدمردا�ش� ،سل�س ��لة �أعالم الأعالم ،دار
املعارف ،القاهرة1980 ،م� ،ص11 ،10
( )3املع ��ارك الإ�س�ل�امية يف الهند ،د� .أحمد محمد اجلوارنة ،جامعة الريم ��وك ،الأردن ،د.ت� ،ص،27
.28
( )4البريوين� :أبو الريحان محمد بن �أحمد ،د� .أحمد �سعيد الدمردا�ش� ،ص.20
( )5الرحل ��ة يف الأدب العرب ��ي حت ��ى نهاية الق ��رن الرابع االهجري ،د .نا�ص ��ر عبد ال ��رزاق املوايف ،دار
الن�ش ��ر للجامعات امل�ص ��رية ،القاهرة ،ط1415 ،1هـ1995 ،م� ،ص .10 ،9من مثل موقف الرحالة
ابن حوقل من احلمدانيني ،والأندل�سيني والفاطميني ،وموقف املقد�سي من ال�سامانيني ،ويخالفهم
موقف ابن ف�ضالن الذي كان دوما يف �صالح �أمنه وق�ضاياها.
( )6احل�ض ��ارة الإ�س�ل�امية يف القرن الرابع الهج ��ري� ،آدم متز ،ترجمة :محمد عبد اله ��ادي �أبو ريدة،
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة2008 ،م� ،ص.11-9
( )7العلوم عند امل�س ��لمني ،هوارد ر .ترينر ،ترجمة :فتح اهلل ال�ش ��يخ ،املجل�س الأعلى للثقافة ،القاهرة،
2004م� ،ص.36
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( )8ال�سابق� ،ص. 46
( )9الثقاف ��ة الإ�س�ل�امية يف الهن ��د :معارف الع ��وارف يف �أنواع العل ��وم واملعارف ،عبد احلي احل�س ��ني،
م�ؤ�س�سة هندواي للتعليم والثقافة ،القاهرة2015 ،م� ،ص. 14 ، 13
( )10انظر للمزيد :الأثر احل�ض ��اري للغزو املغويل للم�شرق الإ�س�ل�امي( 803-617هـ) ،د .محمد فايد
ح�سن الوجيه ،جملة جامعة النا�صر ،العدد(  /)6جملد ( ،) 2يوليو –دمي�سرب2015م� ،ص-472
. 477
( )11البريوين� :أبو الريحان محمد بن �أحمد ،د� .أحمد �سعيد الدمردا�ش� ،ص.43
( )12املرجع ال�سابق� ،ص.42 ،41
( )13الرحل ��ة يف الأدب العرب ��ي حت ��ى نهاي ��ة الق ��رن الراب ��ع االهجري ،د .نا�ص ��ر عبد ال ��رزاق املوايف،
�ص.49،50
( )14تاري ��خ العل ��م والإن�س ��ية اجلديدة ،جورج �س ��ارتون ،ترجمة� :إ�س ��ماعيل مظهر ،م�ؤ�س�س ��ة فرانكلني
للطباعة والن�شر ،القاهرة -نيويورك1961 ،م� ،ص.55
( )15املرجع ال�سابق� ،ص. 60
(� )16أبو الريحان البريوين :حياته ،م�ؤلفاته� ،أبحاثه العلمية� ،ص.73 ،72
( )17املرجع ال�سابق� ،ص85 ، 84
( )18ثريا الن�ص :مدخل لدرا�سة العنوان الق�ص�صي ،محمود عبد الوهاب� ،سل�سلة املو�سوعة ال�صغرية،
دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط1995 ،1م� ،ص.10
( )19ال�س ��يميوطيقا والعنون ��ة :د .جميل حم ��داوي ،جملة عامل الفكر ،املجل�س الوطن ��ي للثقافة والفنون
والآداب ،العدد (  ،) 3املجلد (1997 ،)25م� ،ص.102
( )20كت ��اب البريوين يف حتقيق ما للهند من مقولة مقبول ��ة يف العقل �أو مرذولة ،مطبعة دائرة املعارف
العثماني ��ة ،حيدر �أباد الدكن ،الهن ��د1377 ،هـ1958 ،م� ،ص ( 1بعد تف�ص ��يالت الفهر�س الطويل
والذي وقع يف � 70صفحة)
( )21امل�صدر ال�سابق� ،ص. 2
( )22امل�صدر ال�سابق� ،ص.5
( )23اال�ست�ش ��راق :املفاهي ��م الغربية لل�ش ��رق� ،إدوارد �س ��عيد ،ترجم ��ة :محمد عناين ،دار ر�ؤية للن�ش ��ر
والتوزيع ،القاهرة2006 ،م� ،ص.55
( )24ال�سابق� ،ص.53
( )25حتقيق ما للهند � ، ..ص.4
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( )26امل�صدر ال�سابق� ،ص.6 ، 5
( )27املعج ��م الو�س ��يط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ن�ش ��ر :مكتبة ال�ش ��روق الدولي ��ة ،القاهرة ،ط،4
2004م� ،ص.190
( )28همع الهوامع يف �ش ��رح جمع اجلوامع ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،جالل الدين ال�س ��يوطي ،حتقيق:
عبد احلميد هنداوي ،املكتبة التوفيقية ،م�صر ،د ت ،ج� ،3ص.263
( )29الرحلة يف الأدب العربي� ،ص. 66
( )30اعتمدنا على الفهر�س املذكور يف مطلع الكتاب ،واملمتد من ال�صفحات (  ،) 68 -2وقد �أورده قبل
خطبة امل�ؤلف.
(� )31أديان الهند الكربى :الهندو�س ��ية ،البوذية ،اجلينية ،د� .أحمد �ش ��لبي ،مكتبة النه�ض ��ة امل�ص ��رية،
القاهرة ،ط2000 ،11م� ،ص.201 ،200
( )32حتقيق ما للهند � ،..ص.76 ،75
(� )33أديان الهند الكربى� ،ص.52
( )34حتقيق ما للهند � ، ،..ص.76
( )35ال�سابق� ،ص.84
( )36ال�سابق� ،ص. 148 ،147
( )37ال�سابق � ،ص. 152 -150
( )38املذاه ��ب الك�ب�رى يف التاريخ :من كونفو�ش ��يو�س �إلى توينبي ،البان ج .ديدج�ي�ري ،ترجمة :ذوقان
قرقوط ،دار القلم ،بريوت ،ط1972 ،1م� ،ص.49 -47
( )39الأ�صول املعرفية لنظرية التلقي ،ناظم عودة خ�ضر ،دار ال�شروق للن�شر والتوزيع ،رام اهلل -عمان،
ط1997 ،1م� ،ص.163
( )40ال�سابق� ،ص. 123
(� )41أبو الريحان البريوين :حياته ،م�ؤلفاته� ،أبحاثه العلمية� ،س.72 ،71
( )42حتقيق ما للهند � ،،..ص.17
(� )43ص.13
( )44ال�سابق� ،ص.13
( )45ال�سابق� ،ص.14
( )46عل ��م التاري ��خ عند امل�س ��لمني ،فرانز روزنتال ،ترجمة� :ص ��الح �أحمد العلي ،مكتب ��ة املثنى ،بغداد،
1963م� ،ص.131
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( )47حتقيق ما للهند � ، ..ص.82 ،81
( )48ال�سابق� ،ص. 16 ،15
( )49ال�سابق� ،ص.16
( )50ال�سابق� ،ص.262 ، 261
( )51ال�سابق� ،ص. 394
( )52الأ�سطورة والرواية ،مي�شيل زيرافا ،ترجمة� :صبحي حديدي ،دار احلوار ،الالذقية ،ط1985 ،1م،
�ص.5
( )53حتقيق ما للهند � ،..ص.185
( )54حتقيق ما للهند � ،..ص. 186 ،185
( )55ال�سابق� ،ص.185
( )56ال�سابق� ،ص. 341 ،340
( )57ال�سابق� ،ص. 349
( )58ال�سابق� ،ص. 306
( )59الرحلة يف الأدب العربي� ،ص. 159 ،158
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إهداءات
•ال�ش ��بيليات ،دي ��وان �ش ��عر ،الل ��واء عبدالق ��ادر ب ��ن عبداحل ��ي كم ��ال،
1441هـ2020/م.
•و�س ��يط الإ�س�ل�ام يف �س ��ماحة الدي ��ن وت�س ��امحه� ،أ.د .محمد ب ��ن �أحمد
ابن �صالح ال�صالح ،دار عامل الكتب للطباعة والن�شر1428 ،هـ2007/م.
•فقه املوازنات ودوره يف احلياة املعا�صرة� ،أ.د.محمد بن �أحمد بن �صالح
ال�صالح ،الطبعة الأولى 1436هـ2015/م.
•ف�ص ��ل املقال يف �إثبات الهالل� ،أ.د.محمد بن �أحمد بن �ص ��الح ال�صالح،
الطبعة الثانية1437 ،هـ2016/م.
•ثقاف ��ة احل ��وار يف الفك ��ر الإ�س�ل�امي� ،أ.د.محمد ب ��ن �أحمد بن �ص ��الح
ال�صالح ،الطبعة الأولى1437 ،هـ2016/م.
•�ص ��حابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�س ��لم ،ومكانتهم يف الكتاب وال�سنة،
�أ.د.محمد بن �أحمد �صالح ال�صالح ،الطبعة الثانية1439 ،هـ2018/م.
•املقاول ��ة من الباط ��ن بني الفقه الإ�س�ل�امي وعقد الفيدي ��ك� ،أ.د.محمد
ابن �أحمد بن �صالح ال�صالح ،الطبعة الأولى1441 ،هـ2020/م.
• مرزوق بن تنباك و�ش ��هادات غري جمروحة ،د.فائز بن مو�سى البدراين
احلربي ،الطبعة الأولى 1441هـ2020 /م.
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