أشتَات مما نُشر وحُقّق ،مع وقفة على كتَاب
"التَذكِرة" لأبي حيَان الأَندلسي/

بتحقيق د .عفيف عبدالرحمن

د .إبراهيم السامرائي
جامعة صنعاء
قد أكون أقرب إلى الحق إذا ما قلت :إن معرفة أدب العرب في جاهليتهم

واسالمهم وسائر عصورهم شيء ال ندركه ّإال ممعرفة هذ اللغة اإلسالمية الشريفة.

واذا قي للإ :إن الش للعر ديل لوان الع للربأ فحقي للق من للا أن نق للوإ أي للا :إن التنزي للإ
العزيز هو الحكمة العاليلة واددب الرفيلا اللذه اهتلد مله العلرب وسلائر ادملم التلي
اسللتتلت م اريللة اإلسللالم .وال أدره كيللغ سللاا للغللويين ادوائللإ أن يتصلليدوا الش لوارد

ممللا قالتلله العللرب فللي أشللعارهم وأراجيللزهم يسللتدلون مهللا علللى قاعللد أقروهللاأ ومعنللى
ترسلهم وأدمهم.
يأخذون منه المثاإ الذه جر عليه المعرمون في ّ

واذا كان لهذ العرمية أن تقطا في تاريخها ادحقاب الطلواإأ فلال ملد أن نقلغ
لهللا حللين كثللر النشللر فللي عص لرناأ وشللمإ المعللارغ عامللةأ فمللن

علللى مللا عللر
ٍ
نص قديمأ وذلك أنهم قصروا في فهم عر ّمية التنزيإ
ترجمة إلى تصنيغ إلى تحقيق ّ
العزيز.
ومللن ريللر شللك أن أولللى أدوات الناشللر الجديللد ينمغللي أن تكللون معرفللة المللاد

التي ي طلا منشلرهاأ سلواء أكانلت ترجملة لملاد رريملة أو تصلنيفا أو تحقيقلا ل ٍ
لنص
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للله وهللم كثيللر ال سللميإ إلللى رأب

قللديم .فللمن لللم يملللك الناشللر هللذ المعرف لة عللر

الصدع فيه.

ولنمدأ مالترجمة فنقوإ :على المترجم أن يعرغ الماد أ ويكون له فيها اختصاص

أو مللا يشللمه ذلللكأ ثللم ال مل ّلد مللن معرفللة تامللة وافيللة مللاللغتين ادولللى التللي تللرجم منهللاأ
والثانية التي ترجم إليها.

أقللوإ :فللمن لللم يتيسللر للمتللرجم معرفللة مادتلله علللى النحللو الللذه أش لرنا إليللهأ كللان

الغلطأ وكان ُمعد عن الحقيقةأ وكان تزّيد مرفو

.

ومن ذلك مثال:
أن أحد المترجمين قد ترجم تقري ار في عشائر العراق عن اإلنكليزيةأ وهو كتاب

الجر كذا!
ّا
كميرأ فجاء فيه عشير

وال نعللرغ فللي عشللائر الع لراق عشللير مهللذا االسللمأ ولللم يكللن الكاتللب اإلنكليللزهأ

ص للاحب التقري للرأ ق للد أخط للأ ف للي

للمط العل للمأ ولك للن المت للرجم الع ارق للي ه للو المخطل ل أ

لر هللذا هللو الجل ّلراأ أ ولللو أدرك المتللرجم هللذا ادمللرأ وكللان علللى علللم اجتمللاعي
و الجل ّا
الجراأ أ ومسمب عدم وجود الحاء
تاريخي معشائر العراق الهتد إلى أن المؤلغ أراد
ّ
ف للي اإلنكليزي للة ُيص للار ف للي رس ل علم الكلم للات العرمي للة الت للي فيه للا ه للذا الح للرغ إل للى نتي للر
الص للوتيأ وه للو اله للاءأ في للإ م للذلك المت للرجم ري للر الفط للنأ وال للذه ل للم ي للتقن م للاد م للا

يترجمهأ كما َح َدث لصاحمنا هذا ما أنه عراقي يفتر

فيه هذ المعرفة االجتماعية.

أقللوإ :لقللد أدرك هللذ المشللكلة المس للتعرمون ادعللاجم ررميللون وس لواهم فو للعوا

نقاطللا وعالمللات أخللر فللوق الحللرغ أو تحتلله ليتللوفّروا علللى ادصلوات العرميللة التللي ال
توجد في لغاتهم.

وهكذا وصلوا إلى صوت الحلاء مرسلم الحلرغ  )Hوتحتله نقطلةأ فلمذا كلان خلاء

رسم هذا نفسه ما خط صغير تحته  .)Hوهكذا كانت صنعتهم في ادصوات العرمية
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ادخلر التلي لليه لهلا نتلائر فلي لغلاتهمأ وهلذا معلروغ منلذ زملان طويلإ فلي كتامللات
المستعرمين والمستشرقين عامة.
ومثللإ هللذا مللا عللر

دحللدهم فللي ترجمللة كتللاب فللي ثللور العشلرين فللي العلراقأ

فقد جاء فيه .... :وكان الشيخ زاره كذا! ....

أقوإ :لو كلان المتلرجم ريلر ع ارقلي اللتمسلت لله وجهلا للعلذرأ ولكنله ع ارقلي فلال

عذر له في ذلكأ وكيغ يكون الشليخ

لاره وهلو ملن المشلاهير فلي الثلور العراقيلةأ
للاره خص للمه

لجم للن موقع للةأ قت للإ فيه للا الش لليخ
وك للان ل لله م للا القائ للد اإلنكلي للزه َ
اإلنكليزه .ثم كيغ جهإ المترجم هذا ادحلداث فص ّلير ال لاد ازيلاأ أللم يكلن لله معرفلة
يسير مادعالم السائر في العراق

أقوإ :كان عليه أن يعرغ أن

اره من ادعالم العرمية في العراقأ وال سليما

لد العشائرأ وليه زاره من ادعالم العرمية في عصرنا فلي عاملة المللدان العرميلةأ

لقللد نقللإ هللذا المتللرجم مللا وجللد مرسللوما فللي كتللاب عللن ثللور العش لرين ألفلله روسللي

أعجملليأ وقلد رسللم هللذا مللا حقلله
أمر رريب عر

للادا مللالزاهأ فجللاء فللي كتاملله مالروسللية زاره أ وهللو

للمترجم الذه جهإ هذ الق ية.

أق للوإ :لق للد س للما ادوائ للإ ادع للالم ادعجمي للة إم للان الح للروب الص للليمية وقمله للاأ

وريل للروا مل للن أص ل لواتها لتجل لليء مناسل للمة للعرميل للةأ فقل للالوا فل للي
فأعطوهل للا صل للور أخل للر أ ّ
رودريك  :لذريق أ وقالوا في الكسندر  :اسكندر ونحو ذلكأ وهو كثير.
كللان ذلللك دأمهللم فللي تعريللب الكلللم ادعجملليأ وللليه ذلللك جهللال مللنهم كمللا جللر

للتراجمة في عصرنا.

يحز في نفسك أن تجد أحلدا ملن أهلإ العرميلة فلي عصلرنا يتلرجم رسلالة فلي
وقد ّ
تاريخ اللغات السامية عن اللغة ادلمانية فتق أر فيها:
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شنفر و سوقوطره أ والناتر إلى الكلمتين ال يشلك فيهملاأ وال يخلتلي فلي ذهنله

أنهمللا مصللحفتان عللن أصللإ عرمللي معللروغأ وال أدره كيللغ يجه ل مخللتص مالعرميللة

الشاعر الجاهلي ال َش ْنفَ َر صاحب الالمية المشهور !

ثم كيغ لي أن ألتمه له عذ ار وهو يجهإ جزير ُسقَطر من الجزر العرمية فلي
المحللر العرمللي جنللومي مللالد العللرب! والجزيللر ممللا وردت فللي معجللم الملللدان ومللا ازلللت

معروفة مهذا االسم.
ولنعللر

لش لليء اخ للر يص للار إلي لله مللن ع للدم معرف للة ادصل لوات ادعجمي للةأ ف للال

يهتده الناقإ أو المترجم إلى الصوت الصحيح.

ومن هذا أن أحدا قد صنغ في جغرافية شمه جزير العلرب أ وللم يكلن ملن أهلإ

مملا وقلا فيله ملن الغللطأ فكلان
شمه الجزير العرميةأ فاستعان مكتاب ألمانيأ كما يملدو ّ
من ذلك أنه أثمت اسم مو ا معروغ فكان جمرين مالجيمأ فأحدث اسما ال وجود له
في أسماء موا ا مالد العرب .ولو كان هذا ملن أهلإ االختصلاصأ أو كلان لله صللة

مللا مللمالد العللرب لعللرغ أن االسللم الصللحيح هللو يم لرين التللي وردت فللي الشللعر القللديم

كثي ارأ والتي ذكرها أهإ الملدان عامة.

لانيأ
لقللد فَل َرط مللن هللذا المتللرجم هللذا الغلللط الكميللر مسللمب أنلله نتللر فللي أصللإ ألمل ّ
وادلمان يرسمون الحرغ  Jينطقونه ياءأ فهم يكتمون  Jabrinوينطقونها َي ْمرين .
لقللد تللن هللذا الناقللإ المتللرجم الللذه لللم يصللرأ أنلله تللرجم عللن ادلمانيللة أنلله أثمللت

الصواب وأن الحرغ  Jفي ادلمانية ينطق مها كما ينطق في الفرنسلية أو اإلنكليزيلةأ
فأثمت الجيمأ وحقها الياء.

اإلعج للام و ع
أق للوإ :إذا ك للان ادوائ للإ ق للد عمثل لوا مس للمب ع
اإلهم للاإ فك للان المص للحغ

و المشللتمه أ فرممللا وجللدنا لهللم سللعة مللن عللذر مسللمب نقللص الرسللمأ أمللا اليللوم فللال عللذر
وتميزت.
لهؤالء المعاصرين معد أن عرفت ادصوات ّ
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كنللا مصللدد الكللالم علللى مللا الللت إليلله الترجمللةأ ومللا فل ّلرط فيلله المترجمللونأ
ولمللا ّ
يحسن منا أن نم ي قليال في هذا السميإ فنقوإ:
إن أحدا من أهإ العلم قد ترجم كتاما ألمانيلا فلي تلاريخ اددب العرملي فوقلا فلي

شر من هذ الترجمةأ فقد تحلوإ أنطلون صلالحاني اليسلوعي إللى أحملد الصلالحاني
ّ
وكأنه مسلم مهذ التسمية التي أعيرت إلى العلم النصرانيأ مسمب جهإ المترجم.

إن ناشل للر ديل ل لوان ادخط ل للإ ه ل للو أنط ل للون ص ل للالحاني اليس ل للوعي أ ول ل لليه أحم ل للد

الصالحاني كما أثمت المترجم.

وتفصليإ هللذا الخطلأ الكميللر أن المصللنغ ادلملاني وهللو كلارإ مروكلمللان) يرمللز

لالس للم ال للذه ي للرد ف للي كتام للة محرف لله ادوإأ ولم للا ك للان أحم للد) م للن ادس للماء العرمي للة

ع
اإلسللالمية يتللردد فللي أسللماء المصللنفين المسلللمينأ رمللز للله مللالحرغ  Aومثللإ أحمللد
سائر ادسماء التي تمدأ مالهمز قد رمز لها مالحرغ نفسه.

وقللد فهللم المتللرجم للكتللاب خطللأ أن الحللرغ  Aهللو دائمللا رمللز ل ل أحمد)أ ثللم لمللا

جللاء االسللم  Salihāniوقمللله الحللرغ  Aأثمللت فللي الترجمللة :أحمللد) ثللم زاد ادلللغ
والالم ليجعإ هذ النسمة جارية على الفصاحة فكان أحمد الصالحاني.
وهذا عجب من العجب أن يتحوإ الرجإ إلى رير !!
ومثللإ هللذا مللا عللر

لمؤلللغ اخللر كتللب كتامللا فللي تللاريخ العللرب قمللإ اإلسللالم

فجاء إلى كلمة ادحاميش)أ وهم في ادصإ جماعة من العرب اجتمعوا وتخلالفوا عنلد

جمإ حمشي) من موا ا مالد العرب المعروفة.

لقللد حمللإ ادسللتاذ المللؤر كلمللة ادحللاميش) علللى ادحمللاش) أهللإ مللالد الحمشللة

في مصطلح العرب في جاهليتهم واسالمهمأ وفاته أن ادحاميش) ال تتصإ مادحماش

في قليإ أو كثير.
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وقد كان الخطأ متأتيا من ادصإ ادلماني الذه يأخذ عنه المؤر العرميأ وذلك

أن ادسلتاذ ادلمللاني قللد أخطللأ فللي فهملله لرحللاميش فجللر علللى رلطلله المتللرجم الللذه
أفاد منه.

أقوإ :إذا كنا ال نؤاخذ ادلماني ادعجمي مؤاخذ شلديد أ فمننلا لشلديدو المؤاخلذ

للمترجم الذه لم يشر إلى أنه مترجم فزّإ مزلة صاحمه.

إن الكثيللر مللن المصللنفين فللي عصلرنا يخفللون أمللر الترجمللة فيتهللرون أنهللم ألفلوا

وصنفواأ ولم يأخذوا عن مؤلغ أعجملي .وملن هنلا يتحمللون تمعلة الخطلأ اللذه أوقعهلم

فيه المؤلغ ادعجمي.

اإلسالمي ينمغي له ع
أعود فأقوإ :إن الداره للتاريخ ع
اإللمام مكلإ ملا يتصلإ مهلذ

المواد التأريخية من حواش في اددب واللغةأ واال فقد عر

له وهم كثير.

وقللد وقللا المسللتعرمون والمترجمللون فللي خطللأ مسللمب مللن فهلم قاصللرأ أال تللر أن

المستشرق درنومرا قد أشار إلى كتاب ادنماره أملي المركلاتأ وهلو َج َلدإ ع
اإلعلراب
فق ل أر ادع لراب مفللتح الهمللز أ وتللرجم مو للوع الكتللاب ممناقشللات وجللدإ ادع لراب أه

المدو.

ومسمب من إساء القراء أ تن المستشرق الفرنسلي ر .مالشلير) أن قولله تعلالى

أال مللذكر الللله تطمللئن القلللوب جملللة اسللتفهاميةأ وهللو اسللتفهام مللا اإلنكللارأ فكانللت

ترجمتلله الفرنسللية لميللة مشللير إلللى هللذا االسللتفهام مللا النفلليأ وحقيقللة ادمللر فللي ا يللة

إثمات وتقريرأ والمعنى :إن مذكر الله تطمئن القلوب.

وممللا ورد فللي نشللر النصللوص القديمللة أن الناشللر أو المحقللق قللد يجتهللد اجتهللادا

فيغير تمعا الجتهاد في قراء النص.
خاصا ّ

وملن ذلللك ملا جللاء فلي إحللد حواشللي تلاريخ امللن الكلازروني للللدكتور مصللطفى

جواد – رحمه الله -على ميت أمي نواه:
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محمدا
واذا
ُّ
المطي منا َملَ ْغ َن ّ

فتهورهن على الرجاإ حرُام

أقللوإ :هللذا هللو نللص الميللت فللي تللاريخ امللن الكللازروني أ وكللذلك فللي ديلوان أمللي

نواه وسائر الكتب التي ورد فيها الميت المذكور.

رير أن الدكتور مصطفى جواد قاإ :والصواب:
فتهورُه ّن على الرحاإ حرُام
رحللإ وللليه الرجللاإ جمللا رجللإ أ والمعنللى :يجللب أن تعل َلر
و الرحللاإ جمللا ْ
المطّي من الرحاإ .
ومثللإ هللذا االجتهللاد والنتللر الللذه يف للي إلللى التلزام قلراء خاصللة مللا ذهللب إليلله

أحد المتأدمين إلى أن كتاب العيون والحدائق للمؤلغ المجهوإ قد يكون أوجه لو كان
ع
المحدقة  .وكأن صاحب هذ القراء قد
المحدقة أو
العيون الحدائق أ ممعنى العيون
ّ
محدقلة فلي أخملار
استتهر متكملة اسم الكتاب التي هي في أخملار الحقلائق فلالعيون ّ

الحقائق .

تعسغ .والذه أ ار أن العيلون هلي عيلون الملاءأ وهلي
وال تخلو هذ القراء من ّ
فالجنلات فلي كثيلر ملن ا يلات ملا
لصيقة مل الحدائق كما هي الحلاإ فلي لغلة التنزيلإأ
ّ

جنات وعيون .
العيون في ّ

ومثإ هذا قراء أحد المتأدمين للميت:
الشمه ّإي ع
اك إ ّال أنها ام أر

قمر
والمدر إّياك ّإال ّأنه ُ

وجعإ ّإياك في الميت مثإ ّإياك في المسألة الزنمورية التي ذكروا أنها وقعت
مين سيمويه والكسائيأ وهي على رأه سيمويه:
قالللت العللرب :العقللرب أشل ُّلد لسللعة مللن الزنمللورأ فللمذا هللو هللي .وهللي علللى أره

الكسائي:
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 .................فمذا هو إياها.
وكان ما كان من هذ الحكاية المشهور في كتب اللغة واددب.
أقللوإ :ذهللب هللذا المتللأدب إلللى هللذا مفيللدا أن ّإيللاك فللي الميللت مثلهللا فللي حكايللة
سيمويه والكسائي.
وقد اعتر

والصواب:

على هذ القراء وعلى توجيههاأ فقلاإ أحلدهم :إن ّإيلاك مصلحفةأ

الشمه أدتْ عك ّإال أنها ام أر

والمدر ّأداك ّإال أنه َذ َك ُر

والوجه ّمين تاهر.
وه ل للذا االجته ل للاد ف ل للي إثم ل للات التص ل للحيغ ي ل للدإ عل ل للى مملل ل ل م ل للن إدراك المع ل للاني

الصحيحةأ وفقدان هذا االجتهاد أ اع الكثير من الصواب.

قلت :ومن تمام اللة المحقلق أن ُيللم مالتلاريخ لتسللم لله العملار معنلى وروحلاأ وا ّال
وجهلت حقائقأ ولن رب لذلك مثال فنقوإ:
اع علم ُ
جاء في نص من العثمانية للجاحت ما معنا .
إن من شرائط ع
اإلمامة الفروسية كذا)!
قلللت :وهلذا يعنللي أن خليفللة المسلللمين ال مللد للله مللن أن يكللون صللاحب فروسللية.

ولم يرد في أقواإ الفقهاء وأهإ العلم شيء من ذلك.

وعل للق أح للدهم عل للى س للميإ المل لزاأ فق للاإ :إذا ك للان ه للذا ق للد ج للر للخليف للةأ ف للي

العصللور ع
اإلسللالمية القديمللة فقللد يكللون مللن تمللام رئاسللة الجمهوريللات فللي عص لرنا أو
الملوك في مالدنا اإلسالمية حياز سيار جميللةأ فكملا ال يجلوز أن ُيلنص عللى شليء
من هذاأ كذلك ال يمكن أن من شرائط ع
اإلمامة الفروسية .
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أقللوإ :لقللد عللر

لهللذا الللنص التصللحيغ .مسللمب سللوء رسللم الكلمللةأ الص لواب

القَُرشية أه أن اإلمام ينمغي أن يكون من قريش عمال مما قيإ في الحديث الشريغ
ادئمة من قريش .
وعلى هذا كان ينمغي أن يكون المحقق ذا علم مالمسائإ التاريخية.

ومللن هللذا مللا وجدتلله فللي المثللإ السللائر ل للياء الللدين امللن ادثيللر أنلله قللاإ مللا

معنللا  :وقللاإ شللاعر متللأخر هللو المعل ّلره كللذا)أ وكللان ذلللك فللي جميللا طمعللات المثللإ
السائر .
قلت :كيغ يكون المعلره وهلو ملن شلعراء القلرن الخلامه الهجلره متلأخ ار للد

امللن ادثيللرأ وهللو مللن رجللاإ القللرن السللاما الهجللره لللم يفطللن المحققللون لكتللاب المثللإ

السائر لهذ الحقيقة التاريخية.
مع

وقللد كللان لللي أن حققللت كتللاب المثللإ السللائر علللى تسللا نسللخة مخطوطللة وذلللك
متطلمات درجة دكتو ار الدولة في جامعة ماريه السلورمون أ ولملا وقفلت عللى

العم للار المش للار إليه للا فل للي المطم للوع م للن المث للإ السل للائر أنك للرت ذل للكأ فرجع للت إلل للى

المخطوط للاتأ واذا أن للا واج للد ف للي ش لليء منه للا العم للار الص للحيحةأ وه للي أن الش للاعر
المعره كما ورد في المطموع ومذلك تهرت الحقيقة.
الغزه وليه
المتأخر هو ّ
ّ

أق للوإ :ك للان عل للى المحقق للين للكت للاب أن يفطنل لوا له للذ المس للألة الت للي م للدا خطؤه للا

وا حا.

ومن هذا ما جلاء فلي نسلب قلريش للزميلر ملن مكلار فلي الكلالم عللى مصلنفاته

في مقدمة المحقق.

كتاب اللغة كذا) للموفق وهو الموفقيات .
أقلوإ :فللي هلذ العمللار ملا يللوحي أنهلا ريللر مسلتقيمةأ فكيللغ يكلون كتللاب اللغللة

العماسيأ ثم ورد :وهو الموفقيات أه اسم الكتاب.
للموفّق الخليفة
ّ
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وصواب العمار :
كتاب ألفه أه الزمير من مكار) للموفّق أه الخليفة) وهو الموفقيات  .وأ يغ
أن الموفقيات قد نشر وحققه الدكتور سامي مكلي العلانيأ وكلان ملن جمللة منشلورات
وزار ادوقاغ في العراق.

وقل للد نق ل لغ فل للي التحقيقل للات العلميل للة علل للى أن نف ل ل ار مل للن المحققل للين لل للم ي ل للطلعوا

مصنعتهمأ فلم يعرفوا طرائق النسا القدماءأ فأثمتوا ما وجلدو فلي المخطوطلاتأ فكلان

الحل ْلرث و القسللم
مللن ذلللك أن الحللارث و القاسللم مللن ادعللالم العرميللة قللد تحل ّلوال إلللى َ
سم العرب مهماأ ولم يفطن معل المحققلين إللى أن
وكأنهما من ادعالم العرميةأ ولم ُي ِّ
مع ل

النسللا قللد جللروا فللي نسللاختهم علللى طريقللة المصللحغ فللأدت صللنعتهم إلللى مللا

أدت إليه لد المحققين الذين خفي عليهم هذا ادمر.

وال مد لي أن أقغ وقفة خاصة على تصحيغ يكشغ أن المحقلق للم ُيللم مالملاد
التاريخيللة إلمامللا يعصللمه مللن الوقللوع فللي الخطللأأ وذلللك مللا وقللا فللي تحقيللق شللرأ نهللي

المالرللة المللن أمللي الحديللدأ لقللد أورد فيلله المحقللق كنيللة دمللي مكللر الصللديق وهللي أمللو
الف يإ .

أقلوإ هللذا ملا وقللا فيلله المحقلق الللذه اختللرع هلذ الكنيللةأ وهللو ينتلر مللاحترام إلللى

أمللي مكللر الصللديقأ والللذه فللي ادصللوإ المخطوطللة التللي اعتمللدها فللي التحقيللق أمللو

لرد
الفصيإأ و الفصيإ هو المكر أه املن الناقلةأ وهلي الكنيلة التلي ذهلب إليهلا أهلإ ال ّ
الذين قاتلهم أمو مكلرأ وقلد علدلوا علن الكنيلة ادصللية وهلي أملو مكلر عللى ملا يرادفهلا
في المعنى فذهموا إلى أمي الفصيإ إراد التحقير والنمز .

إلللى هللذا أشللار حسللان مللن ثامللت لقللوإ أهللإ الللرد ال نطيللا أمللا الفصلليإ وأرادوا

أما مكر فقاإ حسان مشي ار إلى هذا ومدافعا عن الصديق .
م ل ل ل للا المكل ل ل ل للر ّإال كالفص ل ل ل لليإ وقل ل ل ل للد تل ل ل ل للر

أن الفصل ل ل ل ل ل ل لليإ عليل ل ل ل ل ل ل لله لل ل ل ل ل ل ل لليه معل ل ل ل ل ل ل للار
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ّإن ل ل ل ل ل ل للا وم ل ل ل ل ل ل للا ح ل ل ل ل ل ل للد الحج ل ل ل ل ل ل لليي لميت ل ل ل ل ل ل لله ُركمل ل ل ل ل ل ل للان م ّكل ل ل ل ل ل ل للة معشل ل ل ل ل ل ل للر ادنصل ل ل ل ل ل ل للار
ٍ
ب القُل ل ل ل ل ل للدار ممل ل ل ل ل ل للاد اديسل ل ل ل ل ل للار
نف ل ل ل ل ل ل ل للره جمل ل ل ل ل ل ل ل للاجمكم مك ل ل ل ل ل ل ل للإ مهنل ل ل ل ل ل ل ل للد َ ل ل ل ل ل ل ل ْلر َ
حتل ل ل ل ل ل ل ل ل للى تكنل ل ل ل ل ل ل ل ل للو مفحل ل ل ل ل ل ل ل ل للإ ُه َن ْيل ل ل ل ل ل ل ل ل للد ٍ يحم ل ل ل ل ل ل ل للي الطروف ل ل ل ل ل ل ل لله م ل ل ل ل ل ل ل ل ٍ
لازإ ه ل ل ل ل ل ل ل ل ّلدار
أقوإ :وقد مقيلت الكنيلة أملو الفصليإ فلي كتلب المنلاوئين دملي مكلر ملن الشليعة

وملن واالهللم مللن الفللرقأ وقللد وردت فللي شلرأ نهللي المالرللة فللي الكللالم علللى التللروغ

التلي وقعللت فيهللا حللروب الللرد أ ومللا كللان ملن أثللر ذلللك فللي انقسللام المجتمللا اإلسللالمي
مين مؤيد ومنامذ دمي مكر.

لقد وقغ محقق شرأ نهي المالرة فلم يفطن إلى الحقيقة التاريخيلة التلي سلممت

هذ الكنيةأ وحقيقة داللتها على النمزأ فتنهلا ملن رللط الناسلخ فلأعجم الصلاد المهمللة

فصارت

ادا فأثمت أملا الف ليإ وهلو مطملئن إللى صلنعته التلي ريلرت الكلملة التلي

توم إلى الحقيقة التاريخية وهو في صنعته هذ مدفوع إلى احترام الخليفة أمي مكر –

ر ي الله عنه -ولو أنه عرغ الحقيقة التاريخية لعدإ عن فعلته هذ .

ومن هلذ الشلذرات ملا ق أرتله دحلدهمأ وهلو فلي حديثله علن الفكاهلة عنلد العلرب

الللذه زعللم فيلله :أن النحللا ادوائللإ كيللونه مللن حميللبأ وأمللي زيللد ادنصللارهأ والكسللائي

وريللرهم ممللن ملغللت عل ّلدتهم عش لرين نحويللا كمللا ورد فللي فهرسللت امللن النللديم كللانوا قللد
صنفوا في النوادر .

لقلد تللن صللاحب الفكاهللة هللذا أن نلوادر النحللويين شلليئا مللن م للاعته المزجللا

فللي الفكاهللة و التللروغ والنكللات واد للاحيك ولللم يهتللد إلللى الن لوادر فللي اصللطالأ
أهللإ العرميللة التللي تشللمإ الغريللب وادخمللار اللغويللة ذات الداللللة الخاصللة المفيللد أ ممللا
أخمر عنه ادعراب من أوامدهم وأخمارهم وشواردهم.

أقللوإ :ك للان عل للى ه للذا الللداره المعنل ل ّي مالرج للاإ أن يك للون للله ح للت م للن العرمي للة
يعصمه من الوقوع في وهم كالذه عر له.
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وم للن ه للذ ادوه للام الت للي تع للر

للدارس للين م للا وق للا دح للدهم وه للو يق ل ّلدم لكت للاب

المقامسات الذه ا طلا متحقيقه واخراجه في نشر جديد أ وهلو ملن كتلب أملي حيلان

التوحيلده المشللهور أ لقللد جلاء فللي مقدمللة هللذا المحقلق كتللاب ديلوان اددب للفللاراميأ
وتن أن الفارامي هذا هو الفيلسوغ أمو نصر صاحب كتاب ادلفات وكتاب الحروغ.

والحقيقللة أن صللاحب دي لوان اددب هللو إم لراهيم إسللحاق مللن إمللراهيمأ وهللو خللاإ

الجوهره صاحب الصحاأ .

أقوإ :وكان على المحقلق أن ال يؤخلذ مالشلهر فليطمه الحقيقلة فليخلط ملين عللم

واخر اشتراكا في االسم أو الكنية أو اللقب.
وق للد ع للر

ه للذا ال للوهم كثيل ل ار للمعني للين مالرج للاإ فك للان خل للط كثي للر ف للي كش للغ

التنون محيث يستطيا الداره أن يؤلغ من هذا رسالة لطيفةأ وقد علر

شليء ملن

الحلي خلللق كثيللرأ ومللن شللأن هللذا أن
هللذا للزركلللي فللي ادعللالم فالللذين اشللتهروا مل ل
ّ
يحدث ا طراما لد رير المعنيين مادعالم التاريخية العراقيةأ وقد وقا شيء من هذا

في ادعالم .

وأكثللر منلله مللا وقللا فللي معجللم المللؤلفين لعمللر كحالللةأ وقللد حللدثني أح لد أدمللاء

اللليمن أن طائف للة كثي للر ق للد تللرجم له للا كحال للة مل لرتين أو ثللالث مل لرات الش للتهارهم ملق للب
معروغ قد يتغير فيذكر المترجم مشهر له كالنسمة إلى المدينة أو القميللةأ وهكلذا يلأتي

العلم ثالث مراتأ ولم يفطن صاحب معجم المؤلفين .
وقللد عللر

هللذا دحللد الثقللات فللي الفهرسللة فجعللإ الكت لب التاريخيللة التللي ألفهللا

ال للدكتور ش للاكر مص للطفى لمؤل للغ اخ للر ه للو ال للدكتور ش للاكر مص للطفى س للليم الع ارق للي

المتخصص في علم االجتماعأ وأما ادوإ فهو سوره من أساتذ التاريخ ع
اإلسالمي.

توخي التلدقيق وال لمط ليمتعلد علن الخللطأ للم يفطلن
أقوإ :كان على المفهره ّ
مفهرسللنا الفا للإ أن شللاكر مصللطفى الع ارقللي قللد اشللتهر ماسللمه الثالثللي وهللو شللاكر
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مصطفى سلليم فلي حلين اشلتهر ادوإأ وهلو سلوره الجنسلية ماسلمه واسلم أميله شلاكر

مصطفى .

ومما جاء من أسماء الكتلب كتلاب ع
الع َملر فلي َخ َملر ملن َرملر لللذهميأ وهلو ملن
مطموعات الكويت في سلسلة كتب التلراث التلي نشلرتها وزار اإلعلالمأ وكنلت قلد أريلت
مللن أصللوإ الكتللاب مخطوطللة مللاريه وفيهللا جللاء العن لوان ع
الع َملر فللي خمللر مللن َع َمللر
مالعين المهملةأ وليه َر َمر أ كما أثمته محقق المطموع.
أقللوإ :والللذه دفللا محقللق الكتللاب المطمللوع فللي الكويللت أن يثمللت رمللر ويسللتمعد

الفعإ َع َمر ما هو شائا ومعروغ في عصلرنا ملن معنلى َر َملر أ فالغلامر فلي العرميلة
المعاصر هو القديم.
وليه الغامر في العرمية هو القلديمأ والغلامر هلو الملاقي واللدائمأ وملن هنلا سلاا

دهللإ اللغللة حملللة علللى ال ل ّلدأ ومللن هللذا المعنللىأ وهللو المللاقي والللدائمأ وجللاء فللي قوللله
تعالى :إ ّال امرأته كانت من الغامرين  22سور ادعراغ.
وعلى هذا كان الذه أثمت في عنوان مخطوطة ماريه صحيحاأ وله وجه مقموإ

في العرميةأ فالعامر مالعين المهملة هو الذاهبأ وكأن الذهمي حين أثمت الفعلإ َع َملر

أراد التجنيهأ والتجنيه من المحسنات المستملحة في عصر الذهمي.

وذهللب صللديق فا للإ مللن أهللإ العلللم إلللى أن الشللائا مللن كتللب امللن ادثيللر عللز

ادس ُلد جملا
الدين صاحب الكامإ كتاب علرغ م ل أُ ْسد الغاملة فلي معرفلة الصلحامة و ْ
أسد..
أس ل ُلد الغام للة عل للى ع
اإلفل لرادأ وه للذا يعن للي أن الكت للاب
ق للاإ ص للاحمي :الصل لواب َ
متفرد وجيد يفوق سلائرها فلي خصائصله ومحاسلنهأ وهلو
مالقياه إلى معاجم الصحامة ّ

في هذا كادسد في الغامة الذه وصغ مل ملك الوحوش .
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واالأ فكيلغ يوصلغ الصللحامة – ر لوان اللله عللليهم مأُسلد فلي الغامللة ثلم كيللغ

يوصغ جماعة الصلحامة وهلم خللق كثيلر م ل أسد وهلو جملا أدنلى العلددأ وكلان ينمغلي

في هذا السياق أن يوصفوا مالجما الكثير وهو أسود ثم كيغ لنا أن ننعت الصحامةأ
وهم أهإ ف إ وعقإ وكماإأ مأسود الغاب واذا كان أهإ العلم مالعرمية قلد أدركلوا أن

المعرمين قد صحفوا حين قالوا :إن ادمر كالشمه في رامعة النهار وأن الصواب هلو
رائعة النهار فذاك يعني أن الرسلم للحلروغ العرميلة قلد حملإ ال ليم عللى هلذ اللغلةأ

صحغ قد انده في متن اللغةأ فلم يفطلن لله المعرملونأ
وأن جمهر كمير من الكلم الم ّ
ولعلللك تلمللح شلليئا مللن هللذا فللي شلليء مللن الق لراءات الشللاذ التللي اسللتنكرها أهللإ العلللمأ

واني دعتمر وأفيد من قولة أمي عمرو من العالء في قولله تعلالى :إن هلذان لسلاحران
فقد أثر عنه أنله قلاإ :أمل أر إللى اللله أن أقل أر ان هلذان .ومملا يحسلن أن أختلتم مله هلذ

ادشتات ما قرأته في ترجمة أحد النحويين من كتاب طمقات امن قا ي شلهمة جلاء

فيه:

أنه أه المترجم كان كوفيا مصريا.
ك فيمللا نقللله وال
أقلوإ :لقللد نقلإ المحقللق ملا وجللد فلي ادصللإ المخطلوطأ ولللم يشل ّ
تدمر أ ولو كان له ذلك لسأإ نفسه :كيغ يكون المترجم كوفيا مصريا
ه المللذهبأ كمللا قللالوا فللي اخللر :هللو
لقللد صللنغ ادوائللإ النحللا َ فقللالوا :هللو مصللر ّ
كوفي المذهبأ كما قالوا فيمن أخذ علن الملذهميين :إنله
يأخذ ممسائإ الكوفيينأ أو أنه
ّ

يخلط مين المذهمين.

كوفيا مصرّيا.
وعلى هذا لم يرد في كالمهم أن أحد النحا كان ّ
صحفه ناسخ المخطوطة وهلي:
وحقيقة عمار هذا المحقق الذه نقإ الكالم الذه ّ
أن لله أه المت للرجم) ك للان كفيف للا مص لليريا ف للانتر كي للغ عم للث الناس للخ فس للر عمث لله إل للى
المحقق !!
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ومعللد فهللذ جملللة مسللائإ أجتللز مهللا عللن كثيللر ممللا وقللا لللي أثنللاء الللدره ممللا

وجدته في الكتب المحققة.

حيان األندلسي
وقفة على كتاب "تذكرة النحاة" ألبي ّ
حيللان ممللا نقللإ عنلله السلليوطي فللي همللا الهوامللاأ
عرفللت كتللاب التللذكر دمللي ّ

لده ملن شلذرات أخلر قليللة وجلدتها علامر فلي كتلب
و ادشما والنتائر أ ومما تجملا ل ّ
النحو واللغة المطموع منها والمخطوط.

حيللان المفقللود أ ريللر أنللي قلرأت منللذ أكثللر مللن
وكللان الكتللاب ُي َعل ّلد مللن كتللب أمللي ّ
سنة فلي نشلر التلراث التلي يصلدرها معهلد المخطوطلات فلي الكويلت أن كتلاب تلذكر

حيللان قللد صللدر مللن مؤسسللة الرسللالة مميللروت متحقيللق الللدكتور عفيللغ
النحللا دمللي ّ
عمدالرحمنأ وهو ممن أعرغ وأج ّإ.
قلت في نفسي كيغ لي أن أحصإ على الكتاب في صنعاء فلم َأر إال أن أكتب
عملارأ فللم أحلت منهلا مشليءأ وقللت أللك أن تكتلب
إلى دار الفكر في عمان والى دار ّ
إلى ادستاذ عفيغ تلتمه إليه أن يرسإ نسخة ...وتقاملله عللى صلنيعه مملا ملين يلديك
مللن كتللب تقللدمها إليلله هديللة .ولللم أفلللح فيمللا عزمللت عليللهأ ولللم تجللد رسللائليأ حتللى إذا

افتللتح معللر

الكتللب فللي صللنعاء فللي السللاده عشللر مللن شللهر تش لرين ادوإأ وجللاء

الناشرون من كإ ملد وجدت لد أحدهم كتاب التذكر في رالغ جميإ وورق صقيإ
فمللا أدره كيللغ جللاءني الشللاهد اللغللوه القللديم الللذه حفتتلله منللذ أيللام الطلللب وهللو قللوإ

الراجز:

ت على َن ْي َر ع
ين إذ تُحاك
عحي َك ْ

ك
ك وال تشا ُ
تختمط الشو َ

يتم
كنت أود للتذكر هذ في ثومها الجميإ أن تختمط الشوك وال تشاك أ وكان ّ
لها هذا لو أن وراء الغالغ الجميإ والورق ادصيإ شيئا من عمإ جليإ .ال واللهأ لقد
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خللاب تنلليأ فلللم أجللد مللا كنللت أره أن يكللونأ ورثيللت لصللاحمي ادسللتاذ عفيللغ شللقاء

منسخة فريد من الكتاب .

وانللي دسللعى إلللى أن ألللتمه لصللاحمي الللدكتور عفيللغ وجهللا للعللذر فللأقوإ :إن

اإلقدام على نشر مخطوط أوإ مر عمإ عسير ال يقو عليه إال أهإ الجلدأ فلمذا كلان

هذا المخطوط نسخة فريد أ فذلك أعتم العسر .واذا أ فنا إلى ذلك كله ما يكلون ملن

عمث النسا أدركنا الجهد الم ني الذه يلقا المحقق.

إن كثي ار من النشر الحسن للكتب هو ما كان نش ار ثانيا أو ثالثاأ ومعنى هلذا أن

النشر القديمأ وهو الطمعلات الحجريلةأ وملا نشلر فلي المطلاما القديملة كلمع

ملا نشلر

في موالق والهند وريرهاأ قد كان من المواد المفيد للناشر الجديد الذه ي طلا مأدواته

النافعللة فللي تحقيللق الكتللاب واخ ارجلله إخ ارجللا س لريا مللا فوائللد تسللتفاد مللن تعليقاتللهأ ومللا
ي يفه في المقدمة.

لم يكن شليء ملن هلذا للد صلاحمناأ ثلم إنله معلد كلإ ذللك قلد أفلاد ملن شلجاعته

وحملله للعلللم فقويللت فيلله جل أر محممللة فماشللر العمللإ .إنلله لللم يكللن مللن أصللحاب الصللنعة

اللغوية والنحويةأ ومن لم يكن له من هذا إال م اعة يسير فمنه يشقى.

وكللان فللي طللوق السلليد المحقللق أن يكللون مجتهللدا وان لللم يكللن مللن أهللإ الصللنعة

وذلللك مللالرجوع إلللى الم لواد اللغويللة والنحويللة التللي أثمتهللا أمللو حيللان مللأخوذ مللن كتللب

النحويين كثعلب وامن السراج وسيمويه وريرهمأ ولكنه للم يفعلإ ذللكأ وملا ر لي لنفسله

أن تشقى مهذا العناء.

ومسللمب هللذا كللله كللان عمللله مفتق ل ار إلللى أن يعللود إليلله عللودا حميللدا فيصلللح مللن

ُعلوار أ وتكللون نشلرته هللذ مسللود جديللد يخللرج منهللا معللد الكللد والجللد عمللإ نللافاأ فهللإ
تر صاحمي قد فطن إلى هذا
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و أريللت مللن المفيللد أن أسللجإ فللي هللذا المللوجز مللا كللان لللي مللن وقفللات علللى جللزء

يسير من الكتاب  .وقد تركت عملي في تسجيإ ما اعتزمت أن أفعله دني وجدت أن
الوقفات ستطوإأ وأن ماد الكتلاب محتاجلة إللى عملإ جديلد .ولعلإ فيملا سأعر له ملا

يطمئن مه الداره إلى أن العود إللى نشلر جديلد أملر عسليرأ فالنسلخة الوحيلد سليئةأ

وقد عمث فيها الناسخ .وأنت في هذا الكتاب رمما وقفت فلي أملر فخطلر فلي ذهنلك ملا

عللر

عفيغ.

لهللذ النسللخة مللن ال لليم قللد سل ّلد الطريللق علللى رجللإ يهللو الصللعاب كادسللتاذ

لقد قدم المحقق الفا إ للكتلاب م ل تقديم أشلار فيله إللى ررمتله فلي التحقيلق حلين

وجللد تعليللق رئلليه قسللم المخطوطللات الللذه أشللار فيلله إلللى أن الكتللاب قللد اشللتمإ علللى

نقوإ كثير من كتب لم تصإ إلينا.

وقد جاء في هذا التقديم قوله:
ولئن كان هذا الجزء الذه أحققهأ وهو ملا سللم ملن ال لياعأ ال يمثلإ إال المجلّلد

الثلاني ملن الكتللاب اللذه يقللا فلي أرمعللة أجلزاءأ إال أن قيمللة الكتلاب جعلتنللي أقلدم علللى

تحقيقه.

أتسمح في أن ُيقدم لكتاب من تراثنا ملغة جديد أ فلن أوافلق
أقوإ :إني وان كنت ّ
عل للى أن يع للر له للذ اللغ للة م للا تخ للرج م لله ع للن االس للتعماإ الفص لليح .إن كلم للة ل للئن
محتاجللة إلللى جلواب للقسللم كقوللله تعللالى :لللئن شللكرتم دزيللدنكم ولللئن كفلرتم إن عللذامي

لشديد .

وعلل للى هل للذا ال يصل للح أن يكل للون ج ل لواب لل للئن فل للي عمل للار المحقل للق قولل لله إال أن

قيمة. ...

أقوإ :وكان ينمغي للمحقلق أن يللم فلي تقديمله مكلإ ملا يتصلإ ملأمي حيلانأ لقلد

فاتلله أن كتللاب أمللي حيللان وهللو الشللذا فللي أحكللام كللذا مطمللوعأ وقللد حققلله فللي مغللداد
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الدكتور أحمد مطلوبأ ونشلر فلي مجللة كليلة ا دابأ ثلم أعلاد نشلر مسلتقال .والكتلاب

رسالة لطيفة.

وقاإ المحقق في الكتب المنشور التي نقإ عنها:
ادلف للات والح للروغ دم للي نص للر الف للارامي  .أق للوإ :ادلف للات ه للو كت للاب م أرس للهأ

و الحللروغ كتللاب اخللر م أرسلله وكالهمللا دمللي نصللر الفللاراميأ نشللرهما الللدكتور محسللن
مهده المطمعة الكاثوليكية مميروت) .وجاء في الكتب التي نقإ عنها ولم تصإ إلينا:

الزهكللاإ فللي حصللر الحللروغ المصللادر وادفعللاإ دمللي أسللامة جنللاد مللن محمللد

اللغوه.

أقللوإ :لللم يللرد كتللاب الزهكللاإ فللي مصللادرنا التللي أشللارت إلللى كتللب اللغللويين

والنحللا أ ثللم إنللي لللم أقللغ علللى مللاد زهكللإ فللي معجماتنللاأ وأخشللى أن تكللون الكلمللة
مصحفة عن كلمة أخر .

حيان :ونقلإ أملو حيلان ملن خلط أسلتاذ
وجاء في هذ الكتب التي أفاد منها أمو ّ
وشيخه أمي جعفر أحمد من إمراهيم . ...أقوإ :إن ادستاذ لقب خاص لم يطلق عللى
كللإ ش لليخأ فق للد ع للرغ ام للن س للينا مادسللتاذ الل لرئيهأ وع للرغ ك للافور ادخش لليده مالمل للك

ادستاذأ ولم نجد الكلمة إال في رجاإ معدودين.

وقلت في أوإ الكالم إنلي ال أطللب ملن محقلق كتلاب ملن كتلب التلراث أن تكلون

يقدم مها المحقق لكتامه لغة قديمةأ ولم أقإ إن العرمية المعاصر رير جائز
اللغة التي ّ
في هذا السياقأ ولكني أقغ في قموإ قوإ المحقق في الصفحة م :)22
حاولت جاهدا

تلذكر النحللا تنفللر مللن

غط حجم الكتاب مسمب كمر حجم المخطوط  .أقوإ  :إن ماد
للغط السلليد المحقللق لحجللم الكتللاب .إن كلمللة

للغط هللذ

وان كانللت عرميللة فمننللا جئنللا إليهللا عللن طريللق الترجمللة مللن اللغللات الغرميللة الحديثللةأ
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واحتجنا إليها ل رور علمية .ومن هنا ليه لنا أن نجعلها في مقدمة لكتاب في النحو

واللغة.

وجاء في هلذ الصلفحة أي لا :اعتملد المؤللغ عللى الرملوز للدالللة عللى علملاء

اللغ للة والنحل للو الل للذين يعل للر
وصاحمه .وقد أعيتني مع

له للم فل للي الكتل للابأ وقل للد و للعت جل للدوال ...يمل ل ّلين الرمل للز
الرموز فلم أجد إلى حلها سميالأ فتركتها كما هي .

وهذا يعني أن المحقق كد ذهنه فوصإ إلى داللة الرمزأ وترك ما لم يصإ إليه.

أقللوإ :فكيللغ اهتللد إلللى مللا يللدإ عليلله الرمللزأ هللإ رجللا إلللى أق لواإ أصللحاب الرمللوز
ووقغ عليها في كتب أخر أ وفي هذا الحاإ سيكون الرمز صلحيحا .كيلغ ملثال ف ّلرق
مين ع وهو رمز الشلومينأ و ش وهو رمز الشلومين.

نعم :إن المعروغ مالشلومين اثنان أولهما وهو ادشهر أمو علي عملر ملن محملد

اإلشللميلي المتللوفى سللنة 222أ وهللو الللذه يتللردد فللي كتللب المشللارقة .وقللد تللرجم للله فللي
المغية ص222أ والثاني أمو عمدالله محمد ملن عللي ملن محملد الملالقي المتلوفى سلنة

222ه للأ وكالهمللا أندلسللي .وقللد تللرجم للله السلليوطي فللي المغيللة ص .22أقللوإ :كيللغ
ميللز ادوإ عللن الثللاني إذا وجللد الرمللزأ ولللم يثمللت االسللم فللي نللص الكتللاب ثللم إن قللوإ
ّ
المحقللق :أعيتنللي وادحسللن أعيللاني) معل الرمللوز تشللير إلللى أنلله شللقي مهللذا فكيللغ
إذن حإ هذ المشكالت

لص ع مالشلللومينأ و ص مللامن عصللفورأ وكللان الطميعللي أن يكللون ع
ولل َلم خل ّ
هو امن عصفور!!
وكيل للغ اهتل للده إلل للى أن رل للا يعنل للي مل للن تالميل للذ الشل لللومين .أذلل للك مل للن أس ل لرار

التحقيللق ! وقللاإ المحقللق فللي الصللفحة م :22معل

الشلواهد لللم تسللعفني المصللادر...

فللي التعللرغ إلللى قائلهللا ...أقللوإ :ولللو قللاإ :معل الشلواهد لللم ُيسللعفني لكللان أحسللن
مفرد مذكر فلي لفتهلاأ وان دللت فلي معل دالالتهلا عللى الجملا .ثلم
ذلك أن مع

تعرغ قائلها قاإ الشاعر الجاهلي:
إن الفعإ تعرغ
ّ
يتعد منفسهأ فالصواب :في ّ
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المنازإ عمن منى
وقالوا تعرْفها
َ

عارغ
وما ك ّإ من وافى منى أنا
ُ

ثلم إن الكتلاب هلو الجلزء الثللاني ملن التلذكر أ إذا كلان هللذا فللم علدإ علن رمللز

الكسائي ورمز امن الطراو أ ولكإ منهما رمز في جدوإ الرموز

حيان الرمز لهما في الصفحة  )2من هذا الجزء الثانيأ وصرأ
لم يستعمإ أمو ّ
رب :حرغ جر قاله الكسائي وامن الطراو . ...
ماسم كإ منهماأ قاإّ :
ب
ب في هذ الصفحة ونق أر فيه مسلائإ تتصلإ م ل ُر ّ
ويمدأ المؤلغ الكالم على ُر ّ
ومللا ج للاء فيه للا م للن اللغللاتأ ث للم ي للأتي مع للد ه للذا الكللالم المفه للوم ش لليء اخ للر ال نعرف لله

تحيرت فيه:
متصال -مل رب واليك هذا الذه ّ

أن المحل للذوغ
قل للاإ المؤلل للغ :ورممل للا وقعل للت خم ل ل ار عإل ّن و ّ
وممنيا وم لافا إللى لمير معمولهلاأ ويقلاه
ومعمولها اسم تاهر نكر أ ويكون معرما
ّ
ل للمير الشل للأن منهل للا.

رب م للإ
عل للى م للا ُس للما م للن ذل للك وفاق للا لرخف للش .وش للرط عمله للا في لله أن ال تماش للر ّ
أملله وال يفصللإ
ورب ...ورب واحللد ِّ
مللالعطغ مللالواو وكللذا ك ل ّإ و ّ
أه وكللم وش ل ّذ رب ّ
أملله ُ
مينها ومينه خالفا لرحمرأ إذ أجاز أن يفصإ مينها مالقسم!!...

أقوإ! هإ فهم أخي الدكتور عفيغ المحقق هذا الخلطأ وهلإ يفهلم ريلر المحقلق

ويفصلإ
من أهإ النحو والعرمية هذا الكالم المستغلقأ وكيغ ال تماشلر ُر ّ
ب ملدخولها ُ
مينهللا ومينلله م لواو العطللغ ...ومللا معنللى قوللله :وكللذا كللإ وأه وكللم ! ومللا معنللى قوللله:
وممينا وم افا إلى
ومعمولها اسم تاهر نكر أ ويكون معرما
ّ

مير معمولها

أقوإ :للم يقلإ هلذا أملو حيلانأ واذا كلان قلد قلاإ شليئا منله فرمملا قالله فلي مو لا

اخر رير رب أ وكان من سهو الناسلخ إدراج هلذا الحشلد فلي مو لا لليه منلهأ وهلو

الكالم على رب .

ومللن إ للافات المحقللق فللي تعليقاتلله أنلله تللرجم فللي الحاشللية للكسللائي ولرخفللشأ

والمن منتورأ والمن الطراو  .قد يكون امن الطراو مملن ال يعرفله ريلر المخلتصأ فهلو
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يقت ي الترجمةأ لكن الكسلائي وادخفلش ملن المشلاهير للمخلتص وريلر المخلتص فلال
حاجة أن يترجم لهما ترجمة رير مفيد مميجازها المخلإ وال أدره عل َلم للم يلذكر صلاحمي
المحقق مصد ار واحدا في ادقإ لكإ ترجمة.
رب من قريلب أو معيلد ملا جلاء فلي
ومن الكالم الذه ال يعني شيئا وال يتصإ مل ّ
الصفحة :)2
وأما الفصإ مينهما مالجار والمجرور فجاء في الشعر وال يقاه عليهأ وكلذا جلاء

فللي ريرهللا! ومللالترغ

للرور و للمير مللمهم وللليه جرهللا إيللا مقليللإ خالفللا لمللن أجللاز

مطامقتلله للتمييللزأ وهللم الكوفييللون ...أقللوإ :ال أريللد أن أطيللإ عليللك هللذا الغثللاءأ أخللي

الدارهأ ذلك أن الكتاب قد حشلر محشلد ملن هلذا المسلتغلق اللذه ال تخلرج منله ميسلير
ملن فائلد  .أعانلك الللله أخلي المحقلق علللى ملا شلقيت مله فأشللقيت ريلرك ملن الدارسللين.
وفي هذ الصفحة تجد سيمويه والفارسي والوفشي وامن طاهر وامن خروغأ ولليه ملن

رمز ده من هؤالء ما أن المحقق ذكر لهم رمو از في جدوله.

لقللد تللرجم المحقللق لرحمللر فللي حاشلليته وجعللله علللي مللن الممللارك ادخفللش وأنللا

أحم للإ ورود ادخف للش عل للى الخط للأ المطمع للي .وي للأتي ف للي الص للفحة  )2المم للرد وام للن
السراج والفارسي والعمده والزجاج والخليإ والرماني والجزولي ولغد ادصمهاني ولليه

من رمز ده من هؤالء.

ب المللرزوء مللالكالم المسللتغلق الللذه ال يخصللها .ولع ل ّإ
ومللا زاإ الكللالم عل لى ُر ّ
في مقية من صمر فأشقى فلي الصلفحة  )2إللى نهايلة الكلالم فلي أوإ الصلفحة ..)2
ّ
ثم نأتي في الصفحة إلى الكالم على مذ و منذ فنق أر فيها :قاإ اللحياني :والرفا معد
مللذ أكثللر مللن الخفل
معنى هذ العمار

]والخف

 .أقللوإ :هللذا يفهللم ولكنلله قللاإ معللد  :ومللن الرفللا معللد منللذ  .فمللا

أقوإ :سقط منها شيء أفسدهاأ وتمام العمار  :والرفا معد مذ أكثلر ملن الخفل
أكثر[ من الرفا.
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أ

وأريد أن أقفكأ أخي الدارهأ على شيء اخرأ وال أريد أن تشقى مه كشقائي مإ

أمسطه أماملك لتعلرغ أن هلذا المخطلوطأ وان كلان مجللدا وسلم عليله أنله الجلزء الثلاني

من التذكر أ فهلو فلي علرغ أهلإ صلناعة المخطوطلات دشلت أه أوراق ريلر مرتملة

ال يقام عليها حكم.

لقد جاء في هذ الصفحة :وقاإ ادخفش :منذ لغة أهإ الحجاز يج ّلرون مهلا كلإ
شيءأ ومذ لغة مني تميم وريرهمأ ما معدها رفا...
أقوإ :كأن الصواب :ومذ لغة تميم وريرهمأ ومعدها رفا!
عامللة العللرب فيجل ّلرون مهمللا الحا للرأ ويرفعللون معللدهما
ثللم يقللوإ ادخفللش :وأمللا ّ
الما ي.
كان على المحقق أن يمذإ من عمله وجهد مين يده هذا النص الذه يفتقر إلى

إي للاأأ ولللو أنلله فعللإ هللذا دفللاد أكثللر مللن فائدتلله فللي ترجمللة أعللالم ذكللرت فللي كتللب

الطمقللات وكتللب الرجللاإأ وفللي طللوق أه داره مهمللا كانللت طمقتلله أن يرجللا إلللى هللذ
الكتب.

وال أدره كيغ يسقط شيء

ما ورد في الصفحة  )22وهو:

روره من اللنص وال يفطلن لله المحقلق! وملن هلذا

والمعرفللة تكونللان معلله المتللداء الغايللة فللي الزمللان ممنزلللة مللن) . ...والوجلله هللو:

والنكر والمعرفة تكونان. ...

وتتم للة ه للذا قول لله :والنك للر ت للدخالن عل للى الزم للان ال للذه وق للا في لله امت للداء الفع للإ

وانتهاؤ . ...

والوجه هو :والمعرفة والنكر تدخالن على الزمان. ...
وما زاإ الكالم على مذ ومنذ .
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ونأتي إلى الصفحة  )20وما زاإ الكالم على مذ ومنذ فنجد فيها قوإ المؤلغ

المرزوء مهذ النسخة الفاسد :

 ...فمذا قلت :ما رأيتُه مذ يوم الجمعةأ فقد رأيتَه فلي مع لهأ ثلم فقدتَله معلد إللى
الزمان الذه أنت فيهأ وهذا أحد قولي أمي العملاه أقلوإ :وملن أيلن اهتلد المحقلق أن

أما العماه هذا هو ثعلب وقد ترجم له في حاشيته.

ثم جاء :وحكى أمو مكر عن أمي العماه أنه يجوز. ...
وذهب المحقق أن أما مكر هذا هو أمو مكر محمد من القاسم ادنماره.
أقوإ :من أين له أن يقطا أن أما مكر هذا هو ادنماره.
والللذه وقفللت عليلله فللي كتللب اللغللة أن ادنمللاره حللين يللذكر يقللاإ فيلله أمللو مكللر

ادنمللارهأ أو يقللاإ :ذكللر محمللد مللن القاسللم كللذا) أو ادنمللاره .ثللم إن أمللا مكللر هللذا لللم
يللؤثر عنلله نحللو كثيللرأ مللإ هللو صللاحب لغللة فهللو صللاحب المللذكر والمؤنللثأ وصللاحب

السما الطواإ.

والللذه أرجحلله أن أمللا العمللاه هللو الممللردأ وأن أمللا مكللر الللذه حكللى عنلله هللو أمللو

مكر من السراجأ وهو تلميذ .

والذه يقوه هذا الترجيح أن المؤلغ أما حيان يأخذ مآراء المصريين الذين دعلاهم

أصحامه أ وهو ال يأخذ مما يقوله الكوفيونأ وثعلب وادنماره من الكوفيين.

ع
صللق هللذا الكللالم
وينتهللي الكللالم علللى مللذ ومنللذ فللي الصللفحة  )22ونجللد فللي ل ْ
قوله :قاإ الشاعر وقوإ الشاعر مداية لذكر شواهد جاء فيها ما ورد على فعاإ اسم
ع
ع
صلق
فعإ لرمر َ
كحذارأ أو علم دنثى كقطام ولكلن هلذ الشلواهد الشلعرية وردت فلي ل ْ
الكالم على مذ ومنذ  .ولم يفطن المحقلقأ وكلان عليله أن يثملت ملا يشلير إللى أن ماملا
جديدا قد مدأ.

وراما هذ الشواهد ما روا ادصمعي:
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ع
ونشدت ُح ْج ار وامن أم ع
قطام
فقاإ :و ُحجر هو امن أم قطام.
وقوله هذا إيذان مكالم جديد ذكر فيه ملا جلاء عللى شلاكلة حجلر واملن ّأم قطلام
فيقوإ:
كمللا تقللوإ :أتيتللك مرجل ٍلإ شلريغ وامللن قتيمللةأ وأنللت تريللد معينللهأ والرجللإ الشلريغ

هو امن قتيمة.

لدو إرللار ورللار  ...أقللوإ وكأنلله يريللد
ثللم يتحللوإ المؤلللغ فيقللوإَ :
أرل ْلر ُ
ت علللى العل ّ
المصدر واسم المصدر مثإ إنمات ونماتأ وتسليم وسالم.
ثم يتحوإ المؤلغ إلى ماب ادنواء فيقوإ:
لمي مللن أنج لم الرميللا خمسللة :العرقللو السللفلى ونوؤهللا أرمللا
قللاإ امللن كناسللة :الوسل ّ
لياإأ والحوت نوؤها ثالث لياإ...
أقوإ :كان ينمغي أن يكون في نص الكتاب] :وهي[ خمسةأ ولعلها سلقطت ملن

الناسخ ولم يفطن المحقق.

وقد تسلتغرب أن يلأتي كلالم عللى ادنلواء و ادنجلم فلي كتلاب جلّله النحلو .وقلد

تسللتغرب أكثللر مللن ذلللك حللين تجللد المؤلللغ يتحللوإ إلللى هللذ الملواد وللليه مللن ارمللط أو
صلة وال أستطيا أن أعزو هذا إلى االستطراد مإ أقوإ إنله سلوء فلي التلأليغ .ريلر أن

أما حيان لم يصنا شيئا من هذا في كتمه ادخر أ ومن هنا كلان وصلفي لهلذ النسلخة
المخطوطة مما يدعى دشت عند أهإ هذ الصنعة.

ع
صق خمر ادنواء قوإ المؤلغ :قاإ الشاعر:
وجاء في ل ْ
ع
عوغ امتنوا حسما
ان مني

الد ْخلَلون إذ عذروا
يعه ُ

وكان ينمغي أن يفصإ هذا الميت عن ماد ادنواء .
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وصحة

مخلّا المسيط .

مط الميلت أن ينلون ع ٍ
لوغ ال يكسلر حفاتلا عللى اللوزنأ والميلت ملن

وشرأ ُّ
الدخَلإ .
ثم اتما الشرأ من رير إشار إلى ماد جديد فقاإ :وقاإ:
حتى تركناهم لد مع ٍ
رك
ََ

ع
الشائإ
أرجلُهم كالخشب

ثم قاإ :قاإ ادصمعي :شغإ شارإأ وشيب شائبأ وملوت مائلتأ وويلإ وائلإأ

وذيإ ذائإ...

أقللوإ :ول ليه فللي الميللت المتقللدم شلليء مللن هللذ الموصللوفات والصللفاتأ والللذه

أرجحله أن ميتلا قللد سلقط جللاء فيله شللغإ شلارإ أ وكلان ذلللك سلمما اليلراد المؤللغ لقللوإ

ادصمعي.

ثم أتى مالرجز ص  22وهو:
مالحناء شيئا شائما
يخ من
ّ

.........................

والصواب :شيما شائما
ثم تكلم على ا ُلن َعر أ وهو ماد جديد لم يفصلها المحقق عن الماد السامقة.
وكإ هذا مسائإ لغوية.
ثم قاإ في ماد أخر لم تفصإ عن سامقتها:
الدم ْقهأ والمدقه كإ ثوب أمي
قاإ أمو عميد  :يقاإّ :
ناسيما كذا) َ
قز.
أو إمريم أو ّ

ملن َكتّلان

لحفة هللي علن ال سلليما واذا كانللت
أقلوإ :لللم أعلرغ مللا الملراد مللن ناسلليما أمص ّ
ع
الدمقه.
هذ فما ّ
مؤداها أ و الم َدقه الثانية صوامهاَ :
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وجاء في ص :22
نوليني :أه ُليصمني منك نواإأ العثاكيإ :الشماريخ...
ّ
أقوإ :وال مد أن يكون هذا قد ورد في ميت وسقط من النصأ ولم يشر المحقق.
ثلم جلاءت أميلاتأ وال تعلرغ سلمب إيرادهلا ومنهلا فلي الصلفحة نفسلها ميلت لدريللد

امن الصمة.

وطوحله .واالقيلاإ وادقلواإ:
وطوأ مه ّ
ثم يقوإ :ألقى يد إلى التهلكةأ وألقى يد أ ّ
الملوك.
ولست تدره لم أتي مهذا كله .ثم يأتي في لصقه قوإ حارثة من مدر:
كأني لم أكن شيئا إذا ما
يليه.

وقيإ كان كذا وكانا
هلكت َ

ثم يم ي في هذ الصفحة والتي تليها فيذكر أمياتا يتيمة ال صلة للواحلد ماللذه
وجاء في الصفحة  )22ميت امر القيه:
ع
عار َ زوراء من َن َشٍم

رير مانات على َوتَعرْ
َ

و مانات هذ هي مانية مثإ مادا

طي.
في مادية وهي لغة ٌ

أقللوإ :وص لوامها مانللا دنهللا مفللرد ال جمللا كمللا تللوهم المحقللقأ ومثلهللا :ام ل أر

كاسا أ أه كاسية.
مينها.

ويستمر المؤلغ يورد أمياتا يشتمإ كإ ميت عللى فائلد خاصلةأ ولليه ملن ارملط
وهذا كله يوم إلى أن أصإ الكتلاب مملا ال يمكلن أن يكلون ادصلإ اللذه كتمله

أمو حيانأ مإ إن هذ النسخة شيء مملا مقلي ملن ادصلإ معلدما دخلله الغللط والحلذغ
وما عر

له من السقط وا فات ادخر .
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ويسللتمر منللا هللذا الللنهي القللائم علللى أميللات مفللردات ال صلللة مينهللا فيتحللوإ معللدها

إلى كتاب الزهكاإ الذه أشرنا إليهأ وينقإ صاحب الزهكاإ ماد صوتية عن الخليإ

ا من أحمدأ والكثير منها ورد في ماب اإلدرام من كتاب سيمويهأ ومما ورد في مقدمة
كتاب العين .

وجللاء ف للي ص  )20حك للى الملخللي ف للي س للعد لغت للين:

وفتحها لغة سائر العرب.

للم الس للين لغ للة ه للذيإ

وعرغ المحقق مالملخي هذا فقاإ هو أمو زيد أحملد ملن سلهإ علالم فلذكر لله املن

النديم مؤلفات كثير ...

أقوإ :الملخي الذه أشار إليه امن النديم ليه لغوياأ مإ من أهإ العلوم.
وجاء في ص :)22
أمعل َلن محقّلله واذعللن
يمعللن َمعانللةأ وقللاإ أحمللد مللن يحيللىَ :
قللاإ أمللو الحسللنَ :م ُعللن ُ
وحكي عنهم :سألت ُم ْعنانة فواحد هذا فلي القيلاه معلين كق ليب وق لمانأ
وطامقأ ُ
وهو مسائإ الماء.

أمعل َلن محقلله :أذعللن وطللامقأ
أقللوإ :ووجلله الكللالم ... :وقللاإ أحمللد مللن يحيللىَ :
وحكي عنهم :سألت ُم ْعنانه أ فواحد هذا في القياه معين ...وهو مسايإ الماء.
ُ
عنان جما معينأ والمسايإ جما مسليإأ واليلاء تثملت فلي الجملا فلي مسلايإ
فالم ُ
ُ
دنها أصلية.
ومن فساد هذا الكتاب ما كان من محققه الذه جعإ الشليء متصلال مملا سلمقه

في السطر الواحدأ وكان حق الثاني أن ُيمدأ مه كالما جديدا من أوإ السطر.

الم ْغنللا وحقهللا الرسللم
الم ْشللتا و َ
الم ْعللدا و َ
ومللن سللوء الرسللم مللا ورد فللي ص َ :)22
نى..
مالياء :المع َد و
المشتى و َ
الم ْغ َ
َ
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ومللن ر ارئللب ه للذا الكتللاب إيل لراد قللد ار كمي ل ار م للن كتللاب المفاحش للات الللذه جم للا

أشعار عاصم من الحدثان.

وأنت تق أر هذ ادشعار الماجنلة فتسلأإ نفسلك ملا عالقلة هلذا ملالنحو واللغلة وهملا

م للاد الكت للاب أ أل لليه ه للذا عمث للا واذا ك للان ه للذا فه للإ يك للون أم للو حي للان ص للاحب ه للذا

العمث !

ثم يعود معد هذا ادشعار إلى النحلو ثلم إللى اللغلةأ ثلم إللى طائفلة ملن أشلعار ال

تعرغ ما وجه إيرادها يكثر فيها شعر الفرزدق وجرير وجماعة أخر .

وفللي الكتللاب جملللة مجللاله النحللو واللغللة منهللا مجللله ادصللمعي مللا المللازنيأ

ومجله الزجاج ما جماعةأ ومجله ثعلب ما جماعةأ ومجله ادخفش ادوسلط ملا

المازنيأ ومجله المازني ما الجرميأ ومجله أمي عمرو من العلالء ملا أملي عميلد أ

ومجل لله أم للي عم للرو م للا ادص للمعيأ ومجل لله أم للي يوس للغ ص للاحب أم للي حنيف للة م للا
الكسللائيأ وطائفللة أخللر مللن المجللالهأ وفللي أرلللب صللفحات الكتللاب اسللتغالق وخطللأ

وسهوأ ولوال خشية ع
اإلطالةأ وال داعي لهاأ دتيت عليها.
كلمة أخيرة:

أقوإ :هذ نمذ يسير من هذا الكتاب الذه فشا فيله السلهو والسلقط والنصلوص

المعدولة عن وجههاأ والتزيد والعمث .وانك لتجد في كإ صفحة شيئا من هذا.
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