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:خالصة البحث 

یعنى هذا البحث برصد البیئة العامة والخاصة التي انتجت رسالة الصاهل والشاحج 

العتقاد الباحث أن األدب وصورُه، هو حالة انعكاس للواقع المعیش، وهذا الواقع یتأثر 

.بمجموعة عوامل، سیاسیة واقتصادیة وثقافیة، ومن ثم یعكسها الفنان أو المبدع أدبًا

ن معرفة الظروف المحیطة بالعمل األدبي أو اإلبداعي یعد المدخل األول لفهم إ

شعبیة متداولة أو ؛ألنالنص األدبي، والسیما في بنیته العمیقة  بلغًة نصُه المعري ال یكتُب

على متلقي أدب المعري أن یعرف الت لزامًا .ریخ الذي أظل عصره اظاهرة للمتلقي، لذا یعُد

:المقدمة 

رسالة الصاهل والشاحج تع من اِدَّ بارٌز حدى رسائل أبي العالء المعري الطوال، وأثٌر

.آثاره التي سلمت من الضیاع 

من أشد حقب األمة اإلسالمیة إنَّ ألحوال أمة في عصر وحقبًة واصٌف الرسالة كتاٌب

في بقعة جغرافیة هي قلب العالم اإلسالمي  .حرجًا، وأكثرها غموضًا

لعالء لصفات البشر فوجدها فیهم غیر ثابتة یتلونون بما یقتضیه الزمان؛ نظر أبو ا

ال تتغیر؛ فجعلهم . فأنكرها فیهم وأعرض عنهم  وجبلًة صل ألكنه وجدها في الحیوان خلقًة

.الرسالةمدار 
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البيئة العامة للرسالة
-:احلياة السياسية –أوالً

ــــذي ســــبق رســــالة الصــــاهل والشــــاحج العصــــر ال باألحــــداث الجســــام؛ إنَّ كــــان حــــافًال

، حین أقبـل )هـ٣٣٤(فالخالفة ببغداد فقدت سطوتها على األمصار، بعد الغزو البویهي سنة 

أمیـر األمـراء لـه اللـواء وُجِعـَل الُخلـع وُعِقـَد الدولـة أبـو الحسـین أحمـد بـن بویـه، وَلـَبَس ، )١(ُمعزُّ

واألنـدلس، كمـا نشـأت دولـة  فـي الشـام ومصـَر مسـتقلٌة هذا الضعف نشأت دویـالٌت وعلى إثِر

هـذِه العلویین بطبرستان، والدولة السامانیة فیما وراء النهر، وآل سـبكتكین فـي أفغانسـتان، كـلُّ

.)٢(الدویالت انفصلت عن مركز الخالفة ببغداد

سیاســي مضــطرٍبعاصــر أبــو العــالء المعــّري ثالثــة مــن الخلفــا ء العباســیین فــي جــٍو

كان الرجل أسلم نفسه إلى معتزله االختیاري بمعرة النعمان، إال أنه كـان علـى . )٣(ومعقد وٕاْن

دائـــم ومعرفـــة مستفیضـــة باألحـــداث السیاســـیة التـــي جعلـــت الـــبالد اإلســـالمیة ضـــعیفة  اطـــالٍع

لــم یكــن فــي طاقتــه أن یجمــد إحساســه بشــرور ال((مفككــة،  عصــر، ویعطــل تفكیــره فــي ومــن ثَــمَّ

فســاد المجتمــع، وهـــو قــد عــاد مـــع العزلــة مرهــف الحـــس، یقــظ الوجــدان، طلیـــق التأمــل، نافـــذ 

یلجم لسانه هـذا االضـطراب السیاسـي كـان مـدعاًة)٤())البصیرة، وال كان بمستطیع أْن ، بل إنَّ

ــة أن یتــأملوا تلــك األحــداث السیاســیة محللــین ـــن للمعــري ومــن عاصــره مــن مفكــري األمَّ وناقدیـــ

.لـــها 

مـــن  الــذي ظهـــرت فیــه رســالة الصـــاهل والشــاحج، فلــم یكـــن أفضــل حــاًال أّمــا العصــِر

، وعنــد اســتقرائنا لكتـــب )٥(حلــب وأعمالهـــا مــن المــدن الشــامیةبخاصــٍةالعصــر الــذي ســبقه، و 

كاد نطمـئن أشارت إلیهـا ضـمنًا، نخـرج بنتیجـةنالتاریخ اإلسالمي، التي اختصت بحلب، والتي 

إالَّبــیهــا؛ إل سیاســیًا المدینـــة وأعمالهــا، لــم تشـــهد اســتقرارًا هــذِه ؛ فالعالقـــة فـــي أحــایین قلیلــةأنَّ

لهجمـات الـروم  اإلمارة اإلسالمیة ُعرضـًة المتوترة بین الدولة اإلسالمیة والروم جعلت من هذِه

مــن ثغــورهم وبــین جــرت بینــه ((، ففــي عهــد ســیف الدولــة الحمــداني )٦(علیهــا؛ لقربهــا جغرافیــًا

.)٧())الروم وقائع أكثرها له وبعضها علیه

ا النزاعات الداخلیة بین المسلمین أنفسـهم، فلـم تتوقـف كـذلك؛ لغـرض السـیطرة علـى  أمَّ

؛ إذ بعد وفاة سیف الدولة صار النزاع بـین المسـلمین، واسـتنجد سـعید الدولـة )٨(حلب وأعمالها
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مــن والــي دمشــق  ملــك الــروم فــي ) باســیل(للفــاطمیین؛ فخــرج التركــي ) بنجــوتكین(بــالروم خوفــًا

لـه ذلـك بمعاونـة مـن سـعید الدولـة الحمـداني سـنة  من الجنود، لغزو حلـب وتـمَّ ثالثة عشر ألفًا

إلیــه المعــّري فـــي رســالة الصــاهل والشــاحج عــن أحــداث تلـــك . )٩()هـــ٣٨٥( وهــذا مــا أشــاَر

.)١٠(السنة

السیاسي سوءًا، والسیما فـي حلـب، وعند عتبات القرن الخامس الهجري، یزداد الوضع 

ـــد تحولـــت الســـلطة السیاســـیة مـــن  حلـــب، نإلـــى ِغلمـــا) آل حمـــدان(فق هم الـــذین أســـاؤوا ألهـــِل

عسوفًا حتى سقطت السلطة السیاسیة فیها بید الفـاطمیین، وبـذلك دخلـت . )١١(وظلموهم ظلمًا

مــن تاریخهــا السیاســي، إذ ارتبطــت بالخالفــة الفاطمیــة  جدیــدًة بمصــر، وصــارت حلــب مرحلــًة

لسلطة الحاكم بأمر اهللا الفاطمي تابعًة نفسـه تعیـین والة حلـب، والسـیما . )١٢(إمارًة َل الذي خـوَّ

ـــو العـــالء المعـــّري رســـالة الصـــاهل  فاتـــك الرومـــي والـــي حلـــب للفـــاطمیین، الـــذي كتـــب لـــه أب

هـذا األمیـر، حتـى مقتلـه)١٣(والشاحج فـي عهـِد علـى ، ثم ظلت حلب تعاني الویل وتجرع المرَّ

له سنة  غالٍم .)١٤()هـ٤١٣(یِد

األحداث الجسام التي حـدثت بحلـب، وأبـو العـالء فـي محبسـه بمعـرة النعمـان  لـم ((هذِه

وصــفا  عــن األطمــاع البیزنطیــة فــي بــالد الشــام، ومــا رســالة الصــاهل والشــاحج إالَّ یكــن بغافــٍل

لغزوة من هذه الغزوات التي كانت تهدف إلى عودة الروم لهـ المنـاطقدقیقًا ، فالتهدیـد )١٥())ذِه

ـــواطئهم،  ـــوة الـــروم وضـــعف األمـــراء العـــرب وت فـــي حلـــب وبخاصـــٍةبـــالغزو قـــائم ومســـتمر؛ لق

وهو في بلدته بمعرة النعمـان  أو غزٍو وأعمالها، والمعّري ال حول وال قوة له في مواجهة هجوٍم

لــذي فمــاذا یصــنع مــن ال كناســة لــه وال عــدَّة عنــده ؟ قــد أضــا((معصــوب العینــین،  ء الصــبُح

ال عینین له ؟ بالتـاریخ الـذي سـبق . )١٦())َعینین فهل یضيء ِلَمْن أبا العالء كـان لـه علـٌم إنَّ

شاءت مشـیئة الـدهر أن تتحقـق فـي حیاتـه وأحداٍث ، )١٧(مولده، وما حمله هذا التاریخ من نذٍر

العنایـــة وأن هـــذِه الحـــوادث السیاســـیة عنایتـــه، بـــالرغم مـــن أنَّ الحیـــاة السیاســـیة ب((یـــولي هـــذِه

الحـزن واألسـى ، أمـا هـذا الحـزن )١٨())للمسلمین لم تكن بالشيء الیسیر، ولـم تكـن تنـتج لـه إالَّ

من أحداث حلب في تلك المـدة  في رسالة الصاهل والشاحج، التي یوثق فیها جزءًا فیبدو جلیًا

قصصــیًا یحكــي مــن التــاریخ، لكــن ال علــى ســبیل الســرد التــاریخي، وٕانَّمــا جعلــه ســردًا متكــامًال
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مـن البیئـة  على لسان حیوانات فكانت رسالة الصاهل والشاحج التي عكست جـزءًا واقعیًا ًا قصَّ

سیاسي  .السیاسیة في حلب، وما كانت علیه المدینة وأعمالها من اضطراٍب

:احلياة االقتصادية واالجتماعية –ثانيًا
توفیر األمن من أولویات الحیاة اإلنسانیة  الطبیعیة، وبعـد اسـتقراء الواقـع السیاسـي یعدُّ

المضــطرب، وتســلط اُألمــراء علــى رقــاب الرعیــة، فمــن البــدیهي أن ینــتج عــن هــذا االضــطراب 

آمن یسود فیه  االستقرار االقتصادي یحتاج إلى جٍو اقتصادٌي، ألنَّ .السیاسي اضطراٌب

ه، والتـرف والنعـیم كـان المـال فیـ((إن الواقع االقتصادي في عصر أبي العالء المعري 

فقیر أقصاه في بالط الخلفاء وقصور اُألمراء والخاصة، أما الشعب فأكثره بائٌس . )١٩())بالغًا

هــذا التشــخیص للحالــة االقتصــادیة، كــان ســمة مــن ســمات القــرن الرابــع والخــامس الهجــریین، 

أنتج هذا الواقـع االقتصـادي الطبقـي طبقتـین متمیـزتین همـا  وهـم عـدد قلیـل الخاصـة ((ومن َثمَّ

طبقـة العامـة مـن علمـاء وتجـار وصـّناع –وهم األكثـر –بالنسبة لمجموع األمة، وبقیة الناس 

هذه صورة . )٢٠())ومزارعین ورعاع، وأغلب هؤالء فقراء إال من أتصل منهم بالخلفاء واألمراء

:الواقع االقتصادیة في ذلك العصر، أما حال العلماء فقد وصفه المعري بقوله 

الُحــــــر تجعـــــــل كفـــــــه َنْفـــــــَس ــــــــزِمَوَوَجــــــْدُت ــــــــم یل بمــــــــا ل وُتلُزمــــــــُه )٢١(صــــــــفرًا

لســـوء  ومـــن غیـــر المســـتغرب أن یتـــأثر الواقـــع االجتمـــاعي بـــالواقع االقتصـــادي، نتیجـــًة

الریاء والنفاق والكذب والخداع والوصولیة، واالتهام ((توزیع الثروة والمال، مما أدى إلى شیوع 

البشعة للنساء في ذلك العهد، تلك الصورة التي جعلـتهن أحبولـة الشـیطان الشامل في الصورة 

كمــا ظهــر ســوء الخلقیــة العامــة فــي تحلــل الوحــدة، . فــي المــرأة )) المعــري((كمــا عكســتها آراء 

فنحن أمام مجتمع مریض قد امتصـت قـواه عناصـر الفسـاد التـي دبـت … واألنانیة، والتداعي 

بنیـوي فــي التكــوین االجتمــاعي العربــي، والســیما مــا إذن نحــن أمــا. )٢٢())فیـه مــن زمــن م خلــٍل

عــن أمــٍر یتعلــق بســلوك النســاء فــي عصــر أبــي العــالء المعــري، إذ یــورد ابــن الجــوزي خبــرًا
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فیه النساء بعدم الخروج  طالع مـن سـطوحهن، المن منازلهن وا((أصدره الحاكم الفاطمي ُیلزُم

، ومــا كــان هــذا الحظــر إال )٢٣())افــات لهــنودخــول الحمامــات، ومنــع األســاكفة مــن عمــل الخف

بســبب شــیوع الفاحشــة فــي المجتمــع، وكــذلك ســلوك بعــض النســاء فــي الدولــة الفاطمیــة ســلوكًا

غیـر شـرعیة مسـتغفالت أزواجهـن بطـرٍق للتواصـل مـع مـن یعشـقَن ، فـالمرأة كانـت )٢٤(شیطانیًا

ذلـك بسـبب تـردي األوضـاع  السیاسـیة التـي أثـرت في عصر المعري وسیلة للهو واللعـب، كـلُّ

المعري من أراد أن یعلِّم المرأة في عصره بأن ال ُیدخل علیها من  في المجتمع، وقد حثَّ سلبًا

:المعلمین إال الشیوخ المتهالكین أو العجائز المتهالكات فقال 

لیأخـــــــــــذن الـــــــــــتالوة عـــــــــــن عجـــــــــــوٍز

ــــــــــــنٍح ُج یســــــــــــّبحن الملیــــــــــــك بكــــــــــــلِّ

لحــــــــٌن علــــــــى الفتیــــــــاِت فمــــــــا َعیــــــــٌب

ضـــــــــــریٍروال ُیـــــــــــْدنی ن مـــــــــــن رجـــــــــــٍل

یــــــــداه ــــــــان مرتعشــــــــًا ســــــــوى مــــــــن ك

الالئــــــــــــي َفَغــــــــــــرن مهتَّمــــــــــــاِت مــــــــــــَن

ـــــــــــــــــركعن الضـــــــــــــــــحا متأثمـــــــــــــــــاِت وی

مترجمـــــــــــــــــاِت إذا قلـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــراَد

ـــــــــــــــــــــاِت ـــــــــــــــــــــنهنَّ آیـــــــــــــــــــــا محكم یلق

مـــــــــــــــــن المتثغِّمـــــــــــــــــاِتوَل )٢٥(متَّــــــــــــــــُه

بلـغ منـه مبلـغ أبـي العـالء، وفي هذه التائیة(( وصـف لحـال المـرأة، مـا نظـن أن شـاعرًا

إتقان .)٢٦())وهو یدل على أنه كان أتقن درس حالها في عصره أيَّ

-:الحیاة الثقافیة –ثالثًا

إلـى االضـطراب السیاسـي واالجتمـاعي واالقتصـادي لـم تسـتطع  األسباب التي أّدْت إنَّ

عن عصر أبي العالء المعري تغییب العقل واللسان، فضًال القرن الرابـع والخـامس –ذلك أنَّ

بحـــق عصـــر الثقافـــة واآلداب والفنـــون، ففـــي هـــذین القـــرنین نشـــطت الحركـــة –الهجـــریین  ُیعـــدُّ

زهــت فیــه حیــاتهم العقلیــة وأزهــرت وأتــت ((األدبیــة والثقافیــة؛  المســلمین لــم یشــهدوا عصــرًا ألنَّ

الجنــى، كهــذا العصــ ، والنــاظر إلــى األعــالم )٢٧())ر الــذي نبحــث ونقــول فیــهأطیــب الثمــر وألــذَّ

الحركــة فــي هــذین القــرنین، تبهــره تلــك األســماء الالمعــة مــن رجــال اللغــة  التــي تصــدرت هــذِه
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مــن ِقمــم المؤلفــات العربیــة،  قمــًة واألدب والفلســفة، فهــذا العصــر خّلــف لنــا مؤلفــات عربیــة ُتعــدُّ

.)٢٨(الة الصاهل والشاحج ، إلى جانب الغفرانكالعقد الفرید، والوساطة ،والصناعتین، ورس

الحركــة الثقافیــة،  مــن هــذِه وافــٌر نصــیٌب فحركــة األدب واللغــة والفلســفة ((وكــان لحلــَب

علـى أبـي العـالء ، فقـد أطلـع المعـري علـى مـا تـرجم )٢٩())التي أحیاها سـیف الدولـة لهـا فضـٌل

انتقــل مــن المعــرة إلــى  حلــب للــدرس، كــون البیئــة الحلبیــة مــن كتــب اإلغریــق والیونــان، بعــد أْن

منها فسمع من علماء ذلـك العصـر ورحـل فـي  كانت تموج بتیارات ثقافیة وفكریة متنوعة، أفاَد

:، إذ یقول )٣٠(طالع بأیام األقوام واألممالطلب العلم، فكان واسع ا

ــــٍن الــــدنیا بنــــو زم وعنـــــــدي مـــــــن أخبـــــــارهم طـــــــرُفمــــا كــــان فــــي هــــذِه )٣١(إالَّ

قیادة  الفكر في عصر المعري انتقلت من الشعر إلى الفلسفة، والسیما ما ترجم فـي إنَّ

الفلسفة الطبیعیة والریاضیة، واإللهیة، واألدبیة، فكان فالسفة القرن الرابـع والخـامس الهجـریین 

أسالفهم الشعراء فـي  على اتصال دائم باألمراء والملوك الذین أجّلوا هؤالء الفالسفة، كما أجلَّ

.)٣٢(، ووفروا لهم األموال والحصانة والحمایةزمن سابق

المعـري كانـت تتسـم بازدهـار الحیـاة الثقافیـة من هنا نرى أن صورة العصر الذي أظـلَّ

لحركة األدب أدى إلى توسیع دائرة االختالف  واألدبیة من شعر ونثر، وظهور الفلسفة منافسًا

.وأمصارها والتنوع الفكري في أرجاء واسعة من الدولة اإلسالمیة

مـن الشـوائب التـي  صـافیًا لكن هل كان هـذا الفكـر واألدب فـي عصـر المعـري خالصـًا

هــذا العصــر رغــم ازدهــار حركــة  شــاعت فــي هــذا العصــر ؟ تــرى الــدكتورة بنــت الشــاطئ، أنَّ

هنــاك هنــات شــابت هــذا اإلبــداع، والســیما عنــد  أنَّ التــألیف العلمــي واألدبــي والفكــري فیــه، إالَّ

راء الذین كان همهم الكسب المادي والمعنوي بأي وسـیلة مـن الوسـائل، وهـي بهـذا بعض الشع

تؤكد مـن خـالل هـذا الـرأي علـى المجـال الخلقـي العـام، ألنهـا تـربط –الدكتورة بنت الشاطئ–

بضاعة هؤالء األعالم  الحركة الثقافیة المزدهرة باالضطراب السیاسي واالجتماعي، بلحاظ أنَّ

في دواوین الملـوك واألمـراء من المبدعین، لم  لها إّال رواجًا –مسـببي هـذا االضـطراب –تلَق

على حساب الجیاع من أبناء العامة، وبسبب هذا الفساد یؤثر المعّري العزلة في  وتكسبًا تملقًا

علــــى هــــذا االخــــتالل العــــام فــــي عصــــره، والســــیما فســــاد األدبــــاء والشــــعراء  محبســــه احتجاجــــًا

زمـان ، وهذا ما أك)٣٣(وغیرهم المـدح فـي كـلِّ مـا رفـع ((ده في رسالة الصاهل والشاحج مـن أنَّ
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وال یماٍن الشـعر : ((، أما في مقدمة دیوانه لزوم ما ال یلزم فیقول )٣٤())قدر مشئٍم إنِّي رفضُت

تریكُته فیه الكذُب، واستعین علـى نظامـه )٣٥(رفض الّسقب ِغرسه والرَأَل ، والغرض ما استجیَز

بـــالتحرز مـــن الـــدنیا الخادعـــة، بالشـــبهات، فأّمـــا ا للمتوســـن وأمـــرًا للســـامع وٕایقاظـــًا لكـــائن ِعظـــٌة

شــاء اهللا ممــا ُیلــتمس بــه الثــواُب أن مــن ... وأهلهــا الــذین ُجِبلــوا علــى الغــش والمكــِر، فهــو إْن

یتــوخى الصــادقة مــن الكــالم  ــُه ســلك فــي هــذا األســلوب ضــعف مــا ینطــق بــه مــن النظــام؛ ألّن

مــا یتضــح مــن. )٣٦())البــرَّة كــالم المعــري أن غایتــه مــن نظــم الشــعر هــو تجنــب الــدنیا وكــلُّ

یحســن بالكــذب؛ ألن الكــذب عنــده مــن أكبــر القبــائح وٕان  یفســدها حتــى وٕان كــان الكــالم شــعرًا

.كان شعرًا

حالة االزدهار في عصر أبي العالء، لم تقتصر على الشعر والشعراء المتكسبین  لكنَّ

هناك ئ نت الشاطبه، والذین عدتهم الدكتورة ب من عوامل فساد المجتمع، إذ نالحظ أنَّ عامًال

علمیــة فـي التفكیــر العقلـي والفلســفي عنـد المســلمین، والســیما  مؤلفـات ناضــجة تـدل علــى سـعٍة

في الكتب النقدیة والبالغیة في هذا العصر، فمـا تـزال نظریـة الـنظم التـي أوجـدها عبـد القـاهر 

عـن نتاجـات النقـاد والفالسـفة اآلخـرین، وفـي الجرجاني مدار تـدقیق وبحـث إلـى یو  منـا، فضـًال

هذا العصر بـرزت مؤلفـات نثریـة عكسـت صـورة واقعیـة لهـذا العصـر بأسـلوب یـدل علـى ثـراٍء

ثقـافي وقـوة إدراك ال یمكــن تجاهلهـا، بحجــة وجـود بعـض الثغــرات التـي تشــوب هـذا االزدهــار، 

علــى رقــي فرســالة الصــاهل والشــاحج والغفــران ومــا ســبقهما ومــا لح ناضــج تــدلُل قهمــا مــن نثــٍر

حضـــاري مـــن لـــدن هـــؤالء الكتـــاب واألدبـــاء والفالســـفة، أمـــا غـــایتهم، فكانـــت تقصـــد إصـــالح 

إلى جنب مع التاریخ  .المجتمع وتوثیق الواقع جنبًا

أبـــي العـــالء إذ كانـــت المؤلفـــات النقدیـــة  ـــة الثقافیـــة فـــي عصـــِر فـــي الحال نلحـــظ تباینـــًا

الركیزة األساسیة التي ال یستغني عنها واألدبیة والفلسفیة فضًال عن كتب التاریخ والسیر، تعدُّ

عصر االزدهار الثقافي السـیما فـي  هذا العصر بحٍق من األعصر، لذا ُعدَّ باحث في عصٍر

وٕانَّمـــــا ارتــــبط بعـــــض مبـــــدعیها بالسیاســـــة  الحیـــــاة الثقافیـــــة لــــم تكـــــن مســـــتقلٍة المؤلفــــات، لكـــــنَّ

ند بعض الشعراء المكتسبین من شـعرهم، وبعـض العلمـاء الـذین والسیاسیین، كما هي الحال ع

یرتموا بأحضان السلطان والحاكم  .ارتضوا أْن
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البيئة اخلاصة بالرسالة
علـى حبـیس المعـّرِة،  حلـَب ـت أحـداُث في العقد الثاني من القرن الخامس الهجـري، ألحَّ

أدبي، یعكس أحداث تلك األیام الحرجة من تاریخ حلـب، صـاغ  نٍص صیاغِة یتجشم عناَء أْن

فـي الرسـالة وكـلُّ–الصاهل والشاحج –أحداث نصه  منها أخذ دورًا على لسان حیوانات كلٍّ

جعله المعري مورى للضرورة األدبیة، والخوف من مجاهل طغاة حیوان ُأرید له  أن یحمل هّمًا

النص .)٣٧(الحكم والسیاسة، وهذا ما أشار إلیه مبدُع

محلــي محــدد  المعــّري وضــع رســالته فــي إطــاٍر دقیــق، فوصــف علــى ((إنَّ وفــي زمــٍن

األ فــي العقـــِد والشـــاَم ول مـــن القـــرن لســان الحیـــوان الوضـــع السیاســـي واالجتمــاعي فـــي مصـــَر

، والسیما أحداث حلـب، إذ نقـل تلـك األحـداث علـى لسـان الثعلـب، الـذي )٣٨())الخامس للهجرة

علـى الشـاحج، المعصـوب العینـین بمعـرة  یـرُد في حلب وأطرافهـا، ومـن ثَـمَّ متجوًال كان یمضِي

.)٣٩(النعمان، یخبره باألحداث السیاسیة واالجتماعیة التي یلتقطها من هنا وهناك

مـــن  ماســـة لیتعـــرف علـــى جملـــٍة الصـــاهل والشـــاحج، یكـــون بحاجـــٍة المتلقـــي لـــنِص إنَّ

مــن السـبب األساســي  الـذي أشــارت إلیـه المصــادر –المقـدمات األساســیة لفهـم الــنص، ابتـداًء

لمكــــان أحـــــداثها –القدیمــــة  بالحقبـــــة الزمنیــــة، وصـــــوًال عــــن دواعـــــي تــــألیف الرســـــالة، مــــرورًا

عــن دقــائق  ألغازهــا، كالنكــت العروضــیة واألحــاجي المتسلســلة، فضــًال أخــرى تحتــاج إلــى فــكِّ

عـن اللغویـة  الـنص، فإنـه . واأللغاز، والمباحث األدبیة والنقدیـة فضـًال أّمـا الجنـاح الـذي یظـلِّ

عـن أرجـاء متفرقـة مـن العـالم  یتكئ على مسـلمة اجتماعیـة تتعلـق بواقـع حلـب وأعمالهـا فضـًال

.اإلسالمي ومحیطه 

ُكتبت الرسالة ؟–أوًال ِلَم

رســـالة الصـــاهل والشـــاحج إحـــدى رســـائل المعـــّري الطـــوال كــــ  الغفـــران، ورســـالة (تعـــدُّ

، كمـا ذكـر دوافـع المعـري )٤٠()هــ٦٦٠ت (ذكرها ابن العـدیم ) . المالئكة، والفصول والغایات

یـــتكلم فیـــه علـــى لســـان فـــرس) الصـــاهل والشـــاحج(وكتـــاب یعـــرف بــــ : ((، إذ قـــال )٤١(لتألیفهـــا

ــــة أبــــي شــــجاع فاتــــك بــــن عبــــد اهللا  حســــٌن، صــــنعه لألمیــــر عزیــــز الدول وبغــــل، وهــــو كتــــاٌب

، مولى منجوتكینالعزیزي، وكان أبو شجاع هذا والي حلـب مـن قبـل المصـریین فـي )٤٢(الرومي

یجــب )٤٣(أیــام الحــاكم وبعــض أیــام الظــاهر حقــًا ، وكــان ســبب تصــنیفه أنــه ُرفــع إلــى فاتــك أنَّ
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، )٤٤())ء، وجب على أبـي العـالء سـؤاله فیـه مقـداره أربعـون كراسـًاعلى بعض أقرباء أبي العال

أّما الذین ذكروها ضمن مؤلفاتهم لم یحددوا سبب تألیفها، فهذا یاقوت الحموي یورد ذكرها فـي 

، وعــّرج علیهــا القفطــي فــي مصــنفه الشــهیر بإنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، ضــمن )٤٥(معجمــه

فـــي ، وأشـــار إلیهـــا)٤٦(مؤلفـــات المعـــري ـــذهبي أیضـــًا ـــاریخ اإلســـالم(ال وأشـــارت إلیهـــا . )٤٧()ت

الرسـالة قـد وصـلت إلـیهم فـي وقـٍت مصادر المغاربة في أكثر من مؤلف، وهذا دلیـل علـى أنَّ

ابــن خیــر األشــبیلي ذكرهــا عنــد التعریــف بمؤلفــات المعــري ) هـــ٥٧٥ت ()٤٨(مبكــٍر، بــدلیل أنَّ

الكالعي. )٤٩()الفهرسة(بكتابه  بـذكرها فـي كتابـه )هـ٦٣٤ت ()٥٠(إال أنَّ إحكـام (، لـم یكتـٍف

، )٥٢()رسـالة السـاجعة والغربیـب(، وٕانما عارضها برسالة ُأخرى له أسماها بـ )٥١()صنعة الكالم

هــذِه. )٥٣())حــذا بهــا حــذو أبــي العــالء المعــّري فــي رســالة الصــاهل والشــاحج((ونــراه قــد  إنَّ
علــى أنَّ هـا كانــت موجـودة فـي المغــرب العربـي علــى المعارضـة لرسـالة الصــاهل والشـاحج تـدلُّ

عهــد الكالعــي، الــذي عــاش فــي منتصــف القـــرن الســادس الهجــري، وأرجــح أّنــه قرأهــا كاملـــًة

الُمَعــْارض وفهمــِه، أي  المعارضــة ال تــتم إال باســتیعاب الــنصِّ وأســتوعب أســلوب تألیفهــا، ألنَّ

.بتشرب الفكرة واألسلوب لبلوغ الغایة 

اختفـــت  ـــمَّ مـــن ) رســـالة الصـــاهل والشـــاحج(ومـــن َث أحـــٌد حتـــى فـــي المغـــرب، ولـــم یهتـــِد

الباحثین إلیهـا مـدة طویلـة مـن الـزمن، حتـى ُوِفقـت الـدكتور عائشـة عبـد الـرحمن بـالعثور علـى 

.)٥٤(نسختین منها في الخزانة الملكیة بالرباط

من الشهرة كما أخذت الغفران، على  رسالة الصاهل والشاحج لم تأخذ نصیبًا الرغم إنَّ

ــل القــول فــي محتواهــا، ولــم تفــرد لهــا بابــًا مــن تقــدمها زمنیــًا، والمصــادر التــي ذكرتهــا، لــم تفصِّ

ـــي مـــن خـــالل اســـتقراء تلـــك  ـــو علـــى ســـبیل االختصـــار، ویبـــدو ل لشـــرح مضـــامینها ول خاصـــًا

الشــأن المحلــي  الــذي ) الخــاص(المصــادر التــي ذكــرت الرســالِة، وبالموازنــة مــع محتواهــا، أنَّ

، لــم یكــن یفــتح شــهیة البــاحثین واألدبــاء لمدارســتها، وتفكیــك ألغازهــا والســیما بعــد قامــت علیــه

ركنــت الرســالة فــي خــزائن الكتــب مــدة  ضــیاعها فــي المشــرق ووصــولها إلــى المغــرب؛ ومــن ثَــمَّ

.زمنیة طویلة 

إلـــى أنَّهـــا  ابـــن العـــدیم، أشـــاَر أنَّ وبـــالعودة إلـــى ســـبب تـــألیف الرســـالة، فقـــد ذكرنـــا آنفـــًا

إللحـــاح هـــؤالء ُصــنِّ وجـــب للســـلطان علــى بعـــض أرحـــام المعــري، ونظـــرًا علـــى حــٍق فت اتكـــاًء
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وجب علیه سـؤال السـلطان فیـه وهـو فـي ذلـك یعتمـد علـى مـا جـاء ((األقارب على أبي العالء 

قـــــد تعـــــاونوا فـــــي )٥٥())فـــــي الرســـــالة نفســـــها لـــــه أوالد أٍخ ، إذ یـــــذكر المعـــــّري فـــــي رســـــالته أنَّ

لهم قطعة)٥٦(خدمته ال تنبـت فـي ، وأنَّ ، وقـد رفـع رافـع إلـى الحضـرة العالیـة أن )حمـاه(أرٍض

األرض، وهــؤالء األقــارب ناشــدوا المعــري أن یســأل الســید عزیــز  لخزانــة الدولــة علــى هــذِه حقــًا

األریضة الضریبة على هذِه .)٥٧(الدولة وتاج الملة بأن یعفي أوالد أخیه من هذِه

المعري عندما قدَّم السـبب إلى هنا تبدو القضیة واضحة في سبب تأل یف الرسالة، لكنَّ

هزیلـة  ل في طبیعة تلـك األرض، ووصـفها بأنَّهـا أرٌض یفصِّ الذي من أجله كتب الرسالة، أخَذ

لـو أنـه یحمـل أثقـال اللئـام، ویسـافُر الحیـوان الـذي یكـدح فیهـا یـودُّ ال ینبت فیها زرع، حتّـى أنَّ

یعمل في  األرض البائسةمن المشرق إلى المغرب، على أْن .)٥٨(هذِه

األرض، ممهــدًا البهیمــة التــي تكــدح فــي هــذِه ویســتطرد المعــّري فــي الكــالم علــى هــذِه

بعـــض اآلیـــات القرآنیـــة شـــواهد یمهـــد بهـــا إلنطـــاق الحیـــوان فـــي ((الســـبیل إلنطاقهـــا باســـتخدام 

البهیمـــة أ: ((الثانیـــة والرئیســـة والطویلـــة، فیقـــول )٥٩())قصـــته تضـــمر هـــذِه و تقـــول فجـــائز أْن

إنســاٍن أو َوْرٍد، .. …باللســان مــا ال یفهُمــه كــلُّ ُكَمیــٍت فــارُس ــِرَد َی وال یمتنــع فــي قــدرة اهللا، َأْن

في نمیـر ذي َبـْرٍد، ربطـه بالكثـب مـن المثـاب الحـسِّ. )٦٠(فإذا َشَرَع : فیقـول الشـاحج، بفضـِل

؟ لكــالم علــى لســان الحیــوان، ، وبهــذا التمهیــد، یفتــتح المعـّري ا)٦١())مـن أیــن طــرَأ علینــا الكـریُم

قصـته هـذِه،  تكـون شـخوَص وتبدأ قصة طویلة على لسان حیوانات مختلفـة أرادهـا المعـّري أْن

بالصاهل والشاحج، وبهما سمیت الرسالة  دور البطولة ُأنیَط .لكنَّ

السـبب الظـاهر لتـألیف الرسـالة، هـو قصــة األرض التـي مـن أجلهـا ُكتبـت الرســالة،  إنَّ

ت حولت الشـكوى مـن اإلنسـان إلـى شـكوى الحیـوان الـذي أنطقـه المعـّري لطـرح مظلمتـه ومن َثمَّ

) .الحضرة العالیة(إلى 

لمتلقــي –قصـة األرض –قـد یكـون الســبب األول  فــي الغایـة مــن كتابـة الرســالة مقنعـًا

ال یمكننا تسویغ السبب الثاني الذي طرحه المعري  الذي –أي شكوى الحیوان –النص، لكْن

باطنـــة جعلـــت المعـــري ینطـــق الحیـــوان،  هنـــاك أســـبابًا تقـــوم علیـــه أحـــداث الرســـالة، ونـــرى أنَّ

عـــن تلـــك المـــدة  وسیاســـیًا والقـــاريء لمضـــمون الرســـالة یجـــد أن المعـــّري یحمـــل هّمـــا اجتماعیـــًا
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عن االضطراب السیاسي وفساد المجتمع في عصر أبـي العـالء  الزمنیة، یفسره ما ذكرناه آنفًا

.المعري

:متى كتبت الرسالة –ثانیًا

عزیـز الدولـة، فاتـك (المصادر التـي أشـارت إلـى الرسـالة تكـاد تتفـق علـى أّنهـا ُألفـت لــ 

) عزیـز الدولـة(والي الفـاطمیین علـى حلـب، وبـالرجوع إلـى الوثـائق التأریخیـة نجـد أنَّ) الرومي

ثــالث عشــرة وأربعمائــة قــد تــولى حكــم حلــب فــي ســنة ســبع وأربعمائــة للهجــرة، إلــى مقتلــه ســنة

مجـال تـألیف الرسـالة یـدور فـي فلـك سـبع سـنین، هـذا مـن جهــة نـرى أنَّ ، )٦٢(للهجـرة، ومـن ثَـمَّ

القســم الثــاني مــن الرســالة یتحــدث عــن جفلــة أهــل حلــب مــن غــزٍو ومــن جهــة أخــرى نــرى أنَّ

الجفلـة، إنمـا ك للروم علـى مـدینتهم، والمصـادر التاریخیـة تتفـق علـى أن هـذِه انـت سـنة محتمٍل

.)٦٣(أربعمائة وٕاحدى عشرة للهجرة بما أصبح یعرف بجفلة عزیز الدولة

ة الزمنیــة لكتابــة الرســالة، تتقاســمها جهتــان  المــدَّ األولــى تركــت المجــال : المالحــظ أنَّ

لســـبع ســـنین، وهـــذا مـــا أكدتـــه المصـــادر األدبیـــة والتاریخیـــة التـــي أشـــارت إلـــى  الزمنـــي واســـعًا

الزمنــي الواســع یقــوم علــى التقــدیر والتقریــب، واألخــرى ضــیقت المجــال الرســالة، وهــذا المقــدار

.السابق وجعلته یدور في ثالث سنین، وهذا المجال یحتاج إلى تدقیق مستفیض 

مـتن الرســالة یعیننـا فــي تحدیـد تــاریخ كتابتهـا، وفـي تأمــل دقیـق لمــا بـین الســطور،  لعـلَّ

الســـید عزیـــز الدولـــة : ((یقـــول المعـــري  نصـــَره أعـــزَّ–إنَّ المـــؤمنیَن–قـــد راســـل –اُهللا أمیـــَر

اِهللا ـــِن دی ِإلعـــزاِز ـــنص یؤكـــد أن الرســـالة كتبـــت فـــي عهـــد الظـــاهر، )٦٤())-الظـــاهَر ، هـــذا ال

المصــادر )هـــ٤١١(تشــیر إلــى أن عهــده بــدأ بعــد مقتــل أبیــه ســنة والمصــادر التأریخیــة ، وأنَّ

، فالرســالة تكــون )هـــ٤١٣(قتــل فــي ســنة ) عزیــز الدولــة فاتــك الرومــي(نفســها ذهبــت إلــى أنَّ

إذا مــا )هـــ٤١٢(، وبدایــة ســنة )هـــ٤١١(كتبــت فــي أواخــر ســنة  أكثــر ُقربــًا المــّدة تعــدُّ ، هــذِه

عن نص الصاهل والشاحج آنـف الـذكراستقرأنا المصادر التاریخی ، أي فـي )٦٥(ة جیدًا، فضًال

ة الزمنیــة التــي تظــاهرت فیهــا الخالفــة الفاطمیــة بمصــر بالرضــا عــن  فــي ) عزیــز الدولــة(المــدَّ

عزیـز الدولــة  علیــه الحــاكم الفــاطمي، فعصــى ((حلـب، وهــذا مــا أكــده ابــن العــدیم مــن أنَّ تغیَّــَر

بحلــب، ودعــا لنفســه علــى المنبــر، فأرســل الحــاكم إلــى علیــه، وضــرب الــدینار والــدرهم باســمه 
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فلمـا بلـغ عزیـز الدولـة ذلـك، . الجیوش وأمرها أن تتجهز إلیه في سنة إحـدى عشـرة وأربعمائـة 

ـا بلـغ موضـعًا أرسل إلى بسیل ملـك الـروم یسـتدعیه لیسـلم إلیـه حلـب، فخـرج بسـیل الملـك، فلمَّ

الحــاكم، فأرســل إلــى بســیل یعلمــه أنــه قـــد ، بلــغ عزیــز الدولــة وفــاة )٦٦(یعــرف بمرجــع الــدیباج

لــه فعـدل بســیل  ظهــر كـان هــو وبنـوا كــالب حربـًا أنـتقض مــا كـان بینهمــا مـن الشــرط، وأنـه إْن

، فأخــذها مــن الخــزر، وكــان النــاس قــد أجفلــوا مــن ملــك الــروم إلــى حلــب، )٦٧(إلــى منــار كــرد

الجفلـة تسـمى جفلـة عزیـز الدولـة ألنهـا بسـببه الظـروف العصــیبة فـي هـ. )٦٨())فكانـت هـذِه ذِه

علــى العامــة مــن أهــل حلــب وأعمالهــا، ال یعرفــون فیهــا حقیقــة ملــك الــروم، وال یعرفــون مــا هــو 

سر العالقة وصورتها بین عزیز الدولة والظاهر إلعـزاز دیـن اهللا، فالنـاس علـى الجملـة قلقـون 

الضـطراب مضطربون، تكثر بینهم الشائعات، مما أدى إلى أن یسود المجتمع لون من ألوان ا

الظـروف العصـیبة كتبــت رسـالة الصـاهل والشــاحج، ألن متلقـي الـنص یجــد  والـذعر، فـي هــذِه

األحـداث المدونـة فـي كتـب التـأریخ هـي نفسـها التـي یتحـدث عنهـا  هـذِه عند قراءة الرسالة، أنَّ

بالوصـــف والتحلیـــل –كعادتـــه –المعـــّري فـــي رســـالته، وزاد علـــى تلـــك المصـــادر، أنـــه أمعـــن 

.)٦٩(ألدق األحداثالمستفیض 



١٢

:خاتمة البحث 

ریخیـة، یؤكـد اهذا الوصف لألحداث مـن لـدن المعـري، وبموازنتهـا بأخبـار المصـادر الت

العزلـة لـم تأخـذ  هـذِه تامـة عـن أحـداث عصـره ومجتمعـه، بـل إنَّ أن المعري، لم یكن في عزلٍة

عن مواكبة األحداث وتحلیل مضامینها  كبیرًا البعیدة، وهذا ما یؤكده نص الصـاهل منه مأخذًا

بـأدق المواقـف واألحـداث عـن حالـة المجتمـع  مبدع النص كـان علـى إطـالٍع والشاحج، من أنَّ

.الحلبي خاصة، والشامي عامة 

هذا المدخل أراد منه الباحـث تبصـیر المتلقـي بماهیـة العصـر والبیئـة التـي أحاطـت  إنَّ

المهـاد  فـي ظهـور هـذا االتـبرسالة الصاهل والشـاحج؛ ألنَّ رئیسـًا ریخي واالجتمـاعي كـان سـببًا

مــن واقعــه ا هــاٍم عــن جــزٍء جتمـــاعي، الالــنص األدبــي الــذي أراد منــه مبدعــه، إعطــاء صــورًة

.سلوب األدیب المدرك لفعل اللغة األدبیة في صورة الواقع المعیش اب

:هوامش البحث 

، ١٣١: ، ورسـوم دار الخالفـة، للصـابيء ١٥) : هــ٤٤٨ت (المنتزع من كتاب التاجي، ألبـي اسـحق الصـابيء : ینظر )١(

) .هـ٣٣٤أحداث سنة (٢١١–٢٠٥/ ٧) : هـ٦٣٠ت (والكامل في التاریخ البن األثیر 
.٥٩: عبد العزیز الدوري . النظم اإلسالمیة، د: ینظر )٢(
) .هـ٤٦٧–٤٢٢(والقائم  ) هـ٤٢٢-هـ ٣٨١(، والقادر )هـ٣٨١-هـ ٣٦٣(الطائع : وهم )٣(
.١٩١: أبو العالء المعري، بنت الشاطئ )٤(
أحـداثها تحكـي عـن واقعهـا السیاسـي واالجتمـاعي واالقتصـادي فـي )٥( رسالة الصاَهل والشاحج في ُجلِّ ◌ً خصصنا حلب ألنَّ

جرت قبل هذا التاریخ بصورة عامة بصورة خاصة، و ) هـ٤١٣-هـ ٤٠٧(السنوات  .أحداٍث
ــاریخ : ینظــر )٦( / ٦: ، وتــاریخ العالمــة ابــن خلــدون ٣٣٩/ ١١: ومــا بعــدها، والبدایــة والنهایــة ٣٠٢/ ٧: الكامــل فــي الت

.٩٠٨/ ٧: ، والمنتظم ٨٩٢/ ٨و ٧٤٦
.١١٩/ ١: سهیل زكار . زبدة الحلب في تاریخ حلب ، البن العدیم، تحقیق د)٧(
.٣٤٥–٣٤٢/ ٥: ، وتاریخ سوریا الدنیوي والدیني، للمطران یوسف الدبس ١٨٥/ ١: المصدر نفسه : ینظر )٨(
.١٧٤–١٧١/ ١: زبدة الحلب : ینظر )٩(
.٥٥٧–٥٥٦: رسالة الصاهل والشاحج : ینظر )١٠(
.١٨٠–١٧٧/ ١: زبدة الحلب : ینظر )١١(
.وما بعدها ١٨٨/ ١: المصدر نفسه : ینظر )١٢(
.١٩١/ ١: زبدة الحلب : ینظر )١٣(
.١٩٤/ ١: المصدر نفسه : ینظر )١٤(



١٣

.٢٥٠: عبد القادر زیدان . قضایا العصر في أدب أبي العالء المعّري، د)١٥(
.٨٢: رسالة الصاهل والشاحج )١٦(
.٢٥٠: ا العصر ، وقضای٦٠٧–٦٠٦: المصدر نفسه : ینظر )١٧(
.١٩١: ئأبو العالء المعّري، بنت الشاط)١٨(
.١٤/ ١: ظهر اإلسالم، أحمد أمین )١٩(
.٧١: تجدید ذكرى أبي العالء : المرجع نفسه والصفحة وینظر )٢٠(
.٣٢٤/ ٢: اللزومیات، تحقیق أمین عبد العزیز الخانجي )٢١(
.٢٦–٢٥: دراسة نقدیة / الغفران )٢٢(
الحضـارة اإلسـالمیة : هــ طبعـة دار الكتـب وینظـر ٤٠٥، حـوادث سـنة ١٠٠/ ١٥: المنتظم في تاریخ الملوك واألمـم )٢٣(

.وما بعدها ١٧٦/ ٢: محمد هادي أبو ریده : في القرن الرابع الهجري، آدم متز، ترجمة 
.وما بعدها ١٠٢/ ١٥: المنتظم : ینظر )٢٤(
.١٨١/ ١: اللزومیات )٢٥(
.٣٠٢: تجدید ذكرى أبي العالء )٢٦(
.٧٩: تجدید ذكرى أبي العالء )٢٧(
.٣٥–٣٤: الغفران ألبي العالء المعّري، دراسة نقدیة : ینظر )٢٨(
.١٨٧/ ١: ظهر اإلسالم )٢٩(
.٧٧: قضایا العصر في أدب أبي العالء المعّري : ینظر )٣٠(
.١٠٠/ ٢: اللزومیات )٣١(
.٨٣–٨٠: تجدید ذكرى أبي العالء : ینظر )٣٢(
.٤١–٣٥: دراسة نقدیة / الغفران ألبي العالء المعري : ینظر )٣٣(
.١٧٨: رسالة الصاهل والشاحج )٣٤(
، )رأل(القـاموس مـادة : فـرخ النعامـة : ، والـرأل )سـقب(القـاموس مـادة : ولد الناقة إذا وضعته وعـرف أنـه ذكـر : السقب )٣٥(

) .تركة(البیضة، القاموس : كة والتری
.٣٢–٣١/ ١: أمین الخانجي : تحقیق : اللزومیات )٣٦(
.٣٥٠، ٢٢٠–٢١٩: رسالة الصاهل والشاحج : ینظر )٣٧(
–، صــالح بــن رمضــان، دار الفــارابي )مشــروع قــراءة شــعریة(الرســائل األدبیــة ودورهــا فــي تطــویر النثــر العربــي القــدیم )٣٨(

.٤٩٨: ٢٠٠٧، ٢بیروت، ط
للشــاحج المعصــوب العینــین –، إذ یقــوم الثعلــب بنقــل أحــداث حلــب ٦٩٢–٤٢٠: رســالة الصــاهل والشــاحج : ینظــر )٣٩(

، وهذه األحداث في الرسالة تصور جفلـة النـاس )باسیل(عن غزو متوقع للمدینة من قبل الروم بقیادة ملكهم –بمعرة النعمان 

علــى حلـــب مــن هــذا الغــزو، حتــى ب الجفلــة بجفلــة عزیــز الدولــة؛ ألنهــا حــدثت فــي عهــده كونــه كــان أمیــرًا اتــت تعــرف هــذِه

.للفاطمیین 
لحلــب فــي نحــو : ابــن العــدیم )٤٠( مــن ُأســرة حلبیــة ولیــت القضــاء، وعرفــت بــالعلم والفضــل، وقــد درَّس وأفتــى، وجمــع تاریخــًا

.٢٠٦٨/ ٥: الدكتور إحسان عّباس معجم األدباء، تحقیق : ثالثین مجلدًا، توفي بمصر، أنظر 



١٤

كتــاب اإلنصـاف والتحــري فـي دفــع الظلــم والتجـري عــن أبـي العــالء المعــري، البـن العــدیم، ضـمن كتــاب تعریــف : ینظـر )٤١(

.٤٨٣: ١٩٦٥القدماء بأبي العالء، تحقیق عبد السالم هارون وآخرون، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، 
زبـدة : هــ ، انظـر ٤١٣–٤٠٧والي حلـب للفـاطمیین فـي أیـام الحـاكم، وبعـض أیـام الظـاهر للسـنوات مـن عزیز الدولة )٤٢(

.١٩٨/ ٤: ، والنجوم الزاهرة ١٩١/ ١: الحلب من تاریخ حلبـ، البن العدیم، تحقیق سهیل زكار 
الفـاطمیین هو َأبو علي منصور بن العزیز بـاهللا نـزار بـن المعـز العبیـدي: الحاكم الفاطمي )٤٣( ت (، ثالـث خلفـاء مصـر ِمـَن

، )هــ٤٢٧ت (أمـا الظـاهر إلعـزاز دیـن اهللا فهـو علـي بـن الحـاكم الفـاطمي . ١٧٧/ ٤: النجـوم الزاهـرة : ، انظر )هـ٤١١

٣: ، ووفیـات األعیـان ٢٥٤/ ١: ، والخطط المقریـزي ٢٤٧/ ٤: النجوم الزاهرة : ینظر . ولي الخالفة بعد والده الحاكم 

/٤٠٧.
، نسـتنتج مـن كـالم ابـن العـدیم أنـه لـم یقرأهـا كاملـة، وٕاّنمـا سـمع بهـا، بداللـة ٥٣٢–٥٣١: تعریف القدماء بأبي العالء )٤٤(

بأحداث حلب  متمثًال .حصره سبب التألیف بالحق الذي وجب على أقارب المعري دون ذكر سبب ثاٍن
.٣٣٣/ ١: معجم األدباء : ینظر )٤٥(
.٤٥: ، وتعریف القدماء ٦٢/ ٢: باه الرواة إن: ینظر )٤٦(
.٢٠٢: تعریف القدماء : ینظر )٤٧(
.٣٨٥: ، وتعریف القدماء ٤١: بغیة الوعاة : هو أبو بكر بن خیر األشبیلي الحافظ النحوي، انظر )٤٨(
: تعریـف القـدماء : هـو فهرسـت مـا رواه عـن شـیوخه مـن الـدواوین المصـنفة فـي ضـروب العلـم وأنـواع والمعـارف، أنظـر )٤٩(

) .الهامش(٣٨٥
تعریـف : محمد بن عبد الغفور الكالعي، أحد وزراء األندلس علـى عهـد ملـوك الطوائـف، وكـان مـن جلـة الكتـاب، انظـر )٥٠(

.٤٣٩: القدماء 
.٤٥٣: ، وتعریف القدماء ١٣٩: عة الكالم إحكام صن: ینظر )٥١(
.هامش التحقیق ٤٣٩: تعریف القدماء : ینظر )٥٢(
.٤٢٣: تعریف القدماء : ، وینظر ٣٧٢/ ٢: نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب )٥٣(
الــدكتور أمجــد ، وفــي مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة بدمشــق، نشــر)مقدمــة المحققــة(٩: رســالة الصــاهل والشــاحج : ینظــر )٥٤(

علــى مخطـوطتي الخزانـة الملكیـة فــي  بـّین فیــه الخطـوط العریضـة فـي رســالة الصـاهل والشـاحج، اعتمـادًا الطرابلسـي، ملخصـًا

مـن المجمـع، لكننـا ال نعـرف أنـه أنجـز هـذا التحقیـق  الرباط، وبّین في مقدمة ملخصه إنه عاكف على تحقیق النص، بتكلیـٍف

الدكتورة بنت الشـاطي –٦: ١٩٧٤–، نیسـان ٢، ج٤٩م –مجلـة المجمـع : أنظـر . ء كانـت قـد سـبقته إلـى تحقیقـه أم أنَّ

٤٣.
.١٥٠: دراسة فنیة، صالح رزق / نثر أبي العالء المعري )٥٥(
والـد أبـي العـالء المعـري : هناك سؤال یطرح نفسه في هذا المقام، من هـم أبنـاء أخـي أبـي العـالء ؟ ذكـر ابـن العـدیم )٥٦( أنَّ

أبـو المجـد األخ األكبـر ))أبو المجد محمد وأبو العالء أحمد وأبو الهیـثم عبـد الواحـد((، له ثالثة أبناءهم ))عبد اهللا(( ، وِعقـُب

هـو ))هللا وأبو الحسن علـيأبو محمد عبد ا((ولدان هما  ذكـرًا واحـدًا أبـو ((، أّمـا أبـو الهیـثم األخ األصـغر للمعـّري فخّلـف ولـدًا

ودراسـة وٕاجـازة، فـي حیاتـه ))نصر زید بن عبد الواحد ونسـخًا ، وهؤالء الثالثة كلَّهم كانوا في خدمـة عمِّهـم أبـي العـالء سـماعًا

ابـن ))عزیـز الدولـة((لحسن علي، ورّبما هم من توسط ألجلهم لدى وحفظ تراثه، منهم من ولي القضاء كعبد اهللا وأبي ا ، لكـنَّ

العــدیم ومــن أهــتم بتــاریخ المعــري وآلــه لــم یــذكروا أو یفصــلوا لنــا القــول عــن قصــة األرض التــي مــن أجلهــا انتظمــت الصــاهل 



١٥

، وعـن العِقـب الـذي ٤٩٩–٤٩٣: كتاب اإلنصاف والتحري، ضـمن تعریـف القـدماء بـأبي العـالء : ینظر . والشاحج رسالًة

.٥١١–٤٩٣: المصدر نفسه : خّلفه أبناء أخي أبي العالء المعري، ینظر 
.٨٥–٨٤: رسالة الصاهل والشاحج : ینظر )٥٧(
.٩٠: المصدر نفسه : ینظر )٥٨(
.٩٢–٩١: رسالة الصاهل والشاحج : ، وینظر ٤٤٦: الرسائل األدبیة ودورها في تطور النثر العربي القدیم )٥٩(
القــاموس مــادة : مــن األثــأب، مهمــوز وهــو نــوع مــن الشــجر، ینظــر : ، والمثــاب )كثــب(القــرن، القــاموس مــادة : الكثــب )٦٠(

) .ثئب(
.٩٢–٩١: رسالة الصاهل والشاحج )٦١(
تحقیـق سـهیل زبـدة الحلـب فـي تـاریخ حلـب، البـن العـدیم، : ، وراجـع ٩/٣١٤: الكامـل فـي التـاریخ، البـن األثیـر : ینظر )٦٢(

.٢٢٣–٢٢٢) : هـ٥٥٦ت (، وتاریخ حلب للعظیمي الحلبي ١٩٤–١٩٠/ ١: زكار 
ـــن العـــدیم : ینظـــر )٦٣( الجفلـــة ٤٢٠–٤١٥: ، ورســـالة الصـــاهل والشـــاحج ١٩٣: تـــاریخ حلـــب، الب أن : ، وملخـــص هـــذِه

الحــاكم الفــاطمي قــد تغیــر علــى عزیــز الدولــة فــي حلــب، ممــا حــدا بــاألخیر أن یتمــرد علــى الحــاكم  المصــادر أشــارت إلــى أنَّ

ــذي جعــل الحــاكم  ــى أحضــان الحكــم یجهــز الفــاطمي، ویضــرب النقــود بأســمه، األمــر ال لمهاجمــة حلــب، واســتعادتها إل جیشــًا

دفع عزیز الدولة لالستعانة ببسیل ملك الروم لتسلیمه حلب، وصد هجوم الدولة الفاطمیـة، إال أن مقتـل الفاطمي، األمر الذي

تهدید عزیز الدولة له أوقـف هـذا الهجـوم  لمهاجمة حلب، لكنَّ الحاكم، جعل عزیز الدولة یدیر ظهره لبسیل، الذي جهز جیشًا

.ولهذا سمیت جفلة عزیز الدولة . في حلب ضد حلب، ألن الظاهر قد تظاهر بالرضا عن عزیز الدولة 
.٥٥٣: رسالة الصاهل والشاحج )٦٤(
) .مقدمة المحققة(٢٧: رسالة الصاهل والشاحج : ینظر )٦٥(
بین الجبال : مرجع الدیباج )٦٦( عجیب المنظر نزٌة .٥/١٠١: معجم البلدان، یاقوت الحموي، طبعة دار صادر : واٍد
في أرمینیة وأهله أرمن وروم، معجم البلدان بالد مشهو : مناز كرد )٦٧( .١١٥/ ٥: ر بین خالط وبالد الروم یعدُّ
.٢٢٣–٢٢٢: تاریخ حلب للعظیمي : ، وینظر ١٩٣–١٩٢/ ١: تاریخ حلب البن العدیم )٦٨(
: ة فنیـة، صـالح رزق دراسـ/ ، ونثر أبي العالء )مقدمة التحقیق(٣١–٩: رسالة الصاهل والشاحج : لالستزادة ینظر )٦٩(

١٥٢–١٥١.
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:مصادر ومراجع البحث 

عائشــة عبــد الــرحمن ، المؤسســة المصــریة العامــة للتــألیف والنشــر، . أبــو العــالء المعــري، د·

.١٩٦٥الدار المصریة للتألیف والترجمة ، 

، تحقیق محمد ) هـ٦٢٤ت (انباه الرواة على أنباه النحاة ، جمال الدین بن یوسف القفطي·

.١٩٨٦، ١أبو الفضل إبراهیم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط

، ) هـــ٩١١ت (بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة ، للحــافظ جــالل الــدین الســیوطي ·

.١٩٧٩، ٢تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الفكر ، القاهرة ، ط

.١٩٨٤، تحقیق إبراهیم زعرور ، دمشق ، )هـ٥٥٦ت (تاریخ حلب، للعظیمي الحلبي ·

طـــه حســـین، تقـــدیم عبـــد اهللا الشـــطاوي، دار الكتـــب والوثـــائق . تجدیـــد ذكـــرى أبـــي العـــالء، د·

.٢٠٠٨، ٤القومیة، القاهرة، ط

تعریــف القــدماء بــأبي العــالء ، تحقیــق عبــد الســالم هــارون وآخــرون، الــدار القومیــة للطباعــة ·

.١٩٦٥والنشر، القاهرة ، 

الحضارة اإلسالمیة في القرن الرابع الهجري، آدم متز، ترجمـة محمـد هـادي أبـو ریـدة ، دار ·

.٥الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط

عائشــــة عبــــد . ، تحقیــــق د) ه٤٤٩ت (رســــالة الصــــاهل والشــــاحج، ألبــــي العــــالء المعــــري ·

.١٩٨٤، ٢، دار المعارف بمصر، ط)ئبنت الشاط(الرحمن 

، صــالح بــن )مشــروع قــراءة شــعریة(األدبیــة ودورهــا فــي تطــویر النثــر العربــي القــدیم الرســائل ·

.٢٠٠٧، ٢رمضان ، دار الفارابي، بیروت، لبنان ، ط

زبدة الحلب في تاریخ حلب، للصاحب كمال الدین عمر بـن أحمـد بـن أبـي جـرادة المعـروف ·

، ١عربــي ، دمشــق ، طســهیل زكــار ، دار الكتــاب ال. ، تحقیــق د)هـــ٦٦٠ت (بــابن العــدیم 

١٩٩٧.

.١٩٦٩، ٥ظهر اإلسالم، أحمد أمین ، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان ، ط·

عائشـة عبـد الـرحمن، دار المعـارف بمصـر، . دراسة نقدیة، د/ الغفران ألبي العالء المعري ·

١٩٦٢.
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٧١٨ت (القاموس المحیط ، للعالمة محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم الفیروز آبـادي ·

یحیى مراد ، منشـورات مؤسسـة المختـار للنشـر والتوزیـع ، القـاهرة . ، تحقیق وتقدیم ، د)هت

.٢٠١٠، ٢، مصر ، ط

عبد القـادر زیـدان ، الهیئـة المصـریة العامـة . قضایا العصر في أدب أبي العالء المعري، د·

.١٩٨٦ط ، . للكتاب، د 

عبــد اهللا القاضــي، دار : ، تحقیــق ) هـــ٦٣٠ت (الكامــل فــي التــاریخ، البــن األثیــر الجــزري ·

.١٩٨٧، ١الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، ط

، )هــــ٤٤٨ت (كتــاب المنتــزع مـــن كتــاب التــاجي، ألبـــي اســحق الهــالل بـــن حســن الصــابي ·

١٩٧٧محمد حسین الزبیدي، مطبوعات وزارة األعالم ، العراق ، بغـداد ، . تحقیق وشرح د

.

معــــري، تحقیــــق أمـــین عبــــد العزیــــز الخــــانجي، منشــــورات مكتبــــة اللزومیـــات، ألبــــي العــــالء ال·

.الخانجي، القاهرة 

إحسـان عبـاس، . معجم األدباء، إرشاد االریب إلى معرفة األدیب، یاقوت الحموي، تحقیق د·

.١٩٩٣، ١منشورات دار الغرب اإلسالمي، ط

.بنان معجم البلدان ، یاقوت الحموي البغدادي الرومي ، دار صادر ، بیروت ، ل·

ت (المنتظم في تاریخ الملوك واألمم ، ألبي الفرج عبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي ·

، دراسة وتحقیق محمد عبد القادر عطـا ومصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب ) هـ٥٩٧

.١٩٩٢، ١العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط

مقریـزي ، تقـي الـدین بـن علـي المواعظ واالعتبار بذكر الِخطط واآلثار المعروف بـالخطط ال·

.١٩٩٨محمد زینهم، مكتبة مدبولي ، . المقریزي ، تحقیق د

.٢٠٠٦، ١صالح رزق ، دار غریب ، ط. دراسة فنیة ، د/ نثر أبي العالء المعري ·

النجوم الزاهرة في ملوم مصـر والقـاهرة ، جمـال الـدین أبـو المحاسـن یوسـف بـن تغـري بـردي ·

، قدم له وعلق علیه محمد حسـین شـمس الـدین ، دار الكتـب العلمیـة )هـ٨٧٤ت (األتابكي

.١٩٩٢، ١، بیروت ، لبنان ، ط

ـــنظم المالیـــة ، الـــنظم اإلداریـــة ، د–الـــنظم اإلســـالمیة · عبـــد العزیـــز . الخالفـــة ، الـــوزارة ، ال

.١٩٨٨الدوري ، مطبعة دار الكتب ، جامعة الموصل، 
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. س الرطیـــب ، أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســان، تحقیـــق دنفــح الطیــب مــن غصــن األنــدل·

.إحسان عباس، دار صادر ، بیروت ، لبنان 

وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ، ألبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبـي بكـر ·

.١٩٧٨، تحقیق إحسان عّباس، دار صادر ، بیروت ، ) هـ٦٨١ت (بن خلكان 

:الدوریات 

أمجـــد الطرابلســـي ، مجلـــة مجمـــع اللغـــة العربیـــة ، دمشـــق ، . الصـــاهل والشـــاحج ، درســـالة ·

.١٩٧٤، نیسان ، ٢، ج٤٩الملجد 

Abstract Search:
This thesis monitor public and private environment that

produced the message Alsahl and Cahj researcher to believe that
literature and manifestations, is a case of a reflection of the reality of
Living, and this fact affected by a variety of factors, political,
economic, cultural, and then reflected by the artist or creator
literature.

To know the circumstances surrounding the work of literary or
creative is the first entrance to the understanding of the literary text,
especially in the deep structure of the universe Maari not write a text
popular language in circulation or the phenomenon of the recipient, so
it is incumbent upon the recipient of the literature Maari that history
knows that I keep his day.
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