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 بها  رسالة تقّدم

 هاشن خضري عطيح

ىجامعةىالقاددوة /ىباآلداإلىىمجلسىكلـّوةىى
ىىأدبوهيىمنىمتطّلباتىنولىذكادةىالماجدتورىفيىالّلغةىالعربّوةىوآدابكاى/ى

 

ىإذرافى
ىالدكتورىىاألدتاذ

 كزين ادلسعىدي
 ـَِِِ                                     قُْْْ

 

 ادلزجعياخ الخقافيح
 يف هٌجز أتي حياى التىحيدي 
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تَ  ِممَّا تُ َعلَِّمنِ  َأن َعَلى   أَتَِّبُعكَ  َهل   ُموَسى   ۥقَاَل َلهُ ﴿  ُعلِّم 

ًدا  ﴾ُرش 

 

 صدق اهلل العلّي العظيم

 [66: الكهف]                                           
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لة المكسكمة إٌني ........................................ أقٌر أٌف ىذه الرسا     
(( كالمقٌدمة مف الطالب المرجعيات الثقافية في منجز أبي حيان التوحيديبػ ))
، حة لممناقشة مف الٌناحية العمميةكىي صال متيا عمميان (( قد قكٌ ىاشم خضير عطية))

 . كألجمو كقعت

                        

 

 

 

 

 :   اإلمضاء                                        
 االسـ :                                      

 الجامعة :                                        
 التاريخ :                                        

 

 
 

 

 

 

 المقّوم العلمي األولإقرار 
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إٌني ........................................ أقٌر أٌف ىذه الرسالة المكسكمة        
(( كالمقٌدمة مف الطالب فية في منجز أبي حيان التوحيديالمرجعيات الثقابػ ))
، كىي صالحة لممناقشة مف الٌناحية العممية  متيا عمميان (( قد قكٌ ىاشم خضير عطية))

 . كألجمو كقعت

                        

 

 

 

 

 :   اإلمضاء                                        
 االسـ :                                      

 الجامعة :                                        
 التاريخ :                                        

 

 

 

 
 

 

 

 المقّوم العلمي الثاني إقرار 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


  

 

 اإلىداء:
 إلى مف أريقت دماؤىـ لنعيش بسبلـ

 ـ ا بكاسع رحمتو(شيداء العراؽ )تغٌمدى

 إلى مف فقدتو كال زلت أفقده أستند عميو... ال زالت كمماتو تكٌجيني
 إلى الذم لـ أنسو ألتذٌكره ... كالدم )الحاضر الغائب(.

...  أخي ... أخكاتي ... أبنائي أٌمي ... إلى مف تطيب الحياة بيـ:
 بناتي ... زكجتي 

  بكـ أحقؽ أمنياتي 

 

 

 

 ىاشـ                                 
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 شكر وعرفان

أتقٌدـ بالشكر كالتقدير بحمد ا كشكره، كبعد أف أكممتي ىذه الرسالة،  
إلى أستاذم الفذ الدكتكر المبدع )كريـ المسعكدم( مشرؼ ىذا البحث؛ لما 
بذلو مف جيكدو عممٌية قٌيمة، كما قٌدمو مف تكجييات صائبة دقيقة، ككاف 

الشكر مكصكؿ إلى ىذه الدراسة عمى أفضؿ كجو، ك  نجازحريصان عمى إ
أستاذتي الفذة الدكتكرة )شيماء فاىـ(؛ لما قٌدمت مف جيدو مبارؾ، ككذلؾ 
الشكر مكصكؿه إلى أساتيذم الكراـ في لجنة اختيار المكضكع، كؿ مف 
الدكتكر )ياسر عمي الخالدم(، كالدكتكر )حسيف عبد الشمرم(، كالدكتكرة 

ا قدمكه مف تكجيياتو عممٌية أثناء سفر أستاذم المشرؼ )ىياـ عريعر(؛ لم
 إلى سكريا؛ ألياـ عٌدة .

 كنسأؿ ا التكفيؽ كالسداد
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 الصفحة الموضـــــــــوع

 أ  ـــ ث المقدمــة

 ٕٚـــ  ٔ مرجعّيات أبي حّيان التكوينّية:  التمييد

 ٙٙـــ  ٕٛ المرجعّية الدينّية الفصل األول:

 ٕٗــ  ٜٕ المبحث األول: أثر القرآن الكريم في تشكيل ثقافة التوحيدي 

 ٘٘ـــ  ٖٗ المبحث الثاني: أثر الحديث الّنبوي الشريف

 ٙٙــــ  ٙ٘ المبحث الثالث: الديانات والكتب السماوية األخرى 

 ٓٓٔـــ  ٚٙ المرجعية الفمسفية الفصل الثاني:

 ٓٛـــ  ٛٙ اني المبحث األول: الفكر اليون

 ٜٛــــ  ٔٛ المبحث الثاني: الفكر الفارسي

 ٓٓٔــــ  ٜٓ المبحث الثالث: الفكر االعتزالي 

 ٛٗٔــــ  ٔٓٔ شخصيات أدبية ونقدية الفصل الثالث:

 ٘ٔٔـــ  ٕٓٔ المبحث األول: النظير العربي

 ٕٛٔـــ  ٙٔٔ المبحث الثاني: الّنظير اآلخر

 ٛٗٔـــ  ٜٕٔ ة ونقديةالمبحث الثالث: كتب أدبي

 ٕ٘ٔـــ  ٜٗٔ الخاتمة

 هسزد ادلىضىعاخ
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 ٗٙٔــ  ٖ٘ٔ المصادر والمراجع

 A - b ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية
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 هقدهح   
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ء كالمرسميف، نبٌينا محٌمد نبيااألرب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى خير  الحمد     
 كعمى آلو الطيبيف الطاىريف.

 .كبعد ..

التكحيدٌم بعد أف أىممو القدماء  فقد اىتـ الدارسكف مف المحدثيف بأبي حياف    
منيـ، كلـ ينؿ ما كاف يطمح إليو مف االىتماـ كالتقدير، ككثرت الدراسات عف سيرة 

ى كفؽ مناىج أدبٌية كنقدية مختمفة، ، كتصانيفو، كتحقيقيا، كدراستيا عمىذا الٌرجؿ
لتشمؿ فكره كثقافتو، كأسمكب كتابتو،  كاتسعت ىذه الدراسات في القرنيف األخيريف

 . ، كركافده الفكرية كاألدبٌيةكاتجاىاتو

يعد التكحيدٌم مف أبرز كٌتاب الٌنثر في القرف الرابع اليجرم ػػػ إف لـ يكف األفضؿ     
قد تمٌيز بسعة ثقافتو، كجماؿ أسمكبو، كتنٌكع منابعو، كلـ مف دكف منافس، ففييـ ػػػػ 

يمتـز منيجان محددان في كتابتو، كمنيجو في تأليؼ كتابو )البصائر كالذخائر( يختمؼ 
عف يختمؼ  (اإلليٌية عف منيجو في تأليؼ كتاب )اإلمتاع كالمؤانسة(، ك)اإلشارات

، قة تأليؼ خاصة بوكتاب منيج كطريفاتو، لكؿ بقٌية مصنٌ  كذلؾك  ،منيجيما
لدراسة  ؛في ىذه الدراسة عمى المنيج التاريخي، ككذلؾ المنيج الٌنفسي كاعتمدتي 

، ةة كآرائو األدبٌية كالٌنقديٌ ة كالفمسفيٌ الدينيٌ اتجاىاتو  عرض أىـٌ ك ثقافتو كأدبو كمرجعٌياتو، 
مف  كلـ تنحصر الدراسة عمى المنجز األدبي أك النقدم ألبي حياف؛ لما كجده الباحث

ركافد ثقافية متنكعة، كقد اشتغمتي عمى منجز التكحيدم في أعٌمو أك أغمبو، ألٌنني 
حاكلتي أف أسٌمط الضكء عمى مرجعٌياتو الثقافية، كليس المنجز األدبي فقط، 
فالمقابسات، كاليكامؿ كالشكامؿ تصٌنؼ ضمف الكتب الفمسفٌية، كقد درسيا عمى يد 

، ككذلؾ إلليية ييصٌنؼ ضمف الكتب الدينيةأبي سميماف كمسككيو، كاإلشارات ا
، كىنالؾ مسائؿ نحكية تنٌكعت بقية مؤلفاتو بيف الجانب االجتماعي كاألدبي كالنقدم

تـٌ إىماليا؛ لقٌمتيا، كجاءت في كتابو )البصائر كالذخائر(، كترٌكزت الدراسة عمى 
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 ت

ة أبي حياف المرجعيات الثقافية التي ال يمكف إغفاليا، كالتي شٌكمت مبلمح شخصي
 .التكحيدم

بدأت رحمتي مع أبي حياف منذ أياـ الدراسة التحضيرٌية لمماجستير، بتشجيعو مف ك     
أستاذتي الفاضمة )الدكتكرة شيماء فاىـ خيرم( التي أككمت لي إنجاز تقرير عف 

ىذه الميٌمة  كتاب )اإلمتاع كالمؤانسة( ألبي حياف التكحيدم، كعمى الرغـ مف صعكبة
بجماؿ أسمكب  لضيؽ الكقت قرأتي الكتاب، فأيعجبتي بو بؿ ديىشتي  في كقتيا

التكحيدم، كثقافتو كفكرة تأليؼ الكتاب الذم يقع ضمف أدب المجالس، فقررت البحث 
، كأسباب اندثارىا قديمان عف مكضكعو أكتشؼي مف خبللو جكانب ىذه الشخصية الميٌمة

لسنة التحضيرية ذىبتي إلى معممي كشيرتيا حديثان في أدبنا العربي، كعند انتياء ا
، كقدمتي لو طمبان لمساعدتي في الدكتكر الفاضؿ )كريـ المسعكدم(األستاذ األكؿ 

عميو المكضكع، فساىـ في تعديمو،  تي حتر فاق، اختيار المكضكع، فكاف صدره رحبان 
 ككاف سعيدان؛ لما في المكضكع مف الجٌدة كاألىٌمية.

يكمية ضٌمت مقدمة، كتمييدان مكجزان، كثبلثة ى كقد اشتمؿ ىذا البحث عمى    
، فصكؿ، كخاتمة. انتظـ التمييد عمى البحث في مصطمح المرجعٌيات الثقافية

 عف سيرة التكحيدم، كركافده، كمصنفاتو . كالحديث

كأٌما )الفصؿ األكؿ( مف الدراسة فيك لممرجعيات الدينية، كقد قٌسـ عمى ثبلثة    
األكؿ أثر القرآف الكريـ في كتاباتو، كانتقمتي في المبحث  مباحث، تناكلتي في المبحث

الثاني إلى أثر الحديث الشريؼ فييا، فيما تناكلتي في المبحث الثالث أثر الديانات 
  .كالكتب السماكية األخرل في كتب التكحيدم

ألبي حياف عبر ثبلثة  كخيصص )الفصؿ الثاني( لدراسة المرجعٌية الفمسفٌية      
في كتب  ، فيما تناكؿ الثاني الفكر الفارسيالفكر اليكنانيٌ تناكؿ األكؿ مباحث، 
 كتناكؿ المبحث الثالث الفكر االعتزالي كتكٌجياتو الدينية. ،التكحيدم

شخصيات ككتب أدبٌية كنقدية عف  كأٌما )الفصؿ الثالث( فقد تعرضتي فيو لدراسة    
ظير العربي ألبي حياف ثبلثة مباحث أيضان؛ اختص األكؿ بدراسة النٌ  طريؽ
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 ث

الٌنظير اآلخر لو، فيما تناكؿ المبحث الثالث كتبان أدبٌية التكحيدم، كتناكؿ الثاني 
 كنقدية أٌثرت في فكر التكحيدم كأدبو.

ثـٌ ختمتي الدراسة بعرض ممٌخص ألبرز الٌنتائج التي تكصمنا إلييا عند دراستنا     
 .لمرجعٌيات أبي حياف الفكرية كاألدبية
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 :أوال: هفهىم ادلزجعياخ الخقافيح
بالعكدة إلى معنى المرجع في المغة كاالصطبلح كربطو بمفيـك الثقافة سيككف     

باإلمكاف إيجاد مفيكـ محدد كدقيؽ كشامؿ لمصطمح المرجعيات الثقافية، كلكي نفيـ 
( اسـ Referent، فالمرجع )( نعـك إلى أصموReferentalityمصطمح المرجعية )

عى، يرجعي، رجعان، كرجكعا،  ، كرجعانا، كمرجعان كمرجعة: انصرؼ(مشتؽ مف الفعؿ )رىجى
، أم: الرجكع كالمرجع مصدر عمى (ٖ)العمؽ:  ﴾ِإنَّ ِإََل َربَّْك الرُّْجَعى﴿كفي التنزيؿ: 
يًعا﴿)فيعمى(، كفيو:   .(ُ)( ، أم: رجكعكـْٖ)المائدة:  ﴾ِإََل اللَِّو َمْرِجُعُكْم َجَِ

كجاء في المعجـ الكسيط: المرجع ))محؿ الرجكع ، كاألصؿ ، كما يرجع إليو في     
؛ إذ ف. إذف ىناؾ معنى مشترؾ في كبل التعريفي(ِ)عمـو أك أدب مف عالـ أك كتاب((

 جاء المرجع فييما داالن عمى الرجكع كاإلسناد إلى شيءو أك عكدة الشيء إلى الشيء .
ع عند محٌمد التنكجي ىك ))كؿ كتاب لـ يؤلفو كاتبو أٌما في االصطبلح فالمرج    

، في حيف عرؼ سعيد عمكش مصطمح المرجعية (ّ)كجاء في زمف متأٌخر ىك مرجع((
لمعنى كبيف ، أم: العبلقة بيف الكممة كا(ْ)بأٌنو ))العبلقة بيف العبلمة كما تشير إليو((

المرجعية الذم ذكره ، كما أٌف المرجعية متعمقة بمصطمح الكظيفة ما يقصد الكاتب
ركماف جاككبسف، ))كىي في أساس كؿ تكاصؿ تحدد العبلقات بيف المرسمة كالشيء 

. كىنا يفيـ منو اإلشارة إلى دكر الكسط االجتماعي (ٓ)أك الغرض الذم ترجع إليو((

                                                 

، دار إحياء  ّالكىاب ، كمحمد الصادؽ العبيدم ، ط ىػ( ، تح: محمد عبدُُٕلساف العرب البف منظكر )( (ُ
 . ُْٖ/  ٓ: ُٗٗٗ، التراث العربي بيركت

العربية ، مكتبة الشركؽ  ، مجمكعة مف المغكييف منيـ د. شكقي ضيؼ في مجمع المغةالمعجـ الكسيط( (ِ
 . ُّّ: ََِْ، الدكلية

: ُٗٗٗار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ، د ِالمعجـ المفصؿ في المغة كاألدب ، محٌمد التنكجي ، ط( (ّ
ُ  /ِٕٖ. 
 . ٕٗ: ـُٖٓٗ، دار الكتاب المبناني، بيركت، ُ، ط، سعيد عمكشمعجـ المصطمحات األدبية( (ْ
، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر ، ُ، فاطمة الطباؿ بركة ، طماف جاككبسفالنظرية األلسنية عند رك ( (ٓ

 .ٕٔ: ُٕٗٗبيركت 
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، كلقد سبقتنا دراسات أٌصمت بشكؿ أكسع لمصطمح في فيـ معنى المرجعية
))الخمفيات المعرفية كالمنابع الفمسفية التي يصدر عنيا التي نقصد بيا (ُ)المرجعيات

الٌنقاد المعاصركف في خطاباتيـ الٌنقدية ، فبل يمكف ألم باحث أك ناقد أف ينطمؽ مف 
، كىي (ِ)العدـ أك الفراغ ، بؿ ال بد مف تراكـ معرفي كأصكؿ فكرية يستند إلييا((

 .  (ّ)كانتقائيةثبلثة أنكاع: منقطعة عف التراث ، كمتقكقعة حكلو ، 
، نذكر (ْ)أٌما مفيـك الثقافة فقد ذيكرت لو تعريفات عديدة كأٌصمت لو دراسات كثيرة   

( بأٌنيا ))ذلؾ الكؿ المركب الذم يضـٌ Tyloreedwardمنيا تعريؼ إدكارد تايمكر )
المعارؼ كالمعتقدات كالفنكف كاألخبلؽ كالقانكف كالعرؼ ككؿ المقدسات كالعادات 

، كتعريؼ كمككيكف (ٓ)ي يكتسبيا اإلنساف في مجتمع معٌيف((األخرل الت
(kluckohn الثقافة ىي كسائؿ الحياة المختمفة التي تكصؿ إلييا اإلنساف عبر(( )

التاريخ ، كالظاىر منيا كالضمني ، كالعقمي كالبلعقمي التي تكجد في كقت معٌيف 
 .(ٔ)كالتي تككف كسائؿ إرشاد تكٌجو سمكؾ األفراد في المجتمع((

كباالعتماد عمى ما تقٌدـ كألٌف الباحثيف لـ يتفقكا عمى مفيكـ شامؿ لممرجعيات     
الثقافية نستطيع أف نعٌرفيا عمى الرغـ مف أٌف الٌنيكض بيكذا ميٌمة ال يخمك مف 

                                                 

سع أكثر في مفيـك المرجعية في المغة كاالصطبلح ينظر: التأصيؿ النظرم لمصطمح المرجعية ، سبلؼ لمتك ( (ُ
، كالمرجعيات الثقافية كبناء المتخٌيؿ السردم ، رسالة  ُِٕػػػػ َُِبعزيز، جامعة الشييد حمة لخضير ػػػ الكادم: 

 .  ٕ_  ٔ، الجزائر: ة اآلداب، جامعة العربيجدة ، كميماجستير ، أحمد خالد مصطفى ، خديجة نادم ػػػػ ثناء بف 
: ََِّ، سبتمبر  ُّ، ـ ْٗ، عبرير ، مجمة عبلماتا بشيرمرجعيات التفكير الٌنقدم العربي الحديث ، ( (ِ

ٖٓٗ . 
  . َٗٔػػ  ََٔ :مرجعيات التفكير الٌنقدم العربي الحديثينظر: ( (ّ
،  ِٕ، األردف ، عماف: شر، إثراء لمنٌ ي محٌمد الزغبيينظر: الثقافة اإلسبلمية، د. مصطفى مسمـ، د. فتح( (ْ

 . ُُ_  ٖكالمرجعيات الثقافية كبناء المتخٌيؿ السردم: 
نقبل عف مفيـك الثقافة في العمـك االجتماعية، دنيس ككش، ترجمة: د. منير السعيداني، مراجعة: الطاىر ( (ٓ

السردية العربية ، كينظر: ُّػػ  َّ: ََِٕ، بناف، المنظمة الغربية لمترجمة، الحمراء ػػػ بيركت، لُلبيب، ط
الحديثة األبنية السردية كالداللية لعبد ا إبراىيـ ، أطركحة دكتكراه ، أسماء حريرم ، الجزائر ، جامعة محٌمد: 

ِٓ . 
 . َُالمرجعيات الثقافية كبناء المتخٌيؿ السردم: ( (ٔ
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صعكبة فنقكؿ: ىي مجمكعة الركافد المعرفية كالثقافية كاألدبية كاألصكؿ الفكرية التي 
ٌف غيابيا يؤدم تقع ضمف الخطاب يتك أ عمييا الباحث أك المؤلؼ أك يحيؿ إلييا ، كا 

إلى غياب أسانيد الخطاب الٌنقدم كالثقافي كالمعرفي كبالتالي يككف الٌنص غير 
مكتمؿ نظرٌيان كيتسـ بطابع الغمكض كما أٌف كجكدىا يكشؼ لنا ثقافة مجتمع مف 

 المجتمعات.
س أكلية ، فكتاب العيف لمخميؿ فبل بد مف أف تككف ىناؾ مرحمة تأسي ،إذف    
، كال (ُ)، بؿ ىما ثمرة لجيكد سابقةىػ( لـ يككنا طفرةَُٖب لسيبكيو )ىػ( كالكتإُٓ)

يمكف لمباحث في مجاؿ األدب كالٌنقد أف يشرع في البحث أك الدراسة كالتحقؽ مف 
 ، كىذا ما نجده عند أبي حياف الذم كثيران ستناد عمى مرجعية أك يحيؿ إلييادكف اال

ما نيؿ مف كتب الجاحظ كسمؾ مسمكو كسافر إلى البادية كالتقى باألعراب ، كأخذ 
و ، ككاف يسمع منيـ عنيـ كعمؿ بالكراقة فاٌطمع عمى أنكاع المعارؼ مف شيكخ

 .(ِ)، كلعٌؿ تعدد مرجعيات أبي حياف كاف السر كراء اتساع ثقافتوكحضر مجالسيـ
 حاًيا: السلطح والسياسح: 

ىػ( ، ككاف ِْْىػ ػػػػػ َُّياف في القرف الرابع اليجرم كتحديدان مف )عاش أبك ح    
سمطة الخميفة ، كضعفت ر التي مٌرت بيا الدكلة العباسيةعصره مف أعنؼ العصك 

حكـ أبيو  مٌدة، عمى العكس مف فة؛ إذ تكٌلى المكتفي با الخبلأكاخر القرف الثالث
بف لـ ، كما أٌف الخميفة االالكزراءحؽ مف يعارضو مف القادة ك الذم كاف صمبان يس

، كقاؿ ال أتحمؿ فساىـ في إضعاؼ الخبلفة مرة أخرل، يترؾ كلٌيا لمعيد مف بعده
، كانقسـ الممؾ في ىذا العصر كانتشرت الفكضى كذاعت (ّ)تبعات الخبلفة حٌيا كميتان 

                                                 

حٌمد شندكؿ ، جامعة اليرمكؾ ، مؤتمر الٌنقد الدكلي الثالث ينظر: المرجعيات في الٌنقد كاألدب كالمغة ، م( (ُ
 . ُعشر: 

 . َٗٔ_  ََٔينظر: مرجعيات التفكير الٌنقدم العربي الحديث: ( (ِ
ػػػػ  ُُـ : َُٖٗ، الدار العربية لمكتاب ،  ِينظر: األديب كالمفكر أبك حياف التكحيدم ، د. عمي الدب ، ط( (ّ
ُِ . 
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لقرارات الفتنة كصار الكالة كاألمراء كالحٌكاـ يعبثكف بسمطاف الخمفاء كىيمنكا عمى ا
، كأصبح الحاؿ مجمكعة مف األمراء ضٌمت (ُ)كأصبح مصير الخميفة بأيدييـ

الطكائؼ كالممؿ التي تتصارع عمى الخبلفة بيدؼ اإلثراء كالتحٌكـ كفرض نزكاتيـ 
، كبالتالي كثير مف االرتباط باألقاليـ الكاسعةكبعدىا زالت قدسية الخبلفة كتفكؾ 

قامة الضرائب لمدكلة كامتنعكا عف دفع األمراء تذٌمركا ـٌ بادركا باالنفصاؿ كا  ، ث
، كاحتفظ ، كقد حكـ ابف رائؽ البصرة ككاسط، كالبريدم خكزستاف(ِ)اإلمارات المستقمة

ستقمكف بخراساف، ، كما أٌف الساسانييف العجـ مبكيو بحكـ العراؽ كاألىكاز فارس بنك
ٌف بني حمداف مف بطكف تغمب بسطكا سمطاكما كراء الٌنير نيـ عمى المكصؿ ، كا 

كيـ متغمبيف عمى كالجزيرة كالشاـ، كأقاـ الفاطميكف ػػػػ كىـ فريؽ مف الشيعة ػػػػػ مم
 ، كالقرامطة اتباع حمداف قرمط أفسدكا كىدمكا في البحريف كاليمامةأفريقية كالمغرب

ر ، كأٌما األندلس فكاف يحكميا الممؾ عبد الرحمف الناصر األمكم ، تمؾ ىي كىىجى
 .(ّ)ىػ(ِّْدكلة حكالي سنة )أكضاع ال

كعمى الرغـ مف ىذه االضطرابات كاالنقساـ كالفكضى فقد كاف ىذا العصر في     
، كلـ يكف ذلؾ كليد العصر نفسو ، فمقد و أزىى العصكر ثقافٌيان كعممٌيان الكقت نفس

، فبل ترتبط الحالة (ْ)سبقتو نيضة عممية كثقافية أتت ثمارىا كاممة في ىذا القرف
ال ، فضعؼ الدكلة سياسٌيان كاألدبية كليس ىناؾ تبلـز بينيمااسية بالحالة العممية السي

، بؿ إٌف الٌنشاط العممي كاألدبي سار عمى قٌكتو في تحقيؽ يعني ضعفيا عممٌيان كثقافٌيان 

                                                 

 . ٓ: ، دار المعارؼ ، مصرِ، ط، د. إبراىيـ الكيبلنيكحيدمينظر: أبك حياف الت( (ُ
 . ُٖينظر: األديب كالمفكر أبك حياف التكحيدم: ( (ِ
 ٓ: ُٖٗٗ، أبك حياف التكحيدم، تحقيؽ: د.إبراىيـ الكيبلني، دار الفكر، دمشؽ، ينظر: الصداقة كالصديؽ( (ّ
 . ٔػػػػػ 
، مجمة الزرقاء لمدراسات كالبحكث ، العدد  الجبر، محٌمد فكزم ينظر: آراء أبي حياف التكحيدم في السياسة ( (ْ

 . ُّْاألكؿ: 
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مف سمات السياسة التغٌير ، ف(ُ)ىدفو بنفس القٌكة التي سار عمييا في القرف الثالث
الحركات العممية كاألدبية تحتاج إلى تمييد طكيؿ ، كفي حاؿ  ، في حيف إفٌ المفاجئ

كلـ يبتعد أبك حياف عف ىذا ، (ِ)انقطعت أك ضعفت تحتاج إلى مدة مف الزمف
، كيصؼ لنا فئة الخمفاء كالسبلطيف فيقكؿ: ))كقد بيمينا بيذا الدىر الخالي مف الكضع

بلحيـ ، الخاكم مف الٌدٌيانيف الذيف يصمحكف أنفسيـ كيصمحكف غيرىـ بفضؿ ص
، كيكسعكف عمى غيرىـ مف سعتيـ، ككانكا الذيف كانكا يٌتسعكف في أحكاليـ الكراـ

ييتمكف بذخائر الشكر المعجؿ في الدنيا، يحرصكف عمى كدائع األجر المؤجؿ في 
األخرل، كيتمذذكف بالثناء، كييتٌزكف لمدعاء، كتممكيـ األريحية عند مسألة المحتاج، 

  .(ّ)ة معيا كاالبتياج((كتعترييـ اليزٌ 
، أصيبكا في حياتيـ بالبؤس كالشقاءكأبك حياف مف العمماء األدباء الذيف  

، كلكٌنو لـ يحظى راء كالكزراء لعٌمو يناؿ عطاياىـكاجتيد ككافح في التأليؼ قاصدان األم
، كذىب بعض الباحثيف  إلى أٌف التكحيدم لـ يفصح عف (ْ)منيـ بشيءو كأىممكه

ياسية سكاء التي تخص الخمفاء أك الكزراء إاٌل بعد اتصالو بالكزير ابف نظراتو الس
، ككانت أكؿ اتصاالت (ٓ)سعداف كأٌمف عمى نفسو مف الذيف بيدىـ مقاليد السمطة

ىػ(، كقد نفاه ّٓٔمبي )التكحيدم بكزير معز الدكلة أبي محٌمد الحسف بف محٌمد المي
، كبعد كفاة الميمبي عاد إلى بغداد، ثـٌ مألٌنو اعتقد بسكء عقيدة التكحيد؛ عف بغداد

ي، فما ناؿ منو شيئان، ، كزير ركف الدكلة البكييج منيا إلى الرم قاصدا أبا الفتحخر 
                                                 

 . ُٔ/ ُ: ، مكتبة نيضة مصر، مطبعة الرسالةالحكفيينظر: أبك حياف التكحيدم ، د. أحمد محمد ( (ُ
قاىرة أبك حياف التكحيدم فيمسكؼ األدباء كأديب الفبلسفة ، أحمد عبد اليادم ، دار الثقافة ، الينظر: ( (ِ

 . ِٔـ: ُٕٗٗ
، أبك حياف التكحيدم، تح: أحمد أميف، منشكرات دار مكتبة الحياة، بيركت ػػ لبناف، اإلمتاع كالمؤانسة( (ّ

ُْٖٗ :ُ  /ُٔ . 
 ج )المقدمة(.اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
، ة مؤتةعدلو عكض نزاؿ، رسالة ماجستير ، جامع، غدادية في نثر أبي حياف التكحيدمينظر: البيئة الب( (ٓ

ََِْ :ِٕ . 
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ان مف حظو مع ، بعد ذلؾ قصد الصاحب ككاف حظو معو أكثر سكءكخاب أممو
 ، ككاف ليذا الفشؿ مع ابف العميد كالصاحب األثر البالغ فيالكزيريف المتقدميف

ىػ( عاد َّٕ، كبعد سنة )(ُ)نفسو، فألؼ في ىجائيما كتابان أسماه )أخبلؽ الكزيريف(
إلى بغداد كأكصمو صديقو أبك الكفاء الميندس بالكزير ابف سعداف، كزير صماـ 
الدكلة البكييي، ككاف حظو معو أفضؿ مف حظو مع مف تقٌدـ مف الكزراء، كقٌربو 

ـ كمكاجية األعداء فانقطعت الصمة بينيما الكزير كسامره، كانشغؿ عنو بسبب الحك
، كبعد مقتؿ ابف سعداف ف كتابو )اإلمتاع كالمؤانسة( فيوبعد أف أٌلؼ أبك حيا

، بعد أف (ِ)ىػ(ُْْىػ( اختفى التكحيدم كعاش فترة متصكفان، كقيؿ: إٌف كفاتو )ّٕٓ)
شركعة ، كرغائب مإذف فالتكحيدم لو متطمبات معٌينةعاش حياة مف البؤس كالشقاء، 

محتكرة مف قبؿ السمطة، كما يعتقد ىك؛ ألٌنو رفض ىذا االحتكار كعاش ميٌمشان عمى 
، كىك يرل نفسو أحؽ مف (ّ)المستكل السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كربما الفكرم
كثرىا لمٌناس كلطمب المثالة ىؤالء، يقكؿ لمقاضي أبي سيؿ: ))عمى أٌني جمعت أ

 .(ْ)لمد الجاه عندىـ فحيرمت ذلؾ كمو((، كلعقد الرياسة بينيـ ك منيـ
فالرجؿ لـ يينصؼ مف قبؿ السمطة، كىك يطالب بكضع مخالؼ لما كاف سائدان،     

فيك يريد لمحاكـ أف يقؼ عمى باب العالـ كأف يعاد ترتيب العبلقة بيف السمطتيف 
مضى مف السياسية كالثقافية، فالصحابة كانكا محققيف ليذه الفكرة، فكاف العمماء فيما 

الزماف يبمغكف بعمميـ ما ال يبمغ أىؿ الدنيا بدنياىـ، كأىؿ الدنيا تبع ألىؿ العمـ ، أٌما 
، كىك ىنا يطالب بأف تككف (ٓ)اليـك فعمى العكس إذ صار أىؿ العمـ تبعان ألىؿ الدنيا

                                                 

 . ُْػػػػ  ُِ: ُّٗٗ، الحبيب شبيؿ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر، بيركت، نظر: المجتمع كالرؤيةي( (ُ
 . ُْػػػػػػ  ُّ: المجتمع كالرؤيةينظر: ( (ِ
عمـك اآلداب كال ، جامعة حمب، كميةفيـك اإلنساف في أدب التكحيدم، سيناء العمي، رسالة ماجستيرينظر: م( (ّ

 . ُّٗ: ََِّ، اإلنسانية
 . َُّٗ/  ٓ: ُّٗٗ، دار الغرب، بيركت، ُ، ياقكت الحمكم، تح: إحساف عباس، طمعجـ األدباء( (ْ
 . ُّٗينظر: مفيـك اإلنساف في أدب أبي حياف التكحيدم: ( (ٓ
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المكانة العظمى لمعمماء ، كقد كمفو رفضو لمسمطة الكثير عمى المستكل المادم لكٌنو 
 مستكل المعرفي كاف كامبلن متميزان بما رزقو ا مف العمـ كالمعرفة .  عمى ال

 أصله وسريته: حالخا: أتى حياى؛
، كبعضيـ يقكؿ لو: (ِ)عمٌي بف محٌمد بف العباس (ُ)أبك حياف التكحيدم    

، كفي (ْ)، كأكرد اسمو ابف خمكاف )عمي بف محٌمد التكحيدم البغدادم((ّ))الصكفي(
، كفي ىدية العارفيف (ٓ)بالكفيات( كرد اسمو ىكذا )أبك حياف الشافعٌي(كتاب )الكافي 

 .   (ٔ)الكاسطي البغدادم

                                                 

ييئة المصرية ىػ( ، تح: د. محمكد شاكر القطاف ، الِْٖينظر: كنايات األدباء ألبي العباس الجرجاني )( (ُ
ىػ( ، مطبعة فرج ا ْٖٖ، كذيؿ تجارب األمـ لمكزير أبي شجاع محٌمد بف الحسيف ) ََّ: ََِّلمكتاب ، 

، الطبعة العثمانية:  ُ، كالمسامرات كالمحاضرات لمحي الديف بف عربي ، ط ٕٓ/  ّـ: ُُٔٗزكي ، مصر ، 
ات ألبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككم ، كتيذيب األسماء كالمغُِّٗ/  ٓ، كمعجـ األدباء:  ٕٕ/  ِ
ىػ( ، تح: ْٖٕ، كميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ لمذىبي ) ِِّ/  ِىػ( ، دار الكتب العممية ، بيركت: ٕٔٔ)

، كسير أعبلـ النببلء لئلماـ شمس الديف الذىبي  ُٖٓ/  ْعمي محمد البجاكم ، دار المعرفة ، بيركت ، لبناف: 
/  ُٕـ: ُّٖٗ،  مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ُاألرنؤكط ، كمحمد نعيـ العرقسكسي ، طىػ( ، تح: شعيب ْٖٕ)

ىػ( ، تح: محمد صالح عبد العزيز ، طبعة الجامعة ْٖٕ، كالمقتنى في سرد الكنى لشمس الديف الذىبي ) ُُٗ
( ، تح: محمكد ىػُٕٕ، كطبقات الشافعية الكبرل لتاج الديف السبكي ) َِٔ/  ُاإلسبلمية بالمدينة المنكرة: 

، كلساف الميزاف البف حجر  ِٖٔ/  ٓمحمد الطناحي ، كعبد الفتاح محمد الحمك، دار إحياء الكتب العربية: 
، ك بغية الكغاة لجبلؿ  ُِ/  ٔىػ( ، مكتبة المطبكعات اإلسبلمية ، تح: عبد الفتاح أك غدة : ّٖٓالعسقبلني )

، كاألعبلـ  َُٗ:  ِ، مطبعة عيسى الحمبي :  ُراىيـ ، طىػ(، تح: محمد أبك الفضؿ إبُُٗالديف السيكطي )
 .  ِّٔ/  ْ: ََِِلخير الديف الزركمي ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، 

 . ُِّٗ/  ٓينظر: معجـ األدباء ، ياقكت الحماكم: ( (ِ
م ، دار سعد الديف ، البمغة في تراجـ أئٌمة الٌنحك كالمغة لمجد الديف الفيركزآبادم ، تح: محمد المصر ينظر: ( (ّ

 .  ُِّـ: َََِدمشؽ، 
، تح: د. إحساف عباس ، دار  ىػ(ُٖٔينظر: كفيات األعياف ألبي العباس شمس الديف ابف خمكاف )( (ْ

 . ُِّ/  ٓ، بيركت: صادر
ىػ( ، تح: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ، دار ْٕٔينظر: الكافي بالكفيات  لصبلح الديف الصفدم )( (ٓ

 .  ِٕ/  ِِاث العربي ، بيركت ، لبناف: إحياء التر 
ىػ( ، دار إحياء التراث ِٕٗىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف إلسماعيؿ باشا البغدادم )( (ٔ

  . ْٖٔ/  ُـ: ُٕٓٗالعربي ، بيركت، لبناف ، 
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كأبك حياف كنيتو، كالتكحيدم لقبو المشيكر، كيقكؿ ابف خمكاف: ))كلـ أر أحدان     
مٌمف كضع كتب األنساب تعٌرض إلى ىذه الٌنسبة ال السمعاني كال غيره، لكف يقاؿ: 

، كعميو حيمؿ شرح (ُ)بيع التكحيد ببغداد، كىك نكع مف التمر بالعراؽ((إٌف أباه كاف ي
 بيت المتنبي في قكلو: 

 (ٕ)يرتشفن من فمي رشفات          ىّن فيو أحمى من التوحيد
كذىب الحافظ الذىبي إلى أٌف أبا حياف ))ىك الذم نسب نفسو إلى التكحيد ، كما     

ي صكفية الفبلسفة نفكسيـ بأىؿ ما يسمٌ ، ككسٌمى ابف تكمرت أتباعو بالمكحديف
 . (ّ)الكحدة االتحادية((

كما تقدـ مف آراء إلى الصكاب كال نرٌجح رأيان آخر ؛ ألٌف التكحيدم لـ يعرض ليذا    
 المقب في كتبو عمى العكس مٌما كاف يردد لكنيتو ، كلـ ييشر إلى نسبو أك أسرتو .

، كقيؿ نسابكرم ، ، فقيؿ شيرازم األصؿكلده ككفاتو كاختيمؼ في أصمو كتاريخ م    
ليو ذىب ، كى(ٓ)، كبعضيـ قاؿ لو البغدادم(ْ)كبعضيـ يقكؿ لو الكاسطي ك األرجح كا 

مد قكؿ ياقكت بأٌنو ، فمنيـ مىف اعتف في أصمو، كىنا اختمؼ المحدثك بعض المحدثيف
، كمنيـ (ٔ)، شيرازم أك نيسابكرم، كأٌنو عمدة لبني ساسافمف أىؿ فارسي

، فيما رٌجح الدكتكر عبد (ٖ)، كالدكتكر زكي مبارؾ الذم جـز بأٌنو فارسي(ٕ)دكبيالسن
                                                 

 . ُُّ/  ٓكفيات األعياف: ( (ُ
براىيـ اإلبيارم ، كعبد الحفيظ شمبي ، مطبعة الحمبي ديكاف المتنبي بشرح العكبرم ، تح: مصطفى السقا ( (ِ ، كا 

 . ُّٓ/  ُكأكالده بمصر: 
 . ُُِ/  ُٕينظر: سير أعبلـ النببلء: ( (ّ
 .  ُِّٗ/   ٓينظر: معجـ األدباء: ( (ْ
طبقات الشافعية البف عمي بف محمد بف العباس البغدادم، أبك حياف التكحيدم(. ينظر: )ىكذا كرد اسمو ( (ٓ

 .  ُٕٗ/ ُ، دار المعارؼ العثمانية، ُ، تح: الحافظ عبد العميـ خاف، طشيبة الدمشقي قاضي
 . ٓ/  ُٓينظر: معجـ األدباء: ( (ٔ
: ُٕٗٗ، دار سعاد الصباح ،  ِمقدمة كتاب المقابسات ألبي حياف التكحيدم ، تح: حسف السندكبي ، ط( (ٕ
ٖ . 
 . ُُٔ/  ِ: مبارؾ، منشكرات المكتبة العصرية، بيركت، د. زكي النثر الفني في القرف الرابعينظر: ( (ٖ
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الرحمف بدكم أٌف أصؿ التكحيدم مف المكالي الذم اختمطت فييـ الدماء كالعناصر 
ٌنو كاف يشعر بكشيجة قربى مع الغرباء كاألفاقيف ، كمف جية (ُ)فككنت مركبان غريبان كا 

أصكلو العربية كاستند في ذلؾ عمى أدلة ، فيرل الدكتكر أخرل نجد أٌف فريقان قد رٌجح 
شكقي ضيؼ أٌف الذم يرجح عركبة التكحيدم اعترافو اٌنو لـ يعرؼ الفارسية، كأٌنو 
يدافع عف العرب دفاع العربي األصيؿ ضد الشعكبييف مف معاصريو، ككاف يرفع 

 .(ِ)مكانة المغة العربية
، كما كاف يعرؼ ىب إلى أٌنو ))عربيكرد عمي فقد ذأٌما الدكتكر محٌمد     

تو أقكل مف ، كذىب الدكتكر محمد الحكفي إلى أٌف األدلة عمى عربي(ّ)الفارسية((
ا ، أٌما أستاذنا الدكتكر كريـ المسعكدم ػػػػػػ كىك المشرؼ عمى ىذاألخذ بما ذكره ياقكت

ربية كرفعو مف ، كما دفاعو عف العالبحث ػػػػػػػ فقد رٌجح عركبتو؛ ألٌف لغتو العربية
مكانتيا إاٌل اتساقان مع ما يريده اإلسبلـ الذم لـ يحفؿ بالقكمية بؿ بالمساف، كنحف 

 .(ْ)نميؿ إلى ىذا الرأم، كنراه أقرب إلى الصكاب
كقد اكتفى فريؽ ثالثه بذكر اآلراء كعدـ الترجيح كعمى رأسيـ الدكتكر إبراىيـ    

 .(ٓ)الكيبلني
، كقد يككف بسبب إىماؿ القدماء مف عمماء تيمؼ فيوأٌما تاريخ مكلده فقد اخك    

عصره لو عمدان أك مف غير قصد ؛ ألٌنو عاش في بيئة متكاضعة كقد خالط ))الغرباء 
، كما أٌف كتب التراجـ تعنى بتاريخ الكفاة أكثر مف (ٔ)كالمجتٌديف كاألدنياء األردياء((

                                                 

، أبك حياف التكحيدم، تح: عبد الرحمف بدكم، مطبعة جامعة فؤاد األكلى، ينظر: مقدمة اإلشارات اإلليية( (ُ
 . ج : َُٓٗالقاىرة، 

 . ْْٓػػػ  ّْٓ، دار المعارؼ:  ِينظر: تاريخ األدب عصر الدكؿ كاإلمارات ، د. شكقي ضيؼ ، ط( (ِ
 . ْْٖ: َُِِ، مكتبة الثقافة الدينية ،  ُأمراء البياف ، محمد كرد عمي ، ط( (ّ
 . َِِِ/  ّ/  ُّخبلؿ محاضرة في جامعة القادسية / كمية اآلداب / قسـ المغة العربية بتاريخ ( (ْ
 . ُِ، دار المعارؼ ، مصر:  ِينظر: أبك حياف التكحيدم ، د. إبراىيـ الكيبلني ، ط( (ٓ
 . ٕ/  ُمتاع كالمؤانسة: اإل( (ٔ
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بالعقد الثاني مف القرف الرابع عنايتيا بتاريخ الميبلد، كلكٌف المؤرخيف حصركا مكلده 
ىػ( ، كاعتمدكا عمى ركاية ُْْىػ ػػػػ ََْىػ(، كتاريخ كفاتو مف )ِّٗىػ ػػػػػػ َُّ)

، كيظير (ُ)ىػ( ، كذكر فييا أٌنو ))في عيشر التسعيف((ََْياقكت لرسالة لو سنة )
منيـ مىف أٌف المؤلفيف لـ يختمفكا عمى كفاة أديبو أك عالـ كما اختمفكا عمى أبي حياف، 

 . (ِ)ىػ(ُْْىػ( أك يمتد بيا إلى )َّٔيرجع بكفاتو إلى )
 راتعا: هزجعياخ أتي حياى:

، كما أٌف العصر الذم (ّ)تمٌيز التكحيدم بثقافة كاسعة في مختمؼ عمـك عصره    
عاش فيو أبك حياف يمثؿ عصر الثقافة المكسكعية ، كيمثؿ انتقاؿ ثقافة التخصص 

؛ فيك يتميز بأٌنو عصر معرفة كازدىار (ْ)ات المتعددةالكاحد إلى ثقافة التخصص
، كأبك حياف متنكع الثقافة كاسع (ٓ)كانفتاح عمى الثقافات الكافدة عف طريؽ الترجمة

خبرتو في  ، تدلنا عمى ذلؾ(ٔ)المعرفة بالمغة كالٌنحك كاألدب كالفقو كالفمسفة كالكبلـ
كبو الفريد الذم أصبح ظاىرة ، كميارتو في تركيبيا، كأسماستعماؿ المفردات بدقة

، كقد تأٌثر بمنيج الجاحظ (ٕ)مستقمة انضٌمت إلى أسمكب أمثالو مف أدباء زمانو
، كىك ينطمؽ في ىذا التأٌثر مف معيار ببلغي جمالي خٌكؿ لو (ٖ)كأسمكبو في الكتابة

                                                 

 . ُِٗٗ/  ٓذكرىا ياقكت الحمكم في معجـ األدباء: ( (ُ
 . ْٖٔ/  ُينظر: ىدية العارفيف: ( (ِ
ينظر: القيـ الجمالية عند بعض مفكرم اإلسبلـ دراسة تحميمية ، د. إيماف عبد المؤمف محٌمد ، جامعة ( (ّ

 . ّٔٗاالسكندرية: 
اف التكحيدم ، د. ظافر بف شبيب الكناني ، جامعة الممؾ خالد ، مجمة ينظر: تشظي األنا عند أبي حي( (ْ

، كتحميؿ مكاقؼ أبي حياف التكحيدم ، ميدم عابدم ، جامعة أصفياف ، مجمة  ِِّ: َُِٔ، ُُمقاليد ، ع
 إضاءات نقدية .

 . ِٕػػػ  ِّ ينظر: أبك حياف التكحيدم ، د. محمكد إبراىيـ ، الدار المتحدة لمنشر ، بيركت ، لبناف:( (ٓ
 . ُٕٔ: َََِ، بغداد ،  ُينظر: الٌنثر الفني عند أبي حياف التكحيدم ، د. فائز طو عمر ، ط( (ٔ
 . ُْ: ُٗٗٗينظر: الفكر الجمالي عند التكحيدم ، د. عفيؼ بينسي ، المجمس األعمى لمثقافة ، ( (ٕ
، منشكرات الدائرة العربية في جامعة ينظر: تطكر األساليب الٌنثرية في األدب العربي ، أنيس المقدسي ( (ٖ

=      ، نسة دراسة في المرجعيات كالداللة، كالخطاب الفكاىي في اإلمتاع كالمؤا َِٗ/  ُبيركت األمريكية : 
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ةن فردى الدنيا الذم ال نظير لو ذكاءن كفطن يعٌده، بؿ إٌف ياقكت (ُ)السمك بيذا الٌنثر
، كنعتقد أٌنو كٌظؼ ىذا الذكاء كالفطنة في اتجاىيف لتحصيؿ العمـك (ِ)كفصاحةن كًمكنةن 

 كالمعارؼ:
عممو بالكراقة ػػػ التي قدمتو إلى عالـ األدب كالعمـ كالثقافة ػػػ كقراءاتو  االتجاه األول:

العة الخاصة، فإذا كاف الجاحظ يتردد عمى دكاكيف الكٌراقيف كيجمس فييا لمٌنظر كالمط
، ككاف ثقافات متنكعة عربية كغير عربية فإٌف أبا حياف كاف ينسخ الكتب كيطمع عمى

 .(ّ)لو كلع بالمطالعة إلى جانب ذاكرة قكية
فيـ شيكخو ، كىـ ينابيع ثقافتو كركافد معرفتو ، كقد تتممذ عمى  االتجاه الثانيأٌما    

 عبلـ: أيدييـ كنيؿ مف عمميـ كأشاد بيـ ، كمف أىـٌ ىؤالء األ
، درس عميو التكحيدم الفقو الشافعيك  :(ٗ)ىـ(ٕٖٙـــ القاضي أبو حامد المروروذي )

ٌنما أكلع بذكر ما يقكلو ىذا الرجؿ؛ ألٌنو أنبؿ مف رأيتو  كقد أعجب بو كقاؿ عنو: ))كا 
اطان لممعاني، في عمرم ككاف بحران يتدفؽ حفظان لمسير ، كقياما باألخبار، كاستنب

قؿ آراءه ، ككاف رافدان قكيان ألبي حياف ين(ٓ)، كصبران في الخصاـ((ؿكثباتان عمى الجد
َرَمُكم  ِعن َد ﴿( قكلو تعالى: ُُّ، ففي سكرة الحجرات )في تفسير القرآف الكريـ ِإنَّ َأك 

عف شيخو ، إذ يعمد التكحيدم إلى التصريح بأٌنو أخذ ىذا التفسير ﴾اللَِّه َأت  َقاُكم  

                                                                                                                                            

، كالبصائر كالذخائر ألبي  ّٔ:  ِ، عدد َِ، جامعة تكريت، مجمد سالـ ذنكف ، كد. محمد عادؿ محٌمدد. =
 . ٓ: ََِِ، عذراء سعيد ، أطركحة دكتكراه ، ء تداكليات الخطابدم دراسة في ضك حياف التكحي

 . ٓ: دراسة في ضكء تداكليات الخطاب ينظر: كتاب البصائر كالذخائر ألبي حياف التكحيدم( (ُ
  . ُِْٗ/  ٓينظر: معجـ األدباء: ( (ِ
: ََِّ، حمب، سكريا، ، دار الرفاعيُ، طيؽينظر: فمسفة الجماؿ كالفف عند أبي حياف ، د. حسيف الصدٌ ( (ّ
ٕٓ . 
 .ٗٔ/  ُكاف ، تح: د. إحساف عباس: نسبة إلى مركركذ مف مدف خراساف . ينظر: كفيات األعياف البف خم( (ْ
 نقبلن عف طبقات الشافعية الكبرل، تاج الديف أبك نصر السبكي، تحقيؽ: محمكد محمد الطناجي، كعبد الفتاح( (ٓ

، الشيخ عبد ا مصطفى ، كالفتح المبيف في طبقات األصكلييف ُّ/  ّ: ةمحمد الحمك، دار إحياء الكتب العربي
 . َُِ/  ُ: المراغي، مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي، مصر
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ي حامد في تفسير ىذه اآلية فيقكؿ: ))ىكذا سمعتو مف أب المركركذم ثـٌ يعرض لرأيو
، رحمو ا ككاف يقكؿ عند ىذا: إٌف الٌنسب ال ييمدح القاضي شيخ أصحاب الشافعي

ٌنما ىك كالطكؿ في الطكيؿ، كال ييثاب عموب ٍسف في ، كالقصر يو، كا  في القصير، كالحي
سىف ٌنما المدح كالذـٌ كالالحى ثكاب كالعقاب راجعة إلى الفعؿ ، كالقيبح في القبيح، كا 
، ككاف التكحيدم ينيؿ مف أستاذه أبي حامد بأكثر مف طريقة ، كمنيا (ُ)...((

السماع فنجد في كتاباتو ألفاظان تدؿ عمى ذلؾ كقكلو: ))سمعتي القاضي أبا 
، كأحيانان يركم عنو أقكالو (ّ)، أك قكلو: ))سمرنا عند القاضي أبي حامد(((ِ)حامد((

 ة قكلو: عمى شاكم
، كطريقة أخرل (ٓ)، ))كقاؿ القاضي أبك حامد(((ْ)))ككاف أبك حامد القاضي يقكؿ((

يبادر التكحيد فيعرض سؤالو عمى شيخو كما في قكلو: ))حدثتي بيذا الحديث أبا 
، كقكلو: ))عرضتي ىذا عمى أبي حامد المركركذم فمـ (ٔ)حامد المركركذم فقاؿ((
يران مف المعارؼ في مختمؼ قد أخذ عنو التكحيدم كث، ك (ٕ)ييٌش لو كلـ يقدح فيو((

، كأخذ عنو الزىد ، كقرأ كتاب )أدب القاضي( فكعى منو أشياءن كثيرة حكؿ الفنكف
الشيادة كالعدالة كالٌنص كالظاىر  كالباطف كالتأكيؿ كالتفسير كالفحكل كالكجكب 

 .(ٖ)كالجكاز كغير ذلؾ
                                                 

/  ُ: ُٖٖٗ، دار صادر، بيركت، ُ، أبك حياف التكحيدم، تحقيؽ: كداد القاضي، طالبصائر كالذخائر( (ُ
 . ُْٖػػ  ُْٕ
كحيدم، تحقيؽ: محمد بف تاكيت الطنجي، دار صادر لمطباعة كالنشر، ، أبك حياف التأخبلؽ الكزيريف( (ِ

 . ِٕٔ: ُِٗٗبيركت، لبناف، 
 . ِٓ: حسف السندكم: قيؽمقدمة كتاب المقابسات ألبي حياف ، تح( (ّ
 . َِْػػػ  َِّ/  ُالبصائر كالذخائر: ( (ْ
 . َٗ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
 . ُِٓ/  ّالبصائر كالذخائر: ( (ٔ
 . ِّٔ/  ُ: البصائر كالذخائر ((ٕ
مجمد عبد الغني الشيخ، الدار العربية ، اإلعجاز كأثره في األدب كالٌنقد ينظر: أبك حياف التكحيدم رأيو في( (ٖ

 . ُُٖػػػػ  ُٖٕ: ُّٖٗ، لمكتاب
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فد أبي حياف كأكثرىـ تأثيران ىك مف أىـٌ ركاك  :(ٔ)ىـ(ٖٛٙـــــــ أبو سعيد السيرافي )
ماـ األئمة معرفة بالٌنحك فيو ، ككاف عظيـ القدر في نظره ، فيك شيخ الشيكخ ، كا 

كالفقو كالمغة كالشعر كالعركض كالقكافي كالقرآف كالفرائض كالحديث كالحساب 
راه فيو أحد ، فسر كتاب سيبكيو بغريبو كأمثالو كشكاىده كأبياتو ، فما جا(ِ)كاليندسة

 .(ّ)كال سبقو إلى تمامو إنساف
ككاف أبك سعيد السيرافي يمثؿ المرجع األىـ في المغة ألبي حياف التكحيدم،     

ككاف األخير يعرض عمى أستاذه ما يصعب عميو مف مسائؿ نحكية غامضة تحتاج 
 ، سؤاالن عف الطبيعة(ْ)إلى تفسير كتفصيؿ، فعندما كٌجو لو أبك سميماف المنطقي

كقاؿ: كيؼ ىي عند أىؿ الٌنحك كالمغة؟ أ ىي فعمية بمعنى فاعمة، أـ بمعنى مفعكلة؟ 
ىنا كره أبك حياف أف يرتجؿ الجكاب كاستميمو حتى يسأؿ شيخو أبا سعيد، فيك عالـ 
العالىـ كشيخ الدنيا، كمقنع أىؿ األرض فكافؽ أبك سميماف كقاؿ: إٌنو كذلؾ ، كطالبو 

 .ك ىنا يثؽ بأستاذه كيعٌده األفضؿكى ،(ٓ)بتحصيميا مف أبي سعيد
ككما أخذ أبك حياف عف شيخو السيرافي في عمـك الٌنحك فقد أخذ منو أيضان عمـك     

، (ٔ)الشريعة كالكبلـ كالفقو، كأفاد مف أخبلقو في التقٌشؼ كالتككؿ كالتصكؼ كالزىد
ف أحفظ لجكامع كيصٌكر لنا التكحيدم كرعو كزىده كتقكاه إذ يقكؿ: ))ما رأيت أحدان كا

الزىد نظمان كنثران ، كما كرد في الشيب كالشباب مف شيخنا أبي سعيد، كذاؾ أٌنو كاف 
، كرد بالميؿ يار مف القراءة كالخشكعخاشعان، لو دأب بالنٌ  ادٌينان كرعان تقٌيان زاىدان عابدن 

                                                 

 سنعرض لترجمة السيرافي مع الرٌماني كالسجستاني في الفصؿ الثالث مف ىذا البحث الذم يشمؿ شخصيات( (ُ
 أدبية كنقدية .

 . ُّّ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ٖٕٖ/  ِينظر: معجـ األدباء:  ((ّ
  ىك محٌمد بف طاىر أعظـ أساتذة التكحيدم في الفمسفة . ((ْ
 . ُٕٓػػػػ  ُْٕينظر: المقابسات: ( (ٓ
 . ُُٕ/  ُينظر: أبك حياف التكحيدم رأيو في اإلعجاز كأثره في األدب كالٌنقد: ( (ٔ
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، كنقؿ عنو التكحيدم الشيء الكثير في كتبو ما يدؿ (ُ)مف القياـ كالخضكع ...((
 عمى ذلؾ .
عيرؼ عف عمي يف عيسى المعركؼ بالرٌماني أٌنو برز كعالـ مكسكعي  ـــــ الرّماني:

، (ِ)مف أىؿ المعرفة مفننان في عمـك كثيرة، كمنيا الفقو كالقرآف كالٌنحك كالمغة كالكبلـ
ككاف التكحيدم تمميذان لو، ككثيران ما يعظمو كيمقبو بالشيخ الصالح، كمف ذلؾ عندما 

معرض الحديث عف المناظرة بيف مٌتى بف يكنس كأبي سعيد؛ إذ يقكؿ:  ذكره في
 .(ّ)))فأٌما عمي بف عيسى الشيخ الصالح فإٌنو ركاىا مشركحة((

أخذ أبك حياف عف أستاذه الرٌماني الٌنحك كالمنطؽ كالمغة كالشريعة ، كتخٌرج عمى      
، كسمع منو في (ٔ)أخباره ، كركل(ٓ)، كقد تأٌثر بو ، كنقؿ عنو(ْ)يديو في عمـ الكبلـ

، كقد أعجب بطريقتو، ككاف الرٌماني يمزج الٌنحك بالمنطؽ، (ٖ)، كحاكره(ٕ)مجمسو
 .   (ٗ)كدافع عنو أماـ البدييي كمف تبعو

برز ككاحد مف العمماء الذيف عرفكا  ىـ(:ٜٖٔــــــ أبو سميمان السجستاني )بعد سنة 
عمى دقائقيا، ككانت لو مكانة عظيمة،  بالفضؿ ككاف متقنان لمعمـك الحكمية، مٌطمعان 

فقد أصبح الفيمسكؼ الثالث في القرف الرابع ، كتصٌدر كأصبح رئيس مناطقة بغداد 

                                                 

، دار الكتب ُ، طالحفيافعبد السميع الشافعي محمكد أحمد  ،ائي مف القراءات العشر المتكاترةقراءة الكس( (ُ
 . ُٔٔ: ََِِىػ ػػػػ ُِّْالعممية، بيركت ػػػ لبناف، 

 . ِْٔ/  ُّينظر: تاريخ مدينة السبلـ: ( (ِ
 . َُٖ/  ُ، كينظر: اإلمتاع كالمؤانسة:  ُٗٔينظر: المقابسات: ( (ّ
، الدار المصرية لمتأليؼ ينظر: أبك حياف التكحيدم أديب الفبلسفة كفيمسكؼ األدباء ، زكريا إبراىيـ( (ْ

 . ّٔ: كالترجمة
 . ُِٖػػػػ  ُِٕ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
 . ُِْ/  ُ: اإلمتاع كالمؤانسةينظر: ( (ٔ
 .ُٕٖينظر: المقابسات: ( (ٕ
 . ُِٖػػػػ  ُِٕ/  ُ :ينظر: اإلمتاع كالمؤانسة( (ٖ
، كالشاىد الٌنحكم بيف كتابىي معاني الحركؼ لمرماني كرصؼ المباني  ُّّ/  ّ: اإلمتاع كالمؤانسةينظر: ( (ٗ

 . ْػػػ  ّ: ََِٔرفيؽ ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح ، نابمس ،  فدار حمدمفي شركح حركؼ المالقي ، 
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، كقد الزمو أبك حياف (ُ)في عصره، كما أٌف منزلو كاف مقيبلن ألىؿ العمـك القديمة
أبي  التكحيدم كقرأ عميو، كركل عنو، ككتاب المقابسات في أغمبو يتحدث عف آراء

سميماف، ككذلؾ لو آراء مبثكثة في بقٌية مؤلفات التكحيدم، فيك ينقؿ عنو كثيران كأف 
يقكؿ: قاؿ أبك سميماف، قمت ألبي سميماف، سألتي أبا سميماف، سأؿ أبك سميماف، 
كحدثنا أبك سميماف ، كألبي سميماف أثره كاضح في مؤلفات التكحيدم كفي شخصيتو، 

، (ِ)قو كمبلزمو كقافي خطكه كأثره ، كحافظ غاية خبره((فيك ))جاره كمعاشره ، كلصي
، كقد أخذ أبك حياف عف أستاذه السجستاني عمكـ (ّ)كمف أصحابو المعتصميف بو

، (ْ)ىػ كتاب الٌنفس ألرسطكُّٕاليكناف مف فمسفة كمنطؽ ، كقرأ عميو ببغداد سنة 
ى( كردت عند ككاف أبك سميماف يممي عمى أبي حياف فنجد في مؤلفاتو لفظة )أمم

، كقكلو: (ٓ)ركايتو لبعض أقكاؿ أستاذه السجستاني ، منيا: ))أممى عمينا أبك سميماف((
مبلء عميَّ أيضان الفرؽ بيف الكحدة كالٌنقطة ...(( ، كقاؿ: ))أممى عمٌي أبك (ٔ)))كا 

، ككذلؾ قكلو: ))كأممى (ٕ)سميماف فيما أممى: السمب ىك نفي شيء مف شيء ...((
، كقاؿ: ))أممى عمٌي أبك سميماف أيضان (ٖ)ى جماعة كنت أحدىـ ...((أبك سميماف عم

، كذكر حديثو عف (َُ)، كركل مذكراتو مع الصيمرم في حقيقة الٌنفس(ٗ)فقاؿ ...((

                                                 

 . ٖٔمية ، عبد الرحمف بدكم ، مكتبة النيضة المصرية: ينظر: التراث اليكناني في الحضارة اإلسبل( (ُ
 . ِٗ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ِّٖينظر: تاريخ الحكماء: ( (ّ
 . ْٔٔينظر: المقابسات: ( (ْ
 . ِٖٕ: المقابسات( (ٓ
 . ِٕٗ: المقابسات( (ٔ
 . ِْٖالمقابسات: ( (ٕ
 . ِٖٔ: المقابسات( (ٖ
 . َِٗ: المقابسات( (ٗ

 . ُِّ: المقابسات( (َُ
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، ىكذا كاف السجستاني مف أىـٌ مرجعيات (ُ)اليمج الرعاع الذيف ال عقؿ ليـ
 التكحيدم .

انكا الركافد التي غذتو بجميع المعارؼ ىؤالء أبرز مف قرأ عمييـ التكحيدم، كك    
التي برع فييا، كقد تتممذ عمى شيكخ آخريف كنيؿ مف عمميـ كثقافتيـ لكف بشكؿ أقؿ 

ىػ(، كىك مف أبرز فبلسفة ذلؾ ّّٔمف الذيف تقٌدـ ذكرىـ، كمنيـ يحيى بف عدم )
فة العصر، ككاف تمميذان لمٌتى بف يكنس القنائي، درس عميو التكحيدم عمـك الفمس

، كما درس (ّ)ىػ(ّْٖ، كفي التصكؼ درس جعفر الخمدم المتكفى )(ِ)كالمنطؽ
، كدرس (ْ)ىػ( صاحب الغيبلنياتّْٓالحديث الشريؼ عمى أبي بكر الشافعي )

ىػ(، ككاف َّٗػػػ  َّٓالفقو الشافعي عمى أبي الفرج المعافى بف زكريا الٌنيركاني )
ف مف أبي زكريا الصميرم كأبي بكر ، كأفاد أبك حيا(ٓ)األعمـ بفقو مذىب الطبرم

القكمسي، كأبي الحسف العامرم الفيمسكؼ، كأبي عبد ا المرزباني محٌمد بف عمراف 
، كأبي محٌمد األندلسي، كأبي الحسف بف القطاف الفقيو الشافعي، ككىب بف يعيش 
ـ الرقي الفيمسكؼ الييكدم، كثابت بف سناف ، كأبي القاسـ عبيد ا بف الحسف )غبل

، كأٌلؼ التكحيدم مع شيخو أبي عمي أحمد بف محٌمد بف يعقكب بف مسككيو (ٔ)زحؿ(
، كما أخذ عنو (ٕ)ىػ( كتاب )اليكامؿ كالشكامؿ( ، كأخذ عنو مائة كثمانيف مسألةُِْ)

 .(ٖ)بعض المسائؿ الفمسفية

                                                 

 . َِٓ/  ُمتاع كالمؤانسة: ينظر: اإل( (ُ
 . ُٔينظر: أبك حياف التكحيدم ، د. إبراىيـ الكيبلني: ( (ِ
 . ْْٓينظر: تاريخ األدب العربي في عصر الدكؿ كاإلمارات ، د. شكقي ضيؼ: ( (ّ
 . ْْٓ: تاريخ األدب العربي في عصر الدكؿ كاإلماراتينظر: ( (ْ
 . ُٓك حياف التكحيدم ، د. إبراىيـ الكيبلني: ينظر: أب( (ٓ
 . ُِٗػػػ  ُُٗينظر: أبك حياف التكحيدم رأيو في اإلعجاز كأثره في األدب: ( (ٔ
يكليك،  ُ، د. أيمف فؤاد سيد، مجمة فصكؿ، مؤلفاتو المخطكطة كالمطبكعةك ينظر: أبك حياف التكحيدم ( (ٕ

ُٗٗٓ :ِٖ . 
 . َُُ: ُٕٗٗ، ترجمة: ىاشـ صالح، دار الساقي، ، محمد أرككفالعربينزعة األنسنة في الفكر  ينظر:( (ٖ
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ؿ كمٌما تقدـ نعرؼ أٌف التكحيدم تخٌرج عمى أعبلـ القرف الرابع ، كأخذ عنيـ أصك     
الفمسفة كالمنطؽ كالفقو كالحديث كالمغة كاألدب كاإللييات كالتصكؼ كالكبلـ 

، كقد امتزجت ىذه العمـك في نفسو فبرز كفيمسكؼ أديب ، كقد تفرد في (ُ)كالطبيعيات
، كنتيجة ىذا (ِ)أسمكبو كأظير براعة حتى قيؿ فيو: فيمسكؼ األدباء كأديب الفبلسفة

 و كمعارفو.التمازج أصبح مكسكعٌيان في عمم
 خاهسا: الىراقح وقزاءاته:

كمف مرجعيات أبي حياف التي رفدت ثقافتو عممو كٌكراؽ ، كىي مينة ظيرت مع     
؛ إذ أصبح االىتماـ (ّ)ازدىار حركة الترجمة ، كبعد انتشار صناعة الكرؽ في بغداد

الٌنقؿ  ، كقد عيرؼ التكحيدم بصحة(ْ)بالكتابة كأدكاتيا مف مستمزمات الٌنيكض الفكرم
، كقد كاف (ٓ)كتقييد الخط ، كتزكيؽ الٌنسخ، كالسبلمة مف التصحيؼ كالتحريؼ

، فقد قاـ (ٔ)مشيكران بكتبو كرسائمو كطريقتو في التعبير حتى أٌنو عٌرض نفسو لمحسد
أحد الكتاب البارزيف ككاف كاسع الرزؽ كعريض الجاه كخاطب بعض المعجبيف بأبي 

، ما اغتر  اركـ بما يكتب ىذا الرجؿ كيقكؿ؟ أٌما كتبو فثقيمة كأٌما حياف فقاؿ: ))يا قـك
، كىك ىنا يشير إلى رقعة ألبي (ٕ)ىذا الكبلـ فبل يجكز أف يككف لو لرشاقتو كحسنو((

سىدة لـ يستطيعكا مشاركتو كمنافستو أك أٌنيـ جيمكا حقيقتو  حياف، كالطاعنكف أٌما حى

                                                 

 . ُّٗينظر: أبك حياف التكحيدم رأيو في اإلعجاز كأثره في األدب: ( (ُ
 . ُِْٗ/  ٓينظر: معجـ األدباء: ( (ِ
طعاني ، ينظر: الكراقة كالكراقكف في الدكلة العباسية كأثرىا في الحضارة اإلسبلمية ، ىدل فرج محمد الق( (ّ

 . ُٔ: َُِٕرسالة ماجستير ، جامعة بنغازم، 
الكراقكف في المكصؿ خبلؿ العصكر العباسية مف القرف الرابع حتى نياية القرف السابع اليجرم ، ـ. ينظر: ( (ْ

 .  ِ:  ْٔ، العدد َُِٕد. ميا سعيد حميد ، جامعة المكصؿ ، مجمة دراسات مكصمية ، 
 . َِٖ/  ُأيو في اإلعجاز كأثره في األدب كالٌنقد: أبك حياف التكحيدم ر ينظر: ( (ٓ
 . ٓٔ: ُٔٓٗ، دار بيركت لمطباعة كالنشر، إحساف عباسد. أبك حياف التكحيدم ، ينظر: ( (ٔ
 . ُّٔ/  ُالبصائر كالذخائر ، تح: كداد القاضي: ( (ٕ
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كانت ألبي حياف منبعه كثركة لغكية  ، كالميـ أف نعرؼ أٌف الكراقة(ُ)كتأٌكلكا كبلمو
خبارية كأدبية كبيرة كقاعدة فكرية كثقافية ضخمة ، عمى الرغـ مف أٌف أبا حياف (ِ)كا 

كاف يعتقد أٌنو يمتمؾ مكىبة كمنزلة أرفو مف أف يعمؿ بمجرد نسخ الكتب لآلخريف ، 
ؾ ما بيف ، كلكٌنو بمغ بعض كفايتو مف الرزؽ أٌنو امتم(ّ)كلذلؾ كصفيا بحرفة الشـؤ

 .(ْ)السكريف ببغداد منزالن كذىبان كثيابان كأثاثان كجارية
كعمى الرغـ مف ترٌفع التكحيدم عف مينة الكراقة كرغبتو بالتخمص منيا فقد     

ساعدتو عمى االٌطبلع عمى الثقافات ككانت مف ركافده الميمة كمنيا جمع أضخـ 
مف أىـٌ العكامؿ التي ساعدت في ، كنعتقد أٌف الكراقة (ٓ)كتبو )البصائر كالذخائر(

 انفتاح التكحيدم عمى جميع التيارات كالمذاىب .
 سادسا: هشافهح األعزاب:

إذا حاكلنا استقصاء ركافد أبي حياف كمرجعياتو سنجد أٌنو لـ يترؾ طريقان فيو مف     
غكٌية العمـ كالمعرفة إاٌل كأخذ منو المعرفة ، كتزٌكد منو العمـ ، كمف أىـٌ الركافد الم

كاألدبٌية كالفكرٌية التي غٌذت التكحيدم باألسمكب العربي الفطرم الخالي مف العجمة 
كاأللفاظ الدخيمة نزكلو البادية كاتصالو باألعراب ليسمع منيـ، يقكؿ أبك حياف: 
))كسمعتي في البادية بفيد رجبلن مف العرب يقكؿ آلخر عند قاضييا أبي العباس 

ذىعي المفركر فحفظت مف غير معرفة، ثـٌ سألت المحبكب: أنا الضامف المخ ، كالجى بكري
. إذف، ىك حفظ ذلؾ مف دكف فيمو ثـٌ سأؿ شيكخو (ٔ)العمماء فكضح الجكاب((

 فأكضحكا لو ما يصعب عميو فيمو.

                                                 

 . َْٗػػػ  ْٖٗ/  ُ، محٌمد كرد عمي: أمراء البياف( (ُ
 . ِِٕلعباسي ، د. عمر الدقاؽ ، دار الشرؽ العربي ، بيركت: ينظر: مبلمح الٌنثر ا( (ِ
 . ِٔينظر: أبك حياف التكحيدم األديب الفيمسكؼ: ( (ّ
 . ُِٔػػػػػ  ُُٔ/  ّينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
 . َِٗينظر: أبك حياف التكحيدم رأيو في اإلعجاز كأثره في األدب كالٌنقد: ( (ٓ
 . ٕٗأحمد أميف:  البصائر كالذخائر ، تح:( (ٔ
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ككاف أبك حياف يكرد أقكاالن كأشعاران قالتيا العرب في البادية، كقكلو: ))كلقد صدؽ     
ٍجره((األعرابٌي في قكلو: كف  ، كقكلو: (ُ)كالٌضب األعكر يعرؼ قدره كال يفارؽ حي
، بٌي أجمو فقاؿ، كصؼ أعراد األعرابٌي، ذكر أعرابٌي بعيران سمعتي األعرابي ينشد، أنش

، كما أٌنو كاف يسمع أحاديث األعراب عف الثقة مف أصحابو (ِ)مدح أعرابٌي نفسو
يسبؽ الخيؿ بالردياف ... ىكذا كقكلو: ))كقاؿ أعرابٌي: حاجيتؾ، ما ذك ثبلثة آذاف، 

، ككتاب البصائر كالذخائر يحتكم عمى كثير مف ىذه األحاديث التي (ّ)قاؿ الثٌقة((
تدؿ عمى أٌف أبا حٌياف كاف ينيؿ مف مصادر الثقافة العربية الصافية األصيمة، 

ك  كيركم لنا التكحيدم في الميمة العاشرة مف كتابو )اإلمتاع كالمؤانسة( ما كاف يسمعو
يجده في البادية فيقكؿ: ))ثـٌ قرأتي عميو نكادر الحيكاف كغرائب ما كنتي سمعتو 

، ففي ىذه الميمة يذكر لمكزير أصناؼ الحيكانات األليفة (ْ)ككجدتو فزاد عجبان ...((
عؿ كالمتكحشة كالطائرة كغير ذلؾ مف غرائب ما كاف يسمع كيشاىد كيعرؼ حتى ج

ًجبان مندىشان .               الكزير عى
 ًثذج عي هؤلفاته: ــ 
، كيعد الدكتكر (ٓ)بذؿ عدد مف الباحثيف جيكدان كبيرة في جمع مؤلفات التكحيدم   

عبد األمير األعسـ مف أفضؿ ىؤالء الباحثيف الذيف كتبكا في ىذا المكضكع، إذ قدـ 
                                                 

 . ِٖٓأخبلؽ الكزيريف: ( (ُ
 . ٗٓ،  ِْ،  ّٕ،  ّّ،  ُٓينظر: البصائر كالذخائر ، تح: أحمد أميف: ( (ِ
 . ّْػػػ  ّّ/ ُ :البصائر كالذخائر( (ّ
 . َُٔػػػػ  ُٗٓ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
حمد كرد عمي، أبك حياف التكحيدم سيرتو كما بعدىا، أمراء البياف م ِْيينظر: مقدمة المقابسات لمسندكبي:  (ٓ)

نظرية ك ، ُُّ ، ٖٓأبك حياف التكحيدم، إبراىيـ الكيبلني: ك ، ِٔٓ-ُْٖكآثاره، عبد الرزاؽ محي الديف: 
: ُْٗٗ، مطبعة جكىرة الشاـ، دار دمشؽ، ُط ،األخبلؽ كالتصكؼ عند أبي حياف التكحيدم، د. كسيـ إبراىيـ

، المنشأة العامة لمنشر ُ، طي أدب أبي حياف التكحيدم، نكر الديف بمقاسـأصداء المجتمع كالعصر فك ، ِّ-ُّ
، د. طيبة التكحيدمألفاظ الحياة الثقافية في مؤلفات أبي حياف ك ، ُٓ-َّ: ُْٖٗكالتكزيع، ليبيا ػػ طرابمس، 

، القاىرة، ، المجمس األعمى لمثقافةخبلصة التكحيدم، جماؿ الغيطاني: ج ػػ د، ك ُٖٗٗالقاىرة، صالح الشذر، 
، منشكرات دار الرفاعي،= ُالتكحيدم، د. عزت السيد أحمد، ط كما بعدىا، مف رسائؿ أبي حياف َُٕ:  ُٓٗٗ
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دراسة عٌرفت بمؤلفات أبي حياف كعالجت الثغرات لمف سبقو في ىذا المجاؿ كبٌينت 
الزائؼ كالصحيح، كذلؾ قدـ قائمة أبجدية لعنكانات مؤلفات التكحيدم كما قدـ 

 . (ُ)إحصائية بالدراسات كالبحكث العربية كاألجنبية التي كتبت عف أبي حياف
كعدد ياقكت الحمكم في معجمو آثار التكحيدم عمى الٌرغـ مف أٌنو لـ يستكؼ     

، التي لـ تبؽ لنا (ِ)أراد ذكر ىذه اآلثارجميع كتبو كرسائمو إاٌل أٌنو صار عمدة لمف 
يد الحدثاف إاٌل النزر القميؿ منيا؛ ألٌف أبا حياف أحرؽ في أكاخر حياتو كتبو لقمة 

، كذىب السيكطي إلى ))إٌف (ّ)جدكاىا كخنا بيا عمى مف ال يعرؼ قدرىا بعد مكتو
النسخ المكجكدة اآلف مف تصانيفو كتبت عنو في حياتو، كخرجت مف قبؿ 

. عممان أٌف الذم تبقى منيا مف آثار أبي حياف يدٌؿ عمى أٌف حياتو الفكرية (ْ)رقيا((ح
 في أكقات متفاكتة كمف كتبو:  (ٓ)كانت مزدىرة كأٌنو ألؼ كتبان كثيرة

 البصائر والذخائر:  -ٔ

  (ٔ)كيعٌد أضخـ مؤلفات أبي حياف، كيرجح أٌنو أٌكؿ كتبو، كذكر بأسماء متعددة     
 

                                                                                                                                            

، كىناؾ دراسات كثيرة ال مجاؿ ُِدم مؤلفاتو المخطكطة كالمطبكعة: أبك حياف التكحيك ، ُٖ -ّٔ: ََِّ=
 لذكرىا.  

، ى الدراسات كالبحكث األجنبيةكلمف يريد االطبلع عم ،بالباحثيف العر  دراساتو لبعضفيما تقدـ أكضحنا  (ُ)
، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، ّ، د. عبد األمير األعسـ، طحياف التكحيدم في كتاب المقابساتيينظر: أبك 

ُٖٗٔ  :ِٕ-َُٔ . 
يؿ، حناف أحمد رسالة ، كاالمتاع كالمؤانسة عرض كتحم ّٕيينظر: أبك حياف التكحيدم، د. إبراىيـ الكيبلني:  (ِ)

 .  ّٗ: ُٔٗٗ، كمية اآلداب، جامعة اليرمكؾ، ماجستير
 .  ُِٗٗ / ٓمعجـ األدباء:  (ّ)

 . َُٗ/  ِبغية الكعاة: ( (ْ
يينظر: قضايا المجتمع في أدب أبي حياف التكحيدم، آية محمد خمؼ، رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية،  (ٓ)

َُِٔ :ُٗ . 
 . ُٖٔ-ُْٖسيرتو كآثاره:  أبك حياف التكحيدم (ٔ)
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، كبصائر القدماء كبشائر (ّ)، كالبصائر كالذخائر(ِ)كالنظائر (ُ)ري البصائفسمٌ 
، (ٔ)، كأخبار القدماء كذخائر الحكماء(ٓ)، كبصائر الحكماء كذخائر القدماء(ْ)الحكماء

كتحدث عنو التكحيدم، فقاؿ: ))ىذا الجزء الثاني مف بصائر القدماء، كسرائر 
 . (ٕ)الحكماء، كنكادر الممحاء، كخكاطر البمغاء((

كسمؾ أبك حياف في ىذا الكتاب مسمؾ الجاحظ في أسمكبو كطريقتو كتميز     
، كيقع في عشرة أجزاء كىك ثمرة عمؿ خمسة عشر عامان (ٖ)باالستطراد كعدـ التبكيب

 . (ٗ)أكدع فيو ما رآه كما سمعو كحفظو مف المجالس كالدركس التي كاف يحضرىا
 أخالق الوزيرين: -ٕ

يف كذـ الكزيريف كجاء في كشؼ الظنكف )ثمب كيسمى مثالب الكزير     
، كذكره التكحيدم (ُُ)كيعٌد ))مف أعنؼ نصكص اليجاء التي كتبت في العربية((

فقاؿ: ))عمى أٌني عممت رسالة في أخبلقو كأخبلؽ ابف العميد أكدعتيا نىفىسي العزيز، 
. كتبو (ُِ)تحريرىا(( كلفظي الطكيؿ كالقصير، كىي في المسكدة كال جسارة لي عمى

بعد ارتحالو إلى ببلط الصاحب بف عباد كخابت آمالو في ابف العميد كابنو أيضان 

                                                 

 . ِٖٔ/ٓ، كطبقات الشافعية الكبرل:  َِّ-ِِٗ/ ٗد. كداد القاضي: تح: البصائر كالذخائر،  (ُ)
 . ُْٖأبك حياف التكحيدم سيرتو كآثاره:  (ِ)
 . َِّ/ٗد. كداد القاضي: تح: البصائر كالذخائر،  (ّ)
رفعت بيمكة الكميسي، دار إحياء التراث العربي، ، تحقيؽ: محمد شرؼ الديف، ك كشؼ الظنكف، حاجي خميفة (ْ)

 .  ِْٔ/ُ: بيركت ػػ لبناف
 . َِّ/ٗكداد القاضي: تح: ، البصائر كالذخائر (ٓ)
 . ِٗجامعة اليرمكؾ: كمية اآلداب، أبك حياف التكحيدم ناقدان، أطركحة دكتكراه، بثينة سمماف محمد،   (ٔ)
 . ٓ/ِكداد القاضي: تح: البصائر كالذخائر،  (ٕ)
 .  ِٗ: ، بثينة سمماف محمدناقدان التكحيدم أبك حياف  (ٖ)
 . ُْإبراىيـ الكيبلني: د. ، أبك حياف التكحيدمينظر:  (ٗ)
 .  َُٗأبك حياف التكحيدم سيرتو كآثاره: ينظر:  (َُ)
 .  ْٕخبلصة التكحيدم:  (ُُ)
 . ْٓ/ُمتاع كالمؤانسة: اإل (ُِ)
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. كقد صكر مف خبلؿ ىذا اليجاء جكانب ىامة كمثيرة لمحياة (ُ)المعركؼ بأبي الفتح
 . (ِ)األدبية كالفكرية كاالجتماعية في القرف الرابع

 اإلمتاع والمؤانسة : -ٖ

ب مف أثمف المصادر لدراسة أدب التكحيدم كفكره، كىك مجمكع ييعٌد ىذا الكتا 
مسامرات سامر بيا التكحيدم الكزير ))أبا عبد ا العارض(( ابف سعداف في أربعيف 
ليمة، ككاف الكزير في بدء كؿ ليمة يقترح عمى أبي حياف بعض المسائؿ األدبية 

لكزير، ككاف عمى التكحيدم كالمغكية كالفمسفية أك العممية، كىي مما يدكر في خمد ا
ارتجاؿ الجكاب مف دكف أىبة كاستعداد كقد درج الكزير نياية كؿ جمسة عمى طمب 

. كفيو (ّ)ممحة كداع كىي عادة أبيات مف الشعر أك حكمة مأثكرة أك ًعظة خمقية
يقكؿ التكحيدم: ))قد كا نفثت كٌؿ ما كاف في نفسي مف جٌد كىزؿ، كغٌث كسميف، 

كفكاىة كطيب، كأدب كاحتجاج، كاعتذار كاعتبلؿ كاستدالؿ،  كشاحب كنضير،
، كيقع في ثبلث (ْ)، كطيًمب مني((مف طريؼ الممالحة عمى ما ريسـ ليكأشياء 

مجمدات حققو أحمد أميف كأحمد الزيف، ككصفو القفطي بقكلو: ))ىك كتاب ممتع 
ص كؿ عمى الحقيقة لمف لو مشاركة في فنكف العمـ ، فإٌنو خاض كؿ بحر كغا

، (ٔ)، كأيان كاف فالكتاب ممتع كمؤنس كاسمو كما كصفو الدكتكر أحمد أميف(ٓ)لٌجة((
 . (ٕ)كيقع ضمف أدب المجالس

 

                                                 

 . ْٕخبلصة التكحيدم: ينظر:  (ُ)
 . ّْظر: أبك حياف التكحيدم، إبراىيـ الكيبلني: يين (ِ)
 .  ّٗ-ّٕأبك حياف التكحيدم، إبراىيـ الكيبلني: ينظر:  (ّ)
 . ُٕٖ-ُٖٔ/ِمتاع كالمؤانسة : اإل (ْ)
 . ُِْو كآثاره: تأبك حياف التكحيدم سير  (ٓ)
 مقدمة المحقؽ: ؼ .  ،متاع كالمؤانسةمقدمة اإلينظر:  (ٔ)
 . ُِ: َُُِميساء سميماف اإلبراىيـ ، دمشؽ ، ، ية في كتاب االمتاع كالمؤانسةردالبنية السينظر:  (ٕ)
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 الصداقة والصديق: -ٗ

ق( كذكرىا ياقكت كابف خمكاف ُّٕكتب أبك حياف التكحيدم ىذه الرسالة سنة )   
الة أٌف أبا حياف ، ككاف سبب تأليؼ ىذه الرس(ُ)بعنكاف )كتاب الصديؽ كالصداقة(

ذكر شيئان منيا لزيد بف رفاعة أبي الخير فنماه إلى ابف سعداف قبؿ تحممو أعباء 
الدكلة فأمره بتدكينيا فجمعيا كأبطأ عف تحريرىا فمما قتؿ ابف سعداف تركيا، كفي 

، كىي (ِ)ق( عثر عمى مسكدتيا فبيضيا ككتب ليا مقدمة كخاتمةََْرجب سنة )
كليس كثبات كلفتات أك لياؿ كما في المقابسات كاالمتاع  تمتـز مكضكعان كاحدان 

. كمف ىذه الرسالة جمع التكحيدم أكثر ما قيؿ في الصداقة كالصديؽ (ّ)كالمؤانسة
شعران كنثران ألناس معركفيف كمجيكليف منذ العصر الجاىمي إلى القرف الرابع 

كالعاطفية مف جية، ، كقد عبر التكحيدم مف خبلليا عف نكازعو الكجدانية (ْ)اليجرم
 . (ٓ)كعما رأل كسمع كشارؾ بو مف أحداث عصره كمشاكمو بأسمكب فني منمؽ

 المقابسات:  -٘

، كالمقابسات كالمقايسات، استنادان إلى طبعة (ٔ)يسٌميو ياقكت )المقابسة(    
، (ٖ)، كذىب الدكتكر عبد الرزاؽ محي الديف إلى أٌف المقايسات تحريؼ(ٕ)بكمبي

، كىك المشيكر، كقد صٌرح أبك (ٗ)ف ))المقابسات في مجمد أيضان((كذكره ابف خمكا
                                                 

 . ُُّ/ٓ، ككفيات األعياف: ُِٓٗ/ٓمعجـ األدباء :  (ُ)
 . ُٗٗ-ُٖٗأبك حياف سيرتو كآثاره:  (ِ)
مية، ، دار الكتب العمُ، طمحمد عمي الصباح فيمسكؼ األدباء كأديب الفبلسفة، يينظر: أبك حياف التكحيدم (ّ)

 . ْٗ: َُٗٗبيركت ػػ لبناف، 
 . َِٓأبك حياف التكحيدم سيرتو كآثاره: ينظر:  (ْ)
 . ُٓالصداقة كالصديؽ ، ألبي حياف التكحيدم، تح: إبراىيـ الكيبلني: ينظر:  (ٓ)
  . ُِٓٗ / ٓمعجـ األدباء: ينظر:  (ٔ)
 . ُُُيينظر: أبك حياف التكحيدم في كتاب المقابسات:  (ٕ)
 . ُِٗبك حياف التكحيدم سيرتو كآثاره: أينظر:  (ٖ)
 . ُُّكفيات األعياف:  /  (ٗ)
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ىذه المقابسات الثبلث ألٌنيا متكاخية في  (ُ)حياف بو؛ إذ قاؿ: ))تابعت، حاط ا بيف
. كفيو ما يؤكد أٌف (ِ)بابيا أعني أٌنيا في حديث المغة كالنحك كالمنطؽ كالٌنظر((

أبك حياف أسمكبان جديدان في عالـ التأليؼ ، كقد سمؾ (ّ)الجمع يشمؿ محتكيات الكتاب
فقد سجؿ آراء معاصريو عمى طريقة الجدؿ كالحكار، حتى  اعتبره مرجميكث ))عبارة 

، كالكتاب (ْ)عف ثبت لممجادالت الفمسفية التي يقكؿ أبك حياف أٌنو استمعيا بنفسو((
كلـ يتألؼ مف مائة كستة مف المقابسات، ككؿ كاحدة تبحث في مكضكع مستقؿ، 

منيا فمسفية كقضايا تمتـز مكضكعان كاحدان، كذكر فيو مكضكعات كثيرة كمتباينة 
، كالزماف كالمكاف كمنيا مكضكعات ليا صمة بالكقائع اليكمية كحادثة النفس كالعقؿ

، كقد جمع أبك حياف مادتو مف خبلؿ السماع كالمشاىدة (ٓ)انتحار جرت في بغداد
، كذىب الدكتكر زكي مبارؾ إلى أٌف (ٔ)ق(َّٗق( كحتى سنة )َّٔمنذ سنة )

المقابسات ال تنفع المبتدئيف إاٌل قميبلن، كلكنو نافع كؿ انتفاع لمف كقفكا عمى 
 . (ٕ)معضبلت الفمسفة اإلسبلمية

 اليوامل والشوامل: -ٙ

، كىك عبارة عف أسئمة صاغيا التكحيدم سماىا (ٖ)ذكره أبك حياف في المقابسات 
مسككيو سماىا )الشكامؿ( كقد صكر لنا ىذا الكتاب )اليكامؿ( كأجكبة ليا مف 

شخصية التكحيدم الفيمسكؼ الذم يتخذ مف التساؤالت كسيمة لطرح مكضكعات أدبية 
كلغكية كفمسفية كأخبلقية، كقد اشتير منسكبان إلى أبي حياف بالرغـ مف أف نصيب 

                                                 

 كرد النص بمفظ مختمؼ في كتاب المقابسات، إذ كاف )مف( ، بدالن عف )بيف( .  (ُ)
 . ُُِ: أبك حياف التكحيدم في كتاب المقابسات: نقبلن عف (ِ)
 .  ُُِ: أبك حياف التكحيدم في كتاب المقابساتينظر:  (ّ)
 .  َِّبك حياف التكحيدم سيرتو كآثاره: أ (ْ)
 . ْٓ-ْْأبك حياف التكحيدم، إبراىيـ الكيبلني: ينظر:  (ٓ)
 . ُُٓأبك حياف التكحيدم في كتاب المقابسات: ينظر:  (ٔ)
 .  ُٕٔ/ِثر الفني في القرف الرابع اليجرم، زكي مبارؾ: نيينظر: ال (ٕ)
 . ُْٔيينظر: المقابسات:  (ٖ)
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، (ِ)العمـك( مسألة في مختمؼ ُٕٓ، كيحتكم عمى )(ُ)مسككيو أكبر كأكفى في تأليفو
، كيعد أنمكذجان متميزان لظاىرة (ّ)(ُُٓٗحققو أحمد أميف كأحمد صقر في القاىرة )

 التأليؼ المشترؾ. 
 اإلشارات اإلليية : -ٚ

، كأسماه برككمماف )اإلشارات (ْ)كرد ذكره في معجـ ياقكت كقاؿ : ))إٌنو جزءاف((  
ليو ذىب الدكتكر عبد (ٓ)اإلليية كاألنفاس الركحانية( الرحمف بدكم عمى كفؽ ، كا 

، كقد تضمف (ٔ)( بالمكتبة الظاىرية بدمشؽُّّْمخطكطة معركفة في التصكؼ )
، أٌلفو (ٕ)ىذا الكتاب أربع كخمسكف رسالة في المكاعظ كاألدعية الصكفية البميغة

التكحيدم في عمر الثمانيف كيقكؿ فيو: ))أنا نطقت بيذه األلغاز بعد سبعيف سنة كقد 
فاتي(ٖ)مشت شكاتيتحطمت قناتي كتك ، كاضمحمت ًصفاتي، كبميت (ٗ)، كتفممت صى

 .  (َُ)ليحمتي كسىداتي، كفقدت شيكاتي كلذاتي((
 مؤلفات أخرى:    -ٛ

كألبي حياف مؤلفات أخرل منيا: الحج العقمٌي إذا ضاؽ الفضاء عف الحج     
 الشرعي، كىك مفقكد ذكره ياقكت، كالمحاضرات كالمناظرات، كردت مقتطفات منو في

                                                 

 .ُْبراىيـ الكيبلني: إحياف التكحيدم، يينظر: أبك  (ُ)
الجكانب التاريخية في مصنفات أبي حياف التكحيدم، ثامر عبد عمي، رسالة ماجستير، جامعة ديالى، ينظر:  (ِ)

 . ٓٓكمية التربية: 
 . ُْأبك حياف التكحيدم، إبراىيـ الكيبلني: ينظر:  (ّ)
 . ُِٓٗ / ٓمعجـ األدباء :  (ْ)
 . ِِّدم سيرتو كآثاره: أبك حياف التكحي (ٓ)
 .عبد الرحمف بدكم: )كو( تح: ، مقدمة اإلشارات اإلليي (ٔ)
 .  ْٖإبراىيـ الكيبلني: تح: ، أبك حياف التكحيدمينظر:  (ٕ)
 .  ِِْ: ينظر: اإلشارات اإلليية: الشكاة: جمدة الرأس ،شكاتي (ٖ)
فاتو (ٗ)  . ِِْر: اإلشارات اإلليية: : ينظالصفاة: صخرة ممساء، يقاؿ في المثاؿ: ما تندل صى
 . ِِٔاإلشارات اإلليية:  (َُ)
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المسامرات كالمحاضرات البف عربي، ككتاب االقناع ذكره صاحب كشؼ الظنكف 
، ككتاب الرٌد عمى ابف جني في (ُ)كالتذكرة التكحيدية ذكره صاحب غرر الخصائص

شعر المتنبي، ككتاب الرسالة في صبلت الفقياء في المناظرة ككتاب الرسالة 
ب الرسالة الصكفية ككتاب البغدادية، ككتاب الرسالة في أخبار الصكفية، ككتا

، كىناؾ ثبلث رسائؿ حققيا الدكتكر إبراىيـ (ِ)الرسالة إلى الحنيف إلى األكطاف
الكيبلني ىي السقيفة تحدث فييا عف اإلمامة كرسالة في الكتابة كرسالة في 

. إذف (ْ)، كىناؾ مؤلفات لـ تذكر كأخرل لـ تصؿ كبعضيا يدكر حكليا الشؾ(ّ)الحياة
بحياة فكرية خصبة كغزارة في التأليؼ نستدؿ عمى ذلؾ مما تبقى  إذف اتسـ أبك حياف

 مف آثاره كمؤلفاتو .    
    

                                                                            
 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  ْٗ-ْٖإبراىيـ الكيبلني: تح: أبك حياف التكحيدم، ينظر:  (ُ)
 ، ثبت مؤلفات التكحيدم. ُِٓٗ / ٓيينظر: معجـ األدباء:  (ِ)
معيد الفرنسي ثبلث رسائؿ ألبي حياف التكحيدم، عني بتحقيقيا كنشرىا د. إبراىيـ الكيبلني، الينظر:  (ّ)

  . ُُٓٗبدمشؽ لمدراسات العربية، دمشؽ، 
 .  في مكضعو سابؽفصؿ القكؿ في ىذا الدكتكر عبد األمير األعسـ كما أكضحنا  (ْ)
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 و::الفصل األ
ح
ّ
ح الديٌي

ّ
 ادلزجعي

الكرومىفيىتذكولىثقافةىىالمبحثىاألول:ىأثرىالقرآن
 التوحوديى

 أثرىالحدوثىالّنبويىالذروفالمبحثىالثاني:ى
 الثالث:ىالدواناتىوالكتبىالدماووةىاألخرىالمبحثىى
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 ادلثحج األو::

 أحز القزآى الكزين يف تشكيل حقافح التىحيدي

مى مؤلفات أبي حياف، كيتتبع آراءه كأقكالو يجد أٌف ثقافتو جاءت مىف يٌطمع ع       
كاضحان في مؤلفاتو، ال سيما  ٌف تأٌثره باألسمكب القرآني يبدكذات مسحة دينية، كما أ

كتابو )البصائر كالذخائر( الذم تضٌمف أربعمائة كخمسيف آية استشيد بيا أبك حياف 
ية( الذم أكثرى فيو مف األدعية كالمناجاة، كتابو )اإلشارات اإلليك في مكاضع مختمفة، 

كقد بدت فيو مفردات القرآف كاضحة، فالقرآف الرافد األكؿ كاألشمؿ لمثقافة العربية 
 اإلسبلمية .

كقد تأٌثر أبك حياف بالقرآف الكريـ منذ نعكمة أظافره، كنستطيع أف نتعرؼ عمى  
ذ يقكؿ: "إٌف عمي كاف ىذا التأٌثر مف خبلؿ حديث التكحيدم عف عيد الطفكلة؛ إ

قاعدان في بعض العشيات في قطيعة الربيع فاجتزتي لو متكٌجيان إلى مجمس أبي 
الحسف ابف القطاف الفقيو الشافعي، فقاؿ لو جمساؤه: إٌف ابف أخيؾ يا أبا العباس 
مجتيده في طمب العمـ، يغدك كيركح، كلقد سمعنا تبلكتو لمقرآف فاستجدناىا، كلقد 

. كحديثو ىذا يدؿ عمى أٌنو حفظ القرآف في سفٍّ (ُ)استأنسنا بو ..."سمعنا منطقو ف
، كتأٌثر بو كأجاد تبلكتو، كمٌما يدؿ عمى حفظو لمقرآف الكريـ كاىتمامو بو قكلو: ةمبكر 

"يجب عمى الكاتب أف يككف حافظان لكتاب ا تعالى لينتزع مف آياتو كأف يعرؼ كثيران 
 .(ِ)لكثير مف الرسائؿ كالكتب ..." مف السنة كاألخبار كالسير حافظان 

                                                 

 . ُِْ/  ٖالبصائر كالذخائر: ( (ُ
، مطبعة إدارة الكطف، ُطعبلء الديف بف عبد ا الغركلي، نقبلن عف مطالع البدكر في منازؿ السركر، ( (ِ

 . ُُٕ/ ِ: ىػُِٗٗ
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كدافع أبك حياف عف كتاب ا ػػػػػ ككاف شابان حديث السف ػػػػػ حيف سمع أبا  
سعيد البسطامي الذم يكصؼ بأٌنو شديد التيكر عظيـ العجرفة "كقد قاؿ لو قائؿ: 

كـ أبي أييا األستاذ ػػػػ ككذا كاف ييخاطب ػػػػ إٌف فبلنان يقكؿ: متى عرض كبلـ أستاذ
سعيد عمى كتاب ا عز كجؿ خالفو كلـ يكافقو، فقاؿ جيبلن: كبلـ ا عز كجؿ 
ينبغي أف يعرض عمى كبلمي! كمضى عمى ذلؾ، فمـ أجد نكران مف أحدو حضر مف 

الحمية   فكقدتنيأصحابو كال مف غيرىـ، ككنتي حينئذو كحيدان غريبان حديث السٌف 
. كفي ىذا الٌنص ما (ُ)ف اعتماده عمى اليذياف"كلرسكلو عند جيمو، ككا)عز كجؿ( 

يدؿ عمى عدـ صٌحة ما ذىب إليو بعض المؤرخيف مف اتياـ التكحيدم بالزندقة 
 كالكفر، أمثاؿ الذىبي كغيره .

ككذلؾ دافع أبك حياف عف كتاب ا العزيز حيف بمغو أٌف بعض الدىرية مف      
: مص كنكـ خيره مف قرآنكـالرؤساء كأصحاب السيؼ قالكا مٌرةن لقـك

، فيرد عمييـ أبك (ِ)
حياف مستشيدان بآيةو مف ا القرآف الكريـ، إذ يقكؿ: "كىذا جيؿه با العظيـ، كجرأةه 

َها ِمْن َدابَّةٍ ﴿عمى حممو الكريـ   .(ّ)("ْٓ)فاطر:  ﴾َوَلْو يُ َؤاِخُذ اللَُّو النَّاَس ِبظُْلِمِهْم َما تَ َرَك َعَلي ْ

حيدم حفظ القرآف الكريـ كتأٌثر بو كدافع عنو كدعا إلى ضركرة إذف، فالتك        
حفظو مف قبؿ األديب لمعرفة السنة، كما مٌر بنا، كنراه يصؼ كتاب ا العزيز في 
مقدمة كتابو )البصائر كالذخائر( بقكلو: "الذم حارت العقكؿ الناصعة في رصفو، 

ره في نفسو، الممتنع باطنو ككٌمت األلسف البارعة عف كصفو، ألٌنو الميٍطًمع ظاى
كـ، كباطنو عمـ"  .(ْ)بنفسو، ... ظاىره أنيؽ، كباطنو عميؽ، ظاىره حي

                                                 

 . َِٔ/  ُالبصائر كالذخائر:  ((ُ
 . ُُٓ/ ْينظر: البصائر كالذخائر: ( (ِ
 .. ُُٓ/  ْالبصائر كالذخائر: ( (ّ
 .  ٓ/  ُالبصائر كالذخائر: ( (ْ
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كنجد أبا حياف يدعك إلى التأٌمؿ في معاني القرآف الكريـ كمعرفة مراد ا     
، كىك في أدعيتو كمناجاتو يستكحي أغمب المعاني كالتراكيب مف كتاب ا (ُ)سبحانو

، كقد أخذىا (ِ)تـ أبك حياف بالقراءات القرآنية، كلو فييا عناية كاضحةالعزيز، كقد اى
[ قكلو ُٗعف أستاذه أبي حامد المركركذم، كمف ذلؾ ما ركاه عنو مف سكرة ]ؽ:

وِت بِاْلَْقّْ ﴿تعالى: 
َ

يقكؿ التكحيدم: "كيقاؿ: سكرة الحٌؽ بالمكت، ىكذا  ﴾َوجاَءْت َسْكَرُة امل
لمركركذم يقكؿ: لعٌمو قرأه ىكذا ًلما عمره مف معالجة قرأتيو ... ككاف أبك حامد ا

 .(ّ)المكت"

ٍيكىة أكصاىـ ))كيركم لنا أبك حياف خبران عف قت  بالقرآف فإٌنو ادة أٌف يكنس بف حى
يدو كفاقة...((نكر الميؿ الميظمـ، كىيدىل الٌنيار، فاعممكا   .(ْ)بو عمى ما كاف مف جى

كٌجو، كظير كثيره مف المفسريف، كاتجو ككاف التفسير في القرف الٌرابع في أ 
بعضيـ إلى التفسير بالمأثكر، في حيف اعتمد البعض اآلخر عمى العقؿ أكثر مف 
اعتماده عمى الٌنقؿ، كظير ما يعرؼ بالتفسير بالٌرأم عمى أيدم المعتزلة، كىناؾ 
ف اتجاه ثالث في التفسير حاكؿ أف يكٌفؽ بيف ما كرد في القرآف كبيف العقؿ، في حي

اتجو التفسير عند الصكفية لمتأكيؿ كالتخريج كما ىك مذىب الجنيد كسفياف الثكرم، 
. كيظير أٌف أبا حياف ػػػػػ بحكـ عممو ػػػػػ قد (ٓ)ككانت اآلراء متشعبة كالمذاىب مختمفة

                                                 

 . ِِٗ/  ِينظر: البصائر كالذخائر: ( (ُ
، دار ميزكبك تاميا، بغداد، ُالتكحيدم، د. مجيد مخمؼ طراد، ط ينظر: مفيـك األخبلؽ عند أبي حياف( (ِ

َََِ :ُّ . 
مفيـك األدب في مؤلفات أبي حياف التكحيدم، غالية أبك أسعد ، كينظر:  ُٖ/  ّالبصائر كالذخائر: ( (ّ

 . َِّ: ـَََِسمطاف، رسالة ماجستير، جامعة حمب، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانٌية، 
التعبير النثرم، ياسر مخمص محمكد، رسالة ماجستير،  ، كينظر: في أشكاؿ ُٖ/  ّالبصائر كالذخائر:  ((ْ

  . َٕػػ  ٗٔ: َُِٔػػ  َُِٓجامعة أىؿ البيت، كمية اآلداب، 
 . ْٓػػػػ  ّٕ/  ِ، دار الكتاب العربي، بيركت: ّينظر: ظير اإلسبلـ، د. أحمد أميف، ط( (ٓ
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اٌطمع عمى ىذه االتجاىات، كقد اىتـ بتفسير القرآف الكريـ كبالكتب التي تناكلتو، 
ألنكار( ألبي بكر بف مقسـ، كفيو يقكؿ: "كالبف مقسـ في القرآف كذكر منيا كتاب )ا

. إاٌل أٌف ىذا الكتاب لـ يكف عند أبي (ُ)كتاب يسٌميو )األنكار( ييقدـ عمى كتبو كثيرة"
أٌما أنا فمـ أرى في القرآف ـ القرآف( لمبمخي الذم قاؿ عنو: ))حياف بمنزلة كتاب )نظ

 .(ِ)مف كتابو ألبي زيد البمخي((معافو كتابان أبعد مرمنى، كال أشرؼ 

( ّٗف سكرة طو )كسمع أبك حياف ابف سمعكف الصكفي يعٌمؽ عمى آية م 
لك أٌف أرؽَّ الٌناس فيقكؿ: ))، ﴾َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك ََمَبًَّة ِمِّنّْ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِِّن ﴿كىي قكلو تعالى: 

، كنكىصى حسيران قكؿ لـ يستطع كعاد لسانان، كألطفيـ بيانان أراد أف يتكسط حقيقة ىذا ال
 .(ّ)..(( بييران 

يزيد ر ألبي القاسـ الكعبي يقكؿ عنو: ))كيذكر لنا التكحيدم كتابان في التفسي 
يُ ر َسُل ﴿، كركل سؤاالن البف عباد عف قكلو تعالى: (ْ)حجمو عمى كتاب أبي زيد"

بَانِ 53) َعَلي ُكَما ُشَواٌظ ِمن  نَاٍر َوُنَحاٌس َفََل تَ ن َتِصَرانِ  [، 53]سورة الرمحن:  ( فَِبَأيِّ َآََلِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

كقاؿ بعض السمؼ: عميكـ القرآنية إٌما لبلستشياد كقكلو: ))كىك يكرد اآليات  .(ٓ)...((
ِر الصَّاِبرِْينَ ﴿بالصبر فإٌف ا تعالى قاؿ:  ٌما في قضية حجاجية كسؤاؿ (ٔ)...((﴾َوَبشّْ ، كا 

ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضبُ ﴿عف قكلو تعالى:  الدامغاني لمصاحب كتعميؽ ابف  ﴾َوَلمَّ
، كيأتي بيا أحيانان لربط حادثة تاريخية أك مكقؼ معيف، كمف (ٕ)بابكيو القٌمي عمييا

                                                 

 . ٔٔ/  ٖالبصائر كالذخائر: ( (ُ
 . ٔٔ/  ٖالبصائر كالذخائر: ( (ِ
 . ُِِلصداقة كالصديؽ: ا( (ّ
 . ٔٔ/  ٖالبصائر كالذخائر: ( (ْ
 . ِّٓأخبلؽ الكزيريف: ( (ٓ
 . ُُِ/  ِاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٔ
 . ِْٓينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ٕ
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عميو، فمٌما  ياقةو فيراقتٍ رى بمى ذلؾ قصة ركاىا عف جاريةو جاءت لمنصكر بف ميراف 
ٍير اذكر قكؿى ا. قاؿ كما: يا تأحٌس بحر ىا نظر إلييا، فقال ـى الخى : تىك؟ قال معٌم

. قال ﴾َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيظَ ﴿ . قاؿ: قد عفكٍ  ﴾َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاسِ ﴿: كاذكر تقاؿ: كىظىٍمتي تي
بُّ اْلُمْحِسِننيَ ﴿قالت: كاذكيٍر  ٌرة". قاؿ: اذىبي ﴾َواللَُّو ُيُِ  .(ُ)فأنًت حي

َوتَ َرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ﴿مف ذلؾ ذىكرى قكلو تعالى: كيكردىا لمترغيب كالترىيب، ك  

[ فمٌما عيرؼ المعنى حيمؿ عمى أٌف قكلو )تراىـ سكارل( مف ِ]الحج: ﴾ُىْم ِبُسَكاَرى
ََُ َل ﴿. كأٌما قكلو: (ِ)اليكؿ كليسكا بسكارل مف الشرب أم إٌنو ال  ﴾َي  ُيَْ َل ا وَ هَ ي ْ فِ  تُ وْ  

 .(ّ)حياة المنفعةيمكت مكت الراحة، كال يحيا 

كمف اآليات التي ركاىا أبك حياف في التفسير عف ابف عباد قكلو البف أبي  
رىج لمصدر، قاؿ ا تعالى:  َفََل َيُكْن ِف َصْدرَِك ﴿ىشاـ: "ال تقيٍؿ حًرجٍت نفسيو، إٌنما الحى

[ أم أظيركا، أم ْٓ]يكنس:  ﴾َوَأَسرُّوا النََّداَمةَ ﴿. كفٌسر قكلو تعالى: (ْ)..." ﴾َحرٌَج ِمْنوُ 
ِمنيَ ﴿، كقكلو تعالى: (ٓ)بدا ذلؾ في أسٌرًتًيـ [ معىٌمميف، كمنيـ ُِٓ]آب عمراف:  ﴾ُمَسوّْ
ميف مىف أراد بيا مرسى
ِإنَُّو ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّو ﴿. كفٌسر التكحيدم قكؿ ا )عز كجؿ(: (ٔ)

أم إٌنو مىف تعممكف ﴾...
)عز كجؿ( يعتمد عمى  ، كأبك حياف في ركايتو لكبلـ ا(ٕ)

ٌما في فقرات  مرجعيات عٌدة كيكرد اآليات القرآنية إٌما عرضان في ثنايا الفقرات، كا 
مستقمة، كأحيانان يرجع في ىذه الفقرات إلى أحد العمماء لتكضيح األمكر الغامضة 

                                                 

 . ُِٗ/ ِاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . ُٖٔػػػ  ُٕٔ/ ّ، كينظر: اإلمتاع:  ُِٕ/  ٗينظر: البصائر كالذخائر: ( (ِ
 . ُِٕ/  ٗالبصائر كالذخائر:  ينظر:( (ّ
 . ُْٔأخبلؽ الكزيريف: ( (ْ
 . ُُٓ/  ٖينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٓ
 . ُٕٓ/  ٖينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٔ
 . ُِٕ/  ٗينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٕ
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فييا، كمف ذلؾ ما أكرده عف جعفر بف محٌمد )عمييما السبلـ( عف معنى قكلو 
[ لئف شكرتـ ىدايتي ألزيدٌنكـ كاليتي، كلئف ٕ]إبراىيـ: ﴾َشَكْرُُتْ ََلَزِيَدنَُّكمْ  لَِئنْ ﴿تعالى: 

 .(ُ)شكرتـ كاليتي ألزيدٌنكـ قربي

كمف العمماء الذيف ذكرىـ التكحيدم، كسمع منيـ عمي بف عيسى الرٌماني،  
[ ٕٗعمراف:  ]آؿ ﴾َوَمْن َدَخَلُو َكاَن َآِمًنا﴿كفيو يقكؿ: "كسمعتو يقكؿ في قكلو تعالى: 

، ككما ركل عف أئمة المسمميف )عمييـ السبلـ(، ككذلؾ الرٌماني (ِ)كجياف ..."
كالقٌمي ذكر أيضان عمماء السٌنة بؿ إٌف أكثر اآليات التي أكردىا ركاىا عنيـ، كمنيـ 

[ ُِْ]طو:  ﴾فَِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا﴿أبك ىريرة الذم اكرد عنو تفسيران لقكلو تعالى: 
 .(ّ)القبر عذاب

كذكر أبك حياف تفسيران عف ابف عباس إذ يقكؿ: "قاؿ ابف عباس: تبكي عمى  
َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم ﴿الرجؿ البقاع التي يصمي فييا، كيصعد عممو منيا، فذلؾ قكلو: 

َماُء َواَْلَْرضُ   . (ْ)["ُِٗ]الدخاف:  ﴾السَّ

لو: "كسيئؿ يكمان عف كركل التكحيدم أسئمةن كجٌيت إلى البخارم، كمف ذلؾ قك  
[ ِْ]سكرة الشكرل:  ﴾فَِإْن َيَشِأ اللَُّو ََيِْتْم َعَلى قَ ْلِبَك َوََُْح اللَُّو اْلَباِطلَ ﴿قكؿ ا عز كجؿ: 

. كذكر تفسيران عف الحسف البصرم (ٓ)كيؼ نظميو كتماميو في المعنى كالمفظ؟..."
( ْٓفي الذم فٌسر اآلية )، ككذلؾ عف الجنيد الصك (ٔ)( مف سكرة اإلسراءَُُلآلية )

                                                 

 . ُْٗ/  ٔينظر: البصائر كالذخائر: ( (ُ
 . ُِٕ/  ٔالبصائر كالذخائر: ( (ِ
 . ٕٗ/  ٔكالذخائر:  ينظر: البصائر( (ّ
 . َُِ/  ٔالبصائر كالذخائر: ( (ْ
 . ِٗٔػػػػ  ِٖٔأخبلؽ الكزيريف: ( (ٓ
 . ُٓ/  ٕ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٔ
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الضرير البصرم  عف ابف الطحاف ، كعف أبي كعب األنصارم(ُ)مف سكرة العنكبكت
ُل اللَُّو َسيَّْئاِِتِْم َحَسَناتٍ ﴿قكلو تعالى: ل ان ركل تفسير  عف جيـ ]سكرة الفرقاف  ﴾فَُأولَِئَك يُ َبدّْ

مى ما قصركا فيو [، فيكـ القيامة يبدؿ ا سيئات المؤمنيف حسنات، فيندمكف عَٕ
 .   (ِ)مف تناكؿ المذات كقضاء األكطار بالشيكات

 ﴾َفظَلَّْت أَْعَناقُ ُهْم ََلَا َخاِضِعنيَ ﴿كعف األخفش ركل تفسيران فقاؿ: "قاؿ األخفش  
[ يزعمكف أٌنيا عمى الجماعات نحك: ىذا عنؽه مف الٌناس، يعنكف ْ]الشعراء: 

ابان في التفسير إاٌل أٌف أبا حياف كاف يركم عنو، . أٌما السيرافي فمـ نجد لو كت(ّ)الكثير"
. (ْ)[ ..."ُٖ]آؿ عمراف:  ﴾قَائًِما بِاْلِقْسطِ ﴿كمنو قكلو: "سألتي السيرافي عف قكلو: 
 .(ٓ)..." ﴾فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَّْساءِ ﴿ككذلؾ قكلو تعالى: "سمعتي السيرافي يقكؿ:

، (ٔ)( مف سكرة األنفاؿُُحياف اآلية ) كعف يعقكب ابف السكيت فٌسر أبك 
َظَهَر اْلَفَساُد ﴿كذكر أكثر مف تفسير عف سفياف بف عينيو، كمنو تفسيره لقكلو تعالى: 

:  ﴾ِف اْلبَ رّْ َواْلَبْحرِ  ، كركل التكحيدم رأيان ألبي الٌنفيس الرياضي في اآلية (ٕ)[ُْ]الرـك
فييا: "إذا قٌؿ المطر قؿ الغكص  الكريمة ذاتيا، ككاف مختمفان مع سفياف الذم قاؿ

                                                 

 . ُْٗ/  ٔينظر: البصائر كالذخائر:  ((ُ
 . ُٔٗ/  ّينظر: اإلمتاع كالمؤانسة:  ((ِ
 . َُٖ/  ٔالبصائر كالذخائر: ( (ّ
 . ُْٗ/  ّالبصائر كالذخائر: ( (ْ
 . ُِٔ/  ٔالبصائر كالذخائر: ( (ٓ
 . ِّْ/  ُالبصائر كالذخائر: ينظر: ( (ٔ
 . ِْْ/  ُينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٕ
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. فيما ذىب أبك النفيس إلى أٌف المراد منو: في الٌنفس (ُ)كعمًَّت الحيتاف كدكاٌب البحر"
 .(ِ)كالقمب، أم بمعنى في السر كالعبلنية

كركل التكحيدم مسائؿ ػػػػ في معنى بعض اآليات ػػػػػػػ أكصميا الكليدم لمبخارم  
، كذكر شرحان آليةو مف سكرة البقرة احتج بيا الحسف (ّ)عف جماعة مف أىؿ نيسابكر

 .(ْ)بف شاذاف "ككاف بيت القرآف كالركاية"

، (ٓ)كركل التكحيدم تفسيران عف الكاسطي آليتيف في معنى العارؼ كالعامؿ 
(، كقد تناكلو ِْكذكر تفسيران عف أبي الفرج البغدادم الصكفي لسكرة طو اآلية )

 .     (ٔ)بالٌنقد، كتحدث عف أخطائو

كنراه يكرد تفسيران عف ميمكف فيقكؿ: "قاؿ ميمكف بف ميراف في قكلو تعالى:  
ا يَ ْعَمُل الظَّاِلُمونَ ﴿ . (ٕ)[ تعزية لممظمـك ككعيده لمظالـ"ِْ]إبراىيـ:  ﴾َوَل ََتَْسََبَّ اللََّو َغاِفًَل َعمَّ

:  ﴾بَ ُرْونَ ِفْ َرْوَضٍة ُيُْ ﴿كعف يحيى بف كثير ذكر تفسير قكؿ ا )عز كجؿ(  [ ُٓ]الرـك
ُر َصاِلحٍ ﴿، كعف قتادة فٌسر قكلو تعالى: (ٖ)فقاؿ السماع [ أم ْٔ]ىكد:  ﴾ِإنَُّو َعَمٌل َغي ْ

َيْسأَُلوَنَك  ﴿، كأكرد تفسيران عف المبٌرد لقكلو تعالى: (ٗ)سؤالؾ إيام ما ليس لؾ بو عمـ

                                                 

 . ِْْ/  ُالبصائر كالذخائر: ( (ُ
 . ِْْ/  ُينظر: البصائر كالذخائر: ( (ِ
 . ِِٕػػػػػ  ِٗٔينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ّ
 . ِٕٗينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ْ
 . َِٖ/  ِينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٓ
 . ُِّ/  ِينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٔ
 . َٔ/  ْالبصائر: ( (ٕ
 . ُْٖ/  ٕينظر: البصائر: ( (ٖ
 . ّٓ/  ٖينظر: البصائر: ( (ٗ
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َها كركل عف الفراء تفسير قكلو  .(ُ)[ أم عف المسألةُٕٖ]األعراؼ:  ﴾َكأَنََّك َحِفيّّ َعن ْ
َقى َوْجُو َربَّْك ُذو اْلَََْلِل َواْْلِْكرَامِ ﴿تعالى:   .(ِ)[ أم يبقى رٌبؾِٕ]الرحمف:  ﴾َويَ ب ْ

كقد اٌطمع التكحيدم عمى كتاب )مجاز القرآف( ألبي عبيدة، كنقؿ قكلو في أٌف  
ىك  اسـ الشيء ىك الشيء، أم إٌف كجو ا عز كجؿ ىك ا، كاسـ السبلـ

منيا: "قاؿ أبك عبيدة في  ةمف آي، كقد ذكر أبك حياف عنو تفسيران ألكثر (ّ)السبلـ
 .(ْ)رؽ: القطع"[ أم لف تقطع األرض، كالخّٕراء: ]اإلس ﴾ِإنََّك َلْن ََتْرَِق اَْلَْرضَ ﴿قكلو: 

: ]البقرة ﴾ِإلَّ أَْن تُ ْغِمُضوا ِفيوِ ﴿ركل أبك حياف تفسيران لقكلو تعالى:  المفجعكعف  
 .(ٓ)ىك االقتصاد عمى ]ما[ دكف الحؽ المفجع[ كاإلغماض كما يراه ِٕٔ

كيعد ثعمب مف أىـ العمماء الذيف أخذ عنيـ التكحيدم تفسير القرآف كركل  
عنيـ أخباران ػػػػ تنتمي إلى حقؿ األثر الديني ػػػػػػ في كتاباتو كمف ذلؾ أكرد عنو تفسير 

[ "رٌده عمى األلسنة ُُٔ]الٌنحؿ:  ﴾ِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذبَ َوَل تَ ُقوُلوا ِلَما تَ ﴿قكلو تعالى: 
 .(ٔ)كالكذب ردٌّ عمى ما قاؿ"

كبجانب القراءات كالتفسير ركل أبك حياف في أسباب نزكؿ اآليات القرآنية،  
، ءبلالثُّق[، نزلت ىذه اآلية في ّٓ]األحزاب:  ﴾فَِإَذا َطِعْمُتْم فَانْ َتِشُروا﴿كمنيا قكلو تعالى: 

 .(ُ)ذكر ذلؾ التكحيدم عف األحنؼ

                                                 

 . ُُٓ/  ٖينظر: البصائر: ( (ُ
 . ُُْ/  ٔينظر: البصائر: ( (ِ
 .ُُْ/  ٔينظر: البصائر:  ((ّ
 . ُِْ/  ٗالبصائر: ينظر: ( (ْ
  ُٖٓ/  ٗينظر: البصائر: ( (ٓ
 . ِِّ/  ٗالبصائر: ( (ٔ
 . ُّٔ/  ِينظر: البصائر كالذخائر:  ((ُ
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كخاض التكحيدم في مسائؿ تأكيؿ القرآف كمعرفة مراد ا سبحانو كتعالى إذ  
[ َُّ]األنعاـ:  ﴾َل ُتْدرُِكُو اَْلَْبَصاُر َوُىَو يُْدرُِك اَْلَْبَصارَ ﴿يقكؿ: "كما كجو قكلو عٌز كجؿ 

ذا ضممتو إلى قكلو:  [ فإٌنؾ إف حممت أحدى القكليف ِِ]القيامة:  ﴾ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَاِضرَةٌ ﴿كا 
، فعمى اآلخر  قفنا عمى المعنى المكقكؼ بو فييما، لـ تبرأ مف تعٌسؼٍّ أك تكٌمؼو

مف أجؿ ىاتيف اآليتيف  ضؿى أعٍ ب قد طٍ مٌنا بيما، فالخى  (عز كجؿا ) رادى فنا مي كعرٌ 
. كىنا (ُ)ات العتيد"حتى صار الباحثكف عف الحؽ فييما إلى االختبلؼ الشديد، كالشت

 .لى اختبلؼ العمماء كتشتت مذاىبيـيشير بكضكح إ

كذكر أبك حياف عف الكليدم مسائؿ في التأكيؿ، كمضى يكرر عمى التكالي  
، ثـٌ يذكر اآلية الكريمة، ثـٌ يذكر فييا األقكاؿ كاألكجو(ِ)قكلو: "كما تأكيؿ قكلو"

(ّ). 

يةو ثـٌ تساءؿ عف "صٌحة قكؿ مف كنقؿ أبك حياف عف ابف المراغي تأكيبلن آل 
[. إٌف المراد بو عمي َٓ]مريـ:  ﴾َوَجَعْلَنا ََلُْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليِّا﴿تأكؿ قكؿ ا عز كجؿ 

بف أبي طالب )عميو السبلـ(، كالقائؿ بيذا مقدـ في الٌنحك عمى طبقتو في العمـ، كىك 
 .  (ْ)ابف المراغي"

يات الكريمة بشكؿو مباشر مف دكف ذكر كأكرد التكحيدم تفسيران لبعض اآل 
[ أم مف أيف لًؾ ّٕ]آؿ عمراف:  ﴾َأَّنَّ َلِك َىَذا﴿المصدر، كمنيا "قكلو تعالى: 

َنا﴿، ك"قكلو تعالى: (ُ)ىذا"  .(ِ)[ أم كيؼ يككف"ِْٕ]البقرة:  ﴾َأَّنَّ َيُكوُن َلُو اْلُمْلُك َعَلي ْ

                                                 

 . ِِٗ/ ِينظر: البصائر: ( (ُ
 . ِّٕػػػػػػ  ِِٕأخبلؽ الكزيريف: ( (ِ
 . ِّٕػػػػ  ِِٕينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ّ
 . َِّ/  ِالبصائر: ( (ْ
 . ُِٕ/  ٔالبصائر: ( (ُ
 . ُِٕ/  ٔالبصائر: ( (ِ
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الكريـ، كيقكـ بتضميف ما كيعمد أبك حياف، أحيانان، إلى االقتباس مف القرآف  
النبرة، كصفاء الٌنية، كالتسميـ  حرارةالتي تتشابو في  (ُ)يقتبسو في أدعيتو كمناجاتو

 .(ِ)إلى ا تعالى

، عمى (ّ)ككثيران ما يقتبس جزءان مف اآلية كيقكـ بتضمينيا في درج الكبلـ 
ٍدن دنا السٌيئات يحبطفى الحسنات، كذلؾ كىجى ا الحسنات ييٍذىٍبفى شاكمة قكلو: "ككما كجى

( مف سكرة ىكد، كجاء ُُْ. كىنا يقتبس أبك حياف جزءان مف اآلية )(ْ)السيئات"
 اقتباسو رائعان .

كأحيانان، يقتبس اآلية الكريمة بأكمميا كقكلو: "كىذه اآلخرة كىي باقية، كا  
ٌر َوَأب  َقى﴿تعالى يقكؿ:  َِخَرُة َخي   ئة، كىذا قميؿ في ، كقد تأتي اقتباساتو سي(ٓ)"﴾َواْل 

كتاباتو، كمف ذلؾ قكلو: "كأنتـ قكـه تمقفكف ما يأًفكيكف
.  (ُ)، كا أعمـ بما تكعكف"(ٔ)

، كىك في أغمب اقتباساتو يجيد كيتميز كيختار (ِ)كأحيانان تأتي اقتباساتو عمى التكالي
 عباراتو بدقة كذكاء .     

ة، كىي مسألة خمؽ كىناؾ مسألة عقدية ميمة في تاريخ األمة اإلسبلمي 
القرآف، كقد أيثيرت أياـ حكـ الخميفة العباسي )المأمكف(، ذكرىا التكحيدم في مؤلفاتو 

                                                 

 . ُُْ، ُّٓ، ُُِ،  ٔٗ،  َٗينظر: اإلشارات اإلليية: ( (ُ
 . ُِٕينظر: النثر الفني عند أبي حياف التكحيدم، د. فائر طو عمر: ( (ِ
مف سكرة  (ْْ( كليست اآلية )ِْ، ، كقد اقتبس أبك حياف مف اآلية )ٖٗ، ّٖ، ُٖ،  ٕٔأخبلؽ الكزيريف: ( (ّ

( كليست ُِْ، اقتبس مف اآلية )ُِّ، ُُّ، ِٕٗ، ِْٓ، َُّ: تاكيتذكر المحقؽ محمد بف كما  الرعد،
 .  َٕٓ: المؤمف( مف سكرة ُٓ( مف سكرة غافر، كقد ذكرىا المحقؽ )ُٓ، اآلية ) ّٕٓ(. ينظر: ُُْاآلية )

 . ِٕأخبلؽ الكزيريف: ( (ْ
 . ُٖأخبلؽ الكزيريف: ( (ٓ
 . ٕٓ. ينظر: أخبلؽ الكزيريف: عراؼ، ككاف اقتباسان سيئان ( سكرة األُُٔاقتبس مف اآلية )( (ٔ
 . ٕٓ. ينظر: أخبلؽ الكزيريف:  ( سكرة االنشقاؽ، ككاف اقتباسان سيئان أيضان ِّاقتبس مف اآلية )( (ُ
 . َٖٓ، ُْٓػػػػػ  ْْٗ، َِْػػ  ِّٗينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ِ
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كعرض لما ذىب إليو فقياء المذاىب اإلسبلمية، كفصؿ القكؿ في خبلفيـ، كىؿ أٌف 
 القرآف مخمكؽه أك غير مخمكؽ؟

يـ عبد ا بف كيركم لنا أبك حياف ما يعتقد بو فقياء المذىب اإلمامي، كمن 
مكسى بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب )عمييـ السبلـ( عندما سألو 
المأمكف عف القرآف، كما يقكؿ فيو، فأجاب عبد ا: "نحف نرل الكبلـ في القرآف 
بدعة، اشترؾ فييا السائؿ كالمجيب، فتعاطى السائؿ ما ليس لو، كتكٌمؼ المجيب ما 

ا عز كجؿ، كما دكف ا تعالى فيك مخمكؽ، كالقرآف كبلـ  ليس عميو، كال خالؽ إالٌ 
 .(ُ)ا تعالى ..."

كمف فقياء ىذا المذىب مٌمف ذكر ليـ التكحيدم حديثان عف ىذه المسألة  
الصاحب بف عباد؛ إذ يركم عنو حكاران دار بينو كبي أبي كاقد الكرابيسي، ككاف 

الصاحب لو: "فما تقكؿ في  الصاحب يسأؿ كالكرابيسي يجيب، كمف ذلؾ قكؿ
، فيجيب أبك كاقد كلكف ليس كما يريد الصاحب ليكرر األخير سؤالو فيقكؿ: (ِ)القرآف"

 .(ّ)"صدقت، كلكف أمخمكؽه ىك أـ غير مخمكؽ؟"

كيظير أٌف ىذه المسألة أخذت اىتمامان كبيران في ذلؾ الكقت، األمر الذم فتح  
ا المذىب يقكلكف إٌف الكبلـ في القرآف بدعة الباب أماـ التكينات، مٌما جعؿ فقياء ىذ

كفتنة يجب االبتعاد عنيا، كاألقرب إلى ىذا الرأم ما ذىب إليو فقياء المعتزلة، فقد 
ٌف ا القادر عمى كؿ شيء لو القدرة عمى خمؽ  قالكا: إٌف القرآف مخمكؽه كمحدث، كا 

ستندكا إلى أدلةو مف القرآف ( قبؿ أف يينزؿ عميو القرآف، ككذلؾ االٌنبي األكـر محٌمد )
الكريـ، فيك آياته دٌلت عمى أحداث كقعت قبؿ نزكلو "فغزكة بدر حدثت مف قبؿ أف 

                                                 

 . ُُِػػػ  َُِ/  ٕالبصائر كالذخائر: ( (ُ
 . ُِٗالكزيريف:  أخبلؽ( (ِ
 . ُِٗأخبلؽ الكزيريف: ( (ّ
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( في يتنزؿ في شأنيا قرآف ييتمى عمى طكؿ الزماف، كالمرأة التي جادلت الرسكؿ )
 . (ُ)زكجيا نزؿ مف بعد مجادلتيا قرآف"

بف محٌمد المعتزلي أٌنو قاؿ:  كيركم لنا أبك حياف خبران عف الكعبي عف جعفر 
: فإف "سألتي أبا اليذيؿ عٌمف لـ يقؿ مف العامة القرآف مخمكؽ، أيكفر؟  قاؿ: ال، قمتي

: كما الفرؽ؟ قاؿ: ألٌف األكؿ السماء ليست مخمكقة، أيكفر؟  :قاؿ قاؿ: نعـ، قمتي
عه عميو"مى ؼه فيو كالثاني مجمختمى 

(ِ). 

حنبؿ، كذلؾ في حديثو عف ابنو عبد  كأكرد التكحيدم ما ذىب إليو أحمد بف 
ا، ككاف أبك حياف قد سمع خبران عف أستاذه المركركذم فركاه، إذ يقكؿ: "سمعتي أبا 
ًمؽى،  ٍنبؿ في الصبلة: اٍقرىٍأ باٍسـً رب ؾى الذم خي حامد يقكؿ: قرأ عبد ا بف أحمد بف حى

، زعـ أبكؾ أٌف القر  آف ليس بمخمكؽو، كأنت فقيؿ لو: أنتى كأبكؾ عمى طرفىٌي نقيضو
 .(ّ)مخمكؽ" الربَّ تزعـ أٌف 

ىػػػ( الذم دعا لفكرة خمؽ القرآف كحدكثو ُِٖػػػػػػ  ُٖٗكينتيي عيد المأمكف ) 
ىػػػ(، فيسير عمى سيرتو، ككذلؾ الكاثؽ ِِٕػػػػػػ  ُِٖبقٌكة السمطاف، كيخمفو المعتصـ )

آلت السمطة إلى المتككؿ  ىػػػ( سار عمى منيجيما، فمٌما مات الكاثؽِِّػػػػ  ِِٕ)
 .(ُ)ىػ(، ككاف مكاليان لفقياء المذىب الحنبميِْٕػػػػػػ  ِِّ)

                                                 

 .ُُخمؽ القرآف بيف المعتزلة كأىؿ السنة، فخر الديف الرازم، تح: أحمد حجازم السقا، دار الجيؿ، بيركت: ( (ُ
 . ُِٔػػػػػ  ُِٓ/  ْالبصائر كالذخائر: ( (ِ
 . ٖٓ/  ٔالبصائر: ( (ّ
 . ُٓدار الزىراء، قـ ، إيراف:  ينظر: بداية المعرفة، الشيخ حسف مكي العاممي،( (ُ
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، حكؿ ىذه المسألة كيبدك أٌف الخبلؼ كاف محتدمان بيف المعتزلة كالحنابمة  
فانعكس ذلؾ عمى السمطة كأصبح الخميفة يكعز لكزرائو بأف يدعك الناس إلى الفكرة 

 .(ُ)مؾالتي تدعميا ىذه الفرقة أك ت

كمف طريقة عرض التكحيدم آلراء الفقياء، كعمى الرغـ مف أٌنو لـ ينتصر  
مو إلى ما لمذىبو معيف إاٌل أٌف ابتعاده عف أىؿ الحديث كما يسٌمكف أنفسيـ، كمي

 مامية يبدك كاضحان .                            ذىب إليو المعتزلة كاإل

                                                                                                                             

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . ُٓبداية المعرفة: ينظر: ( (ُ
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 ادلثحج الخاًي:

ثىي الشزيف
ّ
 أحز احلديج الٌ

يعدُّ الحديث الشريؼ مف أىـ ركافد أبي حياف، كلو األثر الكاضح في إغناء       
نايتو لمقرآف الكريـ، كيركم لنا ىذا االىتماـ ثقافتو الدينية، كقد عيني بو التكحيدم كع

مف خبلؿ حديثو السابؽ عف عٌمو في عيد الطفكلة، ككاف كثير الكتابة لمحديث؛ إذ 
 .(ُ)يقكؿ عف نفسو: ))كتب الحديث الكثير، كسافر، كتصٌكؼ ...((

أخذ التكحيدم مف الحديث الشريؼ ما يعزز مكضكعاتو عمى اختبلؼ ىذه  
، ككاف يسٌميو )سنة رسكؿ ا )صمى ا عميو كآلو( (، كىك (ِ)ياالمكضكعات كتنٌكع

ـي جـ البلئح، كالقائد الٌناصح، كالعفي نظره ))السبيؿ الكاضح، كالنٌ  مـ المنصكب، كاألىمى
المقصكد، كالغاية في البياف، كالٌنياية في البرىاف، كالفزع عند الخصاـ، كالقدكة لجميع 

 .(ّ)األناـ((

التكحيدم عف الحديث الشريؼ فإٌنو يجعؿ منزلتو بعد القرآف كعندما يتحدث  
الكريـ ))بياءن كحسنان، كمنفعة كخيران، كحكمة كببلغة، كىك الكبلـ الذم إف فاتو مف 
ٍف بعيدى عنو في آيتو لـ يبعد في داللتو، كىك الكبلـ الذم  ٍينيوي فمـ يفتوي أثره، كا  القرآف عى

 .(ُ)ميو، كسناء اليدل ييقتبس منو((شاىديهي فيو: نكري الحؽ  يمكحي ع

                                                 

 . ُِْ/  ٖالبصائر: ( (ُ
ينظر: مكارد أبي حياف التكحيدم، أ. د. عبد الرزاؽ أحمد كادم، كالباحث تيسير حسيف محمد، جامعة ( (ِ

 . ِٓسامراء/ كمية التربية: 
 . ٔ/  ُالبصائر: ( (ّ
 . ٗ/  ٕالبصائر: ( (ُ
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كبجانب الحضكر القكم لمقرآف الكريـ في نصكص التكحيدم، فإٌف الحديث  
، فتارة يكرده (ُ)الشريؼ ىك اآلخر ساىـ بشكؿو كبير في تشكيؿ الٌنص في كتاباتو

في فقرة كاحدة، كثالثة يكرده في فقرات  الفقرات، كأخرل مجمكعةمنثكران بيف طٌيات 
ة، فمثاؿ ما أكرد بيف طٌيات الفقرات قكلو: ))استأذف عبد ا بف عمر عمى متتالي

الحجاج ليبلن، فقاؿ الحجاج: إحدل حمقات أبي عبد الٌرحمف، فدخؿ، فمٌما كصؿ إليو 
قاؿ لو الحجاج: ما جاء بؾ؟ قاؿ: ذكرتي قكؿى رسكؿ ا )صمى ا عميو كآلو 

ـى عىصٍ  مانو ماتى ميتةن جاىمية، فقاؿ لو: أ تتخٌمؼ كسمـ(: مىف ماتى كلـ ييبايٍع ًإما ًره كزى
عف بيعة عمٌي بف أبي طالب كتيبايع عبد الممؾ؟ بايٍع ًرٍجمي فإٌف يىدم مشغكلة، كمدَّ 

وي كأراد الحٌط مف قدره.(ِ)إليو ًرٌجموي((  . كىنا نٌقصى

قكلو: ))قاؿ صمى ا  ةكمثاؿ ما اكرد مف أحاديث مجمكعةو في فقرة كاحد 
كآلو: أشرؼ الحديث كتاب ا، كأكثؽ العيرل تقكل ا، كخير الممؿ مٌمةي إبراىيـ  عميو

 .(ّ)عميو السبلـ، كأحسفي السُّنًف سٌنةي محٌمد صٌمى ا عميو كآلو كسٌمـ ...((

، كدافع عنو، كانتصر (ُ)كقد أكرد أبك حياف الحديث الشريؼ في فقرات متتالية 
ية، كفٌضميـ عمى المتكٌمميف، أصحاب الٌرأم ألصحابو، أنصار األثر كالٌركا

                                                 

، أطركحة دكتكراه، جامعة األخكة، سكالميةشعرية الخطاب السردم عند أبي حياف التكحيدم، سمير  ينظر:( (ُ
 . َِٕ: َُِٗػػػػ  َُِٖكمية اآلداب كالمغات، 

، ُِِ، ُٕػػػػ   َٕ/  ُ: البصائر ، ككذلؾ أكرد أحاديث بيف طٌيات الفقرات، ينظر ُُٓ/  ٕالبصائر: ( (ِ
 .  َُٖ/  ٗ، كُّ/ ٖ، كٕٓػػػػ  ّٕ/ ٓ، كُٕٗ/ ْ، كِٗ/  ّ، كُٕ/  ِك
/  ٓ، ك ُٕٕ، ّْ/  ِ، كُٔٔ / ُ، ككرد مجمكعان في فقرة أيضان، ينظر: البصائر: َُ/  ٕالبصائر: ( (ّ
 . ْٖ/ ٗ، كُُْ/ ٖ، كَٖ/ ٕ، ك ْٔ
 . َِٓ، ِّٓ/  ٕ، ك ْٖػػػػ  ّٖ/  ُينظر: البصائر: ( (ُ
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، باستثناء (ِ)، ككثيران ما يطعف بالمتكٌمميف كيتيميـ بالسفو كسكء األدب(ُ)كالقياس
 ذكره. ٌي الذم مرٌ أستاذه الٌرمان

كىك يكرد كثيران مف األحاديث الشريفة، إٌما لمًعظة كالترىيب كالترغيب، كقكلو:  
و ]كآلو[ كسمـ: ال ماؿى أعكدي مف العقؿ، كال كحدة ))قاؿ رسكؿ ا صمى ا عمي

ميؽ، كال  أكحشي مف العيجيب، كال عقؿى كالتدبير، كال كرـى كالتقكل، كال قريفى كحيسف الخي
. كيكردىا أحيانان (ّ)ميراث كاألدب كال فائدة كالتكفيؽ، كال تجارة كالعمؿ الصالح ...((

و ]كآلو[ كسٌمـ: حبُّ الماؿ كالشر أذىبي لمزجر، كمف ذلؾ قكلو: ))كقاؿ صٌمى ا عمي
لديف أحدكـ مف ذئبىٍيف ضاريىٍيف باتا في زريبة غنـ إلى الصباح، فماذا يبقياف 

 .(ْ)فييا؟((

كأبك حياف التكحيدم مف العمماء الذم احتٌجكا بالحديث الشريؼ كأكردكه كثيران  
بو في المسائؿ المغكٌية في كتاباتيـ، كذلؾ نقؿ عف عمماء قبمو أٌنيـ كانكا يستشيدكف 

إدخاؿ الٌرجؿ رأسو إلى داخؿ، كاالختناث  االقتماعكالٌنحكية، كمنو قكلو: ))قاؿ ثعمب: 
إخراج رأسو إلى خارج، كمنو حديث الٌنبي صٌمى ا عميو ]كآلو[ كسٌمـ أٌنو نيى عف 

ميو . كأكرد حديثان لبلستشياد عف قكؿ الٌناس في اإلماـ عمي )ع(ٓ)اختناث األسقية((
السبلـ( فقاؿ: سيئؿى أحمد بف حنبؿ عف قكؿ الٌناس: عميه قاسـ الجٌنة كالٌنار، قاؿ ىذا 

: ال ييحٌبؾى إاٌل بصحيح، ألٌف الٌنبي صٌمى ا عميو كعمى آلو قاؿ لعمٌي بف أبي طال
 .(ُ)مؤمفه كال ييبًغضيؾى إاٌل منافؽ، فالمؤمف في الجٌنة كالمنافؽ في الٌنار((

                                                 

 . ُْٕبد الٌرزاؽ محي الديف: ينظر: أبك حياف التكحيدم سيرتو ػػػ آثاره، ع( (ُ
 . ْٔ/  ّينظر: البصائر: ( (ِ
 . ُُ/  ُالبصائر: ( (ّ
 . ُُ/  ُالبصائر: ( (ْ
 . ُٕٗ/  ْالبصائر: ( (ٓ
 . ِّ/  ٖالبصائر: ( (ُ
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ذا دققنا النٌ  ظر في طريقة عرض التكحيدم ليكذا ركايات في فضائؿ أىؿ البيت كا 
 )عمييـ السبلـ( نجد أٌنو حاكؿ إخفاء انتمائو الديني، كقد أشرنا إلى ذلؾ سمفان .

كأكرد أبك حياف كثيران مف األحاديث الٌنبكية الشريفة في معافو مختمفة كمكاضيع  
رسكؿي ا صٌمى ا عميو ]كآلو[ كسٌمـ  شٌتى، منيا قكلو: ))قاؿ جابر بف عبد ا: مرَّ 

برجؿ في ظٌؿ شجرةو يرشُّ عميو الماء، فقاؿ صٌمى ا عميو ]كآلو[ كسٌمـ: ما باؿ 
ـك في السفر، فعميكـ  صاحبكـ ىذا؟ قالكا: صائـ، قاؿ: إٌنو ليس مف البر  الصَّ

 .    (ُ)برخصًة ا فاقبمكىا((

لٌرعية كالتكافؿ بيف المسمميف فأكرد عف أٌما في الجانب االجتماعي كأحكاؿ ا 
أبي سعيد حديثان قاؿ بو: ))قاؿ أبك سعيد الخدرم: قاؿ رسكؿ ا صٌمى ا عميو 
مىى مىف ال ظىير لو، كمىف كاف لو زاده فميىعيٍد  ]كآلو[ كسٌمـ: مىف كاف لو ظير فميعيٍد عى

 .(ِ)ضؿ((عمى مىف ال زاد لو حتى رأينا أٌنو ال حٌؽ ألحدو مٌنا في الف

قة فقاؿ: ))ما نىقىصى ماؿه مف صدقةو، فتصٌدقكا كقد أكرد حديثان في فضؿ الصد 
. كسمع مف ابف شاىيف حديثان في تجٌنب األشرار كالحذر منيـ، يقكؿ أبك (ّ)...((

حياف: ))كسمعتي ابف شاىيف يركم عف رسكؿ ا صٌمى ا عميو كآلو: )استعينكا 
 .(ْ)كا مف خيارىـ عمى حذر( ((با مف شرار الٌناس، كككن

كفي أٌف قسمان مف الٌناس ال غيبة ليـ، اك غيبتيـ أجره أكرد التكحيدم حديثان  
كا الفاسؽى بما  يقكؿ بو: ))كقد كقع في الخبر عف الٌنبي )صٌمى ا عميو ]كآلو[: اذكيري

                                                 

 . ُُٖ/  ٔالبصائر: ( (ُ
 . ٓ/  ّاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 .  ٓ/  ّاإلمتاع: ( (ّ
 . َُٓالصداقة كالصديؽ: ( (ْ
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)) فيو كي تحذىرىهي الٌناسي
يؿ ذكر . كفي تفضيؿ المقصر الكريـ عمى المجتيد البخ(ُ)

حديثان؛ إذ يقكؿ: ))كقاؿ عميو السبلـ: مقٌصره سخيه أحبُّ إلى ا عز كجؿ مف 
عـ الشاكر بمنزلة الصائـ شريفان في أٌف الطاحديثان  كركل. (ِ)مجتيد بخيؿ((

 . (ّ)الصابر

كالحديث الشريؼ كاضحي األثر في مؤلفات أبي حياف ال سيما في كتابيو  
ائر كالذخائر(، ففي كتاب اإلمتاع خصص التكحيدم )اإلمتاع كالمؤانسة(، ك)البص

، فيما (ْ)الميمة الثالثة كالعشريف لميمعو مف كبلـ رسكؿ ا )صٌمى ا عميو كآلو كسٌمـ(
 .(ٓ)الكتاب ر مجمكعة مف األحاديث الشريفة في أثناءنث

أٌما كتابو )البصائر كالذخائر( فقد أكرد فيو ثبلثمائة كاثنيف كسبعيف حديثان  
شريفان، كقد ذكر في الجزء السابع منو شعبةن كبيرةن مف األحاديث الشريفة؛ إذ جاءت 
في أكلو مجمكعة أحاديث متناثرة، ثـٌ عرض في آخره قرابة مائتي حديثو أكردىا عمى 

 .(ٗ)، ذاكران المناسبة(ٖ)، معٌمقان عمييا(ٕ)، مفٌسران (ٔ)التكالي، ككاف شارحان 

و في ركاية الحديث الشريؼ فقد أكرد أغمب أٌما طريقة التكحيدم كمنيج 
األحاديث كأقكاؿ الصحابة مف دكف أف يذكر السند، ككاف غالبان ما يقكؿ: ))قاؿ 

                                                 

 . ْْؽ الكزيريف: أخبل( (ُ
 . ِْٖ/  ٕالبصائر: ( (ِ
 . ُٕ/  ّينظر: اإلمتاع كالمؤانسة:  ((ّ
 .ِٗ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
، ُّْ، ُِّ، ُِِ، َُّػػػػ  ِٗ، َٖ، ٕٗ، ٖٕ،  ْٓ،  َّػػػ  ِٗ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ

 . ُٖٕ، ُٔٔ، ُّٔ، ّٖ، ٕٗ، ِٕ، ُٕ، ْٕػػػػ  ْٔ، َْ، َّ، ُٔ، ُٓ/ ّ، كُِٔ
 ( .َٓٔ، الفقرة ) َُِ/  ٕينظر: البصائر: ( (ٔ
 . َِّػػػػ  ِِٗ،  ُٕ/  ٕينظر: البصائر: ( (ٕ
 ( .ْٗٔ، الفقرة ) َِٖ/  ٕينظر: البصائر: ( (ٖ
 ( .ّٓٔ، الفقرة ) ُِّ/  ٕينظر: البصائر: ( (ٗ
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، أك يقكؿ: ))قاؿ الٌنبي صٌمى ا عميو (ُ)رسكؿ ا صٌمى ا عميو ]كآلو[ كسٌمـ((
كيكرد أحيانان ، (ّ)، ككذلؾ يقكؿ: ))قاؿ صٌمى ا عميو كآلو(((ِ)]كآلو[ كسٌمـ((

، أك يقكؿ: ))كقاؿ (ْ)االحاديث الشريفة عمى التكالي، فيقكؿ: ))كقاؿ عميو السبلـ((
. ىكذا كردت أغمب طرؽ ركايتو لمحديث الشريؼ بشكؿو مباشر (ٓ)عميو كآلو السبلـ((

مف دكف سند، كقد صٌرح لنا أبك حياف بأىـ أسباب حذفو لسند الحديث الشريؼ، 
ٌنما أحذً  ؼي اإلسناد ألٌف الغرض يقريب كالمراد يىٍسيؿ، كاإلسناد ييطيؿ كيمؿُّ فقاؿ: ))كا 

. كىك في (ٔ)المستفيد، عمى أٌف اإلسناد زيفي الحديث كعبلمة السٌنة كسبب الٌركاية((
ىذا الٌنص بعد أف يبٌيف لنا ىذه األسباب يعكد ليعترؼ بأىٌمية سند الحديث الشريؼ، 

 مة قبكليا.كيؤٌكد أٌنو سبب صٌحة الٌركاية كعبل

كقد يأتي بالسند فيذكر شخصان كاحدان مف سمسمة ركاة الحديث، كمنو قكلو:  
 ))كقاؿ أبك ذر ]رحمة ا عميو[: قاؿ ]لي[ رسكؿ ا ػػػػػ صٌمى ا عميو ]كآلو[ كسٌمـ ػػػػػػ

ٌني أحبُّ لؾى ما أحبُّ لنفسي، ال تأمَّرىفَّ عمى اثن يا أبا ذر: يف، كال إٌني أراؾى ضعيفان، كا 
 .(ٕ)تكلَّيفَّ ماؿى يتيـ((

                                                 

 . ُٗ،  ُّ/  ّ، كُُ/  ُينظر: البصائر: ( (ُ
 .  ُٔ/  ٕ، ك ٔ/  ّ، ك ٖٗ/  ِمؤانسة: ينظر: اإلمتاع كال( (ِ
 .  ِْٖ،  َِٓ/  ٕالبصائر: ( (ّ
، ِٕٔ، ِٕٓ، ِْٕ، ِٓٔ، ِٖٓ،  َِٓ/  ٕ، كالبصائر: ْٗ، ّٗ،  ِٗ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ

ِٕٗ ،َِٖ ،ُِٖ ،ِِٖ ،ِّٖ ،ِْٖ ،ِٖٓ ،ِٖٔ ،ِٖٖ ،ِٖٗ . 
 . ِِٕ، َِٔ ،ِٔٓ، ِٓٓ، ِْٓ، ِّٓ، ِّّ/  ٕينظر: البصائر: ( (ٓ
 . ٕٕ/  ِالبصائر: ( (ٔ
 . ٔٗ/  ِاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٕ
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كقد يذكر اثنيف مف الٌركاة، كمنو قكلو: ))قاؿ أباف عف أنس، قاؿ رسكؿ ا صٌمى ا 
كآلو كسٌمـ: الشـؤ في أربع: في الدار كالدابة كالسيؼ كالمرأة، قالكا يا رسكؿ ا، كما 

ميؽ ال تمد، قا  . (ُ)لكا ...((شـؤ المرأة؟ قاؿ: تككف غالية المير سيئة الخي

كقد يذكر السند كامبلن في بعض األحياف، كمنو قكلو: ))كقاؿ الٌنبي صٌمى ا  
عميو ]كآلو[ كسٌمـ فيما ركاه األعمش عف أبي صالح عف أبي ىريرة، قاؿ: اإلماـ 

، كالمؤذف مؤتمف، فأرشدى ا األئٌمة، كغفر لممؤٌذنيف((  . (ِ)ضامفه

حيدم في ذكره لسمسمة الٌركاة أك السند، فيعمد كىناؾ طريقة أخرل أكردىا التك  
إلى ذكر الحديث الشريؼ كفي آخره يذكر سنده، كمف ذلؾ قكلو: ))كقاؿ الٌنبي صٌمى 
ا عميو ]كآلو[ كسٌمـ: )كٌمكـ راعو كمسؤكؿه عف رعٌيتو ... ىكذا ركاه ابف عيٍتبىة عف 

اؿ في آخر الحديث: . ككذلؾ ركل حديثان عف معاذ بف جبؿ، كق(ّ)نافع ابف عمر((
. كنراه يكرد بعض (ْ)))ركل ىذا أبك حاتـ الٌرازم عف أحمد بف أبي الحكارم((

األحاديث مسندةن إاٌل أٌنو ليس كاثقان مف ىذا السند كما يبدك، كمنيا قكلو: ))كقاؿ عميو 
كآلو السبلـ غباري الجياد ذريرةي الجٌنة، حدثنا بيذا الحديث ميسرة بف عمي إماـ جامع 

كيف في سنة خمسيف كثبلثمائة عف محٌمد بف أيكب الٌرازم، كسألتي عنو ابف قز 
 .(ٓ)الجعابي فزكل كجيو كأٌنو لـ يره صحيحان((

كتنٌكعت ركافد أبي حياف بتنٌكع مكضكعاتو كاختبلفيا، فقد درس الحديث  
الشريؼ في مرحمة مبكرة، فأخذه عف أبي بكر الشافعي كما مٌربنا في مكضعو 

                                                 

 . ُٗٓػػػػ  ُٖٓ/  ٕالبصائر: كالذخائر: ( (ُ
 . ٖٓػػػػ  ْٖ/  ُالبصائر: ( (ِ
 . ٖٗ/  ِاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . ٗ/  ٓالبصائر: ( (ْ
 . ِٔٓ/  ٕالبصائر: ( (ٓ
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، كركل أبك حياف (ِ)سمع مف ابف الخمقاني سنة إحدل كخمسيف كثبلثمائة، ك (ُ)سابؽ
الحديث الشريؼ عف أستاذه السيرافي، كمنو قكلو )صٌمى ا عميو كآلو(: ))زر غبان 

 .(ّ)تزدٍد حٌبان((

كقرأ التكحيدم الحديث الشريؼ كتفسيره عمى الشيخ األصبياني، كأخذ عنو  
دىا في الجزء السابع مف كتابو )البصائر كالذخائر(، جميع األحاديث الشريفة التي أكر 

يقكؿ أبك حياف: ))كقاؿ صٌمى ا عميو كآلو: اطمبكا الخير عند ًحساف الكجكه، قاؿ 
الجزء مف أمثاؿ رسكؿ ىذا لنا الشيخ األصبياني ػػػػػ كعميو قرأنا جميع ما اتصؿ في 

ض األحاديث الشريفة بصيغة . كقد أكرد التكحيدم بع(ْ)ا صٌمى ا عميو كآلو((
كم أٌف الٌنبي صٌمى ا كآلو ...(( المبنٌي لممجيكؿ، كمنيا قكلو: ))كري
. ككاف أبك (ٓ)

حياف يرجع في تفسير بعض األحاديث كتأكيميا إلى كتاب )التاريخ( لمبخارم، كمنو 
لى قكلو: ))ركل البخارم في )التاريخ( اٌف سعدان مكلى أبي بكر ركل اٌف رجبلن شكا إ

الٌنبي صٌمى ا عميو ]كآلو[ صفكاف بف المعطؿ، كقاؿ: إٌنو ىجائي، فقاؿ: دعكه، إٌنو 
خبيث المساف طٌيب القمب فما تأكيؿ: )خبيث المساف كطٌيب القمب(؟ فقاؿ البخارم: 

مف . كأغمب ىؤالء كغيرىـ (ٔ)قكلو متأٌكؿ(( لحشكم فيشىرم، ليس عميو معٌكؿ، كال
ير ليـ ذكر متصؿ بركايتو لمحديث الشريؼ، فأبك حياف، ات أبي حياف لـ يظمرجعيٌ 

كما مٌر بنا، اىتـ بنصكص األحاديث الشريفة كأىمؿ سمسمة ركاتيا عمى أٌنو بٌيف في 
بعض أقكالو ركافد استقائو لكبلـ الٌنبي )صٌمى ا عميو كآلو كسٌمـ(، كمنيا إعجابو 

                                                 

 . ُِٗز كأثره في األدب: ينظر: أبك حياف التكحيدم رأيو في اإلعجا( (ُ
 . ُِٖ/  ٕينظر: البصائر: ( (ِ
 . ِِٖػػػػ  ِِٕ/  ٕينظر: البصائر: ( (ّ
 . ِّّ/  ٕالبصائر: ( (ْ
 . ُْالصداقة كالصديؽ: ( (ٓ
 . ِٖٔػػػ  ِٕٔأخبلؽ الكزيريف: ( (ٔ
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ـٌ إٌف ا تعالى بكتاب )غريب الحديث( ألبي عبيد القاسـ بف سبٌلـ، كف يو يقكؿ: ))ث
أنبت أبا عبيدو نباتان حسنان، ككفمو كتكاٌله كفتح عميو بابان في تفسير غريب حديث رسكؿ 

، (ُ)ا صٌمى ا عميو كآلو لـ يسبقو إليو أحده، كالٌناس مف بعده سمككا طريقو((
كالتبييف(، ككذلؾ إعجابو بسبؽ الجاحظ إلى جمع الحديث الشريؼ في كتابو )البياف 

يقكؿ أبك حياف: ))كقد سبؽ أبك عثماف إلى جمعو في البياف كالتبييف كليس عمى ما 
 . (ِ)يأتي بو أبك عثماف مزيد، فإٌنو الشيخ المقٌدـ كالبميغ المعٌظـ((

كيبدك أٌف التكحيدم كضع بعض األسس لقبكؿ صحيح الحديث مف منحكلو،  
مرُّ عمى حكـ العدؿ، كيبلئـ أساسى كمنيا: ))قبكؿ ما ال ينتفي مف العقؿ، كيست

، ككثيره مف األحاديث الشريفة اقتبسيا كأكردىا عف صحابة (ّ)الشريعًة كمبنى الٌديف((
رسكؿ ا )صٌمى ا عميو كآلو( كىـ بالطبقة األكلى مف الٌركاة، فأكرد عف اإلماـ 

، كابف (ٔ)ي ذر، ككذلؾ عف أب(ٓ)، كابنو الحسف )عمييما السبلـ((ْ)عمٌي بف أبي طالب
  ، كأكرد أحاديث عف أنس بف (ٗ)، كجابر األنصارم(ٖ)، كعف ابف عباس(ٕ)مسعكد

 

                                                 

 . ِْٔ/  ٕالبصائر: ( (ُ
 . َِٓ/  ٕالبصائر: ( (ِ
 . ُٕ/  ْالبصائر: ( (ّ
 . ِّ/  ٗ، ك ُّ/  ٖ، ك َُٓػػػػ  ُْٗ/  ُائر: ينظر: البص( (ْ
 ( . َْٓ، الفقرة ) ُْٕ/  ُينظر: البصائر: ( (ٓ
 . ُِِ،  ْٖ/  ُ، كينظر: البصائر: ٔٗ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٔ
 . ُِ/  ّ، ك ّْ/  ِ، ك ُُِ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٕ
 . ُِٗ،  ُٖٗ/  ٗ، ك ِِٔ/  ٕ، ك َُِ،  َِٕ/  ٔلبصائر: ، كا ٗٗ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٖ
 . ُُٖ/  ٔ، ك ِِٕ/  ٓ، كالبصائر:  َْ/  ّينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٗ
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، كذكر أبك حياف (ْ)، كقيس بف عاصـ(ّ)، كعف معاذ بف جبؿ(ِ)، كأبي ىريرة(ُ)مالؾ
، كأسماء بنت (ٕ)، كعف عائشة(ٔ)، كابنو عبد ا(ٓ)أحاديث عف عمر بف  الخطاب

أحاديث شريفة عف ركاة عاصركا الصحابة أك كانكا األقرب  ، كنجده يذكر(ٖ)أبي بكر
، كذكر حديثان عف عطاء (ٗ)إلى زمنيـ، كمف ذلؾ ما أكرده عف مجاىد عف ابف عباس

، كعف أبي كائؿ عف عبد ا بف (َُ)بف أبي رباح فيما ركاه لو أبك بكر الشافعي
ٌمى ا عميو ]كآلو[ كسٌمـ مسعكد ذكر التكحيدم حديثان شريفان، جاء فيو: ))إٌف الٌنبي ص

ؿى عيفى عمٌي بف أبي طالب بريقو مف كجعو أصابو((  .(ُُ)كىحى

كركل التكحيدم حديثان عف أبي عبيدة العسكرم في تاريخو عف أبي كائؿ عف  
، كنقؿ حديثان شريفان عف الكاقدم عف محٌمد بف إسحاؽ عف الزىرم عف (ُِ)حذيفة

، كعف أبي السائب (ُْ)ف ابف سيريف، ككذلؾ أكرد حديثان ع(ُّ)أنس بف مالؾ

                                                 

 . َٕ/  ٗ، ك ُّْ/  ٖ، ك ِِّ/  ٕ، ك ٕٗػػػ  ٔٗ/  ٔ، ك ْْ/  ِينظر: البصائر: ( (ُ
 . ُُّ/  ٔ، ك َِ/  ّ، كالبصائر:  ُِٗ،  ٔٗ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ٗ/  ٓينظر: البصائر: ( (ّ
 . ُْ/  ٖينظر: البصائر: ( (ْ
 . ُّّ، ُُْ،  ٕٖ/  ُ، كالبصائر:  ٔٔ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
 .  ُُٓ/  ٖ، ك ِّٗػػػ  ِّٖ/  ٕينظر: البصائر: ( (ٔ
 . ُْٓ/  ٖ، كِْٓ،  ُُّ/  ٔينظر: البصائر: ( (ٕ
 . ُْْ/  ّينظر: البصائر: ( (ٖ
 .  َُِ/  ُينظر: البصائر: ( (ٗ

 . ٕٔ/  ِينظر: البصائر: ( (َُ
 . ُِ/  ّينظر: البصائر: ( (ُُ
 . ِّٔ/  ٔينظر: البصائر: ( (ُِ
 . َِْ/  ٔينظر: البصائر: ( (ُّ
 . َّ/  ٖينظر: البصائر: ( (ُْ
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، كعف الحسف (ِ)، كركل عف أبي سالـ القاص حديثان (ُ)المخزكمي ذكر حديثان شريفان 
، كعف عيقبة بف عامر الجينٌي ركل حديثان (ّ)البصرم أيضان ركل حديثان شريفان 

 .  (ْ)شريفان 

 ككاف أبك حياف يسمع الحديث الشريؼ مف شيكخو في المجمس، فينقؿ عنيـ، 
، كيسأؿ شيخو ابف الجعابي (ٓ)كمف ذلؾ قكلو: ))سمعتي القاضي أبا حامد يقكؿ ...((

عف الحديث الشريؼ فيقكؿ: ))كعمى ذكر ابف الجعابي فإٌني سألتو عف قكلو عميو 
، كنقؿ التكحيدم عف ابف المعتز (ٔ)السبلـ لعٌمار: يا عٌمار تقتمؾ الفئة الباغية ...((

 .(ٖ)ديثان عف الزىرم، كأكرد ح(ٕ)حديثان مسندان 

لى جانب ما ذكره مف آيات كأقكاؿ لمٌنبي )صٌمى ا عميو كآلو( فإٌف أبا   كا 
نقؿ عف السمؼ بيت )عمييـ السبلـ( كالصحابة، ك حياف أتى بجممة مف أقكاؿ أىؿ ال

أقكاالن كثيرة، كذكر أخباران عف الزٌىاد كالمتصكفيف؛ ففي كتاب )البصائر( أكرد سبعة 
 لئلماـ عمي بف أبي طالب )عميو السبلـ(، كما ذكر خمسة كخمسيف قكالن ثمانيف قكالن ك 

عف ابف عباس كأربعة عشر قكالن عف ابف مسعكد، كذكر أربعة كسبعيف قكالن عف عمر 
 بف الخطاب، كما ذكر ثمانية عشر قكالن عف عائشة .

                                                 

 . َُٖ/  ٗينظر: البصائر: ( (ُ
 . ُٕٓ/  ّينظر: البصائر: ( (ِ
 . ُْٔ/  ّينظر: البصائر: ( (ّ
 . ُُٓ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
 . ُُِ/  ٕ، ك ّٕ/  ٓالصائر: ( (ٓ
 . ِٔٓ/  ٕالبصائر: ( (ٔ
 . َّ/ ٗالبصائر: ( (ٕ
 . ُِٓ/  ٗينظر: البصائر: ( (ٖ
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ؽ عميو لقب ، ككثيران ما ييطم(ُ)فأتى بأخبار اإلماـ عمي بف أبي طالب )عميو السبلـ(
)عمييما السبلـ(، (ْ)، كأخيو الحسيف(ّ)، كذكر أخباران لئلماـ الحسف(ِ)أمير المؤمنيف

، كأخاه زيد بف (ٔ)، كأخبار اإلماـ الباقر(ٓ)كأكرد أخبار اإلماـ السجاد )عميو السبلـ(
)عمييما السبلـ(، كذكر كذلؾ أخباران عف اإلماـ جعفر الصادؽ )عميو  (ٕ)عميٌ 

)عمييما السبلـ(، كأكثر (َُ)، كابنو عمٌي الٌرضا(ٗ)كاإلماـ مكسى الكاظـ، (ٖ)السبلـ(
يمٌثؿ شخصية التكحيدم، الذم  كىكىذه األقكاؿ كردت في كتابو )البصائر كالذخائر( 

 أٌلفو عمى طريقة الجاحظ.

كركل أبك حياف عف السمؼ أقكاالن كثيرة، فمنيا ما أكرده مف دكف ذكر القائؿ،  
، أك قد يذكر صاحب القكؿ في بداية الخبر (ُُ)بعض السمؼ((كأف يقكؿ: ))قاؿ 

، (ُِ)الذم يركيو عمى شاكمة قكلو: ))قاؿ العتبي: مف شرؼ كبلـ بعض السمؼ ...((
                                                 

،  ِٓ/  ِ، كٔٔ،  ُْ،  ّٔ،  ِٔ/  ُ، كينظر: البصائر:  ٓٗ،  ّٔ/  ِمتاع كالمؤانسة: ينظر: اإل( (ُ
، ْٖ، ْٔ، ُْ،  ُِ/  ٕ، ك َٕ،  ُٔ/  ٔ، كَُِ، َِٔ، ُْٕ/  ٓ، كُٓٔ،  ّ، كُُٖ، ّٔ، َٔ

 . ُُٔ، ِّ،  ُٔ/ ٗ، كٕٕ، ُّ/  ٖ، كُْٔ
 . ُّٖ، َُٓ، ُِْ، ُُْ/  ٕ، كُّٖ،  ِٕ/  ّ، كُْٗ/  ِينظر: البصائر: ( (ِ
 . ْٓ/  ٕ، كُُّ/  ُ، كالبصائر: ْٔ، ّٔ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . ٕٔ/  ٖ، كُّٕ/ ٕ، كُٖٓ، ِٔ/  ْ، كٔٔ/  ُلبصائر: ينظر: ا( (ْ
 . ٕٔ/  ٖ، ك ِٔ/  ْينظر: البصائر: ( (ٓ
 . ُّّ/  ْ، ك َُٕ/  ّ، كٕٓ/ ُينظر: البصائر: ( (ٔ
 . ُِٓ/  ٔ، كُٕٕ/  ّينظر: البصائر: ( (ٕ
 . ُٓٔ/  ٕ، كالبصائر: َُّ،  ّٔ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٖ
 . ٕٔ/  ٖينظر: البصائر: ( (ٗ

 . ُٖ،  ُٕ/  ٕ، ك ٖٗ/  ِينظر: البصائر: ( (َُ
، ِٕ/  ُ، كالبصائر: ُِٕ، ُِِ، ُُِ، َُِ، ُُٗ،  ٗٔ، ٕٔ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُُ
،  ِٕ/  ٖ، كِْ/  ٕ، كُِِ/  ٔ، ك ٓٓ، ُِ/ ٓ، كٖٗ، ُٓ/  ْ، كِّْ، ِّْ، ِّّ، ُّٓ، َُُ
 . ُْٔ، ُٔٓ/  ٗ، كَْ، ّّ
 . ُِٕ/  ِالبصائر: ( (ُِ
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، (ِ)، أك ))قاؿ زاىد(((ُ)كقد ذكر أخبار الزٌىاد، ككثيران ما يقكؿ: ))قاؿ بعض الزٌىاد((
، (ّ)الجنيد الصكفي كقد نقؿ أبك حياف عف شيكخ التصكؼ في عصره، أمثاؿ

، كغيرىـ الكثير، كقد أيعجب بيـ التكحيدم (ٓ)، كابف القصاب الصكفي(ْ)كالبسطامي
ككصفيـ بقكلو: ))ما أحكجنا إلى عالـو منطيؽ يكشؼ لنا كبلـ ىذه الطائفة، كسأسكؽ 
إليؾ مف غرائب ألفاظ الصكفية، كبدائع كبلـ النٌساؾ، كمحاسف كبلـ أرباب المقاالت، 

 .(ٔ)ا الح لذكم اآلراء كالديانات ...((كطرائؽ م

كأخذ أبك حياف تفسير الحديث الشريؼ عف ابف الجبٌلء الزاىد بمكة سنة  
ىػ(، كمف ذلؾ سألو عف قكلو )صمى ا عميو كآلو: ))بدأ اإلسبلـ غريبان، ّّٓ)

 .(ٕ)كسيعكد كما بدأ غريبان، فطكبى لمغرباء مف أمٌتي((

ؼ لو األثر الكاضح في رفد ثقافة أبي حياف منذ إذف، فالحديث الٌنبكم الشري 
المرحمة األكلى لتعٌممو، كقد حفظو، ككاف ييكثر مف كتابتو، كيعتبر مرجعو الثاني بعد 
القرآف الكريـ، كقد تنٌكعت مصادره كما رأينا، كأخذه عف كبار العمماء في ذلؾ 

 .    الجاحظ كغيره العصر، كاٌطمع، كذلؾ، عمى كتب سابقيو في ىذا المجاؿ، مف أمثاؿ

 

 

                                                 

 . ْٗ، ّّ/  ٖ، ُْْ/  ٕ، كَِّ/  ْ، ك ُِٗ/  ّينظر: البصائر: ( (ُ
 . ْٗ/  ُينظر: البصائر: ( (ِ
 . َُٔ/  ِ، كُِٓ،  ُُٓ،  َُٓ/  ُينظر: البصائر: ( (ّ
 . َِٓ/  ُينظر: البصائر: ( (ْ
 . ّٓ/  ّينظر: البصائر: ( (ٓ
 . ُِٓ/  ُالبصائر: ( (ٔ
 . ٕٗػػػػ  ٖٕ/  ِاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٕ
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 ادلثحج الخالج:

 الدياًاخ والكتة السواويح األخزي

ذكر ا )سبحانو كتعالى( األدياف في كتابو الكريـ، فيك خاتـ الكتب  
ليداية البشرية بجميع مذاىبيا كأديانيا، كيدعك إلى الحؽ كاالبتعاد ؿ السماكية، كمينزٌ 

االدياف التي عمييا الٌناس في قكلو  عف الباطؿ، كترؾ الجيالة كاليكل، كقد كردت
يَ ْفِصُل ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالصَّابِِئنَي َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا ِإنَّ اللََّو ﴿تعالى: 

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد﴾  [.ُٕ الحج:] بَ ي ْ

لقد حاكؿ التكحيدم عمى مدل حياتو العممية أف ينفتح عمى ىذه األدياف التي  
ىي اإلسبلـ ػػػػ الذم ينتمي إليو أبك حياف ػػػػ كالييكدية، كالٌنصرانية، كالصابئة، 
كالمجكسية، كالكثنية، فيك لـ يقصر نفسو عمى الثقافة العربية اإلسبلمية، كقد عرؼ 

خبار، كمف ذلؾ رٌده عمى األرس تاريخيا، كذكر عنيا بعض ىذه األمـ المشيكرة، كد
عمى العجـ أـ العجـ عمى العرب؟ فيجيبو  سؤاؿو لمكزير ابف سعداف: أتفضؿ العرب

، كالعرب كفارس كاليند، كثبلث مف ىؤالء  أبك حياف: ))األمـ عند العمماء أربع: الٌرـك
ثبلثة، مع جكامع ما ليا، عجـه، كصعبه أف ييقاؿ: العرب كحدىا أفضؿي مف ىؤالء ال

 .(ُ)ؽ ما عندىا((يكتفار 

كدرس التكحيدم عمى أستاذه أبي سميماف تاريخ ىذه االمـ كأديانيا كمعتقداتيا  
، كألسف  كفضائميا عمى شاكمة قكلو: ))سمعتو يقكؿ: نزلت الحكمة عمى رؤكس الٌرـك

مـ . كىك يتحدث عف لغات ىذه األ(ِ)العرب، كقمكب الفرس، كأيدم الصيف((

                                                 

 . َٕ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . َِٔالمقابسات: ( (ِ

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 ونّوةالدىرجعوة....ىالمالفصلىاألولى.....................................................................

 
57 

، ككذلؾ الصناعة  كأحكاليا، فيركم عف أبي سميماف أٌف لغة اليند غير لغة الٌرـك
 .   (ُ)كالعقيدة كمزاياىما كأكصافيما

كنجده يعرض ألدياف العرب، فيقكؿ: ))كأٌما أدياف العرب فإٌف الٌنصرانية كانت  
 في ربيعة كغٌساف كبعض قضاعة، كالييكدية كانت في ًحٍمير كبني كنانة كبني
الحارث بف كعب ككندة، كالمجكسية كانت في تميـ منيـ زرارة بف عيديس كحاجب بف 

رارة، كاألقرع بف حابس، ككانت الزندقة في قريش(( . كىذه القبائؿ العربية كانت (ِ)زي
عمى ىذه األدياف في الجاىمية بجانب عبادة األكثاف التي عيرفت آنذاؾ، فقريش مثبلن 

 . (ّ)أخذكا الزندقة مف الحيرة

كيركم لنا أبك حياف عف أستاذه أبي سميماف حديثان جرل عف أخكاف الصفا،  
عيسى )عميو السبلـ( ىي يذكر فيو أٌف أٌمة مكسى )عميو السبلـ( ىي الييكد، كأٌمو 

 .(ْ)الٌنصارل

كقد اتصؿ التكحيدم بالٌنصارل، كسبؽ القكؿ إٌنو تتممذ عمى بد يحيى بف  
رعة، ىػ(، كما كّْٔعدم الٌنصراني ) اف عمى صمة كثيقة بأبي عمي عيسى بف زي

، ذكره أبك حياف في كتاباتو، كركل عنو، كمف (ٓ)كىك مف كبار اليعاقبة المسيحيف
رعة الٌنصراني قاؿ: قيؿ لممسيح: ماؿ باؿ الرجمىيف  ذلؾ قكلو: ))كحكى لنا ابف زي

                                                 

 . ُِِػػػ  ُُِ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . ْْ/  ٓالبصائر: ( (ِ
ىػ(، تح: كماؿ مصطفى، مطبعة السعادة، مصر، ّٕٓالحميرم )ت نشكافينظر: الحكر العيف ألبي سعيد ( (ّ

ُْٖٗ :ُّٔ . 
 . ْٗات: ينظر: المقابس( (ْ
 . َْينظر: مقدمة اإلشارات اإلليية، د. عبد الرحمف بدكم: ( (ٓ
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ثىؿي  الٌراعي الذم  يسمعاف الحؽَّ فيقبموي أحدىما كال يقبمو اآلخر؟ فقاؿ: مثؿي ذلؾ مى
 . (ُ)يصٌكت بغنمو فتأتيو ىذه الشاة بندائو، كال تأتيو ىذه((

كمىف يقرأ كتب التكحيدم يجد الكثير مف أقكاؿ المسيح )عميو السبلـ( تارةن عف  
مصدر كما ذكرنا، كمنو قكلو: ))قاؿ عيسى بف مريـ )عميو السبلـ( فيما حدثنا ابف 

دَّ الجمؿ الكاتب الٌنصراني لتبلمذتو: ع بلمتكـ التي تيعرفكف بيا أٌنكـ مٌني، أف يىكى
كـ بعضان(( . كتارةن أخرل يركييا متحممةن مف مصدرىا فيقكؿ: قاؿ عيسى بف (ِ)بعضي

 .(ّ)مريـ )عميو السبلـ(

كقد درس التكحيدم عمى أبي الخير الحسف بف سكار النصراني، كأكرد عنو  
ح، سىٍبط الكبلـ، مديد الٌنفس طكيؿ ، كقاؿ عنو: ))كأٌما ابف الخمار ففصي(ْ)أخباران 

 .(ٓ)العناف، مرضٌي الٌنقؿ، كثير التدقيؽ ...((

كاٌطمع أبك حياف عمى اإلنجيؿ، بؿ يعٌد رافدان ميٌمان لو حتى أٌف أثره بدا كاضحان  
في مؤلفاتو كخاصة كتابو )اإلشارات(، يقكؿ الدكتكر عبد الرحمف بدكم: ))كليس 

. كيمكف (ٔ)و القديـ كالجديد((يقرأ الكتاب المقٌدس بعيدى  بعسير أف نثبت أٌف التكحيدم
اف نثبت ذلؾ مف خبلؿ ما صٌرح بو أبك حياف؛ إذ يقكؿ: ))مكتكب في اإلنجيؿ: 

. كنراه ينقؿ مف إنجيؿ )لكقا( (ٕ)الحجر الكاحد المغصكب في الحائط عربكف خراب((

                                                 

 . ُٕٗ/  ّاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . ُّّالصداقة كالصديؽ: ( (ِ
، ُّّ، كالصداقة كالصديؽ:  ٖٖ/  ٖ، كُِٓ،  ِٓ/  ٔ، ك ٔٓ/  ٓ، ك ِّ/  ّينظر: البصائر: ( (ّ

ُّْ. 
 . ُُٔػػػ  َُٔينظر: المقابسات: ( (ْ
 . ّّ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
 ينظر: مقدمة اإلشارات اإلليية: لز .( (ٔ
 . ُِٓ/  ٕالبصائر كالذخائر: ( (ٕ
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يككف التكحيدم قد تأٌثر .كمنيـ مىف رجح أف (ُ)قكالن لعيسى بف مريـ )عمييما السبلـ(
ليو ذىب الدكتكر عبد الرحمف بدكم الذم يرل أٌف  بمزامير داككد )عميو السبلـ(، كا 

 .(ِ)تأثره بأسمكب مزامير داككد ال يقدح  بأصالتو

كقرأ أبك حياف التكراة، كركل لنا أخباران منيا، كمف ذلؾ ما ركاه عف كىب بف  
يفنى كالبدف يىٍبمى، كالعمؿ ييحصى، كالذنب ال  قكلو: ))مكتكب في التكراة: الماؿ ومنبٌ 

 .  (ّ)يينسى((

ككاف لمتكحيدم اتصاؿه بعمماء الييكد، أمثاؿ كىب بف يعيش الرقي، فقد ركل  
ـى صارت الكيفية تسرم في المكيؼ إلى األكؿ  عنو مقابسة دارت بينيما ))في قكليـ ًل

و )اإلمتاع كالمؤانسة( بطمبو مف . كذكر لو أخباران مع أبي الخير في كتاب(ْ)كالثاني((
الكزير؛ إذ يقكؿ أبك حياف: ))كقمت: لقد مٌر لو اليـك شيءه جرل بينو كبيف أبي الخير 

الييكدم استيفيد منو . قاؿ: كما ذاؾ؟ انثر عمينا ديررى ىذه الطائفة ...((
. كذكر (ٓ)
لمكزير ابف  أبك حياف ػػػ لكىب بف يعيش ىذا ػػػ رسالةن في معرض اإلجابة عمى سؤاؿو 

. كذكر عف الصالحيف ػػػػ كما يسٌمييـ ػػػػ (ٔ)سعداف كتبيا لمممؾ السعيد سنة سبعيف
. كلعٌؿ أبا الخير (ٕ)في الحكمة كعمـ الٌنجـك الثكرمأخباران لما شاء ا الييكدم مع 

الييكدم ىذا ىك صاحب التكحيدم الذم ذكره في المقابسة األخيرة التي جرت في 
، ككاف الحديث عف الصديؽ كحقيقة الصداقة، يقكؿ أبك حياف: يالنكجاشمجمس 

                                                 

 . َُٖينظر: اإلشارات اإلليية: ( (ُ
 ينظر: مقدمة اإلشارات اإلليية: لح .( (ِ
 . ِّٓ/  ْالبصائر: ( (ّ
 . ُٕٓالمقابسات: ( (ْ
 . ُِٖ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
 . َُٓػػػ  َُْ/  ُنظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ي( (ٔ
 . ُِّينظر: المقابسات: ( (ٕ
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))فمٌما غمرنا ىذا الشيخ بيذا الفف كطرحنا في ىذا الكادم سكتُّ سكتةن أكجب عمينا 
 حسف األدب التفٌرؽ عنو. فما مٌرت أياـ حتى نظمنا ذلؾ المجمس كضمنا مثؿ ذلؾ

 .(ُ)دم ...((و أبا الخير الييك نٌ األنس، فقاؿ لو بعض أصحابنا، كأظ

كيركم لنا التكحيدم مناظرةن جرت بيف رئيس الييكد كالصاحب بف عباد، كىي  
تصٌكر لنا الجداؿ بيف المسمميف كالييكد في ذلؾ العصر، يقكؿ أبك حياف عنيا: 

في إعجاز القرآف،  (ِ)))ناظر ػػػػ يقصد الصاحب ػػػػ بالٌرم الييكدم رأس الجالكت
 .(ّ)قميبلن، كتنٌكد عميو حتى احتٌد ككاد ينقٌد ...((فراجعو فيو طكيبلن، كثابتو 

كركل كذلؾ عف أبي إسحاؽ كعب بف ماتع الحميرم، كمف ذلؾ قكلو: ))كقاؿ  
 .(ْ)كىٍعبي األحبار لرجؿ أراد سفران: إٌف لكٌؿ رفقةو كمبان فبل تكف كمب أصحابؾ((

الصابئييف:  كعرؼ التكحيدم الديانة الصابئية كذكرىا في كتاباتو، كقاؿ عف    
))كانكا أكثر الٌناس عنايةن باألدياف كالبحث عنيا، كالتكصؿ إلى معرفة حقائقيا، 

. كسمع أبك حياف مف عمماء ىذه الطائفة، كأخذ (ٓ)ليككنكا مف دينيـ عمى ثقة((
عنيـ، كمف ذلؾ قكلو: ))كسمعتي أبا الحسف الحٌراني يقكؿ: قرأتي في كتبنا، يعني 

دتى أف تيكثر الٌنحؿ في مكاف، فضع نحمةن مف ذىب كاجعميا كتب الصابئييف: إذا أر 
 .(ٔ)في سقؼ بيت الٌنحؿ، فإٌف الٌنحؿ يزيد كال ينقص كال ييرب((

                                                 

 . ُّٕػػػ  َّٕالمقابسات: ( (ُ
، دار ُىػ(، طْٕٗ. ينظر: تاريخ ابف الكردم، زيف الديف عمر بف مظفر )رأس الجالكت: رئيس الييكد( (ِ

 .  ٕٓ/  ُ: ُٔٗٗالكتب العممية، بيركت ػػ لبناف، 
 . ِٗٗ: أخبلؽ الكزيريف( (ّ
 . ِٓٗالصداقة كالصديؽ: ( (ْ
 .  ُٗ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
 . ِِٕػػػػ  ُِٕالمقابسات: ( (ٔ
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كألبي حياف صديؽه مف ىذه الديانة، كىك إبراىيـ بف ىبلؿ، أبك إسحاؽ الصابي كفيو 
كال  عراقية، كعادتو محمكدة، ال يًثبي كال يرسب، كال يكؿُّ  ؿ: ))طباعيويقك 
يكييـ
كمٌما ركاه عنو مقابسة في أٌف الطبيعة تعمؿ في تخالؼ الٌناس عمى  .(ِ)...(((ُ)

يميا بذكره؛ إذ يقكؿ: ))سمعتي أبا إسحاؽ تالمذاىب كالمقاالت كاآلراء كالٌنحؿ، كيس
الصابي الكاتب يقكؿ ألبي الخطاب الصابي: اعمـ أٌف المذاىب كالمقاالت كالٌنحؿ 

. كعمى نحك ما (ّ)تمؼ فيو الٌناس كعميو، كدائرة في العقؿ ...((كاآلراء كجميع ما اخ
كاف يسمع منو مف أقكاؿ كآراء كاف يسألو ليحصؿ عمى الجكاب، كمف ذلؾ قكلو: 

، كأحيانان يصؼ ما يحدث لو أثناء (ْ)))سألتي الصابٌي أبا إسحاؽ عنو فقاؿ ...((
د  القراءة، فيقكؿ: ))كرأيتي أبا إسحاؽ الصابي كىك يعجىبي  مف فىٍصؿو قرأه مف كتاب كىرى

 .(ٓ)عميو، كىك: أٍشعر قمبؾى يأس مجاًكز السبيؿ، مقٌصرو عف الٌشكط((

لى جانب ما ركل عنو بالسماع كالسؤاؿ كطرائؽ أخرل كاف يدٌكف ما يقاؿ   كا 
فيو في المجالس التي يحضرىا لطمب العمـ، كمف ذلؾ ما حصؿ في مجمس أبي 

كحضرتي المجمس يكمان آخر مع أبي سعيد كقد غٌص سعيد السيرافي؛ إذ يقكؿ: ))
اآلفاؽ، فجرل حديث أبي إسحاؽ الصابي، فقاؿ ذك الكفايتيف:  كبنكدبأعبلـ الدنيا، 

. كأحيانان يركم عنو (ٔ)ذاؾ رجؿه لو في كؿ طراز نسجه، كفي كؿ فضاء رىج ...((
 .(ٕ)أخباران فيقكؿ: ))كقاؿ الصابي((

                                                 

 . ٕٔ/  ُ. ينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: يكييـ: يضعؼ( (ُ
 . ٕٔ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ُِٓػػػ  ُُٓالمقابسات: ( (ّ
 . ُّٓأخبلؽ الكزيريف: ( (ْ
 . ُْٓ/  ِة: اإلمتاع كالمؤانس( (ٓ
 . ُْٓػػػ  ُْْأخبلؽ الكزيريف: ( (ٔ
 . ِٓٔػػػ  ِّٔالمقابسات: ( (ٕ
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. حديثو الذم مٌر بنا أٌنيا كانت في تميـ حيدم فيالتك  ذكركأٌما المجكسية فقد  
، ككانت لو آراء في اإلسبلـ إاٌل (ُ)ىػ(َّٖكمف ىذه الديانة أبك سعيد بف آزدشير )

، كركل التكحيدم عف عمماء ىذه الديانة أقكاالن، (ِ)أٌنيا تحكـ حكؿ ديانتو المجكسية
. كيفيـ (ّ)الحكمة ...((منيا قكلو: ))قاؿ ماني المجكسي ػػػ ككاف ذا حظ كافر مف 

 مف كبلـ التكحيدم أٌنو كاف يشيد بعمـ ىذا الٌرجؿ كيعٌده مف أىؿ الفضؿ كالحكمة .

كنراه يكرد أخباران عف ىذه الطائفة مع الكزراء كالقادة، كمف ذلؾ ما ركاه في  
فيركزاف المجكسي مع الصاحب في كتاب )أخبلؽ الكزيريف(، إذ يقكؿ: ))كقاؿ يكمان ػػػ 

لصاحب ػػػػ في دار اإلمارة لفيركزاف المجكسي، ككاف الخرائطي حاضران، في أم ا
. ككاف أبك حياف ينقؿ عف بعض الٌركاة المجكس أقكاالن، (ْ)شيءو نابذه عميو ...((

كيشير في نيايتيا إلى المصدر، كمنيا قكلو: ))ىذا ركاه لي بعضي المجكس لبزر 
 .(ٓ)جمير((

العيناء يذكر فيو: ))كاف في الٌرم مجكسيٌّ كذكر أبك حياف خبران عف أبي  
، فنزؿ إلى سرداب لو كقعد  مكسره فأسمـ، حضر شير رمضاف فمـ ييطؽ الصـك
يأكؿ، فسمع ابنيو حٌسان مف السرداب، فاٌطمع فيو كقاؿ: مىف ىذا؟ فقاؿ الشيخ: أبكؾى 

بزى نفسو كيفزعي في الٌناس((  .(ٔ)الشقيُّ يأكؿي خي

أكرد مف اخبارو عمى ىذه الديانات التي ىي: كالتكحيدم لـ يقصر ما  
الٌنصرانية كالييكدية كالصابئية كالمجكسية، فقد ذكر أخباران عف أمـ قديمة، مثؿ الٌرـك 

                                                 

 . ّْ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . ِْٕينظر: أصداء المجتمع كالعصر في أدب أبي حياف التكحيدم، نكر الديف بمقاسـ: ( (ِ
 . ُٓٔالمقابسات: ( (ّ
 . َُٓػػػ  َُْأخبلؽ الكزيريف: ( (ْ
 . ٕٔ/  ٖبصائر: ال( (ٓ
 . ِّٕػػػ  ِّٔ/  ٔالبصائر: ( (ٔ
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كممككيا كقادتيا عمى شاكمة قكلو: ))كتب ممؾ الٌرـك إلى ممؾ فارس: كؿُّ شيءو تقكلو 
قد ذكر أبك حياف . ك (ُ)في تصديقؾ كاذب(( يكذب، فكتب إليو: صدقت، أم: إنٌ 

أخبار الٌرسكؿ األكـر )صمى ا عميو كآلو( مع ممؾ الٌرـك الذم أىدل بو شعيران مف 
ذىب، فأرسؿ بو الرسكؿ )صمى ا عميو كآلو( إلى المشركيف يكؼ بو أذل 

 .      (ِ)رؤساىـ

كيعٌد نظيؼ الٌركمي مف شيكخ أبي حياف الذم كاف يحضر درسو كيسمع  
ى ذلؾ التكحيدم بقكلو: ))سمعتي بعض مشايخنا ببغداد، كغالب منو، كقد أشار إل

 . (ّ)ظٌني أٌنو نظيؼ الٌركمي يقكؿ ...((

كذكر التكحيدم في كتاباتو عددان مف أنبياء ا الصالحيف الذم أيرسمكا قبؿ  
مجيء الٌنبي األكـر )صمى ا عميو كآلو(، كقد مٌربنا ما قالو عف مكسى كعيسى 

(، كأٌنو قرأ التكراة كاإلنجيؿ، كباإلضافة إلى ما ذكرناه فإٌنو أكرد مف )عمييما السبلـ
براىيـ )عمييـ السبلـ(، كمنو قكلو: ))كقاؿ  األنبياء داككد كسميماف كيحيى كزكريا كا 

، كيكرد حكاران بيف (ْ)في عٌشو(( ابالٌنعٌ داككد ػػػ عميو السبلـ ػػػػ في دعائو: يا رازؽ 
ـ( يصٌكر لما فيو ما يدكر بينيما مف حديث حكؿ يحيى كعيسى )عمييما السبل

الكقكؼ أماـ ا تعالى، فيقكؿ: ))التقى يحيى بف زكريا كعيسى بف مريـ عمييما 
السبلـ فتبسـٌ يحيى في كجو عيسى، كقٌطب عيسى في كجو يحيى ]فقاؿ عيسى 

                                                 

 . ٓٔ/  ٕالبصائر: ( (ُ
 . ُٓٔ/ ٓينظر: البصائر: ( (ِ
 . ّْٓالمقابسات: ( (ّ
 . ُِٕ/  ِاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
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إٌنما فعمو ليحيى[: أتبتسـ كأٌنؾ آمف، فقاؿ لو يحيى: أتعبس كأٌنؾ قانطه، فأكحى ا: 
 . (ُ)يحيى أحٌب إلٌي((

لى جانب ما ركل مف ىذه األخبار بشكؿو مباشر ركل البعض منيا، فذكر   كا 
المصدر عمى شاكمة قكلو: ))قاؿ ابف سبٌلـ: كاف ييخبزي في مطبخ سميماف ػػػ عميو 

ر ثك  آالؼستة حنطة، كييذبحي لو في كؿ  غداةو  (ِ)السبلـ ػػػػ في كؿ يكـو ستُّمائة كيرٌ 
ـي الٌناس كيجمس عمى مائدتو بجانب اليتامى كالمساكيف  كعشركف شاة، ككاف ييطًع

 .(ّ)كأبناء السبيؿ، يقكؿ لنفسو: مسكيفه بيف مساكيف((

أٌما بالٌنسبة لميكناف فمـ يذكر التكحيدم نبٌيان مرسبلن ليـ، بؿ ركل عف شيخو  
ا قبؿ عرؼ، كال رسكؿه مف ليكناف نبيٌّ يي قكالن في ذلؾ؛ إذ يقكؿ: ))كليس  أبي سميماف

ٌنما كانكا يفزعكف إلى حكمائيـ في كضع نامكس يجمع مصالح حياتيـ  صادؽ، كا 
، ككانكا يعممكف بيذا الٌنامكس، كيتخذكنو (ْ)كنظاـ عيشيـ كمنافع أحكاليـ ...((

مرجعان ليـ، حتى إذا أببله الزماف كضعكا نامكسان جديدان بزيادةو عمى الٌنامكس القديـ 
 .(ٓ)نقصاف بحسب األحكاؿ الغالبة عمى الٌناس أك

لقد أكرد التكحيدم أقكاالن عف اليكناف تدعـ ما ذىب إليو، كمف ذلؾ قكلو:  
))كلٌما ظير مكسى )عميو السبلـ( بمصر قاؿ سقراط: نحف معاشر اليكنانييف أقكاـه 

 .(ٔ)ميٌذبكف ال حاجة بنا إلى تيذيب غيرنا((

                                                 

 . ُِٕ/  ٕ، كينظر: البصائر:  َِِالصداقة كالصديؽ: ( (ُ
 . ِٗ/  ّإلمتاع كالمؤانسة: . ينظر: االكر: ستكف قفيزان، كقيؿ: أربعكف أردبان ( (ِ
 . َّػػػ  ِٗ/  ّاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . ِِ/  ِاإلمتاع كالمؤانسة:  ((ْ
 . ِِ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة:  ((ٓ
 . ُٔٔ/  ْالبصائر: ( (ٔ
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يندية، كاٌطمع عمى تاريخيا، كعٌدىا إحدل األمـ األربعة، كقد ذكر أبك حياف األٌمة ال
كما مٌر بنا في الحديث عف األمـ المشيكرة، كأتاحت لو مينتو بالكراقة االٌطبلع عمى 
كتب اليند، كمعرفة ثقافتيـ كعاداتيـ، يقكؿ: ))كفي كتب اليند: ال ظفر مع بغي، كال 

ب، كال شرؼ مع سكء أدب صحة مع نيـ، كال ثناء مع ًكبر، كال صداقة مع غض
))...(ُ). 

دارة الحكـ فيقكؿ: ))كال رئاسة مع غيرة   كمضى يصؼ طباعيـ في السياسة كا 
 .(ِ)كعيجب، كال صكاب مع ترؾ المشاكرة، كال ثبات ميمؾو مع تياكف كجيالة((

، كركل عف عممائيـ، كمف (ْ)، كحكمائيـ(ّ)كقد ذكر أخباران عف ممكؾ اليند 
ليندم: أكؿ الببلغة أف يككف الخطيبي رابط الجأش، ساكف ذلؾ قكلو: ))قاؿ ا

الجكارح، قميؿ الحركات، خفٌي المحًظ، متخٌير المفظ، ال يكٌمـ الممكؾ بكبلـ السُّكقة، 
. كأحيانا يكرد عنيـ أقكاالن يستيميا بالقكؿ: (ٓ)كيككف في قكتو التصٌرؼ في كؿ طبقة((

لى جانب األمـ الت. (ٔ)))قاؿ بعض اليند(( ذكر التكحيدم ي مٌر ذكرىا، فقد كا 
الصيف، كالترؾ، كالزنج، كذلؾ في معرض الجكاب عمى سؤاؿو البف المقٌفع في مجمسو 

 .(ٕ)ألعياف المصر حيف قاؿ: أٌم األمـ أعقؿ؟ ككاف يقصد العرب

كلعٌؿ في كٌؿ ما قدمناه ما يصٌكر لنا اىتماـ التكحيدم بيذه األدياف التي ال  
ج عف كاحدو منيا، فقرأ أبك حياف تاريخ ىذه األدياف، كعرؼ يمكف لئلنساف اف يخر 

                                                 

 . ُُٓ/  ِالبصائر: ( (ُ
 . ُُٓ/  ِالبصائر: ( (ِ
 . ُِٕ/  ُينظر: البصائر: ( (ّ
 . ُْ/  ْ، ك ُْٕ / ِينظر: البصائر: ( (ْ
 . ٓٔ/  ِالبصائر: ( (ٓ
 . َِ/  ٓ، ك ُِٕ/  ّينظر: البصائر: ( (ٔ
 . ُٕ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٕ
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لغاتيا، كدرسيا عمى يد كبار العمماء في عصره، أمثاؿ أبي سميماف السجستاني 
رعة، كابف الخٌمار، كابف يعيش الٌرقي، كأبي إسحاؽ الصابي،  كعمٌي بف عيسى بف زي

 كغيرىـ .

لى جانب اٌطبلعو عمى القرآف الكريـ كالحديث ا  لشريؼ، كذلؾ، اٌطمع أبك كا 
حياف عمى التكراة كاإلنجيؿ كغيرىما مف الكتب السماكية، كركل أخباران عف أنبياء ا 
 الصالحيف، ككذلؾ اٌطمع التكحيدم عمى تاريخ األمـ القديمة، كاليكناف كالركماف،

 ما ترجـ مف كتبيـ إلى العربية.كعرؼ عاداتيـ كأديانيـ، كذلؾ عف طريؽ 

ه القراءة عامبلن ميٌمان في جعؿ أبي حياف عمى كعيو كبير ذىكقد شٌكمت  
بنتاجات العصكر القديمة، ككذلؾ التي سبقت عصره، كأصبحت رافدان ميٌمان مف ركافد 

 .المصادر، كاسع المعرفة كاالٌطبلعثقافتو، فبرز كمثقؼو متنٌكع 
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 ادلثحج األو::
 
ّ
 الفكــز اليــىًاًي

ذم يقرأ كتابات التكحيدم كيدقؽ الٌنظر في فكره يتضح لو أٌنو أثار الكثير مف ال     
المسائؿ الفمسفية، فيك يطرح السؤاؿ حتى في المكضكعات المألكفة الحاضرة 

، كعيرؼ عف أبي حياف كلعو بالفمسفة كالمنطؽ كعمـك اليكناف، كيظير أٌنو (ُ)يكميان 
فمسفية كبيرة في الدراسات السابقة القديمة شديد التأٌثر بعمـك األكائؿ، كلو مكانة 

. كىك يب الفبلسفة، كما مٌر بنا سابقان كالحديثة، فقد كصفو ياقكت بفيمسكؼ األدباء كأد
 .      (ِ)يتميز بالتنٌكع كالتعٌمؽ كاإلبداع، كنجده يصكغ الفكرة الفمسفية بأسمكب أدبٌي فريد

ؼ التكحيد، كفيمسكؼ التساؤؿ، أٌما في الدراسات الحديثة فقد كيصؼ بفيمسك      
، كفيمسكؼ الفكاىة التكحيدم في قد عاش ف .(ّ)كفيمسكؼ اإلنساف، كفيمسكؼ التشاـؤ

القرف الٌرابع اليجرم الذم ييعد عصر العمـك كالمعرفة كالترجمة، التي عف طريقيا 
ر اختمطت الثقافة العربية األصيمة بالثقافات الكاردة عمى العرب، كقد تقٌدـ ىذا العص

مف الٌناحية العقميةػ كامتزجت فيو الثقافات، كأصبح الفرس كالينكد يتثقفكف الثقافة 
 .(ْ)ريانيكف كالحٌرانيكف يرفدكف الببلد بثقافة اليكنافك العربية، بؿ كينتجكف فييا، كالس

                                                 

 . ُٖ: ُٖٗٗينظر: ا كاإلنساف في فمسفة أبي حياف، حسف الممطاكم، مكتبة مدبكلي، ( (ُ
 .ّٕند أبي حياف التكحيدم: ينظر: نظرية األخبلؽ كالتصكؼ ع( (ِ
ـ: ُٖٗٗينظر: الٌنزعة الٌنقدية عند أبي حياف التكحيدم، كمية البنات، جامعة عيف شمس، رسالة ماجستير، ( (ّ

ُّٓ  . 
 .  ُُ/  ِ، بيركت، لبناف: ّينظر: ظير اإلسبلـ، د. أحمد أميف، دار الكتاب العربي، ط( (ْ
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، كيصكر لنا التكحيدم (ُ)كقد نشطت حركة الترجمة مف اليكنانية إلى العربية     
ة فيقكؿ: ))عمى أٌف الترجمة مف لغة اليكناف إلى العبرانية، مراحؿ ىذه الترجم

 .         (ِ)كالعبرانية إلى السريانية، كمف السريانية إلى العربية((

بعد أف صبغت (ّ)إٌف الفمسفة العربية استقت أىـ قضاياىا مف فمسفة اليكناف     
ماء، كمف ذلؾ بالصبغة العربية، فكثر الجداؿ، كاشتدت الخصكمة في مجالس العم

المناظرة الشييرة بيف أبي سعيد السيرافي أستاذ التكحيدم كمٌتى بف يكنس القنائي في 
مجمس الكزير أبي الفتح الفضؿ بف جعفر بف الفرات، كقد انعقد ىذا المجمس سنة 

، كىي مناظرة حكارية حجاجية، (ٓ)، عف المنطؽ اليكناني كالٌنحك العربي(ْ)ىػ(ِّٔ)
الصراع الفكرم بيف المناطقة الذيف رفعكا مف شأف المنطؽ،  كشفت لنا بدقة عف

كذىبكا إلى عدـ حاجتو إلى الٌنحك مف جية، كبيف عمماء الببلغة العربية األصيمة مف 
جية أخرل، فيركم لنا أبك حياف ىجكـ القنائي عمى الٌنحاة؛ إذ يقكؿ متى: ))يكفيني 

بيذا المقدار إلى أغراض قد ىٌذبتيا مف لغتكـ ىذه االسـ كالفعؿ كالحرؼ، فإٌني أتبمغ 
، فيرد عميو السيرافي: ))أخطأت؛ ألٌنؾ في ىذا االسـ كالفعؿ كالحرؼ (ٔ)لي يكناف((

فقير إلى كصفيا كبنائيا عمى الترتيب الكاقع في غرائز أىميا، ككذلؾ أنت محتاج بعد 
 .(ٕ)ىذا إلى حركات ىذه األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ...((

                                                 

 . ْٓ: كحيدم ناقدان ، بثينة سمماف محمدينظر: أبك حياف الت( (ُ
 . ِٖٓالمقابسات: ( (ِ
 .ُّٔ: ُُٗٗ، بيركت، ٔينظر: أصكؿ الفمسفة العربية، يكحنا قمير، دار المشرؽ، ط( (ّ
األدب ق(، كتبعو الدكتكر شكقي ضيؼ كجماعة. ينظر: َِّىذه المناظرة سنة )تاريخ  السندكبيذكر ( (ْ

كالمؤانسة، فيك مذككر في  ، كالصحيح ما أثبتناه عف كتاب اإلمتاع ّٔٓالعربي، العصر العباسي الثاني: 
 .  َُٖ/ ُالمتف. ينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: 

 . ٖٔينظر: المقابسات: ( (ٓ
 . ُُٓ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٔ
 . ُُٓ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٕ
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عرؼ أىمية ارتباط المنطؽ بالمغة، فمنطؽ اليكناف لميكناف كمف ىذا الٌنص ن
، كعندما يكافؽ متى في لزـك الحاجة إلى المغة (ُ)كلمغتيـ، كىك منطؽ ال يمـز غيرىـ

يفاجئو السيرافي بالقكؿ: ))أنت إذان لستى تدعكنا إلى عمـ المنطؽ، بؿ إلى تعٌمـ المغة 
تى تدعكنا إلى لغةو ال تفي بيا؟ كقد اليكنانية! كأنت ال تعرؼ لفة يكناف، فكيؼ صر 

. كنحف عندما نذكر ىذا الحكار لسنا بصدد (ِ)عفت منذ زماف طكيؿ كباد أىميا...((
الحديث عف مٌتى كالسيرافي بقدر ما نريد أف نبٌيف دفاع التكحيدم عف المغة العربية 

ى الٌرغـ ما أكرده عمى لساف أستاذه، كىك دفاعه يتكئ عمى أدلة مقبكلة، عم طريؽ عف
مف أٌنو في بعض آرائو يرل بإمكاف التكامؿ بيف تطبيقات المنطؽ كالٌنحك، فالمنطؽ 

، كىذا ما ذىب إليو بعض المحدثيف الذيف ينادكف بحكار (ّ)لغة، كالمغة منطؽ
الثقافات، كمنيـ الدكتكر عفيؼ البينسي الذم يرل أٌف التكحيدم استطاع أف يكٌضح 

ثيرت في عصره، كىي مسألة اقتحاـ الدخيؿ في فكر جانبان ميٌمان مف مكضكعات أ
 .(ْ)يكناف كعقبلنيتو عمى األصالة العربية كقكاعد نحكىا

كيظير أٌف أبا حياف لـ يكف مف المترجميف لكتب اليكناف بدليؿ قكلو: ))ىذه 
مقابسة استفدتيا مف مكاضع مختمفة ىي أعياف كبلـ األكائؿ بالترجمة المنقكلة 

أٌنو أخذ الكثير مف الثقافة اليكنانية، فكتيبو تعج بأقكاؿ عمماء اليكناف  ، إالٌ (ٓ)إلينا((
كأخبار حكمائيـ كممككيـ، كقد أخذ أغمبيا عف أبي سميماف السجستاني أستاذه في 

                                                 

 . ٕٗينظر: الفكر الجمالي عند التكحيدم، د. عفيؼ البينسي: ( (ُ
 . ُُُ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ُٗٔينظر: المقابسات: ( (ّ
 . ٕٗالفكر الجمالي: ( (ْ
 . َّّالمقابسات: ( (ٓ
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، كألبي حياف أكثر مف طريقة في كيفية تحصيؿ (ُ)الفمسفة، كالمنطؽ، كعمـ الٌنجـك
 ىذه العمـك عف أستاذه، منيا:

اف يحضر مجالسو، كينقؿ عنو أقكالو في الفمسفة كالمنطؽ، كمف ذلؾ قكلو: : كاألولى
. كحضر التكحيدم مجالس (ِ)))ىذه مقابسة دارت في مجمس أبي سميماف ...((

ألستاذه السجستاني في األنس، كىي ))إف لـ تكف في صدد الفمسفة فإٌنيا ال تخرج 
جمس أبي سميماف مف زمبلئو ، ككاف يسمع في م(ّ)مف جممتيا، كليا فائدتيا ...((

قيرئ عمى أبي سميماف مف كبلـ أخبار كبار فبلسفة اليكناف كمتقدمييـ، كمنو قكلو: ))
لـ يقصر نفسو عمى مجالس أستاذه أبي سميماف  و. غير أنٌ (ْ)...((دقميسابن

السجستاني، بؿ كاف يحضر مجالس أخرل تدرس فييا الفمسفة كعمـك اليكناف، كمنيا: 
، كمجمس أبي زكريا (ٔ)، كمجمس أبي بكر القكمسي(ٓ)ف عدممجمس يحيى ب

، كمجمس (ٗ)، كمجمس عمي بف عيسى(ٖ)، كمجمس أبي الحسف العامرم(ٕ)الصميرم
 ؿ أبي حياف: ))كنذكر في ىذه حكمان أبي الحسف الحٌراني، يدلنا عمى األخير قك 

اٌل عف فكائد سمعناىا مف الحٌراني أبي الحسف كغيره، فقد كانت المجالس ال تنصـر إ
 . (َُ)كثيرة فمسفية كغير فمسفية((

                                                 

 . ٔ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . َُِالمقابسات: ( (ِ
 . ِٓٗالمقابسات: ( (ّ
 . ِِٖالمقابسات: ( (ْ
 . ِِْ،  ُّٗػػػػ  ُِٗينظر: المقابسات: ( (ٓ
 . ّّْ، َِٕ، ُْْينظر: المقابسات: ( (ٔ
 . ُِّالمقابسات:  ينظر:( (ٕ
 . َُّينظر: المقابسات: ( (ٖ
 . ُّٓينظر: المقابسات: ( (ٗ

 . ِِٔينظر: المقابسات: ( (َُ

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 الفلدفّوةىرجعوةالفصلىالثانيى..................................................................ىالم

 
72 

كيقـك التكحيدم أحيانان بتدكيف بعض الٌنصكص المتفرقة في مقابسة كاحدة،         
كيقكؿ: ))ىذه مقابسة رسمنا فييا كممات نافعة كانت متفرقة في ديكاف الحفظ كلـ 

كيتضح لنا مف  .(ُ)ننسبيا إلى شيخ كاحدو ألٌنيا كانت تجرم في مجالس مختمفة ...((
، األمر الذم جعؿ مف خبلؿ ىذا الٌنص كثرة المجالس الفكرية في ذلؾ العصر
 الصعب عمى أبي حياف أف ينسب النصكص إلى قائمييا.

أٌما الطريقة الثانية فكانت السماع كالسؤاؿ عمى شاكمة قكلو: ))سمعتي أبا        
ىذه مقابسة أثارىا قكلنا ألبي ، ككذا قكلو: ))(ِ)سميماف يقكؿ: قاؿ أفبلطكف ...((

. نفيـ مف سؤاؿ (ّ)سميماف المنطقي: ما أحسف كممات لبطميمكس في الثمرة؟ ...((
أبي حياف ألستاذه عف كتاب الثمرة ػػػػ الذم أثار إعجابو ػػػػػ اٌطبلعو عمى كثير مف 
المصادر القديمة المترجمة عف اليكناف، يقكؿ أبك حياف: ))سألتي أبا سميماف عف 
: أحببتي اف أعرؼ قكالن عمى نيج ىذه المطابقة ألٌف ليـ كتاب  الببلغة ما ىي، كقمتي

. كىنا يقصد بالفيمسكؼ أرسطك، فيك عندما (ْ)الخطابة في عرض كتاب الفيمسكؼ((
 ، كعرؼ لو كتاب الجدؿ(ٓ)يشير إلى كتاب الٌنفس لو أيضان ػػػػ يسٌميو بالفيمسكؼ

أشار إلى كتابو )السماع الطبيعي( كلـ ينص عمى  ، كقد(ٕ)، ككتاب الحيكاف(ٔ)أيضان 
 .(ٖ)اسـ أرسطاليس لشيرة الكتاب

                                                 

 . ِّٕالمقابسات: ( (ُ
 . ِٖٔ، كينظر: قكلو: ))قاؿ أيضان: قاؿ أفبلطكف(( في المقابسات: ِٗٓالمقابسات: ( (ِ
 . ِْٖالمقابسات: ( (ّ
 . ِّٗالمقابسات: ( (ْ
 . ِْٔ المقابسات:( (ٓ
 . ِِْينظر: المقابسات: ( (ٔ
 . ِّ/  ٗينظر: البصائر: ( (ٕ
 ( .ٕٖ، مقابسة ) ِِٗينظر: المقابسات:  ((ٖ
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كامتاز التكحيدم بمخالطتو أصحاب جميع المذاىب الفمسفية، فيك ال يتحيز       
لفيمسكؼو معيف مف الذيف درس عمييـ سكاء كاف مف الفبلسفة المسمميف أـ مف 

 .(ُ)أصحاب الفمسفة اليكنانية

قة الثالثة في تحصيمو ليذه العمكـ كالحكـ اليكنانية عف أبي سميماف ىي كالطري     
أٌف األخير كاف يممي عمى تمميذه التكحيدم ما يريده مف رسائؿ كأخبار اليكناف 
كأحاديث فبلسفتيـ، فيكتبيا عنو، كيقكؿ في نياية الرسالة: ))ىذه رسالة أفادنييا أبك 

 . (ِ)سميماف كزعـ أٌنيا ألرسطاليس((

أٌما الطريقة الٌرابعة فقد تفٌرد بيا أبك حياف عف غيره مف ركاد مجالس شيخو      
قكلو: ))قاؿ أبك سميماف كانا اف يقرأ عمى أستاذه كتب اليكناف بدليؿ المنطقي؛ إذ ك

أبي سميماف  فضبلن عف. (ّ)ىػ ...((ُّٕأقرأ عميو كتاب الٌنفس لمفيمسكؼ سنة 
طؽ كعمـك اليكناف عمى يحيى بف عدم المنطقي، السجستاني فقد درس الفمسفة كالمن

، كانتيت إلى يحيى رياستو (ْ)كىك مف تبلميذ متى بف يكنس كأبي نصر الفارابي
، التكحيدم فقد درس عميو السجستانيالمنطقييف في زمانو، كباإلضافة إلى 

يدعك زميمو التكحيدم إلى حضكر مجمس يحيى، ، ككاف األخير كالقكمسي، كالبدييي 
ؿ أبك حياف: ))سمعتي البدييي يقكؿ ػػػػػ ككاف صحب يحيى بف عدم دىران، كىك يقك 

 .(ٓ)حممني بدعكتو المطيفة إلى مجمسو ...((

                                                 

 . ُٓٓينظر: الٌنزعة الٌنقدية: ( (ُ
 . ُِٓ/  ٗالبصائر: ( (ِ
 . ِْٔالمقابسات: ( (ّ
 . ُٔينظر: أبك حياف التكحيدم، د. إبراىيـ الكيبلني: ( (ْ
 . ُّٗػػ ػ ُِٗالمقابسات: ( (ٓ
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كقد ذكر التكحيدم أخباران كثيرة عف فبلسفة اليكناف مف الذيف شاع ذكرىـ في         
، (ُ)يرىـعصره أمثاؿ سقراط كأفبلطكف، كأرسطك، كبطميكس، كآبقراط، كديكجانس، كغ

كأغمب ىذه األخبار أكردىا كعادتو متحممة مف المصدر عمى شاكمة قكلو: ))قاؿ 
، كقكلو أيضان: ))قاؿ أرسطك (ّ)، ككذلؾ قكلو: ))قاؿ أفبلطكف(((ِ)سقراط((
 .                                                                           (ْ)طاليس((

كايتو المباشرة، كاختمفت مكضكعاتيا، منيا عمى سبيؿ المثاؿ كتنٌكعت طرائؽ ر      
، كقكلو: يقاؿ (ٔ)، أك يقكؿ: كقاؿ فيمسكؼ يكناني(ٓ)ال الحصر قاؿ بعض اليكنانييف

، كأحيانان يقـك بذكر (ٕ)كأرسطكطاليس مات مجدكران  رسمان بمإٌف أفبلطكف مات 
، كمف ذلؾ أيضان: (ٖ)المصدر، كمنو قكلو: ))قاؿ أرسطاطاليس في كتاب الحيكاف((

. كقد نقؿ عف ىؤالء (ٗ)))قمت جالينكس في منافع األعضاء يذكر أمكران ...((
الفبلسفة مف الحكـ كاألمثاؿ ما يمٌثؿ فيمو لمفمسفة اليكنانية مف جية، كأثرىـ في فكره 

                                                 

كمنيـ فيثاغكرس، كثيكدكرس، كاإلسكندر، كزينكف، كجالينكس، كأرمانكس الممؾ، كدميانكس، كأبارينكس، ( (ُ
 كثيغانكس، كانكساغكرس، كما ذكر اقميدس، كبميناس، كغيرىـ جممة مف أىؿ العمـ كالفمسفة .

، كاإلمتاع كالمؤانسة: ُٓٗ / ٔ، كُٔٔ/  ْ، كُّٗ، ٔٗ/  ّ، كُّٕػػػ  ُِٕ/  ِ، ك ٓٔ/  ُالبصائر: ( (ِ
 . ُّٗ، ُْٖ، كالصداقة كالصديؽ: ِٓٔػػػ  ِْٔ، كالمقابسات:  ْٕ،  ْٓ،  ْْ، ّٔ/  ِ
، كينظر: اإلمتاع  ٕٖ،  ُٔ/  ٗ، كَُٔ/  ٖ، كِْٖ،  ُٓٗ/  ٔ، كُُّ/  ِ، ك َُُ/  ُ البصائر: ((ّ

، كينظر: الصداقة ِٖٔ، ِْٔ،  ِٗٓ، كينظر: المقابسات: ْٗ،  ْٕ، ْٔ، ْٓ، ّٔ/  ِكالمؤانسة:
  . ُٖٓ، ُْٖكالصديؽ: 

، ِّ، ُٖ/  ٗ، كُّٖ، ُُٖ/  ٖ، كّٔ/  ّ، كّٗ، ْٔ، ِٓ/  ِ، كُِٗ، ُِٕ/  ُالبصائر: ( (ْ
 . ِٖٔ، ُّٗ، كينظر: الصداقة كالصديؽ: ُٕٗكينظر: المقابسات: 

 . ٗٓ/  ُينظر: البصائر: ( (ٓ
 . ّٓ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٔ
 . ُّٔ/  ِالبصائر: ينظر: ( (ٕ
 . ِّ/  ٗالبصائر: ( (ٖ
 . ُّٓالمقابسات: ( (ٗ
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، كذكر بعض أخبار (ِ)، كىك دائمان يحاكؿ أف يرفع مف شأنيـ(ُ)مف جية أخرل
، (ّ)و، كمف ذلؾ قكلو: ))كقاؿ عمي بف عيسى:  قاؿ أفبلطكف((اليكناف عف شيكخ

كقاؿ أيضان: ))قاؿ أرسطاطاليس ػػػػ فيما ترجـ مف كبلمو عيسى بف زرعة المنطقي 
، أك يطمؽ عمييـ تسمية األكائؿ عمى شاكمة قكلو: ))سمعتي القكمسي أبا بكر (ْ)...((

 .(ٓ)يقكؿ: قاؿ بعض األكائؿ((

لتكحيدم استدالؿ شيكخو بأقكاؿ أرسطكطاليس في مسائؿ تتعمؽ كيركم لنا ا         
بالحجاج كالجدؿ، كمنو ما ركاه عف أبي سميماف عف الفرؽ بيف طريقة المتكمميف 
كطريقة الفبلسفة؛ إذ يقكؿ: ))كقد بٌيف ىذا الباب أرسطكطاليس في الكتاب الخامس، 

نو مع التمكيو كالمغالطة كىك الجدؿ، كؿ ما في اإلمكاف مف التعميؽ بو كاالحتجاج م
. كمضى التكحيدم يستأنس بأقكاؿ فبلسفة اليكناف في تعميقاتو، كمف ذلؾ (ٔ)...((

قكلو في مقدمة كتاب )اليكامؿ كالشكامؿ( عندما يتحدث عف الصديؽ مكٌجيان كبلمو 
إلى أستاذه مسككيو، فيقكؿ: ))الصديؽ ما رسمو الحكماء حيف قالكا أنت إاٌل أٌنو 

، كنسب التكحيدم ىذا القكؿ إلى أرسطك في كتاب )الصداقة (ٕ)خص((غيرؾ بالش
 .(ٖ)كالصديؽ(

                                                 

 . ّْ: ـ األخبلؽ عند أبي حياف التكحيدمينظر: مفيك ( (ُ
ينظر: قضايا المجتمع في أدب أبي حياف التكحيدم، آية محمد خمؼ، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة ( (ِ

 .ٕٔـ: َُِٔاالسكندرية، 
 . ِْٔالمقابسات: ( (ّ
 . ُٕٗالمقابسات: ( (ْ
 . َِٕالمقابسات: ( (ٓ
 . ِِْالمقابسات: ( (ٔ
 . ِػػػ  ُاليكامؿ كالشكامؿ: ( (ٕ
 . ٗٔينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ٖ
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كقد أكرد أبك حياف ىذه األخبار متناثرة بيف طٌيات كتبو، كمنيا ما كرد في       
المناظرة التي جرت بيف أبي سعيد السيرافي، كمٌتى بف يكنس القنائي، كقد مٌرت بنا 

جاء عمى شكؿ فقرة كاحدة، كيكردىا أحيانان عمى شكؿ ، كمنيا ما (ُ)في حديثنا السابؽ
، كذكر التكحيدم أخباران لممكؾ اليكناف، كمف ذلؾ قكلو: ))قيؿ (ِ)فقرات متتالية

ٍف كاف منيما  لديكجانس، ككاف يكنانيان: أ ممؾ الٌرـك أفضؿ أـ ممؾ الفيرس؟ فقاؿ: مى
الحكمة ما ال يستطيع أف يخفيو . كيركم لنا عنيـ قكالن رائعان كفيو مف (ّ)أممؾى ليكاه((

أحد، إذ يقكؿ: ))قاؿ ممؾ يكناف: أمر الدنيا تحت شيئيف، أحدىما تحت اآلخر 
 . (ْ)السيؼ كالقمـ، كالسيؼ تحت القمـ((

الممؾ، كمخاطباتو مع  (ٓ)كاحتكت كتب التكحيدم أخباران كثيرة عف االسكندر      
سكندر رسالةن في السياسة، يقكؿ كبار الفبلسفة كقكلو: ))كتب أرسطاطاليس إلى اال

وي تكاترىا، فصارت كالشيء القديـ الذم قد  في أكليا: أٌما التعجب مف مناقبؾ فقد نسخى
. كىنا ال يكتفي أبك حياف بنقؿ ىذا (ٔ)بيسئ بو، ال كالحديث الذم يتعجب منو((

إذا  الخبر عنيـ بؿ نراه يفٌسر ما غمض منو، فيقكؿ: ))يقاؿ بسأتي بالشيًء كبيسئتي 
، كلـ يقتصر التكحيدم عمى ذكر عمماء اليكناف كفبلسفتيـ كممككيـ بؿ أكرد (ٕ)ألفتو((

                                                 

 . َُٖ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 ، كثبلث رسائؿ ألبي حيافَُٖػػػ  ُٕٗ/ ّ، كالبصائر:  ُٖٓػػػ  ُْٖينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ِ
 . ّْػػػػ  ِْلتكحيدم: ا

 . ُٖٗ/  ُالبصائر: ( (ّ
 . ّْثبلث رسائؿ ألبي حياف التكحيدم: ( (ْ
، ُُٗ/  ٖ، كّْ/  ٕ، كِّّ/  ٔ، كُُْ، َُْ/ ّ، كّٗ،  ُٔ/  ِ، كُِٗ/  ُينظر: البصائر: ( (ٓ
 . ِّٕ، ُٗٗ، ُٕ، ٗٓ، كالصداقة كالصديؽ:: ُِْ/  ٗك
 . ْٔ/  ِالبصائر: ( (ٔ
 . ْٔ / ِالبصائر: ( (ٕ
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، كمف ذلؾ قكلو: ))حكى لنا أبك سميماف في ىذه األياـ أٌف (ُ)أخباران عف شعرائيـ
أكديكس ممؾ اليكناف كتب إلى كنتس الشاعر أف يزكده بما عنده مف كتب فمسفية 

))...(ِ). 

التي ذكرناىا، فقد  فضبل عفالتكحيدم بالكراقة فتحت لو آفاقان أخرل إٌف مينة       
كاف يتمٌقؼ ما يقع بيف يديو مف عمـك اليكناف كأخبار فبلسفتيـ عف طريؽ اٌطبلعو 
عمى الكتب عند نسخيا كتردده عمى المكتبات في سكؽ الكٌراقيف، كقد أشار إلى 

، صنعو أصحاب اليندسة عمى  بعض ىذه الكتب، كمف ذلؾ قكلو: ))العكد يكنانيٌّ
،  الطباعىيئة طبائع اإلنساف، فإًف اعتدلت أكتاريهي عمى األقدار الشريفة جانس  فأطربى

كالطَّرىبي ردُّ الٌنفس إلى الحاؿ الطبيعية دفعةن، ىذا كٌمو مف كتاب أدب الٌنديـ 
 .(ّ)لكشاجـ((

التكحيدم، ككذلؾ  كمف خبلؿ األثر الكبير لعمـك اليكناف كأخبارىـ في كتابات      
في نقؿ ىذه العمكـ يتبٌيف لنا بكضكح تأٌثره بالعمـك العقمية عمى  االتي يبديي ةالحماس

الٌرغـ مف تكجياتو الدينية، كىك ال يخفي ىذا اإلعجاب؛ إذ يصٌرح بو بقكلو: ))ىذه 
مىعتوي كأفردتو، زا دؾ نكادر كبلـ اليكنانييف، كقد مرَّ في ىذا الكتاب كيمرُّ ما إذا جى

 . (ْ)حسنيوي، كانثالت عميؾ فائدتيوي ...((

                                                 

 . ُْٔ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
كقد تناكلت الدكتكرة أكراد محمد ما ركاه التكحيدم مف حكايات عف  . ُْٓػػ  ُّٓ/  ِاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ

كنتس الشاعر بشيءو مف التفصيؿ كحاكلت التحدث عف اإلشارات الجمالية ليذه النصكص، ال سيما حكايتو مع 
كنتس. ينظر: ستراتيجيات القراءة السردية في التراث العربي اإلمتاع كالمؤانسة أنمكذجان،  الكراكي الذم أخذ بثأر

 كما بعدىا . ٖٓد. أكراد محمد، دار أمؿ الجديدة لمطباعة كالنشر: 
 . ُُِ/  ّالبصائر: ( (ّ
 . ُُٖ/  ّالبصائر: ( (ْ
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عمى ما تقٌدـ نفيـ أٌف أبا حياف كاف مكلعان بعمـك اليكناف، إذ ركل لنا  كبناءن       
أخبارىـ التي كصمت إليو عف طريؽ الترجمة، كأخذىا عف كبار الفبلسفة في عصره، 

عمى شخصية  أمثاؿ السجستاني، كيحيى بف عدم، كقد انعكست دراسة ىذه العمـك
، كصار يمزج الحكمة باألدب، كيبتعد عف مكسكعٌيةأبي حياف، كأصبح يمتمؾ ثقافةن 

التكٌمؼ، يقكؿ آدـ متز: ))كأكؿ ما نبلحظو أٌنو كاف عالمان بدقائؽ األسمكب الٌرائع، 
. بؿ إٌف التكحيدم في نظر آدـ متز العالـ األكحد بيف كٌتاب الٌنثر (ُ)...((ادران عميوكق

قديمان كحديثان؛ إذ يقكؿ فيو: ))كلـ يكتب في الٌنثر العربي بعد أبي حياف ما ىك العربي 
. لذلؾ عيٌد مف (ِ)أبسط كأقكل كأشد تعبيران عف مزاج صاحبو مٌما كتب أبك حياف ...((

 أصحاب األساليب.

 لقد صٌنؼ التكحيدم أشياءن مف الفمسفة كثيرة كمتنٌكعة، كأضاؼ ليا أشياءن       
كالخميقة كالمكاف، عف شيكخو، كمنيا قضايا الٌنفس كالعقؿ، كالزماف،  أخرل أخذىا

. كىناؾ مسائؿ أكردىا (ّ)كالمعاد، كعبلقة الٌنحك العربي بالمنطؽ اليكناني كغير ذلؾ
، كالزىد (ْ)في مكاضيع خمقية، منيا ما يتعٌمؽ بالفضيمة كالرذيمة، كالخيرات كالشركر

، كىذه قضايا معركفة لدل عمماء (ٔ)الصداقة، كفي الصديؽ كحقيؽ (ٓ)كترؾ الدنيا
 الفمسفة كمطركحة في التراث الفمسفي.

                                                 

، دار الكتاب حمد عبد اليادم أبك ريدةترجمة: م الحضارة اإلسبلمية في القرف الرابع اليجرم، آدـ متز،( (ُ
 .  ْٓٔ/  ُالعربي، بيركت: 

 . ْٓٔالحضارة اإلسبلمية في القرف الرابع اليجرم: ( (ِ
 . ْٓينظر: أبك حياف التكحيدم، د. إبراىيـ الكيبلني: ( (ّ
 . ِْٔينظر: المقابسات: ( (ْ
 . ِٓٗينظر: المقابسات: ( (ٓ
 . ّٗٓينظر: المقابسات: ( (ٔ
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ركايتو لممناظرة التي جرت بيف بنا دفاع التكحيدم عف المغة عف طريؽ  كمرٌ       
أستاذه السيرافي كمٌتى، كالتي كٌثؽ مف خبلليا ما كاف يدكر في عصره مف صراع 

في مزاحمة العمكـ العربية في  أىمية كبيرةكناف بيف القديـ كالجديد، ككاف لعمكـ الي
ذلؾ العصر، كىناؾ مجمكعة مف المترجميف مف السريانية إلى العربية حالكا إحياء 

، ))كزعمكا أٌنو متى انتظمت الفمسفة اليكنانية كالشريعة العربية فقد (ُ)الفمسفة اليكنانية
فة: عممي يا كعممي يا، حصؿ الكماؿ، كصنفكا خمسيف رسالةن في جميع أجزاء الفمس

كسٌمكىا رسائؿ أخكاف الصفاء كخبلف الكفاء، ككتمكا أسماءىـ  فيرستان كأفردكا ليا 
، كما حاكلكا اتخاذ الفمسفة اليكنانية السبيؿ المكصؿ إلى (ِ)كبٌثكىا في الكراقيف ...((

تكفيؽ الشريعة اإلسبلمية، بمعنى أٌنيـ دعكا إلى ال الحكمة كالحقيقة كالسعادة بجانب
، كقد ذىبكا في رسائميـ إلى أٌف الٌنبي كالفيمسكؼ متساكياف (ّ)بيف الفمسفة كالشريعة

 .(ْ)في الكصكؿ إلى الغاية نفسيا مع اختبلؼ الطريقة التي يسمكيا كؿ منيما

لقد تصٌدل التكحيدم ليذه الجماعة جنبان إلى جنب مع أستاذه السجستاني الذم      
، كيقكؿ بتحرير الخطاب مف الفمسفة؛ إذ ىي مقتصرة عمى (ٓ)يرل استحالة ىذا األمر

 .(ٔ)أصحابيا ال يزاحميـ عمييا كال يمارييـ فييا

                                                 

، دار جميس الزماف لمنشر ُ، د. عماد محمكد أبك رحمة، طظر: تراث التكحيدم بيف األدب كالفمسفةين( (ُ
 . ُْْ: َُِّكالتكزيع، عماف ػػ األردف، 

 . ٓ/  ِاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ُْْينظر: تراث التكحيدم بيف األدب كالفمسفة: ( (ّ
 . ُْْينظر: تراث التكحيدم بيف األدب كالفمسفة: ( (ْ
ينظر: اإلمتاع كالمؤانسة ألبي حياف عرض كتحميؿ، حناف محمد، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة ( (ٓ

 .ُِٔاليرمكؾ: 
 . ّٔينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ٔ
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كتكجو أبك حياف إلى نمط مدرسة الفارابي بأسمكب جديد مف التفمسؼ العقبلني      
 .(ُ)ليفصؿ الديف عف الفمسفة كالكحي عف العقؿ رغـ إيمانو بتكامميما

ماؿ بشرم يصؿ إليو اإلنساف بكاسطة العقؿ. أٌما الديف عند كالفمسفة عنده ك     
طة ىدل ا تعالى، ككاف اسليي يمكف أف يصؿ إليو اإلنساف بك التكحيدم فكماؿ إ

يبحث المسائؿ عمى كفؽ طريقة الفمسفة األرسطكطاليسية التي تمٌجد العقؿ 
 .      (ِ)اإلنساني

ر كحكارات كأفكار كعمـك ركاىا كلعٌؿ في كؿ ما قدمنا مف أحاديث كأخبا      
التكحيدم ما يصٌكر أثرىا الكبير في كتاباتو، ككذلؾ إعجابو الكبير بفبلسفة اليكناف 

 صٌكر لنا ميكلو لمعمـك العقمية عمى الٌرغـ مف نزعتو الدينية .

في انتقاؿ عمـك اليكناف إلى الفبلسفة  أىمية كبيرةكاتضح لنا أيضان أٌف لمترجمة       
كمنيـ التكحيدم الذم درس عمى كبار العمماء في الفمسفة كالمنطؽ كعمـ  العرب،

، كمنيـ أستاذه األكؿ في ىذه العمكـ ببل منازع أبك سميماف المنطقي، ككذلؾ  الٌنجـك
 ىػ( المنطقي في المجاؿ .                  ّْٔعرفنا أٌنو أفاد مف يحيى بف عدم )

ية في األىمية، األكلى: المناظرة الشييرة بيف لقد تفٌرد أبك حياف بركايتيف غا     
السيرافي كالقنائي كالتي صكرت لنا فف المناظرات في القرف الرابع كالصراع بيف 
األصيؿ كالدخيؿ، كالثانية: ىي الٌركاية التي تتصؿ بأخكاف الصفا، كىي الٌنص الكحيد 

            الذم عٌرؼ بيذه الجماعة كاعتمد عميو مىف كتبى عنيـ فيما بعد .

                                                                                                                                

                                                 

 . ُٖ: ُٖٗٗالتكحيدم، د. حسف الممطاكم، مكتبة مدبكلي،  ينظر: أدبية الٌنص السردم عند أبي حياف( (ُ
اؿ كمسائؿ الفف عند أبي حياف التكحيدم، حسيف الصديؽ، دار القمـ العربي، حمب ػػػ ينظر: فمسفة الجم( (ِ

 . ِٕػػػ  ُٕ: ََِّسكريا، 
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 ادلثحج الخاًي:

 الفارسيالفكــــز 

 )*(بسبب طكاعية المغة العربية كسعتيا اتخذ بعض الفبلسفة قديمان مف البياف 
اإلفصاح، كاالعتماد عمى التمكيو ليبرىنكا عمى رجحاف أفكارىـ كانتصار  كسيمةن لعدـ

ثبات رجاحة عقكليـ؛ لذلؾ ييعد التمكيو المغكم قديـ الٌنشأة، كىك مف  مذاىبيـ كا 
 .(ُ)الميارات التي قٌمما تخضع لقكاعد ثابتة

كقد لجأ أبك حياف إلى ىذا األسمكب في خطابو؛ بقصد إخفاء بعض الحقائؽ  
متمقي، ككذلؾ أراد أف يٌتقي شٌر السمطة، كيمرر بعض قناعاتو كآرائو مف دكف عف ال

أف يعي بذلؾ أحد، كقد تجٌسد ىذا األسمكب بأبيى صكره في المفاضمة التي عقدىا 
التكحيدم في كتابو )اإلمتاع كالمؤانسة( بيف العرب كالعجـ، كتحديدان في الميمة 

عداف سؤاالن محرجان، فيقكؿ: ))أ تفضؿ العرب السادسة منو؛ إذ يكٌجو لو الكزير ابف س
، فمـ يجبو التكحيدم بشكؿو مباشر، بؿ (ِ)عمى العجـ، أـ العجـ عمى العرب؟((

تخٌمص مف اإلجابة بأف أكرد قكالن البف المقٌفع الذم أثبت الفضؿ لمعرب، كابف المقٌفع 
ؿ األمـ مف عقبلء الفرس كما ىك معركؼ، كقد مضى يفضؿ العرب بػ ))أٌنيـ أعق

. كىنا يحاكؿ أبك حياف (ّ)لصحة الفطرة كاعتداؿ البنية كصكاب الفكر كذكاء الفيـ((
التظاىر بالحياد كالمكضكعية مف خبلؿ رفضو اإلجابة بشكؿو مباشر عف سؤاؿ 

                                                 

البياف ىك العمـ الذم يعرؼ بو إيراد المعنى الكاحد بطرؽ متعددة في كضكح الداللة عميو. ينظر: عمـ البياف )*(
ػػػػ  ُُ، مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع، القاىرة: ِيكد، طدراسة تحميمية لمسائؿ البياف، د. بسيكني عبد الفتاح ف

ُِ  . 
ينظر: التمكيو المغكم في التكاصؿ اإلنسانٌي دراسة لسانية لمباحث ـ. د. سعد صبار عبد الباقي، جامعة ( (ُ

 .َُٖالفمكجة، كمية العمـك اإلسبلمية، العدد عشركف: 
 . َٕ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ّٕ/  ُالمؤانسة: اإلمتاع ك ( (ّ
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الكزير، فيصٌر األخير عمى معرفة اإلجابة مف التكحيدم؛ ألٌنو يريد رأيو ال رأم ابف 
ف ما قاؿ ابف المقٌفع، كما أحسف ما قصصتو، كما أتيتى بو المقٌفع، فيقكؿ: ))ما أحس

، فيجيبو التكحيدم معتمدان عمى ذكاءو (ُ)ىات اآلف ما عندؾ مف مسمكعو كمستنبط((
حاد كتخٌمص رائع، يقكؿ فيو: ))إف كاف ما قابؿ ىذا الٌرجؿ البارع في أدبو المقدـ 

عقابو  . (ِ)بما ىك مثمو ال فائدة فيو((بعقمو كافيان فالزيادة عميو فضؿ مستغنى عنو كا 
، (ّ)كيظير أٌف أبا حياف اكتفى بكبلـ ىذا العالـ األصيؿ في الفرس العريؽ في العجـ

فبل حاجة إلى إعقابو بما ال فائدة منو، ككأٌف التكحيدم يرد عمى مف أراد تفضيؿ 
 العجـ بشيادة الفارسي عمى قكمو .

 كحكمان، كمف ذلؾ قكلو: ))قاؿ ابف كيركم لنا التكحيدم عف ابف المقٌفع أقكاالن  
المقٌفع: مىف أدخؿى نفسو فيما ال يعنيو ابتيمي فيو بما ييعييو((
(ْ). 

كلـ يكف التكحيدم بعيدان عف اجكاء التداخؿ الثقافي في القرف الرابع اليجرم،  
كمنيا التمازج الفكرم العربي كالفارسي، ككاف يحضر الٌندكات الفمسفية التي كانت 

ا لغة الحكار الفكرم مف دكف التقييد باختبلؼ عرقي أك معتقد ديني، كيصٌكر تسكدى
، ك)اإلمتاع (ٓ)لنا التكحيدم ىذه المجالس كالحكارات الفمسفية في كتابيو )المقابسات(

 .(ٔ)كالمؤانسة(

                                                 

 . ّٕ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . ّٕ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . َٕ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . ّْ/  ٕالبصائر: ( (ْ
 َِٔ(، كصْٔمقابسة ) ِٗٓ(، كص ّٔمقابسة ) ِٕٓ( ، كصِٔمقابسة ) ِْٖينظر: المقابسات:  ((ٓ

 (.ٔٔمقابسة ) ِِٔ(، كصٓٔمقابسة )
    . َُْ، ُٕ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة:  ((ٔ
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كبالٌنظر إلى ما ذكرناه عف ابف المقٌفع قبؿ قميؿ فإٌف الحاؿ يختمؼ مع رجؿ  
، ككاف متعصبان لمفرس عمى العرب، (ُ)حيدم ييدعى )الجيياني(فارسي آخر ذكره التك 

كقد أٌلؼ كتابان أشار إليو أبك حياف يسب فيو العرب كيذكر عيكبيـ بقكلو: ))يأكمكف 
اليرابيع كالضباب كالجرذاف، كيتعاكركف كيتساكركف، كيتياجكف، كيتفاحشكف، ككأٌنيـ 

. كيمضي الجيياني بشتـ (ِ)..((قد سمخكا مف فضائؿ البشر كلبسكا أىب الخنازير .
العرب، كأٌنو بسبب ما قالو عنيـ ))كاف كسرل ييسمي ممؾ العرب )سكاف شاه( أم 

. كىنا يقؼ التكحيدم مدافعان عف العرب، كقد عجب مف كبلـ (ّ)ممؾ الكبلب ...((
الجيياني فييـ، كمحاكلتو الحط مف أقدارىـ، فيك ال يعمـ أٌنو لك نزؿ ذلؾ القىفر كتمؾ 

، كمعيـ بىٍميكىر اليند، ا لجزيرة الخاكية فإٌف كسرل ممؾ الفرس، كقيصر ممؾ الرـك
كخاقاف الترؾ، كيقفكر خراساف ))ما كانكا يعديكف ىذه األحكاؿ ألفَّ مف جاعى أكؿ ما 
كجد، كطًعـ ما لًصؽ، كشًرب ما قدر عميو، حٌبان لمحياة، كطمبان لمبقاء، كجزعان مف 

. فالعرب لـ يختاركا ىذا العيش بإرادتيـ، كىذا الفقر (ْ)(المكت، كىربان مف الفناء(
كالعدـ ىك السبب كراء خشكنة عيشيـ كقمة قكتيـ، كلك عاش ممؾ مف العجـ في 
صحراء العرب كعانى تمؾ الحياة ما كاف حالو أفضؿ مف حاؿ العرب، ليتمكف مف 

 الحفاظ عمى الحياة، كيفر مف الفناء .

جادت عمييـ السماء تطيب حياتيـ كتزداف ثـٌ يختمؼ حاؿ العرب فإذا  
األرض، كتيدؿ الثمار، كتٌطرد األكدية كيكثر المبف كاألقط، كتطيب المرابع كتمتقي 
القبائؿ عمى المحاضر، فيكرمكا الضيؼ، كيفككا األسير، كيتنافسكا في أفعاؿ 

                                                 

  .  ٖٕ/  ُ: ينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: جيياف: مدينة تقع بخراساف( (ُ
 . ٕٗ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ٕٗ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . َٖ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
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ةو مف ، كعندما يفتخر الجيياني عمى العرب بأٌف ا أنعـ عمى العجـ بسع(ُ)المعركؼ
الٌرزؽ كنٌعميـ، كأسكنيـ الجناف كاألرياؼ، أٌما العرب فقد أشقاىـ كعٌذبيـ في جزيرة 

رمو فيك أنقص مف ار األمر عمى العقؿ الذم مىف حي د، فيجيبو التكحيدم بأٌف محرجة
 .(ِ)منو فيك أسكء حاالن مف كؿ مكسر عىرمى كؿ فقير، كعمى الديف الذم مىف 

مفرس، فيتيـ العرب بالتخٌمؼ كالجيؿ، فميس كيمضي الجيياني في تعصبو ل 
ليـ ))كتاب إقميدس كال المجسطٌي كال المكسيقى، كال كتاب الفبلحة، كال الطب كال 

. كىذه الكتب كٌميا لمعجـ، فيرد عميو أبك حياف أٌنيا ليـ بالطباع (ّ)العبلج ...((
فميس لو أف يفتخر كلغيرىـ بالصناعة، كىذه الكتب ليست كٌميا لمفرس، فمنيا لميكناف، 

 . (ْ)بيا أماـ اليكناف في مناظرة

ـٌ إٌف التكحيدم لـ يكتًؼ بالٌرد عمى الجيياني، فعمد إلى اثنيف مف شيكخو،   ث
كىما: أبك حامد المركركذم، كأبك الحسف األنصارم، كقد بالغى أبك حامد في ذـ 

مف نكاح  الفرس كالطعف في معتقداتيـ كأفكارىـ كأخبلقيـ جٌراء ما نسب إلييـ
ميؽه ال ترضاه البييمة، كال تطاكعو فيو  األٌميات كاألخكات كالبنات، كىذا ))خي

 . (ٓ)الطبيعة((

كيرل المركركذم أٌف زرادشت لـ يكف نبٌيا ػػػػ كىك الذم صدع قكمو بقكة الممؾ  
 ػػػػػ كلك كاف نبٌيا لذكره ا تعالى مع مىف ذكر مف األنبياء في كتابو الكريـ، كقد سفٌ 
بيـ الٌرسكؿ )صمى ا عميو كآلو( سنة أىؿ الكتاب؛ ألٌنو ال كتاب ليـ مف عند ا 

                                                 

 . ُٖػػػ  َٖ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . ٕٖ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ٖٗ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . َٗػػػ  ٖٗ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
 . ُٗػػػػ  َٗ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
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شيكتيـ، ك فعمكا ىذا لكانكا أعذر؛ لشٌدة ، كأٌما العرب ل(ُ)تعالى منزؿ عمى مبم غ عنو
كطكؿ فراغيـ، فيـ أكثر تيٌيجان، كأكثب عمى الٌنساء، كأساليبيـ أجمؿ في الٌنظـ 

الٌرغـ مف ذلؾ لـ يستحسنكا ىذا كلـ يفعمكه لكـر أنفسيـ، ، كىـ عمى (ِ)كالشعر
 ردى أركاحيـ، ككاف كأد البنات عندىـ أطٍ  كاعتداؿ طباعيـ، كشٌدة شكائميـ، كعٌفة

لمقبائح التي استحسنيا زرادشت كقبميا الفرس منو بجيميـ، كغمبة شيكتيـ، كضعؼ 
 .      (ّ)تفكيرىـ

ضعؼ عقكؿ الفرس كاف سببان  أٌما أبك الحسف األنصارم فذىب إلى أفٌ  
لتصديقيـ زرادشت الذم حمؿ ليـ الخبائث مف المنككحات، كأٌف اليند أكضح عذران 
ألٌنيـ تقربكا بو إلى بيكت األصناـ، كلـ ينسبكا إلى ا تعالى شيئان منو، كلـ يجٌكزكا 

صكابان الكذب عمى ا، كلـ ينسبكه إلى أحدو مف أنبيائو )عمييـ السبلـ( بؿ ))رأكه 
 .(ْ)بالكضع((

ثـٌ يعقد مقارنة بيف العقؿ الفارسي الذم قىًبؿى مف زرادشت ما جاء بو رغـ  
مبالغة مف . كنتيجة ليذه ال(ٓ)كٍضك تي جيمو، كالعقؿ العربي الذم قاؿ اغتربكا كال 

ذىب بعض الباحثيف إلى االعتقاد بأٌنو صنيعة السمطة الجيياني في ذـ العرب 
 .(ٔ)لعرب كثقافتيـ لصالح الثقافة الفارسية كرمكزىاالبكييية لمتشكيؾ با

                                                 

 . ُٗ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . ِٗ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ّٗػػػػػ  ِٗ/  ُسة: ينظر: اإلمتاع كالمؤان( (ّ
 . ّٗ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
 . ْٗػػػػ  ّٗ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
بك حياف التكحيدم ناقدا، محمد ىماـ، جامعة القاضي عياض، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، أينظر: ( (ٔ

 . ُِْ: ـُٖٗٗ_ُٕٗٗ، مراكش، رسالة لنيؿ الدبمـك
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ف حاجج الجيياني مف دكف أف يتكارل خمؼ أحدو مف اآلخريف   إٌف التكحيدم كا 
في دفاعو عف العرب نجده حذران يخفي صكتو كراء غيره، كينسب أقكالو إلى اآلخريف 

ؿ أبك حيف يسرؼ في ذٌمو لمفرس، كيبتعد عف المكضكعية، كمف ذلؾ قكلو: ))قا
حامد: ما ظٌنؾ بقكـو يجيمكف آثار الطبيعة، كأسرار الشريعة؟ ما أذٌليـ ا باطبلن، كال 
سمبيـ ممكيـ ظالمان، كال ضربيـ بالخزم كالميانة إاٌل جزاءن عمى سيرتيـ القبيحة، 

 .(ُ)ككذبيـ عمى ا بالجرأة كالمكابرة كما ا بظبٌلـو لمعبيد((

تاباتو أف يككف مكضكعٌيان بعيدان عف التجٌني كقد عٌكدنا التكحيدم في ك 
ف أٌلؼ كتابو الشيير  كاإلساءة إلى العقؿ، كتجريد الخصـ مف جميع الفضائؿ، فيك كا 
)مثالب الكزيريف( كالذم حمؿ فيو عمى الصاحب بف عباد كابف العميد إاٌل أٌنو عاد 

رسييف، كيرل آدـ الفا (ِ)في آخر الكتاب ليكشؼ عف القيمة الحقيقية ليذيف الكزيريف
، كنجده إلى جانب ذٌمو ليما يعمد إلى ذكر (ّ)متز أٌف أبا حياف كاف أثمب أىؿ زمانو

ما فييما مف محاسف ال يمكف التغاضي عنيا فيركم لنا سبب تسمية ابف العميد بيذا 
، (ْ)االسـ لنباىة أبيو، ككذلؾ ينقؿ أٌنو قيؿ لمصاحب ابف األميف لخيرو كثير كاف فيو

، (ٓ)رؼ بأٌف ابف العميد كاف مفٌضبلن في الكتابة كاألميف كاف معٌظمان في الديانةثـٌ يعت
يجمع بيف العرب كالعجـ في طبقة  لمسككيو كىك شيخو في الفمسفة نراهكفي سؤاؿو 

االنتساب إلى اآلباء كاألجداد،  كاحدة في مكاقؼ الحركب كأياـ اليياج في مسألة
مذككرة، ثـٌ يمضي فيصفيما بالصفات نفسيا،  كغير ذلؾ مف أياـو مشيكرة، كأفعاؿ

                                                 

 . ٓٗ/  ُمؤانسة: اإلمتاع كال( (ُ
 . ْٔينظر: األديب كالمفكر أبك حياف التكحيدم: ( (ِ
 . ْْٕ/  ُينظر: الحضارة اإلسبلمية في القرف الرابع: ( (ّ
 . ُٖػػػ  َٖينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ْ
 . ُٖينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ٓ
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فيجيبو مسككيو مف دكف أف يشٌخص بأٌف ))الغضب في اإلنساف يككف بالقٌكة إلى أٍف 
وي إلى الفعؿ أمره ميغًضب ...(( ييخًرجى
(ُ). 

كقد أكرد أبك حياف بعض الٌركايات فاضؿى فييا بيف الفارسي كالعربي مف دكف  
كمف ذلؾ قكلو: ))كقد قيؿ لرجؿو منيـ في يكـ شاتو  أف يذكر مصدر ىذه الٌركايات،

ٍيزىلي(ِ)كىك يمشي في سىًمؿ ، (ّ): أما تجد البىٍردى يا أخا العرب؟ فقاؿ: أمشي الخى
سىبي((  .(ْ)كيكفيني حى

في ىذا الٌنص يصٌكر لنا التكحيدم الٌرجؿ العربي القكم الصبكر، فيك يرتدم  
بلن في مشيتو، كلو القدرة عمى تحٌمؿ الظركؼ في الشتاء ثيابان بالية متفاخران متثاق

القاسية، كال يكتفي التكحيدم بمدح العرب في ىذا الباب بؿ يصٌرح بأٌف ))الفارسٌي ال 
 .(ٓ)ييحًسفي ىذا النَّمط، كال يذكؽ ىذا المعنى، كال يحمـ بيذه المطيفة ...((

إلسبلمية؛ كقد انطمؽ أبك حياف في التعامؿ مع العمماء الفرس مف الثقافة ا 
ككنيا منفتحة عمى جميع الثقافات، كمنيا الفارسية، كييعد الفيمسكؼ الفارسٌي األصؿ 
أبك سميماف السجستاني أستاذ التكحيدم األكؿ في الفمسفة كالمنطؽ كعمـ الٌنجكـ 
كعمـك أخرل، كىك الفيمسكؼ األكثر أثران في كتاباتو، فكتاب )المقابسات( يتحدث في 

 خاصة الفمسفية منيا، كقد مٌر بنا ذكره.أغمبو عف آرائو، ك 

كذىب الدكتكر أحمد أميف إلى أٌف السجستاني لـ يينصؼ مف تبلميذه  
كمعاصريو كما أنصفو التكحيدم، فقد ساىـ أبك حياف في نشر ما ليذا العالـ مف 

                                                 

 . ِٓٓـ: ُُٓٗؼ كالترجمة كالٌنشر، اليكامؿ كالشكامؿ، تح: أحمد أميف، كالسيد أحمد صقر، مطبعة التألي( (ُ
 . ّٖ/  ُالسمؿ: الثكب القديـ البالي: ينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 .  ّٖ/  ُالخيزلي: مشية فييا تثاقؿ كانفكاؾ. ينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . ّٖ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
 . ّٖ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
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كجاىة كحكمة كفكر كشييرة، كييعد أبك سميماف أنبغ فيمسكؼ في عصره، ككاف كاسطة 
فة مف أقرانو كجامع شمميـ، ككاف مقصدىـ في حؿ مشكبلتيـ، كقائؿ عقد الفبلس

الكممة الفصؿ في مناظراتيـ، يقكؿ الدكتكر أحمد أميف عنو: ))لـ يكف أقؿ شأنان مف 
ابف سينا كابف رشد كربما فاقيما في بعض الٌنكاحي، كلكف الكجاىة كالشيرة حظه لـ 

لو أك يكفيو حٌقو، كلكال ما كقع في  يرزقيما أبك سميماف، فقٌؿ مف يعرفوي أك يترجـ
. كىنا يشير (ُ)أيدينا مف نبذ ىنا كىناؾ مف كبلـ أبي حياف التكحيدم ما عرفناه((

الدكتكر أحمد أميف إلى ما لمتكحيدم مف فضؿو في شيرة ىذا الٌرجؿ، فمكاله ما عيرؼ 
راؼ كال ركيت أخباريه، كىذا ما عرفناه عف أبي حياف مف احتراـ شيكخو، كاالعت

ظيار محاسنيـ كركاية آثارىـ .  بفضميـ، كا 

لقد كاف ألبي سميماف األثر البالغ في نشأة التكحيدم العممية، كمف الذيف  
أكسبكه المعرفة المكسكعية التي جعمتو فيما بعد ركنان مف أركاف العمـ كالمعرفة في 

، كمع (ِ)القرف الٌرابع اليجرم رغـ الظمـ كاإلجحاؼ الذم لحقو في ذلؾ العصر
شخصيتو المنكسرة راح يتسمح بالعمـ كالفمسفة، كأخذ بأسباب المعرفة كلـ يستسمـ 
لشقائو كبؤسو، كمضى يستخرج الدرر مف داخمو ليظيرىا لنا في كتاباتو بأسمكبو رائع 
يميؿ إلى طريقة الفبلسفة كأىؿ المنطؽ، كراح يمزج الفمسفة باألدب بطريقة فنية تدؿ 

 .(ّ)التأليؼ عمى جكدة السبؾ كبراعة

                                                 

 .  ِّٖ/  ٕ: َُُِحمد أميف، مؤسسة ىنداكم، فيض الخاطر، د. أ( (ُ
ينظر: البنية الحجاجية في كتاب المقابسات ألبي حياف التكحيدم، رسالة ماجستير لمباحثة آماؿ شيخ، ( (ِ

 . ُٓ: ََُِػػػ  ََِٗجامعة المسيمة، كمية اآلداب كالعمـك االجتماعية، 
رسالة في الصداقة كالصديؽ أنمكذجان، لمباحثة  ينظر: ببلغة الخطاب النثرم عند أبي حياف التكحيدم،( (ّ

ػػػػ  َُِٔجكىرم سعاد، جامعة جيبلني ليابس، كمية اآلداب كالمغات، قسـ المغة العربية كآدابيا، الجزائر، 
َُِٕ :ُٔ . 
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فأبك حياف لجأ إلى أسمكب التمكيو بقصد تجٌنب السمطة، كتمرير بعض  ،إذف 
آرائو مف دكف شعكرىا، كقد كقؼ مدافعان عف العرب أماـ ىجـك العمماء الفرس تارةن 
متخٌفيان خمؼ سابقيو مف العمماء، أمثاؿ ابف المقٌفع، كأحيانان بشكؿ مباشر كرٌده عمى 

تكحيدم أف يككف محايدان في أغمب آرائو مستعينان بآراء بعض الجيياني، كحاكؿ ال
شيكخو في رٌده عمى مىف فٌضؿ الفرس عمى العرب، ككاف أقرب إلى المكضكعية رغـ 

 طباعو الميالة إلى الثمب كالحديث عف مساكئ الخصـ.

لقد ساىـ أبك حياف في الكشؼ عف أشير فيمسكؼ في القرف الٌرابع اليجرم  
سميماف المنطقي السجستاني مف خبلؿ ما أكرده عنو مف نيبذ كأخبار، كىك شيخو أبك 

 ككذلؾ مف خبلؿ كصفو لو كاعترافو بفضمو كعممو .
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 ادلثحج الخالج:

 الفكـــز االعتـــزايل

مىف يدقؽ الٌنظر في كتب التكحيدم، كيتأٌمؿ اتجاىاتو الدينية كآراءه يجد  
معٌينة أك مذىب معركؼ مف المذاىب التي صعكبة في نسبتو إلى فرقة إسبلمية 

انتشرت في ذلؾ الكقت، كمٌر بنا أٌف أبا حياف كاف منفتحان عمى جميع المذاىب 
، إاٌل أٌف (ُ)كالتيارات، فيك يحمؿ ))ركحان مرنة ترفض التمذىب كتجزع مف التقكقع((

رأم  ياقكت الحمكم نسبو إلى الفكر االعتزالي، كيرل أٌنو يتقف جميع العمـك عمى
، كتبعيـ كذلؾ (ّ)ىػ(ُُٗ، كتبعو مف القدماء جبلؿ الديف السيكطي )ت(ِ)المعتزلة

ان يسمؾ ىػ( الذم يرل أٌف التكحيدم كاف ))معتزليٌ ٖٔٗىػ ػػػ َُٗطاش ككبرم زاده )
 .(ْ)مسمؾ الجاحظ، شيخ الصكفية، فيمسكؼ األدباء ...((

، كالدكتكر (ٓ)ندكبيكمف المحدثيف مىف ذىب إلى ىذا الٌرأم، منيـ حسف الس 
إبراىيـ الكيبلني الذم ذىب إلى القكؿ: إٌف التكحيدم ))بحكـ اعتزالو قائؿه 

الذم ىك تنزيو الذات اإلليية عف الصفات، فمف ينسب إلى ا صفات (ٔ)بالتعطيؿ((
فقد أشرؾ بكحدانيتو، فذات اإللو كصفاتو شيءه كاحد، فمىف ))اعترؼ بالكحدانية كما 

و فقد ارتجع ما قاؿ، كنقض ما عقد، كأٌما مىف ذكر أكثر مف شبٌ ػػػػ ثـٌ يدم يقكؿ التكح

                                                 

 . ُٕٕأبك حياف التكحيدم أديب الفبلسفة كفيمسكؼ األدباء، زكريا إبراىيـ: ( (ُ
 . ُِْٗ/  ٓينظر: معجـ األدباء: ( (ِ
 . َُٗ/  ِينظر: بغية الكعاة: ( (ّ
، بيركت، ُمفتاح السعادة كمصباح السيادة، أحمد بف مصطفى طاش ككبرم زاده، دار الكتب العممية، ط( (ْ

 . ُِٓـ: ُٖٓٗ
 ، مقدمة األستاذ حسف السندكبي. ٗ ينظر: المقابسات:( (ٓ
 . ٔٓينظر: أبك حياف التكحيدم، د. إبراىيـ الكيبلني: ( (ٔ
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، فقد ضٌؿ عف الحؽ كؿ الضبلؿ، كأٌما مىف أشار إلى الذات فقط بعقمو البرمء  كاحدو
السميـ مف غير تكرية باسـ، كال تحمية برسـ، مخمصان مقٌدسان، فقد كفى حؽ التكحيد 

اإلليية، كيٌدعي أٌف إثباتيا ينافي التكحيد، . إذف فالتكحيدم ينفي الصفات (ُ)...((
كيرل أصحاب ىذا الرأم مف القدماء كالمحدثيف أٌف التكحيدم يمكف أف يدرج في 
طبقة المعتزلة ال بسبب لقبو فقط، بؿ لكبلمو الكثير عف العقؿ كدكره في كسب 

قؿ ، فكبلمو في المقابسات ينصب عمى مفيـك الع(ِ)المعارؼ ككشؼ األسرار الككنية
كما ىي كظيفتو، كما ىي عبلقتو بغيره مف الممكات، كاحتكامو لمعقؿ في بعض 
المكاقؼ حتى في كتابو )اإلشارات اإلليية( الذم تغمب عميو الكجدانيات كاليكاجس 

 .(ّ)كاألحاديث الشخصية

ان، فيرل الدكتكر محٌمد كذىب بعض الباحثيف إلى أٌف أبا حياف لـ يكف معتزليٌ  
ر التكحيدم بالجاحظ ينحصر في األسمكب ال في األصكؿ الخمسة أٌف تأثٌ  ةعمار 

ككبرم زاده في ىذا الشأف، كعمى ربطو  ، كقد أشكؿ عمى ما قالو طاش(ْ)لبلعتزاؿ
العتزاؿ بالصكفية في حديثو الذم مٌر ذكره، كما انتقد ما ذىب إليو الدكتكر إبراىيـ ا

عتزلة مياالن إلى الجدؿ كاألبحاث الكيبلني في أٌف ))التكحيدم يتفمسؼ عمى طريقة الم
الذم كاف يبغض الفمسفة كيميؿ إلى العمكـ الشرعية،  (ٓ)العقمية بخبلؼ الصاحب((

 .(ٔ)كقد عٌده نمكذجان لمنيج لمنياج الخمط

                                                 

 . ٕٓ: ، د. إبراىيـ الكيبلنينقبلن عف )أبك حياف التكحيدم(( (ُ
 . ِّٔينظر: أبك حياف التكحيدم ناقدان، محٌمد ىماـ: ( (ِ
 . ِّٔينظر: أبك حياف التكحيدم ناقدان: ( (ّ
، د. محمد عمايرة، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر ينظر: أبك حياف التكحيدم بيف الزندقة كاإلبداع( (ْ

 . ُٖ: ُٕٗٗع، القاىرة، كالتكزي
 . ِٓأبك حياف التكحيدم، د. إبراىيـ الكيبلني: ( (ٓ
 . ُٖينظر: أبك حياف التكحيدم بيف الزندقة كاإلبداع: ( (ٔ
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نسب إلى أىؿ السنة كالجماعة، كيرل الدكتكر إحساف عباس أٌف أبا حياف يي  
ا قاؿ عنو الدكتكر عبد الٌرزاؽ محي ، فيم(ُ)كقاؿ عنو: إٌنو يميؿ إلى أىؿ الحديث

مف رأم  كىك قريب .(ِ)نة((كاف الٌرجؿ سنٌيان يأخذ بظكاىر الكتاب كالسي )) الديف:
 الدكتكر عباس .

كيرل بعض الباحثيف أٌف التكحيدم كما لـ يأخذ عف الجاحظ المذىب الكبلمي  
ٌنما رغـ أٌنو رائد ليذه المدرسة، كذلؾ لـ يتأٌثر بأقكاؿ شيخو الٌرمان ي االعتزالية، كا 

درس عميو الكبلـ لضركرة في تمؾ المرحمة، كلـ يكف مف المعتزلة كما نسبو بعض 
 .(ّ)الدارسيف مف القدماء كالمحدثيف

كنحف نعتقد أٌف أبا حياف تتممذ عمى بعض عمماء االعتزاؿ إاٌل أٌنو لـ يكف  
عتزاؿ يظير أٌنو معتزليان كما ىك الحاؿ مع الجاحظ المعتزلي، فمف نسبو إلى اال

. نعـ تأٌثر (ْ)اعتمد عمى قكؿ ياقكت أك الشتياره بأٌنو جاحظي المسمؾ في تصانيفو
بالجاحظ بشكؿ كبير، كقد أٌلؼ في تقريظو رسالةن كما أكضحنا، إاٌل أٌف أبا عثماف 
كاف رأسان في المعتزلة، أٌما التكحيدم فنراه يياجـ المعتزلة صراحةن فيقكؿ: ))كأرل 

في دىرنا يتسارعكف إلى التكفير كتسارع الكرد إلى المنيؿ، كما أدرم ما المعتزلة 
خصمو بالتكفير أعمقيـ كقٌمة المراقبة، كأكثرىـ قذفان ل يبعثيـ عمى ذلؾ إاٌل سكء الدعة،

بأسباب الفسؽ كاليتؾ كا تعالى ليـ، كلكؿ مىف سمؾ سبيميـ((
(ٓ). 

                                                 

 . ْْ: َُٖٗ، مطبعة جامعة الخرطـك لمنشر، ِينظر: أبك حياف التكحيدم، د. إحساف عباس، ط( (ُ
 ُٕد الرزاؽ محي الديف، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت: أبك حياف التكحيدم، سيرتو ػػػػ آثاره، عب( (ِ
 .  ِٕػػػ 
 . ِّٔينظر: أبك حياف التكحيدم ناقدان، محمد ىٌماـ: ( (ّ
 . ُِْٗ/  ٓينظر: معجـ األدباء: ( (ْ
 . ُِٔ/  ْالبصائر: ( (ٓ
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السجستاني كالمركركذم، فيما مف  التكحيدم متاٌثران بآراء أستاذيوكربما يككف  
أشد المعاديف لممتكمميف الذيف ىـ في نظر أبي سميماف يٌدعكف نصرة الديف كىـ في 

، كذكر أبك حياف أٌف أبا حامد كاف كثير الطعف (ُ)غاية العداكة لئلسبلـ كالمسمميف
كأراقكا ا حجابو، ككشفكا غطاءه، عمى المتكٌمميف فقد ))لعبكا بديف ا عز كجؿ، كىتكك 

الكجكه، كجٌركا القمكب، كبٌثكا الشككؾ، ككثركا المسائؿ، كأطالكا األلفاظ،  كاكجمحماءه، 
 .  (ِ)كلٌبسكا عمى الٌناس((

كيمضي التكحيدم يياجـ أصحاب المذاىب الكبلمية مفٌضبلن عمييـ أىؿ  
الحديث أنصار األثر، فالقمب الخالي مف الشبية أسمـ مف الصدر المحشك بالظنكف 

، كىك مف أفاضؿ المعتزلة النصيبي، كسًمع أبك حياف مٌرةن أبا أسحؽ (ّ)الٌريبةك 
المتكمميف يقكؿ: ))ما أعجب أمر أىؿ الجٌنة؟ قيؿ ككيؼ؟ قاؿ: ألٌنيـ يبقكف أبدان 

ليـ إاٌل األكؿ كالشرب كالٌنكاح؟ أما تضيؽ صدكرىـ؟ أما يكٌمكف؟ أما  مؿى عىناؾ ال 
البييمة؟ أما يأنفكف؟ لحاؿ لخسيسة التي ىي مشاكمة بأنفسيـ عف ىذه الحاؿ ا فك يربؤ 

. فينتفض التكحيدم ليرفض مف دكف تردد تناكؿ المسائؿ الدينية (ْ)أما يضجركف؟((
بيذه الجرأة التي تفٌرد بيا المعتزلة عف بقية المذاىب الدينية، يقكؿ أبك حياف: 

اؿ، بطريقة أصحاب ))كلعمرم إٌف مف طمب طمأنينة الٌنفس، كيقيف القمب، كنعمة الب
الجدؿ كأىؿ الببلء، حٌؿ بو ىذا الببلء، كأحاط بو ىذا الشقاء، كالكبلـ كٌمو جدؿ 
يياـ، كتشبيو كتمكيو، كترقيؽ كتزكيؽ، كمخاتمة كتكرية، كقشر بؿ  كدفاع، كحيمة كا 

سناد ببل متف ...((  .(ٓ)ليب، كأرض ببل ريع، كطريؽ ببل منار، كا 

                                                 

 . ُٖٗػػػ  ُٖٖ/  ّينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . ّٔ/  ٕالبصائر: ( (ِ
 . ُِْ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . ُْٗالمقابسات: ( (ْ
 . ُْٗالمقابسات: ( (ٓ
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ىػ( مدة مف الزمف عندما ّٖٓف عباد )تكلـز التكحيدم مجمس الصاحب ب 
سافر الٌرم، ككصفو بأٌف ))الغالب عميو كبلـ المتكٌمميف المعتزلة، ككتابتو ميجنة 

في أخبلقو كتابان . كالمعركؼ أٌف أبا حياف أكثرى مف ذـ الصاحب كأٌلؼ (ُ)بطرائقيـ((
المتكٌمميف عمى عبلـ كالباقبلني، مف أ .(ِ)كلفظو الطكيؿ كالقصير أكدعو نفىسو الغزير

 :(ّ)المذىب األشعرم عندما سيئؿ عنو التكحيدم قاؿ بيتان عمى طريقة المثؿ

 فما شّر الثالثة أّم عمرو           بصاحبك الذي ال تصًبحينا

ثـٌ يقكؿ فيو: ))يزعـ أٌنو ينصر السٌنة كييفحـ المعتزلة كينشر الٌركاية، كىك في  
رزباني م. كأبك عبد ا ال(ْ)ؽ الممحدة((أضعاؼ ذلؾ عمى مذىب الخٌرمٌية، كطرائ

، عندما ينقؿ رأيو (ٓ)شيخ التكحيدم، ككاف األخير يحضر مجمسو، كيركم عنو الشعر
 .(ٔ)في شعر الغزؿ كعبلقتو بالديف يصكر لنا حالو بطريقة فييا معارضة كعدـ رضا

لٌنيؿ أٌما الداركي، ككاف مف عمماء الكبلـ أيضان، بالغ أبك حياف في شتمو، كا 
مزيد عمييا، إاٌل أٌنو مع ذلؾ منو، كقاؿ عنو: ))كقد عمت رتبتو في الكبلـ حتى ال 

 .(ٖ)الباطف، خبيث الخبئ، قميؿ اليقيف ...(( (ٕ)ؿنغً 

كقد استثنى التكحيدم مف ىذا اليجـك شيخو عمي بف عيسى الٌرماني، كىك  
بف عيسى فعالي  مف عمماء االعتزاؿ، بؿ أعجب بو كامتدحو بقكلو: ))كأٌما عميٌ 

                                                 

 . ٓ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . ٓ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ُّْ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . ُّْ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
 . ُُّ/  ٗ، ك ٕٖ/  ِينظر: البصائر: ( (ٓ
 . ُٕٖػػػ  ُٕٕ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٔ
 . ُِْ/  ُ: ينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ؿ: الفاسد السيءالٌنغ( (ٕ
 . ُِْػػػ  ُُْ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٖ
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إلعجاب . كقد يككف ىذا ا(ُ)الٌرتبة في الٌنحك كالمغة، كالكبلـ كالعركض كالمنطؽ ...((
، كقد (ِ)المنطؽ، بؿ أفرد صناعة كأظير براعة(( كاضعً  بو ألٌنو ))لـ يسمؾ طريؽى 

تأٌثر بأقكالو في الفمسفة، كركل بعضيا، كمف ذلؾ قكلو: ))قاؿ عمٌي بف عيسى: ال 
كف التمكيف مف القيبح قبيحان، كلك كجب ذلؾ لكاف التمكيف مف الحيسف يجكز أف يك

، ككذلؾ سمع منو المنطؽ، كركل لو (ّ)حسنان، فيككف حسنان قبيحان، كىذا متناقض((
أقكاالن فيو، كمنو قكلو: ))سمعتي عمٌي بف عيسى يقكؿ: قسمة التقدير في الممكف عمى 

مىف يركف أٌف الٌرٌماني ليس مف أىؿ المنطؽ، . ثـٌ يتطٌكع ليحاجج (ْ)أربعة أكجو ...((
أمثاؿ البدييي الذم مٌر ذكره في الحديث عف شيكخو، فيقكؿ: ))أصحابنا ال يركف لو 

 .(ٓ)طبقةن في المنطؽ، كىك يتسع كما ترل((

إذف، تأٌثر التكحيدم بأبي عثماف الجاحظ، كتممذتو عمى الٌرماني المعتزلي  
ذه الفرقة، ككذلؾ ميمو إلى العمكـ العقمية كدكرىا في أدت إلى أف ينسبو البعض إلى ى

كسب المعرفة، كاحتكامو لمعقؿ، ككبلمو الكثير عنو شٌجع بعض الدارسيف عمى 
 إدراجو في طبقة المعتزلة، كلـ يكف معتزليان، كلـ نجده في كتبيـ .

ب كجدير بالذكر أٌف ىناؾ جماعةن مف الدارسيف قديمان كحديثان نسىبتو إلى المذى 
ىػ(، ككاف ٕٔٔالشافعي، كمنيـ العبلمة الفقيو الحافظ محي الديف بف شرؼ الٌنككم )

 مف كبار فقياء المذىب الشافعي؛ إذ يقكؿ فيو: ))التكحيدم مف أصحابنا 

                                                 

 . ُّّ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . ُّّ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ُِْ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . ُْٖػػػػ  ُّٖ/  ٔبصائر: ال( (ْ
 . ُْٖػػػ  ُّٖ/  ٔالبصائر: ( (ٓ
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، (ِ)ىػ(: ))كيقاؿ: كاف مف أعياف الشافعية((ْٖٕ، كقاؿ الذىبي )(ُ)المصنفيف((
صفو الدكتكر عماد محمكد أبك رحمة كذىب بعض المحدثيف إلى ىذا الٌرأم، فقد ك 

، أٌما الدكتكرة كداد القاضي فتقكؿ عف التكحيدم: ))إذا كانت (ّ)بأٌنو شافعٌي المذىب
دراسة المرء لمذىب فقيي معٌيف تعيف انتماءه إليو فذلؾ يعني أٌف دراسة أبي حياف 

المذىب لمذىب الشافعي عمى كؿ مف أستاذيو المركركذم كالقفاؿ تعٌيف انتماءه إلى 
. كما ذىبت إليو الدكتكرة كداد القاضي (ْ)الشافعي مف بيف مذاىب أىؿ السٌنة ...((

ال ينطبؽ بشكؿو أك بآخر عمى أبي حياف؛ ألٌننا نراه متعدد المرجعيات، كمتنٌكع 
المنابع في تحصيمو الديني، فإذا قمنا: إٌنو تتممذ عمى الشيخ القٌمي كأبي الحسف 

أٌنو شيعي المذىب، يقكؿ الدكتكر إبراىيـ عبد العزيز زيد:  الٌرٌماني فيؿ يعني ىذا
 ))أٌما عمى المستكل العقائدم فقد كاف أبك حياف أقرب إلى أف يككف شيعيٌ 

. كنجده يمتدح عمماء الشيعة، كيثني عمييـ بكبلـ ال يصؼ بو أحدان مف (ٓ)اليكل((
كلنىٍنظر ثناءه عمى عمماء المذاىب األخرل، كقد ذكرنا ما قالو في الشيخ الصدكؽ، 

ابف رباط الككفي؛ إذ يقكؿ فيو: ))كحكى لنا ابفي رٌباطو الككفي ػػػ ككاف رئيس الشيعة 
ببغداد، كلـ أرى أنطؽى منو ػػػ قاؿ: قيؿ ألمير المؤمنيف عمٌي بف أبي طالب ػػػ عميو 

ئٌمة ، كنراه يذكر أ(ٔ)السبلـ ػػػػ مف أيفى جاء اختبلؼ الٌناس في الحديث؟ فقاؿ ...((
 الشيعة فيقكؿ: )عمييـ السبلـ(، كىكذا يقكؿ فييـ الشيعة .

                                                 

 . ِِّ/  ِتيذيب األسماء كالمغات: ( (ُ
 . ُُٗ/  ُٕسير أعبلـ النببلء: ( (ِ
 . ُِْينظر: تراث التكحيدم بيف األدب كالفمسفة: ( (ّ
ر، الجامعة األمريكية، ، كداد القاضي، رسالة ماجستيمجتمع القرف الرابع في مؤٌلفات أبي حياف التكحيدم( (ْ

 . ّٗ: ُٗٔٗبيركت، 
، كالتكحيدم كقراءة جديدة في اإلمتاع  ِٗينظر: السرد في التراث العربي كتابات أبي حياف التكحيدم: ( (ٓ

 .  ُٕٓ: ُْٕٗكالمؤانسة، محمد الحبيب حمادم، صفاء لمنشر كالتكزيع كالصحافة، تكنس، 
 . ُٕٗ/  ّاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٔ
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، كلعٌمو (ُ)في الصكفية فقاؿ ياقكت: إٌنو شيخه كنيسب التكحيدم إلى التصٌكؼ،  
 . (ِ)تصٌكؼ منذ صباه، أخبرنا بذلؾ في حديث عٌمو  الذم ذكرناه

كقد جمع في شخصيتو بيف التصٌكؼ كثقافة العصر، ككاف فيمسكفان مع  
فبلسفة، كمتكٌممان مع المتكٌمميف، كلغكٌيان مع المغكييف، كأديبان مع أىؿ األدب، ال

، ككما (ّ)كمتصٌكفان مع المتصكفيف، كغمب التصٌكؼ عمى كتاباتو في أكاخر حياتو
اختمؼ الدارسكف في مذىبو الفقيٌي، اختمفكا في تصٌكفو، فذىب الدكتكر إحساف 

، كمعدىـ عباس إلى أٌف التكحيدم كبقٌية الصكفي ة في القرف الٌرابع مظيرىـ بائسه
عمى مائدة الصاحب، فيمعف فييا، كما كاف زىده إاٌل  مضيرةفارغة، حتى أٌنو يرل 

 شركان يستدر بو عطؼ الٌناس، كالزم البالي الذم مٌيز بو نفسو لـ يكف إاٌل أحبكلة
 .         (ْ)لمعامة

كف صكفيان بالمعنى المصطمح فيما يرل الدكتكر زكي مبارؾ أٌف التكحيدم لـ ي 
عميو عند أىؿ التصٌكؼ، فقد كاف مشغكالن باألدب كالمنطؽ كالتكحيد، ككاف مٌياالن إلى 
اليجاء كالطيش، كلكٌنو فشؿ في حياتو المعاشية، فشعر بركح التصكؼ، كصار يدعك 

 . (ٓ)بما دعا بو بعض الٌنٌساؾ

                                                 

 . ُِْٗ/  ٓظر: معجـ األدباء: ين( (ُ
 .  ُِْ/  ٖقكليـ في أبي حياف أٌنو كتب الحديث الكثير، كسافر، كتصٌكؼ. ينظر: البصائر: ( (ِ
 . ُٖٓػػػ  ُٕٓ: دب في مؤلفات أبي حياف التكحيدمينظر: مفيـك األ( (ّ
 . ِّػػػ  ِِينظر: أبك حياف التكحيدم، د. إحساف عباس: ( (ْ
 ِ: ََِِسبلمي في األدب كاألخبلؽ، د. زكي مبارؾ، دار سعد الديف لمنشر كالتكزيع، ينظر: التصكؼ اإل( (ٓ
 /ٕٓ . 
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ئو كشعكره بالحرماف أٌما األستاذ محي الديف صبحي فقد عًجب مف سبب شقا 
مع أٌنو اعتنؽ الزىد مذىبان لو، كاتخذ مف التصٌكؼ شعاران، فكأٌنو يريد أف يقكؿ: إٌف 

 . (ُ)التكحيدم يحاكؿ إرضاء رغباتو الدنيكية إلى جانب اىتماماتو الفكرية كالٌركحية

كذىب فريؽه آخر مف الدارسيف إلى القكؿ بتصٌكؼ التكحيدم، منيـ الدكتكر  
مف بدكم الذم ربط تصٌكؼ أبي حياف بعناصر كمؤٌثرات أجنبية، كىي عبد الٌرح

نظرية رٌكج ليا عدد مف المستشرقيف مٌمف زعـ أٌف أصكؿ تصكؼ التكحيدم مستقاة 
 .(ِ)مف أدبيات المسيحية كالٌنصرانية

كيرل الدكتكر إبراىيـ الكيبلني أٌف أبا حياف ))كاف صكفيان، يؤمف بكحدة  
. كمىف يتأمٌؿ مذىب التكحيدم (ّ)ة مف مراحؿ التصكؼ ...((الكجكد، كىي آخر مرحم

في التصٌكؼ يبلحظ بكنان شاسعان بينو كبيف مذاىب غبلة الصكفية، مٌمف اتيمكا 
 .(ْ)بالضبلؿ كاالنحراؼ

أٌما في نظر العبلمة األستاذ محٌمد عبد الغني الشيخ فإٌف تصٌكؼ التكحيدم  
دارسو متعٌمؽ  ؼكع فريد ممتاز، تصكٌ يختمؼ عف غيره مف الصكفييف، فيك ))مف ن

كمؤمف، سميـ العقيدة، ليس فيو خركج عف الديف أك المألكؼ، كليس فيو تقميد 
. كيرل أٌف الدليؿ عمى سبلمة تصٌكفو (ٓ)لصاحب طريقة، أك تعٌصب لمذىب((

                                                 

 .َُُػػ  ََُلعربية لمكتاب، تكنس: ينظر: نظرية الٌنقد العربي كتطكرىا إلى عصرنا، محي صبحي، الدار ا( (ُ
 . ُِٗػػػ  َِٗينظر: أبك حياف التكحيدم ناقدان، محمد ىماـ: ( (ِ
 . ٓٓف التكحيدم، د. إبراىيـ الكيبلني: أبك حيا( (ّ
 . ُِٗينظر: أبك حياف التكحيدم ناقدان، محمد ىماـ: ( (ْ
 . َْٗ/  ُأبك حياف التكحيدم رأيو في اإلعجاز كأثره في األدب كالٌنقد: ( (ٓ
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كالتزامو بقكاعد الديف كتابو )اإلشارات اإلليية(، فيك برمء مف أكىاـ بعض 
 .(ُ)المتصٌكفة

كنبلحظ االختبلؼ الكاضح بيف ىذه الٌنظرة كنظرة الدكتكر إبراىيـ الكيبلني،  
الذم حاكؿ عقد مقارنة بيف كتاب التكحيدم )الحج العقمي إذا ضاؽ الفضاء عف 

. (ِ)الحج الشرعي( كبيف ما كتبو الحبٌلج عف كيفية حج الفقراء مف اختراعات نفسو
ر الكيبلني ىناؾ شؾه في صٌحة نسبتو كيجب أف نعرؼ أٌف الكتاب الذم ذكره الدكتك 
، بعكس دليؿ األستاذ محٌمد عبد الغني (ّ)إلى التكحيدم، كقد يككف غير مكجكد أصبلن 

 الذم بيف أيدينا .

كيركم لنا أبك حياف أخباران عف صمتو ببعض عمماء الصكفية أياـ شبابو،  
، ككذلؾ عرؼ (ْ)ىػ(ّّٓكيظير أٌنو صحب ابف الجبٌلء الزاىد إلى الحج سيران سنة )

، (ٕ)، كابف الجصاص الصكفي(ٔ)، كابف ضبعكف الصكفي(ٓ)ابف سمعكف الصكفي
كغيرىـ مف كبار الصكفية، ككاف يمبس ثيابيـ، كيتشبو بطباعيـ، األمر الذم جعؿ 
صديقو الميندس يعمد إلى تكبيخو؛ إذ يقكؿ لو: ))أتظٌنف بغرارتؾ كغمارتؾ، كذىابؾ 

يف األدنياء األردياء دٌ كالغرباء كالمجتخالطة الصكفية التي اكتسبتيا بم فسكلتؾفي 
))...(ٖ). 

                                                 

 . َْٗ/  ُينظر: أبك حياف التكحيدم رأيو في اإلعجاز كأثره في األدب كالٌنقد: ( (ُ
 . ٓٓػػػ  ْٓياف التكحيدم، د. إبراىيـ الكيبلني: ينظر: أبك ح( (ِ
 . َُْػػ  َْٗ/  ُينظر: أبك حياف التكحيدم رأيو في اإلعجاز كأثره في األدب: ( (ّ
 . ٕٗ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
 . ُّٕ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
 . ٕٔ/  ّينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٔ
 . ٕٕ/  ّكالمؤانسة:  ينظر: اإلمتاع( (ٕ
 . ٕ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٖ
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كباإلضافة إلى كتاب )اإلشارات اإلليية( ك)الحج العقمي( فإٌف ألبي حياف  
 (،رياض العارفيف)مؤلفات أخرل في التصكؼ، منيا )رسالة في أخبار الصكفية(، ك

 .  (ُ)(الزلفى)ك

جميع االتجاىات الدينية، تتسـ  فالتكحيدم شخصية مرنة منفتحة عمى ،إذف 
، إاٌل (ِ)بالمكسكعية كاالعتداؿ، كال يمكف أف ييختزؿ في فرقةو كاحدة أك مذىب معٌيف

أٌنو بجانب ىذا التنٌكع ييظير ميبلن كاضحان إلى المذىب الشافعي، كيتقٌمص شخصية 
ما يراىـ ػػػػ السٌني المحب ألىؿ البيت )عمييـ السبلـ( الٌرافض لممغاليف مف الشيعة ػػػ ك

فنراه يكرد أخباران عف الشافعي تبٌيف استحساف الٌناس لكبلمو كأفضميتو عمى أبي 
، فيك في نظره ))بحران ثجاجان كسراجان كٌىاجان، ككاف مف سىراًة الٌناس مع (ّ)حنيفة

الشرؼ كالسخاء كالبياف كالعفة كالفقو العجيب كنصرة الحديث، مع الكرع كالديانة 
أبي حامد  يخولش قكالن كذلؾ . كيركم لنا (ْ)انة كالعٌفة كالٌنزاىة ...((كالستر، كاألم
الٌناس  عى فينتصر لمشافعٌي فمك تبً في التفضيؿ بيف الشافعي كأبي حنيفة المركركذم 

، أٌما الشافعي فقد (ٓ)لف يبقى لمشريعة نكر كال لمسنة ظيكركٌميـ مذىب أبي حنيفة 
اٌل فكيؼ كاف يشيع كييقبىؿ (ٔ)يو غبار(())أتى بالكاضحة كالجمية كبما ليس عم ، كا 
                                                         .                                                                                                                            (ٕ)كيينصر، كذلؾ فضؿ ا يؤتيو مف يشاء

                                                              
                                                 

 . ْٗػػػ  ْٖينظر: أبك حياف التكحيدم ، د. إبراىيـ الكيبلني: ( (ُ
، رسالة ماجستير، جامعة اليرمكؾ، ( (ِ ينظر: نقد الشعر عند أبي حياف التكحيدم، كامؿ يكسؼ محمكد عتـك

 . ِٕ: ُِٗٗكمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، 
 . ّٔػػػ  ِٔ/  ٕالبصائر:  ((ّ
 . ُٔ/  ٕالبصائر: ( (ْ
 ّٔػػػ  ِٔ/  ٕالبصائر: ينظر: ( (ٓ
 . ّٔػػػ  ِٔ/  ٕالبصائر: ( (ٔ
 . ّٔ/  ٕ: البصائر: ينظر ((ٕ
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 ادلثحج األو:: 
ظ 

ّ
 ري العزتيــالٌ

ىك عمي بف عيسى بف عمي بف عبد ا أبك الحسف الكٌراؽ  ىـ(:ٖٗٛالرماني )ــــ 
)سر مف  ، أصمو مف(ُ)اإلخشيدم، كقد غمبت عميو كنية الرماني، فأصبح ييعرؼ بيا

رأل(، ككاف إمامان في العربية عبٌلمة في األدب في طبقة أبي عمي الفارسي 
 .(ِ)كالسيرافي، كقد أخذ عف ابف السراج، كابف دريد، كالزجاج

ىـٌ شيكخ التكحيدم، كقد تأٌثر بو كبطريقتو التي رفضيا أبك كيعد الرماني مف أ     
ياف ىذا االختبلؼ، فينقؿ لنا عف عمي الفارسي كالبدييي كجماعة، كيصكر لنا أبك ح

أستاذه الٌرماني حٌد اإليجاز الذم ))ىك تقميؿ الكبلـ مف غير إخبلؿ، كأٌنو إقبلؿ ببل 
، ثـٌ يكرد عنو حٌد الببلغة فيقكؿ: ))كىذا الشيخ حدَّ الببلغة فقاؿ: ىي ما (ّ)إخبلؿ((

ض طريقتو مف برف. ثـٌ بصرح (ْ)((أٌدل المعنى إلى القمب في أحسف صكرة مف المفظ
كأصحابنا يأبكف طريقتو ككاف البدييي يقكؿ فيو: قبؿ جماعة منيـ البدييي فيقكؿ: ))

ما رأيتي عمى سني كتجكالي كحسف إنصافي لمف صبغ يده باألدب ػػػػ أحدا أعرل مف 
، كىنا ينبرم التكحيدم (ٓ)((شد ادعاءن ليا مف صاحب الحدكدالفضائؿ كميا كال أ

ػػػػػػػ (ٔ)الذم يراه ))عالي الرتبة في الٌنحك كالمغة كالكبلـ كالعركض ...((لمدفاع أستاذه ػػػػػ 
فيرد عمى البدييي الذم تأثر بمجالس الفمسفة فراح ييجك عالمان مثؿ الرماني مف دكف 

                                                 

/ ُٔ، سير أعبلـ النببلء: ّْٔػػػ  ِْٔ/  ُّىػ(: ّْٔينظر: تاريخ مدينة السبلـ، لمخطيب البغدادم )( (ُ
 . ُُٖػػػػػػ  َُٖ/ ِلكعاة، لمسيكطي، تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ: ، كبغية آّْػػػػػػ  ّّٓ
 . َُٖ، كبغية الكعاة:  ّْٓ/  ُٔينظر: سير أعبلـ النببلء: ( (ِ
 .ُْٓ/  ُالبصائر كالذخائر: ( (ّ
 .ُْٓ/  ُالبصائر كالذخائر: ( (ْ
 .ُْٓ/  ُالبصائر كالذخائر: ( (ٓ
 . ُّّ/  ّاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٔ
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كرعو كمعرفة، يقكؿ أبك حياف: ))ككاف البديييُّ ىذا شاعران، ككاف شيرزكريان ككاف 
 .   (ُ)((مغسكؿ الشعر ما طٌف لو بيت...

كركل أبك حياف عف أبي الحسف أقكاالن في األدب، منيا خبره في كماؿ الٌرجؿ؛      
إذ يقكؿ: ))أخبرنا أبك الحسف عمي بف عيسى، أخبرنا ابف دريد عف عبد الرحمف عف 
عٌمو األصمعي، قاؿ عبد ا بف جعفر: كماؿ الرجؿ بخبلؿ ثبلث: معاشرة أىؿ 

مف غير بخؿ في القبيمة  كاقتصادالجميمة،  ةبالمخالقٌناس الرأم كالفضيمة، كمداراة ال
))...(ِ). 

كنراه يكرد عف الرٌماني خبران عف فأر فيو شيءه مف الغرابة إذ يقكؿ: ))قاؿ عمي      
بف عيسى: الطبلؽ الٌثبلث البٌتة إف كاف يمنعيـ مف التحٌكؿ عنو إاٌل أٌنيـ يسرقكف 

ان كال يـ فيو، ألٌنو ال ىرَّ ىناؾ كال أحد يأخذ شيئأطعمة الٌناس يأكمكنيا في بيتو ألمن
ٌف ليـ لىًمس ، كا  ، كيعمؽ (ّ)قاةن مممكءةن ماءن كمما حفٍَّت سيكبى ليـ فييا ماءه((يٍؤذىٍكفى

))جعؿى الخبرى عف  فيقكؿ:التكحيدم عمى ىذا الخبر مندىشان مف قكؿ أستاذه الٌرماني 
 .(ْ)الفأر عمى التمٌمح، كالخبر عف قكـو عقبلء((

كذكر أبك حياف حديثان دار في مجمس عز الدكلة، ككاف الحديث اجتماع العمماء      
لحٌث األمير ليدافع عف الدكلة كاألرض كالديف كالٌنساء، كيركم لنا خبر اندفاع 
الرٌماني إلى تحذير األمير مف عدـ تدارؾ الصغير قبؿ أف يكبر، كقٌمة الٌناصر لمديف 

، كأف يأخذ األمير بأيدييـ بقكتو، كحسف نيتو، كعزة سمطانو كالحافظ لبيضة المسمميف

                                                 

 . ُْٓ/  ُبصائر كالذخائر: ال( (ُ
 .ْْالصادقة كالصديؽ: ( (ِ
 . ُٔ/  ّاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . ُٔ/  ّاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
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، الذم ترؾ (ِ)، كقد أكرد أبك حياف شعران عف أبي الحسف الرماني(ُ)كأكليائو كأعكانو
بشرحو، عمى  نائيكالقأثران ميٌمان في كتاباتو، فيك يفضؿ أف يركم مناظرة السيرافي 

كىك ىنا يريد أف يفيد مف شرح أستاذه  الرغـ مف أٌف أبا سعيد نفسو حدثو بممعو منيا،
 .       (ّ)الٌرٌماني

، (ْ)ىك محٌمد بف عمراف بف مكسى بف سعيد بف عبد ا ــــ أبو عبد اهلل المرزباني:
، قاؿ عنو ياقكت: ))كاف راكية صادؽ الميجة كاسع (ٓ)الكاتب البغدادم العبٌلمة

طبقتو، كأكثر ركايتو باإلجازة، المعرفة بالٌركايات كثير السماع، ركل عف البغكم ك 
 .(ٔ)لكٌنو يقكؿ فييا: أخبرنا، ككاف ثقة صدكقان مف خيار المعتزلة((

، كمف طريؼ ما أكرد (ٕ)ركل عنو أبك حياف، ككاف يشير إليو بمقب )شيخنا( 
عنو حكاره بينو كبيف أبي صالح الياشمي، ككاف المرزباني قد انتقد العباس بف 

 :(ٖ)األحنؼ في قكلو

 َرْدُت ُسُمّوًا كان ناصركم إذا
 

 قمبي وما َأَنا ِمْن َقْمبي بمنتصرِ  
 َفَأْكثروا وأقّموا من إساَءِتُكم  

 
 َفُكلُّ ذلَك َمْحُموٌل َعمى الَقَدرِ  

 

 

 بُِكم ٌطٌفوضعُت خّدي ألدنى َمن 
 

 حتى احُتقرُت وما مثلً بمحتقِرِ  
 

                                                 

 . ُٔٓػػػػ  ُٓٓينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . ُِٗ، ُْٕ، ّٕ،  ّْينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ِ
 . َُٖ/ ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . ِِٖٓ/  ٔجـ األدباء: ينظر: مع( (ْ
 . ُٔٔػػػ  ُٓٔ/  ْينظر: الكافي بالكفيات: ( (ٓ
 .ِِٖٓ/  ٔمعجـ األدباء: ( (ٔ
 . ُٕٕ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٕ
 . ُٕٕ/  ِينظر اإلمتاع كالمؤانسة:  ((ٖ

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 أدبوةىونقدوةىمرجعّواتالفصلىالثالثى.............................................................ى

 
105 

، (ُ)رزباني ىذا القكؿ: ))جيفَّ كاستغاث كشؽ الجيبى كحكلؽمفمٌما سمع ال  
متى إلى العباس بف األحنؼ ما يكفيو أف يفجر حتى يكفر؟  يا قكـ أما تركفكقاؿ: 

 .(ِ)كانت القبائح كالفضائح كالعيكب كالذنكب محمكلةن عمى القدر((

الكفر؛ إذ يرل المرزباني في ىذا القكؿ ما يصؿ بالشاعر إلى الفجكر، بؿ إلى  
ألٌف القبائح كالفضائح كالعيكب كالذنكب ال تحمؿ عمى القدر، كقد نيى ا عنيا، 
فمتى قٌدرىا؟ كالغزؿ ال يمكف أف يشيب بمجانة، كالمجانة ال يمكف أف تقرف في 

، فيجيبو أبك صالح الياشمي: ))ىٌكف عميؾ يا شيخ، فميس ىذا كؿ ما تظف، (ّ)ديانة
، كالعمـ الذم  عمؽ بكؿ شيء، كىك سرٌ القدر يأتي عمى كؿ شيء، كيت ا المكتـك

ييزؿ كيجدُّ، ))الشاعر . ثـٌ يدعكه لرفع التضايؽ كالحرج، ف(ْ)((يحيط بكؿ شيء
كيقرب كيبعد، كيصيب كيخطأ، كال يؤاخذ بما يؤاخذ بو الٌرجؿ الدياف، كالعالـ ذك 

 .(ٓ)البياف((

ذا تأٌممنا ىذا الحكار الٌنقدم بيف المرزباني    كالياشمي، كنظرنا إلى طريقة كا 
عرض التكحيدم ليذا الحكار في مجمس شيخو المرزباني نفيـ أٌف أبا حياف يميؿ إلى 

 رأم الياشمي فيما يجكز لمشاعر أك ال يجكز .

كأكرد التكحيدم عف أبي عبد ا خبران عف الصكلي عف أبي العيناء أٌف ابف        
 بف بقكلو:  أبي داكد كاف يقكؿ: ))لك أراد العباس

 المرء قد ُيرزق أعداؤه           منو ويشقى بالصديِق الصديقُ 
                                                 

 قكؿ )ال حكؿ كال قكة إال با(.( (ُ
 . ُٕٕ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ُٕٕ/  ِ: اإلمتاع كالمؤانسة: ينظر( (ّ
 . ُٖٕػػػ  ُٕٕ/  ِاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
 . ُٖٕػػػ  ُٕٕ/  ِاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
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إصبلحان بيف قبيمتيف مف العرب، أك إقامةن لخطبة، أك إرساالن لمثؿ كحكمة لكاف أبمغ 
، كلعٌؿ أبا (ّ)، كأكرد عنو شعران (ِ). كقد ركل أبك حياف عنو أخباران أخرل(ُ)كأحسف((

 رة، كآرائو الٌنقدية، فقد كاف أثره كاضحان في كتاباتو .    حياف أفاد مف مصنفاتو الكثي

ىك عبد ا بف حٌمكد الزبيدم األندلسي مف أصحاب أبي عمي  أبو محّمد األندلسي:
، رحؿ إلى الشرؽ مبكران كلـز أبا سعيد السيرافي، كبعد (ْ)إسماعيؿ بف القاسـ البغدادم

كما ىك الحاؿ مع أبي ـ الجاحظ، كفاتو الـز أبا عمي الفارسي، كقد أيعجب بكبل
ذا سمعو يقكؿ: ))قد رضيت في الجنة بكتب الجاحظ عكضان عف حياف،  كا 
، كركل عنو أخباران، كمنيا قكلو: ))كقاؿ (ٔ)، كقد أعجب بو التكحيدم(ٓ)نعيميا((

ٍف نيًحرى  ٍت، كا  مىبىٍت أركى ٍف حى ف مىشىٍت أىٍبعدٍت، كا  مىٍت أىٍثقىمىٍت، كا  مى ٍت األندلسي: إٍف حى
 .(ٕ)أيٍشبعٍت((

كأكرد أبك حياف خبلفان حدث في مجمس أبي سعيد السيرافي، ككاف األندلسي   
حاضران، فاختمؼ الحاضركف في ببلغة الجاحظ، كأبي حنيفة الدنيكرم صاحب كتاب 
)الٌنبات(، فكقع الرضا بحكـ األندلسي، فرفض أبك محٌمد الحكـ ليما أك عمييما، 

ؼ رأيو فييما فيقكؿ: ))أبك حنيفة أكثر نداكة كأبك عثماف كلكف التكحيدم يصر أف يعر 

                                                 

 . ُٕٓالصداقة كالصديؽ: ( (ُ
،  َُٖ/  ُ، كاإلمتاع كالمؤانسة:  ٓٓ، كأخبلؽ الكزيريف: ِٕٔ، ِْٓ، ُْٓينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ِ

ُّْ . 
 . َِٗ، كالصداقة كالصديؽ:  ٕٖ/  ِر كالذخائر: ينظر: البصائ( (ّ
 . ََِ/  ٖينظر: البصائر كالذخائر: ( (ْ
 . ُُٕٓ/  ْمعجـ األدباء: ( (ٓ
 /      . ٖينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٔ
 . ُٖ/  ّاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٕ
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بالٌنفس سيمة في السمع، كلفظ أبي حنيفة  الئطةأكثر حبلكة، كمعاني أبي عثماف 
 .(ُ)أعذب كأعرب كأدخؿ في أساليب العرب((

 كقد ركل أبك حياف عف أبي محٌمد شعران، كمنو قكلو:      

        :            (ِ)كأنشدنا األندلسي    

 لي صديق ىو عندي عوٌز          من سداٍد ال سداد من َعوز

كأحيانان يقـك بإيراد البيت، ثـٌ يعمد إلى شرحو كالتعميؽ عميو، كمنو قكلو:     
))سمعتي األندلسي يقكؿ: سمعتي العماني يقكؿ: سمعتي الزجاج يقكؿ في قكؿ 

 الشاعر: 

 فاْسَتْجَيَمْت حمماؤىا ُسفياؤىا       تاهلل قد َسِفَيْت أّمّيُة رْأَييا       

معناه: تا قد سفيت أميةي رأيىيا سيفياؤىا فأبدؿ سيفياؤىا مف أيمٌية ثـٌ قاؿ: كاستجيمت 
، كييفيـ مف كبلـ التكحيدم أٌنو يريد: (ّ)حمماؤىا أم صارت في جممة الجياؿ((

 ماء .يمت الحمالسفياء حتى ج استخفت

اران دار بينو كبيف أستاذه األندلسي عف بيت لبعض كيركم لنا أبك حياف حك     
 :(ْ)شعراء المغرب فيو أشياء ال حقيقة ليا، كالبيت ىك

 والعنقاُء ثالثًة          أسماُء أشياَء لم ُتخَمق ولم تكن والغولُ الجوُد        

                                                 

 . ٖٓالمقابسات: ( (ُ
 . ْٖينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ِ
 . ُِٕ/  ٔ البصائر كالذخائر:( (ّ
 . ََِ/  ٖ، كذكر التكحيدم ىذا البيت في البصائر كالذخائر: ّٕٗينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ْ
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كىنا يسأؿ التكحيدم عف ىذا الٌنمط مف الشعر إذا كاف مكجكدان عند المغاربة؟     
جيبو أستاذه أبك محٌمد: ))في المغرب مىف يقدَّـ نثره عمى نثر إبراىيـ بف العٌباس في

 .(ُ)الصكلي، كييقدَّـ نظميو عمى نظـ أبي تٌماـ((

بالجاحظ، كقد تبعو كمف خبلؿ ما تقدـ يتبيف لنا أٌف أبا محٌمد األندلسي فتف     
ال سيما في مجاؿ األدب ، كيتبيف لنا أٌف التكحيدم أفاد منو الكثير تمميذه في ذلؾ

  كالٌنقد. 

أبك الفرج الكاتب المعركؼ، كاف عمى ديف النصارل،  ىـ(:ٖٖٚ)ــــ قدامة بن جعفر
ثـٌ أسمـ عمى يد المكتفي با، ككاف مف أىؿ الببلغة كالفصاحة
(ِ). 

التقى بو التكحيدم في مجمس الكزير الفضؿ بف جعفر بف الفرات كقت مناظرة     
، كاشتير في زمانو (ّ)ىػ(ِّٔسنة ) القنائيرافي كمٌتى بف يكنس أبي سعيد السي

 .(ْ)بالببلغة كنقد الشعر، كلو مصنفات كثيرة في عمكـ مختمفة 

قد اٌطمع عمى مؤلفات ىذا الرجؿ السيما كتابو )نقد  أبا حيافكمف المؤٌكد أٌف     
و؛ إذ يقكؿ: ))كما الٌنثر(، فنراه يتحدث عنو بكصفو األفضؿ بيف كٌتاب الٌنثر في زمان

رأيتي أحدان تناىى في كصؼ الٌنثر بجميع ما فيو كعميو غير قدامة بف جعفر في 
المنزلة الثالثة مف كتابو سنة عشريف كثبلثمائة، كاختبرتو فكجدتو قد بالغى كأٍحسف، 

                                                 

 . ََِ/  ٖالبصائر كالذخائر: ( (ُ
 . ِِّٓ/  ٓينظر: معجـ األدباء: ( (ِ
 . َُٖ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . ِِّٔػػػػ  ِِّٓ/  ٓينظر: معجـ األدباء: ( (ْ
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كتفٌرد في كصؼ فنكف الببلغة في المنزلة الثالثة بما لـ يشركو فيو أحد مف طريؽ 
 .(ُ)ى ...((المفظ كالمعن

كيرل أبك حياف أٌف قدامة ىك الثاني عمى مستكل نقد الشعر بعد الٌناشئ  
، كمف خبلؿ حديث التكحيدم عف جيكد قدامة في كصؼ الٌنثر كنقد الشعر (ِ)األكبر

 نفيـ أٌنو قرأ مؤلفاتو كتأٌثر بكتاباتو، كأفاد مف آرائو الٌنقدية كالببلغية .      

كىك مف العمماء الذم عاصركا التكحيدم، ككرد  :يّ لعروضأبو محّمد المقدسي اـــ 
ذكره في كتاباتو، كلـ نصؿ إلى سيرتو كتاريخ حياتو في كتب التراجـ، قاؿ عنو أبك 

حياف: ))إماـه في شأنو((
، كيعد مف الشخصيات الٌنقدية التي تأٌثر بيا التكحيدم (ّ)

مف أىـٌ القضايا الٌنقدية آنذاؾ، كأفاد منيا في الٌنقد، كقد دار حديث بينيما في كاحدة 
كىي المكازنة بيف الشاعريف الكبيريف أبي تماـ كالبحترم، يقكؿ أبك حياف: ))حدثنا 
أبك محٌمد العركضي عف أبي العباس المبٌرد قاؿ: سألني عيبيدي ا بف سميماف عف 

ان، كالبحترم أبي تماـ كالبحترم، فقمت: أبك تماـ يعمك عمٌكان رفيعان، كيسقط سقكطان قبيح
 .(ْ)أحسف الرجميف نمطان، كأعذب لفظان ...((

كذكر أبك حياف رسالةن أفادىا مف أبي محٌمد العركضي البف حٌماد في أبي   
، كركل عنو أقكاالن (ٓ)عمي بف مقمة يمزقو فييا كيحط مف قدره، كيذكر خساسة أصمو

 .      (ٔ)في األدب، كمف ذلؾ حديثو عف إٌف المكدة ىي األصؿ

                                                 

 . ُْٔػػػ  ُْٓ/  ِتاع كالمؤانسة: اإلم( (ُ
 . َُٗ/  ٓينظر: البصائر كالذخائر: ( (ِ
 . َُِالمقابسات: ( (ّ
 . ُٖٔ/  ّاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
 . ٕٔينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ٓ
 . ٔٗػػػ  ٓٗينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ٔ
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ىك محٌمد بف عبد الرحمف، أبك بكر بف قريعة القاضي  ىـ(:ٖٚٙة )ابن قريع
، كاف يجالس الكزير أبا محٌمد الميمبي، ككاف الفضبلء يداعبكنو برسائؿ (ُ)البغدادم

ؼ، كفد عمى عز الدكلة فقربو تكقٌ غير كمسائؿ ىزلية فيجيب عنيا بسرعة عجيبة مف 
 .(ِ)األخير كأدناه كأصبح نديمان لو

بف قريعة مف الشخصيات األدبية التي أعجب بيا التكحيدم، ككصفو بأٌنو كا 
، كركل عنو أبك حياف مجمكعة مف (ّ)))كثير الٌنكادر، غزير الحفظ، فصيح المساف((

حا: ))كقاؿ لو أبكه يكمان: احمؿ ىذا الحب فقٌيره، فذىب ، كمنيا قكلو عف ج(ْ)الٌنكادر
، رأيتى مف قٌيرى الًحٌب مف خارج؟ بو فقٌيره مف خارج، فقاؿ لو أبكه: أس فى ا عينيؾى خى

فقاؿ جحا: إف لـ ترضى عافاؾى ا فاقمبو مثؿ الخؼ  حتى يصير القيري مف 
 .(ٓ)داخؿ((

كابف قريعة كاحد مف ثبلثة قضاة ببغداد ذكرىـ أبك حامد القاضي في حديث  
، ثـٌ (ٔ)م الباطف((سمعو أبك حياف كفيو يصؼ ابف قريعة بأٌنو: ))ىزليُّ الظاىر جدٌ 

يعمؽ التكحيدم عمى رأم أستاذه المركركذم ػػػػ الذم كصفو بالرئيس، كأٌف تعٌقب كبلـ 
الرؤساء صعبه ػػػػ فيقكؿ: ))كأٌما جدُّ ابف قريعة في باطنو فما أغناه عف ىٍزلو في 
ظاىره ألٌنو كٌقؼ الممتعضى منو المتباعدى عنو، كصار ناصره كعاذره ال يجداف في 

                                                 

 . ُٖٖ/  ّينظر: الكافي بالكفيات: ( (ُ
 . ُٖٖ/  ّ: تالكافي بالكفياينظر: ( (ِ
 . ََُ/  ْينظر: البصائر كالذخائر: ( (ّ
 . َُٗ،  ََُ/ ْ، كَٓ، ْٗ/ ِينظر: البصائر كالذخائر: ( (ْ
 . ََُ/  ْالبصائر كالذخائر: ( (ٓ
 . َُُ/  ْالبصائر كالذخائر: ( (ٔ
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. كلعٌؿ التكحيدم أفاد مف ىٍزؿ ابف قريعة (ُ)يف شأنو إاٌل تمميحو كاستظرافو((تيك 
 كأسمكبو الذم بدا كاضحان في كتابو )البصائر كالذخائر(.

كىك مف الشعراء الذيف عاصرىـ أبك حياف، كأخذ  ىـ(:ٖ٘ٙالّناشئ األصغر )ـــ 
الككفة الجامع سنة ، ككاف يممي شعره في مسجد (ِ)عنيـ، كيعد مف المتكمميف الشيعة

ىػ(، كالٌناس يكتبكف عنو، ككاف المتنبي ػػػػػػ كىك صبي لـ ييعرؼ، كلـ يمٌقب ِّٓ)
 .(ّ)بالمتنبي ػػػػػ يحضر مجمسو

، ككذلؾ (ْ)جمس الٌناشئ، كسمع منو كأكرد عنو أخباران كقد حضر أبك حياف م 
 : (ٓ)ركل عنو شعران، كمف ذلؾ ذكر لو أبياتان يقكؿ في مطمعيا

 أَلَْقَتِحَمنَّ الدىَر مّني ِبَعْزَمٍة        ُتَخّوُف أعدائي وتمنُع جاري    

 : (ٔ)ل عنو أيضان أبياتان يقكؿ في مطمعياك كر  

 عدمُت من الحبيبِة َرْجَع كفٍّ        إلى حلِّ المؤزر والّنطاقِ    

إٌف اىتماـ التكحيدم بيذا الشاعر كتضميف كتبو باختيارات مف شعره يدؿ  
 ٌف أبا حياف قد تأٌثر بو كأفاد مف شعره في رفد ثقافتو األدبية .             عمى أ

ابف  كىناؾ شخصيات أخذ عنيا التكحيدم ظير أثرىا بصكرة أقؿ، منيـ: 
كعب األنصارم: كىك مف الشخصيات الٌنقدية التي أخذ عنيا أبك حياف، كذكرىا في 

                                                 

 . َُُ/  ْالبصائر كالذخائر: ( (ُ
 . َِ/  ْينظر: البصائر كالذخائر: ( (ِ
 .ُٖٖٕ/ ْدباء: ينظر: معجـ األ( (ّ
 . َِ/  ْينظر: البصائر كالذخائر: ( (ْ
 . َُْ/  ٓ: البصائر كالذخائر ((ٓ
 . ُِْ/  ٓالبصائر كالذخائر: ( (ٔ
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، كقاؿ عنو: ))كاف (ّ)، كشعران (ِ)باران ، كركل عنو أخ(ُ)كتاباتو، كأكرد لو آراءن نقدية
 .(ْ)أديبان متكممان جاحظيان حافظان، ككاف يذىب مذىب ابف اإلخشيد((

ككاف التكحيدم يحضر البف كعب مناظرات أدبية في مجالس العمماء، مف  
ذلؾ ما ركاه عنو في مجمس الزىرم قكلو: ))مف طاؿ خطابو كاشتد لفظو قؿَّ صكابو 

 .(ٓ)ككثر غمطيو((

كمف أىـٌ ما أكرده أبك حياف عف ابف كعب األنصارم رأيو في المفاضمة بيف  
التكحيدم لرأم ىذا  ضي ، كعرٍ (ٔ)الٌنثر كالٌنظـ، ككاف ابف كعب يفٌضؿ الٌنثر عمى الٌنظـ

قضية نقدية ميٌمة يكشؼ لنا بكضكح عف درجتو العممية، مثؿ ىكذا الٌناقد في 
التكحيدم لو يدؿ عمى أٌنو تأٌثر بو كأفاد  كمكانتو بيف عمماء عصره، كما أٌف كصؼ

منو في رفد ثقافتو الٌنقدية، كأخذ أبك حياف عف الحٌراني، ككاف مف الشعراء المترسميف 
، كمنيا خبره في (ٗ)، كأكرد لو أقكاالن في األدب(ٖ)، ذكره التكحيدم في كتاباتو(ٕ)البمغاء

ؾ كبيف سٍيؿ بف ىاركف أكصاؼ الصديؽ، يقكؿ أبك حياف: ))كقيؿ لمحٌراني: بين
، إف فكخر لـ  صداقة فاٍنعىٍتوي لنا كي نعرؼى فقاؿ: ىك كالخير، كازف العمـ، كاسعي الحمـً

                                                 

 . ُُٔ،  ُُٓينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ُ
 .َُٖ/  ُ، كاإلمتاع:  ُِّالصديؽ: ، كالصداقة ك  َُِ/  ٗ، ك ِٔػػػ  ِٓ/ ِينظر: البصائر كالذخائر: ( (ِ
 . ُُٓينظر: الصداقة كالصديؽ:  ((ّ
 . ِٔػػػػػ  ِٓ/  ِالبصائر كالذخائر: ( (ْ
 . َٓ/  ِالبصائر: ( (ٓ
 . ُّٓ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٔ
، ابف النديـ، تحقيؽ: أحد أساتذة الجامعة المصرية، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت ػػػ ينظر: الفيرست( (ٕ

 . ُٖٕ: لبناف
 . ِٕ، كأخبلؽ الكزيريف:  ّٖ/  ُ: اإلمتاع كالمؤانسة: ينظر( (ٖ
 . ِْٖ، ُْٖ،  ِٗينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ٗ
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ف  لـ يغضب، كالغيث أيف كقع نفع، ككالشمس حيث أٍكفىٍت أحيىٍت،  حى كزً مي يكذب، كا 
 .(ُ)ككاألرض ما حٌممتيا حممت، ككالماء طيكره لممتمسو ...((

بي عبد ا الطبرم، كمف ذلؾ قكلو: ))سمعتي أبا عبد كسمع أبك حياف مف أ 
ا الطبرم يقكؿ: التقى في بعض ببلد اليند رجبلف، فقاؿ أحدىما لآلخر ػػػػػ ككاف 

ـى الكىىٍ  ـ، قاؿ لو السائؿ ػػػػ ككاف أحكـ غريبانػػػػػ: ما أقدمؾ ببلدنا؟ قاؿ: جئتي أطمبي عم
ـٍ أٌنؾ قد أصبتو كانصرٍؼ فأي  ((ػػػػ: فتكٌى ـى فًح

(ِ). 

ثـٌ يعمد التكحيدم إلى الحديث عف ىذا الرجؿ األديب فيصفو بأٌنو ))كثير  
، كينتقؿ بعدىا ليركم لنا تفاصيؿ مف حياتو كعبلقتو بأبي (ّ)الٌنكادر، فصيح المساف((

الفضؿ ابف العميد، كما بينيما مف رسائؿ مشيكرة كتبيا أبك الفضؿ كأجاب عمييا أبك 
ـ يعجز عف مكازنتو عمى الرغـ مف أٌف الكتابة لـ تكف ديدنو، عبد ا الطبرم كل

األمر الذم جعؿ التكحيدم مندىشان أماـ إبداع الطبرم الذم كاف عجيب الكبلـ في 
 .       (ْ)كؿ فف يعتمد عمى اإلبياـ مف دكف اإلفياـ، كيحمؿ في كتاباتو إشارات الصكفية

ب أبي محٌمد الميمبي إلى كركل أبك حياف عف أبي عبد ا الٌنمرم كتا 
، ثـٌ ركل عف الٌنمرم أيضان إجابة العباس عمى كتابو(ٓ)العباس ابف الحسيف

، كسمع (ٔ)
، كقد أكرد كذلؾ (ٕ)أبك حياف قكؿ العكامي لعمي بف عيسى الكزير في األخبلؽ العالية

                                                 

 . ِِٗينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ُ
 . ُٕ/  ٕالبصائر كالذخائر: ( (ِ
 . ِٕ/  ٕالبصائر كالذخائر: ( (ّ
 . ِٕ/  ٕينظر: البصائر: ( (ْ
 . ُْٓينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ٓ
 . ُٔٓنظر: الصداقة كالصديؽ: ي( (ٔ
 . ُٖٓينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ٕ
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زىرم، كأكرد عنو ، كذكر ال(ُ)ابف الٌنفيس الرياضيعف التكحيدم أخباران سمعيا 
، كركل عف (ّ)، كسمع قكؿ أبي عامر الٌنجدم في ))الصديؽ ىك الصادؽ(((ِ)باران أخ

 .(ْ)برىاف الصكفي قكلو في الصديؽ: ))الفاجر كالعابد((

، كركل أخبار العباس (ٓ)كسمع أبك حياف رأيان ألبي دلؼ الخزرجي في شاعر 
ركل أخباران ذلؾ ، كك(ٔ)عف أبي السائب القاضي، كذكر عنو أبياتان مف الشعر أيضان 

 .(ٖ)، كأكرد شعران عف عمي بف ىاركف سنة خمسيف كثبلثمائة(ٕ)رةكشعران عف ابف سح

 :(ٗ)كقد ركل أبك حياف بيتان عف العسجدم لشاعر كىك قكلو 

    (ٓٔ)عدوًا لو ما من صداقتو بدُّ  الدنيا عمى الحّر أن يرى       ومن نكد           

الٌنحكم لمطيع بف إياس في صديؽ كاف لو كأكرد أبياتان سمعيا عف ابف مقسـ  
 : (ُُ)يصفو بالٌنميمة، يقكؿ في مطمعيا

 إّن مّما يزيدني فيك زىدًا         إّنني ال أراك تصدُق حرفاً         

                                                 

 . ُُِ/ ٓينظر: البصائر كالذخائر: ( (ُ
 . ٓٔ/  ٓ، كالبصائر كالذخائر: ُُٗ، كالصداقة كالصديؽ:  َُٖ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ُّٔينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ّ
 . ِٕالصداقة كالصديؽ: ( (ْ
 . ُِْقة كالصديؽ: الصدا( (ٓ
 . ُٕٔػػػػػػػ  ُٕٓالصداقة كالصديؽ: ( (ٔ
 . ُٕٔالصداقة كالصديؽ: ( (ٕ
 . ُٖٖينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ٖ
 . ِٖٓينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ٗ

 البيت لممتنبي مف قصيدة مطمعيا: ( (َُ
 أقّل فعالي بمو أكثره مجُد            وذا الجّد فيو نمُت أم لم أنْل جدُّ 

 . ٔٔينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ُُ
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 :(ُ)ككذلؾ يركم التكحيدم عف ابف مقسـ أبياتان عف ثعمب مطمعيا 

 َمن يدوم عمى العيدِ وصمتكم جيدي وزدُت عمى جيدي         فمم أَر فيكم        
كنعتقد أٌف التكحيدم لـ يتأثر بأحد مف العمماء العرب، كما تأثر بشيخو  

الرماني، فيك كثيران ما يدافع عنو، كينٌظر ألفكاره، كيدعـ آراءه، أٌما بقية شيكخو مف 
                      العرب فتأٌثر بيـ كلكف ليس كما ىك الحاؿ مع الرماني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . ٕٔػػػػ  ٔٔينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ُ

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 أدبوةىونقدوةىمرجعّواتالفصلىالثالثى.............................................................ى

 
116 

 دلثحج الخاًيا
ظري اآلخز 

ّ
 الٌ

، فارسي (ُ)ىك الحسف بف عبد ا بف المرزباف  ىـ(:ٖٛٙأبو سعيد السيرافي )
لييا نيسب، كمنيا ابتدأ بطمب العمـ، كتفقو بػ )عماف( ثـ  األصؿ، كمكلده بػ )سيراؼ( كا 
عاد إلى )سيراؼ(، كمضى إلى بغداد، ككلي بيا القضاء، فخمؼ القاضي )ابف 

، درس عميو التكحيدم المغة كالشعر كالعركض كالقكافي عمـك أخرل قد (ِ)معركؼ(
 .(ّ)أشرنا إلييا سمفان 

، كأفاد مف آرائو (ْ)التأٌثر كذكره كثيران في مؤلفاتوكقد تأٌثر بو أبك حياف أشٌد  
في كثير مف المسائؿ المغكية كالٌنحكية كاألدبية فيك يراه ))أجمع لشمؿ العمـ، كأنظـ 

، كذكر عنو أقكاالن (ٓ)((ب، كأخرج مف كؿ طريؽ...، كأدخؿ في كؿ بالمذاىب العرب
، كتفٌرد أبك حياف بركاية المناظرة الشييرة بيف أستاذه السيرافي (ٔ)كثيرة في األدب

، ككاف التكحيدم يدٌكف ما (ٕ)كمٌتى بف يكنس، كالتي انتصر فييا أبك سعيد كأفحـ مٌتى
حديث التكحيدم عف أٌف األعراب ال تتمادح الشعر، ففي  مفينشده أستاذه السيرافي 

                                                 

 . ّٗينظر: الفيرست: ( (ُ
  . ّٗينظر: الفيرست: ( (ِ
 . ٖٕٖ/  ِكذلؾ درس عميو القرآف كالفرائض كالٌنحك كالكبلـ، كالحساب كاليندسة. ينظر: معجـ األدباء: ( (ّ
 .  ِِّ،  ٗٓ،  ِٕ/  ْ، ك ُِِ/  ِينظر: البصائر كالذخائر: ( (ْ
 . ُِٗ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
/  ٕ، كُِٖ،  ُّٕ/  ٓ، كالبصائر كالذخائر:  َِٖ،  ِِٔ،  ُٓ،  ّٗينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ٔ

 . ِٕ،  ِٓ/  ُ، كاإلمتاع كالمؤانسة:  ِٓ/  ٖ، كُّٔػػػػ  ُّٓ،  َُّ
  . َُٖ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٕ
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ٌنما تتمادح بإنجاز المكعكد، كأكرد بيتان ألبي كجزة السعدم، ككاف  بتحقيؽ الكعيد، كا 
 :(ُ)مادحان بمسانو جاريان عمى فطرتو

 صدق إذا وعد الرجال وأوعدوا        بأحّب بادرة وأوفى موعد

تي لو: إٌف أبا كجزة إسبلمي، كقاؿ: أنشدني ىذا البيت أبك سعيد السيرافي فقم 
، كىنا ال يكتفي (ِ)قاؿ: فما تصنع بقكؿ بعض األسدييف كىك جاىمي كأنشد أبياتان ليـ

أبك حياف بالتدكيف لما ينشده أستاذه السيرافي بؿ يعٌمؽ كيناقش ككأٌنو يريد أف ييشكؿ 
نو ؛ كك عمى شيخو كىك في الحقيقة متمكف، كلديو القدرة عمى تكجيو األسئمة ألستاذه

ة كثقافة كاسعة، ككاف يكثر مف الٌنقؿ عف أبي سعيد يمتمؾ ذكاءن حاٌدان كفطنة عجيب
كيركم عنو بطرائؽ متعددة، فأٌما بالتحدث معو كقكلو: ))حدثني أبك سعيد بممع مف 

، (ْ)، أك باإلجابة عف سؤالو كقكلو: ))فسألت أبا سعيد عنيا فقاؿ(((ّ)ىذه القصة((
، أك بالسماع كقكلو: (ٓ)قكلو: ))ىكذا قاؿ أبك سعيد السيرافي((كأٌما باإلخبار عنو ك

، بؿ كاف أبك حياف يدكف حتى ما يقاؿ في (ٔ)))كسمعتي أبا سعيد السيرافي يقكؿ((
: ))سمعتي في مجمس أبي سعيد شيخان يدلنا عمى ذلؾ قكلو ،مجمس أستاذه السيرافي

، كسألو ابف سعداف عف (ٕ)مف أىؿ األدب يقكؿ: كمف األفعاؿ ما لو كجياف ...((
مسألة في الٌنحك فأجاب، فقاؿ لو الكزير: ))مف أيف لؾ الفتيا؟ فأجاب قرأتو عمى أبي 

ة في مثؿ ىذا فإٌف الحج سعيد اإلماـ في شرحو كتاب سيبكيو. قاؿ: بردتى غميمي،

                                                 

 . ُٖٕ/  ُنظر: البصائر كالذخائر: ي( (ُ
 . ُٕٗ/  ُينظر: البصائر كالذخائر: ( (ِ
 . َُٖ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . َُِ/  ٖ، كالبصائر:  ُٕٓالمقابسات: ( (ْ
 . ٓٗ/  ٓالبصائر كالذخائر: ( (ٓ
 . ُٕٓ/  ُالبصائر: ( (ٔ
 . ُٕٗ/  ُالبصائر: ( (ٕ
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، كأٌف الكزير قد ترؾ الشؾ عندما عمـ أٌف (ُ)متى لـ تكف بأىميا كانت متمجمجة((
لسيرافي كىك في جميع ما سمع كقرأ كثبت كتحدث كأجاب كأخبر كاف يغرؼ مرجعو ا

، فالمعايب، كمنو  فَأَقْ َبَل بَ ْعُضُهْم ﴿مف ذلؾ العمـ كيدٌكنو كما في قكلو: ))فأٌما المبلـك

ىكذا حصمتو عف أبي سعيد السيرافي، سماعان، كقراءةن،  (ِ)﴾َعَلى بَ ْعٍض يَ َتَلَوُمونَ 
. كلعٌؿ أبا سعيد السيرافي كاف المرجع األبرز كاألىـ الذم أمد (ّ)كمسألةن، كمراجعةن((

 التكحيدم بأنكاع العمـك كالمعارؼ كأٌثر في شخصيتو تأثيران مباشران.    

، المنطقي (ْ)ىك محٌمد بف طاىر بف بيراـ السجستاني ــــ أبو سميمان السجستاني:
ف متقنان ألغمب العمكـ ، قرأ عمى مٌتى بف يكنس القنائي ككا(ٓ)ىػ(ُّٗ)بعد سنة 

، كقد أعجب بو التكحيدم كالزمو، ككاف عارفان بقدره كقيمتو، فالكزير ابف (ٔ)القديمة
سعداف عندما يريد أف يعرؼ قكؿ أبي سميماف فيو أك رضاه عنو يبادر إلى التكحيدم 
فيسألو إذ يقكؿ: ))أكؿ ما أسألؾ عنو حديث أبي سميماف المنطقي، كيؼ كاف كبلمو 

، كفي مكقؼ آخر يطمب الكزير مف أبي (ٕ)ككيؼ كاف رضاه عٌنا كرجاؤه بنا((فينا، 
حياف أف يعرفو درجة أستاذه السجستاني في العمـ كمحمو مف محؿ عمماء عصره، 
فيشيد التكحيدم بشيخو معمنان بأٌنو األفضؿ بينيـ؛ إذ يقكؿ: ))أٌما شيخنا أبك سميماف 

فاىـ فكران، كأظفرىـ بالدرر، كأكقفيـ عمى فإٌنو أدقيـ نظران، كأقعرىـ غكصان، كأص

                                                 

 . ِِِ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة:  ((ُ
 . َّالقمـ: ( (ِ
 .  ّٕ/  ُالبصائر: ( (ّ
ىػ(، ْٔٔ، كتاريخ الحكماء لمقفطي )ِٖىػ(: ٓٔٓ، كتاريخ حكماء اإلسبلـ لمبييقي ) ّٗٔينظر: الفيرست: ( (ْ

 . ُِّ/  ُىػ(: ٖٔٔكطبقات األطباء البف أبي أصيبعة )
 . ٖٓينظر: التراث اليكناني في الحضارة اإلسبلمية:  ((ٓ
 . ِِٖلحكماء: ينظر: تاريخ ا ((ٔ
   .ِٗ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٕ
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. كقمنا فيما سبؽ إٌف أبا حياف أخذ عف شيخو الشيء الكثير، ككاف دائـ (ُ)الغرر((
، كقد تأٌثر بو (ِ)الحضكر إلى مجمسو الذم يحضره كبار العمماء في بغداد آنذاؾ
كثيران فكاف يراه ))ييتيادل كبلمو، كييتشاحي عمى ما ييسمعي منو((
كقد أكرد عنو ، (ّ)

 :   (ْ)قضايا أدبية كنقدية، كمٌما أكرده عنو بيته مف الشعر بصيغة: كما قاؿ األكؿ

 بل ليس جياًل ولكن عمَم مفتوناهلِل جياًل قد منيُت بو       أشكو إلى           

 :(ٓ)كيكرد عف أبي سميماف بيتان يصٌرح فيو بأٌنو يجيؿ قائمو كالبيت ىك 

 أوطانو طربًا       إّن الغريب إلى األوطان حّنانُ  حّن الغريب إلى     

ثـٌ يكرد بيتان استشيد بو أبك سميماف في المقابسة نفسيا كالصفحة نفسيا؛ إذ  
 : (ٔ)يقكؿ

ن تجزعا فاألمر ما تريانِ   فإن تصبرا فالصبُر خيُر مغّبة         وا 

ضافة إلى تدكيف ما ينشده السجستاني فإٌف أبا حياف كاف ي     عرض عميو ما كا 
يحفظ مف الشعر لمعرفة رأيو، كمف ذلؾ بيتاف البف محارب الفيمسكؼ أنشدىما لنفسو 

 :(ٕ)كىما

 صدفُت َعِن الدنيا عمى حّبي الدنيا
      

 الدنٌا فً كان لَِمنْ وال بدَّ من دنيا  
 

 
 

                                                 

 . ّّ/ ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . ٖٔينظر: التراث اليكناني في الحضارة اإلسبلمية: ( (ِ
 . َّٓأخبلؽ الكزيريف: ( (ّ
 . َِٗينظر: المقابسات: ( (ْ
 . ِِْينظر: المقابسات: ( (ٓ
 . ِِْينظر: المقابسات: ( (ٔ
 . ِٕٗت: ينظر: المقابسا( (ٕ
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                             ماللَة   بكّفً عّنً فعهاوأد
 

 باألخرى وأجذبيا جذَب المضارع 
 

 
أبك سميماف عمييما بالقكؿ: ))ىذا كبلـه رقيؽ الحاشية، حسف الطالع،  فيعمؽ    

، كقريحة شريفة، كاختيار محمكد، كذىف ناصع  مقبكؿ الصكرة يدؿ عمى ذىف صاؼو
 .(ُ)كرأم بارع((

إذف، فركاية التكحيدم لمشعر عف أبي سميماف تتجاكز مستكل االستشياد إلى  
مف ذلؾ ما نقمو عف أستاذه مف أٌنو استحسف لمبدييي أبياتان ىي عممية الٌنقد، ك 

 :(ِ)قكلو

 ال َتْحِسَدّن َعلَى تظاهر نِْعَمة    

  
 شخصًا تبيُت لُو المنوُن ِبَمْرَصدِ  

 أَو َلْيَس بعَد بموغِو آماَلوُ  
 

 ُيفضي إلى عدٍم كأن لم يوجِد؟ 
 

 
 لو كنُت أحسُد ما تجاوز خاطري

 
 مى َبقاٍء َسْرَمِديحَسَد الّنجوم ع 

كيطمب أبك سميماف مف تمميذه أبي حياف أف ينشده شعران لبعض اإلليييف،   
 : (ّ)فينشده أبياتان مطمعيا

 ي ولمسيسّ لّما تجاوز حسي      وفات مَ 

ليعمؽ أبك سميماف بالقكؿ: ))ما أحسف األدب كالحكمة إذا كاف ىذا مف  
 .    (ْ)ثمرىا؟((

                                                 

 . ِٕٗالمقابسات:  ((ُ
 . ِٖٗالمقابسات: ينظر: ( (ِ
 . ِٗٗينظر: المقابسات: ( (ّ
 . ِٗٗينظر: المقابسات: ( (ْ
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عمماء الٌنقاد الذيف يمتمككف نظران دقيقان في األدب كيعد السجستاني مف ال 
كالشعر، بدليؿ ركاية أبي حياف نقبلن عنو أٌف يحيى بف عدم أنشد يكمان أبياتان لخالد 

 الكاتب كىي قكلو: 

 إاّل المخال ن ال ذرىإن يك
 

 تدري إن كنَت تدري أم ال تَ سل 
 أو تُكْن داريًا بذاك فياّل  

 
 أم ال؟كنَت تدري أطال ليمك  

 

 
فيسمع أبك سميماف ىذيف البيتيف، كينقمب أصحابو بالضحؾ كالتعجب، كقد  

رفض أبك سميماف أف ينشد ىذه األبيات ألبي حياف كمىف كاف معو حتى ألٌحكا عميو، 
يقكؿ أبك حياف: ))كلـ ينشدنا أبك سميماف ىذه ليحيى بف عدم حتى ألححنا عميو، 

. (ُ)كاكتو في ىذا الفف، كالستر عميو أحسف بنا((ر كذلؾ إٌنو قاؿ: قد دٌؿ شعره عمى ك 
  إذف، الزـى أبك حياف أستاذه السجستاني كأفاد مف آرائو الٌنقدية، كمجالسو األدبية.   

كقد أكرد أبك حياف قضية نقدية غاية في األىمية، كىي مسألة المفاضمة بيف  
ب ىذا الفف عمد أبك حياف إلى الٌنظـ كالٌنثر، فمٌما أراد الكزير أف يسمع كبلمان في مرات

عرض ما كعاه عف أرباب ىذا الشأف كعمى رأسيـ أستاذه األكؿ أبك سميماف 
السجستاني، فيبدأ برأيو ثـٌ يعرض لبقية اآلراء، ليختـ بما يراه شيخو أبك سميماف
(ِ) ،

، كيعد الرافد األقكل (ّ)كقد أكرد أبك حياف آراء أبي سميماف في الببلغة كضركبيا
 حياف ػػػػ بعد السيرافي ػػػػػ في األدب كالٌنقد.  ألبي 

 ، كابف العميد لقب كالده (ْ)اسمو محٌمد بف الحسيف بف محٌمد أبو الفضل بن العميد:ـــ 

                                                 

 . ِٖٗينظر: المقابسات: ( (ُ
 . ُّٗػػػػ  ُُّ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ُِْػػػػػ  َُْ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
، دار الكتب ُىػ(، تحقيؽ: د. مفيد محمد قميحة، طِْٗ) لثعالبي، أبك منصكر اينظر: يتيمة الدىر( (ْ

 . ِِٖ/  ِ، كالكافي بالكفيات:  ُّٖ/  ّ: ـُّٖٗالعممية، بيركت ػػ لبناف، 
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، قاؿ عنو (ُ)عمى عادة أىؿ خراساف في التعظيـ، ككاف كزيران لركف الدكلة البكييي
، كقاؿ (ِ)تمت بابف العميد ...((الثعالبي: ))كاف يقاؿ بيدئت الكتابة بعبد الحميد كخ

الصفدم: ))كأٌما في األدب كالترسؿ فمـ يقاربو في ذلؾ أحده في زمانو كاف يسٌمى 
. قصده أبك حياف كحضر مجمسو كركل عنو ككاف يضفي عميو (ّ)الحافظ الثاني((

لقب الرئيس، كمف ذلؾ قكلو: ))ركل الرئيس ابف العميد في أمثاؿ العرب إذا حثت 
، ككذلؾ قكلو: ))كىذا مف رسالة لبعض مىف (ْ)اساة في الشيء القميؿ((عمى المك 

، كمٌر بنا أٌف أبا حياف ألؼ في نقده (ٓ)الفضؿ ابف العميد ...(( أبا انتجع بيا الرئيسى 
كتابان كمعو الصاحب، إاٌل أٌنو أقر بمحاسنو كأكردىا، كمنيا سؤالو ألبي السمـ نجبة بف 

قكؿ: ))أٌما ابف العميد ػػػ يعني أبا الفضؿ ػػػػػ فكاف بحره عمي الشاعر عف ابف العميد في
 .(ٔ)ال يينزؼ، كبرُّه ال ينسؼ، كغباره ال ييشؽ، كنسيمو ال يينشىؽ ...((

، كبعض التعميقات في (ٕ)كذكر التكحيدم عف ابف العميد أقكاالن في األدب 
ف المنصكر، يقكؿ الٌنقد، كمف ذلؾ ذكر لو تعميقان عمى حكاية قاليا ابف أبي طاىر ع

أبك حياف: ))سمع ىذه الحكاية أبك الفضؿ بف العميد فقاؿ: ما كاف أحكج أبا جعفر 
عند ىذا القكؿ إلى مىف يىٍسمىحي بيف يديو مف أف ييشبوى عمر ...((
 ، كنقؿ أبك حياف (ٖ)

                                                 

 . ِِٖ/  ِينظر: الكافي بالكفيات: ( (ُ
 . ُّٖ/  ّيتيمة الدىر: ( (ِ
 . ِِٖ/  ِالكافي بالكفيات:  ((ّ
 . ُِٔ/  ٔ: البصائر كالذخائر( (ْ
 . ُْٔ/  ُالبصائر: ( (ٓ
 . ُِٖأخبلؽ الكزيريف: ( (ٔ
 . ٔٗ/  ٔينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٕ
 . ُٕ/  ِالبصائر: ( (ٖ
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، كيظير أٌف (ِ)، كركل عنو شعران (ُ)مف كتب ابف العميد إلى كتابو )البصائر(
ـر مف عطائو ساءت العبلقة  التكحيدم كاف عمى اتصاؿ بو في بداية سفره، فعندما حي

، كمضى (ّ)بينيما، فأصبح أبك حياف يكجو لو الٌنقد البلذع، كراح يفضؿ كلده عميو
ٌنو أكؿ مىف أفسد الكبلـ ))ألٌنو تخٌيؿ مذىب الجاحظ (ْ)يركم في بخمو الركايات ، كا 

ف تبله أدر  كو فكقع بعيدان مف الجاحظ قريبان مف نفسو كظٌف أٌنو إف تىًبعو لىًحقو، كا 
))...(ٓ). 

كنفيـ مف كؿ ما تقٌدـ أٌف الصمة بيف أبي حياف كأبي الفضؿ كانت قائمة  
بدليؿ أٌنو ركل عنو، كنقؿ مف كتبو كأشاد بو عمى لساف غيره إاٌل أٌف ىذه العبلقة 

ىمو كلـ انقطعت كتحكلت إلى سخطو مف قبؿ التكحيدم عمى ابف العميد الذم تجا
 يحفؿ بو .

، كليٌقب بالصاحب ألجؿ صحبتو (ٔ)ىك أبك القاسـ بف عباد الصاحب بن عباد:ـــ 
، كىك مف أىؿ قرية (ٖ)، ككاف يقاؿ لو كافي الكفاة(ٕ)ألبي الفضؿ بف العميد

                                                 

 . ِّٗػػػ  ِّٖينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ُ
 . ّْْػػػ  ّّْ، كأخبلؽ الكزيريف:  ُٖ/  ٔينظر: البصائر كالذخائر: ( (ِ
 . ٔٔ/  ُ ينظر: اإلمتاع كالمؤانسة:( (ّ
 . ُٗػػػ  َٗينظر: المقابسات: ( (ْ
 . ٔٔ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
 . ِٔٔ/  ِ، كمعجـ األدباء: ُْٗينظر: الفيرست: ( (ٔ
 . ِِٖ/  ِينظر: الكافي بالكفيات: ( (ٕ
 . ِٔٔ/  ِينظر: معجـ األدباء: ( (ٖ

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 أدبوةىونقدوةىمرجعّواتالفصلىالثالثى.............................................................ى

 
124 

، كقاؿ عنو ابف الٌنديـ: ))أكحد زمانو كفريد عصره في (ُ))الطالقاف( في )خراساف(
 .(ِ)شعر((الببلغة كالفصاحة كال

، كركل عنو، كمف ذلؾ قكلو: ))كحدثنا ابف (ّ)قصده التكحيدم كحضر مجمسو 
صبياف مف بغداد فقصدني فأذنت لو ما قطعني إاٌل شابه كردى عمينا إ عٌباد يكمان قاؿ:

، كذكر أبك حياف أخباران كثيرة عف الصاحب أغمبيا في كتابو )أخبلؽ (ْ)...((
طالب العمكم، ككيؼ كاف يكرمو كيأمر لو بالصمة  الكزيريف(، منيا أخباره مع أبي

، كيذكر التكحيدم كذلؾ حكاية عف ابف (ٓ)كالعطاء كيقدمو عمى بني أبيو كبني عٌمو
، كرل عنو أيضان (ٔ)ثابت البغدادم مع الصاحب ركاىا األكؿ في مجمس األخير

ياف: أقكاالن، منيا مسألة الحث عمى األكؿ أحسف، أـ اإلمساؾ؟، إذ يقكؿ أبك ح
ثُّ  ))كحكى ابف عٌباد في ىذا المكضع أٌف بعض السمؼ قاؿ: الطعاـ أىكف مف أف ييحى

، كركل أبك حياف عف ابف عٌباد شعران معمقان عميو بالقكؿ: ))ككاف ابف (ٕ)عمى تناكلو((
عباد يقكؿ كثيران: ما مدحني شاعره بأكجز كأممح مف أبيات كافٍتني مف شاعرو ينتسب 

 : (ٖ)دؿ عمى قدرة صاحبيا كغزارة قائميا كحسف تصرفو فييا، كىيلسجستاف، فإٌنيا ت

 يا َمن أعاد رميَم الممك منشورا 
          

                                                                        منشورا   كان أمرا   بالّرأي ضمّ و 
 

ن لم تؤت منشورا  أنت الوزير وا 
 

 ؤتمن شورىواألمر بعدك إن لم ي 
 

 
                                                 

 . ِٔٔ/  ِينظر: معجـ األدباء: ( (ُ
 . ُْٗالفيرست: ( (ِ
 .َُِ/  ّ: اإلمتاع كالمؤانسة: ينظر( (ّ
 . َُٖػػػػ  ُٕٗأخبلؽ الكزيريف: ( (ْ
 . ُٓٗينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ٓ
 . َِِينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ٔ
 . ِػػػ  ُ/  ّاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٕ
 . ِْٖينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ٖ
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ـ فيذكر تعميقان البف نباتة التكحيدم إلى عرض آراء الٌنقاد في ىذا الكبل كيعمد 
الع أيضان كابف جمبات عمى ىذه األبيات التي ليس فييا ما كجب لو ىذا كلمخ

 .(ُ)اإلعجاب كمو، ...((

كقد مضى أبك حياف يجمع كؿ ما ييرل كما ييقاؿ في نقد الصاحب مف عمماء  
ر، كمف ذلؾ ما ركاه عف ابف ثابت البغدادم في مجمس الصاحب عف ذلؾ العص

 .(ِ)حكاية الخميؿ التي ساقيا أبك حياف في ذلؾ المكضع

ف كاف ساخطان عميو، كأغمب ما   إذف، فأبك حياف أفاد مف مجمس الصاحب، كا 
 أكرده عنو أك عف عمماء فيو يدخؿ ضمف الٌنقد .    

، كمٌر (ّ)محٌمد بف الحسيف، كلقبو ذك الكفايتيفىك عمي بف  أبو الفتح ابن العميد:
الحديث عف أبيو أبي الفضؿ بف العميد، كيصؼ بالنجابة كالمطافة كالسخاء كالمركءة، 
ككاف ظريؼ التفصيؿ كالجممة، حسف الترسؿ، متقدـ في الٌنظـ، حظو كافر مف 

 . (ْ)محاسف اآلداب

ـٌ ترؾ مجمسو، كفي عاش أبك حياف في كنفو لمدةو مف الزمف، كسمع منو ث 
، فمٌما  معرفةلذلؾ يقكؿ: ))كسمعتي ذا الكفايتيف ابف العميد يقكؿ: إنشاء  صعبه

 .(ُ)مف مجمسو قاؿ أبك إسحاؽ الٌصابي: تربيتيا أصعب مف إنشائيا(( (ٓ)ندرنا

                                                 

 . ِْٗأخبلؽ الكزيريف: ( (ُ
 . َِِأخبلؽ الكزيريف: ( (ِ
 . ُِٓ/  ّظر: يتيمة الدىر: ين( (ّ
 . ُِٓ/  ّينظر: يتيمة الدىر: ( (ْ
 ندرنا: أم خرجنا .( (ٓ
 . ُُٕالصداقة كالصديؽ: ( (ُ
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كيبدك أٌف مكقؼ أبي الفتح كاف مختمفان مع التكحيدم، كليس الحاؿ بينيما كما  
لعميد، كيبدك أٌف مكقؼ التكحيدم كاف مختمفان مع أبي الفتح ىك مع أبي الفضؿ بف ا

مف أبيو أبي الفضؿ ابف العميد، فنراه يصفو بقكلو: ))كأٌما أبك الفتح ذك الكفايتيف فإٌنو 
، ثـٌ يختار (ُ)كاف شابان ذكيان متحركان حسف الشعر مميح الكتابة كثير المحاسف ...((

 :(ِ)شعره، كمنو قكلوحياف مف أبك 

 ي متى أىذر قناتي تنتثرإنّ 
 

 أوصاليا أُنبوبًة أنبوبا 
 أدعو بعالييا الُعال فتجيبني 

 
 وأِقي بحدِّ سنانيا المرىوبا 

 

 
كقد صرح أبك حياف بأٌف أبا الفتح الشاب أفضؿ مف أبيو كأشعر منو، إذ  

، كاستفاد بدخكؿ بغداد شيئان ان خطيقكؿ: ))ككاف ابنو أبك الفتح أشعر منو، كأحسف 
 :(ْ). كأكرد أبك حياف مف شعره قصيدة مطمعيا(ّ)ت كالده((فا

 نيضت تثّنى في الكواعب            كالبدر ىاَدْتو الكواكب

كقد التقى التكحيدم بشخصيات أدبية كنقدية مف ببلد فارس، منيـ ابف سعداف  
الذم أٌلؼ معو كتاب )اإلمتاع كالمؤانسة( كالذم يعدي مف أركع ما كيتب في األدب 

لعربي، كقد تضٌمف ىذا الكتاب قضايا أدبية كنقدية ميٌمة صيغت بأسمكبو حكارم ا
مشٌكؽ، ككاف الراكم ػػػػ كىك التكحيدم ػػػػ ممسكان بيذا الحكار، فكشؼ لنا بكضكح عف 

جان لظاىرة التأليؼ ذسعة ثقافة المؤلؼ كمقدرتو األدبية كجماؿ أسمكبو، كمٌثؿ أنمك 
 المشترؾ في ذلؾ الكقت .

                                                 

 . َْٔأخبلؽ الكزيريف: ( (ُ
 . َْٔأخبلؽ الكزيريف: ( (ِ
 . ّْْأخبلؽ الكزيريف: ( (ّ
 . َْٔينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ْ
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، كذكر عنو (ُ)ل أبك حياف عف ابف سعداف أخباران يصؼ فييا أصحابوكرك  
 :(ِ)كذلؾ أبياتان مف الشعر، منيا قكلو

 عدٌو راح في ثوب الصديق
 

 شريك في الّصبوح وفي الغبوقِ  
 لو وجيان: ظاىره ابُن عمٍّ  

 
 وباطنُو ابن زانية عتيقِ  

 

 
 يسّرك ظاىرًا ويسوء سّراً 

 
 يقكذاك تكون أبناُء الطر  

كمف الذيف التقى بيـ التكحيدم صديقو أبك الكفاء الميندس الذم ساعده في   
الكصكؿ إلى الكزير ابف سعداف، كلو معو حكاره رائع في مقدمة كتابو )اإلمتاع 

، كذكره في كتابو )الصداقة كالصديؽ( فقاؿ: ))كأٌما أبك الكفاء فيك كا (ّ)كالمؤانسة(
بة، كالمساعدة المطربة، كالمفاكية المذيذة، كالمكاتاة ما يقعد بو عف المؤانسة الطي

، كمف أىـٌ ما ركل عنو خبر (ٓ)، كقد أكرد عنو كبلمان كثيران دار بينيما(ْ)الشيية ...((
انعقاد مجمس األمير عز الدكلة في الككفة، ككاف أبك الكفاء أكؿ مىف تكٌمـ في مجمس 

المجمس يقكؿ: ))قاؿ لي أبك الكفاء  األمير، كبعد أف يركم أبك حياف ما دار في ىذا
 .(ٔ)ػػػ كىك الذم شرح لي المجمس مف أٌكلو إلى آخره ػػػ ...((

، كتحدث إلى ابف سيؼ الكاتب (ٕ)ان مف عسكر شيرازكقد سمع التكحيدم تميميٌ  
، كسأؿ أبك حياف أبا عبيد الكاتب النصراني عف ابف عباد، ككاف ابف عبيد (ٖ)الراكية

                                                 

 . ٕٓينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ُ
 . ْٕنظر: الصداقة كالصديؽ: ي( (ِ
 . ُْػػػ  ِ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . ٕٕالصداقة كالصديؽ: ( (ْ
 . ّ/  ُينظر: مقدمة اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٓ
 . ُٗٓ/  ّاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٔ
 . ُُُ/  ُينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٕ
 . ِٖ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٖ
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مك المفظ، حسف االقتضاب، غريب اإلشارة، مميح الفصؿ ))سيؿ الببلغة ح
، كحكى ابف أسادة األصفياني ألبي حياف عف رجؿو أعمى يطكؼ (ُ)كالكصؿ((

 .(ِ)كيسأؿ

كركل أبك حياف كثيران مف األخبار عف أبي الحسف أحمد بف جعفر البرمكي  
رمكي أقكاالن ، كذكر أبك حياف عف يحيى بف خالد الب(ْ)، كأكرد عنو شعران (ّ)(ظةجح)

ـٌ يعٌمؽ ناقدان، كمف ذلؾ قكلو: (ٓ)كشعران كبعض التكقيعات ، كيكرد عنو أحيانان القكؿ ث
))كقاؿ يحيى بف خالد: ما رأينا العقؿ قطٌّ إاٌل خادمان لمجيؿ. ليتو فٌسر كذكر الكجو 

 .(ٔ)كالعٌمة، كما أكثر ما يرسمكف الكبلـ إرساؿ اآلمف مف التتبع((

فاد مف عمماء فارس بؿ إٌف السيرافي كالسجستاني ىما أكثر إذف، فالتكحيدم أ 
مف أٌثر بو كبشخصيتو األدبية كالٌنقدية كرفده بأنكاع العمـك كالمعارؼ، كأفاد كذلؾ مف 
أبي الفضؿ كأبي الفتح كالصاحب، كمضى ساخطان عمييـ، يؤلؼ في نقدىـ الكتب، 

لفكا فيو الرسائؿ، كىك بذلؾ فراح يكرد الركايات عف عمماء سبقكه مارسكا الٌنقد كأ
 يحاكؿ أف يجد مبرران لتأليفو كتاب )أخبلؽ الكزيريف(.

كأفاد كذلؾ مف شخصيات فارسية أخرل قميمة األثر في كتاباتو، كلـ يتأثر  
بشخصية عربية كال أعجمية كتأٌثره بأبي سعيد كأبي سميماف المذىيف ذكرناىما آنفا؛ 

 سعة معارفو .      فيما المذاف شٌكبل مبلمح ثقافتو، ك 
                                                 

 . ُّّر: أخبلؽ الكزيريف: ينظ( (ُ
 . ِٖ/  ّينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
. ينظر: ََُ، ٕٓ/  ٔ، كْٓ، ِٓ/  ْ، كْٔ، ْٓ/  ِ، ك ِِّ، ِٕ/  ُينظر: البصائر كالذخائر: ( (ّ

 .. ُّّ/  ُترجمتو: كفيات األعياف 
 . ِٓ/  ْ، كُٓ، ْٕ، ْٓ/  ِ، كٓٓ، َٓ، ْٗ، ِٓ/  ُينظر: البصائر كالذخائر: ( (ْ
 . ْٓػػػ  ِٓ/  ٖينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٓ
 . ٖٓػػػ  ْٖ/  ٖينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٔ
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 ادلثحج الخالج: 

ح
ّ
ح وًقدي

ّ
 كتة أدتي

ليس مف السيؿ اإلحاطة بجميع مصادر أبي حٌياف األدبٌية منيا كالٌنقدية ، فأكثر     
، بذكر المصدر ، كما أشرنا سابقنا ما يركل مف الشعر كالٌنثر يكرده مف دكف التزاـ

فيك عندما يكرد شعرنا يركيو عف )شاعر(
عمـ مىف ىذا الشاعر إاٌل بالعكدة إلى ، كال ن(ُ)

المصادر التاريخٌية أك الدكاكيف الشعرية ، ككذلؾ الٌنثر، فعندما يركل الخبر أك 
، كأف يقكؿ: قة نفسياالحكاية أك المثؿ أك غير ذلؾ مف الفنكف الٌنثرية يتبع الطري

 .(ّ)لكتاب، كأحيانا يذكر المرجع ، كقد يعمد إلى ذكر مصادره في مقدمة ا(ِ))كاتب(

كشاع في زمف التكحيدم أدب المجالس، الذم يعتمد بشكؿ كبيرو عمى مفيكمىي     
ؿ الذم مثٌ متاع كالمؤانسة( خير دليؿو عمى ىذا األدب ، ككتاب )اإل(ْ)الحكاية كالخبر
 .عصرثقافة ذلؾ ال

المقارنة بيف ما  كمف خبلؿ تتبع مرجعيات التكحيدم األدبية كالٌنقدية سنحاكؿ    
لمجاميع األدبية التي رجع إلييا بكصفيا ، كما ىك مكجكد في ىذه ارده التكحيدمأك 

، كسنحاكؿ أف نعرؼ مكاطف المقاء بينيما باالعتماد عمى حكاشي التحقيؽ ان مصدر 

                                                 

،  ُُْ/  ٕ، ك ْٖ،  ْٔ/  ّ، ك َُْ،  ُّٓ،  ٖٖ/  ِ، ك ُٕٔ/  ُينظر: البصائر كالذخائر: ( (ُ
،  ُِْ،  ُُْ،  ُِْ،  ُُٗ،  ُُٖ،  ُُٓ/  ٖ، ك َِِ،  َُٖ،  ُٕٕ،  ُٕٓ،  ُّٕ،  ُِٕ، ُِْ
ُٓٔ  ،ُٔٓ  ،َُٖ . 
 ُٕ،  َٕ/  ّ، ك ِٕ،  ّٓ،  ّٖ/  ِ، ك ُِٔ،  ُُٔ،  ُُٓ،  ُُّ/  ُ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ِ
 . ُُٓ،  ُُِ،  َُْ،  ُْ/  ٓ، ك ُٗٗ،  ُٔٔ،  ٔٔ،  ٓٔ،  ٕٓ/  ْ، ك ُٕٓ، ُٓٓ،  َُٓ، 
 . ٓػػػػ  ّينظر: مقدمة البصائر كالذخائر: ( (ّ
 . ُِ: ية في كتاب اإلمتاع كالمؤانسةردينظر: البنية الس( (ْ
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، ككذلؾ يجب أف نذكر ما أشار إليو نقكؿ التكحيدم مف ىذه الكتب كاليامش؛ لمعرفة
 أبك حياف مف ىذه المصادر.       

 ـ كتب أدبية: ــــ

لسيـ ، ، سكاء الذيف التقى بيـ كحضر مجاكاف أبك حياف كفيًّا ألغمب شيكخو     
، أـ الذيف قرأ ليـ كتأٌثر بيـ ، كأعجب بآرائيـ، كأشار كأخذ عنيـ، كقد سبؽ ذكرىـ

 إلى مؤلفاتيـ.

 كحاكؿ التكحيدم اإلفادة مف مينتو في قراءاتو ألٌميات كتب األدب ، كمنيا كتاب    
كؿ ير أٌنو اٌطمع عمى كتاب )طبقات فح، كيظ(ُ)ىػ(ُِّ)الٌنكادر( البف األعرابي )

، إاٌل أٌف أبا حياف لـ ييعجب (ِ)عراء(، كتأٌثر بآراء ابف سبلـ بالشعر كأخبار الشعراءالشٌ 
، ككاف مفتكننا بو مكلعنا بكتبو يقتفي أثره، (ّ)ىػ(ِٓٓبأديب كأبي عثماف الجاحظ )

، كقد صٌرح في مقدمة كتابو )البصائر كالذخائر( (ْ)ٌمو كاحد الدنياكيسمؾ طريقتو، كيس
أٌنو اعتمد جميع كتب الجاحظ كمصدر لو في تأليفو ، فيقكؿ: ))جمعتي ذلؾ كٌمو في 

مع الشيكة التاٌمة كالحرص المتضاعؼ كالدأب الشديد، كلقاء ىذه المدة الطكيمة 
الجاحظ   بحربف ماف عمرك ى حكيت عف أبي عثمف كتب شتٌ  الٌناس كفمي الببلد

الكنانٌي، ككتبو ىي الدر الٌنثير، كالٌنكر المطير، ككبلمو الخمر الص رؼ، كالسحر 
، كعمى رأس كتب الجاحظ األدبٌية كتابو )البياف كالتبييف(، كيعد مف (ٓ)الحبلؿ((

                                                 

 . َُٔ/  ّ، ك ّ/  ُينظر: البصائر كالذخائر: ( (ُ
/  ٗ، ك ِٖ/  ٔ، ك ُٖٔ/  ٓ، ك ُِْ،  ُٓ/  ّ، ك ُِٖ/  ِ، ك ٗٓ/  ُ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ِ
ْٗ. 
 . ُِْٗ/  ٓينظر: معجـ األدباء: ( (ّ
 . ِْينظر: أخبلؽ الكزيرىيف: ( (ْ
 . ّ/  ُالذخائر: البصائر ك ( (ٓ
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 ، أٌما كتابو )الحيكاف( (ُ)مصادر التكحيدم الميٌمة؛ فقد نقؿ عنو الكثير مف األقكاؿ
ا في كتابات أبي حياف ، فنسخو بطمبو مف الكزير ابف سعداف،  فقد ظير أثره كاضحن

ء األكؿ: الكتب كنقؿ منو عمى شاكمة قكلو: ))قاؿ الجاحظ في كتاب الحيكاف في الجز 
، كتيقرأ بكؿ مكاف، عمى تفاكت ما بيف األعصار، كتباعد ما بيف تكجد في كٌؿ اكاف

 البرصاف، ككتاب )(ّ)ب )المحاسف كاألضداد(، كنقؿ كذلؾ مف كتا(ِ)األمصار((
، (ٔ)، ك)الرسالة العثمانية((ٓ)، كذكر لو )رسالة الحنيف إلى األكطاف((ْ)كالعرجاف(

كذكر كتبنا ألبي عثماف لـ تصؿ إلينا، كلـ تذكر في المصادر، كىي )كتاب 
، ككتاب )الميمىح((ٕ)اإلبؿ(

)البخبلء(،  ، كلعٌمو اٌطمع عمى كتاب(ٗ)، ككتاب )الٌنحؿ((ٖ)
ا ترٌجح ذلؾ ، كأكرد أبك حياف فصكالن أدبية كذلؾ مف تأليؼ (َُ)فقد أكرد نصكصن

، أك (ُِ)، أك يقكؿ: ))فصؿ لمجاحظ(((ُُ)الجاحظ، كأف يقكؿ: ))فصؿ ألبي عثماف((
 .(ُّ)يقكؿ: ))قاؿ أبك عثماف((

                                                 

،  َُّ،  ُِٓ،  ُِْ،  ُُّ،  َُٓ،  َُِ،  ٔٓ/  ٓ، ك ُٖ،  ُْ/  ُ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُ
 . ُٕٓ،  ُّْ/  ٕ، ك ُِٓ
 . ُّْ/  ٔ، ك ُْٓ_  ُِْ/  ٓ: البصائر كالذخائر( (ِ
 . َٗػػػػ  ٖٗ/  ٗ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ّ
 . ُٖٗ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ْ
 . َٗ،  ٖٗ/  ٗ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٓ
 . ِْْ/  ٔ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٔ
 . ُٗ/  ِينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٕ
 . ٗٓ/  ٖ، ك ْٕ/  ٓ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٖ
 . ّٖ/  ِ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٗ

 ( .ّّٗ، فقرة ) َُْ/  ٗ: البصائر كالذخائرينظر: ( (َُ
 . ُِّ/  ّ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُُ
 . ُٖٖ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُِ
 . ُِٗ/  ٔ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُّ
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قى المصادر التي است ىػ( مف أىـٌ ِٕٔكيعد كتاب )عيكف األخبار( البف قتيبة )    
، كلـ يقتصر (ُ)، كقد نقؿ أبك حياف مف ىذا الكتاب الشيء الكثيرمادتو منيا

 ، كمف ذلؾ د اعتمد عمى كتب أخرل البف قتيبةالتكحيدم عمى كتاب )العيكف(، فق

، ككتاب (ْ)، ككتاب )األشربة((ّ)ب(، ككتاب )أدب الكات(ِ)كتاب )الشعر كالشعراء(
 .                                        (ٔ)إلى ابف قتيبة كىك )اإلمامة كالسياسة( ، كىناؾ كتاب منسكب(ٓ))ديكاف المعاني(

أٌما كتاب )مجالس ثعمب( فقد نقؿ عنو أبك حياف الكثير، حتى أٌف الباحث يكاجو     
 .(ٕ)صعكبة إذا أراد أف يحصي نقكلو

أبي كيشير التكحيدم إلى اعتماده عمى كتاب )المنظكـ كالمنثكر( البف     
 .    (ٗ)، كقد ذكر لو كتابنا آخر نقؿ منو كىك كتاب )بغداد((ٖ)الطاىر

بعد ذلؾ يذكر لنا التكحيدم كتابنا آخر يظير أٌنو يشٌكؿ مصدرنا ميٌما لو ، كىك     
ا(َُ)كتاب )األكراؽ( لمصكليٌ  ، كىناؾ كتاب اسمو )الكزراء (ُُ)، كنقؿ منو أيضن

                                                 

 . َٔػػػ  ٔٓ/  ٓ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُ
 . ُُْ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ِ
 . ُِِ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ّ
 . ِّْ/  ٔ: خائرالبصائر كالذينظر: ( (ْ
 . ٓٓ/  ٖ، ك ُٗٔ/  ٔ، ك َِْ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٓ
 . ُٗٗ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٔ
 . ِِّػػػػػ  ُِٖ/  ٗ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٕ
 . ْ/  ُينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٖ
 . ْٗ/  ُ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٗ

 . ْ/  ُ: خائرالبصائر كالذينظر: ( (َُ
 . َِّ/  ٔ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُُ
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التكحيدم في معرض حديثو عف مصادر كالكٌتاب( البف عبدكس الجيشيارم ذكره 
ا(ُ)دراستو  .(ِ)، كنقؿ منو أيضن

ـٌ ينتيي التكحيدم مف عد المصادر األدبية بكتاب لقدامة بف جعفر اسمو      ث
ا طريفة عف الكبلب كاألفاعي كالثعالب (ّ))الحيكانات( ، كذكر أبك حياف قصصن

، كال (ٓ)، ك)البصائر كالذخائر((ْ)كغيرىا مف الحيكانات في كتابىيو )اإلمتاع كالمؤانسة(
 نعرؼ ما إذا كانت ىذه القصص تعكد إلى ىذا الكتاب أـ ال .

، ككتاب )عيار الشعر( (ٔ)دمشنانلؤلكنقؿ التكحيدم مف كتاب )معاني الشعر(     
، الذم يعد مف مصادر أبي حياف الميٌمة ، كسنعكد إليو في (ٕ)البف طباطبا العمكمٌ 
 .دحديثنا عف كتب الٌنق

، كنقؿ مف كتاب (ٖ)كذكر التكحيدم كتاب ابف الٌنديـ، كأكرد عنو الشيء الكثير    
)كميمة كدمنة( كبلمنا
 ، كقد مٌر بنا (َُ)، كلـ يغفؿ كتب ابف المقٌفع كذكره في كتاباتو(ٗ)

                                                 

 . ٓػػػ  ْ/  ُ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُ
 . ِٓ/  ٖ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ِ
 . ٓ/  ُ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ّ
 . ُٓٗػػػ  ُٗٓ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
 . ُُُ،  َُُ،  ََُ،  ٗٗ / ٗ، ك ِّْ/  ُينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٓ
فقرة  ُُْ/  ُ، كركل عنو أقكاالن ، منيا ينظر البصائر كالذخائر:  ُِٓ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٔ

 . ّّْ، كفقرة  ُّْ
 . َُٖ/  ٓ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٕ
، ُٖ/  ْ، ك َُّ،  ُُٔ،  ُُْ،  ُُّ،  ُِ/  ّ، ك َٔ،  ٖٓ،  ٔٓ/  ّ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٖ
ِّ  ،ِْ. 
 . ْٓينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ٗ

، كينظر: اإلمتاع  ٔٓ،  ٓٓ،  ّّ/  ٕ، ك ُٗٔ/  ٔ، ك ِْٔ/  ْينظر: البصائر كالذخائر: ( (َُ
 . ُٕ، كينظر: أخبلؽ الكزيريف:  ّْٔ،  ُٖٕ،  ُْ، كينظر: الصداقة كالصديؽ:  ِّ/  ِكالمؤانسة: 
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 .    (ُ)حديثو عف كتاب )اليتيمة( البف المقٌفع

سائؿ الكٌتاب كرسائؿ كمف الكاضح اعتماد التكحيدم عمى مجمكعة ضخمة مف ر     
، كنقؿ (ٓ)، كجعفر بف محٌمد بف ثكابة(ْ)، كأبي العيناء(ّ)، كعبد الحميد(ِ)العتابي

ا مف رسائؿ ابف أبي الدنيا ، كأكرد في كتاباتو كثيرنا (ٕ)، كأبي القاسـ اإلسكافي(ٔ)أيضن
 .(ٖ)مف الفنكف الٌنثرية، فعندما نٌطمع عمى مؤلفاتو نجد أٌنيا تضٌمنت أخبارنا كثيرة

، (ُِ)، كأمثاؿ(ُُ)، كمناظرات(َُ)، كتكقيعات(ٗ)ككذلؾ تحتكم عمى حكايات 
 ، (ُٖ)، كممح(ُٕ)، كنتؼ(ُٔ)، كجكابات مسكتة(ُٓ)، كأقكاؿ مأثكرة(ُْ)، كخكاتـ(ُّ)كنكادر

                                                 

 . ُٕػػػ  َٕ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُ
 . ُّٖ/  ْينظر: البصائر كالذخائر: ( (ِ
 . ُٕٔ،  ُّٖ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ّ
 . ٕٕ/  ُ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ْ
 . ُّٔ/  ٔ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٓ
 . ِِْ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٔ
 . ُُٕػػػ  َُٕ/  ٔ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٕ
 . ُٗ،  ُٔ،  ُٓ،  ُْ/  ُ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٖ
 ، ككذلؾ أغمب الميالي في اإلمتاع . ْٗػػػػ  ِ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٗ

،  ِِّ،  ُِِ،  َِْ،  ُٖٓ/  ٔ، ك َُٕ،  ُُّ،  ُِٖ،  ُِٕ/  ِينظر: البصائر كالذخائر: ( (َُ
 .ِٔ/  ٖك

 . ُّٕ،  َُٖ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُُ
 . ُٕٔػػػ  ُِٔ/  ٔينظر: البصائر كالذخائر: ( (ُِ
 . ٓٗ/  ٗ، ك ََُ/  ْ، ك ْٗ/  ِ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُّ
 . ٔٗ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُْ
 . ُٓٗ/  ٕينظر: البصائر كالذخائر: ( (ُٓ
 . ُٕ/  ٕ، ك ِِٕ،  ُٕٕ،  َُٓ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُٔ
 . َٓ/  ٗ: البصائر كالذخائرنظر: ي( (ُٕ
 . َٕ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ُٖ
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 ، كفنكف أدبية أخرل .     (ّ)، كحكـ(ِ)، كأغاني(ُ)ككصايا

، ككتاب )أدب (ْ)يانيكما نقؿ أبك حياف مف كتاب )األغاني( ألبي الفرج األصف   
، ككذلؾ كتاب )المؤتمؼ (ٔ)، ككتاب )البديع( البف المعتز(ٓ)الكٌتاب( لمصكلي
، كنقؿ مف كتاب (ٖ)، كذكر كتابنا البف المراغي اسمو )البيجة((ٕ)كالمختمؼ( لآلمدم

، ككتاب )الزىرة( لمحٌمد بف داكد (ٗ))األخبار المكفقيات( لمزبير بف بكار
ا عف كتاب )العقد( البف عبد ربو، كنقؿ (َُ)األصفياني ، ككذلؾ نقؿ عف (ُُ)أيضن

، كتاب )مراح (ُِ)كتابيف ألحمد بف الطيب السرخسي، كىما كتاب )األخبلؽ(
(، كقد قرأه عمى أبي سعيد الٌشدة، كذكر أبك حياف كتابنا اسمو )(ُّ)الركح(

دابا حسنة ، ككذلؾ أكرد كتابنا اسمو )المصكف(، كقاؿ عنو إٌنو: ))يحكم آ(ُْ)السيرافي
 .(ُٓ)كألفاظنا حمكة((

                                                 

 . ُُُينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ُ
 . ُّٖػػػػ  ُٓٔ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ُٕٓ/  ٕينظر: البصائر كالذخائر: ( (ّ
 . ُٗ/  ٖ، ك ُُٖ،  ُِٔ/  ٓ، ك ّٖ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ْ
 . َِ،  ُٗ/  ٗ، ك ِٗ/  ُ: البصائر كالذخائرينظر:  ((ٓ
 . ُٗٗ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٔ
 . َٗ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٕ
 . ُّْػػػػػ  ُّّ/  ُينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٖ
 . ِٔ/  ٗ، ك ِّ/  ٓينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٗ

 . ّْ/  ٔ، ك ُُِ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (َُ
 . ُُْ،  ُُّ،  َُُ،  ٗٗ/  ٓ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُُ
 . ُٕٗ/  ٗينظر: البصائر كالذخائر: ( (ُِ
 . َُٔ/  ٔ، ك َِٔ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُّ
 . ّٓ،  ِٓ/  ٔينظر: البصائر كالذخائر: ( (ُْ
 .  ُّ/  ٕ: البصائر كالذخائر ((ُٓ
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أٌما كتب الٌنكادر فباإلضافة إلى نكادر ابف األعرابي ػػػػ الذم سمؼ ذكره ػػػػ فقد ذكر     
، كنقؿ مف نكادر (ُ)التكحيدم نكادر األمكم ككاف يحتفظ بنسخة منو بخط ابف الككفي

 .(ِ)القضاة لممدائني

ثعمب الذم ذكرناه سمفنا، كىناؾ  ، كمجالسكاعتمد أبك حياف عمى كتب المجالس    
مكاطف لقاء بيف كتب الطبقات ككتاب )البصائر( ألبي حياف، كىذا يدؿ عمى أٌنو 
كاف يعتمد عمى بعض ىذه الكتب، كمنيا كتاب )طبقات فصكؿ الشعراء( البف سبلـ 

، كنعتقد أٌنو (ٓ)، ك)معجـ الشعراء( لممرزبانيٌ (ْ)، ك)طبقات ابف المعتز((ّ)الجمحي
، ككتاب (ٔ)إلى بعض كتب التاريخ، مثؿ كتاب )أنساب األشراؼ( لمببلذرمرجع 

، كنراه يصٌرح بأٌنو استعمؿ تاريخ القطربمي في كتابو (ٕ))مركج الذىب( لممسعكدم
، كيرجح أٌنو رجع إلى كتابىي ابف (ٖ))البصائر(؛ إذ يقكؿ: ))قاؿ القطربمي في كتابو((

، عمى ؿ عنيما، فقد نق(َُ)كبة المسكتة(، ك)األج(ٗ)أبي عكف، كىما )التشبييات(
اٌطمع  الرغـ مف أٌنو لـ يذكرىما، كىناؾ ثبلثة مؤلفات ػػػ يبدك أٌنيا كانت مسكدات ػػػػ

، األكؿ مف تأليؼ عبد ا بف المعتز، كنقؿ عنو الكثير، عمييا التكحيدم كأعجب بيا

                                                 

 . َُٔ/  ُينظر: البصائر كالذخائر: ( (ُ
 . ٓٗ/  ٗ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ِ
 . َٗ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ّ
 . ُُْ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ْ
 . َِٕ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٓ
 . َُٖ/  ْ، ك ّّ،  ُٕ/  ُ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٔ
 . ْٓ/  ٔ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٕ
 . َُٗ/  ٔ: البصائر كالذخائرظر: ين( (ٖ
 . ّٗػػػ  ّّ/  ٓ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٗ

 . َُُ/  ٗ، ك ِِ/  ٖ: البصائر كالذخائرينظر: ( (َُ
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أك يشير إلى أٌف  ،(ُ)كيسٌميو )عبد ا( كفي أغمب األحياف يكتفي بكممة ))قاؿ((
، كفي نياية ما نقمو عنو يقكؿ: (ِ)الٌنقؿ عف خطو فيقكؿ: ))قاؿ عبد ا بخٌطو((

، ثـٌ يعكد مف جديد لينقؿ عف كتاب ابف (ّ)))انتيى ما حكيناه عف ابف المعتز((
المعتز في الجزء التاسع بالطريقة نفسيا التي اتبعيا في الجزء السادس، ثـٌ يختـ ما 

 . (ْ)))إلى ىاىنا نقمتي مف كتاب ابف المعتز(( نقمو بقكلو:

تاب أٌما الكتاب الثاني فيك مسكدة البف العميد ذكر اسميا أبك حياف ىي ك    
ميؽ(، تكفيى سن ٍمؽ كالخي مع التكحيدم عمى كرقات في المسكدة، اطٌ  ىػ( كىكَّٔ)ة )الخى

 .(ٓ)منو، كنقؿ منيما حركفنا أخذىا عف أبي طاىر الكٌراؽ

نقؿ أبك حياف مف ىذه المسكدة مجمكعة مف أمثاؿ العرب؛ إذ حثت عمى  كقد    
، كيشير في نيايتيا إلى (ٔ)المكاساة في الشيء القميؿ ، كعددىا تسعة كخمسكف مثبلن

أٌنو أخذىا عف ىذه المسكدة بقكلو: ))إلى ىاىنا ىك ما نقمتو مف مسكدة ابف 
 .(ٕ)العميد((

أبياتنا، كصٌرح بأٌنو أخذىا عف ىذه المسكدة كباإلضافة إلى األمثاؿ نقؿ منيا    
ا أبيات، كىي في تشبيو الذكائب بالكىٍرـ كالعناقيد(( ، كأكرد (ٖ)بقكلو: ))ككاف فييا أيضن

                                                 

 . ٕٗ،  ٕٓػػػػ  ُٕ/  ٔينظر: البصائر كالذخائر: ( (ُ
 . ْٕ/  ٔ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ِ
 . َٖ/  ٔ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ّ
 . َٓ/  ٗ: البصائر كالذخائر: ينظر( (ْ
 . ِّٗػػػػ  ِّٖينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ٓ
 . ُٕٔػػػػ  ُِٔ/  ٔينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٔ
 . ُٕٔ/  ٔ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٕ
 . ُٗٔػػػػ  ُٕٔ/  ٔ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٖ
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التكحيدم عف ابف العميد أخبارنا أخرل ال نعرؼ إف كانت تنتمي إلى ىذه المسكدة أـ 
 .(ُ)ال

لسيرافي تدلنا عمى ذلؾ قرائف أكردىا كالكتاب الثالث نعتقد أٌنو مسكدة ألبي سعيد ا   
التكحيدم أثناء نقمو مف ىذه المسكدة، ففي الجزء السابع مف كتابو )البصائر 

كالذخائر( يكرد خبرنا يقكؿ في بدايتو: ))نقمت مف خط أبي سعيد السيرافي ...((
(ِ) ،

كيقكؿ في تعميؽ لو عمى حديث أحد آؿ صكحاف في نياية خطبة لعبد الممؾ بف 
، كيكرد أبك حياف قكالن (ّ)ف: ))ىكذا كجدتي بخط السيرافي، كما رأيت لو إسنادنا((مركا

نٌصو: ))يقاؿ كؿ شيء إذا كثير رىخىص إاٌل العقؿ، فإٌنو إذا كثير غبل ىذه مف جيد 
ـٌ ينقؿ خبرنا مشيكرنا فيقكؿ (ْ)الكبلـ، ىكذا كاف بخط أبي سعيد فنقمتو عمى ىيئتو(( ، ث

دتي بخط الٌسيرافي، كالخبر مشيكر، إاٌل أٌنني أنستي في نيايتو: ))ىكذا كج
، كيتضح مف قكلو ىاىنا أٌنو يثؽ بالسيرافي أكثر مف غيره، كما ذكرنا (ٓ)بخطو((

سابقنا، ككذلؾ يركم خبرنا فيقكؿ في آخره: ))كذا كاف بخط السيرافي((
(ٔ). 

المفظة بخط  كيركم أبك حياف قكالن فيو عبارة نابية فيقكؿ: ))ىكذا كانت ىذه    
السيرافي، كنقمتيا كما كجدتيا، كلكال أٌنني كجدتيا بخط ىذا الٌرجؿ ما تجاكزت 

 ، كىذا الٌنص يصٌكر لنا حرص التكحيدم كأمانتو في الٌنقؿ كالركاية .(ٕ)ركايتيا((

                                                 

 . ٔٗ،  ُٖ/  ٔ، كالبصائر كالذخائر:  ُُٕينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ُ
 . ُُّ/  ٕالبصائر كالذخائر:  ((ِ
 . ُِٖػػػػ  ُِٕ/  ٕ: البصائر كالذخائر ((ّ
 . ُُّػػػػ  َُّ/  ٕ: البصائر كالذخائر ((ْ
 . ُّْػػػ  ُّّ/  ٕ: البصائر كالذخائر( (ٓ
 . ُّٔػػػ  ُّٓ/  ٕ: البصائر كالذخائر( (ٔ
 . ُّٗ/  ٕ: البصائر كالذخائر( (ٕ
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كفي آخر نقكلو مف خط السيرافي يركم دعاءن ليحيى بف معاذ، كيقكؿ في آخره:     
مف خط السيرافي، كلـ أيًضؼ إليو شيئنا مف مكاضع أيخر، ))ىذا آخر ما نقمتو 

 .(ُ)كحكيت خطو كشكمو...((

أٌما الشعر فيظير أٌف أبا حياف اعتمد عمى مجمكعة كبيرة مف دكاكيف الشعراء،     
كثير منيا لـ يصؿ إلينا، فقد أكرد أبياتنا كثيرة مف دكف ذكر المصدر أك الكتاب 

أٌما ما ذكره مف دكاكيف فمنيا ديكاف امرئ القيس بركاية ، (ِ)التاريخي الذم أخذىا عنو
، كذكر ديكاننا لرؤبة؛ إذ يقكؿ: ))ىكذا رأيتو في كتابو عتيؽ فيو أراجيز (ّ)السكرم

رؤبة بتفسير أبي عمرك، كال أدرم مىف أبك عمرك كلعٌمو المازني أك الشيباني((
(ْ) ،

))لمطرمي ديكافه كبير، كاف في أياـ  كأكرد أبياتنا لمطرمٌي ثـٌ يذكر لو ديكاننا فيقكؿ:
المعتمد، كلو ترخيـ طريؼ، كسمع المعتمد شعره فناؿ بو ىباتو، كأمر فكتب ديكانو 

ٌنما دلمتي في ىذا المكاف عميو تعٌجبنا منو(( ذا (ٓ)بالذىب، كديكانو مشيكر، كا  ، كا 
ارنا جاىمية، تصفحنا كتب التكحيدم الحظنا تنكعنا في اختياراتو الشعرية؛ فقد أكرد أشع

سبلمية، منيا ما قيؿ في عصر صدر اإلسبلـ، كمنيا أمكية، كأكرد كذلؾ أشعارنا  كا 
عباسية، ككاف يكردىا أٌما لبلستشياد أك لمركاية، كأحياننا يكردىا لممناسبة كتأكيد 

 الكبلـ، كما نقؿ التكحيدم الشعر عف مجمكعات شعرية، مثؿ نقائض جرير 

                                                 

 . ُٕٓ/  ٕ: ئرالبصائر كالذخا( (ُ
،  َُٕ،  ُْْ،  ُّْ،  ُُْ،  ُّْ،  ُّّ،  ُِٖ،  ُِٕ،  ّٕ،  ّْينظر: الصداقة كالصديؽ: ( (ِ

ُْٕ  ،ُٕٗ . 
 . َُٓ/  ُينظر: البصائر كالذخائر: ( (ّ
 . ِِٗ/  ْ: البصائر كالذخائر ((ْ
  . ِّٓ/  ْ: البصائر كالذخائر ((ٓ
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، ككذلؾ (ّ)، ككحشيات أبي تماـ كحماسة البحترم(ِ)ماـ، كحماسة أبي ت(ُ)كالفرزدؽ
كقرأ بعض الشعر  ،(ٓ)السيرافيك  ،(ْ)األندلسي نقؿ كثيرنا مف األشعار عف شيكخو، مثؿ

 .(ٔ)عمى أبي سعيد

ث التكحيدم عف الٌنقد األدبي، لكٌنو لـ يفرد لو كتابنا، ككاف يعتـز إنشاء تحدٌ     
ذا دققنا الٌنظر في آرائو الٌنقدية المتناثرة (ٕ)بلـ(رسالة فيو سٌماىا )الكبلـ عمى الك ، كا 

 في مؤلفاتو يتبيف لنا أٌنو ييتـ بالقيـ الجمالية لمٌنص األدبي سكاء كاف نثرنا أـ شعرنا.

ذا نظرنا ألبي      كسبؽ أف ذكرنا أٌنو قرأ كتب الجاحظ، كتأثر بو؛ بكصفو أديبنا، كا 
متأٌثرنا بآرائو الٌنقدية، بؿ إٌف الجاحظ أسيـ  عثماف بكصفو ناقدنا، سنجد أٌف أبا حياف

في تككيف الفكر الٌنقدم ألبي حياف التكحيدم؛ ففكرة تأليؼ كتابو )البصائر كالذخائر( 
 .(ٖ)أخذىا عف )البياف كالتبييف(

، ػػػ ككاف مذككرنا في كتاب الرتب (ٗ)كيكرد قكالن ذكره الجاحظ في كتاب )الٌنحؿ(    
ا ػػػػػ لعبد ا بف محٌمد بف عبد الممؾ الزيات في بني ىاشـ أٌنيـ (َُ)ألبي عثماف أيضن

))ممح األرض، كزينة الدنيا، كحٍميي العالـ، كالٌسناـ األعظـ، كالكاىؿ األضخـ، كلباب 

                                                 

 . َٗػػػ  ٖٗ/  ٕ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُ
 . ُِٖ/  ُ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ِ
 . ٓٗ/  ٔ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ّ
 . ُِٕ/  ٔ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ْ
 . ٓٓ/  ٔ، ك ٖٓ/  ْ، ك ِٕ،  ِٔ/  ْ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٓ
 . ُٔٗ/  ٔ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٔ
 . ِْٔينظر: المقابسات: ( (ٕ
 .ََِِة شيماء فاىـ أستاذة الٌنقد القديـ في محاضرة بتاريخ :     /     /   عف الدكتكر ( (ٖ
 . ّٖػػػ  ُٖ/  ِينظر: البصائر كالذخائر: ( (ٗ

 . ّٖ/  ِ: البصائر كالذخائرينظر: ( (َُ
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كؿ  جكىر كريـ، كسٌر كؿ عنصر شريؼ، كالطينة البيضاء، كالمغرس المبارؾ، كىـ 
، فيتناكؿ الٌنص بالشؾ كالتساؤؿ؛ (ُ)لعمـ ...((الٌنصاب الكثيؽ، كمعًدفي الفيـ، كينبكع ا
، كىك ىاىنا قد يككف قصده أٌنو لمجاحظ (ِ)فػػ ))عميو سمة كبلـ أبي عثماف كنكره((

 نفسو .

ثـٌ يزيد بالشؾ فيقكؿ: ))ثـٌ ال أدرم كيؼ الحاؿ فيما عدا ىذا الظاىر مف     
ٌنما ينقسـ فيو  الباطف؛ ألٌف الباطف ال يستقر معو اليقيف، كال تثبت عميو الشيادة، كا 

 .(ّ)الظٌف كالتكٌىـ كالحقيقة مف ذلؾ عمى بيعد((

كباإلضافة إلى ما ذكرنا مف كتب الجاحظ فقد أكرد لو التكحيدم رسالةن طكيمة     
 .    (ْ)دكادكتبيا في ذـٌ أخبلؽ محٌمد بف الجيـ، كمدح ابف أبي 

ضكع الٌنقد األدبي، كىما: )عيار لقد اعتمد التكحيدم عمى كتابىيف ميٌميف في مك     
ىػ(، كىك بيف أيدينا اليكـ، كالثاني كتاب لمٌناشئ ِِّالشعر( البف طباطبا العمكٌم )

األكبر في الٌنقد، كلـ يصؿ إلينا إاٌل أٌف التكحيدم كاف معجبنا بو أشٌد اإلعجاب، كقد 
أحسف مٌما عٌبر عف ذلؾ بقكلو: ))كما أصبت أحدنا تكٌمـ في نقد الشعر كترصيفو، 

ٌف كبلمو ليزيد عمى كبلـ قدامة كغيره، كلو مذىب حمك  أتى بو الٌناشئ المتكٌمـ، كا 
  :(ٔ)، كيكرد لو أبياتنا مطمعيا(ٓ)كشعر بديع كاحتفاؿ عجيب((

 ومدامة ال يبتغي ِمْن ربِِّو          أحٌد َحباُه بيا لديو مزيًدا

                                                 

 . ّٖػػػ  ُٖ/  ِ: البصائر كالذخائر ((ُ
 . ّٖ/  ِ: البصائر كالذخائر( (ِ
 . ّٖ/  ِ: البصائر كالذخائر( (ّ
 . ِْينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ْ
 . َُٗ/  ٓالبصائر كالذخائر: ( (ٓ
 . َُُ/  ٓالبصائر كالذخائر: ( (ٔ
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سبيا في )عيار الشعر( إلى فبلف ثـٌ يذكر التكحيدم أٌف ابف طباطبا العمكٌم ن    
اليمذاني، فيرفض ىذه الٌنسبة، فيي في نظره لمٌناشئ األكبر، مستندنا إلى دليؿ 
ذا رأيت تمؾ الركاية محرفة، كالعبارة فاسدة، عممت بأٌف سارقنا  كحٌجة؛ إذ يقكؿ: ))كا 
، كالغارة مف الكتاب كالمصنفيف شديدة عمى ما سمؼ  سرؽ، كمنتًحبلن انتحؿى

 .(ُ)قدميف((لممت

ا      كيعد كتاب )عيار الشعر( مف أىـٌ مصادر أبي حياف الٌنقدية، كنقؿ منو نصكصن
، كمف ذلؾ قكلو في ما ينبغي ))قاؿ ابف طباطبا في عيار الشعر: كينبغي (ِ)مطكلة

، كفي قيمة (ّ)لمشاعر أف يتأمؿ تأليؼ شعر كتنسيؽ أبياتو، كيتصؿ كبلمو فييا ...((
ا يتسؽ بو أكلو مع آخره الشعر يقكؿ: ))كأح سف الشعر ما ينتظـ القكؿ فيو انتظامن

 .(ْ)عمى ما ينسقو قائمو، فإف قيٌدـ بيته عمى بيتو دخمو الخمؿ ...((

، حتى ِّٗتف بالٌناشئ األكبر )في ا فيتف التكحيدم بالجاحظ كأديب ككم       ىػ( كناقدو
ارنا تناكلت مطالع ، كأكرد عنو أخب(ٓ)أٌنو فٌضمو عمى جميع الٌنقاد في عصره

، كمخاطبات الٌنساء تحمك مف الشعر كتعذب في (ٕ)، كحٌد الشعر(ٔ)القصائد
، كمف أشير الكتب الٌنقدية التي ذكرىا (ٗ)، كركل عنو اختيارات مف شعره (ٖ)القريض

                                                 

 . َُُ/  ٓ: البصائر كالذخائر( (ُ
 . َُٔػػػػ  ٔٗ،  ُٗػػػ  ٖٖ،  َّ،  ِٖ/  ٕ، ك َُٖ/  ٓ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ِ
 . ٖٖ/  ٕ: البصائر كالذخائر( (ّ
 . ُٗ/  ٕ البصائر كالذخائر: ((ْ
 . َُٗ/  ٓ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٓ
 . َُِػػػ  َِٗ/  ٓ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٔ
 .  ُِٗػػػ  ُِٖ/  ٓالبصائر كالذخائر: ينظر: ( (ٕ
 . ِٔػػػػ  ِٓ/  ٗ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٖ
 . ٔٔ،  ُُ/  ٗ، ك ُِٓ،  ُِِ،  َُِ،  َُُػػػػ  َُٗ/  ٓ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ٗ
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، كيبدك أٌف أبا حياف قرأ مؤلفات قدامة (ُ)التكحيدم كتاب )الحيكانات( لقدامة بف جعفر
كتابو )نقد الشعر(، كقد أشار التكحيدم إلى قدامة في معرض  األخرل، كمنيا

المفاضمة بينو كبيف الٌناشئ األكبر الذم أٌلؼ كتابنا ىك اآلخر سٌماه )نقد الشعر(، كقد 
، كنعتقد أٌف أبا حياف كاف معجبنا (ِ)مٌر بنا سابقنا، كلقدامة كتاب ثافو اسمو )نقد الٌنثر(

تي أحدنا تناىى في كصؼ الٌنثر بجميع ما فيو كعميو بقدامة؛ إذ يقكؿ فيو: ))كما رأي
 .                                          (ّ)غٌير قدامة ابف جعفر في المنزلة الثالثة مف كتابو ...((

ىػ( مف أىـٌ مصادر أبي حياف الٌنقدية؛ إذ أكرد ِٖٓكيعد كتاب )الكامؿ( لممبٌرد )    
كمف ذلؾ قكلو: ))ليس ًبقدىـ العيًد يفضؿي القائؿ، كال عنو األخير آراءن في الٌنقد، 

بحدثاف عٍيدو يييتضـ المصيب، كلكف ييعطى كؿُّ ما يستحٌؽ، أال ترل كيؼ يفضؿ 
 .(ْ)قكؿ عمارة بف عقيؿ ...((

، ككذلؾ (ٓ)كقرأ التكحيدم رسالةن لػ )ابف المقٌفع( كتبيا في معايب آؿ سميماف    
ا (ٔ)بف ىاركف( كتبيا في مثالب الحٌرانيأصاب رسالةن رسالةن لػ )سيؿ  ، كرأل أيضن

ميد( في فضائح آؿ عمٌي بف ىشاـ ، كأشار إلى رسالةو لػ )أبي (ٕ)رسالة لػ )سعيد بف حي

                                                 

 . ٓ/  ُ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ُ
 قاـ بتحقيقو الدكتكر طو حسيف ، مطبعة دار الكتب المصرية .( (ِ
 . ُْٓ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: ( (ّ
 . َِٓ/  ٔالبصائر كالذخائر: ( (ْ
 . ُٕينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ٓ
 .  ِٕ: أخبلؽ الكزيريفينظر: ( (ٔ
 . ّٕػػػ  ِٕ: ر كالذخائرالبصائينظر: ( (ٕ
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، ككجد التكحيدم رسالة أفادىا عف أبي (ُ)بكر الصكلي( في ذـ بعض بني المنجـ
 .   (ِ)محٌمد العركضي البف حٌماد في ابف مقمة

 :                                (ّ)التكحيدم أبياتنا عف  أبيض العمكم األفطسي يقكؿ فيياكيكرد لنا    

 زاخرِ  رٍ ـــــــــبح في أصدافِ  كالدرِّ        ي نِ ضمُّ يَ  البطاحِ  معتمجِ  وأنا ابنُ       

 اظرِ النّ  وادِ ـــعن س فتحُ يُ  نِ فْ كالجَ        يا ميا ومقاـــكنَ ي رُ نِّ ــــع قُّ ــــــينش      

  اوريـــمج ينَّ ـــبائِ ظِ  قي ومثلُ مُ خُ        وليا ــيُ سُ  ثلُ ــرفي ومـَـيا شَ ـكجبال      

التكحيدم عمييا بالقكؿ: ))ىذا كا كبلـه فاخره كمعنى عجيبه كسبلسة  ثـٌ يعٌمؽ   
 .(ْ)حمكة((

و رغـ كاٌطمع التكحيدم عمى كتاب )المصكف( لعمي يف عبيدة فأعجب بكبلمو كأدب   
أٌنو يجيؿ مذىبو كحقيقة شأنو كعادتو فيقكؿ: ))ككبلمو في المصكف كبلـه يدؿُّ عمى 

، كيظير أٌف ابف سعداف يثؽ بثقافة أبي حياف الٌنقدية (ٓ)عقؿو رزيف كأدبو ظاىرو ...((
فيكجو لو طمبنا ليحدثو عف أبي سميماف السجستاني، ك))عف درجتو في العمـ 

 .(ٕ)مف محؿ عدد مف عمماء عصره فييما كيعرؼ محمو، (ٔ)كالحكمة((

                                                 

 . ّٕينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ُ
 . ّٕ: البصائر كالذخائرينظر: ( (ِ
 . ُِْػػػ  ُِّ/  ْينظر: البصائر كالذخائر: ( (ّ
 . ُِْ: البصائر كالذخائر( (ْ
 . ُُٓ: البصائر كالذخائر( (ٓ
 . ُّ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٔ
 . ُّ/  ُ: اإلمتاع كالمؤانسةينظر: ( (ٕ
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، رم عف أبي العميثؿ شاعر بني طاىركيذكر التكحيدم خبرنا عف ابف جدار المص   
عف أٌف الٌنعماف اسـ مف أسماء الدـ، كأٌنو ػػػػ أم ابف العميثؿ ػػػػ حدث بو األصمعي 

بشاىدو أك ككتبو، فيعمؽ التكحيدم مندىشنا فيقكؿ: ))ىذا غريب جدًّا، كليتو كصمو 
، أك مثاؿ أك كتاب، فميس كؿُّ ميٍرسىؿو مقبكالن كال كؿُّ عارضو ثابتنا، كلكال الشاىد  حديثو

 .(ُ)كالمثؿ كقفت الركاية كانتيى العمـ كسقط التفاضؿ((

إذف فالتكحيدم في ىذا الٌنص يطالب الراكم بالدليؿ، كيضع شركطنا لقبكؿ    
يجب ردىا، كىك عندما يتحدث عف ابف الركاية، كفي حاؿ عدـ تكفر ىذه الشركط 

الخمار يبيف لنا صكرة عف الٌنقد األدبي، كعف أسسو، ففي سياؽ اإلجابة عف سؤاؿ 
 الكزير ابف سعداف .

يتحدث التكحيدم عف ابف الخمار فيقكؿ: ))كأٌما ابف الخمار ففصيح، سىٍبط الكبلـ،    
يؽ، لكٌنو يخمط الدٌرة بالبعرة، مديد الٌنفس، طكيؿ العناف، مرضيُّ الٌنقؿ، كثير التدق

، كيشيف جميع ذلؾ بالزٍَّىك كالٌصمىؼ، يزيد  ، كيرقع الجديد بالرث  كيفسد السميف بالغث 
، فما يجد بو مف الفضؿ يرتجعو بالٌنقص...((  .(ِ)في الٌرقـ كالسـك

نبلحظ مقاييس أبي حياف في نقده ليذا العاًلـ الفصيح كالبسيط في لغتو، الدقيؽ    
ـٌ يبيف مفاسده مف الكذب كالتمفيؽ كالمغاالة،  في في حديثو كيظير  كيتزيدترجمتو، ث

 أٌف ىذا السياؽ مف الٌنقد األدبي كاف مٌتبعنا في ذلؾ الكقت .

 ، كرأل (ّ)كأكرد التكحيدم رسالةن ألبي العباس المبٌرد في خبائث الحسف بف رجاء    

                                                 

 . ُٖٔ/  ٕالبصائر كالذخائر: ( (ُ
 . ّْػػػ  ّّ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ِ
 . ْٕػػػػ  ّٕينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ّ
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، كيرل أبك حياف (ُ)الرياستيف(())رسالةن لمعمرم في رقاعات الفضؿ بف سيؿ ذم 
الٌنقد مذىبنا لكثير مف ىؤالء، كيضيؼ عمييـ كثيرنا مف الشعراء كأصحاب الٌنظـ الذيف 

، فيـ ال يكسبكف األمكاؿ كاليباة إاٌل بيذا المذىب، كىـ يعمدكف إلى (ِ)ىـ كالٌطـ  كالرـ  
حاكؿ أف يبرر ما اليجاء المنكر، كالمفظ المكجع كالتعريض، كالقذع المؤلـ، كىك ي

ذىب إليو مف ذٌمو لمكزيريف ابف العميد كالصاحب بف عباد، إاٌل أٌف ىذا الٌنقد مف 
كجية نظر التكحيدم يجب أف يككف مداره ))الصدؽ في القكؿ ، كعمى تقديـ الحٌؽ 

 .     (ّ)في العىٍقد، كقٍصد الصكاب عند اشتباه الرأم كغمبة اليكل((

التي اىتـ بيا أبك حياف قضية المفظ كالمعنى، فالغالب كمف القضايا الٌنقدية      
عميو أٌنو ال يفٌرؽ بينيما، بؿ يميؿ إلى التسكية بينيما، كليذا يقكؿ: ))ال تعشؽ المفظ 

، فيك يقؼ مف ىذه القضية مكقفنا كسطنا، (ْ)دكف المعنى كال تيك المعنى دكف المفظ((
ر مىف ريدَّ صالح معناه لفاسد لفظو فالجماؿ يتحقؽ باالىتماـ بيما معنا، فما ))أكث

))...(ٓ). 

كقد أكرد عف القكمسي كبلمنا حكؿ المفظ كالمعنى، كانتيى إلى نتيجة أٌف المعاني      
جكاىر الٌنفس كالمفظ مستمد منيا ))بحسب المبلبسة التي تحصؿ لو مف نكر الٌنفس، 

ظ بمقدار ما يأخذ مف ، أم: إٌف المف(ٔ)كفيض العقؿ، كشيادة الحؽ، كبراعة الٌنظـ((
 .(ٕ)المعنى يككف حٌقو مف الجزالة أك التكسط

                                                 

 . ْٕ: أخبلؽ الكزيريف ((ُ
ـ بالكسر: الثرل .( (ِ  الٌطـ: البصر ، كالر 
 . ْٕينظر: أخبلؽ الكزيريف: ( (ّ
 . َُ/  ُاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
 . ُْلكزيريف: أخبلؽ ا( (ٓ
 . ُْٓالمقابسات: ( (ٔ
 . ُْٓػػػ  ُْْ: المقايساتينظر: ( (ٕ
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كقد اىتـ أبك حياف بقضية المفاضمة بيف الٌنظـ كالٌنثر، كأكردىا في كتابيو )اإلمتاع    
، كىي مف القضايا الٌنقدية الميٌمة، فالٌنثر في القرف (ِ)، ك)المقابسات((ُ)كالمؤانسة(

)كمنشأ ىذه المشكمة فمسفي الطابع فقد ىؤالء الرابع أصبحت لو مكانة ميٌمة )
المفكركف ما حاـ حكلو الفكر الفمسفي مف أمر التفاكت بيف الخطابة كالشعر في 
حظيما في الصدؽ كالكذب كأٌف الخطابة ػػػ كىي إقناعية ػػػػ متساكية الصدؽ كالكذب، 

فسة كالجدؿ ، ككانت مجالس األدب مشحكنة بالكبلـ كالمنا(ّ)أك صادقة بالمساكاة((
كالمناظرات، كانقسـ العمماء عمى ثبلث فرؽ، األكلى ذىبت إلى تفضيؿ الٌنثر عمى 

صالح بف عمي يقكؿ: ))الٌنثر أصؿ  يالكرخالٌنظـ، كقد سمع التكحيدم أبا عابد 
، كذىب معو جماعة في (ْ)الكبلـ كالٌنظـ فرعو، كاألصؿ أشرؼ مف الفرع ...((

عيسى الكزير، الذم يرل أٌف الٌنثر مف قبؿ العقؿ،  تفضيؿ الٌنثر عمى الٌنظـ، منيـ
، أٌما أحمد بف محٌمد كاتب ركف الدكلة فيرل أٌف الٌنثر أشبو (ٓ)كالٌنظـ مف قبؿ الحس
، كمف الذيف (ٔ)المخطط، كالكشي يركؽ أكثر مف غيره ربالنيٌ بالكشي، كالٌنظـ أشبو 

، أٌما القائمكف (ٕ)نصارمالكاتب، كابف كعب األذىبكا إلى تفضيؿ الٌنثر ابف ىندك 
، كبحر أدبيـ بأفضمية الٌنظـ فػػ ))مف ىؤالء العمماء الذيف كانت سماء عمميـ دركران 

ا ...(( متبلطمن
، كأغمبيـ مف الشعراء كالسبلمي الذم يرل ))مف فضائؿ الٌنظـ أٍف (ٖ)

                                                 

 كما بعدىا . َُّ/  ِينظر: اإلمتاع كالمؤانسة: الميمة الخامسة كالعشركف: ( (ُ
 . ِْٔػػػ  ِْٓ(: َٔينظر: المقابسات: المقابسة )( (ِ
 . ِِّـ: ُّٖٗقافة، بيركت، لبناف، ، دار الث ْتاريخ الٌنقد األدبي عند العرب، د. إحساف عباس، ط( (ّ
 . ُِّ/  ِاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ْ
 . ُّْ/  ِ: اإلمتاع كالمؤانسةينظر: ( (ٓ
 . ُّٓ/  ِ: اإلمتاع كالمؤانسةينظر: ( (ٔ
 . ُّٓ/  ِ: اإلمتاع كالمؤانسةينظر: ( (ٕ
 . ُّٓ/  ِاإلمتاع كالمؤانسة: ( (ٖ
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رل أٌف ، أٌما ابف نباتة في(ُ)صار لنا صناعة برأسيا، كتكٌمـ الٌناس في قكانينيا ...((
الشكاىد ال تكجد غبٌل في الٌنظـ، ككذلؾ الحجج، فالعمماء يقكلكف: ))قاؿ الشاعر، 

كىذا كثيره في الشعر، كالشعر قد أتى بو((
. إذف فالشاعر ىك صاحب الحٌجة، كما (ِ)

 .(ّ)أٌف الشعر ىك الحٌجة

مبة ؛ إذ يقكؿ: ))لمشعراء حمبة كليس لمبمغاء حالعالخكمف الذيف فٌضمكا الٌنظـ    
 .(ٓ)لمبمغاء ىب إلى أٌف الجكائز لمشعراء كليت، كذ(ْ)...((

ؽ بيف الٌنثر افكأٌما الفريؽ الثالث فمٌثمو أبك سميماف السجستاني الذم ماؿ إلى التك    
كالٌنظـ؛ إذ يقكؿ: ))لمٌنثر فضيمتو التي ال تنكر، كلمٌنظـ شرفو الذم ال ييٍجحد كال 

ة مناقب الٌنظـ، كمثالب الٌنظـ في مقابمة مثالب ييستر؛ ألٌف مناقب الٌنثر في مقابم
الٌنثر، كالذم ال بد منو فييما السبلمة كالدقة، كتجٌنب العكيص، كما يحتاج إلى 

 .(ٔ)التأكيؿ كالتخميص((

فالتكحيدم قد أخذ عف كبار عمماء األدب كالٌنقد في عصره، سكاء أ كانكا  ،إذف   
األدبية، كالٌنقدية، كتأثر بما سمع، كقرأ، مف العرب أـ العجـ، كقرأ أٌميات الكتب 

 .                                                  اف أديبنا كناقدنا في الكقت نفسوككاف مميزنا في آرائو، كاختياراتو كذكقو المرىؼ، فك

                                                   
 

                                                 

 . ُّٔػػػػ  ُّٓ/  ِ: اإلمتاع كالمؤانسة( (ُ
 . ُّٔ/  ِ: اإلمتاع كالمؤانسة( (ِ
 . ُّٔ/  ِ: اإلمتاع كالمؤانسةينظر: ( (ّ
 . ُّٔ/  ِ: اإلمتاع كالمؤانسة ((ْ
 . ُّٕػػػ  ُّٔ/  ِ: اإلمتاع كالمؤانسةينظر: ( (ٓ
 . ُّٗ/  ِاإلمتاع كالمؤانسة:  ((ٔ
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  غامضة اتسمت باالضطرابات كاالنقساـ كالفكضى عمى  حقبةعاش التكحيدم في
كانت أزىر العصكر ثقافٌيان، كعممٌيان، كقد طالب أبك  المستكل السياسي، لكٌنيا

، كيمدُّ لو الجاه، حياف بأف تككف المكانة العظمى لمعمماء، كأف تعقد لو الرياسة
ـر ذلؾ، كلـ  يينصؼ مف قبؿ السمطة. فحي

 براز مكانتو لـ ييتـ التكحيدم بذكر تف اصيؿ حياتو بقدر اىتمامو بالٌنص، كا 
العممٌية كثقافتو المكسكعٌية؛ لذلؾ ظمت ىناؾ جكانب غامضة مف حياتو، منيا أٌف 

 المؤرخيف لـ يتفقكا عمى أصمو كسيرتو، كحتى تاريخ مكلده ككفاتو.
  لقد أخذ أبك حياف أغمب عمكمو كمعارفو عف طريؽ المشافية، فكاف يحضر

كرية كاألدبية، كيدٌكف أقكاؿ شيكخو، كيركم عنيـ يشكؿو مباشر مف المجالس الف
دكف ذكر السند أك المصدر، كأغمب ىذه الٌنصكص يكردىا متحممة مف 

، كأحيانان يذكر السند، ككاف ليذه المجالس األثر البالغ في رفده مرجعٌياتيا
 بمختمؼ العمـك كالمعارؼ.

 بعض شيكخو، أمثاؿ المركركذم،  تأٌثر التكحيدم عمى المستكل الديني بآراء
 كالرماني، كغيرىـ، ككاف يدعـ مكاقفيـ، كيميؿ إلى آرائيـ، كيتخفى خمفيـ. كالقفاؿ

 السجستاني الذم  درس التكحيدم عمـك الفمسفة كالمنطؽ كعمـ الٌنجـك عمى شيخو
 شٌكؿ معالـ شخصيتو، ككذلؾ تأٌثر أبك حياف بآرائو في األدب كالٌنقد.

 ف شيخو السجستاني أغمب عمـك اليكناف، كقد عيرؼ عف أخذ أبك حياف ع
، كرغـ أٌنو لـ يكف مف المترجميف التكحيدم كلعو بالفمسفة كالمنطؽ، كعمـك األكائؿ

إاٌل أٌنو أخذ الكثير مف الثقافة اليكنانية عف أستاذه أبي سميماف، كأكرد عنو أخباران 
مف تبلمذتو كمعاصريو ، كعرض آلرائو الفمسفٌية، كلـ ينصؼ السجستاني كثيرة

 كما أنصفو أبك حياف.
  كاف ألبي سعيد السيرافي األثر الكاضح في شخصية التكحيدم كأسمكبو، ككاف

 األخير يثؽ بو كيرجع إليو فيما يصعب عميو مف مسائؿ المغة كاألدب.
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 ؛ األكلى مناظرة جرت بيف أستاذه لقد تفٌرد أبك حياف بركايتيف غاية في األىمية
ٌتى بف يكنس القنائي عف المنطؽ اليكناني كالٌنحك العربي، كالثانية السيرافي كم

 ىي الركاية التي تتصؿ بإخكاف الصفا، كعنو عيرفت ىذه الجماعة.
  قرأ أبك حياف كتبان لسابقيو كتأٌثر بيـ، كأخذ عنيـ، كأشار إلى مؤلفاتيـ، إاٌل أٌنو لـ

 ف أثره كاضحان في كتاباتو.ييعجب بأديبو كالجاحظ؛ فقد فيتف بو كأكلع بكتبو، ككا
 الكراقة التي عمؿ بيا التكحيدم سٌيمت لو االٌطبلع عمى عمـك كمعارؼ  إٌف مينة

كاسعة لتحقيؽ ما يطمح إليو مف مكانة  كثيرة عربٌية كأعجمية، كفتحت لو آفاقان 
 عممٌية آنذاؾ.

 كرهجانب حض، فإلى لـ يترؾ التكحيدم طريقان لتحصيؿ العمـك كالمعارؼ إاٌل سمكو 
المجالس الفكرية كاألدبية أصٌر أبك حياف عمى الٌنزكؿ إلى البادية ليتزٌكد منيا 

مف العجمة كاأللفاظ الدخيمة عمى المغة العربية  باألسمكب الفطرم العربي الخالص
 األصيمة مف خبلؿ مشافية األعراب.

 في  مرجعياتيا، يبدك ىذا كاضحان متحممة مف  نبلحظ أٌنو أكرد كثيران مف األخبار
، ككذلؾ يكرد كثيران سمسمة ركاة الحديث الشريؼ كتابو )البصائر(، فيك ال يذكر

مف دكف سند، كيكرد كثيران مف األشعار كاألقكاؿ بالطريقة نفسيا؛  مف الركايات
لذلؾ عمى الباحث أف يرجع إلى كتب التفسير، ككتب التاريخ كالدكاكيف الشعرية، 

د، فيذكر شخصان كاحدان أك اثنيف مف سمسمة يقـك التكحيدم بذكر السن كأحيانان 
 الٌركاة، كفي بعض األحياف يذكر السند كامبلن.

  كلـ ينسب نفسو عمى جميع الديانات كالمذاىب حاكؿ الٌرجؿ أف يككف منفتحان ،
إلى فرقةو إسبلمٌية معٌينة أك مذىب محدد إاٌل أٌنو أظير ميبلن كاضحان إلى المذىب 

إلى المذىب الحنفي كالمذىب الحنبمي، كدرس عمى الشافعي، كتعٌرض بالٌنقد 
 كبار عمماء الشيعة، أمثاؿ القٌمي، كابف رباط الككفي، كعمي بف عيسى الرٌماني

 ككاف يناديو الشيخ الصالح.
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  مف خبلؿ الٌنظر في مؤلفات التكحيدم يظير أٌنو تأٌثر بالعمـك العقمية أكثر مف
 كتاباتو. العمـك الٌنقمية، ككاف يدعك إلى العقؿ في

 أمثاؿ كىب بف  فضبلن عف ، العمماء العرب المسمميف اتصؿ أبك حياف بعمماء ييكدو
رعة،  يعيش الرٌقي، ككذلؾ اتصؿ بعمماء نصارل كيحيى بف عدم كعيسى بف زي

كسمع منيـ،  كعرؼ التكحيدم عمماء الصابئة ، كركل عنيما،يدييماكتتممذ عمى 
ىذه الديانة، كىك أبك إسحاؽ الصابي،  مف أمثاؿ شيخو الحٌراني، ككاف لو صديؽه 

المجكس، أمثاؿ ماني المجكسي، كفيركزاف المجكسي  كركل، أيضان، عف العمماء
 كغيرىـ.

  
أدعك الباحثيف إلى قراءة كتابات ىذا الٌرجؿ؛ ليفيدكا مف عممو كأدبو،  ،كختامان  

  بعد ما ناؿ مف إىماؿ كتجاىؿ. كتنٌكع مكضكعاتو، فمعٌمو يينصؼ
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 ـــــ القرآن الكريم
 أوالً: الكتة

 دار المعارؼ ، مصر . ِ، د. إبراىيـ الكيبلني ، طأبك حياف التكحيدم ، 
  أبك حياف التكحيدم، د. أحمد محمد الحكفي، مكتبة نيضة مصر، مطبعة

 الرسالة.
 ُٔٓٗطباعة كالنشر، ، د. إحساف عباس، دار بيركت لمأبك حياف التكحيدم. 
 د. محمكد إبراىيـ ، الدار المتحدة لمنشر ، بيركت ، أبك حياف التكحيدم ،

 لبناف .
  أبك حياف التكحيدم أديب الفبلسفة كفيمسكؼ األدباء ، زكريا إبراىيـ، الدار

 المصرية لمتأليؼ كالترجمة. 
 ضة مصر أبك حياف التكحيدم بيف الزندقة كاإلبداع، د. محمد عمايرة، دار ني

 .ُٕٗٗلمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 
  أبك حياف التكحيدم رأيو في اإلعجاز كأثره في األدب كالٌنقد، مجمد عبد الغني

 . ُّٖٗالشيخ، الدار العربية لمكتاب، 

  أبك حياف التكحيدم، سيرتو ػػػػ آثاره، عبد الرزاؽ محي الديف، المؤسسة العربية
 . لمدراسات كالنشر، بيركت

 دار ّأبك حياف التكحيدم في كتاب المقابسات، د. عبد األمير األعسـ، ط ،
 . ُٖٔٗالشؤكف الثقافية العامة، بغداد، 

  أحمد عبد اليادم، دار فيمسكؼ األدباء ػػ كأديب الفبلسفةأبك حياف التكحيدم ،
 ـ. ُٕٗٗالثقافة، القاىرة 

 عمي الصباح،  أبك حياف التكحيدم فيمسكؼ األدباء كأديب الفبلسفة، محمد
 .َُٗٗ، دار الكتب العممية، بيركت ػػ لبناف، ُط
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  أدبية الٌنص السردم عند أبي حياف التكحيدم، د. حسف الممطاكم، مكتبة
 . ُٖٗٗمدبكلي، 

 الدار العربية  ِلدب ، طاألديب كالمفكر أبك حياف التكحيدم، د. عمي ا ،
 .ـَُٖٗ، لمكتاب

 حقيؽ: محمد بف تاكيت الطنجي، دار أخبلؽ الكزيريف، أبك حياف التكحيدم، ت
 . ُِٗٗصادر لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، 

 طبعة جامعة اإلشارات اإلليية، أبك حياف التكحيدم، تح: عبد الرحمف بدكم، م
 فؤاد األكلى، القاىرة.

  ،أصداء المجتمع كالعصر في أدب أبي حياف التكحيدم، نكر الديف بمقاسـ
 . ُْٖٗكالتكزيع، ليبيا ػػ طرابمس، ، المنشأة العامة لمنشر ُط

 بيركت، ٔأصكؿ الفمسفة العربية، يكحنا قمير، دار المشرؽ، ط ،ُُٗٗ. 
  ، ََِِاألعبلـ، خير الديف الزركمي ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت . 
  ،ألفاظ الحياة الثقافية في مؤلفات أبي حياف التكحيدم، د. طيبة صالح الشذر

 . ُٖٗٗالقاىرة، 
 كالمؤانسة، أبك حياف التكحيدم، تح: أحمد أميف، منشكرات دار مكتبة  اإلمتاع

 . ُْٖٗالحياة، بيركت ػػ لبناف، 
 مكتبة الثقافة الدينية ،  ُأمراء البياف ، محمد كرد عمي ، ط ،َُِِ . 
 بداية المعرفة، الشيخ حسف مكي العاممي، دار الزىراء، قـ ، إيراف. 
  ىػ(، تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ُُٗ)بغية الكغاة، جبلؿ الديف السيكطي

 ، مطبعة عيسى الحمبي.  ُط

 دارُالبصائر كالذخائر، أبك حياف التكحيدم، تحقيؽ: كداد القاضي، ط ، 
 . ُٖٖٗصادر، بيركت، 
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  البمغة في تراجـ أئٌمة الٌنحك كالمغة لمجد الديف الفيركزآبادم ، تح: محمد
 . ـ َََِالمصرم ، دار سعد الديف ، دمشؽ، 

  البنية السردية في كتاب االمتاع كالمؤانسة، ميساء سميماف اإلبراىيـ ، الييأة
 .َُُِدمشؽ، ، العامة السكرية لمكتاب، كزارة الثقافة

 ( طْٕٗتاريخ ابف الكردم، زيف الديف عمر بف مظفر ،)دار الكتب ُىػ ،
 . ُٔٗٗالعممية، بيركت ػػ لبناف، 

  ، دار  ِد. شكقي ضيؼ ، طتاريخ األدب عصر الدكؿ كاإلمارات ،
 المعارؼ.

 دار الثقافة، بيركت،  ْتاريخ الٌنقد األدبي عند العرب، د. إحساف عباس، ط ،
 .ـُّٖٗلبناف، 

  التأصيؿ النظرم لمصطمح المرجعية ، سبلؼ بعزيز، جامعة الشييد حمة
 لخضير ػػػ الكادم. 

  ،دار ُطتراث التكحيدم بيف األدب كالفمسفة، د. عماد محمكد أبك رحمة ،
 َُِّجميس الزماف لمنشر كالتكزيع، عماف ػػ األردف، 

  التراث اليكناني في الحضارة اإلسبلمية ، عبد الرحمف بدكم ، مكتبة النيضة
 المصرية .

  التصكؼ اإلسبلمي في األدب كاألخبلؽ، د. زكي مبارؾ، دار سعد الديف
 .ََِِلمنشر كالتكزيع، 

 عربي ، أنيس المقدسي ، منشكرات الدائرة تطكر األساليب الٌنثرية في األدب ال
 .العربية في جامعة بيركت 

  التمكيو المغكم في التكاصؿ اإلنسانٌي دراسة لسانية لمباحث ـ. د. سعد صبار
 .عبد الباقي، جامعة الفمكجة، كمية العمـك اإلسبلمية، العدد عشركف
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 ( ٕٔٔتيذيب األسماء كالمغات، أبك زكريا محي الديف بف شرؼ النككم ، )ىػ
 دار الكتب العممية ، بيركت .

  التكحيدم كقراءة جديدة في اإلمتاع كالمؤانسة، محمد الحبيب حمادم، صفاء
 .ُْٕٗلمنشر كالتكزيع كالصحافة، تكنس، 

  ،الثقافة اإلسبلمية، د. مصطفى مسمـ، د. فتحي محٌمد الزغبي، إثراء لمٌنشر
 األردف ، عماف.

 ،عني بتحقيقيا كنشرىا د. إبراىيـ  ثبلث رسائؿ ألبي حياف التكحيدم
 .1951 الكيبلني، المعيد الفرنسي بدمشؽ لمدراسات العربية، دمشؽ،

 ،ترجمة: محمد عبد  الحضارة اإلسبلمية في القرف الرابع اليجرم، آدـ متز
 .، دار الكتاب العربي، بيركتاليادم أبك ريدة

 ؿ مصطفى، ىػ(، تح: كمإّٓسعيد نشكاف الحميرم )ت الحكر العيف، أبك
 . ُْٖٗمطبعة السعادة، مصر، 

 المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، خبلصة التكحيدم، جماؿ الغيطاني ،
ُٗٗٓ. 

  خمؽ القرآف بيف المعتزلة كأىؿ السنة، فخر الديف الرازم، تح: أحمد حجازم
 . السقا، دار الجيؿ، بيركت

  براىيـ اإلبيارم ، كعبد ديكاف المتنبي بشرح العكبرم ، تح: مصطفى السقا ، كا 
 الحفيظ شمبي ، مطبعة الحمبي كأكالده بمصر .

 ( مطبعة ىْٖٖذيؿ تجارب األمـ لمكزير أبي شجاع محٌمد بف الحسيف ، )ػ
 فرج ا زكي ، مصر .

  .ستراتيجيات القراءة السردية في التراث العربي اإلمتاع كالمؤانسة أنمكذجان، د
 .لنشرأكراد محمد، دار أمؿ الجديدة لمطباعة كا

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 .........................................................................................المصادرىوالمراجعى.......

 
158 

 ( تح: شعيب ْٖٕسير أعبلـ النببلء لئلماـ شمس الديف الذىبي ، )ىػ
مؤسسة الرسالة ، بيركت ،  ،ُ، ط األرنؤكط ، كمحمد نعيـ العرقسكسي

 ـ. ُّٖٗ

  الصداقة كالصديؽ، أبك حياف التكحيدم، تحقيؽ: د.إبراىيـ الكيبلني، دار
 .ُٖٗٗالفكر، دمشؽ، 

  ىػ(، تح: محمكد محمد ُٕٕالسبكي )طبقات الشافعية الكبرل لتاج الديف
 الطناحي ، كعبد الفتاح محمد الحمك، دار إحياء الكتب العربية.

  ،طبقات الشافعية البف قاضي شيبة الدمشقي، تح: الحافظ عبد العميـ خاف
 ، دار المعارؼ العثمانية.ُط

 دار الكتاب العربي، بيركتّظير اإلسبلـ، د. أحمد أميف، ط ، . 

 طبقات األصكلييف، الشيخ عبد ا مصطفى المراغي،  الفتح المبيف في
 .مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي، مصر 

 ِعمـ البياف دراسة تحميمية لمسائؿ البياف، د. بسيكني عبد الفتاح فيكد، ط ،
 .مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع، القاىرة

 فة ، الفكر الجمالي عند التكحيدم ، د. عفيؼ بينسي ، المجمس األعمى لمثقا
ُٗٗٗ . 

  ،َُُِفيض الخاطر، د. أحمد أميف، مؤسسة ىنداكم . 
 دار الرفاعي، ُفمسفة الجماؿ كالفف عند أبي حياف ، د. حسيف الصٌديؽ، ط ،

 .ََِّحمب، سكريا، 
  الفيرست، ابف النديـ، تحقيؽ: أحد أساتذة الجامعة المصرية، دار المعرفة

 .لمطباعة كالنشر، بيركت ػػػ لبناف
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 ائي مف القراءات العشر المتكاترة، أحمد محمكد عبد السميع قراءة الكس
ىػ ػػػػ ُِّْ، دار الكتب العممية، بيركت ػػػ لبناف، ُالشافعي الحفياف، ط

ََِِ . 

  القيـ الجمالية عند بعض مفكرم اإلسبلـ دراسة تحميمية ، د. إيماف عبد
 المؤمف محٌمد ، جامعة االسكندرية.  

  ،تحقيؽ: محمد شرؼ الديف، كرفعت بيمكة كشؼ الظنكف، حاجي خميفة
 الكميسي، دار إحياء التراث العربي، بيركت ػػ لبناف.

 ( تح: د. محمكد شاكر ِْٖكنايات األدباء ألبي العباس الجرجاني ، )ىػ
 ـ.ُُٔٗالقطاف ، الييئة المصرية لمكتاب ، 

  ،ُٖٗٗا كاإلنساف في فمسفة أبي حياف، حسف الممطاكم، مكتبة مدبكلي. 
 ( تح: محمد عبد الكىاب ، كمحمد ُُٕلساف العرب البف منظكر ، )ىػ

 . ُٗٗٗ، دار إحياء التراث العربي بيركت ،  ّالصادؽ العبيدم ، ط

  ( مكتبة المطبكعات اإلّٖٓلساف الميزاف البف حجر العسقبلني ،)سبلميةىػ ،
 .غدةتح: عبد الفتاح أك 

 ية لمدراسات كالنشر، المجتمع كالرؤية، الحبيب شبيؿ، المؤسسة الجامع
 .ُّٗٗبيركت، 

 الطبعة العثمانية. ُالمسامرات كالمحاضرات، محي الديف بف عربي ، ط ، 

 ُمطالع البدكر في منازؿ السركر، عبلء الديف بف عبد ا الغركلي، ط ،
 ىػ.ُِٗٗمطبعة إدارة الكطف، 

 دار الغرب، بيركت،ُمعجـ األدباء، ياقكت الحمكم، تح: إحساف عباس، ط ، 
ُّٗٗ . 

 دار الكتاب المبناني، بيركت، ُمعجـ المصطمحات األدبية، سعيد عمكش، ط ،
 ـ. .ُٖٓٗ
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 العممية ، دار الكتب ِالمعجـ المفصؿ في المغة كاألدب، محٌمد التنكجي، ط ،
 .ُٗٗٗبيركت، لبناف، 

  المعجـ الكسيط ، مجمكعة مف المغكييف منيـ د. شكقي ضيؼ في مجمع
 . ََِْالشركؽ الدكلية ، المغة العربية ، مكتبة 

 دار سعاد  ِالمقابسات ألبي حياف التكحيدم ، تح: حسف السندكبي ، ط ،
 . ُٕٗٗالصباح ، 

  مفتاح السعادة كمصباح السيادة، أحمد بف مصطفى طاش ككبرم زاده، دار
 .ـُٖٓٗ، بيركت، ُالكتب العممية، ط

 .منير  مفيكـ الثقافة في العمـك االجتماعية، دنيس ككش، ترجمة: د
، المنظمة الغربية لمترجمة، الحمراء ػػػ ُالسعيداني، مراجعة: الطاىر لبيب، ط

 .ََِٕ، بيركت، لبناف
 ( تح: محمد صالح ْٖٕالمقتنى في سرد الكنى لشمس الديف الذىبي ، )ىػ

 عبد العزيز ، طبعة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة .

  ، دار الشرؽ العربي ، بيركت .مبلمح الٌنثر العباسي ، د. عمر الدقاؽ 
 منشكرات دار ُالتكحيدم، د. عزت السيد أحمد، ط مف رسائؿ أبي حياف ،

 . ََِّالرفاعي، 

 ( تح: عمي محمد البجاكم ، ْٖٕميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ لمذىبي ، )ىػ
 دار المعرفة ، بيركت ، لبناف.

  بغداد ،  ُ، طالٌنثر الفني عند أبي حياف التكحيدم ، د. فائز طو عمر ،
َََِ  . 

  ،النثر الفني في القرف الرابع، د. زكي مبارؾ، منشكرات المكتبة العصرية
 بيركت .
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  نزعة األنسنة في الفكر العربي، محمد أرككف، ترجمة: ىاشـ صالح، دار
 . ُٕٗٗالساقي، 

 طنظرية األخبلؽ كالتصكؼ عند أبي حياف التكحيدم، د. كسيـ إبراىيـ ،ُ ،
 .ُْٗٗالشاـ، دار دمشؽ، مطبعة جكىرة 

 المؤسسة ُالنظرية األلسنية عند ركماف جاككبسف، فاطمة الطباؿ بركة ، ط ،
 .ُٕٗٗالجامعية لمدراسات كالنشر، بيركت، 

  نظرية الٌنقد العربي كتطكرىا إلى عصرنا، محي صبحي، الدار العربية
 .لمكتاب، تكنس

 عيؿ باشا البغدادم ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف إلسما
  ـ.ُٕٓٗىػ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت، لبناف ، ِٕٗ)

  اليكامؿ كالشكامؿ، تح: أحمد أميف، كالسيد أحمد صقر، مطبعة التأليؼ
 . ـُُٓٗكالترجمة كالٌنشر، 

  ،ىػ( ، تح: أحمد األرناؤكط ْٕٔصبلح الديف الصفدم )الكافي بالكفيات
 لتراث العربي ، بيركت ، لبناف . كتركي مصطفى ، دار إحياء ا

 ( تح: د. ُٖٔكفيات األعياف، أبك العباس شمس الديف ابف خمكاف ، )ىػ
 إحساف عباس ، دار صادر ، بيركت. 

 ( تحقيؽ: د. مفيد محمد قميحة، ِْٗيتيمة الدىر، أبك منصكر الثعالبي ،)ىػ
 . ـُّٖٗ، دار الكتب العممية، بيركت ػػ لبناف، ُط

 واألطارح اجلاهعيح:  حاًيا: الزسائل
  ،كمية اآلداب، أبك حياف التكحيدم ناقدان، أطركحة دكتكراه، بثينة سمماف محمد

 . جامعة اليرمكؾ
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 بك حياف التكحيدم ناقدا، محمد ىماـ، جامعة القاضي عياض، كمية اآلداب أ
 .ُٖٗٗ_ُٕٗٗكالعمـك اإلنسانية، مراكش، رسالة لنيؿ الدبمكـ، 

 كمية اآلداب، كتحميؿ، حناف أحمد رسالة ماجستيرمتاع كالمؤانسة عرض اإل ،
  .ُٔٗٗجامعة اليرمكؾ، 

  ،البصائر كالذخائر ألبي حياف التكحيدم دراسة في ضكء تداكليات الخطاب
 .  ََِِعذراء سعيد ، أطركحة دكتكراه ، 

  البنية الحجاجية في كتاب المقابسات ألبي حياف التكحيدم، رسالة ماجستير
 ََِٗ، جامعة المسيمة، كمية اآلداب كالعمـك االجتماعية، لمباحثة آماؿ شيخ

 .ََُِػػػ 
  ببلغة الخطاب النثرم عند أبي حياف التكحيدم، رسالة في الصداقة كالصديؽ

أنمكذجان، لمباحثة جكىرم سعاد، جامعة جيبلني ليابس، كمية اآلداب كالمغات، 
 .َُِٕػػػػ  َُِٔقسـ المغة العربية كآدابيا، الجزائر، 

 لبيئة البغدادية في نثر أبي حياف التكحيدم، عدلو عكض نزاؿ، رسالة ا
 .ََِْماجستير، جامعة مؤتة، 

  الجكانب التاريخية في مصنفات أبي حياف التكحيدم، ثامر عبد عمي، رسالة
  .ماجستير، جامعة ديالى، كمية التربية

  رصؼ المباني في شركح حركؼ المالقي ، فدار حمدم رفيؽ ، رسالة
 . ََِٔتير ، جامعة النجاح، نابمس ، ماجس

  السردية العربية الحديثة األبنية السردية كالداللية لعبد ا إبراىيـ ، أطركحة
 . دكتكراه ، أسماء حريرم ، الجزائر ، جامعة محٌمد

  الشاىد الٌنحكم بيف كتابىي معاني الحركؼ لمرماني كرصؼ المباني في شركح
، ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح ؽحركؼ المالقي ، فدار حمدم رفي

 . ََِٔنابمس ، 
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  شعرية الخطاب السردم عند أبي حياف التكحيدم، سمير سكالمية، أطركحة
 .َُِٗػػػػ  َُِٖدكتكراه، جامعة األخكة، كمية اآلداب كالمغات، 

  في أشكاؿ التعبير النثرم، ياسر مخمص محمكد، رسالة ماجستير، جامعة
 . َُِٔػػ  َُِٓاب، أىؿ البيت، كمية اآلد

  قضايا المجتمع في أدب أبي حياف التكحيدم، آية محمد خمؼ، رسالة
 .َُِٔماجستير، جامعة اإلسكندرية، 

  المرجعيات الثقافية كبناء المتخٌيؿ السردم ، رسالة ماجستير ، أحمد خالد
ثناء بف جدة ، كمية اآلداب، جامعة العربي، ػػػػػ  مصطفى ، خديجة نادم 

 .  الجزائر 
  ،المرجعيات السردية العربية الحديثة األبنية السردية كالداللية لعبد ا إبراىيـ

 أطركحة دكتكراه ، أسماء حريرم ، الجزائر ، جامعة محٌمد .
  مجتمع القرف الرابع في مؤٌلفات أبي حياف التكحيدم، كداد القاضي، رسالة

 .ُٗٔٗماجستير، الجامعة األمريكية، بيركت، 
 دب في مؤلفات أبي حياف التكحيدم، غالية أبك أسعد سمطاف، رسالة مفيـك األ

 . ـَََِماجستير، جامعة حمب، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانٌية، 
 دار ُمفيكـ األخبلؽ عند أبي حياف التكحيدم، د. مجيد مخمؼ طراد، ط ،

 .َََِميزكبك تاميا، بغداد، 
  سالة ماجستير، جامعة مفيـك اإلنساف في أدب التكحيدم، سيناء العمي، ر

 . ََِّحمب، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، 
  الكراقة كالكراقكف في الدكلة العباسية كأثرىا في الحضارة اإلسبلمية ، ىدل

 . َُِٕفرج محمد القطعاني ، رسالة ماجستير ، جامعة بنغازم، 
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 س، الٌنزعة الٌنقدية عند أبي حياف التكحيدم، كمية البنات، جامعة عيف شم
 .ـُٖٗٗرسالة ماجستير، 

  نقد الشعر عند أبي حياف التكحيدم، كامؿ يكسؼ محمكد عتكـ، رسالة
 . ُِٗٗماجستير، جامعة اليرمكؾ، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، 

  حالخا: الثحىث ادلٌشىرج والدورياخ:
  ،أبك حياف التكحيدم مؤلفاتو المخطكطة كالمطبكعة، أيمف فؤاد، مجمة فصكؿ

ُٗٗٓ . 
  آراء أبي حياف التكحيدم في السياسة ، محٌمد فكزم الجبر ، مجمة الزرقاء

 لمدراسات كالبحكث ، العدد األكؿ.
  تحميؿ مكاقؼ أبي حياف التكحيدم ، ميدم عابدم ، جامعة أصفياف ، مجمة

 إضاءات نقدية .
  تشظي األنا عند أبي حياف التكحيدم ، د. ظافر بف شبيب الكناني ، جامعة

 .َُِٔ، ُُالد ، مجمة مقاليد، عالممؾ خ
  .الخطاب الفكاىي في اإلمتاع كالمؤانسة دراسة في المرجعيات كالداللة ، د

 .ِ، عددَِسالـ ذنكف ، كد. محمد عادؿ محٌمد، جامعة تكريت، مجمد 

  ،مرجعيات التفكير الٌنقدم العربي الحديث ، بشير ابرير ، مجمة عبلمات
 . ََِّ، سبتمبر ،  ُّ، ـ ْٗع

 مرجعيات في الٌنقد كاألدب كالمغة ، محٌمد شندكؿ ، جامعة اليرمكؾ ، مؤتمر ال
 الٌنقد الدكلي الثالث عشر.

 ع حتى نياية الكراقكف في المكصؿ خبلؿ العصكر العباسية مف القرف الراب
معة المكصؿ ، مجمة ، ـ. د. ميا سعيد حميد ، جاالقرف السابع اليجرم

 .ْٔ، العدد َُِٕ، دراسات مكصمية
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Cultural references in the achievement of Abu Hayyan al-

Tawhidi 

      Abu Hayyan al-Tawhidi is considered one of the most 

important prose writers in the fourth century AH. He mastered 

most of the sciences of his time, such as grammar, language, 

poetry, literature, jurisprudence, and speech until it was said 

about him that he was the individual of the world, who was 

unparalleled in intelligence and acumen . 

    Whoever studies the culture of Abu Hayyan al-Tawhidi and 

the tributaries of his thought and literature finds that he relied on 

many scientific councils at the time, including the councils of 

his teacher, Abu Suleiman al-Sijistani, the Council of Abu 

Saeed al-Sirafi, the Council of Ali bin Issa al-Ramani, and the 

Council of Abu Hamid al-Marroudi and many councils that 

were spread in Baghdad . 

    Abu Hayyan studied philosophy, logic, and astrology on Abu 

Sulayman al-Sijistani, while he took language on Abu Saeed al-

Sirafi, and studied jurisprudence on Abu Hamid and hadith on 

the authority of Abu Bakr al-Aqal al-Shashi. He also studied 

literature on the authority of Sheikh Ali bin Issa al-Ramani  

     Critics admired Al-Tawhidi’s style, the way he wrote it, the 

abundance of his knowledge and his erudition, and he was good 

at mixing philosophy with literature.  He was acquainted with 

the sciences of the ancients and the history of the famous 

nations through what was translated into Arabic from the books 

of Greece and the previous nations and others  

     Among the references of Al-Tawhidi is his descent to the 

desert, and his book Insights and Al-Dakhkira was covered with 

the sayings of the Bedouins, their wisdom and poetry, and his 

news was narrated from them . 

    Al-Tawhidi was influenced by Muslim scholars who preceded 

him for a short period of time, and he did not meet them except 

that he read their books and admired them, including Ibn Al-

Arabi, the author of the Book of An-Nawadir and Al-Mubarrad, 

the author of the book Al-Kamil, Ibn Qutayba, the author of the 

Book of Eyes, Thalab, the author of the Book of Councils, and 

Ibn Abi Al-Taher, the author of the Book of Al-Manzoom and 
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Al-Manthour, and Al-Souli, the author of the Kitab Al-Awraq. 

He did not like Al-Tawhidi  With Adeeb Kabi Othman Al-Jahiz, 

he was influenced by his style and approach and was composed 

in his own way, and he used to refer to all his files  .  

     Abu Hayyan al-Tawhidi lived in a mysterious and turbulent 

period in which chaos prevailed at the level of politics, but at the 

level of culture and science, it was one of the most prosperous 

eras, if not the best at all, so there remained mysterious aspects 

of the personality of al-Tawhidi.  Scholars and raising their 

stature and prioritizing them over other classes of society, and 

because of this neglect and deprivation, Abu Hayyan 

deliberately burned his books in a strange incident of its kind in 

response to those who did not appreciate their value and value, 

but he left us books that clearly indicate that he was a lot of 

authors and novels 
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