
  
  )التعريف والنقد(

  الرسالة البغدادية
  وتسميتها بطالن نسبتها

  عبد الكريم محمد حسين. د

الرسالة البغدادية، ونسبتها إىل : عبود الشاجلي. هذه املقالة ما أمساه أ تتناول
ا  أيب حيان التوحيدي، وغرضها إبطال ما ادعاه من حجج متماسكة يف صور

  :ك وفق اخلطوات اآلتيةوذل. ًإلثبات العنوان والنسبة معا
ً التعريف بالكتاب إمجاال بإجياز ليكون املتلقي على تصور عام هليئة -١
  .الكتاب
  . عرض آراء الشاجلي يف تسمية الرسالة، ومناقشتها، وإبطال ما جاء به- ٢
حيان، ومناقشته يف  عرض رأي الشاجلي يف نسبة الكتاب إىل أيب -٣

  .أسس احتجاجه
ب إىل مؤلفه أيب املطهر أمحد بن حممد األزدي  تثبيت نسبة الكتا-٤

  .على األصل الثابت

ذلك أن ما جاء به الشاجلي . وستكون املعاجلة قائمة على دمج اآلراء
ًسيأيت أوال◌، ويؤلف كالم املصنف القدمي جزءا من الرد على تعجل الفاضل  ً َ

. ذلكعبد القادر زمامة إذا اقتضى السياق . حمقق الرسالة، وما جاء به أ
ًفاخلطوات متدرجة يف الذهن متحدة يف العمل لشدة اقتضاء بعضها بعضا، 

  .متداخلة يف البنيان، ومعاد بعضها الختالف الوظيفة من اإلعادة

- ٨١ -  



٨٢  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

  :تعريف الكتاب
ميكن تعريف الكتاب من جهتني األوىل قريبة تعرض له كما قسمه 

 عرضه يف سياق الشاجلي، والثانية على حنو ما قسمه مؤلفه أو مصنفه، وسيأيت
عبود . أما تصنيف الكتاب كما أخرجه أ. املناقشة من غري إفراده بفقرة منفردة

  :الشاجلي فهو كما يأيت
  .الرسالة البغدادية:  غالف الرسالة–أ 

  .)١( مقدمة احملقق–ب 
  .)٢( ترمجة املؤلف-ج
  .)٣( مقدمة الرسالة-د
  .)٤( الرسالة البغدادية-هـ
  .)٥( ختامها–و 
، )٨(، وفهرس عمراين)٧(، وفهرس جغرايف)٦(أمساء األعالم: ارس الفه-ز

  .)٩(وفهرس الكتب واملراجع
                                                            

الرسالة البغدادية، نسبها ناسخها وشارحها عبود الشاجلي إىل أيب حيان : انظر (١)
  .١٢ -٥: م١٩٩٧، ٢ دار اجلمل، ط–التوحيدي، بريوت 

  .٤١ - ١٣: الرسالة البغدادية: انظر(٢) 
  .٤٥ - ٤٢: اديةالرسالة البغد: انظر (٣)
  .٣٩٠ - ٤٦: الرسالة البغدادية: انظر (٤)
  .٣٩١: الرسالة البغدادية: انظر (٥)
  .٣٩٥: الرسالة البغدادية: انظر (٦)
  .٤٢٥: الرسالة البغدادية: انظر (٧)
  .٤٣٢الرسالة البغدادية : انظر (٨)
  .٤٦٤ -٤٥٩الرسالة البغدادية : انظر (٩)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  :عنوان الرسالة

عبود الشاجلي، وهو يعرتف . يبدأ التقسيم بعنوان الرسالة املختلق من أ
  :أن العنوان من صنعه، وذلك بقوله

على الرسالة البغدادية، كما يدل عليها امسها، رسالة قصرها صاحبها ((
 تكشف عن أخالق البغدادييـن على -  كما قال - احلديث عن بغداد، فهي 

م والعنب الرازقي، ... مث يصف الفواكه اليت يطعمها البغداديون... تباين طبقا
مث أثبت إحصاء قام به ومجاعة من ... )١٠(املخطوف اخلصور، كأنه أصابع البلور

م أحصوا ّ هـ للمغنيات واملغني٣٦٠أهل الكرخ، يف السنة  ن يف بغداد، فذكر أ
 يف - ومائة وعشر حرائر ) جانيب بغداد(أربع مائة وستني جارية يف اجلانبيـن 

وهو يف كل فصل من فصول ..  جيمعون من احلسن واحلذق-  ١٨٣/ ٢اإلمتاع 
ًالرسالة، إذا أمت حديثا عن بغداد، عاد فقارن ذلك مبا يقابله يف أصبهان، 

))...وأسرف يف ذم أهلها
)١١(.  

وهناك كثري من األخبار واألحاديث اليت وردت يف البصائر ((: وقوله
وزيادة ... والذخائر وردت بألفاظها، أو بشيء من التحوير يف هذه الرسالة

ًعلى ما تقدم فإن ياقوتا يف معجمه، ومن أعقبه من املؤلفني أثبتوا أن الرسالة 
يف الرسالة ميتدح بغداد البغدادية من مجلة مؤلفات أيب حيان التوحيدي، فهو 

))...دار صباه وفتوته، ويذم أصبهان اليت أقام فيها ثالث سنني
)١٢(.  

                                                            
، وهو يف ٩٨٧/ ٣: إىل شعر ابن الرومي، ديوانهومعلوم أن هذا الكالم إشارة  (١٠)

  . إخل١٧٠: الرسالة البغدادية
  .٨ -٥: الرسالة البغدادية (١١)
  .٩: الرسالة الغدادية (١٢)



٨٤  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

من النصني السابقني ومما حوهلما يف مقدمة احملقق جند أن مسوغات 
  :التسمية جاءت من جهات عدة، منها

  . رسالة قصرها صاحبها على احلديث عن بغداد-١
  . الرسالة تكشف عن أخالق البغداديني-٢
بإحصاء ) هـ٣٦٠: ( أثبت أنه قام ومجاعة من أهل الكرخ يف سنة-٣

ّاملغنيات واملغنيي ُ
م أحصوا أربع مائة وستني جارية يف   ن يف بغداد، فذكر أ

  ].١٨٣/ ٢[يف اإلمتاع . اجلانبيـن، ومئة وعشر حرائر
ً وهو يف كل فصل من فصول الرسالة، إذا أمت حديثا عن بغداد عاد -٤

  .مبا يقابله يف أصبهان، وأسرف يف ذم أهلهافقارن ذلك 
 ذهب احملقق إىل أن أجزاء من هذه الرسالة قد أثبتها التوحيدي يف -٥

مؤلفاته األخرى، مث نقلها بنصها وفصها إىل كتاب اإلمتاع واملؤانسة فاستغرق 
ًفيه فصال كامال طوى عشرين صفحة ً.  

 والذخائر جاءت  هناك الكثري من األخبار اليت وردت يف البصائر-٦
  .بألفاظها أو بشيء من التحوير يف هذه الرسالة

ً زيادة على ذلك إن ياقوتا يف معجمه، وغريه من املؤلفيـن ذكروا -٧
  .الرسالة البغدادية من مجلة مؤلفات أيب حيان

 واملنافرة اليت أقامها صاحب الرسالة البغدادية بني بغداد وأصبهان، -٨
  .اه وفتوته، ويذم أصبهانففيها ميتدح بغداد دار صب

  .ر إىل أيب حيان  أسلوب الكتابة يشي-٩
وأضاف ((:  شعر أيب حيان املضاف إىل الرسالة، لقول الشاجلي- ١٠

إليها التوحيدي من شعره الذي ينحط عن طبقة املتوسط، وجيمع بني الغثاثة والربودة، 



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

اهرة مبا هو أقبح مما جاهر به ابن احلج   .)١٣( ))..اجًفضال عما فيه من ا

 على غري ما موضع للشك –هذا جمموع حججه اليت عرضها املؤلف 
ا دهش األستاذ عبد القادر زمامة وأعجب، وال شك أن -كما سنرى  و

  :التسليم بصحة ما قاله الشاجلي قاده إىل القول

 وبفضل هذا االكتشاف املوضوعي املدعوم باألدلة القوية –وهكذا (( 
 أيب القاسم البغدادي، الكتاب الذي حقق وطبع منذ  تصبح حكاية–الناصعة 

هول الغامض  أكثر من تسعني سنة، هي الرسالة البغدادية، ويصبح املؤلف ا
: الذي قيل عنه...! أبو املطهر األزدي، هو املؤلف املفكر أبا حيان التوحيدي

ًإنه مات حيا وعاش ميتا، نظرا ملا كتبه وما فكر فيه، وما وضعه ً ل يف والفض. ً
ًذلك حنمده له، ونعرتف به للمحقق الذي بذل جمهودا كبريا يف اإلجادة  ً

  .)١٤( ))...واإلفادة؛ ليسرتد هذا الكتاب اسم مؤلفه احلقيقي، وامسه احلقيقي

ستنتهي مبناقشة هذه احلجج اليت تبدو ) الزمامة(على أن دهشة الرجل 
ا متهالكة يف حقيق ا الشكلية، غري أ تها الواقعية، وذلك ما متماسكة يف صور

ِّتكشف عنه معاجلة حججه من أسها، بدراستها من جهات عدة، منها ما 
يتصل بأوليات املعقول، وغري املعقول، وهو من مقتضى علم الدراية، واختبار 
ًدعاوى الشاجلي قياسا ببعض ما جاء به أبو حيان التوحيدي يف املوضوع 

  .املعروض للبحث واملناقشة، فيما يأيت
  :ناقشة حجج الشالجيم

ًأما أن صاحب الرسالة قصرها على بغداد فال يعد دليال كافيا، وال  ً
                                                            

  .١١: الرسالة البغدادية (١٣)
لد  (١٤)   ).٦٣٣(ص ): ٣(اجلزء ) ٧٦(جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ا



٨٦  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

 - ًمرجحا، ذلك أن صاحب الرسالة مل يقصرها على بغداد باعرتاف الشاجلي 
 ذلك أنه كان يفاضل بينها وبني أصبهان، فهي ليست حمبوسة -رمحه اهللا 

ًانت كذلك ما جاز عقال على بغداد يف موضوعها كما رأى الشاجلي، ولو ك
ا هي الرسالة البغدادية اليت ألفها أبو حيان التوحيدي  ًوال نقال أن نزعم أ

، والصفدي يف كتابه الوايف )١٥(وأشار إليها ياقوت احلموي يف معجم األدباء
  .)١٦(بالوفيات

ًأو يظن الشاجلي والزمامة معا أن الرسالة البغدادية وصلت إىل احلموي 
أيعقل هذا؟ وهل ! اسم أيب املطهر، مث نسباها إىل أيب حيان؟والصفدي حتمل 

أو أن الرجلني عرف أحدمها أو ! هذا الظن له ما يسنده من العقل أو النقل؟
 الرسالة البغدادية فوجدها على -  بفرض أن الصفدي نقل عن ياقوت - كالمها 

وهي نص ًأصلها منسوبة إىل أيب حيان، فلم جيد داعيا إلثارة مشكلة من عدم، 
آخر غري الذي نتحدث عنه بتحقيق الشاجلي ومباركة الزمامة، وهل من املعقول 
أن يسكت ياقوت عن هذا األمر لو كان مثل هذا كالم الشاجلي أو الزمامة له 
أدىن رصيد من الواقع أو املعقول؟ ذلك أن طبيعة املقدمة واألسلوب ليسا من 

بالرسائل اليت خيرتعها، وينسبها أساليب أيب حيان التوحيدي الذي كان جياهر 
  .، فال تقية يف األمر، وال رهبة)١٧(لنفسه وال ينسبها لغريه

                                                            
 -عمر فاروق الطباع، بريوت . د:  بتحقيقمعجم األدباء، ياقوت احلموي،: انظر (١٥)

  .٣٣٧/ ٥: م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، ١مؤسسة املعارف، ط
الوايف بالوفيات، صالح الدين الصفدي، باعتناء هلموت ريرت، أملانيا، :  انظر(١٦)

  .٤٠/ ٢٢: م١٩٦٢ -هـ١٣٨١ز شتاينر، ن دار النشر فرا- فسيبادن 
 –لي بن حجر العسقالين، بريوت لسان امليزان، أليب الفضل أمحد بن ع: انظر (١٧)

  .٣٩/ ٧: م١٩٧١ - هـ١٣٩٠، ٢مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٧  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

أيقبل العقل أن يلجأ أبو حيان التوحيدي إىل نسبة كتاب من كتبه إىل غريه 
ًمن أبناء زمانه، وهو العامل املقدر للعلماء الساعي دوما إلسناد ما قالوه إليهم ليبقى 

ًذكرهم غضا طريا    !!   ؟ أيعود عن هذا املبدأ يف حق نفسه؟ )١٨(على األيامً
  ):الرسالة(موضوع الحكاية 

وأما موضوع الرسالة فقد تناول بغداد، وليس كل من حتدث عن بغداد 
كان من حقنا نسبته إىل أيب حيان التوحيدي حبجة أنه صاحب الرسالة 

 ومحلت امسها البغدادية، يدلك على ذلك بعض املقامات اليت تناولت بغداد،
، فهل إذا تقدم أحد العلماء من القرن الرابع اهلجري )١٩()املقامة البغدادية(
 وفيه ولدت املقامات فكتب على منطها أو ابتدأها من غري معرفة مصطلحها - 

 جيب أن يكون النص هو الرسالة - قبل التواضع على تسميتها مقامات 
ذا ا السم، وأن بعض النصوص فيها البغدادية حبجة أن أبا حيان له رسالة 

إن هذا الفرض من املعقول بعيد ذلك أن !! مقتبسة من كتب أيب حيان؟
الكتاب نفسه كما سنرى مبنـي على فكرة االختيار، وكل ما فيه اختيار أيب 

                                                            
أمحد أمني، وأمحد الزين، : اإلمتاع واملؤانسة، أليب حيان التوحيدي، بتحقيق: انظر (١٨)

  .١٣٥/ ٢]: ت. د[ مكتبة احلياة، -بريوت 
. د: د بن احلسني، بتحقيقشرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين، أليب الفضل أمح: انظر (١٩)

  .٤٣: م١٩٩٠، ١ الشركة العاملية للكتاب، ط–يوسف البقاعي، بريوت 
شرح مقامات احلريري، لإلمام أيب العباس أمحد بن عبد املؤمن القيسي الشريشي، :  وانظر- 

 -  ه١٤١٣، ١ املكتبة العصرية، ط- بتحقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، صيدا
  .١٣٠ - ١٠٦/ ٢: م١٩٩٢

عباس . د: ي الندى معد بن نصر اهللا بن رجب البغدادي، دراسة وحتقيق ملقامات الزينية، لبا - 
  .٨٣: م١٩٨٠ -   ه١٤٠٠، ١رة، ط  دار املسي–روت  مصطفى الصاحلي، بي



٨٨  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

املطهر، وعبقريته يف إخفاء تضمينه وإشارته بسياق حكاية أيب القاسم 
ضح دليلنا عند نقل ما قاله أبو املطهر البغدادي، واحلكاية آية عبقريته، وسيت

ليس من حق أحد أن يشك يف حقيقة اسم املؤلف املذكور يف مقدمة . عنها
احلكاية اليت ألبسها الشاجلي اسم الرسالة البغدادية، وحنلها التوحيدي، على أن 

ًأبا املطهر يقول مشيـرا إىل املوضوع، وموضحا الغاية اليت يسعى إليها كتابه ً:  

إن هذه الحكاية عن رجل بغدادي، كنت أعاشره برهة من ثم ((
الدهر، فتفتق منه ألفاظ مستحسنة ومستخشنة، وعبارات ألهل بلده 
مستفصحة ومستفضحة، فأثبتها خاطري لتكون كالتذكرة في معرفة أخالق 

))البغدادييـن على تباين طبقاتهم
وومسه باسم هو أبو القاسم أمحد بن . )٢٠(

، وسنقف على هذا االسم عند مناقشة نسبة النص )٢١(اديعلي التميمي البغد
  .إىل أيب حيان

ًويقول أيضا حمددا حمتوى الرسالة : وإذا قدمت هذه الجملة فأقول((: ً
ٍهذه حكاية على أحوال يوم واحد، من أوله إلى آخره، وليله كذلك، وإنما 

))..يمكن استيفاؤها واستغراقها في مثل هذه المدة
ة على ، فبقدرة عجيب)٢٢(

ًاالخرتاع خطا الشاجلي يف الفراغ خطواته، وغيـر اسم احلكاية لالحتجاج، رافعا  ََّ
ٍراية بعد راية، ونسب إىل أيب حيان ما ليس له، ورماه مبا ليس فيه ً.  

لعل مما أغراه بذلك أنه مل يعثر على ترمجة تفصح عن شخصية أيب 
 املطهر أمحد بن حممد القاسم، كما أنه مل يعثر على ترمجة مؤلف الرسالة أيب

                                                            
  .٤٢: الرسالة البغداية (٢٠)
  .٤٦: الرسالة البغدادية: انظر (٢١)
  .٤٤: الرسالة البغدادية: انظر (٢٢)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

ًاألزدي، ففكر مبوضوع احلكاية، وقدر هلا امسا ومؤلفا، فاجتهد يف غري موضع  ً َّ َّ

َّاالجتهاد، ومل يطمئن إىل أن األصل يف التحقيق هو إذا نص الناسخ أو الراوي 
على املؤلف وقف الباحث عن االجتهاد يف تقدير اسم املؤلف واسم الكتاب، 

 فعل الشاجلي الضطربت بنا نسبة الكتب إىل أهلها فهذا ولو فعل الباحثون ما
ن، واستتار األزدي يف نسبة احلكاية إىل بطلها أيب القاسم  أصل يف التحقيق ركي

البغدادي التميمي هو موضع التأويل والتقدير، فهل أراد األزدي أن يصور 
 أبو(أحد العلماء املعاصرين له؟ هل كان يف بغداد من حيمل هذا االسم 

ًصراحة؟ فلو أن الشاجلي تلبث قليال يف ) القاسم أمحد بن علي التميمي
م ظنونه، لقال ما قاله زكي مبارك   .البحث، وا

  :زكي مبارك وحكاية أبي القاسم. د

ًوقف املبارك على النص متنا، ومل يتطرق إليه أي هاجس من هواجس 
ية، غري الشك يف نسبة الكتاب إىل مؤلفه؛ ذلك أن مقتضيات الشك منف

  :ظاهرة وال باطنة، فمن أين يأتيه الشك، وهو يقول

ًليست حكاية أيب القاسم اليت وضعها أبو املطهر األزدي إال فنونا من ((
ون وتصوير املاجنيـن، من أهل بغداد وأصفهان ا وصف ا .. القول، أراد 

وأبو القاسم البغدادي بطل القصة رجل مجع أدوات النصب واالحتيال 
اق، وهو يشبه من بعض الوجوه أبا الفتح اإلسكندري يف مقامات بديع والنف

لس فيلبس ثوب التقى والصالح، حىت إذا  الزمان، فإنا نراه يداري أهل ا
ًرآهم على استعداد للهزل انقلب العبا متمردا، عارفا بغرائب اخلالعة  ًً

ون ))وا
)٢٣(.  

                                                            
  .٤١٧/ ١: م١٩٧٥ دار اجليل، –زكي مبارك، بريوت . القرن الرابع، دالنثر الفين يف  (٢٣)



٩٠  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

ًد؛ ألنه مل جيد مسوغا ًفاملبارك قرر ضمنا سالمة العنوان، وصحة اإلسنا
ًللشك، وجرى على األصل، والتفت إىل املنت، فعقد شبها باملقامات من جهة 
ًأن املؤلف اختذ له قناعا هو أبو القاسم التميمي البغدادي، ووجد شبها بني  ً
تصرفات هذه الشخصية وشخصية أيب الفتح اإلسكندري، وله بعض احلق يف 

 عند العرب ال يعين املطابقة، ذلك أن ذلك احلذر بالتشبيه، ألن التشبيه
املقامات تقوم على منهج راسخ يتناول بانيها تسمية املقامة، ويردف ذلك 

  :ًباإلسناد، فيقول مثال بديع الزمان

كان يبلغنـي من : حدثنا عيسى بن هشام قال/ املقامة األسدية((
))..مقامات اإلسكندري ومقاالته

)٢٤(.  

ًنادها إىل عيسى بن هشام مراقبا وشاهدا فالثابت عنوان املقامة، وإس ً
ًومشاركا أحيانا على فعل شخصية سردية جمهولة تتبدى يف وسط العمل أو  ً

 أبو الفتح - واهللا - فإذا هو : أواخر املشهد السردي باملفاجأة املعهودة
لكن صاحب احلكاية املؤلف ختلى عن الرواية، وأنزل نفسه برتبة . اإلسكندري

ا أغرى الشاجلي مبا قال، لكنه مل يفطن إىل أن ناسخ عيسى بن هشام مم
  :العمل بل راويه حتدث عن اسم املؤلف الصريح بقوله

قال الشيخ األديب أبو المطهر محمد بن أحمد األزدي، رحمة ((
أما الذي أختاره من األدب فالخطاب البدوي، والشعر القديم، : اهللا عليه

رين من أعالم األدباء، والنوادر التي والنوادر التي اخترعتها خواطر المتأخ
هذا الذي أحصله من أدب . اخترعتها قرائح المحدثين من أعيان الشعراء

غيري وأقتنيه، وأتحلى به وأدعيه، وأرويه من ملح ما تنفسوا به، وتنافسوا 
                                                            

  .٢٢: شرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين (٢٤)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩١  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

ِّفيه، ويصدق شاهدي عليه، ويصدق شاهدي عليه، أشعار لنفسي،  َ ُ
))..ورسائل سيرتها، ومقامات حضرتها

)٢٥(.  

فاملؤلف حيدثنا عن نفسه، واحرتس بالدعاء راوي العمل أو احلكاية 
ًعنه، أو الناسخ، تنبيها على موته مما يؤكد حقيقة وجوده، ولعل من املناسب 

 يف تاريخ األدب ))كارل بروكلمان((أن نذكر أن أبا املطهر قد حتدث عنه 
  .)٢٦(العريب النسخة األملانية

عن نفسه ما يؤكد حقيقة وجوده على األصل، ويف كالم أيب املطهر 
ًوصراحته واضحة، باختاذه قناعا هو أبو القاسم التميمي البغدادي الذي 
ًسيحمل عن أيب املطهر اختياره وشعره، وبعضا من مواقفه، مفصحا بذلك عن  ً

  .خطة البحث وغايته
أما اختياره من طريقة اخلطاب فبدوي، يرعى حال اجلماعة، ومييل مع 

زهلم، يرضي غلب ًتها حيث مالت، فيكون خطابه جادا جبدهم، هازال  ً
طموحهم، ليشعروا أنه واحد منهم، على أي جهة مالوا مييل معهم، ذلك أن 

  .االختيار يدل على شخصية صاحبه

صحيح أن املثل املضروب للشخصية يدل على الضعف اإلنساين، 
ثرة منتحليه، وإىل حد لكنه مثال موجود يف ذلك القرن إىل حد الدهشة من ك

تكوين ظاهرة مرضية، ذلك أن الناس على منهج حكامهم الذين كانوا 

                                                            
  .٤٢: يةدالبغدا الرسالة (٢٥)
القسم الثاين وفيه ] النسخة األملانية[تاريخ األدب العريب، كارل بروكلمان : انظر (٢٦)

أمحد درماز أمني .  برتمجة الرجل أ، وقد أعاننـي١٥٤: ًاجلزءان الثالث والرابع معا
  . قسم املخطوطات، فله شكري وتقديري- مكتبة جامعة الكويت 



٩٢  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

يظهرون للناس على صورة، ويعيشون مع خلصائهم صورة أخرى من العيش 
  .تنقض ما قالوه أو تظاهروا به على املأل

ُوأما اختياره من الشعر فقبلته جهتا اإلبداع القدمي واحملدث، لريضي : ِ
اضرين من حمافظني وجمددين مبدعني، فهو خيتار الشعر القدمي، أذواق احل

  .والنوادر اليت اخرتعتها قرائح احملدثني من الشعراء، على ما نص كالمه

وأما اختياره من األخبار املنثورة فمصروف إىل النوادر اليت اخرتعتها 
ىل خواطر املتأخرين من أعالم األدباء، فأخذ من أيب حيان ما أخذ إشارة إ

ًاعرتافه به علما من أعالم معاصريه، وشهرته، وسريورة ذكره يف الناس، كما 
ختري أليب بكر اخلوارزمي، وغريمها، ورمبا ختري من غريمها ممن ال نعلم من أدباء 
م، ورمبا أخذ التوحيدي واخلوارزمي  ذلك القرن ممن مل تصل إلينا إبداعا

  .اًواألزدي عن مصدر ثالث مازال جمهوال عندن

: وأما ما أضافه إىل أعمال غريه فأمور اشتقها من حياته، وهي بلسانه
ا ا، ومقامات حضر وعلى هذا العرق جرت . أشعار لنفسي، ورسائل سري

كتب عدة يف ذلك الزمان، منها نشوار احملاضرة، ومنها البصائر والذخائر، 
ا مل تعرض بط... واألنيس واجلليس ريقة احلكاية وغريها من املؤلفات، بيد أ

لكنها جاءت بأسلوب الرواية الصريح مما مييط اللثام عن جديد أيب املطهر 
  .املبدع املقدام

ٍوأما طريقته يف أدب االختيار فقد عرب عنها بقلب نصيح ولسان عريب  ٍ َّ
هذا الذي أحصله من أدب غيري وأقتنيه، وأتحلى به ((: فصيح، إذ قال

 به، وتنافسوا فيه، ويصدق شاهدي وأدعيه، وأرويه من ملح ما تنفسوا
  .))عليه، أشعار لنفسي، ورسائل سيرتها، ومقامات حضرتها



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٣  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

فأبو املطهر يوضح لنا منهجه يف سبك ما ختيـره، وإعادة صياغته ليعود 
ًخلقا آخر يستحق نسبته إليه، ليس من جهة املادة األصلية، لكن من جهة 

لة على حقيقة امللكية هلذا املرياث طريقة الصياغة، ولتكون نسبة احلكاية إليه دا
لس تارة، . بإعادة تكوينه ثانية على حنو خمتلف فهو كما ادعى اجلد يف ا

ًوصار يف اهلزل عنوانا تارة أخرى عندما عرف طبيعة احلاضرين، تناول تلك 
ًاملادة املتخيـرة، وصاغها يف حكاية مواطن بغدادي، جاعال أدب غريه له، كأمنا 

سطا عليه فاقتناه، كما يقتنـي البدوي الدابة يشرتيها أو يسرقها، اشرتاه، أو 
فاألمر عنده سواء بسواء، بيد أن مؤلفنا نبه على مصادره عامة، وأعتق نفسه 

كل ما يف النص بعد : ًإلبداع احلكاية فنيا، فبعد اقتناء ما أخذه صرح لنا بقوله
 من مواقفي، إمنا أشعار متخيـرة من أشعاري، ورسائل من رسائلي، ومواقف

كان من أدب غريي قمت بامتالكه، وتزينت به، وادعيته لنفسي بعد إعادة 
ًتكوينه يف هذه احلكاية مع روايته صراحة أو ضمنا اقتضاء، ملتطلبات الفن 
واإلبداع الفين املتخيـر وسيلة لعرض هذه املادة، ورضى لواجب األمانة العلمية 

  .أعلن ما أعلن يف مطلع حكايته

ختياره شخصية أيب القاسم رمبا كان عن اخرتاع هلا، أو كانت وا
شخصية مشهورة يف بغداد، وال تضار احلقيقة إذا أشرت إىل أن أبا حيان ذكر 
ًرجال مشهورا بالكذب يف بغداد حيمل هذه الكنية، والنسبة من غري تصريح  ً

  :باالسم عندما قال

ان قدم بغداد، مع هكذا حكاه لنا أبو القاسم التميمي اللغوي، وك((
عضد الدولة سنة أربع وستين وثالث مائة، وشاهدته، وكان جيد الكالم 

ٍوحسبك خساسة بخلة ماحقة ... فسيح العارضة، وكان يقرف بالكذب، ٍّ



٩٤  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

ٍلكل خلة حسنة، أعاذنا اهللا تعالى منه، وال اضطرنا إليه ٍ(( )٢٧(.  

، هو الذي لعل أبا القاسم الذي ذكره أبو حيان، وأنف منه، ومن كذبه
ًختريه أبو املطهر ليكون قناعا، ليجلد به النموذج البغدادي املنحرف عن 
االستقامة ممن يظهر خالف ما يبطن، ويقول ما ال يفعل، ورمبا صرح أنه اختذه 
ًلسان حال له، إبعادا أللسنة الناس عنه، فلم يعرض حاله كما هي بل اضاف  ٍ َ

فنه، ويبتعدوا من مكروه سلوكه، فقد إليها من سلوك اآلخرين لريوا صورهم يف 
جرده من نفسه، مث غمسه بأفعاله وأفعال غريه من أبناء بغداد، فجاء كما قال 

  :عنه أبو املطهر يف ختام احلكاية

هذه حكاية أبي القاسم البغدادي التميمي، وأحواله التي توضح ((
 لك أنه كان عرةالزمان، وعديل الشيطان، ومجمع المحاسن والمقابح،
ًمتجاوزا للغاية والحد، متكامال في الهزل والجد، موفورا من اإلخالص  ًً

))ًوالنفاق، متخلقا بأخالق أهل العراق
)٢٨(.  

ولعل غرض أيب املطهر إمتاع املتلقني مبا يلقيه عليهم من ملح أهل 
ون  بغداد وأصبهان، ونوادر ما يفعلون ويسلكون، ولو جعلت جمرد رواية ا

خلرجت عن فلسفة أدباء القرن الرابع يف اإلمتاع وامللح، بيد ًعارا على األديب 
ون،  أن ما جاء يف احلكاية البغدادية، ليس على فلسفة أيب حيان يف رواية ا

                                                            
 دار - وداد القاضي، بريوت: البصائر والذخائر، أليب حيان التوحيدي، بتحقيق (٢٧)

  ].تاريخ املقدمة للجزء األول[م ١٩٨٤، ١صادر، ط
  .٣٩١: الرسالة البغدادية (٢٨)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٥  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

ً، وحسبك نتفا سريعة تكشف عن فلسفة )٢٩(وامللح عن سابقيه ومعاصريه
أيب األملوحة عند أيب حيان؛ لتتضح املسافة بني احلكاية البغدادية ومذهب 

  :حيان يف هذا الفن األديب املروي، وذلك بقوله

ًفإن فيه تنبيها حسنا، ... وأما حديث الزهاد وأصحاب النسك(( ً
ًوإرشادا مقبوال، وكما قصدنا باهلزل الذي أفردنا فيه جزءا مجاما للنفس، قصدنا  ً ًً
ذيبا للخلق، واقتداء مبن سب ًذا اجلزء الذي عطفنا عليه إصالحا للنفس، و ق ً

 ))إىل اخلري
)٣٠(.  

تعال حتى : وقال مرة((: وقال يف موضع آخر على لسان الوزير البويهي
نجعل ليلتنا هذه مجونية، ونأخذ من الهزل بنصيب وافر، فإن الجد كدنا، 

ًونال من قوانا، ومألنا قبضا وكربا ً((
)٣١(.  
                                                            

عبود : رة، للقاضي أيب علي احملسن بن علي التنوخي، بتحقيقنشوار احملاض: انظر(٢٩) 
وكان (، وقال يف موضع آخر ٥/ ١: م١٩٧١ - هـ١٣٩١الشاجلي احملامي؟؟ 

م،  القوم الذين استكثرت منهم، وأخذت ذلك عنهم، حيكونه يف أثناء مذاكرا
م، واخلوف من ملل يلحق  م، وبعد انقضاء ملحهم وآدا ٍويف عرض جمارا

ًعيـن لعلومهم وحكمهم، نفيا للمساكنة، واجتـرارا للمثاقفة، وصلة السام ً
ًللمجالسة، وفتحا للمؤانسة، وسربا ألحاديث الدنيا ماضيها وباقيها نشوار .) ً

  .٨ -٧/ ١: احملاضرة
  .٤٦ - ٤٥، ٣١/ ١:  شرح مقامات احلريري- 
يم األحدب إبراه:  كشف املعاين عن رسائل بديع الزمان اهلمذاين، للعالمة الشيخ- 

  .٢٤١]: ت. د[ دار الرتاث، –الطرابلسي، بريوت 
أمحد أمني، وأمحد الزين، بريوت : اإلمتاع واملؤانسة، أليب حيان التوحيدي، بتحقيق (٣٠)

  ].ت.د[ دار احلياة، - 
  .٥٠/ ٢: اإلمتاع واملؤانسة (٣١)



٩٦  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

وربما عيب هذا النمط ((: ًوقال أيضا على لسان الوزير يف هذا األمر
ٍلعيب، وذلك ظلم؛ ألن النفس تحتاج إلى بشر، وقد بلغنـي أن ابن كل ا ْ

عباس كان يقول في مجلسه، بعد الخوض في الكتاب والسنة والفقه 
وما أراه أراد ذلك إال لتعديل النفس لئال يلحقها . )٣٢(أحمضوا: والمسائل

ًكالل الجد، ولتقتبس نشاطا في المستأنف، ولتستعد لقبول ما يرد 
))سمع، والسالمعليها، فت

)٣٣(.  

ون، وال  ا، إال التباع ا و الشك أن أبا حيان مل يذكر الليايل املاجنة 
ًاألملوحة للهزل من غري قصد، فقد كشف لنا عن فلسفته مرارا كثرية، مفادها 
ا تأيت يف عمل لدفع ملل يصيب املتلقني، وجعل لنفسه سندا شرعيا مبا  ًأ ً

هلزل يف حكاية أيب القاسم بعيدة من وظيفته يف فوظيفة ا. روي عن ابن عباس
كتب أيب حيان، فكيف تنسب أليب حيان على بعدها من فلسفته ومشاركة 

  .غريه له يف هذا األمر؟

ّمما تقدم تبني أن املؤلف هو أبو املطهر حممد بن أمحد األزدي، واتضح 
قياس حجج ًمنهجه يف بناء كتابه بلسانه، وغرضه من عمله، فصار لزاما علينا 

                                                            
مد علي حم: الفائق يف غريب احلديث، حممود بن عمر الزخمشري، بتحقيق: انظر (٣٢)

/ ١: هـ١٣٩١، ٢ دار املعرفة، ط–البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، بريوت 
٣٢٠.  

 دار -  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي بن أمحد العكري الدمشقي، بريوت - 
  .٢٦٥/ ٢] ت.د[الكتب العلمية، 

جارية،  املكتبة الت- فيض القدير شرح اجلامع الصغري، عبد الرؤوف املناوي، القاهرة - 
  .٤٥٩/ ٤: هـ١٣٥٦، ١ط

  . ٦٠/ ٢: اإلمتاع واملؤانسة (٣٣)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٧  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  .الشاجلي مبا قاله األزدي

  :النقول عن التوحيدي

ًحقا لقد نقل أبو املطهر عن أيب حيان، ومل يشر إليه صراحة، وهو ما 
أشار إليه الشاجلي، بيد أن هذا األخذ ال يدل على أن املؤلف هو أبو حيان، 

والنوادر التي اخترعتها خواطر ((: األول يكمن يف تصريح األزدي: لسببيـن
المتأخرين من أعالم األدباء، والنوادر التي اخترعتها قرائح المحدثيـن من 

هذا الذي أحصله من أدب غيري، وأقتنيه، وأتحلى به . أعيان الشعراء
وأدعيه، وأرويه من ملح ما تنفسوا به، وتنافسوا فيه، ويصدق شاهدي 
عليه، ويصدق شاهدي عليه، أشعار لنفسي، ورسائل سيرتها، ومقامات 

))..رتهاحض
)٣٤(.  

فأبو املطهر صرح أنه يأخذ النوادر اليت اخرتعتها خواطر املتأخرين من أعالم 
األدباء، فرمى عينه على أيب حيان وأخذ عنه ما أخذ، وتقدمت اإلشارة إىل بعضه يف 
عرض حجج الشاجلي، ولكنه مل يكتف باألخذ عنه بل أخذ عن رجل آخر يكاد يقع 

مواقف وأشعار خاصة به ورسائل، وذلكم هو أبو بكر عليه القول الذي اشرتطه من 
، وكانت عالقته بالصاحب بن عباد قوية متينة بنيت على )٣٥(عمر بن العباس اخلوارزمي

                                                            
  .٤٢: الرسالة البغدادية (٣٤)
رسائل أيب بكر اخلوارزمي، أليب بكر اخلوارزمي، قدم له الشيخ نسيب وهيبة : انظر(٣٥)

، وما بعدها، فقد ٢٤٤: م١٩٧٠اخلازن، بريوت منشورات دار مكتبة احلياة، 
  .زكي مبارك. ر إىل ذلك دًأخذ عنه صفحات طواال، وأشا



٩٨  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

ٍقصائد املديح وتظاهر أيب بكر بالتشيع، لكن العالقة ختمت بالقطيعة ، وكان من )٣٦(ِ
  .)٣٧(قبل ذلك يأخذ عطاياه كما يقول التوحيدي

يف إمهال اإلشارة إىل من أخذ عنهم طبيعة احلكاية اليت ختتلف والسبب الثاين 
  .يف بنيتها السردية عن الدراسات العلمية، ولذلك أخذ عن كثريين ومل يشر إليهم

فاالختيار من أيب حيان وغريه، ومن مث فال معىن لنسبة النص إىل أيب 
  .حيان دون سواه

  :األشعار ليست ألبي حيان التوحيدي

 للرازي -  على فساد حججه -اجلي ألسند الرسالة ولو أنصف الش
 لكن - رضوان اهللا عنهم -بسبب األشعار اليت يتشيع فيها آلل البيت 

التحقيق يرد ذلك، فاألبيات ليست يف أشعار اخلوارزمي، ولو كانت يف أشعاره 
ما كانت احلكاية ستنسب إليه ألن أساس بنائها قائم على االختيار من غري 

بل كانت تعزى للتميمي، حىت صرح الرجل أن هذا الذي حصله عزو ألهلها 
من أدب غريه اقتناه، وحتلى به وادعاه، أبعد هذا ننسب األشعار كلها إليه؟ 
ا ليست أليب حيان، وال أقول هذا جزافا فصحبيت له طويلة، وما يصح  ًكما أ

على له شعر عندي على احلقيقة وكل ما وصل إلينا سبعة أبيات، مخسة منهن 
  :)٣٨(الكامل جاءت يف كتاب الوايف بالوفيات

                                                            
حيىي بن حسني العامري : غربال الزمان يف وفيات األعيان، تأليف العالمة: انظر (٣٦)

 مطبعة زيد بن - ََاحلرضي اليماين، تصحيح حممد ناجي زعيب العمر، دمشق 
  .٣٢٥: م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ثابت، 

حممد بن :  وعلق عليهأخالق الوزيرين، أليب حيان علي بن حممد التوحيدي، حققه: انظر (٣٧)
  .١٠٨ - ١٠٧: م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ دار صادر، –تاويت الطنجي، بريوت 

  .٤١/ ٢٢: الوايف بالوفيات: انظر (٣٨)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٩  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

ُيا صاحيب دعا املالمة واقصرا َ َترك اهلوى يا صاحيب خساره   َّ َ َ َ 
َكم ملت قليب كي يفيق فقال يل َ َّجلت ميني ما هلا كفاره   ُ ٌ ْ َّ 
ًأن ال أفيق وال أفرت حلظة ِّ َإن أنت مل تعشق فأنت حجاره   َ َ 
ٍاحلب أول ما يكون بنظرة ُ  هوكذا احلريق بداؤه بشرار   ُّ
ّيا من أحب وال أمسي بامسها  ِإياك أعين وامسعي يا جاره   ُّ

معزوة على الوهم أليب حيان التوحيدي؛ أقول هذا ألن التوحيدي نفسه 
. ، ومل يسندهن إىل نفسه)٣٩(أسند األبيات املشار إليهن أليب حيان البصري

  :)٤٠(لعسقالين، ومهاوبيتان من اخلفيف ذكرمها ابن حجر ا
ّقل لبدر الدجى وحبر السماحه ُّ ِ

 والذي راحتاه للناس راحه   ْ
ًما تركت احلضور سهوا ولكن  ٌأنت حبر ولست أدري السباحه   ُ

ولو صح أن له مشاركة نظمية على طريقة أشعار العلماء، وأن األزدي 
ا ال تستحق الذكر أو اهلجوم الذي  قدمه الشاجلي ختري من نظمه بيتيـن، فإ

ًواصفا أشعاره بالغثاثة وازنا شعره بشعر شاعر مكثر كابن احلجاج، ومتنيت لو  ً
وجدت األبيات يف حكاية أيب القاسم ليكون لقوله ممسك من الوهم، فما 

ًفهل كان أبو حيان شاعرا؟ وهل إذا جاءت بعض أشعاره يف احلكاية . وجدت
ا له، بعد أن أوضح األ ًزدي أن له شعرا سيذكر بعضه يف ًصارت دليال على أ

      !    احلكاية؟ فهل كان له حقيقة أو ادعاء على حنو ما نبه وصرح؟

  :بغدادية أبي حيان
                                                            

  .٣٠٩: أخالق الوزيرين: انظر (٣٩)
  .٣٩/ ٧: لسان امليزان: انظر (٤٠)

  



١٠٠  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

ًحقا عاش أبو حيان يف بغداد حينا من الدهر، لكنها ليست موضع  ً
م موضع احنياز علمي عندهم،  احنياز عنده، كما أن العلماء ليست أوطا

علم جيعل احلقيقة أقرب إليهم من أي عصبية أخرى، ذلك أن نسبهم إىل ال
وآصرة العلم والبحث العلمي مقدمة على األواصر األخرى يف باب العلم 
والبحث عن احلق واحلقيقة، ولك أن تتصور مقدار مغامرة الشاجلي، وقد 
ا مل تكن  ادعى احنياز أيب حيان يف الرسالة إىل بغداد، وأنه هاجم أصبهان؛ أل

ه وصباه، وكم تدهش من عالمات االحنياز لبغداد، وقد وصف أهلها دار فتوت
ون والغناء والكذب  بأوصاف القلة الشاذة على كثرة بوابات الفسق وا

فإذا كانت هذه الصفات اليت ال ختلو منها مدينة تعيش طور التفسخ . والنقاق
ي من احلضاري، وهي ظواهر السقوط احلضاري للدولة ولألمة تعد عند الشاجل

عوامل تفضيل بغداد على أصبهان، فإن املوازين باتت معكوسة، واألذواق 
أصبحت مشموسة، والتسميات صارت مقلوبة، وإذا تفاضلت األمم بالطعام 
وفنونه، فما عاد للمدنية اليت تقدم العقل والعلم واإلرادة على جهات البطن 

  .والفرج، من معىن

عد التسليم بصحة ما أقول هذا الكالم على جهة نقض الفرض ب
إذا عاد املرء إىل العلماء القدامى وجدهم حيارى، ال . افرتضه الشاجلي

ذا االطمئنان الذي يعيشه الباحثان  م ) الشاجلي والزمامة(يتمتعون  ذلك أ
يدركون أمانة الكلمة، وعظم احلقيقة اخلالصة من اهلوى، وقلق السؤال، وقمع 

يف لعلم، واطمئنان الغفلة، لذلك اختلفوا جلام النفس، والفصل بني حتقيق ا
، )٤٤(، أم بغدادي)٤٣(، أو واسطي)٤٢(، أم نيسابوري)٤١(أشريازي: أصل أيب حيان

                                                            
  .٣٣٧/ ٥: معجم األدباء: انظر (٤١)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠١  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

وأضعف األقوال أنه ولد يف بغداد، وأقواها أنه من شرياز، وحسبك ابن حجر، إذ 
كان أبو : قرأت في كتاب فلك المعاني، للشريف أبي يعلى ما نصه((: يقول

يدي من شيراز، وهو شيخ الصوفية، وأديب الفالسفة، وفيلسوف حيان التوح
  .)٤٥( ))األدباء، وإمام البلغاء، زاهدهم، ومحسنهم

مة االحنياز لدار فتوته ففي كالم  الشريف ما يدفع عن أيب حيان 
ون  وصباه، لو صح ما ادعاه الشاجلي، وفيه ما يرد عنه حضور جمالس ا

ام شعره بالغثاثة  والركاكة، فهو متصوف من اجلهة األوىل، وإمام والفسق، وا
   !البلغاء من اجلهة الثانية، فأين احلق من ادعاء الشاجلي؟

مع يقيين أن الرسالة هي حكاية أيب القاسم البغدادي الشخصية الفنية 
اليت ابتدعها أبو املطهر، أو اشتقها من حياة بغداد يف تلك األزمنة، فإين 

ت إىل فهارس كتبه، وفهارس األفكار اليت تصح درست كتب أيب حيان، وعد

                                                                                                                                
  .٣٣٧/ ٥: معجم األدباء: انظر (٤٢)
  .١٨٥:/ ، طبقات الشافعية، ٣٣٧/ ٥: دباءمعجم األ: انظر (٤٣)

  
إحسان عباس، وعلي حممد . د: وفيات األعيان، البن خلكان، بتحقيق: انظر (٤٤)

، وسري أعالم النبالء، ١١٢/ ٥]: ت. د[ دار صادر، - البجاوي، بريوت 
الشيخ شعيب األرناؤوط، وحممد : لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب، بتحقيق

/ ١٧: م١٩٨٢ - هـ ١٤٠١ مؤسسة الرسالة، -، بريوت ٢ طنعيم العرقسوسي،
، وديوان اإلسالم لشمس الدين أيب املعايل حممد بن عبد السالم الغزي، ١١٩

  .١٤٩: م١٩٩٠ -هـ ١٤١١، ١ دار الكتب العلمية، ط-بريوت 
  .٣٩/ ٧: لسان امليزان (٤٥)

  



١٠٢  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

أليب حيان، فما وجدت إال حكايات حيكيها عن أهل أصبهان كما حيكيها 
عن أهل بغداد، ولك أن تعود إىل مواضع ذكر بغداد وأصبهان يف البصائر 
ًوالذخائر، واإلمتاع واملؤانسة، وستجد أن ما حييه يكاد يكون واقعا ال يدفع، 

 لقول إنه كان ينتصر لبغداد على حساب أصبهان، وال أريد أن ًوال أعلم سندا
أثقل على املتلقني الكرام مبزيد من النقول عن املدينتيـن، فإذا مل يكن هلذا 
القول أصل يف كتبه الثابتة فكيف نقبل مثل تلك االدعاءات اليت ال تثبت 

ًعلى النظر، يف كتاب نسب إليه ظلما وعدوانا ً.  

مة االحنياز لبغداد على حساب مما تقدم تثبت ب راءة أيب حيان من 
أصبهان، فلم تكن فكرة املوازنة بينهما مما يرد على ذهنه أو عقله، بل كان 

  .ذلك من شأن األزدي والتميمي يف حكاية أيب القاسم البغدادي

مما تقدم يثبت أن ما جاء به الشاجلي من أدلة على تسمية حكاية أيب 
دليل فيها، وال عالمة تصح على نسبتها لغري أيب املطهر القاسم البغدادي ال 

حممد بن أمحد التميمي البغدادي، ومن املالحظ يف الباحث أنه محل على أيب 
حيان محلة مبنية على كره شديد له، فقد التمس العفة والعذر ملغنيات بغداد 
 وجواريها يف القرن الرابع، ورمى أبا حيان بكل نقيصة إىل حد االخرتاع
وإلصاق الرذائل به، من غري مراعاة آلداب العلم وحقوق العلماء بعضهم على 

  :بعض، فقال يدافع عن جارية من جواري بغداد

ا وترفعها ال يعقل أن تبعث مثل هذه (( إن جارية مثل زاد مهر يف أد
))الرسالة، ولكن التوحيدي يتخيل مث خيال، ويزور الكالم يف صدره

)٤٦(.  

املرغوب الذي يلتمس العفة للجواري واملغنيات، هل هذا هو الورع 
                                                            

  .٢٣٢: الرسالة البغدادية (٤٦)



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٣  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

  !!ويرمي العلماء بالتخيل والكذب والتزوير؟ يا له من ورع

وأحب أن أختم املقالة مبا رواه أبو حيان التوحيدي، عن ابن املقفع، 
  :وأجته به إىل العاملني يف حقول العلم كافة، إذ قال

أنه خطأ هوى، واهلوى ُعمل الرجل مبا يعلم : قال ابن املقفع: ُقلت((
اون، والتهاون آفة الدين. آفة العفاف . ٌوتركه العمل مبا يعلم أنه صواب 

  .)٤٧( ))وإقدامه على ما ال يعلم أصواب هو أم خطأ جلاج، واللجاج آفة الرأي

  

*  *  *  

  المصادر والمراجع
:  أخالق الوزيرين، أليب حيان علي بن حممد التوحيدي، حققه وعلق عليه- ١

  .م١٩٩٢ -   ه١٤١٢ دار صادر، - بن تاويت الطنجي، بريوت حممد 
ن، وأمحد الزين،  ي أمحد أم:  اإلمتاع واملؤانسة، أليب حيان التوحيدي، بتحقيق- ٢

  ].ت.د[ مكتبة احلياة، –روت  بي

 - روت  وداد القاضي، بي:  البصائر والذخائر، أليب حيان التوحيدي، بتحقيق- ٣
  ].ملقدمة للجزء األولتاريخ ا[م ١٩٨٤، ١دار صادر، ط

القسم الثاين وفيه ] النسخة األملانية[ تاريخ األدب العريب، كارل بروكلمان - ٤
  ً.اجلزءان الثالث والرابع معا

روت   ديوان اإلسالم لشمس الدين أيب املعايل حممد بن عبد السالم الغزي، بي- ٥
  .م١٩٩٠ -  ه١٤١١، ١ دار الكتب العلمية، ط- 

  .ن نصار حسي. ي، بتحقيق د ديوان ابن الروم- ٦

                                                            
  .٢٣/ ٢: اإلمتاع واملؤانسة (٤٧)



١٠٤  ن عبد الكرمي حممد حسي. د -  بطالن نسبتها وتسميتها الرسالة البغدادية

 رسائل أيب بكر اخلوارزمي، أليب بكر اخلوارزمي، قدم له الشيخ نسيب وهيبة - ٧
  .م١٩٧٠روت منشورات دار مكتبة احلياة،  اخلازن، بي

 الرسالة البغدادية، نسبها ناسخها وشارحها عبود الشاجلي إىل أيب حيان - ٨
  .١٩٩٧، ٢ دار اجلمل، ط- روت  التوحيدي، بي

الشيخ شعيب : ي، بتحقيق ر أعالم النبالء، لشمس الدين حممد بن أمحد الذهب  سي- ٩
  .م١٩٨٢ -   ه١٤٠١ مؤسسة الرسالة، - روت  ، بي٢األرناؤوط، وحممد نعيم العرقسوسي، ط

ي بن أمحد العكري   شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احل-١٠
  ].ت.د[ دار الكتب العلمية، –روت  الدمشقي، بي

ن،  شرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين، أليب الفضل أمحد بن احلسي -١١
  .م١٩٩٠، ١ الشركة العاملية للكتاب، ط- روت  يوسف البقاعي، بي. د: بتحقيق

الشريشي،   شرح مقامات احلريري، لإلمام أيب العباس أمحد بن عبد املؤمن القيسي- ١٢
  .م١٩٩٢ -  ه١٤١٣، ١صرية، ط املكتبة الع- بتحقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، صيدا 

ن العامري   غربال الزمان يف وفيات األعيان، تأليف العالمة حيىي بن حسي-١٣
 مطبعة زيد بن ثابت، -ي العمر، دمشق  ي اليماين، تصحيح حممد ناجي زعب ََاحلرض
  .م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥

علي حممد :  الفائق يف غريب احلديث، حممود بن عمر الزخمشري، بتحقيق-١٤
  . ه١٣٩١، ٢ دار املعرفة، ط-روت اوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، بيالبج

 املكتبة -  فيض القدير شرح اجلامع الصغري، عبد الرؤوف املناوي، القاهرة -١٥
  . ه١٣٥٦، ١التجارية، ط

إبراهيم :  كشف املعاين عن رسائل بديع الزمان اهلمذاين، للعالمة الشيخ-١٦
  ].ت.د[ الرتاث،  دار- األحدب الطرابلسي، بريوت 

 -روت   لسان امليزان، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، بي-١٧
  .م١٩٧١ -   ه١٣٩٠، ٢مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٥  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

لد -١٨   .م٢٠٠١، سنة )٣(اجلزء ) ٧٦( جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ا

 - ه١٣٨٦روت دار صادر،   جممع البحرين، للشيخ ناصيف اليازجي، بي-١٩
  .م١٩٦٦

ي الندى معد بن نصر اهللا بن رجب البغدادي، دراسة  املقامات الزينية، ألب -٢٠
  .م١٩٨٠ -  ه١٤٠٠٠، ١رة، ط  دار املسي- روت عباس مصطفى الصاحلي، بي. د: وحتقيق

  .م١٩٧٥ دار اجليل، - روت  زكي مبارك، بي. ي يف القرن الرابع، د ر الفن  النث- ٢١

عبود : لقاضي أيب علي احملسن بن علي التنوخي، بتحقيق نشوار احملاضرة، ل-٢٢
  .م١٩٧١ -  ه١٣٩١الشاجلي احملامي،؟؟  ، 

ر، أملانيا،   الوايف بالوفيات، صالح الدين الصفدي، باعتناء هلموت ريت-٢٣
  .م١٩٦٢ -  ه١٣٨١ر،   دار النشر فرانز شتاين- فسيبادن 

باس، وعلي حممد إحسان ع. د:  وفيات األعيان، البن خلكان، بتحقيق-٢٤
  ].ت.د[ دار صادر، - روت  البجاوي، بي




