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د.  فاخر الياسري

اعدته:  نور العبد هللا

ول���د  الع���راق،  ع���ن  الب�ص���رة  مدين���ة  يف 
ال�ص���عراء،يف ب�ص���رة الب�ص���راء، فط���ر اهل 
العق���ل واه���ل النق���ل، يف ب�ص���رة النعم���اء 
اخل�ص���راء، ولد االدباء... يف قبة اال�ص���ام 
والبل���دة الت���ي ابك���رت اىل ذك���ر الل���ه ول���د 
فر�صان الكام وجماجم البيان، يف ب�صرتنا 
ول���د النحاة وولد اللغويون، ب�ص���رة الكلمة 

القل الف����ص ولد الفقيد )الدكت���ور حممد جبار 
املعيبد الكرناوي( 

ولد ذل���ك املربي واملعل���م  واملحقق  الباح���ث االكادميي 
ال���ذي نذر نف�ص���ه جاه���دا وجماه���دا وم�ص���تجهداجلمع 
ال���راث وحتقيقه ذل���ك التحقيق اجل فقد م�ص���ى املعيبد 
يف �ص���حارى قلبه ليفت�ص عن عيون معامل اللغة وافاقها 

الرحيبة...
ها ه���وذا املعلم املهذب والوادع ك���رمي اخلل،، كان همه 
البحث وح�ص���اده التاأليف،، فها انت ذا تدنو من قلوبنا 

ومن ارواحنا...
كان يدرك �صواهد االمور بنور العقل،،، وانه من اولئك 
الذين اأدركوا كنه اللغة، و�ص���اروا من اهلها وخوا�صها 
فكان بحق من امل�صايخ الذين هم ا�صجار الوقار ومنا�صع 
االخبار، ال يطي�ص لهم �صهم، وال ي�صقط لهم وهم،.. اي، 
لق���د م���رت على عيونه وجوه العرب، وت�ص���دت ال�ص���اعه 
اث���ار الغري، وكان رح���ه الله قد تعب على من���ازل العليا 

والتعب على منازل العليا )امارة(
كان يح�ص���ن �ص���نعة الطرفة والظرفة، وي�صر�صل فيها، 
ل���ه لهجة النباء والعقاء، وما ي�ص���حبها من ايات ومن 
افات، وله يف التجذيف لفظ �صريف، ويف التهكم كلمات 
تبل���م، كان يفتل ال���كام فتا فيجعله �ص���وطا ل�ص���يطانه 

ومطية لبيانه...
فقد رزقه الله ل�ص���انا هجاما عند اه���ل الوغد، ولينا عند 
اهل الود كما رزق خاطرا رقاما، وان يف نرباته رماحا، 
ويف نظراته �ص���رارا، فكان حذذ القلب �ص���ريع التنبه مع 

االدراك.
فما ت���زال عبارات���ك ولطائفك وكلماتك ترن يف �ص���معي 
وتطرز يف خيلتي فهي مهد االعاجيب.. ها هوذا رحمه 

الله ا�صمعه يقول/
دنيا يرددها ويكرره���ا، والمنا منها والميل منها، فدنيا 
املعيب���د دنيا حذره ودنيا حت�ص���به ودنيا �ص���كوكه ودنيا 
احتماالت���ه ودنيا ا�ص���راره ودني���ا اآالمه واآمال���ه، ودنيا 
قلقه ودني���ا اعتقاده ودنيا كتمانه ودني���ا عجائبه ودنيا 
ق���دره يف �ص���فره ومغامرات���ه ىل���ذا رهب مهاج���را من 
دنيا ب�ص���رته، ودني���ا عراقه ودنيا احبت���ه، ذهب املعيبد 

مغا�صبا يطلب ق�صمته من االرث ال�صماوي...
رح���ل املعيب���د وعين���اه �صاخ�ص���تان �ص���امدتان تواقتان 
اىل ماأدبت���ه اىل كتبه وكتبت���ه اىل ارثه الذي تركه خبزا 
وحياة لعائلته وبفق���ده فقد بكاه تراثه وقلمه الذي كان 
ير�ص���م به روائع املنظ���وم واملنثور، وها ه���وذا املعيبد 
ي�ص���رجع ذكراه اليوم التي �صلبت منه قبل �صنن عددا، 
�ص���لب منه حت���ى الفتة موته، رحل املعيب���د ومات رحمه 
الله ولكن مل ميت ا�صمه بل بقي م�صهورا وحمفورا على 
اثاره ومنقو�ص���ا يف ذاكرة طلبته واخائه.. رحمة اليك 

ابا حيدر فقد كنت عامة علم وداعية اأثر...

ال�ص����عرية،  املجموع����ات  ن����وادر  م����ن 
الناحي����ة منح����ى حما�ص����ة اأب����ي متام. مل 
يذك����ر اأحد ممن ترج����م للعبدلكاين اأن له 
كتابًا، اأو ا�ص����تغااًل يف الت�صنيف. وكان 
ه����ذا الكتاب يف ع����داد الكت����ب املفقودة. 
واأول م����ن نب����ه اإىل وجوده امل�صت�ص����رق 
االأمل����اين )هلموت رير(. قال الباخرزي 
)ت 467ه�( يف )دمية الق�صر(: )اأدركته 
واأنا بزوزن �ص����نة 427ه� �ص����يخًا �ص����اب 
مكتح����ل  وه����و  دائم����ًا  ياأت����ي  الظ����رف، 
الطرف...اأملى علي واأنا ال اأعرف معنى 
كامه حلداثت����ي....( وكان كما يفهم من 
�صعره �ص����ديقًا لطاهر بن خلف ال�صفار، 
الذي قتل ب�ص����يف اأبيه، اأمري �صج�صتان، 
وراعي كتابة اأكرب تف�ص����ري للقراآن. بنى 
العبدل����كاين حما�ص����ته على ع����دد اأبواب 
حما�ص����ة اأب����ي مت����ام، ونه����ج منهاجه يف 
ترتيبها، وجعل كتابه كاملدخل حلما�ص����ة 
للمبت����دئ  )لتك����ون  ق����ال:  مت����ام.  اأب����ي 
تخريجًا، واإىل كتاب احلما�صة تدريجًا، 
ف����اإن االأدب درج����ات، فم����ن كان حق����ه اأن 
يق����ف عن����د اأدناه����ا، ف����رام االرتق����اء اإىل 
اأعاه����ا مل يع����دم �ص����قوطًا( ق����ال: )وق����د 
�ص����حن اأبو مت����ام كتابه باأ�ص����عار، األفاظ 
معظمه����ا غرائ����ب، وحتتها م����ن معانيها 
عقارب، واأهل زماننا يف ال�صهل القريب 
اأرغ����ب، الأنه م����ن االأفهام اأق����رب( واأودع 
يف كل ب����اب م����ن اأبواب����ه ما ب����ن )140 
و160( قطعة �ص����عرية، ل�ص����عراء قدامى 
وحمدث����ن، منها طائفة كبرية من �ص����عر 
معا�ص����ريه. وخت����م كل ب����اب مبجموعة 
من احلكم االأقوال املاأث����ورة. ومل يلتزم 
في����ه الرتي����ب الزمن����ي اإال يف موا�ص����ع 
من����ه، واعتمد يف تقدمي م����ن قدمهم على 
اأ�ص����الة ال�ص����عر وج����ودة املعن����ى. طب����ع 
الكتاب الأول مرة يف بغداد �صنة 1973م 
بتحقي����ق االأ�ص����تاذ حممد جب����ار املعيبد، 
يف جزءي����ن، وم����ات املحق����ق دون اإمتام 
طبعه، واعتمد ن�ص����خة علي بن حممد اآل 
كا�صف الغطا �صاحب )احل�صون( وكان 
قد نقلها �ص����نة 1311ه� م����ن خمطوطتها 
الفري����دة يف العامل، وه����ي التي حتتفظ 
بها مكتب����ة جامعة ا�ص����تنبول، وتقع يف 
)178( ورقة، ن�ص����خت يف اأ�صفهان عام 

779ه�.
الظرف����اء(  )حما�ص����ة  وبخ�ص����و�ص 
للعبدلكاين فقد حقق جزاأين منها حممد 
جبار املعيبد  ببغداد، ومل ي�ص����در الثالث 
َّ حتقيقُه، ثم قام  على الّرغم من اأنه قد اأتمَ
خليل عمران املن�ص����ور  ِبلمَ�����صِّ التحقيق 
كامًا – مع م�صادره النادرة – من دون 
اإ�صارة اإىل املعيبد، ون�صر اجلزء الثالث 
 معه، بدار الكتب العلمية اأي�صًا، بريوت 
1422ه����� /2002م،، ومم����ا يوؤك����د ه����ذا 
ك����رة ال�ص����روح  والتخريج����ات اللواتي 
يف اجلزءي����ن اللذين اأ�ص����درهما املعيبد 
�ص����لًفا، يف حن اأّن اجل����زء الذي   )حققه( 

املن�صور كان فقريًا جدًا بها. 
والي����ك بع�����ص م����ا ورد يف ب����اب الك����رب 

وال�صيب:
قال اأبو امِل�ْصور الباهلي:

ا  همَ ... وجاوزمَ لمَ����غ االأربعنمَ تمَى بمَ اإذا ما الفمَ
دُّ ح�صاِبِه عمَ

����ْيُب عن جهِلِه... وقد �صابمَ  ُه ال�صَّ ومل ينهمَ
اأكُر اأتراِبِه

ه����ا... ولك����ْن  ����ِوي بعدمَ ����ْرُج اأْن يرعمَ ف����ا تمَ
�صيمَجِري على داِبِه

كفمَى بامل�ص����يِب له واِعظًا... دليًا على ما 
�صُيمنمَى ِبِه

وقال حات طيء:
����ًا... كما  �صّ ����باِب وكنُت غمَ ِريُت عن ال�صَّ عمَ

ِق الق�صيُب ى عن الورمَ يعرمَ
����باِب بدمِع عيني... فما  وُنْحُت على ال�صَّ

نفمَعمَ البكاُء وال النَّحيُب
ُه  ����بابمَ يعوُد يوم����ًا... فاأُخرِبمَ اأال ليتمَ ال�صَّ

لمَ امل�صيُب مبا فعمَ
رقاء: تَّاب بن ومَ وقال عمَ

ي����ا ذا الَّ����ذي �ص����ابمَ وما ت����ابمَ اْنزِج����ْر... 
ا ْع ُفوؤادًا قد اأ�صرَّ وعتمَ واْردمَ

����ى...  تمَ ����ى ممَ ����ِوي حتَّ ْرعمَ تمَ ����ى ال  تمَ ����ى ممَ حتَّ
فمَى ْيِب نمَذيرًا وكمَ ح�صُبكمَ بال�صَّ

اُن للموِت وال... حيلةمَ  ����ْيُب وال�ّص����بَّ وال�صَّ
للموِت اإذا املوُت اأتمَى

وقال بع�ص املعمرين:
قيَّْه ْن وِبِه بمَ تمَى... فليهلكمَ املوُت خرٌي للفمَ

����ا... لمَ وق����د  ����يخمَ البمَجمَ ى ال�صَّ م����ن اأْن ُي����رمَ
ْه تهادمَى بالع�صيَّ

ْه تمَى... قْد نلُتُه اإالَّ التَّحيَّ لمَُكّل ما نالمَ الفمَ ومَ
وقال اآخر:

ْت... علي����ِه  بمَ ث����مَّ م����رَّ ����ا امل����رُء ج����رَّ اإذا ممَ
جاِل االأربعونمَ مع الرِّ

ُدْع����ه... فلي�صمَ  فل����ْم يلح����ْق ب�ص����احِلهم فمَ
مبفلٍح اأُخرى اللَّيال

اق: رَّ وقال حممود الومَ
للُعْم����ِر  واآنمَ   ... االأربع����ونمَ طوْت����كمَ  ملَّ����ا 

اْنِقرا�ُص
ا بعار�ص����ك  دمَ ����واد بنف�ص����ه... وبمَ جادمَ ال�صَّ

البيا�ُص
ة... فلعار�����ص فيه����ا  ����ى اأطف����ت بل����ذَّ تمَ وممَ

اعرا�ُص
اأن�صدين اأبو ن�صر الوزير:

����بعنمَ عمُركمَ مل يكْن... لداِئك  اإذا بلمَغمَ ال�صَّ
وتمَ طبيُب اإالَّ اأْن متمَ

ًة... اإىل  واإنَّ امرءًا قد �ص����ارمَ �صبعنمَ حجَّ
منهٍل من ورِدِه لمَقريُب

وقال من�صور الفقيه رحمه الله:
... و�ص����ابمَْت  ����اوزمَ االأربعنمَ ْن جمَ قبي����ٌح مبمَ

ذمَوائبُه اأْن يمَقوال
دٌر  ... وبمَ ْجٍن جتي����ُد الغن����اءمَ اأال �ص����م�ُص دمَ

ُموال ُيديُر علينا ال�صَّ
وقال ابن املعتّز:

�ص����يُب... اأما  اأمَِفْق عن����كمَ حانمَْت ك����ربٌة وممَ
للتُّقمَى واحلقِّ فيكمَ نمَ�صيُب

ه����ُر اإالَّ ِمث����ُل يوٍم وليل����ٍة... وما  وم����ا الدَّ
املوُت اإالَّ نازٌل وقمَريُب

ُح  نزٌل... اأتفرمَ ْن لُه يف باِطِن االأمِر ممَ ا ممَ اأيمَ
نيا غريُب بالدُّ

وقال ابن الرُّومي:
����ْه... لها  ����يبي ِببمَْي�ص����اءمَ نابتمَ ين �صمَ ُتع����ريِّ

ْه لمَْوعٌة يف ُم�صمِر القلِب ثابتمَ
ْفُت  تمَ ا... نمَ همَ ْتفمَ ����ٍب اأينِّ اإذا ُرْمُت نمَ جمَ ومن عمَ

امتمَْه واها وهي تمَ�صحُك �صمَ �صِ
وقال اأي�صًا:

����ِف الل... ه� ويف  ����باِب يف كنمَ مل اأقْل لل�صَّ
ىل داةمَ تمَومَ ْره غمَ �صِ

����ْحفمَ  اأمَ ال�صُّ ا اأق����اممَ قليًا... ممَ نمَ ائ����ٌر زارمَ زمَ
ىل ومَ بالذُّنوِب ومَ

وقال اأبو بكر القوهي:
����ْت... لُ����وه الأخِذكمَ  ����ْيُب �ص����رُّ املمَْوِت يمَ ال�صَّ

ْهُرْه جمَ
ْهُرْه �صمَ ظمَ قمَوَّ ْن تمَ ِة ناِفٌذ... فيممَ ْهُم املنيَّ �صمَ

وقال اآخر:
ْل... واأمَ�ْصتوِدُع  اأْهًا و�ص����ْهًا ب�ص����يٍف نمَزمَ

ْل حمَ اللهمَ اإلْفًا رمَ

ذا معًا... فِنعممَ املُولِّ  ����قمَى اللُه ذاكمَ وهمَ �صمَ
ْل دمَ ونعممَ البمَ

باُب  ا ال�صَّ ا... واأمَّ دمَ بٌح بمَ ا امل�صيُب ف�صُ فاأمَّ
ْل لمَْيٌل اأمَفمَ فمَ

����لَّ  وحمَ يك����ْن...  مل  كاأمَْن  ����باُب  ال�صَّ ف����وىلَّ 
ْل زمَ املمَ�صيُب كاأمَْن مْل يمَ

وقال اأبو حنيفة االإمام ر�صي الله عنه:
ال... وبانمَ منِّي  ����زمَ ����ْيبمَ قد نمَ ملَّ����ا راأيُت ال�صَّ

ا مَ باُب فاْرحتمَ ال�صَّ
�ْص����ُت باملوِت فانك�ص����رُت لُه... وكلُّ  اأح�صمَ

ا حيٍّ يواِفُق االأمَجمَ
كْم �ص����احٍب ِل كانمَ ُيوؤن�ص����ني... اأ�صبمَحمَ 

اِب منجدال حتتمَ الرُّ
وتمَ اإن هتفتمَ ِبِه... وال يمَردُّ  ال ي�صمُع ال�صَّ

اجلوابمَ اإن �ُصِئا
ل����و خلد الل����ه، فاعلم����وا، رج����ًا... خللد 

االأنبياء والر�صا
وقال دويد النهدي، وكان من املعمرين:

ْيٍد بيُته اليوممَ ُيْبنمَى لُدومَ
هِر ِبًلى اأبليُته لو كانمَ للدَّ

ْيُته فمَ اأو كانمَ ِقْريِن واحدًا كمَ
ويُته يا ُربَّ نهٍب �صالٍح حمَ

وُربَّ خ�صٍم �صالٍح اأ�صجيُته

اال�ص����تاذ  فه����و  للكت����اب  املحق����ق  ام����ا 
معيب����د  جب����ار  حمم����د  الدكت����ور 
اح����د  الكرن����اوي)1937¬1999.)كان 

اأ�صاتذة ق�صم اللغة العربية يف جامعة
الدرا�ص����ة  عن����ه  قال����ت  وق����د  الب�ص����رة. 
جب����ار  حمم����د  املو�ص����ومة:  اجلامعي����ة 

املعيبد وجهوده يف التحقيق واللغة: 
تناولت يف درا�صتي هذه حياة الدكتور 
حممد جبار املعيب����د وبينت الدور الذي 

اأداه يف حركة
ان  واللغوي،بع����د  ال�ص����عري  ال����راث 
الفائ����دة  تق����دمي  درا�ص����ته  يف  وج����دت 

للدار�صن فقد حقق املعيبد
العديد من الكتب والدواوين ف�ص����ًا عن 

جمعه الن�صو�ص املفقودة وحتقيقها،فقد 
قدم درا�صات

وبحوثًا لغوية وا�صتطعت بدرا�صتي اأن 
اح�ص����ي موؤلفاته املخطوطة واملطبوعة 

وتقدمي نبذة عن
املخطوط منها.

اأما اأعماله التحقيقة، فقد كان له ال�ص����بق 
يف اأغلبها واأو�صحت من خال املقارنات 

التي اجريتها
عل����ى حتقيقاته م����ع حتقيق����ات االآخرين 
جتاوز بع�����ص املحققن عل����ى حتقيقات 

املعيبد دون التدليل
�ص����رقات  انه����ا  اأك����د  ذلك،مم����ا  عل����ى 
وا�ص����تطعت م����ن خ����ال درا�ص����ة اعم����ال 

املعيبد التحقيقية اأن ابن
علي����ه  التحقي����ق.واالدالء  يف  منهج����ه 
بي����ان  ع����ن  املاحظات،ف�ص����ًا  ببع�����ص 

منهجه يف النقد،وجهوده
يف الفهر�ص����ة اأما درا�ص����اته اللغوية فقد 
دار اغلبه����ا حول معجم العن ون�ص����بته 

اىل اخلليل وقدم
درا�ص����ة عن اب����ي عمر الزاهد ،ا�ص����تطاع 
م����ن خاله����ا ان يزي����ل اللثام ع����ن بع�ص 

احلقائق اللغوية
الدار�ص����ن  ع����ن  مبن����اأى  بق����ت  الت����ي 
والباحثن �ص����نن عدة ، منها ت�ص����حيح 

ن�صبة كتاب الع�صل والنحل
عم����ر  اب����ي  اىل  ين�ص����ب  كان  ان  بع����د 
كت����اب  ن�ص����بة  يف  الزاهد،والت�ص����كيك 

املق�صور واملمدود اليه.
اأم����ا درا�ص����اته اللغوية االأخ����رى، فكانت 
ال�ص����امية  اللغ����ات  باأ�ص����وات  خا�ص����ة 

ونظامها ال�صوتي التي
قيم����ة  ماحظ����ات  خاله����ا  م����ن  ق����دم 
ونظامه����ا  اللغ����ات  ه����ذه  دار�ص����ي  ته����م 

ال�صوتي،وا�صتطاع ان يجد
الرابط����ة التي تربط االألفاظ الف�ص����يحة 
باالألف����اظ العامي����ة م����ن جهة وباأ�ص����ول 

االألفاظ يف اللغات
ال�ص����امية م����ن جه����ة اأخ����رى، ف�ص����ًاعن 
التدلي����ل عل����ى ف�ص����احة بع�����ص االألفاظ 

الواردة على ال�صنة
العامة م����ن اأهال العراق )عامة( ،واأهل 
الب�صرة)خا�ص����ة( من خال ورودها يف 

اأمات املعاجم
ب����ن  للخلي����ل  كالع����ن  العربي����ة 
والتهذي����ب  الفراهي����دي،  احم����د 

لاأزهري،واجلمهرة البن دريد وكان
الهدف من درا�صة هذه بيان دور املعيبد 
العربي����ة.  ولغت����ه  ال����راث  خدم����ة  يف 

وفهر�صة اأعماله
الدار�ص����ن  ح�ص����ول  لت�ص����هيل 
عليها،وال�ص����يما ان اغلبه����ا من�ص����ور يف 

املجات العربية التي ت�صدر
خارج العراق،ف�ص����ًا عن بي����ان اهميتها 
فيه����ا  ال����واردة  املعلوم����ات  ومناق�ص����ة 

وختامًا اأرجو ان اأكون
بدرا�ص����تي ه����ذه ق����د طرق����ت مو�ص����وعًا 
بكرًا،مل يط����رق من قبل وقدمت درا�ص����ًة 
وافية عن املعيب����د وموؤلفاته خدمًة للغة 

القراآن الكرمي.

الى س��فير الت��راث الدكت��ر المحقق 
محمد جبار المعيبد في ذكراه 

قصة كتاب )حماس��ة الظرفاء(
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د.  محمد جبار المعيبد

الدكتورة سليمة جبار غانم

على الرغم من اخت����اف الراي يف ابن دريد ومكانته 
ب����ن علم����اء اللغ����ة واالدب االقدم����ن، ف����ان كفت����ه يف 
مي����زان اللغة واالدب والرواية تظ����ل راجحة ملا قدمه 
من ت�ص����انيف جليلة خلدت ا�صمه و�صاهمت يف حفظ 

لغة العرب.
ه����و اب����و بك����ر حممد بن احل�ص����ن ب����ن دري����د االزدي، 
العماين ا�ص����ا، الب�ص����ري مولدا، عا�����ص حياة حافلة 
بالدر�����ص والتالي����ف والتنق����ل ب����ن الب�ص����رة وعمان 
وبغ����داد، حي����اة تقرب م����ن القرن من الزم����ان امتاأت 
حرك����ة وعط����اء، خل����ف بعده����ا جمه����رة كب����رية م����ن 

ت�صانيفه وعددا كبريا من تاميذه.
يق�صم الدار�صون حياة ابن دريد اىل مراحل:

1- املرحل����ة الب�ص����رية، وتب����داأ من حن والدته �ص����نة 
ثاث وع�ص����رين ومئت����ن للهجرة وتنتهي با�ص����تياء 
ال����زجن على الب�ص����رة �ص����نة �ص����ت وخم�ص����ن ومئتن 

للهجرة وخروجه منها.
2- تب����داأ بع����د هجرت����ه الب�ص����رة اىل عم����ان، وتنتهي 
�ص����نة �صبعن ومئتن للهجرة، وهي �صنة رجوعه اىل 

الب�صرة بعد الق�صاء على ثورة الزجن.
الب�ص����رة  مدينت����ه  اىل  رجوع����ه  مرحل����ة  ه����ي   -3
ومبا�ص����رته التاليف والدر�ص فيها حتى �ص����نة خم�ص 
وت�ص����عن ومئتن للهج����رة، وهي �ص����نة خروجه اىل 

باد فار�ص.
وتب����داأ يف ه����ذه ال�ص����نة مرحلة رابعة م����ن حياته هي 
مرحل����ة ات�ص����اله باأل مي����كال يف االه����واز وبقائه يف 

كنفهم قرابة �صت �صنوات.
ويف �ص����نة احدى وثلثمئة للهجرة يعود اىل الب�صرة 
ليبق����ى فيه����ا �ص����بع �ص����نوات يوا�ص����ل فيه����ا الدر�����ص 
والتالي����ف يف جامع الب�ص����رة حيث امل����ى اكرب كتبه 

وا�صهرها »اجلمهرة«. 
ويف �ص����نة ثم����ان وثلثمئ����ة للهجرة يرح����ل اىل بغداد 
وي�صتقر فيها نهائيا حتى وفاته �صنة احدى وع�صرين 

وثلثمئة للهجرة.
خلف ابن دريد، كما ذكرنا، عددا كبريا  من كتب اللغة 
واالدب كان����ت منارا يهتدي بها تاميذه الذين خلفوه 
يف الدر�����ص واالماء، وم�ص����درا يرجع اليه املهتمون 
بالدر�ص اللغوي يف م�ص����رق الع����امل العربي ومغربه 
وتط����اول الزم����ن بيننا وبينه فاندث����ر الكثري من هذه 

االثار وبقى الليل.
فم����ن كتب����ه املطبوع����ة الت����ي �ص����لمت م����ن ال�ص����ياع: » 
اال�ص����تقاق« وهو كت����اب لغوي يتناول ا�صتقاقا�ص����ماء 

العربي����ة، وه����و باال�ص����افة اىل اهميت����ه اللغوية فانه 
ي�ص����م بن دفتيه ث����روة ادبية تاريخي����ة، طبع الكتاب 

مرتن منها يف القاهرة.
معج����م  وه����و  اللغ����ة«  جمه����رة   « الث����اين  والكت����اب 
ا�ص����توعبته املعجمات العربية الت����ي الفت بعده، وقد 
اخ����ذ ابو من�ص����ور االزهري �ص����احب كت����اب »تهذيب 
اللغ����ة« يف كتابه على ابن دريد انه اثبت يف اجلمهرة 
حروف����ا كث����رية انكره����ا ومل يعرف خمارجه����ا، وابن 
دري����د معذور النه يوؤل����ف كتابه او يجم����ع مادته، من 
كتب من �ص����بقه من اللغة فقط وامنا ا�صاف اليه مادة 
كثرية من لغ����ات جنوب اجلزي����رة العربية ولهجاتها 
اثناء مكوثه يف عمان، طبع كتاب اجلمهرة يف حيدر 
اباد بالهند باعتناء امل�ص����تعرب فريت�ص�����ص كرنكو يف 

ثاثة اجزاء مع جزء رابع للفهار�ص العامة.
والكتاب الثالث » كتاب و�ص����ف املطر وال�ص����حاب وما 
نعتت����ه العرب ال����رواد من البقاع« وق����د طبع يف ليدن 
اوال بتحقيق امل�ص����تعرب وليم ثم يف دم�صق بتحقيق 

العامة املرحوم عز الدين التنوخي. 
ورابع كتبه كتاب »املجتنى« وقد ن�ص����ر يف مدينة اباد 

بالهند بعناية امل�صتعرب املار ذكره كرنكو.
والكتاب اخلام�����ص كتاب »املاحن« وقد ن�ص����ر مرتن 
يف اورب����ا، وثالث����ة يف القاه����رة بتحقي����ق ابراهي����م 

اجلزائري.
ث����م كتابه ال�ص����اد�ص »ال�ص����رج واللجام« وهي ر�ص����الة 
�ص����غرية تتن����اول حتديد هات����ن العدتن و�ص����بطهما 
لغوي����ا، م����ا قيل فيهما من نر و�ص����عر طبعت يف ليدن 
اوال بتحقي����ق امل�ص����تعرب ولي����م رايت، ث����م يف بغداد 

بتحقيق الدكتور ابراهيم ال�صامرائي.
واخر كتبه املطبوعة ديوان �صعره، وقد اهتم بجمعه 
وحتقيقه عاملان معا�ص����ران هما ال�ص����يدان حممد بدر 
العلوي من الهند وعمر ابن �صامل من تون�ص واالخري 
جم����ع الدي����وان واع����د درا�ص����ة عن اب����ن دريد �ص����من 

اطروحة تقدم بها الدكتوراه من جامعة باري�ص.
اما كتب����ه املخطوطة التي مل تر الن����ور بعد ومل تاأخذ 
طريقه����ا اىل قارئ تراث اب����ن دريد فكتاب����ان، اولهما 
االم����ال وه����و خمط����وط يف اح����دى خزائ����ن املغرب 
العربي وثانيهما كتاب الو�ص����اح وه����و مدار حديثنا، 
ذكر ه����ذا الكتاب من االقدمن ابن الندمي يف فهر�ص����ه 
وياق����وت احلم����وي يف معجم االدباء وال�ص����فدي يف 

الوايف بالوفيات وال�صيوطي يف بغية الوعاة.
ونق����ل عن����ه ن�صو�ص����ا:البريوين يف كتاب����ه »االث����ار 

الباقي����ة« وال�ص����يوطي يف كتابي����ه »املزهر« و« �ص����رح 
�ص����واهد املغني« والبغدادي يف كتابه »خزانة االدب« 
وقد و�ص����فه بع�ص ه����وؤالء النقل����ة باأنه �ص����غري وزاد 
ياق����وت احلم����وي يف و�ص����فه بان����ه على ح����ذو كتاب 

»املحرب« ملحد بن حبيب.
هذا الكتاب وان ذكر املفهر�ص����ون بانه خمطوط اال ان 
ما ذكروا من عدد اوراقه ال يتعدى الورقتن، وهاتان 
الورقتان كما يزعمون �ص����من جمم����وع خمطوط يف 
مكتبة اال�ص����كوريال ال�صهرية يف مدريد ومنه �صورة 
عل����ى املايك����رو فيل����م يف معه����د احي����اء املخطوط����ات 
العربي����ة التاب����ع جلامعة ال����دول العربي����ة بالقاهرة.

وذكر يف اجلزء االول م����ن فهر�ص خمطوطات املعهد 
�ص����من كت����ب اللغة، وه����و وهم كما �ص����رى، و�ص����ف 
مفهر�����ص هذا اجلزء ن�ص����خته املخطوط����ة بانها كتبت 
يف الق����رن ال�ص����اد�ص الهج����ري بخ����ط اندل�ص����ي، عدد 

اوراقها ورقتان.
وق����د اتي����ح ل احل�ص����ول م����ن املعه����د املذك����ور عل����ى 
م�ص����ور لهذا املجموع املخطوط، فكان فيه من الكتب 
والر�ص����ائل كتاب«ي����وم وليلة« البي عم����ر الزاهد وقد 
حققته، وكتاب« الع�ص����ل والنحل« املن�ص����وب اىل ابي 
عمر الزاهد، وقد ن�ص����رته يليه كتاب »الو�ص����اح« البن 
دري����د يف ورقت����ن. يتلوه كت����اب » العقق����ة والربرة« 
البي عبيدة معمر بن املثنى وقد طبع ثم كتاب �ص����قط 
اوله وفق����دت اوراق من اخره، يليه كتاب »ال�ص����اح« 
ملوؤلف جمهول وينته����ي املجموع بكتاب املكاثرة عند 

املذاكرة للطيال�صي وقد طبع.
وقد تبن ل بعد فح�ص املخطوط دقيقا ان اوراقه قد 
تداخلت وان كتاب »العققة والربرة« البي عبيدة جلد 
خطا بعد ورقتن من اوراق كتاب الو�صاح، مما جعل 
الدار�ص����ن لهذا املخطوط يظنون ان كتاب الو�ص����اح، 
ينتهي بهاتن الورقتن، مع انه حقيقة يقع يف �صتن 

�صفحة، يف كل �صفحة ثاثة وع�صرون �صطرا.
لك����ن مم����ا يقلل م����ن متعة العث����ور على الكت����اب كاما 
ان ج����ل اوراق����ه ق����د ا�ص����ابها التلف ب�ص����بب الرطوبة 

والقدم.
مما يجعل حتقيق الكتاب ون�ص����ره على هذه الن�صخة 
اليتيم����ة ع�ص����ريا ومرهقا، لك����ن الرجوع اىل ن�ص����خة 
اال�ص����ل املحفوظ����ة، يف مكتب����ة اال�ص����كوريال مبدريد 
واالعتم����اد عليه����ا مبا�ص����رة قد يقل����ل من هذا الع�ص����ر 

واالرهاق.
يبداأ الكتاب بذكر ال�صعراء الذين غلبت عليهم القابهم 

ب�ص����عرهم حتى �ص����اروا ال يعرفون اال بها، وهو باب 
ال تع�ص����ر قراءته الن الكثري من كتب االداب واالمال 
قد اوردت مادته وتناقلتها، ومن ابوابه باب »الع�صو 
والنواب����غ« م����ن ال�ص����عراء وب����اب » ا�ص����واق الع����رب« 
وب����اب« من ا�ص����تمتع يف اجلاهلي����ة« وباب » ت�ص����مية 
املحدودين من اال�ص����راف« وب����اب« من قطعت يده يف 
ال�ص����رقة من اال�صراف » وباب » ت�صمية ذوات الرايات 
يف اجلاهلي����ة« وباب » الزنادق����ة يف اجلاهلية« وباب 
» احل����رف« ذكر فيه م����ن كان معلما او خياطا او دباغا 
او حاق����ا من العرب اجلاهلين، وباب » نق�ص خوات 
اخللفاء وال�ص����عراء والقي����ان« وباب ذك����ر فيه امهات 
اخللف����اء، و«م����ن اتف����ق منه����م يف اال�ص����ماء والكنى« 
كما افرد بابا ال�ص����ماء االيام وال�ص����هور واالنواء عند 
العرب يف اجلاهلية، وبابا ذكر فيه »اوائل اال�ص����ياء« 
عند العرب وهو مو�ص����وع افرد يف كتب عند من جاء 
بعده من العلماء كاأبي هال الع�ص����كري وال�ص����يوطي 

وهناك ابواب اخرى عديدة ال ي�صع املجال لذكرها.
واملاح����ظ على كتاب الو�ص����اح، ان جل مادته تتناول 
احلياة العربية قبل اال�صام، وفيها ما هو جديد على 
الدار�����ص كثري وكتاب » املحرب« ملحمد بن حبيب وهو 
مطب����وع ذكرناه قبل قليل. وذك����ر ان ياقوت احلموي 
�ص����به كت����اب الو�ص����اح به وانه و�ص����ع على ح����ذوه، ال 
ي�ص����به كتابن����ا وال يلتقي ب����ه يف مو�ص����وعاته، وامنا 
يلتقي����ان يف االط����ار الع����ام ملادتيهم����ا، وه����ي مادة ال 
ت����كاد كتب التاريخ تهتم بها، وامنا تذكرها احيانا يف 
�ص����ياق االحداث التاريخية، وحمم����د بن حبيب اهتم 
يف اك����ر مادة كتابه بالع�ص����ر اال�ص����امي وبخا�ص����ة 
ع�صر الر�ص����ول �ص، اما كتاب الو�ص����اح فكانت مادته 
اال�صا�ص����ية ما �ص����جله ال����رواة والناقلون ع����ن احلياة 

العربية يف الع�صر اجلاهلي.
اخ����ريا اقول: ان خزائ����ن الكتب العربي����ة املخطوطة 
يف م�ص����رق االر�ص ومغربها ت�ص����م الكثري الكثري من 
كنوزنا التي ان حققت ون�ص����رت تك�صف لنا اجلوانب 
امل�صيئة من ح�صارتنا عرب تاريخها العربي الطويل، 
وبخا�ص����ة يف الع�ص����ر اجلاهل����ي وكتاب » الو�ص����اح« 
الب����ن دريد ال����ذي كان يعد اىل وق����ت قريب من الكتب 
ال�ص����ائعة جدي����ر ببعث����ه ون�ص����ره ليك����ون يف اي����دي 
الدار�ص����ن وثيق����ة جديدة ت�ص����اف اىل ت����راث املكتبة 

العربية.
جملة �صوت اجلامعة /
 جامعة الب�صرة، العدد 13، 1979م.

ويع���د ه���ذا الكت���اب اىل زمن 
الباحث���ن  عن���د  مفق���ودا  قري���ب 

جميعه���م  الذي���ن در�ص���وا اب���ن خالوي���ه 
كما انه���م ذكرووا عدم وقوفه���م على خمطوطا 
ت ه���ذا الكتاب وقد ح�ص���ل املعيبد على ن�ص���خة 
وحي���دة حمفوظة يف مكتبة جامعة برن�ص���تون 
االمريكية، وكانت هذه الن�صخة من �صمن تركة 
لرج���ل يهودي كم���ا اخربنا بذل���ك الراحل، وقد 
حققه���ا وانته���ى منها �ص���نة 1990م،  وقد اعلن 
ذل���ك يف جملة ال���راث العربي التي ي�ص���درها 
معهد املخطوطات العربية يف القاهرة، -املجلد 

اخلام�ص يف ال�صفحة الثالثة واخلم�صن.
وقد زودين ا�ص���تاذي مب���ا حققه يف هذا الكتاب 
بو�صفه م�صريف يف ر�صالتي للدكتوراه،فوجدته 
�ص���رحا غنيا مبادته وم���ا احتواه م���ن روايات 
ونقول، وغرائب ونوادر ولغات، كما ان �ص���رح 
الف�ص���يح البن خالويه، كان ل���ه اثره البارز يف 
�صروح الف�ص���يح التي جاءت بعده، ك�صرح ابن 
ه�ص���ام اللخمي الذي كان �صرح ابن خالويه من 
م�ص���ادره فكان �صرحه)اي �ص���رح ابن خالويه( 
متفوقا على نظائره ال�ص���يما �ص���رح ابن ه�ص���ام 

اللخمي.
وعن���د املقارنة بن ال�ص���رحن مل���ادة واحدة من 
ف�ص���يح ثعلب، يتبنى غنى �ص���رح اب���ن خالويه 
و�ص���عته، وتن���وع �ص���واهده فق���د ال يكتفي ابن 
خالويه ب�ص���رح قول ثعلب، بل ي�صرح ال�صواهد 
الت���ي ج���اء به���ا وقد عر�ص���ت من���اذج م���ن تلك 
املقارن���ات يف درا�ص���تي جلهد اب���ن خالويه يف 

ر�صالتي للدكتوراه.
وهن���اك بع�ص العقب���ات التي واجه���ت املحقق 
املعيبد يف حتقيق ه���ذا الكتاب وقد ذكر لنا يف 
اثناء ال�ص���نة التح�ص���ريية للدكت���وراه واهمها 
كرة اخلرم، والتلف يف املخطوطة ف�ص���ا عن 
البيا�ص يف اجزاء كثرية من �ص���فحاتها، االمر 
الذي ا�ص���طره اىل اعاد ت�ص���ويرها ظنا منه ان 

ذلك ب�صبب �صوء الت�صوير.
طل���ب  نح���ن  ي�ص���ركنا  الل���ه  رحم���ه  كان  وق���د 
به���ذه  التح�ص���ريية  ال�ص���نة  يف  الدكت���وراه 
املعان���اة فيدفع لكل طالب ب�ص���فحة او اكر من 
املخطوطة، لعلنا نتو�صل اىل �صيء فن�صل اىل 

النتيجة نف�ص���ها، التي و�ص���ل اليه���ا، وهي عدم 
التمكن من قراءة اي �ص���يء واك���ر ما كان ذلك 

يف ال�صفحات االخري من املخطوطة.
الت���ي  الن�ص���خة  ان  بع���د  فيم���ا  تب���ن ل  وق���د 
اعتمده���ا الدكت���ور املعيب���د ه���ي نف�ص���ها عن���د 
الدكت���ور عبد الرحمن العثيمن الذي وقف عند 
�صرح الف�ص���يح البن خالويه، يف اثناء حتقيقه 
لكتاب اب���ن خالويه )اع���راب القراءات ال�ص���بع 
وعللها(مطبع���ة املدين القاه���رة، 1992م فقال 
الدكت���ور العثيم���ن« وع���رت على ن�ص���خة منه 
يف جامع���ة برن�ص���توون يف الوالي���ات املتحدة 
االمريكية، وقمت بن�ص���خها، وتعذر علي قراءة 

الكث���ري م���ن عباراته���ا وا�ص���تحال عل���ي الكثري 
من �ص���فحاتها وكاتبت اجلامع���ة االمريكية يف 
اع���ادة ت�ص���وير بع����ص �ص���فحاتها ففعلوا ومل 
حتل امل�صكلة« وختاما فمن اجلدير بالذكر انني 
امتل���ك ن�ص���خة من كتاب )�ص���رح الف�ص���يح البن 
خالويه( با�صتثناء مقدمة املحقق ومل ا�صورها 
يف حينه���ا الن غايت���ي كانت درا�ص���ة تراث ابن 
خالوي���ه، واطاع���ي على ه���ذا الكت���اب املحقق 
قب���ل ان ين�ص���ر كان بحكم درا�ص���تي للدكتوراه 
وكان املحقق اال�ص���تاذ املعيبد م�ص���ريف يف تلك 

الر�صالة.
وقد دفع اال�صتاذ املعيبد بهذا الكتاب لن�صره يف 

احدى دور الن�صر العربية، ولكن ال علم ل اىل 
اية دار ن�ص���ر ار�ص���ل هذا الكتاب على الرغم من 
حماوالتي لات�صال بعائلته. رحم الله ا�صتاذنا 
فال�ص���مائر  املعيب���د،  الدكت���ور حمم���د  الكب���ري 
والقل���وب بحبك عام���رة ع���ذرا فالكلمات بحقك 

تبقى قا�صرة ويبقى ا�صمك عهدا يف الذاكرة.
وطوبى ملن كان رحيله ح�صرا و�صيبقى حا�صرا 

يف قلوب طلبته وزمائه وكل املخل�صن.
 

القيت يف الندوة التي اقامها ق�صم اللغة العربية، 
يف كلية الرتبية جامعة الب�صرة يف �صنة 2005 
يف احلفل التاأبيني عن الراحل.

ابن دريد وكتابه )الوشاح(

اخ��ر م��ا حقق��ه االس��تاذ الدكتور 
محمد جبار المعيبد

كلية الرتبية /جامعة الب�صرة،

الدكتور املحقق محمد جبار املعيبد الذي ترشفت بان اكون من تالميذه وكان 

عضوا يف لجنة مناقش��ة رس��التي للامجسيرت ومرشيف يف الدكتوراه، هنا ويف 

ه��ذه العجالة اود ان اوض��ح اخر ما حققه الراحل، فهو م��ن املحققني الذين 

أث��روا العربية برتاث رأى الن��ور بجهودهم وابداعه��م، والكاتب الذي حققه 

الدكتور محمد املعيبد هو  كتاب )رشح الفصيح البن خالويه( 

من آثار المحقق المعيبد
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 ياسر جاسم قاسم

لق���د حقق الع���امل الدكت���ور حممد املعيب���د مباحث 
مهم���ة يف جماالت الراث،حت���ى لكاأنني اأقف امام 
ت���راث ثروته���م ترك���ه الراح���ل، ويف راأي���ي يكمن 
اهمية م���ا حققه يف ان اختياراته كانت مبنية على 
اأ�ص����ص �ص���اغرة جدا حيث ان ال�ص���عراء املختارين 
عل���ى �ص���بيل املث���ال كان���ت مل مي���زات ا�ص���ار اليه���ا 

الراحل.
العبادي: زيد  بن  عدي  لديوان  • حتقيقه 

حتقي���ق  مقدم���ة  يف  نق���راأ  املث���ال  �ص���بيل  فعل���ى 
لديوان:ع���دي بن زيد العبادي ال�ص���ادر عن وزارة 
الثقافة عام 1965 يف بغداد« مل ي�صتهر من �صعراء 
الن�صارى من اجلالين �صاعر مثلما ا�صتهر عدي بن 
زيد العبادي، كما مل ي�صك يف ن�صرانيته احد مثلما 
�ص���ك يف غ���ريه من ال�ص���عراء » فهو يوؤك���د ان عدي 
هو �ص���اعر مهم كونه جاهلي ون�ص���راين ال ي�ص���كك 
يف م�ص���يحيته كم���ا ان الن�ص���خة املخطوط���ة التي 
اعتمدها يف ديوان هي ن�صخة وحيدة، حتتفظ بها 
املكتبة العبا�صية يف الب�ص���رة حتت رقم )152-اأ( 
يف جمم���وع �ص���عري كت���ب عل���ى جل���ده اخلارجي 
كتاب���ة حديثة بقلم من الر�ص���ا�ص وي�ص���ري املعيبد 
بعن املتتبع، ان هذه الن�صخة انتقلت مبا�صرة اىل 
املكتبة العبا�صية الأ�صرة ال با�ص اعيان يف الب�صرة 
وبقيت فيها كما ان طريق حتقيقه للكتاب كانت فيه 
من ال�ص���عوبة ال�صيء الكثري وال�صبب »انها ن�صخة 
حم�صوة باالوهام واالخطاء، ن�صخها نا�صخ جاهل 
�صنعته، مل ي�ص���تطع قراءة بع�ص االبيات فر�صمها 
ر�ص���ما وح���رف م���ن معانيهاوت���رك م���كان بع����ص 
االبيات ابي�ص والبع�ص االخر ناق�ص���ا« » الديوان 

لعدي بن زيد، م�صدر �صابق، �ص 24«

وذا يدل���ل على ان الدكت���ور املعيبد كان يبذل جهدا 
منقط���ع النظ���ري يف حتقي���ق الكت���ب الراثية وان 

كانت املخطوطات �صيئة.
• املعيبد يح�صل على ن�صخة ديوان عدي بن زيد 

العبادي من مكتبة »امربوزيانا« ميانو:
حيث مل ياأل جهدا يف متابة اماكن هذه املخطوطات 
وطلبه���ا كما فعل يف طلب احل�ص���ول على ن�ص���خة 
اخ���رى لديوان العبادي، حيث يتب���ن انه قراأ لدى 
بروكلم���ان باأن نالك ق�ص���يدة خمطوط���ة لعدي بن 
زي���د يف مكتب���ة امربوزيان���ا يف ميان���و، فاأر�ص���ل 
املعيب���د يف طل���ب هذه الن�ص���خة اي �ص���ورة منها، 
وق���ام الدكت���ور )اتريك���و غالبياتي( مدي���ر املكتبة 
باأر�صال ال�ص���ورة اليه وكانت الورقة حتمل الرقم 
384 ب  من املخطوط املرق���م )C،72،IV( وذكر 
الدكت���ور املعيب���د ان هذه املخطوط���ة قد جلبت من 
اليمن و�ص���نة كتابتها 1314ه�� وهي ت�صم 18 بيتا 
من الق�ص���يدة الرائي���ة امل�ص���ورة » اأرواح مودع ام 

بكور«.
الراث: يف  •غو�صه 

مل يكتف املعيبد باملخطوطات فح�صب بل انه راجع 
كتب اللغة واملعاجم وا�صتخرج منها كما ي�صري من 
�صعر عدي على �صبيل املثال وقابله مع ما عنده يف 
املخطوطة ف�ص���حح ما يف الن�صخة وي�صري »اثبتنا 
الفروق يف الروايات يف هام�ص الكتاب« وي�صيف 
» ثم تتبعنا �ص���عر عدي يف كتب الراث العربي من 
اجلاح���ظ واب���ن قتيبة وم���ا قبلهما حت���ى الزبيدي 
�ص���احب ت���اج العرو�ص،فقابلنا ن�ص���ختنا مبا ورد 
من ال�ص���عر، وو�ص���عنا بع�ص االبيات الناق�صة من 
ن�ص���ختنا والتي وجدناها يف كت���ب الراث« وهذا 

يدل���ل على عمق���ه يف بحثه واهتمامه ب���ه حتى انه 
كان يتاب���ع كل �ص���اردة وواردة تخ����ص موا�ص���يع 
البح���ث التي يكتب به���ا ومنها كم���ا اوردنا ديوان 

عدي بن زيد امل�صار اليه.
• عاقت���ه مع العامة م�ص���طفى ج���واد والعامة 

ح�صن علي حمفوظ وحمققي تراث اخرين: 
كم���ا كانت تربطه عاقات طيبة ب�صخ�ص���يات مهمة 
حمقق���ة بحث���ت يف ال���راث فه���و ي�ص���ري بال�ص���كر 
والعرف���ان يف مقدم���ة حتقيق���ه لدي���وان ع���دي بن 
زيد اىل كل من » اال�ص���تاذين الدكتورين م�ص���طفى 
جواد وح�صن علي حمفوظ اللذين كان لهما ف�صل 
مراجع���ة الدي���وان والتعلي���ق علي���ه«، ام���ا عاقته 
باملحقق هال ناجي فقد كانت كبرية جدا حتى انه 
اهدى كتابه يف حتقيق  االمثال لا�صمعي ال�صادر 
عن دار ال�صوؤون الثقافية يف بغداد عام 2000 اليه 
» اىل اخي و�ص���ديقي هال ناجي �ص���اعرا وباحثا 
وحمققا وان�صانا«وذكره يف مقدمة كتابه » �صعراء 
ب�ص���ريون من الق���رن الثالث الهج���ري، العطوي، 
اجلاحظ، احلمدوي« ال�ص���ادر عن مركز درا�ص���ات 
اخللي���ج العربي 1977« ويجدر بي هنا ان ا�ص���كر 
اال�ص���تاذ ه���ال ناج���ي الذي من���ح �ص���عر العطوي 
ا�ص���افات قيمة ن�ص���رها يف جملة املورد افدت منها 
يف ن�ص���رتي ه���ذه« وكذلك يذك���ر الدكت���ور املحقق 
الب�ص���ري الكب���ري احم���د النج���دي قائ���ا يف نف�ص 
امل�صدر » اما �ص���عر احلمدوي فلم يتي�صر ل ن�صره 
يف حينه ل�صدور ن�صرة الدكتور احمد النجدي يف 
جملة املورد، وتختلف ن�صرتي هذه عن تلك بزيادة 
يف املقطوع���ات ون�ص���بتها واخت���اف يف حتقي���ق 

بع�ص الن�صو�ص وقراءتها« 

كذلك كانت تربطه عاقة مع االديب املو�صلي الذي 
�صكن الب�ص���رة وحقق الكثري من امل�ص���ادر )ها�صم 
الطع���ان( يذكره يف مقدمة كتاب���ه »ديوان ابراهيم 
ب���ن هرمة »قائا: » اتقدم بجزيل ال�ص���كر اىل اخي 
و�ص���ديقي الب���ار اال�ص���تاذ ها�ص���م الطع���ان ال���ذي 
�ص���غل نف�ص���ه معي بقراءة الديوان وتوجيه بع�ص 
املاحظ���ات القيمة وال�ص���ائبة، كما اعانني اي�ص���ا 
يف تتبع �ص���عر ال�ص���اعر يف امل�ص���ادر التي مل ت�صل 
اليه���ا يداي، الب�ص���رة يف 21 اب 1967(  وها�ص���م 
الطعان هو اديب و�صيا�ص���ي مو�صلي من ا�صاتذته 
عبد العزيز ال���دوري، ابراهيم ال�ص���امرائي،مهدي 
املخزوم���ي، عن مدر�ص���ًا يف الب�ص���رة، ث���م التحق 
بدرا�صة املاج�ص���تري يف جامعة بغداد ونال �صهادة 
املاج�ص���تري عن حتقيق���ه لكتاب »الب���ارع يف اللغة« 
وه���و الكت���اب ال���ذي �ص���رح في���ه اأب���و عل���ي القال 
البغدادي معجم »العن« للفراهيدي، ونال �ص���هادة 
الدكت���وراه ع���ن اأطروحت���ه »االأدب اجلاهل���ي بن 
لهجات القبائل واللغ���ة املوحدة« من جامعة بغداد 
اأي�ص���ًا، وبقي يف التعلي���م الثانوي حتى احيل اإىل 
التقاعد، واثناء تعيينه يف الب�ص���رة ارتبط بعاقة 

وثيقم مع املحقق حممد املعيبد.
مما يدلل على انه كان بتوا�صل م�صتمر مع حمققي 
الراث مبا ي�ص���من ا�ص���تخراج هذه الدرر الثمينة 

لاجيال القادمة.
وو  هرم���ة«  ب���ن  »ابراهي���م  لدي���وان  حتقيق���ه   •
الكت���اب الذي �ص���اعد املجمع العلم���ي العراقي على 
طبع���ه و�ص���در عن مكتب���ة دار االندل����ص يف بغداد 
1969واملطب���وع يف مطبع���ة االداب يف النج���ف 
حيث يتبن اهمية التحقيق يف �ص���عر هذا ال�صاعر 
منها فق���د ديوانه وذهاب الكثري م���ن اخباره ومن 
هن���ا جاء عزم املعيبد على امت���ام ديوانه او جمعه 
حن ادرك ان هذا الديوان ال يتوفر يف دور الكتب 
املخطوطة التي ن�ص���رت فهار�ص���ها يف باد ال�صرق 
والغرب، وي�صيف« مل اأر موؤلفا من موؤلفي القرون 

املتاأخ���رة ا�ص���ار اليه، مما يجعل االمل �ص���عيفا يف 
العثور عليه يف ركن من اركان دور الكتب املجولة 
»)دي���وان اب���ن هرم���ة، م �ص، ����ص 39(. و�ص���لوك 
املعيب���د يف دي���وان اب���ن هرم���ة يت�ص���من الت���ال 

وح�صب ما ا�صار هو اىل ذلك:
1- رتب �ص���عره ال���ذي جتمع لديه ح�ص���ب قوافيه، 
وي�ص���يف » مل اأ�ص���اأ حن تاأت���ي ابي���ات متفرقة من 
ق�ص���يدة واح���دة دجمها اذا مل يكن هناك ما ي�ص���عر 

بارتباط هذه االبيات« 
الخت���اف  االول  هام�ص���ن:  للدي���وان  جع���ل   -2

الروايات بالن�ص���بة للق�ص���يدة الواحدة، ورجحت 
)كما يقول هو( يف اكر االحيان، امل�ص���در االقدم، 
اال اذا ابتعد هذا امل�ص���در عن ال�صواب او ت�صحف 
يف املعن���ى، والثاين ل�ص���رح الغام����ص من االلفاظ 
عل���ى  ال�ص���رح  يف  اعتم���ادي  وكان  والعب���ارات، 
القوامي�ص اللغوية وعلى �ص���روح االقدمن لبع�ص 
ق�ص���ائده كم���ا يف �ص���روح احلما�ص���ات واملجاميع 

ال�صعرية االخرى.
3- رتب���ت م�ص���ادر التخري���ج ترتيب���ا زمني���ا  اذا 
وجدت اتفاق هذه امل�ص���ادر يف عدد االبيات، ويف 
حال���ة ع���دم اتفاقها يف العدد فامل�ص���در االكر عددا 

هو املقدم.
4- اعتمدت يف بع�ص االحيان على اكر من طبعة 
لبع����ص الكت���ب يف تثبي���ت البيت، كم���ا يف معجم 
البل���دان )طبع���ة اوربا وبريوت( لتف�ص���ي االغاط 
املطبعي���ة يف الطبعت���ن اال ان طبع���ة بريوت، اقل 

غلطا وت�صحيفا من �صابقتها.

والهمية ابن هرمة جند الدكتور املعيبد ي�صع ثبتا 
باأراء االقدمن يف �صعره منها ابو العتاهية » ال�صعر 
ينبغي ان يكون مثل ا�ص���عار الفحول املتقدمن، او 

مثل �صعر ب�صار وابن هرمة« االغاين
اال�ص���معي »خت���م ال�ص���عر باب���ن هرم���ة، وهو اخر 
احلجج« )تاأريخ بغ���داد نقا عن املعيبد يف ديوان 

ابن هرمة(.
كت���اب االمث���ال  املعيب���د  م���ا حقق���ه  اه���م  • وم���ن 
لا�ص���معي والذي �ص���در يف بغداد عام 2000 عن 
دار ال�ص���وؤون الثقافي���ة اي بع���د وفات���ه... وال���ذي 
كان منهج���ه يف جمع���ه ه���و الرتي���ب االلفبائ���ي 
الق���رن  ال���ذي اتبع���ه م�ص���نفو كت���ب االمث���ال يف 
الراب���ع وما بعده كاأبي هال الع�ص���كري وامليداين 
والزخم�ص���ري ويق���ول ع���ن ذلك » وبذل���ك نكون قد 
قدمنا مادة مثلية لاأ�ص���معي جمعت من م�صادرها 
لتكون بن يدي الدار�ص���ن لها �صلة قوية بالكتاب 
املفقود ولكنها لي�ص���ت ه���و » وكعادته يف التحقيق 
يف كتبه ال�ص���ابقة فانه يثبت رواية امل�صدر االقدم 

تتلو بقية امل�صادر تبعا لوفيات موؤلفيها. 
االمث���ال  كت���اب  يف  ي�ص���ري  دقت���ه  ب���اب  وم���ن   •
لا�ص���معي ان���ه مل يع���رف باالع���ام ال���واردة يف 

الكتاب وهم ثاث فئات:
اال�ص���معي  �ص���يوخ  مث���ل  اللغوي���ون،  االوىل: 
ال  معروف���ون  وه���وؤالء  وتامي���ذه،  ومعا�ص���روه 
يحت���اج القارئ اىل تذكريه به���م، اما اذا ورد العلم 
بكنيت���ه فقط او باأ�ص���مه االول فاأ�ص���ري يف الهام�ص 
ن�ص���ر«،قلت:هو  »اب���ي  ك  االبه���ام  يزي���ل  م���ا  اىل 
احم���د ب���ن ح���ات الباهل���ي، ا�ص���تثنيت م���ن ع���دم 
التعريف)ج���رب ب���ن حبيب(،فلقد قدم���ت عنه مادة 

ت�صاعد على تو�صيح �صخ�صيته.
الثانية: االع���ام التاريخية التي ت���رد يف املثل او 

�صرحه.
الثالثة: ال�ص���عراء الذين وردت ا�صعارهم يف �صرح 
االمث���ال، فاحلدي���ث عنه���م يخ���رج الكتاب ح�ص���ب 
املعيبد من مو�ص���وعه اال�ص���ا�ص الذي هو » توثيق 

الن�ص والتو�صيح له » 
ويع���د كت���اب االمث���ال لاأ�ص���معي م���ن اه���م الكتب 
التي ا�ص���درها املعيبد ومن ا�صخمها، حيث ي�صري 
اىل معانات���ه فيه قائا« ان ه���ذا الكتاب قد اخذ من 
وقتي �ص���نوات طواال، بلغت ع�ص���را او تزيد، كنت 
خالها مرددا بن ن�ص���ره وبن تاأجيل هذا الن�صر، 
�ص���جعني على ذلك ما كنت اح�صل عليه بن احلن 
واالخر، من امثال جديدة ت�صاف اىل هذا املجموع 
وقد تاأ�كد ل اخريا ان هذا الباب �ص���يبقى مفتوحا 
ال يغل���ق طاملا هناك كتب تراثية جديدة ت�ص���در كل 
يوم، » )االمثال لا�ص���معي، دار ال�ص���وؤون، بغداد، 

2000، �ص 20(.

ختاما اقول لقد ن�شر املرحوم املحقق 
حممد جبار املعيبد ع�شرات الدرا�شات 
والكت��ب والبحوث يف جماالت الرتاث 
العرب��ي، وا�ش��تخراج ال��درر الكامنة 
م��ن  ال��كايف  ن�شيب��ه  ياأخ��ذ  ومل  يف 
االحتف��اء، وه��ا ه��ي �شحيف��ة املدى 
وكعادتها يف االحتفاء بالعظماء ممن 
اغن��وا ال�شاح��ة املعرفي��ة بثقافته��م 
الع��راق  م�شت��وى  عل��ى  ومعرفته��م 

والعامل،واملعيبد واحدا منهم. 

المحقق محمد جبار المعيبد 
وجهوده في التحقيق
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اجرى الحوار: محمد صالح عبد الرضا

• ما هو رايك بحركة حتقيق الرتاث العربي املعا�صرة 
يف وطننا العربي؟

حركة التحقيق املعا�ص���رة اذا ما اردنا قيا�صها مبا 
حقق ون�ص���ر قب���ل ربع قرن او اك���ر، اثرت املكتبة 
العربي���ة وقدم���ت الكث���ري م���ن الكت���ب الت���ي كانت 
بعيدة ع���ن متناول الباحثن والدار�ص���ن والكثري 
منها كان يعد مما فقد، اما اذا اردنا قيا�صاه مبا هو 
موج���ود من املخطوطات العربية التي مل تر النور 
يف خمتل���ف مكتب���ات الع���امل، فانن���ا جند انف�ص���نا 
متخلفن يف هذا امليدان، ونحتاج اىل وقت طويل 
جدا لنن�ص���ر املهم واال�ص���يل من ه���ذا الراث وهذا 
يعني حرمان اكر من جيل من االجيال القادمة من 
االطاع عل���ى هذا الراث والك�ص���ف عن اجلوانب 

امل�صيئة من ثقافتنا العربية.
• ماهي مقرتحاتك ازاء دوائر حتقيق الرتاث العربية 

االكادميية وغريها وما هو رايك بجهودها العملية؟
لي�صت هناك دائرة اكادميية عربية لتحقيق الراث 
واملجام���ع العلمي���ة العربي���ة الثاث���ة مل توؤ�ص����ص 

لتحقيق الراث ون�ص���ره وامنا من بع�ص مهامها 
العناي���ة به���ذا ال���راث ون�ص���ر النم���اذج اجلي���دة 
من���ه وجممع اللغة العربية بدم�ص���ق ان�ص���ط هذه 
املجامع واكرها ن�صرا وحتقيقا ومطبوعاته لها 
مكان���ة علمية كب���رية اما جممع���ا القاهرة وبغداد 
فلي����ص لهما مثل هذا الن�ص���اط. ام���ا الدوائر غري 
الثقاف���ة  وزارة  فاأخ����ص  واخ����ص  االكادميي���ة 
ال���دول  واالع���ام ووزارة االوق���اف يف بع����ص 
العربي���ة كالع���راق وم�ص���ر و�ص���وريا والكويت، 
وهذه الوزارات ان�صط الدوائر الر�صمية يف ن�صر 

الراث.
وهن���اك دائرة ثالثة ب���ن هات���ن الدائرتن وهي 
ولي�ص���ت  العربي���ة  جامعاتن���ا  يف  االداب  كلي���ة 
مهمتها ن�ص���ر الراث وامنا تق���وم بتكليف الطلبة 
يف الدرا�ص���ات العلي���ا بتحقيق خمط���وط يتعلق 
باملو�ص���وع ال���ذي اخت�ص به الطال���ب اال ان هذه 
املخطوطات ا�ص���بحت من الك���رة بحيث مل تعد 
جماال للن�صر ولو نه�صت املجامع العلمية الثاثة 
واخ����ص جممع���ي بغ���داد والقاهرة بعبء ن�ص���ر 
بع����ص ه���ذه املخطوطات الت���ي تتعل���ق مبهمتها 

لكان ذلك مهما لنا جميعا.
• ماهي ال�ص���مات احلقيقي���ة للمحقق اجليد، وماهي 
ادواته التي يجب ان ميتلكها كي يكون حمققا فاعال 

بال�صرورة؟
الراث امانة يف اعناق من و�ص���ل اليهم واملحقق 
ال�ص���ق م���ن غ���ريه به���ذا ال���راث فعلي���ه ال بد ان 
يتحل���ى بالغرية علي���ه، ويوؤديه كما و�ص���ل اليه، 
وه���ذا يقت�ص���ي من���ه التع���ب والن�ص���ب واحلذر 

واال�صتعداد التام للقيام بهذه املهمة.
واالدوات الت���ي يجب ان ميتلكه���ا املحقق جانب 
م���ن هذا اال�ص���تعداد فا ب���د ان يتهياأ للمو�ص���وع 
ال���ذي ي���روم حتقيق���ه �ص���واء اكان �ص���عرا ام لغة 
جت���د  ان  الن���ادر  وم���ن  فل�ص���فة،  ام  تاريخ���ا  ام 
حمققا يق���دم على حتقيق ما تق���ع عليه عيناه من 
خمطوطات يف �صتى الفنون فان مثل هذا االقدام 

خماطرة بالراث.
ومن جوانب هذا اال�صتعداد معرفته باملخطوطات 
التي تر�ص���د اىل مكان حفظ املخطوطات العربية 
يف املكتبات العامة واخلا�صة يف ال�صرق والغرب 
واال ف���ان جم���رد العثور على خمطوط  م�ص���ادفة 
يف مكتبة من املكتبات ال يعني عدم وجود ن�ص���خ 
اخرى منه يف اماكن اخرى كما ال نن�صى اخلربة 
بقراءة املخطوطات ومعرفة اخلطوط مع اطاع 
كاف عل���ى اللغ���ة العربية وفقهها، اذ هو ال�ص���اح 
الرئي�صي الذي يت�صلح به النه يقوم بتحقيق ن�ص 
عرب���ي، وامل�صت�ص���رقون الغربيون م���ع تطبيقهم 
قواع���د التحقي���ق ومعرفتهم ا�ص���وله جاءت جل 
والتحري���ف  بالت�ص���حيف  ممل���وءة  حتقيقاته���م 

جلهلهم اللغة العربية وعدم متكنهم منها.
تكنيكي���ة  التحقي���ق  عملي���ة  ان  بع�صه���م  يعتق���د   •
تخل���و من االبداع وه���ي لي�صت �صعب���ة كما يت�صور 

املحققون فما تعليقك على ذلك؟
يعتقد هذا االعتقاد من ال �ص���لة له بالتحقيق ومن 
مل يعتم���د يف درا�ص���ته وابحاث���ه عل���ى خمطوط 
من خمطوطاتن���ا التي كتبت قبل مئات ال�ص���نن، 
ويعتق���ده م���ن مل يعان ق���راءة ه���ذه املخطوطات 
الت���ي حتت���اج اىل خ���ربة ودراي���ة يف خطوطه���ا 
ومادتها والكثري منها ا�ص���به بالطا�صم والرومز 
يقف املحقق عند �ص���طر من �صطورها، بل احيانا 
عند لفظة من الفاظها اياما وليال حتى ت�ص���تقيم 
له ولعلي ال ابال���غ اذا قلت ان عناء موؤلف الكتاب 

يهون اىل عناء حمققه.
• مب تعل���ل نفور بع�ض �ص���بابنا من الرتاث العربي؟ 
وم���ا هو موقفك م���ن ذلك، ال�ص���يما ان البناء اجلديد 
ال ي�ص���تطيع ان يك���ون مليئ���ا م���ا مل يك���ن م�ص���تندا 
اىل اال�ص���ا�ض الق���دمي ال���ذي ه���و نقط���ة البداي���ة نحو 

اجلديد؟
مرياثن���ا يف الثقاف���ة العربي���ة ميتد بن الع�ص���ر 
اجلاهل���ي واوائل ع�ص���ر النه�ص���ة العربية، فهو 
مرياث ي�ص���مل فرات يف �صتى نواحي احل�صارة 

وما و�ص���ل الين���ا منه كثري ج���دا ال ميكن حتقيقه 
ون�ص���ره يف فرة زمنية ق�ص���رية واالهم من هذا 
اننا مل ننته حتى االن من ح�ص���ر وفهر�ص���ة ما يف 
املكتب���ات اخلا�ص���ة والعام���ة يف خمتل���ف انحاء 
الع���امل، فعليه البد من م�ص���اعفة اجلهود الخراج 
ون�صر اكرب عدد ممكن من هذا الراث، وهذا اليتم 
اال بب���ث الوع���ي الراثي ل���دى اجيالنا واالجيال 
القادمة، والنف���ور الذي تذكره لي�ص نفورا واعيا 
وهو عند قلة قليلة من �صبابنا املثقفن مبعثه عدم 
ق���راءة هذا الراث قراءة واعية ي�ص���اف اليه هذا 
الفا�ص���ل الزمني بن هذا اجليل وبن تراثنا مما 
ي�ص���عره بتخلف هذا الراث خ�صو�صا اذا ما قراأ 
النماذج الرديئة عن ركب احل�صاة العاملي نا�صن 
احل�ص���ارة العربي���ة اح���دى اللبنات الت���ي قامت 

عليها احل�صراة املعا�صرة.
تراثن���ا  النم���اذج اجلي���دة يف  ن�ص���ر  ان  الواق���ع 
العلمي واالدبي والفل�صفي واللغوي واجلغرايف 
وو�ص���عها بن اي���دي ه���وؤالء ال�ص���باب يزيل هذا 
النفور وتقوم جملة املورد التي ت�ص���درها وزارة 

االع���ام العراقي���ة به���ذا ال���دور وهن���اك جمات 
تراثية اخرى قدمت درا�ص���ات ون�صو�ص���ا جيدة 
اال انه���ا بعيدة عن ايدي ال�ص���باب ل�ص���دورها عن 

دوائر اكادميية.
• لوح���ظ ان���ك تهتم فيما حققت بجمع �ص���عر �ص���اعر 
وحتقيق���ه ويف الني���ة االجت���اه اىل حتقيق ن�ص���و�ض 

نرثية او لغوية او ر�صائل ادبية؟
ال�صعر كما قيل ديوان العرب وهو املعرب احلقيقي 
عن كثري من اجلوانب اخلفية يف احلياة العربية 
وقد برز خال تاريخنا الطويل �صعراء كر اال ان 
ا�ص���عارهم فقدت ومل ي�ص���لم منها اال القليل القليل 
ومما فقد احتفظت ببع�ص���ه كتب االدب والتاريخ 

واحلما�صات وغريها.
فجم���ع هذا املتفرق م���ن اال�ص���عار يف جمموعات 
�ص���عرية ي�ص���اعد الباحث���ن عل���ى درا�ص���ة ه���وؤالء 
ال�صعراء على ان يلتزم املحقق او اجلامع كمهجا 
�ص���ليما يف عملي���ة التحقيق واجلم���ع واال فقدت 
ه���ذه العملي���ة ا�صا�ص���ها العلم���ي كم���ا ح�ص���ل يف 
الكثري مما جمع من ا�ص���عار ال�صعراء لقد �صاهمت 
يف جم���ع وحتقي���ق ا�ص���عار �ص���تة م���ن ال�ص���عراء 
اجلاهلي���ن واالموي���ن والعبا�ص���ين كما حققت 
جمموعة �ص���عرية �ص���خمة هي حما�ص���ة الظرفاء 
ولكن درا�ص���تي ابا عمر الزاه���د اللغوي جعلتني 
اهت���م بكتب هذا الرج���ل فحققت ل���ه كتابن هما: 
)ي���وم وليل���ة يف اللغ���ة والغري���ب( و)املق�ص���ور 
واملم���دود( كم���ا حققت كت���اب )الع�ص���ل والنحل( 
البي حنيفة الدينوري �صاحب كتاب النبات وهو 

مما ن�صب اىل ابي عمر.
• ماه���ي خال�ص���ة النتائ���ج الت���ي ك�ص���فت عنه���ا يف 
درا�ص���تك البي عمر الزاهد؟وهل ت�صكل تلك النتائج 
اهمي���ة تاريخي���ة بالن�ص���بة ل���رتاث ذل���ك الرج���ل يف 

نظرك؟ 
اب���و عمر الزاه���د حممد ب���ن عبد الواح���د لغوي 
م���ن رجال الق���رن الرابع الهجري قراأ على ا�ص���هر 
�ص���يوخ ع�صره ثعلب واملربد، وعلى الرغم من ان 

الرجل ن�صر له كتابان:
املداخ���ل و جزء من احلديث اال ان���ه ظل مغمورا 
مل تكت���ب عن���ه درا�ص���ة جدي���ة معا�ص���رة فاهمية 
الدرا�ص���ة التي قدمتها انني ا�ص���تطعت ان ار�ص���م 
�ص���ورة قريب���ة البي عم���ر، فا�صتق�ص���يت اخباره 
واثاره ومنهجه اللغوي ومكانته بن علماء اللغة 

يف القرن الرابع.
ومما و�ص���ل الينا من كتبه املطبوعة واملخطوطة 
عرفن���ا مدى اهميته بن علماء ع�ص���ره فقد ابتكر 
ف���ن املداخ���ل وه���و ف���ن لغ���وي يق���وم عل���ى مبداأ 
ت�صل�ص���ل االلف���اظ ونظمه���ا براب���ط م���ن املع���اين 
فتف�ص���ر الكلم���ة بكلم���ة ثاني���ة والثاني���ة بثالث���ة 
وهكذا، كما كان مبتكرا يف كتابه الع�ص���رات وهو 
ايراد ع�ص���رة الفاظ خمتلفة يف حروفها وبع�صها 
متف���ق يف جمي���ع احلروف لكنها ت�ص���رك جميعا 
يف احلرف االخري وتعترب االلفاظ الع�ص���رة هذه 

عن معان خمتلفة غريبة.
وكان يظ���ن ان اب���ا عمر الزاهد در����ص على ثعلب 
وح���ده وقد ك�ص���فت ان املربد كان ال�ص���يخ الثاين 
بع���د ثعل���ب البي عم���ر، وكان له تاث���ري كبري على 
ارائ���ه اللغوي���ة حتى اننا جنده ينك���ر على ثعلب 

كثريا من ارائه ويرد عليه يف كتبه وي�صتدرك.
وبع�ص كتب النحو ت�ص���وره لنا نحويا لكن هذه 
الدرا�ص���ة اثبت���ت ان ابا عمر كان لغويا لي�ص���ت له 
اراء يف النح���و بل مل اجد له كتابا واحدا يف هذا 

اجلانب.
كما ا�صتطعت ان انفي عنه كتابا ظلت خمطوطاته 
حتمل ا�ص���م ابي عم���ر قرابة ثماني���ة قرون، وهو 
كت���اب الع�ص���ل والنحل وامنا تو�ص���لت م�ص���تندا 
اىل الن�ص���و�ص ان الكتاب البي حنيفة الدينوري 
�ص���احب كتاب النبات. وقد حققته و�صين�ص���ر يف 

بغداد هذا العام. 

جملة البيان / الكويت /
 العدد 101 / اب/ 1974

حديث المحقق 
العراقي محمد 
جبار المعيبد حول 
تحقيق التراث العربي 
ودوره في حاضرنا 
والمستقبل

الشعر هو المعبر الحقيقي 
عن كثير من الجوانب 

الخفية في الحياة العربية

تستأثر حركة بعث الرتاث العريب باهتامم رجال ينذرون انفسهم لخدمة 

مجد االمة املندثر يف املخطوطات واملظان التي يعلوها الغبار ويغور 

يف ذاك��رة الزمن ومن اولئك الرجال الجادين املحقق الثبت محمد جبار 

املعيبد، مس��اهم متواصل يف رفد املكتبة العربي��ة مبا يهيء للباحث 

والقارئ فرصة االطالع عىل جهود طيبة وجديدة يف مجال تراثنا العريب 

والدراسة االدبية، باالضافة اىل انجازه عددا من دواوين الشعراء العرب 

)ع��دي بن زيد العبادي والعطوي وطهامن ب��ن عمرو الكاليب وابراهيم 

بن هرمة والخرميي( انجز كذلك تحقيق كتاب حامسة الظرفاء من اشعار 

املحدثني والقدماء للعبدلكاين وقد صدر جزؤه االول عن وزارة االعالم 

العراقية يف شباط 1974 كام درس املعيبد نتاج اللغوي ايب عمر الزاهد 

واراءه اللغوية يف متطلبات دراسة املاسرت يف اللغة العربية التي انهاها 

بحصول��ه عىل درجة ال��رشف االوىل العام امل��ايض يف جامعة بغداد 

ويف لقاء مع املعيبد جرى هذا الحوار:
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الدكتور الراحل صيوان خضير خلف

الدرا�صة الداخلية:
تن���اول ا�ص���تاذنا رحم���ه الل���ه يف هذه الدرا�ص���ة 
جانبن، االول: موقف علم���اء اللغة حتى القرن 
الراب���ع الهجري من كتاب العن، والثاين:�ص���ند 
الكت���اب، ق�ص���م العلم���اء يف اجلان���ب االول على 

اربعة طوائف:
الطائفة االوىل:

ت���رد الكت���اب كله ع���ن اخلليل اجاال ل���ه، وميثل 
ه���ذه الطائف���ة ابو ح���ات ال�صج�ص���تاين ت 255 
ه��،فقد انكره، ا�ص���د االنكار ال�ص���طرابه وما فيه 
م���ن اوهام وتخليط واأغاط ال ميكن ان ت�ص���در 

عن اخلليل.
الطائفة الثانية: تن�ص���يب فك���رة الكتاب وخطته 
اىل اخللي���ل، وتنف���ي ن�ص���بة امل���ادة اللغوية عن 
اخللي���ل وعلى را����ص هذه الطائفة اب���و العبا�ص 
ثعل���ب ت291ه����� وتابع���ه االزه���ري يف موقفه 

هذا. 
الطائفة الثالثة:

تقول:ان اخلليل كتب باب العن فقط، وان باقي 

الكت���اب اكمله �ص���ديقه الليث ب���ن املظفر وميثل 
هذه الطائفة ابو احد الع�صكري ت 382ه��.

تاأ�صي�ص���ا  الكت���اب  تن�ص���ب  الرابع���ة:  الطائف���ة 
وح�ص���وا اىل اخلليل و�صرح ا�ص���تاذنا بان هذه 
الطائف���ة قليل���ة يقف على را�ص���ها اب���ن دريد، ت 
321ه�� وقد ن�ص ا�ص���تاذنا على ابن درريد ازدي 
ب�صري ويبدو انه اراد بهذا ان الع�صبية القبلية 

واالقليمية دفعتاه اىل هذا املوقف.
وينته���ي الدكتور املعيبد من ه���ذا العر�ص ومن 
خرب نقله ابن الندمي عن الليث قائا عن اخلليل 
» فاذا هو قد الف احلروف كلها على ما يف �صدر 
الكت���اب ف���كان ميلي علي ما يحفظ وما �ص���ك فيه 
يقول ل: �صل عنه فان �صح فاأثبته اىل ان عملت 
الكت���اب« ق���ال املعيب���د معلق���ا على ه���ذا اخلرب » 
فاخل���رب �ص���ريح يف الق���اء اخلليل تبع���ة اكمال 
الكتاب على الليث، والليث �صريح يف قوله:اىل 
ان عمل���ت الكتاب« وبهذا يك���ون املعيبد قد تابع 

الطائفة الثانية اىل حد ما يف راأيها.
واأفادنا اي�ص���ا ان العلماء القدماء على الرغم من 

�ص���كهم يف هذا الكتاب مل ياألفوا كتبا يف نقده اال 
املف�ص���ل بن �ص���لمة ت 308ه�� فقد الف اول كتاب 
يف الرد على كتاب العن �ص���ماه »البارع يف الرد 
عل���ى كتاب العن« واحلقيقة التي تتجلى هي ان 
كت���اب املف�ص بن �ص���لمة هذا م�ص���بوق مبوؤلفات 
منه���ا: » اال�ص���تدراك على كتاب الع���ن« لعلي بن 
ن�ص���ر اجله�ص���مي، وكتاب الرد على العن البي 
�ص���عيد ال�ص���رير ت 214ه����� وكتاب »امل�ص���تدرك 
عل���ى اخلليل يف املهمل وامل�ص���تعمل« البي تراب 
275ه�� وكتاب احل�ص���ائل البي االزهر البخاري 
الذي عا�صر االزهري، وقد ق�صد فيه حت�صيل ما 
اغفله اخللي���ل بكتاب » ما اغفله اخلليل وما ذكر 
انه مهمل وماهو م�صتعمل وقد اأهمل » ملحمد بن 
عب���د الله الكرماين ت329ه�����، وكتاب »التكملة« 
الحم���د ب���ن حمم���د اخلارزجن���ي ت ت 348ه����� 
وهدف في���ه اىل تكملة ما اهمل���ه اخلليل وكتاب 
»ال���رد عل���ى اللي���ث« لازه���ري ت370ه وهوؤالء 

كلهم من �صرق العراق.
اجلانب الثاين من الدرا�صة اخلارجية:

ا�صار ا�صتاذنا املعيبد اىل ان اللغوين مل ياأخذوا 
كت���اب العن، ع���ن �ص���ند ي�ص���ل اىل اخلليل،عدا 
احمد بن فار�ص فقد روى العن ب�صند يت�صل اىل 
الليث بن املظفر، وان اغلب الرواة مغمورون ال 
نعرف عنهم �صيئا، وقد دفع هذا احمد بن فار�ص 
نف�ص���ه اىل الت�صكيك يف ن�ص���بة الكتاب اي العن 
اىل اخلليل ف�ص���ا عن اال�ص���طراب يف ن�ص���خته 
فقد قال »ويف ن�صختي من كتاب العن ان ال�صن 
واجلي���م، وال���ذال مهم���ل ف���ا ادري ا�ص���قط من 
كتابي ام خفي على موؤلفه والكلمة يق�صد »�صجذ 

ال �صك منها« جممل اللغة »�صجذ« 198/3
الدرا�صة الداخلية او ما ي�صمى بالنقد الداخلي:

تناولت هذه الدرا�صة اجلوانب التالية:
1- اخل���اف والتناق�ص بن م���ا يف كتاب العن 

وما روي عن اخلليل.
2- نقد املادة اللغوية لكتاب العن.

3- اعام الرجال يف كتاب العن.
4- اال�صطراب يف ن�صخ كتاب العن.

م���ن امثل���ة اجلان���ب االول ادراج بع����ص امل���واد 
اللغوي���ة يف اب���واب الرباع���ي يف كت���اب الع���ن 
يف ح���ن ان املنق���ول عن اخللي���ل يف كتب اللغة 
انها ثاثية مزيدة بحرف واحد، ومنه اي�ص���ا ان 
جذر كلم���ة »حيوان« يف كت���اب العن »حيو« يف 

حن نقل املازين وامل���ربد عن اخلليل ان جذرها 
»حيي«

ولف���ظ هات���ي ه���ي يف العن«هان���ى« وق���د نق���ل 
اجلوه���ري عن اخللي���ل انها من »ات���ى« وخل�ص 
ا�ص���تاذنا بعد عر�ص هذا اجلان���ب اىل ان معظم 
امل���واد اللغوية الت�ص���اكل االراء اللغوية املروية 

عن اخلليل يف كتب اللغة.
اجلانب الثاين من الدرا�ص���ة الداخلية وهو نقد 

املادة اللغوية:
متحور هذا اجلانب يف خم�صة حماور:

1- خ�ص����ص امل���واد اللغوي���ة الت���ي ج���اءت يف 
امل���كان غري ال�ص���حيح م���ن العن وم���ن امثلتها: 

مادة »اكل« ادرجت يف العن يف«مكل«
وق���د رد املعيب���د دف���اع املحققن عن ه���ذا الغلط 
يف ان���ه كان بفع���ل الن�ص���اخ واثبت ان���ه موجود 
يف ن�ص���خ العن القدمية التي اعتمدها ا�صحاب 

املعاجم.
2- تك���رار امل���ادة اللغوي���ة يف جذري���ن او اكر 
م���ع ع���دم اال�ص���ارة اىل ك���ون احداهم���ا لغ���ة او 
ت�ص���حيفا او حتريفا او ابداال �صوتيا حدث بن 
املادتي. ومهجه يف ه���ذا ان يذكر املادة اللغوية 
يف مو�ص���عها او موا�ص���عها يف الع���ن، ثم يذكر 
ا�ص���ارة العلماء لها فهم ام���ا ان يهملوا جذرا مها 
او ين�ص���بون ذلك اىل الت�صحيف او يبينون انها 
لغة ثم يعقب على ال�ص���واب معتمدا اجلذر الذي 
اهمل���ه العلم���اء مادت���ه او قالوا بت�ص���حيفها او 

حتريفها او اها لغة.
واك���د ا�ص���تاذنا ان ما ج���اء من هذا ال���وع اما ان 

يكون ت�صحيفا او دخيا على ن�ص الكتاب.
3- قلة اال�صت�صهاد بالقران الكرمي.

وقد املع ا�ص���تاذنا يف ه���ذا املحور اىل عدة نقاط 
منها/

اأ - ان معظم امل���واد اللغوية مل ياأت موؤلف العن 
ب�صواهدها القرانية وهو يورد الكلمة من العن 
ويوردها من القران م�ص���ريا اىل ا�ص���م ال�ص���ورة 

ورقم االية. 
ب - يذكر �ص���احب العن �صيغتن جلمع تك�صري 
ومل���ك يذك���ر �ص���يغة ثالث���ة ل���ه وردت يف القران 
مث���ل كلمة »اعم���ى« اكتف���ى ب«عم���ي« و«عمون« 
ومل يذك���ر �ص���يغة »عميان«.واك���د ا�ص���تاذنا يف 
هذا املحور ان اق���وال اخلليل املنقولة يف كتاب 

�صيبويه م�صفوعة بااليات القرانية 
باللغ���ة  العربي���ة  املف���ردات  تف�ص���ري  ك���رة   -4

الفار�صية:
وهو حمور مل يلتفت اليه االقدمون والذي جعل 

ا�ص���تاذنا يتخذ م هذا املحور دليا على ال�صك يف 
ن�صبة كتاب العن اىل اخلليل هو ان علماء القرن 
الث���اين الهجري ومنهم اخلليل كا جل اهتمامهم 
من�ص���با على العربية وتدوين الفاظها مبتعدين 

اىل حد ما عن االلفاظ االعجمية واملولدة.
واك���د رحمه الل���ه ان���ذا اذا حاولنا جم���ع كلمات 
هذا املحور ال�ص���بح لدينا معجم �ص���غري )عربي 
فار�صي( وا�صتنتج ان هذه االلفاظ دخلت الكتاب 
قبل ان يخرج من خرا�ص���ان ودعا اىل ا�صتخراج 

الغريب الذي جعل العن كتابا با هوية 
5- اعتم���اده عل���ى اللهج���ات واللغ���ات الت���ي مل 

يوثقها اللغويون:
ان الذي جعل ا�ص���تاذنا يتخذ هذا املحور �ص���ببا 
للت�ص���كيك يف ن�ص���بة كتاب العن اىل اخلليل هو 
ان اللغوين القدماء وال�ص���يما الب�ص���ريون منهم 
يتح���رون الدق���ة يف اختيار االلف���اظ ومما ورد 
يف كت���اب العينم���ن لهج���ات ولغ���ات مل يوثقه���ا 
اللغوي���ون، فقد اخذ الكتاب ع���ن لهجات » اليمن 
وحم���ري وال�ص���حر وعمان« واخذ من الفار�ص���ية 
وال�ص���ريانية والهندي���ة ولغة االقب���اط وغريهم 
فع���ل يا ترى ان اخلليل يع���رف هذه اللغات كلها 
وبهذا ينتهي اجلانب الثاين من النقد الداخلي.

اجلان���ب الثالث م���ن النقد الداخل���ي: هو اعام 
الرج���ال يف كت���اب الع���ن خ����ص ا�ص���تاذنا منهم 
واالع���راب  املحدث���ن  وال�ص���عراء  اللغوي���ن 

الرواة.
فق���د ورد يف كت���اب الع���ن م اللغوي���ن م���ن ال 
يفر����ص ان ي���روي عنه���م اخللي���ل ام���ا النه���م 
تامي���ذه او النهم بعيون عنه زمني���ا، ومل يذكر 
املوؤرخ���ون لقاءه���م اخللي���ل او روايتهم عنه او 
روايته عنه اما ال�ص���عراء املحدثون يف املولدين 
ومنهج الب�صرين ومنهم اخلليل ال ي�صت�صهدون  
با�صعارهم وقد وردت لهم ا�صعار يف كتاب العن، 
اما االعراب الرواة فقد اح�ص���اهم ا�صتاذنا ثاثة 
ع�ص���ر اعرابيا مل تذكر كتب الطبقات او الراجم 
او الفهار����ص اال ثاثة منه���م واغلبهم مغمورون 
النع���رف عنهم �ص���يئا وهناك من االع���ام من مل 
يف�ص���ح العن عن هوياتهم ممثلن يف )قال غري 

اخلليل( او )قال بع�صهم(.
اجلانب الرابع من النقد الداخلي:

اال�ص���طراب يف ن�ص���خ العن وقد اطلع ا�صتاذنا 
على ن�ص���خ العن من القرن الرابع الهجري حتى 
القرن ال�صابع من خال كتب املعجمات وقد وجد 
ا�ص���تاذنا بعد درا�ص���ة م�صتفي�ص���ة فرقا �صا�ص���عا 
واختافا كبريا بن ن�ص���خ الع���ن التي اعتمدها 

االقدمون وبن املطبوع من الكتاب وعد ال�صبب 
يف ذلك �صيوع ن�صخ الكتاب وانت�صارها من غري 
رواية عن اخلليل ما عدا ن�ص���خة احمد ب فار�ص 
ف�ص���ا عن الت�صاهل يف ن�ص���خه وا�صاح ما فيه 
من ا�ص���طراب واوهام وادخال مواد لغوية غري 

موجودة يف ا�صوله.
وخل����ص ا�ص���تاذنا اىل نتيجة وهي: ا�ص���طراب 
ن�صخ العن جميعها، وعدم وجود ن�صخة ا�صلية 
لهذا الكتاب وامنا هناك ن�ص���خ تفردت كل ن�صخة 
منه���ا ب�ص���يء ال جن���ده يف االخرى ويب���دو هذا 
جليا يف مواد م�ص���تعملة يف العن املطبوع هي 
مهملة يف ن�صخ اللغوين الذين اخذوا من العن 
وهن���اك م���واد لغوي���ة مهملة يف الع���ن املطبوع 
م�ص���تعملة يف كت���ب االقدمن وهناك ن�ص���و�ص 
لغوية وردت يف معجمات االقدمن ومل ترد يف 

العن املطبوع ميكن ان ت�صكل جزءا تا�صعا.
وق���د اح�ص���ى ا�ص���تاذنا ما ذه���ب الي���ه فوجد ان 
الع���ن  كت���اب  يف  م�ص���تعملة  لغوي���ة  م���ادة   35
مهمل���ة يف كت���ب االقدم���ن وان هن���اك 47 مادة 
لغوية م�ص���تعملة عند االقدم���ن مهملة يف العن 

املطبوع.
ولو مل متتد االيدي االثمة لتختال قمر الب�ص���رة 

وعلمها لوجدنا م�صتدركا على العن.. اخل�ص 
1- ان املحق���ق املعيبد مل يغمط للعن حقا وامنا 
عده كتابا له خطورته ومكانته يف تاريخ الثقافة 

العربية والريادة املعجمية.
2- بن���ى �ص���كه يف ن�ص���بة كت���اب الع���ن ف�ص���ا 
عم���ا تقدم على ان م���ا جاء يف مقدم���ة العن من 
معلومات وا�صطاحات �صوتية تختلف عما جاء 
يف كتاب �ص���يبويه و�صيبويه تلميذ اخلليل وهو 
ناقل علمه ف�ص���ا عن ان اخلليل تويف يف �ص���نة 
175ه�� وان الكتاب مل ي�ص���ل اىل الب�صرة اال يف 
�ص���نة 248ه�� وان بن التاريخن ثاثا و�صبعن 
�صنة فاين كان الكتاب اثناء هذه احلقبة؟ثم ملاذا 

انكره ا�صحاب اخلليل وا�صحاب ا�صحابه؟
3- ان قوة االن���كار والرف�ص بداأت جذوتها عند 
علماء الب�صرة بعد ان امتدت ايديهم اىل الكتاب 
قراءة حتى ان بع�صهم الف على غراره مثل ابن 

دريد 
4- تاب���ع ا�ص���تاذنا بع���د الدرا�ص���ة والبحث راأي 
االزه���ري �ص���احب كت���اب تهذي���ب اللغ���ة يف ان 
ان  اال  الكت���اب ومنهج���ه  ر�ص���م خط���ة  اخللي���ل 
ح�ص���وه ومادته اللغوية لي�صت من �صنع اخلليل 
وال امائ���ه ومنه���ا ما ميك���ن ان يك���ون لليث بن 
املظف���ر وان ه���ذا الرجل عا����ص يف البادية اكر 

من ع�صر �صنن 
5- انعكا����ص اث���ار اغاط العن عل���ى املعجمات 
التي جاءت بعده فمنها تابع العن وال�ص���يما يف 

اغاط تكرار املادة اللغوية يف اكر من جذر 
6- حث املعيبد على درا�صة كتاب العن واخراج 
الغريب منه النه ا�ص���بح كتاب���ا با هوية ولي�ص 

يف مادته ما ي�صاعد على تلم�ص حقيقة موؤلفه.
7- ان م���ا وج���د يف كتاب العن م���ن اوهام كان 
قدميا بفعل موؤلفه احلقيقي الذي مل يكن اخلليل 
او تامذته او بفعل الن�صاخ والوراقن ثم رفعت 
ا�ص���ماء اولئك او �ص���قطت وبقيت املادة اللغوية 

من�صوبة للخليل.
8- بق���اء ا�ص���طراب الع���ن حت���ى يف ن�ص���خته 
املطبوعة وان املحققن الفا�ص���لن مل ي�ص���تطيعا 
تخلي�ص���ه من ال�ص���وائب ب���ل زادوا فيه مواد من 
خمت�صر كتاب العن للزبيدي.رحم االله املعيبد 
املحقق الكبري الذي ار�صى لل�صك مبادئا وعنوانا 

يف درا�صتنا للراث.

 األقي يف الندوة التاأبينية التي اقامتها
 كلية الرتبية جامعة الب�صرة يف ذكرى وفاة 
املعيبد يف 2005/1/4

موق��ف الدكتور المعيب��د من كتاب 
)العين(، وش��كه في كون��ه للخليل 

بن احمد الفراهيدي
العني اول معجم عريب دون 

اللغة بني دفتيه، رتبت موادها 

فيه ترتيبا صوتيا يبدأ بحرف 

العني مع تقليب املادة.

والعني مطبوع بثامنية اجزاء 

حققه الدكتور ابراهيم السامرايئ 

والدكتور مهدي املخزومي 

واستاذنا الراحل املعيبد ولد من 

رحم البرصة وترعرع يف افيائها 

ونهل من علمها حتى اصبح من 

اعالمها، شك يف ان يكون الخليل 

بن احمد الفراهيدي مؤلف كتاب 

العني فدرسه دراسة داخلية 

ودراسة خارجية وهو ما يسمى 

مبنهج )النقد الداخيل والنقد 

الخارجي(.
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◄

د. سامي علي جبار

عرف الدكت���ور حممد جبار املعيب���د حمققا وناقدا 
تراثيا وباحثا اكادمييا ي�ص���ار اليه بالبنيان. وكان 

الراث ال�صعري واللغوي مو�صع عناية املعيبد.
املاج�ص���تري  �ص���هادتي  عل���ى  ح�ص���وله  وبع���د 
والدكت���وراه تخ�ص����ص يف الدرا�ص���ات اللغوي���ة، 
وخا�ص���ة الدرا�ص���ات ال�ص���وتية واملعجمي���ة. وقد 
حظيت جهود املعيبد باهتمام الدار�ص�ن واملحققن 
لتوا�ص���له يف الن�ص����ر داخ���ل الع���راق وخارج���ه، 
وكان عل���ى �ص���لة م���ع اب���رز املحقق���ن ع���ن طريق 
املرا�صلة وتبادل املطبوعات، وكان ير�صل اليهم ما 
يحتاجون اليه من معلومات تت�ص���ل باملخطوطات 
يرا�ص���له  امل�صت�ص����رقن  بع����ص  وكان  والتحقي���ق 
ويطلب كتبه املحققه ومل يقت�ص����ر املعيبد يف ن�ص�ر 
حتقيقاته ودرا�ص���اته عل���ى العراق بل كان ين�ص����ر 
يف جم���ات )املجل���ة( وجمل���ة معه���د املخطوطات 
العربي���ة القاهريتن وجملة جمم���ع اللغة العربية 
االردين وجمل���ة املورد ولعل خري دليل على مكانة 
املعيبد العلمي���ة تول معهد املخطوط���ات العربية 
يف القاه���رة طب���ع كتابه)فهر����ص دواوين ال�ص���عر 
وامل�ص���تدركات يف الدوريات واملجاميع(وقد طبع 
الكتاب �ص���نة1998،ولكن املعيبد مل يره اذ عاجلته 
املني���ة ي���وم ال�ص���بت 1999/1/2 وعم���ره اثنتان 

و�صتون �صنة.
ول���د حممد جب���ار معيبد علي املعيبد يف الب�ص����رة 
�ص���نة 1937 انهى �صت �ص���نوات يف مدر�صة املربد 
االبتدائي���ة وثاث �ص���نوات يف متو�ص���طة في�ص���ل 
الث���اين و�ص���نتن يف ثانوية في�ص���ل الثاين، ويف 

عام 1956 التحق بكلية االداب-جامعة بغداد.
وبعد اربع �ص���نوات تخرج يف ق�ص���م اللغة العربية 
يف حزيران 1960،وعن يف ال�صنة نف�صها مدر�صا 
يف ثانوي���ة القرن���ة للبن���ن وتوىل ادارته���ا عامي 
1965و1966 ث���م نقل اىل ثانوية اجلاحظ �ص���نة 
1966،ح�صل على اجازة درا�ص�ية لاأعوام 1971-
1973 ونال �ص���هادة املاج�ص���تري يف كلي���ة االآداب-

جامع���ة بغ���داد ع���ن ر�ص���الته))ابو عم���ر الزاه���د: 
حيات���ه، اآث���اره، منهج���ه(( وذل���ك يف ع���ام 1972.
ع���اد بعدها مدر�ص���ا يف ثانوي���ة الب�ص����رة للبنن. 

ويف �ص���نة 1976 نقلت خدماته اىل كلية الربية-
جامعة الب�ص�رة ويف االعوام 1980-1983 �صافر 
اىل بريطانيا وح�ص���ل على �ص���هادة الدكتوراه يف 
جامعة ادن���ربة يف تخ�ص����ص اال�ص���وات اللغوية 
وكان مو�ص���وع اطروحته ))�صوت ال�صاد: درا�صة 
�ص���وتية تاريخية(( وبعد عودته عن رئي�ص ق�صم 
اللغة العربية يف كلية الربية من )1992-1986( 

وح�صل على لقب اال�صتاذية عام 1995.
جهوده العلمية:

انتظمت جهود املعيبد العلمية يف ثاثة حماور:
اواًل: حتقيق الن�صو�ص الراثية.

ثانيًا: فهر�صة الراث ونقده.
ثالثًا: الدرا�صات اللغوية:
اأواًل: حتقيق الن�صو�ص:

عن���ي املعيب���د بتحقي���ق الن�ص���و�ص الراثي���ة وال 

�ص����يما الن�ص���و�ص ال�ص���عرية، فعمل عل���ى حتقيق 
م���ا تبق���ى م���ن ن�ص���و�ص  املخطوط���ات او جم���ع 
ال�ص���عراء ومن ن�ص���و�ص الكتب املفقودة فقد حقق 
دواوي���ن ع�ص����رة �ص���عراء م���ن خمتل���ف الع�ص���ور 
االدبي���ة وجمع بع�ص ن�ص���و�ص كتاب���ن مفقودين 
وحقق كتابا يف احلما�ص���ة و�ص���تة ن�صو�ص لغوية 

ون�ص�ر اأربعة فهار�ص تراثية.
حتقيق ال�صعر:

حق���ق املعيب���د دي���وان �ص���اعر عا����ص قبل اال�ص���ام 
ودي���وان راج���ز ا�ص���امي ودي���وان �ص���اعر ام���وي 

و�صبعة دواوين ل�صعراء عبا�ص�ين.
1. ديوان عدي بن زيد العبادي، وهو �ص���اعر عا�ص 
قبل اال�ص���ام، طبع الديوان يف بغداد �صنة 1965، 
واعتم���د املعيبد يف حتقيقه على ن�ص���خة حمفوظة 
وا�ص���اف  الب�ص����رة،  يف  العبا�ص����ية  املكتب���ة  يف 

اليه���ا ق�ص���يدة حمفوظ���ة ن�ص���ختها املخطوطة يف 
مكتب���ة )اأمربوزيانا( يف ميانو، و�ص���م املجموع 
املحقق)830( بيتًا ب�ص���منه)28( بيتًا من�ص���وبا له 

ولغريه.
2. ديوان طهمان بن عمرو الكابي )80ه��( ب�ص�رح 
اأبي �ص���عيد ال�صكري طبع مبطبعة االإر�صاد، بغداد، 
ن�ص����رة  عل���ى  معتم���دًا  �ص���نة1968وكان حتقيق���ه 
بع�ص امل�صت�ص����رقن و�ص���م الديوان)106( اأبيات 

وم�صتدركا يف )15( بيتا واملجموع )121(بيتًا.
3. م���ا تبق���ى من اأراجيز اأبي حمم���د الفقعي. وهو 
راج���ز اإ�ص���امي، طبع بع���د وفاته، يف بغداد �ص���نة 
2000 م و�ص���م املجموع اكر من )400( �صطر من 

الرجز.
4. دي���وان اإبراهي���م بن هرمة )176ه�����(، طبع يف 
النج���ف االأ�ص���رف �ص���نة 1969 و�ص���م املجم���وع 
ال�ص���عري)765( بيت���ا واربعة ان�ص���اف له و)70(

بيتا من�صوبا.
5. دي���وان اخلرمي���ي )214ه���(مب�ص���اركة د. علي 
ج���واد الطاه���ر، يف ب���ريوت �ص���نة 1971،و�ص���م 
و)51(بيت���ا  للخرمي���ي،  )419(بيت���ا  املجم���وع 
من�ص���وبا ل���ه، و)51(بيتا ل���ه ولغ���ريه ويرجح له، 

و)14(بيتا له ولغريه ويرجح لغريه.
6. �صعر حممد بن وهيب احلمريي)225ه��(-ن�ص�ر 
يف جملة)اخللي���ج العرب���ي(- جامع���ة الب�ص����رة-

جم�17، ع1985/1م املجموع )235(بيتا.
الريا�ص���ي)230ه��( ي�ص����ري  ب���ن  �ص���عر حمم���د   .7

مب�ص���اركة د. مزهر ال�ص���وداين، ن�ص����ر بع���د وفاته 
يف جملة)الذخائر(-ب���ريوت ع2000/2م. و�ص���م 

املجموع ال�صعري)282( بيتا له.
جمل���ة  يف  ن�ص����ر  )250ه�����،  العط���وي  �ص���عر   .8
)املورد(: جم���ا/ع1-1971/2م؛ و�ص���م املجموع 
ال�ص���عري )369( بيتًا: )284( بيتا له، و)27( بيتا 

من�صوبا.
جمل���ة  يف  ن�ص����ر  )255ه�����(  اجلاح���ظ  �ص���عر   .9
)املورد(:مج3/ع1974/3 وبلغ املجموع ال�صعري 

)149( بيتا.
10. �ص���عر احلمدوي )270ه��( ن�ص����ر �صمن كتاب 

)�ص���عراء ب�ص����ريون من الق���رن الثال���ث الهجري( 
)العط���وي واجلاح���ظ واحلم���دوي(- من�ص���ورات 
مرك���ز درا�ص���ات اخللي���ج العرب���ي )17(- مطبع���ة 
املجم���وع  و�ص���م  بغ���داد-1977  االر�ص���اد- 

ال�صعري)359( بيتا.
املحدث���ن  ا�ص���عار  م���ن  الظرف���اء  حما�ص���ة   .11
والقدماء-للعب���د ل���كاين ال���زوزين )431ه�����(-يف 

جزاأين-بغداد )1978،1973(.
ب-حتقيق الر�صائل اللغوية:

12. كت���اب ي���وم وليل���ة يف اللغ���ة والغريب، البي 
ر�ص���الته  م���ن  ج���زء  الزاهد)345ه��(وه���و  عم���ر 
معه���د  جمل���ة  يف  للماج�صتري)1973(،ن�ص����ر 
املخطوط���ات العربي���ة بالقاهرة-العدد1978/24 

�ص338-229.
13. كت���اب الع�ص���ل والنحل والنب���ات الأبي حنيفة 
الدينوري)282ه��/895م(املن�ص���وب اىل ابي عمر 
م���ج3،  جملة)امل���ورد(:  يف  الزاهد)345ه��(ن�ص����ر 

ع1-1974�ص142-113.
14. املق�ص���ور وامل���دود املن�ص���وب اىل اب���ي عم���ر 
الزاهد )345ه��(، ن�ص�ر يف جملة معهد املخطوطات 

العربية،القاهرة،جم�2، ج1 ،1974،�ص47-17.
15. كتاب ال�ص���اح لاأ�ص���معي)216ه��( ن�ص����ر يف 
جملة )املورد(: جم�16 ، ع2 ،1987�ص122-67.

16. بغية املرتاد لت�ص���حيح ال�ص���اد تاأليف علي بن 
يف  املقد�ص�ي،)1004ه��/1595م(-ن�ص����ر  غ���امن 
جمل���ة )امل���ورد(: جم����18،  ع2،  1989����ص118-

.141
17. كت���اب الرد على ابي عبيد يف غريب احلديث، 

البي �صعيد ال�ص�رير)282ه��( )مل ين�ص�ر(.
ت:جمع ن�صو�ص من كتب مفقودة وحتقيقها:

ال�ص���عراء(  )طبق���ات  كت���اب  م���ن  ن�ص���و�ص   .18
يف  )148-282ه��(ن�ص����ر  اخلزاع���ي  لدعب���ل 
جملة)املورد(:جم����6، ع2 ، 1977�ص142-111، 

و�صم املجموع )97(ن�صًا من كتاب دعبل املفقود.
19. كت���اب االمثال لا�صمعي)216ه��(،�ص���در بعد 
وفاته يف بغداد، �صنة 2000م و�صم الكتاب)720( 

ن�صا من اال�صل املفقود.
ث:فهار�ص املخطوطات والكتب والدرا�صات:

20. املخطوطات العربية يف مكتبة)ييل-تعريب-
ن�ص�ر يف ق�صمن يف جملة)املورد(:جم�14، ع2 و3 

.1985 ،
21. املرج���ع يف )اجلاحظ()255ه�����(، ن�ص����ر يف 

جملة)املورد( جم�7، ع4، 1978�ص276-259.

22. كتب ال�ص���اد والظ���اء عند الدار�ص����ن العرب، 
العربي���ة،  املخطوط���ات  معه���د  جمل���ة  يف  ن�ص����ر 

القاهرة، جم� 30، ع2، 1986، �ص634-575.
23. فهر����ص دواوي���ن ال�ص���عر وامل�ص���تدركات يف 
الدوريات واملجاميع، مطبوعات معهد املخطوطات 
العربي���ة، القاهرة، 1988، وق���ع الفهر�ص يف 224 
�ص���فحة من القطع املتو�ص���ط، و�ص���م نح���و خم�ص 
مائ���ة مادة ما بن دي���وان وا�ص���تدراك، وقد اختري 
ان يكون االول �ص���من �صل�ص���له)فهار�ص م�ص���اعدة 

للمعجم ال�صامل(.
منهج املعيبد يف حتقيق الن�صو�ص ون�ص�رها:

الدكتور حمم���د جبار املعيبد من املحققن املدققن 
التزم ب�ص�روط التحقيق العلمي وطبق قواعده يف 
كل الن�ص���و�ص التي حققها �ص���واء منها كان حمققا 

على ن�ص خمطوط ام كان جمموعا.
ويف حتقي���ق الن�ص���و�ص ال�ص���عرية الت���زم املعيبد 
بالتمييز بن ما هو ثابت لل�صاعر وما هو من�صوب 
له او لغريه ويغلب على منهجه االحاطة مب�صادره 
والتقدمي ل���كل عمل مبقدمة تتناول حياة ال�ص���اعر 
وع�ص����ره وا�ص����رته وعاقاته مبعا�ص����ريه وبيان 
اغرا����ص �ص���عره وقيم���ة م���ا جمع���ه م���ن النواحي 
الفنية واللغوية والتاريخية. وكان ي�صع لكل ن�ص 
حمقق هام�صن: احدهما لبيان اختاف الروايات 
واالخ���ر: ل�ص����رح املف���ردات الغريب���ة والعب���ارات 

معتمدا معاجم اللغة وال�ص�روح املعتمدة.
وكان ميي���ل اىل االخت�ص���ار يف هوام�ص���ه فيعرف 
باالعام التي حتتاج اىل تعريف ويهمل امل�ص���هور 
منها،وكانت الرموز التي ي�ص���تعملها يف حتقيقاته 
تدل على االيجاز واالقت�صاد يف م�صمون الهام�ص 
يقول �ص���ارحا طريقته يف حتقي���ق ديوان عدي بن 

زيد العبادي:
))وم�ص���األة امل�ص���ادر والرمز لها ا�ص���ل من اأ�صول 
التحقي���ق، لعلها انبثقت من الرموز التي و�ص���عت 
االع���ادة.  اأو  للتطوي���ل  جتنب���ا  للمخطوط���ات 
واملحق���ق-اأي حمقق-ح���ن يعتم���د عل���ى اكر من 
مائت���ن م���ن املراج���ع القدمي���ة يجد ان اك���ر هذه 
اىل  في�ص���طر  طويل���ه  باأ�ص���ماء  تتمي���ز  املراج���ع 
اخت�ص���ارها مع ابقاء ال�صلة بن اال�صم واملخت�ص�ر 
واال�صم ال�صابق ف)ل�صان العرب( ي�صبح )الل�صان( 
و)ت���اج العرو�ص(التاج ومعجم البل���دان( ياق��وت 
و)تاريخ اليعقوبي( اليعقوبي و)�ص����رح احلما�صة 

للتربيزي( التربيزي.... وهكذا(() (.
وفيم���ا يت�ص���ل بالن�ص���و�ص التي اع���اد جمعها من 

اال�ص���ول املفق���ودة كان املعيب���د يحر����ص عل���ى ان 
يك���ون املجموع �ص���ورة مقاربة لا�ص���ل ولي�ص���ت 
مطابقة له فقد ذكر يف مقدمة جمعه ن�صو�ص كتاب 

)طبقات ال�صعراء(املفقود لدعبل اخلزاعي:
))ميكن تق�ص�يم الن�صو�ص التي اقدمها للن�ص�ر اىل 

ق�صمن:
1. ن�صو�ص اأ�صري فيها اىل كتاب الطبقات.

2. ن�صو�ص ن�صبت اىل دعبل دون ذكر كتابه.
ح���ن جمع���ت ن�ص���و�ص الكت���اب املتناث���رة وتهياأ 
ل منه���ا م���ا يزيد عل���ى املئة ن����ص مل تخطر ببال 
اال ال�ص���ورة الت���ي كان عليها كت���اب دعبل بتوزيع 
ن ولو  ال�ص���عراء عل���ى ام�ص���ارهم فاأحاول ان اأك���وِّ
اال�ص���ل...حن همم���ت  للكت���اب  مقارب���ة  �ص���ورة 
بتطبي���ق منهج دعبل على ما جمعت من ن�ص���و�ص 

اعر�صتني عقبتان:
االوىل: ان جملة من ال�ص���عراء يف هذه الن�صو�ص 
ال تعرف مواطنهم على الرغم من البحث والتنقيب 
ومعظ���م هوؤالء ال�ص���عراء مل يرجموا اال يف كتاب 

دعبل.
اىل  املن�ص���وبن  ال�ص���عراء  بع����ص  ان  الثاني���ة: 
مواطنه���م ال ن���دري هل اف���رد دعبل له���ذه املواطن 
ق�ص���ما يف كتاب���ه؟ لذل���ك وج���دت ان ارت���ب تراجم 
ال�ص���عراء ح�ص���ب احلروف الهجائي���ة وتاأخري من 
ع���رف بكنيته، مع حماولة و�ص���ع ملحق باأ�ص���ماء 
ال�ص���عراء موزع���ن عل���ى ام�ص���ارهم بالق���در الذي 

ا�صعفتني به امل�صادر(() (.
وقد اعتمد املنهج نف�صه يف جمع وترتيب ن�صو�ص 
كتاب)االمثال( لاأ�ص���معي الذي فقدت ا�صوله فقد 
ذكر املعيب���د يف مقدمة كتاب���ه))ان كتاب )االمثال( 
لا�ص���معي كان براوي���ة اب���ي حات ال�صج�ص���تاين 
وق���د رجح���ت ان يك���ون اال�ص���معي قد رتب���ه على 
اب���واب حتمل عنوانات تتفق جمموعه من االمثال 
على داللته���ا كباب)حفظ الل�ص���ان(، وباب )معايب 
النط���ق( وباب )م���كارم االخ���اق(، ول���و اردنا ان 
نرتب االمثال التي جمعناها لا�ص���معي على مثال 
كت���اب تلميذه ابي عبيد القا�ص���م بانن���ا نكون مبثل 
هذا الرتيب قد عملنا على اعادة ال�ص���ورة االوىل 
لكت���اب )االمث���ال( املفقودة وهذا ما ال نق�ص���ده وال 
نري���ده وذل���ك ل�ص���عوبة و�ص���ع االمث���ال اأوال يف 
مكانها ال�ص���حيح املفر�ص ولقناعتنا ثانيا بان ما 

لدينا من امثال له اكر مما يف الكتاب املفقود.
لذل���ك ف���ان الرتيب ال���ذي ارتاأين���اه وطبقناه على 
م���ا جمعنا م���ن امثال هو الرتي���ب االلفبائي الذي 

اتبعه م�ص���نفو كتب االمث���ال يف القرن الرابع وما 
بعده((.

وه���و منهج �ص���ليم يبعد عن املحق���ق مظنة االدعاء 
ومزال���ق االجته���اد فيم���ا لو ظه���ر اال�ص���ل خمتلفًا 
عن عمل املحقق ف�ص���ا عن انه ي�ص���هل على القارئ 

طريقة الرجوع اىل الن�ص املجموع.
منهج ال�صك يف الن�ص املحقق وطريقة املعيبد يف 

ن�صبة الن�صو�ص اىل ا�صحابها:
ن�ص���بة املخطوطة اىل موؤلفها والتحقيق يف اثبات 
ذل���ك مهمة �ص���اقة من مهمات املحق���ق املدقق وكثري 
م���ن الكتب املحققه ظل ال�ص���ك يحوم حولها وحول 

ن�صبتها اىل موؤلفها.
واب���رز ما متيز ب���ه منهج املعيب���د يف التحقيق هو 
ال�صك يف ن�ص���بة املخطوطة اىل اال�صم الذي و�صع 
عليها الذي يكون يف الغالب عما من فعل جمهول ا 
وان اال�صم و�صعه النا�صخ ظنا منه باأن املخطوطة 

اقرب اىل موؤلف معن.
وكانت خ���ربة املعيب���د يف املخطوط���ات ومعرفته 
مبوؤلف���ات االع���ام ودرايت���ه با�ص���اليبهم هدته اىل 
ال�ص���ك بن�ص���بة بع�ص الكتب والر�ص���ائل اىل بع�ص 
املوؤلفن مما ظل خافيا طوال القرون. وقد اتبع يف 
ذلك طريقة )النق���د الداخلي( للمخطوطة ومطابقة 
اال�ص���ل مب���ا ع���رف م���ن موؤلفات���ه اع���ام ال���راث 
ومقارنة ا�صلوب كتابة املخطوطة وم�صمونها مبا 

عرف عن املوؤلف يف �صائر كتبه.
وكان ال�ص���ك بن�ص���بة املخطوط���ة اىل املوؤلف الذي 
و�ص���ع ا�ص���مه عليها قد قاده اىل نفي الن�ص���بة اوال 
واثبات ن�صبتها اىل موؤلفها احلقيقي ثانيا وترجيح 
االحي���ان،او  بع����ص  املوؤل���ف احلقيق���ي يف  ا�ص���م 

االكتفاء بال�صك يف احيان اخرى.
1. كت���اب الع�ص���ل والنح���ل والنب���ات الأب���ي حنيفة 
الدين���وري واملن�ص���وب الأب���ي عم���ر الزاه���د غ���ام 

ثعلب.
قامت ادلة ال�ص���ك يف ن�ص���بة خمطوط���ة الكتاب اىل 

ابي عمر عند املعيبد على ما ياأتي:
اأ . مل يذكر يف ن�ص���خة املخطوطة ا�ص���م ثعلب �صيخ 
ابي عمر الزاهد كما هو معروف عنه يف كتبه التي 

و�صلت الينا.
ب . ان اب���ا عم���ر الزاه���د مل يرح���ل ومل ينق���ل ع���ن 
االع���راب وه���ذا ما ت���دل علي���ه كتبه التي و�ص���لت 
الينا، اما كتاب)الع�ص���ل والنح���ل( فقد ماأه موؤلفه 

بالرواية عن االعراب.
ت . مل يذك���ر ا�ص���م الكتاب يف الكت���ب التي ترجمت 
الأبي عمر-او الت���ي نقلت عن كتبه-وهو امر لي�ص 

قاطعا ولكنه ي�صاف اىل االدلة االخرى.
ث . كت���ب اب���ي عم���ر طابعها لغ���وي ويغل���ب عليها 
النقل عن �ص���يخية ثعلب واملربد، اما كتاب)الع�صل 

والنحل( فهو كتاب اخباري بطابعه العام.
ومل يكت���ف املعيب���د بنف���ي ن�ص���بة كت���اب )الع�ص���ل 
والنح���ل( اىل اب���ي عم���ر الزاه���د ب���ل اق���ام الدليل 
عل���ى ان موؤلفه هو ابو حنيف���ة الدينوري)282ه�( 
�ص���احب كتاب)النب���ات( وغريها م���ن الكتب. وقد 
ا�صتند يف ذلك اىل )النقد الداخلي( اي�صا ومطابقة 

الدكت��ور محم��د جب��ار المعيب��د بين 
التحقيق والدرس اللغوي

)1999.1937(
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ن�صو����ص الكت���اب بالن�صو����ص الت���ي نقل���ت عن���ه 
وذكرته باال�ص���م مث���ل كتابي، املخ�ص����ص واملحكم 
الأبن �ص�يدة، و)ل�صان الع���رب( الأبن منظور، ف�صًا 
ع���ن عاق���ة م���ادة كتاب)الع�ص���ل والنح���ل( مب���ادة 

كتاب)النبات(الأبي حنيفة الدينوري.
2. املق�صور واملدود املن�صوب اىل ابي عمر الزاهد 
)345ه����() ( وهو الكتاب الذي حمل ا�صم ابي عمر 
ولكن���ه ال يطاب���ق يف ا�صلوب���ه وم�صمونه ما عرف 
عن اب���ي عمر يف موؤلفاته الت���ي و�صلت الينا، بعد 
ان قراأ املعيبد ن�ص الكتاب وجد ان ن�صبته اىل ابي 
عم���ر غري �صحيحة ملا عرف���ه عن ابي عمر يف اثناء 
اع���داد ر�صالته للماج�صتري، فهو يقول يف نفي هذه 
الن�صبة))وبع���د النظر يف الر�صالة وما اثر عن ابي 
عم���ر يف مو�صوع املق�صور واملم���دود، ملت-ظانا 
ال ع���ن يقن-اىل انها لي�صت الأب���ي عمر(( لاأ�صباب 

االتية:
اأ . ال وجود لذكر �صيخيه ثعلب واملربد فيها كما هو 
معروف عنه يف �ص���ائر كتبه التي �ص���حت ن�ص���بتها 

له.
ب . وجود حوا�ص على خمطوطة كتاب)املق�ص���ور 
واملم���دود( الأب���ي عل���ي الق���ال منقول���ة ع���ن كتاب 
)اليواقي���ت( الأبي عمر الزاهد تزيد على اخلم�ص���ة 
كت���اب  ن�ص���و�ص  تطاب���ق  ال  وكله���ا  ن�ص���ا  ع�ص����ر 

)املق�صور واملمدود( املن�صوب اىل ابي عمر.
ت . مل تذكر هذه الر�صالة يف ترجمة ابي عمر، ومل 

يذكرها احد ممن نقل عنه يف كتبه ور�صائله.
وعلى الرغم من هذا ال�ص���ك فاأن املحقق ابقى الباب 
مفتوح���ا ومل يذهب اىل ترجيح ا�ص���م موؤلف معن 

لهذه الر�صالة.
3. دي���وان اخلن�ص���اء ب�ص����رح اب���ي العبا����ص ثعلب 

لي�ص له:
ن�ص�ر هذا ال�ص�رح يف عمان �صنة 1988 بتحقيق د. 
انور ابو �ص���ويلم، وبعد ان اطلع عليه املعيبد كتب 
مقالة ن�ص����رتها جملة جممع اللغة العربية االردين 
ذهب فيها اىل ال�ص���ك يف ن�ص���بة ال�ص����رح اىل ثعلب 

مبينا ذلك باالأدلة االتية:
اال ب�ص���ورة  ال�ص����رح  ثعل���ب يف  ا�ص���م  ي���رد  اأ . مل 

عابرة.
ب . مل يذك���ر ا�ص���م �ص���يخ م���ن �ص���يوخ ثعل���ب يف 

ال�ص�رح.
ت . ورد ا�ص���م ابن االعرابي مقرنا بكنية علم اخر 

هو )ابو عمرو(.
ث .  مل يرد يف ال�ص�رح ا�صم احد من االعراب الذين 

اكر ثعلب الرواية عنهم يف كتاب )املجال�ص(.
اختاف �ص����رح بع�ص ابيات اخلن�ص���اء يف الن�ص 
املحقق عن �ص����رح ثعلب ال���وارد يف كتابه )قواعد 

ال�صعر(.
وقد حام ظن املعيبد حول ن�صبة ال�ص�رح اىل موؤلف 
عا�ص يف الن�ص���ف االول من القرن الثالث الهجري 
ورج���ح ا�ص���م ابي �ص���عيد ال�ص����رير املتويف �ص���نة 

282ه�� الأ�صباب منها:
اأ . ان كرة النقل ع���ن االعراب يطابق ما عرف عن 
اب���ي �ص���عيد ال�ص����رير الذي لق���ي ه���وؤالء يف اثناء 

وجوده قريبا من عبد الله بن طاهر.
ب . وردت كني���ة )اب���ي �ص���عيد( يف ال�ص����رح وق���د 
رج���ح حمق���ق الكتاب ان املق�ص���ود ب�)ابي �ص���عيد( 
هو اال�ص���معي وي���رى املعيبد اأنَّ كنية ابي �ص���عيد 
و)اال�ص���معي( ورد كاهما يف �صفحة واحدة مما 
يوؤك���د ان )ابا �ص���عيد(هنا غري اال�ص���معي ولو كان 

هو نف�صه الأكتفى املوؤلف باأحدهما.
ويخل�ص املعيبد اىل القول بنفي ن�صبة ال�ص�رح اىل 
ثعلب ف��))ذكر ابي �صعيد ال�ص�رير مرات عديدة يف 
�ص����رح الدي���وان ونقل���ه عن اب���ن االعراب���ي وابي 

عمرو ال�صيباين ومعرفته العراب ني�صابور جتعل 
الدار�ص يقف وقفة تاأمل وتفكر...قد ال يكون �ص�رح 
الديوان الأبي �صعيد ولكني مطمئن اىل انه املوؤلف 
عا�ص يف الن�ص���ف االول من القرن الثالث الهجري 

يف باد فار�ص او ممن تردد عليها....((.
4. ال�صك يف ن�صبة كتاب العن اىل اخلليل:

كان لظهور معجم )العن( مطبوعا بثمانية اجزاء 
)بغ���داد 1980-1985(وق���ع عن���د الدار�ص����ن ان 
وجدوا في���ه عودة الثارة مواقف اجلدل واخلاف 
يف ن�ص���بة هذا املعجم الرائد اىل اخلليل بن احمد. 
ولع���ل الدكت���ور حمم���د جب���ار املعيب���د كان اب���رز 
املت�ص���دين لتحقيق )العن( مثريا حوله ال�ص���كوك 
معي���دا اىل االذه���ان حمل���ة القدم���اء يف ال�ص���ك يف 
ن�ص���بته اىل اخلليل ناقدا مادت���ه العلمية وترتيبها 
ب���ن م���ا ورد يف الكت���اب املطب���وع وم���ا نقلته عن 
املظ���ان اللغوية. وقد كتب املعيبد �ص���بع درا�ص���ات 
بع�ص���ها ن�ص����ر يف املجات املتخ�ص�ص���ة وبع�صها 
ما يزال خمطوطا اأو يف طريقه اىل الن�ص����ر وهذه 

الدرا�صات هي:
1. كت���اب الع���ن وموق���ف علم���اء اللغة من���ه حتى 
القرن الرابع الهجري: ن�ص�ر يف جملة جممع اللغة 
العربي���ة االردين، ����ص20، ع5، 1996 ،����ص11-

.59
2. اخل���اف والتناق����ص بن ما يف كت���اب )العن( 
وم���ا روي ع���ن اخلليل: ن�ص����ر يف جمل���ة )الربية 
والعلم(-تربي���ة املو�ص���ل، ع13، 1993 ����ص36-

.46
3. كتاب العن يف طبعته اجلديدة: ن�ص�ر يف جملة 
معهد املخطوطات العربية بالقاهرة ع38، 1994.

4. يف نق���د امل���ادة اللغوية لكتاب العن: ن�ص����ر يف 
جملة)ابحاث الب�ص�رة(تربية الب�ص�رة،ع10، ج2، 

1994 �ص42-27.
5. اال�ص���طراب يف ن�ص���خ كت���اب الع���ن وم���واده 
اللغوي���ة م���ن الق���رن الرابع حت���ى القرن ال�ص���ابع 
الهجرين ن�ص�ر بعد وفاته يف جملة املورد جم�36/ 

ع2/ 2009، �ص7-5.
كت���اب  يف  الرج���ال  اع���ام  يف  نظ���رة   .6

العن)خمطوط(.
7. دور الب�ص����رة يف ن�ص���اأة الدرا�ص���ات ال�صوتية، 
مو�صوعة الب�ص�رة احل�صارية، املو�صوعة الفكرية، 

جامعة الب�ص�رة 1990 �ص159-141.
واذا كان جزء من �صك املعيبد يف ن�صبة كتاب العن 
اىل اخلليل يت�ص���ل مبواقف القدماء منه من امثال 
االزه���ري يف )التهذيب( والزبيدي يف )خمت�ص����ر 
الع���ن( واب���ن جن���ي يف )�ص����ر �ص���ناعة االعراب( 
وابي علي الفار�ص�ي يف )امل�صائل البغداديات(.... 
وغريه���م ف���ان منهج املعيبد يف ال�ص���ك يق���وم على 
اعتم���اد )النقد الداخلي( يف مقارن���ة ترتيب املواد 
اللغوي���ة يف كت���اب الع���ن بنظائره���ا يف املعاج���م 
والكتب ال�ص����رفية وقد اعتمد كتاب )الت�ص����ريف( 
للمازين دليا على ا�صطراب مادة)العن(اللغوية.

واجلان���ب االآخر الذي اظهر ا�ص���طراب مادة العن 
ه���و اجلان���ب ال�ص���وتي فق���د ق���ارن املعيب���د املادة 
ال�صوتية يف مقدمة )العن( باملادة ال�صوتية التي 
وردت يف )ب���اب االدغام( يف كتاب �ص����يبويه ومن 

نتائج هذه املقارنة:
1. ان اخلليل ق�ص���م خمارج اال�ص���وات على ت�صعة 
خم���ارج ام���ا �ص����يبويه فق�ص���مها على �ص���تة ع�ص����ر 

خمرجا.
2. تق�ص����يم �ص�يبويه ملخارج االأ�صوات: ))اكر من 
دقة و�ص���موال من تق�ص�يم اخلليل(( وهو راأي اكده 

ابن جني يف كتابه)�ص�ر �صناعة االعراب(.
3. ورد يف مقدمة العن من امل�صطلحات ال�صوتية 
)احللقية واللهوية وال�صجرية واال�صلية والنطعية 

ومل ترد هذه امل�صطلحات يف كتاب �ص�يبويه.
4. ل���و كان �ص����يبويه عل���ى علم مبقدم���ة العن وما 
فيها من مادة �ص���وتية الأ�صار اليها يف باب االدغام 
موافق���ا او خمالف���ا وه���ذا ما عرف عن���ه يف مادتي 

النحو وال�ص�رف يف الكتاب.
وه���ذه االراء مل ينفرد بها املعيبد من املعا�ص����رين 
فقد ذه���ب د. ابراهيم اني�ص يف كتابه )اال�ص���وات 

اللغوية() ( اىل ما ذهب اليه املعيبد.
ويخل����ص املعيب���د اإىل القول:))ان ال�ص���كوك التي 
اكتنف���ت كتاب )العن( ون�ص���بته اىل اخلليل قدميا 

وحديث���ا، جتع���ل الدار�ص ي���ردد يف قبول ن�ص���بة 
م���ا ورد من اأفكار يف اجلانب ال�ص���وتي يف مقدمة 
)الع���ن( اىل اخللي���ل ،الأن الكت���اب مل ي���رو عن اي 
م���ن تامي���ذه املعروفن، ومل يظه���ر اال بعد خم�ص 

و�صبعن �صنة من وفاته(() (.
ثانيًا: نقد الن�صو�ص املحققة واال�صتدراك عليها:

ا�ص���هم املعيب���د يف حركة نق���د الن�ص���و�ص املحققة 
واال�صتدراك عليها، وقد جرت بينه وبن معا�ص�ريه 
مناق�صات وتعقيبات وردود ميدانها ا�صهر املجات 
العراقي���ة والعربي���ة وكان ملاحظات املعيبد اثرها 
يف اغناء املادة املحققة باالإ�ص���افات والت�صويبات 
وكان ملعا�ص�ريه اثر يف النظر بالن�صو�ص املحققة 
عند اعادة ن�ص����رها يف كتب م�صتقلة. ومن املقاالت 

التي ن�ص�رها املعيبد يف نقد الن�صو�ص املحققة:
اأ-ماحظ���ات ح���ول  1. ح���ول كتاب���ن تراثي���ن: 
امل���رار ب���ن �ص���عيد الفقع�ص����ي: حيات���ه وم���ا تبقى 
م���ن �ص���عره)حتقيق د. ن���وري حمودي القي�ص����ي( 
ب-التذكرة ال�صعدية يف اال�صعار العربية)حتقيق 
د. عب���د الله اجلبوري(- ن�ص����ر يف جمل���ة )املورد: 

جم�3، ع2، 1974 �ص322-313.
2. كت���اب ال�ص���داقة وال�ص���ديق، جملة)املجل���ة(-

القاهرة 1964-95.
3. �ص����رح الق�صائد ال�صبع الطوال، جملة)املجلة(-

القاهرة 1963/83.
4. �ص���عر دعبل ب���ن عل���ي اخلزاعي)حتقيق د. عبد 

الكرمي اال�صر( – جملة)املجلة(1965/101.
)االقام(-بغ���داد  جمل���ة  الوزيري���ن،  مثال���ب   .5

.1965/9
جملة)االق���ام(-  اجلاح���ظ،  ر�ص���ائل   .6

بغداد/1965.
جملة)االق���ام(- للبغ���دادي،  البخ���اء   .7

بغداد/1965.
8. مال���ك ومتم���م ابنا نوي���رة )حتقيق د. ابت�ص���ام 

ال�صفار(، جملة)االأقام( 1969/7.
9. حول )املرميي �ص���اعر م�ص����ري جمهول(-جملة 

)الكتاب(ت1974/2.
10. اب���ن دري���د وكتاب���ه الو�ص���اح، جملة)�ص���وت 

اجلامعة( الب�ص�رة، ع1979/13 �ص47-46.
وقد ج���رت بن املعيبد ومعا�ص����ريه م���ن املحققن 
والدار�ص����ن مناق�ص���ات وتعقيب���ات علمي���ة اثمرت 
حركة نقدية تراثية اطارها العلم وهدفها الو�صول 
اىل احلقيقة، ومن معا�ص����ريه الذين �ص���اركوه يف 

النقد والتعقيب واال�صتدراك.
الدكت���ور ن���وري حم���ودي القي�ص����ي) ( والدكتور 
عبد الله اجلبوري، والطيب الع�ص���ا�ص، وابت�ص���ام 

ال�صفار، وحممد ح�ص�ن االعرجي.
اما اال�صتاذ هال ناجي فقد كان له الن�صيب االوفر 
يف ه���ذه احلركة مل���ا تربط���ه باملعيبد من اوا�ص����ر 
ال�ص���داقة، فق���د كان عل���ى عاقة حميمة ب���ه، وكان 
احدهم���ا يثن���ي على االخر ويحفظ له �ص���نيعة يف 

النقد واال�صتدراك.
فبعد ان ن�ص����ر اال�ص���تاذ هال ناجي مقاله)املرميي 
ال�ص���اعر م�ص�ري جمهول-جملة الكتاب ،1974/8 
مبق���ال  م�ص���تدركا  املعيب���د  علي���ه  �ص3-7(عق���ب 
عنوانه)حول املرميي ال�ص���اعر امل�ص�ري املجهول(

يف جملة )الكتاب( ت2/ 1974 �ص126-129،ثم 
ن�ص����ر هال ناجي م�ص���تدركا على �ص���عر )املرميي( 
قال فيه ))حتى وفقنا اىل الظفر بباقة من ا�ص���عاره 
املنتق���اة يف خمط���وط مل يك���ن ق���د ن�ص����ر اآن���ذاك، 
فن�ص����رناه يف مقال...عق���ب علي���ه اال�ص���تاذ حممد 

جبار املعيبد مبقال قيم(() (.
ويف تعقيب���ه عل���ى )�ص���عر العطوي( قال اال�ص���تاذ 
ه���ال ناج���ي ))وق���د ا�ص���تطاع املعيب���د ان يجم���ع 
ل���ه )284( بيت���ا م���ن �ص���عره و )27( بيت���ا اخر من 
املن�ص���وب له ولغريه، وهو جهد م�ص���كور مذخور، 
رجع فيه املحقق ال�صديق اىل )66( م�صدرا، باذاًل 

طاقة �صخمة يف ت�صقط ا�صعاره((.
وبعد ان اأعاد املعيبد ن�ص����ر �ص���عر العطوي ذكر يف 
مقدمة التحقيق))ويجدر بي هنا ان ا�صكر اال�صتاذ 
هال ناجي الذي منح �ص���عر العطوي افادات قيمة 
ن�ص�رها يف جملة)املورد(...افدت منها يف ن�ص�رتي 
هذه(() ( ولا�صتاذ هال ناجي نقد وا�صتدراك على 
دي���وان ابراهيم بن هرمة، وديوان اخلرميي الذي 
�ص���اركه يف حتقيقه د. علي جواد الطاهر ولعل من 
متام الوفاء لل�صداقة ان يهدي املعيبد كتابه)كتاب 
االمث���ال( لا�ص���معي ))اىل اخ���ي و�ص���ديقي هال 

ناجي:
�صاعرًا وباحثًا وحمققًا وان�صانًا((.

ولع���ل من دالئل ما عرفه معا�ص����رو املعيبد فيه من 
خ���ربة يف التحقيق ودق���ة يف التتب���ع واملقابلة ما 
و�ص���فه د. علي ج���واد الطاه���ر يف املعيبد بانه من 

�صباب العلم والتحقيق.
نظ���ر  يف  ال���راث  حتقي���ق  يف  املعيب���د  جه���ود 

الدار�ص�ن:
ا�ص���تاأثرت جهود املعيبد يف حتقيق الراث بعناية 
الدار�ص����ن واف���ردوا له���ا �ص���فحات يف فهار�ص���هم 
ودرا�ص���اتهم م���ن امثال د. �ص���باح ن���وري املرزوك 
ود.عل���ي ج���واد الطاه���ر وعبا�ص ه���اين اجلراح. 
وا�ص���اد بع�ص���هم بجه���وده التحقيقي���ة اذ ق���ال د. 
طه حم�ص���ن يف حتقي���ق )بغي���ة املرتاد لت�ص���حيح 
ال�ص���اد(( ))حقق���ه د.حمم���د جبار املعيب���د حتقيقا 
علميا جي���دا(( وذكره د. فوؤاد �ص���زكن يف )تاريخ 
ال���راث العرب���ي(يف مو�ص���عن، يف اثن���اء ذك���ره 
كتاب)الع�ص���ل والنحل( الذي اثبت املعيبد ن�ص���بته 
اىل ابي حنيفة الدين���وري، ويف اثناء ذكره كتاب 

)يوم وليلة(الأبي عمر الزاهد.
ولعل دي���وان )عدي بن زيد العب���ادي(كان من اهم 
جه���ود املعيب���د يف التحقي���ق مل���ا اث���اره م���ن ردود 
وتعقيب���ات، فقد قل���ل بع�ص الدار�ص����ن من اهمية 

االعتماد على ن�ص���خة وحي���دة يف حتقيق الديوان 
حتقي���ق  ق�ص���ية  يف  الدار�ص����ن  بع����ص  اعتم���ده 
الديوان باالعتماد على امل�صادر الثانوية يف جمع 

ا�صعار القدماء.
يق���ول حمم���د عل���ي الها�ص���مي يف الن�ص���خة الت���ي 

اعتمدها املعيبد يف حتقيق ديوان عدي.
))فهي اذا ن�صخة حديثة جدا ولي�صت ن�صخة وثيقة 
ال�ص���لة بالن�ص���خة االم ذلك انها غف���ل من ذكر رواة 
�ص���عر عدي واال�ص���ل الذي نقلت عن���ه زد على ذلك 
انه���ا مل ت�ص���توف كل م���ا وقع لدينا من �ص���عر عدي 

واثبتته امل�صادر االدبية واملوثوقة(() (.
اما اال�ص���تاذ عبد العزي���ز اإبراهيم فقد اورد جتربة 
املعيبد يف حتقيق ديوان عدي على ن�صخة وحيدة 
مث���ااًل عل���ى اعتم���اد امل�ص���ادر الثانوي���ة يف جم���ع 
)الرواي���ة الثانية(اذ ق���ال: ))ه���ذه االعمال حققت 
عل���ى ن�ص���خ وحيدة ولكن م���ا دعم عم���ل هوؤالء يف 
التحقي���ق و�ص���اعدهم على اخراج ن�ص����راتهم، هذه 

الرواية الثانية...(() (.
وق���ال عب���د العزي���ز اإبراهي���م فيم���ا جمع���ه املعيبد 
م���ن ن�ص���و�ص كت���اب )طبق���ات ال�ص���عراء( لدعب���ل 
اخلزاعي: ))ه���ذه االعادة-رغم اجله���د الذي بذله 
اال�ص���تاذ املحقق-لن تكون مقاربة لاأ�صل بدليل ما 
جاء يف ترجمة االيادي من تاريخ بغداد والوفيات 
قولهم���ا: )احمد ب���ن اب���ي داود االيادي...�ص���اعرًا 
ف�ص���يحًا بليغ���ًا، قال حمم���د بن عم���ر )املرزباين(: 
)وق���د ذك���ره دعبل ب���ن عل���ي يف كتابه ال���ذي جمع 
فيه ا�ص���ماء ال�ص���عراء وروى له ابياتا ح�صانا( فلم 
يتمكن املحقق من ال�صعر الذي ذكره دعبل لايادي 
ي�ص���اف اىل ذلك اختاف ترتيب اال�ص���ل املفقود-
يجعل من املن�ص���ور جمعا رواية غريبة عن اال�صل 

الذي كتبه املوؤلف((.
وعل���ى الرغ���م من تف���رد د. املعيب���د بتحقيق بع�ص 
الن�ص���و�ص م���ن امث���ال ديوان ع���دي وغ���ريه فاأن 
ظه���ور بع�ص االعمال بتحقي���ق اخر) ( مل يقلل من 
جهد املعيبد الوا�ص���ح، فقد ظهر ديوان ابراهيم بن 
هرم���ة حمققا يف دم�ص���ق يف ال�ص���نة نف�ص���ها ولكن 
جهد املعيبد كان وا�ص���حا من خال املجموع الذي 
بل���غ )896(بيت���ا يف حن مل يجم���ع حمققا الطبعة 

الدم�صقية غري )660( بيتا.
ومن مت���ام التنويه بجهد املعيبد يف خدمة الراث 
العرب���ي ان تذكر جهده العلم���ي يف كتابه )فهر�ص 
دواوي���ن ال�ص���عراء وامل�ص���تدركات يف الدوري���ات 
واملجامي���ع( عن معه���د املخطوطات العربية �ص���نة 
ال���راث  اخب���ار  )ن�ص����رة  ل���ه  عر�ص���ت  اذ   ،1998
العربي( بالقول))وقد اختري ان يكون االول �صمن 
�صل�صلة )فهار�ص م�صاعدة للمعجم ال�صامل(... �صم 
الفهر����ص نح���و خم����ص مائ���ة م���ادة ما ب���ن ديوان 
وا�ص���تدراك ، ورتب على وفق ما عرف و�ص���هر من 
ا�ص���ماء ال�ص���عراء ومداخلهم املعتمدة يف امل�صادر 
املتخ�ص�ص���ة ومل يحده د. املعيب���د بزمن ما، تاركا 
امر ما فاته اىل ما ميكن ان ا�ص���تدركه يف امل�صتقبل 

او ي�صتدركه غريه...((.
ثالثًا/ جهود املعيبد يف الدرا�صات اللغوية:

اذا كان ال���راث وحتقيق���ه عامة ب���ارزة يف جهود 
املعيبد العلمية، فان تخ�ص�صه االكادميي يف جمال 
)فقه اللغة( و )اال�ص���وات اللغوية( قد جعله معنيا 
باللغة ودرا�صتها يف دائرة ال تبعد كثريا عن جمال 

التحقيق.
وق���د اف���اد املعيب���د م���ن درا�ص���ته لنيل املاج�ص���تري 
ومو�ص���وعها )ابو عم���ر الزاه���د: حيات���ه: اآثاره: 
منهجه( يف ك�ص���ف اللئام عن بع�ص احلقائق التي 
ظل���ت خافي���ة عن انظ���ار الدار�ص����ن. وم���ن نتائج 

درا�ص���ته حي���اة اب���ي عمر الزاه���د وكتب���ه انه)كان 
ينظ���ر ان ابا عم���ر الزاهد در�ص عل���ى ثعلب وحده 
وقد ك�ص���ف ان املربد كان ال�ص���يخ الثاين بعد ثعلب 
الأبي عمر، وكان له تاأثري على ارائه اللغوية. حتى 
اننا جن���ده ينكر على ثعلب كثريا م���ن ارائه ويرد 
علي���ه يف كتب���ه وي�ص���تدرك. وبع����ص كت���ب النحو 
ت�ص���وره لنا نحوي���ًا لكن هذه الدرا�ص���ة اثبتت ا نَّ 
اب���ا عمر كان لغويا لي�ص���ت له اراء يف النحو بل مل 
اجد له كتابا واحدا يف هذا اجلانب وقد ا�صتطعت 
ان انف���ي عن���ه كتابا ظل���ت خمطوطته حتمل ا�ص���م 
ابي عم���ر قرابة ثمانية قرون وهو كتاب )الع�ص���ل 
والنح���ل(، ومل اكت���ف بنفي���ه عن���ه، وامنا ف�ص���لت 
م�ص���تندا اىل الن�ص���و�ص ، ان الكت���اب الأبي حنيفة 

الدينوري �صاحب كتاب )النبات(() (.
ونفى عن ابي عمر ن�صبة كتاب )املق�صور واملمدود(
 :1983 ع���ام  للدكت���وراه  اطروحت���ه  ام���ا  الي���ه. 
))�ص���وت ال�ص���اد درا�ص���ة �ص���وتية تاريخية(( فقد 
كان���ت عامة ب���ارزة يف اهتمامه باملادة ال�ص���وتية 
واملعجمية، وحتقيق بع�ص الكتب املعلقة ب�ص���وت 
ال�ص���اد مثل كتاب )بغية املرتاد لت�ص���حيح ال�صاد( 
للمقد�ص����ي وو�ص���ع فهر�ص ))كتب ال�ص���اد والظاء 
عند الدار�ص����ن العرب(( ف�صا عن حتقيقه ر�صائل 

اخرى الأبي عمر الزاهد، ولا�صمعي.
وعن���د درا�ص���اته الت���ي ا�ص����رنا اليها يف نق���د املادة 
ال�ص���وتية واللغوي���ة لكت���اب )الع���ن( املحقق فقد 
ن�ص����ر د. املعيب���د بع�ص الدرا�ص���ات الت���ي تناولت 
مقارنة بن النظام ال�صوتي يف العربية واخواتها 
اللغ���ات ال�ص���امية والبح���ث يف اال�ص���ل املعجم���ي 

لالفاظ العاملية:
1. جوانب من النظام ال�صوتي يف اللغات ال�صامية 
)ال�ص���وامت(: ن�ص����ر يف جمل���ة )اداب الرافدين(-

جامعة املو�صل، ع24 ،1983.
2. حتقيقات معجمية )عربية – �صامية(.

3. م���ن ف�ص���يح العامية )ن�ص����ر يف جمل���ة )ابحاث 
الب�ص�رة( ع9 / ج2  1993 �ص26-3.

تناول يف البحث االول النظام ال�صوتي يف اللغات 
ال�ص���امية )ال�ص���وامت( مقارنا نظام اال�صوات يف 
العربي���ة بالنظ���ام ال�ص���وتي يف اللغات ال�ص���امية 

االخرى.
اما يف البحث الثاين فقد تناول املعيبد �صلة بع�ص 
االلف���اظ العامي���ة بالف�ص���حى م���ن جهة وباأ�ص���ول 
االلف���اظ يف اللغات ال�ص���امية، ويرى �ص���لة الرحم 

بن االلفاظ يف اللغات ال�صامية.
املعجمي���ة  العاق���ة  در����ص  الثال���ث  البح���ث  ويف 
وال�ص���وتية ب���ن بع����ص االلف���اظ املعجمي���ة التي 
وردت يف ام���ات املعاجم كالعن للخليل واجلمهرة 
الأب���ن دري���د وتهذي���ب اللغ���ة لازهري، وق���د جمع 
املعيبد ت�ص���عا وخم�ص����ن مادة رتبه���ا وفق النظام 

الهجائي.
وله درا�صة لغوية عنوانها )�صيغة تفعال يف اللغة 
العربية(، )تتبع فيها ا�ص���تعمال ال�صيغة م�صتقريا 
ال�صعر واملظان القدمية جاعا هذه ال�صيغة خا�صة 

باأ�صلوب ال�صعراء.
ولع���ل يف ما قدمناه م���ن جهود املرح���وم الدكتور 
حمم���د جب���ار املعيبد ما يلقي ال�ص���وء عل���ى مكانه 
هذا الرجل العلمية يف حتقيق الراث والدرا�صات 
اللغوي���ة الت���ي ت���دل عل���ى اخا�ص���ه للغ���ة ال�ص���اد 
وخدم���ة تراثها العظيم وق���د كان دعاوؤه يف خامتة 
مقدم���ة حتقيق���ه كتاب)االمثال( لا�ص���معي ))ربي 
متعني ب�ص���حتي وب�ص����ري يف دنياي ، وبرحمتك 
يف اآخرت���ي((.. نرجوا ان يكون هذا الزاد �ص���فيعا 

ل�صاحبه يوم يوزن مداد العلماء بدماء ال�صهداء.



البكالوريو���س يف  الب�ش��رة يف 1937/2/25م ون��ال  ول��د يف 
كلي��ة االداب بجامعة بغداد ع��ام 1960م واملا�شرت يف الكلية 
نف�شه��ا ع��ام 1973 والدكتوراه م��ن جامعة ادن��رة وانتقل 
اىل التدري���س اجلامع��ي ع��ام 1976 مدر�ش��ا يف ق�ش��م اللغة 
للما�ش��رت  اطروحت��ه  وكان��ت  الرتبي��ة  بكلي��ة  العربي��ة 
بعنوان)اب��و عم��ر الزاهد حيات��ه واثاره ونهج��ه اللغوي( 
واطروحته للدكتوراه كان��ت بعنوان) �شوت ال�شاد درا�شة 
�شوتية تاريخية( ولديه م��ن الكتب املحققة ثمانية ومن 
الر�شائ��ل اللغوية الت��ي حققاه خم�س كما ن�ش��ر كثريا من 
ابحاثه ومقاالت��ه يف جمالت تراثية عاملي��ة وحملية ومن 
اهم الكتب الت��ي حققها دوواوين ال�شع��راء :عدي بن زيد 

العبادي ، طهم��ان بن عمرو الكالب��ي، ابراهيم بن هرمة، 
واخلزمي��ي، ومن الر�شائ��ل اللغوية : الع�ش��ل والنحل البي 
حنيف��ة الدينوري واملق�ش��ور واملمدود الب��ي عمر الزاهد 
و ي��وم وليلة البي عم��ر الزاهد وال�شل��ح لال�شمعي وبغية 
يف  بحوث��ه  ون�ش��ر  للمقد�ش��ي،  ال�ش��اد  لت�شحي��ح  املرت��اد 
الدرا�ش��ات ال�شوتي��ة واملعجمي��ة يف جم��الت امل��ورد واآداب 
الرافدي��ن وكلية الرتبي��ة وجملتي جممع اللغ��ة العربية 
يف االردن ومعه��د املخطوط��ات العربي��ة يف الكويت، وهي 
تتج��اوز الع�شرين بحثا و�شدر ل��ه يف بغداد عام 2002  بعد 
وفاته بتحقيق��ه كتاب االمثال لال�شمعي وما زالت هنالك 

الكثري من ابحاثه التي مل تر النور 

س���ي���رة ذات����ي����ة ل��ل��م��ع��ي��ب��د


