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ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

عبقري البصرة
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ً
عاليا
إذا افتخرت األمم باألفذاذ من رجالها الذين رفعوا مشعل العلم
فأناروا للعقول مناهجها ،وضاعفوا لذاتها ومباهجها؛ حق للعرب أن
يكونوا المجلين في هذه الحلبة؛ ولهم من تأريخ المعارف اإلنسانية
شواهد خوالد تسطع أنوارها وتتجدد على الزمن آثارها .فتأريخ النتاج
العقلي يفيض بما للعقل العربي من خصب في اإلنتاج ،وبراعة في
االختراع ،ودقة في اإلبداع ،وسعة في التحقيق ،وإنعام في التدقيق مع
صدق في القول وأمانة متناهية في النقل.

الخليل بن أحمد عبقري البصرة
طه الراوي
عامل عراقي راحل

ومن بني �أولئك الأف ��ذاذ الذين �أقاموا للعلم مناره ورفعوا
ل ��واءه يف �سم ��اء الرافدي ��ن اخلليل ب ��ن �أحم ��د الب�صري.
وق ��د ر�أيت �أن �أترجم له مبقال م�سه ��ب �أر�سل به �إىل جملة
الر�سال ��ة الغ ��راء؛ وبع ��د �أن مت املق ��ال ر�أيت م ��ن الأ�صلح
اخت�ص ��اره رغب ��ة يف دف ��ع امللل ع ��ن الق ��ارئ لأين �أعلم �أن
الكث�ي�ر من قراء املجالت يف هذه الأيام الع�صيبة يرغبون
عن املطوالت وميلون امل�سهبات
ن�سب اخلليل
م ��ن �أ�ش ��هر قبائ ��ل اليم ��ن قبيل ��ة الأزد الت ��ي منها غ�س ��ان،
والأو�س واخلزرج اللتان عرفتا بعد الإ�س�ل�ام بالأن�ص ��ار؛
وم ��ن بط ��ون ه ��ذه القبيل ��ة الفراهي ��د ،وكان الكث�ي�ر م ��ن
�أفخاذها يقطن عمان والب�ص ��رة .وقد �أجنب ��ت عدد ًا كبري ًا
م ��ن امل�ش ��اهري كان يف الطليع ��ة منهم املرتجم وه ��و� :أبو
عب ��د الرحمن اخلليل بن �أحمد بن عمر بن متيم الب�ص ��ري
الفراهي ��دي اليحم ��دي ،وبع�ضه ��م يق ��ول الفراهيدي ،قال
الأ�صمع ��ي� :س�أل ��ت اخلليل ب ��ن �أحمد ممن ه ��و؟ فقال :من
�أدعمان م ��ن فراهيد .قلت :وما فراهيد؟ ق ��ال :جرو الأ�سد
بلغة عمان� .أهـ

مولده ونشأته

ولد اخللي ��ل يف الب�صرة ح ��وايل �سنة 100ه� �ـ ون�ش�أ بها،
وترعرع فيه ��ا وهي يومئذ مهد العربي ��ة ومطلع �أقمارها،
فيا�ض باملعارف وال �سيما الأدبية منها ،ف�شب بني مربدها
الذي �أ�صب ��ح عكاظ العرب بعد الإ�س�ل�ام ،وحلقات �أدبائها
الذي ��ن كان ��وا م�صابيح الدج ��ى وجنوم اله ��دى ،فاقتطف
من �أزاهري املعارف م ��ا �شاء �أن يقتطف ،واجتنى من يانع
ثماره ��ا ما راق منظ ��ره وطاب خمربه ،وب ��رز على �أقرانه
�أمي ��ا تربيز .ومن �أ�شهر م�شايخ ��ه يف الأدب �أبو عمرو بن
الع�ل�اء .وملا �آن�س م ��ن نف�سه الكفاي ��ة ر�أى �أن �أخذ العربية
ع ��ن احل�ضريني م ��ن العلم ��اء واملرتددي ��ن �إىل احلوا�ضر
م ��ن الأع ��راب الذين الن ��ت �سالئقه ��م و�ضعف ��ت طباعهم ال
يو�ص ��ل �إىل اليق�ي�ن وال يه ��دى �إىل مهيع ال�ص ��واب ،وعلم
�أن التبح ��ر يف هذا ال�ش�أن ال يتي�س ��ر �إال مب�شافهة الأعراب
اخلل� ��ص الذي ��ن توقح ��ت �سالئقه ��م ،و�صف ��ت عربيته ��م،
ومعاي�شته ��م يف دياره ��م ،ف�ش ��د الرحال ،و�ض ��رب يف كبد
اجلزي ��رة ،وطفق يفلي نا�صية الف�ل�اة ويتنقل يف الأحياء
الت ��ي حلت يف �سرة البادية ومل يكدر �صفاء لغتها خمالطة
حم ��راء الأمم و�صفرائه ��ا كقي� ��س ومتيم و�أ�س ��د وغريهم
مم ��ن خل�ص ��ت عربيته ��م ،ف ��كان يلتقط م ��ا يع�ث�ر عليه من
درر كالمه ��م وفرائ ��د خطبه ��م ون ��وادر �أخباره ��م وعيون
�أ�شعارهم وجليل �آثارهم ،فما عاد �إىل وكره حتى وعى يف
حافظت ��ه �أدب ًا وعلم ًا جم ًا ،كما �أوقر راحلته رقاق ًا وطرو�س ًا
ومه ��ارق ح�شد فيها �شوارد النرث وفرائد النظم فكانت تلك
املنق ��والت عدت ��ه يف ا�ستخ ��راج امل�سائل وبن ��اء القواعد،
وتبويب اللغة ،وت�صحي ��ح القيا�س والإكثار من ال�شواهد
والتو�سع يف �إبداء الرباهني.

عقله

كان اخللي ��ل �آي ��ة م ��ن الآي ��ات يف ال ��ذكاء ودق ��ة الت�صور،
وتوق ��د الفطنة ،و�صدق احلد�س ،و�سع ��ة احلافظة ،وقوة
الذاك ��رة ،ورجاحة العقل ،حتى كان ��وا يقولون( :ال يجوز
عل ��ى ال�ص ��راط �أحد بع ��د الأنبي ��اء �أدق ذهن ًا م ��ن اخلليل)
وال حاج ��ة بن ��ا �إىل برهان �أن�صع من ه ��ذه املبتكرات التي
�أخرجه ��ا للنا� ��س كما �سيمر ب ��ك بعد .وقد نق ��ل �أهل العامل
عن ��ه حكاي ��ات من هذا ال�ش� ��أن تتجاوز ح ��د الت�صديق لوال
ثقة رواتها وتكاثر نقلتها .من ذلك �أنه جاءته ر�سالة عربية
مكتوب ��ة باحلرف ال�سري ��اين فقر�أها وه ��و ال يعرف �شيئ ًا
عن احلرف ال�سرياين ولكنه ا�ستعان مبا عرف �أنها ت�صدر
عادة بالب�سملة واحلمدلة ونحوهما.
ق ��ال ال ��رواة :اجتم ��ع اخللي ��ل وعب ��د الله ب ��ن القف ��ع ليلة
يتحدث ��ان �إىل الغ ��داة فلما تفرقا قيل للخلي ��ل :كيف ر�أيت
اب ��ن املقفع؟ فق ��ال :ر�أيت رج ًال علمه �أكرث م ��ن عقله .وقيل
الب ��ن املقفع :كيف ر�أي ��ت اخلليل؟ فقال :ر�أي ��ت رج ًال عقلة
�أكرث من علمه.
وق ��ال حمزة ب ��ن احل�سن الأ�صفه ��اين�( :إن دول ��ة الإ�سالم
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مل تخ ��رج �أب ��دع للعلوم التي مل يكن لها عن ��د علماء العرب
�أ�ص ��ول من اخلليل .لي�س على ذل ��ك برهان �أو�ضح من علم
العرو� ��ض ال ��ذي ال ع ��ن حكيم �أخ ��ذ ،وال على مث ��ال تقدمه
احت ��ذاء .فل ��و كان ��ت �أيامه قدمي ��ة ،ور�سومه بعي ��دة ل�شك
في ��ه بع�ض الأمم ل�صنعته م ��ا مل ي�صنعه �أحد منذ خلق الله
الدني ��ا من اخرتاعه العلم الذي قدمت ذكره ،ومن ت�أ�سي�س
بن ��اء كتاب العني الذي يح�صر لغة �أمة من الأمم قاطبة ،ثم
م ��ن �إمداده �سيبويه م ��ن علم النحو مبا �صن ��ف منه كتابه
الذي هو زينة لدولة الإ�سالم.

مبتكراته

لق ��د �أب ��دع اخلليل بدائ ��ع مل ي�سبق �إليها ،واخ�ت�رع علوم ًا
�أعج ��زت املتقدم�ي�ن كم ��ا به ��رت املت�أخرين ،فال عج ��ب �إذا
�سميناه (�شيخ املبتكرين من العرب).
(عل ��م العرو�ض) :ل ��و مل يكن للخليل م ��ن املبدعات �إال هذا
العل ��م لكف ��اه منقب ��ة ،ف�إن ��ه  -لعم ��ري � -أب ��دع يف تن�سيق
قواع ��ده ،و�ضبط �أبوابه ،كما به ��ر الألباب باخرتاعه .فقد
ح�صر �أق�سامه يف خم�س دوائر ي�ستخرج منها خم�سة ع�شر

بحر ًا على كيفي ��ة �أده�شت الفطن ،وحريت الأفئدة .ونحن
نعل ��م �أن كل مبتك ��ر يعرتي ��ه يف ب ��ادئ الأم ��ر اال�ضطراب،
ويحف بالنواق� ��ص ،فال ت�ستقيم قناته ويلب�س احللة التي
تلي ��ق ب ��ه �إال بعد �أن تختل ��ف العقول عل ��ى �صقله وتثقيف
�أوده حين� � ًا من الدهر؛ �سنة الله يف خلقه .ولكنا ر�أينا علم
اخللي ��ل بلغ الر�شد يوم والدته ،فلم ي�ستدرك عليه من جاء
بعده باب ًا �أهمله� ،أو قاعدة �أخل بها� ،أو ف�ص ًال ذهل عنه� ،أو
ا�صطالح� � ًا غريه خري منه � -إال ما كان من �أمر البحر الذي
زاده تلمي ��ذه الأخف�ش و�سماه (اخلبب) ،وال يع�سر رد هذا
البحر �إىل واحد من بحور اخلليل.
(ال�ش ��كل) :كان اخل ��ط يف �صدر الإ�سالم خل ��و ًا من ال�شكل
والإعج ��ام؛ فو�ض ��ع �أب ��و الأ�س ��ود ال ��د�ؤيل املتوف ��ى �سنة
69ه� �ـ عالم ��ات للح ��ركات الثالث ،فجع ��ل عالم ��ة الفتحة
نقط ��ة فوق احل ��رف ،والك�سرة حتت ��ه ،وال�ضمة بني يديه،
وجع ��ل التنوي ��ن نقطت�ي�ن ،كل ذل ��ك مب ��داد يخال ��ف م ��داد
احل ��رف .فلم ��ا و�ضع ن�ص ��ر بن عا�ص ��م ويحيى ب ��ن يعمر
ب�أمر م ��ن احلجاج نق ��ط الإعجام ا�ضطرب الأم ��ر وا�شتبه
الإعج ��ام بال�ش ��كل فت�ص ��دى اخللي ��ل لإزال ��ة ه ��ذا اللب� ��س
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فو�ض ��ع ال�شكل عل ��ى الطريقة املعروفة الي ��وم ،وبنى ذلك
عل ��ى مقايي� ��س م�ضبوط ��ة وعلل دقيق ��ة ب�أن جع ��ل للفتحة
�ألف� � ًا �صغ�ي�رة م�ضطجع ��ة فوق احل ��رف ،وللك�س ��رة ر�أ�س
ياء �صغرية حتت ��ه ،ولل�ضمة واو ًا �صغرية فوقه؛ ف�إذا كان
احل ��رف املحرك منون ًا كرر احل ��رف ال�صغري فكتب مرتني
ف ��وق احل ��رف �أو حتته .ذل ��ك لأن الفتحة ج ��زء من الألف،
والك�سرة جزء من الياء ،وال�ضمة جزء من الواو؛ وو�ضع
للت�شديد ر�أ�س �شني بغري نق ��ط ّ() ،وو�ضع لل�سكون دائرة
�صغ�ي�رة وهي ال�صفر من الأرق ��ام العربية القدمية؛ وذلك
لأن احل ��رف ال�ساك ��ن خل ��و من احلرك ��ة ،وو�ض ��ع للهمزة
ر�أ� ��س عني (ء) لق ��رب الهمزة من الع�ي�ن يف املخرج .هكذا
قالوا .والذي �أراه �أن هذه ال�شكلة �إمنا هي امليم املتو�سطة
يف لف ��ظ (همزة) لأن ��ك �إذا كتبت هذا اللف ��ظ وحذفت الهاء
م ��ن �أوله وال ��زاي والت ��اء من �آخ ��ره ظهرت ه ��ذه ال�شكلة
وا�ضح ��ة .وو�ضع لأل ��ف الو�صل ر�أ�س �ص ��اد هكذا (�ص)،
تو�ض ��ع فوق �ألف الو�صل مهم ��ا كانت احلركة فيها؛ وللمد
الواج ��ب ميم� � ًا �صغرية مع جزء م ��ن الدال هك ��ذا () فكان
جمم ��وع ما مت له و�ضعه ثماين عالمات :الفتحة والك�سرة
وال�ضمة وال�سكون وال�شدة والهمزة وال�صلة واملدة ،كلها
ح ��روف �صغ�ي�رة �أو �أبعا� ��ض حروف بينها وب�ي�ن ما دلت
علي ��ه �أجل ��ى منا�سبة و�أو�ضح �صلة ،بخ�ل�اف عالمات �أبي
الأ�سود و�أتباعه ف�إنها جمرد ا�صطالح مل يبني على منا�سبة
بني الدال واملدلول .و�ألف اخلليل يف هذا املو�ضوع كتاب ًا
نفي�س ًا فلم يزد �أحد على طريقته هذه �شيئ ًا وال �أ�صلح منها
ر�أي ًا فك�أنه ابتد�أها وبه ختمت
(املو�سيق ��ى) مل يك ��ن اخللي ��ل يع ��رف لغة �أجنبي ��ة ولي�س
في ��ه ميل �إىل الله ��و والق�صف ولكنا ر�أين ��اه �ألف كتاب ًا يف
املو�سيقى جمع فيه �أ�صناف النغم وح�صر �أنواع اللحون،
وح ��دد ذل ��ك كل ��ه وخل�ص وذك ��ر مبال ��غ �أق�سام ��ه ونهايات
�أع ��داده ف�صار الكتاب �آية يف بابه .ومل ��ا و�ضع ا�سحق بن
�إبراهي ��م املو�صلي كتابه يف النغ ��م واللحون عر�ضه على
�إبراهي ��م بن املهدي فق ��ال له� :أح�سن ��ت! . . .فقال ا�سحق:
ب ��ل �أح�سن اخلليل لأنه جعل ال�سبي ��ل �إىل الإح�سان .فقال
بع� ��ض �أهل العل ��م� :إن مهارة اخللي ��ل يف علم الأحلان هي
التي �أعانته على �إبداع علم العرو�ض.

كتاب سيبويه من وحي الخليل

اخللي ��ل �أول م ��ن فت ��ق مع ��اين النح ��و و�ضب ��ط �أ�صول ��ه،
وب�سط فروعة ،وا�ستخراج علله و�أ�سبابه ،وو�سع ف�صوله
و�أبوب ��ه ،و�أو�ضح �سبله ،وعبد مناهج ��ه حتى بلغ �أق�صى
غاياته؛ ولكنهم ترفع عن الت�أليف فيه لأنه منهل كرث وراده
ف�أوحى �إىل تلميذه وخريجه (�سيبويه) من دقائق م�سائله
وبنات �أفكاره و�أب ��كار ت�صوراته ما جعله حري ًا ب�أن ي�شار
�إليه بالبنان ،وجدير ًا بو�ض ��ع كتابه امل�شهور الذي �أ�صبح
للنح ��اة �إمام ًا يقت ��دون به ويهتدون بهدي ��ه ،فمعظم ما يف
الكت ��اب مغ�ت�رف م ��ن �سل�سال عل ��م اخللي ��ل ،ومقتب�س من
م�صب ��اح ذكاءه .وكلما قال �سيبويه�( :س�ألته) �أو (قال) من
غري �أن يذكر �أحد ًا ف�إنه يعني (اخلليل).
كتاب العني �أو (�أبو املعاجم كلها)
علمن ��ا �أن اخللي ��ل ق ��د طال ��ت �صحبت ��ه خلل� ��ص الأع ��راب
وك�ث�رت �إقامته بني ظهرانيهم ،ث ��م �إنه كان يحج بني العام
والع ��ام ،وكان يقاب ��ل يف طريقه �إىل مك ��ة ف�صحاء العرب
و�أقط ��اب بلغائه ��م فاجتم ��ع لديه كث�ي�ر من مف ��ردات اللغة
وفرائد دررها ،فعزم على جمع ذلك يف كتاب مل ي�سبق �إىل
مثل ��ه ،فر�سم اخلطة ورتب الأبواب عل ��ى طريقة ابتدعها،
و�أ�سل ��وب مل ي�سب ��ق �إلي ��ه ،وكان ق ��د افتتح بح ��رف العني
ف�سم ��اه (كتاب العني) عل ��ى عادة الكت ��اب يف ذلك الع�صر،
ف�إن ��ه ي�سم ��ون الكتاب ب� ��أول �أبوابه ككت ��اب اجليم وكتاب
امليم وكتاب الغني وكتاب احلما�سة وغريها .وهذا الكتاب
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 . 5كتاب اجلمل
 . 6كتاب ال�شواهد
 . 7كتاب العرو�ض
 . 8النقط وال�شكل وقد �أ�شرنا �إليه �آنف ًا.
وذكر الفا�ضل جورجي زيدان يف كتابه تاريخ �آداب اللغة
العربي ��ة م ��ا ن�ص ��ه( :يف املكات ��ب الك�ب�رى يف �أورب ��ا مما
ين�سب �إىل اخلليل.
. 1كت ��اب يف معن ��ى احل ��روف يف مكتب ��ة لي ��دن ومكتب ��ة
برلني.
� . 2شرح حروف اخلليل يف مكتبة برلني قطعة منه
 . 3جملة �آالت العرب يف مكتبة �أيا�صوفيا يف الآ�ستانة
 . 4قطع ��ة م ��ن كالم ع ��ن �أ�صل العقل يف مكتب ��ة اك�سفورد
(بودليان) .

�أول كتاب �ألف يف منت اللغة مرتب ًا على احلروف جمع فيه
اخللي ��ل  412 .305 .12كلم ��ة ،بع�ضها م�ستعمل و�أكرثها
مهم ��ل .وال ��ذي حدا ب ��ه لذك ��ر املهم ��ل ا�ستيف ��اء التقا�سيم
العقلي ��ة ل ��كل كلمة ،فمث�ل ً�ا كلمة (كتب) يحتم ��ل يف الكاف
الفتح وال�ضم والك�سر ويحتمل يف التاء احلركات الثالث
وال�سك ��ون وث�ل�اث يف �أرب ��ع اثنت ��ا ع�شرة �ص ��ورة فيذكر
االثنت ��ي ع�شرة �ص ��ورة ويقول ه ��ذه ال�ص ��ورة م�ستعملة
ملعنى كذا ،وهذه ال�ص ��ورة مل ت�ستعملها العرب .وق جمع
اخللي ��ل يف كتابه هذا من غرر ال�شواهد ،ونوادر الفوائد،
و�ض ��روب احل�ص ��ر ،ور�ص�ي�ن القواع ��د ،وجلي ��ل امل�سائل
م ��ا يعز وج ��وده يف معجم غريه .على �أن ��ه ت�ضاربت �آراء
العلم ��اء يف ن�سب ��ة هذا الكت ��اب �إىل اخللي ��ل �أو �إىل بع�ض
تالميذه �أو �إىل الليث .وقد �ألف ابن در�ستويه كتاب ًا خا�ص ًا
يف �ش ��رح هذا اخلالف وا�ستق�ص ��ى اجلالل ال�سيوطي يف
املزه ��ر جميع م ��ا دار يف هذا املو�ضوع م ��ن �أقوال .ولكن
نح ��ن ال نرت ��اب يف �أن اخللي ��ل هو الذي ر�س ��م خطط هذا
الكت ��اب ورتب �أبوابه وو�ضع حج ��ر الزاوية بيده� ،أما �أن
غ�ي�ره �أكمل ��ه وزاد في ��ه فذاك �أم ��ر حمتمل ،ولكن ��ه ال يدفع
اخللي ��ل عن كونه املجلي يف هذه احللبة و�أنه �أول وا�ضع
ملعاجم اللغة مرتبة عل ��ى حروف املعجم ،و�أن من جاء من
بع ��ده �إمنا اقتب�س من م�صباحه واهتدى مبناره .ومل يزل
جمه ��ور الأدب ��اء و�أرب ��اب البحث له ��ذا العهد يظن ��ون �أن
ه ��ذا املعجم اجللي ��ل اغتالته �أيدي الأي ��ام فيما اغتالت من
نفائ�س الأ�سف ��ار وجليل الآثار؛ ولكن م ��ن مين الطالع �أن
ع�ث�ر على ن�سخ منه �أحد �أدباء احلا�ضرة الها�شمية ،ف�سعى
البحاثة امل�شهور �صاحب (لغة العرب) مبقابلة تلك الن�سخ
وت�صحيحها ب ��اذ ًال اجلهد يف حتري ال�صواب على عادته،
ثم �شرع يف طبعه ولك ��ن بعد �أن �أجنز منه ب�ضع كراري�س
حال ��ت احل ��ال ،وعر�ض ��ت دون ذلك �أه ��وال .وال ندري هل
بق ��ى لتلك الن�سخ من �أث ��ر بعد �أن تفرقت كتب الرجل �أيدي
�سبا ومزقت كل ممزق؟
ج ��رى كل ذلك قب ��ل نحو ب�ضع وع�شرين �سن ��ة ..وقد �سلك

اخللي ��ل يف ترتيب حروف الهجاء م�سل ��كا مل ي�سبق �إليه،
ذلك �أنه رتبها ح�سب املخارج مع تغيري طفيف فجاءت على
هذا الوجه :ع ح هـ خ غ ق ك ج �ش �ض �ص �س ز ط د ت ظ
ذ ث ر ل ن ف ب م وا ي ،
قال اخلليل :مل �أبد�أ بالهمزة لأنه يلحقها النق�ص والتغيري
واحلذف وال بالألف لأنها ال تكون يف ابتداء كلمة ،وال يف
�أ�س ��م وال فعل �إال زائ ��دة �أو مبدلة وال بالهاء لأنها مهمو�سة
خفي ��ة ال �صوت لها فنزل ��ت �إىل احليز الث ��اين وفيه العني
وحلاء فوجدت �أن�صع احلرفني فابتد�أت بها ليكون �أح�سن
يف الت�أليف� .أهـ

هل كان الخليل يقرض الشعر؟

قال ��وا :كان ينظ ��م البيتني والثالث ��ة كما �سي�أت ��ي .وروي
الإثب ��ات �أن ��ه �سئل مل ��اذا ال تقر� ��ض ال�شعر م ��ع �سعة علمك
بالعربية وتبحرك يف علومه ��ا؟ قال( :ي�أباين جيده و�آبى
رديئه) وهذا اجلواب عل ��ى �إيجازه غاية يف البالغة و�آية
يف احلكمة وح�صافة الر�أي.

مؤلفاته

للخليل م�ؤلفات �أبدع فيها �أميا �إبداع ومل يحتذ يف ت�أليفها
وتبويبه ��ا ح ��ذو من �سبقه م ��ن �أهل الع ��امل .والذي يجيل
النظ ��ر يف �س�ي�رة ه ��ذا الرجل يتبني ل ��ه �أن ��ه كان يرب�أ عن
�سل ��وك املناهج املبع ��دة يف كل ما يكت ��ب وي�صنف ،ولذلك
كان ي�سل ��ك يف الت�ألي ��ف طرق ًا خا�صة ي� ��ؤم فيها النا�س وال
ي�أمت ب�أحد .فمن ت�صانيفه:
 . 1كتاب العني .وقد مر بك بع�ض �أو�صافه
 . 2فائت العني
 . 3كت ��اب الإيقاع .وهو يف املو�سيقى العربية ويظهر من
مراجعة فهار� ��س امل�ؤلفات يف هذا الباب �أن اخلليل يعترب
جملي احللبة يف هذا امل�ضمار.
 . 4كتاب النغم .وهو يف املو�سيقى العربية

زهده وورعه
كان اخللي ��ل من �أولئ ��ك الفال�سف ��ة الذين نظ ��روا �إىل هذا
الع ��امل نظ ��ر االزدراء ،ومل تخدعه ��م بهرجت ��ه ،وال غرتهم
زخارفه� .أج ��ل كان اخلليل �أحد زه ��اد الدنيا املتبتلني �إىل
الله تبتيال.
وم ��ن �أن�صع الرباهني على ذل ��ك �أن �أمري الأهواز (�سليمان
بن علي) �أر�سل �إليه يلتم�س منه ال�شخو�ص ليقيم بح�ضرته
وي�ؤدب �أوالده ف�أخرج اخلليل للر�سول خبز ًا ياب�س ًا وقال:
كل فم ��ا عن ��دي غ�ي�ره .وما دم ��ت �أجده فال حاج ��ة بي �إىل
�سليمان .فقال الر�سول :فماذا �أبلغه؟ فقال له؛
�أبلغ �سليمان �أين عنه يف �سعة  ...ويف غنى غري �أين ل�ست
ذا مال
�شح� � ًا بنف�س ��ي �أين ال �أرى �أحد ًا  ...مي ��وت هز ًال وال يبقى
على حال
والفق ��ر يف النف�س ال يف املال نعرف ��ه  ...ومثل ذاك الغنى
يف النف�س ال املال
وكان �سفي ��ان بن عيينة يقول :من �أحب �أن ينظر �إىل رجل
م ��ن الذهب وامل�س ��ك فلينظ ��ر �إىل اخللي ��ل .وق ��ال تلميذه
الن�ض ��ر ابن �شميل �أقام اخلليل يف خ�ص بالب�صرة ال يقدر
على فل�سني وتالمذته يك�سبون بعلمه الأموال الطائلة.
ومن �أوابد حكمه:
وقبل ��ك داوى املري� ��ض الطبي ��ب فعا� ��ش املري� ��ض ومات
الطبيب
ء ف�إن الذي هو �آت قريب
فكن م�ستعد ًا لدار الفنا
وباجلمل ��ة فق ��د كان اخللي ��ل �إح ��دى ح�سن ��ات ه ��ذه الأمة
وقمر ًا من قمارها ،ودرة يف تاج مفاخرها.

وفاته

اختل ��ف امل�ؤرخون يف ال�سنة الت ��ي انتقل فيها اخلليل �إىل
ج ��وار ربه ،فذهب جمهورهم �إىل �أن ��ه تويف �سنة 170هـ.
وق ��ال �آخ ��رون �سن ��ة 175ه� �ـ وق ��ال بع�ضهم �سن ��ة 160هـ
و�أغ ��رب خط� ��أ وق ��ع يف ذل ��ك ه ��و ق ��ول ابن اجل ��وزي يف
كتاب ��ه �شذور العقود �أنه مات �سنة 130هـ وهو منقول عن
الواقدي .قال املحقق ابن خلكان �أنه خط�أ قطع ًا وال�صواب
ما �أثبتناه �أو ًال.
وكان ��ت وفاته يف الب�ص ��رة م�سقط ر�أ�سه فكان ��ت الب�صرة
م�شرق هذا الكوكب الوقاد ومغربه .وقد �ضمته تربتها �إىل
م ��ن �ضمت من �أعالم العلم و�أقم ��ار الف�ضل وجنوم الهدى
ورجال التقى الذين حلوا الآداب ب�أنف�س احللي ،ونه�ضوا
باملعارف الإن�سانية �إىل مراتب العال ،فكانوا للعلم جما ًال،
وللت�أري ��خ �أبه ��ة وج�ل� ً
اال ،ر�ضى الل ��ه عنهم ور�ض ��وا عنه
ولقاهم يف دار ر�ضوانه حتية و�سالم ًا .

عن جملة الر�سام 1974
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األب الكرملي وكتاب العين للفراهيدي

عبد هللا درويش

ال يمكن لباحث في موضوع نسبة
معجم العين للفراهيدي أن يترك
اإلشارة إلى رأي األب أنستاس
الكرملي في هذه المسألة إذ كان
له فضل اكتشاف بعض النسخ
قبيل الحرب العالمية األولى،
والتي لم يعثر عليها فيما بعد.
فعندما أخذ العدة لطبع
الكتاب نشر ً
بحثا مطولاً في
مجلته «لغة العرب» نشر في
عدد آب «أغسطس»  1914عرض
فيه لتلك المشكلة ،ونود هنا أن
نأخذ منه بعض النقاط لنتبين وجه
الصواب فيها.

�أ -ذك ��ر الأب �أن�ستا� ��س �أن الكتاب احتوى على عبارة «قال
اخلليل ،و�س�ألت اخلليل» وا�ستنتج هو من ذلك �أن ال�سائل
يك ��ون غري امل�ؤلف .وقد �سب ��ق �أن و�ضحنا �أن هذه ظاهرة
�شمل ��ت امل�ؤلف ��ات العربي ��ة الأوىل ،فقد كان عاد ًّي ��ا جدًّا �أن
ي ��رد ا�س ��م امل�ؤل ��ف يف ت�ضاعي ��ف الكتاب يف ذل ��ك الوقت.
والكرمل ��ي نف�س ��ه م ��ع �أن ��ه معا�ص ��ر حدي ��ث .وم ��ع تق ��دم
�أ�سل ��وب البح ��ث العلمي ق ��د ذكر يف هام� ��ش كتاب العني1
ا�سم ��ه �أك�ث�ر من مرة .فف ��ي �صحيفة  91عل ��ى �سبيل املثال
�أورد بع� ��ض التعليقات اللغوية وختمها بقوله« :قاله الأب
�أن�ستا� ��س» ويف �صحيف ��ة  113ذك ��ر يف الهام� ��ش تعلي ًق ��ا
�آخر ،وك ��رر في ��ه نف� ��س الظاهرة حينم ��ا قال« :قال ��ه الأب
�أن�ستا� ��س م ��اري الكرمل ��ي» .وم ��ن يدري ل ��و �أن الظروف
�ساعدت ��ه يف �إمت ��ام طب ��ع الكتاب كل ��ه لكنا ر�أين ��ا ع�شرات
الأمثلة لتلك الظاهرة.
ب -ذكر الكرملي من الأدلة على �أن الكتاب لي�س للخليل �أن
اللغويني املتقدمني اقتب�سوا من العني على �أنه لليث .وردًّا
على ذلك نقول� :إن بع�ضهم ك�صاحب الل�سان والتاج الذين
ذكرهم ��ا الكرمل ��ي �إمنا نق ��ل ما نق ��ل عن طري ��ق الأزهري

�صاحب التهذيب .وقد �سبق �أن �أ�شرنا �إىل �أن الأزهري هو
�أول من قال ب� ��أن الكتاب لليث -ومل ال يذكر الأب �أن�ستا�س
�أن بع�ض املتقدمني مثل ابن فار�س وابن دريد ،قد نقل عن
العني على �أنه للخليل.
و�ش ��يء �آخ ��ر مل يذك ��ره الأب �أن�ستا� ��س وه ��و �أن
الل�سان ،والت ��اج فيهم ��ا العب ��ارات الآتية« :ق ��ال اللي ��ث،
ق ��ال اخللي ��ل ،ق ��ال يف العني» م ��ا �سر ه ��ذا؟ �س ��ره وا�ضح
ج� �دًّا وه ��و �أن �صاحب الل�س ��ان والتاج حينم ��ا ينقالن عن
الأزهري يذكران عبارة «ق ��ال الليث» ،ودليلنا على ذلك �أن
ه ��ذا التعب�ي�ر قد �سبق يف كث�ي�ر من الأحي ��ان بعبارة «قال
الأزهري»� أم ��ا حني ين�سبان القول للخلي ��ل فهما يقتب�سان
عن ابن دريد يف اجلمهرة� ،أو ابن فار�س يف املجمل .و�إذا
عرفن ��ا �أن الل�س ��ان والتاج كان همهم ��ا ا�ستيعاب كل ما يف
الكت ��ب ال�سابقة �سهل علينا �أن نفهم هذا االختالف يف ذكر
امل�صادر التي رجع �إليها.
و�إذا رجعن ��ا �إىل بع� ��ض ه ��ذه الكت ��ب ل�ن�رى ر�أي م�ؤلفيها
ال�صحي ��ح يف كت ��اب الع�ي�ن ،ف�إنن ��ا جن ��د �أنهم الي ��رون �أن
الكت ��اب لليث ،و�إمن ��ا هو اخلليل فمثلاً ق ��ال �صاحب التاج
يف م ��ادة عني« :وه ��و � ً
أي�ضا ا�سم املعج ��م امل�شهور للخليل
بن �أحمد»� أم ��ا �صاحب ل�سان العرب ،فقد ذكر يف مقدمته1
اخلالف حول م�ؤلف الكتاب ،ونقل بع�ض الأقوال فيه دون
�أن يكون له ر�أي حا�سم يف املو�ضوع.
و�أعتقد �أننا بعد هذا ال ميكن �أن نعترب �أن مت�أخري
اللغويني �أو متقدميهم.كما يقول الأب �أن�ستا�س قد
ر�أوا �أن الكتاب الليث.
ح -ذكر � ً
أي�ضا فيما ذكر من الأدلة� .أن ورود بع�ض الأ�سماء
ل ��رواة مت�أخري ��ن عن اخلليل يف كاب الع�ي�ن مما يجعله ال
ين�سب الكتاب للخليل.
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وه ��ذا �أمر ه�ي�ن ج� �دًّا فنج ��د �أن �أغل ��ب الكت ��ب امل�ؤلفة يف
القرنني الثاين ،والثالث الهجريني قد عمتها هذه الظاهرة.
وتف�سريه ��ا� 2أن الوراقني قد عمدوا حني فنقلوها كما هي
حت ��ى �أ�صبح من الع�سري التمييز بني م ��ا �أ�ضيف ،وبني ما
هو من ن�ص الكتاب ،ولنقتب�س هنا اً
مثال من كتاب النوادر
لأبي زيد تت�ضح فيه هذه الظاهرة.1
�أورد �أبو زيد هذا البيت على عادته يف �شرح الغريب:
تهددنا .و�أوعدنا رويدًا � ...ستى كنا لأمك مقتوينا
وق ��د عق ��ب ه ��ذا البي ��ت ب�ش ��روح وتف�س�ي�رات م ��ن رواة
مت�أخري ��ن جدًّا عن ع�ص ��ر �أبي زيد ،و�أغلب ه� ��ؤالء الرواة
مذكور يف �سل�سلة الإ�سناد التي وردت يف �أول الكتاب� .أما
ما ورد بعد هذا البيت يف كتاب النوادر فهو-:
«قال �أبو احل�سن :القبا�س ،وهو امل�سموع من العرب
� ً
أي�ضا فتح الواو من «مقتوينا»؛ فيكون الواحد مقتوي.
ف�أما �أبو العبا�س ف�أخربين �أن جمع مقتوين عند كثري من
العرب مقاتوه �إلخ».
وم ��ن هذا ترى �أن ال ��راوي الأخ�ي�ر يف ال�سل�سلة ،ويعترب
املخرج للكتاب قد اقتب�س عن راويني مت�أخرين عن امل�ؤلف
تف�سريين خمتلفني للكلمة الواحدة .ومع هذا مل ي�ؤخذ ذلك
دليلاً �ضد �أبي زيد ومل ي�سلبه �أحد ن�سبة النوادر.
ث ��م انتق ��ل الكرمل ��ي بع ��د ذل ��ك �إىل ذك ��ر كيفي ��ة اكت�شاف ��ه
للمخطوطات ،وو�صف كل منهما فقال:
«�أم ��ا �أن الأدب ��اء ظن ��وا �أن كت ��اب العني �ض ��اع �أو فقد فهذا
م ��ا يتح�ص ��ل م ��ن ن�صو� ��ص كتبه ��م تليمحً ��ا �أو ت�صريحً ا.
ف�صاح ��ب ك�شف الظن ��ون ي�صف هذا الكت ��اب نقلاً عن هذا
وذاك ،وال يقول �شي ًئا من عنده كما يفعل يف و�صف الكتب
الت ��ي ر�آها بعينه -وقال �صاحب كت ��اب اكتفاء القنوع مبا
هو مطبوع يف � ��ص « 298اخلليل بن �أحمد �صاحب كتاب

الع�ي�ن املفقود» ،وكرر هذا الق ��ول يف �ص ،314وذهب �إىل
فق ��ده � ً
أي�ض ��ا علم ��اء الإفرجن املولع�ي�ن بحفظ �آث ��ار العرب
واتبعه ��م � ً
أي�ضا يف هذا ال ��ر�أي جرجي بك زيدان يف كتابه
تاري ��خ �آداب اللغة العربية «� »123 :2إذ يقول« :ومل ي�صل
�إلين ��ا من كتاب العني �إال ما نقل عنه يف كتب اللغة كاملزهر
لل�سيوط ��ي ،وكتاب النحو ل�سيبويه» .ا .هـ .ثم قال يف �ص
 124وباجلمل ��ة ف� ��إن كت ��اب العني حتفة من حت ��ف الأدب،
وللتحلي ��ل ف�صل كبري يف و�ضع ��ه وللأ�سف �أنه �ضاع! وقد
كان موج ��ودًا �إىل الق ��رن الراب ��ع ع�شر للمي�ل�اد .وال يبعد
�أن يع�ث�ر الباحث ��ون عل ��ى ن�سخة من ��ه يف بع� ��ض املكاتب
اخل�صو�صية .ا .هـ.
الب�شرى بوجود الكتاب وببدء طبعه:
«نب�ش ��ر اليوم �أبن ��اء العرب كاف ��ة �أن ال�شيخ كاظ ��م �أفندي
الدجيلي ،وجد ن�سخة من هذا الكتاب يف كربالء .ون�سخة
ثاني ��ة يف الكاظمية ونا�سخ ��ا هاتني الن�سخت�ي�ن �إيرانيان
ال يح�سن ��ان العربية ،ولهذا جاءن ��ا مغلوطتني م�شوهتني،
وكلتاهم ��ا ناق�صة فن�سخة كرب�ل�اء ناق�صة العبارة يف عدة
م ��واد .وقد فع ��ل الكاتب ذلك طل ًب ��ا لن�سخ الكت ��اب ب�سرعة
فت�صرف يف النقد ت�صر ًف ��ا غريبًا بحيث �أ�صبح طبعه على
تل ��ك الن�سخة طامة من الطوام ،و�إهانة للم�ؤلف الذي تكبد
ل ��ه عرق القربة -و�أما ن�سخ ��ة الكاظمية فينق�صها ورقتان،
وفيه ��ا �أغ�ل�اط ال تق ��ل ع ��ددًا ع ��ن �أغ�ل�اط ن�سخ ��ة كربالء،
و�إن كان ��ت �أغ�ل�اط ه ��ذه غ�ي�ر �أغالط تل ��ك ه ��ذا والكاتبان
خمتلف ��ان .والن�سخت ��ان الأم ��ان �ستميزت ��ان الواحدة عن
الأخ ��رى كم ��ا ت�شهد على ذل ��ك �أوهام كل منهم ��ا ،وملا ر�أينا
هاتني الن�سختني بتلك احلالة ا�ست�أنا غاية اال�ستياء لعلمنا
�أن ��ه من البعي ��د �أن يطبع مثل ه ��ذا الكتاب بتل ��ك ال�صورة
ال�شنيعة امل�شوهة القبيحة
<<
الت ��ي ت�ص ��م امل�ؤل ��ف و�صم ��ة ع ��ار ال ميحيها م ��ر الأدهار.
وبقين ��ا يف حرية حتى ظفرنا بن�سخ ��ة كتبها عربي عارف
باللغة .وبالن�س ��خ فحينئذ اطم�أن قلبن ��ا .وبا�شرنا بطبعه
م�ستعمل�ي�ن ه ��ذه الن�س ��خ الث�ل�اث ،وج ��ل اعتمادن ��ا عل ��ى
الن�سخ ��ة الثالثة ،فالثانية وهي ن�سخة كربالء؛ لأن الأوىل
ه ��ي ن�سخ ��ة الكاظمي ��ة الت ��ي قابلنا عليه ��ا �أوائ ��ل الكتاب
و�أوا�سط ��ه و�أواخره وملا حتققن ��ا نق�صها ،وكرثة �أغالطها
عدلنا عنها � ً
أي�ضا وبقيت ب�أيدنا الن�سختان الأخريان.
والكت ��اب يكون يف نحو � 2500صفح ��ة يف خم�سة �أجزاء
يحوي كل منها � 500صفحة بحجم هذه املجلة ،وباحلرف
ال ��ذي ت ��راه يف ه ��ذا املث ��ال ،وه ��ا نح ��ن ن ��درج مث � اً�ال من
الكت ��اب .وق ��د فتحنا با ًب ��ا لال�شرتاك وه ��وار  4جميديات
للع ��راق ،وع�شرين فرن� � ًكا للخارج ،وذلك ع ��ن كل جزء من
�أجزائه اخلم�س ��ة ،وبعد اال�شرتاك ي�ضاع ��ف ثمنه للعراق
وللخ ��ارج .وال يبعث باملجلد �إال �أن يدفع قيمته �سل ًفا ،و�إال
ال يلتف ��ت �إىل ا�شرتاكه �أو طلبه .ويك ��ون �أغلب حمتويات
اجل ��زء اخلام�س فوائد وتذييالت وفهار�س ،وذلك لأن هذا
الكتاب مرتب ترتيبًا فل�سف ًّيا على خمارج احلروف مبتد ًئا
بالعني وهو �أول حرف يخرج من الإن�سان من �أق�صى حلقه
�إذا �أراد التلفظ بح ��روف الهجاء .وهذا الرتتيب الفل�سفي
ال يفي ��د الباح ��ث �شي ًئا �إذ وقته ثمني ويج ��ب �أن يعرث على
�ضالت ��ه بدون عناء عظي ��م ،وبدون �إ�ضاع ��ة الوقت �سدى.
ولهذا �سن�ض ��ع فهار�س للمواد لتمك ��ن الباحث من �إر�شاده
�إىل �ضالت ��ه ب�سرعة وذلك عل ��ى النظام امل�أل ��وف املي�سور،
وه ��ذه كلمتن ��ا يف ه ��ذا الديوان وم ��ن له خاط ��ر ب�صدده،
فليب ��ده لن ��ا لتك ��ون ل ��ه م ��ن ال�شاكري ��ن )اىل هن ��ا ينته ��ي
االقتبا�س عن الكرملي من جملة لغة االعرب ) .

عن كتاب (كتاب املعاجم العربية مع اعتناء خا�ص مبعجم
العني للخليل بن �أحمد)
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المعلم األول
ِّ
الفراهيدي..
بيان الصفدي

لم تمتلئ نفسي بمحبة أحد علماء العربية كما
امتألت بمحبة الفراهيدي (175-100هـ) واألسباب
كثيرة ً
جدا ،من أهمها أنه عالم عربي من أزد ُع َمان،
موسوعي،
أبي النفس ،متواضع ،باحث نهم ،رائد
ٌّ
ُّ
منفتح على اآلخر المختلف ،وهو المؤسس األكبر
لعلوم العربية في النحو والصرف والعروض
والمعاجم والخط.
وهو مع جمعه كل هذه العلوم فقد امتاز بسلوك
مثالي ،جعل منه قدوة في العلم والصداقة
ً
مثال
الطماعة ،فضرب
واألخالق ،حيث جاهد النفس
َّ
ال ُيجارى في االبتعاد عن كل ما يخدش الكرامة
ً
ُّ
ُّ
والتزلف،
بعيدا عن الرفاه
والنبل ،فأمضى حياته
ً
منقطعا للمعرفة والتعليم والتأليف.

واضع علم العروض

كان ال�شع ��ر العرب ��ي قبل اخلليل يعتمد على رهاف ��ة الأذن املو�سيقية يف حتديد
بال�سم ��اع ،وقد عرف العرب عدة طرق ب�سيطة لتعلم
ال ��وزن ،ف�سالمته حمكومة َّ
مو�سيق ��ى ال�شعر ،منها ما ُ�سم َِّي بـ”التنعي ��م” �أي ا�ستخدام �صوت مقابل للبيت
ال�شعري مثل:
يا حبذا ريح الول ْد ال ال نع ْم ال ال نع ْم
و�صحي ��ح �أنّ ال�شعر كان �سلي ��م الوزن غالب ًا قبله ،لكنه ه ��و الذي و�ضع امليزان
ال ��ذي ي�ضبط قواعد هذه ال�سالمة م ��ع تطور احلياة ،وينقل املعرفة العرو�ضية
م ��ن ال�سليق ��ة والعلم البدائي �إىل الن�ضج والأ�ص ��ول العلمية ،وعندها لن نكون
مع ال�شاعر القدمي الذي قال مته ِّكم ًا:
من قبل �أن يُخ َل َق اخلليلُ
قد كان �شعر الورى �صحيح ًا
مف�صل ��ة ،ا�ستطاع من خاللها �أن يرتك لنا علم ًا فيه
فاخللي ��ل و�ضع �أ�س�س ًا علمية َّ
تفا�صي ��ل ما يحتاج ��ه الدار�س والباحث ،فف ��ي هذا العلم تفا�صي ��ل عن البحور
ال�شعري ��ة ،ودوائره ��ا ،وعلم القافي ��ة ،واحتماالت التطور الإيقاع ��ي م�ستقب ًال،
وهو ال ��ذي و�ضع م�صطلحات هذا العلم ،وكان منفتح� � ًا على �أي تطوير ،ولهذا
ق ��ال اب ��ن عبد ربه معرت�ض ًا بغري حق على اخللي ��ل يف �أرجوزته العرو�ضية يف
كتابه امل�شهور “العقد الفريد”:
اللغات وقد �أجــــ ��از ذلك اخلليـــل
أبيات خالفـــها جل ��از يف
ِ
و�إن ��ه لو جـــ ��از يف ال ِ
وال �أقـــول فيـــه ما يقو ُل وقد يز ُّل العامل النــ ِّ ْحـري ُر وا َ
ري
حل ْبــر قد يخـونه التحب ُ
واحلقيق ��ة �أن اخللي ��ل كان عامل ًا وا�سع الأفق ،فله موق ��ف م�شابه يف اللغة نقلته
امل�ص ��ادر ،حيث يرى �أن تعليالت ��ه النحوية اجتهاد ،ال مينع من �أن ي�أتي اجتهاد
�أكرث �صواب ًا من اجتهاده ،فقد �أورد الزجاجي للخليل يف كتابه “الإي�ضاح:

“�إن العرب نطقت على �سجيّتها ،وعرفت مواقع كالمها ،وقام يف عقولها علله
و�إن مل ينق ��ل ذلك عنها ،واعتللت �أنا مبا عندي �أنه علة ملا عللته منه ،ف�إن �أ�صبت
العل ��ة فهو ال ��ذي التم�ست ،و�إن تكن هناك علة له فمثل ��ي كمثل رجل حكيم دخل
دار ًا حمكمة البناء عجيبة النظم والأق�سام ،وقد �صحت عنده حكمة بانيها”.
ه ��ذا التوا�ضع الكبري ،ق َّلما مي ُّر معنا ،مما جعل كثريين يجرتئون على اخلليل،
خا�ص ��ة بعد موته ،فقد ادَّعى الأخف�ش �أن ��ه �أدخل بحر ًا جديد ًا مل يعرفه اخلليل،
ه ��و “املتدارك” القائم على “فاعل ��ن” ومتحوِّ التهاَ “ :فعِ لن” و” َفعْلن”،و�سرت
هذه الكذبة التاريخية ،حتى �سادت يف جميع املحافل الأدبيةَّ ،
وغطت حقيقتني
�ساطعتني :الأوىل �أن اخلليل بنى ر�ؤيته يف البحور على �شيوع البحر ،ال على
مناذج �شديدة ال ُّندرة ،والثانية الأطرف �أن للخليل نف�سه �شعر ًا منظوم ًا على ما
ادعى الأخف�ش �أنه غاب عن �أ�ستاذه!
فقد و�صلنا �أن اخلليل قد قال:
لي�س املر ُء احلامي �أنف ًا مثل املرءِ ال�ضيم الرا�ضي
وقال:
طلل طرب ًا ف�شجاك و�أحزنك الطل ُل
�أَبكيتَ على ٍ

نتاج موزع يف الصدور والكتب

ومم ��ا ي�ؤ�س ��ف ل ��ه �أن نت ��اج اخلليل م ��و َّزع يف �ص ��دور تالمي ��ذه ،وعرفناه من
خاللهم ،حيث مل ي�صلنا من كتبه �إال معجم “العني” الذي طبع مرار ًا ،وهو �أول
معجم يف العربية ،مر َّتب بح�س ��ب خمارج الأ�صوات ،مبتدئ ًا ب�أعمق �صوت يف
احللق وهو حرف العني ،ومن هنا جاءت الت�سمية� ،إ�ضافة �إىل منظومة نحوية
من�سوبة �إليه ُطبعت يف عُمان (فالفراهيدي عربي من �أزد عمان) ،ومن طرائفها
�أن فيه ��ا �إ�شارت�ي�ن �إىل ق�صتني م�شهورت�ي�ن �سنقر�ؤهما فيما بع ��د عند الفرن�سي
“الفونتني” حيث قال:
وتطلب
عجزوا وقالوا لو �أردنا مثل ما قد قلت قلنـا �إذ تقول
ُ
الثعلب
كالثعلب النــــازي �إىل عنقوده ليناله ف�صغــى و�أعيا
ُ
أعذب
فزرى عليه وقال :هذا حام�ض ولحَ ب ٌة منــــــــه �ألذ و� ُ
أطيب
�أو كالعجوز وقد �أريق طبيخها قالت لهم :خبز وملح � ُ
�أم ��ا نتاج ��ه الآخر فلم نعرفه �إال من خ�ل�ال ر�سائل تالميذه وكتبه ��م ،على الرغم
م ��ن �أن امل�صادر تخربن ��ا �أن له كتب ًا من �أهمها“ :العرو�ض” و”النقط وال�شكل”
و”الإيقاع والنغم” لكنها مل ت�صلنا.
وعل ��ى الرغم من ذلك فعلم اخلليل و�ص ��ل �أكرثه ،فما كتاب �سيبويه يف احلقيقة
�إال عل� � ُم اخللي ��ل يف النحو منقو ًال بقل ��م تلميذه غالب ًا ،وكثري ًا م ��ا ي�شري امل�ؤلف
الأم�ي�ن �إىل ذلك ،فقد كان �سيبويه من �أعز تالميذ الفراهيدي ،و�أكرثهم الت�صاق ًا
به ،و�أخذ ًا عنه.
ً
مف�صال ،ومثل ذلك
وجُ � � ُّل علم اخلليل يف العرو� ��ض منقول يف كتب العرو� ��ض َّ
الكث�ي�ر مما له يف املو�سيق ��ى والإمالء وعالمات الرتقيم ،ب ��ل تذكر امل�صادر �أن
كتابه “الإيقاع والنغم” كان مرجع ًا �أ�سا�س ًا للفنان الكبري �إ�سحق املو�صلي.

املعلم األمني

وال معل� � َم كاخلليل ،ف�سريته يف التعليم خال ��دة ،حيث كان مينح علمه لتالميذه
بال مقابل ،مكتفي ًا مبا له كغريه من عطاء مينح للمواطنني يف ذلك الوقت ،وكان
تالمي ��ذه يحمل ��ون له حب ًا كبري ًا ،ل�صدق ��ه ونبله وتفانيه و�سع ��ة معرفته ،وكان
“�سيبوي ��ه” مالزم ًا له ،وكثري ًا ما جاءه يف غ�ي�ر وقت الدر�س� ،أو مب ّكر ًا ليزداد
من علمه� ،إىل حد �أن زوجة اخلليل كانت تنفر من ذلك ،بينما كان يقول له عندما
ي�أتي�“ :أه ًال بزائر ال يمُ َ ُّل”.
وكان ��ت للفراهيدي �أخ�ل�اق عالية ،يف الزهد واحلكمة ينقله ��ا �إىل طالبه ،حيث

يعلمهم مبادئ البحث و�أخالقه ،ومن درو�سه الأخالقية قوله لهم:
“النا� ��س �أربع ��ة ،رجل يدري ويدري �أنه يدري ،فذاك ع ��امل فخذوا عنه ،ورجل
نا�س فذ ِّكروه ،ورجل ال يدري وهو يدري
ي ��دري وهو ال يدري �أنه يدري ،فذاك ٍ
�أن ��ه ال ي ��دري ،فذاك طالب فع ِّلموه ،ورجل ال ي ��دري وال يدري �أنه ال يدري فذاك
�أحمق فارف�ضوه”.
وعلمهم ال�صرب عل ��ى ال�صعوبات ،وتذليل العقب ��ات ،واحتمال الأذى يف �سبيل
الدر�س ،فقال“ :ال ت�صل �إىل ما حتتاجُ �إليه �إال بالوقوف على ما ال حتتاجُ �إليه”.
ومن �أقواله اخلالدة يف العلم “�إذا �أردت �أن تكون ر�أ�س ًا يف العلم فعليك بطريق
واحد ”.و”ال يع َلم الإن�سان خط�أَ معلمه حتى يجال�س غريه”.
و�أب ��ى اخللي ��ل �أن يرتك تعلي ��م الفق ��راء و�أطفال العام ��ة ليلتحق بتعلي ��م �أبناء
الأغني ��اء واحلكام ،م ��ع �أن هذه الطري ��ق يف �أيامه كانت حل َم كل ع ��امل ،و�س َّلم ًا
�سريع ًا المتالك امل ��ال واملكا�سب وا ُ
حلظوة ،وعنه قال ال َّن ْ�ضر بن �شميل�“ :أُكلت
�ص ال يُ�شعَر ِبهِ ”.
الدنيا ب�أدب اخلليل وكتبه وهو فيِ ُخ ّ
فق ��د كان ع � َّ�ف النف�س �إىل درجة عالي ��ة ،وجاءه ر�س ��ول وايل الأهواز ذات يوم
يطل ��ب منه القدوم لتعليم �أبنائه ،فماذا كان ال ��رد؟ دخل الفراهيدي �إىل �شق يف
بيته املتوا�ضع ،و�أخرج ك�سرات خبز ياب�سة ،وقال للر�سول:
قل للوايل ما دمت �أجد هذا يف بيتي فال حاجة يل به” مما �أدى �إىل قطع ن�صيب
اخلليل من العطاء ،فقال �أبياته اخلالدة:
�أبلغ �سليمــــان �أنـــي عنه فـــي �سعةٍ
ويف غنــى غري �أين ل�ست ذا مالِ
ُ�شحــِّي بنف�سي �أنـــــــي ال �أرى
ميــوت هُ ْز ًال وال يبقـى على حالِ
قدر ال العجز ينق�صـه وال يزيدك فيــه َحـــوْل حمتالِ
والرزق عــــــن ٍ
والفقر يف النف�س ال يف املال تعرفه
ومثل ذاك الغنى يف النف�س ال املالِ
و ُذكِ ر �أنه “كان امللوك يق�صدونه ويبذلون له الأموال فال يقبل منها �شيئ ًا” وبلغ
َّ
“النظام” وقد جاءه
م ��ن توا�ضع اخلليل وهو َمن هو علم� � ًا و�شهرة �أنه امتحن
بني
“يا
له:
قال
أن
�
من
تلميذ ًا ،فلما �أح�سن و�أبدع يف الإجابة ،مل يخجل اخلليل
َّ
نحن �إىل التعلُّم منك �أحوج”.

الصديق الصدوق

وم ��ن �أخ�ل�اق الفراهي ��دي �أن ��ه كان ذا نف� ��س مرهفة ،وف َّي� � ًا ل�صحب ��ه ،يوا�سيهم
ويخف� ��ض اجلناح لهم ،ففي حادثة �شدي ��دة الداللة نقلها ال�شاعر ابن مناذر قال:
“كن ��ت �أم�ش ��ي مع اخلليل بن �أحم ��د فانقطع ِ�ش ْ�سع نعلي ،فخل ��ع نعله .فقلت:
م ��ا ت�صن ��ع؟ فقال� :أوا�سي ��ك يف ا َ
حلف ��اء . ”.كذلك قال الأ�صمع ��ي“ :دخلت على
اخللي ��ل وهو جال�س على ح�صري �صغري ،فق ��ال يل :تعال اجل�س ،فقلت� :أ�ض َّي ُق
علي ��ك ،فقالَ :مه! الدنيا ب�أ�سرها ما ت�س ��ع متباغ�ضني ،و�إن �شرب ًا يف �شرب لي�سع
متحابني”.
ومل يتوانَ عن م�صاحبة النا�س بغ�ض النظر عن دينهم �أو قوميتهم �أو اختالفهم
الفك ��ري معهم ،فم َّث َل الأخالق الإ�سالمية الإن�ساني ��ة يف �أبهى �صورها� ،إذ نقلت
الأخبار �أنه “كان يجتمع بالب�صرة ع�شرة يف جمل�س ،ال يعرف مثلهم يف ت�ضا ِّد
�أديانه ��م ومذاهبهم وم�شاربهم :فقد �ضم جمل�س ��ه ال�سيِّد احلمرييّ  ،و�صالح بن
عب ��د القدُّو�س ،و�سفيان بن جما�شعَّ ،
وب�شار بن برد ،وح َّماد عجرد ،وابن ر�أ�س
�سنان احل َّرا ّ
ين.
بن
وروح
ؤيد،
�
امل
أخت
اجلالوت ،وابن نظريا ،وعمرو ابن �
ٍ
ومن �صور �أخالقه ال�سامية� ،أنه ح�ضر جمل�س �أبي عمرو بن العالء وكان �أ�شهر
علم ��اء العربية قبله ،فظ � ّ�ل �صامت ًا ،ومل يحاول �أن يع ِّقب �أو ي�صحِّ ح لهذا العامل،
ومل ينط ��ق ،فقيل له :ما منعك م ��ن ذلك؟ قال“ :نظرت ف�إذا هو ر� ٌأ�س من خم�سني
�سنة ،فخفت �أن ينقطع ،فيفت�ضح يف البلد”.

الخليل الشاعر

مل يك ��ن الفراهي ��دي من ال�شع ��راء ،على الرغم م ��ن ال�شعر الذي قال ��ه ،وكله يف
احلكم ��ة والت�أم ��ل واحلن�ي�ن ،فقد �ص� � َّرح �أن ما يريده م ��ن ال�شع ��ر ال ي�أتيه ،وما
ي�أتي ��ه ال يريده ،ومع ذلك فله �أبيات كثرية ت ��دل على �شاعرية جميلة ،و�أن علمه
وتوا�ضعه جعاله ال يرى يف نف�سه �شاعر ًا ،ومما قاله:
ـــــب
يقولونَ يل دا ُر الأَ ِحبَّةِ َقد َد َنت و�أَنتَ
كئيب �إِنَّ ذا َلعَجي ُ
ٌ
ُ
َ
قريب
ني
ب
ن
ك
ي
مل
ِ�إذا
فقلتُ وما ُتغني الديا ُر و ُقربُها
َ
القلوب ُ
ِ
***
�إِذا َ�س َّب الكِ را َم من ا َ
واب
ئيم
جل ِ
وما �شي ٌء �أَ َح َّب �إِىل َل ٍ
باب
جواب
ئيم ِبال
ئيم مِ نَ ِ
ال�س ِ
ٍ
مُتا َرك ُة ال َل ِ
�أَ�ش ُّد على ال َل ِ
***
ي ُ
َعي�ش املَر ُء يف �أَ َم ٍل
ُي َر ِّد ُد ُه �إِلـــى الأَبَدِ
***
اِع َمل ِبعِ لمي و�إِن َق َّ�صرتُ يف عملي يَن َفع َْك عِ لمي وال يَ�ض ُر ْر َك َتق�صريي
***
نج ْد َتهُم ُ
خوان ما ا َ
وظهو ُر
ِ�سطعتَ �إِ َّنهُم
ُبطونٌ �إِذا اِ�س َت َ
َت َكثرَّ ْ من الإِ ِ
ري �أَل ُ
ري
ـــــــف ِخ ٍّل ِلعـــاق ٍِل
و�إِنَّ عدُوَّ ًا واحــد ًا َلكث ُ
وما ِبكث ٍ
***
و ِ�إن َكثرُ َ ت من ُه عل َّـي اجلرا ِئ ُم
ُذنب
�س�أُ ِلز ُم نف�سي
َ
ال�صفح عن ُك ِّل م ٍ
ف�أَ َّمـــــــــــا ا َّلذي فوقـــــــي ف�أَ ُ
َّ
ُّ
الز ُم
احلق
عرف ف�ض َل ُه و�أُت ِب ُع فيـــــــهِ
واحلق ِ
�إِجا َب َتهِ عِ ر�ضـــي و�إِن ال َم ال ِئ ُم
و�أَمّا ا َّلذي دوين ف�إِن قا َل ُ�صنتُ عن

عن جملة نزوى
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بين الفراهيدي وتلميذه المخزومي
د .مهدي صالح الشمري

بين المخزومي والخليل بن احمد
الفراهيدي تلمذة وصحبة ،ظهرت
ثمرتها االولي سنة 1951م في
رسالة أعدها التلميذ لمرحلة
الماجستير عن االستاذ ،وقد نشرت
هذه الرسالة في كتاب عنوانه
(:الخليل بن احمد الفراهيدي-
اعماله ومناهجه) عام  1960في
بغداد.
قال املخزومي( :كنت قد تلمذت للخليل و�صحبته و�أخذت
من هذه التلمذة وان�ست بال�صحبة) .
ومل تنت ��ه بانته ��اء الر�سال ��ة والكت ��اب ،اذ توا�صل ��ت ايل
مابعدهم ��ا ،اذ يذك ��ر املخزوم ��ي  :انه (اذا �أمل ��ت بي حاجة
ايل تو�ضي ��ح غام�ض وتب�ي�ن مبهم ،بذل ��ت ماتهي�أ من جهد
ال�ست�شفاف روح اخلليل وعقله وا�ستكناه علمه) .
ويقول اي�ضا( :اين مل �أوف الرجل وال ا�ستطعت ان ار�سم
له �صورة مكتملة).
وبالرغ ��م من ان�شغاله يف االعداد ملرحلة الدكتوراه يقول:
(مل �أن� ��س الرجل ومل ي�ضعف اعجاب ��ي به ،ومبا قدم للعلم
واحل�ض ��ارة والتاري ��خ العرب ��ي اال�سالم ��ي م ��ن ا�سب ��اب
االعتزاز والفخر) وي�ؤكد ه ��ذا القول باظهار كتابه الثاين
عن اخللي ��ل بعنوان (:عبق ��ري من الب�ص ��رة) عام ،1972
الذي ق ��ال يف مقدمته( :جاءت الفر�ص ��ة ان �أجدد العهد به
وان مل تنقطع �صحبتي له ،وان �أرد بع�ض ماله علي و�أدفع
بع�ض م ��ا ا�ستطيع دفعه ..وا�ستدرك مافات همي ومطلبي
من تعليقات وزيادات �أحلقها ب�أ�صل الر�سالة) .
ووا�ص ��ل املخزوم ��ي اهتمام ��ه باب ��داع اخللي ��ل وال�سيما
وقفت ��ه يف وجه موجة الت�شكيك الت ��ي قادها الذين در�سوا
علي الغربيني من الذين �شنوا حمالت اال�ساءة ايل الرتاث
العرب ��ي اال�سالم ��ي ،م ��ن دون ا�ستن ��اد ايل مو�ضوعية او
حقائ ��ق علمية ،وق ��د انطلقوا هم وا�ساتذته ��م من نفي اية
ح�سن ��ة تن�س ��ب ايل هذه االم ��ة حتي يف لغته ��ا التي كانت
م ��دار االعج ��از ال�سماوي و�ساحة التحدي مل ��ا كان يح�سن
من واجهتهم الدعوة اال�سالمية.
خاطب املخزومي ه� ��ؤالء بقوله( :قد ا�ستعظم بع�ض ذوي
الق�ص ��د ال�س ��يء وبع�ض ذوي الغفلة وبع� ��ض املقلدين من
الدار�س�ي�ن املحدثني ان يتفرد اخللي ��ل باملنجزات العلمية،
فراح ��وا يتخبط ��ون يف املزاع ��م تخبط� � ًا ،ويخلط ��ون يف
االراء تخليط� � ًا ،فن�سب ��وا النح ��و لليون ��ان ..وال�سريان..
و�شكك ��وا يف ن�سب ��ة كتاب الع�ي�ن ..اذ ن�سب ��وه ايل الهنود
مرة وايل ال�صينيني اخري وانكروا ابتداعه) .
(فل ��م ت�صمد امام احلقائق ،ومل تثبت ام ��ام حكم التاريخ،
ومل تن ��ل بال�سوء عم ��ل اخللي ��ل ،وال ا�ستطاعت ان متحو
اثاره  ..والقوي ��ت ..علي اخفاء احلقيقة الناطقة بعبقرية
الرجل ال ��ذي �آمن بالعق ��ل هادي ًا وبالعلم مر�ش ��دا وبالفكر
و�سيل ��ة وبطل ��ب العلم وخدمة احل�ضارة غاي ��ة فن�أي (هذا
العم�ل�اق) عن كل مايف احلياة م ��ن بهرجة ،وعن كل مايف
نفو�س النا� ��س من ج�شع ،واغلق بابه دونه حتي اليجاوز
همه) .
ويه ��ون املخزوم ��ي علي اخلليل ،ورمبا يه ��ون علي نف�سه
كم ��ا �س�ن�ري ،ه ��ذا االنقطاع وه ��ذه الوح�شة مم ��ا ظهر او
يظهر من جفاء يف قوله( :ولن ي�ضريك يا �أبا عبد الرحمن
عق ��وق مايرتكب ��ه تالميذك يف هذا الع�ص ��ر ،كما مل ي�ضرك
من قبل حمالت احلمق ��ي واتهامات ذوي الغفلة ،ودعاوي
�أدعي ��اء العلم� ،سين�شكف الغطاء ال ��ذي ران علي النفو�س،
وينق�ش ��ع ال�ضباب ال ��ذي ا�شاعته نفثات احلق ��د واحل�سد،
وتبقي عبقريتك خالدة ،وعربيتك �صافية وحرفك مت�ألق ًا) .
حمنة املخزومي
لق ��د توط ��دت عن ��د املخزوم ��ي املكان ��ة الك�ب�ري للخلي ��ل
ب ��ن احم ��د الفراهي ��دي الع ��امل املتف ��رد واالن�س ��ان الكامل

والنموذج ال ��ذي يحتذي الذي اليدانيه نظري ،فيقول فيه:
(كان اخللي ��ل من �أزهد النا� ��س و�أ�شدهم تعفف� � ًا ،واعالهم
نف�س� � ًا ،يت�أبي ان يبيع علمه بيع ال�سلع ،ويتعفف ان يوقفه
عل ��ي جمال�س االمراء وذوي ال�سلطان وكان (غريه) ف�ضال
ع ��ن انه علي �ش ��يء من الي�سار ،وعلي كث�ي�ر من احلر�ص،
الي�أب ��ي ان مي ��د ي ��ده حت ��ي ايل تالمي ��ذه ..يف املقابل يرد
اخللي ��ل من يلوح له بال�ث�روة واجلاه ..رد ًا جافيا ..يف ما
ي�شد غريه الرجال طلب ًا ملا عافه اخلليل) .
واليجد املتتبع ملا يعر�ض املخزومي �سردا جمردا منف�صال
ع ��ن �شخ�صية كاتب ��ه ،بل فيه مافيه مم ��ا كان يعاين ،ولعل
عبارت ��ه( :اخللي ��ل ي�صرخ يف م�سم ��ع الده ��ر ليلتفت اليه
ويتح ��دث عن ��ه باحاديث اخلل ��ود) هي تعبري عم ��ا يعتمل
يف �ص ��در الرج ��ل املعرب عن نف�س ��ه الن الده ��ر حتدث عن
اخلليل والتفت اليه ،لكنه كان �صامتا بازاء املخزومي يف
حمنة اق�صائه عن طلبته ومريديه يف معاهد العلم وقاعات
التدري�س.
ويف ت�أم ��ل املخزوم ��ي ل�س ��ر عبقري ��ة اخللي ��ل وابداع ��ه
وتكام ��ل �شخ�صيت ��ه يقول( :وُهِ َب عق ��ل م�ستوعب ،وذهن
ناقد  ..وبيئة الب�ص ��رة ..والبوادي ..فالتقت يف ذهنه كل
تلك الثقاف ��ات ،وحفظها ومتثلها ،واع ��اد �صوغها ،واحكم
بناءه ��ا وتبويبه ��ا وت�صنيفه ��ا وا�ض ��اف اليه ��ا جتارب ��ه
و�أمده ��ا بابداعه)وق ��د (طف ��ر بالعق ��ل من ط ��ور ال�سذاجه
والفجاج ��ة ايل ط ��ور الن�ض ��ج واالكتم ��ال ،واذا بالدر� ��س
اللغ ��وي غ�ي�ر الدر� ��س اللغ ��وي ،وبالنح ��و ،غ�ي�ر النحو،
واذا بالدار�س�ي�ن ينثالون عل ��ي جمل�سه من كل جانب ومن
كل �أف ��ق ،ليعب ��وا من نح ��و اخلليل يف  -الكت ��اب ) -كتاب
�سيبويه (ت 180هـ) احلاوي علم اخلليل.
و (لي� ��س العل ��م ا�ستيعاب ��ا للم�سموع ��ات ،وال ا�ستظه ��ارا
ملحفوظ ��ات  ،لك ��ن العل ��م ه ��و احلف ��ظ والفح� ��ص والنقد
والتمث ��ل) ويورد قول ابن املقفع يف اخلليل( :ر�أيت رجال
عقل ��ه �أك�ب�ر من علم ��ه) ويق ��ول املخزومي (:ط ��ول التدبر
والتفكر يف ما يف نف�سه ويف ما حوله هو الذي و�سع عقله
و�شح ��ذ فطنته و�أرهف ح�سه وفج ��ر عبقريته (اذ) يخ�ضع
كل �شيء لط ��ول التدبر واعمال الفكر ..كان عاملا من طراز
خا�ص ،ودار�س ًا يتمثل به نوع �أمة وعبقرية جيل).
وق ��د خط ��ا اخلليل بالنحو خط ��وات وا�سع ��ة فاكتمل علي
يدي ��ه  ،بع ��د ان جاءه ممن �سبق ��ه ،ثم اعاد النظ ��ر فيه بعد
ان اج ��ري و�صف ��ا جديدا للعربي ��ة ا�ستن ��ادا ايل ماي�سمعه
مب�شافهة االع ��راب يف بوادي جند واحلجاز وتهامة ،كان
ي�سم ��ع من ه� ��ؤالء ليعيد النظ ��ر وليثبت اركان ه ��ذا العلم
علي قواعد را�سخ ��ة و�أ�صول وا�ضح ��ة ،انطالقا من اللغة
نف�سها يف التحليل والت�أوي ��ل واالفرتا�ض والقيا�س..الخ
لك ��ن املت�أخري ��ن �أقحم ��وا املنطق وعل ��م ال ��كالم والفل�سفة
ولي�س من هذا العل ��م فيه ،وهذا ما رف�ضه املخزومي الذي
مت�س ��ك مبنهج اخللي ��ل وانتقد الدر�س النح ��وي الذي دب
الي ��ه اجل ��دب ال ��ذي (�أودي بحيويت ��ه وقدرته عل ��ي ت�أدية
وظيفت ��ه و�ص ��ار در�س ��ا يف اجل ��دال يعر� ��ض النح ��اة فيه
قدرته ��م عل ��ي التحلي ��ل العقلي مب ��ا كان ��وا يفرت�ضون من
م�شكالت ومايقرتحون من حلول).
وق ��د �سم ��ي النحو الذي ابتع ��د عن الغر�ض ال ��ذي �أن�شيء
م ��ن �أجل ��ه ،بالنحو املري� ��ض ،اذ يقول ( :ا�ستط ��اع النحو
املري� ��ض ان يعرب ه ��ذه الفرو� ��ض وان يخط ��و ثقيال علي
العق ��ول ..و�سره ان يجد يف مدار�سنا احلديثة من يحتفي
به ويفر�ضه علي النا�شئة).
وق ��د مي ��ز املخزومي ب�ي�ن منطني م ��ن العلم ��اء يف تاريخ
النح ��و العربي يف كتاب ��ه (اعالم يف النح ��و العربي) عام
1982م  ،من ��ط اخللي ��ل ومن �سار عل ��ي نهجه وهو النمط
االيجاب ��ي ،والنمط الث ��اين النمط ال�سلب ��ي ،وكانت غاية
امل�ؤل ��ف لفت النظر ايل (ع�صر ازده ��ار الدر�س وي�سهم يف
الدعوة ايل املوازنة ب�ي�ن �أول النحو واخره ،وايل احياء
النحو ،وجتدي ��د ديباجته ،ورد االعتب ��ار اليه ،الن ه�ؤالء
االع�ل�ام هم الذين و�ضعوا قواعد ه ��ذا الدر�س وهم الذين
اعل ��وا �صرح ��ه ،وهم الذي ��ن اح�سنوا رعايت ��ه وتن�شئته..
وان االخ ��ذ ب�أ�ساليبه ��م ،واالقتـــــــ ��داء به ��م با�صطن ��اع
مناهجه ��م امنــــــ ��ا يعد احياء للدر� ��س وانت�صارا للدعوات
اخل�ي�رة التي دعت ايل تخلي�ص النح ��و من قيوده الثقيلة
وايل تنقيت ��ه م ��ن ال�شوائ ��ب الت ��ي و�سمت ��ه به ��ا الع�صور
املت�أخرة ع�صور التخلف واالنحطاط ع�صور املو�سوعات
واملخت�ص ��رات ع�ص ��ور املنظوم ��ات واملت ��ون وال�ش ��روح
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والتعليقات ،و�شرح ال�شروح).
وقد �أكد املخزوم ��ي ان (النموذج الذي يجب ان يحتذي..
�أق�ص ��د اخلليل بن احمد الفراهيدي وتلميذه �سيبويه عامل
اه ��ل الب�صرة وحامل علم اخلليل ،والفراء الذي فتح �آفاقا
جدي ��دة لدر�س ينب� ��ض باحليوية واالف ��ق االو�سع ،وعند
املخزوم ��ي ان االخف� ��ش (ت 215هـ) امن ��وذج �سلبي دعي
متناق� ��ض متك�سب ادركته حرف ��ة االدب (وحرفة االدب �آفة
االدب ��اء كما يق ��ول اخلليل) ،لكنه الين�س ��ي ف�ضل االخف�ش
وحفظه ونقله لكتاب �سيبويه.
ويج ��د املخزوم ��ي ب�ي�ن (امل�ب�رد 285ه� �ـ ) واخللي ��ل بونا
�شا�سعا ذلك الجتاه املربد ايل اجلدل واملنطق والفر�ضيات
واالمثل ��ة البعيدة ع ��ن الواقع اللغوي ..ث ��م التك�سب بهذا
العلم.
نقد وتقومي
وم ��ن النم ��اذج ال�سلبية ابو علي الفار�س ��ي (377هـ) الذي
ان�ص ��رف ع ��ن الرواي ��ة ايل املبالغ ��ة يف القيا� ��س وقد قال
عبارته ال�شه�ي�رة ( :لئن �أخطيء يف مئة م�س�ألة لغوية وال
اخط ��يء يف واح ��دة قيا�سية) .وقد رف� ��ض املخزومي هذا
االجت ��اه لالن�ص ��راف عن امل�ص ��در احليوي وه ��و ال�سماع
وامل�شافهة ..واخذ كذلك علي ��ه بعده عن �سلوك اخلليل يف
ولوج الق�صور وم�صانعة ال�سلطان ومنادمة االمراء.
ومثلم ��ا انتق ��د الفار�س ��ي انتقد الرم ��اين (384ه� �ـ ) الذي
ج ��اء بـ (نحو جدي ��د اليت�صل بنحو العربي ��ة من قريب او
بعيد ..ولي�س فيه من نحو اخلليل والفراء اال م�صطلحات
خالفت معانيه ��ا ،واال عبارات غريت دالالتها ..لذلك كانوا
يقولون ( :النحويون يف زماننا ثالثة واحد اليفهم كالمه
وه ��و الرماين ،وواح ��د يفهم بع�ض كالمه وه ��و ابو علي
الفار�سي وواحد يفهم جميع كالمه وهو ال�سريايف).
وال�س�ي�رايف (368ه� �ـ) يف اعت ��داد املخزوم ��ي وتقوميه:
(كان زاه ��دا يف املنا�ص ��ب قانعا بهذه الدراه ��م املعدودات
ي�ص ��رف فيه ��ا �ش�ؤون ��ه وحاجات ��ه مقتفي ��ا املث ��ل االعل ��ي
يف الزه ��د والعف ��ة واالب ��اء ،واالقب ��ال عل ��ي طل ��ب العل ��م
واالن�ص ��راف ع ��ن الدني ��ا ،الذي ق ��ل ان ي�شه ��د التاريخ له
نظريا اعني اخلليل بن احمد الفراهيدي الذي ابت�ســــــــمت
الدني ��ا لتالميذه وه ��و يف خ�ص الي�شــــــعر ب ��ه احد ،وكان
ابو �سعي ��د ال�سريايف كثري اال�ست�شهاد باقواله �شديد امليل
ايل احتذائه) .
ث ��م ابن جني (ت 392ه� �ـ) تلميذ ابي عل ��ي الفار�سي الذي
و�ضع ��ه املخزوم ��ي يف خانة االيج ��اب خان ��ة االن�صراف
الكام ��ل للعلم خانة اخلليل ابن احمد الفراهيدي وقال فيه
( :كان الي ��دع فر�ص ��ة اال ا�ستغلها يف طل ��ب العلم فكان ان
احت ��ل مركزا مرموقا وق ��دم للدر�س العربي م ��ددا جديدا،
وملجال� ��س الدر�س مواد جدي ��دة ،وخا�ض جماالت للدر�س
عزي ��زة علي غ�ي�ره م ��ن الدار�سني من ��ذ ان ت ��ويف اخلليل
والف ��راء فكان اب ��و الفتح (ابن جني) بح ��ق متمما ملا بد�أه
اخللي ��ل من بح ��وث يف اللغ ��ة تتعل ��ق بدرا�س ��ة ال�صوت،
وبني ��ة الكلم ��ة ..وكان يف مقدم ��ة اعماله الفخم ��ة كتابان
ماي ��زاالن مرج ��ع الدار�سني يف فه ��م �آراء اخلليل ..وهما:

(�س ��ر �صناعة االعراب) ..وكتاب (اخل�صائ�ص) يف ا�صول
الدرا�سة النحوية) .
لك ��ن املخزوم ��ي ي�أخ ��ذ علي ابن جن ��ي اهماله ن�سب ��ة �آراء
اخلليل ل�صاحبها وك�أنها له( :حتي خيل للدار�س انها البن
جن ��ي ويزيد اب ��ن جني يف حمل ��ه علي مثل ه ��ذا التخييل
ان ين�س ��ب ايل نف�سه ام ��ورا لو تتبعه ��ا الدار�س الفاح�ص
لأو�صل ��ه تتبع ��ه ايل اخلليل من ه ��ذا مقالته الت ��ي عقد لها
باب ��ا �سم ��اه :ام�سا� ��س االلفاظ ا�شب ��اه املع ��اين) .ومافات
املخزوم ��ي النظر يف دعوة ابن م�ضاء القرطبي االندل�سي
التي دع ��ا بها ايل هدم نظرية النحو امل�شرقي ا�ستنادا ايل
مقايي�س ��ه الت ��ي حت�ت�رم منهج اخللي ��ل فيقول (:ث ��م نحاة
االندل� ��س وهم النحاة امل�شرقيون -اللهم اال ما كان من ابن
م�ض ��اء القرطبي (ت 592هـ) الذي در� ��س كتاب �سيبويه..
وكان ي�ضي ��ق مبعا�صري ��ه م ��ن النح ��اة ..وكان يغيظ ��ه
منه ��م اندفاعه ��م يف التقليد فطالب النح ��اة ان يحذفوا من
ماي�ستغن ��ي عنه ودعاهم ايل الغاء فك ��رة العامل) ثم يبني
املخزوم ��ي ر�أيه يف هذه الدع ��وة( :ل�ست ممن يجحد البن
م�ض ��اء وم�ض ��ة ذهن ��ه او يوهن دعوت ��ه القوي ��ة العارمة،
ولكن ��ي ان�س ��ت من بع� ��ض اقوال ��ه ملحات رجع ��ت بي ايل
ماوجدت ��ه عن ��د الفراء وغ�ي�ره ومل يكن كت ��اب  -الرد علي
النحاة الب ��ن م�ضاء -يف واقعه خط ��ة لدر�س جديد ولكنه
طائف ��ة م ��ن �آراء متفرق ��ة اراد �صاحبه ��ا ان يه ��دم بها بناء
تعاون ��ت القرون عل ��ي اقامته دون ان يق ��دم للدر�س خطة
جدي ��دة ينبني عليها نحو جدي ��د) وهذه اخلطة هي ماكان
من �سعي املخزومي ود�أبه كما �سرنى.
و�أ�ص ��ل رد اب ��ن م�ض ��اء عل ��ي النح ��اة انه ��م (التزم ��وا
مااليلزمهم وجتاوزوا ب ��ه القيد الكايف يف ما ارادوا منها
وتوع ��رت م�سالكه ��ا ووهن ��ت مبانيها وانحط ��ت عن رتبة
االقناع حججها).
غ�ي�ر ان املخزوم ��ي ال ��ذي و�ضع اخللي ��ل وع�ص ��ره املثال
ال ��ذي يحت ��ذي وب ��ه يج ��ب ان يتم�سك قائ�ل�ا (:ف ��اذا بهذه
الدرا�س ��ة نا�صحة مكتملة ،منهج ��ا وا�صوال وم�سائل ،وقد
بلغ ��ت ذروتها علي ي ��د اخلليل مبا قدم لها م ��ن اعمال وقد
�ساعد اخلليل علي ان مي�ض ��ي بهذه الدرا�سة �شوطا بعيدا
يف الن�ض ��ج واالكتمال ماتي�سر ل ��ه وملعا�صريه من م�صادر
لغوي ��ة منقولة له م ��ن �شعر وخطب وامث ��ال ومن م�صادر
حي ��ة كانت بوادي جند واحلجاز وتهامة حتفل بها ،اعني
العرب الف�صحاء).
وبالرغم م ��ن اعرتا�ض املخزومي علي ابن م�ضاء وجممل
دعوت ��ه يوافقه يف الغ ��اء نظرية العام ��ل والتقدير والغاء
العل ��ل الثواين والثوالث ،يف قول ��ه ( :ان نخل�ص الدر�س
النح ��وي مما علق به من �شوائب جرها عليه منهج دخيل،
ه ��و منهج الفل�سف ��ة الذي حمل معه ايل ه ��ذا الدر�س فكرة
(العام ��ل) واذا بطل ��ت فك ��رة العام ��ل بطل مايبن ��ي عليها
م ��ن تقدي ��رات متمحل ��ة وكان اخلليل بن احم ��د اذا تناول
م�س�أل ��ة ..نح ��ا فيها نحوا مقبوال يف نظ ��ر الدر�س اللغوي
ومل يفل�س ��ف امل�س�أل ��ة او يتكل ��ف تعلي�ل�ا عقلي ��ا ،وامن ��ا
ي�ستعر�ض يف ذهن ��ه ا�ستعماالت العرب وا�ساليبهم ،وكان
الف ��راء ،وهو ا�شب ��ه الدار�س�ي�ن باخلليل يتن ��اول القيا�س
تناول اخلليل اياه ..دون ان يتكلف وا�ستناجا ،او يتمحل
يف ا�ستنب ��اط ..ان ماج ��اء ب ��ه اخللي ��ل والف ��راء لي�س من
النح ��و اخلال�ص ،وامنا كان در�س ��ا �شامال لفروع الدرا�سة
النحوية واللغوية وال�صرفية وال�صوتية).
وا�صبح ��ت احلاج ��ة ما�س ��ة ايل تفري ��ق املو�ضوعات التي
ه ��ي خليط م ��ن العلوم اللغوي ��ة من الت ��ي تناولها اخلليل
والف ��راء وم ��ن عا�صرهما خمتلط ��ة مت�شابك ��ة( ..من اجل
ان طبق ��ات النحويني الذين جا�ؤا بع ��د اخلليل والفراء مل
يدرك ��وا مو�ضوع درا�سته ��م والعرفوا ح ��دود تخ�ص�صهم
وقد فاتهم الكثري من اال�صول التي هي من �صلب مو�ضوع
الدرا�س ��ة ومل يلتفتوا ايل اهميتها وايل عمق ال�صلة بينها
وبين ��ه واقت�صروا يف درا�ستهم علي ما�شغفوا به من فكرة
العم ��ل والعام ��ل ،وق�صروها علي ما كان ��وا يالحظون من
ت�أث�ي�ر لبع� ��ض الكلمات يف بع� ��ض والميثل ه ��ذا االجانب ًا
�ضئيال م ��ن جوانب الدر�س النحوي احل ��ق )..وقد اعتذر
املخزومي له�ؤالء املت�أخرين باال�ستناد ايل املتاح واملتي�سر
من ات�صال النحويني باملتكلمني او قد يكون بع�ضهم منهم،
وان املنهج مل يت�ضح وي�ستقر عندهم ،والعهد لهم مبناهج
البح ��ث العلمي ��ة الر�صينة امن ��ا كانوا يف مرحل ��ة الن�ش�أة
والبداية.
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ي ��روى �أن اخلليل و�أبن املقفع اجتمع ��ا ليلة بطولها يتذاكران ثم �أفرتقا  ,ف�سئل
اخلليل عن �أبن املق ّفع فقال  :ر�أيت رجالعلمه �أكرث من عقله  .وقيل لأبن املق ّفع :
كيف ر�أيت اخلليل ؟ فقال  :ر�أيت رجال عقله �أكرث من علمه .
مهم ��ا يكن من امر فاال�صمعي يروي عنهما الكث�ي�ر ويروي عن اخلليل انه ق�سم
العل ��وم تق�سيم ��ا يدل على مدى حتكمه ب� ��أدوات علمه( و�أن ��ه مل يقف عند حدود
الوعي واحلفظ بل عدا هذا وذاك اىل االبداع واخللق) .
ول ��د اخللي ��ل بن احمد ب ��ن فرهود ال�شه�ي�ر الفراهي ��دي ( ن�سب ��ة اىل جده ) يف
الب�ص ��رة �سن ��ة  100للهج ��رة  ,وقيل �أن ��ه ولديف عمان ( حيث عا� ��ش جده وهو
م ��ن ثق ��اة االزد )  .يف الب�ص ��رة حيث ن�ش� ��أ ،در�س على يد �أب ��ي عمروبن العالء
وال�سختياين الب�صري وعا�صر االحول وابن القطان الب�صري و�سواهم كثري .
ا�شته ��ر اخللي ��ل – وهو م�ؤ�س�س علم العرو� ��ض – البعلمه بل بنباهته وح�سن
اخالق ��ه ,وكان �سفي ��ان الث ��وري يق ��ول  :م ��ن �أح ��ب �أىل رجل خلق م ��ن الذهب

وامل�س ��ك فلينظ ��ر اىل اخلليل بن �أحمد  ,وكان اخللي ��ل يقول  :اربع تعرف بهن
الآخرة  ,ال�صفح قبل  -طلب ال�صفح – وتقدمي ح�سن الظن قبل التهمة والبذل
قبل امل�س�ألة وخمرج العذر قبل العتب .
يف تنظيم ��ه لكت ��اب ( العني ) ك�أو�سع معجم عربي رت ��ب احلروف العربية على
خمارجه ��ا من احللق كما جاء غ ��ي مقدمته وعلى الوجه الآتي  :ع.ح.ه.خ.غ.ق
.ك.ج�.ش�.ض�.ص�� �.س.ز.ط.ت.د.ظ.ث.ر.ل.ن.ف.ب .م.و�.أ .ي.ونظم بع�ض
االدب ��اء يف ترتي ��ب ح ��ر وف العني ومنهم اب ��و الفرج �سلمة ب ��ن عبد الله الذي
قال :
يف رتبة �ضمها وزن و�أح�صاء
يا�سائلي عن حروف العني دونكها
والغني والقاف ثم الكاف �أكفاء
العني واحلاء ثم الهاء واخلاء
�صاد و�سني وزال بعدها طاء
واجليم وال�شني ثم ال�ضاد يتبعها
بالظاء ذال وثاءبعدها راء
والدال والتاء ثم التاء مت�صل
وامليم والواو واملهموزوالياء
والالم والنون ثم الفاء والياء
ب�س ��ط اخللي ��ل يف كتاب ��ه ال�شه�ي�ر ه ��ذا ال ��كالم يف ه ��ذه احل ��روف وخمارجها
ب�أعتباره ��ا ت�سعةوع�شرين حرفا جعل منهاخم�س ��ة وع�شرين حرفا �صحاحا لها
احياز ومدارج وجعل منها �أربعة هوائية هي :
الياء وال ��واو وااللف والهمزة ولي�س لها حيزتن�سب اليه �سوى الهواء غري �أنه
جعل الهمزة وحدها يف حيزاحلروف ال�صحاح رتبها:
 -1العني ثم احلاء ثم احلاء ثم الهاء من حيز واحد وبع�ضها ارفع من بع�ض
 -2اخلاء والغني من حيز واحد ,وهذه احلرف هي احللقية
 -3القاف والكاف لهويتان  ,مبد�أهما اللهاة
 -4اجلي ��م وال�شني وال�ضاد يف حيز واحد وه ��ي �شجرية مبد�أها من �شجرالفم
وهومفرجه
 -5ال�صاد وال�سني والزاي ا�سلية من ا�سلة الل�سان وهي م�ستدق طرفه
 -6الطاء والدال والتاء حروف نطعية
 -7الظ ��اء وال ��ذال والثاء يف حيز واح ��د بع�ضها ارفع م ��ن بع�ض وهي حروف
لئوية
 -8الراء والالم والنون حروف ذلقية من ذلق الل�سان وهو حتديد طرفه
 -9الفاء والياء وامليم حروف �شفوية مبد�أها من ال�شفة
�سمى اخلليل كتابه با�سم �أول حرف اعتمده وهو العني  ,وق ّلده �آخرون وخالفه
�آخرون ولكن احدا مل ي�شك يف عبقريته وح�سن تنظيمه ملعجمه ال�شهري.
اختل ��ف الدار�س ��ون يف �سنة وفات ��ه وكان ذلك بني �سنت ��ي 170- 105والفرق
كب�ي�ر وله من الكتب الكثري منها  :االيقاع – ت�صريف الفعل -العرو�ض -معنى
احلروف  -ال�شواهد وغريها كثري.

رئيس التحرير التنفيذي
علي حسين
سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

طبعت بمطابع مؤسسة

لالعالم

والثقافة والفنون

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

الجابري والفراهيدي ..تقدير طويل
محمود الرحبي
م ��ن يق ��ر�أ م�شروع املفك ��ر حممد عابد اجلاب ��ري ،وهو م�ش ��روع طويل ناهز
الثالثني كتاب ��ا ،كل كتاب منه مبثابة ر�ؤية حتليلي ��ة متكاملة متتاز باجلدية
وبع ��د النظ ��ر .وكان من �أهمها رباعيته (نقد العق ��ل العربي) افتتحها مبجلد
“تكوي ��ن العق ��ل العربي” الذي �شكل فتحا غ�ي�ر م�سبوق يف بنية التفكري
العربي .وكان اجلابري ينظر يف م�شروعه �إىل اخلليل بن �أحمد الفراهيدي
نظرة تقدير كبرية وذلك بف�ضل عبقريته التي �أتاحت للعقل العربي فتوحات
جدي ��دة عل ��ى �أكرث م ��ن م�ستوى .تل ��ك العبقرية الت ��ي يوعز �إليه ��ا اجلابري
ال�سبب يف تقعيد وانبثاق جمموعة من القوانني �ساهمت يف (تكوين) العقل
العرب ��ي وخا�صة يف جانب ��ه البياين .حيث �أن املكانة التي حظي بها اخلليل
ب ��ن �أحمد عند الأ�ست ��اذ اجلابري ،ال تقل عن تلك الت ��ي حظي بها كل من ابن
خل ��دون وابن ر�شد .وقبل التطرق �إىل تل ��ك املكانة وطبيعتها� ،سنعرج قليال
على �أه ��م (ميكانيزمات) حياة اخلليل ،تلك التي �ضمنت له الفرادة والنبوغ
على مر الع�صور.
كان اب ��ن املقف ��ع يق ��ول� :إن اخللي ��ل بن �أحم ��د الفراهي ��دي “عقل ��ه �أكرب من
علم ��ه” وهذا ا�ستنت ��اج يف غاية الأهمية� ،إذا ا�ستح�ضرن ��ا قناعة �إىل �أن علم
الفراهي ��دي كان قد متي ��ز بالغزارة والتعدد واال�سرتف ��اد من خمتلف ينابيع
املعرف ��ة يف ع�صره ،حيث �أنه كان يق�ضي ج ��ل وقته يف القراءة واال�ستقراء
والتجري ��ب� ،أي �أن ��ه بكلم ��ة واح ��دة كان م�شغ ��وال ب�إنتاج معرف ��ة جديدة مل
ي�سبقه ��ا �إلي ��ه �أح ��د ويف �أكرث من جم ��ال .وقد �أل ��ف ع�شرات الكت ��ب يف هذا
ال�سي ��اق ،ما و�صلن ��ا منها ،رغم قلت ��ه ،ميكنه �أن يعطينا �ص ��ورة نا�صعة عن
�إمكانياته وفرادته ،فلو مثال ركزنا فقط على كتابه املعجمي “العني” -وهو
�أول معجم يف العربية -لوقفنا �أمام قدرة عجيبة تكاد تكون الحمدودة� ،إىل
جان ��ب ذكاء املنه ��ج وجتريبيته العالي ��ة ،حيث بد�أ اخلي ��ل ب�أعمق احلروف
احللقي ��ة وه ��و الع�ي�ن ف�سمى الكتاب بها ،ث ��م ت ��درج �إىل �أن و�صل �إىل حرف
امليم ال�شفاهي وهو �آخر احلروف ،كما �أنه ق�سم الكالم �إىل مهمل وم�ستعمل،
فتخل ��ى ع ��ن املهمل وثبت الألف ��اظ امل�ستعمل ��ة ،وقد قام من �أج ��ل ذلك بجمع
( 12305412لفظ ��ا) �إن اخلليل ي�شبه بذلك اجلابري نف�سه ،حفيده املغربي
البعيد ،زمنيا ومكاني ��ا .فاجلابري عرف عنه كرثة القراءة ،و�سعة االطالع،
وقد ر�أيته يف الطائرة مرة يف رحلة طويلة �إىل املغرب عرب اململكة الأردنية،
وكان جال�س ��ا �أمام ��ي مبا�شرة ،مل �أكلم ��ه لأين كنت طالب ��ا ،ولأنه منكب على
كت ��اب يقر�أه ط ��وال وقت الرحلة يف الف�ضاء التي اقرتب ��ت من ثمان �ساعات
على الطريان امللكي الأردين ،وكان على الدرجة العادية� ،أتذكر �أنه كان فيها
بع�ض الطلب ��ة من اليمن وفل�سطني وال�س ��ودان ،كانوا يدر�سون يف خمتلف
اجلامع ��ات املغربي ��ة .كان ��ت عينا اجلابري ال تغ ��ادران الكت ��اب �إال للحظات
قليل ��ة� ،ضروري ��ة� ،أتذك ��ر �أن �أحده ��م طلب منه قلم ��ا ،ف�أخرجه ل ��ه من جيبه
و�أكم ��ل قراءت ��ه .وهو م ��ا ذكرته زوجته الت ��ي كانت تطبع له بالآل ��ة الكاتبة
معظ ��م كتبه ،وذلك يف فيلم وثائقي قامت ب ��ه �أخريا قناة اجلزيرة الوثائقية
ع ��ن اجلابري و�أه ��م املحطات يف حياته .وحني نع ��ود �إىل مقولة ابن املقفع
عن اخلليل� ،سنتذكر مقولة �أخرى رديفة ،وهي �أن العقل هو الوعاء الوحيد
الذي كلما ملأته يت�سع ،بينما الأوعية الأخرى كلما ملأتها ت�ضيق .فال بد �أن
اب ��ن املقفع يعني ذلك� ،أي �أن عقل اخلليل يت�سع �أكرث كلما ملأ علما ومعرفة،
لذل ��ك ف�إن عقله �سيكون �أكرب م ��ن علمه كما �أكد ابن املقفع .كذلك ن�ستدعي يف
هذا املقام مقولة للإمام ال�شافعي يقول فيها� :إن العلم �إذا �أعطيته كلك �أعطاك
بع�ض ��ه ،و�إذا �أعطيته بع�ضك مل يعطك �شيئا .وكان الفراهيدي واجلابري قد
�أعطيا كل حياتهما للعلم ،فلم يعطهما العلم �إال بع�ضا منه.
فق ��د كان اخللي ��ل زاهدا يف الدني ��ا ،مهمال ملظهره ومتق�شف ��ا حتى يف م�أكله.
يكتفي باخلبز الأ�سود �أحيانا ،حتى �أنه حني �أر�سل له الوايل ر�سوال يدعوه
لكي يربي �أبناءه اعتذر و�أخرج له ك�سرتني من اخلبز احلايف ،قائال له طاملا
�أن مثل هذا الزاد متوفر فلن �أحتاج لأحد.
كم ��ا �أن اجلاب ��ري والفراهيدي – وهذا م ��ن امل�صادفات العجيب ��ة -قد عا�شا
نف� ��س العمر تقريبا ،حني مات الفراهيدي يف عمر الثالثة وال�سبعني ،ومات
اجلابري يف الرابعة وال�سبعني.
ولكن ما الذي يجعل اجلابري يقدر الفراهيدي كل هذا القدر؟
يف احلقيقي ��ة �إن اجلابري مدين للفراهيدي كثريا ،و�أ�ستطيع �أن �أجزم على
عجال ��ة ب�أنه ل ��وال الفراهيدي مل يكن اجلاب ��ري ي�ستطي ��ع �أن يكتب رباعيته
ال�ضخم ��ة التي ميزته كمفكر كب�ي�ر ،وهي رباعية (نقد العق ��ل العربي) ومن
يق ��ر�أ هذا امل�شروع �س�ي�رى ح�ضورا ع�ضوي ��ا للفراهي ��دي �إىل الدرجة التي
ميكن فيها القول ،بدون كثري تردد� ،أنه ال ميكن لهذا الكتاب �أن يتقدم خطوة
واحدة لوال �إجنازات اخلليل بن �أحمد الفراهيدي.

