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ملخّ �ص البحث
إن م��ن ب�ين العلوم التي ازدهرت يف ِ
ّ
احل ّلة ،قبل متصريه��ا وبعد ذلك ،علم النحو،
إذ ب��رز علامء كبار يف هذا امليدان نفعوا وانتُفع هبم ،ثم ش��هدت ِ
احل ّلة يف القرون ّ
املتأخرة
ّ
وف��ادة علامء أع�لام ،كان هلم أثر كبري يف هنض��ة الدرس النحوي ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،غري ّ
أن الضوء
ّ
كث�يرا عىل ذلك األث��ر والتأ ُّثر ،ومل َ
والنحوي
غ��وي
حيظ ت��راث هذه املدينة ال ّل
مل يس�� ّلط
ّ
ّ
ً
وعلو شأنه.
بدراسات مستفيضة تكشف عن مكانته
ّ

مهمة يف مسألة األثر والتأ ّثر يف النحو
والبحث هنا حياول إماطة اللثام عن جوانب ّ

ِ
اختص
مقسمني بحسب الزمن ،إذ
ّ
ضمت مبحثني ّ
احل يِّ ّل ،وقد أفرد هلام الباحث دراس��ة ّ
ِ
أحدمها بدراسة األثر والتأ ّثر قبل التمصري ،وخلص إىل ّ
مهم من
أن النحو احل يِّ ّل يعدُّ رافدً ا اًّ
روافد الدراس��ات ال ّلغوية والنحوية يف أوائل نشأهتا ،إذ عارصت مدرسة ِ
احل ّلة النحو ّية
ّ
ّ

مدرس��تي البصـرة والكوفة ،وكان لعلامئها مس��امهة كبرية يف نشأة مدرسة الكوفة ،ذلك

ّ
أن مجل��ة من كب��ار العلامء يف القراءات وال ّلغة والنحو يف أوائل نش��أة العلوم ال ّلغو ّية هم
م��ن ِ
الرؤايس
مس��وغ لعدم االعتداد بأن يكون
احل َّلة أو من نواحيها .وبينَّ البحث أن ال
ِّ
ّ
مؤسيس مدرسة الكوفة.
اهلراء
النييل من ِّ
النييل ،أو معاذ ّ
ّ
ّ

وض ِّم��ن املبحث اآلخر دراس��ة األثر والتأ ّثر بعد التمصري ،وكش��ف عن املس�يرة
ُ
العلمي��ة جلمل��ة من العل�ماء ِ
نح��وي بارز يف الع��راق واملدن
احل ِّل ّيني الذي��ن كان هلم أثر
ّ
ّ
اإلس�لامية ،وب ما كان من أثر كبري يف الدرس ِ
احل يِّ ّل لقس��م م��ن العلامء الوافدين عىل
ينّ
ّ
ِ
اهلجري.
احل َّلة بعد القرن السابع
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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ِ النحو ا

Abstract
Among the sciences that flourished in Hilla, before it was
established and then, was the syntax wherein many great
scientists were emerged in this field, they helped others and they
were utilized by them. In late centuries, great scholars arrived in
Hilla, whom they had a significant impact on the renaissance of
the syntax lesson in Hilla . However, the light did not shed much
on that impress and affected, the syntax and linguistic heritage
of Hilla city has not been subjected to an extensively studies that
reveal its status and its importance.
This research tries to uncover the important aspects of
impress and influence in Hilla›s syntax. The researcher has
devoted two sections divided by time . One of them is specialized
in studying the impress and influence before established the
city . He concluded that Al-Hilli syntax is an important source of
linguistic and grammatical studies in its early stages. Whereas
Al-Hilla Syntax School coincided with the schools of Basra and
Kufa. Hilla scientists had a significant contribution to establish
Kufa’s School.
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As a group of senior scientists in the readings, language and
grammar in the early origin of linguistic sciences are Hilla or
in its aspects. whereas a group of senior scientists in readings,
language and grammar in the early origin of language sciences
are from Hilla or in its districts.
The research showed that it is not justified to not be
considered Al-Ru’asi Al-Neili and Mu’adz bin Muslim Al-Harra
Al-Neili whom they established Al-Kufa School.
The other topic dealt with the study of impress and affected
after Hilla established . He revealed the scientific march of a
group of scholars who have had a significant syntactic effect in
Iraq and Islamic cities. He also revealed what was a major impact
of Al-Hilli lesson for a group of scholars coming to Hilla after the
seventh century AH.
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َّ جملَّ ٌة فصليَّ ٌة
ُّحمكم ٌة تُعنى ر
العدد الرابع/اجمللَّد الثاني/ السنة الثانية.اث احللِّ ّي
ِ بالت

حل ِّل ّي بني الأثر والت�أثُّر
النحو ا ِ

توطئة
حمم��دً ا بن عبد
لـ�ّم�اّ َ
نور اإلس�لام يف اجلزي��رة العرب ّية ،و َأرس��ل اهلل تعاىل نب َّيه ّ
انبثق ُ
َ
النور إِىل خ��ارج اجلزيرة العرب ّيةَ ،
وص��ل إِليه العراق،
وصل فيام
ث��م امت��دَّ هذا ُ
اهللّ ،

فم�َّص�رَّ َ ُعتب ُة بن غ��زوان البرصة عام (15ﻫ) ،ومَصرَّ َ س��عدُ بن أيب و ّق��اص الكوفة عام
��ت الكوف ُة بأن اتخّ ذها اإلمام عيل بن أيب طالب عاصم ًة للخلاِ ِ
(17ﻫ) ،ثم ترش َف ِ
فة
ّ ُ
ّ َّ
اإلسالمية ،فصارت ِ
ِ
مركزا جتار ًّيا بني الكوفة وبغداد التي
احل ّلة امتدا ًدا للكوفة ،وبق َي ْت ً
اتخّ ذها الع ّباس ّيون من بعدُ عاصم ًة هلم عام (132ﻫ).

الـمزيديون من بني َأس��د يسكنون عىل ضفاف هنر النيل ،أحد فروع الفرات
وكان َ
ٍ
عىل مس��افة 30ميلاً من ِ
إلمارة نرشوا يف
مرك��زا
احل ّلة باتجّ ��اه بغداد ،فرأوا أن يتّخذوها
ً

فازدهرت ِ
ِ
َ
احل ّلة يف أيامهم ،ونمت
كثريا بن�شر العلم،
ربوعه��ا
العدل َ
بني الناس ،و ُعنُوا ً
حركتها العلم ّية برسعة(.)1

اهلجري ،بفضل حنكة علامئها(،)2
وقد ساعد عدم استباحة التتار هلا يف القرن السابع
ّ

مصدرا من
فضلاً عن قرهبا من املراكز الدين ّية املقدّ سة يف كربالء والنجف ،عىل أن تكون
ً

مصادر احلفاظ عىل الثقافة العرب ّية واإلسالم ّية وخزائن الكتب والعلم والتاريخ ،وقبلة

لألنظار يف املعرفة والفنون ،يف الوقت الذي غ ّطى اجلهل األقاليم العرب ّية.

وكان من بني العلوم التي ازدهرت يف ِ
احل ّلة -قبل متصريها وبعد ذلك -علم النحو،
إذ ب��رز علامء كبار يف هذا امليدان نفعوا وانتُفع هبم ،ثم ش��هدت ِ
احل ّلة يف القرون ّ
املتأخرة
ّ
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وف��ادة علامء أع�لام ،كان هلم أثر كبري يف هنض��ة الدرس النحوي ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،غري ّ
أن الضوء
ّ

كث�يرا عىل ذلك األث��ر والتأ ُّثر ،ومل َ
غوي بدراس��ات
مل يس�� َّلط
حيظ ت��راث هذه املدينة ال ّل ّ
ً
وعلو شأنه.
مستفيضة تكشف عن مكانته
ِّ

مهمة يف مسألة األثر والتأ ّثر يف النحو
والبحث هنا حياول إماطة اللثام عن جوانب ّ

ِ
اختص
مقسمني بحسب الزمن ،إذ
ّ
ضمت مبحثني ّ
احل يِّ ّل ،وقد أفرد هلام الباحث دراس��ة ّ

وض ِّمن اآلخر دراس��ة األث��ر والتأ ّثر بعد
أحدمها بدراس��ة األث��ر والتأ ّثر قبل التمصريُ ،
التمصري.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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حل ِّل ّي بني الأثر والت�أثُّر
النحو ا ِ

املبحث الأ َّول

حللَّة
الأثر والت�أ ُّثر قبل مت�صري ا ِ
قديم مذهبني يف تقعيد أحكام اللغة ووضع قوانينها ،مها املذهبان
عرف الدارسون اً

والكويف ،وراح أصحاب الطبقات والرتاجم يؤكدون هذه املذهبية .وانقس��م
الب�صري
ّ
ّ

الس��يايس بني
النحو ّيون طائفتني تنهجان طريقني متباينني ،وزاد هذا االنقس��ام التنافس
ّ
ِ
جاج
البرصة والكوفة ،وقرب الكوف ّيني من اخلالفة ورجال الدولة ،وزاده ً
أيضا محاسة احل ُ
واجل��دل بني عقل ّيتني متغايرتني ،إحدامها تنهج هنج القياس واملعيار ّية ،واألخرى تتّخذ

السامع والوصف ّية رشيعة عا ّمة لدراستها.

نفصل يف هذا اخلالف ،بل الذي يعنينا أن ُنبينِّ ّ
أن أغلب الدارسني
هيمنا هنا أن ِّ
وال ّ
مهم من روافد هاتني املدرستني قد ّ
قديم وحدي ًثا مل يلتفتوا إىل ّ
غذى العلوم
أن هناك رافدً ا اًّ
اً

ال ّلغو ّية بعلامء كبار ،كان هلم أثر يف تأصيل اللبنات األوىل لقواعد اللغة ،ذلك الرافد هو
مدرس��ة ِ
احل ّل��ة العلم ّية التي عارصت تلكام املدرس��تني وكان لعلامئها مس��امهة كبرية يف
نش��أة مدرسة الكوفة ،فقد أثبتت بعض الدراس��ات احلديثة عن مدينة ِ
احل ّلة ّ
أن مجلة من

كبار العلامء يف القراءات وال ّلغة والنحو يف أوائل نش��أة العل��وم ال ّلغوية هم من ِ
احل ّلة أو
ّ
من نواحيها ،والس�� ّيام ناحية النيل( )3التي ب��رز فيها أكابر العلامء ،ومنهم محزة بن حبيب

القراء الس��بعة ،وكذلك أبو مس��لم
الز ّيات
النييل (ت  150أو 158هـ) وهو واحد من ّ
ّ
النييل (ت 187هـ) ،ومها
الرؤايس
عم أيب جعفر
ّ
النييل (ت 187هـ) ّ
معاذ ّ
النحوي ّ
ّ
اهلراء ّ
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القريض ا ُمل ِ
قرئ ا ُملحدِّ ث (ت108هـ)( .)4وليس خاف ًيا ّ
أن رأس
حممد بن كعب
من موايل َّ
ّ
اهلراء( .)5ومنه يتّضح
(الكسائي) قد تلمذ عىل أيب جعفر
مدرسة الكوفة
وعمه ّ
الرؤايس ّ
ّ
ّ

ّ
مؤس�سي
أن النيل قد رفدت مدرس��ة الكوفة بأس��اتذة كبار ،كان هلم الفضل عىل أكابر ّ
والنحوي ،وهو منهج قام عىل اتخّ اذ القراءات القرآن ّية واملس��موع من
منهجها ال ّلغ��وي
ّ

اللغوي.
لغات العرب أصلاً للترشيع
ّ

أن ِ
ويعضد ه��ذا األثر والتأثر ّ
احل ّلة جماورة للكوفة ،ومها يقعان يف إقليم واحد ،بل
ِ
ثم ّ
ّ
إن الروابط القبل ّية بني املدينتني
إن الكثري من نواحي احل ّلة كانت تابعة إلقليم الكوفةّ ،

()6
واملعريف بني
العلمي
فس لنا التبادل
ّ
ّ
قو ّية ،إذ كان يس��كن املدينتني قبائل أسد  ،وهذا ُي رِّ
عل�ماء ِ
مس��وغ
والرؤايس ،وال
اهلراء
احل ّلة والكوفة ،فال غرابة أن يدرس
ِّ
الكس��ائي عىل ّ
ّ
ّ

أس��س
لع��دم االعت��داد بأن يكون
النييلَ ،من ّ
النييل ،أو أبو مس��لم معاذ ّ
اهلراء ّ
ال��رؤايس ّ
ّ
بحجة ّ
نحوي أو
لغوي أو
أن هذين مل ُيؤ َثر عنهام إرث
رصيف( ،)7ذلك
ّ
ّ
مدرس��ة الكوفةّ ،
ّ

ّ
أن هذا احلكم ينطبق عىل مجلة من علامء املدرس��تني األوائل ،ممّن مل ُيؤ َثر عنهم إلاّ نُقول

يف بطون الكتب ،كعبد اهلل بن أيب إسحاق (ت 117هـ) ،وعيسى بن عمر (ت 149هـ)،
واهلراء كحال هؤالء،
وأيب عم��رو بن الع�لاء (ت 154هـ) ،وغريهم .فحال
ال��رؤايس ّ
ّ
اهلراء،
وقد نقلت الكتب روايات عن تلمذة
الكس��ائي هلام يف النحو ،وتك ّلمت عىل آراء ّ
ّ

الكس��ائي النحو عىل كرب ،إذ
الس��يوطي (ت 911هـ) يف س��بب تع ّلم
ومن ذلك ما قاله
ّ
ّ
ِ
قالّ :
اهلراء ،فلز َمه حتّى أنفد
عمن ُيع ِّلم
إن
َ
النحوُ ،فأرش��د إىل معاذ ّ
الكس��ائي« :س��أل ّ
ّ
الس��يوطي عن
ثم خرج إىل البرصة ،فلقي اخلليل ،وجلس يف حلقته»( .)8ونقل
ّ
ما عندهّ ،

اهلراء يف الم االبتداء ،فقال« :قال ابن كيسان ُأ ِّخرت
ابن كيسان (ت 299هـ) قولاً ملعاذ ّ
ِ
اهلراء وثعلب
عم قبلهَ ،وذهب معاذ ّ
ل َئ�َّل�اَّ يبطل عمل إِ ّن لو وليتها ،ألَنهَّ ا تقطع مدخوهلا اّ
إِىل َأ ��ا ِجيء هبا بِإِ ِ
منطلق ،جواب :ما زيدٌ ُمنْطل ًقا،
زاء الباء فيِ َخبرَ ها ،فقولك :إِ ّن زيدً ا
ٌ
َ
نهَّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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النحو ا ِ

ٍ
بمنطلق.)9(»...
َوإِ ّن زيدً ا
ٌ
ملنطلقَ ،ج َواب :ما زيدٌ

ونقل عبد القادر البغدادي بعض آراء اهلراء ال ّلغوية والنحوية فقال« :وس ِ
��ئ َل معاذ
ّ
ّ
ّ
َ ُ
ّ

اهل��راء َعن أش��عر النّاس َ
فقال :من اجلاهل ّي�ين ا ْم ُرؤ ا ْل َق ْيس َو ُز َه�ْي�رْ وعبيد بن األبرص،
ّ
ذكرت
وج ِرير واألخط��لَ .فقيل له :يا َأبا محُ َ َّمدَ ،م��ا َر َأ ْينَاك
َ
ومن اإلس�لام ّيني الفرزدق َ

اهلراء وهو
الك َُم ْيت؟ قال :ذاك
أشعر األَ َّولني واآلخرين»( .)10وقال ً
أيضا« :حكى معاذ ّ
ُ
من ُش ُيوخ الكوف ّيني :جعلتُه فيِ متى ك ُِّمي .انْتهى .ومتى ُهنَا فِيام نَقله معاذ ال ْحتتَمل غري
��ط) ،بِ ِ
الش ِ
(و ْس َ
خالف َما نَقله َّ
حيتَمل معنى
معنى َ
حيتَمل ُه َو ْ
ارح المُْ َح ّقق َعن أيب زيد ،فإِنَّه ْ
يف»(.)11

الرؤايس فهو تلميذ عيس��ى بن عمر يف البرصة ،قدم إىل الكوفة وأنشأ
أ ّما أبو جعفر
ّ

مدرس��تها ،له من الكت��ب والتصانيف :االبت��داء الكبري ،والتصغ�ير والوقف ،ومعاين

القرآن ،والوقف واالبتداء الصغري ،وأشهر كتبه كتاب (الفيصل) الذي أرسل اخلليل بن
الفراهيدي من البرصة بطلبه ،فبعثه إلي��ه ،وكان كتابه هذا معرو ًفا ُمقدَّ ًما عند أهل
أمح��د
ّ

كثريا من األخبار عنه(،)12
الكس��ائي
الكوفة .وتع ّلم عىل يديه
والفراء ،وقد روى ّ
ّ
ّ
الفراء ً
الكويف ،فإنّه ال يقصد إلاّ
وقيلّ :
الرؤايس»(.)13
إن سيبويه كان إذا ذكر يف كتابه« :قال
ّ
ّ

ثم تس��كت كتب التاريخ والرتاجم عن ذك��ر جهود علامء ِ
اللغوي
احل ّلة يف الدرس
ّ
ّ

اهلجري ،فتظهر جمموعة مم ّيزة من لغويي
والنحوي حتّى نصل إىل أوائل القرن السادس
ّ
ّ
ٍ
ِ
يومئذ -فدرسوا عىل كبار
يمموا ش��طر مدينة بغداد -وكانت ِقبلة الدارس�ين
احل ّلة ،ممّن ّ
درسون فيها عىل منهج البغداد ّيني الذي يمتزج فيها علم
ثم آبوا إىل مدينتهمُ ،ي ِّ
علامئهاّ ،
قائم عىل التحقيق والتدقيق يف قبول اآلراء
البرصة والكوفة ،ل ُينتج مذه ًبا لغو ًّيا اختيار ًّيا اً

التعصب ألحد املذاهب أو إحدى الشخص ّيات
عىل وفق األ ّدلة العلم ّية ،ال عىل أساس
ّ
ذات احلظ��وة العلمية .فخالف ِ
احل ِّل ُّيون بذلك منهجهم الذي س��اد دراس��تهم يف أوائل
ّ
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مؤسس�ين
أمره��م ،إذ كان��وا كوف ّيني ُخ ّلص .ومن أش��هر علامء تلك احلقبة ممّن يعدّ ون ّ
ِ
عيل بن حممد بن محزة بن
ملرحلة التأصيل للنهضة الفكر ّية واللغو ّية يف احل ّلة :هبة اهلل بن ّ
النييل
النييل ،املعروف بابن
حمم��د
ّ
الش��جري (ت 542هـ) ،وخزيمة ب��ن َّ
ّ
َّ
حممد ّ
احلس��ني ّ
النييل ،املع��روف بابن حمُ َيدة
ع�لي بن أمحد
ّ
ّ
األس��دي (ت ق6ه��ـ)َّ ،
النح��وي ّ
وحممد بن ّ

(ت 550هـ) ،وغريهم.

املتنوعة
وعُدّ القرن السابع
اهلجري مرحلة النضوج واالزدهار للدراسات العلم ّية ّ
ّ

يف ِ
اللغوي ،فكانت حلقات العلامء تكثر يف املس��اجد واملشاهد
احل ّلة( ،)14ومنها الدرس
ّ

املرشفة وبيوتات العلامء ،واملداس الدين ّية ،فيجتمع الطالب بش��يوخهم يف مسجد مقام
ّ
صاحب الزمان ،ومقام ر ّد الشمس .ويف دار الشيخ عميد الرؤساء هبة اهلل بن حامد

عيل بن بطريق (ت 642هـ) .ويف مدرسة الشيخ ابن ادريس
(ت 610هـ) ،ودار الشيخ ّ
ِ
احل يِّ ّل (ت 598هـ) ،ومدرسة حييى بن سعيد اهلُذ ّيل (ت 689هـ) ،واملدرسة الزين ّية يف حم ّلة
ِ
النييل،
عيل بن منصور ّ
اجلامعني ،وغري ذلك .ومن أشهر علامء احل ّلة يف تلك احلقبة :نرص بن ّ
املعروف باخلازن (ت 600هـ) .وعيل بن احلسن بن عنرت بن ثابت ِ
احل يِّ ّل ،املعروف ُ
بش َميم
ّ
(ت 601هـ) ،وورام بن أيب فراس بن عيسى ِ
احل يِّ ّل (ت 605هـ) ،وغريهم.
ّ
احل ّلة العلمية ،إذ أكمل العلاّ مة ِ
أما القرن الثامن فش��هد قمة ازدهار مدرسة ِ
احل يِّ ّل،
ّ
ّ
ّ

الطويس والشيخ
ومعارصوه من أكابر العلامء ،ما بدأه أس�لافهم وأس��اتذهتم ،كالشيخ
ّ
احل يِّل ،واخلواجة نصري الدي��ن الطويس ،واملح ّقق ِ
ِ
احل يِّ ّل ،فأمتّوا رصح البناء،
ّ
اب��ن ادريس ّ
وغدت ِ
احل ّلة يف عرصهم قبلة أنظار طالبي العلم ،يفدون إليها من ِّ
كل صوب قريب أو

وحممد بن
عيل بن داود
النييل (ت 707هـ)َّ ،
ّ
بعيد ،ومن أشهر هؤالء العلامء :احلسن بن ّ
عيل بن حممد اجلرجاين ِ
احل يِّ ّل (ت 720هـ) ،واحلس��ن بن سديد الدين يوسف ،املعروف
َّ
ّ
ّ
بالعلاّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ) ،وغريهم .وعىل الرغم من اضطراب األوضاع السياس ّية يف
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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العراق عموما ،بام يف ذلك مدينة ِ
اهلجري ،إذ وقعت حتت االحتالل
احل ّلة يف القرن التاسع
ّ
ً
املغويل( )15مل يمنع ذلك من اس��تمرار حركة الفك��ر والعلم يف ِ
احل ّلة ،فربز يف تلك احلقبة
ّ

املتنوعة ،ومنها علوم
علامء كبار ،أغنوا املكتب��ة العرب ّية بمؤلفاهتم ومصنّفاهتم يف العلوم ّ
حممد بن
اللغة ،والتفسري ،وعلوم القرآن ،واألدب ،وغري ذلك ،ومن هؤالء :رجب بن َّ
احل يِّل (ت بعد 813هـ) ،واحلس��ن بن حممد بن راش��د ِ
رجب ال سيِ ِ
احل يِّ ّل (ت 830هـ)
َّ
ّ
برُ ْ ّ
وأمحد بن شمس الدين حممد بن فهد األسدي ِ
احل يِّ ّل (ت 841هـ) ،وغريهم.
ّ
َّ
أم��ا يف الق��رن العارش اهلج��ري فش��هدت ِ
احل ّلة أنوا ًع��ا من الفت��ن واالضطرابات
ّ
ّ
الداخلي��ة ،وحروبا وغارات خارجية ،قاس��ت ِ
احل ّلة عىل أثره��ا الويالت وعانى أهلها
ّ
ً
ّ

الفكري ،ومل
العلمي ،وتضاؤل النتاج
الشدائد املعضالت ،فتس ّبب ذلك بخمول العطاء
ّ
ّ
تكد املصادر والرتاجم تنص عىل عامل بارز يف عرص ِ
احل ّلة ذاك( ،)16ومل نعثر من ال ّلغو ّيني
ّ
الكفعمي
حممد بن صالح
ّ
عيل بن احلسن بن َّ
البارزين بعد طول تأمل إلاّ عىل إبراهيم بن ّ
ِ
غ��ويّ ،
يدل عىل ذلك مؤ ّلفاته
احل�ِّل�يِّ ّ (ت 905ه��ـ) الذي كان له جهد مم ّيز يف الدرس ال ّل
ّ

ال ّلغو ّية ،والنحو ،وغريب القرآن.

ثم بدأت احلركة العلم ّية تتعاىف شي ًئا فشي ًئا يف القرن احلادي عرش
اهلجري( ،)17وبرز
ّ
ّ

يف ِ
احلسيني
احل ّلة حينذاك عامل فاضل جليل ،هو الس�� ّيد حسني بن كامل الدين بن األبزر
ّ
احل�ِّل�يِّ ّ (ت بعد 1097هـ) الذي ظهر نش��اطه جل ًّيا يف الفق��ه واألصول وعلوم احلديث
خيتص بال ّلغة ،فقد أ ّلف يف
تفوقه يف ميداين األدب والش��عر ،أ ّما ما ّ
والرجال ،فضلاً عن ّ

النحو ،والرصف ،وعلوم القرآن.

واس��تمرت احلركة العلم ّية يف وت�يرة متصاعدة يف القرن الث��اين عرش
اهلجري(،)18
ّ
وظه��ر ع��دد من علامء النحو وال ّلغة ،وكانت دار الش��يخ أمحد بن حس��ن بن عيل ِ
احل يِّ ّل،
ّ
النحوي (ت 1183هـ) ،مدرسة علم ّية مم ّيزة.
املعروف بالشيخ أمحد
ّ
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وش��هدت ِ
اللغوي
اهلج��ري عناية كب�يرة بال��درس
احل ّل��ة يف الق��رن الثال��ث عرش
ّ
ّ

والنح��وي ،فربز فيها جمموعة من اللغو ّيني املجتهدين والنحو ّيني البارزين ،يتقدّ مهم يف
ّ
املزيدي.
النحوي ،وآل سليامن الكبري
الفحام ،وآل
ّ
ّ
ذلك الس ّيد صادق ّ

اهلج��ري امتدا ًدا لس��ابقه ،فظهر فيه لغو ّي��ون ونحو ّيون
وكان الق��رن الراب��ع عرش
ّ
ِح ِّلي��ون مميزون ،منهم :حممد بن صالح ِ
احل يِّ ّل (ت ق14هـ) ،وباقر بن الس�� ّيد هادي بن
ّ
ُّ
َّ
ِ
القزويني
مهدي بن حس��ن بن أمحد
وحممد بن
صال��ح
ّ
ّ
القزويني احل�ِّل�يِّ ّ (ت 1333هـ)َّ ،
ّ
ِ
احل يِّ ّل (ت 1335هـ).
ومل ُ
اهلجري من علامء أفذاذ موسوع ّيني ،صنّفوا يف جماالت
خيل القرن اخلامس عرش
ّ

حصة بارزة يف نتاجهم .وقد برزت يف هذا القرن
علم ّي��ة خمتلفة ،وكان للميدان
اللغوي ّ
ّ
احل ّلة العلمي ،وانربى هلذه املهمة عل�ماء أعالم من أهل ِ
ظاه��رة التأصي��ل لتاريخ ِ
احل ّلة،
ّ
ويمك��ن للمتت ّب��ع أن يلحظ ذلك بوضوح بقراءة الس�يرة العلم ّية جلمل��ة من علامء هذه
ِ
وحممد تقي بن
محود ّ
احلقبة ،منهم :مسلم بن ّ
العزام بن نارص العامل احل يِّ ّل (ت 1401هـ)َّ ،
السيد حمسن بن السيد عيل اجلاليل ِ
احل يِّ ّل (ت 1402هـ) ،وهادي بن محد بن فاضل بن محد
ّ
ّ
ّ ّ
ِ
احل يِّ ّل املعروف بالس ّيد هادي كامل الدين (ت 1406هـ) ،وغريهم.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ

237

حل ِّل ّي بني الأثر والت�أثُّر
النحو ا ِ

املبحث الثاين

حللَّة
الأثر والت�أ ُّثر بعد مت�صري ا ِ
النحوي
املطلب الأ َّول :الأثر
ّ

محل كثري من علامء ِ
ومتنوعة ،فنرشوا اس��م مدينتهم
احل ّلة علومهم إىل بلدان كثرية
ّ
ٌ

ورشفوها حني تُذكر حمافل العلم والعلامء .وس��ندرس يف هذا املبحث جز ًءا من الس�يرة
ّ

العاطرة لبعض هؤالء األعالم الذين ذاع صيتهم يف املدن واحلوارض اإلسالمية األُخر،
س��ني
املميز ،مرتَّبني بحس��ب
ونس�� ّلط الض��ور عىل جهده��م
ِّ
العلمي الب��ارز ،وأثرهم َّ
ّ

وفياهتم:

هبة اهلل ابن َّ
ري (542-450هـ)
ال�ش َج ّ
حممد بن عبد اهلل بن حسن بن زيد بن احلسن بن
حممد بن محزة بن َّ
عيل بن َّ
هبة اهلل بن ّ

الشجري ،وبأيب السعادات،
احلسنيُ ،يكنّى بابن
العلوي
اهلاشمي
عيل بن أيب طالب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشجري بضياء الدين ،وبالعلاّ مة ،وبالرشيف(.)19
و ُيلقب ابن
ّ

احل ّلة الذين تفتخر هبم مدهنم ،ول��د يف النيل من قرى ِ
وه��و علم من أع�لام ِ
احل ّلة،

يف رمضان س��نة مخسني وأربعمئة .إذ س��كنت النيل يف تلك احلقبة وقبلها عوائل علو ّية

منهم بنو
الش��جري( ،)20ونبغ منهم الس ّيد هبة اهلل ،وعُدّ من علامء النيل البارزين ،هاجر
ّ
بالبغدادي ،وحظي هناك بمكانة علم ّية مرموقة حتّى إنَّه تولىّ نقابة
إىل بغداد لذلك ُل ِّقب
ّ
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ديني رفيع يكون ملن يتولاّ ه رعاية شؤون أتباعه وتقسيم
الطالب ّيني بالكرخ ،وهو منصب ّ

األموال عليهم.

فدرس النحو واألدب ببغداد سنني طوالاً  ،ودرس عليه
وظهر أثره
العلمي ً
بارزاّ ،
ّ
احل ّلة ،ومنهم حممد ب��ن ِجيا ِ
فيه��ا علامء ِ
احل يِّ ّل (ت 579هـ) ،وصنّ��ف ببغداد املصنّفات
َّ
النافعة .وتوفيّ فيها يف منتصف القرن السادس
اهلجري(.)21
ّ

مكانته العلم ّية

الش��جري ألس��نة مادحي��ه وكانوا من كبار
أنطق��ت اخلصال العلم ّية املتنوعة البن
ّ

ْباري (ت 577هـ):
العل�ماء
حممد األَن ّ
واملؤرخني ،فقال فيه كامل الدين عبد الرمحن ب��ن َّ
ّ
ِ
نحى َم ْن َر َأينا،
الس��عادات كان َف ِر ْيد عرصه ،ووحيد َد ْهره يف علم الن َّْحوَ ،أ َ
«ش��يخنا َأبو َّ
ِ
ِ
اقهم و َأكَابِ ِ
َ
وكان تَا ّم ا َمل ْع ِر َفة بِال ُّل َغ ِة،
خذت الن َّْحو،
رهم ،وعنه َأ
ُ
َوآخ َر َم ْن شاهدنا م ْن ُح َذ ِ َ

َّفَ ،و َأملىَ كتاب األمايل وهو كتاب نفيس .كثري الفائدة ،يشتمل عىل فنون من علوم
َصن َ
وقورا يف جملس��ه ،ذا سمت
فصيحا حلو الكالم ،حس��ن البيان واإلفهام،
األدب .وكان
ً
ً
ٍ
ٍ
ٍ
بكلم��ة إلاّ
درس»(.)22
أدب
أدب
حس��ن ،ال يكاد يتك َّلم يف جملس
نف��س ،أو َ
وتتضمن َ
ّ
وترجم له ابن خ ِّلكان (ت 681هـ) بقوله« :كان إما ًما يف النحو وال ّلغة وأش��عار العرب
وأ ّيامها وأحواهلا ،كامل الفضائل ،متض ّل ًعا من اآلداب ،صنّف فيها عدّ ة تصانيف»(.)23

القم ّي فقال :كان من أكابر علامئنا اإلمام ّية ومش��اخيهم ،ومن
وذكره املح ِّقق ع ّباس ّ
أئمة النحو وال ّلغة وأشعار العرب(.)24
ّ

بارزا يف تلمذة كب��ار العلامء عليه ،فقد أق��رأ النحو واألدب
ويتّض��ح أث��ره
العلمي ً
ّ

كثري من الطلبة ،منهم(:)25
سبعني سنة ،وأخذ عنه يف هذه املدّ ة الطويلة ٌ

النحوي (ت 556هـ).
يب
ّ
عيل بن إبراهيم بن زبرج العتا ّ
1.1أبو منصور َّ
حممد بن ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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الواس��طي الرضير
النحوي
الش��يباين
حممد بن ش��عيب
2.2أب��و الغنائم
ّ
ّ
حبيش بن َّ
ّ
ّ
(ت 565هـ).

3.3عبد اهلل بن أمحد بن ّ
اخلشاب (ت 567هـ) مؤ ّلف كتاب (املرجتل).
غوي
العص��ار ال ّل ّ
ع�لي بن عبد الرحيم بن احلس��ن املع��روف بابن ّ
4.4أبو احلس��ن ّ
(ت 576هـ).

األنباري ،صاحب كت��اب (اإلنصاف يف
حممد أبو ال�بركات
ّ
5.5عب��د الرمحن ب��ن َّ
مسائل اخلالف بني البرص ّيني والكوف ّيني).

غوي (ت 584هـ).
حممد بن احلسني بن الص ّباغ
النحوي ال ّل ّ
ّ
َّ 6.6
الكندي (ت 613هـ).
7.7تاج الدين أبو ال ُيمن زيد بن احلسن
ّ
��زا ،كان له أثر بني العلامء والطلاّ ب ،وممّا
وقد ترك لنا ابن
الش��جري ترا ًثا لغو ًّيا مم ّي ً
ّ

ذكرته الرتاجم له من الكتب(:)26

ناقصا يف س��نة (1349هـ) بحيدر آباد يف اهلن��د بجزأين ،و ُطبع
1.1األم��ايلُ :طبع ً
وح ّقق القس��م األخري منه الدكتور
م��رة أخرى من دون ذكر تاري��خ الطباعةَ .
ّ
حاتم صالح الضامن ،و ُطبِع يف س��نة (1984م) ببريوت باسم (ما مل ُينرش من

ويضم بقية املجلس 78
األمايل الش��جر ّية) ،وأعاده يف ضمن كتابه (األمايل)،
ّ

حتّى املجلس .84

تضم خمتارات من أفضل الشعر وج ّيده لشعراء فحول من العرصين
2.2احلامس��ةّ :
ايس ،نح��ا فيها منحى أيب
اجلاه�لي وصدر اإلس�لام والعرصين
ّ
األموي والع ّب ّ
ّ

أن هذه احلامس��ة من ّ
والبحرتي يف محاس��تيهام .ويعتقد بعضهم ّ
أجل كتب
متّام
ّ
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األملاين فريتس كرنكو ،و ُطبعت بحيدر آباد يف اهلند
احلامسة ،ح ّققها املسترشق
ّ
سنة (1345هـ) وح ّققها غريه و ُطبعت بدمشق سنة (1970هـ).

تضم مخسني قصيدة من القصائد الشهرية لشعراء من
3.3خمتارات شعراء العربّ :
اجلاهيل واملخرضمنيُ ،طبعت طباعة حجرية بالقاهرة يف سنة (1344هـ)،
العرص
ّ
البجاوي و ُطبعت ثانية هناك يف سنة 1975م.
حممد
ّ
عيل َّ
وح ّققها ّ

الشجريُ :طبعت بالقاهرة سنة (1330هـ).
4.4منظومة ابن
ّ

ويوج��د يف برلني إىل جانب ذلك خمطوطة ملعجم يف األلفاظ املش�تركة ،ر ّبام كانت

الكتاب الذي ذكره ياقوت باسم (ما اتّفق لفظه واختلف معناه).
الشجري كتب أخرى هي:
وتُنسب إىل ابن
ّ
1.1االنتصار.
امللوكي البن جني.
2.2رشح الترصيف
ّ
3.3رشح عىل كتاب ال ّلمع البن جني.

حل ِّل ّي (ت 601ﻫ)
ُ�ش َميم ا ِ

بن ٍ
ثابت املكنّى بأيب احلَ َس ِ
بن َعنترَ َ (أو عنرتة) ِ
��ن ِ
بن احلَ َس ِ
عيل ِ
��ن ،املعروف ُ
بش َميم
ّ
ِ
بم َه َّذ ِ
ب الدين .وا ُملشت َِهر ُ
كـ(ز َبيرْ ) عىل زنة التصغري،
بـ(ش َم ْيم)ُ ،
احل يِّ ّل بالتصغري ،وا ُملل َّقب ُ
وقد نُقل عنه يف سبب توصيفه هبذا الوصف ما ُي ّ
دل إىل أنّه مأخوذ من كثرة َّ
الش ِّم(.)27

ِ
ِ
مدينته
شطرا من حياته يف
��ميم عام (511ﻫ) يف مدينة احل ّلة املزيد ّية .وقىض ً
ولد ُش َ

ِ
ثم رحل إىل بغ��داد فتع َّلم ال ّلغة والنحو واألدب عىل
احل ّل��ة ،وتل ّقى مبادئ العلوم فيهاّ ،

ثم
خبريا به ،وأتق��ن النحو وأ ّلف فيهّ .
كبار علامئها ،وقال الش��عر حتّى ص��ار أدي ًبا عا ًملا ً

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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ثم دمشق،
ّ
ثم رحل إىل الش��ام ،واس��توطن حلب ّ
توجه إىل املوصل ومل يقم فيها طويلاً ّ ،
وتبحر يف علم
ودرس فيه�ما النح��و وبرع فيه حتّى اش��تُهر به ف ُل ِّقب هن��اك
بالنح��ويّ ،
ّ
ّ

الرصف ،وأتقن علوم البيان والبديع واملعاين ،وكذلك علم العروض ،وحذق يف علوم

الفقه ،واألصول ،واملنطق ،وال��كالم .وكان ناقدً ا لغو ًّيا مم ّي ًزا ،أتقن األلغاز ال ّلغو ّية(.)28

أخريا يف املوصل عن عمر
تن ّقل شميم بني املوصل وبالد الشام وديار بكر ،إىل أن
ّ
استقر ً
يزيد عىل تسعني سنة ،ومل يزل فيها حتى وافاه أجله .وكان ال ُيعاشرِ ُ إلاّ العلام َء والطلاّ َب
يزور ُه مهام كانت منزل ُت ُه(.)29
بم ْن ُ
وال يأ َب ُه َ

مكانته العلم ّية

كان ُش��ميم ِ
اهلجري وش��عرائه ،عا ًملا بالنحو،
احل يِّ ّل من أبرز أدباء القرن الس��ادس
ّ
َ ُ
ِ
ش��اعرا ،له خربة واس��عة بأش��عار العرب ،وله مناظرات
لغو ًّيا فاضلاً  ،إىل جانب كونه
ً

مع أكابر علامء عرصه ،وكان له جملس يف مس��جد اخلرض باملوصل حيرضه العلامء وطلبة
العلم .وما دخل بلدً ا إلاّ اجتمع به طلاّ ب العلم ،ينهلون من معني علمه.

وكان معت��دًّ ا بعلم ّيت��ه غاي��ة االعت��داد ،فل��م يك��ن راض ًي��ا إلاّ عن ثالث��ة :املتنبي

واحلريري (ت 516هـ)
خاصة ،وابن نباتة (ت 474هـ) يف اخلطب،
ّ
(ت 354هـ) يف املدح ّ
احلموي -وقد قصده طل ًبا ملا عنده من معارفّ :-
إن األوائل
يف املقامات .ونقل عنه ياقوت
ّ

وبوبوها ،وأنا ك ُُّل ما عن��دي من نتاج أفكاري ،وكنت
مجعوا أقوال غريهم وأش��عارهم ّ
ك ّل�ما رأيت الناس جممعني عىل استحس��ان كتاب يف نوع من األدب ،اس��تعملت فكري
أدحض به املتقدِّ م ،فمن ذلك َّ
أن أبا متام مجع أشعار العرب يف محاسته
وأنشأت من جنسه ما
ُ
ثم رأيت الناس جممعني عىل تفضيل أيب نواس يف وصف
وأنا
ُ
عملت محاس ًة من أشعاريّ ،
اخلمر فعملت كتاب اخلمر ّيات من شعري ،ولو عاش أبو نواس الستحيى ْ
أن يذكر شعر
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نفسه لو سمعها .ورأيت الناس جممعني عىل ُخ ِ
طب ابن نباتة فصنّفت كتاب اخلطب.
غوي ،الش��اعر ،صاحب
وق��د كان ياق��وت التقاه باملوصل ووصف��ه
بالنحوي ،ال ّل ّ
ّ

التصاني��ف الكث�يرة النافعة ،وبينّ ّ
أن أهل املوصل كانوا جممع�ين عليه بالفضل والعلم،
وأنّه قد دارت بينه وبني ش��ميم حم��اورة علم ّية ظريفة أظهر فيها الش��يخ براعته العلم ّية
وملكات��ه الش��عر ّية( .)30وترجم له ابن خل��كان بقوله« :كان أدي ًبا فاض�ًل�اً
خبريا بالنحو
ً

جم الفضائل ،اش��تغل ببغ��داد عىل أيب
وال ّلغة وأش��عار العرب ،حس��ن الش��عر ،وكان ّ

حممد بن ّ
اخلشاب و َمن هم يف طبقته من ُأدباء ذلك الوقت ،وله عدّ ة تصانيف»( .)31ونعته
َّ
ِ
النحوي ،ال ّلغوي ،الش��اعر ،الفاضل ،األديب،
الش��يعي
القم ّي ،باحل يِّ ّل
ّ
ّ
املح ِّق��ق ع ّباس ّ
مهمة ،كاحلامس��ة ،واملناي��ح يف املدايح ،ورشحه عىل
صاح��ب مصنفات َّ
مجة يف مطالب ّ

املقامات ،وعىل ملع ابن جنّي ،وعىل احلامسة ،وغري ذلك(.)32

العلمي من حيث املؤ ّلفات ،فقد كان ش��ميم غزير التأليف ،مل يرتك فنًّا
أ ّما عن أثره
ّ

من فن��ون العرب ّية إلاّ كتب فيه ،فضلاً عن كتبه الفقه ّية وغريها ،وقد اس��تقىص الدكتور
عباس هاين الچراخ يف كتابه (ش��ميم ِ
احل يِّ ّل حياته وش��عره) كتب ُش��ميم ،فأحىص منها
ّ
أربعني كتا ًبا ،وما ذكره له من الكتب ال ّلغو ّية(:)33
1.1اخلطب .وهو مرتّب عىل حروف املعجم
متنزه القلوب يف التصحيف.
ّ 2.2
3.3املحت ََسب يف رشح اخلطب.
4.4املخترَ ع يف رشح ال ّلمع.

5.5مناخ ا ُملنى يف إيضاح الكُنى.
6.6النكت املعجامت يف رشح املقامات.
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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الفحام (1124هـ1205-هـ)
ال�س ّيد �صادق ّ
األعرجي
عيل بن احلس�ين بن هاش��م ب��ن عب��د اهلل بن هاش��م
ّ
الس�� ّيد ص��ادق بن ّ
احلس��ينيِ ،
النجف��ي ،ا ُملكنّى بأيب أمحد ،وبأيب املحاس��ن ،وبأيب النج��ا أو النجاة،
احل�ِّل�يِّ ّ ،
ّ
ّ

حممد بن احلسن بن هشام بن
وا ُملل َّقب ّ
الفحام .وورد نسبه يف بعض املصادر :صادق بن َّ
عبد اهلل
احلسيني(.)34
ّ

صني) من ُقرى ِ
احل ّل��ة اجلنوب ّية ،يف اجلانب
الفح��ام يف قرية (احلُ َ
ولد الس�� ّيد صادق ّ
ِ
ِ
قديم
الرشقي من ش��ط احل ّلة ع�لى بعد ثامنية أميال جن��وب احل ّلة ،و ُع ِر َفت ه��ذه القرية اً
ّ

بـ(حصن سامة) ،وهكذا وردت يف مقطوعة من شعره أرسلها إىل تلميذه قال فيها:
ويل ج��س��دٌ يف ِح��ص� ِ
�ن س��ام��ة موثق

ي�ن
��ب ب��أك��ن��اف
ال���غ���ري ره� ُ
ّ
وق���ل� ٌ

عيل بن أيب
عيل بن احلسني بن ّ
ينتهي نسبه إىل عبيد اهلل األعرج بن احلسني األصغر بن ّ

الفحام ليس له ،وإنَّام ألبيه أو جلدّ ه ،ومل يذكر العلامء منشأ هذا اللقب
طالب،
ولقب ّ
ُ
الذي صار لقبا ألوالده وأحفاده الذين هم يف النجف ِ
واحل ّلة والشام ّية إىل يومنا هذا(.)35
ً
ثم س��افر
درس مبادئ العلوم واملعارف عىل علامئها يف القرن الثاين
ّ
اهلجري ،ومن ّ
ِ
ِ
تم دراس��ة الفقه وأصوله عند مجلة من مش��اهري
إىل النجف األرشف عام (1156هـ) ل ُي َّ

ش��اعرا ،واش��تهر يف
علامئها .وبعد أن أتقن وأجاد ،صار إما ًما يف العرب ّية ،حم ِّق ًقا ،أدي ًبا،
ً
زمانه بشيخ األدب ،وبقاموس لغة العرب ،ألدبه الغزير وإحاطته بعلوم العرب ّية.

حممد مه��دي بحر العلوم
ب��ان أثره
ً
واضح��ا يف تلميذي��ه العاملني اجلليلني :الس�� ّيد َّ

(ت 1212هـ) ،وش��يخ الطائفة جعفر كاش��ف الغطاء (ت 1228ه��ـ) ،وكانا حيتفظان
بحق األس��تاذية ويعرف��ان مقامه الرفيع فيق ّب�لان يده حتّى بع��د أن أصبحا مرجعني
ل��ه ّ
الفحام عنهام بالولدين األكرمني(.)36
ّ
وصارت هلام الرئاسة ،وكان يعبرِّ
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مكانته العلم ّية

رائق الش��عر.
حلا ،أدي ًبا
ش��اعرا َ
الفح��ام من فضالء العل�ماء ،كان ً
الس�� ّيد ّ
ً
فقيها صا ً

ش��ار إلي��ه بالبنانة ،ومجع مع العلوم الرشع ّية
حصل عىل درجة االجتهاد ،وأصبح عا ًملا ُي ُ
والتزود منه حتى ُعرف بش��يخ األدباء ،وجرت بينه وبني أدباء
اإلحاطة باللغة واألدب
ّ
ش��عرا تلميذه الش��يخ جعفر
ع�صره مس��اجالت ومطارحات ،وممّن س��اجله وقال فيه
ً

الكبري كاشف الغطاء.

الفحام إما ًما يف العرب ّية ،والس��يام ال ّلغة حتّى
أثنى عليه األمني
العاميل بقوله« :كان ّ
ّ

ِ
مفصلة،
يب برتمجة طويل��ة ّ
ُدع��ي بـقاموس لغ��ة الع��رب»( .)37وترجم له الش��يخ اليعقو ّ

ذاكرا أس��اتذته
أثن��ى فيها عىل علمه وخلقه ومؤ ّلفات��ه( .)38وترجم له العلاّ مة
الطهراين ً
ّ
وتالمي��ذه وما قاله فيه العل�ما ُء ،من أنّ��ه «كان نحو ًّيا ،لغو ًّيا ،عروض ًّي��ا ،عالِ اًـم ،فاضلاً ،
غوي(:)40
شاعرا ،بلي ًغا»( ،)39وممّا تركه لنا من إرثه ال ّل ّ
ً
الدرة النجف ّية يف علم العرب ّية.
ّ 1.1
2.2رشح شواهد ابن الناظم.
3.3رشح شواهد قطر الندى البن هشام.

النحوي
املطلب الثاين :الت�أ ُّثر
ّ
كان القرن السابع والقرن الثامن والقرن التاسع أخصب القرون العلمية يف ِ
احل ّلة ،إذ
ّ

متنوعة،
ازدهرت العلوم الدين ّية والعلوم ال ّلغو ّية والعلوم األدب ّية ،فضلاً عن علوم ُأ َخر ّ

واملفسون والفقهاء ،وال ّلغو ّيون والش��عراء ،والفالسفة واملناطقة،
فك ُثر فيها املحدِّ ثون
رّ

وأصحاب الكالم ،والرجال ّيون .وممّا ينقله الرواة يف كتبهم أنّه نشأ فيها سبعمئة جمتهد يف
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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إن من مل يدرس الفقه يف ِ
احل ّلة فليس بفقيه(.)41
عرص واحد .وقيل يف ما قيلَ ّ :

وقد اس��تقطب ذلك االس��تقرار وتلك النهضة العلم ّية عل�ماء ُك ُثر يف اختصاصات
ش��تى ،وفدوا إىل ِ
احل ّل��ة التدريس ،فكان هلم أث��ر بارز يف هنضته��ا العلم ّية ،ومن هؤالء
الواف��دون لغويون كبار تأ ّثرت هبم احلركة العلمية يف ِ
احل ّلة ،ولنا أن نعرض لذلك التأ ّثر
ّ
ّ
سني وفياهتم،
بعرض قسم من املسرية العلم ّية لبعض هؤالء الوافدين ،مرتّبني بحسب ّ

وهم:

يحيى بن �سعيد ال ُه َذيل (690-601هـ)
الشيخ حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلُذليَ ّ ُ ،يكنّى بأيب زكر ّيا ،و ُيل ّقب

بمنتجب الدين ،و َيش��تهر بيحيى بن س��عيد ،منسو ًبا إىل جدّ ه األعىل،
بنجيب الدين ،أو
َ
متييزا ل��ه من جدّ ه ابن س��عيد األكرب
ع��رف يف بع��ض الرتاج��م بابن س��عيد األصغرً ،
و ُي َ

(حييى بن احلسن بن سعيد)(.)42

ولد يف الكوفة عام (601هـ) ،ونش��أ فيها يف بيت علم وفقاهة ورياس��ة علم ّية ،إذ

تنُس��ب أرسته إىل جدّ هم األعىل (ابن س��عيد) وهو من الش��خص ّيات العلم ّية املرموقة،

املسمى
املرتجم له فهو من فقهاء اإلمام ّية البارزين ،وصاحب الكتاب الش��هري
أ ّما والد
َ
ّ
بـ(الرشائ��ع) يف فقه اإلمامي��ة .وحييى -بعد ذلك -حفيد العلاّ مة اب��ن إدريس ِ
احل يِّ ّل من
ّ
جهة األم ،وابن عم املح ّقق ِ
احل يِّ ّل.
ّ
ويف ِّ
ظ��ل أفياء ه��ذه األرسة تع ّلم حييى عل��وم عرصه ،من فق��ه وأصول وحديث،

ومنطق وفلس��فة ،وعلوم ال ّلس��ان واألدب ،واجلدل واملناظ��رة وغريها .وكانت وفادته
ع�لى ِ
أه��م احلقب العلم ّية
احل ّل��ة وفادة علم ّية مم ّي��زة ،إذ كان القرن الس��ابع
ّ
اهلجري من ِّ
يف ِ
احل ّل��ة ،ازدهرت فيها العل��وم الدين ّية وغري الدين ّية ،وبرز فيه��ا علامء برعوا يف خمتلف
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الفن��ون ،كاملح ّقق ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،وأرسة آل طاوس ،وأرسة آل نام ،وأمثاهل��م من النوابغ .اعتىل
ك��ريس درس الفق��ه واألصول بع��د وفاة ابن عم��ه املح ّقق ِ
احل يِّ ّل ،وقد أثن��ى عليه علامء
ّ
عرصه ملنزلته العلم ّية ولفضله وورعه وطهارة رسيرته(.)43

املرتجم له مؤ ّلفات ق ّيمة يف الفقه واألصول وال ّلغة وعلوم القرآن ،لك ّن الذي
خ ّلف
َ

وصل إلينا منها كتاب واحد ،عنوانه (اجلامع للرشائع) يف فقه الشيعة ،وهو أشهر كتبه ،وبه

اشتُهر .أخذ عنه مجاعة من كبار الفقهاء ورواة احلديث .أفنى سنوات حياته التي جتاوزت

الثامن�ين عا ًما يف طلب العلم والبح��ث والتحقيق والتأليف ،خدم ًة للرشيعة اإلس�لام ّية
وملذهب أهل البيت ،توفيّ املرتجم له يف ِ
احل َّلة ،وقربه معلوم يف حم َّلة الطاق(.)44
َ
وله م��ن املؤ ّلفات ال ّلغوية كتاب (الفحص عن أرسار القرآن) ،وقد تلمذ عىل يديه

علامء ح ِّل ّيون كبار نذكر منهم(:)45

عز الدين احلس��ن بن عيل ،املعروف باألبزر ِ
احل يِّ ّل .أجازه الش��يخ عام
1.1الس�� ّيد ّ
ّ
(655هـ) ِ
باحل َّلة.
2.2عبد الكريم بن أمحد بن طاوس (ت 693هـ) .روى عنه كتاب (معامل العلامء)
البن شهر آشوب .وكتب له الشيخ إجازة عام (686هـ).

اجلويني (ت 722ه��ـ) صاحب كتاب
احلم��وي
حممد
ّ
ّ
حممد ب��ن َّ
3.3إبراهي��م ب��ن َّ
(فرائد الس��مطني يف فضائل املرتىض والبتول والس��بطني) ،قرأ عىل الش��يخ يف
داره ِ
باحل َّلة عام (671هـ).

ِ
كثريا.
4.4احلسن بن َّ
املطهر املعروف بالعلاَّ مة احل يِّ ّل ،روى عنه وأثنى عىل شيخه ً
5.5احلسن بن أمحد بن حممد بن نام ِ
احل يِّ ّل (ت بعد 752هـ).
َّ

احلسيني.
حممد ابن األعرج ابن
ّ
حممد بن َّ
عيل بن َّ
6.6الس ّيد جمد الدين َّ
حممد بن ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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النحو ا ِ

مكانته العلم ّية

للشيخ حييى بن سعيد مكانة علمية مرموقة يف عرصه ،استندت من جهة إىل أرومة

أصيلة يف العلم والفقاهة ،فأرسته من األُسرَ العلم ّية الكريمة ،واستندت من جهة أخرى
ِ
ربزين ،عىل الرغم
إىل جدّ ه واجتهاده وورعه وس��داده .وهو واحد من أع�لام عرصه امل ّ

م��ن كثرهتم الكاثرة آن��ذاك اعرتف له أس��اطني العلامء يف عرصه بالفض��ل والعلم ،فقد
نقل عن تلميذه العلاّ مة ِ
احل يِّ ّلّ :
أن حييى بن س��عيد كان زاهدً ا ،تق ًّيا ،ذا ضمري طاهر(،)46
ويقول فيه احلس��ن بن داود الرجا ّيل املعروف« :ش��يخنا ومقتدان��ا ،العامل اجلامع للعلوم

األدب ّية والفقه ّية واألصول ّية .كان أتقى الفضالء والعلامء وأورعهم ،له تصانيف جامعة
للفوائد»( .)47وذكره الس��يوطي بقوله« :الفاضلِ ،
املجليس
،الش��يعي»( .)48ويذكر
احل يِّ ّل
ّ
ّ
ّ
أنّه من مشاهري املد ِّققنيّ ،
متداولة بني ّ
املتأخرين(.)49
وأن أقواله
َ

ركن الدين اجلرجا ّ
ين (كان ح ًّيا �سنة 720هـ)

الش��يخ حممد بن ع�لي بن حممد الفاريس اجلرج��اين ِ
احل يِّ ّلُ ،يل ّقب برك��ن الدين(.)50
َّ
َّ
ّ
ّ
ّ
جرجاين األصل ،أس�ترآبادي املولد والنش��أة ،وفد إىل ِ
احل َّلة ودرس فيها العلوم الدين َّية
ّ
ّ
وال ّلغوي��ة واألدبية عىل يد العامل�ين الكبريين اخلواجة الطويس ،والعلاَّ م��ة ِ
احل يِّ ّل .وبرع
ّ
ّ
ّ

ورشوحا عدّ ة .عُ��دّ من الفقهاء
يف عل��وم ال ّلغة ،والس��يام النح��و وأ َّلف فيها مصنّف��ات
ً
متنوع��ة ،له تصانيف يف خمتلف
واملتك ّلم�ين عىل مذهب اإلمام ّية ،واملش��اركني يف علوم ّ

ميادين العلم(.)51

مكانته العلم ّية

مفس ،صاحب إجادة يف
اجلرجاين فقيه
الشيخ ركن الدين
إمامي ،أصو ّيل ،متك ِّلم ،رِّ
ّ
ّ
التأليف وس��عة يف رشح املصنّفات ،وبراع��ة يف تعريب كتب اخلواجة الطويس ٍ
بلغة قال
ّ
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احلسيني« :ترمجاته التي رأيناها ج ّيدة التعبري ،رصينة األلفاظ»(.)52
فيها الس ّيد أمحد
ّ

املرتجم له يف علوم الكالم واملنطق والنحو ،وشارك يف علوم ُأ َخر ،كالفلسفة،
برع
َ

وعلم الالهوت ،انامز الشيخ ركن الدين بسعة التصنيف ،فبلغت كتبه ما يزيد عىل الثالثني
ِ
ثقافته ،فشملت العلوم الدين ّية ،وعلوم املنطق،
بتنوع مصادر
تنوعت ما ّدهتا ّ
مصنّ ًفا ،وقد ّ
والفلسفة ،واجلدل والكالم ،فضلاً عن براعته يف تأليف الكتب النحو ّية.

ِ
بوالئه آلل البيت ،وموالته هل��م يف ما أ ّلف من
ش��هد له أكابر علامء الش��يعة

كت��ب ور ّد مناوئيهم( ،)53وش��هد له َمن ترج��م له من املخالفني بالفضل وس��عة العلم،

يقول عمر رضا كحالة فيه« :ركن الدين ،متك ِّلم ،أصو ّيل ،مشارك يف أنواع العلوم ،أخذ
ِ
ثم عدّ د مجلة منها»( .)54وكان الش��يخ ركن الدين
عن العلاّ مة احل يِّ ّل ،له مصنّفات كثريةّ ،
ِ
فهرسا ملصنّفاته ،وما ُذكر من
بنفس��ه
س�� ّيال القلم ،طويل الباع يف التصنيف ،وقد وضع
ً
مصنّفاته يف ميدان ال ّلغة(:)55

1.1اإلشارات يف علم البالغة.
2.2البديع يف النحو.
3.3الرفيع يف رشح البديع.
4.4روضة املح ّققني يف تفسري الكتاب املبني .يف جم ّلدات
5.5رسائر العرب ّية يف رشح الوافية احلاجب ّية.
6.6املباحث العرب ّية يف رشح الكافية احلاجب ّية.

زيدي (1211-1141هـ)
ال�س ّيد �سليمان الكبري املَ ّ

()56

عيل
الس ّيد سليامن بن داود بن حيدر الرشع بن أمحد الرشع بن حممود بن شهاب بن ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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النحو ا ِ

ِ
عيل زين العابدين
زيدي
احلسيني ا َمل ّ
ّ
ّ
النجفي احل يِّ ّل .ينتهي نسبه إىل زيد الشهيد ابن اإلمام ّ

زيدي نس��بة إىل جدِّ ه
عرف با َمل ّ
عيلُ .يكنّى ب��أيب داود ،وبأيب عبد اهلل ،و ُي َ
اب��ن اإلمام ّ
األعىل السيد أمحد الرشع الذي سكن قرية ا َملزيدية يف ِ
احل ّلة ،املنسوبة إىل آل َمزيد ،أمراء
ّ
ِ
احل ّل��ة ،وكان الناس يل ّقبونه بالرشع ،لتصدّ يه لس�ماع مرافعات اخلصوم وقيامه بواجب
نرش األحكام الرشع ّية( .)57و ُيل ّقب باحلكيم الشتهاره هبذا امليدان ،وبراعته فيه ،حتّى إنّه

َ
أورث هذا اللقب ألرسته (آل الس�� ّيد سليامن) من بعده ،فكان مجاعة من أبنائه وأحفاده
ُيل َّقبون باحلكيم.

ّأرخ الس ّيد داود نجل الس ّيد سليامن تاريخ والدة والده ،فذكر أنهّ ا كانت يف النجف
ٍ
يومئذ ،فربع يف فنون متنوعة،
عام (1141هـ) .وفيها نشأ ،وأخذ العلم عىل كبار أعالمها
كال ّلغة ،واألدب ،والفقه ،فضلاً عن دراس��ة الطب ،واش��تهاره به ،فذاع صيته ،وعرف
فضله وورعه بني الناس ،واستكمل فضيلة العلم يف النجف(.)58

ثم وفد إىل ِ
س��جل بعض املؤرخني عالمات اس��تفهام
احل ّلة عام (1175هـ) ،وقد
ّ
ّ

ع�لى أس��باب هذه اهلجرة ،ذل��ك ّ
الفكري
أن النجف آن��ذاك كانت هي مركز اإلش��عاع
ّ
وموط��ن الثقاف��ة والعلوم ،فكان أقران الس��يد س��ليامن هياجرون من ِ
احل َّل��ة إليها ،لك ّن
ّ
الس��يد ترك النجف إىل ِ
غرضا سام ًيا من هجرته تلك،
احل ّلة ،ولع ّله كان ُيضمر يف نفس��ه ً
ّ
فقد حتولت داره يف ِ
احل ّلة إىل مدرسة للعلم والثقافة وملتقى للطالب بالشعراء واألدباء
َّ
الكبار ،فأنتج ذلك حركة علمية بارزة يف ِ
العلمي األكرب
احل ّلة ،كان للس ّيد وأبنائه الثقل
ّ
ّ
ثم ّ
إن هذه الدار كانت مأوى الضعفاء والفقراء واملرىض الذين يقصدون الس�� ّيد
فيه��اّ .

إلغاثته��م من األمراض ،فكانوا يقدمون من مركز املدينة ومن أريافها ،لذا علت مكانة
الس�� ّيد س��ليامن العلم ّية واألدب ّية واالجتامع ّية ،فغدا مس��موع الكلمة ،مطاع احلكم ،ممّا
أهله لتق ّلد الزعامة الدينية واالجتامعية يف ِ
احل ّلة(.)59
َّ
ّ
ّ
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ش��ارك الس��يد يف أنواع م��ن املعارف ،وكانت له مس��اجالت مع كب��ار علامء ِ
احل ّلة
ّ

العلمي
وش��عرائها .وصنّف يف فنون كثرية ،وله ديوان ش��عر ضخم .واستمر يف عطائه
ّ
حتى وفاته يف ِ
احل ّلة.
و ُيعدُّ الس ّيد من شعراء أهل البيت ،فقد قرص أكثر شعره عىل مدحهم والثناء

مطوالت يف رثاء اإلمام احلسني.)60(
عىل مناقبهم وبيان فضائلهم ،وله ّ

مكانته العلم ّية

للس�� ّيد س��ليامن الكبري مكانة مرموقة ،يغبطه عليها األقربون واألدنون ،فهو سليل

عيل ،وقد حب��اه اهلل بنعم كثرية ،فكان
الدوحة اهلاش��م ّية ،إذ ينتهي نس��به إىل اإلمام ّ

جيمع بني الكامالت العلم ّية والنفس�� ّية م��ن جهة ،وجيمع بني علم األبدان وعلم األديان

من جهة أخرى.

ُعرف بأرسة (آل الس�� ّيد س��ليامن الكبري) ،برز
ث��م إنه خ ّلف أرسة علم ّية مرموقة ،ت َ
ّ
منه��م علامء أجلاّ ء ،س��امهوا يف إعادة ال��روح العلمية والثقافية إىل مدين��ة ِ
احل ّلة ،بعد أن
ّ
ّ
قارب الس��تار أن ُيس��دل عىل هنضتها العلم ّية والثقاف ّية يف القرن�ين الثاين عرش والثالث

عرش اهلجر ّيني.

آلت الزعامة الدينية إىل الس��يد س��ليامن يف ِ
احل ّلة ،فكان ق ِّي اًم هب��ا ،أمينًا عىل مها ّمها،
ّ

االجتامعي
خلف صال��ح ،كان هلم أثر كبري يف الواقع
ثم خلفه من بعده
ٌ
ّ
َقمينً��ا بأعبائهاّ .
والثق��ايف والس��يايس يف ِ
احل ّل��ة ،فقد هنج��وا منهج والده��م ،وتوارثوا عن��ه علمه وأدبه
ّ
ّ
وبراعت��ه يف الطب ،فكانت هذه األرسة أرسة علم ّية أدبية مم ّيزة ،ومن مش��اهريهم ولداه

الس�� ّيد حسني ،والس�� ّيد داود ،وحفيداه الس ّيد مهدي والس ّيد س��ليامن الصغري ،وحفيد
حفيده شاعر أهل البيت السيد حيدر ِ
احل يِّ ّل.
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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النحو ا ِ

ِ
مشاركًا يف العلوم .نشأ يف
الساموي بقوله« :كان فاضلاً ،
حممد طاهر
ّ
وذكره الشيخ َّ
النجف ،ودرس عىل علامئها ،ثم ارحتل إىل ِ
احل ّلة فسكنها ،وله فيها مع أدبائها جماريات،
ّ

()61
حممد
األئمة
كثري يف املديح والرثاء»  ،وترجم له الشيخ َّ
ٌ
له ديوان ش��عر ،وله يف ّ
ش��عر ٌ

تضمنت :نس��به ،وس�يرته العلم ّية ،وديوان شعره ،مع ذكر
يب ترمجة ّ
عيل اليعقو ّ
مفصلةّ ،
ّ
ِ
ذكر يف مدحه :هو ج��دُّ األرسة احل ِّل ّية
ث��م ذكر وفاته ومراثي��ه ،وممّا َ
ن�ماذج من قصائدهّ ،
املعروفة ُبأرسة آل الس�� ّيد سليامن ،وقد نبغ منهم عد ٌد ليس بالقليل يف الفضل واآلداب،
أن الس��يد املرتجم له وأوالده من مؤس�سي هنضة ِ
وح ًّق��ا ّ
احل ّلة األدب ّي��ة يف القرن الثالث
َ
ّ
ّ
ع�شر( .)62وذكره عمر رضا كحالة ،فقال فيه« :أتق�� َن العلوم ،وبرع يف الطب واألدب،
وصنّف ِّ
بكل عل ٍم وف ٍّن كتا ًبا»(.)63

مؤ َّلفاته
ذك��ر الس�� ّيد داود يف ترمجة والده أنّه صنّ��ف ِّ
بكل علم وف ّن كتا ًب��ا ،ونقل عنه ذلك

أن هذا الرتاث مل يص��ل إلينا منه إلاَّ
معظ��م َمن ترجم للس��يد س��ليامن ،ولك ّن املالح��ظ ّ
بأن حوادث ِ
بع��ض الكتب .وقد ع ّلل الدكتور حازم ِ
احل يِّ ّل ذلك ّ
العثامين
احل ّلة يف العرص
ّ
أ ّدت إىل إحراق دور الس�� ّيد سليامن فأتلفت أكثر آثاره ،ومل يبق منها إلاَّ القليل .وممّا ُذكر

له من مؤلفات لغوية(:)64

عيل
1.1خالص��ة اإلع��راب( .خمطوط) ،رس��الة يف النح��و ،يصفها الش��يخ ّ
حممد ّ
اليعق��ويب :بإنهّ ��ا صغرية احلج��م ،كبرية الفائ��دةُ ،رتِّبت ع�لى مقدمة وفصول
ِ
وأسهل
أربعة ،وخامتة ،وهي من أحس��ن ما كتب يف العرب ّية ،عىل ْأو َج ِه َط ْر ٍز،
ٍ
م��دريس ،كتبها لتالمذته ،وكنّى نفس��ه فيها بأيب عبد اهلل س��ليامن بن
أس��لوب
ّ
داود
احلس��يني( .)65وقد عارض هذا الرأي املح ّقق
الطهراين( ،)66ونسب هذه
ّ
ّ
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الرس��الة املخترصة إىل حفيده الس�� ّيد س��ليامن الصغري ،وأ ّيده يف ذلك الدكتور
مرض سليامن ِ
احل يِّ ّل حم ِّقق ديوان الس ّيد سليامن.
2.2دي��وان ش��عره( .مطبوع) ،مجعه وح ّقق��ه الدكتور مرض س��ليامن ِ
احل يِّ ّل ،وطبعه
يف ( )346صحيف��ة ب��دار املخطوط��ات يف العتبة العباس��ية املقدس��ة بكربالء
عام (2010م) بعنوان (ديوان الس�� ّيد س��ليامن الكبري املتوفىّ س��نة 1211هـ)،
وقد أودع فيه املح ّقق جمموعة من أحاديث نبو ّية رشيفة ،نقلها الس�� ّيد س��ليامن

الكبري ،و ُطبعت يف مقدّ مة حتقيق الكتاب.
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حمكم ٌة تُعنى رُّ
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اخلامتة والنتائج
ِ
1.1أوضح البحث ّ
مهم من روافد الدراسات ال ّلغو ّية يف
أن النحو احل يِّ ّل يعدُّ رافدً ا اً
أوائل نش��أهتا ،إذ عارصت مدرس��ة ِ
احل ّلة النحو ّية مدرستي البرصة والكوفة،
وكان لعلامئها مس��امهة كبرية يف نش��أة مدرس��ة الكوفة ،ذلك ّ
أن مجلة من كبار
العل�ماء يف الق��راءات وال ّلغة والنح��و يف أوائل نش��أة العل��وم ال ّلغو ّية هم من
ِ
احل ّلة أو من نواحيها ،والس�� ّيام ناحية النيل التي برز فيها أكابر العلامء ،ومنهم
القراء الس��بعة ،وليس خاف ًيا ّ
أن رأس
مح��زة بن حبي��ب الز ّيات وهو واحد من ّ
اهلراء .ومنه
(الكسائي) قد تلمذ عىل أيب جعفر
مدرسة الكوفة
وعمه ّ
الرؤايس ّ
ّ
ّ

يتّضح ّ
أن النيل قد رفدت مدرس��ة الكوفة بأس��اتذة كبار ،كان هلم الفضل عىل

والنحوي ،وهو منهج قام عىل اتخّ اذ القراءات
غوي
ّ
مؤس�سي منهجها ال ّل ّ
أكابر ّ
غوي.
القرآن ّية واملسموع من لغات العرب أصلاً للترشيع ال ّل ّ

النييل ،أو أبو
مس��وغ لعدم االعت��داد بأن يكون
وب�َّي�نَّ البحث أن ال
ِّ
ال��رؤايس ّ
ّ
بحجة ّ
أن هذين مل ُيؤ َثر
مؤسيس مدرسة الكوفةّ ،
النييل ،من ّ
مس��لم معاذ ّ
اهلراء ّ

رصيف.
نحوي أو
لغوي أو
عنهام إرث
ّ
ّ
ّ

2.2أظه��ر البحث األثر ال ّلغ��وي والنحوي ملدين��ة ِ
احل ّلة بعد متصريه��ا يف العراق
ّ
ّ
واملدن اإلس�لام ّية ،واختار الباحث دراس��ة الس�يرة العلم ّية لثالثة نامذج من

والنحوي.
اللغوي
كبار علامئها والوقوف عىل مسامهتهم يف الدرس
ّ
ّ
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احل يِّل بالثقافات ال ّلغوية الوافدة ،إذ استقطبت ِ
ِ
احل ّلة
ّ
3.3عرض البحث لتأ ُّثر الدرس ّ
يف ع�صر هنضتها علامء ُك ُثر يف اختصاصات ش��تّى ،وفدوا إىل ِ
احل ّلة للتدريس،
ف��كان هلم أثر بارز يف نش��اطاهتا العلم ّية ،ومن هؤالء الواف��دون لغو ّيون كبار
تأ ّث��رت هبم احلرك��ة العلمية يف ِ
احل ّل��ة ،وقد عرض الباحث للمس�يرة العلم ّية
ّ

ونحوي.
لغوي
لثالثة من هؤالء الوافدين ،وما كان هلم من أثر
ّ
ّ
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هوام�ش البحث
(ُ )1ينظ��ر :معجم البل��دان  ،309/1واحلوادث اجلامع��ة والتجارب النافعة يف املئة الس��ابعة -360
ِ ،362
يب .5
واحل ّلة وأثرها
العلمي واألد ّ
ّ
(ُ )2ينظر :احلوادث اجلامعة .330
( )3ينظ��ر :الدرس النحوي يف ِ
اهلجري (أطروحة
احل ّلة نش��أته وتطوره حتى هناية الق��رن الرابع عرش
ّ
ّ
ُ
دكتوراه) للباحث قاسم رحيم .42 ،24 ،22
(ُ )4ينظر :نزهة األلباء يف طبقات األدباء  ،34وإنباه الرواة عىل أنباه النحاة  ،101/4وبغية الوعاة يف
طبقات ال ّلغو ّيني والنحاة .416 ،81/1
(ُ )5ينظر :مراتب النحو ّيني  ،48وطبقات النحو ّيني وال ّلغو ّيني  ،13ومعجم األدباء .169/13
القراء الكوف ّيني .23-22
(ُ )6ينظر :معجم قبائل العرب القديمة واحلديثة  ،21/1ونحو ّ
يب مذاهبه وتيسريه .89
(ُ )7ينظر :تاريخ علوم ال ّلغة العرب ّية  ،12والنحو العر ّ
( )8نزهة األلباء  ،43ومعجم األدباء .184/5
( )9مهع اهلوامع .508/1
( )10خزانة األدب .144/1
( )11املصدر نفسه .98/7
(ُ )12ينظر :نزهة األلباء .51-50/1
( )13معجم األدباء .384/2
ِ
النحوي يف احل ّلة :د .أسعد النجار .31
(ُ )14ينظر :الدرس
ّ
احل ّلة  ،91/1والدرس النحوي يف ِ
( )15ينظر :احلوادث اجلامعة  ،330وتاريخ ِ
احل ّلة .34-33
ّ
ُ
ِ
النحوي يف احل ّلة .34
(ُ )16ينظر :البابل ّيات  ،120/1والدرس
ّ
(ُ )17ينظر :املصدر نفسه .34
ِ
(ُ )18ينظر :أعيان الشيعة  ،113/8والبابل ّيات  ،51/5وتاريخ احل َّلة .١٦٥
( )19تُنظ��ر ترمجت��ه يف :نزهة األلب��اء  ،485ومعجم األدب��اء  ،247 :7ووفي��ات األعيان ،183/2
وال��وايف بالوفي��ات  ،174/27وبغية الوعاة  ،324/2والكنى واأللق��اب  ،6-4/24وديوان
اإلسالم  ،177/3واألعالم .74/8
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(ُ )20ينظر :نزهة األلباء  ،485ووفيات األعيان .183/2
(ُ )21ينظر :معجم األدباء  ،247/7ووفيات األعيان  ،183/2والوايف بالوفيات .174/27
( )22نزهة األلباء .485
( )23وفيات األعيان .183/2

(ُ )24ينظر :الكنى واأللقاب.4/24
(ُ )25ينظ��ر :نزه��ة األلب��اء  ،485ومعج��م األدب��اء  ،247/7ووفي��ات األعي��ان ،183/2والوايف
بالوفيات  ،174/27وبغية الوعاة.324/2
(ُ )26ينظر :نزهة األلباء  ،485ومعجم األدباء  ،247 :7وبغية الوعاة ،324/2واألعالم 74/8
( )27تُنظ��ر ترمجت��ه يف :معج��م األدب��اء  ،72-50/13وتاريخ إرب��ل ،195/2وإِنب��اه الرواة،543
ووفي��ات األعيان  ،340-339وال��وايف بالوفيات ،187/16:وبغي��ة الوعاة ،157-156/2
وش��ذرات الذهب ،9/7والكنى واأللقاب  ،335-334/2وفقهاء الفيحاء ،127/1وشميم
ِ
احل يِّ ّل حياته وشعره 9
(ُ )28ينظر :معجم األدباء  ،57-50/13وإِنباه الرواة  ،543/1وبغية الوعاة .157-156/2
(ُ )29ينظ��ر :معجم األدب��اء  ،57-50/13وتاريخ إرب��ل  ،195/2وال��وايف بالوفيات ،187/16
وبغية الوعاة  ،157-156/2وشذرات الذهب .9/7
(ُ )30ينظر :معجم األدباء .54-51/13
( )31وفيات األعيان .340/3
(ُ )32ينظر :الكنى واأللقاب .334/2
 )33ينظر :شميم ِ
احل يِّ ّل حياته وشعره .9
ُ

( )34تُنظ��ر ترمجت��ه يف :أعي��ان الش��يعة  ،377/11والبابل ّي��ات  ،177/1وطبق��ات أعالم الش��يعة
 ،643-640/11ومعجم املؤ ّلفني  ،316/4وتاريخ ِ
احل ّلة  ،189-186/2وموسوعة أعالم
احل ّلة ِ ،175/1
ِ
يب .184-181
واحل ّلة وأثرها
العلمي واألد ّ
ّ
( )35أعيان الش��يعة  ،377/11والبابل ّي��ات  ،179-177/1وطبقات أعالم الش��يعة -640/11
 ،643واألعالم  ،186/3وفقهاء الفيحاء .94/1
ِ
( )36ينظ��ر :البابلي��ات  ،177/1وتاري��خ ِ
يب
احل ّل��ة  ،189-186/2واحل ّل��ة وأثره��ا
العلمي واألد ّ
ّ
ُ
ّ
.184-181
( )37أعيان الشيعة .377/11
(ُ )38ينظر :البابل ّيات .179-177/1

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
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(ُ )39ينظر :طبقات أعالم الشيعة .641-640/11
( )40ينظر :أعيان الشيعة  ،377/11والبابليات  ،177/1وتاريخ ِ
احل ّلة ،188/2
ّ
ُ
ِ
(ُ )41ينظر :مدرسة احل ّلة العلم ّية.6 :
( )42تُنظ��ر ترمجته يف :كتاب الرجال  ،227/1وبغية الوعاة  ،331/2وأمل اآلمل ،347-346/2
وبح��ار األن��وار  ،60/107والكُنى واأللق��اب  ،309وأعيان الش��يعة  ،231/15وروضات
اجلنّ��ات 188/2والذريع��ة  ،204 ،431/5واألع�لام  ،135/8ومعج��م رج��ال احلدي��ث
 ،32/21وفقهاء الفيحاء  ،189-188/1ومعجم املؤ ّلفني  ،185/13وتاريخ ِ
احل ّلة .21/2
(ُ )43ينظ��ر :كتاب الرج��ال ،227/1وبغية الوعاة  ،331/2وأمل اآلم��ل ،347-346/2وتاريخ
ِ
احل ّلة .21/2
(ُ )44ينظ��ر :كتاب الرجال  ،227/1وأمل اآلمل ،347-346/2والكُنى واأللقاب  ،309وأعيان
الشيعة .231/15
( )45ينظر :أعيان الشيعة  ،231/15وروضات اجلنّات  ،188/2وتاريخ ِ
احل ّلة .21/2
ُ
(ُ )46ينظر :أمل اآلمل  ،347-346/2والكُنى واأللقاب  ،309وأعيان الشيعة .231/15
( )47كتاب الرجال .227/1
( )48بغية الوعاة .331/2
(ُ )49ينظر :بحار األنوار .60/107
( )50تنظر ترمجته يف :رياض العلامء  ،108-107/7وأعيان الشيعة  ،425/9والذريعة ،238/19
و ،12/21وطبق��ات أعالم الش��يعة  ،194/3ومعج��م املؤ ّلف�ين  ،46/11وتراجم الرجال،
ألمحد احلسني  ،232/1ومدرسة ِ
احل ّلة العلم ّية .265
ّ

(ُ )51ينظر :أعيان الشيعة  ،425/9والذريعة  ،238/19وطبقات أعالم الشيعة  ،194/3ومعجم
املؤ ّلفني .46/1
( )52تراجم الرجال .232/1
ُ )53ينظر :رياض العلامء ،108-107/7وأعيان الشيعة  ،425/9والذريعة  ،238/19و.12/21
( )54معجم املؤ ّلفني .46/11
(ُ )55ينظ��ر :أعيان الش��يعة  ،425/9والذريع��ة  ،238/19و ،12/21ومعجم املؤ ّلفني ،46/11
وتراجم الرجال  ،232/1ومدرسة ِ
احل ّلة العلم ّية .265
( )56تنظر ترمجته يف :أعيان الش��يعة  ،315-314/35والطليعة من شعراء الشيعة ،382-381/1
والبابل ّي��ات  ،195-188/1والذريعة  ،153/7واألع�لام  ،125-124/3ومعجم املؤ ّلفني
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واحل ّلة وأثرها العلمي واألديب  ،165-158واحلسني يف الشعر ِ
ِ ،263/4
احل يِّ ّل .153/1
ّ
ّ
( )57ينظ��ر :أعي��ان الش��يعة  ،315-314/35والبابليات ِ ،192-188/1
العلمي
واحل ّل��ة وأثرها
ّ
ُ
ّ
يب .161-158
واألد ّ
( )58ينظر :أعيان الش��يعة  ،315-314/35والبابلي��ات  ،195-188/1وتاريخ ِ
احل ّلة -191/2
ّ
ُ

.193
احل ّلة ِ ،193/2
( )59ينظر :أعيان الش��يعة  ،315-314/35وتاريخ ِ
يب
واحل ّلة وأثرها
العلمي واألد ّ
ُ
ّ
.160-158
(ُ )60ينظر :البابل ّيات .188/1
( )61الطليعة من شعراء الشيعة .381/1
(ُ )62ينظر :البابل ّيات .195-188/1
( )63معجم املؤ ّلفني .263/4
(ُ )64ينظ��ر :البابل ّي��ات  ،195-188/1والذريع��ة  ،153/7واألع�لام  ،125-124/3ومعجم
املؤ ّلفني ِ ،263/4
يب .160-158
واحل ّلة وأثرها
العلمي واألد ّ
ّ
(ُ )65ينظر :البابل ّيات .190/1
(ُ )66ينظر :الذريعة .153/7
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م�صادر البحث ومراجعه
املطبوعات
الزركيل ،ط ،3دار العلم للماليني ،بريوت1969 ،م.
1.1األعالم :خري الدين
ّ

العاميل األمني ،مطبعة ابن زيدون ،بريوت1958 ،م.
احلسيني
2.2أعيان الشيعة :الس ّيد حمسن
ّ
ّ

العاميل (ت 1104هـ) ،حتقيق :الس ّيد
احلر
حممد بن احلسن ّ
3.3أمل اآلمل يف ذكر علامء جبل عاملّ :
ّ
قم1404 ،هـ.
أمحد
احلسيني ،مطبعة نمونةّ ،
ّ
القفط��ي (ت 624هـ) ،حتقيق حمم��د أبو الفضل
عيل بن يوس��ف
ّ
4.4إنب��اه ال��رواة عىل أنب��اه النحاةّ :
إبراهيم ،ط ،1املكتبة العرص ّية ،بريوت1424 ،هــ.
يب ،ط  ،1مطبعة الزهراء ،النجف1950 ،م.
عيل اليعقو ّ
5.5البابل ّياتّ :
حممد ّ

مؤسسة الوفاء ،بريوت1983 ،م.
حممد باقر
املجليس (ت 1111هـ) ،طّ ،2
6.6بحار األنوارّ :
ّ

السيوطي (ت 911هـ) حتقيق:
7.7بغية الوعاة يف طبقات اللغو ّيني والنحاة :جالل الدين عبد الرمحن
ّ
حممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العرص ّية ،بريوت1426 ،هـ.
ّ
مخاس
8.8تاري��خ إربل :املب��ارك بن أمحد بن املب��ارك
اإلربل (ت 632هـ) ،حتقيق :س��امي بن س��يد ّ
يّ ّ
الصفار ،دار الرشيد ،بغداد1980 ،م.
9.9تاريخ ِ
احل ّلة :يوسف كركوش ،ط ،1املكتبة احليدر ّية ،مطبعة رشيعت ،قم1430،هـ.
العبيدي ،ط ،1دار الرشيد ،بغداد1986 ،م.
1010تاريخ علوم اللغة العرب ّية :د .رشيد
ّ

املرعيش ،مطبعة الصدر ،قم،
احلس��يني ،نرش مكتبة آية اهلل العظمى
1111تراجم الرجال :الس�� ّيد أمحد
ّ
ّ
1414هـ.
1212احلسني يف الشعر ِ
احل يِّ ّل :سعد احلدّ اد ،ط ،1املكتبة احليدر ّية ،قم2015 ،م.
ِ 1313
احلل ،ن�شر مركز بابل للدراس��ات احلضار ّية
احل ّل��ة وأثرها
العلم��ي واألد ّ
ّ
يب :د .حازم س��ليامن يّ ّ
والتارخي ّية ،مطبعة دار الصادق ،بابل2010 ،م.
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الصابوين
حممد
1414احل��وادث اجلامعة والتج��ارب النافعة يف املئة الس��ابعة :عبد الرزاق بن أمحد ب��ن ّ
ّ
الفوطي (ت 723هـ) ،حتقيق :د .بش��ار ع��واد معروف ،و د .عامد عبد الس�لام
املع��روف باب��ن
ّ
قم1426 ،هـ.
رؤوف ،مطبعة رشيعتي ،املكتبة احليدر ّيةّ ،
البغ��دادي (ت 1093هـ) ،حتقيق
1515خزان��ة األدب ولب لباب لس��ان العرب :عب��د القادر بن عمر
ّ
اخلانجي ،القاهرة1997 ،م.
حممد هارون ،ط ،4مكتبة
ّ
ورشح :عبد السالم ّ
1616ال��درس النحوي يف ِ
احل ّلة :د .أس��عد النجار ،ن�شر مركز بابل للدراس��ات احلضارية والتارخيية،
ّ
مطبعة دار الصادق ،بابل( ،د.ت).
1717ديوان اإلس�لام :حممد بن عبد الرمحن بن الغزي (ت 1167هـ) ،حتقيق :س�� ّيد كرسوي حس��ن،
ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت1990 ،م.
الطهراين ،املعروف بآغا ُب��زرك ،ط ،3دار األضواء،
حممد حمس��ن
1818الذريع��ة إىل تصانيف الش��يعةّ :
ّ
بريوت1403 ،هـ.
األصبه��اين ،ط ،1دار
اخلوانس��اري
حممد باقر
ّ
1919روض��ات اجلنّات يف أحوال العلامء والس��اداتّ :
ّ
إحياء الرتاث ،بريوت2010 ،م.
احلسيني ،نرش مكتبة آية
األفندي ،حتقيق :الس�� ّيد أمحد
2020رياض العلامء وحياض الفضالء :عبد اهلل
ّ
ّ
املرعيش ،قم1403 ،هـ.
اهلل العظمى
ّ
حممد بن العامد (ت 1089هـ) ،حتقيق:
2121شذرات الذهب يف أخبار من ذهب :عبد احلي بن أمحد بن ّ
حممود األرناؤوط ،ط ،1دار ابن كثري ،دمشق -بريوت1986 ،م.
ِ
الچراخ ،ط ،1نرش
(عيل بن احلسن بن عنرت ت 601هـ) حياته وشعره :عباس هاين ّ
2222شميم احل يِّ ّل ّ
مركز بابل للدراسات احلضار ّية والتارخي ّية ،دار الصادق ،بابل2008 ،م.
يب ،بريوت1972 ،م.
2323طبقات أعالم الشيعة :حممد حمسن
الطهراين ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ

األس��دي ،ابن قايض ش��هبة (ت 851ه��ـ) ،حتقيق:
2424طبق��ات النحو ّي�ين واللغو ّي�ين :تقي الدين
ّ
د .حمسن غياض عجيل ،مطبعان النعامن ،النجف1974 ،م.
اجلبوري ،دار املؤرخ
الس�ماوي ،حتقيق :كامل س��لامن
حممد
ّ
ّ
2525الطليعة من ش��عراء الش��يعة :الشيخ ّ
يب ،بريوت1422 ،هـ.
العر ّ
2626فقه��اء الفيحاء وتطور احلركة الفكر ّية يف احل ّلة :الس�� ّيد هادي محد ك�مال الدين ،مطبعة املعارف،
بغداد1962 ،م.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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حل ِّل ّي بني الأثر والت�أثُّر
النحو ا ِ
احلسيني ،مطبعة
احلل (ت 707هـ) ،باعتناء جالل الدين
ّ
2727كتاب الرجال :احلسن بن عيل بن داود يّ ّ
جامعة طهران ،إيران1342 ،هـ.
األميني ،مكتبة الصدر،
حممد ه��ادي
ّ
القم ّي ،تقديم ّ
حممد رضا ّ
2828الكنى واأللقاب :الش��يخ عباس ّ
طهران1410 ،هـ.
2929مدرس��ة ِ
املعريف :د .حس��ن احلكي��م ،ط ،1مطبعة الب ّينة ،مركز
احل ّلة العلم ّية ودورها يف التأصيل
ّ
اهلدى للدراسات احلوزو ّية2008 ،م.
حممد
عيل ،املعروف بأيب الط ّيب ال ّل ّ
غوي (ت 351هـ) ،حتقيقّ :
3030مراتب النحو ّيني :عبد الواحد بن ّ
يب ،مرص1955 ،م.
أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العر ّ
احلموي (ت 626هـ) ،حتقيق :إحس��ان عب��اس ،ط ،1دار
3131معج��م األدب��اء :ياقوت بن عب��د اهلل
ّ
اإلسالمي ،بريوت1993 ،م.
الغرب
ّ
احلموي ،ط ،2دار صادر ،بريوت1995 ،م.
3232معجم البلدان :ياقوت
ّ

يب،
حممد راغ��ب بن عبد الغن��ي كحالة ،إحياء ال�تراث العر ّ
3333معج��م املؤ ّلف�ين :عمر بن رض��ا بن ّ
بريوت1957 ،م.
3434معج��م رج��ال احلديث وتفضي��ل طبقات الرواة :الس�� ّيد أبو القاس��م اخلوئي ،مطبع��ة اآلداب،
النجف األرشف1984 ،م.
3535معج��م قبائ��ل العرب القديمة واحلديثة :عم��ر رضا كحالة ،ط ،2دار العل��م للماليني ،بريوت،
1968م.
التكريتي ،و د .عائد كريم
حممد صال��ح
يب مذاهبه وتيس�يره :د .جمهد
3636النح��و العر ّ
ّ
الدليمي ،و دّ .
ّ
احلريزي ،نرش جامعة بغداد ،بغداد1991 ،م.
ّ
املكرمة1985 ،م.
3737نحو القراء الكوف ّيني :د .خدجية أمحد مفتي ،املكتبة القيرص ّية ،مكّة ّ

األنب��اري (ت 577هـ)،
حممد ،أب��و الربكات
ّ
3838نزه��ة األلباء يف طبق��ات األدباء :عب��د الرمحن بن ّ
السامرائي ،ط ،3مكتبة املنار ،الزرقاء ،األردن1985 ،م.
حتقيق :د .إبراهيم
ّ
الس��يوطي ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،املكتبة
3939مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع :جالل الدين
ّ
التوفيق ّية ،مرص( ،د.ت).
الصفدي (ت 764هـ) ،حتقيق :أمحد
4040ال��وايف بالوفيات :صالح الدين خليل بن أيبك ب��ن عبد اهلل
ّ
األرناؤوط ،وتركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث ،بريوت2000 ،م.
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يب،
حممد بن خ ِّل��كان ،ط ،2دار إحياء الرتاث العر ّ
4141وفي��ات األعيان وأنباء أبناء الزم��ان :أمحد بن ّ
بريوت2009 ،م.

املخطوطات:

4242الدرس النحوي يف ِ
اهلجري (أطروحة دكتوراه)،
احل ّلة نشأته وتطوره حتى هناية القرن الرابع عرش
ّ
ّ
للباحث قاسم رحيم ،جامعة بابل ،ك ّلية الرتبية للعلوم اإلنسان ّيهة2015 ،م.
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