
 

 
 
 

 حكاية أيب القاسم البغدادي
 حول املؤلف والعصر والنوع

 
 )∗(حممد بن تتا. د

ظلت حكاية أيب القاسم البغدادي أليب املطهر األزدي، حىت بعد مرور قرن من 
، تثري العديد من األسئلة واإلشكاالت ١٩٠٢الزمن على صدور طبعتها األوىل عام 

 - بطبيعة احلال -يتوقع من هذه العجالة وهي أسئلة ال . أمام مؤرخ اآلداب العربية
ا ذا بال، بعد أن عوجلت من لدن كبار  النقاد أن تضيف إىل تناوهلا شيئً

ومع هذا، فإن كون احلكاية ال تزال غري معروفة لدى كثري من . )١(واملؤرخني
من هنا  . ا لعرض مالمح من تلقيها لدى املؤرخني والنقاداملختصني قد يكون مساغً

 :  ، أن تعرض آراء املتقدمني يف قضايا ثالثالًلوكد من هذه العجالة، أويكون ا
 من هو مؤلف حكاية أيب القاسم البغدادي؟    •
 وإىل أي عصر تنتمي؟ •
 ويف أي نوع فين تصنف؟  •

                                                           
 .موريتانية أستاذ األدب يف قسم اللغة العربية جبامعة نواكشوط، )∗(
مع اللغة العربية بدمشق، اطلعنا من أعمال هؤالء النقاد ما نشرته جملة جم كان من آخر ما) ١(

دكتور عبد الكرمي لألستاذين اجلليلني ال) ١٠٥إىل ص  ٨١ص( ١، اجلزء٧٨الد 
 .مد حسني والدكتور إحسان النصحم
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تب حول ذلك أن الكثري مما كُ. ا، إىل مناقشتها، على قدر الطاقةثاني مث تسعى
استأثرت به نسبتها إىل أيب حيان التوحيدي، السنوات األخرية، قد  يفاحلكاية، 

إثباتا، وحواريتها مع جممل اإلرث . اا أو نفيأما دراسة احلكاية نفسها، تقنيا
يف  –السردي القدمي، وصالا مبشاغله الفنية واإليديولوجية الكربى، فلم تنل 

سم يف صحيح أن مثل هذه الدراسة قد تتطلب احل. العناية الكافية -حدود علمنا
زيل احلكاية يف سياقها من النص الثقايف العريب، وهذا ـف والعصر لتنإشكال املؤلِّ

 .أن تنجزه - لو من باب التمينو -ما تود هذه العجالة 
 ؟ من هو مؤلف احلكاية -١

 عرض لآلراء
أن يكون أبو املطهر األصفهاين الذي لقيه أبو احلسن «يفترض آدم متز 

 .)٢(»من القرن اخلامس هو مؤلف احلكاية الباخرزي يف النصف األول
مؤلف حكاية أيب القاسم البغدادي هو أبو املطهر «أما زكي مبارك فيذكر أن 

ا يف اموعات األدبية، ومل جد الًاألزدي حممد بن أمحد، وهو رجل يذكر قلي
نستطع الوصول إىل معرفة أخباره يف كتب التراجم، ولكن املسيوه متز هدانا يف 

والظاهر أنه ولد يف ، )٣(دمة األملانية إىل أنه كان يعيش يف صميم القرن الرابعاملق
                                                           

، ٢٨ حممد حسني األعرجي، فن التمثيل عند العرب، سلسلة املوسوعة الصغرية، العدد. د) ٢(
 .٧١م، ص١٩٧٨ ه ١٣٩٨بغداد  دار احلرية للطباعة،

ص  ،١٩٧٥زكي مبارك،  النثر الفين يف القرن الرابع، اجلزء األول، دار اجليل، بريوت، ) ٣(
ترمجة على أن آدم متز يف كتابه احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري،  .٤١٦

ر، الطبعة الثانية، جلنة التأليف والترمجة والنشر، مصحممد عبد اهلادي أبو ريده، 
بن أمحد أبا  القرن اخلامس اهلجري جند حممد يف«: ، يقول ٢٦١ص  ٢، اجلزء ١٩٥٧

مساه حكاية أيب القاسم البغدادي ااملطهر األزدي يؤلف كتاب«. 
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من الفتيان املاجنني، بدليل  )٤(٣٠٦الربع األخري من القرن الثالث فقد كان يف سنة 
د أحصيت أنا ومجاعة بالكرخ ئة وقلعهدي ذا احلديث سنة ست وثالمثو: قوله
ويف مكان آخر يتحدث عن  (...) عشر حرائرئة وستني جارية، يف اجلانبني وأربعم

جملس أنس قضاه مع ابن احلجاج وأيب حممد اليعقويب وأيب احلسن بن سكرة، وهم 
، فحكاية ٣٨٥، وثالثهم إىل سنة ٣٩١من أعيان القرن الرابع، عاش أوهلم إىل سنة 

 .)٥(»ت بال ريب يف أواسط القرن الرابعأيب القاسم البغدادي وضع
اية أيب القاسم البغدادي على صورة الثقيل يف حك وهو يعلِّقويعود مبارك، 

وقد أشرنا يف النص الفرنسي إىل أن هذه الصورة منقولة عن رسالة «: ليقول
للخوارزمي، ونرجح اآلن أن اخلوارزمي هو الذي حاكى أبا املطهر يف وصف 

ا يف جنا ماوأبو املطهر كان شاب، ٣٩٣أو  ٣٨٣الثقيل ألن اخلوارزمي مات سنة 
 .)٦(»بعد انتصاف القرن الرابع الًش طويفمن املستبعد أن يكون عا ٣٠٦سنة 

حديثه عن منهج الوضع الفين وعلى هذا النحو سار طه احلاجري، يف معرض 
األحاديث  ا علىا، ومل يعد األمر فيه موقوفًا كبريشاع يف القرن الرابع شيوع«الذي 

ى ذلك إىل الكتب املطولة  حيان، وإمنا تعدرأينا عند أيبوالرسائل املقصورة كما 
كهذا الكتاب الذي وضعه أبو علي احلامتي، وكحكاية أيب القاسم البغدادي اليت 

   .)٧(»ااألزدي من أهل القرن الرابع أيضوضعها أبو املطهر 
                                                           

أبو حيان التوحيدي، : ولعهدي ذا احلديث سنة ستني وثالمثئة انظر: يف اإلمتاع واملؤانسة )٤(
 .١٦١/ ٣اإلمتاع واملؤانسة حتقيق أمحد أمني وأمحد الزين، املطبعة العصرية، بريوت، ص

فى هنا أن مبارك مياهي بني وال خي. ٤١٦النثر الفين يف القرن الرابع، مرجع سابق ص) ٥(
  .مؤلف احلكاية وبطلها

 .٤٢٥النثر الفين يف القرن الرابع، ص) ٦(

 .من املقدمة ٤٧، ص ١٩٧١طه احلاجري، حتقيق كتاب البخالء للجاحظ، دار املعارف ، مصر،  )٧(
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مد بن أمحد املطهر األزدي حم«ف حكاية أيب القاسم هو ان أن مصنويرى بروكلم
ا مصنف كتاب طراز الذهب على ولعل ابن املطهر أيض(...) امسة للهجرة ئة اخليف امل

وكان قد التقى  )١٠س  ٦ص(وشاح األدب الذي ذكره الباخرزي يف دمية القصر 
 .)٨(»من ابن املطهر الًف امسه إىل أيب املطهر بدوحر(...) به يف أصفهان 

اليت اجتاحت التراث، يف غمرة موجة التنقيب  -وممن اعتىن حبكاية أيب القاسم 
لدكتور علي عقلة ا -ا عن جذور فيه للفنون األدبية املستحدثة بعد النكسة، حبثً

والدكتور حممد حسني ، )٩(»الظواهر املسرحية عند العرب«عرسان يف كتابه 
اليت «هلذه احلكاية  الًحيث عقد فص، )١٠(»فن التمثيل عند العرب«األعرجي يف 

وقد اعترب األعرجي ، )١١(»من قبل(...)  ينتبه إليها أحد تبت يف القرن الرابع وملكُ
ري التخمني باعتبار أن الباخرزي أن افتراض متز وبروكلمان السابق ال يقوم على غ

ا من أمر احلكاية، ومل ينسبه نفسه قد ترجم أليب املطهر األصفهاين ومل يذكر شيئً«
مجهم، أو إىل بغداد اليت إىل األزد كما اعتاد أن ينسب اآلخرين يف عنوانات ترا

١٢(، مث طرأ على أصفهانكن من أهلهاا إن مل يتدلنا احلكاية أنه أقام فيها زمن( ،
 :ومن مث فهو يشك يف نسبة الرسالة إىل أيب املطهر األزدي، يقول

وإذن فنحن نشك يف أن تكون احلكاية ألمحد بن حممد أيب املطهر األزدي، «
ني مبا ذهب إليه املرحوم الدكتور مصطفى جواد وليس علينا بعدئذ أن نكون موقن

                                                           

 كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب، اجلزء الثالث، ترمجة عبد احلليم النجار، الطبعة) ٨(
 . ١٤٨الثانية، دار املعارف مبصر، دون تاريخ، ص 

 .  ١٩٧١علي عقلة عرسان، الظواهر املسرحية عند العرب، احتاد الكتاب العرب، دمشق، ) ٩(
 . مرجع سابق) ١٠(
  .٧مثيل عند العرب ص فن الت) ١١(
 . ٧٢مثيل عند العرب صفن الت) ١٢(
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أكيد ما ذهب إليه أن تا فيويزيده يقين، )١٣(»من أن أبا حيان التوحيدي مؤلفها
ا يتأخر تارخيه عن القرن الرابع من مل يذكر شيئً«مصطفى جواد على أن املؤلف 

القرن، فيستدل على تأخر زمانه يف ذلك الًا مل يكن مأهواهلجرة وال موضع 
 .)١٤(»اا وال معاصرال مشاهد كونه ناقالً] على[و

من حكاية أيب  )١٥(أي طبعة ثانية  -ما نعلم في –ومل تصدر بعد طبعة آدم متز 
تحقيق عبود يف أملانيا، ب ١٩٩٧القاسم البغدادي، غري تلك اليت نشرت عام 

هب احملقق إىل أن صاحب وقد ذ. »الرسالة البغدادية«الشاجلي، حتت عنوان 
ا مل يصرح بامسه وإمنا كىن عن امسه فيها، فخرجت الرسالة حتمل امس«رسالة ال

إىل الكناية عن امسه، يف هذه « -يف رأي احملقق  -والذي دفعه ، )١٦(»ارمزي
١٧(»اا عنيفًالرسالة، كثرة ما أورده فيها من ألفاظ وعبارات، تقرع اآلذان قرع( ،

حممد بن أمحد األزدي، رمحة اهللا عليه، ومن مث فقد كىن عن نفسه باسم أيب املطهر 
واملطهر من الطهور، وحممد وأمحد من احلمد، ورمحة اهللا تشمل احلي وامليت، أما 

                                                           

 .٧٣مثيل عند العرب صفن الت) ١٣(

 . ٧٣/٧٤العرب ص مثيل عند فن الت) ١٤(

 ا، الذي نشره عليا كبريالنص املتصرف فيه تصرفً  ذلك –يف حدود علمنا  –هنالك  )١٥(
عن ذلك  الًفض. عقلة عرسان يف كتابه الظواهر املسرحية عند العرب، مرجع سابق

 :صدرت بفرنسا ترمجة فرنسية حلكاية أيب القاسم عنواا 
Abou-Moutahhar al-Azdi, 24 heures dans la vie d'une canaille, Traduction de 

René  R.khawam,  Editions  Phébus 1998.                                                           
الطبعة منشورات اجلمل، ق عبود الشاجلي، أبو حيان التوحيدي، الرسالة البغدادية، حتقي) ١٦(

 . ٩، ص١٩٩٧األوىل، كولونيا، أملانيا، 

 .١١الرسالة البغدادية  ص ) ١٧(
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وكىن  )١٨(األزدي فهي نسبة إىل قبيلة األزد اليمانية، إذ ال تأويل هلا وال كناية فيها
لتميمي أيب القاسم أمحد بن علي ا )١٩(عن نفسه، يف بطن الرسالة، باسم الى

البغدادي، والى من السبق، والقاسم من القسامة، أي اجلمال، وعلي من العلو، 
والتميمي من التميم، الكامل اخللق الشديد، أما البغدادي، فهي نسبة إىل بغداد، إذ 

على أن صاحبها أبو حيان التوحيدي «وقد دلت ، )٢٠(ال تأويل هلا وال كناية فيها
أسلوب التوحيدي ظاهر واضح فيها، يكاد ينطق باسم منها أن «، )٢١(»دالئل عدة

ومنها أن أجزاء من احلكاية قد وردت يف ، )٢٢(»صاحبها رغم تستره بالكنايات
، )٢٣(كتاب اإلمتاع واملؤانسة ويف البصائر والذخائر بألفاظها أو بشيء من التحوير

ا على رها ناقمومنها امتداح بغداد وذم أصبهان اليت أقام فيها التوحيدي قبل أن يغاد
مث إن ياقوتا احلموي ومن تابعه من املؤلفني، يثبتون أن الرسالة ، )٢٤(من فيها
    )٢٥(.ن مجلة أعمال أيب حيان التوحيديالبغدادية م
مع املفكر «يف مقال له عنوانه  القادر زمامةممن احتفى بالرسالة البغدادية عبد و
تعجب بشكل الفت عليه عالمات التطغى  »يان التوحيدي والرسالة البغداديةأيب ح

                                                           

 .١٠الرسالة البغدادية  ص ) ١٨( 

 . ٧٥ا للمحكي، انظر فن التمثيل عند العرب، ص اعترب األعرجي هذا اللفظ تصحيفً )١٩(

 .١١، ١٠ص الرسالة البغدادية  )٢٠(

 . ٩ص الرسالة البغدادية  )٢١(

 . ٩ص  ديةالرسالة البغدا )٢٢(

 . ٩ص  الرسالة البغدادية )٢٣(

 .١٠الرسالة البغدادية  ص )٢٤(

 .٩الرسالة البغدادية  ص  )٢٥(
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) حكاية أيب القاسم البغدادي: (ا باسمالكتاب الذي كان معروفً«للنظر، زبدته أن 
حقيقة األمر الرسالة  م هو يف١٩٠٢تأليف أيب املطهر األزدي الذي طبع سنة 
هذا االكتشاف «فبفضل  ،)٢٦(»....البغدادية اليت ألفها أبو حيان التوحيدي 

وم باألدلة القوية الناصعة تصبح حكاية أيب القاسم البغدادي الكتاب املوضوعي املدع
الذي حقق وطبع منذ أكثر من تسعني سنة، هي الرسالة البغدادية، ويصبح املؤلف 

   .)٢٧(».اهول الغامض أبو املطهر األزدي، هو املؤلف املفكر أبا حيان التوحيدي
 :مساغ هذا الرأي عند صاحب املقال أمرانو
الواسعة بأيب حيان التوحيدي وكتبه املتعددة وأسلوبه «معرفة احملقق  :ماأوهل

ال مشهورين وتفكريه وتعبريه وسيئاته وحسناته ومركباته وأحقاده وعداواته لرج
بن عباد وابن العميد األب وابن العميد االبن؛ فقد عمد يف عصره، مثل الصاحب 

ه وأوردها يف هذا الكتاب أبو حيان إىل أخبار معينة وقصص معروفة على قلم
كما هي بنصها وفصها يف كتبه األخرى بنفس الصيغة، ونفس ) الرسالة البغدادية(

حلكاية حبيث ال يبقى هناك جمال للشك أن مؤلف ا ...!!األسلوب ونفس التعليق 
البصائر (و) مثالب الوزيرين(و) اإلمتاع واملؤانسة(مؤلف كتاب البغدادية هو 

واحد يرد بصيغة واحدة وأسلوب واحد يف كل من الرسالة فالنص ال) والذخائر
 .)٢٨(»البغدادية، وكتب أيب حيان األخرى

مترمجي أيب حيان ويف طليعتهم «ما يعلمه احملقق من كون  فهو: أما الثاين
الرسالة (ف عدة كتب منها ياقوت احلموي؛ يذكرون أن أبا حيان التوحيدي ألَّ

                                                           

يف جملة جممع اللغة مع املفكر أيب حيان التوحيدي والرسالة البغدادية ، عبد القادر زمامة )٢٦(
 .٦٣٢م، ص ٢٠٠١، يوليه ٣، اجلزء ٧٦بدمشق، الد  العربية

 .٦٣٣ص كر أيب حيان والرسالة البغدادية مع املف) ٢٧(

 .٦٣٢مع املفكر أيب حيان والرسالة البغدادية  ص  )٢٨(
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حكاية أيب القاسم البغدادي : لشكل كتاب ، وباالستقراء والتتبع)البغدادية
وأن أبا حيان التوحيدي هو مؤلفها؛ ) الرسالة البغدادية(ومضمونه علم أا هي 

 .)٢٩(وإمنا تستر خلف ذلك االسم الغريب اخلامل اهول حلاجة يف نفسه
اكتشاف «سالة البغدادية، وما جاءت به من للر وبقدر ما حتمس زمامة

الرسالة البغدادية وبطالن «الكرمي حممد حسني يف مقاله  عبد.تصدى د »موضوعي
من جهات عدة  « اا مستفيضألطروحات الشاجلي، وناقشها نقاش »نسبتها وتسميتها

  .)٣٠(»مقتضى علم الدراية هو منو غري املعقول،و منها ما يتصل بأوليات املعقول،
ا، ، وال مرجحاكافي الًصاحب الرسالة قصرها على بغداد فال يعد دلي أما أن

 -رمحه اهللا  -الرسالة مل يقصرها على بغداد باعتراف الشاجلي  ذلك أن صاحب
بينها و بني أصبهان، فهي ليست حمبوسة على بغداد يف  ذلك أنه كان يفاضل

أن نزعم  الًو ال نق الًكانت كذلك ما جاز عق موضوعها كما رأى الشاجلي، و لو
أبو حيان التوحيدي و أشار إليها ياقوت  ألفهاأا هي الرسالة البغدادية اليت 

و يظن الشاجلي و أ الوايف بالوفيات احلموي يف معجم األدباء ، والصفدي يف كتابه
إىل احلموي والصفدي حتمل اسم أيب  أن الرسالة البغدادية وصلت االزمامة مع

نده من هل هذا الظن له ما يس يعقل هذا ؟ وأ! طهر، مث نسباها إىل أيب حيان؟امل
بفرض أن الصفدي  - أو أن الرجلني عرف أحدمها أو كالمها! العقل أو النقل ؟ 
أيب حيان، فلم  الرسالة البغدادية فوجدها على أصلها منسوبة إىل -نقل عن ياقوت 

بتحقيق  هي نص آخر غري الذي نتحدث عنهإلثارة مشكلة من عدم، و اجيد داعي

                                                           

 .٦٣٣مع املفكر أيب حيان والرسالة البغدادية  ص  )٢٩(

جملة جممع اللغة  بطالن نسبتها وتسميتها،: الرسالة البغدادية عبد الكرمي حممد حسني،  )٣٠(
    .٨٦، ص ١، الد ٨٧العربية بدمشق، العدد 
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عقول أن يسكت ياقوت عن هذا األمر لو الشاجلي ومباركة الزمامة، وهل من امل
 .)٣١(مثل كالم الشاجلي أو الزمامة له أدىن رصيد من الواقع أو املعقول ؟ كان

يأخذ النوادر اليت اخترعتها خواطر املتأخرين من أعالم  فأبو املطهر صرح أنه
حيان و أخذ عنه ما أخذ، وتقدمت اإلشارة إىل بعضه  األدباء، فرمى عينه على أيب

باألخذ عنه بل أخذ عن رجل آخر  عرض حجج الشاجلي، ولكنه مل يكتف يف
خاصة به ورسائل، وذلكم  أشعاراشترطه من مواقف و يكاد يقع عليه القول الذي

بن عباد قوية  هو أبو بكر عمر بن العباس اخلوارزمي، وكانت عالقته بالصاحب
ختمت  لكن العالقةنيت على قصائد املديح وتظاهرِ أيب بكرٍ بالتشيع، متينة ب

الثاين  السببو. التوحيدي يقول بالقطيعة، و كان من قبل ذلك يأخذ عطاياه كما
السردية عن  يف إمهال اإلشارة إىل من أخذ عنهم طبيعة احلكاية اليت ختتلف يف بنيتها

أيب حيان  فاالختيار من .إليهم مل يشرالعلمية، ولذلك أخذ عن كثريين والدراسات 
 )٣٢(. فال معىن لنسبة النص إىل أيب حيان دون سواهو غريه، ومن مث

 :مناقشة

من هو مؤلف احلكاية؟ أهو أبو املطهر األزدي أم هو أبو حيان التوحيدي؟ أما 
ليطو وعلي ان وعبد الفتاح كآدم متز وزكي مبارك وطه احلاجري وكارل بروكلم

أو ابن املطهر(ا نسبة النص إىل أيب املطهر عقلة عرسان وروين خوام فريون مجيع (
ولعل . البغدادي األزدي الذي تنسب إليه املخطوطة اليتيمة من حكاية أيب القاسم

األصل يف التحقيق هو أنه إذا نص الناسخ أو الراوي على املؤلف  أن« مرد ذلك إىل
يف تقدير اسم املؤلف و اسم الكتاب، ولو فعل  وقف الباحث عن االجتهاد

                                                           

 .٨٦بطالن نسبتها وتسميتها،  ص  :الرسالة البغدادية) ٣١(

 .   ٩٩بطالن نسبتها وتسميتها ص : الرسالة البغدادية) ٣٢(
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نسب الكتب إىل أهلها فهذا أصل يف  الضطربت بناالباحثون ما فعل الشاجلي 
 .كما يقول الدكتور عبد الكرمي حممد حسني )٣٣(»التحقيق ركني

أما ما ذهب إليه الدكتور مصطفى جواد وتابعه عليه حممد حسني األعرجي من 
احتمال نسبة احلكاية إىل أيب حيان التوحيدي، ونشر عبود الشاجلي على أساسه 

وقد يبدو من غري املستغرب أن الشاجلي مل يشر إىل أي (ر تسميتها احلكاية بعد أن غي
 :يف رأينا إلبداء بعض املالحظات –فهو جدير بأن يتوقف عنده ) من مواطنيه

أسلوب التوحيدي ظاهر واضح «من حنو  الًهذه املالحظات أن دلي وأوىل
ع التوحيدي إىل أما القول إن الذي دف. ليس مما يعتد به عند أهل العلم )٣٤(»فيها

ا الكناية عن امسه يف هذه الرسالة هو كثرة ما فيها من عبارات تقرع اآلذان قرع
. ا، فلعله أكثر داللة على منط ما من التلقي حمكوم بشروط تارخيية وثقافيةعنيفً

مل ن أن ما يقرع آذان بعض املعاصرين فالعارفون بالثقافة العربية اإلسالمية يعلمو
ا  ألفاظًإال )٣٦(وابن قتيبة )٣٥(يقتدي م التوحيدي كاجلاحظتكن يف رأي من 

ولو كان الرأي أال يتلفظ ا ما كان ألول كوا معىن  «. ها الناسلمعوضعت ليست
 .)٣٧(»ولكان يف التحرمي وصون لغة العرب أن ترفع هذه األمساء واأللفاظ منها

                                                           

 .    ٨٩بطالن نسبتها وتسميتها، ص : الرسالة البغدادية) ٣٣(

  .٩ص : رسالة البغداديةال )٣٤(
حممد هارون، مكتبة اخلاجني بالقاهرة،  رسائل اجلاحظ، حتقيق عبد السالم اجلاحظ،  )٣٥(

 .٩٢ص  ٢اجلزء . م١٩٦٤ ه١٣٨٤
 ١٩٦٣ابن قتيبة الدينوري، عيون األخبار، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، القاهرة  )٣٦(

 .صفحتا ي، م

 .٩٢ص  ٢رسائل اجلاحظ  ج )٣٧(
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نسة أو يف البصائر وأما أن أجزاء من هذه الرسالة قد وردت يف اإلمتاع واملؤا
صاحب أن صاحب الرسالة، و«ا على قاطع الًوالذخائر فقد ال يكون ذلك دلي
 :بقدر ما هي مصداق لقول املؤلف يف املقدمة )٣٨(»اإلمتاع واملؤانسة شخص واحد

أما الذي أختاره من األدب فاخلطاب البدوي والشعر العريب القدمي، مث «
أم أنه ليس يسوغ ، )٣٩(»خرين من أعالم األدباءالشوارد اليت افترعتها خواطر املتأ

 ؟ األخذ عن أيب حيان التوحيدي حني يؤخذ عن أعالم األدباء
٤٠(»الرسالة البغدادية«موي ذكر من بني مؤلفات التوحيدي ا احلأما أن ياقوت( 

ا يف معجمه مل يذكر لنا أن التوحيدي كتب رسالة فهذا ما ال جدال فيه، غري أن ياقوت
ا ال وجود له يسمى وال أنه حنل هذه الرسالة البغدادية كاتب، )٤١(ال مقاماتبدوية و

ومن مث فليس من املقبول أن حيتج برواية ياقوت على أن حكاية . بأيب املطهر األزدي
للتوحيدي إال بقدر ما ميكن أن حيتج على أا هي  الرسالة البغداديةأيب القاسم هي 

أليب حيان تصانيف كثرية منها «ا ذكر ن ياقوتإذ إ .الرسالة يف احلنني إىل األوطان
 .)٤٢(»كتاب الرسالة يف احلنني إىل األوطان....كتاب الرسالة البغدادية... 

بني الكاتب الواقعي والشخصية  ومثة لبس آخر مرده إىل عدم متييز احملقق ما
حيان القصصية دفعه إىل خلع صفات أيب القاسم البغدادي، بطل احلكاية، على أيب 

 :التوحيدي، يقول
                                                           

 .٩الة البغدادية، مقدمة احملقق، صالرس )٣٨(

 .٤٢الرسالة البغدادية  ص )٣٩(

ياقوت احلموي، معجم األدباء، إرشاد األريب إىل معرفة األديب، حتقيق إحسان عباس،  )٤٠(
 .١٩٢٥ص  ٥ر الغرب اإلسالمي،  ج دا

 .٤٢الرسالة البغدادية  ص  )٤١(
 .١٩٢٥، ص  ٥موي، معجم األدباء، جياقوت احل )٤٢(
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ووصف التوحيدي نفسه يف الرسالة البغدادية، بأنه شيخ بلحية بيضاء تلمع «
يف محرة وجه يكاد يقطر منه اخلمر الصرف، وله عينان كأمنا ينظر ما من زجاج 

ما تدوران على زئبقأخضر، تبص٤٣(»ان، كأ(. 
 :ويقول يف موضع  آخر

ي بغدادي، وقد أيدت الرسالة البغدادية أن التوحيد )٤٤(وكان رأي الدكتور«
هذا الرأي، فقد وصف مؤلفها نفسه بالبغدادي ووصف بغداد  بأا بلده وتربته اليت 

وعلى أساس هذا الوهم بىن احملقق ، )٤٥(»ال يرضى عنها جبنة اخللد ولو عجلت له
وته فهو يف الرسالة ميتدح بغداد دار فت«على نسبة احلكاية للتوحيدي خر آ الًدلي

 . )٤٧(وكأنه نسي أن بطل احلكاية يعود فيذم بغداد يف آخر الس نفسه، )٤٦(»وصباه
ال  )٤٨(عن ذلك يبدو من الالفت يف مقدمة احلكاية أن النقل عن اجلاحظ الًفض

ا يسلك يف تصانيفه كان جاحظي«دقيقة به كمعرفة التوحيدي، الذي يوحي مبعرفة 
وكان معاصروه مسلمني بعنايته به . )٤٩(»مسلكه ويشتهي أن ينتظم يف سلكه

 .)٥٠(وتوفره على تصحيحه، على حد تعبري ابن سعدان
                                                           

 .١٥الة البغدادية، مقدمة احملقق صالرس )٤٣(

 .الدين ييقصد عبد الرزاق حمي )٤٤(

 .١٥الرسالة البغدادية ، مقدمة احملقق ص )٤٥(

 .١٥ ص الرسالة البغدادية )٤٦(

 .٣٠٨ الرسالة البغدادية ص )٤٧(
و البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم حممد هارون،  ٤٤-٤٣الرسالة البغدادية ص : ظران )٤٨(

  .٧٠ -٦٩ص  ١ج . ١٩٦٨مطبعة اخلاجني، القاهرة، 

 . ١٩٢٤ص ٥دباء، ج ياقوت احلموي، معجم األ )٤٩(

 .٥أبوحيان التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة،اجلزء األول، ص  )٥٠(
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أما ما أحلق بكالم اجلاحظ من وصف اإلنسان بالعامل الصغري سليل العامل 
إىل تعليمية رسائل إخوان الصفا اليت تفرد  -ما خييل إلينا في -الكبري، فهو حييل 

 . )٥١(املستساغ أن حيتج االتوحيدي بالكشف عن سرها، ومن غري 
أن  -هلذه األسباب وألسباب أخر سنفصلها أدناه  -وإذن فليس مبقدورنا 

ما مل تتوفر  -وال مناص أن نقر . نطمئن إىل نسبة حكاية أيب القاسم إىل التوحيدي
 . )٥٢(معطيات جديدة نسبتها إىل أيب املطهر األزدي

 عصر احلكاية
قارنات أن الكتاب ينتسب إىل النصف الثاين عرب سلسلة من امل«يقرر آدم متز 
خوام  روينويؤكد . )٥٣(كما يقول عبد الفتاح كليطو - »يللقرن اخلامس اهلجر

مات، دون شك، يف النصف الثاين من القرن احلادي عشر «أن أبا املطهر األزدي 
يف  ا الستقبال املؤمنني إالامليالدي، بدليل أنه يذكر جامع براثا الذي مل يكن جاهز

احلكاية  ومع ذلك يؤكد لنا الدكتور مصطفى جواد أن مؤلف. )٥٤(»م١٠٥٨عام 
»ا مل يكن مل يذكر شيئا يتأخر تارخيه عن القرن الرابع من اهلجرة، وال موضع

ا وال ال مشاهد كونه ناقالً] على[ك القرن فيستدل على تأخر زمانه ويف ذل مأهوالً
٥٥(»امعاصر( . 

                                                           

 .٦٠-٥٩القفطي، إخبار العلماء بأخبار احلكماء، دار اآلثار بريوت، دون تاريخ، ص )  ٥١(
 .أي طبعة الشاجلي) الرسالة البغدادية(ومع ذلك فقد كنا مضطرين إىل اإلحالة إىل  )٥٢(
 السرد واألنساق الثقافية ، ترمجة عبد الكبري الشرقاوي،: و، املقاماتليطعبد الفتاح ك )٥٣(

 .٣١، ص ١٩٩٣دار توبقال، املغرب، 
)٥٤( 24 heures dans la vie d'une canaille p 10  . 

ا مما يورده ابن تغري بردي يف حوادث سنة ميكن التحفظ على هذه املالحظة انطالقً
 .اثامن وقوع فتنة هائلة يف جامع بر ه٣٤٩

 .٧٤-٧٣الدكتور مصطفى جواد، ذكره حممد حسني األعرجي، فن التمثيل عند العرب، ص  )٥٥(
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ا أحد جلسائهوقد يلفت االنتباه يف هذا السياق قول أيب القاسم البغدادي خماطب: 
من يل بـأن ألقـاك وحـدي

 

 )٥٦(ولو كنت دبيسا وهو يف احلله
 

حىت «رب به احلريري املثل يف مقاماته فدبيس هذا إما أن يكون هو الذي يض
: ابن خلكان هو كما يقولو، )٥٧(»خيل إيل أنه القرين أويس أو األسدي دبيس

أبو األغر دبيس بن سيف الدولة أيب احلسن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي «
بن مزيد األسدي الناشري امللقب نور الدولة ملك العرب صاحب احللة 

وكان دبيس يف خدمة السلطان مسعود بن حممد بن ملكشاه « )٥٨(.»املزيدية
يجان ومعهم اإلمام املسترشد السلجوقي وهم نازلون على باب املراغة من بالد أذرب

 -فيقال إن السلطان دس عليه مجاعة من الباطنية فهجموا على خيمته (...) باهللا 
: وقتلوه يوم اخلميس الثامن والعشرين، وقال ابن املستويف -أعين املسترشد باهللا 

، وخاف أن تنسب ئةتسع وعشرين ومخسمالرابع عشر من ذي القعدة سنة 
أن تنسب إىل دبيس املذكور، فتركه إىل أن جاء إىل اخلدمة  القضية إليه، وأراد

                                                           

: الً، ومن الغريب أن املرحوم الشاجلي يعلق على هذا البيت قائ٣٥٢ صالرسالة البغدادية  )٥٦(
أبو األغر نور الدولة دبيس بن علي بن مزيد األسدي، أمري بادية العراق، ويل : دبيس«

والذي أنشأ احللة  ٤٧٤سنة، وتويف سنة  ٦٧سنة، ودامت إمارته  ١٤وهو ابن  اإلمارة
 ويفوته استحالة ورود ذكر احللة »ولده صدقة ولكن املدينة نسبت إىل األب دبيس

  .يف مؤلف من مؤلفات التوحيدي –إن صحت هذه املعطيات  –ودبيس 

مقامات احلريري، دار الكتب شرح ) أبو العباس أمحد بن عبد املؤمن القيسي(الشريشي  )٥٧(
نسخة مصورة عن طبعة املطبعة (م ١٩٧٩/ ه١٣٩٩العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

 . ١٦٠، ص ٢ج). ه١٣١٤العثمانية، األزبكية، 

، وفيات األعيان وأنباء )أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر(ابن خلكان ) ٥٨(
 .٢٦٣، ص ٢الد. الثقافة، بريوت، دون تاريخ أبناء الزمان، حتقيق إحسان عباس، دار
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ر بعض مماليكه، فجاءه من ورائه وضرب وجلس على باب خيمة السلطان، فسي
منه مبا فعل  ارأسه بالسيف فأبانه، وأظهر السلطان بعد ذلك أنه إمنا فعل هذا انتقام

انت وك.)٥٩(»تعاىل، رمحه اهللا بعد قتل اإلمام بشهريف حق اإلمام، وكان ذلك 
 .)٦٠(ا وستني سنةسبع أيامه كما يقول ابن تغري بردي

وإما أن يكون نور الدولة دبيس بن علي بن مزيد صاحب احللة املتوىف سنة 
  )٦١(.ه٤٧٤

وسواء كان املقصود دبيس بن صدقة املتوىف اية الثلث األول من القرن 
وىف اية الربع الثالث من ، أو دبيس بن علي املت)٦٢(السادس، كما يذكر الشريشي

أن يكون التوحيدي كاتب حكاية أيب القاسم  القرن اخلامس، فإن من احملال عقالً
ن علي ، حبسب رواية ابن تغري فإذا كان دبيس ب. البغدادي اليت ذكر فيها دبيس

، أي قبل رسالة أيب ه ٣٩٤، عاش مثانني سنة فهذا يعين أنه ولد يف حدود بردي
املؤرخة عام ) كتبهالذي عذله على إحراق (ي أيب سهل ضحيان إىل القا

أما . أي أن أبا حيان أحرق كتبه قبل أن يبلغ دبيس السادسة من عمره )٦٣(.ه٤٠٠
إذا اعتربنا أن املقصود هو دبيس بن صدقة فإن الفاصل الزمين بني رسالة التوحيدي 

 .ا عامئة وثالثنيقة  يقارب مإىل القاضي أيب سهل وبني مقتل دبيس بن صد

                                                           

 .٢٦٥ -٢٦٤  ص ٢وفيات األعيان ج )  ٥٩(
، النجوم الزاهرة يف أخبار ملوك مصر والقاهرة، ضمن املوسوعة ابن تغري بردي )٦٠(

 .٣٠٢٢، ص ٢٠٠٣، الطبعة الثالثة، امع الثقايف، اإلمارات، )لكترونيةإ( الشعرية
 .٢٧٥٨النجوم الزاهرة ص  )٦١(
 .١٦١ص  ٢شرح مقامات احلريري ج  )٦٢(

 .١٩٣٣معجم األدباء لياقوت  ص ) ٦٣(
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الذي عناه صاحب «ن يكون املقصود هو دبيس بن صدقة وحنن نرجح أ
ألنه كان معاصره ) أو األسدي دبيس(املقامات يف املقامة التاسعة والثالثني بقوله 

كما يقول ابن  »ه بذكره يف مقاماته وجلاللة قدرهفرام التقرب إلي(...) 
ا مسع األمري دبيس أن الرئيس أبا مل«: لك أننا إن تأملنا قول الشريشيذ. )٦٤(خلكان

حممد احلريري ذكره يف مقاماته وأورد فيها بعض صفاته أنفذ إليه من اخللع السنية 
، )٦٥(»عن إدراكه الطرف لَّنه الوصف وكَواجلوائز اهلنية ومزية العطية ما عجز ع

ورمبا . ا األول مل يكن هو الذي يضرب به املثلوجدنا فيه ما يوحي بأن دبيس
 . ن احلريري أول من أرسله، كما يقول القدماءيكو

ا يضاف إىل ما سبق أن القدماء ال يذكرون لنا، عدا البديع اهلمذاين، كاتب
رها ومؤلف احلكاية حيدثنا يف املقدمة عن رسائل سي. ا على احلريريللمقامات سابقً

 )٦٦(.ومقامات حضرها
دادي ليست الرسالة ومن مث فإننا نطمئن إىل أن حكاية أيب القاسم البغ

البغدادية الذي ذكرها ياقوت ضمن ما ذكر من مؤلفات أيب حيان التوحيدي، 
ء مصطفى جواد دام هذا اإلثبات النصي ينفي ما ذهب إليه الباحثون األجالَّ وما

وحممد حسني األعرجي وعبود الشاجلي، فإننا ال جند مندوحة عن نسبة احلكاية إىل 
راهن، رن اخلامس أو السادس، ال منلك يف الوقت الكاتب، قد يكون من أهل الق

هو الشيخ األديب أبو املطهر حممد بن أمحد «من املعلومات عنه، الكثري 
 )٦٧(.»األزدي

                                                           

 . ٢٦٣ص  ٢وفيات األعيان  ج ) ٦٤(

 .١٦١، ص٢شرح مقامات احلريري  ج) ٦٥(

 .٤٢الرسالة البغدادية  ص ) ٦٦(

 .٤٢الرسالة البغدادية ص ) ٦٧(
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 جنس احلكاية

لسنا نريد هنا أن نتسرع فنصنف حكاية أيب القاسم البغدادي يف خانة من 
املسرحية عند  هل هي من الظواهر. خانات الفنون األدبية العربية القدمية

كما يرى حممد حسني  »فن التمثيل عند العرب«، أهي داخلة يف )٦٨(العرب
أن املؤلف أورد لفظ احلكاية يف سياق احلكاية «األعرجي الذي استند يف رأيه إىل 

مث إن هذه حكاية عن رجل بغدادي : مرتني مبعناه التمثيلي، فقد قال يف املقدمة
منه ألفاظ مستحسنة ومستخشنة وعبارات أهل  كنت أعاشره برهة من الدهر فيتفق

بلده مستفصحة ومستفضحة فأثبتها خاطري لتكون كالتذكرة يف أخالق 
مالبغداديني على تباين طبقاا قد نظمتهم م وكاألمنوذج املأخوذ عن عاداوكأ ،

يف صورة واحدة يقع حتتها نوعهم، وتشترك فيها أشخاص ذلك النوع على أحد 
ولعلي صرت يف ذلك . فون فيه إال باختالف املراتب وتفاوت املنازلواحد ال خيتل

وإنا مع هذا جند احلاكية من : (عثمان اجلاحظ يف فصل من كالمهكما قال أبو 
ا، الناس حيكي ألفاظ سكان اليمن مع خمارج كالمهم ال يغادر من ذلك شيئً

نعم . زجنيوكذلك تكون حكايته للمغريب واخلراساين واألهوازي والسندي وال
حىت جتده كأنه أطبع منهم، فإذا حكى كالم الفأفاء فكأنه قد مجع كل طرفة يف 

 )٦٩(.») ل فأفاء يف األرض يف لسان واحدك
الثانية اليت أورد ا املؤلف لفظ احلكاية مبعناه  - يقول األعرجي - أما املرة«و

أبا عبد اهللا  مث ترى: ا فهو قوله على لسان أيب القاسم البغداديالتمثيلي أيض
املرزباين وقد مسع هذا الغناء فتمرغ يف التراب وهاج وأزبد، ونعر واستعر، وعض 

                                                           

 .ف الذكرعنوان كتاب علي عقلة عرسان السال:  الظواهر املسرحية عند العرب) ٦٨(

 .٧٦ -٧٥فن التمثيل عند العرب  ص ) ٦٩(
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ه بنانه، وركل برجله، ولطم وجهه ألف لطمة يف ساعة، وخرج يف احلكاية كأن
 )٧٠(.»عبد الرزاق انون بباب الطاق

أن املؤلف تفرد من بني ما نعرفه من حكايات ب«أما الدليل الثالث فهو أن 
دائرة (كما نص عليها أرسطو حني حددها بـحتدث عن وحدة الزمان يف حكايته 
وهذه حكاية : (اإذ قال يف مقدمة احلكاية أيض) الًواحدة مشسية أو أن تتغري قط قلي

 )٧١(.)مقدرة على أحوال يوم واحد من أوله إىل آخره أو ليلة كذلك
الذي «وضع الفين ري قد حتدث عن منهج الوحنن نعرف كيف كان طه احلاج

استطاع اجلاحظ أن جيعله منهجا مقررا وفنا، وقد شاع يف ا من الفنون األدبية معترب
القرن الرابع شيوعا كبريا على األحاديث والرسائل ا، ومل يعد األمر فيه مقصور

املقصورة كما رأينا عند أيب حيان، وإمنا تعدى ذلك إىل الكتب املطولة كهذا 
ألفه احلامتي، وكحكاية أيب القاسم البغدادي اليت وضعها أبو املطهر  الكتاب الذي

ا، وأبان يف صدرها عن تأثره باجلاحظ واتباعه األزدي من أهل القرن الرابع أيض
إذ يرى أن مالحظات  وينحو هذا النحو نفسه حمسن جاسم املوسوي، )٧٢(»سبيله

وأن ، )٧٣(»ا من قبلهحمققً  تفقد قيمتها منذ أن ظهر نص البخالءمل«احلاجري هذه 
ال تسعى إىل تأكيد هذه التبعية فحسب، وال تلجأ «ية أيب القاسم البغدادي حكا

ا وأقنعة لالحنراف بالنص أو تثبيت حضوره بني إىل التنوخي وابن احلجاج أصوات

                                                           

 .٧٧ -٧٦فن التمثيل عند العرب ص  ) ٧٠(

 .٧٨ -٧٧فن التمثيل عند العرب ص  ) ٧١(

 .٤٧البخالء  ص ) ٧٢(

حمسن جاسم املوسوي ، سرديات العصر اإلسالمي الوسيط، املركز الثقايف العريب، الدار ) ٧٣(
 .٨٠، ص ١٩٩٧البيضاء، 
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املرويات واحملكيات فقط، وإمنا تلجأ إىل االنتحال واألخذ، كما تفعل إزاء 
غدادي املأخوذة من مصدر واحد مع أو عن اإلمتاع واملؤانسة صفحات الغناء الب

مبا يدفعنا إىل قراءة النص يف ضوء حجم استعاناته وإحاالته وانتحاالته، واليت ... 
ا من طرائق الكتابة عند التوحيدي يف نصه اجلامع؛ أي نصه الذي تستعيد كثري

وهذا امللمح ال يفوت ، )٧٤(»حظ الغالبة يف اإلمتاع واملؤانسةحياكي نصوص اجلا
ا يف الوقت ذاته إىل أن األزدي جيعل اجلانب عبد الفتاح كليطو أن يشري إليه منبه
 )٧٥(.املوضوعايت حتت سلطة ابن احلجاج

ويف رأينا أن املنحيني يتكامالن أكثر مما يتناقضان فاإلرث اجلاحظي يف احلكاية 
ة وأحاديث البطالني، غري أن يف القصص واالحتجاجات واملناظر الًبارز للعيان، ممث

فمن نشط «مقدمة احلكاية، حني يقول مؤلفها املنحى الثاين صريح يف 
وهو ما . رأمما يدل على أن الرسالة كتبت لتسمع وحتكى ال لتق ،)٧٦(»لسماعها

فحكاية أيب القاسم البغدادي، ذا املعىن، وريثة اجتاهني . رثهاحييلنا إىل االس وإ
 ث بارزين متعارضني، كنا مسينا أوهلما باإلرث اجلاحظي أما الثاينسرديني يف الترا

 . راث االسفيمكن أن نسميه ت
 ا يف األدب العريب وبينما ينتظم األول جممل نصوص السرد املنتمية انتماء رمسي

الس شتاتا من القصص واملواعظ واألخبار واألمسار مل تكن القدمي، يلم تراث ا
  .ملتأدبة بالكثري من االحترامحتظى من لدن ا

                                                           

 . ٨١اإلسالمي الوسيط  سرديات العصر) ٧٤(

 .٣٣السرد واألنساق الثقافية، مرجع سابق  ص: املقامات) ٧٥(

 .٤٤الرسالة البغدادية  ص ) ٧٦(
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وما . وال تبعد عن هذا املنحى األخري مقاطع وصف النعيم والزهد املقلوب 
دمنا قد استطعنا أن حندد السابق لنص احلكاية، فإن مبقدورنا اآلن أن نتلمس 

وسوف نستوحي من تفريق عبد . ليت حتاورها حكاية أيب القاسمالنصوص اخللفية ا
احلكاية خطةَ عملنا هذه، يف والشكلي  ه ما بني املوضوعايتاح كليطو أعالالفت

حيث نتناول يف قسم أول منه حوارية التيمات يف حماولة لنمذجة املرجع، ويف قسم 
حوارية األشكال يف حماولة لنمذجة التناص، لنخلص إىل وضع احلكاية يف  ثان

ومن مشاغل السرد  سياقها من كربيات قضايا النص الثقايف العريب وأنساقه مجلة،
 . العريب على حنو أخص

 

 

 

 

 

 
 

 
 


