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 !!مـــــــــــــــة الحكــــــــــــــــــــاوردي ونظريــــــــــــــــــالم

  
 .ه%
$ة) 450 - 364(أب� ال��� علي ب� دمحم ب� ح�� ال��
� ال�اورد� 

, ى عالقة ب
جاالت ال+ولة و:ان عل, ت�لى م5� قاضي الق-اة , أك�
 آخ
 ق-اة ال+ولة ال*�اس)ة 
 .وسف�
ا ب�� ال+ولة ال*�اس)ة وال�الجقة و@5ي ب�$ه

 BCال� 
$ة  ذات M)�ة فاعلة في م��
ة األج)ال , و$�+و أنه ق+ إسFGلE مDالOع ن-Q وحاول أن ,
 بها س�ء اإلدارة وال�BC, ل�+رأ ع� األمة ال�5اك والG+اR)ات ��Gي تGال. 

 ).ن�)�ة ال�ل�ك, قان�ن ال�زارة , األحCام ال�ل[ان)ة , أدب ال+ن)ا وال+ی� (  :وم� مYلفاته بهXا الWأن 


R)ة واإلن�ان)ة , ال�اورد� سّ�اق في وضع األسb الالزمة ل�الح ال�BC ود��QمGه Wؤ$ة ال
, وفقا لل
 .وما ت�fF ع� الG%ارب الGي مّ
ت بها األمة


$ة حBC في تأر$خ ال���
ة الع
@)ة  Oأول ن وم�ا جاء في :Gاjه األحCام ال�ل[ان)ة ع� ,  فه� صاح
 :مهام الFل)فة وم�Yول)اته

ت5ف�X األحCام ب�� ال�WGاج
$� وق[ع , حفm ال+ی� على أص�له ال��Gق
ة وما إج�Gع عل)ه سلف األمة "
إقامة ال�+ود لG�ان م�ارم , ح�اQة ال�)-ة والXب ع� ال�
$B , الF�ام ب�� ال�5Gازع�� حGى تعB ال5�فة 

إسpGفاء األم5اء , تق+ی
 الع[اQا , ج�اQة ال�+قات , ت���� الDغ�ر jالع+ة ال�انعة والق�ة ال+افعة ,  هللا
, أن ی�اش
 ب5ف�ه مWارفة األم�ر وت�فح األح�ال , . وتقل�+ ال5��اء r)�ا Qف�ض إل�هB م� األع�ال

فق+ �FQن األم�� , R�ادة  وال Qع�ل على الGف�$f تWاغال بلXة أو, ل�5ه�j f)اسة األمة وح
اسة ال�لة 
 ".و$غv ال5اصح


$ة ذات M)�ة ع�ل)ة , ل�y مع5)ا بGفاص�ل ما جاء jه فه� م
ه�ن بwمانه O5ه حاول ال�ص�ل إلى نpل

سي pالj ال��5ة ع� عالقة ال+ی� bقه أح+ إل)ه , ل�ضع األس��Q Bل �Xئ ال$
وه� م� رواد هXا ال5هج ال%

 .والع�لي بهXه الق+رة على الGع��
 ال�اضح,  

ق+ ت�pن قاص
ة , و~ن�ا هي إجGهادات ف
دQة , فق+ رأ{ أن دولة اإلسالم ت�-ي jال أسb حBC واض�ة 
 .و@ع�+ة ع� مع5ى ال+ی� وج�ه
 M)�ه ومعان)ه, و�ال�ة 

وت���y ب�
وز الع+ی+ م� الف
ق وال%�اعات واألحwاب , وهXه ال��5ة ال تwال فاعلة في واقع ال��ل��� 
 .ا ت+R)ه وفقا ل
ؤاها الGأو$ل)ةالGي تّ+عي م, 

أبو الحسن علي بن دمحم بن  
حبيب البصري الماوردي  

.هجرية) 450 -  364(
أكبر آخر قضاة الدولة العباسية  

, ب قـاضي القضاة  تولى منص, 
وكان على عالقة برجاالت الدولة  

وسفيرا بين الدولة العباسية  , 
والسالجقة وبني بويه

حفظ الدين على أصوله  
المستقرة وما إجتمع عليه سلف  

تنفيذ األحكام بين  , األمة  
المتشاجرين وقطع الخصام بين  
, المتنازعين حتى تعم النصفة  

حماية البيضة والذب عن الحريم  
إقـامة الحدود لتصان محارم هللا  , 

تحصين الثغور بالعدة المانعة  , 
والقوة الدافعة  

إستكفـاء األمناء وتقـليد النصحاء  
, . فيما يفوض إليهم من األعمال

أن يباشر بنفسه مشارفة األمور  
لينهض بسياسة  , وتصفح األحوال  

وال يعول  , األمة وحراسة الملة  
على التفويض تشاغال بلذة أو  

فقد يخون األمين  , عبادة  
".ويغش الناصح

حاول الوصول إلى نظرية ذات  
ع األسس البينة  قيمة عملية لوض

وهو  , عن عالقة الدين بالكرسي  
من رواد هذا النهج الجريئ  

بهذه  ,  الذي لم يسبقه أحد إليه  
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 م� ألف عام؟Dحها ق�ل أك
 !!فل�اذا لB ُیYَسbْ على م5[لقاته الGي �

  !!ون%Gه+ في وضع آل)ات معاص
ة ل+س�Gر :)� ن�BC, عل�5ا أن نع�د إل�ها ونGأملها 

القدرة على التعبير الواضح  
.والعملي

  !!هـــــــــــــــــسيبوي
 


 , ع�
و ب� ع�Dان ب� ق�5
 ال�ارصي Wj 5ى أب�CQ ,س���$ه ال�ل إمام , ه%
$ة ) 180- 148(ق
 !!وال��Gفي في ع�
 الDان)ة والDالث��, ال�5اة وأول م� ��j علB ال��5 

فال Qعقل أن ی�لغ هXه ال�
ت�ة م� العلB وه� في , ف
@�ا یG��ر القار� أن ه5اك خ[أ في ح�اب ع�
ه 

ةC�س� م. 

 .ومع5ى ل��ه رائ�ة الGفاح

, وR)�ى ب� ع�
 , وأبي الF[اب األخفv , و$�نb ب� ح�� , ه�+� تGل�X ع5+ الFل�ل ب� أح�+ الف
ا 

, وأملى عل)ه ح�اد ب� سل�ة O5ال ��Gة ت�
 !!وه� �اه
ة م��

 .إت%ه ل+راسة الفقه وال�+ی� حGى خ[أه ح�ادة ب� سل�ى ف�Gجه ل+راسة ال��5

وق+م jغ+اد في , ة وذاعy شه
ته ل�ا یG+اوله م� م�ائل معق+, و:ان م%ل�ه حافال في م�اج+ ال��
ة 
 .ُهwم ف�ها وت�فى jع+ها, و:انy له م5ا�
ة مع ال�pائي , زم� هارون ال
ش�+ 

مع , وض
ب في :ل أدب �jهB , ق+ تعل� م� :ل علB س� , و:ان شاjا ج�)ال نO)فا : "...قال�ا r)ه
y أن أح+ا وما عل�, عالمة ح�� الG�5)� جالb الFل�ل وأخX ع5ه ", " ح+اثة س5ه و@
اعGه في ال��5


 شاjا -Gه ألنه إحjاG: ه عل�ا ج�ا, س�ع م5ه(r ه ف�ج+تjاG: ت في
Oون " ," Bاب في علG: ع�لQ Bل
 ال5اس R)ال عل)ه", " م� العل�م مDل :Gاب س���$هG: له وج�)عDا مjاG: ��5ال5اس في ال GCQ Bل." 

 "!!كGاب س���$ه في ال��5: " والGpاب ال�ح�+ ال�X ألفه و~شGه
 jه ه�

 .و$قال أن :Gاjه بGF�5ه األولى ق+ أح
قGه جار$ة :انy شغ�فة jه ف[لقها وأعاد ت
م)�ه أو :GابGه م� ج+ی+

��Gی� ال��Xل هDقى له : " وع5+ وفاته ت��Gّمل دن)ا لYّمل ق�ل األمل ...یYو{ أص�ل , ف�ات ال�
حD�Dا ی
 "فعاش الف��ل ومات ال
جل...ال�F5ل 

yا ال��Xب�55ا , أخ��� :5ا : "وق+ رثا نف�ه به 
 "إلى األم+ األق�ى وَم� Qأم� ال+ه
...ف
ق ال+ه


ة تفاذة , م�Gقل ال
أ� , كان ثاق الXه� . �اه
ة مw��Gة , س���$ه ��j ته , ذاXأسات vو:ان ی5اق
 .و$5ق+هB و$FالفهB في jعf ما یXه��ن إل)ه

والزال ص�Gه م+و$ا و~س�ه , ب��5ا غادرها في ر$عان ش�اjه , ال�X ال Qع
فه یG��ر jأنه مات ش)Fا 
 .حاض
ا في اللغة الع
@)ة

 !!فp)� نف�
 هXا ال��5غ ال�ا�ع؟


 أس�لة ع� ال����ة وال�ع
فة و:)� ُت�Gقى �Dة س���$ه ت

 إلى أن تأث�
 الف
اه�+� , فOاه�Wك�ا ت
فال �C�Q إسG)عاب أن �CQن شاب jع�
 , و:أنه ق+ أف
غ عل�ه في أدمغGهB , على تالم�Xه :ان غ
$�ا 


 في عل�م ال��5 ��pال 
 !!وق+ أخX مع�Oه م� الف
اه�+�, س���$ه  له هXا األث

  !!إنها م� ال�Oاه
 الGي ت�ّ�
 العق�ل

 
عمرو بن عثمان بن قنبر  

, يكنى أبو بشر  , الحارصي  
) 180- 148(الملقب سيبويه  

إمام النحاة وأول من  , هجرية  
في في  والمتو , بسط علم النحو  

!!عمر الثانية والثالثين

ربما يتصور القـارئ أن هناك خطأ  
فـال يعقـل أن  , في حساب عمره  

يبلغ هذه المرتبة من العلم وهو  
في سن مبكرة

وكان شابا جميال  : "...قـالوا فيه
قد تعلق من كل علم  , نظيفـا  
وضرب في كل أدب  , سبب  
مع حداثة سنه وبراعته  , بسهم  

" في النحو

الوحيد الذي ألفه  الكتاب  
كتاب سيبويه  : " وإشتهر به هو

"!!في النحو
ويقـال أن كتابه بنسخته األولى  
قد أحرقته جارية كانت شغوفة  
به فطلقها وأعاد ترميمه أو  
.كتابته من جديد

كان  . ظاهرة متميزة  , سيبويه  
, مستقـل الرأي  , ثاقب الذهن  

وكان يناقش  , ذا بصيرة تفـاذة  
يخالفهم في  أساتذته وينقدهم و 

بعض ما يذهبون إليه

ظاهرة سيبويه تثير أسئلة عن  
الموهبة والمعرفة وكيف  

كما تشير إلى أن تأثير  , ُتستقى  
الفراهيدي على تالميذه كان  

وكأنه قد أفرغ علمه في  , غريبا  
أدمغتهم  
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  !!بـــــــــــــــــد الكاتـــــــــــــــــد الحميـــــــــــــــــعب
 

وقGل مع آخ
 , ه%
$ة  75في خالفة ال�ل�+ ب� ع�+ال�ل� س5ة ول+ , ع�+ ال���+ ب� ��Qى ب� سع+ 
 .ه%
$ة 132وعلى األرجح في م�
 س5ة , خلفاء ب5ي أم)ة 

وم� الGpاjة , وجعل م� ال
سائل ف5ا له ق�اع+ه وأص�له , فه� ال�X أنWأ الGpاjة الف5)ة jاللغة الع
@)ة 
و~نGقاء األلفا� وال*�ارات , إلسهاب في الGع��
 و ا,و$w��G أسل�@ه jإسGع�ال و~�الة ال���G+ات ,  ص5اعة 

 وال��ازنة وال�%ع؟, واإلكDار م� ال�صف jال�ال , واإلبGعاد ع� ال�+Qع واإل�5اب , 
 لع�+ ال�ل� ب� م
وان ول�w$+ : " قال إب� ع�+ ر@هG: ى , إنهGلفاء ب5ي أم)ة حFل :ات�ا لwی Bل Bث

BهGدول y-إنق" 

 الف: " و$ق�ل �ه ح���D5ال "5ي في األدب الع
@ي �ه
 على ی+ الpات

 "فy�G ال
سائل jع�+ ال���+ وخj y�Gإب� الع��+: "وُ$قال

$� عاما Wة عjا
ثB إنGقل ل�
وان ب� دمحم وع5+ما أص�ح خل)فة , و:ان :ات�ا لهWام ب� ع�+ال�ل� ق

 .صار الpات األول في ال+ولة األم�$ة
 .$ع+ م� أساتXة ال�الغة الع
@)ةكان واف
 الDقافة والX:اء وش+ی+ ال�فاء و 

رسالة في وصف , رسالة إلى ع�+اللة ب� م
وان على ل�ان أب)ه , رسالGه إلى الGpاب : م� رسائله

نج ]W+ وال��ل معه, الGق �Xوان ب� دمحم ال
 .ورسالة إلى أهله وه� م5هwم مع م

وسفاسف األم�ر وم�اق
ها فإنها  إرغ��ا jأنف�BC ع� ال�[امع س�5ها ودن�ها: " وم� رسالGه إلى الGّpاب
وأر@أوا jأنف�BC ع� ال�*)ة وال�5)�ة وما r)ه , ونwه�ا ص5اعBpG ع� ال+ناءة , ُمXلة لل
قاب ُمف�+ة للGpاب 


 وال�Fف والع�Oة فإنه ع+اوة م%Gل)ة م� غ�
 إح5ة , أهل ال%هاالت �pوال BاكQ~وجل , و wا� عj وت�اب�ا
 BpGا, في ص5اعj وت�اص�ا عل�ها Bpه� أل�� ألهل الف-ل والع+ل وال�5ل م� سلف �Xمان , لwو~ن ن�ا ال

 "ب
جل مBp5 فاع[ف�ا عل)ه وآس�ه حGى ی
جع إل)ه حاله و$�Dب إل)ه أم
ه
وم5ه إن[لقy ف�5نها وت�جهاتها , كان ع�+ ال���+ الpات ث�رة أص�لة في م��
ة الGpاjة الع
@)ة 

, الع
@)ة تw5p ث�رات إب+اR)ة م�Gاصلة وم�Gاك�ة مع ع�
ها وه� ال�X أث�y أن , وم��5اتها األسل�@)ة 
 .ألنها لغة ح-ار$ة إن�ان)ة ذات ی5اب)ع مف
دات ال ت5-

وس)أتي م� أرحامها جهابXة , والXی� Qعادون الع
@)ة أو ی5ال�ن م5ها عل�هB أن ی+ر:�ا jأن األمة ول�دة 
  .ةی
فع�ن أل�$ة لغة ال-اد و$%+دون رف+ها وح��$Gها ال�-ار$

, عبد الحميد بن يحيى بن سعد  
ولد في خالفة الوليد بن  

, هجرية   75عبدالملك سنة  
, وقتل مع آخر خلفـاء بني أمية  

 132وعلى األرجح في مصر سنة  
هجرية

أنشأ الكتابة الفنية باللغة العربية  
وجعل من الرسائل فنا له  , 

ومن الكتابة  , قواعده وأصوله  
ويتميز أسلوبه  ,  صناعة  

و  ,ل وإطالة التحميدات  بإستعما
وإنتقـاء  , اإلسهاب في التعبير  

واإلبتعاد  , األلفـاظ والعبارات  
واإلكثار  , عن البديع واإلطناب  
والموازنة  , من الوصف بالحال  

والسجع؟

كان عبد الحميد الكاتب ثورة  
أصيلة في مسيرة الكتابة العربية  

ومنه إنطلقت فنونها  , 
وتوجهاتها ومحسناتها األسلوبية

هو الذي أثبت أن العربية تكنز  
ثورات إبداعية متواصلة  

ألنها لغة  , ومتواكبة مع عصرها  
حضارية إنسانية ذات ينابيع  
مفردات ال تنضب
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